
 __________اسکن شده  

 
 

 
 
 

 سرپرستان گرامی،/والدین
 

مراقبت دهانی در . های دندان تمرکز دارد یک برنامه بهداشتی دهانی است که بر پیشگیری از بیماری( tlim  tramS )اسمارت اسمایلز 
هستند  PIHC/ تمندانمس  ى بهداشت نامی بیمه های کم درآمد، بدون بیمه و یا ثبت شود و به دانش آموزانی که از خانواده مدارس ارائه می
، اما در صورت داشتن شرایط برای کنیم ها برای خدمات خود دریافت نمی ای از کودکان یا خانواده ما هیچ هزینه. کند خدمات رسانی می

 .صورتحساب صادر خواهد شد PIHC/ مستمندان  ى بهداشت بیمه
 

تمام . نی و خدمات پیشگیرانه توسط دستیار دندانپزشک انجام خواهد شدفرزند شما توسط دندانپزشک معاینه خواهد شد و ارزیابی بهداشت دها
توصیه . مطب دندانپزشکی مجمع مشارکت کننده ارجاع خواهد شد/نیازهای بازسازی دندانی به ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی شما یا کلینیک

 .مطب دندانپزشکی بروند/مول به کلینیکماه یکبار برای انجام چکاپ مع 12تا  6خانواده شما هر /ما این است فرزند
 

پرتو ایکس  (2)ارزیابی بهداشت دهانی، /معاینه دندانپزشکی (1): فرزند شما یک یا چند خدمت پیشگیریانه ذیل را دریافت خواهد کرد
صیقل  (6)از، و شیارپوش دندانی، اجرای فلوراید دی آمین نقره، در صورت نی (4)پاکسازی دندانی،  (3)دندانی، در صورت نیاز، 

 .فلورایدی
 

ارزیابی سالمت . انجام خواهد شد( اینترنت/با رایانه)های دندانپزشکی از راه دور  هر معاینه دندانی توسط دندانپزشک یا در محل مدرسه یا با روش
 .تفاده می شوددهد که برای تعیین درمان و آموزش سالمت دهان به فرزند اس دهانی، اطالعاتی را به دستیار دندانپزشک می

 

خوردگی یا سایر   آنها به شناسایی كرم. سازند هایی هستند که نواحی مخفی دندان و لثه در حین معاینه معمول را نمایان می عکسپرتوهای ایکس دندانی، 
 .کنند عفونت های دندان و استخوان دهان کمک می

 

 .ته را از بین می بردهر پاکسازی دندانی تمام مواد سخت و نرمی که در دندان شکل گرف
 

چسبند تا از خوردگی دندان در  آنها به دندان می. های پشتی کشیده می شود هر شیار دندانی یک روکش پالستیکی نازک است که روی سطح جویدنی دندان
 .طول رشد کودک پیشگیری کنند

 

کند، اما  خوردگی را سیاه می این محلول کرم. از پوسیدن دندان می شود گیرد و مانع خوردگی قرار می نقره محلولی است که در داهل کرمفلوراید دی آمین 
 .از آسیب رسیدن دندان توسط باکتری ها و از پوسیدن آن پیشگیری می کند

 

 .کند تر شدن آن در برابر پوسیدگی کمک می شود و به مقاوم فلوراید برای تقویت دندان استفاده میصیقل یا وارنیش 
 

 .شما در این برنامه در مدرسه شرکت کند، لطفاً اطالعات ذیل و فرم رضایت را پر کنیدبرای اینکه فرزند 
 .این اطالعات محرمانه است و تنها برای رفع نیازهای افراد استفاده خواهد شد

 

 ______________: ________تعداد والدین و کودکان در خانواده شما (1
 

 _________:$___________________________درآمد ماهیانه (2
 

 : ________________________دارید؟ در این صورت، لطفاً نام آنها را لیست کنید  PPیا  HRPآیا مددکار  (3
 

 __________________را گذرانده است؟ ( K-21)فرزند شما کدام کالس مدرسه  (4
 

   دور پاسخ بله یا خیر دایره بکشید آیا یکی از موارد ذیل را دارید؟ (5
 خیر بله کند؟ رایگان و کمتر دریافت می فرزند من ناهار

 خیر بله دیپلم؟/دبیرستان
 خیر بله مدرک فوق دیپلم دانشگاهی؟

    خیر بله مدرک فوق دیپلم دانشگاهی یا باالتر؟
 

  



 __________اسکن شده  

 (لطفاً عالمت بزنید)کند؟  فرزند شما با کدام اعضای خانواده زندگی می (6
 مادر مجرد/ولی 
 پدر مجرد/ولی 

 هر دو والدین 
 سایر_____________________ 

 

