
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਡਿਡਸਜ਼

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ  
ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਿਬੁੱਕ
2022



Table of Contents

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ..............................................................................................................................................................1

California Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ................................................................................................................2

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ..............................................................................................................................3

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ.........................................................................................................................................5

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ..........................................................................................................................................................6

ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ  ................................................................................................................................................7

Medi‑Cal ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ .....................................................................................................8

Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦ ੇ.........................................................................................................................................9

Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇ.................................................................................................................................... 11

ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ .................................................................................................................................. 12

ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ........................................................................................................................................... 16

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂ....................................................................................................................................... 19

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ......................................................................................................................................... 21

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ............................................................................................................................................. 22

ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ................................................................................................................................... 32

ਡੈਂਟਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ............................................................................................................................. 34

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ.............................................................................................................................. 37

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈ.............................................................................................................. 38



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ 
ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਿਬੁੱਕ

12022

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਹੈਂਡਬੁੱਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ,ਂ ਇਹ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਸਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾ ਂਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਕਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

• ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Medi-Cal ਡਂੈੈਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਮਲਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ  

ਅਤੇ ਫਲੋਿਸੰਗ)।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ੍। ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• Medi-Cal ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ।ਂ

• ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।  

• ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ।ਂ

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।

• Medi-Cal ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜੰਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ/
ਮੇਰੀ, ਮੈਂ, ਮੈਂਬਰ 

Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ

ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ  

ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਚੁਵਣਆ Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੈਂਟਲ ਸੰਬੰਿੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੜੋ੍। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾ ਂਦੇ 

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾ ਂਤਕਨੀਕੀ ਮਤਲਬ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ।
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California Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
Medi-Cal California ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ California ਰਾਜ ਨੰੂ 

ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ ਂ

ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ (Fee‑For‑Service) ਅਤੇ Dental Managed Care (ਸੈਕ੍ਾਮੇਂਟੋ 
ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਡਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ)
Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: Medi-Cal ਡੈਂਟਲ (Fee-For-Service) ਅਤੇ Dental 

Managed Care (ਸੈਕ੍ਾਮੇਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਿਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ)। Fee-For-Service ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ Medi-Cal 

ਡਾਕਟਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ Fee-For-Service California ਦੀਆ ਂ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਉਂਟੀਆ ਂਿਵਚਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ Fee-For-Service ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਡ ਕੇਅਰ (DMC) ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ DMC 

ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਏਂਿਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 

DMC ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂFee-for-Service Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DMC ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ 

ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਚੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। DMC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Dental Managed Care Members ਦੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Health Plan of San Mateo (ਸੈਨ ਮਾਟੇਓ ਕਾਉਂਟੀ) 
1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ, Health Plan of San Mateo (HPSM) ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂHPSM ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਾ ਂਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 

1-800-750-4776 (ਟੋਲ-ਫ੍ੀ) (TTY 1-800-735-2929 ਜਾ ਂ711) 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ HPSM ਦੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.hpsm.org/dental 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Medi‑Cal ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਟੇਟ ਇੱਕ Medi-Cal ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (BIC) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

BIC, Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ (ID) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ BIC 

ਿਦਖਾਉਣਾ ਪਵਗੇਾ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ Medi-Cal ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/
http://www.hpsm.org/dental
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ਿਸਰਫ਼ California Children’s Services (California ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ CCS) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਕੋਲ 10-ਅੱਖਰਾ ਂਦੀ 

ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ BIC ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਕੋਲ 14-ਅੱਖਰਾ ਂਦੀ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ BIC ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14-ਅੱਖਰ 

ਵਾਲਾ BIC ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BIC ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾ ਂਇਹ ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਜਾ ਂਚੋਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 

ਇੱਕ BIC ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ BIC ਗੁੰਮ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਿਜੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਾਰਡ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਾਇਜ਼ Medi-Cal ID ਕਾਰਡਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ ਂਹੇਠਾ ਂਹਨ: 

BIC ਪੋਪੀ ਵਡਜਾਇਨ: BIC ਪ੍ਰੀ-ਪੋਪੀ ਵਡਜਾਇਨ:

Medi‑Cal ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਮਵਕਨ ਯੋਗਤਾ: ਤਤਕਾਲ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਕਾਰਡ:

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ

ਮੈਨੰੂ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਕੱਥੇ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ SmileCalifornia.org 

’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.smilecalifornia.org/
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ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। SmileCalifornia.org ਹੋਮਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਂ

ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ (Find a Dentist) ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਜਾ,ਂ ਿਸੱਧਾ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ (Find a Dentist) ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਕ ਉੱਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਿਵਕਲਪ ਇਹ ਹਨ: 

• ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖੋਜ – ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। 

• Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਕਲੀਿਨਕ – ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਿਨਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ।ਂ ਆਪਣੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

• ਿਵਕਲਿਪਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜੀਿਕ੍ਤ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ  (RDHAP) – ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ RDHAP। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 

ਇੱਕ RDHAP ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।  

• InsureKidsNow ਖੋਜ – ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਿਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ Medi-Cal ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਡਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਮੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਹਾ।ਂ ਪਰੂੀ Smile, California ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਗੰਰਜ਼ੇੀ ਿਵਚੱ SmileCalifornia.org ‘ਤ ੇਅਤ ੇਸਪਿੈਨਸ਼ ਿਵਚੱ SmileCalifornia.org 

‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ 15 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Medi-Cal ਸੋਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

1. ਗਲੋਬ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ Smile, California ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਓਗੇ। 

2. ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।

http://smilecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/
https://sonriecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/
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3. ਿੈੱਬਪੇਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ!

 » ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

° Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

° 'ਇੱਕ ਡੈਂਿਟਸਟ ਲੱਭੋ' ਸਰਚ ਟਲੂ 

° ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

 » ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੋਮੇ ਖੋਜੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

° Smile, California ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ

° ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

° ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 

 Smile, California ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਮਲਦੀ ਹੈ?
Smile, California ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਭੋ

• ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ

• ਦੰਦਾ-ਂਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਮੈਂਬਰ ਬੁਲੇਿਟਨ

• ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ

• ਫਾਰਮ 

• ਵੀਡੀਓਜ਼

• ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ

• “Fotonovelas” ਕਹਾਉਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਿਕਤਾਬੜੀਆਂ

• ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਿਪ੍ਰੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

• ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

• ਆਮ ਸਵਾਲ 

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਡਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ
ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵਰੇੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। TSC ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ SmileCalifornia.org ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਟੌਲ-ਫ੍ੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ:
1-800-322-6384: ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ

ਟੈਲੀਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ (TTY):
1-800-735-2922

http://smilecalifornia.org/
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ਮੈਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਂਬਰ ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਕਾੱਲ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੀਨੂ 

ਿਵਕਲਪਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੋਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਕਾੱਲ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ (ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ)। 

• ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਿਨਯਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ-ਿਨਯਤ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਰੱਦ ਕਰਨਾ।

• ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ)। 

• ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ਅਪੀਲਾ।ਂ

• ਸਟੇਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਸਾਧਾਰਨ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਸਵਾਲ:

 » Medi-Cal ਿਕਹੜੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

 » ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

 » Medi-Cal ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ।

• ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।

ਤੁਸੀਂ TSC ਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਕਾੱਲ 

ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 

ਤਾ ਂTSC ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿੱਚ ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਇੱਕ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਸੈਂਟਰ 

(TSC) ਨੰੂ 1-800-322-6384 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ10 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿਦਖਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ 

ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਸੁਣੋ: 

• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 1 ਦਬਾਓ 

• ਸਪੈਿਨਸ਼ 2 ਦਬਾਓ

• ਮੈਂਡਿਰਨ, 3 ਦਬਾਓ

• ਿਵਯਤਨਾਮੀ, 4 ਦਬਾਓ

• ਰੂਸੀ, 5 ਦਬਾਓ

• ਫਾਰਸੀ, 6 ਦਬਾਓ

• ਕੋਿਰਆਈ, 7 ਦਬਾਓ

• ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, 8 ਦਬਾਓ

• ਅਰਬੀ, 9 ਦਬਾਓ

• ਅਰਮੇਨੀਅਨ, 10 ਦਬਾਓ 

• ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ
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TSC ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਿਕਸੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵ ੇਜਾ ਂਿਜਸ ਦੇ 

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵ।ੇ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋ਼ਨ ‘ਤੇ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਖੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂ

ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਸੈਂਟਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। TSC ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬੋਲਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਕਾੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੋ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸੋ 

ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵਗੇੀ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆਓਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਡਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ 

ਇੱਕ ਅਡਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਸੰਗਠਨ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਚੁਿਣਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾ ਂਬਾਲਗ਼ ਬੱਚਾ ਿਬੱਲ-ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾ,ਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਨੰੂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ Medi-Cal ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੇ  

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਵਜੋਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜਾ ਂਸਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਂਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਡਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੰੂ ਡਕਿੇਂ ਡਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ?ਂ
ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਭਰਨਾ ਅਤੇ 

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

	 Medi-Cal Dental Program	
	 Attn：Information Security/Privacy Office	
	 P.O. Box 15539 Sacramento, CA 95852-1539

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਮੇਰਾ ਅਡਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ 
ਹੋਿੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਵੀ ਆਪਣੇ 

ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ TSC ਨੰੂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ, ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ

Medi‑Cal ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਮੈਨੰੂ ਡਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਮੈਂ ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/MCD_appt_auth_rep_form.pdf
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ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੀਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ
ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ Medi-Cal ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Medi‑Cal ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਿੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ ਡਕਹੜ ੇਹਨ?
ਹੇਠਾ ਂਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸੰਦਰਭ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਡਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂਬਰ 

ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ SmileCalifornia.org ਉੱਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਿਾਿਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਬਾਲਗ਼ ਸੀਨੀਅਰ 
ਮੁਆਇਨਾ*
ਐਕਸ-ਰੇ
ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ
ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰਨਨਸ਼
ਨਿਨਲੰਗ ਕਰਾਉਣਾ
ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣਾ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੀਡੇਸ਼ਨ 
ਦਾੜ੍ਹ ਸੀਲ ਕਰਾਉਣੀ** 
ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ 
ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ 
(ਨਿੱਚਾ)ਂ*** 
ਕ੍ਾਊਨ**** 
ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ
ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਸੈੱਟ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਸਕੇਨਲੰਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨਨੰਗ 

