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सम प्ूर्ण १८ बर्णका युवा युवतीहरु यदि उदिहरु सगं मेदिकेयर 
(Medicare) छ भिे उदिहरुको दिशुलक:  

िाँतको ्ररक्षर गि्णछ।

तपाईको स्ानिय स्ास्थय निल्ामा भट्ेिे समय  
नम्ाउिको ्ानि समपक्क  िि््कहो्ा।

यनि तपाई्ाई िोभाषकेो प्रयोि िि््क परेमा, कृपया Translating and 
Interpreting Service ्ाई १३ १४ ५० मा फोि िि्कहो्ा।

1. 2. 3. 4.

बानहर मान्को िाँत नभत्र त्को िाँत नभत्र नबसतारै अिाडी 
पछाडी 

घस्ाउिह्ो्ा

कसरी बुरुस गिने
बर्ुस्ाई सािो घम्ाउरो िरेर नभत्र बानहर  िाँतको मा्ी िि््कहो्ा

उच्चसतररय  
िनंत सझुाव

य्् ा य्् तीहरुको्ानि   
यदि त्ाईलाई िुखेको छ, सदुनिएको छ, वा मुखबाट रगत आएको 

छ भिे, वा हललेको िाँत छ भिे तयसको लादग दसधै  िनंत िाकटर 
कहाँ गएर भेट्िुहोला! यनि यो काया्क्य समय भनिा बानहर भएमा, तपाई 

आफिो स्ानिय असपता्को आकनसमक न्भािमा िािह्ो्ा।

साव्णजदिक िनंत सेवाको सम्क्ण  दववररहरु
Sydney / South Western Sydney (02) 9293 3333

South Eastern Sydney 1300 134 226

Illawarra Shoalhaven 1300 369 651

Northern NSW / Mid North Coast 1300 651 625 
Hunter New England  

Central Coast 1300 789 404

Northern Sydney 1300 732 503

Murrumbidgee / Southern NSW 1800 450 046

Western Sydney (02) 9845 6766  
 or 1300 739 949

Nepean Blue Mountains (02) 4734 2387  
 or 1300 769 221

Far West / Western NSW 1300 552 626

  Nepali / िे्ाली

SHPN (CHOS) 160099  Top Dental Tips for Young People - Nepali

South Eastern Sydney Illawarra र  Sydney West Area Health Service 

*द्ारा श्िृिा िररएको हो  Centre for Oral Health Strategy NSW  
्े अकटोबर २०१४  * मा प्रयोनित िररएको हो, भाषा उल्उिको ्ानि  

South Eastern Sydney Local Health District Multicultural  

Health Service द्ारा प्रयोनित िररएको हो।

top dental tips 
for young people
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राम्ो सगं द्उिे गिु्णहोलाराम्ो खािा खािुहोला सफा राखिुहोला

 • दसदमत गुदलयो र टाँदसिे खािाहरु – तयस्े िाँत्ाई 
नबकार िछ्क।

 • जब त्ाईलाई भोक लागछ सवास्थय खािेकुराहरु 
रोजिुहोला िसतै फ्फू्, निि र िनह।

 • द्चिी िभएको बलबगम खािुहोला – यस्े या्क्(्क्) 
पैिा िछ्क, िस्े तपाईको िाँत्ाई संरक्षण िि्कछ।

 • धाराको ्ािी खािुहोला – यो निशल्क: पाईनछ र यसमा 
फ््र्ाईड हुनछ िस्े िाँत नबग्रि बाट बिाऊँिछ।

 • गुदलयो र खेलकुिका ्ेय हरु दिदचित मात्र  
द्उिुहोला – तयस्े िाँत्ाई नबिार िि्कछ।  

 • खािा सगं सािा िुध द्उिुहोला – यो एकिम ैराम्ो 
कयानलसयमको र अनय आ्शयक पोषणको श्ोत हो। 

 • स्स् िाँतको ्ानि दबहाि बेलुकी िुबै बुरुस गिु्णहोला 
फ््रे्ईड भएको मञंिि्े िाँत माजिह्ो्ा।

 • िाँत र निँिा खराब िबिाउिको ्ानि सािो िरम बुरुरको 
प्रयोग गिु्णहोला।

 • यदि त्ाईको िाँत सवेंििदसल छ भिे नसररंङ् हुि िनिि 
न्षशे मञंििको प्रयोि िि््कहो्ा, िि् तपाई्े सप्रमाकके ट ्ा 
औषधी पस्मा पाउिहु्िेछ। 

राम्ो रहिुहोला

 • बर्णको एक्टक िाँतको जाँ्च गिु्णहोला िस्े तपाईको िाँत र 
निंिा स्ास्थय राखिछ।

 • बानताले िाँत क्षरर हुि सकछ - आफिो िाँत बानता िरेपछी धाराको 
पािी्े क्ल्ा िि््कहो्ा र मञंिि िाँतको मा्ी ्िाउिह्ो्ा िस्े 
बन्यो िाँत बािाउँिछ र मख् क्ल्ा िि््कहो्ा।

 • यदि त्ाईको िाँत वा ओठमा पवाल ्ारेको भए प्ानटिक ्ा 
रबरको िरिहिा िाँतको संरक्ष िि्क र पेशे् ार को सहायताको प्रयोि 
िि््कहो्ा।

 • धुम््ािले कयानसर, दगँजाको रोग र िाँतै खसिे ्दि हुनछ – 
धम््पाि छ्टाउिे मद्दतको ्ानि क्ीईट्ाईि(Quitline)को १३७ 
८४८ मा फोि िि््कहो्ा ्ा icanquit.com.au ्ेभसाईटमा हिे््कहो्ा।


