
Isang walang gastos na programang dental para sa mga 
kwalipikadong bata na nasa 17 pababa.

Ano ba ang Healthy Smiles Ontario?
Ang Healthy Smiles Ontario ay isang programa para 
sa mga bata na 17 pababa, na walang access sa 
anumang uri ang dental coverage. Kung kwalipikado, 
ang iyong mga anak ay makakakuha ng regular na 
mga serbisyong dental nang wala kang gagastusin.

Sino ang kwalipikado?
Ang mga batang 17 pababa ay kwalipikado kung:
• Sila ay mga residente ng Ontario; 
• Sila ay miyembro ng sambahayan na nakakatugon 

sa mga pangangailangan sa kwalipikasyon sa kita; at 
• Wala silang access sa anumang uri ng dental 

coverage (kabilang na ng ibang programang 
pinopondohan ng gobyerno, gaya ng Ontario Works).

Upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga 
pangangailangan sa kwalipikasyon para sa Healthy 
Smiles Ontario at ang mga dokumentong hinihiling 
upang maberepika ang pagiging kwalipikado, 
tawagan ang ServiceOntario INFOline toll-free sa 
1-866-532-3161 (TTY toll-free sa 1-800-387-5559), 
bisitahin ang ontario.ca/healthysmiles o makipag-
ugnayan sa iyong lokal nal Public Health Unit. 
Makakakita ng listahan ng mga Public Health Unit sa 
ontario.ca/healthysmiles. 

Paano ako mag-e-enroll?
Makipag-ugnayan sa iyong lokal na Public Health 
Unit para mag-enroll. Tutulungan ka rin ng iyong 
yunit sa pampublikong kalusugan sa proseso ng pag-
a-apply, kung saan kasama ang pagsasagot sa isang 
form na may kasamang mga kailangang dokumento. 

Ano-anong serbisyo ang kasama?
• Regular na pagbisita sa isang lisensyadong dental 

provider, gaya ng isang dentista o dental hygienist
• Pagliinis

• Pagpapasta
• Mga X-ray
• Scaling
• At iba pa

Ano-anong mga serbisyo ang hindi kasama?
• Cosmetic dentistry, gaya ng pagpapaputi ng ngipin
• Orthodontica, gaya ng paglalagay ng braces
• Emergency na oral health care

Kung ang bata ay 17 pababa ay may madalian o 
emergency na isyu sa oral health, ang mga serbisyo 
ay maaaring saklawin ng programang Mga Batang 
Nangangailangan ng Paggagamot (Children in Need of 
Treatment – CINOT). Mangyaring makipag-ugnayan 
sa iyong Public Health Unit o magpunta sa ontario.ca/
cinot upang madagdagan ang nalalaman.

Saan makakakuha ang aking anak ng dentalk 
care bilang bahagi ng Healthy Smiles Ontario?
Kapag nakumpleto na ang proseso ng pag-a-apply, 
ipapaalam sa iyo ng iyong lokal na Public Health Unit 
ang mga opsyon sa serbisyong dental na makukuha 
sa komunidad. Maaaring kasama rito ang mga dental 
provider sa na pribado ang practice at/o isang Public 
Health Unit o dental clinic sa komunidad, depende 
kung saan ka nakatira.

Pwede bang bumisita ang aking anak sa aking 
dentista mismo?
Maaari magpatuloy ang pagbisita ng iyong anak sa iyong 
dentista kung sila ay kalahok sa programang Healthy 
Smiles Ontario. Kung hindi kalahok ang iyong dentista 
sa programa, pwede kang makipag-ugnayan sa isang 
independiyenteng dentista o dental hygienest sa lugar mo 
upang malaman kung sila ay kalahok sa programa.
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http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/cinot
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