
Cincinnati Health Department
School-Based Health Center Enrollment Packet

وزارة صحة سینسیناتي
(SBHC) المدرسيالصحيالمركزفيالتسجیلحزمة

PLEASEالصفحات.جمیعوتوقیعاستكمالیرجى COMPLETE AND SIGN ALL PAGES.

خدمات الرعایة الصحیة الطبیة:
نعم)YES(،مثل*للطفلالروتینیةالرعایةذلكفيبماالطبیةالرعایةعلىطفليیحصلانعلىأوافق)الریاضیة)البدنیةواللیاقةالنھاریةوالرعایةالعمل

طبیة ما لم تكن ھناك حاجة إلى خدمات الطوارئ. (*اإلصابة بما في ذلك األدویة التي ال تحتاج إلى وصفةوالتطعیمات المناسبة ومادة الفلوراید وعالج المرض أو
وفحص األعضاء التناسلیة الخارجیة عند اللزوم.)، واختبارات البول والدم ، والتطعیمات حسب الحاجة ،مالحظة: تشمل رعایة الطفل الجیدة فحص الرؤیة / السمع

على الطفل المذكور أعاله ، أعفو عن مدینةمن قبل  فرد من المدرسة. أنا ، الوالد أو الوصيالطبیةالرعایةالطفل من وإلى خدماتنقل / مرافقةقد یتم
والموظفین،والمسؤولین،إدارتھامجلسوأعضاء،CPSو،المعتمدینوالممثلینوالوكالء،والموظفین،المدینةمجلسوأعضاء،سینسیناتي

الخدمات الصحیة.باإلصابة الشخصیة أو الضرر الناجم عن نقل طفلي من وإلىوالوكالء والممثلین المعتمدین من أي وكل المسؤولیة المتعلقة
الحملالجنسي وتنظیم األسرة ، بما في ذلك توفیر وسائل منعإلى الخدمة السریة لألمراض المنقولة عن طریق االتصال* یرجى مالحظة: في والیة أوھایو ، یمكن للقاصرین الوصول
مثل العوازل الطبیة أو حبوب منع الحمل دون موافقة الوالدین.

ال)NO(،المدرسيالصحيالمركزفيالطبیةالرعایةعلىطفليیحصلأنأتمنىال)SBHC.(
:خدمات العنایة بصحة األسنان

نعم)YES،(سینسیناتيصحةمركزفياألسنانطبخدماتعلىطفليیحصلأنعلىأوافق)CHD(ذلكفيبمامتنقلةمدرسة/عیادةأو
القنوات إذا لزم األمر. سیتمالتسرب والحشوات والتخدیر الموضعي وإزالة األسنان والجذرالرعایة الوقائیة وفحوص األسنان واألشعة السینیة ومانعات

األسنان من قبل فرد من المدرسة. أنا ،الطفل من وإلى خدمات طبنقل / مرافقةالمدرسة. قد یتمتوفیر مانعات التسرب واإلجراءات الوقائیة األخرى في
، والوكالء والممثلین المعتمدین ، ومدینة سینسیناتي ، وأعضاء مجلس المدینة ، والموظفینالوالد أو الوصي على الطفل المذكور أعاله ، أفرج عن

CPS،أوالشخصیةباإلصابةالمتعلقةالمسؤولیةوكلأيمنالمعتمدینوالممثلینوالوكالءوالموظفین،والمسؤولین،إدارتھامجلسوأعضاء
الضرر الناجم عن نقل طفلي من وإلى الخدمات الصحیة.

