
 منسوخ__________  

 
 

 
 
 

، ًّ  عزٌزنا الوالد / الوص
 

ز فٌه على مبدأ الوقاٌة من أمراض األسنان. ُتوفَّر العناٌة بالفم فً tlim  tramS برنامج سمارت سماٌلز ) ّّ ٌُرّك ( هو برنامج لصّحة الفّم 
لٌن عن طرٌق المدرسة وتشمل الطالب من العائالت منخفضة المدخول، إلى جانب الّذٌن ال تؤمٌن لهم و/  . PmHr/lri/ideMأو الُمسجَّ

 .PmHr/lri/ideM، وسُترسل فاتورة الطالب المإهلٌن لتلقً الخدمة إلى أو عائلته أّي تكالٌف مقابل خدماتنا لن ٌدفع الطالب
 

ًّ وخدمات وقائٌة من قبل مختّص بشإون نظافة و سالمة األسنان. سٌخضع ولدك لفحص أسنان من قبل طبٌب أسنان وسٌحصل على تقٌٌم صح
ا، أو إلى أي مكتب/عٌادة طب أسنان ُتشارك فً ًٌ تقدٌم  سُتحال كل األعمال الترمٌمٌة إلى الجهة المحلٌة التً توّفر لك خدمات طّب األسنان حال

 الدوري. شهًرا للفحص 12إلى  6هذه الخدمات. من األفضل للطفل/أفراد العائلة زٌارة مكتب/عٌادة طب األسنان فً فترة تتراوح من 
 

 ( صورة أشعة لألسنان عند الضرورة، 2( فحص أسنان/تقٌم صّحة الفم، )1سٌحصل ولدك على واحدة أو أكثر من الخدمات الوقائٌة التالٌة: )
 ( عند الضرورة، وrarmi Frltrmm DareirHm ( استخدام فلورٌد ثنائً أمٌن الفضة )5( طالء وقائً لألسنان، )4( تنظٌف أسنان، )3)
 الطالء بالفلوراٌد.( 6)
 

 ٌُوّفر تقٌٌم صّحة األسنانفحص األسنان عن بعد )بواسطة كمبٌوتر/إنترنت(.  إحراء الفحص فً المدرسة أو عن بعد من خالل وسائلسٌقوم طبٌب أسنان ب
 المعلومات التً ٌحتاجها المختص بنظافة وسالمة األسنان لتحدٌد العالج وتقدٌم معلومات عن صّحة الفم للولد.

 

وهً ُتساهم فً تؤكٌد حاالت التسّوس أو غٌرها من  األماكن التً ال تكون ظاهرة خالل الفحص العادي. ٌُمكن أن ُتظهر صور األشعة لألسنان واللثة

 حاالت اإللتهاب فً األسنان والعظام.
 

ٌّنة التً تتشّكل فوق أسنان الطفل. أّما تنظٌف األسنان  فُتنزع خالله كل المواد الصلبة والل
 

ٌُمّد على سطح األضراس الخلفٌة. ٌلتصق هذا الطالء باألسنان للوقاٌة من التآكل الذي قد ٌصٌب أسنان ولدك أثناء  طالء األسنان الوقائً هو طالء بالستٌكً 
 نمّوه.

 

ٌُوضع داخل ثقب التسّوس إلٌقاف تآكل السّن. ولكنه ٌمنع ضرر  لتسّوس إلى اللون األسود،ٌُحّول هذا المحلول ثقب ا إّن فلورٌد ثنائً أمٌن الفضة هو محلول 
 البكتٌرٌا والتسوس.

