
ਡ�ਚਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਤੌੇ ਦੀ ਪ�ਵਾਣਗੀ 
Denture Agreement of Acceptance 

ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਨੰਬਰ 

ਪ�ਵਾਣਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ID ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦਾ NPI ਨੰਬਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨ� 

ਪ�ਵਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਤ(ਵਸਤ�)/ਸੇਵਾ(ਸੇਵਾਵ�) 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਡ�ਚਰ(ਡ�ਚਰ�) (D5110/D5120) ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਵਲ�  ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ  ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਦੋਹ� ਸੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ  ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਵੈਕਸ-ਟ�ਾਈ-ਇਨ

ਵੈਕਸ-ਟ�ਾਈ-ਇਨ ਿਵਚ ਮਸੂਿੜਆ-ਂਦੇ-ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮਮੋ ਿਵਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੰਦ� ਦੇ ਸਟੈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ�ਚਰ(ਡ�ਚਰ�) ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸ-ਟ�ਾਈ-ਇਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੱਕ ਮਾਰਣ, ਦੰਦ ਦੇ ਰੰਗ, ਦੰਦ ਦੀ ਥ� 

ਅਤੇ ਡ�ਚਰ(ਡ�ਚਰ�) ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਦੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸ-ਟ�ਾਈ-ਇਨ ਵੇਲੇ ਦੰਦ� ਦੀ ਿਦੱਖ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟ�ਾਈ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਦੰਦ ਿਢੱਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ 

ਿਜਹੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਕਸ-ਟ�ਾਈ-ਇਨ ਦੀ ਪ�ਵਾਣਗੀ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਡ�ਚਰ ਨੰੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਮੋਮ ਦੇ ਡ�ਚਰ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਹ� ਨਹ� ਕੀ ਤੁਸ� ਦੰਦ� ਦ ੇਰੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ? ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕ� ਨਹ�? 

ਹ� ਨਹ� ਕੀ ਤੁਸ� ਦੰਦ� ਦੀ ਥ� ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਟੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ?  ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕ� ਨਹ�?

ਹ� ਨਹ� ਕੀ ਤੁਸ� ਦੰਦ� ਦ ੇਅਕਾਰ ਅਤੇ ਘਾੜਤ ਨਾਲ ਹੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ? ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕ� ਨਹ�?

ਹ� ਨਹ� ਕੀ ਤੁਸ� ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ� ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਮਸੜੂੇ ਦੀ ਸਮਗ�ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ? ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕ� ਨਹ�?

ਕਲਾਇੰਟ ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਪਾੱਵਰ ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:  ਮ� ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਡ�ਚਰ(ਡ�ਚਰ�) ਦਾ ਵੈਕਸ “ਟ�ਾਈ-ਇਨ” ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਚੱਕ, ਿਦੱਖ 

ਜ� ਰੰਗ ਦੀ ਪ�ਵਾਣਗੀ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹ� ਿਕ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਡ�ਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚਲੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਖ਼ੂਬੀਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹ� ਹੈ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਮ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਅਤੇ ਡ�ਚਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੰੁਿਦਆ ਂਹੀ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। 

ਕਲਾਇੰਟ/ਸਰਪ�ਸਤ/ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਪਾੱਵਰ ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤ ੇਡ�ਚਰ ਿਬਠਾਉਣੇ

ਕਲਾਇੰਟ ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਪਾੱਵਰ ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਡ�ਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨ�  

ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਡ�ਚਰ ਹਨ। 

ਕਲਾਇੰਟ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪਾੱਵਰ ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਡ�ਿਟਸਟ/ਡ�ਚਿਰਸਟ ਵਲ� ਹੇਠ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ� ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਪ�ਵਾਣਯੋਗ ਹੈ। 

ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਿਕ ਡ�ਚਰ ਲਈ ਕੱੁਲ ਫ਼ੀਸ ਿਵਚ ਡ�ਚਰ ਲਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਿਨੰਗ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਡ�ਿਟਸਟ/ਡ�ਚਿਰਸਟ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ (ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਤਾਰੀਖ਼ 

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਏਗੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਏਜੰ ਸੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਿਲੰ ਗ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਇੱ ਕ ਕਾੱਪੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਿਵਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ WAC 182-535-1090 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੰ ੂਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏ।
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