ال)NO،(األسنانطبخدماتعلىطفليیحصلأنأتمنىال
خدمات مركز العیون:
نعم)YES،(فیشنسایتونمركزفيالعیونمركزخدماتعلىطفليیحصلأنعلىأوافق)OneSight Vision(أواویلرمدرسةفي

یتمقدالرؤیة.وتصحیحوتركیبالبصريوالعالجالعینتمددذلكفيبماللعینشاملةفحوصاتتشملقدوالتي،)AWL(العالمیةاللغاتأكادیمیة
أعاله ، أفرج عن مدینةفرد من المدرسة. أنا الوالد أو الوصي على الطالب المذكورإلى ومن خدمات مركز العین من قبلنقل طفلي / مرافقتھ

والوكالءوالموظفینوالمسؤولینإدارتھامجلسوأعضاءCPSوالمعتمدینوالممثلینوالوكالءوالموظفینالمدینةمجلسوأعضاءسینسیناتي
الصحیة.الشخصیة أو الضرر الناجم عن نقل طفلي من وإلى الخدماتوالممثلین المعتمدین من أي وكل المسؤولیة المتعلقة باإلصابة

ال)NO،(النظر.خدماتعلىطفليیحصلأنأتمنىال



STUDENT/PATIENT’S NAME   اسم الطالب/ المریض : _ 
DOB   تاریخ المیالد:         /   / 

Parent / Guardian’s Name   اسم ولي األمر / الوصي : 
Parent / Guardian’s Date of Birth  تاریخ میالد ولي األمر / الوصي : _________________ 
Relationship to Child  العالقة للطفل:  
Parent / Guardian’s Social Security No.     رقم الضمان االجتماعي للوالد / الوصي  : 
Address  العنوان :  
City/State/ZIP  المدینة / الوالیة / الرمزالبریدي  : 
Emergency Contact Person      اسم شخص االتصال في حاالت الطوارئ  : 
Phone Number   رقم الھاتف  : 

 Do you have a Primary Care Doctor  ?   دائمھل لدیك طبیب رعایة   YES  نعم  ال  NO

Doctor Name/Clinic  اسم الطبیب / العیادة :  Phone # الھاتف : Fax # الفاكس: 

Date of last complete yearly physical examination (head to toe) (من الرأس إلى أخمص القدمین) تاریخ آخر فحص بدني سنوي كامل :  

 Do you have a Primary Dentist  ? ؟ ھل لدیك طبیب أسنان أساسي  نعم  YES  ال  NO

Dentist Name/Clinic اسم طبیب األسنان / العیادة : Phone # الھاتف : Fax # الفاكس : 

Date of last routine dental check-up  تاریخ آخر فحص األسنان الروتیني : 

 Do you have a Primary Eye Doctor  ?  ھل لدیك طبیب عیون أساسي  نعم  YES  ال  NO

Eye Doctor Name اسم طبیب العیون : Phone # الھاتف : 

Date of last routine vision exam تاریخ آخر امتحان الرؤیة الروتینیة : 

Fax # الفاكس : 

 Do you have a Preferred Pharmacy   ?  ھل لدیك صیدلیة مفضلة؟  YES  نعم  ال  NO

Preferred Pharmacy  الصیدلة المفضلة : 

Phone # الھاتف :  Fax # الفاكس : 

 :لتوفیر الخدمات الصحیة لطفلك ، نحتاج إلى المعلومات التالیة      
To provide health services for your child, we need the following information: 

 تاریخ صحة طفلك
Your Child’s Health History 

یعاني طفلك  حالیةیرجى ذكر أي مشاكل أو ظروف صحیة 
    ا



 

 

 

  ، والبیئیة ، والموسمیة ، وما إلى ذلك): الطعام ، واألدویة(بما في ذلك  الحساسیةیرجى ذكر أي نوع من أنواع 
Please list any allergies (include food, medications, environmental  seasonal, etc.):  

 

 
 :تفھل یرى طفلك أخصائي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فیرجى ذكر الحالة واسم الطبیب ورقم الھا              

Does your child see a specialist? If yes, please list condition, doctor’s name, and phone number: 
 
 

 

 

