الخ َّتام السني
للحفاظ عىل األسنان!
ما هو الخ َّتام السني؟

يعد الختَّام السني طبقة تغليف رقيقة شفافة أو بيضاء من البالستيك .يعمل الختَّام السني عىل سد التشققات باألسنان عالوة
عىل الثقوب وخدوش طبقة الميناء الموجودة عىل األسنان .كما يحافظ عىل عدم دخول البكتيريا إىل األسنان وعدم التصاق
األطعمة بها مما يؤدي إىل تسوس األسنان .تُطىل السن بطبقة من الختَّام السني ثم تُقوى بطبقة مضيئة إلضفاء اللمعان عىل
األسنان .هذا اإلجراء يتم سريعً ا دون ألم.

ما األسنان التي يتعين استخدام الخ َّتام السني لها؟

ينبغي استخدام الختَّام السني عىل األسنان العلوية والسفلية في أقصى الخلف (األضراس) .فهذه هي األسنان األكثر عرضة
لإلصابة بالتسوس.

كيف يمكنني الحصول عىل الخ َّتام السني لطفلي مجانًا ؟

من خالل برنامج ( SEAL! MICHIGAN Dental Sealant Programبرنامج الختَّام السني ! SEALبوالية ميشيغان)،
يمكن لطفلك الحصول عىل الختَّام السني ولن يُطلب منك وأسرتك سداد مقابل أي شيء .ولن تتم فوترة سوى خدمات
 Medicaidأو برنامج  Healthy Kids Dentalأو برنامج  MIChildأو تأمين آخر عىل األسنان خاص بك .هذا البرنامج مدعوم
من خالل المنح والهبات والتبرعات للسماح لألطفال بالحصول عىل الختَّام السني مجانًا!

لكي يشارك طفلك في برنامج SEAL! MICHIGAN Dental Sealant Program
(برنامج الخ َّتام السني ! SEALبوالية ميشيغان) اتبع هذه الخطوات البسيطة:

الخطوة الأوىل:

أكمل النموذج المرفق.

الخطوة الثانية:

نذهب إىل مدرسة طفلك لوضع الختَّام السني .هذا اإلجراء
يتم سريعً ا دون ألم.

الخطوة الثالثة:

بعد وضع الختَّام السني ،استمر في غسل أسنان طفلك بالفرشاة
مرتين يوم ًيا بمقدار حجم البازالء من معجون األسنان الذي يحتوي
عىل الفلورايد للمساعدة عىل بقاء األسنان قوية.

الحفاظ عىل صحة أسنان األطفال يساعدهم عىل:
•تحسن األداء بالمدرسة وهم أصحاء
•أيام مرضية أقل
•تناول الطعام ومضغه بسهولة
•الظهور بابتسامات مشرقة تشجعهم
عىل تكوين صداقات

لمعرفة المزيد عن الخ َّتام السني:

تحدث مع طبيب األسنان الخاص بك أو اختصاصي صحة األسنان أو تواصل مع:
برنامج صحة الفم ،التابع لوالية ميشيغان

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان
(517) 241-1505
oralhealth@michigan.gov

برنامج Healthy Kids Dental

إن ابتسامة طفلك ال تقدر بثمن ،لذلك يوفر برنامج  Healthy Kids Dentalالحماية لهم دون
تكلفة تتكبدها .لمعرفة المزيد عن األهلية للحصول عىل الخدمات وللتسجيل ،يرجى زيارة:
.Michigan.gov/HealthyKidsDental

ال تمارس وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان ( )MDHHSأي تمييز ضد أي فرد أو مجموعة
بسبب العرق أو الدين أو العمر أو المنشأ الوطني أو اللون أو الطول أو الوزن أو الحالة االجتماعية أو المعلومات
الوراثية أو الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير عنها أو المعتقدات السياسية أو اإلعاقة.
MDHHS-Pub-1284

Smiles on Wheels

في طريقها إلى مدرسة ابنكم!
تعرض  Smiles on Wheelsخدمات رعاية
أسنان األطفال من دون تحملك ألي تكلفة!
 فحص األسنان ،وتنظيفها ونشر الوعي عنها
 الختام السني
 العالجات بالفلوريد
سوف يتم إرسال إشعار إلى المنزل بعد الزيارة يشرح الخدمات المتاحة ويضم معلومات للمساعدة في العثور
على عيادة أسنان ،إذا دعت الحاجة.
أكمل نموذج الموافقة المرفق لمساعدة طفلك على التمتع بأسنان صحية!
إذا كان لديك تأمين على األسنان ،سيدفع التأمين نظير الخدمات المقدمة .إذا لم يكن لديك
تأمين على األسنان ،فستقدم الخدمات من دون تحملك ألي تكلفة.
تاريخ (تواريخ) الحدث:

موقع الحدث:
(يُرجى وضع دائرة)

نعم/ال أسمح لبرنامج  Smiles on Wheelsباستعمال صور
طفلي ألغراض تعليمية أو ترويجية .األحرف األولى من اسم الوالد /الوصي:
		

"أعلم أنه من الضروري الحفاظ على صحة أسنان طفلي،
لكن من الصعب أن أتغيب عن العمل واحضر الطفل إلى
طبيب األسنان .تأتي  Smiles on Wheelsمباشر ًة إلى
المدرسة ليتمكن ابني من الحصول على عالجات الختام
السني .شعوري أفضل وأنا أعلم أن أسنانه محمية".

