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 يثات الكتيبحدت

 امدنع مهليجست داعملا وأ اثيدح نيلجسملا ءاضعألا ىلإ وضع بيتك Trillium Community Health Planة طل خترس
ن أوريغو في والية لصحةاة طل في خجك مسن بأ)Oregon Health Authority, OHA(ن أوريغو في والية لصحةاة ئيا هنلغبت 

)Oregon Health Plan, OHP( ، أحدث لى علعثوراك نيمكلي. هنا افيدرلان قانولاب جب بمولوطهو مكما  
 .www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.htmlيبتك
لى عءاللعمارعاية  دماتبخل االتصايرجى لة، ئ أسكيلدأو لى مساعدة إبحاجة نت ا كإذ
 . TTY: 877-600-5473،5472-600-877لرقم ا 

ً

 :دةمفيح نصائ

فيد معرفتهالمان ن متي قد يكولالمات لكا يف لتعريبتلكانهاية لى إرجع ا •

 ً .امود كعم Trillium Community Health Planو  OHPن ك متيعضوي تاقطبل ك حميل عيجب •
o ية عضواقة طبقى لتتصل، وسفنل مشكبي هذه تستأة: ظحالم OHP يةعضواقة طبل بك قبلخاصة اTrillium 

Community Health Plan. 

. ااء هذعضألايب تع كيب مترحلاحزمة في   Trillium Community Health Planكتيعضواقة طبلى  علعثوراك نيمك •
  الية: تلالومات معلالى  عكتيعضواقة طبي حتوت

o ك اسم  
 :كتيعضورقم هوية  
  كتطلومات خمع 
تهمالوولية ومعألارعاية لاقدم اسم م 
 ءاللعماتف خدمة هارقم  
  لغةلالى إل لوصواتف هارقم  

o

o

o

o

o

_________  و ص بي هلخااألولية ارعاية لاقدم م •
o  هورقمه ____________ 

_________ي هوبص خالية األولية الرعان لناسب أيبط •
o وقمهم هر ___________  

همدي لن يآلخرالخدمات اقدمي م ___________  •
o رقمهم _____________ 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 .قات أخرىسيغات وتنجانية بلساعدة مم
Trillium Community Health Plan طة خت مادخ ورفة برامجق في معحص الخ شلكل

  تنا.مادخ وناجرام بخدامست كيفية افةعرق في محألعضاء الع اميجل
  نية:اجلمساعدة الم اع مننوا األذههم نقد

  ةارإلشمو لغة اجمتر •
  رىخ األغاتون للد ومعتمهلونمؤن يون شفوموجمتر

  رىخت أغا بلةد المكتوبالموا
  يلطريقة برا
  رةبيرف كحطباعة بأ

  ىرخألا تاقيسنتلاو ايتوص ةلجسم تاقيسنت

• 
 •
• 
• 
• ً

  

 ى: ني علإللكترووقعنا ا هذا على م على كتيباألعضاءنك العثوريمك
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html أسئلةيك لدو كانتعدة أى مساة إلجاحبنت ذا كإ  ، 
 TTY: 877-600-5473 ؛5472-600-877  على الرقمالعمالء دمةخ بتصلفا

 

  ى.خرسيقات أتنات أو دة بلغاعى المسول علالحص
ارات منظمات طخ أو إيب الكتثل هذاألعضاء مد ا على مواصولحالثلك  ممت أو أنيمكنك

  أو طباعة رىخ بلغات أ)coordinated care organizations, CCO( المنسقة رعايةال

 5  ونغضد في ل على المواصح ت سوفق تفضله.يبتنس  أيل أو برايقةو بطري كبيرة أرفحبأ

   : األعضاءوادثلة على مت. أممافس المعلو نيق لهنس. وكل تنيةاجعدة ملمساهذه او.  من طلبكأيام

  ذا الكتيب ه •
 اةمغطوية الألدقائمة ا

  دماتخقائمة مقدمي ال
  االلتماساتاراتطخض وإرفى والثل الشكاوبات، مطاخال

• 

• 

• 
 

ً   ىلع ءانب عامتسالا تاسلج وأ تاسامتلالا وأ ىواكشلا وأ ايازملل كمادختسا دييقت وأ ضفر متي نل
  . رخسيق آتنو تك إلى لغة أجاح
 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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ً  ىلع ينورتكلإلا انعقوم ىلع نمآلا لاصتالا جذومن ةئبعتب مق .اينورتكلإ داوملا بلط كنكمي
www.trilliumohp.com يد عبر البر إليكهافي إرسالغب ر ت التيداتتن بالمسمناى إعالجير  

طلب ستى، فرختندات أ مس أيوألعضاء أيب اكت ية منونة إلكترخنس  طلبت إذاني.إللكتروا
  ي. ون اإللكتردبري عبر ال إليكهارسال إلذنكدمة العمالء إخ
 ىلع ءالمعلا ةمدخب لاصتالا اضيأ كنكمي .كتقفاومب الإ ينورتكلإلا كدبري وانعنام دخست اتم يلن
  . TTY: 877-600-5473؛5472-600- 877م رقال

ً

  ي.ورترجم فى مول علك الحصمكني
 . هلومؤد ية معتمحية صرعاية طلب مترجم رعالتك ومقدمي اد أسرفراممثلك وأ و أنتيمكنك

 .  مساعدةدماتخ وداتاع مسن أويين شفوميجرمت ىلع لوصحلا ايباتك بلطلا اضيأ كنكمي

  .اناجم تامدخلا هذه رفوتتو

ً ً
ً

 سيق ن التباللغة أوم هبرخ. أفي زيارتكة إلى مترجم جاح ب كنت إذامةدخم التب مقدبر مكخأ

 على ين تمد المعيةحية الصرعامي الجول مترحد على المزيعرف  ته.جتاح تذيال

Oregon.gov/OHA/OEI . 

؛ 5472-600-877م رقبنا على الل التصاى اج، يرساعدةة إلى مجاحبنت ذا كإ

TTY: 877-600-5473  عمالء ماتدخ بتصلأو ا OHP  الرعلى 

 ى شكوقوق الحع على "طاللال 87  ةحفالصظر ان. TTY 711( 800 -273 -0557( قم

 ع".ماست االلساتج ووااللتماسات

 تصلفا، هاجتاح تي التيعدة المترجم الشفوا مسصل علىحتم ذا لإ

ول إلى  الوصدماتخرنامج )ب Language Access Services Programنسق بم 

 : نيإللكترو ايدأو البر  TTY 711وأ7889- 882- 844 م رقية على الوالاللغة( في ال

LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov . 

English 
You can get this letter in other languages, large print, Braille or a format 
you prefer. You can also ask for an interpreter. This help is free. Call 
877-600-5472; or TTY: 877-600-5473. We accept relay calls.
- 
You can get help from a certified and qualified health care interpreter. 

https://www.trilliumohp.com
http://oregon.gov/OHA/OEI
mailto:LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov
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Spanish 
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, 
braille o en un formato que usted prefiera. También puede recibir los 
servicios de un intérprete. Esta ayuda es gratuita. Llame al servicio de 
atención al cliente 877-600-5472 o TTY: 877-600-5473. Aceptamos 
todas las llamadas de retransmisión. 
- 
Usted puede obtener ayudar de un intérprete certificado y calificado en 
atención de salud. 

Russian 
Вы можете получить это письмо на другом языке, напечатанное 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами 
формате. Вы также можете запросить услуги переводчика. Эта 
помощь предоставляется бесплатно. Звоните по тел. 877-600-5472 
или TTY: 877-600-5473. Мы принимаем звонки по линии 
трансляционной связи. 
- 
Вы можете получить помощь от аккредитованного и 
квалифицированного медицинского переводчика. 

Vietnamese 
Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, theo định dạng 
chữ in lớn, chữ nổi Braille hoặc một định dạng khác theo ý muốn. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu được thông dịch viên hỗ trợ. Sự trợ giúp này là 
miễn phí. Gọi 877-600-5472 hoặc TTY (Đường dây Dành cho Người 
Khiếm thính hoặc Khuyết tật về Phát âm): 877-600-5473. Chúng tôi chấp 
nhận các cuộc gọi chuyển tiếp. 
- 
Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ một thông dịch viên có chứng 
nhật và đủ tiêu chuẩn chuyên về chăm sóc sức khỏe. 
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Arabic 
،  بخط مطبوعة أو  أخرى، بلغات الخطاب هذا  عىل الحصول يمكنكم   عىل مطبوعة أو  كبير
لة الصيغة حسب أو  برايل طريقة

ّ
جم  طلب يمكنكم  كما   لديكم.   المفض .  مير هذه إن  شفهي

قة أو  877-600-5472 عىل اتصلو  مجانية.  المساعدة  .  877-600-5473 الكاتبة المير
 المحولة.  المكالمات  نستقبل

- 
ي  مجال الرعاية الصحية. 

جم  معتمد  ومؤهل ف  يمكنكم  الحصول عىل المساعدة من مير

Somali 
Waxaad heli kartaa warqadan oo ku qoran luqaddo kale, far waaweyn, 
farta dadka indhaha aan qabin wax ku akhriyaan ee Braille ama 
qaabka aad doorbidayso. Waxaad sidoo kale codsan kartaa turjubaan. 
Taageeradani waa lacag la’aan. Wac 877-600-5472 ama 
TTY: 877-600-5473. Waa aqbalnaa wicitaanada gudbinta. 
- 
Waxaad caawimaad ka heli kartaa turjubaanka daryeelka caafimaadka 
oo xirfad leh isla markaana la aqoonsan yahay. 
Simplified Chinese 

您可获取本文件的其他语言版、大字版、盲文版或您偏好的格式版

本。您还可要求提供口译员服务。本帮助免费。致电 877-600-5472 

或 TTY: 877-600-5473。我们会接听所有的转接来电。 
- 

您可以从经过认证且合格的医疗口语翻译人员那里获得帮助。 

Traditional Chinese 
您可獲得本信函的其他語言版本、大字版、盲文版或您偏好的格式。

您也可申請口譯員。以上協助均為免費。請致電 877-600-5472 或聽

障專線: 877-600-5473。我們接受所有傳譯電話。 

- 
您可透過經認證的合格醫療保健口譯員取得協助。 
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Korean 

이서신은 다른 언어, 큰 활자, 점자 또는 선호하는 형식으로

받아보실 수 있습니다. 통역사를 요청하실 수도 있습니다. 무료

지원해 드립니다. 877-600-5472 또는 TTY: 877-600-5473에

전화하십시오. 저희는 중계 전화를 받습니다.

-

공인 및 자격을 갖춘 의료서비스 전문 통역사의 도움을 받으실 수

있습니다. 

Hmong 
Koj txais tau tsab ntawv no ua lwm yam lus, ua ntawv loj, ua lus Braille 
rau neeg dig muag los sis ua lwm yam uas koj nyiam. Koj kuj thov tau 
kom muaj ib tug neeg pab txhais lus. Txoj kev pab no yog ua pub dawb. 
Hu 877-600-5472 los sis TTY: 877-600-5473. Peb txais tej kev hu xov tooj 
rau neeg lag ntseg. 
- 
Koj yuav tau kev pab los ntawm ib tug kws txawj txhais lus rau tib neeg 
mob. 

Marshallese 
Kwomaroñ bōk leta in ilo kajin ko jet, kōn jeje ikkillep, ilo braille ak bar 
juon wāwein eo eṃṃanḷọk ippaṃ. Kwomaroñ kajjitōk bwe juon ri  
ukōt en jipañ eok. Ejjeḷọk wōṇāān jipañ in. Kaaltok 877-600-5472 ak  
TTY: 877-600-5473. Kwomaroñ kaaltok in relay. 
- 
Kwomaroñ bōk jipañ jān juon ri ukōt ekōmālim im keiie āinwōt ri ukōt in 
ājmour. 
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Chuukese 
En mi tongeni angei ei taropwe non pwan ew fosun fenu, mese watte 
mak, Braille ika pwan ew format ke mwochen. En mi tongeni pwan 
tingor emon chon chiaku Ei aninis ese fokkun pwan kamo. Kokori 
877-600-5472 ika TTY: 877-600-5473. Kich mi etiwa ekkewe keken relay.
-
En mi tongeni kopwe angei aninis seni emon mi certified ika qualified
ren chon chiaku ren health care.

Tagalog 
Makukuha mo ang liham na ito sa iba pang mga wika, malaking letra, 
Braille, o isang format na gusto mo. Maaari ka ring humingi ng 
tagapagsalin. Ang tulong na ito ay libre. Tawagan ang 877-600-5472 o 
TTY: 877-600-5473. Tumatanggap kami ng mga relay na tawag. 
- 
Makakakuha ka ng tulong mula sa isang sertipikado at kwalipikadong 
tagapagsalin ng pangangalaga sa kalusugan. 

German 
Sie können dieses Dokument in anderen Sprachen, in Großdruck, in 
Brailleschrift oder in einem von Ihnen bevorzugten Format erhalten. 
Sie können auch einen Dolmetscher anfordern. Diese Hilfe ist gratis. 
Wenden Sie sich an 877-600-5472 oder per Schreibtelefon an : 
877-600-5473. Wir nehmen Relaisanrufe an.
-
Sie können die Hilfe eines zertifizierten und qualifizierten Dolmetschers
für das Gesundheitswesen in Anspruch nehmen.
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Portuguese 
Esta carta está disponível em outros idiomas, letras grandes ou braile, 
se preferir. Também poderá solicitar serviços de interpretação. 
Essa ajuda é gratuita. Ligue para 877-600-5472 ou use o serviço 
TTY: 877-600-5473. Aceitamos encaminhamentos de chamadas. 
- 
Você poderá obter a ajuda de intérpretes credenciados e qualificados 
na área de saúde. 
Japanese 

この書類は、他の言語に翻訳されたもの、拡大文字版、点字版、その他ご

希望の様式で入手可能です。また、通訳を依頼することも可能です。 

本サービスは無料でご利用いただけます。877-600-5472 または 

TTY: 877-600-5473 までお電話ください。電話リレーサービスでも構いません。 
- 

認定または有資格の医療通訳者から支援を受けられます。 
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 سياسة عدم التمييز الخاصة بنا
األشخاص لة  معامنانيمكال الية. فيدرلانية لمدا قحقولالوالية وان يناقو Trillium Community Health Planة بع خطتتن يجب أ

 بب:بسنا تطنشأأو رامجنا ب من في أي لعادل غير بشك( لينتملمحااء عضألاأو اء عضألا)
 لعمرا•

 اقةإلعا
  يةنسلجاالهوية 

 يةاعتملة االجلحاا
 قوميلال ألصا
  قلعرا
 لدينا
  ونللا
سنلجا

  يةنسلجال الميو
دماتلخالى إلحاجة احية ولصالة لحاا

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

• 

•

 لم.ظتأو ى يم شكوقدتك نيمكه، فالأعكورة لمذاسباب ألان ل ألي معادير  غلبشكلت عومك نأا شعرت إذ
 :قرطلامن هذه ل أي المن خ Trillium Community Health Planلى إشكوى ( ميقدتأو )تابة ك

 3948-214- 541تف:لهاا•
TTY: 711  877-600-5472لرقم الى ع Emily Farrell ينا لدلم اظلماسقة نبمل تصا•
3991-805-844فاكس: •

Trillium Community Health Plan بريد: لا•
PO Box 11740 

Eugene, OR 97440-3940 

Grievances@TrilliumCHP.com  ني: لكتروإلايد البر•
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forني: لكتروالاقع لموا•

members/member-satisfaction.html

  قحلا اضيأ كيدل شخصي.لاالصحي قصي تملاأو ن األقرائي صحة أخصاأو ء اللعمامة بخدل تصاكوى؟  شيمقدتلى مساعدة في إج حتاتل ه
 مات:ظنلما هن هذ أي ملىإشكوى م يقدتفي 

ً

Oregon Health Authority (OHA) Civil Rights 
TTY: 711  ، 844 -882-7889 لهاتف: ا•
www.oregon.gov/OHA/OEI ني: لكتروالاقع لموا•
 OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.govني: لكتروإلايد البر•
Office of Equity and Inclusion Division   يد:البر•

 421 SW Oak St., Suite 750 
  Portland, OR 97204 

Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division 
0764-673- 971لهاتف: ا•

www.oregon.gov/boli/civil-rights ني:لكتروالاقع لموا
crdemail@boli.state.or.us   ني: لكتروإلايد البر
 Bureau of Labor and Industries Civil Rights Divisionيد:البر

800 NE Oregon St., Suite 1045 
  Portland, OR 97232

•

•

•

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.oregon.gov/OHA/OEI
mailto:OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
http://www.oregon.gov/boli/civil-rights
mailto:crdemail@boli.state.or.us
mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
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 U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights (OCR) 
 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ني: لكتروالاقع لموا •

  TDD: 7697-537-800   ،1019-368- 800لهاتف: ا 
 OCRComplaint@hhs.gov   ني:لكتروإلايد البر 
Office for Civil Rights   يد:البر 

200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Bldg.   
  Washington, DC 20201

•

•

•

  

 .وصية معلوماتكظ على خصحافن
 يرى ن د ميتحدك نيمكع. لدف باقلتعتسباب ألأو ج اللعلا ن هذ قد يكويتها.لى رؤإن حتاجوين يلذااألشخاص مع  طقك فتالسجك ارنش
 ا. شخص ممع ك تالسجاركة شيد منا منت ترا كإذ أو كتالجس ام صخش ىري نأ ديرت ال تنك اذإ ايطخ انتبلاطم كيلع نيعتي .كتالجس

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for طبالرا لىعج نموذلالى  علعثوران يمك
members/handbooks-forms.html لى إله إرساوProtectMyInfo@TrilliumCHP.com .ل بكا قائمة نلب مطتن أك نيمك 

  ك معه.تالسجشخص شاركنا 

ً

  
ل وقنلاقابلية للصحي ان يالتأمع اإخضن سمى قانوين يحمي قانو

ا  وهذسرية.ليها  عظية ويحافبطلاك تالسج  )Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA(سبةلمحاا
لها نرسئنا. سعضاألخصية ت الشلومالمعلا نامتخد اسيةفيح كتشرصوصية لخا ممارسات ارطإختسمى قة ا ورنيلدالسرية. أيضا يسمى ما 

 طبارلا لالخ نم يهلع عالطالا اضيأ كنكميالخصوصية. ممارسات ارطإخلب طء واللعمابخدمة ل تصاالاسوى ك يل ع. مالتا سأإذك ل
www.trilliumohp.com،الخصوصية". ممارسات ارطإخلى " عنقرلاصفحة ولال ف أسلىإتمرير لا قيرطن  ع 

 

ً

 

 سجالت الصحية.ال
  ك. لها اؤإجرتم تي لاالت إلحااهر ظيا أنه ا. كمتهتخدم استيلالخدمات احية ولصاك تللى حا عالصحيل سجلاي حتوي

  ية؟حلصا تجاللساه بلعأن تفك نكيما ذام

 لحاجة. احسب آخر رعاية قدم لى مإك لسجل أرس •

  يحها.تصحأو ك تالسجح الإصلب طا

  ر: لحصاال ل المثال يبعلى سك، لما في ذب، كتالسجن نسخة ملى  علاحص

• 

• 

o ك بلخاص اية عالرام قدن مبية مطلات السجلا 

 ك بلخاص ان نااألسيب بطن ن مسناألات السج

ة ط من ختالسج

o 

o   Trillium Community Health Plan

  لوبة.طلمات السجلان منسخة ل بك مقانل ملغ معقوب مليتحصتم ي. قد كلن وصوقانولاقيد فيها يوقات أك ن هناقد تكو

  ت.الجلساض عة بكارشن مكيمال 

ً ً ً  "ايروفو احضاو" ارطخ تالجسلا كةراشم ببست نأ نكمي ،ينهملا مهريدقت يف ،امدنع يةحصلا تالجسلا كةراشم يةاعرلا مدقمل نكمي ال

ّ .مةكحملا يةضقل ةدعملا تالجسلا كةراشم اضيأ يةاعرلا مدقمل نكمي ال .عمتجملل وأ نيرخآلل وأ كل ً  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
mailto:OCRComplaint@hhs.gov
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com
mailto:ProtectMyInfo@TrilliumCHP.com


www.trilliumohp.com12أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

بيالكتا هذويات حتما م

3 .......................................................................................  .ىأخرقات ينستت وغاة بلينعدة مجامسا

3 .........................................................................  ى.رأخات قينست أوات غ بلدةعسامال لىعل صوحال
4 ........................................................................................  .يرفوم رجتم لىعل صوحالنك كمي

10 ...............................................................................................  بناة صلخا ايزيمتالم عدة ياسس

11 ........................................................................................... .تكماعلومة يص خصولىعافظ نح

11 ............................................................................................................  .ةيصحالسجالت ال

Trillium Community Health Plan ! .............................................................. 14 يف كب ابرحم

15 .................................................................................................................. .انعمل صتوا

15 ......................................................................................................  ة.مهملاف تاهول امقاأر
Oregon Health Plan . ................................................................................. 16 ع م لصتوا

17 ........................................................................................... .كبة صلخا اتؤوليامسالوق وقالح

OHP . ................................................................................................ 17  في ضوعكك قوقح
OHP . ............................................................................................ 19 ي  فضوعك تكايمسؤول

21 .............................................................................................................  لملحوا اعضاءألا

21 ....................................................... .نييصلأل اكاالس آنكاوسمر( الح نودهالكا )يمرألن ييصلأل انكاللس

22 ....................................................................  .رفوالى علمات خدى إلن تاجويحن يلذ اددالجضاء عألا

22 ......................................................................................... ةيحصالتك يعا رصوصبخن بياتاس

24 ..................................................................................................................... مزاياك.

OHP . .................................................................. 24 ج مانبر هيغطي سما نغويأور ةيال وررقتف يك
PA(   ................................................................ 24(. قبسم نذإ اًضيأ ىمستو ،ةقفاوملا ىلع لوصحلا

24 ............................................................................... . ةيتاذل اتالاإلحا وتمادلخاي مدقمالت اإح
25 ............................................................................................. . ةينلبداة يحصلاة ياعلراا يزام
30 ................................................................................................  ةينذهال ةصحل اةيعارا يزام
31 ..........................................................................................  نمادإلاد اموي اطعتالج عا يزام
32 ..............................................................................................................  ن.انألساا يزام

36 ...................................................................................... .اهيإلتاج تحي تال ةيعالر الى إلالوصو

37 ......................................................................  .ةيعارالى علل لحصو لغرقتيسالوقت ن مم كة رفعم

PCP( .............................................................................................. 39( ة يألول اةيعالر امومقد

40 ...................................................................................................... . تامخدال دميقم ليدل
40 .................................................................................................................  ا.ًدعومد حد

42 .........................................................  .ةيعالر ايقنستل ن خالمتك يعا رظيمنتي  فدةعمساى علل صاح

44 ........................................................................................................ ةفثكمالة يعالر ايقنست

46 ................................................... .اماع  21ن عم عماره ألقتن يذالد رالألفة يئية وقاعاص ور خافحص

Traditional Health Worker ,THW(  ................................................. 48(يينتقليدالة صحالل ماع

50 ................................................................................................................  ةيضاف إتماخد

In Lieu of Services ,ILOS(................................................................. 50(   تامدخلا نم اًلدب
In Lieu of Services ,ILOS(................................................................. 50(   تامدخلا نم اًلدب

ً

ً



 
 www.trilliumohp.com     13أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 

 51 ..................................................................................................  ةصحل باةقلعتمل اتمادخال

 54 ...............................................................................  ةيعالر الىعل صوالحل  أجنمي نالمجال قنال

 58 ....................................................................... .فتهاال أو يوفيدالق ين طرعة يعالراى علل لحصوا

 60 ................................................................................................ .ةيبة طفصبومقررة الة يألدوا

 62 .....................................................................................................  .اهيغطنالتي ال مات خدال

 63 ...................................................................................................................  .ياتفتشمسال

 63 ................................................................................................................  ةاجلعالة يعالرا

 67 .................................................................................................  رئالطواالت  حافية يعالرا

 67 ...........................................................................................  ةئارلط اةيندبال ةيصحال ةيعارال
 67 ....................................................................................................  نسناأل ائارطو تالحا
 69 ................................................................................  رىءطواال تالحاة ويكوسلال ةصحال ةمأز

 71 .........................................................................................  ةئارلط اةللحااد عب ةعبمتالاة ياعر

 72 ..................................................................................................... لنزمل انعا عيدبة يعالرا

 72 ...........................................................................................  ةيالوال جار خةططخمال ةيعارال
 72 .........................................................................................  لنزملان ع اًديعب ةئارالط ةيعارال

 73 ......................................................................................................... تماخدالر لقاء يتالفوا

 73 .........................................................................  .ةغطاملاات مخدلار يتواف OHP اءضعأ فعال يد
 73 ...................................................................................  .اهنمث فعدك يعل تمادخك  هنانكوت قد

 74 ........................................................................... . فعدلا ةيقافتا جذومن ىلع يعقوتلا كنم بلُطي دق
 75 ........................................................................ . يرتافوال وتمادخل البمقا فعدل حوة مهم حئصان

 Medicare. .................................................................................... 77ج مبرناو OHPضاء عأل

 78 .............................................................................................  ةنقلتمالة يعالروا  CCOsرييغت

 CCO . ........................................................................................ 78 ك تر أور ييغتك نكميى تم
 79 ...................................................................................  كبص الخا CCO ركتأو  يريغت ةيفيك
 79 ................... . بابألساض عبلة درغاملاك نم Trillium Community Health Plan ةخطلب تط نأن كمي

 CCO ....................................................................................... 80 ركتأو  يريغت ناءثأ ةيعارال

 82 ............................................................................................................  .ياةالحة يهانة يعار

 82 ......................................................................................................... . ةقبمسلاات هيوجتال
 83 ...........................................................................  ؟بقمسلاه يوجتالو POLST  نيبق لفراهو ا م

 84 ....................................................................................  ة.يعقلل اةصحلاالج عبص خاال ارراإلق

 85 ............................................................................. .ةعاملمالساءة ر وإداإلهل واتياالح انعالغ بإلا

 87 ..........................................................................  عماتالس اتجلساماس وتااللت وماتظلالكاوي والش

 87 .......................................................................................................  كوىشم يدقتنك كميو

 89 ........................................................................................  اهنذخت اارر قيريغتب انتبالمطنك كمي
 91 ........................................................................  عماتسال اتاجلس وتساماتلالال حوة بجووأة لئأس

 93 ...................................................................................................  هاترفعميجب ي تالمات الكل

 

ً



 
 www.trilliumohp.com     14أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 

ً  ! Trillium Community Health Planيك فبا بحرم
 Trillium Community Health Plan  مجبرنايسعد .  Trillium Community Health Planةط من خك جزءنألاء نحن سعد

  ية ممكنة.عال رأفضك لقدم نن أك. نود تعلى صحة ظلمحافاك في تاعدمس

ن ة متفاد اسأقصى قيقتحفية يية، وكعالرالى  عللحصواة يفيتنا، وكن شرك عيبتلكاا ك هذبريخك. تطخام تخد اسيةفيرفة كلمهم معان م
  ك. زايام

 
 

ً  امع  OHPو Trillium Community Health Plan طة خل ف تعمكي
 Medicaid مجبرناهو  OHP ن.أوريغون والية لسكانية لمجااحية لصاية عالرا هي تغطية Oregon Health Plan (OHP(ة طخ 

اد لمواي طراب تعاطاضج الوعلعقلية اصحة لا)لسلوكية ان وسناألاب طنية وبدلاحية لصارعاية لا خدمات يطيغهو ن. وأوريغوفي والية 

ً .يةاعرلا تامدخل لقنلاو يةبطلا تافصولا يف اضيأ OHPعد تسا(. سةلمخدرا

 

 Trilliumن إ. CCOsأو سقة نلمارعاية لات ماظن  مططلخاسمى هذه تك. وزاياام متخد اسلى عكاعدتسة يلية مح صحططخOHP دى ل

 Community Health Plan هيCCO . 
 

