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 مجنابر يغطي !تستطيع نكأل  . 1

 Medi-Cal انناألسة ايعر .

 أوة يانجمان ناألسوص حف

 laC-ideM لتكلفة ا منخفضة

ت قاستحقاال هلينلمؤا)اء ضألع

لغين للبا يمكن .(انناألسة ايعر

يمكن و ،معا كل فحص عىل للحصوا

كل  فحص عىل للحصوا لطفالأل

.رشهو ستة

ً  بهالذا ابدأ لطفلك يسبق لم  . 2

ان.ناألسب يبطإىل 

ل طفاألا عند ستسو يظهر نأ يمكن

لثة  حما .فقط مينعا عمر من يةابد

 بيبطإىل م ذهأخبك الفأطان نوأس

ور.هشة تسل كان ناألس

ِ ً

 ل!امح ِتأن .3 

ً ِ ِ ا ءجز نكسناأو فمك صحة تمثل

. طفلك مةسال عىل صلحرا من اكبير

ص خا مهتماال نكسناأو لثتك جتحتا

 مهالغإبن مدي أكتت. وقالذا هي ف

تيب بتر مكقيا عند ملحا نكبأ

د.وعمال

ِ ً

ِ ِ

ِ ِ

 ك!لفطلاألول الد يمالد يعاء ج.4  

 األوىلك لفطة ارزيلا ًدوعمب تر

تظهر  نأ دبمجر نسناألا لطبيب

 الدهيمد يعيء جمد نعأو ه اننأسأول 

 اءنتاالعم همالن مق. بأسا مهأياألول، 

. تسقط حتى لطفلا نسنابأ اجيد ً

 ةروضإىل اب ذهالك لفطدأ بي  5 .

