समय बचत गनुह
ष ोस ्!
आफ्नो बच्चालाई फोनबाट साइन अप गनष

1.855.497.6453 मा कल गनुह
ष ोस ्

वा यहाँ िएर दताड िनह
ुड ोस ् www.schoolsmiles.com
यदि तपाईं आफ्नो बच्चालाई सहभागी गराउन चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक स्कुल वर्षमा एउटा नयााँ फारम पूरा गनुप
ष छष

सबैका लागग िन्त गचककत्सा सेवा तपाईंको लागग नन:शुल्क *
* मेडिकएि तथा अनुदानको स्वीकृततका लागि

कायषकममा सबैलाई नन:शल्
ु क डेन्टल सामग्रीहरू प्रिान गररनेछ!

बच्चाको सामान्य जानकारी

चरण 1

बच्चाको कानुनी नाम: _______________________________________जन्मममतत: ______/ ______/ ________ (िोलो लिाउनुहोस ्) पुरुष महहला
ठे िाना: ________________________________________ सहर: ______________________राज्य: ___________________जजप:__________
स्कुल: _______________________________________ काउन्टी: ______________________________________कक्षा:_________________
आमाबुवा/अमििावकको नाम: __________________________________________________ फोन: (_____________)____________________
बच्चाको ssn:

        

भुक्तानीको जानकारी:

(कृपया गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्)

1. मेडडकएड जानकारी: 10 वा 12-अंकको ID #

मेडडकएड



ननजी बीमा



कक्षाकोठा #: ________________________

बीमा नगरे को



           

Manaaed हे रचाह योजना: ________________________________________________________________________________________________________

चरण 2

2. ननजी बीमा:
िन्त गचककत्सा

बीमा कम्पनीको नाम:____________________________________________________ Ins. फोन:____________________________________

सदस्यको नाम: ___________________________________________________________सदस्यको जन्मममतत: ____________/ ___________/ ___________
सदस्य ID: ___________________________________________सदस्यको SSN: ______-______-______-______-______-______-______-______-______
3. बीमा नगरे को भए िन्त गचककत्सा ववकल्पहरू:
 स्व भक्
ु तानी ववकल्प: यहद तपाईं आफ्नो बच्चालाई तत्कालै जचाउन चाहनह
ु ु न्छ िने तपाईंसँि घटाइएको $99 शल्
ु क ततने ववकल्प छ जसमा उनीहरूको सफाई, एक्स-रे , फ्लरु ाइि
र परीक्षा समेहटएको छ । बच्चालाई जचाउनु िन्दा पहहले नै $49 मनी अिडर माफडत वा फोन माफडत कल (1.855.497.6453) िरे र िुक्तानी िनडप
ु छड

। अनि
ु ान अनरु ोधको ववकल्प: यहद तपाईं अनद
ु ानको लागि हाम्रो प्रतीक्षासच
ू ीमा रहन चाहनह
ु ु न्छ िने कृपया यो बक्सामा गचन्ह लिाउनह
ु ोस ् । यो जो पहहला आउँ छ

उसैलाई

प्राथममकता हदइने ववकल्प हो ।

चरण 3

महत्त्वपूणष स्वास््य सम्बन्धी प्रश्नहरू:
1. के तपाईंको बच्चामा अहहले तनम्नखाले कुनै गचककत्सा अवस्था छ: मट
ु ु सम्बन्धी समस्या, मसजर डिसअिडर, एलजी, आहद? यहद छ िने तल सच
ू ीबद्ध िनह
ुड ोस ् ।
यहद छै न िने खामल छाड्नह
ु ोस ्:________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