 لى  عكلية حصوفين كيستحل مختلفة قرطبلخدمات اقدمي أو ماء بطأللفع ندك. بلخاصة احية لصاية عالران ثم  CCOsفع تدظم ونت

فع لدافية ين ك علالسؤا في قلحاك يلدام.  علبشكك تسين صحتحلى  عونركزيرعاية لاقدمي ن مأن د معلى التأكعد يساا  وهذرعاية.لا

ل تصا، لوماتلمعان يد ملمزا. يالمزاى ل عكلية حصوفيأو كك تيعان راية مرعلاقدم فز ماأو حوعات ر مدفويتغتن لرعاية. لاقدمي لم

   .5472-600-877 لرقمالى  عءاللعمابخدمة 

 

  فرعت .يةضايرلا لةاصلل يةوضعو اثيدح نيدولوملا لافطألل داوم لثم يةفاضإ تامدخ ضعبلا مدقي .OHP ايا فس مزن  CCOsيع قدم جمت

 .50فحة لصافي  Trillium Community Health Planة طزايا خل ميد حولمزالى ع

ً
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  عنا.اصل متو

ًً   ءاسم 5:00ى لإا احبص  8:00ن م ة،عمالجلى ن إينثالان م Trillium Community Health Planب تح مكتفي
 

ة عمالجكر، والشد يعل، وماعالد يعل، وقالتالسد ايعلذكرى، وم ايويور، ونغ جونيكوثر ن لتيوم مارة، ونالسرأس يوم أعياد لى  عبنات مكاقلنغننا إ

   ة.نالسرأس ة يد، وعشيالمالد يعيوم في يالد، ومالد يعة يالشكر، وعشد يعد عب
  هو :بنا تع مكموق

  Trillium Community Health Plan

 13221 SW 68th Parkway, Ste 315 

 Tigard, OR 97223

5472-600-877، أو الوصول إلى اللغة على الر قم TTY 711 ، 5472-600-877ني:لمجااتف لهااتصل با  .  
  .3991-805-844فاكس: 

www.TrilliumOHP.com نت: نترإلاعبر 
Trillium Community Health Plan  دي:يان البرالعنو 

 PO Box 11740 
 Eugene, OR 97440-3940 

  

 همة.المف واتالهأرقام 
  يةبالط ةيرعاالو يازاالم •

 . 711لرقم ال باتصالايرجى ،  TTYتخدمو. مس 5472-600-877ء:اللعمابخدمة ل االتصا
   .ءاسم 5:00 ىتح احابص 8:00عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا

 .24فحة لصاة في يبطلارعاية لاا ويالمزالى  عتعرف
ًً

 

   تيالديالص يازام •
 .711لى رقم  علاالتصا  TTYتخدمي لمسكنيم. و5472-600-877لة: يدلصاء العمخدمة 

   .ءاسم 5:00 ىتح احابص 8:00عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا
 .60فحة لصالصيدليات في اايا لى مز عتعرف

ًً

 

 رةدالمخ دي المواتعاط براطأو اض ولالكح نمادو إ أترادالمخ نمادأو إ ةيوكلسل احةالص يةرعاو عالج يازام •
 . 711لرقم ال باتصالاى ج، يرTTYتخدمو . مس5472-600-877ء: اللعماخدمة 

  .ءاسم 5:00 ىتح احابص 8:00عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا
 .30 فحةلصاكية في لوالسلصحة اايا لى مز عتعرف

ًً

 

 ا به يةانالعو نناألسا ايزام •
 

  Advantage Dental Services
TTY: 711  1-866-268-9631 ي نلمجاالرقم الى  عءاللعماخدمة 

  
  Capitol Dental Care

6800-525-800-1   ني لمجاالرقم اأو 5205-585-503-1 ء اللعماخدمة 
  TTY: 1-800-735-2900

  
 Oregon Dental Service 

 0526-342-800-1   نيلمجاالرقم اأو  2987-243-503-1ء اللعماخدمة 

•TTY: 1-800-466-6313   3958-243-503-1 أو
 

http://www.TrilliumOHP.com
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  يةوكلسل ايةالصح يةعالر او أنناألسة ايعا روة أيندبال يةعالر اعلى لوللحص يةن مجانقل تمادخ •
 

رقم للوكية. اتصل باالسية لصحاات اريلزان وسناألاية عانية وربدلاية ارعلالى ل علحصولني ل مجاقنعلى خدمات ل لحصواك نيمك

 . 711لرقم ال باتصالاجى ، ير TTYتخدمونقل. مسلاعد يب موتلتر  877-600-5472
 م ويو، نةسلاس أرم ويد ايعأى لعا نبتاكم قلغنا ننإ. ءاسم 5:00ى تحا حابص  8:00اعةالسمن جمعة، لالى إنين ثالامن ل: لعماعات سا

 د، اليلمايد الشكر، وعشية عيد  بعد علجمعةالشكر، وايد وعال، لعماد يوعل، القتاالسيد وعى، لذكرا يومنيور، وينغ جولوثر كمارتن 

   نة.السس أة ريد، وعشاليلمايد وفي يوم ع

ًً

َّ  . 54فحة لصاية في عالرالى إل قنلات امدخل وحت امولعملان مد يزملاى لعف رعت
 

 .  Oregon Health Planمع لاصتو
 :دة فياعالمس OHPء العملخدمة ن يمك

 ىرأخأو معلومات لعائلية الة لحاا أوتف لهااو رقم أن االعنويير تغ •

Oregon Health ـ بلخاصة اقودة فلعضوية مااقة طبل ابدتاس

 ايالمزايد تجدأو  قيبطتلمساعدة في الى  عللحصوا

  تمعيك مجيمن شرلى مساعدة محلية  عللحصوا

• 

• 

• 

  

 . OHPكيفية التواصل مع خدمة عمالء

 )TTY 711( نيلمجاالرقم ا 9075- 699-800لى:  علاالتصاك نيمك •

 www.OHP.Oregon.gov ني:لكتروإلاقع لموا •

https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt  لى عمنآلاني لكتروإلايد البرع  موقخدمت اسني:لكتروإلايد البر •

 .   Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.govلىإني لكتروإلاك يدال برإلرس

o ـ بلخاصة االعضوية اقة طب ورقم كداليخ ميارتل ولكاماك باسمبرنا أخOregon Health ك.فتها ورقم كناوعنو 

  

http://www.OHP.Oregon.gov
https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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 ك. وليات الخاصة ب والمسؤقلحقوا
 مايقلا كيلع بجي ءايشأ وأ تايلوؤسم اضيأ كانه .قوقح كيدل ،Trillium Community Health Planة طكعضو في خ

لى  عءاللعمابخدمة ل تص فانا،رجة هلمداؤوليات المس وقحقولال لة حوئ أسيأك يلدنت ا كاإذ.  OHPلى عللحصواند  عبها

 . 5472-600-877 لرقما

ً

ا. امهحتراتم يلم ك أن حقوقتشعر نت ا كإذى يم شكوقدتك نيمكز. ييتمأو ئة يبة سستجاان أي ك دوئعضاأ قحقو ممارسة  فيقلحاك يلد

 Oregon Health Authority ـل عباتلا ملاظم نيمأب لاصتالا اضيأ كنكمي .87فحة لصالشكاوى في ايم قدتل يد حولمزالى  عتعرف

لى  عيهملإن آمني كترولإيد برل إرساك نيمك.  TTY 711( 877-642-0450(لرقمالى ع

www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx . 

ً

 وأ يةحصلا يةاعرلا تامدخ ىلع لوصحلا يف (نورصاقلا) اماع 18 ن  عارهمعمأل قتن يلذااألشخاص رغب فيها يقات قد أوك هنا

يب تلكاا ك هذخبري ". ليها عقةافلمواحية ولصاعاية لرالى  عللحصوا: لقاصرينا قحقوأ "اقريد، لمزا معرفةلردهم. فبمليها إن حتاجوي

ل ال من ختهاء قركنيمكحية. لصا همتالجن مشاركة سيمكيف ردهم وكفبمليها  عللحصوان يصرللقا كنيمتي لالخدمات اع ابأنو

www.OHP.Oregon.gov .لى ع نقرا“Minor rights and access to care ”("رعاية".لاى لإل لوصوان وياصرقلا قحقو ) أو 

  https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf لى: إل قتنا

ً

 

 . OHPفي ضو كعقوقكح
 

 لديك الحق في أن تعامل على هذا النحو 

  ك.تيلخصوصزم اللاام حترالاء الي وبإامحتراامة وك بكرل معأن تعام •

لى  عللحصولن يسعون يلذان آلخروااألشخاص  بهال تي يعاملايقة رطلاس فنبة يعالراقدمي ل مبن قل مأن تعام 
 حية. لصارعاية لا

  ك.بلخاصة الة لشامارعاية لاارة إدن  عللمسؤوارعاية لا قي فر معةتقرقة مسالبعتمتع ن أ 

 ك.تبعاقلملة يوسامه كتخد اسأوبه، قيام لايد ترال بشيء قيام لالى  عكللحمناس لان  عك إبعادأوك ازتجاحتم يال  

•

•

•

 

 لديك الحق في الحصول على هذه المعلومات 

 ( 3فحة لصا رظنا)ا. ك فهمهنيمكلغة يقة ورطباد لمواح شر •

هو اء عضألايب ت)كحية. لصارعاية لاام ظنام تخد اسيةفيوك CCOsن  عكخبرتتي لااد لموا 
 (الهذيد مصدر ج

 يام به في قلايجب وما لخدمات الى  عللحصوافية يك وكزاياك ومتولياك ومسؤقوقبحك خبرتتوبة لمكااد لموا 
 ( الهذيد هو مصدر جاء ضألعايب ت)كارئ. وطلاالت حا

ل دة حويرات جا قرتخاذان ن متمكتتى ى، حطغو غير ما هى، ومطمغهو وما ك، تلل حالومات حومع 
 ك.بناسي قينستلغة وبومات للمعالى هذه  علاحصك. جالع

 ( 11فحة لصار ظنا)الت. إلحااا ويهل علتحصتي لامات الخدك وتلحاتبع تيسجل صحي  

•

•

•

•

o حية صلاك تالسجلى إل لوصواك نيمك  

o  رعاية.لام قدع محية ملصاك تالسجك ارش 

http://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx
http://www.OHP.Oregon.gov
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf
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 يهلإ جةاح كانه نكت مل اذإ اراطخإ ىقلتت ال دق .اهثودح لبق ايازملا يف رييغتلا وأ ضفرلاب يباتك راطخإ •
  لوالية. اح ئالوأو الية فيدرلاح ئالولابموجب 

 شبكة.لاي اء فعضأا م يعودولن يلذالخدمات ادمي قل مي حوطار خطإخ 

  عد.لموااء لغإتم ا إذناسب لمالوقت اك في اربإختم ي 

ً

•

•

 

 لديك الحق في الحصول على هذه الرعاية 

 امة. لكراول القتاالسار ويلخاك نحتمتي لارعاية لالى  علاحصز. لمرك باكلي توصتلالخدمات ارعاية ولا •
 لممارسةايير معابفي تحية ولصاك تتياجااحلى  عيةعالراه تعتمد هذس

 ك لن ذا كاإذش فيه. يتعذي لان مكالان يبة م قرونتكلغوية ولاثقافية ولاك تتياجااحاعي تي ترلالخدمات ا 
 (.48 حةفصلا رظنا) ةيديلقت ريغ تادادعإ يف تامدخلا ىلع لوصحلا كنكمي ،احاتم

ك. تلغك وتثقافمع ب ناستتقة يرطبرعاية لاالت تقانالمساعدة في اعية وتملمجارعاية لارعاية ولا قينست 
 نشأة.لماأو ى فتشمسلاج ارك خئبقاإا في عد هذيساس

 ك.يلدحية لصالة لحاارفة لمعاجها تتحتي لالخدمات ا 

 اجع )ره. حتاجتذي لاللغوي اافي وقثلاعم لدالى  علاحصحية. لصارعاية لاام ظنام تخد اسدة فياعالمس 
 ا:هذن أن يكون يمك(. 48فحة لصا

•

ً

•

•

•

o حية.لصارعاية للن لو مؤهأون تمدون معمترجمو 
o ن تمدولمعان ديويلقتلان حيولصا ونللعاما 

  يةتمعلمجالصحة ال ن في مجايللعاما ▪
  انألقراختصاصي صحة ا 
  انألقرااصي دعم تصاخ 
 دوالس. 
  شخصي.لاالصحي قصي تم 

▪

▪

▪

▪

 .CCO تاءارجإو تاسايس ىلع الماك ابيردت نيبردملا CCOي فظن مومساعدة م •

 (24فحة  صرظنا)اة. طلمغائية وقالالخدمات ا 

 ن. إذأو افقة ن موع دوسبوألاأيام في  7يوم، لاعة في سا  24ارئة طلالة ولعاجالخدمات ا 
  (.63فحة لصار ظنا)

  ىلع ءانب مةزاللا ةاطغملا قةسنملا تامدخلا ىلع لوصحلل صةصختملا تامدخلا يمدقم ىلإ تالاحإلا 
 (.24فحة لصار ظنا)ك. تصح

ً ً

•

•

•ً

 

 لديك الحق في القيام بهذه األشياء 

 (39فحة لصار ظنا)ات. اريلخا هذه يريتغبعاية وقم لراقدمي اختر م •

  ك.يدلحضور إلى مواعاعد أو مسالة ئالعان فرد مأو  قين صدلب مطا 

 ك.بلخاصة اج اللعاة طشاء خنإ في طنشابك ارش 

  يتلا مةدخلا ضفر نكمي ال .كرارق ىلع ءانب ثدحي نأ نكمي ام ىلع فرعت .اهضفر وأ تامدخلا ىلع قةفاوملا 
 لمحكمة.اأمرت بها 

  رعاية.لادم قن من مإذلى  عللحصوان  دوةألسرايم ظنتأو لسلوكية الصحة الى خدمات إك سفنلة قم بإحا 

•

•

•ً

•
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•

ً

•

o

•ً

 

 

•   

•ً

o

o

o

oً

o

•

•

•ً

•

•

•ً

•

•

راحي لجاأو بي طلاج اللعاو رفض أل وبك في قت رغبانييعا  وهذج.اللعاك في ت رغباعنن بيابلي أد 
  ،يةحصلا يةاعرلل تاليكوت حنمو تاهيجوت رادصإ يف قحلا اضيأ ينعي وهو .يكولسلا يحصلا وأ

  (.82فحة لصاظر نا).  ORS 127ة فيمدرج

قيام لاند عTrillium Community Health Plan ن لى رد م علحصاتماس. لايم قدتأو شكوى بقيام لا 
 ( 87فحة لصار ظنا)ك. لبذ

ة طار خ قرلى عقافا كنت ال توذإ ما اجعةلمرالوالية ان لب مطا 
Trillium Community Health Plan.لسة جيسمى  ما ا وهذ

 ع.ستماا

  يةزيلجنإلا ريغ تاغللا عيمجل اناجم نيلهؤم وأ نيدمتعم يةحصلا يةاعرلاب نيصصختم نيمجرتم ىلع لصحا 
 (.4فحة لصار ظنا)اإلشارة لغة و

 .  OHPفي ضو كعياتكؤولمس

 يجب أن تعامل اآلخرين بهذه الطريقة 

ام.حتراآلخرين بارعاية ولاقدمي وم Trillium Community Health Planة طفي خظع مول متعام 

   .كل يةاعر لضفأ ميدقت نم اونكمتي ىتح يةاعرلا يمدقم عم اقداص نك 

 بهذه المعلومات   OHPيجب عليك إخبار  

  عندما:TTY 711 ( 800-699-9075(لرقم الى ع OHPـ بل تصا

  دي.يربلاك ناأو غيرت عنولت قتناا إذ 

  ك.لج منزرأو خال اخلة دئعالت أي قتناا إذ 

 ك.فتهاا غيرت رقم إذ 

 .نيدلت امدنعو الماح تحبصأا إذ 

  أخرى.ناتيك تأميلدا إذ 

 يجب أن تساعد في رعايتك بهذه الطرق 
  يادة. لعاأو لية ألوارعاية لاقدم ار ميتاخعد في أو سااختر  

 ك.تعلى صح ظللحفاة يئوقالارعاية لالعافية واات اريزنوية ولى فحوصات س علاحص 

   .روضحلا نم نكمتت مل اذإ كدعوم ءاغلإب مق وأ اقبسم لتصاتأخر، تنت سا كإذلمحدد اك وعدر في ماحض 

ك يلدن أتب لمكا. أخبر يداعلموالى إبية طلاك تي هواقاتطبأحضر   OHP ن رفويع. دعهم آخرين صحي ي تأمأو
 ث.بت في حاديأصا كنت قد إذما 

  ك.تيعار ي  فطنشابك ارج وشاللعاة طختبع ا ك.بلخاصة اج اللعاة ط وضع خلى عيةعالراقدم عد مسا 

  .رخآ ارايخ بلطا وأ مةدخلا يمدقم نم ةدراولا تاهيجوتلا عبتا 

 اية. رعلقة بالتعلماالقضايا ن ها مجات وغيراللعاروف وظلال ولة حئ أسحرطافهم، تال نت ا كإذ 

 يرة نترات مسا قرتخاذاك في تاعد لمسيةعالرا قوفررعاية لاقدمي ن مها ميل علتحصتي لالومات لمعاتخدم اس 
  ك.جالعل وح
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•

•

•

•

•

•

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارئة. طة لن حاتكلم  ما ى،ألخرارعاية لاار وبتاالختياجات  الحكباص لخاألولية ارعاية لاقدم تشر ماس 

لى إج حتاتأو يد نت ترا كإذافقة لموالى  عللحصولرعاية لاقدم  م معلعماأو شبكة لال اخن دييئأخصاتخدم سا 
  .Trillium Community Health Plan ة طل مع خيعمال شخص ؤية ر

 عة سا  72نغضوك في بلخاص الية ألوارعاية لاقدم  أخبر مب.ناسل مبشكارئة طلاأو لة لعاجالخدمات اتخدم اس 
  لخدمات. ام هذه تخدتسنت ا كإذ

 ا. لهذج نموذى توقيع لإر طتض. قد لك الصحيسجلى  عللحصوارعاية في لاقدمي عد مسا 

   لى مساعدة.إج حتاتأو أو شكاوى ل مشاكك أي يلدن ا كاإذ Trillium Community Health Planأخبر  

يها طتغال تي لالخدمات ال بدفع مقاا  OHP .  

 ل لحصوالى ع Trillium Community Health Planطة اعد خبة، فسإصابب بسل لماالى  علتا حصإذ 
 إلصابة.اك لتبب بسك لها  قدمناتيلالخدمات ال ب مقالاأمولى ع
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 لاألعضاء الحوام
ً   كدعاست نأ نكمي ،الماح نينوكت امدنع. طفلكة صحتك وصحى علالحفاظ  فيعدة مسال لةيضاف إتماخد OHP مدقت ،الما حتنك اذإ

  ماع ةدمل كتياعرو ةدالولا اضيأ يطغي نأ نكمي .اهنيجاتحت يتلا ةياعرلا ىلع ولصحلا يفTrillium Community Health Plan طة خ

  لحمل. اعدبواحد 

ً

ً

 

 : ةدالوال بلق فعله يك علبيج  ماإليك

 على ت نرتنإل اربعبك إلى حسا لدخول ايلتسجبقم  أو TTY 711(  800-699-9075( قم ربالصل تا في.تعرأن د جرمبل ماحنك أ OHPبر خأ 

ONE.Oregon.gov .  

  ر.فوالعلى  ناب تصليفا ،ةالد للوةعدتنت مسكا . إذالحاليت ق الوفيق يدقالخ يرتاالة عرفم إلى نيحتاجتال   ة.دالوللد دحملد اوعملخ ايارتب OHPبر خأ

 عدك سايجدد. الء بااآلمل ولحوا اءضاعمج لألناربهو    Start Smart For Your Baby (SSFB® ( بك.ة صاخلل امحلا ايمزاا عن نيلأسا

ة يعارالة راد إقيرفع مط النخرا بك واةلخاص امواعيدل اإلىب هاللذت فآكامب ك كسنكميصحي. لحمل تحتاجها لتي  ايةعارل اعلىصول الحمج في ناربل اهذا

SSFB تامدخب كليصوت اضيأ اننكمي .كب صاخلا Doula  يد.زمل افةرعمل 5472-600-877قم رل اعلى انبل تص ا.شبكةالداخل   

 

 

ً

 : لكفتك لطدالو دبع

 .OHPلى  إدةالول اديثيحار طخ إال إرسىفستشمل امنب لطاأو  OHPـ ي بلاتص 
ً .  Trillium Community Health Plan ةط خاضيأ كلفطل نوكيس .ةدالولا ذنم كلفط ةياعر OHPي غطتس

 

  ين.األصليسكا ن آالسكار( ولحماود ن ألمريكا )الهنألصليين اسكالل
 م اتخد اسنهميمكرعاية. لالى  عيهن فلويحصي لذان لمكااار يتاخ في قلحان ييلألصاالسكا آن ( وسكالحمرالهنود ا)ألمريكا ن ييلألصان لسكال

ً ل: ثينا، ملد CCO نم اءزج اوسيل نيذلا يةاعرلا يمدقم

o قبلية.لافية لعاااكز مر 

o د هنوللحية لصالخدمات اات عياد)Indian Health Services, IHS(. 

o  للشمااألصلية في ايكية ألمرال يأهتلاإعادة جمعية  

  . )Native American Rehabilitation Association of the Northwest, NARA( بيلغرا 

 

لى  عيجبت. الخدماقدمي م الءهؤمن ة ايلرعاى لعلحصول لإذن أو لة احإى لإن ليواألصا كأالسن اكسكيون ومريألاد لهنواتاج حال ي

نت ا كاإذاة. طلمغاايا لمزاسوى فع ندن ل. Trillium Community Health Planة طإلى ختورة  فاارإصدالء  هؤيةعالراقدمي م

ً  .الوأ اهبلط مةدخلا مدقم ىلع بجيف ،قةفاوم ىلإ جةاحب مةدخلا

 ل بسوم مقاع ر وقت ودفيأفي  Trillium Community Health Plan ة طة خمغادرن ييلألصاالسكا أن كايين وسيكألمراللهنود  قيح

ّ . 78فحة لصا ا فيرهييتغأو  CCO ةرداغم لوح ديزملا ىلع فرعت .مهتياعل ربمقا OHP (Fee-For-Service, FFS)ـ للخدمة ا

 

https://one.oregon.gov/
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 لفور.اات على خدملى ن إحتاجوين يدد الذلجألعضاء اا
أو خدمات اصر ن عأوات ادإمدأو بية طإلى وصفات  Trillium Community Health Planأو  OHPلجدد في ااء عضألاج حتايقد 

 عم اموي 30ل أو في )Primary Care Provider, PCP(ألولية ارعاية لاقدم ن رؤية من متمكتلم ا إذن. قرب وقت ممكأأخرى في 

 : Trillium Community Health Planة طخ
ً

ا. يهلإج حتاتتي لارعاية لاي قلتك في تاعدنهم مسكيم .5472-600-877لرقم الى  عيةعالرا قينستقسم بل تصا •

 (يةعالرا قينستل 42فحة لصار ظنا)

 ة طية خعضواقة طبلى  عورقمهاسمه لى  علعثوراك نيمكن. يمك ما عية بأسرلوألارعاية لاقدم ع ما موعدحدد م 

Trillium Community Health Plan ك.بلخاصة ا 

نهم يمكك. زايان م عيدلمزارفة تريد معلة وئ أسكيلدنت ا كاإذ  5472-600-877 ملرقالى  عءاللعمابخدمة ل تصا 

  جه.حتاتك فيما تاعدمس

•ً

•

 

 حيةك الصص رعايتواستبيان بخص
 ل ن حوبيات اساءإجرك وزايااجعة ملمرتف لهاالجدد عبر ااء عضألامع ل اصالتو Trillium Community Health Planل ستحاو

ً  .يةحصلا رطاخملا صحف نايبتسالا اذه ىمسيو .اموي  90نغضوتهم في صح

 لى  عظحفالاحية ولصار طلمخاال يلقتلمساعدة في ابهدف عامة لاك تصحل لة حوئ أسلى عيحتوين بيات اس هويةلصحار طلمخاافحص 

  لمرض. ان اية ملوقالصحة وا

 ن: عانيبتاالسل يسأ

  (.للكحواتشرب أو ن تدخنت ا كإذل وألكاات عادن ويلتمرال ث)مك تاعاد •

 .(يةلقلعالصحة ات قدم خدماى ملإج تاتحأو تئاب الكان ني منت تعاا كإذ ما معرفةل)تشعر يف ك

 بي. طلاك لسجامة ولعاك تصح

  ألم.اك تلغ

• 

• 

• 

 لي: ي ما معرفةلى  عكتإجابااعدنا تس

 ن.سناألاأو ن يلعاك فحوصات لما في ذبية، أي فحوصات صحلى إبحاجة نت ا كإذ •

 لخاصة.اأو نية يتلرواحية لصارعاية للتياجات احك يلدن ا كاإذ

  لمزمنة.اك تلحا

 لاألجلة يوطلدعم ال ئرعاية ووسالالى خدمات إبحاجة نت ا كإذ

  مة.الالسن بشأمخاوف 

  رعاية.لالى  عللحصواا في اجههتي قد تولالصعوبات ا

  قينسترعاية ولا قينستل 42ة فح صرظناثفة. لمكارعاية لا قينستأو رعاية لا قينستن إضافية ملى مساعدة إبحاجة نت ا كإذ

 ثفة.لمكارعاية لا

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 ن بياتاالس( في ليديأو صيري سر دعم قنسأو مص يري مرخاعي سرتماجئي أخصاأو )ممرضة رعاية لاارة إد قي فرعضاءأأحد ر ظنيس

  ك.زايالى فهم معك تاعدك ومستتياجااحن  عحدثتللك بن لوتصيك. سبلخاص ا

 

 ك. تلة صحتغيرت حاا إذأو عام ل ك كليد ان جديبت اسلإرساتم يس

  لاصتالا كنكميف ،انايبتسا كل لسرن أنا نيد منت ترا كإذله. اكتمان كد مالتألمساعدة في لك ل معاصنتوك، فسنبيات اسلى علنحصلم ا إذ

  ا.واحدك لل نرس، وس5472-600-877لرقم الى ع Trillium Community Health Planء العمبخدمة 

ً

ً
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Trillium Community Health Plan  ة طلب خطتآلخرين. سارعاية لاقدمي أو مك بيبطمع ك بلخاص ان بياتاالساركة تم مشتقد 

  لخدمة.اقدمي ع من مبياتاالساركة ك قبل مشنإذ

 

  مةية مهوقاال
ً ً صات فحوة ويصحصات ى فحوعلل وصلحا ىرجي .كتياعر نم امهم اءز جاذ هلع جكنكمي .اهثود حلبق ةيصحلا لكاشملا نم ةياقولا ديرن

  تك.صح لثحديا مة رفعم لةمتظنمن سناألا

 ة:يئلوقا اتمادالخى علة مثلأل ابعض

 نيغالبالل وطفا لألتلقاحا •

  هافينظتن وسناأل اتصافحو 

 ساءنللدي( ثللة ينيسل اةعألشة )ايععاالشي الثدر صو 

 الدةالوي ثيدة حيعال ورمالح 

 ساءنللة ينوالسصات فحوال 

  للرجا لتاتاوسبرالصات فحو 

 ةينوالسصات فحوال 

   األصحاءلطفاأل اتصافحو 

•

•

•

•

•

•

•

ً  .كمسجو كبلق حةص ىلع اضيأ ظفاحي ميلسلا مفلا

 .TTY: 877-600-5473أو ، 5472-600- 877لى  عبنال االتصايرجى لة، ئ أسيأك يلدن ا كاإذ
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 اياك.مز
   .OHP مجبرنا طيه سيغغون ماوريأ قرر والية تيفك

 ئمة ا قىلع ثمنها فع يجب دتي لالخدمات ا ونيغأورا والية بهرر قتتي لاة قيرطلاتمد تع.  OHPعضو فيك كللخدمات ان يد ملعدافر تتو
 الت. لحااج لتي تعالاات اءإلجراع ا وأنو(تشخيصاتلامى تس)ة مختلفة يبطالت ن حاقائمة ملاون هذه تكت لوية.ألوات اذية حلصات الخدما
  يةالو يف يةحصلا لةدألا عةجارم نةجل عةومجملا هذه ىمست .مةئاقلا عضول اعم نييداعلا نينطاوملاو نييبطلا ءاربخلا نم عةومجم لمعتو

  لوالية.انهم حاكم ييع. و)Health Evidence Review Commission, HERC(ن أوريغو
ً

 
 ج.اللعالة/لحااج اأزوسمى هذه تا. وتهجاالوعالت لحاا من جميع عاتلى مجمو عئمةالقاي حتوت

 
 الت لحاا جاأزويع ية جمطتغتم يال ج. ال علالية كلة ومدى فعل حارة كوطى خسب مدئمة حالقاج في اللعالة/لحااج اأزوف ينصتتم ي
 تم يال  طلخاتحت ج األزواأما  وطلخا قج فواألزواية طتغتم ي". طلخا "سمىتقائمة لاي وقف فتة طقنك وهنا .OHPل بن قج ماللعاو
 ينة.عد معاا قوله طلخا قات فوجاللعاالت ولحااعض بتهم. يطتغ

 
 ط:بال رال من خياتلوألوال قائمة يد حولمزالى  عتعرف

 www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx

 

ً  .  )PA(قبسم نذإ اضيأ ىمستو ،ةقفاوملا ىلع لوصحلا
ل يعمبقة". مسلاافقة لمواأو ""  )PA (قبسملا نذإلا" مساب اذه فرعي .اهيلع لوصحلا نم نكمتتن أل بافقة قلى موإلخدمات ابعض ج حتات

 لة ئ أسيأك يلدنت ا كاإذلخدمة. الى  عقةبلمساافقة لموالب طل Trillium Community Health Planمع ك بلخاص ارعاية لاقدم م

 . 5472-600-877 لرقمالى ع Trillium Community Health Planء العمبخدمة ل تص فامة،الخدلى  عقةبقة المسافلموال حو

ُ ّ

 

 م ظ معتخاذاتم يحية. لصاك تلا حابهلطتتتي لاعة لسربا PAلبات طعة اجقوم بمرنا. يهل عقةافلمواتم ت لما إذلخدمة الى  علتحصال قد 

ن يد ملمزار ظتنن عندما طقا فيحدث هذ. رارق ذاختال اموي 28 ىلإ لصي ام قرغتسن دق نايحألا ضعب يف .اموي 14ن غضوات في ارالقر

 ، للخطرل معال لىعتك در ق صحتك أوياتك أوض حعريياسي قلاني لزماار طإلاع تباك بابلخاص الخدمة اقدم أو منت أا شعرت إذلومات. لمعا

  14 لمدة تمديدن هناك كويد قن كول، ةعسا 72  نغضوي  فةاجلعالة مخدالرات اقرذ م اتخاتيا مادة ع. "ةمخدللل عاجح يصرت"ر را قاذتخ انانكميف

  ى.كوتقديم شة يفيكة رفعمل 87 ةفحصلا اجعر .ديدمتلا رارق ىلع قفاوت ال تنك اذإ ىوكش ميدقت يف قلحا كيدل .اموي

ًً

ً

 

ر ظناارئ. وطلاالت حقة في حااللااية علراأو خدمات لة لعاجاخدمات لاأو ارئ وطلالى خدمات  عقةافأي مولى  عللحصواك لزميال 

 ارئ. وطلا خدمات عنيد لمزارفة لمع 67فحة لصا

 

 . تيةالذا اإلحاالت واتدمخال حاالت مقدميإ
ك بلخاص ارعاية لاقدم ن متوب مأمر مكهي   لةاحإلا.  )PCP(ألوليةاعاية لراقدم ن ملة مإحالى إج حتاتت، سلخدماابعض لى  عللحصول

 لى خدمة.إلحاجة الى إشير ي
 

 يب  قرئيأخصا كن هنايكلم ا إذئي. أخصالى إك تلإحايمكنه اجها، فتتحتي لالخدمات ايم قدتن ك مبلخاص الية ألوارعاية لاقدم ن متمكيلم ا إذ

  لمعلا ىلإ رطضت دق ،(كةبشلل عبات اضيأ ىمسي) Trillium Community Health Planة طل مع خميعأو ش فيه يتعذي لان لمكاان م

  ك.لإذا حدث ذإضافية توجد تكلفة ال شبكة. لاج ارية خعالرالى  علعثورلرعاية لا قينست قي فرمع

ً

 لى إة لإحالى إج تاتحك قد نأتقد تعنت ا كإذا. حتاجهتتي لالخدمات ااء أدك بلخاص الية ألوارعاية لام قدلمن يمكن حياألان ثير مفي ك

 لى إل لوصواك نيمكال ارئة وطلة اجه حات تونا كإذلة إحالى إج حتاتال  ك.بلخاص الية ألوارعاية لاقدم ل ماسأية، لصحارعاية لائي أخصا

 لة احإلا ينتعية. تالذالة إلحاسمى باي ما ا وهذك.بلخاص ارعاية لاقدم ن ملة مإحالخدمات ابعض لب طتتال ك. بلخاص األولية ارعاية لاقدم م

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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 ا عاية هذلرام قدبمل االتصاك نيمكيته.  في رؤي ترغبلذارعاية لاقدم ع منولى  علعثورللخدمات اقدمي ل ميلبحث في دلاك نيمكأنه تية اذلا

 .40فحة لصاخدمات في لاقدمي ل ميلل ديد حولمزالى  عك. تعرفبلخاص الخدمة ادم قن ملة مإحان اد زيارة دوإلعد

 قدم ع مث متحدلخدمة. الى  عقةبقة مسافمولى إبحاجة ل ا ال تزقدئي، فصاأخلرؤية لة إحالى إج حتاتأو تية الذالة إلحااطيع تتسنت اء كسو

 لى  عللحصولة قبقة مسافلى موإبحاجة نت ا كإذ ما للة حوئ أسكيلدنت ا كاإذء اللعمابخدمة ل تصاأو ك بص لخاا)PCP( ألولية ارعاية لا

 خدمة. 

