
සුදුසුකම් ලද ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ 
පුරවැැසියන් සඳහාා 
ජ්යෙ�ාමිළජ්යෙ� දන්ත 
ජ්යෙසෞඛ්යෙ ජ්යෙ�වැාවැ

ඔන්ටේ�රිටේ�ෝ ටේ�ෙෂ්ඨ පුරවැැසි දන්ත ටේ�ෞඛ්යෙ 
වැැඩ�ටහන මගින් සුදුසුකම් ලද සි�ලුම ටේ�ෙෂ්ඨ 
පුරවැැසි�න් �ඳහා ඉහලම තත්ත්වැටේ� දන්ත 
ටේ�ෞඛ්යෙ ටේ�වැාවැක් �ප�නු ලබයි. 

සුදුසුකම් ලබන්ජ්යෙන් කවුරැන්ද?

ඔබ සුදුසුකම් ලබන්ටේන්: 

• ඔබට වැ�� අවුරැදු 65 ටේහෝ ඊට වැැඩිනම් 

• ඔබ ඔන්ටේ�රිටේ�ෝ හි පදිංංචිකරැටේවැක් නම්

• තනි පුද්ගලටේ�ක් ටේල� වැාර්ෂික අදා�ම 
$22,200 ටේහෝ ඊට අඩුනම් ටේහෝ යුවැලක් නම් 
ටේදටේදනාටේ�ම වැාර්ෂික ආදා�ටේම් එකතුවැ 
$37,100 ටේහෝ ඊට අඩුනම්

• ටේවැනත් කිසිදු ආකාර�ක දන්ත ටේ�ෞඛ්යෙ 
පරතිලාභ�කට හිමිකම් ටේනාකි�යි නම් 
(උදා. ටේපෞද්ගලික රක්ෂණාාවැරණා ටේහෝ අටේනකුත් 
ර�ටේ� වැැඩ�ටහන්)

මාා හාට දන්ත ජ්යෙසෞඛ්යෙ ජ්යෙ�වැාවැ ලබාගත 
හාැක්ජ්යෙක් ජ්යෙකාතැනින්ද?

ටේපාදු ටේ�ෞඛ්යෙ ඒකක �හ මහ�න ටේ�ෞඛ්යෙ 
මධ්යෙ�ථාාන (සී.එච්.සී.), ආදිංවැාසී (“aboriginal”) 
ටේ�ෞඛ්යෙ පිවිසුම් මධ්යෙ�ථාාන (ඒ.එච්. සී.), ඒ 
�මගම එක එක පරටේද්ශ�න්හි ඇති �ංගම දන්ත 
ටේ�ෞඛ්යොගාර හරහා දන්ත ටේ�ෞඛ්යෙ ටේ�වැාවැ �ප�යි.

ආවැරණය වැ� ජ්යෙ�වැාවැන් කවැජ්යෙ�ද?

• පරීක්ෂණා කිරීම �හ වැාර්තා ලබාදීම 

• නිවැාරණා ටේ�වැාවැන් 

• දත් කුහර �හ කැඩුණු දත් නැවැත �ක�කිරීටේම් 
ටේ�වැාවැන් 

• එක්� කිරණා පරීක්ෂා

• දත් ටේහෝ අ�ාමානෙ පටක ගැලවීම �ඳහා මුඛ්ය 
ශලෙකර්ම 

• නිර්වින්දන� 

• ආ�ාදන �හ ටේ�දනාවැන්ට පරතිකාර කිරීම �ඳහා 
එන්ටේඩාටේඩාන්ටික් ටේ�වැාවැන් 

• විදුරැම� ආ�ාදන �හ ටේරෝග වැලටපරතිකාර 
කිරීම �ඳහා වැරින් වැර පවැත්වැන ටේ�වැාවැන් 

කෘති්රිමා දත් කුට්ටම්?

දත් විකෘතිතා නිවැැරිදිං කිරීටේම් ටේ�වැාවැන්, කෘතිිම 
දත් කු�ටම් වැැනි දෑ, මද වැශටේ�න් ආවැරණා� කරයි. 
කරැණාාකර වැැඩි වි�තර �ඳහා ඔබටේ� පරාටේද්ශී� 
මහ�න ටේ�ෞඛ්යෙ ඒකක� අමතන්න.

මාමා අයදුම් කරන්ජ්යෙන් ජ්යෙකජ්යෙ�ද?

ඔන්ටේ�රිටේ�ෝ ටේ�ෙෂ්ඨ පුරවැැසි දන්ත ටේ�ෞඛ්යෙ 
ටේ�වැාවැ �ඳහා අ�දුම් කිරීමට ආකාර කිහිප�ක් :

• ඔන්ලයින් අ�දුම් කිරීම �ඳහා 
ontario.ca/SeniorsDental ටේවැත පිවිටේ�න්න

• මුද්රණා� කර, එ� පුරවැා, අ�දුම්පත තැපැල් 
කරන්න

• ඔබටේ� පරාටේද්ශී� ටේපාදු ටේ�ෞඛ්යෙ ටේ�වැා ඒකක� 
ටේහෝ සී.එච්.සී. හා �හභාගීවීම ටේහෝ ඒ.එච්.සී. 
ටේවැත පිවි� අ�දුම්පතක් ලබාටේගන �හ/ ටේහෝ 
ඔබටේ� අ�දුම්පත �ම්පූර්ණා කිරීමට �හා� 
ලබාගන්න.

මාාහාට අනුමාැත්රිය ලැබු�ජ්යෙහාාත් සිදුවැන්ජ්යෙන් කුමාක්ද?

ඔබටේ� අ�දුම්පතට අනුමැති� ලැබුනටේහාත්, ඔබට 
දන්ත කාඩ්පතක් �හ පිළිගැනීටේම් පැටේක්��ක් 
තැපැල් කරනු ලබයි. ටේ�වැාවැන් ලබාගැනීම �ඳහා, 
එම කාඩ්පත එම ටේ�වැාවැන් �ප�න ටේපාදු ටේ�ෞඛ්යෙ 
ඒකක�, මහ�න ටේ�ෞඛ්යෙ මධ්යෙ�ථාාන�, ටේහෝ 
ආදිංවැාසී (Aboriginal) ටේ�ෞඛ්යෙ පරටේ�ශ මධ්යෙ�ථාාන� 
ටේවැත ඉදිංරිපත් කරන්න.

ටේමම වැැඩ�ටහන �ඳහා දිංගටම �හභාගිවීමට 
ඇති හැකි�ාවැ, ටේහෝ වැැඩ�ටහනට නැවැත අ�දුම් 
කරන්ටේන් ටේකටේ�ද �න්න �ම්බන්ධ්යටේ�න් �ෑම 
වැ�රකදීම ඔබට දැනුම් ටේදනු ලබයි.

මාට උදවු අවැශ්යෙ �ම්?

අමතන්න 416-916-0204

ගා�තු රහිත ඇමතුම් 1-833-207-4435

ටීටීවැයි 1-800-855-0511 
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