
  स्क्यान ग�रएको__________ 

 
 
 
 
 
आदरणीय आमा-बुवा/अिभभावक, 
 

Smart Smiles दाँतको रोगको रोकथाममा केिन्�त मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा कायर्�म हो। मुखको स्याहार स्कूलमा �दान 
ग�रन्छ र यसबाट िन� आय भएका प�रवार, बीमा नभएका र/वा Medicaid/CHIP मा सहभागी बालबािलकाल ेलाभ पाउनेछन्। 
हा�ा सेवाह� बापत ब�ा वा पिरवारबाट शुल्क �लइँदैन, तर य�द सेवा�ाही योग्य छ भने Medicaid/CHIP बाट शुल्क िलइनेछ। 
 

एकजना दन्त िच�कत्सकले तपा�को ब�ाको दन्त परीक्षण गन�छन् र एकजना दन्त सरसफाइ िवशेषज्ञले तपा�को ब�ाको मुखको 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्याङ्कन गनुर्का साथ ै रोकथाममूलक सेवाह� �दान गन�छन्। दाँतको उपचार आवश्यक भएको खण्डमा 
तपा�लाई आफ्नो हालको दन्त िच�कत्सा सेवा �दायक कहा ँ वा साझेदार सामुदाियक दन्त िच�कत्सा कायार्लय/िक्लिनकमा 
िसफा�रस ग�रनेछ। हामी तपा�लाई आफ्नो ब�ा/प�रवारको मुख तथा दाँतको िनयिमत परीक्षण गनर् हरेक 6-12 मिहनामा 
उनीह�लाई दन्त िच�कत्सा कायार्लय/िक्लिनकमा लैजान िसफा�रस गदर्छ�। 
 

तपा�को ब�ाल े िन� मध्ये एउटा वा सोभन्दा बढी रकथाममूलक सेवाह� �ा� गन�छ: (1) दन्त परीक्षण/मुखको स्वास्थ्यको 
मूल्याङ्कन, (2) आवश्यकता अनुसार दातँको एक्स-रे, (3) दाँत सफा गन�, (4) दन्त सीलन्ट, (5) आवश्यक परेमा िसल्भर डायिमन 
फ्लोराइड लगाउने, र (6) फ्लोराइड भा�नर्श। 
 
एकजना दन्त िच�कत्सकले स्कूलमै आएर वा टेिल-दन्त िच�कत्सा िविधह� (कम्प्युटर/इन्टरनेट) माफर् त दन्त परीक्षण गन�छन्। मुखको 
स्वास्थ्यको मूल्याङ्कनल ेदन्त सरसफाइ िवशेषज्ञलाई उपचारिविध िनधार्रण गनर् तथा ब�ालाई मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी िशक्षा �दनका लािग 
�योग �न ेजानकारी �दान गदर्छ। 
 
दाँतको एक्स-रे भनेका िनयिमत परीक्षणमा दे� नस�कन ेदाँत तथा िगजाका भागह� देखाउने छिवह� �न्। ितनीह�ले दाँत वा ह�ी सडेको वा 
अन्य सं�मणह� पिहचान गनर् म�त गनर् सक्छन्। 
 
दाँत सफा गनुर् भ�ाले ब�ाको दाँतमा फसेको सबै ठोस तथा गीला वस्तुह�लाई हटाउनु हो। 
 
दन्त सीलन्ट भनेको पछािडको दाँतको चपाउन ेसतहमा लगाइने प्लािस्टकको पातलो को�टङ हो। तपा�को ब�ा �कर् ँदै गदार् ब�ाको दाँत 
नसडोस् भनेर उनीह�को दाँतमा सीलन्ट लगाइन्छ। 
 
िसल्भर डायिमन फ्लोराइड भनेको दाँत थप सड्न न�दन दाँत �करा लागेको ठाउँमा भ�रन ेएउटा घोल हो। यो घोलल ेदाँत �करा लागेको 
ठाउँलाई कालो बनाउनछे, तर यसले जीवाणु र सडनको कारणल ेदाँत न� �नबाट जोगाउँछ। 
 
