
ةلمحميا صحيةلا تاموللمعا نع حاصفإلا بنإلذا

 :وضعلل ارإخط

.اهندأ اهددحت تيلا ةعجمولما أو صخشلا عة ميحلصا كتالوممع ةركاشبم  Trillium Community Health Planةطخل ذجونملا اذه لءمح مسيس  •

 Trillium Community Health Plan• ةطخ عك ماياز ومكتادمخ ريتغت نل. ةيحلصا كتالوممع ةركاشلم نذإلا حنو مأ جذنمولا اذه لىع عيقلتوا كيلع سيل 

 .ذجنمولا اذه لىع عقم تول اذإ

.ةحلصفا لسفأ في ناونلعا لىع ديربلا ربع انيلإ هلسرأو ءالغإلا ذجنمو ألما ،اذه ضيتفولا ذجونم اءغلإ في بغرت ادمنع :(لاطباإل) ءالغإلا في قحلا• 

 عا مكهراشي نل اعهة ميحلصا كتالوممع ةركاشفي م بغرت يتلا ةعجمولما وأ صخشلا نأب دعت نأ Trillium Community Health Plan• ةطخل نمكي ال 

 .رخآ صخش

ةطخل نمكي. انيلإ الهسرت تيلا ةلمتمكلا ذجانملا عيجم نة مخسنب ظتفحا  • Trillium Community Health Plan اهيلإ ةجاحب تنك اذإ اخسن كل لسرت نأ. ً

 .ةحلصفا لسفأ في ناونلعا لىإ ديربلاب هلسرأ ،اءهتناال دنع. ذجونملا اذه في دةراولا تاملومعلا عيجم ألام• 

 :وضعل اتانايب

__________________________________________________________________________ ____:(ةعابط) ولعضا مسا

:[Medicaid/Medicare] ةيضوع ةقاطب مقر :ولعضا دالييخ مرات ______/______/______ ___________________________  

 ن مرضغلا. هاند أةوركذلما (ملتلمسا) وعةممجل او أصلشخ اع ميةصحل ايتاوملع مكةاربمش ذنإلا Trillium Community Health Planطة خحنأم 

 .Trillium Community Health Plan طة ختاوخدم اي مزاىل علوصلح اي فيتداع مسوه يضوتفلا

 :ملتلمس اتانايب

______________________________________________________________________ ___:(ةعجموو مأ صخش) مساال

 ______________________________________ _____________________________________________:ناعنولا

 )_______( :فتالها __________________:يديربلا زرملا _______________:ةيلوالا_________________________ :ةنيدملا

_______-_______ 

(قبنطت يتل اتاعبلمرا عيجم ددح):يةصحل اتاوملعلما هذه كةرامش Trillium Community Health Planطةلخ كنيم    

:ءانثتاسب )PHI( ةيحملما ةيحلصا تيالوممع عيجم  أو     ؛ )PHI( ةيحملما ةيحلصا تيالوممع عيجم 

o ةلاحاإل أو الجلعا وأ ءادولا/لحولكا صيخشت

o ةيرشبلا ةعانلما صنق سرويف وأ( زدياإل) بستمكلا ةعانلما صنق ةزمالتعن م تالوممع (HIV.)

o (سيفنلا الجعلا تاظحالاء منثتساب) ةيسنفلا ةياعرلا تالومعو مأ ةيلوكسلا ةيحلصا تامدخلا

o ةينيجلا تارابتخاال تالوممع

o كلذ ريغ

o
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(ؤهالغإ متي مل اض ميتفولا اءتهنا خيرات)  :ضيوتفل اءاهتن اخيارت ________/________/________ 

_____________________________________________________ :وضعل اعيوقت

________/________/________ 

: خيراتلا 

 (انه نيانوقلا لثمملا وأ ولعضا عيقتو)

 رأم أو ميسرلا ليتوكلا لثم) جذامنلا كلت نم اخسن انل لسرأو هاندأ كلذ فص ،وضعلل يصخشلا لثمملا تنك اذإ. اهندأ كتقالع ففص ،ضولعل عقت تونا كذإ

(.ةكمحلما نة مياصلوا

ً

 

Trillium Community Health Plan :لىإ ديرب

 Attn: Compliance Department, PO Box 11740, Eugene, OR, 97440

(1-844) 426-5340

 

 

  :نياجلما لاثتالما ساكف مقر

 

 ؟لدا عير غلكبش تكلما عدق Trillium Community Health Plan (TCHP) طة خأن دتقعت له

 :ببسب اتهطشنأ وأ اجهامرب ني مأ في لداع ريغ لشكب سانلا لامعت نأ نمكي ال. داحتاال يف وتايلوالا في ةيندلما قوحقلا نيناوق Trillium عبتت نأ بجي

 

 رعملا 

نلولا 

ةقاعاإل 

 ةيسنجلا ةيلهوا 

 ةيعاتمجاال ةلاحلا 

ةيسنجلا 

قرعلا  ِ 

نيدلا 

لاألص 

 ةيسنجلا لميولا 

    

    

 

متقوس. اهنومهفي ةقيرطب تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا اضيأ مهيدل. امهادختسا وانهج مروخلا وتادمخلاو نيابلما لخود في قحلا صخش للك ً Trillium 

 .كتاجايتحا لحو كعث مدحتلا لالخ نت ماءارجاإل وتاسرامملا وتاسايسلا لىع ةلمعقو تارييتغ اءرجإب

 ؛ 2155-485-541مقرلا لىع اءعضاأل تادمخب لاتصاال جىري ،تالومعلما ند ميزلى مع لصوحلل أو فاوخلما نع غالبإلل 

ىلإ احابص  8:00ن، مةمعجلا لىإ نينثاال ن، م TTY: 1-877-600-5473 ;5472-600-877 -1 :نياجم مقر  تبسلا كلذ في ابم ىرخأ تاقأو في.  اءسم  5:00ً

.ةيناجة ملماكلما نإ. لياتلا لعملا مفي يو كتملامك لىع درنس. تيصو ديرب كرت كنمكي ،ةيلارديلفا تالطلعا ودحاألو

ً

 

 اذه عم لاصتو. ةييكرألما ةيناسناإل تامدخلا وةحلصا رةاد إلعباتلا ةيندلما قحقولا بتمك لىإ ةيندملا قوقحلا نأشب ىوكش ميدقت يف قحلا اضيأ كيدل 

 :قرطلا ذهه ندة محاوب بتمكلا
ً

 بيلوا: www.hhs.gov 

 نيروتلكاإل ديربلا: OCRComplaint@hhs.gov 

 7697-537-800-1 ,1019-368-800-1 :فتالها (TDD) 

 200: ديربلا Independence Ave., SW, Room 509F HHH Bldg.

Washington, D.C. 20201  

 

  

https://www.hhs.gov/
mailto:OCRComplaint@hhs.gov


  

 

English 

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 

Call 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

Español (Spanish) 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 

Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

-

877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 (Chinese) 

 Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-

877-600-5473. 

 

 Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 (Korean) 

:   ,       . Medicaid 1-877-

600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 (Japanese) 

Medicaid 1-877-600-5472; 

TTY: 1-877-600-5473.  

 

Arabic: 

Medicaid 1-877-600-5472

1-877-600-5473 

 

la 

Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

 

 (Cambodian) 

   ,  Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-

5473. 

 

Cushite 

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. 

Bilbilaa Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch (German) 
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 

Verfügung. Rufnummer: Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

 

 

 

Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.  

Français (French) 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Appelez le Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473 

 (Thai) 

. Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.
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