
Your Community Health  
(Sức Khỏe Cộng Đồng của Quý Vị) 
Dịch Vụ Sức Khỏe Răng Miệng

Dịch vụ sức khỏe răng miệng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, 
tổng quát và chăm sóc răng giả cho những khách hàng đủ điều kiện. 

Chúng tôi cũng cung cấp kiến thức về sức khỏe răng miệng, tư vấn và hỗ trợ cho tất cả 
những ai tiếp cận dịch vụ sức khỏe răng miệng của chúng tôi. Vui lòng hỏi chúng tôi về 
thời gian để nói chuyện với Huấn Luyện Viên Sức Khỏe Răng Miệng.

Ai Có Thể Tiếp Cận Dịch Vụ Này?
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho:
 • Tất cả trẻ em từ 0 đến 12 tuổi
 •  Tất cả trẻ em từ 0 đến 18 tuổi có, hoặc cha mẹ/người giám hộ có Thẻ Chăm Sóc Sức 

Khỏe (Health Care Card) hoặc Thẻ Giảm Giá (Pension Concession Card)
 •  Tất cả trẻ em đủ điểu kiện tham gia Chương Trình Phúc Lợi Nha Khoa Trẻ Em của 

Medicare (CDBS). Đây là chương trình do Medicare chi trả.
 •  Người lớn trên 18 tuổi có thẻ Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Card) hoặc Thẻ 

Giảm Giá (Pension Concession Card)

Làm Thế Nào Để Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Phòng Ngừa, Tổng Quát và Răng Giả?
Để tiếp cận dịch vụ chăm sóc, quý vị sẽ phải đăng ký thông tin với chúng tôi
Quý vị có thể thực hiện việc này trực tiếp tại một trong những cơ sở của chúng tôi hoặc qua 
điện thoại theo số 8470 1111.

Các dịch vụ này đang áp dụng danh sách do nhu cầu cao
Nếu quý vị đang bị đau hoặc trong tình trạng khẩn cấp về nha khoa, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi để được chăm sóc nha khoa khẩn cấp.

Trẻ em và những khách hàng có quyền ưu tiên được xếp lịch hẹn còn trống sớm nhất. 

Làm thế nào để tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa khẩn cấp?
Nếu quý vị bị đau răng hoặc gặp các vấn đề nha khoa khẩn cấp khác, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi càng sớm càng tốt.

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng sẽ hỏi một số câu hỏi về tình trạng nha khoa khẩn cấp của quý vị. 
Những thông tin này sẽ giúp chúng tôi đánh giá nhu cầu điều trị của quý vị và chúng tôi có 
thể sắp xếp lịch hẹn nếu cần thiết. 

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị thấy mình thuộc từ một Nhóm Ưu Tiên sau trở lên:
 • Người Thổ dân và Dân Đảo Torrest Strait đủ điều kiện
 • Người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư
 • Người Xin Tị Nạn hoặc Người Tị Nạn
 • Phụ nữ mang thai đủ điều kiện
 • Trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong các khu chăm sóc ngoài gia đình và nội trú
 •  Khách hàng đã đăng ký các dịch vụ sức khỏe tâm thần và khuyết tật đồng thời có thư 

giới thiệu của người quản lý hồ sơ
 • Trẻ em và thanh niên đủ điều kiện

ACN 136 472 403
ABN 31 905 329 561



Có Thu Phí Không?
Đồng chi trả chi phí thấp có thể được áp dụng cho các dịch vụ sức khỏe răng miệng

Chúng Tôi Tính Tiền Với Chương Trình Phúc Lợi Nha Khoa Trẻ Em Medicare (CDBS).
Không chắc là con quý vị đủ điều kiện? Hãy nhờ một trong những Nhân Viên Dịch Vụ Khách 
Hàng của chúng tôi kiểm tra cho quý vị. 

Chăm sóc khẩn cấp miễn phí cho trẻ em đủ điều kiện dưới 18 tuổi 

Vui lòng liên hệ với Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để được hỗ trợ đăng 
ký chăm sóc nha khoa và thảo luận về các chi phí đồng chi trả áp dụng cho quý vị.

Thông dịch viên
Chúng tôi có thể đặt Thông Dịch Viên nếu quý vị cần. Không mất phí thông dịch viên.

Dịch vụ Your Community Health có tại


