VIETNAMESE

Child Dental Benefits Schedule
Theo The Child Dental Benefits Schedule (CDBS), trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 2-17
được hưởng những quyền lợi liên quan đến các dịch vụ nha khoa căn bản.

Điều kiện phải hội đủ
Quý vị sẽ nhận được bức thư xác nhận nếu con quý vị hội đủ điều kiện đối với CDBS.
Các điều kiện phải hội đủ sẽ được thẩm định vào đầu mỗi năm dương lịch và có hiệu lực cả năm.
Một đứa trẻ sẽ hội đủ điều kiện nếu:
 cháu tuổi từ 2-17 ít nhất 1 ngày trong năm dương lịch
 hội đủ điều kiện của Medicare, và
 cháu hoặc quý vị đang lãnh trợ cấp của Chính phủ Úc.
Các loại trợ cấp
Người lãnh trợ cấp

Lãnh
Family Tax Benefit Part A
Parenting Payment or Double Orphan Pension
ABSTUDY
 Family Tax Benefit Part A
 Carer Payment
 Disability Support Pension
 Parenting Payment
 Special Benefit

Cha mẹ, người chăm 
sóc hoặc người giám 
hộ của đứa trẻ


Trẻ em hoặc thiếu
niên






Người phối ngẫu của 
thiếu niên


Youth Allowance
Trợ giúp tài chính theo Veterans' Children Education Scheme (VCES)
và không thể bao gồm là đứa trẻ còn phụ thuộc đối với Family Tax
Benefit vì đứa trẻ từ 16 tuổi trở lên, hoặc
Trợ giúp tài chính theo Military Rehabilitation and Compensation Act
Education and Training Scheme (MRCAETS) và không thể bao gồm là
đứa trẻ còn phụ thuộc đối với Family Tax Benefit vì đứa trẻ từ 16 tuổi
trở lên
Family Tax Benefit Part A, hoặc
Parenting Payment

Những quyền lợi được hưởng theo Child Dental Benefits
Schedule
Những quyền lợi được hưởng tối đa đối với các dịch vụ nha khoa căn bản là $1000 mỗi đứa trẻ
trong 2 năm liên tục. Thời hạn tối đa 2 năm bắt đầu khi đứa trẻ sử dụng dịch vụ nha khoa hợp lệ
lần đầu tiên.
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Nếu đứa trẻ không sử dụng hết quyền lợi $1000 trong năm đầu cháu hội đủ điều kiện, cháu có thể
sử dụng quyền lợi còn lại trong năm thứ hai nếu vẫn còn hội đủ điều kiện. Sau khi năm thứ hai kết
thúc, bất kỳ quyền lợi nào còn dư sẽ bị mất.
Quyền lợi này có thể được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ như khám răng, chụp X-quang, chà
sạch rằng, bít kín khe nứt, trám răng, tủy răng và nhổ răng.
Quyền lợi này không được sử dụng để chi trả cho dịch vụ nha khoa chỉnh hình hoặc thẩm mỹ và
không thể sử dụng để chi trả cho bất kỳ dịch vụ nào của bệnh viện.
Các dịch vụ CDBS sẽ không được tính vào ngưỡng Medicare Safety Net hoặc Extended Medicare
Safety Net.

Thủ tục để được hưởng Child Dental Benefits Schedule
Quý vị có thể sử dụng tài khoản trực tuyến của Medicare tại my.gov.au hoặc gọi cho đường dây
giải đáp thắc mắc thông thường của Medicare qua số 132 011 để xác nhận tư cách hội đủ điều
kiện của con mình và số tiền còn lại.
Hãy lấy hẹn với nha sĩ tư hoặc nha sĩ công và báo cho họ biết quý vị hội đủ điều kiện đối với
CDBS.
Trong cuộc hẹn, nha sĩ phải thảo luận về việc điều trị cho con quý vị và mọi chi phí liên quan với
quý vị trước khi họ cung cấp dịch vụ. Sau đó, quý vị cần phải ký tên vào giấy ưng thuận.
Sau khi nha sĩ đã cung cấp dịch vụ, họ sẽ tính chi phí với chính phủ hoặc tính chi phí dịch vụ với
quý vị.

Xin hưởng quyền lợi theo Child Dental Benefits Schedule
Nếu nha sĩ tính chi phí với chính phủ, quý vị không cần phải nộp đơn xin bồi hoàn.
Nếu nha sĩ không tính chi phí với chính phủ, quý vị cần phải trả chi phí và xin chúng tôi bồi hoàn
chi phí.
Quý vị có thể nộp đơn xin bồi hoàn bằng những cách thức dưới đây:
 hình thức điện tử tại phòng nha khoa, nếu nha sĩ có phương tiện xin bồi hoàn điện tử
 tải về máy mẫu đơn xin Medicare và gửi về
Department of Human Services, GPO Box 9822 tại thành phố thủ phủ nơi quý vị cư ngụ,
hoặc bỏ vào hộp gửi đơn xin đặt trong trung tâm dịch vụ của chúng tôi
 đích thân tại trung tâm dịch vụ
 gọi điện thoại số 132 011.
Quý vị không thể nộp đơn xin bồi hoàn theo CDBS và từ công ty bảo hiểm y tế tư cho cùng dịch vụ
nha khoa.