ਅਪਿਾਦ:
*21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹਰੇਕ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ 
ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ।

**ਸਥਾਈ ਦਾੜ੍ ਸੀਲੈਂਟ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਕਸ਼ੋਰਾ ਂਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

***ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਲਈ।

****ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾੜ੍ਾ ਂਜਾ ਂਪ੍ਰੀਮੋਲਰਾ ਂ(ਿਪਛਲੇ ਦੰਦ) ਉੱਤੇ ਕ੍ਾਊਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਲਈ ਡੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://smilecalifornia.org/


ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਡਿਡਸਜ਼ 
ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਿਬੁੱਕ

102022

ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂMedi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂ

ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਰਵਤੋਮ ਇਲਾਜ ਅਤੇ Medi-Cal ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਿਦਖਾਓ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ 

ਫਾਇਦੀਆ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਡਿੱਚ Medi‑Cal ਕਿਰ ਕੀਤੀਆ ਂਿੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਡਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ 
ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਿਾ ਂਹਨ?
Medi Cal, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ $1,800 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੈਂਟਲ 

ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਜਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਜਾ ਂ21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਅਡਤਡਰਕਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਅਿਜਹੀ ਸਰੀਰਕ, 

ਿਵਵਹਾਿਰਕ, ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਜਾ ਂਭਾਵਨਾਤਕ ਸਿਥਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਡੈਂਟਲ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੌਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੇਰ, ਡੈਂਟਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੁਆਇਨੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂMedi-Cal ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗਾ।

ਬੱਡਚਆ ਂਲਈ ਡਕਹੜ ੇਫਾਇਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਜੇਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਿਮਆਦੀ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ, ਿਨਦਾਨਕ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ (EPSDT) 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। EPSDT ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ 

ਜਾ ਂਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਿਚਿਕਤਸਾ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਡਕਹੜ ੇਫਾਇਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਹਾ ਂਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ 

ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਮਲੋ।  ਇੱਕ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ 60 ਿਦਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। 

ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂMedi-Cal ਡੈਂਟਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਟਂਲ ਆਿਫਸ ਿਵਖੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ 

ਹਾਲੇ ਵੀ Medi-Cal ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੜੋ੍, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ

ਮੈਂ ਇੱਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਡਕਿੇਂ ਲੱਭਾ?ਂ
Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ Smile, California 'ਇੱਕ ਡੈਂਿਟਸਟ ਲੱਭੋ' ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਡਕਸੇ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ 
ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ:
1-800-322-6384: ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ

ਟੈਲੀਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ (TTY):
1-800-735-2922

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਮਾਡਹਰ ਨੰੂ ਡਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਕੀ?
ਤੁਹਾਡਾ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਕ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ Smile, California Find a Dentist (ਇੱਕ 

ਡੈਂਿਟਸਟ ਲੱਭੋ) ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਿੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਮੈਿੀਕਲ ਕਲੀਡਨਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਿਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਡੈਂਟਲ 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕਲੀਿਨਕ ਨੰੂ Medi-Cal ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਿਜੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਡਕਸੇ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਕੋਲ 
ਜਾਦਂਾ/ਜਾਦਂੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਂਟਲ 

http://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗੇਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਡਤਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ Dental Managed Care ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ 

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਨੰੂ ਡਕੰਨੀ ਿਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾ ਂ

ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਫ਼ਾਈ)। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਹੋਮ ਚੁਣੋ।

ਇੱਕੋ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਡਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਨਯਿਮਤ ਜਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਰਮਾਈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਯਿਮਤ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਿਚਕਾਰ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਡਤਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਦਓ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪੂਰਵ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਣ।   ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਗਂੇ।

ਿੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਮੈਂ ਡਕਸੇ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਡਨਯਤ ਡਕਿੇਂ ਕਰਾ?ਂ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ Medi-Cal ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ 

ਕੀ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਯਤ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾ ਂਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ/ਜਾਦਂੀ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (BIC) ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋ਼ਟੋ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (ID) ਿਲਆਓ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਡ੍ਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾ ਂਸਟੇਟ ਆਈਡੀ 

ਕਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋ਼ਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਆਿਫਸ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ BIC ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਿਰਟੀ 

ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੈਂਟਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ 

ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਓ।

ਮੈਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਡਕੰਨੀ ਿਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿਸਹਤਮੰਦ ਦੰਦਾ ਂਅਤੇ ਮਸੂਿੜਆ ਂਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਚਂਾ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਨਯਿਮਤ ਜਾਚਂਾ ਂਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਿਮਤ ਜਾਚਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 

ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਫਾਲੋ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਗੇਾ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅਚਨਚੇਤ ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਨਯਿਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫਸ ਿਵਖੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜਨਮਿਦਨ ‘ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਜਾਚਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Smile, California ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Medi-cal, ਬੱਿਚਆ ਂਦੀਆ ਂਿਨਵਾਰਕ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਮੇਿਰਕਨ ਐਕੇਡੇਮੀ ਔਫ ਪੀਿਡਏਿਟ੍ਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾ-ਂ

ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਜਾ ਂ

ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਸਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਵੱਖਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਸੈਟ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਵਾਰੰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਨਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜੋ ਰੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਦਨਾਕ ਸੋਜਸ਼।

• ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ

• ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਬਾੜੇ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸੱਟ।
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• ਦਰਦ ਜਾ ਂਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕ੍ਮਣ।

• ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ, ਟਾਕਂਾ ਕਢਵਾਉਣਾ)।

• ਟੁੱਿਟਆ ਜਾ ਂਭੰਿਨਆ ਦੰਦ।

• ਬ੍ਰੇਿਸਸ ਿਵੱਚ ਤਾਰਾ ਂਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਜਾ ਂਉੱਤੇ-ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ੍ ਜਾ ਂਮਸੂੜੇ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਸਡਥਤੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਿਨਯਿਮਤ ਵਪਾਰਕ ਘੰਿਟਆ ਂਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ 

ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਪਾਰਕ ਘੰਿਟਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆ ਂਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

“ਮੈਿੀਕਲ ਲੋੜ” ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ Medi-Cal ਿਨਯਮਾ ਂਤੋਂ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੰਦਾ,ਂ ਮਸੂਿੜਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ 

ਲਈ, ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢਾਿਂਚਆ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਿਮਆਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 

ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ 

ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Smile, California ਇੱਕ ਡੈਂਿਟਸਟ ਲੱਭੋ

 ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TSC ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Medi‑Cal Dental ਮੈਨੰੂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਿਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦੰਦਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 
ਕਰਿਾਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਡਕਉਂ ਕਡਹ ਡਰਹਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਤੋਂ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕਲ 

ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਲੋਂ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ ਬਥੇਰਾ ਹੈ।  ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 15-30 ਿਮੰਟਾ ਂਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿਰਪੋਰਟ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ 

ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤਾ ਂਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾ ਂਹਨ:

• ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਨਯਤ ਕਰਨਾ ਪਵ।ੇ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੇ ਨਵੀਆ ਂਦੰਦਾਵਲੀਆ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਦੰਦਾਵਲੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਓ।

• ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿਸਰਫ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫਸ ਦੇ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾ ਂਲਈ TSC ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TSC ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਿਦਖਾਏ ਗਏ “ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ #” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।

• ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਰਫ਼ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇੀ।

• ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾ ਂਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਡਨਯਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਇਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਜਾ ਂਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ 

ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ California ਜਾ ਂਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 
ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
California ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਂਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਵੀ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਥਤੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਂਮੈਕਸੀਕੋ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ 

ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ My Medi-Cal ਿਕਤਾਬੜੀ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 68) ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਿਕਤਾਬੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Medi-Cal ਭਰਤੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਜਾ ਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਾਿਨਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਿਦਖਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ Medi-Cal ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 

ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੋ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ-ਸਾਝਂ ਰਕਮਾ ਂਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ-ਯੋਗ ਰਕਮਾ,ਂ ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾ ਂਿਨੱਜੀ 

ਬੀਮਾ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੰੂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

ਲਈ ਖਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਓਰਥੋਡੋਂਿਟਕ ਇਲਾਜ (ਬ੍ਰੇਿਸਸ) ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? 
ਕੁਝ Medi-Cal ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾ ਂ

ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਖੇੋ।

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
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Medi‑Cal ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਪਦੰਿ

ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂ ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ 
ਫੀਸ

ਫੀਸ ਲਈ ਛੋਟਾਂ

ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗੈਰ-

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾ:ਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ "ਕੋਈ 

ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੇ ਤੁਰੰਤ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਪੰਗਤਾ ਜਾ ਂਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣੇਗੀ" ਵਜੋਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

$5.00 1. 18 ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ।

2. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 

ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ।

3. ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਿਵਧਾ (ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਸ਼ਲ 

ਨਰਿਸੰਗ ਸੁਿਵਧਾ, ਇਡੰਰਮੀਡੀਏਟ ਸੰਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ) 

ਿਵੱਚ ਹਨ।

4. AFDC-ਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ।

5. ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

$10 ਜਾ ਂਘੱਟ ਹੈ।

ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਸੇਿਾਿਾ:ਂ ਿਫਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ, ਓਪਟੋਮੇਿਟ੍ਕ, 

ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਿਟਕ, ਸਾਇਕੋਲੋਜੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ, 

ਆਿਡਓਲੋਜੀ, ਐਿਕਉਪੰਕਚਰ, ਓਿਕਉਪੇਸ਼ਨਲ 

ਥੈਰੇਪੀ, ਪੀਿਡਏਿਟ੍ਕ, ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ 

ਜਾ ਂਕਲੀਿਨਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ,  

ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ।

$1.00 1. 18 ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ।

2. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 

ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ।

3. ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੁਿਵਧਾ (ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਸ਼ਲ  

ਨਰਿਸੰਗ ਸੁਿਵਧਾ, ਇਡੰਰਮੀਡੀਏਟ ਸੰਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ) 

