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 نشرة ألولياء االمور –طالء الفلورايد بالروضات 
      _______________ :اسـم الروضة أولياء األمور األعزاء، 

 للمربية بعد ملئ االستمارة: اوإرجاعه نرجو التََمعن بالنشرة المرفقة

 واألسنان الفم صحة تَحسٌن فعالٌات توسٌع سٌتم ،"صح الصحي" وصحٌة نَشطة لحٌاة الوطنً والبرنامج للتلمٌذ االسنان صحة اتخدم بإطار

 .بالروضات لألوالد

 حول البرنامج:

مرتٌن بالعام على ٌد طبٌب األسنان أو مساعدة الصحة الفموٌة على أسنان طفلكم فً الروضة بإطار الخدمة، سٌتم طالء الفلوراٌد  

 .(שינניתوالسنٌة )

 Sodium Fluoride %5طالء الفلوراٌد هو طالء شفاف اللون مائل للون األبٌض، ٌأتً بطعم ورائحة الفاكهة، ٌحتوي على   

 .تَفرٌش )فَرن( األسنان ضد مرض التسوسوالذي ٌعطً ولاٌة إضافٌة للتً ٌعطٌها 

ابتالع تراكٌز عالٌة من الفلوراٌد لفترات طوٌلة لد ٌؤدي الى ظهور بُمع بٌضاء اللون على األسنان. مع ذلن، احتمال حصول ذلن  

 .ضئٌل جداألسنان طفلكم بسبب طالء الفلوراٌد هو 

 سٌتم ابالغكم بفتره لبل حصول ابنكم على الطالء، أنتم مدعوون للحضور للروضة بولت تطبٌك البرنامج. 

 منكم معاٌنتها والعمل بها. نرجوسوف تتلمون تعلٌمات ما بعد طالء الفلوراٌد فً تطبٌك البرنامج فً روضت ابنكم،  

 الظاهرة فً أسفل الصفحة.  لمن خالل التفاصٌ االستفسارات وأسئلة اضافٌة، بإمكانكم التواصل معن 

   ة الموافمة المرفمة بالنشرة وارجاعها للمربٌة.لكً ٌستطٌع طفلكم المشاركة بالبرنامج، علٌكم التولٌع على استمار 

وسٌتم إحالة الطفل إلى عٌادة األسنان لتمٌٌم  ٌتم طالء الفلوراٌد على اسنانه بالروضة، إذا كان طفلن ٌعانً من الحساسٌة ، لد ال  

 الوضع واتخاذ لرار حول اإلجراء.

لمعلومات ة، لتتمكنوا تحدٌث ابفترذلن  سٌتم ابالغكم لبل مرة أخرى.أشهر  6سٌتم طالء الفلوراٌد على أسنان طفلكم بالروضة بعد  

 ، إذا لزم األمر.الشخصٌة والطبٌة لطفلن

 ور:ـاء األمــقة ألوليــارة موافــاستم

  صندوق المرضى:  : رلم الهوٌة  :اسـم الطفل

     اسم ولً األمر كامالً:

 : َوضع دائرة على اختٌاركم ٌرجى

  :تفاصٌل اضافٌة ال / نعم من الحساسٌة؟ هل ٌعانً طفلكم

    ال / نعم    للمستشفى بسبب الحساسٌة بالسابك؟   طفلكمهل تم ادخال 

   طالء الفلوراٌدعلى  قـوافـم 

      

   طالء الفلوراٌدعلى  قـوافـر مـيـغ 

      
  التارٌخ  التولٌع  
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