 __________________________________________زبان اصلی خانه شما چیست؟  (7
 

 مسکن فعلی شما چه نوعی است؟ (8
 مالک 
 اجاره 

 بی خانمان 
  سایر___________________

 

 منبع درآمد شما چیست؟ (9
 بدون درآمد 
  کمک هزینه موقت خانواده های نیازمند

(FNNT) 
 أمین اجتماعی درآمد تکمیلی ت(  H) 
 تأمین اجتماعی 
 مستمری 

 کمک هزینه کلی 
 تنها استخدام 
  سایر+ استخدام 
 بیکار 
 سایر 

 

 رضایت به درمان
 

این رضایت نامه تا وقتی معتبر . لطفاً اطالعات ذیل را پر کنید تا فرزند شما بتوانید در برنامه بهداشت دهانی اسمارت اسمایلز شرکت کند

، مگر اینکه والدین بصورت کتبی درخواست دهند فرزند (سال 7تا )ه مدرسه ای که اطالعاتش جمع آوری شده برود است که فرزند شما ب
 .دیگر در برنامه شرکت نخواهد کرد

 
 :کنم راضی هستم و موارد ذیل را درک می. بله، من دوست دارم فرزندم در این برنامه شرکت کند

 ماه  21تا  6تیار دندانپزشک جای معاینه دندانپزشک را نمی گیرد و اینکه توصیه شده هر متوجه هستم که درمان ارائه شده توسط دس
 .برای چکاپ معمول نزد دندانپزشک برویم

 شود و ممکن است برخی لحظات کالس را از دست  متوجه هستم که فرزندم در طول ساعات مدرسه بخاطر بهداشت دهانی بازدید می
 .بدهد

 دهم سالمت دهانی و دندان های فرزندم را معاینه کند داشت عمومی اجازه میبه دستیار دندانپزشک به. 
 دهم که شیارهای دندانی را  دانشجوی دندانپزشکی آموزش دیده اجازه می/به دستیار دندانپزشک بهداشت عمومی یا به دستیار دندانپزشک

 .شودها پیشگیری  برای دندان های ضروری به کار بگذارد تا از پوسیدگی دندان
  وارنیش فلوراید، پرتوهای ایکس دندانی ( دندان  جرم  زدایش)انجام تمام خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی از جمله پاکسازی دندانی ،

 .دهم های فرزندم را اجازه می بر دندان(  رادیوگراف)
 با پذیرش یادآورهای وقت های معاینه و سایر پیام های تلفنی موافقت می کنم. 
 م تصاویر فرزندم توسط اسمارت اسمایلز استفاده شودده اجازه می. 
 کنم با پرکردن پرسشنامه رضایت برنامه بهداشت دهانی اسمارت اسمایز موافقت می. 
 های فرزندم را برای ارزیابی و ارتقاء برنامه مرور و بررسی کند دهم داده به اسمارت اسمایلز اجازه می. 
 رکای آن را مسئول واکنش های منفی حاصل از درمان دریافتی فرزندم یا خودم ندانمکنم که اسمارت اسمایلز یا ش موافقت می. 
 مستمندان  ى بهداشت در صورت نیاز، صورتحساب بیمه /PIHC کنم را برای خدمات ارائه شده تأیید می. 
 مستمندان  ى بهداشت با برقراری تماس افراد مربوطه برای کمک در ثبت نام در بیمه /PIHC  کنم میموافقت. 
 کنم با دریافت ارجاع برای درمان بازسازی دندانی فرزندم موافقت می. 
 متوجه هستم که پیگیری هر گونه درمان ضروری فرزندم بر عهده خودم است. 

 
  :__________________________________________________________سرپرست/والدین

 لطفاً نام چاپ شود    
  ___________________________________________________:_______سرپرست/والدین

 (در صورت نیاز)امضائ 
 

  



 __________اسکن شده  

 :اگر دوست ندارید فرزندتان در موارد زیر شرکت کند، لطفاً پاراف کنید
 خیر، دوست ندارم فرزندم در این برنامه شرکت کند، زیرا________________________________: 
 امه رضایت را پر کندخیر، دوست ندارم فرزندم پرسشن. 
 خیر، دوست ندارم فرزندم پرتو ایکس داشته باشد 
 خیر، دوست ندارم فرزندم شیار دندانی داشته باشد 
 خیر، دوست ندارم فرزندم فلوراید داشته باشد 
 خیر، دوست ندارم تصویر فرزندم توسط اسمارت اسمایلز استفاده شود. 