ਿਵੱਚ ਹਨ।

4. AFDC-ਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ।

5. ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਿਜਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

$10 ਜਾ ਂਘੱਟ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਲਖੀਆ ਂਦਿਾਈਆ:ਂ ਡਾਕਟਰ 

ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਿਰਿਫੱਲ।

$1.00 ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਭ, ਨਾਲ ਹੀ 65 ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 

ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ।
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਜਾਦਂਾ/ਜਾਦਂੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਸਡਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਿਕਸੇ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਖਰਚਾ 

ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ  ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦਾਅਵ ੇਲਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਂਦੇ 

ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ 

ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਚੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੰੂ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝਤੌੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂMedi-Cal 

ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਨਹੀਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਵੀ ਕਰੋ:Medi‑Cal ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਉਪਲਬਿ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਬੱਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਬੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਲ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ। ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ 

ਖਰਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਬੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 

ਹਨ, ਤਾ ਂਮਦਦ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ 

ਸਕਦਾ।  ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਕੁਝ ਲਾਗਤਾ ਂਲਈ ਿਬੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਿਸਵਾਏ Medi-Cal 

ਦੇ ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾ ਂਲਾਗਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ।  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਰਨਾ ਹੋਵਗੇਾ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਿੈਂਟਲ ਬੀਮਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਡੈਂਟਲ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ Medi-Cal ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਤੋਂ 

ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਡੈਂਟਲ ਬੀਮਾ ਨੰੂ ਿਬੱਲ ਭੇਜੇ। ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ-ਸਾਝਂ ਰਕਮਾ ਂਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਕਟੌਤੀ-ਯੋਗ ਰਕਮਾ,ਂ ਸਿਹ-ਬੀਮਾ, ਜਾ ਂਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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Medi-Cal ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡੈਂਟਲ ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, TRICARE (CHAMPUS), ਜਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਸਭ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੈਂਟਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੋ Medi-Cal ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂ

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਰਕਮ ਲਈ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 

ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਜੋ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਇਸ ਹੇਠਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜੋ੍: ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਡੈਂਟਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਵਬੱਲ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ?, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
Medi-Cal ਸਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸਵਾਰੀਆ ਂਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨੰੂ 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ (NMT) ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ, ਬਸ, ਟ੍ੇਨ, ਜਾ ਂਟੈਕਸੀ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 

ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂNMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਪਲਾਈਆ ਂਜਾ ਂਉਪਕਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ NMT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕਸੇ NMT ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ: 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ 

NMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪਲਾਨ ਦੀਆ ਂਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ Managed Care (DMC) ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂNMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਲਈ ਆਪਣੇ DMC ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਜਾ ਂDMC ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ1-800-322-6384 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਟੀ Medi-Cal ਆਿਫ਼ਸ ਇੱਕ NMT ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ NMT ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 

ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦੂਜੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ (NEMT) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। Medi-Cal ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 

ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ NEMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ NEMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। NEMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਇਹਨਾ ਂਸਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ:

https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/DMC_Dental_Plan_Directory/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Transportation.aspx
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• ਵ੍ੀਲਚੇਅਰ ਵਨੈਾਂ

• ਿਲੱਟਰ ਵਨੈਾਂ

• ਐਮਬੂਲੈਂਸ

• ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ

ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਵਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਿਵੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂ

ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ NMT ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ DMC ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, NEMT ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 

ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਿਲਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ Fee-For-Service Medi-Cal ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ NEMT ਰਾਈਡ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਂMedi-Cal San Diego ਫੀਲਡ ਆਿਫ਼ਸ ਨੰੂ 1-858-495-3666 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਂਬੋਲਣ ਡਿੱਚ ਸਮੱਡਸਆ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਂਬੋਲਣ ਦੀਆ ਂਕਮੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਸਾਡੀ TTY ਲਾਈਨ 1 800 735 2922 ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 

5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ, ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ California ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ TDD/TTY ਨੰੂ 

711 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵਜ਼ੇ (ASL) ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾ ਂਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ASL ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੋ:

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਮਤੀ

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਡੈਂਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰਜੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਲਾਹ, ਆਿਦ)

• ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸਨੰੂ ASL ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਛਾਣ

• ਆਿਫ਼ਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ

• ਆਿਫ਼ਸ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਮ

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿੇਖਣ ਡਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾ?ਂ
ਵਖੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਟਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਹੋਰ ਫੌਰਮੈਟਾ,ਂ ਜਾ ਂਇਹ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾ ਂਹੋਰ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ।
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ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਮੈਿੀਕਲ ਸਡਥਤੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਮੱਡਸਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੈਂਟਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। TSC ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਅਿਜਹਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਅਡਜਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਡਸਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੈਂਟਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਡਿਖਾਉਣ ਡਿੱਚ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਦੇ ਆਿਫ਼ਸ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਅਪੰਗਾ ਂਲਈ 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ 

ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ। 

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾ ਂਜਾ ਂਿਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾ ਂ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾ ਂਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ 

ਇੱਕ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜ ਪਲਾਨਾ ਂਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਡਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਜਾ ਂਹੋਰ 

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 

Medi-Cal ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਜਾ ਂਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੋਂ ਿੱਖਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ?
ਹਾ।ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। TSC  

ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ 

ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂMedi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ TSC ਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ TSC ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ 

ਹੈ ਖੰਡ ਨੰੂ ਪੜੋ੍।

ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਡਕਡਰਆ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ:

• ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

• ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਾ ਂਇਨਕਾਰ

• Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ

• ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਲਾਜ, ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

• ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰਾਬ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾ ਂਰੁੱਖਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵੱਚ ਪੈਸਾ ਵਸੂਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਿਬੱਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਜੇਕਰ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਜਾ ਂ
ਸੀਡਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਜਾ ਂਸੀਿਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਲਾਜ 

ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਇਲਾਜ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਇਸਦਾ(ਦੇ) ਕਾਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ  ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਨੰੂ NOA ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਡਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਨੇ ਸੇਿਾ ਅਸਿੀਕਾਰ ਜਾ ਂਸੀਡਮਤ ਕਰ 
ਡਦੱਤੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂਬਦਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 

ਨੋਿਟਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾ ਸਥਿਗਤ ਕੀਤੀ, ਬਦਲੀ, ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf
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• ਸਥਵਗਤ – ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਕੋਲ ਦਰੁਸਤੀ(ਆ)ਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਾਗਂੇ।

• ਬਦਲੀ ਗਈ – ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

• ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ– ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੋਿਟਸ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਡਜ਼ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਨਸਰਟ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ 

16 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ Smile, California ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਈ ਕਾਰਨ ਇਨਸਰਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਕੋਡ 

ਲਈ ਵਰੇਵ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰੇਵ ੇMedi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਨੋਿਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਵਕਵਰਆ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

https://smilecalifornia.org/members/
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MEDI-CAL DENTAL ACTION ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਇਹ
ਕੋਈ ਿਬਲ ਨਹ� ਹੈ

ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨ�:

MEDS
ਆਈਡੀ:
DCN:
MRDCN:

ਪੰਨਾ ਕੱੁਲ
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਮ�ਬਰ
ਦਾ ਨ�:

Medi-Cal Dental ਨ� ਿਸਰਲੇਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 51003, 51307, ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਆਫ ਕ�ਾਇਟੇਿਰਆ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਸੈ�ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਟਮ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜ� ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ REASON FOR ACTION CODE(S) (ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ(ਦੇ) ਕੋਡ) ਦੇ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਿਨਮਨਤਮ ਲੋੜ� ਨੰੂ Medi-Cal Dental ਦੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਹ�ਡਬੁਕ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ "MANUAL OF CRITERIA" (ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪੁਸਿਤਕਾ) ਿਸਰਲੇਖ ਸੈਕਸ਼ਨ 5
ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ Medi-Cal ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦ # ਜ�
ਆਰਕ

ਇਲਾਜ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ

ਕਾਰਜਿਵਧੀ 
ਸੰਿਖਆ

Medi-Cal
Dental
Action

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਦਾ(ਦੇ) ਕੋਡ

(ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦੇਖੋ)

• ਤੁਸ� Medi-Cal Dental ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਨੁਮਤੀ-ਯੋਗ ਸਭ ਤ� ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਤ-
ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� Medi-Cal Dental ਨਾਲ
1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨ� ਿਟਸ �ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰਗ (ਰਾਜਸੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖੋ।

P.O.Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384
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ਜੇ ਤੁਸ�ਵਰਿਣਤਕਾਰਵਾਈਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਹੋ
ਇਸ ਨ� ਿਟਸ �ਤੇ, ਤੁਸ� ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇਸ ਪੂਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ :
California Department of Social Services

State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37

Sacramento, CA 94244-2430

ਜ�

ਤੁਸ� ਪਬਿਲਕਇਨਕ�ਾਇਰੀਅਤੇ ਿਰਸਪ�ਸ ਯੁਿਨਟ ਿਵਖੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਕਰਸਕਦੇ ਹੋ। 1-800-

952-5253 (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ�
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ)  

ਜ�
ਤੁਸ� TDD ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 1-800-952-8349

ਰਾਜਸੀ ਿਵਿਨਯਮ:

ਿਸਰਲੇਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 5095 1, 5 1014.1, ਅਤੇ
51014.2 ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ�ਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਸਥਾਨਕ

ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ:

ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਵਕੀਲ
ਜ� ਿਕਸੋ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਹੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ

ਿਵਵਸਥਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ� ਪਬਿਲਕ ਇਨਕ�ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਿਰਸਪ�ਸ ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ� ਆਪਣੇ

ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਮੈਨੰੂ ਇੱਕਅਨੁਵਾਦਕ (ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਦੀਲੋੜਹੋਏਗੀ।
ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਬੋਲੀ ਹੈ: _
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BTN-002 10/20 OCT 

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES 
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER 

21 YEARS OF AGE HAVE BEEN 
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA 

ਕਾਰਵਾਈ  ਕੋਡਸ  ਦੇ  ਕਾਰਨ  

01 ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ (ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਡ) ਿਸਰਫ਼ ਆਪਾਤਕਾਲੀ 

