Tìm hiểu
thêm

Smile Squad
là gì?

Smile Squad nghĩa là mọi trẻ em
đều có thể có nụ cười khỏe mạnh.
Tìm hiểu thêm tại smilesquad.vic.gov.au

Smile Squad là chương trình được
Chính phủ Victoria tài trợ để chăm
sóc nha khoa miễn phí cho học
sinh tất cả các trường tiểu học
và trung học công lập Victoria.

Thông tin
dành cho
cha mẹ

Chương trình này trị giá $321,9 triệu và sẽ sớm có
một xe nha khoa học đường đến vùng của quý vị.
Đội ngũ nha khoa thân thiện này hàng năm sẽ kiểm
tra sức khỏe nha khoa miễn phí cho con quý vị và
chăm sóc sau đó, nếu cần.
Được phép và xuất bản bởi Chính phủ tiểu bang Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
©
Tiểu bang Victoria, tháng 7 năm 2019.

Ai đủ điều kiện tham gia?
Học sinh tất cả các trường tiểu học,
trung học hoặc các trường đặc biệt ở Victoria.
Con tôi có thể đăng ký tham gia chương
trình như thế nào?
Thông tin về chương trình, cùng với các mẫu chấp thuận
cho việc kiểm tra sức khỏe nha khoa và chăm sóc phòng
ngừa tích cực, sẽ được các trường phát cho học sinh.
Con tôi sẽ được khám khi nào và ra sao?
Nhóm Smile Squad trước tiên sẽ đến trường của
quý vị để kiểm tra sức khỏe nha khoa và chăm sóc
phòng ngừa tích cực. Sẽ có người đón con quý vị tại
lớp khi đến lượt các em. Sau lần kiểm tra ban đầu,
một kế hoạch điều trị cá nhân sẽ được gửi về nhà
cho quý vị, cùng với mẫu chấp thuận lần 2 cho
việc điều trị nếu cần thiết.
Tôi có phải ngồi cùng với con tôi không?
Quý vị không phải ngồi cùng với con quý vị. Tuy nhiên,
nếu quý vị muốn, chúng tôi có thể xếp lịch để quý vị
ngồi cùng với con quý vị.
Chi phí mất bao nhiêu?
Smile Squad là chương trình miễn phí dành cho
tất cả học sinh. Nó bao gồm một lần kiểm tra
sức khỏe nha khoa hàng năm, chăm sóc phòng
ngừa tích cực và điều trị tiếp theo nếu cần.
Lưu ý: chương trình này không bao gồm điều
trị chỉnh nha hoặc thẩm mỹ.
Tôi có thể liên lạc với ai để biết
thêm thông tin?
Truy cập smilesquad.vic.gov.au
Nếu con tôi có nhu cầu khẩn cấp/
đau răng thì sao?
Nếu con quý vị bị đau răng, vui lòng liên
lạc với nha sĩ gần nhất hoặc phòng khám
nha khoa cộng đồng để được giúp đỡ.

4 bước đơn giản
để được chăm sóc
nha khoa chất
lượng cao miễn
phí tại trường học.
Bước 1
Quý vị đưa chấp thuận

Bước 2
Trường của quý vị xếp
lịch kiểm tra
Bước 3
Quý vị đưa chấp thuận cho
việc điều trị nếu cần thiết
Bước 4
Trường của quý vị xếp lịch
điều trị

Để tìm phòng khám gần nhất với quý vị,
truy cập https://www.dhsv.org.au/cliniclocations/community-dental-clinics.
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