
 
       

 
 
 
 

 السلیمة واألسنان الفلوراید طالء

 

 المجانیة. الخدمة ھذه استخدام أجل من موقعة وھي اإلذن ورقة إعادة یرجى
 

ً  طفلك مدرسة تقدم  داخل سریعة نظرة ھو األسنان فحص مجانیة. وفحوصات بالفلوراید عالجا
  أسنانك. فوق یفرش وقائي غطاء ھو الفلوراید طالء أسنانھم. صحة كامل لفحص طفلك فم

 
 
 
 

  معرفتھ: إلى تحتاج الذي ما

 
 التسوس من األسنان لحمایة وسریعة آمنة طریقة ھو الفلوراید الءط 

 بااللم یتسبب ال الفلوراید الءط 

 األسنان رعایة في مختصون والفحوصات الفلوراید بطالء قومی 

 
 

 
 
 
 

 
 سلیمة ابتسامة على المحافظة

 
  یوم كل الخیط واستخدم أسنانك فرشا 
 رز حبة یساوي بمقدار بالفلوراید المدعوم ألسنانا معجون ستخدما 
 والخضروات الفواكھ مثل الصحیة الخفیفة الوجبات خترا 
 العصیر شرب عن بدال الماء شرب اولح 
 الدائمیة األسنان تصیب التي المشاكل من الحمایة في السلیمة اللبنیة األسنان تساعدس 
  عام. كل األقل على واحدة مرة األسنان طبیب رز 

 
 
 

 2018 نیسان في التنقیح تم

 مزید على للحصول
 ، المعلومات من

 بنا االتصال یرجى
503- الرقم على

7166-521. 



 
        

 
 
 
 

Fluoride Varnish for Healthy Teeth 
 

Please return a signed permission slip to use this free service. 
 

Free fluoride varnish and dental screenings are offered at your child’s 
school. A dental screening is a quick look inside your child’s mouth to 
check the overall health of their teeth. Fluoride varnish is a protective 
coating brushed on the teeth.  

 
 
 
 

What you need to know:  

 
 Fluoride varnish is a safe and quick way to protect teeth from cavities 

 Fluoride varnish does not hurt 

 Screenings and fluoride varnish are done by dental care professionals 

 
 

 
 
 
 

 
Keeping A Healthy Smile 
 

 Brush and floss every day  
 Use fluoride toothpaste the size of a grain of rice 
 Choose healthy snacks such as fruits and vegetables 
 Try drinking water over juice 
 Healthy baby teeth will help prevent problems in adult teeth 
 See a dentist at least once a year  

 
 
 

Revised April 2018 

For more 
information, 

please call us at 
503‐521‐7166. 



  فحص األسنان/طالء الفلورايد المجاني
  ورقة تصريح المشاركة بالبرنامج

 

طالء الفلورايد إحدى الطرق السريعة والسهلة لحماية األسنان فتُقدَّم فحوصات األسنان وخدمات طالء الفلورايد المجانية اآلن في مدرسة طفلك. 
  الفلورايد بمعدل يصل إلى أربع مرات في العام. ب وطالئهامن التسوس. ويجري اختصاصيو صحة األسنان فحص األسنان  

  
  بالكامل   األسنان  صحة  من  للتأكد   الفم داخل   سريعة  نظرة  إلقاء : األسنان فحص
  نعم  ☐       ال   ☐

  التسوس  من  لوقايتها  األسنان تُطلى به: الفلورايد  طالء
  نعم  ☐       ال   ☐

  : أدناه والتوقيع  التالية  المعلومات تعبئة  فيُرجى   نعم، جوابك كان إذا
  معلومات االتصال

  األمر/الوصي: ولي 

  نعم ☐ال   ☐التصريح بإرسال رسالة:   أفضل رقم هاتف يُمكننا به نتواصل معك:

  عنوان البريد اإللكتروني:

  عنوان البريد: 