ਸੇਵਾਵ8 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

0022 ਤੁਹਾਡੀ  ਵਰਤਮਾਨ  ਦੰਦ8  ਦੀ  ਸਿਥਤੀ  ਦੇ  ਬਾਰੇ  ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  

ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੁਆਰਾ  ਭੇਜੀ  ਗਈ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਇਸ  ਸੇਵਾ  ਦੀ  

ਮਨਜ਼ਰੂੀ  ਲਈ  ਸਾਡੀਆਂ  ਿਨਮਨਤਮ  ਲੋੜ8  ਨੰੂ  ਪੂਰਾ  ਨਹF  

ਕਰਦੀ।  

03 ਦੰਦ8 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦ8 ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜ8 ਪIਗੋਰਾਮ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼8 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ। 

0044 ਸਾਡੇ  ਿਰਕਾਰਡ  ਦਰਸਾMਦੇ  ਹਨ  ਿਕ  ਇਹ  ਸਵੇਾ((ਵ8))  ਜ8  ਇਸੇ  

ਤਰN8  ਦੀ  ਸਵੇਾ((ਵ8))  ਪਿਹਲ8  ਤO  ਮਨਜ਼ੂਰ  ਕੀਤੀਆਂ,,  

ਭੁਗਤਾਈਆਂ  ਜ8  ਪੂਰਨ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਸਨ।  ((ਉਦਾਹਰਨ  

ਲਈ::  ਕੁਝ  ਮਾਮਿਲਆਂ  ਿਵੱਚ,,  ਪIਿਕਿਰਆਵ8  1122  ਮਹੀਿਨਆਂ  

ਿਵੱਚ  ਇੱਕ  ਵਾਰ  ਜ8  ਪੰਜ  ((55))  ਸਾਲ8  ਿਵੱਚ  ਇੱਕ  ਵਾਰ  ਤਕ  

ਸੀਿਮਤ  ਹੰੁਦੀਆਂ  ਹਨ  ਅਤ ੇ ਖਾਸ  ਸਿਥਤੀਆਂ  ਨੰੂ  ਛੱਡ  ਕੇ  

ਦੁਬਾਰਾ  ਮਨਜ਼ੂਰ  ਨਹF  ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾ  ਸਕਦੀਆਂ,,  ਿਜਸਨੰੂ  

ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੁਆਰਾ  ਪIਲੇਿਖਤ  ਕਰਨਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ  

ਹੰੁਦਾ  ਹੈ।))  

05 ਿਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦO ਅਸF 

ਪIੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ8ਕਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹ8। 

0066 ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੁਆਰਾ  ਬਨੇਤੀ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਸਵੇਾ  

ਪIੋਗਰਾਮ  ਦਾ  ਲਾਭ  ਨਹF  ਹੈ।  ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਇੱਕ  ਵੱਖਰੀ  

ਇਲਾਜ  ਯੋਜਨਾ  ਲਈ  ਆਪਣੇ  ਪIਦਾਤ ੇ ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰੋ।  

07 ਤੁਸF ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ 

ਨਹF ਹੋਏ ਸੀ ਜ8 ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਦੰਦਾਵਲੀ(ਆਂ) (ਪੂਰਨ ਜ8 ਅੰਸ਼ਕ) ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵF ਬਨੇਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

0088 ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਨV   ਸਾਨੰੂ  ਇਸ  ਬਨੇਤੀ  ਨੰੂ  ਪIੋਸੈੱਸ  

ਕਰਨ  ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਬਥੇਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨਹF  ਭੇਜੀ  

ਸੀ।  ਇਸ  ਇਲਾਜ  ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲਈ  ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  

ਆਪਣੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰੋ।  

09 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੰਦ, ਕIਾਉਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ8 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹF ਕਰਦਾ। ਦੰਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਭਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

1100 ਐਕਸ--ਰੇ  ਤO  ਪਤਾ  ਲੱਗਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਦੰਦ//ਦੰਦ8  ਿਵੱਚ  ਸੰਕIਮਣ  ਹੋ  

ਸਕਦਾ  ਹੈ;;  ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ  

ਸੰਪਰਕ  ਕਰੋ  ਿਕMਿਕ  ਪਿਹਲ8  ਿਕਸੇ  ਹੋਰ  ਸੇਵਾ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੋ  

ਸਕਦੀ  ਹੈ।  

11 ਐਕਸ-ਰੇ, ਚਾਰਟ ਿਰਕਾਰਡ8 ਅਤੇ/ਜ8 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲਨਕੀ 

ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੰੂਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹF ਹੈ। 

1122 ਇਹ  ਸਵੇਾ  ਮਨਜ਼ੂਰ  ਨਹF  ਕੀਤੀ  ਜਾ  ਸਕਦੀ  ਿਕMਿਕ  ਇਹ  

ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੁਆਰਾ  ਭੇਜੀ  ਗਈ  ਉਹੀਓ  ਇਲਾਜ  

ਯੋਜਨਾ  ਿਵੱਚ  ਿਕਸ ੇ ਅਸਵੀਿਕIਤ  ਪIਿਕਿਰਆ  ਨਾਲ  ਸਬੰਿਧਤ  

ਹੈ।  

13 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ/ਜ8 ਇੱਕ ਕਿਲਨਕੀ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰਦ8 ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਸਮ^ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹF ਹੈ। 
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1144 ਐਕਸ--ਰੇ  ਅਤ/ੇ/ਜ8  ਤੁਹਾਡੇ  ਸਕIੀਿਨੰਗ  ਮੁਆਇਨV   ਦੁਆਰਾ  

ਪੁਸ਼ਟੀ  ਕੀਤੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  Kਤ,ੇ,  ਦੰਦ  ਸੁਭਾਵਕ  ਤੌਰ  

‘‘ਤ ੇ ਖਰਾਬ  ਹੋ  ਿਗਆ//ਗਏ  ਹਨ  ਜ8  ਇਹ  ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਨੰੂ  

ਕਰੀਚਣ  ਕਰਕੇ  ਹੋਇਆ  ਹੈ।  ਬਨੇਤੀ  ਕੀਤੀ  ਸਵੇਾ  ਤਦ  ਤਕ  

ਪIੋਗਰਾਮ  ਦਾ  ਇੱਕ  ਿਹੱਸਾ  ਨਹF  ਹੰੁਦੀ,,  ਜਦO  ਕੋਈ  ਦੰਦ  ਸੜਦਾ  

ਜ8  ਟੁੱ ਟਦਾ  ਨਹF  ਹੈ।  

15 ਐਕਸ-ਰੇ ਤO ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੁੱ ਟ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1166 ਸਾਡੇ  ਿਰਕਾਰਡ  ਦਰਸਾMਦੇ  ਹਨ  ਿਕ  ਦੰਦ  ਨੰੂ  ਭਰਾਈ  ਜ8  

ਸਟੇਨਲੇਸ  ਸਟੀਲ  ਦੇ  ਕIਾਉਨ  ਨਾਲ  ਦੁਬਾਰਾ  ਸਹੀ  ਕੀਤਾ  

ਿਗਆ  ਹੈ।  

17 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਨਹF ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕMਿਕ ਮਸੂਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨV  

ਦੰਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1188 ਬIੇਿਸਸ  ਲਈ  ਿਨਮਨਤਮ  ਜ਼ਰੂਰਤ8  ਦੀ  ਤਸਦੀਕ  ਨਹF  ਕੀਤੀ  

ਜਾ  ਸਕੀ।  

19 ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਦO ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਦO ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਆਰਕ Kਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਹੋਏ। 

2200 ਰੂਟ  ਕਨਾਲ  ਇਲਾਜ,,  ਕIਾਉਨ  ਦਾ  ਿਵਚਾਰ  ਕੀਤ ੇ ਜਾ  ਸਕਣ  ਤO  

ਪਿਹਲ8  ਸੰਤੋਖਜਨਕ  ਢੰਗ  ਨਾਲ  ਪਰੂਾ  ਕੀਤਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  

ਹੈ।  

21 ਦੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ8 ਨਹF ਬਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ 

ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2222 ਇਲਾਜ  ਦੀ  ਜ਼ਰੂਰਤ  ਨਹF  ਹੈ  ਿਕMਿਕ  ਐਕਸ--ਰੇ  ਅਤ ੇ 

ਪIਲੇਿਖਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਿਦਖਾMਦੇ  ਹਨ  ਿਕ  ਨਾੜੀ  ਦਾ  ਕੋਈ  

ਨੁਕਸਾਨ  ਨਹF  ਹੋਇਆ  ਹੈ।  

23 ਸਟੇਅਪਲੇਟ ਿਸਰਫ਼ ਟੁੱ ਟ ਚੱੁਕੇ ਅਗਲੇ ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2244 ਐਕਸ--ਰੇ  ਦਰਸਾMਦੇ  ਹਨ  ਿਕ  ਇਲਾਜ  ਯੋਜਨਾ  ਨੰੂ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ  

ਿਦੱਤੇ  ਜਾਣ  ਤO  ਪਿਹਲ8  ਅਿਤਿਰਕਤ  ਐਕਸਟIੈਕਸ਼ਨ  ਜ਼ਰੂਰੀ  

ਹਨ;;  ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  

ਕਰੋ।  

25 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਨ 

ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਇਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। 

2266 ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਦੁਆਰਾ  ਭੇਜੀ  ਗਈ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  

ਆਧਾਰ  Kਤ,ੇ,  ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ  ਠੀਕ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਇਹਨ8  ਨੰੂ  ਪੂਰਨ  

ਦੰਦਾਵਲੀ  ਦੁਆਰਾ  ਬਦਿਲਆ  ਨਹF  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ।  

27  ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਚਾਪ Kਤੇ ਕੋਈ 

ਪੂਰਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਨਹF ਹੈ; ਇਸਲਈ ਤੁਸF ਧਾਤੂ ਦੰਦਾਵਲੀ 

ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹF ਹੋ। ਹਾਲ8ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹF 

ਹਨ, ਤ8 ਤੁਸF ਸਟਅੇਪਲੇਟ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ। 

2288 ਐਕਸ--ਰੇ,,  ਪIਲੇਿਖਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼,,  ਅਤ/ੇ/ਜ8  ਤੁਹਾਡੇ  ਸਕIੀਿਨੰਗ  

ਮੁਆਇਨV   ਤO  ਪIਾਪਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  Kਤ,ੇ,  ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ  

