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    امتالخ 
 السن 

 !األسنان  عىل  للحفاظ
؟  امت الخ  هو  ما   

 السن 

  الميناء   طبقة  وخدوش  الثقوب  عىل  عالوة   باألسنان  التشققات   سد   عىل   السني   ام تالخ   يعمل   .البالستيك  من   بيضاء  أو  شفافة  يقةق ر   تغليف   طبقة   السني   ما تالخ   يعد

  من  بطبقة   السن  طىلت   .األسنان  تسوس   إىل   يؤدي   مما  بها   األطعمة  التصاق   وعدم   األسنان   إىل  البكتيريا   دخول  عدم   عىل  يحافظ   كما   .األسنان   عىل   الموجودة

 عىل   اللمعان   إلضفاء  مضيئة  بطبقة   قوىت  ثم   السني   ام الخت 

 .ألم  دون  سريعا  يتم  اإلجراء  هذا  .األسنان

    األسنان  ما 
    ام ت الخ  استخدام  يتعي     الن 

 لها؟   السن 

 عرضة   األكثر  األسنان  هي  فهذه   (.س ااألضر)  الخلف   أقصى   في  والسفلية   العلوية   األسنان  عىل   السني   امت الخ   استخدام  ينبغي

 .بالتسوس   إللصابة 

    كيف
    ام ت الخ  عىل  الحصول  يمكنن 

 ؟  ا ً  مجان  لطفل    السن 

  لطفلك   يمكن  ، (ميشيغان  بوالية   !SEAL السني   ام تالخ   امج ن بر ) !Program Sealant Dental  MICHIGAN SEAL امج ن بر   خالل  من 

  Dental  امجن بر   أو   Medicaid  خدمات   سوى   ة فوتر   تتم   ولن  .شيء   أي   مقابل  سداد   كت وأسر  منك   لبط ُ  ي   لنو  السني   امت الخ   عىل  الحصول

Kids  Healthy   امجن بر   أو  MIChild  مدعوم   امجن البر  هذا   .بك  خاص   انن األس   عىل   آخر   نتأمي  أو 

 !مجانا السني عىل الختام  أللطفال بالحصول والتبرعات للسماح والهباتالمنح  خالل من 
 
 
 
 
 
 

 

    طفلك   يشارك   لك  
 
 !Program  Sealant  Dental  MICHIGAN  SEAL  برنامج   ف

    امتالخ   امج ن بر )
 :البسيطة  الخطوات  هذه  اتبع   (ميشيغان  بوالية   !SEAL  السن 

 

 .المرفق  النموذج   أكمل

 ءا اإلجر  هذا  .السني  ام ت الخ   لوضع  طفلك  مدرسة   ل ىإ  نذهب 

 .ألم  دون   سريعا  يتم

  بمقدار  ا ييوم  ين ت مر   بالفرشاة  طفلك  أسنان  غسل  في  استمر  السني،   ام ت الخ  وضع  بعد 

 يحتوي   الذي  األسنان   معجون   من  لءا الباز   حجم

 .قوية  األسنان   بقاء   عىل  للمساعدة  الفلورايد  عىل

 :ىلو أ ل ا   ة خطو ل ا 

 
 :الثانيةالخطوة  

 

 :الثالثةالخطوة  



 

 

 :عىل   يساعدهم   األطفال  أسنان   صحة   عىل   الحفاظ

 أصحاء   وهم  بالمدرسة  األداء  تحسن      •

 أقل   مرضية   أيام      •

 بسهولة   ومضغه  الطعام  تناول      •

قة  بابتسامات  الظهور      •  تشجعهم   مشر

 صداقات  تكوين  عىل
 

    امتالخ  عن   المزيد  ةف لمعر
 :السن 

 :مع   تواصل   أو  األسنان  صحة اختصاصي  أو  بك  الخاص   األسنان  طبيب   مع  تحدث 

 ميشيغان   لوالية  التابع  الفم،   صحة   برنامج

 ميشيغان   والية  في  اإلنسانية  والخدمات  الصحة  وزارة
 

oralhealth@michigan.gov 

Healthy Kids Dental  برنامج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون  لهم الحماية  Dental Kids Healthy برنامج  يوفر لذلك بثمن، تقدر ال طفلك ابتسامة  إن 

 :زيارة  يرجى  وللتسجيل،  الخدمات  عىل  للحصول  األهلية  عن  المزيد  لمعرفة  .تتكبدها  تكلفة

.Michigan.gov/HealthyKidsDental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أو  العرق  بسبب  مجموعة   أو  د فر  أي  ضد   تمييز  أي   )MDHHS( ميشيغان  والية   في  اإلنسانية  والخدمات  الصحة  ة را وز  تمارس  ال

 المعلومات  أو  االجتماعية  الحالة  أو  الوزن  أو  الطول  أو  اللون  أو  الوطني  المنشأ  أو  العمر  أو  الدين

 .اإلعاقة  أو  السياسية  المعتقدات   أو  عنها  التعبير   أو  الجندرية  الهوية  أو  الجنسي  الميل  أو  الجنس  أو  الوراثية

mailto:oralhealth@michigan.gov
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