 . رشابملا لوصولا

  ىلإ رشابملا لوصولا يةناكمإ امئاد كيدل .مةدخلا ىلع قةبسمافقة أو مولة إحالى إج حتاتال مات عندما الخدقدمي لى مإر" باشل م "وصوكيلد

  قةفاوم وأ لةاحإ ىلإ جاتحت الو ارشابم الوصو لثمت يتلا تامدخلا ىلع لوصحلل هاندأ تاططخملا عجار .لةجاعلاو ئراوطلا تامدخ

  بقة.مس

ً

ً ً

 

 . نية البدةالصحي  الرعايةايامز
 كنكمي يتلا تارملا ددع فةرعمل "قاطنلاو ةدملاو غلبملا" دومع ىلإ رظنا .اناجم كل حةاتملا يةبطلا ايازملابلى قائمة  عللحصولناه أدر ظنا

  ىلإ جةاحب تنك اذإ اناجم تامدخلا Trillium Community Health Planة ط خقسنتس .اناجم مةدخ لك ىلع لوصحلا اهيف

  مساعدة.

ً

ًً

 ا قهاطونتها دا ومار المزايدمق  مةدخلا
 مسبقة لافقة المواأو لة احإلا

  ة؟لوبطم

سنة لاات في اريز 8ة يطتغ يإلبرالوخز ا

لى  عللحصوان يمية دوتقولا

  ن.إذ

8 بعد ن إذلى  عللحصوالزم ي

 لوبة.طلة غير مإلحااات. اريز

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق يةعالرا قيسنتخدمات 

  يةبطلا

  بةلوطغير م

 لضرورة اند  عيوديوجد قال   لةلحااارة إدخدمات 

  يةبطلا

  بةلوطغير م

سنة لاات في اريز 8ة يطتغ ييدولاج للمعاا

لى عللحصوان يمية دوتقولا

  ن.إذ

 

8 بعد ن إذلى  عللحصوالزم ي

 لوبة.طلة غير مإلحاا ات.اريز

رعاية يحة وخدمات لمرارعاية لاخدمات 

 حتضرينلما

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

  بةلوطمغير 

  ية معمرة بطات معد

 ا في بم)بية طلالزمات تالمسلة: ثألمابعض لي يوفيما 

األجهزة ( ويسكرلااء بدلمتعلقة الزمات تلمساك لذ

  امظلعايم تقووناعية طالصااف رطألابية وطلا

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

ً ً  ريغ لةاحإلا .اقبسم احيرصت بلطتت

  لوبة.طم

 يلدوراولمبكر افحص لاخدمات 

 جاللعايص وشختلاو 

(Early & Periodic Screening, 

 Diagnosis and Treatment, EPSDT)

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

 بةلوطلة مإلحاا
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 ونطاقها مقدار المزايا ومدتها  الخدمة 
اإلحالة أو الموافقة المسبقة  

 مطلوبة؟ 

ً ً

ً ً

 

 
 

 
ً ً

ً ً

 

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق ئاروطلاالت بي في حاطلال قنلا

  يةبطلا

  بةلوطغير م

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق ارئ وطلاخدمات 

  يةبطلا

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا

  (قةافلمواأو 

 سرة ألام يظنتخدمات 

الفحوصات ل ونسلايد تحدك: للى ذ علةثألمان وم

 نوية.الس

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا  يوجد قيود.ال 

  ( قةافلمواأو 

ج حتات. قد بةلوطلة مإحاتوجد ال   يوجد قيود.ال  فةثلمكارعاية لا قينستلحية لصار طلمخاافحص 

 بقة.قة مسافلى موإ

 يةالسمعلخدمات ا

ينات لمعاع وسملالم  علة:ثألمابعض لي يوفيما 

 يةالسمع

ات إرشادلى إقيود لاند تتس

OHP .ـبل تصا Trillium 

 ل.يتفاصلالى  عللحصول

 ا قبسم احيرصت بلطتت

ات إرشادلى إقيود لاند تتس  يةلالمنزحية لصالخدمات ا

OHP .ـ بل تصا Trillium

 ل.يتفاصلالى  عللحصول

 ا قبسم احيرصت بلطتت

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق  ى فتشسلميين بالاخلدالمرضى اخدمات 

  يةبطلا

ج حتات. قد بةلوطلة مإحاتوجد ال 

 بقة.قة مسافلى موإ

  أو ةالإلح الزمي)ال ر باشمل الالوصو يوجد قيود. ال  )ICC( ثفةلمكارعاية لا قيسنتخدمات 

 افقة(موال

فحة لصااجع . ريودال يوجد ق  يينلفوران يترجملماخدمات 

 اتلوملمعان يد ملمز4 

  بةلوطغير م

    برية:لمخالمعملية/الخدمات ا

الدمسحب  
  يوجد قيود.ال 

 
 ح غير يالتصرلوبة. طلة مإلحاا

  لوبطم

 ةينيشعة سأ 
 يوجد قيود.ال 

 ح غير يالتصرلوبة. طلة مإلحاا

  لوبطم

 )CT(حوسبلماعي طقلماتصوير للمسح باا 
  يوجد قيود.ال 

 ريغ لةاحإلا .اقبسم احيرصت بلطتت

  بةلوطم

  ييسطلمغناان ينلرير باالتصو 
  يوجد قيود.ال 

 ريغ لةاحإلا .اقبسم احيرصت بلطتت

  بةلوطم

   ألمومة:اخدمات 

  بةلوطغير م  يوجد قيود.ال  يةعالراقدم ع ملوالدة مال بق ما اتاريز
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 ونطاقها مقدار المزايا ومدتها  الخدمة 
اإلحالة أو الموافقة المسبقة  

 مطلوبة؟ 

 

ً

 

 

 

  ُ

  

 

ً

 

ً

ليها علينتحصتي لاعاية لرا)لوالدة ابعد  ما يةعار 

  يوجد قيود.ال  (كلفطبعد والدة 

  بةلوطغير م

  يةنيتلروالرؤية اخدمات  

 ل املحوااء عضأللفر متو

 ارهم عمألغ بتن يلذال فاطألاو

  لقأ وأ اماع 20

  بةلوطغير م

كلما في ذبة، ييعبطلاعة رضالالمساعدة في ا 

 يثدلامضخات 

 ن يد ملمز  Trilliumلتصا

 ليتفاصلا 

  بةلوطغير م

ةالدلوالمخاض وا 

و   Trilliumاربإخيرجى 

Oregon Health 

Authority  ل لحمابوقت

ج حتاتل. سلحماى تهناتى وم

ل لحصوللب طبقدم تلالى إ

ع فتدال ك. ولفطل OHPلى ع

Trillium  ات الدلواأجور 

 .  OHAعهاية بل يدفلالمنز

  بةلوطغير م

ىمست امك .يةاعرلا ىلع لوصحلا لجأ نم لقنلا

 ئاروطلاالت لغير حابي طلال قنلاخدمات 

(Non-Emergent Medical 

)Transportation, NEMT: 

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

  بةلوطغير م

ليين، وفيما ييلخارجالمرضى لفى تشالمسخدمات 

ارة إدع وإلشعاائي ويميالكاج اللعالة: ثألمابعض 

  لمألا

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

  بةلوطغير م

األدوية ن يد ملعدافر تتو  (موصوفةلااألدوية )نية اليدلصالخدمات ا

 جميعها متاحة يس لن لكو

 قدم ن مبية مطبوصفة 

 لى  علعثوران يمكرعاية. لا

األدوية لة في قائمة  كامئمةقا

 Oregonة طلخلة فضلما

Health Plan بنا.لخاصة ا 

 اة. طلمغاة يدوأللتوجد تكلفة ال 

ة لصحاارة أدوية إدلوالية الى تتو

ة اركالمشعمليات لف تتخلعقلية. ا

قد  األدوية.ل هذه باد مقاالسدفي 

  اصيخرت يةودألا ضعب بلطتت

  يةبطإلى وصفة افة إلضبا

 حية لصاتياجات االح لذوي يةنبدلالصحة ائيو أخصا

ثفة لمكارعاية لا قيسنتن خدمات يتلقون يلذالخاصة ا

)Intensive Care Coordination, ICC( و

  لاألجل يوطلدعم الخدمات وا

(Long term services and supports, 

)LTSS . 

  تاداشرإ ىلع ءانب قةفاوملا

OHP .ـبل تصا Trillium 

 ليتفاصلالى  عللحصول

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا

  (قةافلمواأو 
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 ونطاقها مقدار المزايا ومدتها  الخدمة 
اإلحالة أو الموافقة المسبقة  

 مطلوبة؟ 

 

ً

 

  

 

ً ً

ُ

 

 يعي بطلاج اللعا

 ني لمهاج اللعا

 قطنلاج الع

 سنة لاة في اريز 30ي طتغ

  إذنلى  عللحصوان دو

 ل لحصوالزم يلوبة. طلة مإلحاا

 ةاريز30 بعد ن إذلى ع

األدوية ن يد ملعدافر تتو   يةبطبوصفة المقررة األدوية 

 جميعها متاحة يس لن لكو

 قدم ن مبية مطبوصفة 

 لى  علعثوران يمكرعاية. لا

األدوية لة في قائمة  كامئمةقا

Oregon ة طلخلة فضلما

 Health Planبنا.لخاصة ا  

 اة. طلمغاة يدوأللتوجد تكلفة ال 

ة لصحاارة أدوية إدلوالية الى تتو

ة اركالمشعمليات لف تتخلعقلية. ا

قد  األدوية.ل هذه باد مقاالسدفي 

  اصيخرت يةودألا ضعب بلطتت

  يةبطإلى وصفة افة إلضبا

لفحوصاتاك: للى ذعلة ثألمان ئية وموقالالخدمات ا

 رأة لمالقاحات وصحة لال وفطلارعاية نية وبدلا

ومااء نسلااض أمر صألشعة وفحي باثدلاتصوير )

(،ك للى ذإوما ن اطلسرا)الفحوصات (، وك للى ذإ

ئية الغذامشورة لاالسكري ون مرض لوقاية ماو

  ك.للى ذإوما ن يتدخلان  ععالإلقاوخدمات 

  بةلوطغير م  بههو موصى كما 

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق  ألولية ارعاية لاقدم ات ماريز

  يةبطلا

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا

  (قةافلمواأو 

 لضرورة اند  عيوديوجد قال  سينلجااء تدالعافحوصات 

  يةبطلا

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا

  (قةافلمواأو 

 ا قهاطا ونلمزايا ومدتهاار دمق  مةدخلا
 مسبقة لافقة المواأو لة احإلا

  ة؟لوبطم

يهم لدن يلذاك ئلألوسبة نلبا  بههو موصى كما   يينئألخصااخدمات 

 ية خاصةية صحعااجات ريتاح

رعاية لا  قينستن خدمات يتلقو

Intensive Care) ثفة لمكا

 )Coordination, ICC أو 

 ل األجل يوطلدعم الخدمات وا
(Long term services and 

)supports, LTSS:  لة حاإتوجد ال

  لوبة. طم

  بقة.قة مسافلى موإج حتاتقد 

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق حية الجرالعمليات ا

  يةبطلا

 ا قبسم احيرصت بلطتت

  دعب نع يةحصلا يةاعرلا تامدخ

 بعد ن  عيةبطلالخدمات الة: ثألمابعض لي يوفيما 

نيلكتروإلايد البرات ارياضية وزالفتراات اريلزاو

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق

  يةبطلا

  بةلوطغير م
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 ونطاقها مقدار المزايا ومدتها  الخدمة 
اإلحالة أو الموافقة المسبقة  

 مطلوبة؟ 

 

ً

ً

ً

 

 

) Traditionalن يييدلقتلالصحة ال عماخدمات 

  )Health Worker ,THW

ج حتات. قد بةلوطلة مإحاتوجد ال  يوجد قيود.ال 

 بقة.قة مسافلى موإ

 لضرورة اند  عيودال يوجد ق  لةلعاجارعاية لاخدمات 

  يةبطلا

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا

  (قةافلمواأو 

    ار:بصإلاخدمات 

 ل املحوااء عضأللفر متو لعينافحوصات  

 ارهم عمألغ بتن يلذال فاطألاو

  لقأ وأ اماع 20

 ح غير يالتصر لوبة.طملة إلحاا

 لوب.طم

 ل املحوااء عضأللفر متو اتارظنلا 

 ارهم عمألغ بتن يلذال فاطألاو

  لقأ وأ اماع 20

 ح غير يالتصر لوبة.طلة مإلحاا

 لوب.طم

  ىلع ءانب تارايزلا ددع لعينلبية طلاالفحوصات 

 ةطلخاافقة مو

 ح غير يالتصر لوبة.طلة مإلحاا

 لوب.طم

 رعاية لاقدم لى مإافة إلض)بارأة لماخدمات صحة 

 يةئوقالاة وينيتعاية الرولرل  PCP(يةلألوا

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا  بههو موصى كما 

  (قةافلمواأو 

لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا بههو موصى كما   يةتفافلالالخدمات ا

  (قةافلمواأو 

ى يرجبقة، فلمساافقات لموال حولة ئ أسكيلدنت ا كاإذبقة. قة مسافلى موإج حتاتتي لالخدمات لة با كامئمة قاسيله الأعل لجدوا
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ً

ًً

ً ً

 

 

  نيةذهلا صحةال يا رعايةامز
  تارملا ددع فةرعمل "قاطنلاو ةدملاو غلبملا" دومع ىلإ رظنا .اناجم كل حةاتملا يةكولسلا يةحصلا ايازملاب ةئم قالى عللحصولناه أدر ظنا

  جةاحب تنك اذإ اناجم تامدخلا Trillium Community Health Plan ة ط خقنستس .اناجم مةدخ لك ىلع لوصحلا اهيف كنكمي يتلا

  لى مساعدة.إ

  مةدخلا
تها دا ومار المزايدمق

 ا قهاطون
  ؟بةطلوسبقة ملمافقة المواأو لة احإلا

  ييدالتأكتمعي لمجاج اللعا
  )Assertive Community Treatment, ACT(

 لوب.طمح غير يالتصر لوبة.طلة مإلحاا  يوجد قيود.ال 

 ل المنزلمكثف في الوكي السلصحي اج اللعا

(Intensive In-home Behavioral 

 )Health Treatment, IIBHT

 لوب.طمح غير يالتصر لوبة.طلة مإلحاا  يوجد قيود.ال 

 لوب.طمح غير يالتصر لوبة.طلة مإلحاا  يوجد قيود.ال   يميقتلالوكية وخدمات السلصحة ايم يقت

 لوكي لساالصحي فسي نلاج اللعاخدمات 

(Psychiatric Residential Treatment 

  )Service, PRTS

ات إرشادلى إقيود لاند تتس

OHP .ـ بل تصا Trillium

 ليتفاصلالى  عللحصول

لة غير إلحاا .اقبسم احيرصت بلطتت

  لوبة.طم

لمرضى امها قديتي لالسلوكية الصحة اخدمات 

  بكةللشخدمة تابع قدم ن من ماألقران وجيوارلخا

 أو لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا  يوجد قيود.ال 

  (قةافلموا

 لصحة خاصة با)بية طبوصفة المقررة األدوية 

  (يةلوكالس

 لى تتواة. طلمغاة يدوأللتوجد تكلفة ال   يوجد قيود.ال 

ية. لقلعالصحة ارة أدوية اإدلوالية ا

اد سدلاركة في لمشااعمليات لف تتخ

  األدوية.ل هذه بمقا

ات إرشادلى إقيود لاند تتس  يينئألخصااخدمات 

OHP .ـ بل تصاTrillium 

 ليتفاصلالى  عللحصول

جات تيااحيهم لدن يلذاك ئلألوسبة نلبا

مات لقون خدتيية صحية خاصة عار

 فةثلمكارعاية لا قينست

(Intensive Care 

)Coordination, ICC  لخدمات اأو

Long term) ل األجل يوطلدعم او

services and supports, 

)LTSS : لوبة. طلة مإحاتوجد ال 

  بقة.قة مسافلى موإج حتاتقد 

ى يرجبقة، فلمساافقات لموال حولة ئ أسكيلدنت ا كاإذبقة. قة مسافلى موإج حتاتتي لالخدمات لة با كامئمة قاسيله الأعل لجدوا
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ً

ًً

ً
ً

ً ً

ً ً

ًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مان اإلدادطي مويا عالج تعاامز
د دع فةرعمل "قاطنلاو ةدملاو غلبملا" دومع ىلإ رظنا .اناجم كل حةاتملا نامدإلا داوم يطاعت جالع ايازمب مةئاق ىلع لوصحلل هاندأ رظنا

 تنك اذإ اناجم تامدخلا Trillium Community Health Planة طق خنستس .اناجم مةدخ لك ىلع لوصحلا اهيف كنكمي يتلا تارملا

  لى مساعدة.إبحاجة 

 ا قهاطا ونلمزايا ومدتهاار دمق  مةدخلا
 مسبقة لافقة المواأو لة احإلا

  ة؟لوبطم

 احيرصت بلطتت ال لوبة.طلة مإلحاا  يوجد قيود.ال   دي يالتأكتمعي لمجاج اللعا

  .اقبسم

لمرضى لالمخدرة اد لمواي طراب تعاطاض

ن لص متخلامات ية وخدنالسكلخدمات ان ييلاخلدا

 السموم

ات إرشادلى إقيود لاند تتس

OHP .ـ بل تصا Trillium

 ليتفاصلالى  عللحصول

 دتوجال  .اقبسم احيرصت بلطتت

 لوبة.طلة مإحا

  يةودألاب اموعدم اجالع
  )Medication Assisted Treatment, MAT ( 

  الناجمة رابات طالضاج اللع 

 ة لمخدرااد لمواي طعن تعا

 )Substance Use Disorder, SUD( 

 ح يعلى تصرل لحصوالزم ي

 اموي 30ل أوبعد  قبمس

 بقة سافقة ملى مو عللحصوالزم يال 

  .جالعلا نم اموي  30لألو

 لة.إحالب طتيقد 

 ي طبات تعاارطالضلخارجي اج اللعاخدمات 

)SUD(  المخدرة  اد لموا

 أو لة إلحاالزم يال )لمباشر ال لوصوا  يوجد قيود.ال 

  (قةافلموا

ى يرجبقة، فلمساافقات لموال حولة ئ أسكيلدنت ا كاإذبقة. قة مسافلى موإج حتاتتي لالخدمات لة با كامئمة قاسيله الأعل لجدوا
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•ً

•

•ً

•

•ً

 

ً

•

•

•

•

•

 

 

 

 

 .  األسنانايامز
 نية يالسشعة ألانوية والسيف ظنتلاعمليات  OHPي طتغن. سناألخاصة باية طتغب Oregon Health Planة طعضاء خأيع تمتع جمي

 ك.نسناألى صحة  عظتي تحافلاألخرى الخدمات اات والحشوو

  :ناسنألاية احول رعلمهمة اق ائلحقاض علي با ييم فعمر.أي في ة ية مهمحلصاان سنألا

  .اضيأ كمسجو كبلق حةص ىلع ظفاحت يةحلصان سناألان إ 

  سنة.لاحدة في اك مرة وبخاص لان سناألاب يبطترى ن أيجب  

  .كلفط حةص يمحي نأ نكمي كتثلو كنانسأ حةص ىلع ظافحلا نإف ،الماح نينوكت امدنع 

  لدم.اكر في السسبة نتحكم في لان في سناألال ح مشاكالإصك اعديسن أن يمك 

  .اماع 1ن ن قبل سسناأللل فحص ألول فاطألاأن يخضع يجب  

  تها. طيغ تميتلتي اان سنألاب طت ارفة خدمعلمه اأدندول جلاى لع عطالالاى جير

المدة ولغ بلماعمود "لى إر ظنادمات. لخالى إبحاجة ك نأرعاية لاقدم ل ميقولما اطية هذه طتغتم ينية. اة مجاطلمغالخدمات اإن جميع 

   .اناجم مةدخ لك ىلع لوصحلا اهيف كنكمي يتلا تارملا فة عددلمعر" قاطنلاو

  أخصائي هي:لىإلتها إحايجب تي لاالشائعة ن سناألاب طئي. خدمات أخصالى رؤية إج حتاتن قد حياألابعض في 

 فملااحة جر 

  احةلجراركز أو مفى تشالمس 

 لجذراات قنو 

  ثةللال مشاك 

 ةالعيادل اخخدير دتلا 

 شير ي)  اقهاطا ونلمزايا ومدتهاار دمق  ةاطغلمات الخدما

 (ةاطلمغاايا لمزالى  علإلى مثا

 مسبقة لافقة المواأو لة احإلا

  ة؟لوبطم

ايا لمزالى  علإلى مثاشير ي)

 (ةاطلمغا

 لم أ)ة للعاجاارئة وطلان سناألارعاية 

، تورمأو يف نزى، عدوأو يد شد

  (ثةللاأو ن سناألاإصابات في 

 بةلوطافقة مأو مولة إحاتوجد ال   يودال يوجد ق 

 نةس 21ن عهم ارل أعملذين تقاك ئأولل وحواملااء لألعضيا امز

  لوبة. طبقة غير مقة مسافمو   ةن الس فينيتمر  ةيوفم التوصاالفح

ك يلدن يكلم ا إذلوبة طلة مإلحاا 

 ألولية ارعاية للن سناأب يبط

Primary Care Dentist, (

)PCD.   

   ةن الس فينيتمر  فم التظفانم

   ةن الس فينيتمر ديالفلورب ةمعالجال

  عام لمرة ك  فم للةيني السةاألشعب ريصوتال
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ً

 

 

 نانسأ ىلع .اماع 16 نل مق أهم نم  امت خ أوقالغ إمواد

5   لة كواحد ن مرةيلغاب للفيخل الالجزء

  توانس

 

   ةحاج البحس   تشواالح

  .ةقب مسةوافقعلى م لوحص اللزمي قد  توانس 5 لحدة ك وامرة  ةيئ الجزنانس األقمطأ

  بيبط كي لدنكي  لمذا إةبوطل مةاإلحال

) Primary ةيول األةيعا للرنانأس

)Care Dentist, PCD.   

 بقة. قة مسافلى مو عللحصوالزم يقد   توانس 10 لحدة ك وامرة  ةملكاال نانس األقمطأ

 كيلدن يكلم ا إذلوبة طلة مإلحاا

 ألولية ارعاية للن سناأب يبط

Primary Care Dentist, (

)PCD.   

4   .ةيفلوالس ةيوعل الةيامألم انان األسعضب  نجايت

 . توانس  7 لان كجيت

  .ةقب مسةوافقعلى م لوحص اللزمي قد

  بيبط كي لدنكي  لمذا إةبوطل مةاإلحال

) Primary ةيول األةيعا للرنانأس

)Care Dentist, PCD.   

افقة لى موإك حاجة ن هناقد تكو  ةج الحابحس عالخل

ن يكلم ن إلوبة طلة مإلحاابقة. مس

 ألولية ارعاية لان سناأب يبط

 )PCD(ك.بلخاص ا  

  سر)ض ةثالث السضراأل لطىمغ ريغ جذر الاةنق عالج

 . (لعقال

  على ةطامغ ايمزا همي لدلامحو العضاءاأل

   .ولى األساألضرا

  ةقب مسةفق مواعلى لصوح اللزمي ال

  قد  .نواحط النانس واألةيامألم انانلألس

  على ةقبسة موافق م إلىةحاج كانه نكوت

   .ساألضرا

  بيبط كي لدنكي  لمذا إةبوطل مةاإلحال

) Primary ةيول األةيعا للرنانأس

)Care Dentist, PCD. 

 نة( س 21ن ر مأكب ،ملاحور ال)غين يالغلبليا امز

  لوبة. طبقة غير مقة مسافمو  عام لمرة ك  ةيوفم التوصاالفح

ك يلدن يكلم ا إذلوبة طلة مإلحاا 

 ألولية ارعاية للن سناأب يبط

Primary Care Dentist, (

)PCD.   

  عام لمرة ك  فم التظفانم

  عام لمرة ك  ديالفلورب ةمعالجال

  عام لمرة ك  فم للةيني السةاألشعب ريصوتال

   طاةمغ ريغ  امت خ أوقالغ إمواد

   ةج الحابحس  تشواالح
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•

•

•

  .ةقب مسةوافقعلى م لوحص اللزمي قد  توانس 5 لحدة ك وامرة  ةيئ الجزنانس األقمطأ

  بيبط كي لدنكي  لمذا إةبوطل مةاإلحال

) Primary ةيول األةيعا للرنانأس

)Care Dentist, PCD.   

  لوبة. طبقة غير مقة مسافمو  توانس  10لحدة ك وامرة  ةملكا النانس األقمطأ

 كيلدن يكلم ا إذلوبة طلة مإلحاا

 ألولية ارعاية للن سناأب يبط

Primary Care Dentist, (

)PCD.   

   طاةمغ ريغ  نجايت

  لوبة. طبقة غير مقة مسافمو  ةج الحابحس عالخل

 كيلدن يكلم ا إذلوبة طلة مإلحاا

 ألولية ارعاية للن سناأب يبط

Primary Care Dentist, (

)PCD.   

  نانألس واةيامألم انانس األعلى طفق  جذر الاةنق عالج

   .نحطواال

  ةحالاإل .ةبوطلر ميغ ةقب مسةوافقم

 نان أسبيبط كي لدنكي  لم إذاةبطلوم

) Primary Care ةي  األولةيعاللر

)Dentist, PCD. 

 قة، بلمساافقات لموال حولة ئ أسكيلدنت ا كاإذبقة. قة مسافلى موإج حتاتتي لالخدمات لة با كامئمة قاسيله الأعل لجدوا

 . 5472-600-877 قملرالى  عءاللعمابخدمة ل االتصايرجى ف

 . اهلباق  مOHP  عفدت يتلا تامدخلا
ل هذه ازتال ا. ونهثمفع ندال تي لالخدمات ابعض ك ن هنالكك، وتيعال ربتدفع مقا Trillium Community Health Planة طخ

 تسمي ن حياألابعض . في Oregon Health Planة طلخالتابع خدمة لال بسوم مقالراج برنامل بن قها متم دفعية وساطلخدمات مغا

CCOs  فع تدتي لالخدمات ان ن معااك نون. هاة"ط "غير مغزايالمالخدمات باهذهOHP باشرة: ها ملبمقا  

  .Trillium Community Health Planة ط من خيةعالرا قينستلى  علهاال من خلتحصتي لالخدمات ا 1.

