
Covered California
Nung isinali ninyo ang inyong anak sa isang 
planong pangkalusugan ng Covered California, siya 
ay awtomatikong na-enroll sa ‘dental coverage.’ 
Kontakin ang inyong planong pangkalusugan 
para makahanap ng dentista o para magtanong 
tungkol sa inyong dental na pag-aalaga. Para sa 
karagdagang impormasyon, bumisita sa www.
coveredca.com o tumawag sa 1(800) 300-1506.

Medi-Cal
Ang Benefit Identification card o Medi-Cal card 
na natanggap niyo sa koreo ay siya ring tarjeta 
para sa  pagpapa dentista ng inyong anak. Para 
makahanap ng dentista na tumatanggap ng Medi-
Cal, tumawag sa (800) 322-6384, Lunes hanggang 
Biyernes, 8:00 am – 5:00 pm, o bumisita sa www.
dentical.ca.gov. i-Click ang “Find a Medi-Cal 
Dentist.”

Ang mga bata ay dapat 
makatanggap ng mga 
paunang serbisyong 
dental mula ng paglabas 

ng kanilang unang ipin o pagka-
edad  ng isang taong gulang.

Mga Magulang, Mga walang asawa, at Mga Babaeng 
Nagdadalang-Tao 

Maaari din kayong  magkaroon  ng mga benepisyo para magpadentista  sa Medi-Cal o Covered 
California. Para sa impormasyon tungkol sa Covered California, bumisita sa www.coveredca.
com/ individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage. Para sa impormasyon tungkol 
sa Medi-Cal, bumisita sa www.denti-cal.ca.gov or tumawag sa (800) 322-6384.

•  Lunas sa sakit at impeksiyon
•   Kinakailangang Medikal na 

Ortodontiya 

•  Pagsusuri 
•  X-ray
•  Paglilinis

Ang mga sakop na serbisyo para sa mga bata (Covered California at Medi-Cal)

•  Pasta 
•  Fluoride treatments 
•  Mga Sealant

•  Pagbunot ng ngipin 
•  Mga Root Canal 
•   Mga serbisyong pang-

emerhensiya

Para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagpadentista ng mga 
kabataan sa Los Angeles County at Sacramento County bumisita sa www.
childrenspartnership.org/dentalcoverage.

@kidspartnership fb.com/kidspartnership
www.childrenspartnership.org

Ang pahayag na ito ay naisagawa galing sa pagpopondo ng DentaQuest Foundation, Access Dental Plan, Health Net of California, Inc., and Liberty Dental Plan of California.

Ang Inyong Anak Ay 
Mayroong ‘Dental Coverage’  
CALIFORNIA

Kung ang inyong anak ay may benepisyo galing sa Medi-Cal 
o sa isang planong pangkalusugan ng Covered California, 
siya din ay merong dental coverage at puwedeng pumunta 
sa dentista para sa regular na pagpasuri at pangangalaga.



Medi-Cal
Kayo ay makakatanggap ng Medi-Cal Benefits Identification Card sa 
koreo. Meron kayong dalawang mapagpipilian para sa pagkatanggap ng 
Dental Coverage:
1.  Gamitin ang inyong Medi-Cal Card sa dentistang alam mong 

tumatanggap ng Medi-Cal. Para makahanap ng dentist, tumawag sa 
(800) 322-6384, Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am – 5:00 pm, o 
bumisita sa www.dentical.ca.gov. i-Click ang “Find a Medi-Cal Dentist.”

2. Pumili ng isa sa tatlong planong pang dental ng Medi-Cal: 
Access Dental Plan 
(888) 414-4110 | www.premierlife.com
Health Net of California, Inc.–Dental  
(800) 977-7307 | www.healthnet.com
Liberty Dental Plan of California, Inc.  
(888) 703-6999 | www.libertydentalplan.com

Upang makahanap ng dentista, kontakin ang inyong planong dental. 
Kayo ay maaaring  lumipat galing Med-Cal sa isang planong dental, 
o pumili din ng isang planong dental galing sa iba sa anumang oras. 
Tumawag sa Health Care Options sa English (800) 430-4263 or 
Tagalog (800) 576-6890.

•  Pagsusuri 
•  X-ray
•  Paglilinis
•  Pasta 
•  Fluoride treatments 
•  Mga Sealant

Ang mga sakop na serbisyo para 
sa mga bata (Covered California at Medi-Cal)

•  Pagbunot ng ngipin 
•  Mga Root Canal 
•   Mga serbisyong pang-emer-

hensiya
•  Lunas sa sakit at impeksiyon
•   Kinakailangang Medikal na 

Ortodontiya

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa dental coverage para sa 
mga bata sa buong estado at Sacramento County bumisita sa www.
childrenspartnership.org/dentalcoverage.

