Bậc cha mẹ/ Người giám hộ học sinh trường phổ thông
Þróunarsvið

NHA SĨ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ CÁC CHÁU TỪ 6 ĐẾN 17 TUỔI
Cần chú ý là các cháu từ 6 đến 17 tuổi đi nha sĩ Bảo Hiểm y tế trả hoàn toàn, ngoại trừ
2500kr. Khám định kỳ hàng năm thì phụ huynh tự trả.
Nếu con của các bạn chưa đi nha sĩ trong 12 tháng qua nên khẩn trương đặt giờ cho
các cháu.
Nhiều thông tin chi tiết có trên mạng
http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd/
FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL 6-17 ÁRA BÖRN
Vakin er athygli á því að tannlækningar 6-17 ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum,
að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi.
Ef barnið þitt hefur ekki farið í tanneftirlit á síðustu tólf mánuðum ertu beðin/n um að panta tíma hjá tannlækni sem fyrst.
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