                                      :  طفلك إلى خدمات أفضل تقديم يُمكننا حتى التالية المعلومات تقديم يُرجى

  ☐ ال يوجد:  ):                                                                            أسماءها(اذكر  أدوية طفلي يتناول

  ☐ ال يوجد:  طفلي مصاب بحساسية من:                                                                                                      
  ☐ ال يوجد:  أي مشكالت طبية حالية:                                                                                      

  معلومات أخرى تُساعدنا على تقديم أفضل خدمة لطفلك:  
 

  ☐ال يوجد: 

  . عن ذلك فاتورة تتلقى لن. أدناه الوارد القسم تعبئة يُرجى   
  التأمين الصحي: 

      Medicaid) / برنامج OHPرقم تعريف الخطة الصحية في والية أوريغون ( ☐
   ______  

  ____________       على العناية باألسنان   ةشركة التأمين الخاص  ☐
  ليس لدي تأمين ☐

  ! مجانيةهذه الخدمات  
 

  : يلي بما  تُقر فإنك أدناه، توقيعك بمقتضى

  مالئمة   شخصية  صحة  معلومات   أي   ذلك  في  بما  وتبادلها،  المعلومات  عن  اإلفصاح  على  بموجبه  أُوافق   فإنني  الطفل،  على  القانوني   الوصي/األمر   ولي  بصفتي 
  التي  المستقبلية  ) ESD(   التعليمية  الخدمات   منطقة   أو  التعليمية  المنطقة   أو   ، Head Start  برنامج  موظفي   أو   باألسنان  العناية  طاقم   بين  الُمقدَّمة   الخدمات  بشأن
  التي  ) Coordinated Care Organization(  المنسقة  الرعاية   منظمة   أو   الطفل،  أسنان  طبيب   أو   لديها،عليه    المؤمن   التأمين  شركات  أو   طفلك،  لها  سيتبع
نة   ) Dental Care Organization(   باألسنان  الرعاية   منظمة   أو   فيها،  وٌ عض   أنت   من   نسخة   تلقيتوبناًء عليه، فقد  .  سبق  ما  جميع  أو  السجالت،  في   الُمدوَّ

  Dental3  لعيادة  اإللكتروني  الموقع  على   الخصوصية  ممارسات  تتوفر ". الخصوصية   ممارسات  إشعارات "
http://dental3.net/forms/    .أسنان  الختصاصي  الدقيق  اإلشراف  تحت  التمريض،  كلية  في  طالب  أو  األسنان  كلية  في  طالبل  ه يحقأن   أيًضا  أعلم  

  . الخدمة يُقِدّم  أن مرخص،
 

ولي األمر/الوصي التوقيع:______________________________ التاريخ: _________________                                             
 

Внимание: эта форма доступна на русском языке по адресу dental3.net/forms       
Chú ý: Mẫu này có sẵn bằng tiếng Việt tại tại nha3.net/forms 
注意：此表格可通過以下網址獲得中文版本：dental3.net/forms                                        

  2021لمراجعة في سبتمبر خضع ل

    اسم الطفل: 
  (اسم العائلة)       (االسم األول)        (االسم المفّضل)

          ذكر  ☐ أنثى ☐النوع:  تاريخ ميالد الطفل:_______ /________ /________  
  (الشهر)        (اليوم)    (العام)       



 

 

Free Dental Screening/Fluoride Varnish 
Program Permission Slip 

 

Free dental screenings and fluoride varnish services are now offered at your child’s school. Fluoride 
varnish is a quick and easy way to protect teeth from cavities. The screening and fluoride varnish are 
done by dental care professionals up to four times a year. 

