
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

अन-साइट दन्त स्याहार 

समय बचत गनुर्होस!् 

आफ्नो बच्चालाई फोन माफर् त साइन-अप गनर् 
1.855.497.6453 मा फोन गनुर्होस ्वा   

www.schoolsmiles.com मा दतार् गनुर्होस।्
 

  तपा� आफ्नो बच्चाको सहभा�गता चाहनहुुन्छ भने हरेक स्कूल वषर्मा नयाँ फाराम भनुर्पछर्    
 

आफ्नो बच्चाको दाँतलाई स्वस्थ राख्नका ला�ग उनीहरूको दाँतको स्याहार गनुर् महत्त्वपूणर् हुन्छ। 

सबैका ला�ग �न:शुल्क* दन्त सेवाहरू 

*Medicaid र Grant स्वीकृ�त प्राप्त गन�का ला�ग 

यो कायर्क्रम सिजलो र सु�वधाजनक छ: राज्यद्वारा इजाजतप्राप्त दन्त �च�कत्सा टोल� आवश्यकता अनसुार दाँतको �नय�मत सफाइ र फलो-अप स्याहार 

प्रदान गनर् �सध ैस्कूलमा आउँछ। यसका ला�ग काम छोड्न अब आवश्यक छैन र तपा�को बच्चाले न्यनूतम क�ा समय छुटाउँछ। कायर्क्रममा सबलैाई 

�नःशुल्क दन्त सामग्रीहरू प्रदान ग�रन्छ! School Smiles तपा�को बच्चाको दन्त स्थान बन्न सक्छ! 

 बच्चाको सामान्य जानकार�    
 
बच्चाको काननुी नाम: जन्म �म�त: / / (गोलो लगाउनहुोस)्  प ु म 

ठेगाना: सहर:  राज्य: िजप:    

स्कूल: काउण्ट�: गे्रड:    
 
आमाबवुा/अ�भभावकको नाम: फोन:    
 

बच्चाको एसएसएन: -- 

भुक्तानी जानकार�: (कृपया ठ�क �चन्ह लगाउनुहोस)्  MEDICAID �नजी बीमा अबीमाकृत 
 

1. Medicaid जानकार�: 10 वा 12-अकंको आइडी # 

व्यविस्थत स्याहार योजना:   

2. �नजी बीमा: दन्त बीमा कम्पनीको नाम:  बीमा फोन:       

ग्राहकको नाम: ग्राहकको जन्म �म�त: / /   

ग्राहकको आइडी:                                             ग्राहकको एसएसएन:          -          -          -          -          -          -          -          -          - 
 

3. अबीमाकृत दन्त �वकल्पहरू: 

स्व-भुक्तान �वकल्प: य�द तपा� आफ्नो बच्चालाई तत्काल जाँच गराउन चाहनहुुन्छ भने तपा�सँग उनीहरूको सफाइ, एक्स-रे, फ्लोराइड र पर��णलाई कभर गन� रकम 

घटाइएको $99 शुल्क भुक्तान गन� �वकल्प हुन्छ। तपा�को बच्चाको जाँच गनुर् पवूर् मनी अडर्र माफर् त वा फोनबाट उपलब्ध गराउन (1.855.497.6453) मा फोन गरेर $99 शुल्क 

भुक्तान गनुर्पछर्। 

 
Grant अनरुोध �वकल्प: य�द तपा� ग्रान्ट स्वीकृ�तका ला�ग हाम्रो प्रती�ा सूचीमा थ�पन चाहनहुुन्छ भने कृपया यस बाकसमा हेनुर्होस।् तपा�को बच्चालाई 
अनमु�त प्राप्त हँुदा तपा�लाई सू�चत ग�रनेछ। यो प�हला आउने, प�हले सेवा �वकल्प हो। 

 महत्त्वपूणर् स्वास्थ्य प्रश्नहरू:   
1. तपा�को बच्चालाई हाल मुटु रोग, �सजर �डसअडर्र, एलज�हरू, इत्या�द जस्ता �च�कत्सा अवस्थाहरू छन?्  य�द छन ्भने, कृपया तल सूचीबद्ध गनुर्होस।् य�द छैनन ्भने, खाल� 
छोड्नहुोस:्    
  

