
 

1202-2202 
 

،  و�ي  الس�د   األمر/الو�ي
 
ا�ة  ،Health Portland Greater بورتالند  ك���ت   صحة قطاع   قدم� وك و  بورتالند   مدارس مع بال�ش ي  األسنان  رعا�ة العامة، و�ست�ب

  ومدرسة العامة بورتالند   مدارس �ف
وك  الثان��ة.   و�ست�ب

 
ي  األسنان طب خدمات  إ� بالوصول  لطفلك للسماح   المعلومات  عن باإلفصاح  والتف��ض المرفقة  األسنان  طب  �سج�ل استمارة وتوقيع إ�مال ير�ب 

 مدرسته.  �ف
؛   مطلوب   مالحظة:   ير�ب  ف  . التف��ض   واستمارة   التسج�ل   استمارة   من   كل   ع�   التوقيع   ير�ب   توق�عني

 
ف  مطالبات تقد�م سيتم ، الم��ض  لدى  �كن  لم إذا  االقتضاء.  حسب  المقدمة للخدمات التأمني ف  متدرج.  رسوم مق�اس  تقدم Health Portland Greater فإن تأمني

 

 المقدمة   الخدمات 
ي  قبل  من  الت�ب  ومانعات  والفلورا�د  االسنان تنظ�ف  توف�ي  يتم ي  األسنان صحة  أخصائئي

ي  أو  بورتالند  مدارس جميع  �ف
  ثان��ة  ع�ادة أو  (ر�فرتون) تالبوت ع�ادة �ف

وك  ومدرسة بورتالند   الثان��ة.  و�ست�ب

 العالج 
ف  األسنان طب  طالب أو   لألطفال الفم صحة برنامج أسنان  طب�ب قبل  من المتابعة عالج توف�ي  يتم ي  إنجالند  نيو  لجامعة التابعني

ي  الموجودة الع�ادة �ف
  ثان��ة مدرسة  �ف

 والقلع.  والت�جان، والحشوات، والفلورا�د، التشخ�ص�ة السين�ة واألشعة األسنان فحص الح�،  ال  المثال سب�ل ع� العالج،  �شمل قد   بورتالند. 

 
ي   ستجد 

 المغلف:   هذە   �ف
  العام   �سج�له   تم   قد   طفلك   كان   إذا   حئت   المعلومات   استكمال   ير�ب   المدرسة.   ممرضة   إ�   و�عادتها   االستمارة   وتوقيع   ملء   ير�ب   - األسنان طب  �سج�ل استمارة •

ي 
 مطل��ة.   المحدثة   المعلومات   إن   ح�ث   الما�ف

 . أعدها   ثم   وقع   رجاء   -  المعلومات  عن باإلفصاح التف��ض •
ي  – بورتالند  ك���ت   صحة بقطاع الخاص الخصوص�ة إشعار  •

 به.  لتحتفظ - الرسالة هذە ظهر   �ف
 

 األسئلة الشائعة 
 

ف  نعم،هل هناك تكلفة لخدمات طب األسنان؟   ي ذلك  أسنان،إذا كان طفلك لد�ه تأمني
. بالنسبة لألطفال الذين ل�س لديهم   ، MaineCareبما �ف ف فسيتم دفع التأمني

ف ع� األسنان، هناك مق�اس رسوم متدرج.   ي تحد�د ما إذا كنت مؤهً� للحصول ع�  تأمني
، يتوفر المستشارون الماليون لمساعدتك �ف ف و�ذا لم �كن األمر كذلك،    التأمني

 . لمراجعة خ�ارات الدفع وتكلفة الخدمات 
 

ي   ال،   ؟ هل هذا برنامج مدر�ي 
نامج �ف ف قطاع صحة ك���ت بورتالند ديرە � ول�ن  المدارس،�عمل ال�ب اوح أعمارهم بني ا التسج�ل   21و أشهر   6. �مكن لألطفال الذين ت�ت عام�

نامج.  ي ال�ب
 �ف
 

 مسجال مسبقا لدى قطاع صحة ك���ت بورتالند هل �جب أن أسجل طف�ي إذا كان هو أو �ي بالفعل م��ض 
�
�منحنا نموذج التسج�ل اإلذن برؤ�ة طفلك دون   ؟ نعم، ا

 حضور أحد الوالدين. 
 

   الع�ادة يزور  طف�ي    ان كان ماذا أفعل  
�
ي ومراجعة س�اسة الخصوص�ة والتوقيع ع� اإلذن   ؟ مسبقا باإلفصاح عن  ير�ب استكمال النماذج المرفقة لتحد�ث السجل الطئب

 . المعلومات
 

ي بـلتحد�د موعد أو االتصال   7الخ�ار  ثم    ،  2141-874-207ع�  ير�ب االتصال 
ي   مارتن،كايث

 ك���ت بورتالند ع� مديرة برنامج طب األسنان �ف
x 8401  2141-  874 )207  ( أو  kmartin@gicturesportlandhealth.org  .للم��د من المعلومات 

ا ومهمته توف�ي رعا�ة صح�ة عال�ة الجودة تركز ع� الم��ض و�مكن الوصول إليها و�أسعار معقولة  �ي دائرة صحة ك���ت بورتالند   و�شكل  مركز ص�ي مؤهل ف�درال��
نت:  أو ز�ارة موقعنا   )207( 874-2141االتصال ير�ب   ،Greater Portland Health. لم��د من المعلومات حول يرا�ي ثقافة الم��ض    ع� اإلن�ت

http://www.graduateportlandhealth.org 
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