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Phòng khám nha khoa công 
cộng miễn phí
• Ai đủ điều kiện để được chăm sóc nha khoa 

miễn phí?

• Người lớn có thẻ Pension, Healthcare hoặc 
Seniors còn hiệu lực

• Trẻ em:

 − tất cả trẻ em từ 4 đến 10 tuổi

 − học sinh Lớp 11 và 12 Lớp có thẻ Centrelink, 
Healthcare hoặc Pension

 − trẻ em từ 0-3 tuổi mà cha mẹ có thẻ 
Centrelink, Healthcare hoặc Pension

 − trẻ em từ 2 đến 17 tuổi hội đủ điều kiện đối 
với Chương trình Trợ cấp Nha khoa Trẻ em.

Làm sao để giữ 
cho răng của quý vị 

không bị sâu 

Trong thời gian giữa những lần 
khám nha khoa, quý vị hãy kiểm  
tra răng con mình.

Răng trẻ em tốt.

Hãy đặt hẹn nha khoa ngay bây giờ.

Hãy đặt hẹn nha khoa ngay bây giờ.

Hãy đi nha sĩ chữa răng khẩn 
cấp NGAY BÂY GIỜ.
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Ăn lành mạnh
để giữ cho răng không bị sâu

Đánh răng sạch
đánh răng vào buổi sáng và 
buổi tối

Uống lành mạnh
Uống nước máy, an toàn và 
bảo vệ răng của quý vị

Giữ răng tốt
Đi nha sĩ khám răng mỗi năm 
để kiểm tra và làm sạch răng

Các lựa chọn lành 
mạnh: rau, đậu, trái cây, 
phó mát, sữa chua, bánh 
mì hoặc các loại đậu hạt.

Sử dụng kem đánh răng 
có chất flo và bàn chải 
đánh răng mềm, đầu nhỏ.

Đánh răng và nướu của 
quý vị sẽ giúp làm giảm 
lượng vi khuẩn có thể gây 
ra vấn đề trong miệng của 
quý vị.

Nước máy là tốt nhất. 
Nước máy có chất flo, giúp 
bảo vệ răng của quý vị. Tới phòng khám 

nha khoa để 
khám răng, đừng 
đợi cho đến khi bị 
đau răng.

Tránh thực phẩm có 
đường không tốt như 
bánh, bích-quy, kem  
lạnh hoặc sôcôla.

Tránh đồ uống có đường 
như, nước trái cây, nước 
ngọt hoặc đồ uống có ga.

Răng em bé
• Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và là thức ăn 

và thức uống cần thiết duy nhất đối với trẻ sơ sinh 
cho đến khi các em được khoảng 6 tháng tuổi.

• Đừng cho em bé đi ngủ và bú bình.

• Chỉ đổ/rót sữa hoặc nước vào bình.

• Bắt đầu sử dụng ly/cốc vào lúc 6 tháng và ngưng 
bú bình khi được 12 tháng tuổi.

Răng trẻ em 
• Răng sữa của trẻ em rất quan trọng và cần phải 

được chăm sóc cẩn thận.

• Quý vị nên giúp con đánh răng cho đến khi cháu 
được khoảng 8 tuổi.

• Hãy đưa con quý vị tới phòng khám nha khoa để 
cháu được khám răng lần đầu tiên trước khi  
cháu lên 2.

• Hiện nay có những phòng khám nha khoa công 
cộng nơi quý vị không tốn tiền.


