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Medi-Cal نامجلقد قام بر 
عاية األسنانبتغطية ر

، تشمل استفاداتك واستفادات طفلك  Medi-Calنامج كعضو في بر

عاية األسنان عاية األسنان. انظر الجدول أدناه من أجل رؤية عامة لرتغطية ر

.Medi-Cal نامجالتي يغطيها بر

رلكباانلغولباالحملانهقوالمراالفاألطعَّرضالاتدمخال

✓✓✓✓✓✓*لفحصا

✓✓✓✓✓✓لسينيةا شعةألا

✓✓✓✓✓✓نسناألا تنظيف

✓✓✓✓✓✓يدرلفلوا نيشرو

✓✓✓✓✓✓تالحشوا كيبتر

✓✓✓✓✓✓سن خلع

✓✓✓✓✓✓وارئطالات دمخ

✓✓✓✓✓يرلتخدا

✓✓**روسضالات امتخ

✓✓✓✓✓ذورجالوات نق

✓***(اداتنسال)ان ناألسم ويقت

✓✓✓✓****نلتيجاا

✓✓✓✓ئيةلجزاو ملةلكاا طقمألا

✓✓✓✓مقاألطن يطبتادة إع

✓✓✓✓رلجذا تخطيطو يجرلتدا

ل طفاألا نسناأل ئمةالدا قلشقوا مختا تغطية تتم**ا.ًامع 21ن سوق فاء ضألعلا ًرهش 12ل وكا، ًامع 21 سن تحت ءعضالأل شهرأ ستة كل لتكلفةا منخفضة وأ نيةمجا صفحو *

االت.حالض عبي ف (لخلفيةا نسناألا)ة كاحضالان ناألسأو اس راألضان جيتة يطغتم تتد ق**** .هلينلمؤا صشخالأل***ا. ًامع 21 سن حتى هقينالمراو

ع الرضَّ
ة طفلك األوىل إىل عيادة األسنان بعد ظهور أول أسنانه، وليس يجب أن تتم زيار

ه د عيد ميالده األول. األسنان اللبنية حيوية لصحة ونمو طفلك. حيث تساعدبع

عىل المضغ والكالم واالبتسام.

األطفال
يبدأ األطفال في فقد األسنان اللبنية في عمر مبكر يبدأ من خمسة أعوام. 

وهذا عندما تبدأ أسنانهم الدائمة في النمو. اسأل طبيب األسنان عن ختامات 

الضروس لحماية ضروس طفلك من التجاويف.

المراهقون
ا، إىل اهقون غالبيؤدي تناول األطعمة والمشروبات السكرية، كما يفعل المر

اهقون، جعلهم أكثر عرضة لخطر مرض اللثة وتسوس األسنان. يضمن المر

الذين يواصلون عمل فحوصات منتظمة، صحة فم جيدة حتى البلوغ.

الحمل
  عضوةتساعد العناية الجيدة بصحة الفم عىل منع المشاكل أثناء الحمل.بصفتك

ة الحمل وبعد والدة  تتمتعين بالتغطية التأمينية أثناء فتر، فأنتMedi-Cal في

ا. لمدة 12 شهرطفلك

البالغون
ات طبيب مك في العمر، يصبح االعتناء بصحتك أكثر أهمية. زيارمع تقد

األسنان المنتظمة تحافظ عىل قوة اللثة واألسنان، وتساعد في الحفاظ عىل 

 صحتك العامة.

الكبار
ها من مشكالت صحة الفم. اض اللثة وغيرضون لإلصابة بأمر كبار السن معرإن

ا، تين يومييمكنك تقليل خطر اإلصابة عن طريق غسل أسنانك بالفرشاة مر

ة طبيب أسنانك بانتظام.واستخدام خيط األسنان كل يوم، وزيار

 اننأسب يبطىل عر ثأعو ان ناألسب طلك بة اصخالادات فتاإلسن عم لعت

Medi-Cal عىل منك يبقر SmileCalifornia.org  الصاإلتق ريطن عأو 

و أ نيةمجا نستكو تكرياز ،Medi-Cal Dental ع م.6384-322-800-1ب 

!مليوا كعدمو حجزإ .لتكلفةا منخفضة

SmileCalifornia.org 1-800-322-6384

http://SmileCalifornia.org
http://SmileCalifornia.org
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