फ्लोराइड भा�नर्श दाँतलाई बिलयो बनाउन तथा सडनसँग जु� म�त गनर्का लािग दाँतमा लगाइन्छ। 
 

आफ्नो ब�ालाई स्कूलमा यो कायर्�ममा सहभागी गराउन कृपया �न� जानकार� तथा म�रु� फाराम भनुर्होस्। 
यो जानकारी गोपनीय रािखन्छ र यसलाई समुदायको आवश्यकताह� पू�तर् गनर्का लािग मा� �योग ग�रन्छ। 
 

1) तपा�को प�रवारमा आमा/बुवा र ब�ाह�को सङ्ख्या: __________________ 
 

2) मािसक आम्दानी: $____________________________________ 
 

3) तपा�को IRC वा CCS कायर्कतार् छ? य�द छन् भन,े कृपया उनीह�को नाम ले�ुहोस्: _________________________________ 
 

4) तपा�को ब�ाले कित कक्षा (�कन्डरगाट�न दिेख 12) पूरा गरेको छ? __________________ 
 

5) तपा�सँग िन� मध्ये कुन ैछ?   छ वा छैनमा गोलो लगाउनुहोस् 
मेरो ब�ा िनःशुल्क तथा स�िलयत खाजा कायर्�ममा सहभागी छ? छ छैन 
हाइ स्कूल िड�ी/GED? छ छैन 
दईु वष� कलेजको िड�ी? छ छैन 
दईु वा सोभन्दा बढी वषर् कलेज पढेको िड�ी? छ छैन 



  स्क्यान ग�रएको__________ 

6) तपा�को ब�ा प�रवारका िन� सदस्य(ह�)सँग बस्छ? (कृपया िचन्ह लगाउनुहोस्) 
 एकल अिभभावक/आमा 
 एकल अिभभावक/बुवा 

 आमा र बुवा 
 अन्य 

 

7) तपा�को घरमा बोिलने मुख्य भाषा कुन हो? __________________________________________ 
 

8) तपा�को हालको िनवास स्थान के हो? 
 आफ्न ै
 भाडाको 

 घरिवहीन 
 अन्य ___________________

 

9) तपा�को आम्दानीको �ोत के हो? 
 आम्दानी छैन 
 Temporary Assistance for Needy 

Families (TANF) 
 Supplemental Security Income 

(SSI) 
 सामािजक सरुक्षा 
 पेन्सन 

 सामान्य सहायता 
 रोजगार मा� 
 रोजगार र अन्य 
 बेरोजगार 
 अन्य 

 

उपचारको ला�ग म�ुर�नामा 
 

आफ्नो ब�ालाई Smart Smiles Oral Healthcare Program मा सहभागी गराउनका लािग कृपया िन� जानकारी भनुर्होस्। 
आमा वा बुवाले आफ्नो ब�ालाई यस कायर्�ममा अब उ�ान्तबाट सहभागी नगराउन िलिखत �पमा अनुरोध गरेको अवस्थामा 
बाहके, यो सम्झौता तपा�को ब�ा यो जानकारी सङ्किलत स्कूलमा पढ्दासम्म (वा 7 वषर्सम्म) मान्य रहनेछ। 

 

म आफ्नो ब�ालाई यस कायर्�ममा सहभागी गराउन થૐો  :દ૧। मैले िन� कुराह� बुझेको छु र सहमित जनाउँछुخف
• दन्त सरसफाइ िवशेषज्ञले �दान गरेको उपचारलाई दन्त िच�कत्सक�ारा ग�रने दन्त परीक्षण मा�ु �दँनै र िनयिमत �पमा 