Smiles on Wheels
عيادة رعاية صحة األسنان المتنقلة
 501c3ال تهدف للربح
www.smilesonwheels.org

أسئلة؟
تواصل مع Smiles on Wheels

جاكسون)517( 740-7422 :
شبه الجزيرة األعلى(906) 221-2389:
smilesonwheels@hotmail.com

نموذج موافقة ولي األمر على مشاركة الطفل في Smiles on Wheels
برنامج الختام السني وبرنامج الطالء بالفلوريد

المدرسة:

المعلم:

الصف:

اسم الطفل القانوني:
				
(األوسط)
				
(األول)
				

عن طفلك

العنوان:

			

تاريخ الوالدة:

			
(الشارع)

/

(سنة)

(شهر)

/

		
(المدينة)

العمر:

(يوم)

رقم الهاتف:

(الرمز البريدي)

ذكر أو أنثى

		

(األخير)

رقم الجوال:

(ضع دائرة حول واحد)

اللغة المفضلة (ضع دائرة حول لغة واحدة) o :اإلنجليزية  oاألسبانية  oأخرى (يُرجى تحديد اللغة):
أي الصفات التالية تصف طفلك (ضع دائرة حول واحد أو أكثر) o :أسود/أفريقي أمريكي  oأبيض  oأسباني/التيني
 oآسيوي  oعربي أمريكي  oأمريكي هندي /من آالسكا  oمن سكان هاواي األصليين /من جزر المحيط الهادئ األخرى  oأخرى
انتشارا بين األطفال .يمكن طالء السن بالفلوريد
تسوس األسنان هو أحد أكثر األمراض
ً
لحماية األسنان من التسوس .يمكن وضع طالء الفلوريد حتى أربع مرات في السنة.
 oنعم ،أسمح بأن يحصل طفلي على :فلوريد ،طالء ،فحص الفم ،تنظيف األسنان والختام السني ،إذا دعت الحاجة.

موافقة ولي األمر

 oنعم ،أسمح بأن يحصل طفلي على :فحص الفم والختام السني فقط.
 oال ،أنا ال أسمح بأن يحصل طفلي على العالج من قبل .Smiles on Wheels
التاريخ:

اسم ولي األمر مطبوعًا:
توقيع ولي األمر:

معلومات الحدث

موقع الحدث:

سوف تكون هذه الموافقة سارية طوال مدة هذا البرنامج وهي  12شهراً.

تاريخ (تواريخ) الحدث:

التاريخ الصحي

(يُرجى وضع دائرة):

نعم/ال

 )1هل يعاني طفلك من الحساسية تجاه أي شيء؟ إذا كان الجواب نعم ،فما هو؟

نعم/ال

 )2هل يتناول طفلك أي أدوية؟ إذا كان الجواب نعم ،فما هي؟

نعم/ال

 )3هل يعاني طفلك من أي حاالت طبية مثل أمراض القلب ،الربو ،حمى القش ،التهاب الكبد ،السرطان ،السكري،

او أي حاالت طبية أخرى؟ إذا كان الجواب نعم ،فما هي؟
نعم/ال

 )4هل يعاني طفلك من أي تعسر تعليمي أو عاطفي؟ إذا كان الجواب نعم ،فما هو؟

ال توجد أي تكلفة تتحملها مقابل هذا البرنامج .على أي حال ،سيتم تحميل شركة التأمين على األسنان  Medicaid/Healthy Kids Dental/MIChildوغيرها من شركات التأمين على األسنان
بعض التكاليف للمساعدة في تغطية تكلفة هذا البرنامج .الرجاء تعبئة معلومات التأمين.
اسم التأمين:

رقم :Medicaid

معلومات التأمين

االسم المؤمَّن عليه:
						
(األول)
					
تاريخ الوالدة:

/

(سنة)

(شهر)

/

(األخير)

رقم المجموعة:

(يوم)

أو رقم المؤمَّن عليه من الضمان االجتماعي:

رقم البوليصة أو رقم الهوية:
صاحب العمل:

-

-

رقم هاتف صاحب العمل:

سوف تظل معلومات طفلك سرية ولن تتم مشاركتها مع أي شخص ليس ضالعًا بشكل مباشر في رعاية طفلك كجزء من قانون التأمين الصحي وإمكانية الحمل والمحاسبة (.)HIPAA
يمكن الحصول على خدمات رعاية األسنان في عيادة المريض وليس في المنشأة الجوالة ،والحصول على نفس الخدمات مرة أخرى قد يمس بفوائد التأمين التي يستحقها أو تستحقها من التأمين الخاص ،أو الحكومي أو االتحادي ،أو مزود خدمة آخر لفوائد
خدمات األسنان.
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