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 تقرير فحص أسنان خاص

REPORT OF PRIVATE DENTAL EXAMINATION 
 Name of School/ اسم المدرسة

 

 

 Date Issued/تاريخ اإلصدار Student ID/ رقم هوية الطالب

 Name of Student/ اسم الطالب

 

 

كتاب/قسم/فةغر DOB/ تاريخ الميالد /Rm/Sec/Bk) الصف /Grade 

 إلى طبيب األسنان

في الصف الثالث، و، ول مرةألالمدرسة عند دخول )على فترات و ةاألسنان الدوري صتلقي فحالوالية رس افي مدمن الطالب الذين يدرسون بنسلفانيا يتطلب قانون 

لدى ن لم يكإذا . اءوصياأل/ مسؤولية الوالدين  يهالفحوصات هذه ثمن دفع ويكون . المدرسةإلى حضور للالفحوصات هذه تطلب و(. وأثناء وجوده في الصف السابع

الطالب أو فحص أسنان يرجى إرفاق نسخة من . التأمين الصحيعلى تقدم طلب للحصول بمساعدة األسرة بممرضة المدرسة فستقوم تأمين صحي، أي األسرة /الطالب

 . تسجيل البيانات أدناه

 .كمشكرا لتعاون

/To the dentist 

Pennsylvania law requires that students attending school in the Commonwealth receive periodic dental examinations at stated 

intervals (upon original entry, while in third grade, and while in seventh grade).  These examinations are required for school 

attendance.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  If the student/family does not have 

health insurance, the school nurse will help the family apply for health insurance.  Please attach a copy of the student’s dental 

examination or record the data below.  Thank you for your cooperation. 

ابتدأ العالج/تحت المعالجة /Under Treatment/Work Begun ال حاجة للعالج/تمت المعالجة  /Complete of Work/No Treatment 

Necessary 

 Date Work Begun/ تاريخ بداية العالج

 

 No treatment Required now/ ال حاجة لمعالجة اآلن

 تاريخ موعد المتابعة

/Scheduled follow-up appointments 

 تمت كل التصليحات الضرورية □

/All necessary dental work completed 

 Date of dental exam/ تاريخ فحص األسنان

 

 Expected completion date/ التاريخ المتوقع إلنهائه 

تعليمات خاصة للمدرسة/متابعة عالج/مالحظات /Comments/follow-up treatment/Special instructions to school 

 

 

 Name of dentist/ اسم طبيب األسنان

 

 Telephone/ الهاتف

 Signature of dentist/ توقيع طبيب األسنان

 

 Date signed/تاريخ التوقيع

 Address/ العنوان

 

 Fax/ الفاكس

 ：Important/هام

:الرجاء إرجاع النموذج إلى /Return this form to:  

       ________________________________________________________ 

الطبيب/ممرضة المدرسة         /Certified school nurse/practitioner 

                                    ________________________________________________________ 

 School/المدرسة                                                    

                                    ________________________________________________________ 

 School Address/ عنوان المدرسة                                                   

                                    _________________________________________________________ 

 Telephone/ الهاتف                                                  
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