दन्त परीक्षणका लािग हरेक 6-12 मिहनामा दन्त िच�कत्सकलाई भेट्न िसफा�रस ग�रएको छ भ�े कुरा मैले बुझेको छु। 
• मेरो ब�ालाई स्कूल समयमा दन्त सरसफाइ सेवा �दान ग�रनेछ र यस दौरान केही समय कक्षा छुट्न सक्छ भनेर मैले बुझेको छु। 
• म जन स्वास्थ्यका दन्त सरसफाइ िवशेषज्ञलाई मेरो ब�ाको मुखको स्वास्थ्य तथा दाँतको मूल्याङ्कन गनर् अनुमित �दन्छु। 
• म जन स्वास्थ्यका दन्त सरसफाइ िवशेषज्ञ वा दन्त िच�कत्सा/दन्त सरसफाइको तालीम�ा� िव�ाथ�लाई मेरो ब�ाको दाँत 

सड्नबाट जोगाउन म�त गनर् आवश्यक दाँतह�मा दन्त सीलन्ट लगाउन अनुमित �दन्छु। 
• म मेरो ब�ाको दाँत सफा गन� (�ो�फलािक्सस), फ्लोराइड भा�नर्श लगाउने र दाँतको एक्स-रे (रेिडयो�ाफ) िलने लगायत 

सम्पूणर् रोकथाममूलक दन्त सवेाह�को लािग अनुमित �दन्छु। 
• म फोन माफर् त अपोइन्टमेन्टका सम्झाउनी र अन्य सन्दशेह� �ा� गनर् सहमत छु। 
• म Smart Smiles लाई मेरो ब�ाको तस्वीरह� �योग गनर् अनुमित �दन्छु। 
• म Smart Smiles Oral Healthcare Program को सन्तुि� सव�क्षण िलन सहमत छु। 
• म Smart Smiles लाई कायर्�मको मूल्याङ्कन र �चार�सारको लािग मेरो ब�ाको लगतको समीक्षा गनर् अनुमित �दन्छु। 
• मेरो ब�ा वा आफूले �ा� गरेको सेवाको प�रणामस्व�प कुनै पिन �किसमको दषु्�भाव दिेखएमा म Smart Smiles वा यसका 

साझेदारह�लाई उ�रदायी ठहर नगनर् सहमत छु। 
• य�द लागू �ने भएमा, मैले �ा� गरेका सेवाह�का लािग Medicaid/CHIP लाई शुल्क लगाउन स्वीकृित �दन्छु। 
• म Medicaid/CHIP मा नाम दतार् गनर् सहायता गनर्का लािग मलाई सम्पकर्  गनर् �दन सहमत छु। 
• म दाँतको उपचारको लािग मेरो ब�ालाई कतै िसफा�रस गनर् �दन सहमत छु। 
• मेरो ब�ालाई आवश्यक कुन ैपिन उपचार �ा� गनर् सम्बिन्धत ठाउँमा जान ेिजम्मेवारी मेरो हो भनरे मैले बुझेको छु। 

 
आमाबुवा/अिभभावक: __________________________________________________________  
    कृपया ठूलो अक्षरमा नाम ले�ुहोस ्
आमाबुवा/अिभभावक: __________________________________________________________ िमित: ___________________________ 

हस्ताक्षर (आवश्यक) 



  स्क्यान ग�रएको__________ 

य�द तपा� आफ्नो ब�ालाई िन� कुराह�मा सहभागी गराउन થૐો શ૧مخفمن भने, कृपया छेउमा आफ्नो नामको पिहलो अक्षर ले�ुहोस्: 
 म आफ्नो ब�ालाई यो कायर्�ममा सहभागी गराउन चाह� �कनभन:े ________________________________ 
 म मेरो ब�ालाई सन्तुि� सव�क्षण िलन �दन चाह�। 
 म मेरो ब�ाको एक्स-र� गराउन चाह� 
 म मेरो ब�ाको दाँतमा सीलन्ट लगाउन �दन चाह� 
 म मेरो ब�ाको दाँतमा फ्लोराइड �योग गनर् �दन चाह� 
 म Smart Smiles लाई मेरो ब�ाको तस्वीरह� �योग गनर् �दन चाह� 

 
હૐીૐા ોىع ઐىفશଂ ઼ ૐઠجش ଂ ︢ે ઠجح ૂ ૐઓ ملسو هيلع هللا ىلصહરૐجخ ઢશ૧جخો ଂૉ ଅଛ વخفિ ૅ ૐળ! 