  . OHPن رعاية ملا قينستلى  عل فيهاتحصتي لالخدمات ا 2.

 .   Trillium Community Health Planةياعر قيسنت الخ نم تامدخلا
لى  علتحصك سنأرعاية لا قينستي نيعلخدمات. ابعض لرعاية لا قينستك نحمت Trillium Community Health Planة طل خاال تز

 وأي لدعماة طنشأاة وطلمغالخدمات ل  )Medical Transportation Management, MTM(بيطلال قنلاارة إدن ني مل مجاقن

 اة.طلمغا غير لخدماتلاجها تتحتمدة ارد معمو

 ية:لالت ادماتخللايتك رعسيق بتن Trillium Community Health Planة طختقوم س

شخاص أللها بعدلوالدة وال بعاية قلرا)Planned Community Birth, PCB( ة ططلمخا يةتمعلمجالوالدة ال خدمات تشم 

ولية مسؤ OHAل تحمت. OHAـ ل بعةالتاحية لصامة ظنألاشعبة ه تحددذي لانحو لالى  عفضةنخ مللحمار طن محان ميعانون يلذا

 ثي يحدللي ألوام ييقتلا، وPCBلخدمات ن يتمدلمعااء عضأللقل، ألالى  عكلما في ذبلها، بلدفع مقااولية وألا PCB توفير خدمات 

ت ااريلزاة، والدلوالمخاض وارعاية حص، وفلاات أدوعة ك مجمولما في ذبة، الدلواثي ي لحدالدمبقع ار فحص بتاخة، والدلوا

   لوالدة.ابعد لما حقة اللاعاية لرالوالدة ولبقة لساا

Trillium ة طفعها ختدال ي تلا  )Long term services and supports, LTSS(ل األجل يوطلدعم الخدمات وا 

  Community Health Plan

Family Connects Oregon services  
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 لي:ي ما لخدماتالى هذه  علةثألمان وملوكية. السلصحة الى خدمات عل لحصوااء في عضألامساعدة  •

o يةلوكالسحية صلاالت لحااض بعلينة أدوية مع 

 ا  ماع21 ن  عارهمعمأل قتن يلذااء عضأللل المنزبجية اللعاعة لمجمولفع لدا 

 رثكأ وأ اماع 18ارهم عمألغ بتن يلذااء عضألل( يةلوكالسلصحة ا)ل األجلة يوطسية فنلارعاية لا 

 .رثكأ وأ اماع18 ارهم عمألغ بتن يلذااء عضأللار بلكلي نبتلا دور ية فيشخصلارعاية لا 

  لأقو أ اماع 17لعمر ان ن مولغبين يلذاشباب للن ييمقلمان وييلاخلدالمرضى لسية فنلارعاية لا 

oً
oً
oً
oً

  ىأخروخدمات  ·

أو خدمة  5472-600-877لرقم الى  عيةعالراارة اتصل بإدخدمات، لال هذه لة حو كامئمة قالى عللحصولأو لومات لمعان يد ملمز

 . 5472-600-877لرقم الى  عءاللعما

  

 . ةياعرلا قيسنت رفوتو  OHP  اهعفدت يتلا تامدخلا
  ية:اللتاات خدمليتك لرعايق سنبت  OHPوم ستق

 امةللموت بكرن أوريغون والية ب قانوجب بمويبطلابمساعدة ار تحنالا •

  لحاذقةاة ييضلتمرارعاية لا قاف في مرونيشيعن يلذااء عضألل( حتضرينلما)يحة لمرارعاية لاخدمات  

) Individuals withلخاصة اتياجات اإلحراد ذوي ألفايم لتعن بموجب قانوها ريتم توفيتي لاسية لمدرالخدمات ا 

)Disabilities Education Act, IDEA .قطنلاج ال علثالمدرسة، مفي بية طلالخدمات الى  عونليحصن يلذال فاطألل. 

  تالاحلا طيطخت وأ معدلا جمانربل الهؤم تنك اذإ ام فةرعمل يبطلا صحفلا 

 

 CWM ـللوالدة ال بق -CHIP CWM Plusةيطتغأو ن ين طان كموييفلمعان ييبطلااء عضأللالمقدمة لخدمات ا 

  للحمااء نهإاء إجر 

  ىأخروخدمات  

•

•

•ً

•

•

•

لمساعدة في االمعلومات ون يد ملى مز علولحصل  4620-562-800رقم لالى ع OHPـ لالتابع  KEPROرعاية  قيسنت قيبفرل تصا

 لخدمات.اهذه 

)Medical Transportation Management, MTM (  بي طلال قنلاارة إدن ني مل مجاقنلى  عللحصواك نإمكابل اال يز

  بي طلال قنلاارة اتصل بإدات. لوملمعان يد ملى مز عللحصول 54فحة صلار ظنالخدمات. امن هذه ألي 

)Medical Transportation Management, MTM(ل.قنلاعد حديد موتل 1552- 583- 877لرقم الى  ع 

 . 711لرقم ال باتصالاجى ، يرTTYتخدمو مس

 

Veterans and Compact of Free Association (COFA) Dental Program   جمانرب ءا ضعأ
ً Trillium ة إن خط، فCOFA Dental Programأو  Veterans Dental Program جمانرب يف اوضع نتك اذإ

Community Health Plan ان. نسب األيد طمواعلي نجاملال قنلاوان نساألا طب يامز فقط مدقت  

 

 ل قنلا أو ةيكولسلاة صحلاة أو يندبلاة حصلامات دلى خإل وصولا  Trillium Community Health Planو OHPوفر تال 

  ة. يعاالرق يسنتون د ةطاغممات غير دهي خو، ماتدخلا هذهلي نمجالا

 

   .5472-600-877  الرقمعلىء اللعمابخدمة ل تصاتاحة، لماايا لمزاية وطتغل باقلتعتلة ئ أسكيلدنت ا كاإذ

 . ةينيدلا وأ ةيقالخألا تاضارتعا ال
ً  .يةنيد وأ ةيقالخأ تاضارتعا ىلع ءانب تامدخلا نم Trillium Community Health Planد يقتال 
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  حتاج إليها.تتي إلى الرعاية الوصول ال 
 لم ا إذلغوية. لاوقافية ثلاك تتياجااحبي لتقة يرطبرعاية لالى  عللحصواك نيمكا. حتاجهتتي لارعاية لالى  عللحصواك نيمكيعني أنه ل لوصوا

لى هذه  علصولحاك نيمكك، فبلخاصة ال لوصواتياجات احبي ليرعاية قدم ع مم Trillium Community Health Planة طل ختعم

 يبة  قرأوش فيه يتعذي لان لمكاان يبة م قراتلخدمان أن م  Trillium Community Health Planةطتتأكد خ شبكة.لاج ارلخدمات خا

لخدمات اقدمي ن ماع مختلفة مك أنوة وهناقطنلمالخدمات في اقدمي ن م مفييك ما كن هناأني يعا  وهذية فيه.عالرايد ي ترلذان لمكاان م

 ا. هنيبن ار متتخل

 

 ك لن حصو متأكدنكما ا. حتاجهتتي لاصصة تخلمارعاية لاولية وألارعاية لالى  عولنا من حصللتأكدلخدمات اقدمي م مننا تبكبع شتتنن نح

 ك. تقطناة في مطلمغالخدمات اعلى جميع 

 الحضرية لمنطقة اش فيه. يتعذي لان لمكاان يقة مدق 30 وأ ،اليم 30بعد لى  علخدماتاقدمي ى ملإل لوصوا :يةحضرلانطقة لما •

  ينة. ن مدمالقرب بأو يش في تعك نأني تع

 فية يلراقة طنلماني تعش فيه. يتعذي لان لمكاان يقة مدق 60 وأ ،اليم 60بعد لى  علخدماتاقدمي  ملىإل لوصوا :يةيفلرانطقة مملا 

  قرب منها.لأو بانة ييش في مدتعال ك أن

ً

•ً

ً   اهيلإ لوصولا نكمي يتلا تادعملاو لةوقعم تاليهست دوجوو يدسجلا لوصولا يةناكمإ ىلع كلوصح نم اضيأ انيدل تامدخلا ومدقم دكأتيس

5472-600-877  لرقم الى ع Trillium Community Health Plan ة طبخل اصية. تولق عأوية و/جسداقات إعن ني منت تعاا كإذ

ً ع. يلجماو OHP ءاضعأل اهسفن يه لمعلا تاعاس نأ نم اضيأ تامدخلا ومدقم دكأتي .تاليهستلا بلطل

 

  اية.رعلاى لعلحصول ا أجل منقل لنا

ِ َّ  ل تصاني. ل مجاقنلى  عللحصوافية يرفة كعلم 54 حةفصلا ىلع علطا .يةطغتلاب لةومشملا ديعاوملا ىلإ يناجم لقن ىلع لوصحلا كنكمي

711 لرقم ال باتصالايرجى ، TTYمو تخدل. مسقنلاعد حديد موتل، 1552-583-877 لرقمالى  ع)MTM(بي طلال قنلارة ابإد

 

  ية.ا رعمدختر مقا

 قدمي مة مئ قامنار يتاالخك نيمكك. بصة لخااحية لصارعاية لالى  علتحصن يأن ك ومبلخاص ارعاية لاقدم ار ميتاخ في قلحاك يلد

 Trillium قدمي خدمات ل ميللخدمات دا قدميئمة م قاسمىت. وTrillium Community Health Planمع ن لويعمن يلذالخدمات ا

Community Health Plan40 فحةلصال في يلدلال يد حولمزالى  ع. تعرف. 

 

   تك.يا رعمظيتنفي د اعس

  قينستل يد حولمزالى  عارد. تعرفلموام ولدعالى  عللحصواك وتااريعد زحديد موتللمساعدة الى  علصتحك سنأرعاية لا قينستني يع

  .   5472-600-877لرقمالى  عءاللعمابخدمة ل صتاأو  42فحة لصارعاية في لا
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  للحصول على الرعاية.قستغرالوقت يمعرفة كم من 
  ناه:أدلمذكورة اوقات ألال الك ختلإحاأو ك جال عأوك تيتتم رؤك سنأن لتأكد ملرعاية لاقدمي ع مل منعمن نح

 

  يمنالز اإلطار  ةعايالر نوع
   نيةبدة الحلصا

  بيعأسا 4ل الخ دية لعاايد اعلموا

  لي. ألوافحص لاح في و موضا هأو كمعة سا 72ن غضوفي   لةلعاجارعاية لا

 ك. تلحسب حاارئ وطلاإلى قسم لة إلحاا أولفور الى ع ئاروطلاالت عاية في حالرا

  ملاحولاغير  وطفالأللن ناسألام وفالباية لعنا

  ل.وطأترة فلار ظتناللي ب سريربك سن هنايكلم  ما بيعأسا 8ن غضوفي  انناألسة حفحص صلمة ظتنلمايد اعلموا

  ن. يوعب أسفي حدود  لةلعاجان سناألارعاية صحة 

 ةاعس 24ل اللج خعوأو شوهد  اننسأللارئة طلالخدمات ا

 لحوامللن ناسألام وفالباية لعنا

  ل. وطأترة فلار ظتناللي ب سريربك سن هنايكلم  ما بيعأسا 4ن غضوفي   يةنيتلروان سناألارعاية صحة 

 احد ع وسبوأن غضوفي   لةلعاجان سناألارعاية صحة 

 ةاعس 24ل اللج خعوأو شوهد  اننسأللارئة طلالخدمات ا

  ية وكالسلحة لصا

ا يسولن يلذان لسكالنية يتلروالسلوكية احية لصارعاية لا
 يةلوألوامن ذوي 

 وحنلا ىلع ناث دعوم ديدحت عم ،بلطلا نم مايأ 7ن غضويم في يقتلا
  .ايريرس بسانملا

ٍ
ً

 عة سا  24لالخ  انالسك لجميع لةلعاجالسلوكية احية لصارعاية لا

 ةألولوياوي ن ذللسكاصصة ختالمسلوكية لاحية صة الايعالر

اء نسلارهم ووأسن يبارلمحاامى ل وقداملحوااء عضألا
ن يلمأجوراعاية غير لرال ومقدمو فاطأن يهلدتي الولا
اتسنو 0-5ن يبارهم عمأح اوتترن يلذال فاطألاألسر واو
عة المناقص نيروس فبن لمصابوااء عضألاو
 ر طلخن لمعرضوااء ضألعال والسأو  اإليدز/شريةبلا
 ن ن ميعانون يلذان لسكاالى وألوانوبة لان هابذإلصابة ا

 I/DD

 

ب عدم ببسلوبة طلمؤقتة مالخدمات انت ا كاإذل. لدخوافوري ولايم يقتلا
 لى  عجاللعا تمين أيجب ات، فاريلزومون باقين يلذالخدمات اقدمي وجود م

 ضيرملا عضو نم اموي 120ن غضوي عاية فلران ناسب ملماتوى المس
 ر. اظتنالالى قائمة ع

ً

 ا في بمي، يدلوران قلحا قيرطن  عاتلمخدراو طمتعا
 لهيرويناك لذ

 ل. لدخوافوري ولايم يقتلا
 نم اموي 14ن غضونية في لسكارعاية لا ىستولخدمات في مال لزم قبوي
 مةئاق يف اهعضو دنع اموي 120ن غضوا في يتم وضعهأو لب، طلا
   .تامدخ يمدقم رفوت مدعل ارظن راظتنالا

ً
ً

ً
 اعةس 72ن غضول في لدخوايم ويقتلا يةناألفيو ادلمواي طراب تعاطاض

  ل. لدخوايم ويقتللعة سا 72ن أكثر مس يلن لكمكن، وقرب وقت مأفي  ةيبطلااألدوية بتعانة االسبج اللعا

  ح: ن متا مكاأورفة  غكن هنايكلم ا إذتخصصة لمالسلوكية احية لصارعاية لالخدمات سبة نلبا

 ر.اظتنالالى قائمة  عكعتم وضيس •

 عة.سا 72ن غضوك في لى طتع أخرى ك خدماتيلدن سيكو 

 ح.تان م مكاأورفة  غكن هناى تكوتتة ح مؤقلخدماتاون هذه تكس 

•

•

 .  5472-600-877قملرالى  عءاللعمابخدمة ل تص فاية،عالرالى إل وصولال لة حوئ أسيأك يلدنت ا كاإذ
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  ية.ثانراء آ

ٍ ٍ   ، ناث يأر ىلع لوصحلا يف بغرت تنك اذإ .يةناجم يةناثلا ءارآلا نإ .كجالع وأ كتلاح لوح ناث يأر ىلع لوصحلا يف قحلا كيدل

 ر. آخرعاية قدم  ملةبقايد مك ترنأبرنا أخو Trillium Community Health Planء العمبخدمة ل تصفا

 ء العمدمة بخل تص فاي،نك الثايألى ر عللحصولنا تبكج شارية خعادم رقرؤية م ديتنا وتربكاخل شل د مؤهيةعاقدم رك من هنايكلم ا إذ

Trillium Community Health Plan كل اناجم يناثلا يأرلا دعوم بترنس .ةدعاسملا ىلع لوصحلل.  ً
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)PCP(  ية األولية لرعاو اقدمم
ك اعدتسا مننكيمأو واحد، ار تيخانك كيماية. لرعابية وطلات افصوالوظمة نتلمات اارلزيله اترن س هو ميةلألواة ايلرعا مدمق

  د.حايار وختافي 

رعاية لاقدم ار ميتاخ في قلحاك يلدك. لن ذأكثر من وين ممارسيرضاء وممبطأا يكونون أ )PCPs( ألولية ارعاية لاقدمي لمن يمك

 ،اموي 30ن غضوحية في رعاية صدم قار ميتم باخقتلم ا إذ. Trillium Community Health Planة طبكة خ لشتابعألولية ا

 ك لل ترسك. سل )PCP(ألولية ارعاية لادم قر متيااخأو يادة  عك فينييتعب Trillium Community Health Planة طقوم ختفس

 ك. بلخاص ارعاية لاقدم لومات ملى مع عيحتوتلة رسا  Trillium Community Health Planةطخ

ً

 كةشبللن يعابلتات الخدمادمو مق

  نيذلا تامدخلا يمدقم ىلع قلطي .مهعيمج سيل نكلو ،تامدخلا يمدقم ضعب عم Trillium Community Health Planة طل ختعم

 جراخ تامدخلا يمدقم مسا مهعم لمعن ال نيذلا تامدخلا يمدقم ىلع قلطي .نيكراشملا وأ كةبشلا لخاد تامدخلا يمدقم مسا مهعم لمعن

  .Oregon Health Planة طل مع خملعايهم ل عيجبن لكوألمر، ازم لا إذشبكة لاج ارلخدمات خامي قدن رؤية من متمكت. قد بكةالش

ُ

ُ

تخصصة لماوسية ألسااك تتياجااحون جميع بعتتينهم إن. إلمكااقدر ك تعلى صح ظالحفالى  عكتاعد لمسكألولية معارعاية لاقدم ل ميعمس

 لي: يك بما بلخاص األولية ارعاية لاقدم قوم ميية. سعالران م

  بي.طلاك لسجلى وعك يل عالتعرفب •

 ك.بلخاصة ابية طلارعاية لايم قدتب 

 احد. ن و مكاة وفييبطلاك تالسجث يتحدلى  عظلحافبا 

•

•

 ر.ألمالزم ا إذفى تشالمسلى إك لخيدأو سئي أخصالى إك بخاص لاألولية ارعاية لاقدم ك ملييحس

 رعاية لاقدم شخص مل لكن ويكن أن يمك )PCP(. ألوليةارعاية لاقدم مار يتاخ  OHPنى مطك مغتلئعااد أفرن فرد مل لى ك عيجب

 لف.ت مخ)PCP(ألولية ا

رعاية لاقدم ير ميتغرغب في تنت ا كإذء اللعمابخدمة ل االتصايرجى ك، لا واحدار تنخ، فس)PCP( يةلألوارعاية لاقدم تختر ملم ا إذ

   يير.غتلاا اء هذإجرتم فيه يذي لايوم لاديد في لجا )PCP(ألولية ارعاية لاقدم البدء في رؤية مك نيمكك. بلخاص ا)PCP( ألولية ا

ً

  يدلية.سية وصفنحية  صيةعاقدم رن ومسناأيب بطن ع Trillium Community Health Planل تسأن أنس تال 

ني: لكتروإلا موقعنا لىع Trillium Find a Dentistن  م)PCD(ألولية ارعاية للن سناأب يبطار يتاخك نيمك

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html  ل تصاأو 

 . TTY: 877-600-5473، 5472-600-877لرقم الى  عءاللعمابخدمة 

 ني:لكتروإلالى موقعنا ع Trillium Find a Providerن لعقلية مالصحة ام خدمات قدار ميتاخك نيمك

 www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html

لى  عءاللعمامة بخدل تص فاية،لقلعالصحة اقدم خدمة م اريتاخ دة فياعإلى مسبحاجة نت ا كإذ

 . TTY ,5472-600-877: 5473-600-877 لرقما

ن سناأب يبطلى إذهب ت. سوف  )PCD(ألولية ارعاية لان سناأب يبط ونيكان وسن أسبيبطك تلئعاد اأفرن فرد مل لكن أن يكويجب 

 )PCD(  لية ألوارعاية للن سناألاب يبطل يرسك. سبلخاصة ان سناألاب يةالعنات تياجااحم ظلمعك بص لخاا  )PCD(ألوليةارعاية لل

 ن.يتخصصلماأحد ى لإهاب لذالى إبحاجة نت ا كإذن يتخصصلماأحد لى إك بلخاص ا

 هو مهم ألنه:ك بلخاص ا  )PCD(ألولية ارعاية للن سناأب يبط

  ن.سناألارعاية لى إج حتات لك عندما ل اتصال جهةأوهو  •

  ك.بلخاصة ان سناألاة جات صحالوعيدير خدمات  

 تخصصة.لمارعاية لاتب ير 

•

•

http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html
http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html
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 بكص اخلالية ألواية الرعا مدمقيير غت
 ، Trillium Community Health Planة طا مع خك متعاقدبص لخاا )PCP(لية ألوارعاية لام قدم يعد مليير وتغك ن هناا كاإذ
 نم اموي 15 نوضغ يف اباطخ كيلإ لسرنسف ،لعفلاب رييغتلا اذه ءارجإ مت اذإ .رييغتلا ثودح نم اموي  30لبق اباطخ كيلإ لسرنسف
 يير.تغلا

ً

ًًًً

 

 .اتدمخ الل مقدميدلي
 .  www.trilliumohp.com/find-a-provider.htmlلى: علخدماتاقدمي ل ميلن د م)PCP(لية ألوارعاية لام قدار ميتاخك نيمك

ً   .تما الخديقدمل مي دلنة ميقور ةسخن بطل ل أو،ةدعاسملا ىلع لوصحلل ءالمعلا مةدخب لاصتالا اضيأ كنكمي

 لخدمات: اقدمي ل ميلها في ديل علعثوراك نيمكتي لامعلومات لالى  علةثأملي يفيما 

  ية يأخذ مرضى جدد.عالراقدم ن ما كاإذ •

 (.لخإية، ليدية، صلوك، صحة سانن أسي،بط)رعاية لاقدم ع منو 

  ل معهم.اصالتوفية يك 

 .(دعب نع يةحصلا يةاعرلا) فتاهلاو ويديفلاب يةاعرلا تارايخ 

  (.يينلفوران يترجملمايرية وتحرلاترجمات لاك لذا في بم)لغوية لالمساعدة ا 

 دية.جسلااقات إلعاص ذوي شخاأللقامة إن أماك 

•

•

•ُ

•

•

( ليابريقة رطأو يرة بلكاألحرف اعة بابطلا أواألخرى لغات لال ث)مآخر  قينستبعليه ل لحصواك نيمكنسخة ورقية. لى  عللحصواك نيمك

ً . 5472-600-877 مقرلا ىلع ءالمعلا مةدخب لصتا .اناجم

 

ً  . ادعوم ددح
 د.حار واتيخاد جربمك ص باخلااية رعلا مدع مقعد مد موتحديك نكيم
 

تي لاعاية لراع يد نوتحدك في تاعدأو مسعد ويد متحدبن يقوموية. سعالى رإج حتاتك عندما بلخاص األولية ارعاية لاقدم بمل تصتن أيجب 

ً .دعوم ديدحتل ةرشابم مهب لصتا .ةاطغم ىرخأ دراوم وأ تامدخ ىلإ اضيأك بلخاص الية ألوارعاية لاقدم ك ملييحن أن كيما. حتاجهت

ً ً  ن أل ببي قطلاك لسجلى وعك يل عالتعرفنهم كيميقة رطلابهذه فحص. وللا وعدك، فحدد مبلخاص األولية اة يعالراقدم ند م عايدنت جدا كإذ

  ك.زاياام متخد اسلىإج فيها حتاتتي لالى ألوالمرة افي ير ي تأخأنب تجلى  عاك هذعديساأو مخاوف. سلة واجه مشكت

 تب: اكك، وعدل مبق

 ن.يآلخرالخدمات اقدمي أو مك بلخاص األولية ارعاية لاقدم ل مك حويلدتي لالة ئاألس •

 سرية.ألاحية لصال لمشاكال سج 

  لها.تناوتتي لا ةيئالغذات اللمكماأو ينات يتامفلاأو ية بطإلى وصفة ج حتاتال ي تلااألدوية أو بية طلالوصفات ا 

•

•

 : وأخبرهمللعمات عال ساالموعد خيد تحدلل تصا

 .Trillium Community Health Planعضو في ك نبأ •

 . Trillium Community Health Planطة ية خعضواقة طب ورقم كاسم 

 ج. حتاتيد عالموان ع مي نوأ 

  ا. حتاجهتتي لالغة لاي وفورترجم لى مإبحاجة نت ا كإذ 

•

•

•

ً  .مويلا كلذ يف ام صخش يةؤر ىلإ جاتحتو اضيرم تنك اذإ ام نوفرعي مهعد

َّ . 54 حةفص يف كب يةاعرلل يناجملا لقنلا لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع فرعت إلى موعدك.ي انجقل مصول على نحلاك نكيم

http://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
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  ئتةالفااعيد المول جس

 د يتحدبن يقوموالفور. سلى  عيهلغأك وبص لخااألولية ارعاية لاقدم بمل تص فا،وعديت مفوتلى إبحاجة نت ا كإذعيد. المواك تتفوال أل حاو

ً  .ىرخأ ةرم كتيؤر ىلع نوقفاوي ال دقف ،اقبسم كب صاخلا يةلوألا يةاعرلا مدقم ةدايع ربخت مل اذإ .كل ىرخأ ةرايز

  عدهم.ان قو علهماسأئتة. الفايد عالموال وة حلخاصااعده عاية قوقدم رل ملك
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   الرعاية.قتنسييتك من خالل ظيم رعاي تندة فى مساعاحصل عل

patient-centered primary care home ,يض لمرالى  عركزتي تلالية ألواعاية لراار ن درعاية ملا قينستلى  عللحصواك نيمك

)PCPCH) ء الم عأو خدمةك بلخاص الخدمة اقدم لى مإتحدث لاك نيمكر. ية اآلخلألوارعاية لا قي فرأوألولية ارعاية لاقدم أو م 

Trillium Community Health Plan رعاية. قنسلب مطل  

ل تحمك في تاعدك ومسبلخاصة احية لصارعاية لاتياجات احرفة ك في معاعدنس. سلأفضعامة لاك تل صح هو جعلخدمةامن هذه لغرض ا

  ك. تيعافك وتية صحلمسؤو

ً   لىإن ينثالان م 5472-600-877 مقرلا ىلع ءالمعلا مةدخب لصتا .كنع لأسي نأ اضيأ كلثممل نكمي .يةاعرلا قسنم نع انلأست نأ كنكمي

ًً TTY: 877-600-5473 ءاسم 5:00 ىلإ احابص 8:00 عة لساان لجمعة، ما

ً   .كتياعرل اعم لمعلا

تي لااعي تماالجتمعي ولمجالدعم اارد طونك بموبسيرك. بلخاص ارعاية لاقدم ع مك ومثب معن ك عكباص لخارعاية لا قنس مقي فرليعمس

  يقلت دعب عةباتملاو ،كب صةاخلا يةاعرلا ريفوتل اعم لمعي كب صاخلا يةاعرلا قي فرأنن لتأكد ملة طضع خيقومون بوك. ساعدتسقد 

 ك.بلخاصة ارعاية لا
ً

 ل يعمك. ستصحن يحستدة ويبصحة جاء قبلاى ل عكتاعدعلى مستركيز لايمكنه رعاية لاك لقدم يشخص ن أي أن لتأكد ماعد في نسان أيد نر

ً  ك.تتياجا الحيةعال رأفضى ل عكلن حصولتأكد ماا في  هذاعديسك. ستامدخ ميظنتو ةرادإل اعم كب صاخلا يةاعرلا قيرف

لكم لمساعدة ايم قدتم نهيمكحية. لصاروف ظلان يد ملعداخاص في يب م تدريهلدرعاية لا قي فرمنالت لحاايري رضات ومدلمما

 ـ:ب قلتعيفيما 

 سكري.لا •

  لب.قلاصور ق 

  لربو.ا 

 تئاب.الكا 

 لدم. ا طع ضغتفاار 

   أخرى.طشرو 

•

•

•

•

•

ً :مهنكمي ثيح .ىرخألا كتاجايتحاو كتاقفاوم ىع لوصحلا يف كتدعاسمل اضيأ دعتسم اذه يةاعرلا  قيفر

 لها.عمفية يك وكزايالى فهم م عكتاعدمس •

 . )PCP(ألولية ارعاية لاقدم ار ميتاخك في تاعدمس 

 عها.تباال السهن تي ملاالمشورة رعاية ولام يقدت 

 .قنسلماحية لصارعاية لاام ظنلى فهم  عكتاعدمس 

 لسلوكية.احية لصادمات لخالى  عللحصواك في تاعدمس 

 ك.بلخاصة احية لصارعاية لاتياجات احل بعض حولابعضهم مع ن دثوتحيرعاية لاقدمي ن مأن تأكد م 

•

•

•

•

•

 بية. وفيما طلار ي غتياجاتاالحية بلتلمساعدة في ال ثك، متمعرد أخرى في مجالى مو علعثورالمساعدة في اك بلخاص ارعاية لا قي لفركنيم

 لة:ثألمابعض لي ي

  ن.آمن سك •

 حية.لصاعمة طألا 

 ل.قنلا 

 ل.الفصويبات والتدر 

 أو ة، ألسرادعم  

 االجتماعية. لخدمات ا 

•

•

•

•

•



 
 www.trilliumohp.com     43أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 

ً

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Medicareع ضاء مأع

طة ية، وخعالراقدمي ك، ومرعاية معلا قنسل ميعم. Medicareو OHP ايازم نأشب ةدعاسملا ىلع لوصحلا اضيأ كنكمي

Medicare Advantage االجتماعية لخدمات الى  عللحصولناس لاالء  هؤ معركاءنحن شك. بخاص لارعاية لاقدم أو مك و/بلخاصة ا

