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Child Dental Benefits Schedule 
The Child Dental Benefits Schedule is a new child dental program that provides access to benefits 
for basic dental services for children and teenagers aged 2 to 17. 

Eligible children will have access to up to $1000 in dental benefits, capped over two consecutive 
calendar years.  

Eligibility  
From January 2014, eligible families, teenagers and approved care organisations will receive a 
letter to confirm eligibility.  

A child's eligibility is assessed at the beginning of each year and lasts the whole calendar year. A 
child is eligible if they are aged 2–17 years, for at least 1 day of the calendar year, are eligible for 
Medicare and are either part of a family receiving Family Tax Benefit Part A or one of the following 
Australian Government payments:  

 Youth Allowance 
 ABSTUDY  
 Disability Support Pension 
 Parenting Payment 
 Special Benefit 
 Carer Payment 
 Double Orphan Pension 
 Veteran’s Children Education Scheme (if the child is 16 or over) 
 Military Rehabilitation and Compensation Act Education and Training Scheme (if the 

child is 16 or over). 

Eligibility is determined each calendar year.  

Benefits available under the Child Dental Benefits Schedule 
In 2014, benefits for basic dental services are capped at $1000 per child over 2 consecutive 
calendar years.  

If you do not use all of your $1000 benefit in the first year of eligibility, you can use it in the second 
year if you are still eligible. Any remaining balance will not be carried forward at the end of the 
second year. 

Benefits will cover a range of services including examinations, xrays, cleaning, fissure sealing, 
fillings, root canals and extractions. 

Benefits are not available for orthodontic or cosmetic dental work and cannot be paid for any 
services provided in a hospital. 

Child Dental Benefits Schedule services will not count towards the Medicare Safety Net or the 
Extended Medicare Safety Net thresholds.   
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Process for using the Child Dental Benefits Schedule 
You can confirm your child’s eligibility and balance amount by accessing your Medicare online 
account at my.gov.au or calling the Medicare general enquiries line on 132 011. 

Make an appointment with either a private or public dental provider and let them know you 
are eligible for the Child Dental Benefits Schedule.  

At the time of the appointment, the dental provider must discuss your child’s treatment and 
any associated costs with you before providing the services. After this has been discussed, 
you will need to sign a consent form. 

When the dental provider has provided the services agreed for your child, they will either 
bulk bill you or charge you for the services. If they charge you, you need to pay the account 
and claim the benefit through us. 

Claiming benefits under the Child Dental Benefits Schedule  
If your dental provider bulk bills, you do not need to submit a claim. 

If your dental provider does not bulk bill, you will need to pay the account and claim your benefit 
from us.  

You can submit a claim: 

 electronically at the dental surgery, if your dental provider 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 dropbox at one of our 
service centres 

 in person at your local Medicare Service Centre 

 by calling 132 011. 

You cannot claim a benefit under the Child Dental Benefits Schedule 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 and you need to update your family details, you can do this: 

 by accessing your Centrelink online account at my.gov.au 

 by calling the Department of Veterans’ Affairs on 133 254. 

If you need to update your bank account details with Medicare, you can do this online by 
accessing Medicare services through your myGov account. 

More information 
To find out more about the Child Dental Benefits Schedule:  

 visit humanservices.gov.au/childdental  
 call 131 450, or  
 visit a service centre. 
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Child Dental Benefits Schedule 
Child Dental Benefits Schedule  برنامج جديد لصحة األسنان لألطفال يتيح الوصول إلى إعانات في خدمات األسنان  هو

 سنة.  71األساسية لألطفال والمراهقين من عمر سنتين حتى 

 دوالر على مدى عامين متتاليين. 7111سوف تتوفر لألطفال المؤهلين إعانة في خدمات صحة األسنان تصل إلى 

 األهلية

 ، سوف تتلقى األسر المؤهلة والمراهقين ومنظمات الرعاية المعتمدة خطابا يؤكد األهلية. 4172الثاني  إعتباراً من يناير/كانون

 71يتم تقييم أهلية الطفل في بداية كل عام وتستمر على طول العام. ويكون الطفل مؤهال إذا كان في الفئة العمرية من سنتين حتى 
 وأن يكون إما أحد أفراد عائلة تتلقى  Medicareن مؤهالً للميديكير سنة، ليوم واحد على األقل من السنة، وأن يكو

Family Tax Benefit Part A :أو إحدى دفعات الحكومة األسترالية أدناه 

 Youth Allowance 
 ABSTUDY  
 Disability Support Pension 
 Parenting Payment 
 Special Benefit 
 Carer Payment 
 Double Orphan Pension 
 Veteran’s Children Education Scheme   سنة أو أكبر( 71)إذا كان عمر الطفل 
 Military Rehabilitation and Compensation Act Education and Training Scheme   إذا(

 سنة أو أكبر(. 71كان عمر الطفل 

 يتم تحديد األهلية كل عام. 

