Your Child Has
Dental Coverage!
CALIFORNIA
If your child has health coverage through Medi-Cal
or a Covered California health plan, he or she also
has dental coverage and can go to the dentist for
regular checkups and care.

Services Covered for Children (Covered California and Medi-Cal)
• Exams
• X-rays
• Cleanings

• Fillings
• Fluoride treatments
• Sealants

• Tooth extractions
• Root canals
• Emergency services

• Relief of pain and infection
• Medically necessary orthodontics

Covered California

Medi-Cal

When you signed your child up for a Covered
California health plan, he or she was automatically
enrolled in dental coverage. Contact your health
plan to find a dentist or if you have questions about
your dental care. For more information, visit www.
coveredca.com or call (800) 300-1506.

The Medi-Cal Benefits Identification Card you
received in the mail is also your child’s dental
coverage card. To find a dentist that accepts MediCal, call (800) 322-6384, Monday through Friday,
8:00 a.m. to 5:00 p.m., or look online at www.dentical.ca.gov. Click on “Find a Medi-Cal Dentist.”

Parents, Single Adults, and Pregnant Women
You may also be eligible for many dental benefits in Medi-Cal or Covered
California. For information on Covered California, visit www.coveredca.com/
individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage. For information on
Medi-Cal, visit www.denti-cal.ca.gov or call (800) 322-6384.

Children should start
receiving preventive dental
services as soon as their
first tooth appears or by the
time they turn 1.

www.childrenspartnership.org
@kidspartnership

fb.com/kidspartnership

www.advancingjustice-la.org
@AAAJ_LA

fb.com/AdvancingJusticeLA

For fact sheets about children’s dental coverage in Los Angeles County and Sacramento County, visit www.childrenspartnership.org/dentalcoverage.
This flyer was created with funding from the DentaQuest Foundation and The California Wellness Foundation.
Printing costs were supported by Liberty Dental, Health Net, and Access Dental.

Con Em của Quý Vị Có
Bảo Hiểm Nha Khoa!
TIỂU BANG CALIFORNIA

Nếu con em quý vị nhận được bảo hiểm sức khỏe qua
Medi-Cal hoặc một chương trình y tế thuộc Covered
California, người đó cũng có bảo hiểm về nha khoa và
có thể đến nha sĩ để được khám và chăm sóc định kỳ.

Các Dịch Vụ Được Đài Thọ cho Trẻ Em
• Khám răng
• Chụp X quang
• Làm sạch răng

• Trám răng
• Điều trị bằng Fluoride
• Làm kín răng để khỏi bị sâu

(Covered California và Medi-Cal)

• Nhổ răng
• Lấy gân máu
• Các dịch vụ cấp cứu

• Làm giảm đau và nhiễm trùng
• Các dịch vụ niềng răng cần thiết về
mặt y khoa

Covered California

Medi-Cal

Khi quý vị ghi danh cho con em vào một chương trình
y tế của Covered California, người đó sẽ được tự động
ghi danh vào một chương trình nha khoa. Liên lạc với
chương trình y tế của quý vị để tìm một nha sĩ nếu quý
vị có câu hỏi về sự chăm sóc nha khoa. Để biết thêm
chi tiết, xin vào mạng www.coveredca.com hoặc gọi số
(800) 300-1506.

Thẻ Medi-Cal mà quý vị nhận được qua đường bưu
điện cũng là thẻ nhận dịch vụ nha khoa của con quý
vị. Để tìm một nha sĩ nhận Medi-Cal, xin gọi (800)
322-6384, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5
giờ chiều, hoặc tìm trên mạng www.denti-cal.ca.gov.
Bấm vào nút “Tìm một Nha Sĩ thuộc Medi-Cal” (tiếng
Anh là “Find a Medi-Cal Dentist”).

Cha Mẹ, Người Trưởng Thành còn Độc Thân,
và Phụ Nữ Đang Mang Thai
Quý vị cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn để nhận nhiều phúc lợi nha khoa qua chương trình
Medi-Cal hoặc Covered California. Để biết thêm chi tiết về Covered California, xin vào www.
coveredca.com/individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage. Để biết thêm chi
tiết về Medi-Cal, xin vào www.denti-cal.ca.gov hoặc gọi (800) 322-6384.

Trẻ em nên nhận các dịch vụ
nha khoa phòng ngừa ngay
khi mọc răng đầu tiên hoặc
khi được 1 tuổi.

www.childrenspartnership.org
@kidspartnership

fb.com/kidspartnership

www.advancingjustice-la.org
@AAAJ_LA

fb.com/AdvancingJusticeLA

Để có thông tin về bảo hiểm nha khoa cho trẻ em tại Quận Los Angeles và Sacramento, xin vào www.childrenspartnership.org/dentalcoverage.
Tờ thông tin này được thiết kế với sự tài trợ của DentaQuest Foundation và The California Wellness Foundation. Chi phí in ấn được tài trợ bởi Liberty Dental, Health Net, và Access Dental.

