
 
 

 

 فحص األسنان في مدرستك
 
 

 أخبار رائعة! نحن قادمون إلى مدرستك! 

لطالب السنة األولى والثانية    سوف تقوم هيئة الصحة العامة بفحص األسنان بتاريخ 
يجري الفحص  من مرحلة الروضة وطالب الصف الثاني والرابع والسابع )في حال تواجده(، باإلضافة إلى طالب آخرين حسب الحاجة. سوف 

 ، أو المعايير الحالية(.2021وفق معايير هيئة الصحة العامة في أونتاريو )لعام 
 

 ما هو فحص األسنان؟ 

فحص األسنان هو نظرة سريعة في الفم يلقيها اختصاصي صحة أسنان مسجل. تُستخدم مرآة أسنان معقمة وقفازات حماية مصنوعة من الفاينل 
. سيُطلب من األطفال ارتداء كمامة لفترة قصيرة أثناء انتظارهم لفحصهم.  19-ة للسيطرة على عدوى كوفيدلكل طفل. ستطبق إجراءات إضافي

سيقدم فريق طب األسنان الكمامات. ال يُقصد بهذا الفحص أن يحل محل الفحص الشامل الذي يجريه طبيب أسنان العائلة. سوف يتم إخبار 
 أو في حال العثور على حالة سنية تتطلب متابعة عاجلة. األهالي في حال وجود منطقة تحتاج الهتمام 

 

 لماذا؟

  يساعد فحص األسنان العائالت على معرفة ما إذا كان طفلهم يعاني من مشكلة بأسنانه كما يساعدهم في الحصول على الرعاية. توفر الفحوصات
 ديد برامج صحة األسنان التي قد تلزم. أيضاً إحصائيات حول صحة أسنان الطالب في مجتمعنا المحلي، مما يساعد على تح

 

 كيف يمكنني إدراج طفلي أو استبعاده؟ 

إن لم يكن طفلك في أحد الصفوف المذكورة وكنت تريده أن يخضع للفحص، أو إن لم تكن ترغب بأن يخضع طفلك للفحص في 
إلكمال نموذج  wdgpublichealth.ca/hsoالموجود أدناه أو زيارة  QRالمدرسة، يُرجى استخدام رمز االستجابة السريعة 

 اإلدراج/االستبعاد على اإلنترنت. 

 
 على األقل من تاريخ الفحص المحدد. نموذج اإلدراج/اإلستبعاد قبل أسبوع يُرجى إكمال •

 

 
 ما خدمات األسنان المجانية المتوفرة لدى هيئة الصحة العامة؟ 

عاماً فما دون للعائالت  17تقدم هيئة الصحة العامة خدمات صحية سنية مجانية لألطفال والشباب في سن 

رعاية األسنان. اتصل بنا لمعرفة المزيد عن برامج صحة األسنان المجانية التي ال يمكنها تحمل تكاليف 

 لدينا أو لحجز موعد. 

 

 2661فرعي  7293-265-800-1خط صحة األسنان: 
ن حماية المعلومات الصحية الشخصية. ستُستخدم هذه المعلومات لتقديم برامج وخدمات الصحة العامة؛ وإدارة الوكالة؛  وتُجمع المعلومات في هذا النموذج بموجب سلطة قانون حماية الصحة وتعزيزها وفقاً لقانون البلدي لحرية المعلومات وحماية الخصوصية وقان 

 .4340فرعي  1-800-265-7293ى كبير مسؤولي الخصوصية على الرقم حول جمع هذه المعلومات إلوحفظ قاعدة بيانات الرعاية الصحية، والسجالت والبحوث ذات الصلة، بما يتفق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية. يجب توجيه أي أسئلة 
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