MEDI-CAL DENTAL ACTION ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਇਹ
ਕੋਈ ਿਬਲ ਨਹ� ਹੈ

ਸੇ ਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨ�:

ਪੰ ਨਾ
ਕੁੱ ਲ
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਮ�ਬਰ
ਦਾ ਨ�:

MEDS
ਆਈਡੀ:
DCN:
MRDCN:

Medi-Cal Dental ਨ� ਿਸਰਲੇ ਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 51003, 51307, ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਆਫ ਕ�ਾਇਟੇਿਰਆ ਦੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ�ੋਸੈ�ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਟਮ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਜ� ਸੰ ਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ REASON FOR ACTION CODE(S) (ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ(ਦੇ) ਕੋਡ) ਦੇ

Sample

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਿਨਮਨਤਮ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ Medi-Cal Dental ਦੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਹ�ਡਬੁਕ ਿਵੱ ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਖਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰ ਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ "MANUAL OF CRITERIA" (ਮਾਪਦੰ ਡ� ਦੀ ਪੁਸਿਤਕਾ) ਿਸਰਲੇ ਖ ਸੈਕਸ਼ਨ 5
ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ Medi-Cal ਦੰ ਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੰ ਦ # ਜ�
ਆਰਕ

ਇਲਾਜ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ

ਕਾਰਜਿਵਧੀ
ਸੰ ਿਖਆ

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� ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰ ਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ 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 ਦੰ ਤਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� Medi-Cal Dental ਨਾਲ
1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨ�ਿਟਸ �ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰ ਗ (ਰਾਜਸੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦੇਖੋ।

P.O. Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384

ਜੇ ਤੁਸ� ਵਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ
ਇਸ ਨ�ਿਟਸ �ਤੇ, ਤੁਸ� ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰ ਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ:
ਇਸ ਪੂਰੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਸੇ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜੋ :
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
ਜ�
ਤੁਸ� ਪਬਿਲਕ ਇਨਕ�ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਿਰਸਪ�ਸ ਯੁਿਨਟ ਿਵਖੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-800-

Sample
952-5253 (ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ�
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ)
ਜ�
ਤੁਸ� TDD ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 1-800-952-8349
ਰਾਜਸੀ ਿਵਿਨਯਮ:

ਿਸਰਲੇ ਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 5095 1, 5 1014.1, ਅਤੇ
51014.2 ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ�ਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਸਥਾਨਕ
ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ:
ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱ ਚ 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� ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਸੰ ਗਠਨ� ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨ
ੰ ੂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ (ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ।

ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਬੋਲੀ ਹੈ:

_

ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਨ�ਿਟਸ
ਭੇਦਭਾਵ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ। Medi-Cal Dental Program (Medi-Cal Dental Fee-For-Service)

ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਨੂੰਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal Dental ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰ ਗ,
ਧਰਮ, ਵੰ ਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ,

ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਥਤੀ, ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਯੌਣ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤ� ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਜ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
Medi-Cal Dental ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਿਵਕਲ�ਗ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਉਨ�� ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਜਵ�:

 ਯੋਗਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਸਾਈਨ ਲ� ਗਵੇਜ ਅਨੁਵਾਦਕ

 ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੇਟ� ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੱ ਡੇ ਿਪ�ੰ ਟ, ਆਿਡਓ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ
ਫਾਰਮੇਟ, ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੇਟ)

•

Sample

ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ�:
 ਯੋਗਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ

 ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� Medi-Cal Dental ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਮਵਾਰ

ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ,
ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Teletext Typewriter (TTY) ਮਦਦ ਲਈ 1-800-735-2922 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ
1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਮ�ਬਰ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ Medi-Cal Dental ਇਨ�� ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਸਨ�
ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਵੰ ਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਸਰੀਰਕ
ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਥਤੀ, ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਯੌਣ ਝੁਕਾਅ
ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� Medi-Cal Dental ਦੇ ਨਾਲ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�: Medi-Cal Dental ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ
1

ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ 1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ
ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-735-2922 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱ ਤਰ ਿਲੱਖ ਕੇ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜੋ:
Medi-Cal Dental Program
Member Services Group
P. O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Sample

2

ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ
ਿਵਭਾਗ (CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)

ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ, ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹ�, ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਜ�

ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�: ਇੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 916-440-7370. ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਬੋਲ ਜ� ਸੁਣ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (ਟੈਲੀਕਮਊਿਨਕੇਸ਼ੰਜ਼ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱ ਤਰ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜੋ:
Michele Villados
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

Sample

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
•

ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਤ�: ਇੱ ਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ CivilRights@dhcs.ca.gov।

ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) – ਅਮਰੀਕੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ
ਿਵਭਾਗ (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਰੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਜ� ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ, ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�, ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਜ� ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�: ਇੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-368-1019। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

TTY/TDD 1-800-537-7697।
•

ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱ ਤਰ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜੋ:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
3

Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html।
•

ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਤ�: ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

Sample
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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 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
02 ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰ ਦ8 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8

ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਿਨਮਨਤਮ ਲੋ ੜ8 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹF
ਕਰਦੀ।
03 ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰ ਦ8 ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ
ਬਾਰੇ ਜ8 ਪIਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼8 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
Kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ।
04 ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾ(ਵ8) ਜ8 ਇਸੇ

ਤਰN8 ਦੀ ਸੇਵਾ(ਵ8) ਪਿਹਲ8 ਤO ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ,
ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜ8 ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ: ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਪIਿਕਿਰਆਵ8 12 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ8 ਪੰ ਜ (5) ਸਾਲ8 ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਕ

07 ਤੁਸF ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ
ਨਹF ਹੋਏ ਸੀ ਜ8 ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਦੰ ਦਾਵਲੀ(ਆਂ) (ਪੂਰਨ ਜ8 ਅੰ ਸ਼ਕ) ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ
ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵF ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
08 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨV ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪIੋਸੈੱਸ

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹF ਭੇਜੀ
ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
09 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੰ ਦ, ਕIਾਉਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ8
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹF ਕਰਦਾ। ਦੰ ਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਭਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10 ਐਕਸ-ਰੇ ਤO ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੰ ਦ/ਦੰ ਦ8 ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕIਮਣ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕMਿਕ ਪਿਹਲ8 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਿਮਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ

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

ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਿਜਸਨੂੰ

ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪIਲੇਿਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰ ਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।)

ਨਹF ਹੈ।

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

12 ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕMਿਕ ਇਹ

ਪIੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ8ਕਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹੀਓ ਇਲਾਜ

ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹ8।

ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਸਵੀਿਕIਤ ਪIਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ

06 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ

ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱ ਖਰੀ
ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪIਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੈ।
13 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ/ਜ8 ਇੱਕ ਕਿਲਨਕੀ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਤO ਪIਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰ ਦ8 ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ^ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹF ਹੈ।
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14 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ/ਜ8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਦੁਆਰਾ

23 ਸਟੇਅਪਲੇ ਟ ਿਸਰਫ਼ ਟੁੱ ਟ ਚੁੱ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਥਾਈ ਦੰ ਦ ਨੂੰ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਦੰ ਦ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਏ ਹਨ ਜ8 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਨੂੰ

ਕਰੀਚਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤਦ ਤਕ

ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
24 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤO ਪਿਹਲ8 ਅਿਤਿਰਕਤ ਐਕਸਟIੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹF ਹੁੰ ਦੀ, ਜਦO ਕੋਈ ਦੰ ਦ ਸੜਦਾ

ਹਨ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਜ8 ਟੁੱ ਟਦਾ ਨਹF ਹੈ।
15 ਐਕਸ-ਰੇ ਤO ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੰ ਦ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੁੱ ਟ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਰੋ।
25 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰ ਸ਼ਕ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਇਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ

ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੰ ਦ ਨੂੰ ਭਰਾਈ ਜ8

ਸਟੇਨਲੇ ਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕIਾਉਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ।
26 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ8 ਨੂੰ ਪੂਰਨ

ਿਗਆ ਹੈ।
17 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਹF ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕMਿਕ ਮਸੂਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨV
ਦੰ ਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਬIੇਿਸਸ ਲਈ ਿਨਮਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤ8 ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹF ਕੀਤੀ

ਜਾ ਸਕੀ।
19 ਇੱਕ ਅੰ ਸ਼ਕ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਦO ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦO ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਆਰਕ Kਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਹੋਏ।
20 ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਕIਾਉਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤO

ਪਿਹਲ8 ਸੰ ਤੋਖਜਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
21 ਦੰ ਦ ਪੂਰੀ ਤਰ8 ਨਹF ਬਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
22 ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF ਹੈ ਿਕMਿਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ

ਪIਲੇਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਖਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹF ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲਆ ਨਹF ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
27

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਚਾਪ Kਤੇ ਕੋਈ
ਪੂਰਨ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਨਹF ਹੈ; ਇਸਲਈ ਤੁਸF ਧਾਤੂ ਦੰ ਦਾਵਲੀ
ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹF ਹੋ। ਹਾਲ8ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹF
ਹਨ, ਤ8 ਤੁਸF ਸਟੇਅਪਲੇ ਟ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ।

28 ਐਕਸ-ਰੇ, ਪIਲੇਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ/ਜ8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ

ਮੁਆਇਨV ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ
ਅਤੇ/ਜ8 ਮਸੂੜੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਿਕ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੰ ਦ8 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ8 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਪIਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪIਦਾਤੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਿਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲO ਿਕਸੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸF ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਸਮ^ ਤੇ, ਪIਦਸ਼
ੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ
ਿਵਕਲਪ ਨਹF ਹੈ।

30 ਿਫਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਬIੱ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ, ਜਦO

ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਿਕਸੇ ਹਟਾਉਣ-ਯੋਗ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਦੀ
ਵਰਤO ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
31 ਦੰ ਦ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨਹF ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
32 ਇੱਕ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ

Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਮ^ ਵਧੀਆ ਹੈ।
33 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹF ਹੈ। ਹੋਰ
ਿਵਕਲਪ8 ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
34 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕMਿਕ

ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਕ ਿਵੱ ਚ ਬਥੇਰੇ
ਦੰ ਦ ਬਾਕੀ ਹਨ।
35 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸF ਿਕਹਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮ^ ਦੰ ਦ8 ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾਵ8 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF
ਹੈ ਜ8 ਿਕ ਤੁਸF ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ
ਨਹF ਚਾਹੁੰ ਦੇ।
36 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ8 ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕMਿਕ ਤੁਸF ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤO ਪਿਹਲ8
21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
37 ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦੰ ਦ ਿਦਖਾਈ ਨਹF ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ।
38 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ/ਜ8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਤO ਪIਾਪਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਪIਿਕਿਰਆ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਣ ਤO ਪਿਹਲ8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤO
ਅਿਤਿਰਕਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
39 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰ ਦ ਲਈ
ਬਥੇਰੀ ਥ8 ਮੌਜੂਦ ਨਹF ਹੈ।

40 ਇਹ ਪIਗ
ੋ ਰਾਮ ਬIੇਿਸਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹF ਕਰਦਾ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ

ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਦੰ ਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
41 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV ਤO ਪIਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹੋ।
ਪIੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵ8 ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹF ਕਰਦਾ।
42 ਇਹ ਪIਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਦੰ ਦ ਜ8 ਟੁੱ ਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਸ਼ਸ਼ੂ

ਦੰ ਦ ਲਈ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
43 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪIਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰ ਦ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਨਹF ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰ ਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ
ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
44 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ

Kਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਿਸਰਫ ਕਾਸਮੇਿਟਕ ਕਾਰਨ8 ਲਈ
ਹੈ। ਿਸਰਫ ਕਾਸਮੇਿਟਕ ਉਦੇਸ਼8 ਲਈ ਸੇਵਾਵ8, ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਲਾਭ ਨਹF ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
45 ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੰ ਦਾਵਲੀ ਦਾ
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿਹੱ ਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
46 ਅਸF ਇਸ ਪIਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ

ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਹ8।
47 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪIਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸਬਿਮਟ
ਕਰਨ ਤO ਪਿਹਲ8 ਭੁਗਤਾਨ ਜ8 ਅਿਧਕਾਰ-ਸaਪਣੀ ਲਈ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਚਲਡਰਨ’ਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪIਗ
ੋ ਰਾਮ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
48 EPSDT ਸੇਵਾਵ8 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼8 ਲਈ

ਲਾਭ ਨਹF ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
49 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ(ਆਂ) EPSDT ਸੇਵਾ(ਵ8) ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਰੂਪ ਤO
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹF ਹੈ(ਹਨ)।