   .ايفاقث ةددحملا ةيعمتجملا تامدخلا لثم ،معدلاو

)Member Connection Representatives, MCRs(  اتصاالت األعضاء و ممثل

  . Trilliumدىلن لويعمن وأوريغووالية ن في تمدوتمعية معلمجاصحة لال ن في مجالوعام هم )MCRs(اء عضألاالت  اتصالوثمم

 يد اعلموايد تحدك وزايالى مإل لوصوافي  MCRsك اعدتسن أن يمكلوبة. طلمالخدمات عضاء باألا طبفي ر MCRsعد يسان أن يمك

  مع.تمجلاارد ونك بموطباء. قد يرلغذان وإلسكاال ثاالجتماعية مياجات تاالح قينستم نهيمك  كمابية.طلا

ك. لأو في منزيديو فلاأو تف لهااك عبر تلبنهم مقايمكلي. اخلدا  Trilliumقيوفرألولية ابية طلارعاية لايت بمع  قيثل وبشك MCRsل يعم

 .ئةفدتلا وأ نكسلا يف ةدعاسملا تابلط يف كتدعاسم اضيأ مهنكمي .ددحملا تقولا يف كئال دوناوتتذكر فية يكل ثور مأملمساعدة في انهم يمك

سكري لالمرض الصحي يب التدر MCRs رفوت نأ نكمي .يةعامتجالا مةظنألا لالخ نم رصانعلا ىلع روثعلا يف كتدعاسم اضيأ مهنكمي

  لربو.او

لب طو5472-600-877 لرقم ال باتصالايرجى ، MCRمع ل لعمافي ب رغتنت ا كإذجتمعهم. ن مرفويعاسعة وادر ومص MCRsدى ل

  اء.عضألاالت  اتصالثمم
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 لمكثفة ة ا الرعايقتنسي
ثفة لمكارعاية لا قينستم خدمات قدتلمساعدة. ان يد ملى مزإبحاجة نت ا كإذ )ICC(ثفة لمكارعاية لا قيسنتلى خدمات  عللحصواك نيمك

)ICC( اهيلإ نوجاتحي نيذلا كئلوأل ايفاضإ امعد.  ًً

  :)ICC(ثفة لمكارعاية لا قينستلى خدمات  عللحصولن يللمؤهااألشخاص بعض ن قد يكو

 ن. يألخراتياجات اإلحأو ذوي ن يمكفوفلاأو لصم اأو مع السن ضعف ن ميعانون يلذاك ئلأولسن، اار بك •

  أوة، تعددمنة مت مزالأو حاية، لعاحية اية صرعتياجات احيهم لدن يلذاك ئلأو 

 . ) severe and persistent mental illness, SPMI (ستمر لمان ولمزمالي قلعالمرض ا 

   .Medicaid (LTSS(ن ة مللمموال األجلة يوطرعاية لا ودعم ون خدماتقلتين يلذااد ألفرا 

اد لمواي طراب تعاطالض )medication-assisted treatment , MAT(اء لدوابمساعدة ج اللعلن يخضعون يلذاك ئلأو 

 . )Substance Abuse Disorder, SUD(المخدرة 

 ورة. طلخالي عال حمبهم يصشختتم ن يلذااألشخاص  

  دي.يلوران قلحرات بالمخداو طمتعا 

  نسحاب. الاارة إدلى إخدرة وفي حاجة لمااد لموان وطيتعان يلذاك ئلأو 

 ل. السبب  مصاأواإليدز شرية/بلاعة لمنااقص نس  فيروبشخص مصاب  

  تهم. الئعان ويبارلمحاامى قد 

  لى.ألوانوبات لان هابذبة إلصاار طلخن  المعرضوكئلأو 

  .)intellectual and development disability, IDD(ئية ية ونمانقة ذهعاإن ن ميعانون يلذااألشخاص  

 وغيرهم. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ً   :ىلع لافطألا اضيأ فةثكملا يةاعرلا قينستعد يسان أن يمك

 في طعااب رطاضن ن ميعانون يلذا أوأو سلوكية فية طعال اجتماعية/لمشاكة مات مبكرال عونهرظين يلذاات سنو 0-5ن لعمر ما •

 .  )Serious Emotional Disorder, SED(يرطخ

 لوالدة اثي يبحدلمتعلقة اع انتالمازمة التن من ميعانون يلذا 

 ل. فاطألارعاية في  

•

•

  

  ثفة كلمارعاية لا قينستة طسمى خت ةط بوضع خ)ICC(ثفة لمكارعاية لا قينست قنست ومنأقوم تس

)Intensive Care Coordination plan, ICCP(رعاية لا قيسنتج برنامأيام من بدء  10ن غضوة في طلخا وضع هذه تمي. س

ً   .يةصخشلا مةالسلاو حةصلا فادهأ ىلع ظافحلا ىلع اضيأ كدعاسي فوسو .كتاجايتحا يبليس .)ICC(ثفة لمكا

ل ية كعالراة طيث ختحدتم يك. سافهدألى إل لوصواك في تاعد لمسزمةاللالخدمات الدعم واك بصة لخاارعاية لاة طتسرد خسوف 

ً   ك.تط من خسخةنى ل عللحصواك نيمكك. ب صةاخلا يةحصلا يةاعرلا تاجايتحا تريغت اذإ كلذ لبق وأ ،اموي90 
 

 ،كتاجايتحا يةبلتل اعم نولمعيس نيفلتخم اصاخشأ قيرفلا اذه مضيس .كتدعاسمل )ICC(ثفة لمكارعاية لا قينست قي فركيلدن سيكو

 نموية تلاة ويثقافلااالجتماعية وة ويبطلاتياجات االحة طلخال هذه ناوتتل معهم. تعمن يلذان يصتخصلمالخدمات واقدمي ل مثم

ك بلخاص ارعاية لا قي فرفةيظ ولثتمتلعافية. الصحة ولبية  إيجانتائجلى  علتحصتى ية حللمااوحية لروايمية ولتعلالوكية والسو

  اعم اعيمج لمعنس .كفادهأ قيقحت يف كتدعاسمل كب صةاخلا ةياعرلا ةطخ نم ءزج مه نيبسانملا صاخشألا نأ نم دكأتلا يف

   ك.عملد

ً ً

ً ً

ً  :اضيأ كب صاخلا يةاعرلا قسنلمن يمك  

 عاية. لران وألماااحة ولرك بان شعورلتأكد ملارد لموالى إل لوصوا •

 لمزمنة. احية لصاالت لحااارة إدك في تاعد لمسيةعالراج امتخدام براس 

 لربو. اب ولقلااض أمرالسكري ول مرض ثبية مطلاالقضايا لمساعدة في ا 

•

•
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  لمخدرة. ااد لمواطي راب تعاطاضتئاب والكاك لفي ذية بما وكلالسلصحة ا قضايا دة فياعالمس •

• ك. ج معال عةطنشاء خإ 

  

  قيسنترعاية  قنسلى م عللحصول 5472-600- 877رقم لالى ع Trillium Community Health Planء العمبخدمة ل تصا

  قنسسم مالى  عكلثأو ممنت أك لن حصوم Trillium Community Health Planة طتتأكد خسوف  .)ICC(ثفة لمكارعاية لا

  تفه. ها ورقم )ICC(ثفة مكلارعاية لا قينستللتابع ارعاية لا

  .ءاسم 5:00 عةاسلا ىلإ احابص 8:00عة لساان جمعة ملالى إن ينثالان  م)ICC(ثفة لمكارعاية لا قينستفر خدمات تتو

 ة طك خنحتمية، فسعادلال لعماعات ل ساال خ)ICC(ثفة لمكارعاية لا قيسنتخدمات لى عل لحصوان ن متمكتلم ا إذ

Trillium Community Health Plan أخرى.اتاريخ   

ًً
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ً ا. امع21 عمارهم عن ل أراد الذين تقعاية وقائية لألفحص خاص ورف
) ,Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatmentج اللعايص وشختلاي ولدوراكر وبلمافحص لاخدمات 

)EPSDTعنم اهنكمي تامدخ ةزيملا هذه كل رفوت .اماع 21ن لى سإلوالدة ان مل فاطأللئية وقالة وحية شام صيةعا هي خدمات ر 

ن ها مير غأواقة إلعاأو لمرض ار ط خمنل لقتن أن يمكبكرة. لمال احلمراحية في و مخاوف صأروف ظك نت هناا كاإذ ما تشافاكو

  بة.لوطن متي قد تكولالعقلية اة لصحابية/طلارعاية لا

ً

 :EPSDTج برنامقدم ي

و خاصة أية نبدحية الت ص أي حاكنت هناا كاإذ ما ديتحدليصية شختلالخدمات افحص ولالسليم" وال فطللبية "طلاالفحوصات  •

 . اماع  21لى إ  0ناء معضأللأو عقلية نموية تأو ن سناألبا

 ة.فتشالت مك أي حاةاعدأو مسح يتصحلاألخرى بير اتدلاج واللعاحية ولصارعاية لاي طيغكما  

ً

•

 :لييما  Trillium Community Health Planة طقدم ختن أيجب لون، يسأن يلذان يللمؤها EPSDTاء عضألسبة نلبا

 ن يلذاشباب لاول فاطألاع ولرضلذية غتلالة لحااور وطتلالنمو واامة ولعالعقلية انية وبدلالصحة لام ظتنلة باجدوييمات مقتفحوصات و •

ً . اماع21 ن  عارهمعمأل قت

لى  عللحصوا ك فينعدوساي. س)PCP(ولية ألااية رعلاقدم ع مل معم فا،EPSDTلى خدمات إبحاجة ك تأسراد أفرأحد أو نت أنت ا كإذ

EPSDT  لية ألي خدمات  ألوارعاية لان سناألاب يبطمع ل لعما ون بها.نتعيقة، فسافلى موإت أي خدمات حتاجاا إذا. حتاجهتتي لارعاية لا

ً .اماع21 ن ى ستعضاء حأللنية مجا   EPSDTتع خدماين. جمسناألخاصة با

ن  وغيرهم مم،لهلمرخص ااء بطألادي اعومسيض، التمرDO(، وممارسي أو  )MD بيبطن م  EPSDTلى خدمات عللحصواك نيمك

 نانسألا بيبط ىلإ ةرشابم لةاحإ ميدقت اضيأ ءالؤه تامدخلا يمدقملن يمك(. ستمرينلمارعاية لاقدمي )ملهم لمرخص ان ييلصحان يينلمها

 ا: نن هسناألاب طخدمات ع ا وأنويتعلى توقلعثور ان كيم ن.سناألاطب ت يم خدماقدتل

 www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/OHP-Recommended-Dental-Periodicity-Schedule.pdf

ً

 .   EPSDTتامدخ ىلع لوصحلا يف ةدعاسملا
 . 5472-600-877 ملرقالى  عءاللعمابخدمة ل تصا •

• :لوماتلمعان يد ملمزأو ن سناألاب طاد خدمات إلعدن سناألاب طت قدم خدمابمل تصا 

  Advantage Dental Services
 TTY: 711  1-866-268-9631 ينلمجاالرقم الى  عءاللعماخدمة 

  

  Capitol Dental Care
 6800-525-800-1   نيلمجاالرقم اأو  5205-585-503-1ء اللعماخدمة 

 TTY: 1-800-735-2900

  Oregon Dental Service
 0526-342-800-1   نيلمجاالرقم اأو 2987-243-503-1 ء اللعماخدمة 

TTY: 1-800-466-6313  3958-243-503-1أو 
 

يب تلتر  5472-600-877لرقم اتصل بااة. طلمغا EPSDT قدم خدمةات ماريلى زإن وني مل مجاقنلى  عللحصواك نيمك •

  لومات. لمعان يد ممزلالى  عللحصولأو ل قنلاعد مو

  :ىلع ينورتكلإلا انعقوم ىلع تامولعملا هذه ىلع روثعلا اضيأ كنكمي 

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-

 Services/transportation.html
 

•ً

https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/OHP-Recommended-Dental-Periodicity-Schedule.pdf
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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 . ةيلوألا صوحفلا
6 ن غضو عادة في جاللعاأ بديص، سفحلالب طتن أية. بمجرد لعمرافئة للسبة المناوقات ألافي    EPSDTات فحصاريز OHPي طتغ

 لعثور ان يمك. American Academy of Pediatrics and Bright Futuresات إرشاد OHPتبع تر. أشه

 .https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx: طبال رالخن م  Bright Futuresلىع

 ل. فاطألارعاية ات اريئية وزوقالارعاية لاع فحوصات يلجمات إرشاد Bright Futures اتإرشاد قدمت

 لي: ي ما صفحلاات ارين زتضمتن أيجب 

 لنمو. افحص  •

 رصاص: لاار بتاخ •

  لفط يأ لصحي نأ بجي .ارهش  24و ارهش 12عمر في لدم الرصاص في اات فحص رتبا الخلفاطألاأن يخضع يجب  •

  صحف ىلع اقباس مدلا يف صاصرلا بةسن صحف رابتخا يف لجس له سيلو ارهش 72و  24ن يب عمره حاويتر

  رصاص. لا

ًً
ً ً

ن يعانون يلذال فاطألا لجميع كنيم. OHPل في فاطأللة ييسئلرافحص لات لباطتبمفي يال ر طلمخاايم يقتن بيات اسلإكما •

  ة.للحااارة إدتابعة خدمات لى م عللحصوالرصاص سمم باتلان م

 ل.يملعار طر ومخالعماساس ألى  ع(هالية وغيرنجلمايا اللخاار بتاخلدم واار فقر بتاخل ث)ملوبة طملاألخرى المعملية اات اربتاالخ •

• ئيالغذاوضع لايم يقت 

  للثة.ان وسناألا مع فحص سبالن مبدول ي شامنبدفحص  •

 (. يةلقلعانية وبدلالصحة اور طتن ل ماجعة كك مرلما في ذب)النمو لصحة ولل ل الكامسجلا •

 :يةبطلايير لمعااوفي تتستي لا( للقاحاتا)عيمات طتلا •

 (:نةس 18لى إدة اللوان )مل فاطألايم عطتل جدو •
 www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

  :)19+(ن يلغالبايمات عطتل جدو •

 www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html

 ل.فاطألا وباءآللالصحي يف قثتلاجيه والتو •

 لعقلية.انية وبدلالصحة لري لضروابي طلاج اللعلالت إلحاا 

 ة.زماللار ظنلاع والسمفحوصات  

•

•

 ا: نه Bright Futures يد اعل مواجع جدو. ر21ن تى سعمار، حألاض بعا في بهى لموصاالفحوصات لخدمات وا  •

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf 

 وغيرهم. •

 

  لةاحلا يف رييغت وأ ضرملا ببسب تقو يأ يف ثدحت نأ نكمي لةودجم ريغ تارابتخا وأ تاصوحف اضيأ EPSDTات اريل زتشم

 حية.لصا

ً

 

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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 . EPSDT ضمن خيص والعالجالتش والةحاإل

رعاية لاقدم عد ميساان. سن أسلةأو حالمخدرة ااد لمولام تخد اسةإساءأو عقلية أو دية جسلة ا وجد حاإذك تلحاية بإلألوارعاية لام قدقوم ميقد 

 ج. اللعاأو يص و/شختلان يد ملمزايم قدتآلخر في ا

 يم قدتبمة الخدقدم ني متيعلة، فسوف إلحاالى  عقافت تونا كإذلوصي. اأو لد الوال وفطلالى إلة إلحاالى إلحاجة افحص لاقدم ح ميشرس

 . قاألورا

ً   .جةاحلا بسح ،يةاعرلا قيسنت يف اضيأ  OHPأو Trillium Community Health Planة طاعد ختسس

 الية:تلالخدمات الى إالفحوصات حاجة تجد قد 

 سمعية.لاينات لمعاات وارظنلاك لما في ذبلسمع، اصر وبلاالعيوب في لجة  ومعاصيشخت •

 ن. سناألالى صحة  عظالحفان وسناألايم ت، وترمتهابالالالم وألاف يفتخلزمة اللاة، رورلضاحسب بكرة ن مسنان، في سألارعاية  

 كلح في ذللقااج ال عتوفيرجب يفحص، فلاي ومناسب ألخذه في وقت رورح ضللقاان أفحص لار في وقت تقرا إذ)لقاحات. لا 

  ( لوقت.ا

•

•

 ا. يهلإج حتايذي لال لمؤها EDPSTلى إلخدمات اه ديم هذقتيجب 

يمية لتعلاج امالبراالجتماعية ولخدمات لهم يلثأو مماء عضألللة إلحاااعدة مس Trillium Community Health Planة طخقدم تس

  لخدمات.ان ها مئية وغيرالغذالمساعدة اج اموبر

 

)Traditional Health Worker ,THW(  قليديين ل الصحة التعما
 ل اصالتون في عدويسااعية. فهم تماالج كتاتياجاححية ولصاك تيعال رك حويلدتي لالة ئاألس في )THW(ن ديويلقتلالصحة ال عماعد يسا

مع تلمجالخدمات في ااألشخاص ومع ن لوصايتونهم أكما ك. تيعان في ريكارلمشان يآلخرااألشخاص ك ويلدحية لصارعاية لاي قدمن ميب

  ك. اعدتسن أن يمكتي لا

  ن: يييدلقتلالصحة ال لعماتلفة لمخاع األنوان ل ميلعدد قك هنا

•Doula :Birth Doula  (هي ةالدولل ) سر ألال واملحولبي طلا وغير صيشخلالدعم اقدم يلوالدة ال مجان ل ضميعمشخص

 والدة لابعد وما لوالدة ال ولحمااء نثأ

 

لى  عكاعديس فهو ش فيه.يتعذي لامع تلمجاناس ولاتمعية لمجاحة لصال ل في مجاعامهم في :يةعتمجلماحة لصاجال ل في مامع •

 ما ةعادحية. لصالوكيات السدء بلى  عيةتمعلمجالصحة ال  مجال فيلعاماك اعديستمعية. لمجاة ويلصحالخدمات الى إل لوصوا

  تية.حيالاك بارتجأو ك تلغأو ك عرقك ناركويش

 

ك تأن صحبشات ارالقرل ضأف في اتخاذ كتاعد لمسلدعما واتألدوالومات ولمعام قديخص ش :خصيلشاحي لصامتقصي  •

ً  .كعضو ىلع ءانب ،كتيهافرو
 

صاب ل مفطلن يلداا وأو ربما كانوافي. تعلان وإلدماالعقلية والصحة امع ية تياتجارب حديه لشخص : قرانألا مصي دعاتصاخ •

 وقضايا انإلدمان اجهوذين يولا كئلألولمساعدة اع ويشجتلالدعم واقدم يهو ن. ودماإللج ال عنأو ضملعقلية الصحة الة في بحا

  مور.ألاس فنك في تاعدنه مسيمكلعقلية. الصحة ا

  

لصحة اك. فهو يدعم تتياجااحن وعك ن عبةنياتحدث يزلية ونلمالصحة ا قي فرمنل كجزء يعمشخص  :قرانألاحة صي صاتصخا •

 نية.بدلاروف ظلاأو قلية لعالصحة الة إلدمان أو حاان لتعافي مالى  عكاعديسن أن يمكوتمعهم شخاص في مجأللعامة لا
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امة. لعاتهم سين صحتحلى  عيةلحضراأو قبلية لادية نلهاجتمعات لماعد سايخص ش :يةلة القبيديلحة التقلصاال جلون في مامعلا •

ً .يةلبقلا تاسرامملاب اصاخ نوكي دق يذلا معدلاو ةروشملاو ميلعتلا رفوي وهو

:لثشياء، مألان يد معدلاك في تاعدمس THWـ لن يمك

  يد.قدم خدمات جدن م عبحثلا •

  ليها.إج اتتحتي لارعاية لالى  عللحصوا 

  ك.بلخاصة اايا لمزافهم  

  لدعم.الوكية والسلصحة ان خدمات  علوماتم معيقدت 

مها.اتخد اسكنيمكتي لامع تلمجاارد ل مويحة حونصم يقدت 

 ك.تمعن مجعه متحدث ملل ما خصم شيقدت 

•

•

•

•

•

 ا. تهام خدماتخد اسيةفيوك THWsن  عيدلمزارفة لمع THWل في االتصال بمسؤول تصا

 : THW  لـواصلت الولسؤل بمصاالتامعلومات 

 Kristinia Rogers

krogers@trilliumchp.com 
877-600-5472

  ناونعلا ىلع بيولا ىلع انعقوم ىلع ثةدحم تامولعم ىلع روثعلا كنكميف ،THWل  اتصابجهةلخاصة ال االتصالومات يير معتغبا قمنا إذ

 . www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.htmlلي: التا

ّ

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html
mailto:krogers@trilliumchp.com
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إضافيةدمات خ
ً )In Lieu of Services ,ILOS( تامدخلا نم الدب

)In Lieu of Services ,ILOS(  ت امدخلان م الدب ً

ى متس. وOHP  اهيطغت يتلا تامدلخل ايبط ةبسانم لئادب ي هيتلا تادادعإلا وأ تامدلخا Trillium Community Health Planة دم خطقت

ة يتقليدالمات خدال أو تداداعإل اال تلبيا م عندءضاع لأليدةفمرات خياكا هميتقد يتم. )in lieu of services, ILOS( "تامدلخا نم الدب" هذه

 : ةيالتال )ILOS( تامدلخا نم الدب Trillium Community Health Planة دم خطقت. ئناضاع أتتياجااح

ً
ً

ً

 د  قي.كلسلو اصحيالعالج المات خد لليكبد ديلان بمكي فة مقدمل اةليقلع اةحلص االجمي فلين مؤهل وارانقأل ايفالتع ادعمت امخد

ل يتأهل اعادة إتمادى خإلن تاجويحة يكة سلويصحف ظرون من نوعاين يلذ اعضاء لألبناسما هذ)ILOS( ت مادالخن مل البدن كوي

 . عيماتالجي وافسنال

 ة يعمتمجالمات خدالم يتقدقاط، وإلساج مرابة ة بديلئيبي  فةممقدل اةهلمؤل اةيعقلال ةصحالن ورا األقفيعاتم ع دتماخدل متشد ق •

  ة.يتقليدالادة يعال أو بتكمالة ئيبز وتتجاي تالة يعمتمجالمات خدالقع مواو

 م ع دئييصا أخلب قنمة ممقدل اةكمشارالة ويعتوالمات خد :)in lieu of services, ILOS( تامدلخا نم الدب ىلع لاثم •

عملد اتقديمتهم ويعا رفيضاء عألااك إلشر، نيهلمؤالة يعقلال ةصحالكاء أو شرن اقرأل اةصحي يئصا أخن أويتمدعمل انرااألق

 ل ب قما إتماخدالم يتقدم تيد ق  ي.تعافال فيعدة مساالة وتقلمسالة يشعمالرات هاملم والتأقرات هامة ويالعافارة إدز يعزت لمرتمسال

 ، لقباتالس اتماخدل متش قدة، ويعماأو جة يرد فتجلساي  فة،يعمتمجال أو ةييرلسر اتيئابالي  فص،يتشخالييم وقتالد عبأو 

 . OHP نم ةددحم ةيناكس تاعوممج ىلع زكرت يتلا تامدلخاو ،ايفاقث ةددمحلا تامدلخاو، ةيعالر التقان اتماخدو

ً

ً

 تامدلخا نم الدب نوكت دق .ةيديلقت ةئيب يف ةلثامم تامدلخ ليدبكمعيين جتمل ايينحلص الينمالع اخدمات

 )in lieu of services, ILOS( ل معوا نمد الح/أو ورة ومشالم يتقد الوقائيطب ل الى إنتاجوحين يذالضاء ع لألةبناسمهذه 

. ةالشاملي عمتمجل اعملد اتماخد أو رها،يطوتت وراهامالى عليب درتل ا، أوالخطر

ً

  ر.يتالفوار داصإلي تقليدر يغيب تترم داتخباس أو ةة بديلئيبي  فةممقدالن ييعمتمجالن ييصحالن يعاملالمات خد •

 ل  مجافين يعاملالل ب قنمضاء علألة يعالر اةمنظ أيقنست :)in lieu of services, ILOS( تامدلخا نم الدب ىلع لاثم 

 مات خدال أو نكاإلس الثم، ةيعمتمجالئات يبل افي )Community Health Workers, CHW(ة يعمتمجال ةصحال

 . تماخدللة قلتمسر يتواف  رادصإ ىلع ةرداق نوكت ال وأ نوكت دق يتلا ةيعامتالجا ةمدلخا تالاكو نم ايوغلو ايفاقث ةبسانملا

 ، ة وغيرهايبالطد يعمواللضاء عأل اضورل حيهتس وة،يصحل اةيعالر انظامي  فلقنتللضاء عألام علدة ممقدالمات خدال

 م ه ففيعدة مساالو ة،يصحالة يعالر اتماعلومة ويصحالت ماعلومالوشرح ، يطتخطالة/يعاراليق فري  فةممساهالو

 مات.خدالن كامد يحدتت وتياجاالحا

•ً

ً ً

National Diabetes Prevention Program ج مبرناالمات خد لليكبدNational Diabetes Prevention 

Program. تامدخلا نم الدب نوكت دق )in lieu of services, ILOS(  ء داب ةبصاإل ا لخطرنيضعرمالء ضاع لألةبناسمهذه

  . 2وع نالن مي كرالس

ً

، ةيعمتمجة ئيب  )National Diabetes Prevention Program (سكريالض مر نمة يلوقا لطنيالوج مبرناالم يقد •

 نت.ترنإلار بع أو ةيصمات شخدم ختقدة يصحادة يعى إلة ضافإلة بايعمتمجة بتكم أو ةيعمتمجة يضب رياعال أةالصل ثم

 ي نوطالج مبرناالل ب قنمه بف ترعمج مبرنار يتوف :)in lieu of services, ILOS( تامدلخا نم الدب ىلع لاثم 

)National Diabetes Prevention Program (National DPP ا هنمة يلوقاض وارامأل اةافحكمز كرام لب قنم

)Centers for Disease Control and Prevention, CDC( .تامدلخا نم الدبم عيد in lieu of (

)services, ILOS ج مبرنا يرتوفا هذDPP ر داصإلة يتتحة ينبا هيلدي ليس تالة يعمتمجالمات نظمالل ب قنمي نوطال

 . DPP ج مبرنا لةيعا رةممقدن كوت لكذلف بخالة هلؤما هنكر وليتالفوا

•ً

ً

   "تامدلخا نم الدب" نوكي دق .ءاضعألا تااجيتاح يبلت ال يتل اةيتقليدال ةعضالر اتراشاتالسل يكبدة اعرضل ااتراستشا

 )in lieu of services, ILOS(م تيي تال ةعضالر اتراتشا اسىإلن تاجويحن يلذ اعهميضالدة ورالود عبا مد راب ألفناسما هذ 

 . ىرألخا ةيرجالخا تادايعلا يف وأ بتكملا يف ايديلقت اهميدقت

ً

ً

. يرتلفوا اارصدإلي قليدتر يغيب تتر امخدتباس أو ةة بديلئيبي  فةعضالر اتراتشا استقديم •



 
 www.trilliumohp.com     51أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 

 ي صح لمعا أو ،ةة مسجلضمرمل ب قنمة ممقدالتشارة الس ا:)in lieu of services, ILOS( تامدلخا نم الدب ىلع لاثم •

 د متعمص صتخميب درت أو ة،يعيبالط ةعضارالم يتعل لتمدعمر تشامسل ثمة )عضالر الىعيب درتل امع Doula أو ي،تقليد

 مات.خداللك ت لةتقلمستورة  فادداع إلىعدرة  قانكوتن أو ال كوتد  قةيعمتمجة ئيبي  فة(،يعيبالطة عضالرل

ً

 

بك ص لخا اةيعالر ايقفرل مع معنن نح. عيماد جهلك هو جة بناسم )in lieu of services, ILOS(ت ماخدالن مل لبد انكاا إذا مد يحدتن إ

  لدبلا فاقيإ مت اذإ اموي 30 ل ب قعضاءأل اإخطارم تي سج.مرابالذه ن همي  أي فةكمشاراليك لع. ليس  لكلخيار فالك، ذمعر. وخيال ضأفذ التخا

 ر نظ)ا ايئزج وأ ايلك اهضفر متي يتلا ةلومشملا تامدلخل سامتلالاو ملظتلا تامولعم راطإلخا اذ هنمضتيس .هنوقلتي يذلا )ILOS(ت ماخدالن م

 ، الهع أرةكوالمذمات خدال أو مزاياالن مي أل ة حوأسئلي  أيكلدنت كاا إذ  ت(.تماسامات وااللتظلالل ت حوماعلومالن مد يمزل  81 ة فحصال

 .TTY: 877-600-5473( 877-600-5472( قملرل باصتفا

ً
ً ً

 

 حةلصقة بامتعلات الدمالخ
  إضافية  هي خدمات )Health-Related Services, HRS(لصحة قة بالتعلمالخدمات ا

مع تلمجااء وعضألارفاهية ن صحة ويحستلى  علصحةقة بالتعلمالخدمات اعد تسا. Trillium Community Health Planمها قدت

ج برنامعد يساع. األوسمع تلمجااء وعضأللتمعية لمجاايا لمزاات اء ومبادرعضأللة ن هي خدمات مرصحةلقة بالتعلمالخدمات اعام. ل بشك

Trillium Community Health Plan HRS  ذي لان لمكاال ثية، ماعتماالجر طلمخاال امعوجة للمعال اموأللام تخد اسلأفضفي 

ل ال من خلصحةقة بالتعلماخدمات لال يد حولمزالى  عجتمع. تعرفلمارفاهية ن يحستليه، يش فتع

www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx. 