ਅਤ/ੇ/ਜ8  ਮਸੂੜ ੇ ਇੰਨੀ  ਮਾੜੀ  ਹਾਲਤ  ਿਵੱਚ  ਹਨ  ਿਕ  ਬੇਨਤੀ  

ਕੀਤਾ  ਇਲਾਜ  ਇਸ  ਪIੋਗਰਾਮ  ਦੇ  ਤਿਹਤ  ਇੱਕ  ਲਾਭ  ਨਹF  ਹੈ।    

ਤੁਹਾਡਾ  ਦੰਦ8  ਦਾ  ਡਾਕਟਰ  ਇੱਕ  ਅਲੱਗ  ਇਲਾਜ  ਪਸ਼ੇ  ਕਰਨ  

ਦੇ  ਸਮਰੱਥ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹੈ।  

29 ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੰਦ8 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ8 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਪIਦਾਤ ੇਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਪIਦਾਤੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-

ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਿਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲO  ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸF ਇਸ ਬਨੇਤੀ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਸਮ ̂ਤ,ੇ ਪIਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 

ਿਵਕਲਪ ਨਹF ਹੈ। 
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3300 ਿਫਕਸ  ਹੋਣ  ਵਾਲੇ  ਿਬIੱ ਿਜਸ  ਨੰੂ  ਇਜਾਜ਼ਤ  ਿਦੱਤੀ  ਜ8ਦੀ  ਹੈ,,  ਜਦO  

ਕੋਈ  ਮੈਡੀਕਲ  ਸਿਥਤੀ  ਿਕਸੇ  ਹਟਾਉਣ--ਯੋਗ  ਦੰਦਾਵਲੀ  ਦੀ  

ਵਰਤO  ਨੰੂ  ਰੋਕਦੀ  ਹੈ।  

31 ਦੰਦ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹF ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

3322 ਇੱਕ  ਸਕIੀਿਨੰਗ  ਮੁਆਇਨV   ਤO  ਪIਾਪਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  

Kਤ,ੇ,  ਤੁਹਾਡੀ  ਮੌਜੂਦਾ  ਦੰਦਾਵਲੀ  ਇਸ  ਸਮ ̂ ਵਧੀਆ  ਹੈ।  

33 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤ,ੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹF ਹੈ।  ਹੋਰ 

ਿਵਕਲਪ8 ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

3344 ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ  ਸੇਵਾ  ਮਨਜ਼ੂਰ  ਨਹF  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੈ  ਿਕMਿਕ  

ਦੰਦਾਵਲੀ  ਨੰੂ  ਸਹਾਰਾ  ਦੇਣ  ਲਈ  ਇਸ  ਆਰਕ  ਿਵੱਚ  ਬਥੇਰੇ  

ਦੰਦ  ਬਾਕੀ  ਹਨ।  

35 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸF ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮ^ ਦੰਦ8 ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸਵੇਾਵ8 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF 

ਹੈ ਜ8 ਿਕ ਤੁਸF ਦੰਦ8 ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣਾ 

ਨਹF ਚਾਹੰੁਦੇ। 

3366 ਮਨਜ਼ਰੂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਮੁਲਾਕਾਤ8  ਦੀ  ਸੰਿਖਆ  ਨੰੂ  ਸਮਾਯੋਿਜਤ  

ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਿਕMਿਕ  ਤੁਸF  ਇਲਾਜ  ਪੂਰਾ  ਹੋਣ  ਤO  ਪਿਹਲ8  

2211  ਸਾਲ  ਦੇ  ਹੋ  ਜਾਓਗੇ।  ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  

ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰੋ।  

37 ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਿਵੱਚ ਦੰਦ ਿਦਖਾਈ ਨਹF ਦੇ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। 

3388 ਐਕਸ--ਰੇ  ਅਤ/ੇ/ਜ8  ਤੁਹਾਡੇ  ਸਕIੀਿਨੰਗ  ਮੁਆਇਨV   ਤO  ਪIਾਪਤ  

ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  Kਤ,ੇ,  ਪIਿਕਿਰਆ  ‘‘ਤ ੇ ਿਵਚਾਰ  ਕੀਤ ੇ ਜਾ  

ਸਕਣ  ਤO  ਪਿਹਲ8  ਤੁਹਾਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਤO  

ਅਿਤਿਰਕਤ  ਇਲਾਜ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਹੰੁਦੀ  ਹੈ।  

39 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਈ 

ਬਥੇਰੀ ਥ8 ਮਜੌੂਦ ਨਹF ਹੈ। 

4400 ਇਹ  ਪIਗੋਰਾਮ  ਬIੇਿਸਸ  ਨੰੂ  ਕਵਰ  ਨਹF  ਕਰਦਾ  ਜ ੇ ਹਾਲੇ  ਵੀ  

ਦੱੁਧ  ਦੇ  ਦੰਦ  ਮਜੌੂਦ  ਹੰੁਦੇ  ਹਨ।  

41 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹੋ। 

ਪIੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਵੇਾਵ8 ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹF ਕਰਦਾ। 

4422 ਇਹ  ਪIਿਕਿਰਆ  ਿਸ਼ਸ਼ ੂ ਦੰਦ  ਜ8  ਟੁੱ ਟਣ  ਲਈ  ਿਤਆਰ  ਿਸ਼ਸ਼ ੂ 

ਦੰਦ  ਲਈ  ਲਾਭ  ਨਹF  ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ  ਦੰਦ8  ਦਾ  ਡਾਕਟਰ  ਤੁਹਾਡੀ  

ਸਿਥਤੀ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਅਲੱਗ  ਇਲਾਜ  ਪੇਸ਼  ਕਰਨ  ਦੇ  ਸਮਰੱਥ  ਹੋ  

ਸਕਦਾ  ਹੈ।  

43 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪIਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਨਹF ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ 

ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

4444 ਤੁਹਾਡੇ  ਦੰਦ8  ਦੇ  ਡਾਕਟਰ  ਤO  ਪIਾਪਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  

Kਤ,ੇ,  ਬੇਨਤੀ  ਕੀਤੀ  ਸਵੇਾ  ਿਸਰਫ  ਕਾਸਮੇਿਟਕ  ਕਾਰਨ8  ਲਈ  

ਹੈ।  ਿਸਰਫ  ਕਾਸਮੇਿਟਕ  ਉਦੇਸ਼8  ਲਈ  ਸੇਵਾਵ8,,  ਪIੋਗਰਾਮ  ਦਾ  

ਲਾਭ  ਨਹF  ਹੰੁਦੀਆਂ  ਹਨ।  

45 ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੰਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4466 ਅਸF  ਇਸ  ਪIਗੋਰਾਮ  ਿਵੱਚ  ਤੁਹਾਡੀ  ਯੋਗਤਾ  ਨੰੂ  ਤਸਦੀਕ  

ਕਰਨ  ਿਵੱਚ  ਅਯਗੋ  ਹ8।  

47 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਸ ਪIਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ 

ਕਰਨ ਤO ਪਿਹਲ8 ਭੁਗਤਾਨ ਜ8 ਅਿਧਕਾਰ-ਸaਪਣੀ ਲਈ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਚਲਡਰਨ’ਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪIਗੋਰਾਮ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4488 EEPPSSDDTT  ਸਵੇਾਵ8  2211  ਸਾਲ  ਅਤ ੇ ਵੱਡੀ  ਉਮਰ  ਦੇ  ਮਰੀਜ਼8  ਲਈ  

ਲਾਭ  ਨਹF  ਹੰੁਦੀਆਂ  ਹਨ।  

49 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ(ਆਂ) EPSDT ਸਵੇਾ(ਵ8) ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਰੂਪ ਤO 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹF ਹੈ(ਹਨ)। 
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ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ 
ਡਕਿੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਗਂਾ/ਕਰਾਗਂੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਝਟਪਟ ਸੁਲਝਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਂਜੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 

ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਂਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਫੋ਼ਨ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (TSC) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਿਦਓ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 

ਕਾੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਸੋਿਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਕਾੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ:
1-800-322-6384: ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, 11 ਦਬਾਓ

ਟੈਲੀਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ (TTY):
1-800-735-2922

ਈਮੇਲ ਜਾ ਂਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ Smile, California ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 

ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੰੂ MemberFormReturn@delta.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 Medi‑Cal Dental Program 

 Member Services Group 

 P.O. Box 15539 

 Sacramento, CA  95852‑1539

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ 16 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ Smile, California 

Members ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੇ ਕਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, 

ਅਯੋਗਤਾ, ਜਾ ਂਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, 

ਉਮਰ, ਅਯੋਗਤਾ, ਜਾ ਂਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤ ਨੀਤੀ  

ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf
https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf
mailto:MemberFormReturn@delta.org
https://smilecalifornia.org/members/
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852-0609  (800)   322-6384

ਤਾਰੀਖ਼: 

ਨਾਮ: 

ਪਤਾ: 

ਸ਼ਿਹਰ:  ਰਾਜ:  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ: 

ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ ਆਈਡੀ:

MEDI-CAL DENTAL ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ MEDI-CAL

ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ: _____________________________________________________________________

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: ( )

ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: ( )

ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪ ਨਹ� ਹੋ):

ਨਾਮ:

ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ: ____________________, ਰਾਜ: __________ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: ( )  

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ:

ਨਾਮ:

ਪਤਾ:

Sam
ple
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MEDI-CAL DENTAL ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ (ਪੰਨਾ 2) 
 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਕਸਮ: 

_____ਦੰਦ� ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਜ� ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ 

_____ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ 

_____ਹੋਰ 

   ਿਟੱਪਣੀਆਂ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ�/ਿਸ਼ਕਵੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੀ 

ਥ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ� ਵਾਧੂ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਓ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਵਾਲੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ Medi-Cal ਡ�ਟਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ� ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  
 
 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼    
 
 
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ: Medi-Cal Dental Program 

Member Services Group 
P.O. Box 15539  
Sacramento, CA 95852-
1539 
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ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਉੱਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। ਪਰ, ਕੁਝ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂ

ਅੱਪਡੇਟਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਕਾੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦਆਗਂੇ 

ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਲਖਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਮ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। 