 أو الحساسیة أو الربو أو الصداع): ADHDیرجى ذكر أي أدویة (موصوفة أو بدون وصفة طبیة) یتناولھا طفلك في المنزل یومیًا أو حسب الحاجة (مثل دواء   
Please list any medications (prescribed or over-the-counter) your child takes at home on a daily or as-needed basis (such as 
medication for ADHD, allergies, asthma, or headaches): 
 
 
 

 تناول أي أدویة في المدرسة ، بما في ذلك أدویة الطوارئ  إذا كان طالبك یحتاج إلى مالحظة خاصة:** 
 ** CPSعلیك إكمال نموذج إدارة الدواء  فیجب) ، Epi Pen(مثل جھاز االستنشاق أو 

 
 

Has your child had any operations, serious injuries, or hospitalizations        ?  المستشفى فيإقامة ھل تعرض طفلك ألیة عملیات أو إصابات خطیرة أو  
                                                                NO ال  YES               نعم 
Please provide reason and dates   یرجى تقدیم السبب والتواریخ :    

 

Has your child ever been pregnant? ال        ؟ك في أي وقت مضى حامالتطفل تھل كان        No              Yes نعم 

If Yes, how many living children has your child given birth to :إذا كانت اإلجابة  بنعم ، فكم عدد األطفال األحیاء الذین أنجبتھم طفلتك  :    

Has your child been a victim of abuse?            ھل كان طفلك ضحیة سوء المعاملة؟   NO ال  YES     نعم 

Has anything bad, scary or sad happened to your family     ?  حدث  أي شيء سيء ، مخیف أو حزین لعائلتك  ھل  NO ال  YES  نعم 
Please explain   یرجى التوضیح :    

 

Is your child in a special class (Special Ed / IEP / 504 Plan) )  ؟ IEP / 504 /  التعلیم ذوي االحتیاجات ( خطة خاصة  ھل طفلك في فصل خاص     

   نعم YES        ال NO      

 Has your child repeated a grade   ھل كرر طفلك الصف ؟    

   نعم YES        ال NO      
 

 Does your child get into trouble often at school?    ؟ھل یواجھ طفلك مشكلة في كثیر من األحیان في المدرسة 

   نعم YES        ال NO      
   

What are your child’s grades?  ما ھي عالمات طفلك؟                         

Is this a change             ?  تغییر ھذا ھل      NO ال  YES       نعم 

(Please continue to the next page) 
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 .لموجودشرح أي إجابات بنعم على السطر امخاوف المدرسة: ا            
School Concerns: Explain any YES answers on the line provided. 



        مدارس سینسیناتي العامة
         Health History Update                                                                           تحدیث التاریخ الصحي  

 یرجى إكمال والعودة إلى ممرضة المدرسة أو مكتب المدرسة. شكرا.
 یشترط قانون أوھایو أن یكون نموذج السجل الصحي متاًحا لكل طالب.

  _ 
Student’s Name اسم الطالب    

    _ 
Date of Birth تاریخ  المیالد     

  /  
الصف    Grade/Homeroom    الھومروم

Doctor’s Name اسم الطبیب     Phone Number رقم الھاتف    
  

 Last checkup or visitآخر فحص أو زیارة

  _ 
Dentist’s Name   االسنان طبیب اسم 

     
Phone Number    رقم الھاتف 

   
 آخر فحص أو زیارة
Last checkup or visit 

Insurance  التأمین:                      Medicaid مدیكید (ضع دائرة:   CareSource كیرسورس  / Molina مولینا   / United Health Care یونایتد ھلث  / Paramount  بارامونت/  Buckeye   بكاي) 

                                                         Private Insurance Provider Name  اسم مقدم التأمین الخاص : ________________________None  ال یوجد 
               )لجواب ال N علىأو نعم لجواب Y دائرة على (یرجى وضع ؟     أي تاریخ من المشاكل التالیة

Any history of the following problems? (Please circle Y for Yes or N for No) 
 

