Miễn phí chăm sóc
nha khoa định kỳ
cho cao niên đủ
điều kiện
Chương trình chăm sóc nha khoa cho cao niên
tỉnh Ontario cung cấp dịch vụ chăm sóc nha
khoa chất lượng cao cho tất cả cao niên có đủ
điều kiện.
Ai có đủ điều kiện?
Bạn có thể đủ điều kiện nếu:
• 65 tuổi trở lên
• Sinh sống ở tỉnh Ontario
• Có thu nhập ròng hằng năm từ $22,200 trở
xuống cho người độc thân hoặc tổng thu nhập
sau ròng từ $37,100 trở xuống cho một cặp
vợ chồng.
• Không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ các
chương trình nha khoa khác (ví dụ như bảo hiểm
tư nhân hay chương trình khác của chính phủ)
Tôi có thể được chăm sóc nha khoa ở đâu?
Dịch vụ chăm sóc nha khoa được cung cấp qua
các đơn vị y tế công cộng và trung tâm y tế cộng
đồng có tham gia (CHC), trung tâm tiếp cận sức
khỏe thổ dân (AHAC), cũng như các phòng khám
nha khoa di động ở một số khu vực.
Những dịch vụ nha khoa nào được bao gồm?
• Khám và giám định đánh giá

bất thường
• Gây mê
• Dịch vụ nội nha để điều trị nhiễm trùng và đau
• Dịch vụ nha chu để điều trị các bệnh về nướu.
Còn răng giả thì sao?
Dịch vụ phục hình, bao gồm cả răng giả, sẽ được
bảo hiểm một phần. Xin hãy nói chuyện với đơn vị
y tế công cộng địa phương của bạn để biết thêm
thông tin.
Làm sao để đăng ký?
Có một số lựa chọn để đăng ký chương trình
chăm sóc nha khoa người cao niên Ontario:
• Đăng ký trực tuyến tại:
ontario.ca/SeniorsDental
• Điền thông tin, in ra và gởi bưu điện đơn xin của
bạn.
• Ghé thăm đơn vị y tế công cộng của bạn hoặc
CHC, AHAC có tham gia để lấy đơn xin và/hoặc
nhận hỗ trợ với đơn xin đã hoàn tất.
Cần phải làm gì khi đơn xin được chấp thuận?
Một khi đơn xin của bạn được chấp thuận, bạn sẽ
được gửi một gói chào mừng và thẻ nha khoa. Để
nhận được dịch vụ, hãy xuất trình thẻ này cho đơn
vị y tế công cộng, trung tâm y tế cộng đồng, hay
trung tâm tiếp cận sức khỏe thổ dân nơi cung cấp
dịch vụ.
Bạn sẽ được thông báo mỗi năm về việc đủ điều
kiện để tiếp tục tham gia chương trình, hoặc làm
sao để đăng ký lại chương trình này nếu đó là
điều bắt buộc.

• Các dịch vụ ngăn ngừa

Và nếu tôi cần giúp đỡ?

• Các dịch vụ phục hồi và sửa chữa răng sâu và
răng hỏng

Gọi 416-916-0204
Toll-Free 1-833-207-4435
TTY 1-800-855-0511

• Chụp X quang
• Phẫu thuật miệng để nhổ răng hoặc loại bỏ mô
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