  

    ةنرملا تامدخلا

قدمتاء. أصح الوظيأو ا بحويصن ألى  عضاءعألالمساعدة لخدمات اأو صر للعناهي دعم لمرنة الخدمات ا 

  لمرنة:الخدمات اهذه  Trillium Community Health Planة طخ

   

 ا يبط صةصخملا تابجولا وأ ماعطلا مئاسق وأ لةاقبلال يي، مثل توصئالغذالدعم ا •

  قافلمرااء نشإأو رسوم زمن، لان ميرة ترة قصفلار يجإلا ودعم نقل،لايف للدعم تكاار يجإلافع ل دثل، ماألجن قصير إلسكاادعم  

 شفاءتاالسن لتعافي مااء نثألمأوى اأو لمؤقت ان السك 

 سباللماأو  يةلرياضاذية األحل ثية، ملصحالوكيات الستي تدعم لااصر نلعا 

 حةصلا وأ دعب نع يةحصلا يةاعرلا تاقيبطت ىلإ لوصولل ةزهجألا وأ لةومحملا فتاوهلا 

  اءلهوالتر و فأاء لهوايف ل مكثك، متلى صح عظتي تحافلااألخرى اصر نلعا 

ً

•

•

•

•ُ

•

 رى:خاأل Flexمات دل على خمثا

 ةيندبلاة ياقللاوة صحلامات دمج/خابر •

 كباتمرلاة نياصد/ووقأو ل قنل اة مدخ 

 لوصولاة ينكامإت اة، ميزداعسملاة هزج، األةداعسملاات داعسملا 

•

•

ل من خالة نمرلا  Trillium Community Health Plansبخطط لق عتيما يد فيمزلاى لعرف عت

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/Flexible-

 Services.html

https://www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/Flexible-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/Flexible-Services.html
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  ةيعمتجملا ايازملا تاردابم
  هه. رفاع وتملمجان صحة يحستلألوسع امع تلمجااء وعضألل ودعم خدماتتمعية هي لمجاايا لمزاات مبادر

 اء عضألى إمع تنسن نحلة. لكاماحية لصاية عالرالى  عالويحصن أيجب الجميع ن أتقد نعا. نلسبة نل مهمة بايةلصحالة العدا، Trilliumفي 

) ,community-based organizationsتمعية لمجامات ظنلمامع اكات شرني بنن نحه. يلإن حتاجوي ما تشفنكية. سللمحانا تمجتمعا

)CBOs ارد ص بموخااألش طبلى رإك لذدي ية. قد يؤنبدلاحية لصارعاية لس باالنا طبا رن هذتياجات. قد يكواالحه بية هذلتلمساعدة في ل 

 هي:ينا لدتمعية لمجاايا لمزاات بعض مبادرل. قنلان والسكعام وطلا

 ا يفاقث ةددحم يةذغأ ىلع لوصحلاو يةئاذغلا نزاخملا معد •

 انامأ رثكأ يةميلعت تاحاسم ءاشنإ 

 ليلمحامع تجلمااكز اء مرنبإلعادة الية رأسملالة لحمار في مشاريع تثمااالس 

Doula لة في لعاماقوى لا و )CHW(تمعيةلمجالصحة ال ن في مجايللعاماو  )THW(نيييدلقتلالصحة ال عما قاطنتوسيع  

ً

•ً

•

•

 لي: ي ما ىألخراتمعية لمجاايا لمزاات لى مبادر علةثألمان وم

  ةسرألا ودعم لدينالوايم لتعلل فصو •

 عينارلمزا قاأسول ال من خازجةطلاات ضرولخااكه والفولى إل لوصوالى  عتالئلعااعد ساتتمعية مج مجابر 

 فةألرصاو اجات لدرلآلمنة اات لممرال ثمة، طنشلال قنلال ئنات وسايحست 

  يميألكادالم تعلافية وطلعاااالجتماعية و البطلان صحة يحستلرعاية ة ئيبتي تدعم لاسية لمدراج امالبر 

 لصدمات لخاصة باايرة نتالمسلى الممارسات  علألطفالخاصة بااتمعية لمجامات ظنلمان ويلملمعايب تدر 

•

•

•

•

 

 سرتكأد ا ألحد أفروأحة لك بالصقة  المتعلاتدمخلا الحصول على فيةكي

ً  ىلع ءالمعلا مةدخب لاصتالا اضيأ كنكمي .حةصلاب قةلعتملا تامدخلا بلطل كب صاخلا مةدخلا مدقم عم لمعلا كنكمي

 ك.تاجايتاحسب يناذي لا قينستلاأو لغة للب باطج نموذل إرسانهم ب ملطا. 5472-600-877 لرقما

 

 لب طإذا تم رفض حدة. لى  علةل حالى أساس كعضها  رفأولمرنة الخدمات البات طلى  عقةافلمواات ار قرتخاذاتم ي

 يف قحلا كيدل نكلو ،ضةوفرم نةرم مةدخ يف سامتلالا ميدقت كنكمي ال .اباطخ ىقلتتسف ،كب صاخلا نةرملا مةدخلا

  .87فحة لصاي لشكاوى فااللتماسات وال يد حولمزالى  عتعرفم شكوى. يقدت

ً

لم هم اظلمااء نمأ.  OHAـلالتابع لم اظلمااء نأمج برناممع ل اصالتويرجى ، فيةعالرالى  عللحصوالة في شكاجه موتو OHPك يلدن ا كاإذ

 لى إني لكتروإيد ال برإرسيرجى ك. تعدلمسان قصارى جهدهم لوبذيوس OHPاء عضأن عن افعولمدا

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov  0450-642-877 لرقم الى علة ك رسا اترأو . 

لى  علحصولل Info 211ني لكتروالاقع مولالى إل قتناأو   1-1-2لرقم اتصل با. Info 211هو ك تمعلخدمات في مجالدعم ولآخر مورد 

 لمساعدة.ا

 

 يةجتمعالمن األسناحة صاية عر

 حة يي صئأخصان سناألاطب  ططل خترسد تمعية. قلمجايئات بلان في سناألالى خدمات صحة  عونليحص لذينااء عضألافخر بنحن ندعم 

 قافومرية، بطلاتب لمكاا، و Women Infants Children (WICHead Start(، وس، وارلمدالى إح خاص يبتصرن سناألا

 اء وجودهم نثأئية وقالالخدمات ابعض بن موقويكما ن. سناألايمات صحة يقتل ستكماالتمعية لمجاقع الموان ها مل وغيراألجلة يوطرعاية لا

  نهم.سناأ يةعافية ريلى فهم ك عسالنان واعديسلمدرسة وان ال في سفطألان سناأل قالاغاد يش ومونرلوارايد ولوفلاوضع ل ثك، مهنا

 ية نع مجاتممجلاك في يلدتي لالخدمات ان أن تكوجب يأخرى. مات ظنع مل منعمك، لبذقيام للئي صحة أخصايوجد فيها ال تي لان ألماكافي 

ً  اء.عضألا بخدماتل االتصاك نيمكأو الخدمات، بقوم يذي لاشخص لال تسأ أنك نيمكا،  لم تكن متأكداإذك. تطاة في خطنت مغك إذا كال

 

mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
https://www.211info.org/
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 ولصالوسهلة حة ط مفتونقا

ً  ايلارديف لةهؤملا حةصلا زكارم عم صةاخ تايقافتا انيدل ،نوغيروأ يةالو يف قطانملا مظعم يف

)Federally Qualified Health Centers, FQHC(،في يلرامع تلمجااكز صحة  ومر 

)Rural Community Health Centers, RCHC(للهنود حية لصارعاية لاقدمي ، وم 

)Indian Health Care Providers, IHCP(دية نلهاحية لصالخدمات اات  وعياد)Indian Health Service, IHS( .ح تسم 

ُ  لة.إحان  ودوقالمرف كلذ يف مهنييعت نود قفارملا نم عاونألا هذه يف مهيلإ رظني نأب انئاضعأل صةاخلا تايقافتالا هذه

 ا إذعما لها اة وسؤنشألمال باتصالاك نيمك، فقافلمران ع مااألنو أحد هذه ن فيسناأللحية لصارعاية لاى ل عللحصوارغب في تنت ا كإذ

  ءاضعألا تامدخب لاصتالا اضيأ كنكمي ."حةوتفم لوصو ةطقنك" Trillium Community Health Planة طل مع ختعمنت كا

 ك.تقطنفتوحة في ملمال لوصوا طنقابالية ح ئمة قالبطو

ً
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  على الرعايةصوللحل ان أجني مجاالنقل الم

 .  Trillium Community Health Planأعضاءجميع يد لواعللمجاني  المقلالن

ل قنلى  عللحصواك نيمكني. ل مجاقنلى  عللحصول )MTM(بي طلال قنلاارة عد، فاتصل بإدلى موإل لوصوللى مساعدة إبحاجة نت ا كإذ

  .Trillium Community Health Planطة ية تغطيها خلوكأو سأو صيدلية ن سناألاب طلأو ية نبدة ية صحاريأي زلى إني مجا

ّ ً ً ألحد أو ك ل نزينبلانقود فع ند دق .كلقي اقئاس لسرن وأ ةرجأ ةرايسل ادوقن وأ لةفاح ةركذت كيطعن دق .لقن لةيسو بلط كلثمم وأ تنأ كنكمي

Trillium Community Health Plan ة طقوم ختن للخدمة. ال هذه بك مقايل عفةلتكتوجد ال ك. لي لتوصقيلصدأو ك تلئعااد أفر

  ية. طتغللة بالمشموالخدمات الى إأو ن ل مقنلال بك مقالتورة  فااربإصد

  حلة.تيب موعد رتر

711 لرقم ال باتصالاى يرج، TTYتخدمي لمس  1552-583-877لى ع(بيطلال قنلاارة إد) MTMـ بل تصا

  موي ،نةسلا سأر موي :تالطعلا يف قالغإلا .ءاسم 5:00 عةاسلا ىلإ احابص 8:00عة لساان ألحد، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا

 د.اليلمايد وعلشكر ايد  عال،لعماد ي عل،القتاالسيوم ى، لذكرا

ًً

ل قنلك باتجاتيااحة يبلتننا يمكن أنه لتأكد ما لى عكلاعد ذيسل. وسقنلاعد حديد موتلعد لموال بل قألقالى  علعميومي ل بل قاالتصاجى ير

  ك.وعدلى مإ

 اقد تعلما NEMTة طلوسااأو شركة اقد تعلمالى  عبيجالمحدد، حاب طالصاعد  وقت مومن )2(ن يمل من يوأقل بل ققنلالب طتم ا إذ

NEMT   قئاس فتاه مقرو مساب وضعلا ديوزت ،ابولطم سيل نكلو ،نكميو ةطاسولا كةرش فتاه مقرب وضعلا ديوزت نطابلا منعها م

 . NEMTقدم خدمة أو م

ً

 (. بيطلال قنلاارة إد) MTMـ بل االتصايرجى لي. التايوم لاأو في يوم لافس نل في قنلة يعلى وسل لحصواك نيمك

يد اعل في موقنلايد اعيد موتحدك نيمك. ةتعدديد ماعلمول مرة حدة في كال وقنلة ي من وس أكثرداإعدرفه تعشخص و أي أنت أك نيمك

ً   .اموي 90ل بلية قبقتمس

 . صلتتدما  عنقعهتو ت الذيما

MTM (بيطلال قنلاارة إد )ا. وهذه ك فهمهنيمكقة يرطبلة وفضلماك تلغبلمساعدة انهم يمكن يلذال االتصاركز في في مظا مويهلد

  نية.لمساعدة مجاا

 بحاجة نت ا كإذوما نية بدلاك ت قدرعنل نسأ ل. سوفقنللك تتياجااحن  عدثتحنج وبرناملان  عكخبرنيها ، سل فتصتتي لالى ألوالمرة افي 

 ك. ل معقنتلل ما خصإلى ش

 لي: ي ما كنلب مطننقل، سلاعد حديد موتلل االتصاند ع

  للكاماك اسم •

 ك.فتها ورقم كناعنو 

 ك.الديخ ميارت 

  لى زيارتها.إج حتاتتي لايادة لعاأو يب بطلااسم  

  عد.لمواخ يارت 

  عد.لمواوقت  

  عد.لموابعد العودة وقت  

 ك.تاعد لمساعدإلى مسبحاجة نت ا كإذ 

 (.لخدمةان احيوأو ك تحرلمالكرسي ال ث)م أخرى تياجات خاصةاحأي  

•

•

•

•

•

•

•

•
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 ل تحصة. ساطلخدمة مغك وعدن ما كاإذوما  Trillium Community Health Planة طل مع خجنت مسا كإذ ما معرفةل ققتحنس

 ية، فتهالمة )مكاها ارتتخقة يرطبل قنلالب طل لومات حولى مع علتحصاعة. سس 24ل الك خلقنلة يل وسلومات حولمعان يد ملمزالى ع

 (. سفاكني، لكتروإيد بر

 . بايإلاو باهذلا

ل. يتفاصلايد  لتأكلقنلان ل مقألالى  عنيقبل يوم قئلسااك بل تصيك. سوعدل مبقمه ق ورقئلسااو اسم أل قنلالى اسم شركة  علتحصس

 ا . هذالمحددعد لمواد بعيقة دق 15ن لمدة روظتنيتأخرت، فسوف ا إذلمحدد. اك وعدر في ماحضك. بحاطصاللمحدد الوقت اك في بقي تليس

ًً احابص 10:15 عةاسلا ىتح كرظتنيسف ،احابص 10عة لسااك في لقنعد حديد موتتم ا إذيعني أنه 

 يته. ابدن ل مألقالى  عقةيدق  15ل بك قوعدلى مإك لسنوص

 تب. لمكاح ت فلبيقة قدق  15أقصاهعد ك في مولسنوص :مليوافي د موعأول  •

عد في لمواتهي نين أقع المتون غير ن ميكلم  ما تبلمكا قالإغ دبعيقة دق 15اوز تجيال عد ك في مولقنس :مليوافي د موعخر آ 

  .قالإلغابعد يقة دق 15ن غضو

أو ك لثلممن يمكقات. ألواعن هذه ل في وقت متأخر لنزواأو كر ب في وقت مكباء قتلالالب طتن أيجب  :توقلامن د مزيلا بلط 

  .اضيأ انلأسي نأ كيلع يصولا وأ كيدلاو دحأ

ل يصا. ستعدا عندما تكون مسنبل تص فاة،لعودالة لرحموعد محدد ك ن هنايكلم ا إذ :بكاحط اصتوقرف عن تك تملا ذإاتصل  

 ك.ل اتصامنحدة اعة ول ساال خقئلساا

•

•

ً

•ً

MTM (بيطلال قنلاارة إد ) يد، اعك عدة مويلدن ا كاإذ. قيرطلال وطى ل علهماوإنزن يآلخرالركاب ال قناتم ي. قد كترنقل مشج برنامهو

ُ  .ريواشملا نم لقأ ددع ءارجإ ىلع كلذ اندعاسيس .مويلا سفن يف دعوم ديدحت كنم بلطي دقف

ك نيقودوتي لال األميان  ع(فع)ديض  تعولى عللحصوانهم يمكعد. لموا لىإك لأن يوصلة ئلعاااد أفرأحد أو  قين صدلب مطتن أك نيمك

 ا. يهف

ً   :اباكر كتفصب تايلوؤسمو قوقح كيدل

 لي: ي ما كل قيح

 ك.تتياجااحبي لي قآمن وموثول قنلى  عللحصوا •

 ام.حترك بال معلتعاما 

 ءاللعمالى خدمة إتحدث لاند عفورية لاالترجمة لب خدمات ط 

 ك. تياجاتاحبي لي قينستأو لغة باد لموالى  عللحصوا 

 ل.قنلا رفض ند عبيإشعار كتالى  عللحصوا 

  ك.لقنبة تجرن بشأشكوى م يقدت 

   .لداع ريغ لكشب لقنلا مةدخ نم كنامرح مت نهأ دقتعت تنك اذإ امهيلك وأ عامتسا سةلج وأ اسامتلا بلط 

•

•

•

•

•

•ً

  هي: كتوليامسؤ

 ام. حترخرين باآلالركاب ان ويقئلساامع ل لتعاما •

  ئهلغاإأو ره ييتغأو ل قنلاعد حديد موتلن مكقرب وقت مأا في نل معاصالتو 

  .(ةرايسلا دعاقم :لاثملا ليبس ىلع) نوناقلا يهضتقي امل اقفو ىرخألا مةالسلا تادعمو نامألا مةزحأ مادختسا 

  .قبشكل مسبية، ليدلصال ثإضافي، مي توقف ألب ط 

•

•ً

•
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  . كلقن  ةليسو تريغ وأ تيغلأ اذإ
 عد ن مول مألقالى  عتيناعه، قبل سوعدد ميتحدادة إعأو ك ارلغاء مشوإلى إبحاجة ك نأعندما تعرف )MTM( بي طلال قنلاارة اتصل بإد

  اء. قتلالا

  اذإ لةاسر كرتا .ءاسم  5:00عةاسلا ىلإ احابص 8:00عة لساان األحد، مى لإن ينثالان ( ]مبيطلال قنلارة اإد) MTMـ بل االتصاك نيمك

 ل. قنلاعد موات في ييرتغأو ات ارفست اسيأك يلدن ا كاإذ )MTM(بي طلال قنلاارة اتصل بإد  ل.لعماعات ل ساالل خاالتصان ن متمكتلم 

ًً

 موعد. التي على تأعندما ال
 اء قتلالاعد قل بعد موألالى  عقةيدق 15مدة ل قئلساار ظتنيلمحدد. سالوقت ا في قئلساتقاء بالاللا تعدال تكون مسو عندما " هلحضورا"عدم 

  ها.تحضرلم تي لاوير لمشاان ا مبير جد عدد ككيلدن ا كاإذقبلية تالمسك شاويريد ميقتبقوم ن. قد ةمغادرلال بلمحدد قا

ً

ً

 ل.قنل كل بلمات ق مكااءإجرلب طنأو قين، ئلساا عدد مننحد أو ؤها، اإجرك نيمكتي لالمشاوير ا عدد مننحد   ا قدننأد قيود ني وجويع

 

 قلك. ن وسيلةضفتم را إذ

 تم ا إذك. يلإلها إرسال بن قيفظلموان ن مينثال بن قلرفض ماالت ع حايجماجعة تتم مررفوض. ك ملقنب لطن ك بأمالإلعلمة  مكاقىلتتس

  ببه. لرفض وساقاعدة ار طخإلاار. ويذكر القرن اتخاذ عة مسا 72ل اليد خالبربلة رفض ك رسايلإل نرسك، فسلقنرفض 

 خيرات نم اموي 60ك يلدلرفض. الى  عقافا كنت ال توإذ Trillium Community Health Planة طالتماس مع خلب طك نيمك

   .لةودلا نم عامتسا سةلج بلط اضيأ كل قحي ،امئاق ضفرلا ناك اذإ ،سامتلالا دعب .سامتلالا بلطل ضفرلا راطخإ
ً

ً ً

ً ً يابة نل قنلالة يا وسلبوطا ونيلدلخدمة اقدمي شبكة من م اءزج مةدخلا مدقم ناك اذإ اضيأ كب صاخلا مةدخلا مدقم ىلإ ديربلاب لةاسر لسرنس

 ك.نع

 لم هي:ظتلاأو شكوى لالى  علةثألمابعض  وقت. يألم في ظتأو كوى يم شقدت في قلحاك يلد

 لقنتلا لةيسو مةالس نأشب فواخم •

 لخدماتاجودة  

  (لوقاحةال ث)ملخدمات اقدمي ن وميقئلساامع ل لتعاما 

  له تب لمرال الشكبلوبة طلمال قنلادمة يم خقدتتم يلم  

 كلتهالمس قحقو 

ُّ

•

•

•

•

 . 87فحة لصاع في ستماالالسات ن وجعوطلاالتظلمات وى ولشكاوال يد حولمزالى  عتعرف



www.trilliumohp.com57أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 لقنلا ليلد
 ل: ال من خ)MTM(بي طلال قنلاة ارإلداكب لرال يللى د علاحص

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html .

 ا في لهإرسا تميية. سنية مجاورقنسخة لب طل 5472-600-877 مقرلا ىلع ءالمعلا مةدخب لاصتالا اضيأ كن عنوبين أو منت أك نيمك

   هما.لفضتن يلذلا قينستلالغة ولية باورقلانسخة لان كوتن أن يمكل. عمأيام  5ن غضو

ً

ل:ثلومات، ملمعان يد ملى مز عليللداي حتوي

 ل.قنتلاركة ومساعدة تحلماراسي لكا •

  بات. لمركامة الس 

 اعده. وقوقئلسااجبات او 

ء.سيقس طك ن هناا كاإذأو رئ اوطلالة حايام به في قلايجب ما  

  يدة.بعلا قطلمناااعيد في لموا 

 ن. سكلائية والغذاجبات لوالغ باد مسد 

•

•

•

•

•

http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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اتف. الفيديو أو الهقطريرعاية عن صول على اللحا
ُ ً   ىلع لوصحلل كل بةسنلاب لةيسو يه (دعب نع نانسألا يةاعر تامدخو دعب نع بيبطتلا مساب اضيأ فةورعملا) دعب نع يةحصلا يةاعرلا

  مةلاكم وأ يةفتاه مةلاكم لالخ نم كدعوم ديدحت كنكمي نهأ ينعت دعب نع يةحصلا يةاعرلا .بتكملا وأ ةدايعلا ىلإ باهذلا نود يةاعرلا

 دعب نع ةيحصلا يةاعرلا كل حيتت .دعب نع يةحصلا يةاعرلا تارايز Trillium Community Health Planة طخ ي طتغيو. سيدف

 ام: تخدباسلخدمة اقدم زيارة م

ُ

ُ ُ

(لصوتا)تف لهاا •

(ديويفلالصوت/ا)لذكي اتف لهاا 

(ديويفلالصوت/ا)لوحي لايوتر بلكما 

 (ديويفلالصوت/ا)لحاسوب ا 

•

•

•

ً ك.لأجن ل ميعمل ما سك حوبلخاص الخدمة الى مزقدم إدث تحديو، فيفلاأو ت ننترإلال باتصاك يلد نكي مل اذإ .اناجم اذه لك

ُ .دعب نع ةيحصلا ةياعرلا يمدقم ىلع روثلعا ةيفيك
ُ ُ   ديدحتل لصتت امدنع دعب نع يةحصلا يةاعرلا نع لأست نأ بجي .دعب نع يةحصلا يةاعرلا تارايخ تامدخلا يمدقم عيمج ىدل سيل

www.TrilliumOHP.com  لالخ نم يةاعرلا مدقم نع ثحبلا ةادأ نم ققحتلا اضيأ كنكمي ك.وعدم

لخدمة ادم قبمل االتصا نم اضيأ نكمتت ىتح مةئاقلا هذه لمتكت مل .هاندأ ةروصلا يف حضوملا دعب نع يةحصلا يةاعرلا مدقم عبرم ددح 

 .دعب نع يةحصلا يةاعرلا تامدخ مدقي ناك اذإ امع لاؤسلل كب صاخلا

ً

ً ُ

ُ

ُ  .كب صاخلا يةاعرلا مدقم عم لمعلا نم دكأتلا ىجري ،دعب نع يةحصلا يةاعرلا ةرايز ءانثأ ويديفلا وأ توصلا يف لكاشم يأ كيدل تناك اذإ

ُ . دعب نع ةيحصلا ةياعرلا مدختست ىتم
 تامدخلا ىلع لوصحلا دعب نع يةحصلا يةاعرلا نومدختسي نيذلا Trillium Community Health Planة طعضاء خأل قيح

 ا. يهلإن حتاجويتي لالوكية السن وسناألاسدية ولجاحية لصا

 :يه دعب نع يةحصلا يةاعرلا مادختسا كنكمي ىتم ىلع لةثمألا ضعب 

ُ

ُ

 ة.يبطة ف صرف وصةعادإل بك قتاريزرعاية في لاقدم رغب ميعندما  •

  تشارية. اسخدمات 

 ي.ل حضورشكبد زيارة بعة بعمتا 

  ية.نيتية روبطلة ئ أسكيلدن ندما يكوع 

لمرض.اب ببساعي تماالجعد تبالاتمارس أو الصحي لحجر انت في ا كإذ 

 تب.لمكا أويادة لعالى إهاب لذالى إحاجة بنت ا كإذمما ا  لم تكن متأكداإذ 

•

•

•

•

•ً

ُ لى إهاب لذاأو  911ـ بل االتصايرجى ر، طك في ختحيان أتشعر نت ك اذإ .ئراوطلا تالاح يف دعب نع يةحصلا يةاعرلا ميدقتب حصني ال

  ارئ.وطللغرف  لى عيتوتحتي لايات فتشالمسبلى قائمة  عللحصول 63فحة صلار ظناارئ. وطرفة  غأقرب

ُ له.أساو به لصتاف ،كب صاخلا يةاعرلا مدقمل حةاتملا تارايخلا وأ دعب نع يةحصلا يةاعرلا تامدخ يه ام فرعت ال تنك اذإ

http://www.TrilliumOHP.com
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ُ  . ةصاخ يه دعب نع ةيحصلا ةياعرلا تارايز
ُ   يةاعرلا تارايزل صاخلا مهاظن يةاعر مدقم لكل نوكيس .نةمآ يه كب صاخلا يةاعرلا مدقم اهمدقي يتلا دعب نع يةحصلا يةاعرلا تامدخ

ُ .نوناقلا عابتا ماظن لك ىلع بجي نكلو ،دعب نع يةحصلا

 .11 فحةلصا في )HIPAA(سبة حالمال وقنلاقابلية لالصحي ن يتأملاع إخضان ون قاوننوقاوصية لخصال يد حولمزالى  عتعرف

 ك.بلخاص ارعاية لاقدم ع مك مدوعلى مإع ستماالاآخر شخص ن ألي يمكال يث أو حفة خاصة غرك في تلم مكاقيلتن تأكد م

  :يلي ام كل قحي
 .اهجاتحت يتلا غةللاب دعب نع يةحصلا يةاعرلا تامدخ ىلع لوصحلا •

 للغوية.اك تتياجااحوك تقافثحترم يرعاية قدم فر متو 

 [.4فحة لصامزيد في لاعرف اتمدة. لة ومع مؤهيةفورى خدمات ترجمة ل عللحصوا 

 بعد.ن  عيةلصحارعاية لاات اري زطقيس فلي، وضورل حبشكات اريلى ز عللحصوا 

  .دعب نع يةحصلا يةاعرلل مةزاللا تاودألا كلتماو معدلا ىلع لصحا 

ُ

•

•

•

•ُ

 

5472- 600-877   مقرلا ىلع ءالمعلا مةدخ اضيأ كنكمي .دعب نع يةحصلا يةاعرلا لوح كب صاخلا يةحصلا يةاعرلا مدقم ىلإ حدثت

)TTY 877-600-5473( .ءاسم5:00  ىلإ احابص 8:00 عةلساان ة، ملجمعالى إن ينثالان ح متفنن نح  

ً ُ

ًً
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  طبية. بوصفةرةقراألدوية الم

 لى  علعثوران كيم. Trillium Community Health Planشبكة ي صيدلية في ألى إهاب لذاك نيمك، فيةبطإلى وصفة بحاجة نت ا كإذ

 .  www.trilliumohp.com/find-a-provider.htmlلى: عبنالخاص الخدمات اقدمي ل ميلها في دل معنعمتي لاالصيدليات بقائمة 

ن تمكتال . قد يةليدلصالى إ Oregon Healthية  هواقةطبو Trillium Community Health Planة طية خ هواقةطبن ل مخذ ك

  دونها.بية بطن صرف وصفة م

 . اهتيطغت متي يتلا ةيبطلا تافصولا يه ام
: طبالراى ل عةوفرتم Trillium Community Health Planيها طتغتي لاوصوفة لمااألدوية قائمة 

www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/Trillium_OHP%20Formulary_Medicaid.pdf.   

