وﻓر وﻗﺗك!
اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم 1.855.497.6453
ﻟﺗﺳﺟﯾل طﻘﻠك ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف ،أو

ﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ www.schoolsmiles.com

إذا وددت أن ﯾﺷﺎرك طﻔﻠك ،ﻓﯾﺟب ﻣلء ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﻣﺎرة ﺟدﯾدة ﻛل ﻋﺎم دراﺳﻲ

اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄﺳﻧﺎن طﻔﻠك أﻣر ﻣﮭم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭﺎ.
ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻧﺎن ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ دون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ*
*ﻟﻠﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑراﻣﺞ  GrantوMedicaid

ﱠ
اﻟﻣرﺧص ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷر ًة ﻟﺗوﻓﯾر ﺗﻧظﯾف ﻟﻸﺳﻧﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺗطﻠب
ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﮭل وﻣرﯾﺢ :ﯾذھب ﻓرﯾق طب اﻷﺳﻧﺎن
اﻷﻣر .ﻟﯾﺳت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﱡب ﻋن اﻟﻌﻣل وﻻ أن ﯾُﺿﯾﻊ طﻔﻠك اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل.
ﻟوازم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳﻧﺎن ﻣﺗوﻓرة ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ! ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﺳﻛول ﺳﻣﺎﯾﻠز " "School Smilesاﻟراﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄﺳﻧﺎن طﻔﻠك!

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟطﻔل
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

اﻻﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻔل:
اﻟﻌﻧوان:اﻟﻣدﯾﻧﺔ:

اﻟوﻻﯾﺔ:

اﻟﻣدرﺳﺔ:

اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ:

/

) /ﻋﻠّم ﺑداﺋرة( ذﻛر أﻧﺛﻰ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي:
اﻟﺻف:
اﻟﮭﺎﺗف:

اﺳم وﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟوﺻﻲ:
رﻗم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟطﻔل :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ) :ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗﺣﻘق( MEDICAID

ﺗﺄﻣﯾن ﺧﺎص

دون ﺗﺄﻣﯾن

 .1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  :Medicaidرﻗم ھوﯾﺔ ﻣﻛون ﻣن  10أرﻗﺎم أو  12رﻗﻣًﺎ #

ﺧطط اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣدارة:

 .2اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎص :اﺳم ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾن طب اﻷﺳﻧﺎن:

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﮭﺎﺗف:

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك_____________________________________________________________ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼد اﻟﻤﺸﺘﺮك_______ / _____ / _______ :
رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮك __________________________ :رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮك

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 .3ﺧﯾﺎرات طب اﻷﺳﻧﺎن ﻟﻐﯾر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ:

ً
ﻋﺎﺟﻼ ﻟطﻔﻠك ،ﻓﻠدﯾك ﺧﯾﺎر دﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻣﺧ ﱠﻔض ﺑﻘﯾﻣﺔ  99دوﻻرً ا ،واﻟذي ﯾﻐطﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻧظﯾف اﻷﺳﻧﺎن وﻋﻣل
ﺧﯾﺎر ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳك :إذا أردت ﻣوﻋ ًدا
أﺷﻌﺔ ﺳﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻔﻠوراﯾد واﻟﻔﺣص .ﯾﺟب دﻓﻊ  99دوﻻرً ا ﻗﺑل ﻓﺣص اﻟطﻔل ﻋن طرﯾق ﺣواﻟﺔ ﺑرﯾدﯾﺔ أو اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ) (1.855.497.6453ﻟﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗف.
ﺧﯾﺎر طﻠب ﻣﻧﺣﺔ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :Grantإذا وددت إﺿﺎﻓﺔ اﺳﻣك إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ ،ﻓﯾُرﺟﻰ ھذا اﻟﻣرﺑﻊ .وﺳوف ﯾﺗم إﺑﻼﻏك ﺣﯾﻧﻣﺎ
ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻔﻠك .و ُﺗﻘدﱠم ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟوﺻول.

أﺳﺋﻠﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﺣﺔ:
 .1ھل ﯾﻌﺎﻧﻲ طﻔﻠك ﻣن أي ﺣﺎﻻت ﺻﺣﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل :ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﻠب أو ﻧوﺑﺎت ﺻرع أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك؟ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﯾُرﺟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أدﻧﺎه .وإذا
ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻓدع اﻟﻣﻛﺎن ﻓﺎر ًﻏﺎ:

اﻟﺗواﻗﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
أﺗﻔﮭّم اﻷﻣر وأﻣﻧﺢ اﻹذن ﻷطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺳﻛول ﺳﻣﺎﯾﻠز " "School Smilesأن ﯾﻘدﻣوا
أﻧﺎ وﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟوﺻﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟطﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل :ﻓﺣص اﻷﺳﻧﺎن وﻋﻣل أﺷﻌﺔ ﺳﯾﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾف اﻷﺳﻧﺎن واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻔﻠوراﯾد وﻓﻠورﯾد ﺛﻧﺎﺋﻲ أﻣﯾن اﻟﻔﺿﺔ ووﺿﻊ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟواﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﱡ س،
ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻟﻣدة  6أﺷﮭر ﻣن اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ .وأﻣﻧﺢ اﻹذن أﯾﺿًﺎ ﻟطﻔﻠﻲ ﺑﺄن ﯾﺗﻠﻘّﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳﻧﺎن ﻛﻠﻣﺎ اﺣﺗﺎج ﻟذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﺷوات ﻣر ﱢﻣﻣَﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﺧدﯾر ﻣوﺿﻌﻲ
ﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﺗﻐﯾﯾرات ﯾﻣﻛن ﺣدوﺛﮭﺎ .أﺗﻔﮭّم أﻧﮫ ﻗد ﯾﻛون ﺿرور ًّﯾﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أن ﯾﺗم أي ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺣﺎل طرأ ﺷﻲء ﻟم ﯾُﻛﺗ َﺷف ﺧﻼل اﻟﻔﺣص اﻷوّ ﻟﻲ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :ﺣﺷوات اﻷﺳﻧﺎن اﻷﻛﺑر ﺣﺟﻣًﺎ ،وﺗﯾﺟﺎن اﻷﺳﻧﺎن اﻟﻔوﻻذ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺻدأ ،وﺑﺗر ﻟب اﻟﺳن )ﻗﻧﺎة ﺟذر اﻟﺳن أو اﻟﺳن اﻟﻠﺑﻧﻲ( ،وﺧﻠﻊ اﻷﺳﻧﺎن )ﻗﻠﻊ اﻟﺳن(.
ﺗوﺟد ﻧﺳﺧﺔ ﻣن إﺷﻌﺎر اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﺳﻛول ﺳﻣﺎﯾﻠز " ،"School Smilesاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺿﻰ  ،HIPPAﻓﻲ ﺧﻠف ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ،
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﯾﺿًﺎ أﺗﻔﮭّم أن ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد اﻟﻛﺷف اﻟطﺑﻲ ﻟطﻔﻠﻲ ،وﯾﻣﻛن طﻠب ﻧﺳﺧﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ .1.855.497.6453

ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه ،أواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾف اﻷﺳﻧﺎن اﻟروﺗﯾﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﺳﻧﺎن ﻟﻣدة ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣد:

ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟوﺻﻲ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

** ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ :أﻧﮫ إذا اﺣﺗﺎج طﻔﻠك إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣﺷو ،ﻣﺛل ﺗﯾﺟﺎن اﻷﺳﻧﺎن اﻟﻔوﻻذ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺻدأ أو ﻋﻣل ﺑﺗر ﻟﻠب اﻟﺳن أو ﺧﻠﻊ ﻟﻠﺳن ،ﻓﯾﻠزم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ.
وإذا اﺣﺗﺎج طﻔﻠك ﻟﻌﻼج ﺧﺎرج ﻧطﺎق ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ﺳﻛول ﺳﻣﺎﯾﻠز " ،"School Smilesﻓﺳوف ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم إﺣﺎﻟﺔ ﻟك.

/

/

:

إشعار بسياسة الخصوصية
مسؤوليات سكول سمايلز " "School Smilesالقانونية :كما تقتضي القوانين الفدرالية والتابعة للوالية ،يجب أن تكون معلومات صحة طفلك محمية .ويجب عليك التأكد من إدراكك لسياسة
الخصوصية والواجبات القانونية وحقوقك المكفولة في معلوماتنا الصحية المحمية .سيصبح هذا اإلشعار بسياسة الخصوصية -المبيَّن أدناه -ساريًا طوال فترة العالج ويجب أن نتبع ما فيه.
إننا نحتفظ بالحق في تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بنا وبنود هذا اإلشعار في أي وقت ،وسوف نقوم بمثل هذه التعديالت وفق المبادئ التوجيهية للقانون .كما نحتفظ بالحق في عمل
تعديالت سارية على كل المعلومات الصحية المحمية التي نحتفظ بها  ،بما فيها المعلومات الصحية المحمية التي أنشأناها أو تسلَّمناها قبل التغييرات التي حدثت .سوف يكون تغيير هذا اإلشعار
أكثر أهمية من كل التعديالت األخرى .وسوف يكون هذا اإلشعار متاحًا عند الطلب.
وسوف تتوفر نسخ من هذا اإلشعار بناءً على طلبك .وسوف تكون المعلومات المتعلقة بكيفية تواصلك معنا أسفل هذا اإلخطار تيسيرًا عليك.

