
ڈینٹسٹ نوں لبھنا 
www.nhs.uk/dentists

 تہاڈا NHS ڈینٹسٹ 
تہاڈے لئی کی کر سکدا اے؟

NHS تہاڈے منہ، دنداں تے مسوڑھیاں نوں صحت 
مند تے درد توں آزاد رکھن لئی ضروری عالج فراہم 
کر دی اے۔ کوئی وی عالج جیہڑا تشخیصی طور تے 

ضروری اے او دستیاب ہونا چائیدا اے۔ ایتھے کجھ 
مشورے تے عالج تے خرچیاں دیاں تفصیالں موجود 

نیں، جیہڑیاں تہانوں اعتماد نال مسکرا سکن دا علم 
دیندیاں نیں۔

تہاڈا پہال معمول دا دورہ    
تہاڈی ڈینٹل پریکٹس تہاڈی طبی تے دنداں دی ہسٹری لووے گی )جے دستیاب اے( تے معائنہ   •

کرے گی؛ تہاڈے منہ، دنداں تے مسوڑھیاں دا معائنہ کرے گی۔
تہاڈے چیک اپ دے بعد جے تہاڈا ڈینٹسٹ دنداں دا عالج تجویز کر دا اے، تہانوں اک   •

منصوبہ دتا جاوے گا۔ ایہہ سارے عالجاں نوں بیان کردا اے جیہڑا تسی کرا رہے او تے اے 
وی کہ اونہاں اتے کینا خرچا آوے گا۔ جے تہانوں عالج دا پالن نہیں دتا جاندا اے، تے ایس 

لئی آکھو۔
تہاڈا ڈینٹسٹ تہاڈے اگلے دورے دی تریخ تجویز کرے گا۔ منہ دی چنگی صحت آلے لوکاں نوں ہر 12 توں 24 مہیناں اچ اک   •
واری شرکت کرن دی لوڑ ہو سکدی اے، لیکن ودھ مسئالں دا سامنا کرن آلے لوکاں نوں ودھ کثرت نال مالقات کرن دی لوڑ 

ہو سکدی اے۔

COVID-19 وبائی مرض دے وچ اپنے 
ڈینٹسٹ نال مالقات کرنا

مہربانی کر کے صرف اوس ویلے اپنی پریکٹس دا دورہ کرو جے تسی اپوائنٹمنٹ بُک کرائی   •
ہوئی اے تے صرف اوس ویلے ای اپوائنٹمنٹ بُک کراؤ جدوں ایہہ کرنا ضروری اے – 

ڈینٹسٹ ایس ویلے کمزور افراد نوں یا ودھ فوری لوڑ آلے لوکاں نوں ترجیح دے رئے نیں۔ 
کجھ معمول دے عالجاں لئی مالقاتاں، جیداں دنداں دے معائنیاں نوں بعد دی تریخ اچ فیر شیڈول کیتا جا سکدا اے۔  •

تہاڈی پریکٹس معمول توں تھوڑی وکھری دکھائی دیوے گی کیوں جے ایس طرح کم کر رئے ہون گے جیہڑا ہر اک دے تحفظ   •
نوں یقینی بنان لئی COVID-19 سماجی فاصلہ تے حفظاِن صحت دے اصوالں نوں مدنظر رکھدا اے۔ 

دنداں دی ہنگامی دیکھ بھال 
کوئی وی شخص جینوں ایمرجنسی دنداں دی دیکھ بھال دی لوڑ 

اے نوں پہالں اپنی دنداں دی پریکٹس نوں کال کرنی چائیدی 
اے۔ جے تہاڈا کوئی ڈینٹسٹ نہیں اے تے تہانوں فوری ایدی لوڑ 

اے تے تُسی مقامی ڈینٹل ہیلپ الئن تے کال کر سکدے او:

گریٹر مانچسٹر: 
3800 332 0333

 چیشائر تے مرزیسائیڈ: 
9651 476 0161

 لنکاشائر: 
010 1234 0300

ساوتھ کمبریا: 
822 716 01539

http://www.nhs.uk/dentists


تہانوں NHS ڈینٹل عالج دے لئی ادائیگی کرن 
دی لوڑ نہیں اے جے تسی:   

18 ورھے توں گھٹ، یا 19 توں گھٹ او تے پورے ویلے دی تعلیم حاصل کردے او  •
حاملہ او یا پچھلے 12 مہینیاں اچ بال دی پیدائش ہوئی سی   •

NHS ہسپتال اچ عالج کیتا جا رئیا اے تے تہاڈا عالج ہسپتال دا ڈینٹسٹ کر رئیا اے )پر تہانوں کسے وی نقلی بتیسیاں   •
یا دند لوان لئی ادائیگی کرنی پے سکدی اے(

گھٹ آمدن دے بینیفٹس حاصل کر رئے او، یا تہاڈی عمر 20 سال توں گھٹ اے تے گھٹ آمدن دے بینیفٹس حاصل   •
کرن آلے کسے فرد تے انحصار کردے او۔

ادائیگی
 تسی اپنی دیکھ بھال دے خرچیاں وچ حصہ ادا کردے او تے تہاڈے توں ایس لحاظ توں 

 عالج لئی چارج کیتا جاندا اے کہ تسی کیہرے بینڈ اچ آندے او۔ NHS دے سارے عالجاں 
دا 12 مہینیاں دی گرنٹی نال احاطہ کیتا جاندا اے۔

ہور جانو...
 NHS دی ویب سائٹ اتے دنداں دی سروسز دے بارے ہور جانکاری موجود اے
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

عالج   
بینڈ 1  • 

 )ایمرجنسی عالج( ایمرجنسی دیکھ بھال، 
جیداں درد توں نجات تے عارضی فلنگ دا احاطہ کر دا اے۔

بینڈ 1  • 
معائنہ، تشخیص، اک اسکیل تے پالش جے طبی طور تے لوڑ اے، مزاحمتی دیکھ بھال 
)جیداں فلورائیڈ وارنش( تے مستقبل دے مسئالں دی روک تھام کرن دے طریقیاں دے 

بارے مشورے دا احاطہ کردا اے۔

بینڈ 2  • 
بینڈ 1 وچ درج کیتی ہوئی ہر اک شے دا، ایدے نال نال ہور عالج جیداں فلنگ، روٹ 

کنال یا دند کڈن دا احاطہ کردا اے۔

بینڈ 3  • 
بینڈ 1 تے 2 اچ درج کیتی ہر شے دا، تے ایدے نال دنداں اتے خول چڑھانا، مصنوعی 

بتیسیاں)ڈینچرز(، دند النا)بریجز( تے ہور لیبارٹری دے کم دا احاطہ کردا اے۔

بینڈ 1 
)ایمرجنسی عالج سمیت(

23.80 £
بینڈ 2 

65.20 £
بینڈ 3 

282.80 £

2020 / 21 لئی قیمتاں درست نیں

مفت

http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

