ஜனவரி 1, 2016 முதல் அன்றைய தினத்திலிருந்து, Healthy Smiles
Ontario திட்டத்தினுள ்பினவரும் திட்டஙகள உளளை்டஙகுகினறைன:
•

Ontario Works திட்டத்தின கழுளளை
்பிள்ளைகளுகககான
ீ
்பல்மருத்துவ ஆதகாயஙகள;

•

ஒன்காறைியயகா வலுவிழப்பு ்்யக
பககாண்டிருப்்பவரகளுகககான உதவி திட்டத்தின (Ontario
ீ
Disability Support Program) கழுளளை
்பிள்ளைகளுகககான ்பல்
மருத்துவ நன்மகள;

•

கடு்மயகான வலுவிழப்்்பக பககாண்டிருககும்
்பிள்ளைகளுகககான உதவி திட்டத்தின (Assistance for Children
ீ
்பிள்ளைகளுகககான ்பல்
with Severe Disabilities Program) கழுளளை
மருத்துவ நன்மகள;

•

சிகிச்்ச யத்வயுளளை ்பிள்ளைகளுகககானத் திட்டம் (The
Children In Need Of Treatment Program);

•

Healthy Smiles Ontario; மற்றும்

•

உளளூர ப்பகாது சுககாதகா்க குழுககளைகால் வழஙகப்்படுகினறை
வகாய் சகாரந்த யநகாய்த்தடுப்பு சுககாதகா்ச் யச்வகள.

யாரெல்ாம் இதற்குத் தகுதி ர்பறுவார்கள்?
்பினவருவரும் தகுதிகளுளளை 17 மற்றும் அதற்குட்பட்ட
வயது்்டய ்பிள்ளைகளும் இ்ளைஞரகளும் தகுதிப்பறைலகாம்:
•

ஒண்்டகாரியயகாவில் வசிப்்பவரகளைகாக இருகக யவண்டும்;
மற்றும்

•

வருமகானத் தகுதிநி்லத் யத்வப்்பகாடுக்ளைப் பூரத்தி
பசய்கினறை ஒரு குடும்்பத்தின உறுப்்பினரகளைகாக இருகக
யவண்டும்;

குறிப்பு: 17 மற்றும் அதற்கு்பட்ட வயது்்டய ்பிள்ளைகள
தனனனியககமகாகத் தகுதிப்பறுவகாரகள. யமலும், இவரகள அல்லது
இவரகள குடும்்பத்தினர கழககண்்டவற்்றைப்
ீ
ப்பறும்ய்பகாது,
இவரகள தனனனியககமகாக Healthy Smiles Ontario திட்டத்தில்
்பதிவுபசய்யப்்படுவகாரகள: Ontario Works, தற்ககாலிகப் ்ப்காமரிப்பு
உதவி (Temporary Care Assistance), கடு்மயகான வலுவிழப்்்ப
பககாண்டிருககும் ்பிள்ளைகளுகககான உதவி அல்லது
ஒண்்டகாரியயகா வலுவிழப்்்ப பககாண்டிருப்்பவரகளுகககான
உதவித் திட்டம். ்பிறை ்பல் மருத்துவக ககாப்்படடுப்
பீ
்பகாதுககாப்்்பக பககாண்டிருககும் ்பிள்ளைகளும் இ்ளைஞரகளும்
இனனியமற்பககாண்டு தனனனியககமகாக விலககப்்ப்ட மகாட்டகாரகள.
நான எவவாறு ்பதிவு ரெய்துர்காள்வது?