ਅਸੀਂ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਜਾਚਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਨਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾਸ਼ਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਗਂੇ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ  ਪਰ, ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਿਲੋਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ 
ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਿਭਜਵਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Medi-Cal ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇੱਥੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਪ੍ਡਕਡਰਆ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਲਾਜ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਬਦਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ 

ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ Conlan ਰੀਫੰਡ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਡੈਂਟਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ ਖੰਡ ਦੇਖੋ), ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ California 

ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਭਾਗ (CDSS) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਟੀ 

ਸ਼ੋਸਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਆਿਫ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦਫਤਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਤਾ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਗਂੇ। 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਵਕੀਲ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1‑800‑952‑5253 ‘ਤੇ CDSS ਦੇ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂਿਨਟ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਲਈ, California Department of Consumer Affairs (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 

ਮਸਿਲਆ ਂਦੇ ਮਿਹਕਮੇ) ਨਾਲ 1‑800‑952‑5210 ਜਾ ਂTTY 1‑800‑326‑2297 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 

Legal Aid Society (ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਨੰੂ 1‑888‑804‑3536 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ/ਪੁੱਛਦੀ ਹਾ?ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਿਟਸ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂMedi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਤੋਮ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਡਕਡਰਆ ਡਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਟੌਲ-ਫ੍ੀ 1‑800‑952‑5253 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਸੰਪੂਰਣ ਡੈਂਟਲ 

ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 California Department of Social Services State Hearings Division 

 P.O. Box 944243 MS 9‑17‑37 

 Sacramento, CA 94244‑2430

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਂਿਲਖਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਡੌਕਊਮੈਂਟ 

ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ (DCN) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। DCN ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ DCN ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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ਿੈਂਟਲ ਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ
Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਜਾ ਂਤਕੀਨੀਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੈਂਟਲ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ-

ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਲਾਹੇਵਦੰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਟੈਲੀਫੋ਼ਨ 

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਡ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ Medi-Cal ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ: Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਅਿਧਿਕ੍ਤ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਵਿਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ: ਪੂਰਵ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਵਖੇੋ।

ਮੈਂਬਰ: ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ Medi-Cal ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (BIC): ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ। BIC 

ਿਵੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ: Medi-Cal ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਇੱਕ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਸੇਵਾਵਾ।ਂ

ਕਲੀਵਨਕ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ): ਇੱਕ ਕਲੀਿਨਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕ ਤੋਂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕ ਪ੍ਰਦਾਤੇ Medi-Cal ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਤੁਸੀਂ Smile, California Find a Dentist ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਿਨਕਾ ਂਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਕਲੀਿਨਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਕਲੀਵਨਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ: ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਂਟਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਆਇਨਾ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾ ਂਤਿਹਤ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਸ਼ਕਾਇਤ: ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ, ਮੁੜ-ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਜਾ ਂਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾ ਂਿਲਖਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

ਸਵਹ-ਭੁਗਤਾਨ: ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ।

ਕਿਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ:ਂ ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦਾ ਸੈੱਟ ਜੋ Medi-Cal ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਿਕਸੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਿਸਰਫ਼ ਅਿਜਹੀਆ ਂਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ਡੈਂਟਲ ਮਾਵਹਰ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਐਂਡੋਡੌਨਿਟਕਸ (ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ), ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਬਾਲ ਦੰਤ 

ਿਚਿਕਤਸਾ (ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ), ਪੀਰੀਅਡੌਨਿਟਕਸ (ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਸੂਿੜਆ ਂਅਤੇ ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ), ਅਤੇ ਆਰਥੋਡੋਨਿਟਕਸ 

(ਬ੍ਰੇਿਸਸ)।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਵਮਆਵਦਕ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ, ਵਨਦਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (EPSDT): EPSDT, Medi-Cal ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਨਵਾਰਕ (ਸਕ੍ੀਿਨੰਗ) ਦੰਦਾ-ਂਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਨਦਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਂਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਾਤਰਤਾ: Medi-Cal ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਡੈਂਟਲ ਸਵਥਤੀ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ, 

ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾ ਂਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਡੋਂਵਟਸਟ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਮਾਿਹਰ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੀ ਨੱਸ ਅਤੇ ਜੜ੍ ਦੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ Medi‑Cal: ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ Medi-Cal ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋੋਰਮਰ ਫੋਸਟਰ, ਗਰਭਵਤੀ 

ਔਰਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਅੰਨੇ੍ ਜਾ ਂਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਛਾਣ: ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ।

ਸੀਮਾਿਾ:ਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

Medi‑Cal ਡੈਂਟਲ: Medi-Cal ਡੈਂਟਲ Fee-For-Service ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਵਚਵਕਤਸਕੀ ਤਰੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ: ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਉਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜੋ ਦੰਦਾ,ਂ ਮਸੂਿੜਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਿਂਚਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂ(ਕ) ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਮਾਿਣਕਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ; (ਖ) ਦੰਦ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ; ਅਤੇ (ਗ) ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮਾ,ਂ ਫਾਇਦੀਆ ਂਅਤੇ 

ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਜੋ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹਨ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਿਚਤ ਿਕਸਮ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕਿਰੇਜ/ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ: ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾ ਂ

ਫੈਡਰਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਜਾ ਂਕਨੰੂਨੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਰਜਨ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਮੂੰਹ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆ,ਂ ਸੱਟਾ,ਂ ਿਵਕਾਰਾ,ਂ ਦੋਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਿਵਖਾਲੇ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅਿਭਆਸ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਓਰਥੋਡੋਂਵਟਸਟ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦਾ ਂਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਫੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਨਵਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ 

ਆਪਣਾ ਅਿਭਆਸ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਵਚਆ ਂਦਾ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਿਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਇਲਾਜ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰੀਡੋਂਵਟਸਟ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਸੂਿੜਆ ਂਅਤੇ ਉੱਤਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ ਸਬੰਿੀ: ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਥਾਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਿਮਆਦ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਕਵਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਡ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਫਾਇਦੀਆ ਂਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ ਂਨੰੂ ਉਦੋਂ 

ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਪੂਰਿ ਅਵਿਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਨੰੂ 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਤੋਂ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (NOA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸਥਿਗਤ, ਜਾ ਂ

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂਬਰ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸਥੋਡੋਂਵਟਸਟ: ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਜੋ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ,ਂ ਿਬ੍ਰੱਜਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਬਦਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਦੰਦਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਤਾ: Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਮੌਿਖਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਿਵਕਲਿਪਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਿਜਿਨਸਟ, ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ, ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਲੀਿਨਕ।

ਵਿਕਲਵਪਕ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਵਕ੍ਤ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਵਨਸਟ (RDHAP): ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਿਨਸਟ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵਟੇ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ 

ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ RDHAP ਘਰਾ,ਂ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ (ਸਫਾਈ) ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਬੰਵਿਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼: ਿਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਸੀਿਮਤ।

ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਹੱਸਾ: ਰਕਮ ਿਜਸਦਾ ਿਸਹਤ ਜਾ ਂਦੰਦਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ Medi-Cal ਦੰਦਾ ਂਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਰੂਰਤਾ:ਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਿਨਯਮ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਜੁੰਮੇਿਾਰੀ: ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਦਰਿਭਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ: ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਂਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਭਰਪਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਅਵਿਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ: ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਿਧਕਾਰ-ਸੌਂਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿ ੇਅਡਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਂ

Medi‑Cal ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਡਹਤ ਮੇਰੇ ਅਡਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਕੀ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਗੇੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਤੇ, 

ਆਮਦਨੀ, ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾ ਂਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾ ਂਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂ

ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:

• ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।

• ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ।

• ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

• ਢੁਕਵੇਂ ਜਾ ਂਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਿਵਕਲਪਾ ਂਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਿਣਆ ਂਿਵੱਚ 

ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰਖਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾ ਂਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝਂੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ।

• ਸਾਨੰੂ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾਵਾ,ਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।

• Medi-Cal ਡੈਂਟਲ, ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

• ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਿਰਕਾਰਡ ਵਖੇਣਾ।

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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• ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

• ਉਹਨਾ ਂਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

• ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਇਹ ਹਨ:

• ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਤੇ Medi-Cal ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।

• ਆਪਣੀਆ ਂਡੈਂਟਲ ਸਮੱਿਸਆ(ਵਾ)ਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਟੀਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ।

• ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦਾ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਿਵਖਾਉਣਾ।

• ਿਕਸੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ।

• ਡੈਂਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਰੱਖਣੀਆ ਂਅਤੇ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

24 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲਾ ਂਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪਤੇ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਕ ਅਤੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਜੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਬੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ।

• ਸਭ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਆਿਫ਼ਸਾ ਂਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਿੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਿ ੇਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ 

ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਡਭਆਸਾ ਂਦਾ ਨੋਡਟਸ
ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ Medi-Cal ਸਵਾਗਤ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਦਾ 

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ 

ਪਸੰਦਾ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਡਕਿੇਂ ਿੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ ਂਡਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਡਕਹੜੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ 
ਡਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਖੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਜੋ Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਬਣਾਈ 

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/priv/Documents/Notice-of-Privacy-Practices-English.pdf
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ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾ ਂਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 

ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 

ਜਾਵਗੇੀ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ California ਡ੍ਾਈਵਰ ਲਸੰਸ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ (ID) ਕਾਰਡ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:

 Medi‑Cal Dental Program 

 Attn: HIPAA Privacy Contact 

 P.O. Box 15539 

 Sacramento, CA  95852‑1539

ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਨੰੂਨੀ ਜੁਰਮਾਵਨਆ ਂ
ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ।

Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਂ

ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਸਟੀਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ Medi-Cal ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆ ਂਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾ ਂਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/phirelform.pdf
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	ਜੇਕਰ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਡਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
	ਮੈਨੂੰ ਡਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਡਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਨੇ ਸੇਿਾ ਅਸਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਡਮਤ ਕਰ ਡਦੱਤੀ ਹੈ?
	ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਕਿੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ?
	ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
	ਮੇਰੇ ਿਲੋਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

	ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਪ੍ਡਕਡਰਆ
	ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ/ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ?
	ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਡਕਡਰਆ ਡਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

	ਿੈਂਟਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ
	ਤੁਹਾਿੇ ਅਡਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਂ
	Medi‑Cal ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਡਹਤ ਮੇਰੇ ਅਡਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

	ਤੁਹਾਿੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਾਿੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ
	ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਡਭਆਸਾਂ ਦਾ ਨੋਡਟਸ
	ਮੈਂ ਡਕਿੇਂ ਿੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡਕ Medi‑Cal ਿੈਂਟਲ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਡਕਹੜੀ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਡਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
	ਕਾਰਵਾਈ ਕਡੋਸ ਦ ੇ ਕਾਰਨ
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Structural Results


ISO 32000-1:2008


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Document		Valid Document element		Passed		Document element passed.		