 

 على األسنان لتقوٌتها وجعلها أشّد مقاومة للتسوس.ٌُمّد الطالء بالفلوراٌد 
 

 المعلومات المطلوبة وملء وثٌقة الموافقة التالٌة. علٌك توفٌر، حتى ٌشترك ولدك فً هذا البرنامج فً المدرسة
.سّرٌة و هذه المعلومات ًّ  سُتستخدم فً احتٌاجات المجتمع المحل

 

 عدد أفراد أسرتك من والدٌن وإخوة:__________________ (1
 

 الشهري:____________________________________$ الدخل (2
 

 ؟ إذا كانت اإلجابة هً نعم، ٌرجى ذكر أسمائها:ii  ilSmaeiSmiأو  eRiهل لدٌك  (3
 

 (؟ __________________12لحضانة إلى الصف ما الصف الذي تخطاه ولدك حتى اآلن )من ا (4
 

 ضع دائرة على اإلجابة نعم أو ال هل لدٌك أّي مما ٌلً؟  (5
 ال نعم  لدى ولدي بطاقة الحصول على غداء مجانً أو بتكلفة منخفضة؟ 

 ال نعم شهادة ثانوٌة/شهادة تعلٌم عام؟
 ال نعم شهادة جامعٌة لبرنامج دراسً من عامٌن؟

 ال  نعم لبرنامج دراسً من عامٌن أو أكثر؟شهادة جامعٌة 
 

  



 منسوخ__________  

 هل ٌعٌش ولدك مع األفراد التالً ذكرهم؟ )ضع إشارة فً المكان المناسب( (6
 مع األم وحدها 
 مع األب وحده 

  مًعامع كال الوالدٌن 
 _____________________ غٌرهما 

 

 ما هً اللغة األساسٌة المستخدمة فً المنزل؟ __________________________________________ (7
 

 ما نوع سكنك الحالً؟ (8
 ُملك 
 إٌجار 

 ًال سكن ل 
 _____________________ غٌر ذلك

 

 مصدر دخلك؟ما هو  (9
 ًال مصدر دخل ل 
 ( المساعدة المإّقتة للعائالت المحتاجةFNAD) 
 ( ًالمدخول الضمانً التكمٌل  e) 
 ًالضمان االجتماع 
 معاش التقاعد 

 مساعدات عامة 
 الوظٌفة فقط 
 الوظٌفة + غٌر ذلك 
 لست موظًفا 
 غٌر ذلك 

 

 الموافقة على العالج
 

ٌُشارك ولدك فً برنامج سمارت سماٌلز للعناٌة باألسنان. ٌسري االتفاق )حتى مّدة تصل إلى سّجل  أعوام( فً  7المعلومات المطلوبة التالٌة حتى 
ٌّة ٌطلب فٌها عدم استمرار مشاركة و فً لده المدرسة التً ٌذهب إلٌها ولدك والتً ُجمعت فٌها المعلومات، إاّل فً حال تقّدم الوالد برسالة خط

 البرنامج.
 

 أرٌد مشاركة ولدي فً هذا البرنامج وأنا أفهم أوافق على ما ٌلً: نعم،
  ٌُنصح بزٌارة ٌُجرٌه طبٌب األسنان وأفهم أّنه  طبٌب أفهم أّن العالج الذي ٌوّفر المختص بنظافة وسالمة األسنان لٌس بدٌاًل عن الفحص الذي 

 معاٌنة دورٌة.شهًرا للحصول على  12إلى  6األسنان فً فترة من 

 .أفهم أّن ولدي سٌتلقى خدمة تنظٌف وعناٌة باألسنان أثناء ساعات الدراسة وقد تفوته بعض الحصص الدراسٌة 

 .ًأعطً المختص بنظافة وسالمة األسنان إذًنا بتقٌٌم صحة الفم واألسنان لطفل 

 تلقى التدرٌب المناسب إذًنا بوضع طالء أسنان وقائً  أعطً المختص بنظافة وسالمة األسنان أو طالب طّب أسنان/نظافة وسالمة األسنان
 على األسنان التً تحتاج إلى هذا للمساعدة فً وقاٌتها من التآكل.

 ( أعطً إذًنا لتقدٌم كل خدمات وقاٌة األسنان لولدي والتً تشمل تنظٌف األسنانMiealyalorS الطالء بالفلوراٌد، صور األشعة لألسنان ،)
(RlHregilalS.) 

