TURKISH

Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş
Yardımı Planı)
Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş Yardımı Planı - CDBS) 0 - 17 yaş aralığındaki
çocukların ve gençlerin bazı temel diş tedavilerinin maliyetini kısmen ya da tamamen
karşılar.

Kimler yararlanabilir
Çocuğunuz CDBS’den yararlanabiliyorsa bunu onaylayan bir mektup alacaksınız.
Kimlerin yararlanabileceği her takvim yılı başında belirlenir ve tüm yıl geçerlidir.
Aşağıdaki şartları taşıyan çocuklar yararlanabilir:
• takvim yılının en az 1 günü 0–17 yaş aralığındaysa
• Medicare’den yararlanma şartlarını taşıyorsa ve
• bizden yılda en az bir defa şartlarını karşıladığı bir ödeme alıyorsa veya ebeveyninden
birisi bizden yılda en az bir defa şartlarını karşıladığı bir ödeme alıyorsa.
Ödeme türleri
Ödemeyi alan
Çocuğun ebeveyni, bakıcısı veya vasisi

Çocuk ya da genç
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Aldığı ödeme
• Family Tax Benefit Part A (Aile
Vergisi Yardımı Bölüm A)
• Parenting Payment (Ebeveynlik
Ödemesi) veya Double Orphan
Pension (Çift Yetim Maaşı)
• ABSTUDY
• Family Tax Benefit Part A (Aile
Vergisi Yardımı Bölüm A)
• Carer Payment (Bakıcı Ödemesi)
• Disability Support Pension (Engelli
Desteği Maaşı)
• Parenting Payment (Ebeveynlik
Ödemesi)
• Special Benefit (Özel Yardım)
• Youth Allowance (Gençlik Yardımı)
• Aşağıdaki kapsamlarda yer alan
Department of Veterans' Affairs
(Gazilik İşleri Bakanlığı) eğitim
destekleri:
o Veterans' Children Education
Scheme (Gazi Çocukları Eğitim
Planı) (16-17 yaş aralığındaysa)
o Military Rehabilitation (Askeri
Rehabilitasyon) ve
Compensation Act Education
and Training Scheme (Tazminat
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Gencin Partneri

•
•

Kanunu Eğitim ve Kurs Planı)
(16-17 yaş aralığındaysa)
Family Tax Benefit Part A (Aile
Vergisi Yardımı Bölüm A) veya
Parenting Payment (Ebeveynlik
Ödemesi)

Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş Yardımı Planı)
kapsamındaki yardımlar
Şartları karşılayan her çocuk için art arda 2 takvim yılında toplam 1026$’a varan tutarda
talepte bulunabilirsiniz. Bu 2 yıllık dönem bir çocuğun yararlanabileceği diş tedavisini ilk
gördüğü tarihte başlar.
Bir çocuk bu 1026$’ın tamamını ilk yıl kullanmazsa yararlanma şartlarını taşıdığı sürece
kalan tutarı ikinci yıl kullanabilir. 2 takvim yılında tüm tutarı kullanmazsanız kalan kısımdan
yararlanamazsınız. Yeni 2 yıllık kapsama döneminin başlamasını beklemelisiniz.
Çocuğunuz yararlanma şartlarını artık taşımıyorsa kalan tutarı yine kullanamazsınız.
Bu destek; muayeneler, röntgenler, temizleme, çatlak dolgusu, dolgu, kanal tedavisi ve diş
çekme gibi çeşitli hizmetleri kapsar.
Bu destek, dişle ilgili ortodonti veya kozmetik işlemlerde kullanılamaz ve hastanelerde
sunulan hiçbir hizmet için ödenemez.
CDBS hizmetleri, Medicare Safety Net (Medicare Güvenlik Ağı) veya Extended Medicare
Safety Net (Genişletilmiş Medicare Güvenlik Ağı) eşiklerinde hesaba katılmaz.

Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş Yardımı Planı)
kullanma süreci
Çocuğunuzun yararlanma durumunu ve kalan tutarı my.gov.au adresindeki Medicare
çevrimiçi hesabınızı kullanarak ya da 132 011 numaralı telefondan Medicare genel
danışma hattını arayarak doğrulayabilirsiniz.
Özel veya kamu dişçisinden randevu alın ve onlara CDBS’den yararlanabileceğini
söyleyin. Randevunuza gittiğinizde dişçi tedaviye başlamadan önce çocuğunuzun
tedavisini ve ilgili tüm maliyetleri mutlaka sizinle konuşmalıdır. Bunun ardından bir rıza
formu imzalamanız gerekir.
Dişçi tedaviyi uyguladıktan sonra devlete fatura eder ya da sizden tedavi ücretini alır.

Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş Yardımı Planı)
kapsamındaki ödemelerin talep edilmesi
Dişçi, ücretini devlete fatura ederse sizin talepte bulunmanız gerekmez.
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Dişçi, ücretini devlete fatura etmezse ödemeyi yapmanız ve ödemenizi bizden talepte
bulunmanız gerekir.
Aşağıdaki şekillerde talepte bulunabilirsiniz:
• dişçinizin elektronik talep hizmeti varsa dişçi kliniğinde elektronik olarak
• Express Plus Medicare mobil uygulamasını kullanarak
• myGov aracılığıyla Medicare çevrimiçi hesabınızı kullanarak
• Medicare talep formunu indirip formdaki adrese göndererek
• bir hizmet merkezine bizzat giderek.
Aynı diş tedavisi için hem CDBS kapsamındaki bir ödeme için hem de özel sağlık
sigortacısından talepte bulunamazsınız.

Child Dental Benefits Schedule (Çocuk Diş Yardımı Planı)
bilgilerinizi kontrol edin veya güncelleyin
Yararlanma durumu için Centrelink ve Department of Veterans’ Affairs (Gazi İşleri
Bakanlığı) tarafından tutulan bilgiler temel alınır.
Durumunuzda değişiklik olduğunda aile bilgilerinizi aşağıdaki şekillerde güncellemelisiniz:
• my.gov.au adresindeki Centrelink çevrimiçi hesabınız aracılığıyla
• 133 254 numaralı telefondan Department of Veterans’ Affairs (Gazi İşleri Bakanlığı)
birimini arayarak.
Medicare banka hesabı bilgilerinizi myGov aracılığıyla Medicare çevrimiçi hesabınızı
kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için
•

•
•
•
•

İngilizce daha fazla bilgi almak için servicesaustralia.gov.au/childdental adresine
gidin
kendi dilinizde hazırlanmış bilgileri okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya
izleyebileceğiniz servicesaustralia.gov.au/yourlanguage adresine gidin
İngilizce formlarımızın listesi için servicesaustralia.gov.au/forms adresine gidin
Centrelink ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131
202 numaralı telefonu arayın
Medicare ve Child Support ödemeleri ve hizmetleri konusunda bizimle kendi dilinizde
konuşmak için 131 450 numaralı telefondan Translating and Interpreting Service (TIS
National) hizmetini arayın

Not: Avustralya’da herhangi bir yerde bulunan ev telefonunuzdan “13” ile başlayan
numaralara yapılan aramalar sabit bir orandan ücretlendirilir. Bu oran, yerel arama
ücretine göre farklılık gösterebilir ve ayrıca telefon servis sağlayıcısına göre de değişebilir.
Ev telefonundan “1800” ile başlayan numaralara yapılan aramalar ücretsizdir. Kamuya
açık telefonlardan ve cep telefonlarından yapılan çağrılar daha yüksek olarak
sürelendirilebilir ve ücretlendirilebilir.
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Sorumluluğun Reddi
Bu yayında yer alan bilgiler yalnızca ödeme ve hizmetlerle ilgili bir kılavuz olması amacıyla
hazırlanmıştır.
Bir ödeme için başvuru yapmak isteyip istemediğinize karar vermek ve kendinize özel
durumla ilgili bir başvuruda bulunmak sizin sorumluluğunuzdadır.
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Child Dental Benefits Schedule
The Child Dental Benefits Schedule (CDBS) covers part or the full cost of some basic
dental services for children and teenagers aged 0 to 17.

Eligibility
You will 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 0–17 years for at least 1 day of the calendar year
• eligible for Medicare, and
• getting an eligible payment from us at least once a year, or have a parent getting a
payment from us at least once a year.
Types of payments
Payment recipient
Child's parent, carer, or guardian

Child or teenager

Teenager's partner

Receives
• 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
• Department of Veterans' Affairs
education allowances under the:
o Veterans' Children Education
Scheme (if aged 16-17)
o Military Rehabilitation and
Compensation Act Education
and Training Scheme (if aged
16-17)
• Family Tax Benefit Part A, or
• Parenting Payment

Benefits available under the Child Dental Benefits Schedule
You can claim up to $1026 over 2 consecutive calendar years for each eligible child. The
2-year cap period starts when a child first gets an eligible dental service.
If a child does not use all of their $1026 in the first year, they can use the remaining
amount in the second year if they are still eligible. If you do not use the full amount within
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the 2 calendar years, you can not use the remaining funds. You will have to wait for a new
2 year cover period to start.
You also will not be able to use any remaining funds once your child is no longer eligible.
Benefits cover a range of services including examinations, X-rays, cleaning, fissure
sealing, fillings, root canals and extractions.
Benefits are not available for orthodontic or cosmetic dental work and can not 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 will 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
• using the Express Plus Medicare mobile app
• using your Medicare online account through myGov
• by downloading the Medicare claim form and posting it to the address on the form
• in person at a service centre.
You can not 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:
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•
•

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 servicesaustralia.gov.au/childdental for more information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
go to servicesaustralia.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

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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