History For Student and then Family 
 التاریخ للطالب ومن ثم األسرة

Student 
 طالبال

Family 
 األسرة

 History For Student and then Family 
 التاریخ للطالب ومن ثم األسرة

Student 
 طالبال

Family 
 األسرة

Allergies: Seasonal / Hay fever 

 حمى القش الموسمیةالحساسیة:  
Y N Y N 

 

Emotional / Psychological Problems 
 مشاكل عاطفیة / نفسیة

Y N Y N 

Life Threatening Allergy to:    
 EpiPen prescribed         EpiPen    وصف   

 _________الحساسیة تھدد الحیاة ل:

Y N 
 

Y N 

 Frequent Headaches     
              صداع متكرر

Head Injury/ Concussion 
     إصابة الرأس / ارتجاج

 
Y N  

 
Y N 

 
Y N 

ADD / ADHD 
 اْضِطراب فَْرِط الَحَركِة َوقُصوِر االْنتِباهِ 

Y N Y N Frequent Stomachaches 
 كثرة آالم المعدة

Y N Y N 

Anemia or Other Blood Problems 
 فقر الدم أو مشاكل الدم األخرى

Y N Y N Hearing Problems 
 مشاكل في السمع

Y N Y N 

Asthma الربو         Y N Y N Heart Disease – type    
 نوع -أمراض القلب 

Y N Y N 

Behavioral Problems المشاكل السلوكیة 
 

Y N Y N Kidney Disease – type 
 النوع -أمراض الكلى 

 Y N Y N 

 

Learning problems     
 ________________ مشاكل التعلم

Y N Y N Blood Pressure Problems (High / Low) 
 مشاكل ضغط الدم (عالیة / منخفضة)

Y N Y N 

Developmental Problems  .Y N  Prematurity or Birth Weight under 5 lb    مشاكل النمو   
بوند 5و الوزن عند الوالدة أقل من الخداج أ  

Y N  

Cancer – type 
 النوع-السرطان 

Y N Y N Seizure Disorder / Epilepsy / Tics 
 نوبة الصرع / التشنجات الالإرادیة

Y N Y N 

Chronic Diarrhea or Constipation 
 اإلسھال المزمن أو اإلمساك

Y N Y N Sickle Cell Disease 
 مرض فقر الدم المنجلي

Y N Y N 

Chronic Ear Infections 
 التھابات األذن المزمنة

Y N   
 

Sleep Problems     
 مشاكل النوم

Y N Y N 

Depression Y N Y N Speech Problems               الكأبة        Y N Y N        الكالمبمشاكل  

Diabetes  Y N Y N Toothaches / Dental Problems                     داء السكري  
 األسنان / مشاكل األسنان

Y N Y N 

Drugs or Alcohol Used During Pregnancy 
 المخدرات أو الكحول المستخدمة أثناء الحمل

Y N  Problems with Vision Wears Glasses 
 مشاكل مع الرؤیة یرتدي النظارات

Y N 
Y N 

Y N 

Eczema/Chronic Skin Condition 
 حالة الجلد المزمن /األكزیما

Y N Y N Surgery what type:   
 النوع _____________ –جراحة ال

Y N  

 

 ؟ نعم / الCOVID-19ھل تلقى طفلك لقاح  

https://en.bab.la/dictionary/arabic-english/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87


 

Traveled to another country ?  السفر إلى بلد آخر  No ال  Yes   _________________________________ 
 
Ever been in jail or in Juvenile Detention Center (2021)   ?        (2020)؟ مضى في السجن أو في مركز احتجاز األحداث قضیت أي وقت  
 
                                                                       _______________         No ال                                                               Yes  نعم   
 
 
 

 

         Yes نعم ___________________________________  
  
No ال               Yes  نعم _                                                          
_________________________________ 
                 
 

Diagnosed or treated for TB? تشخیص أو عالج السل    
 
Immigration from another country?  الھجرة من بلد آخر 

Tuberculosis (TB) Risk Assessment:                                         
 )TB(السل  تقییم المخاطر        

       

Is your student in contact with any of the following persons: Immigrants from another country, someone diagnosed with or treated for TB, 
incarcerated children or adults, HIV infected, homeless, nursing home residents, institutionalized children or adults, illegal drug users, 
migrant farm workers? 

