
 Miles of Smiles, Inc. 
 يجب إمالء كال الجانبين من االستمارة

 __________________________تاريخ اليوم  _____________________________________________________________________________اسم المريض 

 _______الرمز  ______الوالية  ____________________المدينة  __________________________________________________________عنوان المريض 

 _____________وقت الغداء  ________________ المعلم __________________________المدرسة  ___________________________________هاتف المنزل 

 الجنس  ذكر  انثى )ضع دائرة( ____________________________ رقم السوشيال سكيورتي  ______العمر  ________________تاريخ والدة المريض 

 __________________________________________معلومات برنامج التأمين   ____________________________________________رقم المديكيد للطفل 

 ___________________أو آخر     سباني   إ)ضع دائرة حول واحدة(       قوقازي       هندي امريكي       امريكي افريقي       اسيوي        العرق

 _____________________________رقم هاتفه  ______________________________________اسم الشخص الذي يمكن االتصال به في حالة الطواريء 

 ____________________________________رقم الهاتف للطبيب   _______________________________________________اسم الطبيب الخاص بالطفل 

 

 ____________________________صلته بالمريض  _________________________________________________________اسم احد الوالدين / ولي االمر 

 __________________________البريد االلكتروني  ___________________________رقم السوشيال سكيورتي   _____________تاريخ والدة ولي االمر 

 _______الرمز  ______الوالية   ____________________المدينة  ________________________________________________________عنوان ولي االمر 

 _______________________________مكان العمل    ________________________هاتف العمل  ___________________________________هاتف المنزل 

 الرجاء تأشير واحدة من المذكورة ادناه اذا كان طفلك يعاني منها في الوقت الحاضر او في السابق:
 

 سرطان / ليوكيميا  مرض كلوي  ربو   دموية الوعية االقلب او الامراض 
 / نوبات مرضية صرع  سكر  تهيئة المريض طبياً ؟  ثقب في القلب  
 النزف سهولة  مرض كبدي  الحمى الروماتيزمية  فقر الدم 
  أخرى______________  إعاقة جسدية  إعاقة عقلية  إضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه 

 

 :او رد فعل سلبي اتجاه ما يليالرجاء تأشير واحدة من المذكورة ادناه اذا كان طفلك يعاني من حساسية 

 االسبرين  البنج الموضعي  البنسلين  )الالتكس )البالونات،القفازات،المطاط ... ألخ 
 االريثروميسين   أخرى___________________________________ 

 

 ال نعم      هل طفلك يتناول أي ادوية؟     

 اذا نعم ، اذكر جميع االدوية التي يتناولها والسبب في تناولها

_____________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ال نعم      ان من قبل؟     هل قام الطفل بمراجعة اي طبيب اسن

 ___________________________________________ ومتى كان ذلك؟  ____________________________________________ اذا نعم ، من هو؟ 
 

 ال نعم      ؟     يعاني طفلك ألم في االسنان في الوقت الحاضرهل 

 أشهر      أسابيع      أيام اذا نعم ، منذ متى؟   

 معلومات عن الصحة / االسنان

لفم طفلي وتوفير الرعاية الالزمة التي يراها طبيب  X) – اشعة(للقيام بعمل فحص اعطي موافقتي المسبقة لطبيب االسنان والموظفين المساعدين 

 تنصحني باالحتياجات المطلوبة للصحة الفموية لطفلي. انا سوف اقوم باستالم معلومات له.االسنان مناسبة لعالج حالة الفم لها او 

 
 كذلك اعطي تخويلي الطالق المعلومات الي تغطية تأمين صحي يمكن تطبيقها.

