
 

 
 
 

 قم باختيار وحدة رعاية األسنان أو تبديلها
 سنة 23 – 0رعاية األسنان العامة لألطفال والشبيبة 

 

سنة من العمر. بإمكانك أن تختار أو تبّدل وحدة رعاية األسنان  23إن رعاية األسنان العامة لألطفال والشبيبة ال تكلف شيئا حتى بلوغ الطفل سن 
التي تود أن  تلك . بإمكانك أيضا أن تسلّم االستمارة إلى وحدة رعاية األسنان التي تختارها أو se.1177رقميا عن طريق تسجيل الدخول في الموقع 

 تبّدل اليها.
 

 اختيار أو تبديل وحدة رعاية األسنان   

 وحدة رعاية األسنان التي وقع اختياركم عليها اسم ومكانامأل     
 
 

 كنتم تتبعون لها سابقا وحدة رعاية األسنان التي اسم ومكانامأل  -إذا أردت التبديل 
 
 

 
 معلومات عن طفلك   

 

 رقما( 12) الميالد والرقم الشخصيتاريخ  (1)الطفل  االسم

 رقما( 12) تاريخ الميالد والرقم الشخصي (2)الطفل  االسم

 رقما( 12) تاريخ الميالد والرقم الشخصي (3)الطفل  االسم

 رقما( 12) تاريخ الميالد والرقم الشخصي اسم حامل حق الحضانة

 رقم الهاتف العنوان

 سنة( 18حضانة الطفل أو الشاب الذي يقل عمره عن حامل حق )التاريخ والتوقيع 

 إرسال نسخ الملفات الطبية وفي حالة وجود ذلك نماذج الدراسة إلى وحدة رعاية االسنان الجديدة التي اخترناها ا أن يتمأسمح بموجب هذ

  

 
 سنة 23 – 21يتراوح ما بين  عمرك معلوماتك إذا كان   

 

 رقما( 12) تاريخ الميالد والرقم الشخصي االسم

 رقم الهاتف العنوان

 سنة(  23 – 18 إذا كان عمرك يتراوح ما بين)التاريخ والتوقيع 

 إرسال نسخ الملفات الطبية وفي حالة وجود ذلك نماذج الدراسة إلى وحدة رعاية االسنان الجديدة التي اخترناهاا أن يتم أسمح بموجب هذ

  

 

 
 افعل كما يلي

األسنان التي تختارها أو التي تود التبديل اليها. يجب ملء معلومات التاريخ والتوقيع لكي يصبح االختيار ساري قم بتسليم أو إرسال االستمارة إلى وحدة رعاية 
ملف رعاية األسنان المفعول. يتم حفظ معلوماتك في سجل البيانات االلكترونية لدى نظام رعاية االسنان. عندما تقوم بتبديل وحدة رعاية األسنان يتم إرسال 

إلى الوحدة الجديدة خالل فترة أسبوع واحد.الخاص بك   
 

 مزيد من المعلومات
على شبكة اإلنترنت المزيد من المعلومات ومعلومات التواصل مع وحدات رعاية األسنان التي عقدت اتفاقيات مع قطاع  se.1177ستجد على الموقع 

  سكوني.
 

www.1177.se/barntandvard 
 
 

 
والتعاون مع القطاعات  يتحمل قطاع سكوني مسؤولية الرعاية الصحية والطبية، تطوير الحياة التجارية، حركة النقل العام، الثقافة

 skane.seاألخرى داخل السويد وخارجها. اقرأ المزيد على موقع اإلنترنت 

http://www.1177.se/barntandvard
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