7 ਿਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਿ
ੱ ਮੁਲਾਿਾਤ ਤਕਹ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਿੇਲੇ ਇਿ
ੱ ਮੈਡੀਿਲ-ਿੈਲ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ:
1. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ Medi-Cal
ਕਿੱ ਚ ਦੰ ਦਾਂ ਨੰੂ ਿਿਰ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ।
ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ Medi-Cal
ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ (ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ
ਲਈ ਯੋਗ)। ਬਾਲਗ ਹਰ ਸਾਲ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ
ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਹਾ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ
ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ
ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰ
ੁ ੂ ਵਵੱਚ
ਕੈਵਵਟੀਜ਼ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਸੂਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਛੇ
ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ
ਕੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰੋ।
3. ਤੁਸੀਂ ਿਰਭਿਤੀ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰ ਹ
ੂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱਚਾ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਸੂਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਵਿਆਨ ਦੇਣ
ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੰ ਦ
ੁ ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ।
4. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਜਨਮਕਦਨ
ਹੈ
ਜਿ

5. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿੰ ਡਰਿਾਰਟਨ ਸਰ
ੁ ੂ ਿਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ
ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਵਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਪਵਹਲੇ ਗਡ
ੇ੍ ਵਵੱਚ,
ਜੋ ਵੀ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਉਸਦਾ ਪਵਹਲਾ
ਸਾਲ ਹੋਵ,ੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਮੋਲਰ ਆ ਿਏ
ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਨਯਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਮੋਲਰ ਸੀਲੰਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਕਵਹ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ
ਕੈਵਵਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲਰਸ ਦੀ ਰੱਵਿਆ
ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਦਰਦ ਰਵਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ
ਰੱਵਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
7. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਪੂਰਾ
ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 21
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ
ਵਾਲੀਆਂ ਹੰ ਦ
ੁ ੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਨਯਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ
ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁਿੇ ਰਵਹਣ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਿਣ ਦੀ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੰ ਦ
ੁ ੀ ਹੈ।
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ਮੁਸਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ
ਦਿ
ੇ ਭਾਲ ਹੈ।
Smile, California Medi-Cal ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ
ਿਧ
ੱ ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਕਿਚ
ੱ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਿਰਾਹਟ ਨੰ ੂ ਕਸਹਤਮਦ
ੰ ਰਖਣ
ੱ
ਕਿਚ
ੱ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ
ਘਟ
ੱ ਲਾਿਤ ਿਾਲੀਆਂ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਦਾਨ
੍ਰ
ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੰ ਦਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਰੱਿਣਾ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਕਰੋ।
ਕਸਹਤਮਦ
ੰ ਮੂੰ ਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ
ਕਸਰਫ਼ ਬੁਰਸ ਅਤੇ ਫਲਾਸ ਨਾਲੋਂ

ੰ ਦੀ ਵਸਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਦਦਾਂ
ੁ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਵਿਕ ਵਸਹਤ ਲਈ। ਚਗੀ
ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਵਿਕ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਸਮਾਂ ਵਨਯਤ
ਕਰੋ ਗਭੀਰ
ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ
ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਦਾਂ
ੰ
ੋ
ੰ ਦੀ ਜਾਂਚ।

ਿਿਰ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿਚ
ੱ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ
•
•
•
•
•
•
•

ਇਮਵਤਹਾਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ
ਸਫ਼ਾਈ
ਸੀਲਟ
ੰ
ਇਲਾਜ
ੋ
ਲਰਾਈਡ
ਵਫਵਲਗ
ੰ ਅਤੇ ਤਾਜ*
ਸਕੇਵਲਗ
ੰ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਵਨਗ
ੈ ੰ
ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਇਲਾਜ

•
•
•
•
•
•
•

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ੰ ਕੱਢਣਾ
ਦਦ
ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂ ਸ
ੰ ਰਨ ਅਤੇ ਅਸਕ
ੰ
ੰ
ਸਪੂ
ਦਦ
ੰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਦਦਾਂ
ੇ ) ਲਈ
ਆਰਥੋਡੋਨਵਟਕਸ (ਬ੍ਸ
ਉਮਰ 21 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ

SmileCalifornia.org 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ੰ
*ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਮੋਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ੀਮੋਲਰ (ਵਪਛਲੇ ਦਦਾਂ)
ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਢੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਿੀ
ੰ ਮੌਕਖਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਬਚੇ
ੱ

ੰ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਦਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਦਦ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨ, ਪਰ
ੰ ਦੇ ਪਗਟ
੍
ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਜਨਮਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੀ ਦਦ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਉਹ ਉਸਨੰ ੂ
ਚਬਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਓ।

ਬੱ ਚੇ

ਰਤੀ ਸਾਲ

Medi-Cal
ਦਦਾਂ
ੰ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਪਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ
੍
ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ
ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਿੀਨ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਲਈ 21 ਦੀ ਉਮਰ

ੰ ਗੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੂ
ੁ ਕਰ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਦ
ੰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ
ਪਜ
ੰ ਵਿਣੇ ਸਰੂ
ਪੱਕੇ ਦਦ
ੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੋਲਰ ਸੀਲਟਸ
ੈਂ
ੰ ਦਾ
ਲਈ ਦਦਾਂ
ੈਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ cavities. ਸੀਲਟ
ੰ ਗੁਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਸੀਲਟ
ੈਂ ਵਾਲੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਨਾਲੋਂ ਕੈਵਵਟੀਜ਼।
ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਵਤਨ

ਕਿਸਰ
ੋ

ਵਮੱਠੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਾਣ ਨਾਲ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸਰ
ੋ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਏ
ਮਸੂਵਿਆਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੇ ਸਿਨ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਜਿਮ।
ੋ
ਵਕਸਰ
ੋ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਗਪਨ ਵਵੱਚ ਚਗੀ
ੰ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੰ ੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਿਰਭ ਅਿਸਥਾ

ਰਤੀ ਸਾਲ

Medi-Cal
ਦਦ
ੰ ਪਦਾਨ
੍
ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ 21 ਦੀ
ਉਮਰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ
ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹਰ 12 ਮਹੀਨੇ

ੰ ਮੌਵਿਕ ਵਸਹਤ ਸਭਾਲ
ੰ
ਚਗੀ
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ. ਇੱਕ Medi-Cal ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ,
ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12
ੰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨ।ੇ ਦ ਦਦਾਂ
ਵਮਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵਵੱਚ ਹੈ ਵਤਮਾਹੀ
(ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 27)।

ਬਾਲਿ

ਵਜਵੇਂ-ਵਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਚਗਾ
ਨੰ ੂ ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਵਵੱਚ
ੰ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੇ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਸੁਿਾਰ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼
ੰ
1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ, ਵਸਹਤ ਸਭਾਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਭਾਗ (DHCS) ਨੇ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ
ੰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰ ੂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਦਦਾਂ
ੰ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ,
ਪੂਰੇ ਸਕੋਪ ਵਾਲੇ ਦਦਾਂ
SmileCalifornia.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਵਿਆਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ
ੰ ਅਤੇ
ਵਸਕਾਰ ਹੋ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ, ਪਰ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲਾਵਸਗ
ੰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰ ੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਦਾਂ
ਜੋਿਮ ਨੰ ੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
*ਸਰੋਤ: ਰੋਗ ਵਨਯਤਰਣ
ੰ
ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

