
�बरामीको नाम:  _____________________________      जन्म �म�त: _______________       आजको �म�त: _______________

तपा�सँगको आजको परामशर्मा हामी तपा�को ब�ाको दाँतको हेरचाहका बारेमा कुरा गन� छ� । हामी तपा�को ब�ालाई जीवनभर स्व� 
दाँत कायम राख्न मद्दत गनर् सक� भनेर कृपया �नम्न ��ह�को जवाफ �दनुहोस् ।

ब�ाको दाँत �कराले खाने जो�खम बढाउने कुराह� ।

मुखको स्वा�यमा �ने जो�खम मूल्याङ्कन
6 म�हनादे�ख 3 वषर्सम्मका बालबा�लकाका
अ�भभावकतथा स्याहारकतार्ह�का ला�ग ।

�वगत 12 म�हनामा के तपा� (स्याहारकतार्) को दाँत �कराले खाएको 
�थयो ?

 हो
 होइन
 �न��त छैन

के तपा� (केयर�गभर) को कुनै �न��त दन्त�च�कत्सक छैनन् ? 

 हो - मेरा कुनै �न��त दन्त�च�कत्सक छैनन् 
             होइन - मेरा कुनै �न��त दन्त �च�कत्सक छन्      

के तपा�को ब�ाले खाना खाने समयको �बचमा �ध वा जुसको बोतल वा 
�सप्पी कप �पउछँन् (य�द 12 म�हनाभन्दा बढ� उमेरका �न् भने)?

 हो    लागू न�ने
 होइन

के तपा�को ब�ाले खानाको �बचमा एकभन्दा बढ� पटक खाजा खान्छन् 
(य�द 12 म�हनाभन्दा मा�थ उमेरका �न् भने)?

 हो    �न��त छैन 
 होइन     लागू न�ने
 

य�द खान्छन् भने, कस्तो �कारको खाजा खान्छन् ?

के तपा�को ब�ामा कुनै अपाङ्गता छ ?

 हो 
 होइन

के तपा�ले आफ्नो ब�ाका ला�ग कुनै �न��त दन्त �च�कत्सकबाट परामशर् 
�लने गनुर्भएको छ (य�द 12 म�हना वा मा�थ उमेरका �न् भने)?

 हो
 होइन
 लागू न�ने
यदि छ भने, अन्तिम पटक कहिले परामर्श लिनुभएको थियो ?________

के तपा�को ब�ाले यी �ोतह�मध्ये कुनैबाट फ्लोराइड पाउछँन् ? 
(एउटामा �चन् ह लगाउनुहोस्)

 सहरको फ्लोराइडयु� पानी  अन्य 
 इनारको पयार्प्त फ्लोराइडयु� पानी  �न��त छैन
 फ्लोराइड स�प्लमेन्ट कुनै छैन 

के तपा� वा तपा�को ब�ाले दाँत माझ्दा फ्लोराइडयु� टूथपेस्ट �योग 
गनुर्�न्छ ?

 हो    �न��त छैन
 होइन    लागू न�ने

>तपा� आफ्नो ब�ालाई �दनमा क�त पटक दाँत माझ्न लगाउनु�न्छ ?  

___________________

य�द तपा�को ब�ाको अ�हलेसम्म दाँत उ��सकेको छैन भने, के तपा�ले 
आफ्नो ब�ाको �गजा सफा गनर् थाल्नुभएको छ ?

 हो    लागू न�ने
 होइन

य�द तपा�को ब�ाका दाँतह� बन्द �न्छन् भने, के तपा�ले उनको दाँत फ्लस 
(कुल्ला गन� गनुर्भएको छ ?

