
؟ Healthy Smiles Ontarioما هو برنامج 
ي مجاني لألطفال ّ هو برنامج سنHealthy Smiles Ontarioبرنامج 

 سنة فما دون.17والبالغين في سن 

 Healthy ، تصبح البرامج المشمولة في برنامج2016 يناير 1ابتداء من 
Smiles Ontario  :هي

؛ Ontario Worksة لألطفال بموجب ّيّمساعدات سن •	
• عاقات ة لألطفال بموجب برنامج أونتاريو لدعم ذوي اإلّيّمساعدات سن 	

(Ontario Disability Support Program)؛
• ل ذوي ة ألجل األطفال بموجب برنامج المساعدة لألطفاّيّمساعدات سن 	

Assistance for Children with Severe  )اإلعاقات الشديدة
Disabilities Program)؛

• Children In Need Of  )برنامج األطفال المحتاجين للعالج 	
Treatment Program)؛

• ؛ Healthy Smiles Ontarioبرنامج 	
• وخدمات صحة الفم واألسنان الوقائية المزودة من الوحدات الصحية  	

العامة المحلية.

من هم المؤهلون؟
 سنة فما دون إذا انطبقت عليهم 17األطفال والبالغون الذين تبلغ أعمارهم 

الشروط التالية:

• إذا كانوا من المقيمين في أونتاريو؛ 	
• إذا كانوا من أفراد منزل يلبي متطلبات األهلية للدخل. 	

 سنة فما دون مؤهلين ومسجلين 17 يعتبر األطفال حتى سن مالحظة:
 عندما يتلقون هم أو عائالتهم:  Healthy Smiles Ontarioًتلقائيا في

، أو مساعدات من الرعاية المؤقتة  Ontario Worksمساعدات من
(Temporary Care assistance) أو برنامج المساعدة لألطفال ذوي ،

ل اإلعاقات الشديدة، أو برنامج أونتاريو لدعم ذوي اإلعاقة. وبالنسبة لألطفا
والبالغين الحاصلين على تغطية أخرى من تأمين األسنان فلم يعد يتم 

ا.ًاستبعادهم تلقائي

كيف أسجل؟
• ontario.ca/healthysmilesاذهب إلى  	
•  ServiceOntario INFOline  اتصل بالرقم المجاني لخدمة	

(1-800-387-5559المجاني -النص الهاتفي)1 -6306-296-844
• عامة ويمكنك أن تحصل على مساعدة للتسجيل من الوحدة الصحية ال 	

 للعثور على الوحدة ontario.ca/healthysmilesالمحلية. اذهب إلى 
الصحية العامة التي تخدم منطقتك.

عندما يتم التأكيد على تسجيلك، فسوف تحصل على بطاقة برنامج الخدمات 
ية إلى مزود ّّ. يجب أن تقدم البطاقة السنHealthy Smiles Ontarioالسّنّية 

ية عند كل زيارة تتم تحت رعاية البرنامج.ّنّالرعاية الس

ية نة باإلضافة إلى الرعاية السيأين يمكن لطفلي أن يحصل على رعاية سن
الطارئة؟ 

إذا كان لديك طبيب أسنان، اتصل بمكتبه لكي تعرف إذا كان من المشاركين 
 إذا لم يكن لديك طبيب Healthy Smiles Ontario.في برنامج 

أسنان، اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية لطلب المساعدة. اذهب إلى 
ontario.ca/healthysmiles للعثور على الوحدة الصحية العامة التي 

خدم منطقتك.ت

ما هي الخدمات المشمولة؟
 الزيارات المنتظمة إلى Healthy Smiles Ontarioيغطي برنامج 

مزود رعاية أسنان مرخص، كطبيب أسنان أو أخصائي صحة األسنان. 
ية التي تشمل الفحوصات والتنظيف ّنّويغطي البرنامج الخدمات الس

والحشوات والتصوير باألشعة السينية وإزالة القشور. يغطي برنامج 
Healthy Smiles Ontario مسائل صحة الفم واألسنان العاجلة 

والمستعجلة.

ما هي أهمية صحة الفم واألسنان؟
من الممكن أن تكون أمراض تجويف األسنان واللثة مؤلمة، ويمكن أن تؤدي 

إلى عدوى خطيرة تؤثر على نمو األسنان عند البالغين. ويسبب األلم عدم 
القدرة على النوم، ويؤثر على القدرة على تناول الطعام، ويمكن أن يؤثر على 

م والحضور إلى المدرسة. صحة الفم واألسنان مهمة ُّقدرة الطفل على التعل
لشخصية طفلك وعافيته وصحته العامة. عليك أن تمنع المشاكل التي تعترض 

صحة الفم واألسنان قبل أن تبدأ!

مزيد من المعلومات:
ontario.ca/healthysmilesقم بزيارة  •	
 ServiceOntario INFOline:او اتصل بـخدمة  •	

1-844-296-6306الرقم المجاني: 
 المجاني: 1-800-387-5559(TTY)الهاتف النصي 
 أونتاريو فقط: 416-327-4282(TTY)الهاتف النصي 
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