
Medi-Cal ਕੋਲ ਡੈਂਟਲ 
ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਛੋਟ ੇਬਚੱੇ
ਦਦੰਾ ਂਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੀ ਪਹਹਲੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਪਹਹਲੇ ਦੰਦ ਹਦਖਾਈ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਪਹਹਲੇ ਜਨਮਹਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ 
ਬਚੱ ੇਦ ੇਦੰਦ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੀ ਹਿਹਤ ਅਤ ੇਹਵਕਾਿ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਉਹ ਬਚੱ ੇਦੀ 
ਚਬਾਉਣ, ਬਲੋਣ ਅਤ ੇਮੁਿਕਰਾਉਣ ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਚੱੇ
ਬਚੱ ੇਪੰਜ ਿਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤਕੱ ਆਪਣ ੇਪਹਹਲੇ ਦਦੰਾ ਂਨੂੰ ਗਆੁਉਣਾ ਸਰੁ ੂਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਿਥਾਈ ਦਦੰਾ ਂਹਵਚੱ ਵਾਧਾ ਹਣੋਾ ਸਰੁ ੂਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਬਚੱੇ 
ਦੀਆ ਂਦਾੜ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੈਵੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਦੰਾ ਂਦ ੇਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਿੀਲੈਂਟ ਦਾੜ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਪੁਛੋੱ। 

ਕਕਸ਼ੋਰ
ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਹਕਸਰੋ ਸਕੱਰ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਜਿ 
ਕਰਕੇ ਅਕਿਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹੂੜਆ ਂਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਦੰਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਣੋ ਦ ੇਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਹਨਯਹਮਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸਰੋ ਵਡੱੀ ਉਮਰ ਹਵਚੱ ਮੂਹੰ ਦੀ 
ਚੰਗੀ ਹਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਮੂਹੰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਿਹਤ ਿਭੰਾਲ ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਮੱਹਿਆਵਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵਚੱ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਵਜੋਂ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਨੂੰ 
ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਦਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਦਦੰਾ ਂਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮਲਣ ਦਾ 
ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਮਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਦਜੂ ੇਹਤਮਾਹੀ ਹਵਚੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ(ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦ ੇ13ਵੇਂ ਤੋਂ 27ਵੇਂ 
ਹਫ਼ਤ ੇਤਕੱ)।

ਬਾਲਗ਼
1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤਕੱ, ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਿਰਹਵਿਜ਼ (DHCS) ਨੇ ਦਦੰਾ ਂ
ਿਬੰਧੰੀ ਪੂਰੀ ਗੁਜੰਾਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦ ੇਨਾਲ 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਂਵਡੱੀ ਉਮਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂ
ਲਈ ਬਾਲਗ਼ ਡੈਂਟਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਹਪਿ ਮੋੜ ਹਦੱਤ।ੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਵੇਾਵਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ 
ਿਚੂੀ ਲਈ, SmileCalifornia.org ਨੂੰ ਵਖੇ।ੋ

ਸੀਨੀਅਰ
ਵਡੱੀ ਉਮਰ ਦ ੇਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਵਜੋਂ, ਤਿੁੀਂ ਮਿੂਹੜਆ ਂਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਮੂਹੰ ਦੀਆ ਂਹਰੋ 
ਿਮੱਹਿਆਵਾ ਂਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਹਦਨ ਹਵਚੱ ਦ ੋਵਾਰ ਬਰੁਸ ਕਰਕੇ, ਫਲੋਹਸਗੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਆਪਣ ੇਦਦੰਾ ਂਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਨਯਹਮਤ ਤਰੌ 'ਤੇ 
ਹਮਲਕੇ, ਤਿੁੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ ਿਕਦੇ ਹੋ

ਸਵੇਾਵਾਂ ਛੋਟ ੇਬਚੱੇ ਬਚੱੇ ਕਕਸ਼ੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲਗ਼ ਸੀਨੀਅਰ 

ਮੁਆਇਨਾ*

ਐਕਿ-ਰੇ

ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਿਫ਼ਾਈ

ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ ਵਾਰਹਨਸ

ਹਫਹਲੰਗ ਕਰਾਉਣਾ

ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣਾ 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਵੇਾਵਾਂ

ਿੀਡਸੇਨ 

ਦਾੜ੍ ਿੀਲ ਕਰਾਉਣੀ**

ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ (ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ ੍ਹਵਚਲਾ ਖੋਲ)

ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਿਧੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦੰ (ਹਖੱਚਾ)ਂ***

ਦੰਦ ਮੜ੍ਾਉਣਾ 

ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ ਂਦ ੇਅਸੰਕ ਅਤ ੇਪਰੂ ੇਿੈੱਟ

ਨਕਲੀ ਦੰਦਾ ਂਦ ੇਿੈੱਟ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣਾ

ਿਕੇਹਲੰਗ ਅਤ ੇਰੂਟ ਪਲਾਹਨੰਗ 

*21 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਹਨਆ ਂਬਾਅਦ ਅਤ ੇ21 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਹਰੇਕ 12 ਮਹੀਹਨਆ ਂਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ-ਅਪੱ। 
**ਦਾੜ੍ ਿੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਕਸੋਰ 21 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕੱ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। 
***ਹਜਹੜੇ ਯਗੋ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਲਈ।

Medi-Cal ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਣੋ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬਕੱਚਆ ਂਦ ੇਫਾਇਕਦਆ ਂਕਵਚੱ 
ਦਦੰਾ ਂਦੀ ਕਵਰਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ Medi-Cal ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦਦੰਾ ਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 
ਸਬਧੰੀ ਸਖੰਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਠੇਾ ਂਕਦੱਤ ੇਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦਖੇ।ੋ

SmileCalifornia.org ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਂਿਬੰਧੀ ਫਾਇਹਦਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜ  
1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਕਿ ੇMedi-Cal ਦੰਦਾ ਂਦੇ  
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। Medi-Cal ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਂਘੱਟ ਲਾਗਤ 
ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰ!ੋ

SmileCalifornia.org | 1-800-322-6384


