
 
 
 

 مركزك للصحة الُمجتمعية
  خدمة صحة الفم

 

 العنوان البريدي:

  
لمؤهلين.الفم وبطاقم األسنان الصناعية للعمالء ابتُقّدم خدمة صحة الفم لدينا خدمات العناية الوقائية والعامة   

م حصص التوعية والتثقيف فم لدينا. خدمة صحة ال يتقدَّم إلىلصحة الفم والنصائح والدعم لكل شخص  كما نقّدِّ

ب يُعنى بصحة الفم. إسألنا حول تحديد موعد للتحدُّث إلى ُمدّرِّ  

هذه الخدمة؟ استعمالَمْن يُمكنه   

م العناية إلى: نحن نقد ِّ  
سنة من العمر.    ١٢كل األطفال من الوالدة إلى    ☐  
ية سنة الذين بحوزتهم أو بحوزة والديهم/أولياء أمورهم بطاقة العناية الصح ١٨كل األطفال من الوالدة إلى    ☐  

زية.   ايتمأو بطاقة المعاش التخفيضية اإل       
. هذا الجدول يخضع لنظام (CDBS)ن لألطفال كل األطفال المؤهلين لجدول مديكير لعوائد طب األسنا   ☐  

     Bulk Billed .من مديكير  
إلمتيازية. سنة وما فوق الذين بحورتهم بطاقة العناية الصحية أو بطاقة المعاش التخفيضية ا ١٨الكبار من    ☐  

؟الوقائية والعامة بالفم وأطقم األسنان الصناعيةالعناية  كيف لي الحصول على  

ل بياناتك معنا. العناية للحصول على خدمة يجب عليك أن تُسج ِّ  
.8470 1111ويمكنك القيام بذلك في أحد مواقعنا أو عبر الهاتف على الرقم   

 يُعمل بموجب لوائح اإلنتظار لهذه الخدمات نظًرا لشدة الطلب عليها.
 إذا كنت تعاني من األم أو لديك حالة أسنان طارئة الرجاء اإلتصال بنا لخدمة الطوارئ لطب األسنان.

بحاجة لألولوية سيُعرض عليهم أول موعد متاح وممكن. األطفال والعمالء الذين يُصنفون  

؟طب اإلسنان الطارئةعناية  كيف لي الحصول على  

نة.إذا كنت تعاني من ألم األسنان أو حالة طارئة أخرى في األسنان الرجاء االتصال بنا في أقرب فرصة ممك  

ات على ئة، وستُساعدنا هذه المعلومسيطرح عليك موظف خدمات العمالء بعض األسئلة حول حالتك السنية الطار
 تقييم إحتياجاتك للعناية وسنقوم بالترتيب لموعد إذا دعت الضرورة.

 الرجاء إخطارنا إذا كنت تعتبر نفسك تقع في خانة واحدة أو أكثر من مجموعات األولوية التالية

مؤهل بصفتك أحد أبناء الشعب األصلي و/أو سكان جزر مضيق توريز    ☐  
د    ☐ د بال مسكن أو عرضة لخطر التشرُّ ُمشرَّ  
طالب لجوء أو الجئ    ☐  
مرأة حامل مؤهلة    ☐  
طفل أو يافع يقيم في العناية السكنية خارج منزل أسرته    ☐  
ل لدى خدمات الصحة العقلية واإلعاقة لديه رسالة توصية من مدير مسؤول عن حالته    ☐ عميل ُمسجَّ  
ال واليافعين المؤهلين من األطف   ☐  

  



 

؟هل ينطبق تسديد الرسوم  

 قد ينطبق تسديد رسوم المشاركة للحصول على خدمات صحة الفم واألسنان.

. (CDBS)جدول مديكير لعوائد طب األسنان لألطفال  الرسوم بموجب نحن نفرض  
ذلك. وإذا كنت غير متأكد مما إذا كان طفلك مؤهالً، إسأل أحد موظفي خدمة العمالء للتحقُّق من  

 العناية الطارئة مجانية لألطفال المؤهلين دون سن الثامنة عشر.

ان ومناقشة الرجاء االتصال بموظفي خدمة العمالء الذين سيتمكنون من مساعدتك للتسجيل من أجل العناية باألسن
 رسوم المشاركة التي تنطبق عليك.

 المترجمون

وليس هناك رسم لقاء خدمات الترجمة.يمكننا أن نحجز مترجًما لك إذا كنت بحاجة لذلك   

 

 

 

 

متوافرة في:خدمات صحتك الُمجتمعية   


