
یک برنامه  دندانپزشکی رایگان برای کودکان واجد شرایط با 17 سال سن یا کمتر.

Healthy Smiles Ontario چیست؟
Healthy Smiles Ontario برنامه ای است برای کودکانی 

که 17 سال و کمتر سن دارند و از هیچ گونه پوشش  بیمهای برای 
خدمات  دندانپزشکی برخوردار نیستند. اگر فرزندان شما واجد 

شرایط باشند، خدمات معمول دندان پزشکی بدون هیچ  هزینهای به 
شما ارائه می شود.

چه کسانی واجد شرایط هستند؟
کودکانی که 17 سال و کمتر سن دارند با رعایت این شروط:

ساکن انتاریو باشند؛ •
عضو خانواده ای باشند که درآمد آن مطابق با شرایط است؛ و•
از هیچ گونه پوشش بیم های دندان پزشکی برخواردار نباشند •

)شامل سایر برنامه هایی که بودجه آن را دولت تأمین می کند 
.)Ontario Works مانند

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره شرایط پذیرش در طرح 
Healthy Smiles Ontario و مدارک الزم برای احراز 

آن، با خط رایگان ServiceOntario INFOline به شماره 
 TTY(   1-866-532-3161 رایگان  1-800-387-5559 (  

ontario.ca/healthysmilesتماس بگیرید، به وب سایت 
مراجعه کنید یا با »مرکز بهداشت عمومی« در محل خود 

تماس بگیرید. فهرست »مراکز بهداشت عمومی« در وب سایت 
ontario.ca/healthysmiles موجود است. 

چگونه باید ثبت نام کنم؟
جهت ثبت نام، با »مرکز بهداشت عمومی« محل خود تماس 

بگیرید. مرکز بهداشت عمومی در روند درخواست نیز به شما 
کمک می کند )تکمیل فرم مربوطه و تقدیم مدارک مورد نیاز(. 

چه خدماتی تحت پوشش قرار دارد؟
ویزیت های معمول یک ارائه دهنده مجاز خدمات دندان پزشکی •

مانند  دندانپزشک یا کمک  دندانپزشک
تمیز کردن•
پر کردن•
عکس برداری رادیولوژی•
جرم گیری•
و سایر خدمات•

چه خدماتی تحت پوشش قرار ندارد؟
خدمات مربوط به زیبایی دندان، مانند سفید کردن دندان ها•
خدمات ارتودنسی، مانند سیمی دندان•
خدمات اورژانسی بهداشت دهان•

اگر  کودکی 17 سال یا کمتر سن داشته باشد و مورد اورژانسی 
در ارتباط با بهداشت دهان پیدا کند، ممکن است  خدمات 
مورد نیاز تحت پوشش  برنامه »کودکان نیازمند درمان 

)Children in Need of Treatment – CINOT( قرار گیرد. 
لطفًا جهت کسب اطالعات بیشتر با »مرکز بهداشت عمومی« محل 

 مراجعه کنید.ontario.ca/cinotخود تماس بگیرید یا به وب سایت 

خدمات مراقبت از دندان بر مبنای برنامه ی  بیمهای 
 Healthy Smiles Ontario در چه مراکزی به 

فرزند من ارائه می شود؟
پس از تکمیل روند درخواست، مراکز ارائه خدمات دندان پزشکی 

محل از طریق مرکز بهداشت عمومی محل به اطالع شما می رسد. 
بسته به محل زندگی شما، این مراکز عبارت از ارائه دهندگان 

خصوصی خدمات دندان پزشکی و یا یک کلینیک دندان پزشکی 
»مرکز بهداشت عمومی« یا اجتماعی می باشند.

آیا فرزند من می تواند به  دندانپزشک خودم مراجعه کند؟
اگر  دندانپزشک مورد نظر عضو برنامه 

Healthy Smiles Ontario باشد، فرزند شما نیز می تواند به وی 
مراجعه کند. اما اگر  دندانپزشک مورد بحث عضو برنامه نباشد، 
می توانید با  دندانپزشک یا کمک  دندانپزشک مستقل دیگری در 

منطقه خود تماس بگیرید و از عضویت وی در برنامه مطلع شوید.
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http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/healthysmiles
http://www.ontario.ca/cinot
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