 

 في برنامجك: امهتمإجراء الترغب بإالرجاء تأشير اي 
 

 الحشوات   اشعة- X  الخلع  وقاية االضراس من التسوس  الفحص  
 حافضات المسافة مابين االسنان  التلبيس الكروم  التنظيف  لالسنان اللبنية روالجذ معالجة 
   أخرى______________   

 

_______________________________________________  _________________ _______________________________________ _______________ 

 التاريخ                      توقيع طبيب االسنان            التاريخ                                    االمرتوقيع ولي    
 

توقيع جميع خطوط التواقيع الثالثة كال الوجهين من االستمارة وكذلك  ما لم يتم اتماملن يكون باستطاعتنا رؤية طفلك سوف 

 )توقيعان اخرين في ظهر االستمارة(اء اتمام مليء ظهر االستمارة الرج )توقيع واحد في وجه االستمارة(
 

  اقلب الصفحة 

     

 

1 



سوف لن يكون بمقدورنا  ***

برؤية طفلك ما لم يتم اتمام وجهي 

 ***االستمارة وتوقيع خطوط التواقيع الثالثة 

 2011المحمول  طب األسنان برنامج

 مستوى خط الفقر الفدرالي ضوابط% من 200 – ماتضوابط الدخل في الحصول على خد
 

يتحتم عليك تقديم دخل العائلة الكامل حتى تكون مؤهالً للحصول على عناية االسنان المجاني الخاص بمؤسسة مايلز اوف 

 .Miles of Smiles, Incسمايلز 
 

المعاشات التقاعدية  اي مداخيل شهرية اخرى

الشهرية ، الراتب 

السوشيال التقاعدي ، 

 سكيورتي

الضمان االجتماعي 

الشهري ، دعم الطفل ، 

 نفقة الزوجة المطلقة

الدخل الشهري االجمالي 

 )قبل االستقطاعات(
اذكر جميع اسماء 

االشخاص اللذين يسكنون 

 في منزلك

$ $ $ $  

$ $ $ $  

$ $ $ $  

$ $ $ $  

 

 
 

 _________________________________________________________________________توقيع احد افراد االسرة البالغين 

 
. وأنا أفهم أن اي تحريف متعمد للمعلومات  أشهد أن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة وحديثة

 قد تعرضني للمقاضاة بموجب قانون الوالية والقوانين االتحادية المعمول بها.
 

  : )الورقة المرفقة(HIPPA سبة واالنتقال الخاص بالتأمين الصحيالمحاقانون 
 

خطي باستالمك لنسخة من ذلك  اقرارواستالم  HIPPAنحن مطالبين وحسب القانون باعطائك نسخة من اعالم الـ 

 االعالم.

 
 الخصوصية. اقر باني قد استلمت نسخة من اشعار سياساتهنا ،  ____________________________________انا ، 

 

 ولي االمر / الوصي القانوني / ممثل المريضتوقيع 
 

2 

3 

3 2 1 & 
 

& 
 

 التوقيع مطلوب

 2011المحمول  طب األسنان برنامج

 مستوى خط الفقر الفدرالي ضوابط% من 200 – الدخل في الحصول على خدماتضوابط 
 

يتحتم عليك تقديم دخل العائلة الكامل حتى تكون مؤهالً للحصول على عناية االسنان المجاني الخاص بمؤسسة مايلز اوف 

 .Miles of Smiles, Incسمايلز 
 

المعاشات التقاعدية  اي مداخيل شهرية اخرى

الراتب الشهرية ، 

التقاعدي ، السوشيال 

 سكيورتي

الضمان االجتماعي 

الشهري ، دعم الطفل ، 

 نفقة الزوجة المطلقة

الدخل الشهري االجمالي 

 )قبل االستقطاعات(
اذكر جميع اسماء 

االشخاص اللذين يسكنون 

 في منزلك

$ $ $ $  

$ $ $ $  

$ $ $ $  

$ $ $ $  

 

 
 

 _________________________________________________________________________توقيع احد افراد االسرة البالغين 

 
. وأنا أفهم أن اي تحريف متعمد للمعلومات  أشهد أن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة وحديثة

 قد تعرضني للمقاضاة بموجب قانون الوالية والقوانين االتحادية المعمول بها.
 

  : )الورقة المرفقة(HIPPAقانون المحاسبة واالنتقال الخاص بالتأمين الصحي 
 

اقرار خطي باستالمك لنسخة من ذلك واستالم  HIPPAنحن مطالبين وحسب القانون باعطائك نسخة من اعالم الـ 

 االعالم.

 
 شعار سياسات الخصوصية.اقر باني قد استلمت نسخة من اهنا ،  ____________________________________انا ، 

 

 ولي االمر / الوصي القانوني / ممثل المريضتوقيع 
 

2 

3 

3 2 1 & 
 

& 
 