 
 !تشکریمها را به معلم فرزند خود برگشت دهید م فرم

 
 دندانی/سابقه بهداشتی

 
 مؤنث/مذکر: ______/______/______تاریخ تولد_______________:___________________________نام فرزند

 

 :__________________________________________________________________آدرس منزل
 

  : ______________________________یکد پست: __________________________________شهر
 

 _________________________________:______________________________سرپرست/والدین
 

  خیر/ بله _______ ____________:_)_______(______شماره موبایل: _)_______(_______________تلفن والدین
 

 ________________________: __________________________ایمیل والدین
 

 : _____________________کالس: ________________________________________________مدرسه
 

 #:___________________________________________اتاق___:_________________________معلم
 

 _________________________________#:________________________________شناسه دانش آموزی
 

 :نژاد
 قفقازى/سفید 
 التین/اسپانیولی 
 سیاه/آمریکایی-آفریقایی 
 آرام  اقیانوس-ساکن جزایر /بومی هاوایی  

 بومی آالسکا/آمریکایی سرخپوستی 
 نژاد ترکیبی 
 آسیایی 
  سایر__________________________ 

 
 :ا بتوانید اطالعات بیشتری از فرزندتان داشته باشیملطفاً به سواالت زیر پاسخ دهید ت

 (جراح دهان/از جمله ارتدونسی)رود؟  فرزندتان چند وقت یکبار به دندانپزشکی می .1
 6  سال 1 -ماه 
  سال 3بیشتر از 

 رود، فقط برای موارد اضطراری معموالً نمی 
 هرگز دندانپزشکی نرفته 

 ___________________:_________________________نام دندانپزشک
 

 : _________________________________در این صورت، لطفاً توضیح دهید
 دارد؟( دندان درد، لثه درد، و غیره)آیا فرزند شما درد دهانی  .2

 خیر 
  ،بله__________________________________________________________________ 

 
 دارد؟ PIHC/ دانمستمن  ى بهداشت آیا فرزند شما بیمه .3

 خیر 
 ،بله 

 : _________________نام کودک روی کارت#__________________ مستمندان  ى بهداشت شناسه بیمه
 : ____________________نام کودک روی کارت#_________________________PIHCشناسه 

 (در صورت امکان، لطفًا یک کپی از کارت بیمه ارائه کنید)   
  



 __________اسکن شده  

 ما بیمه دندانپزشکی دیگری دارد؟آیا فرزند ش .4
 خیر 
  ،بله، نام بیمه دندانپزشکی______________________________________________________ 

 : _____/_____/______تاریخ تولد بیمه گذار________________________________نام بیمه گذار
 ___________________#_______________گروه #___________________________بیمه 

 
 (مثل آسم)وضعیت سالمتی حاد است؟ /آیا فرزند شما دارای مشکل .5

 خیر 
  ،بله__________________________________________________________________ 

 
 آیا تاکنون شما را برای یک مشکل اورژانسی دندانی به اتاق اورژانس بیمارستانی برده اند؟ .6

 خیر 
  ،بله

 :__________________تاریخ_______________________________________________
 

 آیا چیز دیگری است که باید قبل از درمان درباره فرزندتان بدانیم؟ .7
 خیر 
  ،بله__________________________________________________________________ 

 
 آیا فرزند شما دارویی استفاده می کند؟ .8

 خیر 
  ،بله__________________________________________________________________ 

 
 ؟(مثل به دارو، التکس، آجیل، و غیره)آیا فرزند شما آلرژی یا حساسیتی دارد  .9

 خیر 
  ،بله__________________________________________________________________ 

 
 ن نگرانی دارد؟آیا فرزند شما در رابطه با ندانپزشکی یا پزشکا .10

 خیر 
 ،5  4  3  2  1  بله  

 
 (شدید= 5کم، = 1: لطفًا نمره دهید)

 
 .لطفاً تا جای ممکن اطالعات زیادی را ارائه کنید تا بتوانیم بهترین مراقبت را از فرزندتان انجام دهیم

 .یا توانایی مالی در این برنامه شرکت کند هر کودکی فرصت دارد صرفنظر از سالمتی
  

 
 
 

 !مها را به معلم فرزند خود برگشت دهید متشکریمفر
 

  www.denticare.dental | www.smartsmilesrdh.com | 801-649-4222 | اسمارت اسمایلز 
 
 

  

http://www.denticare.dental/
http://www.smartsmilesrdh.com/


 __________اسکن شده  

 
 
 
 
 
 

 درمان و مرجع دندانپزشکی
 

 : _________________________________تاریخ غربالگری: _____________________________نام کودک
 

 ( پاکسازی دندانی، فلوراید و شیارهای دندانی)دهانی  اسمارت اسمایلز یک برنامه بهداشت دهانی مدرسه محور است که مراقبت پیشگرانه
فرزند شما امروز توسط . کند در منطقه گرانیت ارائه می PIHC/ مستمندان  ى بهداشت را برای کودکان کم درامد، بدون بیمه، تحت پوشش بیمه