ً . كلذ نم كل ققحتلل انب لصتاف ،انتمئاق يف اجردم كئاود ناك اذإ امم ادكأتم نكت مل اذإ ً

ً ار،  قرتخاذاللومات لمعان يد ملى مزإتجنا حاا إذعة. سا 24 نوضغ يف ارارق ذختنسف ،يةبط فةصو ىلع ةقبسم قةفاوم ىلإ جةاحب تنك اذإ

 عة. سا 72ألمر ا قغرتيسفقد 

 قدم أخبر مناء، ثت اسرغب فيتنت ا كإذء. ثناتسيته كاطتغلب منا طتن أك نيمكا. نتئم قالى عكبيبطتي وصفها لااألدوية بعض ن  ال تكوقد

 عليه. افقة لمولاء نثتاالساجعة بمر Trillium Community Health Planة طلة خء وصيادباطأقوم يك. سبلخاص الخدمة ا

ج نموذ وسالتما قحقواب طلخامع ن كوي. سTrillium Community Health Planن لة ملى رسا علتحصب، سلطلاعند رفض 

 ارنا. قرلى عقافت ال تونا كإذامه دتخ اسكنيمكتماس لالب ط

TTY: 844-600-5473 ( 877-600-5472 ( لرقم الى ع Trillium Community Health Planيدلية ء صالعمبخدمة ل تصا

  لة.ئ أسكيلدنت ا كاإذ
  

 .   )Over-the-Counter, OTC(ةيبط ةفصو نودب ةحاتملا ةيودألا

األدوية .  Trillium Community Health Planةطل خال من خ)OTC(ية بطإلى وصفة ج حتات التي لااألدوية بعض طية تغتم ي

 ة ط خفعتدلكي ن. يسبرألال ثة، ميبط دون وصفة يةليدأو صي متجر أن ها ماؤك شرنيمكتي لاوية ألداك لتي بية هطبدون وصفة 

Trillium Community Health Plan الوصفة ر أحضك. باص لخارعاية لاقدم من بية مطإلى وصفة ج تاتح، سيةألدوامن هذه ث

 ند  عيةليدصلالى إ Oregon Healthة ي هواقةطبو Trillium Community Health Planة طخاقة هوية طبنب لى جاإية، بطلا

  ية. بطبوصفة وصوفة لماة يبطبدون وصفة م أدوية التاس
  

  بريدالبر الطلب عصيدلية 

  ىلإ باهذلا يف بةوعص كيدل ناك اذإ .ديربلا ربع بلطلا يةلديص مساب فرعي اا م وهذك.لان منزلى عنوإيد ربلية باألدوابعض ل إرسان يمك

 Trillium Community ةطخ ءاضعأل نكمي .كل بةسنلاب اديج ارايخ نوكي دق اذهف ،كب صةاخلا يةبطلا تافصولا يةودأ ذخأل يةلديصلا

Health Plan ن لب مطلايد ولمزارفة لمع .6694-552-800-1لرقم الى  عييدالبرلب طلا لصيدلية يدالبربية عبر طلاالوصفة ل ارسا

 لرقم الى ع Trillium Community Health Planن صيدلية مبلخاصة اء العمبخدمة ل تصا ية،يدالبرلبات طلال صيدلية الخ

)TTY: 877-600-5473(  877-600-5472.   

ُ

ً ً

 

   . ةيكولسلا ةحصلا ةيودأ لباقم   OHP  عفدي

 Trillium Community Healthطة س خيل، و OHPلبن قكية ملوالسحية لصاالت لحااج اللعة تخدمالمساألدوية م ظع معتم دفي

Plan .لى إشرة بابية مطلاك تفوصتورة  فايةليدلصال ترسOHPة طك خاعدست. سTrillium Community Health Plan قدم وم 

لة. ئ أسيأك يلدن ا كاإذلخدمة اقدم لى مإتحدث لاى يرجا. حتاجهتتي لالسلوكية احية لصااألدوية لى  عللحصواك في بلخاص ارعاية لا

ً  .   5472-600-877لرقمالى ع Trillium Community Health Plan ءالمع مةدخب لاصتالا اضيأ كنكمي
 

https://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/Trillium_OHP%20Formulary_Medicaid.pdf
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 . Medicare  جمانرب يف ءاضعألل ةيبطلا تافصولا ةيطغت

  . Medicareن)D( ملجزء اطيها يغتي لااألدوية   OHPو  Trillium Community Health Planيطتغال 

ً ك يلدن ا كاإذاألدوية. من هذه ثفع ك ديل عينتعيسجيل، فستلا اخترت عدم كنلكو Medicare نم (د) ءزجلا ىلع لوصحلل الهؤم تنك اذإ

 لصيدلية. افي  Trillium Community Health Planاقة هوية طبو Medicare اقة هوية طبهر ظ فألجزء د،ا

 ة طلختورة  فالارساك تيليدلصن يمك، Medicareن ( م)دلجزء ال بن قك مبلخاص ااء لدواة يطتغتم يلم ا إذ

Trillium Community Health Plan بموجبى طاء مغلدوان ا كاإذ ما معرفةلOHP فع تد. س 

Trillium Community Health Plan  اة.طلمغااألخرى لخدمات الجميع 

 . 77 فحةلصافي  Medicare ايا ل مزيد حولمزالى  عتعرف
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   نغطيها.ي الخدمات التال
لى إث تحدية، عالرالى إج تاتح. عندما  Trillium Community Health Planأو OHPل بن قبية مطلارعاية لايع ية جمطتغتم يال 

ن أيجب تورة. الفافع لى دإر طتض، فقد ةاطمة غير مغعلى خدل لحصواخترت اا إذات. اريلخال ك حوبلخاص األولية ارعاية لاقدم م

  لف. يكك كم نيخبروسلخدمة. اأو ج اللعاتغطية تم يم لا إذلخدمة اقدم تب مك مكخبري

 

لخدمة اية تسمبج نموذلام يقون أيجب ا. نهثمفع لى د عقافأنك تول تقوتي لالخدمة الى  علتحصن أل بج قموذن توقيعبا قمت إذ طقع فت تدفنأ

 .73فحة لصاتير في االفول يد حولمزالى  عالخدمة. تعرفي طتغال   OHPن ان بأيبن يتضمية، وبيتقرلالتكلفة اأو وصفها، وسرد 

ً   لاصتالا ىجريف ،ةروتاف تيقلت اذإ .هتيطغت متي ام شةقانمل الوأ Trillium Community Health Plan ءالمع مةدخب امئاد لصتا

  ر. الفولى ع Trillium Community Health Planء العمبخدمة 

ً

 :لةلمشموالخدمات غير ابعض لى  علةثأم

ا هفسنتلقاء ن من تحستي تال أو لنزمالي  فهابناء تعال انككميي تالالت لحا لالج،عى إلتاج تحالتي ال ة يألدو الثم، تعالجاالض عب •

  ك(ذلى ل إمادم، وقالر مامسثور، وبالة، وفيفالخا نزنفلوإل، واردبالالت نز)

 . طقر فهظلملجات اللعاأو تجميلية لاحية الجرالعمليات ا 

  ل.لحمالى  عكتاعد لمسخدمات 

 .ماع لكشب لةاعف تسيل يتلا تاجالعلا 

 ل.فاطألا في قشقولماك نلحاج اللعال إان، ناألسيم تقو 

•

•

•ّ

•

 ة طء خالعمبخدمة ل االتصايرجى اة، فطلمغاو غير أاة طلمغالخدمات ال لة حوئ أسكيلدنت ا كاإذ

Trillium Community Health Plan لرقمالى ع)TTY 711 ( 877-600-5472 .  
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 شفيات.المست
  فى. شتي مسأارئة في طرعاية لى  عللحصواك نكيمفى. تشالمسي مة فظتنرعاية ملى  عللحصول ه أدناتفياتشالمسمع ل نعمن نح

 Hillsboro
 Tuality Community Hospital

 335 South East Eighth Avenue, Hillsboro, OR 97123 
  جدوي  ال:TTY ،وجدي  ال:ين المجارقم ال،681-1111  )503(

 https://tuality.org
 

 Portland
 Oregon Health and Sciences University

3181 SW Sam Jackson Park Road, Portland, OR 97239 
 503-494-0550 :TTY/TDD ,8311-494 )503(

 www.ohsu.edu
  

 Portland
 OHSU Center for Health & Healing

3303 S Bond Avenue, Portland, OR 97239 
  جدوي  ال:TTY ،وجدي  ال:ين المجارقم ال،494-4779  )503(

 www.ohsu.edu/visit/south-waterfront-campus
  

 Portland
 Portland Adventist Medical Center

 10123 Southeast Market Street, Portland, OR 97216 
  (503) 261-6610 TTY: (855) 691-9890

 www.adventisthealth.org/portland
  

 Portland
 Cedar Hills Hospital

10300 Southwest Eastridge Street, Portland, OR 97225 
8880-703-877  :ينالمجا رقم ال،944-5000  )503(

 https://cedarhillshospital.com

 

 جلة. الرعاية العا
ون هذه تكن أن يمكارئ. وطلارفة  غفوري فيلاج اللعلفي كية بما يرطست خيللكنها لفور، الى  عجاللعلي فيكة بما يرطلة خلعاجالة المشك

 ن. سناألاتخص أو أو سلوكية دية جسلحة لمال لمشاكا

   مسبقة.فقة اون مودسبوع ألافي  ماأي 7، مليوافي عة اس 24ار دى ملعلة جاعلااية لرعات اعلى خدمصول حلاك نكيم

   ناه.أدر ظناة، المباشرات لة والعيادلعاجارعاية لااكز ئمة بمرقالى  عللحصولارئة. طلاأو لة جلعاارعاية لللة إحالى إج حتاتال 

 
 . ةلجاعلا ةيندبلا ةياعرلا

 :لة هيلعاجانية بدلااية رعلالى  علةثألمابعض 

 .غرزلى إج حتاتقد ن لكلدم وان ثير ملكاتنزف ال تي لاح لجروا •

  قدم.لاأصابع ع وبألصاا في يرة وكسورام مكسورة صغظع 

 د إلجهااالت ل وحالمفاصااء التو 

•

•

https://tuality.org/
https://www.ohsu.edu/
https://www.ohsu.edu/visit/south-waterfront-campus
https://www.adventisthealth.org/portland
https://cedarhillshospital.com/
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   .) PCP(لية ألواية الرعا مدمقتصل با فة،لجاة علكمشيك دلت انكا ذإ

ً ً Trillium ة طخ عضو فيك نأ PCP بتكم ربخأ .دايعألاو عوبسألا يةاهن لةطع يف ،اراهن وأ اليل ،تقو يأ يف لاصتالا كنكمي

Community Health Plan ن ن متمكتلم ا إذلة. إحاأو يحة نصلى  علتحصقة. سيدق 30ن غضوخرى في ألمة مرة  مكاقىلتت. سوف

ن ك مبص لخاا )PCP(لية ألوارعاية لاقدم ن متمكيلم ا إذأو ارئة طلة شكن مبشأك بلخاص ا )PCP(ية لألوارعاية لاقدم لى مإل لوصوا

رعاية لئمة با قاه أدنارظناعد. لى موإج حتاتال . قب موعد مسونبديادة  عوأارئة طرعاية ركز لى مإل قتن فاوقت ممكن،أقرب ك في تيرؤ

  باشرة. لماات لة والعيادلعاجا

 رقم لالى ع  Trillium Community Health Planءالعمبخدمة ل صت فاة،اعدإلى مسبحاجة نت ا كإذ

)TTY: 877-600-5473(  877-600-5472.  

 

ً . اقلغم ناك ول ىتح ،ةمدخلا مدقم بتكمب لاصتالا كناكمإب لازي الف ،ةلجاع كتلكشم تناك اذإ ام فرعت ال تنك اذإ

لمة مرة  مكاىقلتت. سTrillium Community Health Planة طفي خعضو ك نأل لة وقك رسا اترد.لرالى خدمة  عللحصواك نيمك

 ال به. تصالاك نيمكآخر ن  مكانلة مإحاأو يحة نصلى  عللحصواك نيمكك .تلم مكاعةيبطيم يقتليقة دق 60ن غضوأخرى في 

ً  . 9667-647- 844لرقمالى  عةعدلمساالى  عللحصولعة سا  24رادم ىلع ضيرمتلا تاراشتسا طخ ىلإ لوصولا اضيأ كنكمي

  

  ل. لعماعات ل ساالل خاالتصايرجى يد، لمواعالة واجلعالمشورة غير الى  عللحصول

 
  ةقطنم يف ةيجراخلا تادايعلاو ةلجاعلا ةياعرلا زكارم
 :   Trillium Community Health Planةطخ  

 
 Forest Grove

 OHSU Tuality Healthcare Urgent Care Forest Grove
 1809 Maple St. Forest Grove, OR 97116 

 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 6180-369 )503)
 

 Gresham
 Adventist Health Urgent Care Gresham Station

  831 NW Council Dr. Gresham, OR 97030 
 جديو: ال  TTY،جديوي: ال نجامالم رقال، 665-8176 )503(

 
 Hillsboro

 Rose City Urgent Care and Family Practice
 6110 B N Lombard Hillsboro, OR 97123 

 جديو: ال  TTY،جديوي: ال نجامالم رقال، 894-9005 )503(
  

 Hillsboro
  Rose City Urgent Care and Family Practice

9975 SW Frewing St. Hillsboro, OR 97123   
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 894-9005 )503(

  
 Hillsboro

   Tuality Urgent Care
 7545 SE Tualatin Valley Hwy Hillsboro, OR 97123 

 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 681-4223 )503(
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 Lake Oswego
 AFC Urgent Care

 17437 Boones Ferry Rd .Lake Oswego, OR 97305 
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 305-6262 )503(

  
 Molalla

 Molalla Urgent Care
  861 W. Main St., Molalla, OR 97038 

 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 829-7344 )503(
  

 Portland
 Adventist Health Urgent Care Parkrose

1350 NE 122nd Ave. Portland, OR 97230  
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 408-7008 )503(

  
  

 Portland
 Adventist Health Urgent Care Rockwood

 18750 SE Stark St. Portland, OR 97233 
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 408-7008 )503(

  
 Portland

 AFC Urgent Care NE Portland
 7033 NE Sandy Blvd . Portland, OR 97213 

 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 305-6262 )503(
  

 Portland
 Pacific Crest Children’s Urgent Care

 6924 NE Sandy Blvd . Portland, OR 97213   
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 963-7963 )503(

  
 Portland

 Portland Urgent
4160 NE Sandy Blvd  .Portland, OR 97212 

 جديو: ال  TTY،جديوي: ال نجامالم رقال، 249-9000 (503)
  

 Portland
 Rose City Urgent Care and Family Practice Gateway

  135 NE 102nd Ave. Hillsboro, OR 97123   
 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 894-9005 )503(

 
 Sandy

 Adventist Health Urgent Care Sandy
17055 Ruben Ln .Sandy, OR 97055 

 جديو: ال TTY، جديوي: ال نجامالم رقال، 668-8002 )503(
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 اجلة.ن العاألسنااية صحة رع

 لي:ي ما انناألسبلة لعاجااية رعلالى  علةثألمابعض ل تشمو

  ن.سناألم أ •

  لمهشمة. اأو المكسورة ن سناألا 

  ة.قودفشوة مأو حج تا 

•

•

  .  ) PCD(ليةألوااية لرعا ناسنأب بيطصل بات فن،اسنألا  فيلةجاة علكمشيك دلان كا ذإ

 ب ط ءالعمبخدمة ل تصا واحد، كيدلن يكلم أو ك بلخاص ا  )PCD(ألولية ارعاية للن سناأب يبطلى إل لوصوان ن متمكتلم ا إذ

 :لى عانناألس

  Advantage Dental Services
TTY: 711  1-866-268-9631 ي نلمجاالرقم الى  عءاللعماخدمة 

  
  Capitol Dental Care

 6800-525-800-1   نيلمجاالرقم اأو   5205-585-503-1ءاللعماخدمة 
  TTY: 1-800-735-2900

  
  Oregon Dental Service

 0526-342-800-1   نيلمجاالرقم اأو  2987-243-503-1ء اللعماخدمة 
TTY: 1-800-466-6313 3958-243-503-1 أو 

أو سبوعين، أن غضوعد في لى مو علصولحاك يل عيجبك. تللى حا عااعتمادان، نسألللة عاجرعاية لى  علعثوراك في اعدتسوسوف 

ً   .لةجاعلا نانسألا لةاحل ،الماح تنك اذإ دحاو عسبوأ
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 الرعاية في حاالت الطوارئ
لى إج حتاتئ اروطلالة حا طر.خفي نك أد قتعا تلطوارئ عندماى غرفة لإ بذهاأو اف عة إسراسيى لإجة احت بنكا ذإ 911 مالرقتصل با

  اررض اضيأ ئراوطلا تالاح ببست نأ نكمي .ئجافم ضرم وأ ئةجافم بةاصإ نوكت نأ نكمي .رطخ يف كتايح عضتو يةروف يةانع

   .كلفطل اررض اضيأ ئراوطلا لةاح ببست نأ نكمي ،الماح تنك اذإ .كمسجل
ً ً

ً ً ً

ى لإج احت تالقة. وسبفقة مااألسبوع دون موفي  ماأي 7، مليوافي عة اس 24ار دى ملة علجاعلاة وارئطلات اعلى خدمصول حلاك نكيم

   لة.احإ

  

 طارئة نية ال البدالرعاية الصحية
  ر. طك في ختياية، وحفوررعاية لى إج حتات هي عندما جسدللارئة طلارعاية لا

 ل:شمتبية طلارئ اوطلاالت لى حا علةثألمابعض 

 ام.ظلعاكسر في  •

  يتوقف.ال يف نز 

  لة.تمية محبلنوبة ق 

  لوعي.ان اقدف 

 نوبات.لا 

  لم حاد.أ 

  سفنتلاصعوبة في  

  سية.حستل ردود فع 

•

•

•

•

•

•

•

  ارئ:وطلاالت ية في حاعالرال لومات حولمعان يد ممز

قي لتن أيام م3 ن غضوفي  Trillium Community Health Planء العمأو خدمة ك باص لخاألولية ارعاية لاقدم بمل تصا •

 ارئ.وطلارعاية 

  حدة.تلمااليات لوال اخآخر دن  مكايأأو فى شتي مسأام تخد اس فيقلحاك يلد 

  ا. ندأو كك يالمكسا في تهيطتغتم يال تحدة. ولماواليات لاارئ في وطلالة طية حاتغتم ي 

 لة قة بحالتعلمارعاية لابعد  ما ة خدماتيطتغتم ي. (يةعالرابعد )حية لصالة لحااار تقر اسبعد ما ئ خدماتاروطلارعاية فر تو 

لى ععد تساأنها قرة. تك مستللى حا عظالحفالى  عاعدتسأنها حية. لصاك تلار حاتقر اسبعدك للخدمات اه ديم هذقتتم يارئ. وطلا

 ك.تلح حاالإصأو ن يحست

•

•

•

 . 63فحة لصاارئ في وطغرف لى  عيتوتحتي لايات فتشالمسر قائمة ظنا

 وارئ األسنانطحاالت 
أيام  7ل اوطليوم واعة في سا 24ار لى مدعية متاحة عالرايوم. هذه لافس نن في سناألارعاية لى إج حتات هي عندما انناألسارئ وطلة حا

ً :لةثمألا ضعب يلي اميفو .ايروف اجالع نانسألا ئراوط لةاح بلطتت دق .عوبسألا يف ً

 ن.الستم كسر  •

 م.فلاأو عدوى في ك تورم حاد يلد 

 أو  بريناألسل ثية مبطاء بدون وصفة لدوال تناوند  عيتوقفال أو نوم لان ك منعيمذي لالم ألاني يعا . هذانناألسلم حاد في أك يلد 

 ل.ينوليالتا

•

•
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 ل أوقات دخوا هيلددات عيال ابعض. ةعسا 24 نضوغي  فرىت. س)PCD(ة يلألو اةيعالر انسنا أبيببطل صاتال ارجىي، نسناأل ارئة طواالح

  قملر الىعمالء عال ةمخدبل صت فاد،لديك واحن كي لم أو بكص لخا ا)PCD(ة يألولاة يعالر انسنا أبيب طلى إلالوصون من كمتتم  لذا إة.ئارط

   ئ.ارطوالالت  حافين سناأل اةيعا رىعلر ثوعالى لعدك عتساف سو و.877-600-5472

 صال االتى جراف، يعة إسارسيى لإة جاحت بنكا ذإ ارئ.وطلارفة  غةاريأو قم بز 911صل برقم تفا، عكم تراخياالهذه ن مي  ألمعيم  لذاإ

 .63 فحةلصاارئ في وطغرف لى  عيحتوتتي لافيات شتالمسر قائمة ظنا .911 مالرقب
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 رىء أزمة الصحة السلوكية وحاالت الطوا
 آخر شخص ي أأو نت أن ندما تكو عنهإن. ألماأو تكون باتشعر للفور الى  عةاعدإلى مسج تاتحهي عندما  ةيكسلولاحية لصاارئ لطواة لاح

 ن. يآلخراأو ك فسناء يذإلار أفكك يلدأو ر طك في ختمالأن ستشعر د رة. قطيلسان  عجلخروشعور بالاهو ك للى ذ علر. مثاطفي خ

  ر.طخفي ت نكا ذإارئ طولاغرفة ى لإب ذهاأو  911 ماتصل برق

 Trillium Community Health Plan مقدتقة. بقة مسافالة أو موإحلى إلسلوكية احية لصاارئ وطلاج خدمات حتاتال  •

  ارئ.وطلالة ألزمات بعد حااي اء فعضألللخدمات المساعدة وا

 ك عمك ودتاعدول مسسنحاا. رهاتقرواس يةلقلعالصحة ان يحستلات على خدمل لحصواك في عميد أنلسلوكية الصحة اقدم لمن يمك 

 زمة. ألابعد 

•

 ا هيلإ روضحلا نكمي ثيحو ةرشابملا تامزألا زكارم ،ةعا  س  24رادم ىلع ةيلحملا تامزألا ماقرأ
 

  راحتنالل ةايحلا طخ و  ه  988مقر .988  مقرلا ىلع ةشدردلا وأ ةيصن ةلاسر لاسرإ وأ لاصتالا كنكمي

  رادم ىلع نيبردملا تامزألا يراشتسم نم ميحرلا معدلاو ةياعرلا ىلع لوصحلا كنكمي ثيح تامزألاو

   .عوبسألا يف مايأ  7  لاوط ، مويلا يف ةعا  س24
  

 مات:األزحالة ل في صاالتاجهات 
 David Romprey Oregon Warmline

 800-698-2392 
  

 Teen Line Warmline
 800-852-8336

  

 Senior Loneliness Line
 800-282-7035

  

 :(ساامكالك) Clackamasعة طامق
  

 Crisis Line & Mental Health Urgent Walk-In
 11211 SE 82nd Ave, Suite O 

 Happy Valley, Oregon 97086
 503-655-8585

  

 Clackamas Adult Protective Services
 971-673-6655

  

  (هاتنومل)مو Multnomahعة طامق
 

 Crisis Line & Mental Health Urgent Walk-In 

 4212 SE Division St. Suite 100 
 Portland Oregon, 97206

 800-716-9769
 Foster Care Crisis Response and Coordination

 503-575-3767
  

 Multnomah Adult Protective Services
   503-988-4450
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 (نطشنا)و  Washingtonعة طامق
  

 ألزماتا طخ
 503-291-9111

  

 Washington Adult Protective Services
 971-673-5200

  

  يةلقعلاحة لصلجتمعية لماد ارلموا
  

NAMI-Clackamas County* يةنسباإلح بامتا  
 503-344-5050

  

 NAMI-Multnomah County
 503-228-5692

 

 NAMI-Washington County 

 503-356-6835
 

ح بتصن أن يمكجها، ال عتميلم ا إذن. ألماأو تكون باتشعر للفور الى  عةاعدإلى مسج تاتحهي عندما  ةكيلولساحية لصلارئ لطواة لاح

 ن ني منت تعاا كإذ  988لرقم ال باتصالاأو ه الأععة سا 24ار لى مد عيةلحلماألزمات ا طوطبأحد خل صاتالايرجى ارئة. طلة لة حالحاا

 ارئ. وطلة ك في منع حدوث حاعمك ودتاعديد مسة. نرأزمنت ا كاإذمما نت غير متأكد أو كلي يمما أي 

  :يةكلوية سحمة صأزأو ارئ طولة احجه اتك توأسرد اأفر دحأأو ت  أنتنكا ذإنها ث عحبلاب جتي يلاء اشيألاى لة علمثأ

 ار.تحنالاك اربتاعع في وض •

  ر. آخشخص أو ك فسناء يذك بإخبرتتي لاات ألصواع سما 

  لكات.تلمماأو أو الحيوانات ن يآلخرااء يذإ 

  لة.ئلعااأو اء ألصدقامع أو ل عملاأو لمدرسة الغاية في لبية يتخرلاأو رة طلخالوكيات السبقيام لا 

•

•

•

 ع: تملمجاار في تقراالسلدعم  Trillium Community Health Planة طقوم بها ختن أن يمكتي لااء ياألشبعض لي يفيما 

  ةاعدمسلى إاء عضألاأحد ج حتايل عندما التصالزمات أللن  ساخطخ •

  لمساعدة.الى إج حتايذي لالعضو الى إتي سيأذي لال قنتلماألزمات ا قيفر 

 (ه أدنارظنا)قدوم لاند وعشرة ألزمات المباااكز مر 

 (لاألجيرة عاية قص)رلمؤقتة ارعاية لاألزمات ا 

 يةلصحا لةلحااار في تقراالسلى  علصولحلل األجيرة امة قصإقن أماك 

ع. سبوألاأيام في  7ل اوطاليوم وي عة فسا 24ار لى مد عية متاحةعالرالة. هذه لعاجارعاية لات ر وخدمااتقراالسبعد  ما خدمات 

لة ار حاتقر اسبعدها توفيرتم يية، لوكسأو ية بطحية ارئ صوطة ل بحاقلتعتة، اط هي خدمات مغارتقراالسبعد  ما يةعاخدمات ر

  لة.لحاااء فأو شحية لصالة لحاا ارتقر اسلى عظالحفاارئ ووطلا

  اليوم. عة في سا 24 رادم ىلع لزنملا لخاد افثكم ايكولس ايحص اجالع نوقلتي نيذلا ءاضعألل تامزألل بةاجتسالا تامدخ 

•

•

•

•

•

•ً ً ً ً

ّ  . 30فحة صلافي  مةدقملا يةكولسلا حةصلا تامدخ نم ديزملا ىلع فرعت
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  راحتنالا تالواحم عنم
  ن.حستتن أك تحيالن يمكسب، لمنااج اللعامع ر. نتحاال بحصور طقد تخالجه، فال تعا وليق عن مرضني منت تعاا كإذ
 

  نتحارلال ةلشائعا ةريالتحذي لعالماتا

ن يلذاس النان  م% 80ن علقيال  ما .ارتحنالاكر في فيرفه تعشخص و أي أك نألى  عماتال عيأت ظ الحاإذلمساعدة الى  علاحص

  لجد.ال لى محم عحذيرتلا ماتال عتأخذن أيجب مساعدة. لان دوينتحار يرالان في يفكرو
  

 ار:تحنالان  محذيرتلامات ال عبعضلي يفيما 

 فس.نلال تو قألموت الرغبة في ان  عيثالحد •

 دس.اء مسل شرثس، مفنلال تيقة قرطل طيطتخلا 

  يش.لعلبب أو عدم وجود سس اليأبعور الش 

 .قاطيال لم أأو في بس لحلشعور باا 

 .نيرخآلا ىلع ائبع نهوك نع ثيدحلا 

 ينة. ثملالكات تلممان  عليتخلا 

 .توملا نع اريثك ثدحتلاو ريكفتلا 

  ات.لمخدراأو ل لكحواي طتعا 

  ج.يتهأو  قلقبالتصرف  

  هور.تبالتصرف  

  لة.لعزلشعور بااأو نسحاب الا 

  ة.يدة شدياجمزتقلبات وجود  

•

•

•

•ً

•

•ً

•

•

•

•

•

ً  !ارس راحتنالا نع ثيدحلا وأ راكفألا يقبت ال

ً   :قيرط نع ةدعاسملا ىلع لوصحلا اضيأ كنكمي

ـ بشرة ال مباتصالللة لدواتوى على مسفر تولماقام وأرثة الثن ن ملمكواتف لهااقم هو ر -988 ـ بل االتصا •

Suicide and Crisis Lifeline 988. 988لىإنصية لة ل رساإرساأو ل االتصال المن خ  ،

 ك.تاعدنهم مسيمكن يلذالعقلية ا لصحةايي ئأخصامع ل اصتتوس

مات لخدالى  عللحصواك في تاعدسالفحوصات وميم قدتنهم يمكت. ننترإلاك عبر تعطية في مقالقعل الصحة اأزمة ن رقم  عبحثلا 

لى إل قتناأو  69فحة لصار ظنازمات، أللإلضافية اخنة لساا طوطلخئمة با قالى عللحصولا. حتاجهتتي لا

www.TrilliumOHP.com. 