 ق على تلّقً رسائل تذكٌر بالمواعٌد وغٌرها من الرسائل عبر هاتفً الخاص.أواف 

 .أوافق على استخدام لقطات ولدي من قبل برنامج سمارت سماٌلز 

 أوافق على المشاركة فً استبٌان رضا عن برنامج سمارت سماٌلز لصّحة الفم 

  لتقٌٌم البرنامج والتروٌج له.أوافق على أن ُتراجع بٌانات ولدي من قبل برنامج سمارت سماٌلز 

  أوافق على عدم تحمٌل سمارت سماٌلز أو أّي من شركاء البرنامج أي مسإولٌة عن أّي رد فعل سلبً ٌنتج عن العناٌة التً ٌتلقاها ولدي أو
 أتلقاها أنا.

  أوافق على إرسال الفاتورة إلىPmHr/lrH/ideM .مقابل الخدمات المقّدمة 

 ًلمساعدتً فً التسجٌل ضمن برنامج  أوافق على اتصال شخص بPmHr/lrH/ideM. 

 .أوافق على حصول ولدي على رسالة إحالة حتى ٌتلقى عالًجا لترمٌم أسنانه 

 .أفهم أن متابعة أي عالج ضروري لولدي هً مسإولٌتً الشخصٌة 
 

 الوالد/الوصً:________________________________________ 
 االسم مطبوًعا    
 التارٌخ: _________________ ً ______________________________________________الوالد/الوص

 (مطلوب) التوقٌع
 

  



 منسوخ__________  

 ترغب مشاركة ولدك فً أّي مّما ٌلً: لم الكامل أدناه إذا اسمكضع أّول حرفٌن من 
 أرٌد مشاركة ولدي فً هذا البرنامج بسبب:  كال، ال___________________________________________ 
 أرٌد مشاركة ولدي فً استبٌان الرضا عن البرنامج. ال 
 أرٌد إجراء أشعة إكس لطفلً كال، ال 
 أرٌد حصول ولدي على طالء وقائً ألسنانه. كال، ال 
 أرٌد استخدام الفلوراٌد مع ولدي. كال، ال 
 رت سماٌلز.أرٌد ساتخدام لقطات ولدي ضمن برنامج سما ال 

 
 تجب إعادة الطلبات إلى معّلمة ولدك. شكًرا لك!

 
 تارٌخ صّحة األسنان / الصّحة العامة

 
 ____ ذكر/أنثى/____/اسم الطفل :____________________________________________ تارٌخ المٌالد :_____

 

 _________________________________________________________________عنوان المنزل: 
 

 الرمز البرٌدي: ________________  المدٌنة: ________________________________________

 

 اسم الوالد/الوصً:_______________________________________________________________
 

 _______________ رسالة نصٌة؟ نعم / ال(________)الجوال: _ _______________(_________)هاتف الوالد: _
 

 :____________________________________________________________للوالدالبرٌد اإللكترونً 
 

 ____________الصف: ________ المدرسة: ___________________________________________
 

 رقم الغرفة: __________________ م: ____________________________________________المعل
 

 رقم هوٌة الطالب:______________________________________
 

 العرق:
 أبٌض/قوقازي 
 ًهٌسبانً/التٌن 
 أفرٌقً أمرٌكً/أسود 
 األصلٌٌن/من سكان جزر الهادئهاواي  من سكان 
 ًأصلً/من سكان أالسكا األصلٌٌن هندي أمرٌك 

 من عرق مختلط 
 آسٌوي 
  غٌر

 ذلك____________________________

 

 ضع إجابتك على األسئلة التالٌة حتى ُتساعدنا فً معرفة المزٌد عن ولدك:
 األسنان/طبٌب جراحة الفم(ما عدد المرات التً ٌزور فٌها ابنك طبٌب األسنان؟ )ٌشمل الجواب طبٌب تقوٌم  .1

  مّرة كل عام -أشهر  6مّرة كل 
  أعوام 3منذ أكثر من 

 ال نزوره بانتظام، بل فً الطوارئ فقط 
 لم نذهب قط إلى طبٌب أسنان 

 اسم طبٌب األسنان:____________________________________________
 

 نعم، نطلب منك تقدٌم وصف: فً حال كانت اإلجابة
 هل ٌعانً طفلك من آالم الفم )ألم األسنان، التهاب اللثة، إلخ(؟ .2

 ال 
 _________________________________________________________________،نعم 

 

