برنامج رعاية األسنان بدون تكلفة لألطفال المؤهلين البالغين من العمر  17سنة فما أكثر.
ما هو Healthy Smiles Ontario؟
 Healthy Smiles Ontarioهو برنامج لألطفال البالغين من
العمر  17سنة فما أقل الذين ال يتمتعون بالوصول إلى أي نوع
ً
مؤهال ،فإن طفلك سوف
من أنواع تغطية رعاية األسنان .إذا كنت
يحصل على خدمات رعاية األسنان المنتظمة دون أن يترتب عليك
أي تكلفة.
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من هو المؤهل؟
األطفال البالغون من العمر  17سنة فما أقل يمكن أن يتأهلوا لهذه
التغطية في الحاالت التالية:
• إذا كانوا من المقيمين في أونتاريو.
• إذا كانوا من أفراد منزل يلبي متطلبات األهلية للدخل.
• إذا لم يتمتعوا بأي نوع من أنواع تغطية رعاية األسنان
)بما في ذلك برامج أخرى ممولة من الحكومة،مثل برنامج
.(Ontario Works
لكي تتعرف على المزيد حول متطلبات األهلية لبرنامج
 Healthy Smiles Ontarioوالوثائق المطلوبة للتحقق
من األهلية ،اتصل برقم الخط المجاني ServiceOntario
 INFOlineعلى الرقم  ، 1-866-532-3161أو الرقم المجاني
) ،(TTY 1-800-387-5559أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
 ،ontario.ca/healthysmilesأو اتصل بوحدة الصحة العامة
المحلية فيمنطقة إقامتك .يمكن العثورعلى قائمةبأسماء الوحداتالصحية
العامة المحلية على الرابط .ontario.ca/healthysmiles
كيف أسجل؟
اتصل بالوحدةالصحية العامة المحلية فيمنطقة إقامتكلكي تسجل.
سوف تساعدك الوحدة الصحية في منطقة إقامتك أيضاً في عملية
استكمال الطلب وهذا يشمل إكمال نموذج وتقديم وثائق مطلوبة.

ما هي الخدمات المشمولة؟
• الزيارات المنتظمة إلى مزود رعاية أسنان مرخص ،كطبيب أسنان
أو أخصائي صحة األسنان.
• التنظيف
• الحشوات
• التصوير باألشعة السينية )أشعة إكس(
• إزالة الكلس
• وغير ذلك الكثير
ما هي الخدمات غير المشمولة بالتغطية؟
• طب األسنان التجميلي ،مثل تبييض األسنان
• تقويم األسنان ،مثل دعامات األسنان
• الرعاية الصحية الطارئة لألسنان
إذا تعرض الطفل البالغ من العمر  17سنة فما أقل لحالة صحية فموية
طارئة أو عاجلة ،يمكن تغطية الخدمات بموجب برنامج "أطفال بحاجة
إلى عالج" ).(Children in Need of Treatment – CINOT
الرجاء االتصال بوحدة الصحة العامة المحلية في منطقة إقامتك ،أو
زيارة الرابط  ontario.ca/cinotلكي تتعرف على المزيد.
أين يمكن لطفلي أن يحصل على رعاية أسنان كجزء من برنامج
Healthy Smiles Ontario؟
عندما يتم االنتهاء من إجراءات الطلب ،فإن وحدة الصحة العامة
المحلية في منطقة إقامتك سوف تبلغك بخيارات خدمات األسنان
المتاحة في منطقتك .وهذا يمكن أن يشمل مزودي رعاية األسنان في
العيادات الخاصة و/أو وحدة رعاية صحية عامة محلية أو عيادة
أسنان محلية ،حسب المكان الذي تقيم فيه.
هل يمكن لطفلي أن يزور طبيب األسنان الخاص به؟
يجوز لطفلك أن يستمر في زيارة طبيب األسنان الخاص به إذا شارك
هذا الطبيب في برنامج  .Healthy Smiles Ontarioإذا لم يشارك
طبيب األسنان الخاص بك في البرنامج ،يمكنك أن تتصل بطبيب أسنان
أو أخصائي أسنان مستقل في منطقتك لكي تعرف إن كان مشتركاً في
البرنامج.

