
 

Thông tin chương trình sức khỏe răng miệng của trẻ em 

 

Dịch vụ được cung cấp 

Chương trình sức khỏe răng miệng của trẻ em cung cấp một nhà nha khoa cho trẻ em từ 6 tháng tuổi 

đến 21. Hầu hết trẻ em theo học chương trình sống ở Portland; Tuy nhiên, trẻ em từ các cộng đồng xung 

quanh cũng có thể nhận các dịch vụ tại một trong các phòng khám tại Trường Tiểu Học Riverton hoặc 

Trường Trung Học Portland. Trẻ em theo học tại các Trường Portland phải được ghi danh vào trường. 

 

Phòng ngừa. Chất tẩy rửa, chất florua và chất bịt kín được cung cấp bởi các nhà vệ sinh răng miệng tại 

tất cả các Trường Portland hoặc tại Phòng khám Riverton hoặc Phòng khám Cao Portland. 

 

Điều trị. Việc điều trị theo dõi được cung cấp bởi nha sĩ Chương trình Sức khỏe Răng miệng của Trẻ em 

hoặc các học sinh nha khoa UNE được giám sát tại phòng khám nằm ở Trường Trung học Portland. Điều 

trị có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: khám nha khoa, chẩn đoán x-ray, florua, trám răng, mão răng 

và nhổ răng. 

 

Greater Portland Health 

Các dịch vụ nha khoa dựa trên trường học là một phần của các dịch vụ mà Greater Portland Health cung 

cấp. Greater Portland Health là một trung tâm y tế có trình độ liên bang với dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

tập trung vào bệnh nhân có chất lượng cao nhất có thể truy cập, giá cả phải chăng và nhạy cảm về văn 

hóa. Greater Portland Health cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế và hành vi tích hợp, và một số 

dịch vụ chuyên khoa, tại chín địa điểm chính ở Portland và South Portland. Để biết thêm thông tin về 

Greater Portland Health, vui lòng gọi số (207) 874-2141 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: 

http://www.greaterportlandhealth.org/. 

 

 

 



Câu hỏi thường gặp 

Q: Có chi phí cho các dịch vụ nha khoa không? 

Đ: Có, nếu con bạn có bảo hiểm răng miệng, bao gồm MaineCare, bảo hiểm sẽ được lập hóa đơn. Đối 

với trẻ em không có bảo hiểm nha khoa, có quy mô phí trượt. Cố vấn tài chính có sẵn để xác định tính đủ 

điều kiện và lựa chọn bảo hiểm. 

 

Q: Đây có phải là một chương trình học không? 

A: Không, chương trình hoạt động trong các trường học, nhưng được điều hành bởi Greater Portland 

Health. Trẻ em từ 6 tháng đến 21 tuổi có thể đăng ký tham gia chương trình. 

 

H: Tôi có phải ghi danh cho con tôi nếu họ đã đăng ký vào Greater Portland Health không? 

Đ: Có, mẫu đăng ký cho phép chúng tôi xem con của bạn mà không có cha mẹ có mặt. 

 

H: Tôi muốn ghi danh cho con tôi, tôi lấy mẫu đăng ký đã điền ở đâu? 

Ðáp: Xin cho con quý vị trở lại y tá của trường hoặc giáo viên chủ nhiệm. 

 

H: Con tôi có thể đăng ký với chữ ký gốc không? 

A: sinh viên nhỏ (dưới 18 tuổi) Phải có một mẫu đơn đăng ký Đã ký trước khi được nhìn thấy bởi một 

nhà cung cấp. Mẫu ghi danh hoạt động như một trẻ vị thành niên để cung cấp dịch vụ nha khoa cho trẻ 

vị thành niên. Nếu mẫu đơn không được trả lại thì chúng tôi sẽ cần phải có sự đồng ý bằng lời nói trước 

bất kỳ sự chăm sóc hoặc điều trị nào. Nếu học sinh trên 18 tuổi họ có thể điền và ký tên vào mẫu đơn 

đăng ký của mình để nhận được dịch vụ. 

 

 

Xin vui lòng gọi 207-541-6627 để lấy hẹn hoặc liên hệ với Kathy Martin, Giám đốc chương trình cho 

chương trình Sức Khoẻ Răng Miệng Greater Portland tại (207) 874-2141x 8401 

kmartin@greaterportlandhealth.org hoặc để biết thêm thông tin. 


