ا�ہ ل بزرگوں کے ل�ی ے
روٹ� ن�
دانتوں کی مفت ی
د�ی کھ بھال

ستھ��ز �ی ا
ی
•ان�ی

•انف�ی کشن اور درد کا عال� کے ل�ی ے ا�ی نڈوڈونک خدمات
ج
•مسوڑوں کی ک�ی ف�ی ات اور ب�یمار�ی وں کے عال� کے ل�ی ے وقتا
ج
فوقتا خدمات
ڈ�ی چ
م�ں ک�ی ا �ہ ے؟
ن�رز کے بارے ی

اونٹار�ی و س�ی ئن�رز ڈ�ی نٹل ک�ی ئ�ر پروگرام ان تمام بزرگ افراد کو
دانتوں کی اعلی د�ی کھ بھال فرا�ہ م کرتا �ہ ے ج�و ا�ہ ل �ہ ی�ں۔

ڈ�ی چ
ب�مول پروستھوڈونٹک خدمات کا ج�زوی طور پر
ن�ر کے ش
احاطہ ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔ مز�ی د معلومات کے ل�ی ے برا�ئ ے م ہ�ربا�ن ی اپنے
مقامی پبلک �ہ �ی لتھ �ی ونٹ سے بات کر�ی ں۔

کون ا�ہ ل �ہ ے؟

م�ں کس طرح درخواست دوں؟
ی

آپ ا�ہ ل �ہ وسکتے �ہ ی�ں اگر آپ :
•� 65ی ا اس سے ز�ی ادہ عمر کے �ہ ی�ں
•اونٹار�ی و کے ر�ہ ا�ئ ش�ی �ہ ی�ں

•تن ہ�ا ا�ی ک شخص کی ساالنہ خالص آمد�ن ی $22,200
مش�رکہ خالص آمد�ن ی
�ی ا اس سے کم �ی ا ا�ی ک ج�وڑے کی
ت
� $37,100ی ا اس سے کم �ہ ے

•دانتوں کے فوا�ئ د کی کسی بھی دوسری شکل تک رسا�ئ ی
(��ی سے ،ج
ن ہ� ی�ں �ہ ے ج
ن�ی انشورنس �ی ا دوسرے سرکاری
پروگرام)
ج
م�ھے دانتوں کی د�ی کھ بھال ک ہ�اں سے مل سک ت�ی �ہ ے؟

دانتوں کی د�ی کھ بھال کی خدمات عوامی صحت کے �ی ونٹس اور
سن�رز(سی ا�ی � سی)،ابور�ی ج�نل
شرکت کنندہ کم�ی ون ٹ�ی �ہ �ی لتھ ٹ
چ
�ہ �ی لتھ ا�ی کسس س�ی ٹن�رز (اے ا�ی � اے سی) کے ساتھ ساتھ چ
ک�ھ
چ
عالقوں ی
م�ں موبا�ئ ل ڈ�ی نٹل کل�ی نک کے ذر�ی عے فرا�ہ م کی ج�ا�ت ی �ہ ی�ں۔
کن خدمات کا احاطہ ک�ی ا گ�ی ا �ہ ے؟
•معا�ئ نے اور تشخ�ی صات
•احت�ی اطی خدمات

•ٹوٹے �ہ و�ئ ے دانت اور ک�ی و�ی یٹ��ز کی مرمت کے ل�ی ے بحالی کی
خدمات
•ا�ی کسرے

•دانتوں �ی ا خالف معمول ٹشوز کو �ہ ٹانے کے ل�ی ے اورل
ج
سر�ری
)Catalogue No. (300080) ISBN No. (978-1-4868-5417-2) (Revised PDF
.July 2021 © Queen’s Printer for Ontario 2021

اونٹار�ی و س�ی ئن�رز ڈ�ی نٹل ک�ی ئ�ر پروگرام کے ل�ی ے درخواست د�ی نے
کے ل�ی ے ب ہ�ت سے اخت�ی ارات دست�ی اب �ہ ی�ں:
• ontario.ca/SeniorsDentalپر آن ال�ئ ن
درخواست د�ی ں

•اپ ن�ی درخواست پرنٹ کر�ی ںُ ،پ�ر کر�ی ں اور ای م�ی ل کر�ی ں
•درخواست فارم ل�ی نے کے ل�ی ے اپنے مقامی پبلک �ہ �ی لتھ �ی ونٹ
�ی ا شرکت کنندہ سی ا�ی � سی (� )CHCی ا اے ا�ی � اے سی
چ
چ
مل�ں اور�/ی ا اپ ن�ی درخواست مکمل کرنے
( )AHACسے ی
م�ں مدد حاصل کر�ی ں۔
ی
م�ھے منظور کرل�ی ا گ�ی ا تو ک�ی ا �ہ گ
اگر ج
و�ا؟

ا�ی ک بار ج�ب آپ کی درخواست منظور �ہ ج
و�ا�ئ ے تو آپ کو
استقبال�ی ہ پ�ی ک� اور ڈ�ی نٹل کارڈ بھ�ی ج�ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔ خدمات
ج
موصول کرنے کے ل�ی ے پبلک �ہ �ی لتھ �ی ونٹ ،کم�ی ون�ٹی �ہ �ی لتھ
س�ی ٹن�ر� ،ی ا خدمات فرا�ہ م کرنے والے ابور�ی ج�نل �ہ �ی لتھ ا�ی کسس
س�ی ٹن�رز کے سامنے اس کارڈ کو پ�ی ش کر�ی ں۔

م�ں شرکت کے ل�ی ے آپ کی ا�ہ ل�ی ت کے بارے
�ہ ر سال پروگرام ی
م�ں دوبارہ درخواست کس
م�ں �ی ا اگر ضرورت �ہ و تو پروگرام ی
ی
طرح د�ی ں آپ کو مطلع ک�ی ا ج�ا�ئ ے گ�ا۔

اور اگر ج
م�ھے مدد کی ضرورت �ہ ے؟
 416-916-0204پر کال کر�ی ں

ٹال فری 1-833-207-4435
�ٹ ی �ٹ ی وا�ئ ی 1-800-855-0511