Dental Screening: a quick look inside the mouth to check the overall health of teeth  
☐YES    ☐ NO 
Fluoride Varnish: applied to teeth to prevent cavities 
☐YES    ☐ NO 

If Yes, Please Complete and Sign Below: 
Contact Information 
Parent/Guardian: 
Best phone number to reach you:  Permission to Text: ☐ Yes ☐No 
Email address: 

Mailing address: 

Please provide the following information so we can better serve your child:                                        

My child is taking (list medications):                                                                            None: ☐ 

My child is allergic to:                                                                                                     None: ☐ 
Any current medical problems:                                                                                     None: ☐ 

Other information to help us better serve your child:  
 

None: ☐ 

  Please complete the section below. You will not receive a bill. 
Health Insurance: 
☐ Oregon Health Plan (OHP) / Medicaid ID#    ______ 
☐ Private dental insurance company    ____________ 
☐ No health insurance  

These services are FREE! 
 

By signing below you:  

As the legal parent/guardian, I hereby consent to the release and exchange of information, including any relevant 
personal health information regarding the services provided, between the dental staff, Head Start staff, your child’s 
future school district or ESD, insurance carriers, the child’s dentist, applicable Coordinated Care Organization, and/or 
the Dental Care Organization of record. I have received a copy of “Notices of Privacy Practices.” Privacy Practices are 
available on the Dental3 website http://dental3.net/forms/.  I also understand a dental hygiene or nursing student 
closely supervised by a licensed dental professional may provide treatment. 
 

Parent/Guardian Signature:______________________________ Date: _________________             
 

Внимание: эта форма доступна на русском языке по адресу dental3.net/forms       
Chú ý: Mẫu này có sẵn bằng tiếng Việt tại tại nha3.net/forms 
注意：此表格可通過以下網址獲得中文版本：dental3.net/forms                                     Revised Sept 2021 

Name of Child:   
(Last)     (First)       (Preferred Name) 

Child’s Date of Birth (mm/dd/yy):_______ /________ /________ Gender: ☐Male ☐Female 



 
 
 

 الخصوصیة ممارسات إخطار ملخص
 
 

 األسباب من عدد ھنالك .Dental 3 دینتال لدى فائقة أولویة الطبي، سجلك أیضا تسمى والتي المحمیة، الصحیة معلوماتك سریة تحتل
 التي بالطرق لیبلغك الخصوصیة ممارسات إخطار یأتي أخرى. لجھات بھا االفصاح أو المعلومات ھذه استخدام أجلھا من نحتاج التي
 االخطار یتوفر بأكملھ. الخصوصیة ممارسات إخطار الصفحة ھذه تمثل ال الطبي. سجلك من المعلومات إعطاء أو استخدام عبرھا یمكننا
 للقانون طبقا مسؤولیتنا على تقع محددة التزامات فھنالك معلوماتك، بحمایة مداأل طویل التزامنا إلى باالضافة الطلب. عند الكامل بنصھ

 االلتزامات. ھذه بین من ھو اإلخطار بھذا تزویدك و الفیدرالي.
 

 الكامل. بنصھ الخصوصیة ممارسات إخطار في المفسرة األمور
 

 أجل: من موافقتك دون من الصحیة معلوماتك مشاركة یمكننا كیف •
o إلیك العالج تقدیم 
o لك المقدمة الخدمات لقاء االجور استحصال 
o تقدیمھا القانون یتطلب عندما أخرى وجھات المحلیة والوكاالت الوالیة وفي الفیدرالیة الوكاالت إلى التقاریر تقدیم 
o البحثیة. األغراض و/أو السالمة و/أو العامة الصحة ألغراض المعلومات مشاركة أو التقاریر تقدیم 

 
 االعتراض: في حقك مع فقط ولكن موافقتك دون من معلوماتك مشاركة كننایم كیف •

o لقاء األجور استحصال أجل من برعایتك معنیین آخرین أو أصدقائك أو اسرتك مع بك المتعلقة المعلومات مشاركة 
 تلقیتھا التي الخدمات

o العامة وحالتك تواجدك مكان وأصدقائك أسرتك إبالغ أجل من كارثة وقوع حالة في المعلومات مشاركة 
 

