अन-साइट दन्त स्माहाय
तऩाईं आफ्नो फच्चाको सहबागगता चाहनह
न न न्छ बने हये क स्कूर वषुभा नमाॉ पायाभ बनऩ
नु छु

आफ्नो फच्चाको दाॉतराई स्वस्थ याख्नका रागग उनीहरूको दाॉतको स्माहाय गननु भहत्तत्तवऩर्
ू ु हनन्छ।
सफैका रागग नन शनल्क दन्त सेवाहरू
य

स्वीकृतत प्राप्त गनेका रागग

मो कामफक्रभ सजजरो य सनववधाजनक छ याज्मद्वाया इजाजतप्राप्त दन्त गचककत्सा टोरी आवश्मकता अनस
न ाय दाॉतको तनममभत सपाइ य परो अऩ स्माहाय
प्रदान गनफ मसधै स्कूरभा आउॉ छ। मसका रागग काभ छोड्न अफ आवश्मक छै न य तऩाईंको फच्चारे न्मन
ू तभ कऺा सभम छनटाउॉ छ। कामफक्रभभा सफैराई
तनिःशनल्क दन्त साभग्रीहरू प्रदान गरयन्छ

तऩाईंको फच्चाको दन्त स्थान फन्न सक्छ

फच्चाको साभान्म जानकायी
फच्चाको कानन
न ी नाभ

जन्भ मभनत

ऩरु
न ष भहहरा ठे गाना

सहय

स्कूर

काउण्टी

याज्म

जजऩ
ग्रेड

आभाफव
न ा अमबबावकको नाभ

पोन

बनक्तानी जानकायी: (कृऩमा ठीक गचन्ह रगाउननहोस ्) MEDICAID
जानकायी

गोरो रगाउनह
न ोस ्

वा

ननजी फीभा

अफीभाकृत

अॊकको आइडी

व्मवजस्थत स्माहाय मोजना
ननजी फीभा दन्त फीभा कम्ऩनीको नाभ
सभूह

फीभा पोन
योजगायदाताको नाभ

फच्चाराई कबय गने व्मजक्तको नाभ

कम्ऩनी पोन
फीभाकृत वमस्कको जन्भ मभतत

ववत्ततीम वववयर् कृऩमा सचेत यहननहोस ् कक प्रनतऩाहदत कननै ऩनन उऩचायरे तऩाईंको फच्चारे ननजी फीभा स्वास््म फीभा कामुक्रभ
प्राप्त गने बावी राबहरूभा असय ऩानु सक्नेछ।

य हनजजमय हे ल्थवाइज अन्तगुत

अफीभाकृत दन्त ववकल्ऩहरू
स्व बनक्तान ववकल्ऩ मदद तऩाईं आफ्नो फच्चाराई तत्कार जाॉच गयाउन चाहनह
न न न्छ बने तऩाईंसॉग उनीहरूको सपाइ एक्स ये फ्रोयाइड य ऩयीऺणराई कबय गने यकभ
घटाइएको

शनल्क बनक्तान गने ववकल्ऩ हनन्छ। तऩाईंको फच्चाको जाॉच गननफ ऩव
ू फ भनी अडफय भापफत वा पोनफाट उऩरब्ध गयाउन

भा पोन गये य

बनक्तान गनऩ
नफ छफ ।

शनल्क

अनयन ोध ववकल्ऩ मदद तऩाईं ग्रान्ट स्वीकृततका रागग हाम्रो प्रतीऺा सूचीभा थवऩन चाहनह
न न न्छ बने कृऩमा मस फाकसभा हे नह
नफ ोस ्। तऩाईंको फच्चाराई
अनभ
न तत प्राप्त हनॉदा तऩाईंराई सूगचत गरयनेछ। मो ऩदहरा आउने ऩदहरे सेवा ववकल्ऩ हो।

भहत्तत्तवऩूर्ु स्वास््म प्रश्नहरू:

तऩाईंको फच्चाराई हार भनटन योग मसजय डडसअडफय एरजीहरू इत्मादद जस्ता गचककत्सा अवस्थाहरू छन ् मदद छन ् बने कृऩमा तर सूचीफद्ध गननह
फ ोस ्। मदद
छै नन ् बने खारी छोड्नह
न ोस ्

