
  برنامج تنظيف ا�سنان تحت ا�شراف

  للمساعدة في تقوية ا�سنان
  

 الموافقة
  

بدون ھذه و.  تنظيف أسنانھم يوميا وإجراء الفحص $سنانھم برنامجم من المشاركة فيك موافقة الوالدين ليتمكن أطفالتلزم
وإذا كنتم قد أعطيتم موافقتكم ولكن . ھالبوا ھم المشاركة في بالمشاركة حتى لو طكم$طفالنتمكن من السماح الموافقة، لن 

  . إلى المدرسةكتابة سحب الموافقة في أي وقت ميمكنك. فلن يُرغم على ذلك المشاركة، يرغب في طفلكم ;
  

  شراف؟ا�ما ھو برنامج تنظيف ا�سنان تحت 
  

 أسنانھم بتنظيف ا$طفال قامإذا و. تساعد مادة الفلورايد في معجون ا$سنان على تقوية ا$سنان وجعلھا أقل عرضة للتسوس
.  بكثيرأقل ھم للتسوس تعرض أسنانسيكون احتمال، معجون أسنان يحتوي على مستوى عال من الفلورايد باستخدامبانتظام 

  : اPتي على البرنامجنطويي. $طفالكم صحة الفم وا$سنان نأن يحسّ  يجب الذي  المدرسةضمن ھذا البرنامج يتم إجراء
 

 )يقوم طبيب ا$سنان بزيارة المدرسةحيث (ن فحص ا$سنا •

 )يتم ھذا في المدرسة(تنظيف ا$سنان بالفرشاة يومياً  •

 ). ما تعلموهتبينقد يُعطى لUطفال منشورات (المعلومات عن صحة الفم  •
  

  تنظيف ا�سنان يومياً تحت ا�شراف
  

  . ذلكيتم ھذا مرة في اليوم، ويتم اYشراف عليه من قبل موظفين مدربين على
 

لھذا سيكون لدى كل طفل فرشاة أسنان خاصة به والتي يتم حفظھا في المدرسة ضمن حاويات مصممة خصيصا  •
 .الغرض

 .سوف يتم تغيير فرشاة ا$سنان كل فصل دراسي •

 على منديل ورقي، ١٤٥٠ همقدارتركيز  على الفلوريد ب تحتويسنانا$ كمية صغيرة جدا من معجون يتم عصر •
 . لمدة دقيقتين بالفرشاةا$سنانلتنظيف  تُستخدم بعد ذلك حيث سنانا$شاة  على فرتوضعثم 

يمكنكم معرفة مقدار كمية الفلورايد . ; يزال يتعين على ا$طفال تنظيف أسنانھم في المنزل كل صباح وكل مساء •
 .في معجون ا$سنان المستخدم لطفلكم من خeل قراءة قائمة المكونات على ا$نبوب

يلزم أن يكون لدى أطفالكم استمارة الموافقة موقعة من أحد الوالدين أو الوصي قبل أن يتمكنوا من ا;لتحاق في  •
 .البرنامجھذا 

  

  فحص ا�سنان
  

سيقوم طبيب ا$سنان بزيارة المدرسة وفحص أسنان . سيتم إجراء ھذا الفحص مرة في السنة، عادة في بداية البرنامج
إن ھذا ليس فحصاً كامeً لذلك ; يزال ھناك حاجة إلى زيارة طبيب ا$سنان . استخدام مرآةا$طفال لفترة وجيزة ب

  :أن ھذا الفحص يساعد على اPتي. الخاص بكم
  

 طبيب  أبداً زيارةيسبق لھم طبيب ا$سنان، خاصة أولئك الذين لم عندسيعطي ھذا لUطفال التجربة لما يحدث  •
 .ا$سنان

 . بعد ذلكيلزم عمله معلومات حول ما الوالدينUسنان، وإعطاء لمعرفة أي تسوس محتمل ل •

 .سنان ا$خدمات طبلUطفال الذين ليس لديھم إمكانية الوصول إلى  •

 .لمعرفة مدى نجاح البرنامج ولعمل التغييرات لتحسينه •
  

عنوان البريد . ھذه المعلومات بصيغة مeئمة أكثرإذا كانت صيغة ھذه المنشورة ليست مeئمة لكم، يرجى ا;تصال بقسم ا;تصا;ت حيث سنوفر لكم 
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