مزید معلومات
حاصل کریں

سمائل سکواڈ
کیا ہ�ے؟

سمائل سکواڈ کا مطلب ہ�ے کہ ہر ب� چ� یک
مسکراہٹ صحتمند ہو ت
سک� ہ�ے
 smilesquad.vic.gov.auپر مزید معلومات حاصل کریں

سمائل سکواڈ وکٹورین حکومت ےک مایل
وسائل ےس ن
چل� واال ایک پروگرام ہ�ے جو
وکٹوریا یم� تمام پبلک پرائمری اور
سیکنڈری سکولوں ےک طالبعلموں کو
دانتوں یک مفت دیکھ بھال فراہم کرے گا۔
یہ  321.9ی ن
مل� ڈالر کا پروگرام ہ�ے جس ےک تحت ایک سکول
ق
ن
ڈینٹل وین عنقریب آپ ےک عال� یم� آ� وایل ہ�ے۔ایک خوش
مزاج ڈینٹل ٹیم آپ ےک ب� چ� کو مفت ساالنہ دانتوں کا معائنہ،
گ
اور اگر ض�ورت ئ
ہو� تو مزید دیکھ بھال ،فراہم کرے �۔

والدین ےک یل�
ت
معلوما� گائیڈ
ت
نیورٹکو ن
�م ہدرک عائش روا ہدرک ظورنا مک کومتح
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کون اس کا اہل ہ�ے؟

وکٹوریا یم� رسکاری پرائمری ،سیکنڈری یا
سپیشل سکولوں یم� ن
پڑھ� واےل تمام طالبعلم۔

ٹ
رجس� کر سکتا ہ�ے؟
یم�ا بچہ اس پروگرام ےک یل� یک�ےس

پروگرام ےک بارے یم� معلومات ،اور دانتوں یک صحت ےک ن
معائ�
ئ
ابتدا� رضامندی
اور روک تھام یک غرض ےس فعال دیکھ بھال ےک یل�
گ
جائ� �۔
ذر�ےع تقسیم یک� ی
ےک فارم ،سکول ےک ی

یم�ے ب� چ� کا معائنہ کب اور یک�ےس ہو گا؟

سمائل سکواڈ ٹیم پہےل آپ ےک سکول یم� آ کر دانتوں یک صحت
گ
ےک ن
معائ� اور فعال دیکھ بھال فراہم کرے �۔ جب آپ ےک ب� چ� یک
ئ گ
ئ
ئ
ن
باری آ� � تو عملہ آ کر اےس کالس ےس ےل جا� گا۔ ابتدا� معائ� ےک
بعد اگر عالج یک ض�ورت ہو تو انفرادی عالج کا پالن بنایا ئ
جا� گا
اور اےس عالج ےک ل� رضامندی فارم ےک ساتھ گھر بھیجا ئ
جا� گا۔
ی

م�ےھ پا� ن� ب� چ� ےک ساتھ آنا ہو گا؟
کیا ج
ن ض

چاہ�
نہ� ہ�ے۔ تاہم اگر آپ ی
آپ کو پا� ن� ب� چ� ےک ساتھ آ� یک �ورت ی
ن
تو ہم اییس اپائنٹمنٹ دے ت
جائ�۔
سک� یہ� کہ آپ پا�� ب� چ� ےک ساتھ آ ی

اس پر کتنا خرچ ہو گا؟

سکول یم� دانتوں
یک مفت ،معیاری دیکھ
بھال حاصل کر ن� ےک
چار آسان مراحل
پہال مرحلہ

آپ ن
اپ� رضامندی ید� ت� یہ�

دورسا مرحلہ

آپ کا سکول ن
معائ�
کا وقت ےط کرتا ہ�ے

سمائل سکواڈ تمام طالبعلموں ےک یل� مفت پروگرام ہ�ے۔ اس
یم� ساالنہ دانتوں یک صحت کا معائنہ ،روک تھام یک غرض ےس
فعال دیکھ بھال اور اگر ض�ورت ہو تو مزید عالج شامل ہ�ے۔
ت
خوبصور� ےک
نوٹ :اس پروگرام یم� آرتھوڈونٹک عالج یا
نہ� ہ�ے۔
یل� دانت ٹھیک کروانا شامل ی

اگر عالج یک ض�ورت ہو تو آپ
عالج ےک یل� رضامندی ید� ت� یہ�

یم� مزید معلومات ےک یل� کہاں رابطہ کر
ت
سکتا/سک� ہوں؟

چوتھا مرحلہ

دیکھ�
smilesquad.vic.gov.au
ی

اگر یم�ے ب� چ� یک اشّ د فوری ض�وریات ہوں/اسےک
دانتوں یم� درد ہو تو؟

تیرسا مرحلہ

آپ کا سکول عالج ےک
یل� وقت ےط کرتا ہ�ے

ن
قری� ڈینٹسٹ
اگر آپ ےک ب� چ� ےک دانتوں یم� درد ہو تو پا�� ب
ٹ
کمیون� ڈینٹل کلینک یم� مدد ےک یل� رابطہ کریں۔
یا
ا� ن� قری� کلینک کا پتہ معلوم ن
کر� ےک یل�
ب
پ
دیکھ�https://www.dhsv.org.au/ :
ی

clinic-locations/community-dental-clinics
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