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

ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨ�: 

MEDS 
ਆਈਡੀ: 
DCN: 
MRDCN: 

ਪੰਨਾ ਕੱੁਲ  
ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਮ�ਬਰ 
ਦਾ ਨ�: 

Medi-Cal Dental ਨ�  ਿਸਰਲੇਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 51003, 51307, ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਆਫ ਕ�ਾਇਟੇਿਰਆ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਸੈ�ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਆਈਟਮ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੰੂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਜ� ਸੰਸ਼ੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ REASON FOR ACTION CODE(S) (ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ(ਦੇ) ਕੋਡ) ਦੇ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਿਨਮਨਤਮ ਲੋੜ� ਨੰੂ Medi-Cal Dental ਦੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਹ�ਡਬੁਕ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ  "MANUAL OF CRITERIA" (ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ ਪੁਸਿਤਕਾ) ਿਸਰਲੇਖ ਸੈਕਸ਼ਨ 5
ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ Medi-Cal ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੰਦ # ਜ�
ਆਰਕ

ਇਲਾਜ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ 

ਕਾਰਜਿਵਧੀ 
ਸੰਿਖਆ 

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� ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਤ-ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ 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 ਦੰਤ-
ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� Medi-Cal Dental ਨਾਲ
1-800-322-6384 ‘ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਤੁਸ� ਇਸ ਨ� ਿਟਸ �ਤੇ ਵਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰਗ (ਰਾਜਸੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਦ ੇਿਪੱਛੇ ਦੇਖੋ।

P.O. Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384 
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ਜੇ ਤੁਸ� ਵਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ
ਇਸ ਨ� ਿਟਸ �ਤੇ, ਤੁਸ� ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਿਹਅਿਰੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ:

ਇਸ ਪੂਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ 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-

952-5253 (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ� 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ)  

ਜ� 
ਤੁਸ� TDD ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 1-800-952-8349 

ਰਾਜਸੀ ਿਵਿਨਯਮ: 

ਿਸਰਲੇਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ੰਜ਼, ਸੈਕਸ਼ਨ 5095 1, 5 1014.1, ਅਤੇ 
51014.2 ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜ ੋਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ�ਟੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਸਥਾਨਕ

ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ:

ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਵਕੀਲ
ਜ� ਿਕਸੋ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਹੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ

ਿਵਵਸਥਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ� ਪਬਿਲਕ ਇਨਕ�ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਿਰਸਪ�ਸ ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਜ� ਆਪਣੇ

ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਕਨੰੂਨੀ ਮਦਦ ਸੰਗਠਨ� ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ (ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਖਰਚ ੇਦੇ ਬਗੈਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 
ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ� ਬੋਲੀ ਹੈ: _ 
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ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਨ� ਿਟਸ

ਭੇਦਭਾਵ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ। Medi-Cal Dental Program (Medi-Cal Dental Fee-For-Service)

ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Medi-Cal Dental ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ,
ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ,
ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਥਤੀ, ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਯਣੌ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-

ਕਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਤ� ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਜ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਵੱਖ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

Medi-Cal Dental ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਿਵਕਲ�ਗ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਜਵ�:

 ਯੋਗਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਸਾਈਨ ਲ�ਗਵਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ
 ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੇਟ� ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੱਡੇ ਿਪ�ੰ ਟ, ਆਿਡਓ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ

ਫਾਰਮੇਟ, ਦੂਜ ੇਫਾਰਮੇਟ) 
• ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ�:

 ਯੋਗਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
 ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� Medi-Cal Dental ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ

ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ,

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Teletext Typewriter (TTY) ਮਦਦ ਲਈ 1-800-735-2922 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ

1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ�ੀ ਮ�ਬਰ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ Medi-Cal Dental ਇਨ� � ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਸਨ�
ਿਲੰਗ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਸਰੀਰਕ
ਿਵਕਲ�ਗਤਾ, ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਿਥਤੀ, ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਵਆਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ� ਯਣੌ ਝੁਕਾਅ
ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� Medi-Cal Dental ਦੇ ਨਾਲ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�:  Medi-Cal Dental ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ
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ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 1-800-322-6384 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ 

ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-735-2922 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

• ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱਤਰ ਿਲੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ: 
 

