V DHCS I Medi-Cal Dental
ਤਾਰੀਖ਼
ਸਦੱ ਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ
ਪਤਾ
ਸਰਿਵਸ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ:
ਿਪਆਰੇ ਸਦੱ ਸ:
ਆਪਣੇ Medi-Cal Dental ਪਦਾਤੇ
�
ਦੁਆਰਾ ਿਬੱ ਲ ਭੇਜਣ ਜ� ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਦੰ ਦ�-ਸਬਧੀ
ੰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ

Sample

ਿਬੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ Medi-Cal Dental ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ, ਅਸ� ਪਦਾਤੇ
�
ਨੰ ੂ ਅਣਉਿਚਤ ਿਬੱ ਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਲਈ ਿਚੱ ਠੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ Medi-Cal ਹੈ (ਲਾਗਤ ਦੀ ਸ�ਝ ਦੇ ਿਬਨ�), ਪ�ਦਾਤੇ ਨੰ ੂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵਾਵ�
ੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ� ਖਰਚਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਡੀ-ਕਲ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ (ਦੰ ਦਸਾਜ਼� ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀ-ਕਲ
ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਇਲਾਜ� ਲਈ ਮੈਡੀ-ਕਲ ਸਦਸ�
ੱ ਨੰ ੂ ਿਬੱ ਲ ਦੇਣਾ ਕਾਨਨ
ੰ ੂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹ।ੈ
ਜੇ ਪਦਾਤਾ
�
ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਬੱ ਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (800) 322-6384 ‘ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਪਸੇ
ੈ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,
Medi-Cal Dental ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਦਾ ਨੱਥੀ ਕਾਗਜ਼

P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852- 0609  ( 800) 322- 6384

ਤਾਰੀਖ਼
ਪ�ਦਾਤੇ ਦਾ ਨ�
ਪਤਾ
ਪਤਾ
ਸਰਿਵਸ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ: XXXXXXXXXXXX
ਮ�ਬਰ ਦਾ ਨ�: XXXX
ਿਪਆਰੇ ਪ�ਦਾਤਾ:

Sample

ਸਾਨੂੰ ਅਣ-ਉਿਚਤ ਿਬਿਲੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਉਪਰੋਕਤ-ਨਾਿਮਤ ਮ�ਬਰ ਤ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� Medi-Cal
Dental Program ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸ� ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਨਹ� ਹ�; ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Medi-Cal ਪ�ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਵਿਧਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ (Early & Periodic Screening),

ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਾਨਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ Medi-Cal Dental Program ਦੇ ਦਾਇਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵ�, ਉਨ�� ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਿਜਨ�� ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗਤ-ਸ�ਝ ਹੈ, ਲਈ Medi-Cal ਮ�ਬਰ ਤ� ਿਬਿਲੰਗ ਜ�
ਧਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤ� ਪ�ਤੀਬੰ ਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਿਸਰਲੇ ਖ 22 ਸੈਕਸ਼ਨ

51002)।
ਸਾਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (800) 423-0507 ਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਰਿਵਸ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।

Medi-Cal Dental Program ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ�ਚ ਦਾ ਸਮ�-ਿਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,
ਪ�ਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ
Medi-Cal Dental Program (Medi-Cal ਡ�ਟਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ)