Kiểm tra hoặc cập nhật chi tiết của quý vị đối với Child Dental
Benefits Schedule
Tư cách hội đủ điều kiện tùy thuộc chi tiết Centrelink và Department of Veterans’ Affairs lưu trữ.
Nếu hoàn cảnh thay đổi, quý vị cần phải cập nhật chi tiết về gia đình mình:
 qua tài khoản trực tuyến Centrelink tại my.gov.au
 gọi điện thoại cho Department of Veterans’ Affairs qua số 133 254.
Quý vị có thể cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng với Medicare bằng tài khoản trực tuyến
Medicare tại myGov.

Muốn biết thêm thông tin


truy cập humanservices.gov.au/childdental để được biết thêm thông tin bằng tiếng Anh
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truy cập humanservices.gov.au/yourlanguage tại đây quý vị có thể đọc, nghe hay xem
video phổ biến thông tin bằng ngôn ngữ của mình



truy cập humanservices.gov.au/forms để có danh sách các mẫu đơn bằng tiếng Anh của
chúng tôi



gọi số 131 202 để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình về các khoản trợ cấp
và dịch vụ của Centrelink



gọi cho Translating and Interpreting Service (TIS National) qua số 131 450 để nói chuyện
với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình về các khoản trợ cấp và dịch vụ của Medicare và
Child Support tới trung tâm dịch vụ

Lưu ý: gọi bằng điện thoại nhà đến số điện thoại bắt đầu bằng số ‘13’ từ bất kỳ nơi nào trên nước
Úc sẽ bị tính cước gọi cố định. Cước gọi này có thể khác với cước gọi địa phương và cũng có thể
khác nhau giữa các công ty điện thoại. Gọi bằng điện thoại nhà đến số điện thoại bắt đầu bằng số
‘1800’ thì miễn phí. Gọi bằng điện thoại công cộng và điện thoại di động có thể bị tính theo thời
gian gọi và cước gọi cao hơn.

Bãi miễn trách nhiệm
Thông tin trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn về các khoản trợ cấp và dịch vụ. Quý
vị có trách nhiệm quyết định xem mình có muốn xin lãnh khoản trợ cấp hay không và làm đơn liên
quan đến hoàn cảnh cụ thể của mình.
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Child Dental Benefits Schedule
The Child Dental Benefits Schedule (CDBS) provides access to benefits for basic dental services
for children and teenagers aged 2 to 17.

Eligibility
You’ll get a letter to confirm if your child is eligible for the CDBS.
Eligibility is assessed at the start of each calendar year and is valid for the whole year.
A child is eligible if:
 they are aged 2–17 years for at least 1 day of the calendar year
 eligible for Medicare, and
 they or you are getting an Australian Government payment.
Types of payments
Payment
recipient
Child's parent,
carer, or
guardian

Receives









Child or teenager 




Teenager's
partner




Family Tax Benefit Part A
Parenting Payment or Double Orphan Pension
ABSTUDY
Family Tax Benefit Part A
Carer Payment
Disability Support Pension
Parenting Payment
Special Benefit
Youth Allowance
Financial assistance under the Veterans' Children Education Scheme
(VCES) and can’t be included as a dependent child for the purposes of
Family Tax Benefit because they are 16 years or older, or
Financial assistance under the Military Rehabilitation and Compensation Act
Education and Training Scheme (MRCAETS) and can’t be included as a
dependent child for the purposes of Family Tax Benefit because they are
16 years or older
Family Tax Benefit Part A, or
Parenting Payment

Benefits available under the Child Dental Benefits Schedule
Benefits for basic dental services are capped at $1000 per child over 2 consecutive calendar
years. The 2-year cap period starts when a child first gets an eligible dental service.
If a child doesn’t use all of their $1000 benefit in the first year of eligibility, they can use it in the
second year if they are still eligible. Any remaining balance can’t be accessed after the end of the
second year.
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Benefits cover a range of services including examinations, X-rays, cleaning, fissure sealing, fillings,
root canals and extractions.
Benefits aren’t available for orthodontic or cosmetic dental work and can’t be paid for any services
provided in a hospital.
CDBS services won’t count towards the Medicare Safety Net or the Extended Medicare Safety Net
thresholds.

Process for using the Child Dental Benefits Schedule
You can confirm your child’s eligibility and balance amount using your Medicare online account at
my.gov.au or calling the Medicare general enquiries line on 132 011.
Make an appointment with a private or public dental provider and let them know you’re eligible for
the CDBS.
At the time of the appointment, the dentist must discuss your child’s treatment and any related
costs with you before providing the services. After this you need to sign a consent form.
When the dentist has provided the services, they’ll bulk bill you or charge you for the services.

Claiming benefits under the Child Dental Benefits Schedule
If your dentist bulk bills, you don’t need to submit a claim.
If your dentist doesn’t bulk bill, you need to pay the account and claim your benefit from us.
You can submit a claim:
 electronically at the dental surgery, if your dentist offers electronic claiming
 by downloading the Medicare claim form and posting it to the Department of Human
Services, GPO Box 9822 in your capital city, or placing it in the drop-box at one of our
service centres
 in person at a service centre
 by calling 132 011.
You can’t claim a benefit under the CDBS and from a private health insurer for the same dental
service.

Check or update your details for the Child Dental Benefits
Schedule
Eligibility is based on details held by Centrelink and the Department of Veterans’ Affairs.
If your circumstances change, you need to update your family details:
 through your Centrelink online account at my.gov.au
 by calling the Department of Veterans’ Affairs on 133 254.
You can update your bank account details with Medicare using your Medicare online account
through myGov.

For more information


go to humanservices.gov.au/childdental for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language



go to humanservices.gov.au/forms for a list of our forms in English



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services
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Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application,
with regard to your particular circumstances.
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