
 

 األطفال عند الفم صحة برنامج معلومات

 

 خدمات تقديم

 الملتحقين األطفال معظم يعيش .عاًما 21 وحتى أشهر 6 من أعمارهم تتراوح الذين لألطفال لألسنان داًرا لألطفال الفم صحة برنامج يوفر

 مدرسة في العيادات إحدى في الخدمات على الحصول أيًضا المحيطة المجتمعات من لألطفال يمكن ، ذلك ومع ؛ بورتالند في بالبرنامج

 اآلباء على يجب التي التسجيل نماذج على بورتالند بمدارس يلتحقون الذين األطفال يحصل .الثانوية بورتالند مدرسة أو االبتدائية ريفيرتون

 .المدرسة في أطفالهم عرض يتم لكي تسجيلها

 

 مستشفى في أو بورتالند مدارس جميع في األسنان صحة أخصائيي قبل من التسرب ومانعات والفلورايد التنظيفات توفير يتم .الوقاية

 .العليا بورتالند عيادة أو ريفرتون

 

 UNE جامعة في األسنان طب طالب أو لألطفال الفم صحة برنامج أسنان طبيب قبل من المتابعة عالج توفير يتم .معاملة او عالج

 ، األسنان فحص :الحصر ال المثال سبيل على ، العالج يشمل قد .الثانوية بورتالند مدرسة في الموجودة العيادة في لإلشراف الخاضعين

 .واالستخراج ، والتيجان ، والحشوات ، والفلورايد ، التشخيصية السينية واألشعة

 

 الكبرى بورتالند صحة

 بورتالند شركة تعد .Greater Portland Health شركة تقدمها التي الخدمات من جزء هي المدرسة على القائمة األسنان طب خدمات

 المريض حول تتمحور الجودة عالية صحية رعاية توفير في مهمتها وتتمثل ، الفدرالي المستوى على مؤهاًلا صحيًا مركًزا الكبرى هيلث

 الطبية الصحية الرعاية Greater Portland Health شركة تقدم .الثقافية الناحية من وحساسة معقولة وبأسعار إليها الوصول ويمكن

 صحة حول المعلومات من لمزيد .بورتالند وجنوب بورتالند في رئيسية مواقع تسعة في المتخصصة الخدمات وبعض المتكاملة والسلوكية

 :اإلنترنت على موقعنا زيارة أو 2141-874 (207) بالرقم االتصال يرجى ، الكبرى بورتالند

http://www.greaterportlandhealth.org/. 

 

 

 

 مكررة أسئلة

 األسنان؟ طب لخدمات تكلفة هناك هل :س



 ليس الذين لألطفال بالنسبة .التأمين فاتورة إصدار سيتم ، MaineCare شركة ذلك في بما ، األسنان على تأمين لديه طفلك كان إذا ، نعم :ج

 للتأمين مؤهالًا المريض كان إذا ما تحديد في للمساعدة متاحون الماليون المستشارون .متحركة رسوم نطاق هناك ، األسنان على تأمين لديهم

 .معقولة بأسعار والسداد التكلفة خيارات لمراجعة ، كذلك األمر يكن لم وإذا ،

 

 مدرسي؟ برنامج هذا هل :س

 حتى أشهر 6 أعمارهم تتراوح الذين األطفال .للصحة الكبرى بورتالند شركة قبل من تشغيله يتم ولكن ، المدارس في يعمل البرنامج ، ال :ج

 .البرنامج في التسجيل يمكنهم سنة 21

 

 الصحية؟ الكبرى بورتالند شركة في مريًضا بالفعل كان إذا طفلي تسجيل إلى أحتاج هل :س

 .الوالدين أحد وجود دون طفلك رؤية التسجيل نموذج لنا يتيح ، نعم :ج

 

 المكتملة؟ التسجيل استمارة أرسل أين ، طفلي تسجيل في أرغب :س

 .الصف معلم أو المدرسة مدّرسة إلى الُمنَجز النموذج إلى ابنك إعادة يرجى :ج

 

 الوالدين؟ أحد توقيع مع التسجيل نموذج إرجاع يتم لم إذا طفلي رؤية يمكن هل :س

 نموذج .الرعاية مقدم عليها يطلع أن قبل موقعة تسجيل استمارة (عاًما 18 عن أعمارهم تقل الذين) القصر الطالب لدى يكون أن يجب :ج

 على للحصول الطفل بوالد االتصال إلى فسنحتاج ، النموذج إرجاع يتم لم إذا .لقاصر األسنان طب خدمات لتوفير إذن قسيمة بمثابة التسجيل

 .الخدمات لتلقي وتوقيعها التسجيل استمارة ملء فيمكنه ، عاًما 18 من أكبر الطالب عمر كان إذا .عالج أو رعاية أي قبل شفهية موافقة

 

 

 Dental Portland Health لبرنامج البرامج مديرة ، مارتن كاثي بـ االتصال أو موعد لتحديد 6627-541-207 بالرقم االتصال يرجى

Dental 2141-874 (207) علىx 8401 أو kmartin@greaterportlandhealth.org المعلومات من لمزيد. 


