
NHA KHOA MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ TRẺ EM BA TUỔI 

Xin lưu ý trẻ em ba tuổi đến nha sĩ chữa răng được bảo hiểm y tế trả hoàn toàn lệ phí 
nhưng ngoại trừ 2.500 kr. lệ phí khi đến nha sĩ hàng năm. 

Nếu con của bạn ba tuổi, yêu cầu đặt giờ nha sĩ càng sớm càng tốt. 

Xin truy cập các Chi tiết thông tin trên trang mạng  

http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd/ 
 

FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL ÞRIGGJA ÁRA BÖRN 
Vakin er athygli á því að tannlækningar þriggja ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum,  

að frátöldu 2500 kr. árlegu komugjaldi. 
Ef barnið þitt er þriggja ára ertu beðin/n um að panta tíma sem fyrst hjá tannlækni.    

Þróunarsvið 

Cha mẹ / người giám hộ của trẻ em ba tuổi đang học mẫu giáo hay chưa đi học mẫu giáo.  

Víetnamska 
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