Medi-Cal Dental Program  
Member Services Group 
P. O. Box 15539 
Sacramento, CA 95852-1539 
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ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (OFFICE OF CIVIL RIGHTS) – ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ 
ਿਵਭਾਗ (CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES)

ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ, ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਰਾਹ�, ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜ�
ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�: ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 916-440-7370. ਜ ੇਤੁਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਬੋਲ ਜ� ਸੁਣ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (ਟੈਲੀਕਮਊਿਨਕੇਸ਼ੰਜ਼ ਿਰਲੇ ਸਰਿਵਸ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ 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 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

• ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਤ�: ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ CivilRights@dhcs.ca.gov। 

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

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਰੰਗ, 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 ਨੰੂ
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�, ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�: ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-368-1019। ਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸੁਣ ਜ� ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

TTY/TDD 1-800-537-7697।

• ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ: ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਜ� ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW

Sample

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
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Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html।

• ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਰੂਪ ਤ�: ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

Sample

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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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 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

02 ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰਦ8 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 

ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਿਨਮਨਤਮ ਲੋੜ8 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹF 

ਕਰਦੀ। 

03 ਦੰਦ8 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦ8 ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜ8 ਪIਗੋਰਾਮ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼8 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Kਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ। 

04 ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਵੇਾ(ਵ8) ਜ8 ਇਸੇ 

ਤਰN8 ਦੀ ਸਵੇਾ(ਵ8) ਪਿਹਲ8 ਤO ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, 

ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜ8 ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ: ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਪIਿਕਿਰਆਵ8 12 ਮਹੀਿਨਆਂ 

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ8 ਪੰਜ (5) ਸਾਲ8 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਕ 

ਸੀਿਮਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਿਜਸਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪIਲੇਿਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।) 

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

ਪIੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ8ਕਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹ8। 

06 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੇਾ 

ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 

ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪIਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

07 ਤੁਸF ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ 

ਨਹF ਹੋਏ ਸੀ ਜ8 ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਦੰਦਾਵਲੀ(ਆਂ) (ਪੂਰਨ ਜ8 ਅੰਸ਼ਕ) ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵF ਬਨੇਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

08 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨV  ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਪIੋਸੈੱਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹF ਭੇਜੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

09 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੰਦ, ਕIਾਉਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ8 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹF ਕਰਦਾ। ਦੰਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਭਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

10 ਐਕਸ-ਰੇ ਤO ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੰਦ/ਦੰਦ8 ਿਵੱਚ ਸੰਕIਮਣ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕMਿਕ ਪਿਹਲ8 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

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

ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੰੂਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਨਹF ਹੈ। 

12 ਇਹ ਸਵੇਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕMਿਕ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹੀਓ ਇਲਾਜ 

ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਸਵੀਿਕIਤ ਪIਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 

ਹੈ। 

13 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ/ਜ8 ਇੱਕ ਕਿਲਨਕੀ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰਦ8 ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ ̂ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹF ਹੈ। 



 

 

14 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ/ਜ8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੁਆਰਾ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਦੰਦ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 

‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ/ਗਏ ਹਨ ਜ8 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਨੰੂ 

ਕਰੀਚਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਤਦ ਤਕ 

ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਨਹF ਹੰੁਦੀ, ਜਦO ਕੋਈ ਦੰਦ ਸੜਦਾ 

ਜ8 ਟੁੱ ਟਦਾ ਨਹF ਹੈ। 

15 ਐਕਸ-ਰੇ ਤO ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੁੱ ਟ 

ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

16 ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੰਦ ਨੰੂ ਭਰਾਈ ਜ8 

ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕIਾਉਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 

17 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਨਹF ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਕMਿਕ ਮਸੂਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨV  

ਦੰਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

18 ਬIੇਿਸਸ ਲਈ ਿਨਮਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤ8 ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹF ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕੀ। 

19 ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਦO ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਦO ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਆਰਕ Kਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਹੋਏ। 

20 ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਕIਾਉਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤO 

ਪਿਹਲ8 ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

21 ਦੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ8 ਨਹF ਬਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ 

ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 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। 

23 ਸਟੇਅਪਲੇਟ ਿਸਰਫ਼ ਟੁੱ ਟ ਚੱੁਕੇ ਅਗਲੇ ਸਥਾਈ ਦੰਦ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