चरण 4

हस्ताक्षर आवश्यक
म आमाबव
े ो छु र स्कुल स्माइल्सका दन्त गचककत्सकहरूलाई स्कुलमा मेरो बच्चालाई तनम्न सेवाहरू प्रदान िनड
ु ा/अमििावक ___________________________ ले बझ
ु क
अनम
ु तत हदन्छु जसमा तनम्न कुराहरू समाववष्ट छन ्: आवश्यकता अनस
ु ार 6 महहनाको चेकजाँचको लागि परीक्षण, एक्स-रे , सफाई, फ्लरु ाइि, र मसलेन्टस । म मेरो बच्चालाई
दाँत िनड र उक्त िािलाई बेहोस बनाउन स्थानीय एनेस्थेहटकको रूपमा फलोअप हे रचाहको लागि आवश्यकता अनस
ु ार दाँतको उपचार प्राप्त िनड पतन अनम
ु तत हदन्छु । मैले
बझ
े ो छु र सहमत छु कक उपचारको बेलामा लेजर कफमलङ वा पल्पोटोमी (बच्चाको दाँतमा रुट क्यानल) जस्ता सरु
ु क
ु मा पत्ता नलािेका अवस्थाहरू फेला परे मा उपचारको प्रकिया
पररवतडन िनड वा थप्न आवश्यक पनड सक्छ । मैले बझ
े ो छु कक मेरो बच्चालाई स्टे नलेस जस्टल िाउन वा दाँत फुकाल्न परे मा थप सहमतत आवश्यक पनेछ ।
ु क
ववत्तीय वववरण: कृपया याद राख्नह
ु ोस ् कक प्रदान िररएको कुनै पतन उपचारले तपाईंको बच्चाले तनजी बीमा, स्वास््य बीमा कायडिम, मेडिकएि र हुजजयर हे ल्थवाइज अन्तिडत
प्राप्त िने िववष्यका लािहरूमा असर िनड सक्नेछ । स्कुल स्माइल्स HIPPA िोपतनयता सच
ू नाको एक प्रतत यो फारमको पछाडि समावेश िररएको छ । हस्ताक्षर िरे र मैले यो
पतन बझ
े ो छु कक यसको एक प्रतत मेरो बच्चाको अपोइन्टमेन्टमा पतन प्रदान िररनेछ र थप प्रतत प्राप्त िनड 1.855.497.6453 मा कल िरे र अनरु ोध िनड सककन्छ ।
ु क
तल हस्ताक्षर गरे र तपाईं एक वर्षको लागग ननयममत िााँतको सफाईका साथै कुनै पनन आवश्यक िााँतको उपचारको लागग सहमनत जनाउाँ िै हुनुहुन्छ ।

आमाबव
ु ा/अमभभावकको हस्ताक्षर: _________________________________________________ममनत:___________________________

यहद तपाईंको बच्चालाई स्कुल स्माइल्समा प्रदान िनड सककने िन्दा बाहहरको उपचार आवश्यक परे मा तपाईंलाई ररफरल प्रदान िररनेछ ।

गोपनीर्ता नीजतहरूको सूि ना
स्ट्कू ल म नस्ट् कानको कानूनी जिम्मेिारीहरू: संघीर् र राज्र् सरकारको कानननी आिश्र्कताहरू द्वारा प्रािधान गररएको अननसार, तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी
सनरजक्षत हुननपर्य। हामी ले जनजित हुनन आिश्र्क र् कक तपाइाँ गोपनीर्ता नीजतहरू, कानननी कतयव्यहरू र हाम्रो संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको अजधकारहरू बारे सिाग
हुननहु न्र्। तल उजल्लजित, गोपनीर्ता नीजतहरूको र्ो सूिना, , उपिारको अिजधको लाजग प्रभािकारी हुनेर् र हाम्रो अभ्र्ास मा पाजलत हुनन पर्य।
हामी कन नैपजन समर्मा हाम्रो गोपनीर्ता नीजतहरू र र्स सूिनाको सतयह रू पररमाियन गने अजधकार सनरजक्षत राख्र्ौं र कानूनको कदशाजनदेशहरू जभत्र र्स्ट्तो पररमाियन
गनेर् ौं। पररितयन गररर्ेको अजघ हामीले बनाएको िा प्राप्त गरेको संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना सजहत हामी सबै संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको लाजग पररमार्ियत प्रभािकारी
बनाउन अजधकार सनरजक्षत राख्र्ौं । र्ो सूिना पररितयन गनायले सबै महत्त्िपूर्य पररमाियनहरू पूियजनधायररत हुनेर् । र्ो सूिना अननरोधमा उपलब्ध हुनेर् ।
र्ो सूिनाको प्रजतजलजप तपाईंको अननरोधमा उपलब्ध हुनेर् । तपाईंको सनजिधाको लाजग, तपाईं कसरी सम्पकय गनय सक्नन हु न्र् सन्दभयको िानकारी सूिनाको तल र्।

