
ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਲਈ 
ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਮ਼ੁਫਤ ਰ਼ੁਟੀਨ 
ਦੇਖਭਾਲ
ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਰੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤ਼ੁਸੀਂ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ:

• 65 ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੋ

• ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੋ

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕ਼ੁਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 
$22,200 ਜਾ ਂਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੋੜਿਆ ਂਲਈ ਇਹ ਕ਼ੁਲ ਸਲਾਨਾ 
ਆਮਦਨ  $37,100 ਜਾ ਂਘੱਟ ਹੈ।

• ਦੰਦਾ ਂਦੇ ੜਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋਰ ਲਾਭ (ੜਜਵੇਂ ੜਕ ੜਨੱਜੀ ਇਸੰਰੋਰੈਂਸ ਜਾ ਂਹਰੋਰ 
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕੱਥੇ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਜਨਤਕ ੜਸਹਤ ਇਕਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੜਮਉੜਨਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾ ਂ(ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ.), 
ਐਬਰੋੜਰਜੀਨਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸੈਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ. ਐੱਚ. ਏ. ਸੀ.) ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ ਖੇਤਰਾ ਂੜਵੱਚ ਮਰੋਬਾਈਲ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਕਲੀੜਨਕਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ੜਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

ਕਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਸਾਮਲ ਹਨ?

• ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਕਂਣ

• ਰਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਟ਼ੁੱਟੇ ਦੰਦਾ ਂਅਤੇ ਕੈਵੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਐਕਸਰੇ

• ਦੰਦਾ ਂਜਾ ਂਅਸਧਾਰਨ ੜਟਸੂਆ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੀ 
ਸਰਜਰੀ

• ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ

• ਲਾਗ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਡਰੋਡੌਨੜਟਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਮਸੂੜਿਆ ਂਦੀਆ ਂਸੜਥਤੀਆ ਂਅਤੇ ੜਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 
ਸੇਵਾਵਾ।ਂ

ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਬੀੜਾ ਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਪ੍ਰੋਸਟਰੋਡੌਨੜਟਕ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ ਂਸਮੇਤ, ਅਸੰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ੜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ੜਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ।

ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਕਕਵੇਂ ਦੇਵਾ?ਂ

ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚਰੋਣਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ:

• ontario.ca/SeniorsDental `ਤੇ ਜਾ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਰਜ਼ੀ ੜਦਓ 

• ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ੜਪ੍ੰਟ ਕਰਰੋ, ਭਰਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਰੋ

• ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ੜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ 
ਪਬੜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂੜਨਟ ਜਾ ਂੜਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਐਚ ਸੀ ਜਾ ਂਏ 
ਐਚ ਏ ਸੀ `ਤੇ ਜਾਓ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਕ ਵਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ੜਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ 
ਵੈਲਕਮ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਡ ਭੇੜਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਾ੍ਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਬੜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂੜਨਟ, ਕੜਮਉੜਨਟੀ 
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਾ ਂਐਬਰੋੜਰਜੀਨਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਰੋ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ੜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ੜਨਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ 
ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂੜਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾ ਂਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋਏ ਤਾ ਂ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ੜਵਚ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ੜਕਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ੜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ?
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