، مصابون بفیروس نقص المناعة  في السجونن یالسل ، أطفال أو بالغمرض  شخص یتعالج منالمھاجرون من بلد آخر ، شخص مصاب أوھل طالبك على اتصال بأي من األشخاص التالیین: 
 ؟ ینمھاجرالعمال لل، متعاطون مخدرات غیر شرعیین ، مزرعة  في مؤسسات االصالحیة البشریة ، مشردون ، مقیمون في دور رعایة المسنین ، أطفال أو بالغون

For your student/student, please circle yes or no below, and explain any yes answers in space provided. 
 بالنسبة للطالب / الطالب ، یرجى وضع دائرة حول "نعم" أو "ال" أدناه ، وشرح أي إجابات "نعم" في المساحة المتوفرة.



 

Consent for Nitrous Oxide Sedation  
 الموافقة على تخدیر أكسید النیتروز               

 
 
 

Patient Name: ______________________                                          اسم المریض                        

  
 
 

لنیتروز إذا كان طفلك بحاجة إلى عالج األسنان ، فقد یكون من المفید أو الضروري استخدام تخدیر أكسید النیتروز إلكمال عالج األسنان. أكسید ا
كون من األطفال ویجعلھم أكثر راحة ویمنحھم تجربة أفضل في المواعید السنیة الخاصة بھم. من خالل توقیع ھذا النموذج في وقت مبكر ، سییھدء 

 األسھل بالنسبة لنا أن نقوم بالعالج بطریقة أكثر سرعة وكفاءة. سنحاول االتصال بك قبل استخدام أكسید النیتروز على طفلك.
 

 أكسید النیتروز. سیتم استخدامھ فقط إذا لزم األمر.بیرجى قراءة ما یلي والتوقیع في أسفل إذا كنت توافق على العالج مع التخدیر 
 

. أفھم أن بعض اآلثار الجانبیة إلیھ لزملتخدیر إذا لأعطي اإلذن لطبیب أسنان وزارة الصحة سینسیناتي إلعطاء طفلي أكسید النیتروز 
 قد تحدث ، بما في ذلك:

 نقترح عدم تناول أي طعام لمدة ساعتین على األقل قبل الموعد. -الغثیان والقيء • 

 .توھجحمر أو التعرق الزائد ، والمریض قد یصبح أ• 

 كمیة عالیة بشكل غیر طبیعي من اللعاب• 

 ، فقد یشعر المریض باإلحساس بالبرد.رغم أنھا لیست شائعة  على• 

 في ظروف غیر عادیة ، قد یصبح الطفل مفرط النشاط مؤقتًا • 
 
 

الذین قد یحتاجون إلى كلیھما ، فإن وتشمل فوائد االسترخاء وربما یلغي الحاجة لحقن مخدر موضعي ([نوفوكین]). بالنسبة للمرضى 
 استخدام أكسید النیتروجین / األكسجین سیجعل الحقن أسھل بكثیر للمریض.

 
لن یكون المریض "نائًما" في أي وقت ، وسیحصل المریض في جمیع األوقات على كمیة أكبر من األكسجین مما ھو موجود في ھواء 

 ل طبیب األسنان والموظفین ، ویمكن للوالد أن یكون حاضًرا أیًضا عند الطلب.الغرفة. سیتم مراقبة المرضى باستمرار من قب
 

 إذا كنت ترغب في التواجد ، فیرجى تقدیم مالحظة في الجزء العلوي من ھذا النموذج وسنكون سعداء بجدولة موعد لك على راحتك.
 