 ؟ideMأو  PmHr/lrHهل لدى ولدك سجل مع  .3
 ال 
 ،نعم 

 __________________ الولد على البطاقة:اسم  :_______________________PmHr/lrHرقم هوٌة 
 اسم الطفل على البطاقة: _________________ :________________________ideMرقم هوٌة 

 )إذا أمكن، قّدم نسخة من بطاقة التؤمٌن(
 

  



 منسوخ__________  

 هل لدى ولدك أي تؤمٌن آخر على األسنان؟ .4
 ال 
  نعم، اسم شركة التؤمٌن على األسنان______________________________________________ 

 اسم صاحب بولٌصة التؤمٌن_____________________تارٌخ مٌالد صاحب البولٌصة:____/____/____
 رقم البولٌصة:_________________________ رقم المجموعة _________________________

 
 مثل: الربو(مشكلة/حالة صحٌة كبٌرة؟ )هل سبق وعانى طفلك من  .5

 ال 
 _________________________________________________________________،نعم 

 
 هل سبق ودخل ابنك قسم الطوارئ فً مستشفى بسبب حالة طارئة متعلّقة باألسنان؟ .6

 ال 
 __________________________________،التارٌخ: ____________نعم_______________ 

 
 أمر آخر عن ابنك قبل بدء العالج؟ هل ٌجب علٌنا معرفة .7

 ال 
 ___________________________________،نعم_______________________________ 

 
 هل ٌتناول ولدك أي أدوٌة؟ .8

 ال 
 __________________________________________________________________،نعم 

 
ٌُعانً ولدك من أي حساسٌة )مثال: حساسٌة من  .9  أدوٌة محّددة، من مادة الالٌتكس، من المكسرات، غٌر ذلك(؟هل 

 ال 
 __________________________________________________________________،نعم 

 
ٌُعانً ولدك من نوبات قلق ناتجة عن زٌارة طبٌب األسنان أو األطباء عادة؟ .10  هل 

 ال 
 ،5  4  3  2  1   نعم 

 
 =حاد(5 = خفٌف، 1)صّنف مستوى القلق: 

 
 شاركنا فً أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى نوّفر أفضل عناٌة لولدك.

 سٌحظى كل ولد بفرصة المشاركة بالبرنامج الصحً هذا، بصرف النظر عن الوضع الصحً أو
 إمكانٌة دفع التكالٌف.

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجب إعادة الطلبات إلى معّلمة ولدك. شكًرا لك!
 

 tlim  tramS  |aaa.Hmmmr/lim.Hmmmla  |aaa.StlimStramSiHl./et  |801-649-4222  
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 منسوخ__________  

 
 
 
 
 

 عالج األسنان واإلحاالت الطبٌة
 

 ______________ : __________________________________________________ تارٌخ الفحص:اسم الطفل
 

لألوالد من سمارت سماٌلز هو برنامج مدرسً للعناٌة بصحة الفم ُتوّفر فٌه عناٌة فم وقائٌة )تنظٌف أسنان، طالء بالفلوراٌد، وطالء وقائً( 
فً مجموعة  PmHr/lrH/ideMالعائالت ذات الدخل المنخفض ومن العائالت التً لٌس لها تؤمٌن طبً أو األوالد الذي لهم سجل تؤمٌن فً 

 مدارس غراناٌت. قابل ولدك الٌوم واحد من المختّصٌن بنظافة األسنان الذٌن ٌعملون فً فرٌقنا لتقٌٌم صحة فم ولدك.
 

 ات التالٌة:ولقد سّجل المعلوم
 

   محتمل =تسّوسD  =ألمP  =خراج/التهابA  وقائً طالء وضع جرى = S الرمز

 

ٌّة  ال مشكلة ظاهرة  شّدة لزوم العالج:   عناٌة عاجلة عناٌة أول

 
مالحظات 

 إضافٌة:____________________________________________________________________________
 
 

 إتمام العالج:
 الفحص/التقٌٌم 
 صورة األشعة 
 التنظٌف 
 ًالطالء الوقائ 

 طالء الفلوراٌد 
  استخدام فلورٌد ثنائً أمٌن الفضة 

( rarmi Frltrmm DareirHm) 

 

 تعلٌمات منزلٌة:
________________________________________________________________________________ 

 