ஒரு
உஙகள ்பதிவு உறுதிபசய்யப்்பட்ட ்பிறைகு, நஙகள
ீ
Healthy Smiles Ontario ்பல்மருத்துவ அட்்ட்யப் ப்பறுவரகள.
ீ
இத்திட்டத்தின கழ
்பல்மருத்துவப் ்ப்காமரிப்்்பப்
ீ
ப்பறுவதற்கு ஒவபவகாரு மு்றையும் உஙகள ்பல்மருத்துவச்
சிகிச்்சயகாளைரி்டம் பசல்லும் ய்பகாது இந்த ்பல்மருத்துவ
அட்்ட்ய அவரி்டம் ககாண்்பிகக யவண்டியது கட்டகாயமகாகும்.
அவெெநில்ப் ்பல்மருத்துவப் ்பொ்மரிப்பு உள்்ளிட்ட
்பல்மருத்துவப் ்பொ்மரிப்ல்ப என ்பிள்ல் எங்கு
அணு்க்ாம்?
உஙகளுககுத் ஒரு ்பல்மருத்துவ்்த் பதரியும் எனறைகால், அவர
Healthy Smiles Ontario திட்டத்தில் ்பஙகுப்பற்றுளளைகா்கா என்ப்த
அறைிய அவரு்்டய அலுவலகத்்தத் பதகா்டரபுபககாளளைவும்.
உஙகளுககு ்பல்மருத்துவர எவ்்யும் பதரியகாது எனறைகால்,
உதவிககு உஙகளைனின உளளூர ப்பகாதுச் சுககாதகா்க குழு்வத்
பதகா்டரபுபககாளளைவும். உஙகள ்பகுதிககு எந்தப் ப்பகாதுச்
சுககாதகா்க குழு யச்வயளைனிககினறைது என்ப்தக கண்்டறைிய,
தயவுபசய்து ontario.ca/healthysmiles எனறை இ்ையத்தளைத்்தப்
்பகார்வயி்டவும்
எனர்னன்ன செலவ்கள் இதில உள்்்டங்்கியுள்்்ன?
்பல்மருத்துவர அல்லது ்பல் சுககாத் உதவியகாளைர ய்பகானறை
ஒரு உரிமம் ப்பற்றை ்பல்மருத்துவச் சிகிச்்ச வழஙகுநரி்டம்
வழககமகானப் ்பல்மருத்துச் சிகிச்்ச பசய்துபககாளவதற்ககான
வரு்ககளுககு Healthy Smiles Ontario திட்டம் ககாப்புறுதி
அளைனிககிறைது. ்பரியசகாத்னகள, சுத்தம் பசய்தல், நி்ப்புதல்கள,
எகஸ்-ய்ககள மற்றும் க்றை நககுதல்
உளளைனிட்ட
ீ
்பல்மருத்துவச் யச்வகள இதில் உளளை்டஙகுகினறைன.
அவச்மகான அல்லது அவச்நி்ல வகாய் சகாரந்த சுககாதகா்ப்
்பி்ச்ச்னகளுககும் கூ்ட Healthy Smiles Ontario திட்டம் ககாப்புறுதி
அளைனிககிறைது.
வாய் சு்காதாெம் ஏன முக்கிய்மா்னதாகும்?
்பற்குழிகள மற்றும் மு்சு யநகாயகானது வலி மிகுந்ததகாக
இருககலகாம். யமலும், இ்வ கடு்மயகான பதகாற்றுகள
ஏற்்படுவதற்கு வழிவகுத்து, வளைரந்யதகாருகககான ்பற்களைனின
வளைரச்சி்யப் ்பகாதிககலகாம். வலியின ககா்ைமகாக தூககமின்ம
ஏற்்படடு, ்பிள்ளைகளைனின உைவு உண்ணும் திறை்னப்
்பகாதிககலகாம். யமலும், அவரகளைனில் ்பகா்டசகா்லககுச் பசல்லும்
திறைனனிலும் கற்கும் திறைனனிலும் ்பகாதிப்்்ப ஏற்்படுத்தலகாம்
்பகாதிககலகாம். உஙகள ்பிள்ளையின சுய பகௌ்வம், நலமகாக
இருப்்பதற்ககான உைரவு மற்றும் அவரகளைனின ஒடடுபமகாத்த
ஆய்காககியத்திற்கு சிறைந்த வகாய் சகாரந்த சுககாதகா்ம் மிகவும்
முககியமகாகும். வகாய் சகாந்த சுககாதகா்ப் ்பி்ச்ச்னகள
பதகா்டஙகுவதற்கு முனனய் அவற்்றைத் தடுத்திடுஙகள!
ச்ம்தி்கத் த்கவல்கள்:

•

ontario.ca/healthysmiles எனறை இ்ையத் தளைத்துககுச்
பசல்லுஙகள

•

•

ServiceOntario INFOline -இன 1-844-296-6306 (TTY -இன
கட்டைமில்லகா-பதகா்லய்பசி எண்: 1-800-387-5559) எனறை
கட்டைமில்லகா பதகா்லய்பசி எண்்ை அ்ழககவும்

ontario.ca/healthysmiles எனறை இ்ையத்தளைத்்தப்
்பகார்வயிடுஙகள

•

அல்லது ServiceOntario INFOline -ஐ அ்ழயுஙகள:

•

உஙகளைனின உளளூர ப்பகாதுச் சுககாதகா்க குழுவும் கூ்ட
நஙகள
்பதிந்துபககாளவதற்கு உதவலகாம். உஙகள ்பகுதிககு
ீ
எந்தப் ப்பகாதுச் சுககாதகா்க குழு யச்வயளைனிககினறைது
என்ப்தக கண்்டறைிய, தயவுபசய்து ontario.ca/healthysmiles
எனறை இ்ையத்தளைத்்தப் ்பகார்வயி்டவும்

்கட்டண்மில்ா ரதால்ச்பெி எண்: 1-844-296-6306
TTY ்கட்டண்மில்ா ரதால்ச்பெி எண்: 1-800-387-5559
TTY ரொறனசொ ்மடடும்: 416-327-4282
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Healthy Smiles Ontario என்பது என்ன?
Healthy Smiles Ontario என்பது தகுதிப்பறும் ்பிள்ளைகள மற்றும்
17 மற்றும் அதற்குட்பட்ட வயதுளளை இ்ளைஞரகளுகககான ஒரு
இலவச ்பல் மருத்துவச் சிகிச்்சத் திட்டமகாகும்.