 أعاله. المذكورة تلك غیر لجھات االفصاح عند موافقتك بعد فقط معلوماتك مشاركة یمكننا كیف •
 

 في: حقك الفیدرالیة الخصوصیة قوانین وفق القانونیة حقوقك تشمل •
o عنھا نسخة على والحصول الطبیة معلوماتك مشاھدة طلب 
o الطبیة معلوماتك في والناقصة الخاطئة المعلومات تصحیح طلب 
o أو العالج أو االجور دفع ألغراض بموافقتك, ارسالھا یتم مالم معلوماتك, إلیھا ارسلنا التي باالماكن قائمة طلب 

 الصحیة الرعایة عملیات
o أو الصحیة، الرعایة عملیات أو الدفع أو العالج ألغراض بھا نتشارك أو نستخدمھا التي المعلومات على حدود وضع طلب 

 برعایتك. معنیون وآخرون األسرة أفراد مع بھا نشارك التي المعلومات
 طلبك على بالموافقة مطالبین لسنا

o سریة بطریقة معك نتواصل أن طلب 
o كان وقت أي في الخصوصیة ممارسات إخطار عن تحریریة نسخ طلب 
o المحمیة وغیر المؤمنة غیر الصحیة للمعلومات خرق وجود حالة في إبالغك 
o لدیك الخصوصیة لحقوق انتھاك بوجود اعتقدت أن حال في وىشك تقدیم 
o أو البند ذلك عن االفصاح وتقیید الصحیة الرعایة خدمات من خدمة أو لبند الخاص مالك من بالكامل التسدید 

 لدیك الصحیة الخدمة لمزود المحددة الخدمة



SUMMARY OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 

The confidentiality of your protected health information, also called your medical record, is a high 

priority at Dental 3. There are a number of reasons we may need to use this information or disclose it to 

others. This Notice of Privacy Practices is provided to inform you of the ways we can use and release 

information from your medical record. THIS PAGE IS NOT THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES. The 

full notice is available upon request. In addition to our longstanding commitment to protecting your 

information, there are certain obligations we have under federal law. One of those obligations is to 

provide you with this Notice. 

THINGS EXPLAINED IN THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 

 How we may use and share your health information without your permission to: 

o Provide treatment to you 

o Get paid for the services we provide to you 

o Make reports to federal, state, and local agencies and others when the law requires such 

reporting 

o Make reports or share information for public health, safety, and/or research purposes. 
 

 How we can share your information without your permission, but only if we give you a chance to 

object: 

o To share information about you to family, friends, or others involved in your care for payment 

for the services you receive 

o To share information in case of a disaster to let your family and friends know where you are 

and your general condition 
 

 How we can use and share your medical information only with your permission for disclosures 

other than those described above. 
 

 Your legal rights under federal privacy laws include your right to: 

o Ask to see and copy your medical information 

o Ask that incorrect or incomplete information in your medical information be corrected 

o Ask for a list of the places we have sent your information unless it was sent with your 

permission, for payment, treatment, or health care operations 

o Ask that we limit the information we use or share for treatment, payment, or healthcare 

operations, or the information we share with family members or others involved in your care. 

We are not required to agree to your request 

o Ask that we communicate with you in a confidential manner 

o Ask for a paper copy of the Notice of Privacy Practices at any time 

o Be notified in the event of a breach of unsecured, protected health information 

o File a complaint if you think your privacy rights have been violated 

o Pay out of pocket in full for a healthcare item or service and restrict disclosure of that 

particular item or service to your health plan provider 


	D3 Notice of Privacy Practices - Summary - Arabic.pdf
	الأمور المفسرة في إخطار ممارسات الخصوصية بنصه الكامل.
	 كيف يمكننا مشاركة معلوماتك من دون موافقتك ولكن فقط مع حقك في الاعتراض:
	 كيف يمكننا مشاركة معلوماتك فقط بعد موافقتك عند الافصاح لجهات غير تلك المذكورة أعلاه.


