
 بالفلورید المجاني/الطالء االسنان فحص
 للبرنامج الموافقة قسیمة

 

 طریقة بالفلوراید المعالجة تعد  طفلك. مدرسة في االن بالفلوراید المعالجة وخدمات المجانیة األسنان فحوصات تقدم
 إلى عدده یصل لما أسنان رعایة مختصو بالفلوراید وعالج بالفحص یقوم التسوس. من األسنان لحمایة وسھلة سریعة
 سنویا. مرات أربعة

 

  أسنانھم صحة كامل لفحص طفلك فم داخل سریعة نظرة ھو األسنان: فحص
 ال ☐    نعم☐

 

 التسوس حصول لمنع األسنان على یوضع  الفلوراید: طالء
 ال ☐    نعم☐

 أدناه. والتوقیع المطلوبة المعلومات تعبئة إستكمال فیُرجى بنعم، الجواب كان إذا
 االتصال معلومات

 القانوني: الوالد/الوصي
 ☐ نعم ☐ نصیة: رسائل تلقي على موافقتك  بك: لالتصال ھاتف رقم أفضل
 اإللكتروني: البرید عنوان

 البریدي: العنوان

                                        األفضل: النحو على طفلك خدمة أجل من التالیة بالمعلومات تزویدنا یرجى

 ☐ شيء: ال                                                                            األدویة): أسماء (أدرج أدویة ولدي یتناول
 ☐ شيء: ال                                                                                                     التالي: من حساسیة من ولدي یعاني
 ☐ شيء: ال                                                                                     حالیة: طبیة مشاكل أیة ھنالك ھل

  األفضل: النحو على أطفل خدمة على لتساعدنا أخرى معلومات
 

 ☐ شيء: ال

 فاتورة. تصلك لن أدناه. القسم إكمال یرجى  
 الصحي: التأمین
   Plan Health OregonMedicaid (OHP)/ في التعریفي الرقم ☐

 ________  
  ________    خاصة أسنان تأمین شركة☐
  صحي تأمین یوجد ال ☐

 مجانیة! الخدمات ھذه
 

  أدناه: بتوقیعي
 یتعلق فیما صلة ذات شخصیة صحیة معلومات أیة ذلك في بما وتبادلھا، المعلومات نشر على ھذا بموجب أوافق فأنا القانوني، الوالد(ة)/الوصي بصفتي

 ،الطفل أسنان طبیب التأمین، شركات ،ESD أو المستقبلیة طفلك لمدرسة المدرسي القطاع المدرسة، دركا األسنان، طب كادر  بین المقدمة، بالخدمات
 )Organization Care Dental( األسنان رعایة منظمة و/أو المعنیة )Organization Care Coordinated( المنّسقة الرعایة منظمة

3  بدینتال الخاص اإللكتروني الموقع على الخصوصیة ممارسات تتوفر الخصوصیة." رساتمما "إخطارات من نسخة استلمت لقد السجل. في الموجودة
http://dental3.net/forms/.  عن األسنان طب في مجاز مھني إشراف تحت التمریض أو األسنان طب مجال في طالب العالج یقّدم قد أنھ وأفھم كما 

  كثب.
 

 التاریخ ___________________________________________ الوالد(ة)/الوصي توقیع
______________________                                                        

 

 2019 آذار في التعدیل تم        

   الطفل: اسم
 (االسم        األول) (االسم      (اللقب)

  المفضل)

/ الطفل والدة تاریخ  أنث☐ ذكر☐ الجنس: /  (شھر/یوم/سنة):