हस्ताऺय आवश्मक छ
भ आभाफव
फझ्
न ा अमबबावक
न दछन य भदहनाको जाॉचका रागग आवश्मक ऩयीऺण एक्स ये सपाइ फ्रोयाइड मसल्बय
डामाभाइन फ्रोयाइड य मसरान्टहरू जस्ता सेवाहरू स्कूरभा भेयो फच्चाराई प्रदान गनफ
दन्त ववशेषऻहरूराई अनभ
न तत ददन्छन। दाॉत फमरमो फनाउन दाॉत बने य दाॉतको
वयऩयको बागराई सन्
न न फनाउन स्थानीम एनेस्थेमसमा य अन्म ऩरयवतफनहरूको रूऩभा आवश्मक हनने दन्त उऩचाय प्राप्त गनफका रागग ऩतन भेयो फच्चाराई अनभ
न तत ददन्छन। भ फझ्
न दछन
कक प्रायजम्बक ऩयीऺणभा पेरा नऩये का अवस्थाहरूको कायण उऩचाय अवगधभा प्रकक्रमा ऩरयवतफन गनफ वा थप्न आवश्मक हनन सक्नेछ। उदाहयणका रागग दाॉत बने स्टे नरेस स्टीर
क्राउन ऩल्ऩोटोभी दध
ू े दाॉतभा रुट क्मानर य दाॉत तनकाल्ने दाॉतराई झझक्ने ।
गोऩनीमता सच
ू नाको एक प्रतत मस पायाभको ऩछाडड सभावेश गरयएको छ मस पायाभभा हस्ताऺय गये य भ मो ऩतन फझ्
न दछन कक मसको एक प्रतत भेयो फच्चाको
अऩोइन्टभेन्टभा उऩरब्ध गयाइनेछ य अततरयक्त प्रतत
भा पोन गयी अनयन ोध गनफ सककन्छ।

तर हस्ताऺय गये य भ ननममभत दन्त सपाइका साथै एक स्कूर वषुका रागग आवश्मक दन्त उऩचायका रागग भञ्जनयी हदॊदैछन
आभाफनवा अमबबावकको हस्ताऺय

मभनत

कृऩमा ध्मान ददननहोस ् मदद तऩाईंको फच्चाको दाॉत बने फाहे क स्टे नरेस स्टीर क्राउन ऩल्ऩोटोभी वा दाॉत तनकाल्ने जस्ता अन्म उऩचाय आवश्मक हनन्छ बने अततरयक्त भञ्जनयी प्राप्त गरयनेछ।
मदद तऩाईंको फच्चाराई
रे प्रदान गनेबन्दा अन्म उऩचाय आवश्मक हनन्छ बने तऩाईंका रागग रयपयर उऩरब्ध गयाइनेछ।

गोपनीर्ता नीजतहरूको सूि ना
स्ट्कू ल म नस्ट् कानको कानूनी जिम्मेिारीहरू: संघीर् र राज्र् सरकारको कानननी आिश्र्कताहरू द्वारा प्रािधान गररएको अननसार, तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी
सनरजक्षत हुननपर्य। हामी ले जनजित हुनन आिश्र्क र् कक तपाइाँ गोपनीर्ता नीजतहरू, कानननी कतयव्यहरू र हाम्रो संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको अजधकारहरू बारे सिाग
हुननहु न्र्। तल उजल्लजित, गोपनीर्ता नीजतहरूको र्ो सूिना, , उपिारको अिजधको लाजग प्रभािकारी हुनेर् र हाम्रो अभ्र्ास मा पाजलत हुनन पर्य।
हामी कन नैपजन समर्मा हाम्रो गोपनीर्ता नीजतहरू र र्स सूिनाको सतयह रू पररमाियन गने अजधकार सनरजक्षत राख्र्ौं र कानूनको कदशाजनदेशहरू जभत्र र्स्ट्तो पररमाियन
गनेर् ौं। पररितयन गररर्ेको अजघ हामीले बनाएको िा प्राप्त गरेको संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना सजहत हामी सबै संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको लाजग पररमार्ियत प्रभािकारी
बनाउन अजधकार सनरजक्षत राख्र्ौं । र्ो सूिना पररितयन गनायले सबै महत्त्िपूर्य पररमाियनहरू पूियजनधायररत हुनेर् । र्ो सूिना अननरोधमा उपलब्ध हुनेर् ।
र्ो सूिनाको प्रजतजलजप तपाईंको अननरोधमा उपलब्ध हुनेर् । तपाईंको सनजिधाको लाजग, तपाईं कसरी सम्पकय गनय सक्नन हु न्र् सन्दभयको िानकारी सूिनाको तल र्।