  أوافق)I consent ( تقتضیھ الضرورة من قبل طبیب األسنان. أفھم لطفلي لتلقي التخدیر أكسید النیتروز بحسب ما
 أن فریق طب األسنان سیحاول االتصال بي قبل إعطاء أكسید النیتروز.

 
 

   ال أوافق)I do not consent(.على حصول طفلي على تخدیر أكسید النیتروز 

   
Signature (Parent/Guardian) Phone Number Date 

)      الوصي/االمر ولي( التوقیع                                          الھاتف رقم                                         التاریخ  
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 یرجى مراجعة المعلومات التالیة
 وصف البرنامج

 )CHDقسم صحة سینسیناتي ( -المراكز الصحیة المدرسیة 
 ).SBHCز الصحي المدرسي (مرحبًا بكم في المرك

لجمیع الطالب عند الحاجة. إذا مرض طفلك أو المراھق في المدرسة ، أو احتاج إلى النظر طبیة ورعایة أسنان ورعایة رعایة یتیح المركز الصحي المدرسي 
 یساعدك المركز الصحي المدرسي.الریاضة البدنیة أو تحصین أو رعایة روتینیة لألسنان أو فحوصات بصریة ، فیمكن أن فحص  فحص طبي أو 

و  Withrow، و  Western Hills، و  Aiken، وفي  Oylerیمكن لطبیب األسنان رؤیة طفلك في أحد مراكز طب األسنان في المدارس: مدرسة 
Woodward و .Crest Smiles Shoppe  أو مراكز ،CHD .الصحیة األخرى 

 طفلك. ، أو اتصل بممرضة مدرسة 2809-357 (513)ق؟ اتصل ببرنامج الصحة المدرسیة التابع لوزارة الصحة في سینسیناتي ، أسئلة أو بحاجة إلى مساعدة في التطبیاذا عندك 
 .حقوق المریض ومسؤولیاتھ

 أو العقیدة أو الجنس أو التوجھ الجنسي. الجنسیةاالحترام والمساواة في المعاملة والرعایة واإلقامة المتاحة بغض النظر عن العرق أو العمر أو  •
 تقییم الرعایة الصحیة وخطة الرعایة المقدمة بمشاركة المرضى.  •
 الرعایة الصحیة الخاص بك المتاحة من القطاع الخاص. قدمالوصول إلى التحدث بصراحة إلى م  •
 یتحمل المریض مسؤولیة تنفیذ خطط العالج الموصى بھا.  •
 یوما المسموح بھا الستكمال نماذج التأمین أو العجز. 30  •
 إذا تم تلقي العالج في غرفة الطوارئ أو المستشفى.) SBHC( ر المریضبیخ  •
 ، أو یذھب إلى أقرب غرفة للطوارئ. 911، یتصل المریض بالرقم العملفي حالة الطوارئ بعد ساعات   •
 7320-357 (513): اتصل بالرقم طبي عند الطلب قدمإلى مإذا كان لدى المریض مشكلة ملحة ویرید التحدث   •

 
 فیما یتعلق بالدفع مقابل الخدمات

قدرة األسرة على  إذا لم یكن لدیك تأمین صحي لطفلك ، فستكون مسؤوالً عن الفاتورة مقابل رسوم مخفضة. لن یتم حرمان أي طفل من الرعایة الطبیة بسبب عدم •
 دفع تكالیف الخدمات.