24 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤO ਪਿਹਲ8 ਅਿਤਿਰਕਤ ਐਕਸਟIੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹਨ; ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। 

25 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਨ 

ਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਸ਼ਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਇਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। 

26 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ8 ਨੰੂ ਪੂਰਨ 

ਦੰਦਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲਆ ਨਹF ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

27  ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 

ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੀ ਚਾਪ Kਤੇ ਕੋਈ 

ਪੂਰਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਨਹF ਹੈ; ਇਸਲਈ ਤੁਸF ਧਾਤੂ ਦੰਦਾਵਲੀ 

ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹF ਹੋ। ਹਾਲ8ਿਕ, ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮNਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹF 

ਹਨ, ਤ8 ਤੁਸF ਸਟਅੇਪਲੇਟ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ। 

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

ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ 

ਅਤੇ/ਜ8 ਮਸੂੜੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਕ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

29 ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੰਦ8 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ8 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਪIਦਾਤੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਪIਦਾਤੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-

ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਿਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲO  ਿਕਸੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸF ਇਸ ਬਨੇਤੀ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 

ਸਮ ̂ਤੇ, ਪIਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ 

ਿਵਕਲਪ ਨਹF ਹੈ। 



 

 

30 ਿਫਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਬIੱ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ, ਜਦO 

ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਿਕਸੇ ਹਟਾਉਣ-ਯੋਗ ਦੰਦਾਵਲੀ ਦੀ 

ਵਰਤO ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 

31 ਦੰਦ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹF ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਪIੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹF ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

32 ਇੱਕ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 

Kਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਦਾਵਲੀ ਇਸ ਸਮ ̂ਵਧੀਆ ਹੈ। 

33 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤ,ੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੰਦਾਵਲੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹF ਹੈ।  ਹੋਰ 

ਿਵਕਲਪ8 ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

34 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹF ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕMਿਕ 

ਦੰਦਾਵਲੀ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਆਰਕ ਿਵੱਚ ਬਥੇਰੇ 

ਦੰਦ ਬਾਕੀ ਹਨ। 

35 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸF ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮ ̂ਦੰਦ8 ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸਵੇਾਵ8 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹF 

ਹੈ ਜ8 ਿਕ ਤੁਸF ਦੰਦ8 ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣਾ 

ਨਹF ਚਾਹੰੁਦੇ। 

36 ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ8 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕMਿਕ ਤੁਸF ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤO ਪਿਹਲ8 

21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

37 ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਿਵੱਚ ਦੰਦ ਿ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 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤO 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

39 ਐਕਸ-ਰੇ ਦਰਸਾMਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਈ 

ਬਥੇਰੀ ਥ8 ਮਜੌੂਦ ਨਹF ਹੈ। 

40 ਇਹ ਪIਗੋਰਾਮ ਬIੇਿਸਸ ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹF ਕਰਦਾ ਜ ੇਹਾਲੇ ਵੀ 

ਦੱੁਧ ਦੇ ਦੰਦ ਮਜੌੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

41 ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕIੀਿਨੰਗ ਮੁਆਇਨV  ਤO ਪIਾਪਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Kਤੇ, ਤੁਸF ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹੋ। 

ਪIੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਵੇਾਵ8 ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹF ਕਰਦਾ। 

42 ਇਹ ਪIਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਸ਼ ੂਦੰਦ ਜ8 ਟੁੱ ਟਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਸ਼ਸ਼ ੂ

ਦੰਦ ਲਈ ਲਾਭ ਨਹF ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

43 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪIਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਠੀਕ 

ਨਹF ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ8 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ 

ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

44 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤO ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 

Kਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਵੇਾ ਿਸਰਫ ਕਾਸਮੇਿਟਕ ਕਾਰਨ8 ਲਈ 

ਹੈ। ਿਸਰਫ ਕਾਸਮੇਿਟਕ ਉਦੇਸ਼8 ਲਈ ਸੇਵਾਵ8, ਪIੋਗਰਾਮ ਦਾ 

ਲਾਭ ਨਹF ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

45 ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੰਦਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦੰਦਾਵਲੀ ਦਾ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

46 ਅਸF ਇਸ ਪIਗੋਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਯਗੋ ਹ8। 

47 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ8 ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਸ ਪIਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਬਿਮਟ 

ਕਰਨ ਤO ਪਿਹਲ8 ਭੁਗਤਾਨ ਜ8 ਅਿਧਕਾਰ-ਸaਪਣੀ ਲਈ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਚਲਡਰਨ’ਜ਼ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪIਗੋਰਾਮ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

48 EPSDT ਸਵੇਾਵ8 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼8 ਲਈ 

ਲਾਭ ਨਹF ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

49 ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ(ਆਂ) EPSDT ਸਵੇਾ(ਵ8) ਿਚਿਕਤਸਕੀ ਰੂਪ ਤO 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹF ਹੈ(ਹਨ)। 
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		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Document		Valid Document element		Passed		Document element passed.		

