Daha fazla
bilgi için
Gülücük
Ekibi nedir?

Gülücük Ekibinin anlamı her çocuk sağlıklı bir
gülüşe sahip olabilir. smilesquad.vic.gov.au
adresinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Gülücük Ekibi tüm Victoria
ilk ve orta öğretim okulları
öğrencilerine ücretsiz diş
bakımı sağlayacak olan ve
Victoria Hükümeti tarafından
fon sağlanan bir programdır.

Ebeveynler
için bilgi
kılavuzu

Bir okul diş bakımı aracının yakında bölgenize
geleceği 321.9 milyon dolarlık bir programdır.
Cana yakın diş bakım ekibi çocuğunuza
yıllık ücretsiz ağız sağlığı incelemesi ve
gerektiğinde izleme bakımı yapacaktır.
Victoria Hükümeti tarafından yetkilenmiş ve basılmıştır, 1 Treasury Place,
Melbourne. ©Victoria Eyaleti, Temmuz 2019.

Kimler uygundur?
Victoria’daki devlet okullarına giden
tüm ilk ve orta öğretim okulları ile özel
eğitim okullarının öğrencileri.
Çocuğum bu programa nasıl kayıt olabilir?
Program hakkında bilgi, ağız sağlığı
muayeneleri ve aktif koruyucu bakımı
kapsayan başlangıç onay formları ile
birlikte okul aracılığıyla dağıtılacaktır.
Çocuğuma ne zaman ve nasıl bakılacaktır?
Gülücük Ekibi ağız sağlığı muayenesi ve aktif
koruyucu bakım yapmak için ilk önce okulunuzu
ziyaret edecektir. Çocuğunuz bakılacağı
zaman sınıftan alınacaktır. İlk kontrolden sonra,
bireyselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirilecek
ve gerekirse tedavi için ikincil bir onay formu
ile birlikte eve gönderilecektir.
Çocuğumla birlikte gitmem gerekiyor mu?
Çocuğunuzla birlikte gitmeniz gerekmiyor.
Ancak, isterseniz birlikte gitmek üzere
randevu alabilirsiniz.
Maliyeti nedir?
Gülücük Ekibi tüm öğrenciler için
ücretsiz bir programdır. Yıllık ağız
sağlığı kontrolünü, aktif koruyucu bakımı
ve gerekirse izleme tedavisini kapsar.
Not: bu program diş düzeltimi veya
estetik tedavilerini kapsamaz.
Daha fazla bilgi için kiminle
iletişim kurabilirim?
smilesquad.vic.gov.au internet
adresine girin.

Okulda yüksek
kalitede ücretsiz
diş bakımı almak
için 4 basit adım.
Adım Bir
Onayınızı verin

Adım İki
Okulunuz bir
muayene ayarlayacak

Adım Üç
Gerekiyorsa tedavi için
onayınızı vereceksiniz

Adım Dört
Okulunuz tedaviyi
programlayacaktır

Çocuğumun acil ihtiyaçları/diş ağrısı
varsa ne olacak?
Çocuğunuzun dişi ağrıyorsa, yardım
almak için lütfen en yakın dişçi veya
toplum diş kliniği ile iletişim kurun.
Size en yakın kliniği bulmak için
https://www.dhsv.org.au/cliniclocations/community-dental-clinics
internet adresine girin.
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