
17 سال اور کم عمر بچوں کے لیے دانتوں کے مفت عالج کا پروگرام۔

Healthy Smiles Ontario کیا ہے؟
Healthy Smiles Ontario پروگرام 17 سال اور اس سے 

کم عمر کے ایسے بچوں کے لیے جنہیں کسی قسم کی دانتوں کی 
کوریج حاصل نہیں۔ اگر ٓاپ اس کے اہل ہوئے تو ٓاپ کے بچوں کو 
باقاعدگی سے دانتوں کی دیکھ بھال کی خدمات مفت حاصل ہوں گی۔

اہل کون ہے؟
17 سال اور اس سے کم عمر بچے اہل ہیں اگر:

وہ اونٹاریو کے رہائشی ہیں؛ •
وہ ایسے گھرانے کے رکن ہیں جو ٓامدنی کی مقررہ حد پر پورا •

اترتا ہو؛ اور
انہیں کسی قسم کی دانتوں کی دیکھ بھال کی خدمات، بشمول •

سرکاری پروگرام جیسے کہ Ontario Works ، تک رسائی نہ ہو۔

Healthy Smiles Ontario پروگرام کے لیے اہلیت اور اہلیت 

کی تصدیق کے لیے مطلوبہ دستاویزات کے متعلق مزید جاننے 
کے لیے ServiceOntario INFOline کے ٹول فری نمبر 

3161-532-866-1  )5559-387-800-1 پر مفت TTY( پر کال 

کریں،  مالحظہ کریں یا اپنے مقامی 
پبلک ہیلتھ یونٹ سے رابطہ کریں پبلک ہیلتھیونٹس کیفہرست اسلنک 

ontario.ca/healthysmiles

ontario.ca/healthysmiles پر پر دیکھی جا سکتی ہے ۔

نام اندراج کرانے کا طریقہ کیا ہے؟
اندراج کروانےکے لیےاپنے مقامی پبلک ہیلتھ ہیلتھ یونٹ سے رابطہ 
کریں۔ ٓاپ کا ببلک ہیلتھ یونٹ درخواست کے مراحل میں بھی ٓاپ کی 
مدد کرے گا جس میں ایک فارم ُپر کرنا اور مطلوبہ دستاویزات پیش 

کرنا شامل ہیں۔ 

پروگرام میں کون سی خدمات شامل ہیں؟
دانتوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے الئسنس یافتہ پروفیشنل، •

جیسے کہ ماہر دندان یا دانتوں کی صفائی کے ماہر سے باقاعدگی 
کے ساتھ مالقات

صفائی•
بھرائی•
ایکسرے•
چھالئی•
اور بہت کچھ•

کون سی خدمات پروگرام میں شامل نہیں؟
دانتوںکی ٓارائش، جیسا کہ دانت سفید کرنا•
دانتوں کی درستگی، جیسا کہ بریسز لگانا•
دانتوں کی ہنگامی خدمات•

اگر 17 سال یا اس سے کم عمر کسی بچے کو دانتوں کی ہنگامی 
دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو یہ خدمات عالج کے محتاج بچے 

)Children in Need of Treatment - CINOT( پروگرام میں 

شامل ہو سکتی ہیں۔ مزید جاننے کےلیے اپنےمقامی پبلکہیلتھ یونٹ 
ontario.ca/cinotسے رابطہ کریں یا  مالحظہ کریں۔

میرے بچے کو Healthy Smiles Ontario پروگرام کے تحت 
دانتوں کی دیکھ بھال کہاں ملیں گی؟

ٓیونٹاپ  درخواست کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد ٓاپ کا پبلکہیلتھ 
کو مقامی کمیونٹی میں دستیاب دانتوں کی خدمات کے متعلق مطلع 

کرے گا۔ اس میں نجی کلینک چالنے والے ماہر دندان اور/یا پبلکہیلتھ 
یونٹیا کمیونٹیدینٹل کلینک شامل ہو سکتے ہیں، اس کا انحصار ٓاپ کے 

رہائشی عالقے پر ہے۔

کیا میرا بچہ اپنے ذاتی ماہر دندان سے عالج کرا سکتا ہے؟
ٓاپ کا بچہ اپنے ذاتی ماہر دندان سے عالج کرا سکتا ہے بشرطیکہ کہ 

وہ Healthy Smiles Ontario پروگرام میں شامل ہوں۔ اگر ٓاپ 
کا ماہر دندان پروگرام میں شامل نہیں تو ٓاپ اپنے عالقے میں کسی 

دوسرے ماہر یا دانتوں کی صفائی کے ماہر سے رابطہ کر کے معلوم 
کر سکتے ہیں کہ ٓایا وہ پروگرام  میں شامل ہیں یا نہیں۔
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http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/cinot
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