ਸੈ ਕਰਾਮੈ ਂਟ�ੋ ਕਾਊਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋ ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਦਾਰਾ/ਸੰ ਗਠਨ/ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ

ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ

ਸੇ ਵਾਵਾਂ

MEDI-CAL MANAGED CARE HEALTH CARE OPTIONS

800.430.4263
TTY: 800.735.2922

ਦੰ ਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਈ ਯੋ ਜਨਾ ਲੱ ਭਣ ਜਾਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

SACRAMENTO COVERED SacramentoCovered.org

866.850.4321

ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

SACRAMENTO DISTRICT DENTAL SOCIETY SDDS.org

916.446.1211

ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ।

SMILE, CALIFORNIA SmileCalifornia.org

800.322.6384

ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱ ਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ ।

ਸੰ ਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ

MEDI-CAL ਦੀਆਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ

Access Dental Plan

877.821.3234

Health Net Dental Plan

877.550.3868

Liberty Dental Plan

877.550.3875

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 22925 ’ਤੇ TALK ਲਿਖਕੇ ਭੇ ਜੋ ।

855.347.3310

ਜੇ ਕੋ ਈ ਤੈ ਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇ ਂਦਰ

ਬੈ ਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਡੈ ਂ ਟਲ ਐਕਸੈ ਪਸ਼ਨ (Beneficiary Dental Exception - BDE)

ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਆਫ ਮੈ ਨੇਜਡ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ (Department of Managed Health
888.466.2219
Care)

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਡੈ ਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ – ਫੀਸਾਂ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। MEDI-CAL ਡੈ ਂ ਟਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ELICA HEALTH CENTERS
ElicaHealth.org

855.354.2242

1) 1750 Wright Street, Sacramento, CA 95825
2) 3701 J Street, Suite 201, Sacramento, CA 95816

ONE COMMUNITY HEALTH
OneCommunityHealth.com

916.443.3299

1) 1500 21st Street, Sacramento, CA 95811
2) 1442 Ethan Way, Sacramento, CA 95825

SACRAMENTO COMMUNITY CLINIC (HALO)
HaloCares.org

916.642.1867

1) 5524 Assembly Court, Sacramento, CA 95823
2) 2138 Del Paso Blvd., Sacramento, CA 95815
3) 7275 E. Southgate Dr., #204-206, Sacramento, CA 95823
4) 3030 Explorer Dr., Sacramento, CA 95827

SACRAMENTO NATIVE AMERICAN HEALTH CENTER
SNAHC.org

916.341.0575

2020 J Street, Sacramento, CA 95811

916.822.8958
ਇੱ ਛਤ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇ ਰਕਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

1) 8233 E. Stockton Blvd., Suite D, Sacramento, CA 95828
2) 216 North Lincoln Way, Galt, CA 95632
3) 3415 MLK Jr. Blvd., Sacramento, CA 95817
4) 3535 65th Street, Building C, Sacramento, CA 95820
5) 10423 Old Placerville Rd., Rancho Cordova, CA 95627
6) 6015 Watt Ave., Suite 2, North Highlands, CA 95660

CARRINGTON COLLEGE DENTAL HYGIENE CLINIC

916.361.5168

ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਾਈਆਂ , ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੋ ਏ ਅਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲੈ ਂ ਟ, ਐਕਸਰੇ
ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ।

SACRAMENTO CITY COLLEGE DENTAL HYGIENE CLINIC
scc.losrios.edu/dentalhealthclinic

916.558.2303

ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱ ਚ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਾਈਆਂ , ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੋ ਏ ਅਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸੀਲੈ ਂ ਟ, ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ।

ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਜ਼ (CALIFORNIA CHILDREN’S
SERVICES) (CCS)

916.875.9900

CCS ਦੀਆਂ ਕਸੌ ਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ ਹੇ ਠ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ

ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਲਥ ਐਂਡ ਡਿਸੇ ਬਿਲਟੀ ਪ੍ ਰੀਵੈ ਨਸ਼ਨ (CHILD HEALTH &
DISABILITY PREVENTION) (CHDP)
dhs.saccounty.net/PUB/CHDP

916.875.7151

ਛੋ ਟੇ ਬਾਲਾਂ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ੍ਹੜ ਮੁੰਡ�ੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਥਾਮਕਾਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ।

WELL SPACE HEALTH
WellSpaceHealth.org

ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈ ਂਪਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਸੈ ਕਰਾਮੈ ਂਟ�ੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

Sacramento County Oral Health Program
916.875.5869
SacCountyOralHealth.net