संर जक्षत स्ट्िास्ट््र् सूि ना प्रर्ोग र प्रकटीकरर्
तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सम्बन्धमा िानकारी उपिार, भनिानी र अन्र् स्ट्िास्ट््र् हेरजििार सञ्चालनको उद्देश्र्का लाजग प्रर्ोग र िनलासा गनय सककन्र्। तल उजल्लजित
उदाहरर्हरूले प्रर्ोग र प्रकटीकरर् प्रकक्रर्ा को व्याख्र्ा गदयर् ।
उप िार: तपाईंको सन्तानको संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको प्रर्ोग र प्रकटीकरर् एक जिककत्सक िा अन्र् स्ट्िास्ट््र् सेिा प्रदार्कलाई तपाईंको सन्तानको उपिार प्रदान गनय
प्रदान गनय सककन्र्
भनि ानी: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना हामीले तपाइाँको बच्चालाई प्रदान गरेको सेिाहरूको लाजग भनिानी प्राप्त गनय प्रर्ोग र िनलासा गनय सककन्र्।
आप ातकालीन जस्ट्थजत: हामी तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सूिनालाई आपातकालीन जस्ट्थजत िा तपाईंको बच्चाको मृत्र्नको घटनामा तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् अिस्ट्थाको
बारेम ा पररिारको सदस्ट्र् िा उनीहरूको हेरजििारको लाजग जिम्मेिार अन्र् व्यजिलाई सूजित गनय सक्ने र्ौं।
REQUIRED BY LAW: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्रर्ोग िा िा िनलासा कानूनद्वारा िाजहर्ो भने हुन सक्र्। उदाहरर्का लाजग, रोग सम्पर्कय त
साियिजनक स्ट्िास्ट््र् कारर्हरू, सन्तानलाई दनव्ययिहार िा उपेजक्षत गरेको ररपोर्टिंग, घरेलन हहंसाको ररपोर्टिंग, िाद्य र और्जध प्रशासन समस्ट्र्ाहरु र और्जध को
प्रजतकक्रर्ाहरु ररपोटय गने र रोग िा संक्रमर् िोजिम ररपोटय गने।
स ाियिजनक सरन क्षा / कानून कार्ायन्िर्न: तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सूिनालाई शंका, असन्तनष्ट, िा हराएको व्यजि पजहिान गनय िा पिा लगाउने उद्देश्र्का लागी िा एक
व्यजि िा सामान्र् िनताको स्ट्िास्ट््र् र सनरक्षाको लाजग गम्भीर ितरनाक ितराको घटनामा कानून प्रितयन गनय प्रकट गररएको हुन सक्र्।
एप इन्टम न्े ट ररमाइन्िरहरू: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् हेरजििार िानकारी तपाईको एपइन्टमेन्ट ररमाइन्िरहरू भ्िाईसमेल सन्देशहरू, पोष्टकाियह रू र
अक्षरहरूको रूपमा मद्दत गनय प्रर्ोग गनय सककन्र्।

रोगी को अजधकारहरु
प्र िेश गने अजधकार S: तपाइाँको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना समीक्षा गनय सीजमत व्यजतक्रम को साथ सिै समर्मा तपाईंसाँग अजधकार र्। तपाईंको जलजित
अननरोधमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको िानकारी प्रदान गनेर् ौं। तपाईंसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्राप्त गनय िा िैकजल्पक जिजध माफय त सञ्चाजलत गनय
िा सामान्र् संिार तररका भन्दा एक िैकजल्पक स्ट्थानमा पठाउन िा जिलीिरी अननरोधमा प्राप्त गनय सामान्र् अजधकार र्। तपाईंसाँग र्ो अभ्र्ास द्वारा बनाईएको तपाईंको
सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको िनलासाको लेिा प्राप्त गने अजधकार र्।
प्र जतबंध हरू: तपाइाँसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारीको िनलासाको के जह प्रर्ोगहरू माजथ प्रजतबन्धहरू अननरोध गने अजधकार र्। कृ पर्ा सल्लाह जलननह ोस्;
अद्यजप, हामीलाई तपाईंले अननरोध गररएको प्रजतबन्धहरुमा हाजमले सहमत हुननपने र्ैन। र्कद हामी थप प्रजतबन्धहरूको बारेम ा तपाईंको अननरोध पालन गनय सहमत र्ौं
भने, आपात जस्ट्थजतले कक्रर्ा नगरे सम्म मात्रै सहमत गररएको प्रजतबन्धहरू पालन गनेर् ौं।
स ंश ोधन: तपाइाँ आफ्नो सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना पररमाियन गनय जलजित अननरोध प्रारम्भ गनय सक्नन हु नेर् । र्स संशोधन मा ककन िानकारी संशोजधत हुनन पर्य एक
स्ट्पष्टीकरर् शाजमल हुनन पर्य के ह ी शतयह रु हुन सक्र्न िहााँ हामी तपाईंको अननरोध अस्ट्िीकार गदयर् ौं।
प्र श्नह रू / जस कार्तहरू: तपाईंको गोपनीर्ता अजधकारहरूको बारे प्रश्नहरू िा उिनरीहरू िा तपाइाँको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी कसरी संभाला गररएको र् भने कृ पर्ा
सम्पकय गननयह ोस्:
स्ट्कू ल म नस्ट् कान
लनइ स गारजबस , िीिीएस
1499 जिन्दहास्ट्टय मागय, सनइट 100
ग्रीनिनि, IN 46143
फोन: 1.855.4 9 स्ट्माइल
फै क्स: 317.886.6636
हामीलाई सम्पकय गननयह ोस्: contactus@schoolsmiles.com
र्कद तपाईं आफ्नो उिूरी जनलजम्बत तररकामा सन्तनष्ट हुननहु न्न भने, तपाईं स्ट्िास्ट््र् र मानि सेिा को संर्नि राज्र् जिभागसाँग औपिाररक उिूरी फाइल गनय सक्नन हु नेर् ।