 हस्ता�र आवश्यक छ   
म आमाबवुा/अ�भभावक बझु्दछु र 6 म�हनाको जाँचका ला�ग आवश्यक पर��ण, एक्स-रे, सफाइ, फ्लोराइड, �सल्भर 
डायामाइन फ्लोराइड र �सलान्टहरू जस्ता सेवाहरू स्कूलमा मेरो बच्चालाई प्रदान गनर् School Smiles दन्त �वशेष�हरूलाई अनमु�त �दन्छु। दाँत ब�लयो बनाउन दाँत भन� र दाँतको 
वरपरको भागलाई सुन्न बनाउन स्थानीय एनेस्थे�सया र अन्य प�रवतर्नहरूको रूपमा आवश्यक हुने दन्त उपचार प्राप्त गनर्का ला�ग प�न मेरो बच्चालाई अनमु�त �दन्छु। म बझु्दछु 
�क प्रारिम्भक पर��णमा फेला नपरेका अवस्थाहरूको कारण उपचार अव�धमा प्र�क्रया प�रवतर्न गनर् वा थप्न आवश्यक हुन सक्नेछ। उदाहरणका ला�ग: दाँत भन�, स्टेनलेस स्ट�ल 
क्राउन, पल्पोटोमी (दधेू दाँतमा रुट क्यानल) र दाँत �नकाल्ने (दाँतलाई �झक्ने)। 
School Smiles HIPPA गोपनीयता सूचनाको एक प्र�त यस फारामको पछा�ड समावेश ग�रएको छ, यस फाराममा हस्ता�र गरेर म यो प�न बुझ्दछु �क यसको एक प्र�त मेरो बच्चाको 
अपोइन्टमेन्टमा उपलब्ध गराइनेछ र अ�त�रक्त प्र�त 1.855.497.6453 मा फोन गर� अनरुोध गनर् स�कन्छ। 
तल हस्ता�र गरेर म �नय�मत दन्त सफाइका साथै एक स्कूल वषर्का ला�ग आवश्यक दन्त उपचारका ला�ग मञ्जुर� �ददैंछु: 

आमाबुवा/अ�भभावकको हस्ता�र:    
 

�म�त: / /   
 

** कृपया ध्यान �दनहुोस:् य�द तपा�को बच्चाको दाँत भन� बाहेक स्टेनलेस स्ट�ल क्राउन, पल्पोटोमी वा दाँत �नकाल्ने जस्ता अन्य उपचार आवश्यक हुन्छ भने, अ�त�रक्त मञ्जुर� प्राप्त ग�रनेछ। 

य�द तपा�को बच्चालाई School Smiles ले प्रदान गन�भन्दा अन्य उपचार आवश्यक हुन्छ भने, तपा�का ला�ग �रफरल उपलब्ध गराइनेछ। 



गोपनीर्ता नीजतहरूको सूिना 

 स्ट्कूल म नस्ट्कानको  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 

हुननहुन्र्। तल उजल्लजित, गोपनीर्ता नीजतहरूको र्ो सूिना, , उपिारको अिजधको लाजग प्रभािकारी हुनेर् र हाम्रो अभ्र्ास मा पाजलत हुनन पर्य। 

हामी कननैपजन समर्मा हाम्रो गोपनीर्ता नीजतहरू र र्स सूिनाको सतयहरू पररमाियन गने अजधकार सनरजक्षत राख्र्ौं र कानूनको कदशाजनदशेहरू जभत्र र्स्ट्तो पररमाियन 

गनेर्ौं। पररितयन गरररे्को 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 सक्ननहुन्र् सन्दभयको िानकारी सूिनाको तल र्। 

संरजक्षत स्ट्िास्ट््र्  सूिना 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। 

 उपिार: तपाईंको सन्तानको संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको प्रर्ोग र प्रकटीकरर् एक जिककत्सक िा अन्र् स्ट्िास्ट््र् सेिा प्रदार्कलाई तपाईंको सन्तानको उपिार प्रदान गनय 