		2						Headings		No nested Headings		Passed		Heading tags are not nested inside one another.		

		3						Link Annotations		Link Annotations - Valid Tagging		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Link Annotations		Link Destination		Passed		All Link destinations are valid		

		5						Links		Includes Link Annotation		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		6						List		Valid Children		Passed		All List elements passed.		

		7						List Item		LI - Valid Parent		Passed		All List Items passed.		

		8						List Item		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		9						List Item		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		10						Structural Issues		Alternate Text with no content		Passed		All tags with Alternate, Actual or Expansion Text have content associated with them.		

		11				Tags->0->84->0->8->4,Tags->0->84->0->9->1,Tags->0->84->0->9->4,Tags->0->84->0->9->5,Tags->0->84->0->9->6,Tags->0->84->0->10->1,Tags->0->84->0->11->1,Tags->0->84->0->11->2,Tags->0->84->0->11->4,Tags->0->84->0->11->5,Tags->0->84->0->11->6,Tags->0->84->0->12->1,Tags->0->84->0->12->2,Tags->0->84->0->13->1,Tags->0->84->0->13->2,Tags->0->84->0->14->1,Tags->0->84->0->14->2,Tags->0->84->0->15->1,Tags->0->84->0->15->2		Structural Issues		Empty Tags		Passed		A tag of type TD is empty. Consider removing the tag or running the Cleanup functionality.		Verification result set by user.

		12						Table		Valid Children		Passed		All Table elements passed.		

		13						Table		Regularity		Passed		All tables detected are regular.		

		14						Table Cells		TD - Valid Parent		Passed		All Table Data Cells and Header Cells passed		

		15						Table Rows		Parent and children are valid		Passed		All Table Rows passed.		

		16						TOC		Valid Children		Passed		All TOC elements passed.		

		17						TOCI		Valid Parent and Children		Passed		All TOCIs passed.		

		18						Form Annotations		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		19						Other Annotations		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		20						RP, RT and RB		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		21						Ruby		Valid Children		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		22						THead, TBody and TFoot		Parent and children are valid		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		23						Warichu		Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		24						WT and WP		WT and WP - Valid Parent		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		





Accessibility Results



Section 508


		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments





  
  
WCAG 2.0


		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments





  
  
PDF/UA 1.0


		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments






HHS


		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments






    HHS (2018 regulations)


    		Index		Checkpoint		Status		Reason		Comments






    

    WCAG 2.1 AA


    		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		2						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		3						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		5						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Passed		All List Items passed.		

		6						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Passed		All List elements passed.		

		7						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Passed		All Table Data Cells and Header Cells passed		

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Passed		All Table Rows passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Passed		All Table elements passed.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		All List elements passed.		

		12		3		Tags->0->15->0->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (1,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		13		3		Tags->0->15->1->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (2,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		14		3		Tags->0->15->2->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (3,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		15						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Passed		All TH elements define the Scope attribute.		

		16		3,4,5,6,7,8,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25,28,29,30,31,34,35,36,39,40,41		Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->5,Artifacts->4->6,Artifacts->4->7,Artifacts->4->8,Artifacts->4->9,Artifacts->4->10,Artifacts->4->11,Artifacts->4->12,Artifacts->4->13,Artifacts->4->14,Artifacts->4->15,Artifacts->4->16,Artifacts->4->17,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->5->0,Artifacts->5->1,Artifacts->5->2,Artifacts->5->3,Artifacts->5->4,Artifacts->5->5,Artifacts->5->6,Artifacts->5->7,Artifacts->5->8,Artifacts->5->9,Artifacts->5->10,Artifacts->5->11,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->5->1,Artifacts->5->2,Artifacts->5->3,Artifacts->5->4,Artifacts->5->5,Artifacts->5->6,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->5,Artifacts->4->6,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->5->0,Artifacts->5->1,Artifacts->5->2,Artifacts->5->3,Artifacts->5->4,Artifacts->5->5,Artifacts->5->6,Artifacts->5->7,Artifacts->5->8,Artifacts->5->9,Artifacts->5->10,Artifacts->5->11,Artifacts->5->12,Artifacts->5->13,Artifacts->5->14,Artifacts->5->15,Artifacts->5->16,Artifacts->5->17,Artifacts->5->18,Artifacts->5->19,Artifacts->5->20,Artifacts->5->21,Artifacts->5->22,Artifacts->5->23,Artifacts->5->24,Artifacts->5->25,Artifacts->5->26,Artifacts->5->27,Artifacts->5->28,Artifacts->5->29,Artifacts->5->30,Artifacts->5->31,Artifacts->5->32,Artifacts->5->33,Artifacts->5->34,Artifacts->5->35,Artifacts->5->36,Artifacts->5->37,Artifacts->5->38,Artifacts->5->39,Artifacts->5->40,Artifacts->5->41,Artifacts->5->42,Artifacts->5->43,Artifacts->5->44,Artifacts->5->45,Artifacts->5->46,Artifacts->5->47,Artifacts->5->48,Artifacts->5->49,Artifacts->5->50,Artifacts->5->51,Artifacts->5->52,Artifacts->5->53,Artifacts->5->54,Artifacts->5->55,Artifacts->5->56,Artifacts->5->57,Artifacts->5->58,Artifacts->5->59,Artifacts->5->60,Artifacts->5->61,Artifacts->5->62,Artifacts->5->63,Artifacts->5->64,Artifacts->5->65,Artifacts->5->66,Artifacts->5->67,Artifacts->5->68,Artifacts->5->69,Artifacts->5->70,Artifacts->5->71,Artifacts->5->72,Artifacts->5->73,Artifacts->5->74,Artifacts->5->75,Artifacts->5->76,Artifacts->5->77,Artifacts->5->78,Artifacts->5->79,Artifacts->5->80,Artifacts->5->81,Artifacts->5->82,Artifacts->5->83,Artifacts->5->84,Artifacts->5->85,Artifacts->5->86,Artifacts->5->87,Artifacts->5->88,Artifacts->5->89,Artifacts->5->90,Artifacts->5->91,Artifacts->5->92,Artifacts->5->93,Artifacts->5->94,Artifacts->5->95,Artifacts->5->96,Artifacts->5->97,Artifacts->5->98,Artifacts->5->99,Artifacts->5->100,Artifacts->5->101,Artifacts->5->102,Artifacts->5->103,Artifacts->5->104,Artifacts->5->105,Artifacts->5->106,Artifacts->5->107,Artifacts->5->108,Artifacts->5->109,Artifacts->5->110,Artifacts->5->111,Artifacts->5->112,Artifacts->5->113,Artifacts->5->114,Artifacts->5->115,Artifacts->5->116,Artifacts->5->117,Artifacts->5->118,Artifacts->5->119,Artifacts->5->120,Artifacts->5->121,Artifacts->5->122,Artifacts->5->123,Artifacts->5->124,Artifacts->5->125,Artifacts->5->126,Artifacts->5->127,Artifacts->5->128,Artifacts->5->129,Artifacts->5->130,Artifacts->5->131,Artifacts->5->132,Artifacts->5->133,Artifacts->5->134,Artifacts->5->135,Artifacts->5->136,Artifacts->5->137,Artifacts->5->138,Artifacts->5->139,Artifacts->5->140,Artifacts->5->141,Artifacts->5->142,Artifacts->5->143,Artifacts->5->144,Artifacts->5->145,Artifacts->5->146,Artifacts->5->147,Artifacts->5->148,Artifacts->5->149,Artifacts->5->150,Artifacts->5->151,Artifacts->5->152,Artifacts->5->153,Artifacts->5->154,Artifacts->5->155,Artifacts->5->156,Artifacts->5->157,Artifacts->5->158,Artifacts->5->159,Artifacts->5->160,Artifacts->5->161,Artifacts->5->162,Artifacts->5->163,Artifacts->5->164,Artifacts->5->165,Artifacts->5->166,Artifacts->5->167,Artifacts->5->168,Artifacts->5->169,Artifacts->5->170,Artifacts->5->171,Artifacts->5->172,Artifacts->5->173,Artifacts->5->174,Artifacts->5->175,Artifacts->5->176,Artifacts->5->177,Artifacts->5->178,Artifacts->5->179,Artifacts->5->180,Artifacts->5->181,Artifacts->5->182,Artifacts->5->183,Artifacts->5->184,Artifacts->5->185,Artifacts->5->186,Artifacts->5->187,Artifacts->5->188,Artifacts->5->189,Artifacts->5->190,Artifacts->5->191,Artifacts->5->192,Artifacts->5->193,Artifacts->5->194,Artifacts->5->195,Artifacts->5->196,Artifacts->5->197,Artifacts->5->198,Artifacts->5->199,Artifacts->5->200,Artifacts->5->201,Artifacts->5->202,Artifacts->5->203,Artifacts->5->204,Artifacts->5->205,Artifacts->5->206,Artifacts->5->207,Artifacts->5->208,Artifacts->5->209,Artifacts->5->210,Artifacts->5->211,Artifacts->5->212,Artifacts->5->213,Artifacts->5->214,Artifacts->5->215,Artifacts->5->216,Artifacts->5->217,Artifacts->5->218,Artifacts->5->219,Artifacts->5->220,Artifacts->5->221,Artifacts->5->222,Artifacts->5->223,Artifacts->5->224,Artifacts->5->225,Artifacts->5->226,Artifacts->5->227,Artifacts->5->228,Artifacts->5->229,Artifacts->5->230,Artifacts->5->231,Artifacts->5->232,Artifacts->5->233,Artifacts->5->234,Artifacts->5->235,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->5,Artifacts->4->6,Artifacts->4->7,Artifacts->4->8,Artifacts->4->9,Artifacts->4->10,Artifacts->4->11,Artifacts->4->12,Artifacts->4->13,Artifacts->4->14,Artifacts->4->15,Artifacts->4->16,Artifacts->4->17,Artifacts->4->18,Artifacts->4->19,Artifacts->4->20,Artifacts->4->21,Artifacts->4->22,Artifacts->4->23,Artifacts->4->24,Artifacts->4->25,Artifacts->4->26,Artifacts->4->27,Artifacts->4->28,Artifacts->4->29,Artifacts->4->30,Artifacts->4->31,Artifacts->4->32,Artifacts->4->33,Artifacts->4->34,Artifacts->4->35,Artifacts->4->36,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->5,Artifacts->4->6,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->6->0,Artifacts->6->1,Artifacts->8->0,Artifacts->8->1,Artifacts->8->0,Artifacts->8->1,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->4->3,Artifacts->4->4,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->0,Artifacts->4->0,Artifacts->4->1,Artifacts->4->2,Artifacts->5->0,Artifacts->5->1,Artifacts->5->2,Artifacts->5->3,Artifacts->5->4		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		An untagged Path element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		Verification result set by user.

