اكتشف المزيد
ما هو

Smile Squad؟

ن
يع� أن كل طفل
 Smile Squadي
يمكن أن يحظى بابتسامة صحية.
ف
اكتشف المزيد ي� smilesquad.vic.gov.au

 Smile Squadهو برنامج ممول
من حكومة والية فكتوريا يوفر رعاية
أسنان مجانية لجميع طالب المدارس
االبتدائية والثانوية الحكومية.

دليل
المعلومات
آ
للباء

إنه برنامج بقيمة  321.9مليون دوالر ،مع عربة أسنان
مدرسية تزور منطقتك قريباً .سيقدم فريق رعاية أ
السنان
الودود لطفلك فحصاً سنوياً مجانياً لصحة الفم ويتابع
الرعاية إذا لزم أ
المر.
ش
ويضفبت ،يار الية فكتوو ةموكح نم .1 Treasury Place, Melbourne
©ويليو/زموت ،يار الية فكتوو � .2019نو

من المؤهل؟

ين
المرحلت� االبتدائية والثانوية ف ي�
جميع طالب
ف
المدارس الحكومية أو المتخصصة ي� فكتوريا.

ف
ال�نامج؟
كيف يمكن
لطفل التسجيل ي� ب
ي

ال�نامج ،إىل جانب
سيتم توزيع المعلومات حول ب
أ
ت
ال� تغطي فحوصات صحة
نماذج الموافقة الولية ي
الفم والرعاية الوقائية النشطة من خالل المدرسة.

ت
طفل؟
م� وكيف سيتم فحص ي

سيقوم فريق  Smile Squadأوال ً بزيارة مدرستك إلجراء
فحوصات صحة الفم والرعاية الوقائية النشطة .سيتم إحضار
أ
طفلك من الفصل عندما ي ن
ول،
يح� موعد فحصه .بعد الفحص ال ي
ن
ز
سيتم تطوير خطة عالج فردية وإرسالها للم�ل مع نموذج
الموافقة الثانوية عىل العالج إذا لزم أ
المر.

هل أحتاج للحضور مع طفل؟

ي
ال تحتاج للحضور مع طفلك .ومع ذلك ،إذا كنت ترغب ف ي� ذلك،
يمكننا تحديد موعداً ض
لتح�ا معاً.

ما هي التكلفة؟

ن
مجا� لجميع الطالب.
 Smile Squadهو برنامج ي
ويشمل الفحص السنوي لصحة الفم والرعاية
الوقائية النشطة ومتابعة العالج إذا لزم أ
المر.
مالحظة :ال يشمل هذا ال�نامج تقويم أ
السنان
ب
التجميل.
أو العالج
ي

ن
من
يمكن� االتصال به لمزيد من المعلومات؟
ي
تفضل بزيارة smilesquad.vic.gov.au

عاجلة/الم أ
آ
السنان؟
لطفل احتياجات
ماذا لو كان
ي

أربع خطوات بسيطة
للحصول عىل رعاية
أسنان مجانية عالية
ف
الجودة ي� المدرسة.
الخطوة أ
الوىل
اعط موافقتك
الخطوة الثانية
تقوم مدرستك
بتحديد موعد الفحص
الخطوة الثالثة
عىل
اعط موافقتك
لزم أ
العالج إذا
المر
الخطوة الرابعة
تقوم مدرستك تب�تيب العالج

يعا� من آالم أ
ن
السنان ،يرجى االتصال
إذا كان طفلك ي
بأقرب طبيب أسنان أو عيادة أسنان مجتمعية للحصول
عىل المساعدة.
لتحديد مكان أقرب عيادة لك ،تفضل بزيارة

https://www.dhsv.org.au/clinic.locations/community-dental-clinics
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