ؤھالً ن لدیك تأمین صحي لطفلك ، فسیُطلب منك الحصول على معلومات حول دخل أسرتك لضمان االمتثال للمتطلبات الفیدرالیة وتحدید ما إذا كنت مإذا لم یك  •
 سریة. لوزارة الصحة في سینسیناتي. یتم االحتفاظ كافة المعلومات تفق علیھللحصول على رسوم مخفضة أو متنازل عنھا بناًء على جدول الرسوم الم

 لن یُحرم أي طفل من الرعایة الطبیة بسبب عدم قدرة األسرة على دفع تكالیف الخدمات.  •
  .2787-357 (513) مركزنا الصحي ، أو اتصل بالرقم جھ الى مكتبتو تقدم طلب للحصول على المعونة الطبیة؟لبحاجة إلى مساعدة  ھل •

 
 فیما یتعلق بمشاركة معلومات الصحة

 .للرعایة الصحیة حیث تمت رؤیة طفلك مركزیجوز للمركز الصحي المدرسي أن یطلب سجالت أو معلومات طبیة من أي مقدم رعایة أو    •
 .سیتم إرسال نتائج الزیارة من قبل المركز الصحي المدرسي إلى الطبیب أو العیادة المنتظمة لطفلك  •
لمركز الصحي المدرسي و / أو ممرضة مدرسة وزارة الصحة في سینسیناتي بمشاركة وا (PHHC) سیقوم كل من مركز الرعایة الصحیة األولیة •

 .المعلومات الطبیة مع بعضھم البعض حسب الحاجة
المركز الصحي  المدارس لدیھا موارد مجتمعیة أخرى متاحة ، بما في ذلك الصحة العقلیة. إذا كانت ھناك حاجة إلى خدمات الصحة العقلیة ، فقد یقوم مزود •

في مدرسة طفلك أو موقع مجتمع. سیتصل بك مقدم خدمات الصحة العقلیة للموافقة. سیقوم مزود المركز الصحي ومزود الصحة  قدمإلى م المریض إحالةب
 .كافة المعلومات سریةبالعقلیة بتنسیق الرعایة حسب الحاجة. یتم االحتفاظ 

والرعایة الطبیة (مثل التحصین ، والفحوصات السنویة الجیدة لألطفال ورعایة الربو) مع  نظرالمكتمل ، والقد تتم مشاركة تواریخ الخدمة فیما یتعلق بطب األسنان  •
 مدرسة طفلك إذا وافقت وتوقع على نموذج التفویض المقدم مع ھذه الموافقة.

I have the right to receive or review a copy of the Notice of Privacy Practices. I acknowledge that I was offered a copy of the 
Notice of Privacy Practices: 

 لدي الحق في تلقي أو مراجعة نسخة من إشعار ممارسات الخصوصیة. أقر بأنني تلقیت نسخة من إشعار ممارسات الخصوصیة:
• I have received or reviewed a copy (signature and date)  

 _ (التوقیع والتاریخ) لقد استلمت أو راجعت نسخة •
• I do not want a copy (signature and date)   

 ______________________________________________(التوقیع والتاریخ) ال أرید نسخة •
I authorize the SBHC to call my home phone or cell phone and leave a message with an adult who answers the telephone 
or on a voicemail pertaining to my child’s medical care, including laboratory results. 

باالتصال بھاتفي المنزلي أو ھاتفي الخلوي وترك رسالة مع شخص بالغ یرد على الھاتف أو على برید صوتي یتعلق بالرعایة الطبیة لطفلي  SBHCأصرح لـ 
 تبر.، بما في ذلك نتائج المخ

Signature – Parent or Guardian:   التوقیع – ولي االمر أو الوصي 



 
 الموافقة المسبقة على استخدام فلورید الدیامین الفضي

 
) ھو سائل مضاد للمیكروبات یستخدم لعالج حساسیة األسنان وللمساعدة في وقف تسوس SDFفلورید دیامین الفضة (

 12أو  6أو  3ضروریًا للتحكم بشكل أفضل في تقدم تسوس األسنان ویوصى بھ كل  SDFاألسنان. قد یكون إعادة تطبیق 
الحاجة إلى حشوات األسنان أو  SDFشھًرا ولكن یمكن تطبیقھ بشكل متكرر إذا لزم األمر. قد ال یلغي العالج باستخدام 

 لة.التیجان إلصالح الوظیفة أو الجمالیات. قد تتطلب اإلجراءات اإلضافیة رسوًما منفص
 

 معلومات للتنبیھ واالعتبار:
  

 SDF) فرك كمیة قلیلة من 2) عزل مناسب للمنطقة وتجفیف األسنان المصابة. 1یتضمن اإلجراء:                         •
بالعمل على سطح السن لمدة دقیقة واحدة على األقل ، ویفضل  SDF) اسمح لـ 3على المنطقة المتحللة. 

