සුදුසුකම් ලද ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ
පුරවැැසියන් සඳහාා
නො�ොමිළයේ� දන්ත
සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව

• නිර්වින්දනය

ඔන්ටේ�රියෝ�ෝ ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ පුරවැැසි දන්ත සෞ�ෞඛ්යය
වැැඩසටහන මගින් සුදුසුකම් ලද සියලුම ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ
පුරවැැසියන් සඳහාා ඉහලම තත්ත්වයේ� දන්ත
සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාවක් සපයනු ලබයි.

දත් විකෘෘතිතාා නිවැැරිදි කිරීමේ� සේ�වාාවන්, කෘෘත්රිිම
දත් කුට්ටම් වැැනි දෑෑ, මද වශයෙ�න් ආවරණය කරයි.
කරුුණාාකර වැැඩි විස්තර සඳහාා ඔබගේ� ප්රාා�දේේශීය
මහජන සෞ�ෞඛ්යය ඒකකය අමතන්න.

සුදුසුකම් ලබන්නේ� කවුරුුන්ද?

මම අයදුම් කරන්නේ� කෙ�සේ�ද?

ඔබ සුදුසුකම් ලබන්නේ�:

ඔන්ටේ�රියෝ�ෝ ජ්යෙ�ෙෂ්ඨ පුරවැැසි දන්ත සෞ�ෞඛ්යය

• ඔබට වයස අවුරුුදු 65 හෝ�ෝ ඊට වැැඩිනම්
• ඔබ ඔන්ටේ�රියෝ�ෝ හි පදිංංචිකරුුවෙ�ක් නම්
• තනි පුද්ගලයෙ�ක් ලෙ�ස වාාර්ෂික අදාායම
$22,200 හෝ�ෝ ඊට අඩුනම් හෝ�ෝ යුවලක් නම්
දෙෙදෙෙනාාගේ�ම වාාර්ෂික ආදාායමේ� එකතුව
$37,100 හෝ�ෝ ඊට අඩුනම්
• වෙ�නත් කිසිදු ආකාාරයක දන්ත සෞ�ෞඛ්යය
ප්රරතිලාාභයකට හිමිකම් නො�ොකියයි නම්
(උදාා. පෞ�ෞද්ගලික රක්ෂණාාවරණ හෝ�ෝ අනෙ�කුත්
රජයේ� වැැඩසටහන්)
මාා හට දන්ත සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව ලබාාගත
හැැක්කේ� කො�ොතැැනින්ද?
පො�ොදු සෞ�ෞඛ්යය ඒකක සහ මහජන සෞ�ෞඛ්යය
මධ්යයස්ථාාන (සී.එච්.සී.), ආදිවාාසී (“aboriginal”)
සෞ�ෞඛ්යය පිවිසුම් මධ්යයස්ථාාන (ඒ.එච්. සී.), ඒ
සමගම එක එක ප්රරදේේශයන්හි ඇති ජංංගම දන්ත
සෞ�ෞඛ්යා�ාගාාර හරහාා දන්ත සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව සපයයි.
ආවරණය වන සේ�වාාවන් කවරේ�ද?
• පරීක්ෂණ කිරීම සහ වාාර්තාා ලබාාදීම
• නිවාාරණ සේ�වාාවන්
• දත් කුහර සහ කැැඩුණු දත් නැැවත සකස්කිරීමේ�
සේ�වාාවන්

• ආසාාදන සහ වේ�දනාාවන්ට ප්රරතිකාාර කිරීම සඳහාා
එන්ඩො�ොඩො�ොන්ටික් සේ�වාාවන්
• විදුරුුමස් ආසාාදන සහ රෝ�ෝග වලටප්රරතිකාාර
කිරීම සඳහාා වරින් වර පවත්වන සේ�වාාවන්
කෘෘත්රිිම දත් කුට්ටම්?

සේ�වාාව සඳහාා අයදුම් කිරීමට ආකාාර කිහිපයක් :
• ඔන්ලයින් අයදුම් කිරීම සඳහාා
ontario.ca/SeniorsDental වෙ�ත පිවිසෙ�න්න
• මුද්රණය කර, එය පුරවාා, අයදුම්පත තැැපැැල්
කරන්න
• ඔබගේ� ප්රාා�දේේශීය පො�ොදු සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාා ඒකකය
හෝ�ෝ සී.එච්.සී. හාා සහභාාගීවීම හෝ�ෝ ඒ.එච්.සී.
වෙ�ත පිවිස අයදුම්පතක් ලබාාගෙ�න සහ/ හෝ�ෝ
ඔබගේ� අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමට සහාාය
ලබාාගන්න.
මාාහට අනුමැැතිය ලැැබුනහො�ොත් සිදුවන්නේ� කුමක්ද?
ඔබගේ� අයදුම්පතට අනුමැැතිය ලැැබුනහො�ොත්, ඔබට
දන්ත කාාඩ්පතක් සහ පිළිගැැනීමේ� පැැකේ�ජයක්
තැැපැැල් කරනු ලබයි. සේ�වාාවන් ලබාාගැැනීම සඳහාා,
එම කාාඩ්පත එම සේ�වාාවන් සපයන පො�ොදු සෞ�ෞඛ්යය
ඒකකය, මහජන සෞ�ෞඛ්යය මධ්යයස්ථාානය, හෝ�ෝ
ආදිවාාසී (Aboriginal) සෞ�ෞඛ්යය ප්රරවේ�ශ මධ්යයස්ථාානය
වෙ�ත ඉදිරිපත් කරන්න.
මෙ�ම වැැඩසටහන සඳහාා දිගටම සහභාාගිවීමට
ඇති හැැකියාාව, හෝ�ෝ වැැඩසටහනට නැැවත අයදුම්
කරන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න සම්බන්ධයෙ�න් සෑෑම
වසරකදීම ඔබට දැැනුම් දෙෙනු ලබයි.
මට උදවු අවශ්යය නම්?

• එක්ස් කිරණ පරීක්ෂාා

අමතන්න 416-916-0204

• දත් හෝ�ෝ අසාාමාාන්යය පටක ගැැලවීම සඳහාා මුඛ
ශල්යයකර්ම

ගාාස්තු රහිත ඇමතුම් 1-833-207-4435
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