 .یکی از دستیاران دندانپزشک بهداشت عمومی ویزیت و بهداست دهانی او ارزیابی شد
 

 :عات ذیل ثبت شده استاطال
 

 احتمالی پوسیدگی =D  درد =P  عفونت/آبسه =A  گرفته قرار شیار =S  :کلید
 

 مراقبت اضطراری   زودهنگام    مشهود مراقبت   بدون مشکل   :اضطرار درمان

 
نظرات 
 _______________________________:______________________________________________بیشتر

 
 

 :میل درمانتک
 ارزیابی/معاینه 
 پرتوهای ایکس 
 پاکسازی 

 شیارها 
 فلوراید 
 کاربرد فلوراید دی آمین نقره 

 

 :های داخل خانه دستورالعمل
________________________________________________________________________________ 

 

 
پر کردن، )است که بر پیشگیری تمرکز دارد و مراقبت بازسازی دندانی یک برنامه بهداشتی دهانی ( tlim  tramS )اسمارت اسمایلز 

اگر دندانپزشک ندارید، یک شبکه از . لطفاً این سند را در بازدید بعدی به دندانپزشک فرزند خود نشان دهید. ارائه نمی کند( تاج دندان
 .ینه دندانپزشکی، درمان و یا مراقبت بازسازی دندانی ارائه کنندتوانند معا کلینیک های دندانپزشکی محلی در پشت این فرم معرفی شده که می

 
 



 __________اسکن شده  

 SLSهای دندانپزشکی ارزان قیمت در منطقه  کلینیک
 

 مدارس بهداشت دندانی
 713-4200 (801) (lam Llam شهر )دانشکده فورتیس 

 معاینه، پرتوهای ایکس، پاکسازی، شیارها 
 lam Llam (nmSm J islW) (801) 957-6001 کالج عمومی 

 معاینه، پرتوهای ایکس، پاکسازی، شیارها 
 

 مدارس دندانپزشکی
 587-6453 (801)  (lam Llam شهر )دانشگاه یوتا  -دانشکده دندانپزشکی

smWmrSmid.rmlt.msr/darWrd/ 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات 
 های با تخفیف شود، نرخ بیمه قبول می 

 1200-878 (801)  (جردن جنوبی)کلینیک دندانپزشکی دانشگاه روزمان 
i SmtlW.msr/.lmrmWmS 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات 
 بیمه قبول میشود، نرخهای با تخفیف 

 

 های دندانپزشکی کلینیک
 4748-646 (385) دکتر فیشر / دکتر کالرک~ ندانپزشکی خانواده مؤسسه فنی گرانیت، مراقبت د

2500   rmt  mlmm  mimmm #404  ,شهر lam Llam  (801) 571-6999 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات  
 213-9530 (801) (Mrsvlam)کلینیک دندانپزشکی مراقبت بهداشتی دانشگاه در مرکز بهداشتی گرین وود 

 تمام خدمات، بیهوشی عمومی مراقبت دندانپزشکی 
 412-6920 (801) (Mrsvlam)مؤسسه مراکز بهداشت عمومی 

dtd-rm. ir/t tm/SmivrdmS/ 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات 
 lam Llam ( lam Llam Prmd) (801 )983-0345 خدمات خیریه دندانپزشکی 

  دندانپزشکی تمام خدماتمراقبت 
 های باتخفیف رایگان و نرخ 

 325-9538( 801) (lam Llam شهر  )مرکز بهداشتی محلی مرکز شهر، کلینیک دندانپزشکی 

 برای خدمات تماس بگیرید 
 662-3900( 801) ( lam Llam شهر )مرکز پزشکی اولیه کودکان، کلینیک دندانپزشکی 

 هوشی عمومیمراقبت دندانپزشکی تمام خدمات، بی 
 2220-581( 801) کلینیک دندانپزشکی مراقبت بهداشتی دانشگاه 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات، بیهوشی عمومی 
 266-3700( 801) ( lam Llam شهر )کلینیک رایگان ملیحه 

 تنها دندان کشیدن 
 715-3400( 801) ( lam Llam شهر )برنامه دندانپزشکی خانواده 

tmlamt.rmlt.r v/darWrdS/ LPsmWmla/a dlmr W.tmta 

 مراقبت دندانپزشکی تمام خدمات، بیهوشی عمومی 
 
 
 
 
 

 موجود است .tmlamt.rmlt.r v/ ilatmlamt/d larmr W..tاطالعات بیشتر در 

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

