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  Trẻ em mẫu giáo cần bảo vệ sức khỏe răng miệng  
 

b�o v� s�c kh�e răng mi�ng cho tr� em tu�i 
m�u gi�o l� g�? (KOHA) 
▪ S�c kh�e răng mi�ng l� m�t s� ki�m tra ph�i đư�c 

th�c hi�n b�i m�t chuyên gia nha khoa đ� xem con em 
c�a qu� v� c� v�n đ� g� v� răng mi�ng không. 

▪ S� ki�m tra nha khoa n�y ph�i đư�c th�c hi�n trư�c 
khi v�o trư�ng ti�u hoc ho�c v�o cu�i niên h�c . 

 
 

 
t�i sao b�o v� s�c kh�e răng mi�ng cho tr� tu�i m�u 
gi�o l�i quan tr�ng? (KOHA)     
▪ Hơn m�t n�a s� lư�ng tr� em b�t đ�u h�c m�u gi�o đ� b� 

sâu răng. 
▪ Không đi�u tr� sâu răng c� th� gây đau v� nhi�m tr�ng 

v� c� th� lây lan đ�n c�c b� ph�n cơ th� kh�c. 
▪ S�c kh�e răng mi�ng k�m c� th� �nh hư�ng tr� em trong 

vi�c nhai th�c ăn v� gi�c ng� v�o ban đêm. 
▪ Tr� em c� v�n đ� v� răng mi�ng c� nguy kơ b� b� h�c. 
▪ Ki�m tra nha khoa t�ng b� c� th� t�m th�y v�n đ� trư�c 

khi tr� nên nghiêm tr�ng v� đư�c đi�u tr� t�i b�nh vi�n 
n�u c�n  

 
L�m th� n�o đ� c� đư�c m�t b�n ki�m tra s�c kh�e 
răng mi�ng cho l�p m�u gi�o h�p l� ? 
▪ N�u qu� v� đ� t�m đư�c nha s� cho con h�y liên h� v�i văn 

ph�ng đ� xin cu�c h�n. 
▪ H�y Mang theo m�u đơn ki�m tra s�c kh�e răng mi�ng 

n�y khi đ�n g�p nha s�. M�u đơn n�y g�m c� phiên b�n 
ti�ng anh v� nhi�u ngôn ng� kh�c. 

▪ Sau đ�  h�y mang m�u đơn đ� ho�n t�t n�y đ�n n�p cho 
trư�ng  c�a con em qu� v�.  

 
n�u qu� v� c�n t�m nha s� nh�n chương tr�nh medi-cal cho 
tr� em? h�y c�p nh�t v�o trang web n�y dental.acphd.org/ 
ho�c g�i (510) 208-5910. 
 
Đ� bi�t thêm nhi�u thông tin, xin c�p nh�t v�o Smile, California at smilecalifornia.org/ ho�c g�i 
(800) 322-6384.  

http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/oralhlthassess.doc.
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/oralhlthassess.doc.
http://inet2.cde.ca.gov/cmd/translatedparentaldoc.aspx?docid=358,396,395,394,393,710-719,725,791-806.
https://dental.acphd.org/media/programs/resources/dentists-by-city-2021.pdf
https://dental.acphd.org/resources/general-public/
https://smilecalifornia.org/