 
स्वास्थ्य/दाँतको इ�तहास 

 
ब�ाको नाम: ______________________________________________________ जन्म िमित: ______/______/________ पु�ष/मिहला 
 

घरको ठेगाना: __________________________________________________________________________________________ 
 

सहर: ____________________________________________  िजप कोड: _____________________________ 
 

आमा/बुवा/अिभभावकको नाम: _________________________________________________ 
 

आमा/बुवाको फोन नं.: _(________)________________ मोबाइल फोन नं.: _(_______)________________ टेक्स्ट सन्दशे? �न्छ / �दँनै 
 

आमा/बुवाको इमेल: ______________________________________________________ 
 

स्कूल: _____________________________________________________________   कक्षा: __________________________ 
 

िशक्षक: ____________________________________________________________ कोठा नं.: __________________________ 
 

िव�ाथ�को ID नं◌ं.: _________________________________  
 
जाित: 
 �ेत/कौकेिसयन 
 िहस्पेिनक/ल्या�टनो 
 अ��क� अमे�रक�/अ�ेत 
 हवाइको आ�दवासी/प्यािस�फक आइल्याण्डवासी 

 अमे�रकन इिन्डयन/अलास्काको आ�दवासी 
 िमि�त जाित 
 एिसयाली 
 अन्य __________________________________ 

 
हामीलाई तपा�को ब�ाको बारेमा थप जा� म�त गनर् कृपया िन� ��ह�को जवाफ �दनुहोस:् 

1. तपा�को ब�ाले कितको अन्तरालमा दन्त िच�कत्सकलाई भेट्छ? (ओथ�डोिन्टस्ट/मुखको शल्य िच�कत्सक सिहत) 
 6 मिहना - 1 वषर् 
 3 वषर्भन्दा बढी 

 िनयिमत भेट्दनै, आकिस्मक अवस्थामा मा� 
 दन्त िच�कत्सकलाई किहल्यै भेटेको छैन 

दन्त िच�कत्सकको नाम: ____________________________________________ 
 

य�द छ भने, कृपया �ाख्या गनुर्होस:् 
2. तपा�को ब�ालाई मुखमा द�ेु समस्या (दाँत द�ेु, िगजा सुि�न,े इत्या�द) छ? 

 छैन 
 छ, ____________________________________________________________________________________________ 

 
3. तपा�को ब�ाको Medicaid वा CHIP छ? 

 छैन 
 छ, 

Medicaid ID न.ं ______________________________ काडर्मा ब�ाको नाम: _________________________________ 
CHIP ID नं. ___________________________________ काडर्मा ब�ाको नाम: _________________________________ 

   (य�द स�कन्छ भने, कृपया बीमा काडर्को एउटा �ितिलिप �दान गनुर्होस्) 



  स्क्यान ग�रएको__________ 

4. तपा�को ब�ाको दन्त बीमा छ? 
 छैन 
 छ, दन्त बीमाको नाम _______________________________________________________________________________ 

पोिलसी धनीको नाम ___________________________________ पोिलसी धनीको जन्म िमित: _____/_____/_____ 
पोिलसी नं. ____________________________________________ समूह नं. ____________________________________ 

 
5. तपा�को ब�ालाई हालसम्म कुन ैगम्भीर स्वास्थ्य समस्या/िबमारी भएको छ? (जस्त,ै दम) 

 छैन 
 छ, ________________________________________________________________________________________________ 

 
6. तपा�को ब�ालाई दाँत सम्बन्धी आकिस्मक समस्याका लािग किहल्यै अस्पतालको आकिस्मक कक्षमा लिगएको छ? 

 छैन 
 छ, ________________________________________________________________________ िमित: __________________ 

 
7. उपचार अिघ हामीलाई तपा�को ब�ाको बारेमा थाहा �नुपन� कुनै कुरा छ? 