 
ٌّة ترمٌمٌة لألسنان )حشوات/تلبٌس( tlim  tramS برنامج سمارت سماٌلز ) ٌُرّكز على الوقاٌة وال ٌوّفر عناٌة طب  ( هو برنامج 

ٌُمكنك قراءة قائمة عٌادات األسنان المحلٌة التالٌة له إذا ال تعرف أّي طبٌب أسنان ُخذ هذه الوثٌقة معك إلى طبٌب أسنان طفلك خالل زٌارتك  ،
ٌّة ترمٌمٌة فً هذه العٌادات. على ٌُمكنك الحصول على فحص وعالج و/أو عناٌة طب  خلفٌة هذا الطلب، حٌث 
 

 



 منسوخ__________  

 عٌادات أسنان ذات تكلفة منخفضة فً منطقة سالت الٌك سٌتً
 

 جامعات نظافة وسالمة األسنان
 4200-713( 801) جامعة فورتٌس )مدٌنة سالت الٌك(

 ًفحص، صور أشعة، تنظٌف، طالء وقائ 
 6001-957( 801) جامعة سالت الٌك كومٌونٌتً )وٌست جوردان(

 ًفحص، صور أشعة، تنظٌف، طالء وقائ 
 

 كلٌات األسنان
 6453-587( 801) جامعة ٌوتاه )مدٌنة سالت الٌك(  -كلٌة طب األسنان 

HmmmrSmiy.rmll.mHr//armr// 

  طبٌة كاملة باألسنانخدمات عناٌة 
 ٌُقبل الدفع من خالل شركات التؤمٌن، تكلفة ُمخّفضة 

 1200-878( 801) عٌادة جامعة روزمان لطب األسنان )ساوث جوردان(
ieSmtlm.mHr/almrmmmS 

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان 
  التؤمٌن، تكلفة ُمخّفضةٌُقبل الدفع من خالل شركات 

 

 عٌادات األسنان
 4748-646( 385) مإسسة غراناٌت التقنٌة، العٌادة العائلٌة لطب األسنان ~ د/كالرك. د/فٌشر

 6999-571( 801) ، مدٌنة سولت الٌك 404شارع ساوث ستات رقم  2500

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان 
ًّ )مٌدفال(العٌادة الجامعٌة للعناٌة بصحة األسنان ف  9530-213( 801) ً مركز غرٌن وود الصح

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان، تخدٌر عام 
 6920-412( 801) مإسسة مراكز الصحة المجتمعٌة )مٌدفال(

/l/-rm.eig/letm/Smirr/mS/ 

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان 
 0345-983( 801) مركز التبرع بخدمات العناٌة باألسنان فً سالت الٌك )مدٌنة سالت الٌك(

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان 
 رعاٌة مجانٌة وبتكلفة منخفضة 

 9538-325( 801) عٌادة األسنان فً مركز الصحة المجتمعً فً سنترال سٌتً )مدٌنة سالت الٌك

 اتصل لمعرفة الخدمات 
 3900-662( 801) نان فً مركز األطفال الطبً األساسً)مدٌنة سالت الٌك( عٌادة األس

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان، تخدٌر عام 
 2220-581( 801) العٌادة الجامعٌة للعناٌة باألسنان

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان، تخدٌر عام 
 3700-266( 801) عٌادة ملٌحة المجانٌة )مدٌنة سالت الٌك(

 خلع فقط 
 3400-715( 801) الخطة العائلٌة لألسنان )مدٌنة سالت الٌك(

lmlaml.rmll.ger//armr/S/ ciHmmmla/ae/lmrem.lmta 

 خدمات عناٌة طبٌة كاملة باألسنان، تخدٌر عام 
 
 
 
 
 

 lmlaml.rmll.ger/eilalmlaml//elarmrem.alaٌُمكن قراءة المزٌد من المعلومات على موقع 

http://dentistry.utah.edu/clinic/
http://www.roseman.edu/patients
http://www.roseman.edu/patients
http://www.chc-ut.org/home/services/
http://health.utah.gov/clinics/SLCdental/location.html
http://health.utah.gov/clinics/SLCdental/location.html
http://health.utah.gov/oralhealth/coalition.php

