
 ������������يرجى زيارة ��������������� لمعرفة مزيد من المعلومات، أو االتصال عىل رقم���

المعلومات التوضيحية 

تسوس األسنان هو أكثر أمراض الطفولة المزمنة شيوًعا، ولكن يمكن الوقاية منها في كل من كندا وحول العالم. غالًبا ما تبدأ أمراض الفم 

في سنوات ما قبل المدرسة وهذا هو السبب في أنه من المهم جًدا ترسيخ سلوكيات جيدة لنظافة الفم في أسرع وقت ممكن.

��المؤقت، والذي تم تصميمه لتوفير بعض الدعم ������������نفذت حكومة كندا برنامج مزايا طب األسنان الكندية�����������

المالي لمساعدة العائالت الكندية في الحصول عىل رعاية األسنان. من خالل هذه الميزة، يمكن للعائالت البدء في الحصول عىل بعض 

رعاية األسنان األساسية التي يحتاجها أطفالهم الصغار بينما تواصل الحكومة عملها لتطوير برنامج رعاية األسنان الكندي طويل األجل. 

يمكن للوالدين اآلن التقدم للحصول عىل رعاية األسنان التي يتلقاها 

طفلهم المؤهل حتى �  أكتوبر ���� ، طالما أن عمر طفلهم ال يزيد عن 

�  عاًما في 1  ديسمبر. بالنسبة للمزايا الثانية، يمكن للوالدين التقديم �
. ����اعتباًرا من 1  يوليو 

� حسابي� ستكون ��������������مصلحة الدخل الكندي ����

الطريقة األسرع�واألسهل واألكثر أمانًا للتقدم بطلب للحصول عىل 

مزايا طب األسنان الكندية������������������������� إذا لم يكن 

� حسابي��حتى اآلن، فيمكنك ��������������
لديك حساب���

�������
�	�������التسجيل في  ����

سوف تحتاج إىل تقديم معلومات في زيارة رعاية األسنان، بما في ذلك 

اسم مقدم (مقدمي) رعاية األسنان لطفلك ومعلومات صاحب العمل.

��إذا قمت بالتقدم عبر اإلنترنت وقمت بالتسجيل في وديعة���

المباشرة، فيمكنك استالم دفعتك في غضون خمسة أيام عمل!�

إذا كنت غير قادر عىل التقدم بطلب للحصول عىل مزايا طب األسنان 

الكندية ����������������������� عبر اإلنترنت، فيرجى االتصال عىل�

��������������  لبدء التقديم الخاص بك.

تأكد من أن يتوفر معك رقم التأمين االجتماعي والعنوان وتاريخ الميالد 

ونسخة من إقرار ضريبة الدخل الخاص بك من العام الماضي.

 Canada Dental Bene�t تقدم ميزة

المحددة بمدة الدفع حتى����  دوالر 

لكل طفل مؤهل أصغر من���  عاًما، 

سنويًا لمدة عامين. 

يمكن استخدام 

الميزة ألي رعاية 

أسنان يقدمها أي 

اختصاصي طب 

أسنان مرخص. 

من يمكنه التقديم؟

لديهم طفل أصغر من ��  عاًما، ال يمكنه الحصول عىل تأمين خاص 

لرعاية األسنان.

  دوالر في السنة.�����صافي دخل األسرة الُمعدل لديهم أقل من 

قّدمو إقرار ضريبة الدخل للعام الماضي - لمزيد من المعلومات حول 

.�������
كيفية تقديم اإلقرار، يرجى زيارة ����������������	�

يحصلو عىل مخصصات الطفل الكندية����������������������� 

عن كل طفل مؤهل.

يتوفر لديهم أو سوف يتحملون نفقات رعاية األسنان لكل طفل 

مؤهل لم يتم تعويضه بالكامل بموجب برنامج حكومي فيدرالي أو 

محلي أو إقليمي آخر.

اآلباء / األوصياء الذين: 

 $ ���
إذا كان الدخل 

الصافي الُمعدل 

لألسرة أقل من�

�  دوالر �����

 $ ���
إذا كان الدخل 

الصافي الُمعدل 

لألسرة يتراوح بين�

� ���� �و��������
دوالًرا

 $ ���
إذا كان الدخل 

الصافي الُمعدل 

لألسرة يتراوح بين�

� ����� �و�������
دوالًرا

ما هي الفوائد؟

متى يمكنني التقديم؟

كيف يمكنني التقديم؟
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ماذا أفعل إذا كنت ال أقرأ أو 
أتحدث اإلنجليزية أو الفرنسية؟

بوابة التقديم متاحة فقط باللغتين اإلنجليزية والفرنسية. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة 

إىل مساعدة بشأن التقديم، فيمكنك أن تطلب من صديق يتحدث اإلنجليزية أو 

الفرنسية الجلوس معك أثناء ملء الطلب، أو اصطحابهم معك عند االتصال عىل  

� �������������� 

إذا لم يكن لديك صديق متاح للمساعدة في هذه العملية، فيمكن لـ CRA الترتيب 

لمعاودة االتصال بك حين يكون لديك شخص عىل الخط يتحدث لغتك. 

ARABIC / ARABE

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/dental-benefit.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_dental

