
विद्यालय दन्त स्याहार सेिा L057-12 

विद्यालय दन्त स्याहार सेिा हङकङका सब ैप्राथमिक विद्यालयका विद्याथीहरूका लागि 
स्िास््य विभाि (Department of Health) द्िारा उपलब्ध िराइन ेदन्त स्याहार काययक्रि 
हो। यसले विद्याथीहरूलाई आधारभूत दन्त उपचार प्रदान िदयछ र दन्त रोिहरूको 
रोकथािको लागि िुखको राम्रो स्िास््य स्याहार बानीहरूलाई प्रोत्साहहत िदयछ।  

सेिामा सामेल हुने 

सहभािी विद्यालयका विद्याथीहरूले नयााँ विद्यालय िर्यको सुरुिातिा विद्यालयिा नाि 
लेखाउन सक्नुहुन्छ। आिाबुिाहरूले आिेदन फाराि पूरा िरेर नाि िात्रको सानो शुल्कसहहत 
विद्यालयिा फफताय िनुयपनेछ। िैर-सहभािी विद्यालयहरूका विद्याथीहरूले व्यक्क्तित 
रूपिा सेिािा सहभािी हुन सक्नुहुन्छ। आिाबुिाहरूले नाि लेखाउनको लागि आफ्नो 
रोजाइको विद्यालय दन्त क्क्लननकिा सम्पकय  िनय सक्नुहुन्छ।   
विशरे् अिस्थाहरूिा, तपाईंको बच्चा प्राथमिक विद्यालय तहिा पुग्नुभएको छ र पनन 
िागथको तररकाबाट SDCS िा सािेल हुनुभएको छैन भने, कृपया सोधपूछको लागि हाम्रो 
विद्यालय दन्त क्क्लननकिा सम्पकय  िनुयहोस।् 

सेिा योजना 
योजनािा नाि लेखाउनुभएका विद्याथीहरूले हालको िर्यको 1 नोभेम्बरदेखख आिािी िर्यको 
31 अक्टोबरसम्ि एक िर्े दन्त स्याहारको आनन्द मलन सक्नुहुन्छ। उहााँहरूलाई िुखको 
जााँच र उपचारका लागि विद्यालय दन्त क्क्लननकिा उपक्स्थत हुन ेव्यिस्था मिलाइनेछ। 
फलो-अपको आिश्यकता भएका विद्याथीहरूलाई थप अपोइन्टिेन्टहरू हदइनेछ। 

सेिा प्रदायक 



 
दक्ष दन्त थेरावपस्ट िा दन्त शल्य-गचफकत्सकहरूको ननरीक्षण अन्तियत काि िने 
तामलिप्राप्त िरररहेका दन्त थेरावपस्टहरूद्िारा यो सेिा सञ्चालन िररन्छ। 
 
सेिाको काययके्षत्र 
विद्याथीहरूलाई ननम्न सेिाहरू प्रदान िररन्छ: 
 

  

  
 
 राम्रो स्ि-स्याहार दन्त बानीहरूलाई प्रोत्साहन िनयको लागि िुखको स्िास््य मशक्षा  
 िुखको जााँच 
 स्केमलङ, फफसर मसलेन्टको उपयोि जस्ता रोकथाि उपचारहरू 
 दााँत भने, ननकाल्ने जस्ता साधारण दन्त उपचारहरू 
 आिश्यक परेिा दन्त शल्य-गचफकत्सकहरूद्िारा धेरै जहटल दन्त प्रफक्रयाहरू पनन िनय 

सफकन्छ। 
 कायायलय सियािगधिा आकक्स्िक सेिा 



सेिा व्यिस्था 

विद्यालयका प्राथमिकताका अनुसार विद्याथीहरूका लागि बस सेिा प्रदान िररएको छ। 
व्यक्क्तित रूपिा नाि लेखाउनुभएका विद्याथीहरूका लागि, उहााँहरूलाई विद्यालय 
सियभन्दा पनछ क्क्लननकहरूिा जाने व्यिस्था मिलाइनेछ। नाि लेखाएका विद्याथीहरूले 
कायायलय अिगधिा पनन आकक्स्िक सेिा खोज्न सक्नुहुन्छ। 
 
विद्यालय दन्त क्ललननकहरू 
विद्यालय दन्त क्क्लननकहरू Wanchai, Kowloon City, Lam Tin, Shatin, Tuen Mun, 
Kwai Chung र Fanling िा अिक्स्थत छन।् विद्याथीहरूलाई विद्यालयको स्थान अनुसार 
ननम्न क्क्लननकहरू िध्ये एकिा उपक्स्थत हुने व्यिस्था मिलाइनेछ। 
Tang Shiu Kin School Dental Clinic 

286 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong 

1/F, MacLehose Dental Centre 2892 2147 

5/F, MacLehose Dental Centre 2892 2125 

3163 4530 

2760 5214 

2760 5232 

2210 1678 

Lam Tin School Dental Clinic 

2/F, Lam Tin Polyclinic, 99 Kai Tin Road, Lam Tin, Kowloon 

1/F Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic 

1/F, 147J, Argyle Street, Kowloon 

3/F Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic 

3/F, 147J, Argyle Street, Kowloon 

Pamela Youde School Dental Clinic 

1/F, 31-33 Chap Wai Kon Street, Shatin, N.T. 

Ha Kwai Chung School Dental Clinic 

1/F, Ha Kwai Chung Polyclinic & Special Education Services 
Centre, 77 Lai Cho Road, Kwai Chung, NT. 

3651 5587 



Tuen Mun School Dental Clinic 

16 Tsun Wen Road, Tuen Mun, N.T. 

 

2460 5667 

Fanling School Dental Clinic  

2/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, N.T. 2639 4646 

 

विद्यालय दन्त स्याहार सेिा हातेपुक्स्तका 
सब ैनाि लेखाएका विद्याथीहरूलाई हातेपुक्स्तका हदइन्छ। यसले आिाबुिाहरू र क्क्लननकका 
कियचारीबीचको सञ्चारलाई सुधार िनय िद्दत िदयछ। आिाबुिाहरूले प्रत्येक भेटिा प्रदान 
िररएको रेकर्यहरूबाट आफ्नो बच्चाको दन्त विकास र िुखको स्िास््य क्स्थनत बुझ्न 
सक्नुहुन्छ। हातेपुक्स्तकाहरूिा िुखको स्िास््य सम्बन्धी प्रश्न र उत्तर खण्र् पनन छ जसले 
बालबामलकािा पाइन ेकेही सािान्य दन्त सिस्याहरूसाँि सािना िदयछ। 

 

हटलाइन र िेबसाइटहरू 
स्िास््य विभािले विद्यालय दन्त स्याहार सेिा र िुखको स्िास््य सम्बन्धी मशक्षाको लागि 
ननम्न हटलाइन र िेबसाइटहरू सञ्चालन िदयछ: 
 
School Dental Care Service Hotline  : 29286132 

School Dental Care Service Website : www.schooldental.gov.hk 

ToothClub Website                 : www.toothclub.gov.hk  

नाि लेखाएका विद्याथीहरूले अनलाइन सेिाहरूको आननद् मलन अनलाइन प्रयोिकतायको 
रूपिा दताय िनय सक्नुहुन्छ।  

 


