
Một Oregon Khỏe Mạnh Hơn
Dịch vụ Chăm sóc Tốt hơn Phục vụ cho Nhiều 

Người Hơn
Bảo hiểm y tế miễn phí do Tiểu bang Oregon cung cấp

Quý vị có bảo hiểm Medicaid khẩn cấp 
(Citizenship Waived Medical – CWM: Bảo 

hiểm Y tế Miễn trừ Quốc tịch) không?
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2022, các thành viên CWM nào mà ở độ tuổi 
từ 19-25 và 55 tuổi trở lên sẽ chuyển sang hưởng trọn gói các phúc lợi 

của Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (Oregon Health Plan - OHP).
Quý vị không cần phải làm bất kỳ việc gì để điều này được thực thi.

Trọn gói các phúc lợi bao gồm những dịch vụ như,
• kiểm tra sức khỏe thể chất • trám răng • chăm sóc sức khỏe tâm 

thần • thuốc theo toa • các xét nghiệm • chụp X-quang  
• và chăm sóc nhập viện.

Gói phúc lợi này cũng chi trả cho các chuyến đi đến và trở về từ các 
cuộc hẹn thăm khám.

Có thắc mắc? Hãy gọi chúng tôi hôm nay!
Hoặc truy cập Oregon.gov/HealthierOregon

Enter community partner
contact information here

Community Health Plan®

PO Box 11740 Eugene, OR 97440-3940
1-844-867-1156 (TTY: 711) 
https://www.TrilliumOHP.com

Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng những ngôn ngữ khác, bản in khổ chữ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong 
muốn. Liên hệ với Chương trình tiếp cận đối tác cộng đồng tại community.outreach@dhsoha.state.or.us. Chúng tôi chấp 

nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711.
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