
  طبيب األسنان مجانا لكل األطفال في سن الثالة
 
 

كرونة التي يؤديها اآلباء مرة في السنة عند زيارة طبيب  0022التأمين الصحي يتكفل بكل التكاليف باستثناء 
 األسنان.

 إذا كان طفلك/طفلتك يبلغ من العمر ثالث سنوات,فسارع ألخد موعد مع طبيب األسنان.
 /http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd: لمزيد من المعلومات

 
 

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 

 آباء و أولياء اآلطفال الذين يبلغون ثالث سنوات من العمر في مرحلة ما قبل المدرسة )الحضانة(إلى 

Arabíska 
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