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∙ Ndryshimin e adresës ju lutemi ta shënoni mbi fletën e
pasme të zarfit.
∙ Kjo fletore i shoqëron nxënësit dhe nxënëset gjatë gjithë
kohës së shkollës. Për fletoret e dëmtuara ose të humbura
iu dërgohet prindërve një fletë-pagesë.
∙ Ju lutemi vini re orientimet në faqen e brendshme!

Dienststelle
Gesundheit und Sport

gesundheit.lu.ch

Hyrje
1

Prindërve iu dërgohet mbas fillimit të shkollës një kërkesë nga ana e mësuesëve, që
ta paraqesin fëmijën e tyre për kontrollin vjetor të dhëmbëve. Fletorja qëndron në
zotërimin e prindërve/shkollës.

2

Iu
 jep të drejtën fëmijëve dhe të rinjve të shkollës popullore për një kontroll vjetor
tek një dentiste e shkollës, apo dentist i shkollës. Fletorja duhet të merret me vete.
Shpenzimet e kontrollit merren përsipër nga komuna.

3

Nga ana e dentistes/dentistit duhet të plotësohet hapësira „«konstatim» («Befund»).
Gjithashtu ekziston mundësia, që në fushën përkatëse të shënohen edhe komente. Këtu
mund të shënohen të dhëna mbi karies, mbushjet, diagnoza të dyshuara për ortopedinë e nofullave. Pjesët anësore janë të vijëzuara dhe shërbejnë për llogarinë e dentistit
të shkollës me administratën financiare të vendbanimit të fëmijëve dhe të rinjve dhe
për fletën e kontrollit për mësuesit. Pjesa për komunat duhet pas kontrollit të shkëputet
dhe të dërgohet së bashku me fletë-llogarinë e dentistit/ llogarinë përmbledhëse para
mbarimit të semestrit të dytë tek komunat përkatëse të banimit.

4

Fleta e kontrollit për mësuesit duhet të jetë e pajisur me vulën e klinikës dhe t`i dërgohet
nga ana e prindërve mësuesve.

5

Mësuesit mbledhin fletat e kontrollit të plotësuara nga dentisti/dentistja i/e shkollës, për
të ushtruar kontrollin e nevojshëm mbi kontrollin e detyrueshëm të dhëmbëve.

6

Në rast se nuk është kryer kontrolli dental, mësuesi i paraqet fëmijët dhe të rinjtë përkatës tek drejtoria e shkollës. Drejtoria e shkollës iu kërkon këtyre fëmijëve dhe të rinjve,
që ta kryejnë këtë kontroll.

