
Xin vào trang mạng SmileCalifornia.org để tìm hiểu thêm về dịch vụ.

Lý do để đặt hẹn với nha sĩ           
Medi-Cal ngay hôm nay!

Bởi vì quý vị có thể! Medi-Cal có bảo 
hiểm nha khoa. Khám răng miễn phí 
hoặc giá thấp cho các hội viên Medi-
Cal (hợp lệ hưởng phúc lợi chăm sóc 
nha khoa).

Sinh nhật một tuổi của con quý vị! 
Đặt hẹn với nha sĩ lần đầu ngay khi 
bé mọc cái răng đầu tiên hay vào sinh 
nhật một tuổi, tùy theo điều nào đến 
trước.                                                           

Bé vừa mọc răng hàm! Nhờ nha sĩ 
bít răng hàm cho bé. Việc này nhanh 
chóng, không đau và có thể bảo vệ 
răng hàm cho bé trong nhiều năm.

Kể từ ngày 1 tháng Giêng, 2018, Bộ Y 
Tế trở lại cung cấp phúc lợi chăm sóc 
nha khoa cho người lớn từ 21 tuổi 
trở lên với bảo hiểm nha khoa toàn 
phần.

CHỌN NHA SĨ CHO GIA ĐÌNH: 

 Tên của Nha Sĩ:   _______________________________________________________________

 Địa Chỉ Văn Phòng:  _______________________________________________________________  

 Số Điện Thoại:   _______________________________________________________________

 Tên của Nha Sĩ:   _______________________________________________________________

 Địa Chỉ Văn Phòng:  _______________________________________________________________  

 Số Điện Thoại:   _______________________________________________________________

 Tên của Nha Sĩ:   _______________________________________________________________

 Địa Chỉ Văn Phòng:  _______________________________________________________________  

 Số Điện Thoại:   _______________________________________________________________

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG 

 Tìm Một Nha Sĩ – Quý vị có thể tìm một nha sĩ tại SmileCalifornia.org hoặc gọi cho Trung Tâm Dịch 
Vụ qua Điện Thoại tại số 1-800-322-6384.

 Xác Nhận Buổi Hẹn  – Các văn phòng nha khoa cảm kích khi quý vị có thể xác nhận buổi hẹn với 
họ. Bình thường, quý vị có thể thông báo cho họ trước 24 giờ.

 Đem theo Thẻ Medi-Cal của Quý Vị  – Đem theo Thẻ Medi-Cal /Xác Minh Lợi Tức (BIC)               
của Quý Vị đến buổi hẹn.

 Đặt Câu Hỏi  – Đem theo danh sách các câu hỏi quý vị muốn hỏi                                                               
nha sĩ và đừng ngần ngại chia sẻ với họ những thắc mắc của quý vị.

Kế Hoạch Chăm Sóc Nụ Cười
Dùng bản kế hoạch này cho lần khám răng sắp tới.