استخدام المعلومات الصحية المحمية واإلفصاح عنها
قد تُستخدم المعلومات الصحية المحمية المتعلقة بطفلك أو يتم اإلفصاح عنها بغرض المعالجة أو الدفع أو أي عمليات للرعاية الصحية .األمثلة المذكورة أدناه لمزيد من توضيح عملية
استخدام المعلومات واإلفصاح عنها.
العالج :قد يتم تقديم المعلومات الصحية المحمية الخاصة بطفلك واإلفصاح عنها للطبيب المعالج لطفلك أو مقدم الرعاية الطبية له
الدفع :قد يتم استخدام المعلومات الصحية المحمية لطفلك أو اإلفصاح عنها لتحصيل مدفوعات الخدمات التي نقدمها لطفلك.
حاالت الطوارئ :قد نفصح عن المعلومات الصحية لطفلك إلبالغ أو المساعدة في إبالغ فرد من أفراد العائلة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل بخصوص الحالة الصحية له ،وذلك
في حالة وجود حالة طارئة خاصة بصحة طفلك أو وفاته.
ما يقتضيه القانون :قد ي تم استخدام المعلومات الصحية المحمية لطفلك أو اإلفصاح عنها إذا اقتضى القانون ذلك .على سبيل المثال ،من أجل األسباب الصحية العامة المرتبطة بمرضٍ ما ،أو
إعاقة نتيجة إساءة معاملة األطفال أو إهمالهم أو نتيجة العنف األسري ،أو نتيجة مشكالت بسبب إدارة الغذاء والعقاقير أو تحسس لألدوية ،أو نتيجة التعرض لمرضٍ ما أو عدوى.
إنفاذ القانون والسالمة العامة :قد يتم اإلفصاح عن المعلومات الصحية المحمية لطفلك لجهات إنفاذ القانون إما بغرض تحديد مكان أو الوصول إلى مشتبه فيه أو شخص هارب أو شخص
مفقود ،أو في حالة حدوث تهديد وشيك يشكل خطرًا في صحة شخص من عامة الناس وسالمته.
رسائل تذكيرية بالمواعيد :قد يتم استخدام المعلومات الصحية المحمية لطفلك كي تساعدك برسائل تذكيرية بالمواعيد في صورة رسائل وبطاقات بريدية وخطابات بالبريد الصوتي.

حقوق المريض
إمكانية الوصول :لديك الحق في االطالع على المعلومات الصحية المحمية لطفلك في أي وقت إال في حاالت استثنائية .سوف نقدم لك معلومات طفلك عند تقديمك طلبًا خطّيًّا .لديك الحق في
استالم المعلومات الصحية الخاصة بطفلك أو التوصُّل إليها من خالل طريقة بديلة ،أو إرسالها إلى مكان بديل بدلًا من وسيلة االتصال أو التوصيل المعتادة عند الطلب .لديك الحق في تسلّم
محاسبة عمليات الكشف المتعلقة بالمعلومات الصحية الخاصة بطفلك ،والتي تم إجراؤها بموجب هذه الممارسة.
القيود المفروضة :لديك الحق في طلب قيود مفروضة على استخدامات وعمليات كشف معينة للمعلوم ات الصحية الخاصة بطفلك .ومع ذلك ،يُرجى العلم بأننا غير مطالبين بالموافقة على القيود
المفروضة التي تتطلبها .وإذا وافقنا على اتباع طلبك المتعلق بالقيود المفروضة اإلضافية ،فإننا سنتبع القيود المفروضة المتفق عليها ما لم تقتضِ أي حالة طارئة خالف ذلك.
تعديل :يمك نك المبادرة بطلب خطّي لتعديل المعلومات الصحية الخاصة بطفلك .ويتضمن ما هو موجود في التعديل اآلتي بحيث يجب شرح سبب تعديل المعلومات .قد توجد شروط معينة
تجعلنا نرفض طلبك.
األسئلة والشكاوي :لألسئلة والشكاوى المتعلقة بحقوقك الخاصة أو كيفية التعامل مع المعلومات الصحية لطفلك ،يُرجى التواصل على:
School Smiles
Luis Garabis, DDS
1499 Windhorst Way, Suite 100
Greenwood, IN 46143
رقم الهاتف1.855.49SMILE :
الفاكس317.886.6636 :
تواصل معنا عبرcontactus@schoolsmiles.com :
إذا لم تكن راضيًا عن الطريقة التي تم التعامل بها مع شكواك ،فيمكنك تقديم شكوى رسمية لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة.

