
چگونه می توان با یک دندانپزشک Medi-Cal نوبت گرفت
دندانپزشکی که تحت برنامه Geographic Managed Care فعالیت می کند

 والدین / سرپرست با طرح
دندانپزشکی و مطب آشنا است 

1
از مطب دندانپزشکی اختصاص داده شده به خود وقت بگیرید

(که روی کارت شناسائی شما درج شده و یا قبال توسط طرح به شما اعالم شده)

2
آیا نمی توانید وقت دندانپزشکی بگیرید؟

به طرح دندانپزشکی خود تلفن کنید
طرح دندانپزشکی می تواند به شما کمک کند که وقت بگیرید

3
هنوز برای گرفتن وقت دندانپزشکی به موقع مشکل دارید؟

 :)Beneficiary Dental Exception )BDE( با 
 از طریق خط تلفن 855.347.3310 تماس بگیرید 

(Call State Department of Health Care Services )DHCS آنها 
به شما کمک خواهند کرد که وقتی مناسب برای نیازهای خود بگیرید. 

تبریک می گوییم! هم اکنون شما دندانپزشک دائمی دارید.
مراقبت دندانپزشکی معمول خود را ادامه دهید - دو بار در سال

 والدین / سرپرست با
 طرح دندانپزشکی و مطب آشنا است 

1
من چه طرح دندانپزشکی دارم؟

به (Call Health Care Options) )HCO( از طریق شماره   
800.430.4263 تلفن کنید

برای اطالعات مربوط به طرح دندانپزشکی و خدمات اعضا

2
 با خدمات اعضای طرح دندانپزشکی خود تماس بگیرید تا از مطب

دندانپزکی تخصیص داده به شما مطلع شوید
Health Net Dental Plan 877.550.3868 شماره
LIBERTY Dental Plan 877.550.3875 شماره
Access Dental Plan 877.821.3234 شماره

3
از مطب دندانپزشکی اختصاص داده شده  به خود وقت بگیرید

(که روی کارت شناسائی شما درج شده و یا قبال توسط طرح به شما اعالم شده)

4
آیا نمی توانید وقت دندانپزشکی بگیرید؟

به طرح دندانپزشکی خود تلفن کنید
طرح دندانپزشکی می تواند به شما کمک کند که وقت بگیرید

5
هنوز برای گرفتن وقت دندانپزشکی به موقع مشکل دارید؟

 :)Beneficiary Dental Exception )BDE( با 
 از طریق خط تلفن 855.347.3310 تماس بگیرید 

(Call State Department of Health Care Services )DHCS آنها به 
شما کمک خواهند کرد که وقتی مناسب برای نیازهای خود بگیرید. 
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