संर जक्षत स्ट्िास्ट््र् सूि ना प्रर्ोग र प्रकटीकरर्
तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सम्बन्धमा िानकारी उपिार, भनिानी र अन्र् स्ट्िास्ट््र् हेरजििार सञ्चालनको उद्देश्र्का लाजग प्रर्ोग र िनलासा गनय सककन्र्। तल उजल्लजित
उदाहरर्हरूले प्रर्ोग र प्रकटीकरर् प्रकक्रर्ा को व्याख्र्ा गदयर् ।
उप िार: तपाईंको सन्तानको संरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको प्रर्ोग र प्रकटीकरर् एक जिककत्सक िा अन्र् स्ट्िास्ट््र् सेिा प्रदार्कलाई तपाईंको सन्तानको उपिार प्रदान गनय
प्रदान गनय सककन्र्
भनि ानी: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना हामीले तपाइाँको बच्चालाई प्रदान गरेको सेिाहरूको लाजग भनिानी प्राप्त गनय प्रर्ोग र िनलासा गनय सककन्र्।
आप ातकालीन जस्ट्थजत: हामी तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सूिनालाई आपातकालीन जस्ट्थजत िा तपाईंको बच्चाको मृत्र्नको घटनामा तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् अिस्ट्थाको
बारेम ा पररिारको सदस्ट्र् िा उनीहरूको हेरजििारको लाजग जिम्मेिार अन्र् व्यजिलाई सूजित गनय सक्ने र्ौं।
REQUIRED BY LAW: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्रर्ोग िा िा िनलासा कानूनद्वारा िाजहर्ो भने हुन सक्र्। उदाहरर्का लाजग, रोग सम्पर्कय त
साियिजनक स्ट्िास्ट््र् कारर्हरू, सन्तानलाई दनव्ययिहार िा उपेजक्षत गरेको ररपोर्टिंग, घरेलन हहंसाको ररपोर्टिंग, िाद्य र और्जध प्रशासन समस्ट्र्ाहरु र और्जध को
प्रजतकक्रर्ाहरु ररपोटय गने र रोग िा संक्रमर् िोजिम ररपोटय गने।
स ाियिजनक सरन क्षा / कानून कार्ायन्िर्न: तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् सूिनालाई शंका, असन्तनष्ट, िा हराएको व्यजि पजहिान गनय िा पिा लगाउने उद्देश्र्का लागी िा एक
व्यजि िा सामान्र् िनताको स्ट्िास्ट््र् र सनरक्षाको लाजग गम्भीर ितरनाक ितराको घटनामा कानून प्रितयन गनय प्रकट गररएको हुन सक्र्।
एप इन्टम न्े ट ररमाइन्िरहरू: तपाईंको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् हेरजििार िानकारी तपाईको एपइन्टमेन्ट ररमाइन्िरहरू भ्िाईसमेल सन्देशहरू, पोष्टकाियह रू र
अक्षरहरूको रूपमा मद्दत गनय प्रर्ोग गनय सककन्र्।

रोगी को अजधकारहरु
प्र िेश गने अजधकार S: तपाइाँको सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना समीक्षा गनय सीजमत व्यजतक्रम को साथ सिै समर्मा तपाईंसाँग अजधकार र्। तपाईंको जलजित
अननरोधमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको िानकारी प्रदान गनेर् ौं। तपाईंसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी प्राप्त गनय िा िैकजल्पक जिजध माफय त सञ्चाजलत गनय
िा सामान्र् संिार तररका भन्दा एक िैकजल्पक स्ट्थानमा पठाउन िा जिलीिरी अननरोधमा प्राप्त गनय सामान्र् अजधकार र्। तपाईंसाँग र्ो अभ्र्ास द्वारा बनाईएको तपाईंको
सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिनाको िनलासाको लेिा प्राप्त गने अजधकार र्।
प्र जतबंध हरू: तपाइाँसाँग तपाईंको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारीको िनलासाको के जह प्रर्ोगहरू माजथ प्रजतबन्धहरू अननरोध गने अजधकार र्। कृ पर्ा सल्लाह जलननह ोस्;
अद्यजप, हामीलाई तपाईंले अननरोध गररएको प्रजतबन्धहरुमा हाजमले सहमत हुननपने र्ैन। र्कद हामी थप प्रजतबन्धहरूको बारेम ा तपाईंको अननरोध पालन गनय सहमत र्ौं
भने, आपात जस्ट्थजतले कक्रर्ा नगरे सम्म मात्रै सहमत गररएको प्रजतबन्धहरू पालन गनेर् ौं।
स ंश ोधन: तपाइाँ आफ्नो सन्तानको सनरजक्षत स्ट्िास्ट््र् सूिना पररमाियन गनय जलजित अननरोध प्रारम्भ गनय सक्नन हु नेर् । र्स संशोधन मा ककन िानकारी संशोजधत हुनन पर्य एक
स्ट्पष्टीकरर् शाजमल हुनन पर्य के ह ी शतयह रु हुन सक्र्न िहााँ हामी तपाईंको अननरोध अस्ट्िीकार गदयर् ौं।
प्र श्नह रू / जस कार्तहरू: तपाईंको गोपनीर्ता अजधकारहरूको बारे प्रश्नहरू िा उिनरीहरू िा तपाइाँको सन्तानको स्ट्िास्ट््र् िानकारी कसरी संभाला गररएको र् भने कृ पर्ा
सम्पकय गननयह ोस्:
स्ट्कू ल म नस्ट् कान
लनइ स गारजबस , िीिीएस
1499 जिन्दहास्ट्टय मागय, सनइट 100
ग्रीनिनि, IN 46143
फोन: 1.855.4 9 स्ट्माइल
फै क्स: 317.886.6636
हामीलाई सम्पकय गननयह ोस्: contactus@schoolsmiles.com
र्कद तपाईं आफ्नो उिूरी जनलजम्बत तररकामा सन्तनष्ट हुननहु न्न भने, तपाईं स्ट्िास्ट््र् र मानि सेिा को संर्नि राज्र् जिभागसाँग औपिाररक उिूरी फाइल गनय सक्नन हु नेर् ।

