معلومات ت
بیش�
بدست آورید

تیم لبخند
چیست؟

تیم لبخند به این ن
مع� است که هر طفل می تواند
ت
لبخندی سالم داشته باشد .معلومات بیش� را از
 smilesquad.vic.gov.auبدست آورید

تیم لبخند ( )Smile Squadیک برنامۀ
است که حکومت ویکتوریا بودجه آن را ی ن
تام�
کرده است تا به کلیه شاگردان مکتب های
ابتدا� و لیسۀ ت
دول� در ویکتوریا خدمات
ی
ن
مراقبت از دندان را طور مجا� ارائه دهد.
این یک برنامه  321.9میلیون دالری است که با یک موتر وان
مراقبت دندان مکتب به زودی به منطقه شما می آید .این تیم
دوستانۀ مراقبت دندان معاینه ساالنه صحت دهان و دندان
فرزند شما را ن
مجا� انجام می دهد و در صورت لزوم مراقبت
های بعدی را ی ز
ن� انجام خواهد داد.

راهنمای
معلومات
برای والدین
تصویب و ش
منت� شده توسط حکومت ویکتوریا،

1 Treasury Place, Melbourne
©حق ش
ن� محفوظ است به ایالت ویکتوریا ،جوالی 2019

چه کیس واجد ش�ایط است؟

ابتدا�،
تمام شاگردان مکاتب ی
لیسه یا مکاتب خاص ت
دول� در ویکتوریا.

چگونه فرزند من می تواند در این برنامه ثبت نام کند؟

معلومات مربوط به این برنامه همراه با فورم های رضایت
پیشگ�انه
اویل که معاینات صحت دهان و دندان و مراقبت های
ی
فعال را شامل می گردد ،از طریق مکتب توزیع می شود.

فرزند من یک و چگونه دیده می شود؟

تیم لبخند ابتدا به مکتب شما می آید تا معاینات صحت دهان و
پیشگ�انه فعال را انجام دهد .فرزند شما
دندان و مراقبت های
ی
در ت
وق� که قرار است دیده شود از صنف گرفته می شود .پس از
ت
ض
معاینه اولیه ،در صور� که �ورت شود برنامه تداوی اختصایص
برای وی ترتیب داده می شود و همراه با فورم رضایت دومی که
جهت تداوی است به شما فرستاده می شود.

آیا من باید با فرزندم ش�کت کنم؟

ض�ورت نیست که شما همراه با فرزند تان ش�کت کنید .با این حال،
اگر مایل باشید ،ما می توانیم وقت مالقات برای شما ترتیب دهیم تا
بتوانید باهم ش�کت کنید.

مرصف آن چقدر است؟

تیم لبخند یک برنامه ن
مجا� برای همه شاگردان است .این برنامه
شامل برریس ساالنه صحت دهان و دندان ،مراقبت های
پیشگ�انۀ فعال و در صورت لزوم تداوی بعدی است.
ی
زیبا� نمی گردد.
توجه :این برنامه شامل ارتودنیس یا تداوی ی

برای کسب معلومات ت
بیش� با چه کیس
بگ�م؟
می توانم تماس ی

از  smilesquad.vic.gov.auبازدید کنید.

اگر فرزند من ض�ورت فوری/
درد دندان داشته باشد چه؟

چهار مرحلۀ ساده
جهت دریافت مراقبت
با کیفیت باال و ن
مجا�
دندان در مکتب
مرحلۀ یک
رضایت بدهید
مرحلۀ 2
مکتب تاان برای معاینات
وقت ی ن
تعی� می کند.
مرحلۀ 3
در صورت ض�ورت به
تداوی رضایت می دهید.
مرحلۀ 4
مکتب شما برای تداوی وقت
ین
تعی� می کند.

اگر فرزند تان درد دندان دارد ،لطفاً برای ت ن
گرف� کمک با
نزدیک�ین ت
ت
بگ�ید.
داک� دندان یا کلینیک دندان در جامعه تماس ی
ت
برای ت ن
نزدیک�ین کلینیک به
یاف�

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

مراجعه کنید.
F R E E D E N TA L

