
Для отримання додаткової інформації відвідайте Canada.ca/dental або зателефонуйте за номером 1-800-715-8836

Інформаційний бюлетень 

Карієс є найбільш поширеним дитячим хронічним захворюванням як у Канаді, так і в усьому світі, але він піддається 
профілактиці. Захворювання ротової порожнини часто починаються в дошкільному віці, тому так важливо якомога 
раніше прищепити правила гігієни порожнини рота.

Уряд Канади ввів у дію тимчасову програму Канадської стоматологічної�допомоги�яка�має�на�меті�надання�
певної�фінансової�підтримки��щоб�допомогти�канадським�сім�ям�отримати�доступ�до�стоматологічної�допомоги��
Завдяки�цій�допомозі�сім�ї�можуть�почати�вирішувати�деякі�базові�питання�стоматологічної�допомоги��якої�
потребують�їхні�маленькі�діти��допоки�уряд�продовжує�роботу�з�розробки�довгострокової�канадської�програми�
стоматологічної�допомоги��

Наразі батьки можуть подати заявку на оплату стоматологічного 
обслуговування, отриманого їхньою дитиною, яка має на це право, 
до 1 жовтня 2022 року, за умови, що на 1 грудня дитині ще не 
виповниться 12 років. На отримання другої допомоги батьки можуть 
подати заявку з 1 липня 2023 року.

Агентство доходів Канади (CRA) Обліковий�запис����������
��������це�буде�найшвидший��найпростіший�і�найбезпечніший�
спосіб�подати�заявку�на�отримання�Канадської�стоматологічної�
допомоги��Якщо�у�вас�ще�немає�облікового�запису����������
���������ви�можете�зареєструватися�на�
����������������������� �

Вам потрібно надати�інформацію�про�відвідування�стоматолога��
включаючи�ім�я�постачальника�ів��стоматологічної�допомоги�для�
вашої�дитини�та�інформацію�про�вашого�роботодавця�

Якщо ви подали заявку через Інтернет та підписані на пряме�
зарахування�коштів�����то�зможете�отримати�свій�платіж�
протягом�п�яти�робочих�днів��

Якщо ви не можете подати заявку на отримання Канадської 
стоматологічної допомоги через Інтернет, зателефонуйте�за�
номером�
�	����
��		����щоб�розпочати�процес�подання�заявки�

Переконайтеся в тому, що маєте номер соціального страхування, 
адресу, дату народження та копію податкової декларації за 
минулий рік.

Тимчасова Канадська стоматологічна 
допомога передбачає виплати до�����
доларів�на�рік�на�одну�дитину�у�віці�
до���років��яка�має�на�це�право��
протягом�двох�років��

Фінансова допомога 
може бути 
використана для 
будь-якої 
стоматологічної 
допомоги, що 
надається будь-яким 
кваліфікованим 
стоматологом. 

ХТО може подати заявку?

Мають дитину віком до 12 років, яка не має доступу до приватної 
стоматологічної страховки.

Мають скоригований чистий дохід сім'ї менш ніж 90 000 доларів 
на рік.

Подали декларацію про доходи за минулий рік – для отримання 
додаткової інформації про те, як подати декларацію, завітайте на 
сайт Canada.ca/doing-your-taxes.

Отримують Канадську дитячу допомогу на кожну дитину, яка має 
на це право.

Мають чи матимуть витрати, що не були повністю відшкодовані в 
рамках іншої федеральної, провінційної чи територіальної 
державної програми, на стоматологічне обслуговування кожної 
дитини, яка має на це право

Батьки/опікуни, які: 

 $ ���
якщо скоригований 
чистий дохід сім'ї не�
перевищує��������

доларів�

 $ ���
якщо скоригований 

чистий дохід сім'ї 
складає від��������до�

�������доларів

 $ ���
якщо скоригований 

чистий дохід сім'ї 
складає від��������до�

�������доларів

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
допомога?

КОЛИ ви можете подати заявку?

ЯК ви можете подати заявку?

Канадська 
стоматологіч
на допомога
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ЩО РОБИТИ, якщо я не читаю 
чи не говорю англійською чи 
французькою?

Портал для подання заявок доступний лише англійською та французькою 
мовами. Однак, якщо вам потрібна допомога в заповненні заяви, ви 
можете попросити англомовного або франкомовного друга посидіти з 
вами, поки ви заповнюєте заяву, або попросити його побути поруч з вами, 
коли ви телефонуєте  
�	����
��		�� �

Якщо ви не маєте друга, який міг би допомогти в цьому процесі, Агентство 
доходів Канади (CRA) може домовитись та передзвонити вам, щоб на лінії 
була людина, яка розмовляє вашою мовою. 

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