प्रदान गनय सककन्र् 

 भनिानी: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना हामीले तपाइाँको बच्चालाई प्रदान गरेको सेिाहरूको लाजग भनिानी प्राप्त गनय प्रर्ोग र िनलासा गनय सककन्र्। 

 आपातकालीन जस्ट्थजत: हामी तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सूिनालाई आपातकालीन जस्ट्थजत िा तपाईंको बच्चाको मृत्र्नको घटनामा तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् अिस्ट्थाको 

बारेमा पररिारको सदस्ट्र् िा उनीहरूको हेरजििारको लाजग जिम्मेिार अन्र् व्यजिलाई सूजित गनय सके्न र्ौं। 

REQUIRED BY LAW: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्रर्ोग िा िा िनलासा कानूनद्वारा िाजहर्ो भने हुन सक्र्। उदाहरर्का लाजग,  रोग सम्पर्कयत 

साियिजनक स्ट्िास्ट््र् कारर्हरू, सन्तानलाई दनव्ययिहार िा उपेजक्षत गरेको ररपोर्टिंग, घरेलन हहंसाको ररपोर्टिंग, िाद्य र और्जध प्रशासन समस्ट्र्ाहरु र और्जध को 

प्रजतकक्रर्ाहरु ररपोटय गन ेर रोग िा संक्रमर् िोजिम ररपोटय गने। 

 साियिजनक स नरक्षा / काननू कार्ा यन्िर्न: 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। 

 एपइन्टमने्ट ररमाइन्िरहरू: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् हेरजििार िानकारी तपाईको एपइन्टमेन्ट ररमाइन्िरहरू भ्िाईसमेल सन्दशेहरू, पोष्टकाियहरू र 

अक्षरहरूको रूपमा मद्दत गनय प्रर्ोग गनय सककन्र्। 

रोगी को अजधकारहरु  

प्रिेश 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 गनेर्ौं। तपाईंसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्राप्त गनय िा िैकजल्पक जिजध माफयत 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। 

 प्रजतबधं हरू: तपाइाँसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारीको िनलासाको केजह प्रर्ोगहरू माजथ प्रजतबन्धहरू अननरोध गन ेअजधकार र्। कृपर्ा सल्लाह जलननहोस्; 

अद्यजप, हामीलाई तपाईंले अननरोध गररएको प्रजतबन्धहरुमा हाजमले सहमत हुननपने र्ैन। र्कद हामी थप प्रजतबन्धहरूको बारेमा तपाईंको अननरोध पालन गनय सहमत र्ौं 

भन,े आपात जस्ट्थजतले कक्रर्ा नगरे सम्म मातै्र सहमत गररएको प्रजतबन्धहरू पालन गनेर्ौं। 

 स ंशोधन: तपाइाँ आफ्नो सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना पररमाियन गनय जलजित अननरोध प्रारम्भ गनय सक्ननहुनेर्। र्स संशोधन मा ककन िानकारी संशोजधत हुनन पर्य एक 

स्ट्पष्टीकरर् शाजमल हुनन पर्य केही शतयहरु हुन सक्र्न िहााँ हामी तपाईंको अननरोध अस्ट्िीकार गदयर्ौं। 

 प्रश्नहरू / जसकार्तहरू: तपाईंको गोपनीर्ता अजधकारहरूको बारे प्रश्नहरू िा उिनरीहरू िा तपाइाँको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी कसरी संभाला गररएको र् भने कृपर्ा 

सम्पकय  गननयहोस्: 

 

स्ट्कूल म नस्ट्कान   

लनइस  गारजबस , िीिीएस  

1499 जिन्दहास्ट्टय मागय, सनइट 100 

ग्रीनिनि, IN 46143  

फोन: 1.855.4 9 स्ट्माइल  

फैक्स: 317.886.6636 

 हामीलाई सम्पकय  गननयहोस्: contactus@schoolsmiles.com  
 

र्कद तपाईं आफ्नो उिूरी जनलजम्बत तररकामा सन्तनष्ट हुननहुन्न भन,े तपाईं स्ट्िास्ट््र् र मानि सेिा को संर्नि राज्र् जिभागसाँग औपिाररक उिूरी फाइल गनय सक्ननहुनेर्। 
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