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17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

Healthy Smiles Ontario ਕੀ	ਹੈ?
Healthy Smiles Ontario ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਬੀਮੇ ਦੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ 
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਕੌਣ	ਯੋਗ	ਹੈ?
17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ  
ਹਨ ਜੇ:
•	ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ;	
•	ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
•	ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ (ਬੀਮੇ ਦੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ (Ontario 

Works ਵਰਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਸਮੇਤ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Healthy Smiles Ontario ਦੀ ਯੋਗ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ServiceOntario INFOline ਟੌਲ ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ  
1-866-532-3161 (TTY ਟੌਲ ਫ਼੍ਰੀ 1-800-387-5559) ’ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ, ontario.ca/healthysmiles ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ontario.ca/healthysmiles ਤੋਂ 
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ	ਇਸ	ਵਿੱਚ	ਸ਼ਾਮਿਲ	ਕਿਸ	ਤਰ੍ਹਾਂ	ਹੋ	ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ	ਹਾ?ਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ 
ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ	ਵਿੱਚ	ਕਿਹਡ਼ਿਆਂ	ਸੇਵਾਵਾਂ	ਦੀ	ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸ਼ਾਮਿਲ	ਹੈ?
•	ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 

ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜਿਨਿਸਟ (ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਕੋਲ ਜਾਣਾ
•	ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

•	ਦੰਦ ਭਰਨੇ
•	ਐਕਸ-ਰੇ
•	ਸਕੇਲਿੰਗ (ਦੰਦਾਂ ਉਤੋਂ ਮੈਲ ਦੀ ਪਰਤ ਹਟਾਉਣਾ)
•	ਅਤੇ ਹੋਰ

ਇਸ	ਵਿੱਚ	ਕਿਹਡ਼ਿਆਂ	ਸੇਵਾਵਾਂ	ਸ਼ਾਮਿਲ	ਨਹੀਂ	ਹਨ?
•	ਕੌਸਮੈੱਟਿਕ ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦ ਚਿਟਿਆਉਣਾ
•	ਓਰਥੋਡੌਂਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰੇਇਸਿਸ (ਕੱਸਣਾ)
•	ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਰਅਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ)

ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 17 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੂੰਹ ਦੀ 
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (Children in Need of Treatment - CINOT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਤਹਿਤ (ਬੀਮੇ ਦੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ontario.ca/cinot ਵੇਖੋ।

Healthy Smiles Ontario ਦੇ	ਹਿੱਸੇ	ਵਜੋ,ਂ	ਦੰਦਾਂ	ਦੀ	ਦੇਖਭਾਲ	ਲਈ	
ਮੇਰਾ	ਬੱਚਾ	ਕਿੱਥੇ	ਪਹੁੰਚ	ਕਰ	ਸਕਦਾ	ਹੈ?
ਇਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਭਾਈਚਾਰਾ) 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਹਡ਼ੇ-ਕਿਹਡ਼ੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ 
ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲਿਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ	ਮੇਰਾ	ਬੱਚਾ	ਮੇਰੇ	ਡੈਂਟਿਸਟ	ਕੋਲ	ਜਾ	ਸਕਦਾ	ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਿਸਟ (ਦੰਦ ਚਿਕਿਤਸਕ) Healthy Smiles Ontario ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, 
ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜਿਨਿਸਟ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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