TURKISH

Child Dental Benefits Schedule
The Child Dental Benefits Schedule (CDBS), 2 ile 17 yaşları arasındaki çocuklar ve gençlerin temel
dişçilik hizmetlerinden yararlanmaları için erişim sağlar.

Uygunluk
Çocuğunuzun CDBS için hakkı olup olmadığını onaylamak üzere bir mektup alacaksınız.
Hak sahibi olmak, her takvim yılının başında değerlendirilir ve tüm yıl için geçerlidir.
Bir çocuk, şu koşulları taşıyorsa, hak sahibidir:
 takvim yılının en az 1 günü için 2-17 yaşları arasındaysa
 Medicare’e hakkı varsa ve
 o veya siz Avustralya Hükümet ödemesi alıyorsanız.
Ödeme türleri
Ödemeyi alan
Şunları almaktadır
Çocuğun
 Family Tax Benefit Part A
anababası,
 Parenting Payment or Double Orphan Pension
bakıcısı veya velisi  ABSTUDY

Çocuk veya genç







Family Tax Benefit Part A
Carer Payment
Disability Support Pension
Parenting Payment
Special Benefit




Youth Allowance
Veterans' Children Education Scheme (VCES) kapsamında parasal
yardım ve 16 veya daha büyük yaşta olduğundan bağımlı bir çocuk olarak
Family Tax Benefit amacıyla dahil edilmiyorsa, veya
Military Rehabilitation and Compensation Act Education and Training
Scheme (MRCAETS) kapsamında parasal yardım ve 16 veya daha büyük
yaşta olduğundan bağımlı bir çocuk olarak Family Tax Benefit amacıyla
dahil edilmiyorsa



Gencin eşi




Family Tax Benefit Part A, veya
Parenting Payment

Child Dental Benefits Schedule kapsamında var olan yararlar
Temel dişçilik hizmetleri için yararlar her çocuk için, birbirini izleyen 2 takvim yılın için $1000
dolarla sınırlıdır. 2 yıllık sınırlı süre, bir çocuk uygun dişçilik hizmeti aldığında başlar.
Bir çocuk $1000 dolarlık yardımı, hak ettiği ilk yıl içinde kullanmazsa, hâlâ hak sahibiyse, ikinci yıl
içinde kullanabilir. Geri kalan herhangi bir tutar, ikinci yılın sonundan sonra kullanılamaz.
Ödemeler, muayeneler, röntgen frilmleri, temizlik, çatlak kapatma, doldurmalar, kök kanalları ve diş
çekimlerini içeren hizmetleri kapsar.
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Ödemeler diş düzeltimi veya kozmetik diş işleri için mevcut değildir ve hastanede sağlanan
hizmetler için ödenemez.
CDBS hizmetleri Medicare Safety Net veya Extended Medicare Safety Net asgari hizmetleri
doğrultusunda hesaba katılmaz.

Child Dental Benefits Schedule kullanımı için süreç
Çocuğunuzun uygunluğunu ve arta kalan tutarı, my.gov.au sitesindeki Medicare çevrimiçi
hesabınızı kullanarak veya 132 011 numaralı telefondan Medicare genel sorular hattını arayarak
doğrulayabilirsiniz.
Bir özel veya kamu dişçisinden randevu alın ve CDBS’ye hakkınız olduğunu ona bildirin.
Randevu aldığınızda dişçi, çocuğunuzun tedavisini ve ilgili tüm masrafları, hizmeti sağlamadan
önce sizinle görüşmelidir. Bundan sonra bir rıza gösterme formu imzalamanız gerekir.
Dişçi hizmeti sağladığında, size Medicare kapsamında bir fatura yazacak veya hizmetler için
sizden ücret isteyecektir.

Child Dental Benefits Schedule kapsamında yardımları talep
etmek
Dişçiniz Medicare kapsamında fatura yazarsa, bir talep sunmanız gerekmez.
Dişçiniz Medicare kapsamında fatura yazmazsa, hesabı ödemeniz ve yardımınızı bizden talep
etmeniz gerekir.
Talebinizi şöyle sunabilirsiniz:
 dişçi elektronik olarak talep etmenizi önerirse, dişçinin muayenehanesinden elektronik
olarak
 Medicare talep formunu indirip başkentinizde Department of Human Services,
GPO Box 9822 adresine postalayarak veya hizmet merkezlerimizden birindeki kutuya
atarak
 herhangi bir hizmet merkezinde şahsen
 132 011 numaralı telefonu arayarak.
Aynı diş hizmeti için CDBS kapsamında yardım talep edip ayrıca özel bir sağlık sigortasından
talepte bulunamazsınız.

Child Dental Benefits Schedule için ayrıntılarınızı kontrol edin
veya güncelleyin
Hak ediş, Centrelink ve Department of Veterans’ Affairs tarafından saklanan ayrıntıları temel alır.
Koşullarınız değişirse, aile ayrıntılarınızı şu şekilde güncellemeniz gerekir:
 my.gov.au sitesindeki Centrelink çevrimiçi hesabınız yoluyla
 133 254 numaralı telefondan Department of Veterans Affairs’i arayarak.
myGov yoluyla Medicare çevrimiçi hesabınızı kullanarak Medicare’deki hesap ayrıntılarınızı
güncelleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için


İngilizce daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/childdental sitesine girin



bilgileri kendi dilinizde okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz veya seyredebileceğiniz
humanservices.gov.au/yourlanguage sitesine girin



İngilizce formlarımızın listesi için humanservices.gov.au/forms sitesine girin



Centrelink ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde konuşmak için 131 202
numaralı telefonu arayın
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Medicare ve Child Support ödemeleri ve hizmetleri hakkında bizimle kendi dilinizde
konuşmak için 131 450’den Translating and Interpreting Service’i (TIS National) arayın

Not: Avustralya’nın herhangi bir yerinde bulunan ev telefonunuzdan ‘13’lü numaralara yapılan
aramalar sabit tutarla ücretlendirilir. Bu tutar, yerel arama ücretinden farklı olabilir ve ayrıca telefon
hizmeti sağlayıcılarına göre değişebilir. Evinizden ‘1800’lü numaralara yapılan aramalar ücretsizdir.
Kamu telefonları veya cep telefonlarından yapılan aramaların süresi tutulup daha fazla tutarla
ücretlendirilebilir.

Sorumluluk reddi
Bu yayındaki bilgiler, ödemeler ve hizmetler için sadece bir kılavuz niyetini taşır. Bir ödeme için
başvurmak isteyip istememe ve bir başvuruda bulunup bulunmama kararı, belirli koşullarınızla ilgili
olarak, sizin sorumluluğunuzdadır.
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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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