
KIỂM TRA RĂNG MIỆNG TẠI TRƯỜNG HỌC CỦA QUÝ VỊ 

Tin vui! Chúng tôi sẽ đến trường học của quý vị! 

Cơ quan Y tế Công cộng sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra răng miệng vào _________________  cho 
học sinh Lớp Mẫu giáo Nhỏ/Mẫu giáo Lớn (JK/SK), Lớp 2, 4 và 7 (nếu có), cũng như các học sinh khác 
nếu thích hợp. Việc kiểm tra được thực hiện theo Tiêu chuẩn Y tế Công cộng Ontario (Ontario Public 
Health Standards) (năm 2021 hoặc hiện hành). 

Kiểm tra răng miệng là gì? 

Kiểm tra răng miệng là một Nhân viên Vệ sinh Răng miệng có Đăng ký (Registered Dental Hygienist) xem 
nhanh trong miệng. Một chiếc gương nha khoa đã được khử trùng và găng tay bảo vệ bằng nhựa vinyl 
được dùng cho mỗi trẻ. Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 bổ sung sẽ được áp dụng. Trẻ em 
sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong một khoảng thời gian ngắn trong khi các em chờ được kiểm tra. 
Đội ngũ nhân viên nha khoa sẽ cung cấp khẩu trang. Việc kiểm tra này không nhằm thay thế một cuộc 
kiểm tra toàn diện do nha sĩ gia đình của quý vị thực hiện. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu có vấn đề 
đáng lo ngại hoặc nếu có tình trạng nha khoa khẩn cấp được phát hiện. 

Tại sao? 

Việc kiểm tra răng miệng giúp các gia đình biết con họ có vấn đề về răng miệng hay không và giúp họ 
tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Các cuộc kiểm tra cũng cung cấp số liệu thống kê về sức khỏe răng miệng 
của trẻ em trong cộng đồng của chúng ta. Điều này giúp xác định các chương trình nha khoa có thể cần 
thiết. 

Tôi có thể đồng ý hoặc không đồng ý cho con tôi tham gia bằng cách nào? 

Nếu con quý vị không theo học một trong các lớp được liệt kê và quý vị muốn trẻ được kiểm tra 
hoặc nếu quý vị không muốn con mình được kiểm tra tại trường, vui lòng sử dụng mã QR bên 
dưới hoặc truy cập wdgpublichealth.ca/hso để điền trực tuyến biểu mẫu đồng ý/không đồng ý 
tham gia. 

• Vui lòng điền biểu mẫu đồng ý/không đồng ý tham gia ít nhất

một tuần trước ngày kiểm tra đã được lên lịch.

Có những dịch vụ răng miệng miễn phí nào được cung cấp tại cơ 
quan Y tế Công cộng? 

Cơ quan Y tế Công cộng cung cấp các dịch vụ răng miệng miễn phí cho trẻ em và 

thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống cho các gia đình không có khả năng chi trả 

cho dịch vụ chăm sóc răng miệng. Hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm về các 

chương trình nha khoa miễn phí của chúng tôi hoặc để đặt lịch hẹn. 

Đường dây Nha khoa: 1-800-265-7293, số máy lẻ 2661. 

Thông tin trong biểu mẫu này được thu thập theo thẩm quyền của Đạo luật Tăng cường và Bảo vệ Sức khỏe (Health Protection and Promotion Act), tuân theo Đạo luật Tự do Thông tin 

và Bảo vệ Quyền riêng tư của Thành phố (Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act) và Đạo luật Bảo vệ Thông tin Sức khỏe Cá nhân (Personal Health Information 

Protection Act). Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp các chương trình và dịch vụ y tế công cộng; điều hành cơ quan; và duy trì cơ sở dữ liệu về chăm sóc sức khỏe, sổ đăng ký 

và nghiên cứu có liên quan, tuân thủ các yêu cầu về mặt pháp lý và quản lý. Bất kỳ thắc mắc nào về việc thu thập thông tin này cần được gởi cho Giám đốc phụ trách về Quyền riêng tư 

(Chief Privacy Officer) theo số 1-800-265-7293, số máy lẻ 4340. 
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