
 عناية روتينية
انا   باألسنان م�ج

�ن �ن املؤهل�ي للمسن�ي
�ي أونتاريو رعاية  �ف �ف يوفر برنام�ج العناية باألسنان للمسن�ي

. �ف �ف املؤهل�ي ميع املسن�ي ودة ل�ج أسنان عالية ال�ج

من املؤهل؟

قد تكون مؤهال إذا كنت :

ر	  ُعمرك 65 عاما أو أك�ث

من سكان أونتاريو	 

اوز 22200 دوالر للشخص 	  �ي السنوي ال يت�ج دخلك الصا�ف
�ف �ي األعزب أو 37100 دوالر للزو�ج

�ف طب األسنان( 	  ليس لديك أي شكل آخر من أشكال تأم�ي
اص أو أي برنام�ج �كومي آخر( �ف ال�ف مثل التأم�ي

أين يمكن�ن�ي الحصول على الرعاية السنية؟

تتوفر خدمات العناية باألسنان لدى و�دات الص�ة العامة 
�تمعية املشاركة )CHC( ومراكز ص�ة  واملراكز الص�ية امل�ج
�ف )AHAC( باإلضافة إل� عيادات األسنان  السكان األصلي�ي

�ي بعض املناطق. املتنقلة �ف

؟ رنام�ج ما الحندمات ال�ت�ي يغطيها ال�ب

مات	  الف�وصات والتقي�ي

ية	  دمات الوقا�ئ ال�ف

ويفات األسنان	  خدمات إصالح األسنان املكسورة وت�ج

صور األشعة السينية	 

ر الطبيعية	  ة غ�ي را�ة الفم إلزالة األسنان أو األنس�ج �ج

التخدير	 

خدمات عالحج لب األسنان لعالحج العدوى واألمل	 

خدمات عالحج اللثة ملشاكل وأمراض اللثة	 

ماذا عن أطقم األسنان؟

�ي ذلك أطقم األسنان،  خدمات التعويضات السنية، بما �ف
يا. ت�دث إل� و�دة الص�ة العامة امل�لية ملزيد من  ز�ئ ُمغطاة �ج

املعلومات.

؟ رنام�ج كيف أتقدم لل�ب

رنام�ج العناية  يارات املتا�ة للتقدم ل�ج هناك العديد من ال�ف
�ي أونتاريو: باألسنان لكبار السن �ف

رنت عل� 	  ر اإلن�ت قم بالتقديم ع�ج
ontario.ca/SeniorsDental

ريد	  ة، وإرسال طلبك بال�ج قم بطباعة، تعب�ئ

أو قم بزيارة و�دة الص�ة العامة امل�لية أو )CHC( أو 	 
)AHAC( املشاركة لل�صول عل� نموذحج الطلب و/أو 

ال�صول عل� الدعم الالزم الستكمال طلبك.

ماذا لو تمت املوافقة على طلبك؟

ر�يب وبطاقة  رد املوافقة عل� طلبك، سي�تم إرسال �زمة ال�ت بم�ج
دمات، قم بتقديم هذه  ريد. لتلقي ال�ف ر ال�ج اصة بك ع�ج األسنان ال�ف

�تمعي، أو  البطاقة إل� و�دة الص�ة العامة، مركز الص�ة امل�ج
دمة. �ف الص�ي الذي يقدم ال�ف مركز السكان األصلي�ي

، أو  رنام�ج �ي ال�ج سي�تم إعالمك سنويا إذا ما كنت مؤهال لالس�تمرار �ف
�ي �ال كان ذلك مطلوبا. رنام�ج �ف �ول كيفية إعادة التقديم لل�ج

ة للمساعدة؟ ماذا لو كنت بحا�ب

اتصل عل� 416-916-0204

�ي 1-833-207-4435 ا�ف أو الرقم امل�ج
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