 हो    लागू न�ने
 होइन

कुनै प�न ��मा 'हो' जवाफले तपा�को ब�ाको दाँत 
�कराले खाने जो�खम बढाउँछ ।

कुनै प�न ��मा 'हो' जवाफ आएमा त्यसले तपा�को 
ब�ाको दाँत �कराले खाने जो�खमबाट बचाउँछ ।

अमेिरकन एकेडेमी अफ पेिडयािट�� ओरल ह
े टुलिकट (2020) बाट साभार गिरएका साम�ीह� । �मश:

 ब�ालाई दाँत �कराले खानबाट बचाउने कुराह� ।

आ�नो लोगो यहा ँहा�नुहोस्



िबरामी तथा �ाहारकता�ह�का लािग मुखको �ा�स��ी ल�ह�
तपा�ले आ�नो ब�ालाई घरमा दातँ �� रा�े बानीह�को िवकास गराउनमा म�त गन� स�े धरैे उपायह� छन ्। अिहलेदेिख आ�नो ब�ाको अक� पटक जाचँ गराउँदास£ काम गनु�पन¤ 
1 वा बढी ल�ह� छनौट गनु�होस ्।

तपा�को परामश�को �ममा, कृपया आ�नो ब�ाको दातँको हरेचाह गन¤ बारे कुनै पिन ¨©ह� भएमा सोªहुोस ्। पिछ, यो पाना घरमा लैजानुहोस ्र यी ल�ह�लाई स¬झन ेगरी रा�का 
लािग ि¯ज ज°ो कत ैदेिखने ठाउँमा झ³ु´ाउनुहोस ्।

तपा�को ब�ाले खानाको �बचमा �पउने �ध र 
जुसको मा�ा घटाउनुहोस् । आफ्नो ब�ालाई 
खानाको �बचमा पानी मा� �दने �यास गनुर्होस् ।

तपा�को ब�ालाई खानाको �बचमा टु�ा 
प�रएको स्याउ र तरकारीह� जस्ता स्व� खाजा 
�दनुहोस् ।

आफ्नो ब�ालाई बोतलस�हत ओ�ानमा 
नसुताउनुहोस् ।

य�द तपा�को ब�ाले �मठाई वा क्या�ी पाए 
भने, त्यसलाई थोरै-थोरै गरेर �दनुहोस् र प�छ दाँत 
मा�झ�दनुहोस् ।

एक वषर्को उमेरदे�ख �नय�मत दन्त परामशर् 
�लने समय तय गनुर्होस् ।

तपा�को ब�ाको दाँत �दनको �ई पटक 
मा�झ�दनुहोस् । सकेसम्म �बहान खानाप�छ र 
रा�त सुताउनुअ�घ दाँत माझ्नु रा�ो �न्छ ।

सध� फ्लोराइड टूथपेस्टले दाँत मा�झ�दनुहोस् । तपा�को ब�ाको दाँत छुने भएप�छ, दै�नक 
फ्लस ग�र�दनुहोस् ।

य�द तपा�को �पउने पानीमा फ्लोराइड छैन भने 
तपा�को ब�ालाई �दन�ँ एक पटक फ्लोराइड 
स�प्लमेन्ट �दनुहोस् ।

3 वष�मुिनका बालबािलकाका लािग सानो ि·यर ¨योग 
गनु�होस ्।

3-6 वष�का ब�ाह�का लािग मटरको गेडा जित म¸न 
¨योग गनु�होस ्।

 फ्लोराइड
थोपा

आ�ना ¨©ह� सूचीबº गनु�होस्
तपा�ले कुरा गन� चाहनुभएको कुनै पिन ¨© वा िच¼ाह� ले� तलको ठाउँ ¨योग गनु�होस ्।

याद रा�ुपन¤ कुराह�
िटपोटह� िलनुहोस ्वा आ�नो ब�ाको मुखको �ा�का बारेमा आफूलाई स¬झाउने कुराह� ले�ुहोस ्।

द¼ िचिक½कको िववरण
तपा�का बाल रोग िवशेष¿ले तपा�लाई बालबािलकाको जाचँ गन¤ द¼िचिक½क फेला पान� र तपा�लाई अपोइÁमेÁ िमलाउन म�त गन� सÂछन ्।
द¼ िचिक½कको नाम:     फोन:    अक� अपोइÁमेÁ:

तपा� आफ्नो ब�ाको मुखको स्वा�यसम्ब�ी बानी सुधार गनर् मद्दत गन� थप सुझाव र साम�ीह�का �ाप्त गनर् चाहनु�न्छ
भने HealthVermont.gov/OralHealth मा जानुहोस् ।