		2						Headings		No nested Headings		Passed		Heading tags are not nested inside one another.		

		3						Link Annotations		Link Annotations - Valid Tagging		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Link Annotations		Link Destination		Passed		All Link destinations are valid		

		5						Links		Includes Link Annotation		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		6						List		Valid Children		Passed		All List elements passed.		

		7						List Item		LI - Valid Parent		Passed		All List Items passed.		

		8						List Item		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		9						List Item		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		10						Structural Issues		Alternate Text with no content		Passed		All tags with Alternate, Actual or Expansion Text have content associated with them.		

		11						Structural Issues		Empty Tags		Passed		No empty tags were detected in document.		

		12						Form Annotations		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		13						Other Annotations		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		14						RP, RT and RB		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		15						Ruby		Valid Children		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		16						Table		Valid Children		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		17						Table		Regularity		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		18						Table Cells		TD - Valid Parent		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		19						Table Rows		Parent and children are valid		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		20						THead, TBody and TFoot		Parent and children are valid		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		21						TOC		Valid Children		Not Applicable		No TOC elements were detected in this document.		

		22						TOCI		Valid Parent and Children		Not Applicable		No TOCI elements were detected in this document.		

		23						Warichu		Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		24						WT and WP		WT and WP - Valid Parent		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		
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    WCAG 2.1 AA


    		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		2						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		3						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		5						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Passed		All List Items passed.		

		6						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Passed		All List elements passed.		

		7						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		All List elements passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		No Untagged annotations were detected, and no elements have been untagged in this session.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Orientation		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any orientation.		

		12						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		13						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		14						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		15						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		16						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Passed		Bookmarks are logical and consistent with Heading Levels.		

		17						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		18						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		19						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		20						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		21						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		22						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		23						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		24						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		25						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		26						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		27						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		28						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		29						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Identify Input Purpose		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		37						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		38						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		39						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		40						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		41						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		42						Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		43						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		44						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		45						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Not Applicable		No RichMedia or FileAtachments have been detected in this document.		

		46				Pages->1		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 2 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		47				Pages->2		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 3 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		48				Pages->3		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 4 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		49				Pages->4		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 5 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		50				Pages->5		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 6 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		51				Pages->7		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 8 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		52				Pages->8		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 9 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		53						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		54						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		55						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		56						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		57		7		Tags->0->3->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		User Verify		Please verify that Actual Text of "WHEN APPLICABLE ALL SERVICES SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER 21 YEARS OF AGE HAVE BEEN EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		58		5		Tags->0->2->2->2->1->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		59		5		Tags->0->2->2->2->1->1->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.  " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		60		5		Tags->0->2->2->2->2->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "CivilRights@dhcs.ca.gov।" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		61		5		Tags->0->2->2->2->2->1->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " CivilRights@dhcs.ca.gov। " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		62		6		Tags->0->2->3->2->1->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Alt of "http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html।" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		63		6		Tags->0->2->3->2->1->1->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Please verify that Contents of " http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html। " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		64				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		User Verify		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		65				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		User Verify		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.

		66		2,5,6,7		Tags->0->1->2->1,Tags->0->2->2->2->0->1->0,Tags->0->2->3->2->0->1->0,Tags->0->2->3->2->2->1->0,Tags->0->2->3->2->2->1->2,Tags->0->3->0->0		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Non-Text Contrast		User Verify		Please verify that all graphical elements need to have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent colors.		Verification result set by user.

		67				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		User Verify		Please verify that a document title of Medi-Cal Dental Notice of Action  is appropriate for this document.		Verification result set by user.

		68				MetaData		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		User Verify		Please ensure that the specified language (pa) is appropriate for the document.		Verification result set by user.
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