 छैन 
 छ, __________________________________________________________________________ 

 
8. तपा�को ब�ाले कुन ैऔषिध सेवन ग�ररहकेो छ? 

 छैन 
 छ, ___________________________________________________________________________ 

 
9. तपा�को ब�ालाई कुन ैपिन �किसमको एलज� छ (जस्त,ै औषिध, ल्याटेक्स, बदाम, ओखर, इत्या�द)? 

 छैन 
 छ, ___________________________________________________________________________ 

 
10. तपा�को ब�ा दन्त िच�कत्सक वा अन्य िच�कत्सक दखेेर डराउँछ? 

 डराउँदनै 
 डराउँछ,   1  2  3  4  5 

 
(कृपया दजार् �दनुहोस्: 1= अिलअिल, 5= धेरै) 

 
हामीलाई तपा�को ब�ालाई उत्कृ� सेवा �दान गनर् म�त गनर् कृपया सकेसम्म धरैे जानकारी �दान गनुर्होस्। 
ब�ाको स्वास्थ्य अवस्था वा भु�ानी गन� क्षमता जस्तो सुकै भए प�न, हर�क ब�ाल ेयस कायर्�ममा सहभागी �न े

अवसर पाउनेछ। 
 
 

 
 
 
 
 
 

હૐીૐા ોىع ઐىفશଂ ઼ ૐઠجش ଂ ︢ે ઠجح ૂ ૐઓ ملسو هيلع هللا ىلصહરૐجخ ઢશ૧جخો ଂૉ ଅଛ વخفિ ૅ ૐળ! 
 

Smart Smiles | www.denticare.dental | www.smartsmilesrdh.com | 801-649-4222  
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  स्क्यान ग�रएको__________ 

 
 

 
 
 
 

दाँतको उपचार र �सफािरस 
 

ब�ाको नाम: __________________________________________________________________ परीक्षण िमित: ______________________ 
 

Smart Smiles �ानाइट स्कूल िडिस्�क्टका िन� आय भएका, बीमा नभएका तथा Medicaid/CHIP मा सहभागी 
बालबािलकालाई मुखको स्वास्थ्यको लािग रोकथाममूलक सेवा (दाँत सफा गन�, फ्लोराइड र सीलन्ट) �दान गन� स्कूलमा आधा�रत 
मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्�म हो। तपा�को ब�ाको मुखको स्वास्थ्यको मूल्याङ्कन गनर् तपा�को ब�ालाई जन स्वास्थ्यका 
हा�ा एकजना दन्त सरसफाइ िवशेषज्ञल ेजाँच्नुभएको िथयो। 
 
मूल्याङ्कनबाट िन� जानकारी �ा� भयो: 
 
कु�ी:  S= सीलन्ट लगाइयो  A= पीप जsमेको/सं�मण    P= दखुाइ  D= सम्भािवत सडन 
 

उपचारको अत्यावश्यकता:  कुन ै�त्यक्ष समस्या छैन  �ारिम्भक उपचार  अत्यावश्यक उपचार 
 
अित�र� �टप्पणी: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
उपचार सम्प�: 
 परीक्षण/मूल्याङ्कन 
 एक्स-रे 
 सफा गन� 

 सीलन्ट 
 फ्लोराइड 
 िसल्भर डायिमन फ्लोराइड लगाउने 

 

घरमा ध्यान �दनुपन� कुराह�: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Smart Smiles दाँतको रोग रोकथाम गनर्मा केिन्�त मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी कायर्�म हो। यसले दाँतको उपचार (दाँत 
भन�/कृि�म दाँत हाल्ने) सेवा �दान गद�न। कृपया आफ्नो ब�ाको दन्त �च�कत्सकसँग �ने आगामी अपोइन्टमेन्टमा यो कागजात 
�लएर जानुहोस्। य�द तपा�को दन्त िच�कत्सक छैन भन,े यो फारामको पछािड दन्त परीक्षण, उपचार र/वा दाँत भन�/कृि�म दाँत 
हाल्ने सेवा �दान गनर् स�े सामुदाियक दन्त िक्लिनकह�को सूची �दइएको छ। 