 ) غسل اللسان والغشاء المخاطي للفم.4دقائق.  4أن تصل إلى 
) ھناك تقرحات 2) أعاني من حساسیة من الفضة أو األمونیا. 1إذا:  SDFال ینبغي أن أعالج ب•                       •

 أي مكان في فمي (مثل التھاب اللثة التقرحي والتھاب اللثة). مؤلمة أو مناطق خشنة على اللثة أو في

 

          :SDFفوائد عالج 

     إنھ سریع وسھل وغیر مؤلم.        •

 ال حاجة لتخدیر األسنان.        •

 ٪ من التجاویف عند استخدامھ مرتین في السنة.80یوقف         •

 األسنان.یمكن أن یساعد في تخفیف حساسیة         •

ھو خیار عالجي مؤقت للمرضى الصغار أو الخائفین أو ذوي االحتیاجات الخاصة         •
 الذین قد یحتاجون إلى التخدیر من أجل رعایة أسنان واسعة النطاق..

 :SDFالمخاطر المتعلقة ب 
  

سنان الصحیة. سوف تصبغ المنطقة المصابة باللون األسود بشكل دائم. لن یتغیر لون بنیة األ •       
 یمكن تغطیة بنیة األسنان المصبوغة بحشوة أو تاج في المستقبل.



إذا تم وضعھا عن غیر قصد على الجلد أو اللثة ، فقد تظھر بقعة بنیة أو بیضاء ال تسبب أي  •       
 ضرر ، وال یمكن غسلھا ، وستختفي في غضون أیام قلیلة و احیاناً إلى أسبوعین.

 مذاقًا معدنیًا مؤقتًا جدًا. قد تالحظ •       
مع جمیع التجاویف وسیتطور التسوس مع سوء نظافة الفم وتأثیر الطعام. في  SDFقد ال تعمل  •       

ھذه الحالة ، سیتطلب السن المصاب مزیدًا من العالج ، والذي یمكن أن یشمل حشًوا أو تاًجا ، أو عالج قناة 
 عایة أسنان متخصصة.الجذر ، أو قلعًا ، أو اإلحالة إلى ر

. 
 ، ال تقتصر على ما یلي: SDFبدائل لـ 

  
 ال یوجد عالج ، مما قد یؤدي إلى تفاقم التجاویف ، واأللم الشدید ، والتھاب األسنان أكثر خطورة. •                
وتعاونھ ، قد تشمل اعتمادًا على موقع وامتداد تسوس األسنان باإلضافة إلى مستوى سلوك المریض  •             

 العالجات األخرى ورنیش الفلوراید ، أو الحشو أو التاج ، أو االستخراج ، أو اإلحالة إلى أخصائي.

أقر بموجب ھذا بأنني قد قرأت وفھمت ھذه الموافقة ومعنى محتویاتھا. تم الرد على جمیع األسئلة بطریقة مرضیة. لقد رأیت 
 Silver Diamine Fluoride. أوافق على الحصول على عالج SDFالصورة تعرض تغیر لون التجویف بعد تطبیق 

(SDFي موقع أسنان تدیره إدارة الصحة في سینسیناتي.) مع طبیب أسنان أو طاقم طب أسنان مؤھل آخر في أ 

 

    _________________________________اسم المریض:  تاریخ المیالد:____________________
       

       ________________________توقیع المریض / الوصي:   التاریخ:     _____________________
       

 :______________________      CHDتوقیع طاقم طب األسنان     ____________________التاریخ:       

6/2021 
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