		17		3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41		Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0,Artifacts->0->0,Artifacts->3->0,Artifacts->2->0		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		An untagged FormXObject element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		Verification result set by user.

		18				Doc		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		An untagged Text element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		Verification result set by user.

		19						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		20						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Orientation		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any orientation.		

		21						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		22						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		23						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		24						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		25						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Passed		Bookmarks are logical and consistent with Heading Levels.		

		26						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		27						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		28						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		29						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		30						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		37						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		38						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		39						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Identify Input Purpose		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		40						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		41						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		42						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		43						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		44						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		45						Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		46						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		47						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		48						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Not Applicable		No RichMedia or FileAtachments have been detected in this document.		

		49				Pages->0		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 1 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		50				Pages->1		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 2 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		51				Pages->2		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 3 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		52				Pages->3		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 4 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		53				Pages->4		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 5 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		54				Pages->5		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 6 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		55				Pages->6		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 7 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		56				Pages->7		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 8 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		57				Pages->8		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 9 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		58				Pages->9		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 10 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		59				Pages->10		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 11 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		60				Pages->11		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 12 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		61				Pages->12		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 13 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		62				Pages->13		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 14 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		63				Pages->14		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 15 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		64				Pages->15		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 16 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		65				Pages->16		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 17 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		66				Pages->17		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 18 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		67				Pages->18		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 19 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		68				Pages->19		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 20 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		69				Pages->20		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 21 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		70				Pages->21		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 22 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		71				Pages->22		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 23 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		72				Pages->23		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 24 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		73				Pages->24		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 25 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		74				Pages->25		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 26 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		75				Pages->26		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 27 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		76				Pages->27		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 28 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		77				Pages->28		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 29 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		78				Pages->29		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 30 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		79				Pages->30		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 31 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		80				Pages->31		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 32 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		81				Pages->32		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 33 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		82				Pages->33		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 34 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		83				Pages->34		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 35 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		84				Pages->35		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 36 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		85				Pages->36		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 37 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		86				Pages->37		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 38 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		87				Pages->38		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 39 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		88				Pages->39		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 40 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		89				Pages->40		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 41 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		90						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		91						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		92						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		93						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		94		1,5,6,26,27,28,32,33,11		Tags->0->0,Tags->0->1,Tags->0->5,Tags->0->30,Tags->0->32,Tags->0->34,Tags->0->36,Tags->0->306,Tags->0->307,Tags->0->308,Tags->0->309,Tags->0->318,Tags->0->319,Tags->0->84->0->1->1->0,Tags->0->84->0->1->2->0,Tags->0->84->0->1->3->0,Tags->0->84->0->1->4->0,Tags->0->84->0->1->5->0,Tags->0->84->0->1->6->0,Tags->0->84->0->2->1->0,Tags->0->84->0->2->2->0,Tags->0->84->0->2->3->0,Tags->0->84->0->2->4->0,Tags->0->84->0->2->5->0,Tags->0->84->0->2->6->0,Tags->0->84->0->3->1->0,Tags->0->84->0->3->2->0,Tags->0->84->0->3->3->0,Tags->0->84->0->3->4->0,Tags->0->84->0->3->5->0,Tags->0->84->0->3->6->0,Tags->0->84->0->4->1->0,Tags->0->84->0->4->2->0,Tags->0->84->0->4->3->0,Tags->0->84->0->4->4->0,Tags->0->84->0->4->5->0,Tags->0->84->0->4->6->0,Tags->0->84->0->5->1->0,Tags->0->84->0->5->2->0,Tags->0->84->0->5->3->0,Tags->0->84->0->5->4->0,Tags->0->84->0->5->5->0,Tags->0->84->0->5->6->0,Tags->0->84->0->6->1->0,Tags->0->84->0->6->2->0,Tags->0->84->0->6->3->0,Tags->0->84->0->6->4->0,Tags->0->84->0->6->5->0,Tags->0->84->0->6->6->0,Tags->0->84->0->7->1->0,Tags->0->84->0->7->2->0,Tags->0->84->0->7->3->0,Tags->0->84->0->7->4->0,Tags->0->84->0->7->5->0,Tags->0->84->0->7->6->0,Tags->0->84->0->8->1->0,Tags->0->84->0->8->2->0,Tags->0->84->0->8->3->0,Tags->0->84->0->8->5->0,Tags->0->84->0->8->6->0,Tags->0->84->0->9->2->0,Tags->0->84->0->9->3->0,Tags->0->84->0->10->2->0,Tags->0->84->0->10->3->0,Tags->0->84->0->10->4->0,Tags->0->84->0->10->5->0,Tags->0->84->0->10->6->0,Tags->0->84->0->11->3->0,Tags->0->84->0->12->3->0,Tags->0->84->0->12->4->0,Tags->0->84->0->12->5->0,Tags->0->84->0->12->6->0,Tags->0->84->0->13->3->0,Tags->0->84->0->13->4->0,Tags->0->84->0->13->5->0,Tags->0->84->0->13->6->0,Tags->0->84->0->14->3->0,Tags->0->84->0->14->4->0,Tags->0->84->0->14->5->0,Tags->0->84->0->14->6->0,Tags->0->84->0->15->3->0,Tags->0->84->0->15->4->0,Tags->0->84->0->15->5->0,Tags->0->84->0->15->6->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		User Verify		Verify Alt		Verification result set by user.

		95		2,4,5,6,7,10,11,13,15,16,18,21,24,25,31,34,35,36,39,40,41		Tags->0->7->0->0->0,Tags->0->7->1->0->0,Tags->0->7->2->0->0,Tags->0->7->3->0->0,Tags->0->7->4->0->0,Tags->0->7->5->0->0,Tags->0->7->6->0->0,Tags->0->7->7->0->0,Tags->0->7->8->0->0,Tags->0->7->9->0->0,Tags->0->7->10->0->0,Tags->0->7->11->0->0,Tags->0->7->12->0->0,Tags->0->7->13->0->0,Tags->0->7->14->0->0,Tags->0->7->15->0->0,Tags->0->7->16->0->0,Tags->0->7->17->0->0,Tags->0->18->1,Tags->0->21->1,Tags->0->23->1,Tags->0->27->1,Tags->0->39->1,Tags->0->41->1,Tags->0->41->3,Tags->0->45->1,Tags->0->45->3,Tags->0->46->0->1->1,Tags->0->52->1,Tags->0->73->1,Tags->0->79->1,Tags->0->83->1,Tags->0->104->1,Tags->0->109->1,Tags->0->109->2,Tags->0->132->1,Tags->0->143->1,Tags->0->157->1,Tags->0->181->1->1->1,Tags->0->182->1,Tags->0->215->1,Tags->0->217->1,Tags->0->226->1,Tags->0->226->2,Tags->0->226->4,Tags->0->228->1,Tags->0->229->3,Tags->0->237->1,Tags->0->239->1,Tags->0->245->1,Tags->0->256->1,Tags->0->289->1,Tags->0->289->3,Tags->0->297->1,Tags->0->301->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Verify Alt		Verification result set by user.

		96		2,4,5,6,7,10,11,13,15,16,18,21,24,25,31,34,35,36,39,40,41		Tags->0->7->0->0->0->0,Tags->0->7->1->0->0->0,Tags->0->7->2->0->0->0,Tags->0->7->3->0->0->0,Tags->0->7->4->0->0->0,Tags->0->7->5->0->0->0,Tags->0->7->6->0->0->0,Tags->0->7->7->0->0->0,Tags->0->7->8->0->0->0,Tags->0->7->9->0->0->0,Tags->0->7->10->0->0->0,Tags->0->7->11->0->0->0,Tags->0->7->12->0->0->0,Tags->0->7->13->0->0->0,Tags->0->7->14->0->0->0,Tags->0->7->15->0->0->0,Tags->0->7->16->0->0->0,Tags->0->7->17->0->0->0,Tags->0->18->1->0,Tags->0->21->1->0,Tags->0->23->1->0,Tags->0->27->1->0,Tags->0->39->1->0,Tags->0->41->1->0,Tags->0->41->3->0,Tags->0->45->1->0,Tags->0->45->3->0,Tags->0->46->0->1->1->0,Tags->0->52->1->0,Tags->0->73->1->0,Tags->0->79->1->0,Tags->0->83->1->0,Tags->0->104->1->0,Tags->0->109->1->0,Tags->0->109->2->0,Tags->0->132->1->0,Tags->0->143->1->0,Tags->0->157->1->0,Tags->0->181->1->1->1->0,Tags->0->182->1->0,Tags->0->215->1->0,Tags->0->217->1->0,Tags->0->226->1->0,Tags->0->226->2->0,Tags->0->226->4->0,Tags->0->228->1->0,Tags->0->229->3->0,Tags->0->237->1->0,Tags->0->239->1->0,Tags->0->245->1->0,Tags->0->256->1->0,Tags->0->289->1->0,Tags->0->289->3->0,Tags->0->297->1->0,Tags->0->301->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Verify Contents		Verification result set by user.

		97		3		Tags->0->15		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		98		19		Tags->0->163		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		99		11		Tags->0->84->0		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		100				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		User Verify		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		101				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		User Verify		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.
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