  Child Dental Benefits Scheduleاإلعانات المتوفرة بموجب 

 دوالر على مدى عامين متتاليين. 7111، تصل اإلعانات في خدمات صحة األسنان األساسية إلى حد 4172في عام 

دوالر في السنة األولى من األهلية، يمكنك استخدامه في السنة الثانية إذا استمرت  7111إذا لم تستخدم كامل مبلغ اإلعانة البالغ 
 يتم ترحيله في نهاية السنة الثانية. أهليتك. وأي رصيد متبقي لن 

سوف تشمل اإلعانات مجموعة من الخدمات بما في ذلك الفحوصات، وصور األشعة السينية، والتنظيف، وسّد التشققات، 
 والحشوات، وقنوات الجذور وخلع األسنان. 

 إلعانات مقابل أية خدمات تقدمها المستشفيات. ال تتوفر اإلعانات ألعمال تقويم األسنان أو عمليات تجميل األسنان، وال يمكن دفع ا

 أو Medicare Safety Netمقابل عتبات   Child Dental Benefits Scheduleلن يتم حساب خدمات 
Extended Medicare Safety Net    . 
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 Child Dental Benefits Scheduleإجراءات استخدام 

االلكتروني الخاص بك على  Medicareبإمكانك تأكيد أهلية طفلك والمبلغ المترصد عن طريق الدخول إلى حساب  
my.gov.au   أو باالتصال بخط االستفسارات العامة لـMedicare   011 132على الرقم . 

 . Child Dental Benefits Scheduleبإمكانك حجز موعد في عيادة أسنان خاصة أو عامة واخبارهم بأنك مؤهل لـ 

وفي ذلك الموعد، يجب أن تناقش معك عيادة األسنان العالج الالزم لطفلك وأية تكاليف مصاحبة قبل تقديم الخدمة لك. وبعد ذلك، 
 سيتعّين عليك التوقيع على استمارة موافقة. 

رة الخدمة إما إلى ميدكير بدون رسوم عليك أو وعندما تقديم عيادة األسنان الخدمة المتفق عليها لطفلك، سوف تقدم العيادة فاتو
 تقدمها لك مباشرة. وإذا فرضوا عليك الرسوم مباشرًة، يجب أن تدفعها وبعد ذلك تطالبنا بمبلغ اإلعانة. 

 Child Dental Benefits Scheduleالمطالبة بإعانة بموجب 

 إذا كانت عيادة األسنان تتبع نظام تقديم الفواتير إلى ميديكير، ال حاجة لك بتقديم مطالبة. 

 وإذا كانت عيادة األسنان ال تقدم الفواتير إلى ميديكير، سوف يتعين عليك دفع مبلغ الفاتورة ومطالبتنا بإعانتك.

 بإمكانك تقديم مطالبتك:
  إلكترونياً في عيادة أألسنان، إذا كانت توفر عيادة األسنان خدمة المطالبة االلكترونية 
  عن طريق تنزيل استمارة مطالبةMedicare   وإرسالها بالبريد إلىDepartment of Human Services, 

GPO Box 9844  في مدينتك، أو وضعها داخل صندوق الرسائل في أحد مراكز خدماتنا 

 باليد في Medicare Service Centre في منطقتك 

 011 132 عن طريق االتصال على الرقم. 

ومن شركة تأمين صحي خاصة لنفس خدمة صحة  Child Dental Benefits Scheduleال يمكنك المطالبة بأية إعانة بموجب 
 أسنان. 

 أو تحديثها   Child Dental Benefits Scheduleالتأكد من تفاصيلك في 

 .Department of Veterans’ Affairsو   Centrelinkتستند األهلية إلى التفاصيل التي تحتفظ بها 

 إذا تغّيرت ظروفك وأصبحت بحاجة لتحديث بيانات عائلتك، بإمكانك القيام بذلك:

  عن طريق الدخول إلى حسابك االلكتروني لدىCentrelink  علىmy.gov.au  
  باالتصال بـDepartment of Veterans’ Affairs  133 254على الرقم. 

، يمكنك القيام بذلك عبر االنترنت عن طريق خدمات Medicareإذا كنت بحاجة إلى تحديث بيانات حسابك المصرفي لدى
Medicare  من خالل حسابmyGov   .الخاص بك 

 المزيد من المعلومات 

 :Child Dental Benefits Scheduleللحصول على المزيد من المعلومات عن 
  قم بزيارة الموقع االلكترونيhumanservices.gov.au/childdental   

  أو450 131اتصل على الرقم ، 

  .اذهب إلى أحد مراكز الخدمة 