 ال.فاألط

مستعد  طفلك نأ من كدللتأ

نيا رليفوكا ننوقا لبيطا ،سةرللمد

ن سناأ فحص عىل طفلك يحصل نبأ

 الفاألطة روضي فا إمو ايم 31 لبحلو

 األوله امعان كا مهأياألول، ف صالأو 

 ة.امعالة درسمالي ف

 رتهظد قة مدائالك لفطروس ض.6   

يا لبكترا من سولضرا لئكوأ حميإ

حجز  يقطر عن سلتسوا و ةرلضاا

طبيب  من طلب و للفحص عدمو

 اهإنروس. ضالات امتخع وضان ناألس

تحمي  نأ يمكن و لمةمؤ غير ،يعةسر

! تاسنو ةلعد لخلفيةا طفلك نسناأ

.  هلتو يةنولثاا سةرلمدا نهيأ طفلك . 7

لطفلك  نسناألا يةعار تماخد

سن  حتى لتكلفةا منخفضة وأ نيةمجا

 ىلعوا ظافحيأن ك الفأطد اعس . ٢١

يق طر عن نهمسنابأ يةلعناا تينور

ل حتماإ نيكو مياأ في عيدامو يدتحد

.كبرأ بها مهمالتزإ

SmileCalifornia.org 
1-800-322-6384

http://SmileCalifornia.org


 نمد واحو هك اننأسة حصىل عاظ فحال

 لصحتك فعلها يمكنك لتيا ءشياألا همأ

ة.امعال 

نسناألا تنظيف من كثرأل جةبحا نتأ ،صحي فم جلأ من

ط.يخوالاة رشفالب

 عىل فظحا .نكسناأو فمك بصحة كبير بشكل متصلة مةلعاا صحتك .مهمة نكسناأ صحة

 بتكصاإ خطر من لتقلل منتظابا نسناأ صلفحو تبرو ،نكسناأو لفمك ةجيد ميةيو يةعار

.ةلخطيرا لصحيةا كللمشابا

:ةلمغطاا تمالخدا تشمل قد

لسينيةا شعةألبا يرلتصواو تصالفحوا 	

فيظنتالاءات رإج 	

لسنيةا تمالختاا 	

يدارلفلوبا جلعالا سبل 	

*انجيتوالوات شحال 	
رلجذا تخطيطو يجرلتدا 	

ذورجالوات نقالج عل بس 	

 وارئطالات دمخ 	

انناألسع لخ 	

انناألسم دواعالج ع 	

ئيةلجزاو ملةلكاا طقمألا 	

مقاألطن يطبتادة إع 	

(اداتنسال) ان ناألسم ويقت  	
هلينللمؤ قلأو امعا 21 لعمر  ً

.SmileCalifornia.orgي فات دمخالذه هن عد زيمالىل عف رعت 

تاللحاا بعض في لتغطيةبا ةلمشمو نتكو قد (لخلفيةا نسناالا)ك واحضوالاس راألضان جيت* 

تقاستحقاا (DHCS)ة يحصالة ايعرالات دمخة اروزادت أع،  2018 يرينا1 ن ما ًدءب

.قلنطاا ملةكا نسناأ بتغطية كثرفأ امعا 21 عمر في ءعضالأل نسناألا يةعار من لغينلباا

.SmileCalifornia.org ةريابز قم ،ةلمغطاا تماللخد ملةلكاا ئمةلقاا فةلمعر

ً

للفم  لمنتظمةا صلفحواو ةلجيدا نسناألاو لفما يةعالر يمكن 
ال.موالت وقالك لر وفتأن ان نواألس

ً

نتامر
ملعاا يف

 Medi-Cal  دم قت

 انناألسب طات دمخل

منخفضة  وأ نيةمجا ا صفحو

ء عضالأل رشهو ستة كل لتكلفةا

. اًما ع21 عمر تحت

ع  الرضَّ
 دعبان ناألسادة يعإىل األوىل ك لفطة ارزيم تتأن ب جي

 األول.الده يمد يعك ذلاوز جتيأال ىل عه، اننأسأول ور هظ

ه عدتسا حيث .طفلك نموو لصحة يةحيو للبنيةا نسناألا

 ام.ستواالبالم كوالغ ضمالىل ع

األطفال
أ يبد  مبكر عمر في للبنيةا نسناألا فقد في لطفاألا أيبد 

 يف ة مدائالم هاننأسدأ بتا دمنعذا وهوام. أعة سمخن م

  روسضالات امتخن عان ناألسب يبطأل اسو. منال

ل  طفاألا بيصا .سلتسوا من طفلك سوضر يةلحما

ثة  ثال ليابحو كثرأ سلتسوبا تماختا يهملد ليس ينلذا

*.تماختا يهملد بمن نةرمقا فضعاأ ً

المراهقون
 ةرضع ر ثأكم هلعجإىل ا، ًبالغون قاهرمالل عفيا مكة، ريكسالات روبشموالة معاألطاول نتؤدي ي 

 اتوصحف ل معون لواصين ذيالون، قاهرمالن مضيان. ناألسوس سوتة ثلالرض مر طخل

.غلبلوا حتى ةجيد فم صحة ،منتظمة

ً

رةم  
دةواح

ملعاا يف

 Medi-Cal  دم قت

 انناألسب طات دمخل

منخفضة  وأ نيةمجا ا صفحو

من  كبرألا ءعضالأل لتكلفةا

ا  .ًره  ش12ل ك اًما ع21 عمر

الحمل
. لحملا لخال كللمشاا للفم ةلجيدا لصحيةا يةعالرا تمنع 

لتغطية با تتمتعين نتفأ ،Medi-Cal في ةعضو بصفتك

 12 ةلمد طفلك ةدالو بعدو لحملا ةفتر ءثناأ مينيةلتأا

لثلث ا في هو نسناألا طبيب ةريالز قتو فضلأ .اشهر

من  27وع باألسإىل  13وع باألسن م) لحملا من نيلثاا

.(لحملا

ِ ً ِ

ِ

ً

 البالغون
يمكن و .بصحتنا يةلعناا هميةأ دادتز ،لعمرا في منابتقد 

تحسن  نأو نسناألا فقد من تقي نأ ةلجيدا لفما ِّلصحة

.نيةلجسماا لصحةا من

كبار السن
لكن   ،لفما في ىخرألا لصحيةا كللمشااو للثةا ضلمر ضةعر نتأ ،لسنا في كبير كشخص

 بيبطة ارزيك ذلن مم واألها، ًيوميان ناألسط يخدام ختواسوم، يالي فن يترماة رشفالدام ختاسب

.لخطرا اهذ من تقلل نأ يمكنك ،منتظابا نسناألا

www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.htmlا هنمة ايوقوالاض راألمىل عة رطيسالز اكرمدر: صمال*

ً
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