@kidspartnership fb.com/kidspartnership
www.childrenspartnership.org

Ang pahayag na ito ay naisagawa galing sa pagpopondo ng the DentaQuest Foundation, Access Dental Plan, Health Net of California, Inc., and Liberty Dental Plan of California.

Ang mga bata ay dapat 
makatanggap ng mga 
paunang serbisyong 
dental mula ng paglabas 

ng kanilang unang ipin o pagka-
edad  ng isang taong gulang.

Mga Magulang, Mga walang asawa, at Mga Babaeng 
Nagdadalang-Tao 

Maaari din kayong  magkaroon  ng mga benepisyo para magpadentista  sa Medi-Cal o Covered 
California. Para sa impormasyon tungkol sa Covered California, bumisita sa www.coveredca.
com/ individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage. Para sa impormasyon tungkol 
sa Medi-Cal, bumisita sa www.denti-cal.ca.gov or tumawag sa (800) 322-6384.

Ang Inyong Anak Ay 
Mayroong ‘Dental Coverage’  
LOS ANGELES COUNTY

Kung ang inyong anak ay may benepisyo galing sa Medi-Cal 
o sa isang planong pangkalusugan ng Covered California, 
siya din ay merong dental coverage at puwedeng pumunta 
sa dentista para sa regular na pagpasuri at pangangalaga.

Covered California
Nung isinali ninyo ang inyong anak sa isang planong 
pangkalusugan ng Covered California, siya ay 
awtomatikong na-enroll sa ‘dental coverage.’ Kontakin 
ang inyong planong pangkalusugan para makahanap ng 
dentista o para magtanong tungkol sa inyong dental na 
pag-aalaga. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita 
sa www.coveredca.com o tumawag sa 1(800) 300-1506.



Medi-Cal
Makakatanggap kayo ng impormasyon sa koreo tungkol 
sa pag-pili ng dental plan sa Medi-Cal. Kund hindi kayo 
pumili ng plano, itatakda ang isang plano para sa inyo. 
Maaari kayong lumipat ng planong dental kahit anong 
panahon sa pamamagitan ng pagtawag sa Health Care 
Options at English (800) 430-4263 or Tagalog (800) 
576-6890. Upang makahanap ng dentista, kontakin ang 
inyong planong dental.

Access Dental Plan  
(877) 821-3234 | www.premierlife.com

Health Net of California, Inc.–Dental 
(877) 550-3868 | www.healthnet.com

Liberty Dental Plan of California, Inc. 
(877) 550-3875 | www.libertydentalplan.com 

Ang mga bata ay dapat 
makatanggap ng mga 
paunang serbisyong 
dental mula ng paglabas 

ng kanilang unang ipin o pagka-
edad  ng isang taong gulang.

Mga Magulang, Mga walang asawa, at Mga Babaeng 
Nagdadalang-Tao 

Maaari din kayong  magkaroon  ng mga benepisyo para magpadentista  sa Medi-Cal o Covered 
California. Para sa impormasyon tungkol sa Covered California, bumisita sa www.coveredca.
com/ individuals-and-families/getting-covered/dental-coverage. Para sa impormasyon tungkol 
sa Medi-Cal, bumisita sa www.denti-cal.ca.gov or tumawag sa (800) 322-6384.

Para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa dental coverage para sa 
mga bata sa buong estado at sa Los Angeles County bumisita sa www.
childrenspartnership.org/dentalcoverage.

@kidspartnership fb.com/kidspartnership
www.childrenspartnership.org

Ang pahayag na ito ay naisagawa galing sa pagpopondo ng the DentaQuest Foundation, Access Dental Plan, Health Net of California, Inc., and Liberty Dental Plan of California.

Ang Inyong Anak Ay 
Mayroong ‘Dental Coverage’  
SACRAMENTO COUNTY

Kung ang inyong anak ay may benepisyo galing sa Medi-Cal 
o sa isang planong pangkalusugan ng Covered California, 
siya din ay merong dental coverage at puwedeng pumunta 
sa dentista para sa regular na pagpasuri at pangangalaga.

•  Pagsusuri 
•  X-ray
•  Paglilinis
•  Pasta 
•  Fluoride treatments 
•  Mga Sealant

Ang mga sakop na serbisyo para 
sa mga bata (Covered California at Medi-Cal)

•  Pagbunot ng ngipin 
•  Mga Root Canal 
•   Mga serbisyong pang-emer-

hensiya
•  Lunas sa sakit at impeksiyon
•   Kinakailangang Medikal na 

Ortodontiya

Covered California
Nung isinali ninyo ang inyong anak sa isang planong 
pangkalusugan ng Covered California, siya ay 
awtomatikong na-enroll sa ‘dental coverage.’ Kontakin 
ang inyong planong pangkalusugan para makahanap ng 
dentista o para magtanong tungkol sa inyong dental na 
pag-aalaga. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita 
sa www.coveredca.com o tumawag sa 1(800) 300-1506.


