
 
 

 

የጥርስ ጤንነት ምርመራ በትምህርት ቤታችሁ 
 
 

የምሥራች! ወደ ትምህርት ቤታችሁ እየመጣን ነው! 
 

የኅብረተሰብ ጤና (Public Health) በቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤትና በመዋለ ሕፃናት፣  2ኛ፣ 4ኛ እና 7ኛ ክፍል 

(አግባብነት ካለው)፣ እንዲሁም እንደ ተገቢነቱ ለሌሎች ተማሪዎች የጥርስ ጤንነት ምርመራ ያደርግላቸዋል። ምርመራዎቹ የሚደረጉት 

በኦንታሪዮ የኅብረተሰብ ጤና የጥራት ደረጃ መስፈርቶች (2021፣ ወይም አሁን ባለው መስፈርት) መሠረት ይሆናል። 
 

የጥርስ ጤንነት ምርመራ ምንድን ነው? 
 
የጥርስ ጤንነት ምርመራ የሙያ ፈቃድ ባለው የጥርስ ንጽሕና አጠባበቅ ባለሞያ አማካይነት አፍን አስከፍቶ በማየት የሚደረግ ፈጣን ምርመራ 

ነው። ከጀርምና ባክቴሪያ ነጻ እንዲሆን የተደረገ የጥርስ መመልከቻ መስታውት እና የደኅንነት መጠበቂያ ላስቲክ ጓንቶች ለእያንዳንዱ ሕፃን 

በተናጠል ጥቅም ላይ ይውላሉ። ተጨማሪ የኮቪድ-19 ስርጭት መቆጣጠሪያ እርምጃዎችም ተፈጻሚ ይሆናሉ። ሕፃናት የጥርስ ጤንነት 

ምርመራው እስኪደረግላቸው በሚጠብቁበት አጭር ጊዜ ውስጥ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። የአፍና አፍንጫ 

መሸፈኛ ጭንብሎቹ በጥርስ ሕክምና ቡድኑ የሚቀርቡ ይሆናል። ይህ ምርመራ በቤተሰባችሁ የጥርስ ሐኪም መደረግ ያለበትን ሙሉ የጥርስ 

ጤንነት ምርመራ እንደሚተካው ተደርጎ መቆጠር የለበትም። የሚያሳስብ ነገር ካለ ወይም አስቸኳይ የጥርስ ሕክምና ማግኘት የሚያስፈልጋቸው 

ግኝቶች ከተገኙ ወላጆች እንዲያውቁት ይደረጋሉ። 

 

ለምን? 
 

የጥርስ ጤንነት ምርመራ ቤተሰቦች ልጃቸው የጥርስ ጤንነት ችግር ያለበት ከሆነ እንዲያውቁና አስፈላጊውን ሕክምና እንዲያገኝ እንዲያደርጉ 

ያግዛቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ የጥርስ ጤንነት ምርመራዎች በማኅበረሰባችን ውስጥ ያሉት ሕፃናት ስላላቸው የጥርስ ጤንነት በተመለከተ መረጃ 

(ስታትስቲክስ) ለማግኘት የሚረዳ ሲሆን ይህም አስፈላጊ የሆኑ የጥርስ ሕክምና ፕሮግራሞችን መንደፍ እንዲቻል ያግዛል። 

 

ልጄን እንዴት በምርመራው ላይ እንዲሳተፍ ወይም እንዳይሳተፍ ማድረግ እችላለሁ? 
 

የልጅዎ ከላይ በተጠቀሱት ክፍሎች ውስጥ የማይማር ተማሪ ከሆነ ነገር ግን ምርመራውን እንዲያደርግ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ወይም 

የምርመራውን በትምህርት ቤቱ ውስጥ እንዲያደርግ የማይፈልጉ ከሆነ ከዚህ በታች የተሰጠውን QR ኮድ ወይም 

wdgpublichealth.ca/hso ላይ ያለውን ኦንላይን ፈቃድ መስጫ/መከልከያ ቅጽ ይጠቀሙ። 

 

• እባክዎ ይህን ፈቃድ መስጫ/መከልከያ ቅጽ ምርመራው ከሚደረግበት ቀን 

ቢያንስ አንድ ሳምንት ቀደም ብለው ሞልተው ያስገቡ። 

 
 

በኅብረተሰብ ጤና አማካይነት ምን ዓይነት ነጻ የጥርስ ሕክምና አገልግሎቶችን ማግኘት 

ይቻላል? 

የኅብረተሰብ ጤና የጥርስ ሕክምና ወጪን ለመሸፈን በማይችሉ ቤተሰቦች ውስጥ ላሉ ዕድሜያቸው ከ17 

ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች ነጻ የጥርስ ሕክምና አገልግሎቶችን ይሰጣል። ስለ ነጻ የጥርስ ሕክምና 

ፕሮግራሞቻችን የበለጠ ለማወቅ ወይም ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉልን። 

 

የጥርስ ሕክምና አገልግሎት የስልክ መሥመር፦ 1-800-265-7293 የውስጥ 

መሥመር 2661 
በዚህ ቅጽ ላይ ያለው መረጃ በማዘጋጃ ቤት የመረጃ ነጻነት እና የግላዊነት ጥበቃ ሕግ እንዲሁም የግል ጤና መረጃ ጥበቃ ሕግ መሠረት በጤና ጥበቃ እና ማስፋፊያ ሕግ በተሰጠ ሥልጣን መሠረት የሚሰበሰብ መረጃ ነው። ይህ መረጃ በሕግና ደንብ የተቀመጡ 

መስፈርቶችን በማክበር የማኅበረሰብ ጤና ፕሮግራሞችን ለማከናወን፤ ለኤጀንሲው አስተዳዳራዊ ሥራ፤ እና የጤና እንክብካቤ የመረጃ ቋቶችን፣ መዝገቦችን እና ተዛማጅነት ያላቸውን ጥናትና ምርምሮችን ለማዘመን ጥቅም ላይ ይውላል። ይህን መረጃ በተመለከተ 

የሚቀርቡ ማናቸውም ጥያቄዎች ለግላዊነት ጥበቃ ዋና መኮንን (Chief Privacy Officer) በስልክ ቁጥር 1-800-265-7293 የውስጥ መሥመር 4340 መቅረብ ይኖርባቸዋል። 

 

1-800-265-7293 | wdgpublichealth.ca 
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