  स्क्यान ग�रएको__________ 

 
SLC के्ष�मा उपलब्ध कम ख�चर्ला दन्त िक्ल�नकह� 

 
दाँतको स्वास्थ्य सम्बन्धी स्कूलह� 
फो�टर्स कलेज (सल्ट लेक िसटी) (801) 713-4200 

• परीक्षण, एक्स-रे, सफा गन�, सीलन्ट 
सल्ट लेक कम्युिनटी कलेज (वेस्ट जोडर्न) (801) 957-6001 

• परीक्षण, एक्स-रे, सफा गन�, सीलन्ट 
 
दन्त �च�कत्सा स्कूलह� 
स्कूल अफ डिेन्टस्�ी - युिनभ�सर्टी अफ यूटा (सल्ट लेक िसटी) (801) 587-6453 
dentistry.utah.edu/clinic/ 

• सम्पूणर् दन्त सेवा 
• बीमा स्वीका�रन्छ, शुल्कमा छुट 

रोजम्यान युिनभ�सर्टी डने्टल िक्लिनक (साउथ जोडर्न)  (801) 878-1200 
roseman.edu/patients 

• सम्पूणर् दन्त सेवा 
• बीमा स्वीका�रन्छ, शुल्कमा छुट 

 
दन्त िक्ल�नकह� 
�ेनाइट ट���कल इिन्स्ट�ुट, फ� मली डेन्टल क� यर ~डा. क्लाकर् /डा. �फसर (385) 646-4748  
2500 South State Street #404, Salt Lake City (801) 571-6999  

• ૉ રخفળ جخસ૨યمق  ૉ ૭ૅ ૐ 
��नवुड ह�ल्थ सेन्टरमा अविस्थत यु�नभ�सर्ट� ह�ल्थ क� यर डेन्टल िक्ल�नक (�मडभेल) (801) 213-9530 

• सम्पूणर् दन्त सेवा, ૉ ૐા ૐخفિ  ચશ૭مكલ૭︢ધ િ ૐ 
कम्यु�नट� ह�ल्थ सेन्टसर्, इन्कप�र�सन (�मडभले) (801) 412-6920  
chc-ut.org/home/services/ 

• ૉ રخفળ جخસ૨યمق  ૉ ૭ૅ ૐ 
सल्ट लेक डोनेट�ड डेन्टल स�भर्सेस् (सल्ट लेक �सट�) (801) 983-0345 

• सम्पूणर् दन्त सेवा 
• िनःशुल्क तथा छुटको �वस्था 

सेन्�ल �सट� कम्यु�नट� ह�ल्थ सेन्टर डेन्टल िक्ल�नक (सल्ट लेक �सट�) (801) 325-9538 
• सेवाह�को लािग कल गनुर्होस ्

�ाइमर� �चल्�ेन्स मे�डकल सेन्टर डेन्टल िक्ल�नक (सल्ट लके �सट�)  (801) 662-3900 
• ૉ રخفળ جخસ૨યمق  ૉ ૭ૅ ૐ, ૉ ૐા ૐخفિ  ચશ૭مكલ૭︢ધ િ ૐ 

यु�नभ�सर्ट� ह�ल्थ क� यर डेन्टल िक्ल�नक  (801) 581-2220 
• सम्पूणर् दन्त सेवा, सामान्य एनेस्थेिजया 

मा�लह� �� िक्ल�नक (सल्ट लके �सट�)  (801) 266-3700 
• ળૐઊર  ઔડ ૭اكશ૭ ૉ ૭ૅ ૐ ા ૐزت 

फ� मली डेन्टल प्लान (सल्ट लके �सट�)  (801) 715-3400 
health.utah.gov/clinics/SLCdental/location.html 

• सम्पूणर् दन्त सेवा, सामान्य एनेस्थेिजया 
 
 

health.utah.gov/oralhealth/coalition.php मा थप जानकारी पाउन स�ु�न्छ। 

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