•

 ةطارئحالة العد الالمتابعة برعاية 
 تعد ال تابعة لمارعاية ارئ. وطلارفة  غةدر مغابعدحتاجه تي شيء أل يشما  وهذتابعة.لمارعاية لى إج حتاتارئة، قد طلالة لحااج ال عبعد

رعاية اد أي إلعدن سناألاب يبطتب أو مكية لألوارعاية لاقدم بمل تصاالية. لواج ارون ختكالمتابعة عندما  يةعار OHPطي تغال ارئة. ط

  تابعة.م

ارئ وطلايب بطن لب مطتن أك نيمكظم. تنلمان سناألايب بطأو م ظتنلمارعاية لاقدم ن متابعة ملمارعاية لى  علتحصن أيجب  •

  تابعة. لمارعاية يب ت لتركبلخاص ارعاية لاقدم بمل االتصا

 

أو لخدمة ام قدبر مأخارئة. طو ألة عاجاية رعلى  عللحصوابعد ن قرب وقت ممكأن في سناألاب يبطأو لخدمة اقدم بمل تصا •

  ا. لماذك وجال عتمن يأن سناألاب يبط

 

•  ليها.إبحاجة نت ا كإذعد د مويتحدك وبخاصة لاتابعة لمارعاية ارة إدن سناألايب بطأو رعاية لادم قلى ميتوس 

http://www.TrilliumOHP.com
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ً   ل زنلمان عا ديبعية اعرلا
  لواليةا رجخا المخططة الرعاية

 :اة عندماطغل خدمة مب ودفع مقايةاللواج رخدمة خاقدم ع م موقيدتحدلى ع Trillium Community Health Planة طك خاعدتسس
ونيغأوري والية لى خدمة غير متوفرة فإج حتات •

 فةلكتلا ثيح نم لةاعف مةدخلا تناك اذإ وأ 

 
•ّ

 
ً   لزنلمان عا ديبعئة راطلاية اعرلا

ً  اتصل . Trillium Community Health Planة طخمة قة خدطنج مرأو خال المنزن  عايدبعن ما تكوند عئةارطرعاية لى إج حتاتقد 

  في جميع ئةارطلابية طلالخدمات اة يطتغ تميارئ. وطلالخدمات بقة ة مسقافلى موإج تاتحال  لطوارئ،ا مأي قسى لإجه أو تو 911 مبرق

 ا في بمة، دتحلماج الواليات ارلخدمات خا طينغال ن نحن. سناأللارئة طلاالت لوكية وحاالسلصحة ال يشما  وهذة،تحدلمالواليات ااء نحأ

  ك.يالمكسا وندك كلذ

 Trillium Community ةطخل حمسي ال ،ئراوطلا ةفرغ ةروتاف عفدت تنك اذإ .ةئراطلا تالاحلافي اية لرعااليف كفع تدال ت

Health Plan تورة. فالى علتا حصإذم به قيالايجب  ما معرفةل 73فحة لصار ظنا لك.د ادلسا 

ُ

 

  لزنملا جراخ ةئراط ةياعر ىلإ ةجاحب تنك اذإ هاندأ تاوطخلا عابتا ىجري
سفر لاند  عكمعTrillium Community Health Planقة عضوية اطبو Oregon Healthقة عضوية اطبك يلدن أن  تأكد م1.

 الية.لواج ارخ

 Trillium Communityة طة خاتورب منهم فلطاو Trillium Community Health Planك تطية خ هواقةطبلهم هر ظأ 2.

Health Plan . 

 . Trillium Community Health Planةطلخورة ت فاسيصدرلخدمة اقدم ن مأتى تعرف  حقاأورع أي ال توق 3.

Trillium Community Health Plan ة طبخل االتصالخدمة اقدم لمالتابع تير االفوتب أو مكارئ وطلارفة  غمنلب طتن أك نيمك 4.

 لة. ئ أسيأيهم دلأو ك بلخاص ان يالتأمن  مققتحلان يدوا يرا كانوإذ

ً  ل.المنزن  عايدبعة ئارطعاية غير لى رإبحاجة نت ا كإذك بلخاص األولية ارعاية لايب بطبل االتصايرجى  5.

ً  يةاعرل اهذاختا بجي يتلا تاوطخلا فةرعمو دادعتسالا يدؤي دق .امئاد نةكمم هالعأ ةروكذملا تاوطخلا نوكت ال ،ئراوطلا تاقوأ يف

لخدمات ال بة مقالى فاتور عكلات في منع حصووطلخااعد هذه تس. قد كباء غيانثأة فوترلات الح مشكالإصلى إلوالية اج ارئ خاروطلا

ن أ Trillium Community Health Planة طلخن يمكال . Trillium Community Health Planة طيها خطتغن أن يمكتي لا

 تورة.  فالخدمةاقدم لنا مل يرسلم ا إذ ما ل خدمةبتدفع مقا
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  دماتلخر لقاء ااتيالفو
 .اةطمغ الاتدمختير الافو OHP  اءأعض دفع يال

 ا إذ أخبرهم .Trillium Community Health Planمع ل سجك منأتب لمكارعاية، أخبر لاقدم ع مى ملألواك تارياد زإعدبقوم تعندما 

ك ك معتيعضواقة طبحب طاص إليه.تير الفوال إرساعليه  بجي نم ىلإ فةرعم ىلع يةاعرلا مدقم اذه دعاسيس .اضيأ ،رخآ نيمأت كيدل ناك

  بية.طلاات اريلزافي جميع 

ً

 ل إرساأو لعضو لة فاتورلايم قدتيهم لدل يعمص شخو أي أ Trillium Community Health Planشبكة للتابع ارعاية لاقدم لمن يمكال 

  Trilliumةطة خطواسبحقة تال مسأموأي  ليتحصلعضو د ية ضنى مدعوبد ظتفاالحاأو ل يتحصلة  وكالىإعضو تورة فا

 Community Health Planعهم دقاعتملا يةاعرلا مدقم هاجت اهنع الوؤسم تسل يتلا تامدخلل.  ً

 
 . ةتئافلا ءاطخألا وأ ديعاوملا ىلع ءاضعألا ةبساحم نكمي ال

  . OHPأو لعضو لترة للفولة ب قاستيل وOHP (Medicaid(ـ لعة بتاست خدمة يلئتة لفاايد اعلموا •

 أ طسمى خي ما ا وهذك.للذتورة  فالى عللحصواك نيمك الوافقة، فلى م عليحصلم أو يحة لصحا قاألورالخدمة اقدم ل ميرسلم ا إذ 

 رعاية.لاقدم م

•

 . ةئجافم ريتاوف وأ ديصر ةروتاف ىلع لوصحلا ءاضعألل نكمي ال

 غلبملا .ئةجافملا ةروتافلاب اضيأ ىمسي كلذ نأ امك .ديصرلا ةروتاف ىمست يتلا ةروتافلا ىلع يقبتملا غلبلماترة بفولخدمة اقدم قوم ميعندما 

ن حياألام ظا في معيحدث هذ.  Trillium Community Health Planةطي تدفعه خلذالغ بلماوتر وفلمالي فعلالغ بلمان يب قالفرهو 

  يف.لالتكاعن هذه ن يلاء غير مسؤوعض ألا .كةبشلا جراخ نم يةاعرلل امدقم ىرت امدنع

ً

ً

 لى إل قتنائة، المفاجتير االفول مات حولولمعان يد ملمز .5472-600-877 لرقمالى  عءاللعمابخدمة ل تص فاك أسئلة،يلدنت ا كاإذ

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf .   

 

   . اهعفدت الف ،ةروتاف ةمدخلا مدقم كل لسرأ اذإ
   .  )TTY 711(، 5472- 600-877لرقمالى  علفورالى  عةاعدالمسلى عل لحصول  Medicaid) Oregon’s OHP(ةطبخل تصا

ً   .OHP كيدل نأ نوفرعي مهنأ نم دكأتلاو كب صاخلا مةدخلا مدقمل عباتلا ةرتوفلا بتكمب لاصتالا اضيأ كنكمي

  

   ثمنها.دفع خدمات عليك قد تكون هناك 

  فع.لداك يلعجب يان، ياألحبعض ة. في يبطتير اأي فوفع لى دإر طتضن ل، Trillium Community Health Planة طعادة، مع خ

   :اذإ ةياعرلا مدقملل عفدت نأ كيلع بجي
 أو لة لعاجارعاية لليست لن أوريغوج والية ارعلى خدمات خل حصت ون.غأوري والية ارجخنية يلروتاية الرعاى لحصل عت •

 ارئة.طلا

  انيمأت وأ ، Trillium Community Health Planةطك خيلدن ألخدمة اقدم تخبر ملم  .OHP يك دل أن ةلخدما مدخبر مقال ت •

 بعد أو في وقت   Trillium Community Health Planةطخ فرعم يف دوجوملا مسالا عم قباطتي ال امسا تيطعأ وأ رخآ

 لى  عيجب.  Trillium Community Health Planةطلختورة  فاارإصدن لخدمة ماقدم ن متمكيلم ك للذالخدمة، م يقدت

ً

ً

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
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م قيالاأو ترة الفول بمة وقالخدت في وق Trillium Community Health Planة طلخك تيلأهن  مققتحلالخدمة اقدمي م

   ك.لتورة الفال إرسال بة قيطتغلالومات لى مع عللحصواا لوأن يحاوب يجل. يتحصلابعمليات 

 ضية قلاع في ستماالالسة س وجلية االلتماعماء نثأايا لمزاار ستمراك لثأو ممت نأبت لط  مرفوضة.مةدخى لحصول علافي ستمر ت 

بعد أو فوضة في رلمالخدمات ال بها مقابدتكتم يي رسوم أفع ك ديل عينتعيك. سلح في صائيلنهااار القرن يكلم ن فيها، وعوطلما

 تماس. لالاار قرار طإخأو اء راإلجار طإخن في السرياخ يارت

ت شيكال ت، بإرساااريلسالى  عينالتأمل ثالث، مثرف طن ع مافا قام دإذ ث.داحمن ت الخدمال ابل مقالماى لصول عحلاك نكيم 

 لخدمة.اقدم ع ملدفت شيكالادم هذه تختسلم ك وبص لخاالخدمة اقدم ن مها ميل علتتي حصلالخدمات ال بك مقايلإ

، قد  Trillium Community Health Planشبكةج ارلخدمات خاقدم ار متتخدما نع اية.علرل مد المقاذ همل مععال نحن ن 

 Trillium Community  ةطخ عم كةبشلا يف دوجوم ريغ يةاعرلل امدقم ىرت نأ لبق .كتامدخ لباقم عفد ىلإ رطضت

Health Plan ،لى إك حاجة ن هناك، وقد تكوبص لخاالية ألوارعاية لاقدم ع مل ملعماأو ء اللعمابخدمة ل االتصاك يل عبيج 

 ك.تجاتيااحبية لتيمكنه شبكة للبع  ية تاعاقدم رمك ن هناأو قد يكوبقة قة مسافمو

أنها لخدمة اقدم ك مخبريتي لادمات لخالى  عللحصواار تتخعندما فع لداك يل عجبي ة.اطغغير مت الى خدمحصول علات خترا 

   :لةاحلا هذه يف .Trillium Community Health Planة طخباة طغير مغ

•

•

•

ً

•

ِ

o ك. تطيه خطتغال لخدمة هي شيء ا 

o ناه. أدج نموذلال يد حولمزالى  علح. تعرفع صاتفاقية دفاج نموذك توقيع نيمك، لخدمةالى  عللحصوال بق 

ُ   ع.دفلاية اقفتاج ذونمى لعع يوقتلاك نب ملطيد ق

 ى يسم. وOHPأو   Trillium Community Health Planةطيها خطتغال يد خدمة ندما تر عفعلداى ل عقةافلمواج نموذام دتخ استمي

ً  . https://bit.ly/OHPwaiverىلع جذومنلا نم خةسن يةؤر كنكمي .الزانت اضيأ جذومنلا ً

ً ً    :احلاص نوكيل عفدلا ةيقافتا جذومنل احيحص يلي ام نوكي نأ بجي

 تورة. الفالى  عودلموجافسه نهو لغ بلماا ن هذأن يكويجب لخدمة. لقدرة لماتكلفة لالى  عجنموذلاي حتوين أيجب  •

 ج. نموذلالى  عكعيقوت خيرات نم اموي 30ن ضو غلخدمة فياعد حديد موتتم ي 

  لخدمة.اي طتغال  OHPن أج نموذلال يقو 

  ك. فسنبتورة الفافع لى د عقافأنك توج نموذلال يقو 

  اقبسم كوربخأ اذإ كل ةروتاف لاسرإ مةدخلا مدقمل زوجي ،كلذب مايقلا ترتخا اذإ .ةاطغم مةدخ لباقم صاخ لكشب عفدلا تبلط دقل 

  لي: يبما 

•ً

•

•

•ً

o ةطلهم خفع تدة وساطلخدمة مغا Trillium Community Health Plan اة. طلمغالخدمة ا لبل مقالكامبا  

 ة طستدفعه خذي لا لغبلمالة ، ولصاات ذ لرسوماك جميع لما في ذبة، المقدرلتكلفة ا 

Trillium Community Health Plan ك لفوتر ين ألخدمة اقدم لمن يمكال لخدمة. ل 

  ؛ و،  Trillium Community Health Planةطخ عهفدتس يذلا غلبملا نع ديزي اغلبم

  اة. طلمغالخدمة ان ثمفع لى د عيةاعوطلم و ععن قافت تونأ 

o

ً

o

ً :و ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا كل مدق هنأ ،كنع بوني نم وأ كلبق نم اعقوم ،ايباتك مةدخلاقدم  مقثيو • ّ ً

o له.ثأو مملة لحاائي أخصامع اور تشلالومات وعلمان يد ملى مز عللحصواة ولئاألسح رطلفرصة ك نحولقد م   

 لومات ع معيلى جم عيحتوتتي لاقية تفاالالى  عتوقيعلك بان عنوبين أو مت نأقوم تل خاص. بشكفع لدالى  عقافت تونأ 

  اصة. لخافع لدا

  Trilliumلىإالبة طيم مقدتلخدمة اقدم لمن يمكال قعة. لموافاقية تالان سخة منلخدمة اقدم ك ميطيعن أيجب  

Community Health Plan فاقية.تالالمدرجة في ااة طلمغالخدمة الى  عللحصول   

o

o

 

https://bit.ly/OHPwaiver
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   اليةالوج رخا و أل المنزج خارة ئطار الالرعايةاتير فو
ً  ك لن لويرس، فقد Oregon’s OHP (Medicaid) دعاوقب يةارد ىلع اوسيل كةبشلا جراخ ئراوطلا تامدخ يمدقم ضعب نأل ارظن

تم ا إذلمساعدة لارد ا مونيلدن تورة. قد تكو فالى علتا حصإذ Trillium Community Health Plan ء العمبخدمة ل تصاتورة. الفا

 ح. يل غير صحبشكك تفوتر

 

ر غير يتاعاية فولراي قدمبعض مل رسي ة.لدولاخارج من ت الخدماقدمي ن متير مافوأي ى لحصل عت تنكا ذإفور لاى لا عبناتصل 

ك. بمجرد لبمجرد حدوث ذلة المشكل ب حلصعا منع. لدفاى ل عللحصوللمحكمة اى في تون حيقاض وقد ليتحصلاالت  وكالىإعة مدفو

   تورة:الفام التاس

  بية. طلاتير االفول اهتجتال  •

 لرقم الى  عكنقرب وقت ممأفي  Trillium Community Health Planء العمبخدمة ل تصا 

)TTY: 877-600-5473(  877-600-5472.  

   .ءاسم 5:00 ىتح احابص 8:00عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا

•

ًً

 

م لى الرق عا العامةيالمزلن لساخا طلخاأو بمحام ل االتصاأيضا ك نيمكر. الفولى  عبنال تصاة، لمحكما قارأولى  علتا حصإذ •

ورة ت فالإرساتم يك عندما اعدتسن أن يمكك لتهللمسن يناك قو. هنايةنلمجاانية قانولاالمشورة لى عل لحصول  800-520-5292

 . OHPام دتخ اسثناءأأ طلخا قيرطن  عكل

الء. لعمابخدمة ل تص فا، Trillium Community Health Planلبن قها م رفضتمك تبلاطن مألتورة  فالى علتا حصإذ 

 .87 فحةلصاا في نفت معلتاخا إذل فعتا  وماذكض وحقوقلرفال يد حولمزالى  عتعرف

•

 

 ر.اتيخدمات والفوبل الع مقاول دفنصائح مهمة ح
 لخدمة. اقدم لمع لدفالى  عكتقافل موبء قاللعماة بخدمل االتصالى  عةبشدك ثنح •

 

 ة طبخل االتصاتب لمكافي ظن مولب مطافعه! تد الاد، فالسدركة في لمشاالغ بع مك دفبص لخاالخدمة اقدم ك منلب مطا إذ •

Trillium Community Health Plan . 

 

  ،يةولوألا تاذ يةحصلا تامدخلا مةئاقل اقفو ةاطغملا تامدخلا عيمج لباقم Trillium Community Health Planة طتدفع خ •

 .24فحة لصار ظنا

ً

  

 ة طك مع خبلخاصة ا OHPايا تها بموجب مزيطتغتم يتي لالخدمات اا ويالمزابتصرة ئمة مخ قالى عللحصول •

Trillium Community Health Plan، 42فحة لصار ظنا ،يةاعرلا قيسنتو تالاحلا ةرادإ اضيأ يطغت يتلاو. 

 ل االتصاأو ك بص لخاا )PCP(لية ألوارعاية لام قدل متسأن أك نيمكته، يطتغتم ي ما للة حوئ أسيأك يلدن ا كاإذ

 . Trillium Community Health Planء العمبخدمة 

ً

  

لعضو لة فاتورلايم قدتيهم لدل يعمص شخو أي أ Trillium Community Health Planشبكة للتابع ارعاية لاقدم لمن يمكال  •

 ة طة خطواسبحقة تال مسأمول أي يصتحلعضو نية ضد ى مدعوبد ظتفااالحأو ل يتحصلة  وكالىإعضو تورة  فالإرساأو 

Trillium Community Health Plan اهنع الوؤسم تسل يتلا تامدخلل.   ً
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اء عضألالب طي. قد 54 حةفصلا رظنا .يةطغتلاب لةومشملا ديعاوملا ىلإ لقنلا لباقم اقلطم ءاضعألا ىلع موسر ضرف متي ال •

 لىإاب لذهللة لحافاام تخدت الساللحافاح يارتصلى  عللحصوا أولة لمشمواات اريلزالى إيادة قلان  عيضاتى تعول عللحصوا

  لة. لمشمواات اريلزا

ً

  

ك يلدن أأن يعرف ترض فلمان ن مو كاأية يعرف بطلارعاية لاقدم ن ما كاإذ طقر لك فيتاالفوار إصدن الحماية م  قبطنت ما ةعاد •

OHP . مع ن لويعمن يلذالخدمات اقدمي لى م عطق فقبطنتأنها كماOHP (. كلن ذلوفعيلخدمات امي قدم مظن معلك)و  

  

 ال ا ذ وهلهم.فع لداتم يال ا، قد ث هذيحد. عندما  بشكل صحيحقارألوا ةتعبأبك بلخاص ارعاية لا قدمقوم ميال ان، ياألحبعض في  •

لخدمة اقدم ل ما يزالك، فبلخاص ا لخدمةاقدم لمفع لدا ورفضنا لخدمةالى  علفعل قد حصلت بانتكا إذلهم. فع تدن أك يل عأنني يع

  ك. لتورة  فاارإصدلى  عقادرك غير بلخاص ا

  

 بطبشرعاية لام قدقوم ميلدفع. ساك يل عيجبيعني أنه ال ار طاإلخا . هذلخدمةال بلن ندفع مقا اننأب ديفي انم اراطخإ ىقلتت دق •

  لرسوم. ا

ً

  

ل بن قاة مطمة غير مغالخد أنك بلخاص ارعاية لاقدم أو مTrillium Community Health Plan ن نحك برناأخا إذ •

OHP87فحة لصار ظناع. ستماالسة جلب طتماس ولايم قدتل  المن خار القرا التماس في هذيم قدتي  فقلحاك يلدل ايز ال، ف. 

 

ً  .اهمدقن وأ اهيطغن يتلا تامدخلا لباقم عفد نع الوؤسم تسل تنأف ،Trillium Community Health Plan قالإغلة في حا •
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  . Medicareرنامج وب OHPألعضاء 

 . Medicareها يطتغال تي لااء ياألشبعض  OHPي طتغلوقت. افس نفي   Medicareو OHP (Medicaid)يهم لداألشخاص بعض 

 يها طتغال تي لااألدوية ل ثاء مي أشمنثفع د  OHPـلن مكيسية. يئلراحية لصاك تيطتغهي  Medicareن  فإيهما،لك كيلدن ا كاإذ

Medicare . 

ً   :نع الوؤسم تسل تنأف ،امهالك كيدل ناك اذإ

 اد لسداركة في لمشاالغ مبا •

  أو لخصومات ا 

  .OHPل بن قلرسوم ماه ية هذطتغتم ي، Medicareلخدمات ك شترلمان يالتأمرسوم  

•

•

 بية. طلالوصفات ايف لبعض تكااد في السدكة في ارالمشلغ لى دفع مباإج حتاتقد 

 ج ار من خيةعالراقدم مخترت اا إذاد سدلاركة في لمشاالغ أو مباك شترلمان يلتأماأو لخصومات افع لى دإر فيها طتضقات قد أوك هنا

لي لمحا)Aging and People with Disabilities, APD( لخاصة ا تياجاتاإلحص ذوي األشخاة ويخوخالشتب بمكل تصاشبكة. لا

ك. زاياام متخد اسيةفيل كيد حولمزارفة لى مع عكنعدويسا. س)Area Agency on Aging, AAA(خة يخوللشقة طنلمالة  وكاتبأو مك

2372- رقم لالى  ع) Aging and Disability Resource Connection, ADRC(اقة إلعاة ويخوخالشارد ل مويبتوصل تصا

  لي. لمحا  AAAأو  APD تب  هاتف مكلى رقم عللحصول 855-673

لعثور الى مساعدة في  عللحصولأو OHP (Medicaid(، و  Medicare عها ي تدفتلاايا لمزال يد حومزلارفة لمعء اللعمابخدمة ل تصا

 لخدمات. الى  عللحصوافية يرعاية وكلاقدم لى مع

 

   بك.اصة خلا Trillium Community Health Planو  Medicareطة خة اتور فاردإصت بالخدمادمو  مقمقوسي

   فع.لدان ن متمكنتى بات حلاطلماال جميع إرسلى  عقتفاالديها و eicaredMمع  Trillium Community Health Planة طل ختعم

 ة طبخل ك مشمونأره بأخك وبلخاص ا OHPضوية  عاقةطبمة رقم الخدقدم  مطأع •

Trillium Community Health Plan .ل لماك مدين بانأن لويقون ولا ال يزاا كانوإذ 

 . TTY 877-600-5473  ( 877-600-5472( لرقمالى  عءاللعمابخدمة ل تص فام،له

   تكم.اعدننا مسإمكاب

 . 73 فحةلصاك في يلإتورة  فالإرسالخدمة اقدم لمن فيها يمكتي لالة يلقلاات لمرالى  عتعرف •

لى  عجبيك، لومع ذ وقت. يأنية في بدلارعاية للنه تخدمويسذي لا CCOأو مغادرة يير تغ Medicareيهم لدن يلذااء عضأللن يمك

 لوكية.السلصحة ان وسناألارعاية صحة ل CCOام تخداس Medicareيهم لدن يلذااء عضألا
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 لرعاية المتنقلةوا CCOsتغيير 
 

   .دتممع بسب كديل نا كذاإ  CCO ركت وأ CCOs ر تغيي فيقلح اكديل

 لة لدوان أللخدمة" ال بقايسمى "رسوم م ما ا وهذتوحة.فاقة مطبأو لخدمة ا لبسوم مقاك ربلخاص ا OHP  ىمسي ،CCOك يلدن يكلم ا إذ

 يةاعرلا ايازم عاونأ سفن ىلع مةدخلا لباقم موسرلا جمانرب ءاضعأ لصحي .اهنومدقي مةدخ لك لباقم تامدخلا يمدقمل اموسر عفدت

 .CCOج برناماء عضأليها  عليحصتي لالسلوكية احة لصان ونااألسنية وبدلاحية لصا

ُ

ً

 . CCO ركير أو تتغي  يمكنكمتى
 ك نيمكتى ل ماعد حوك قواالت، هنالمجااحد. في هذه و CCOن أكثر مها يلد قطالمنابعض ك. تقامإن  مكالى عكيلدذي لا CCOتمد تع

 وقات:ألال هذه ال( خةمغادر)ل يسجتاء لغإأو يير تغار يتاخك نيمك. CCOيير تغ

ً :اذإ اموي 30ل الخ •

o أو ل فيها، يسجتلتي قمت بالاة طلخايد ال تر 

o  تلفة.ة مخطك في ختوالية وضعلانة وية معطبت خلطلقد  

ً أو، CCO ىلإ كمامضنا دعب اموي 90ل أوفي  •

o ن ك جزء منأل قويية" طتغاب "طلة خلدواك للت أرسا إذCCO  بعد وما ي 90ك يلدثم ك، بلخاص االبدء خ يارتبعد 

 اب.طلخاا خ هذيارت

 أشهر. 6دة لم CCOس فنمع نت ن كأبعد  •

  ك.بلخاص ا OHPيد تجدند ع •

 جددت نت قد ما كندع CCOار يت الخكت فرصتيفوتند وع، CCOك في ليسجتإعادة تم يشهرين، ن  علقتلمدة  OHPقدت ا فإذ •

OHP ك.بلخاص ا 

 عضاء جدد.أافة إضن ع CCOقاف يإتم يعندما  •

ً  .قبطنت ال هالعأ ةروكذملا تارايخلا تناك اذإ ارهش   12لل كألقالى  عةواحدمرة  •

 

  :توقأي في ة ادرغلماأو يير غتلاك نكملي، يا يممأي ث دحا ذإ

 ا. يدهتي ترلالخدمة ال ية حونيأو دة يقالأخاضات اعتر CCOدى ل •

ل بشكلخدمات الى  عللحصوان إك بلخاص الخدمة اقدم ل ميقوكة وبالشلة في لصاات لخدمات ذار توفتال . عندما بيطبب ك سيلد 

 لوقت.اس فنلوب في  فاة قناطبية قيصرية ورلعمل: ية. مثاورضرر غير طني مخايعل فصنم

ى لإل لوصواو عدم أة، اطلمغالخدمات الى إل لوصواو عدم أية، عالرالحصر، سوء اال ل المثا ليبعلى سمل، تش أخرى بابأس 

 ك. بلخاصة اددة لمحاحية لصااية رعلات تياجااحبرة في لخابكة ذوي للشن يبعالتارعاية لاقدمي م

  لخدمات. اقة طنج مارك خلتقاان 

•

•

•

o يخدمه ال ن  مكالىإلت قتناا إذ CCOار بإخمجرد ب ططلخايير غتك نيمك، فOHP ـ بل االتصايرجى ل. تقانالان ع

OHP لى  عنتنترإلار ب عكبستخدام حسااأو  9075-699-800لرقم الى عONE.Oregon.gov. 

 جددت نت قد ما كندع CCOار يت الخكت فرصتيفوتند وع، CCOك في ليسجتإعادة تم يشهرين، ن  علقتلمدة  OHPقدت ا فإذ •

OHP ك.بلخاص ا 

 لة. ضفلماك تلغبلخدمات اتوفير تم يال  •

  وأ ؛ايفاقث بةسانم قةيرطب تامدخلا ميدقت متي ال 

  تمرة. المسرعاية لاقص نر طلخنت معرض أ 

•ً

•
 

https://one.oregon.gov/
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 : م هعضاءألاء الهؤت. ووقأي في  CCOة غادرأو ميير غا تولبطن يأص اخاألشض علبن كيم

ي أي نية فبدلارعاية للخدمونه تيسذي لا CCOك أو تريير تغ OHP (Medicaid)و  Medicareيهم لدن يلذااء عضأللن يمك •

 لسلوكية.الصحة ان وسناألاة ية صحعالر CCOام تخداس Medicareيهم لدن يلذااء عضألالى  عيجبك، لومع ذوقت. 

 نهم يمكر. آخن  مكاية فيعالرالى  عللحصواص في نين يلذادي نلهااث الترلى  عليل مع ديينلصألاالسكا أن ويكيوألمراالهنود  

لخدمة ال بسوم مقا و ريةيادة حضر عأوية، لبقلالصحة اج برنامادة/ي عية،ندلهاحية لصالخدمات ا ق مرفمنرعاية لالى ع للحصوا

   .OHPـ لالتابع 

•

 

 أو  0557- 273-800لرقم الى ع OHPء العمبخدمات ل االتصايرجى لة. راسأو متف لهاا قيرطن  عتااريلخاعن هذه ل تسأن أك نيمك

 .Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.govني لكتروإلايد البر

 

   بكصخاال CCO  ير أو تركي تغفيةكي
 ل أفضلى  عكلن حصولتأكد ما Trillium Community Health Planة  طيد ختر :ارتباإلعين ذها في عخأن حسستلتي ياء اشيألا

اقة طبلاأو  FFSيع طتتسال تي لاخدمات لابعض  Trillium Community Health Planة طك خلفر أن تون يمكية ممكنة. عار

 ة طة خمغادرل بك قتاعدلة مسحاوبملنا ح لسماايرجى بة، ناسلماة يعالرالى  عللحصوالة في مشكاجه ندما تو عمها.يقدتتوحة فلما

Trillium Community Health Plan . 

 ك.تطل خيبدتن ن متمكتلك بلخاصة امة الخدقة طنح في مآخر متا CCOك ن هناأن يكويجب ادرة، فلمغارغب في تل ا ال تزنتا كإذ

قم لرالى ع OHPء العمبخدمة ل االتصاك لثأو ممك أنت و/نيمك بك.ص اخلا CCOة ادرغأو مر ييغب في تترغت نكا ذإ OHPخبر أ

  طيحملا تيقوتب ءاسم 5 ىلإ احابص 8عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان  مTTY 711 ( 800-273-0557(أو   800-699-9075

 ىلإ اينورتكلإ اديرب لسرأ وأ ONE.Oregon.gov لى  عتننترإلابر  عكبخدم حسات اسدئ.لهاا

Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov . 

ًً

ً ً

 

  يد.لمزارفة لمع 80فحة لصااجع . رCCOير يتغاء نثأرعاية لالى  عللحصواك نيمك

  ض لبعدرةالمغا منك Trillium Community Health Plan  طةخ لبط ت أنيمكن

   .اباألسب
 :نتا كإذنا تط من خكحذف OHAن م Trillium Community Health Planة طلب خطتقد 

 يةحصلا يةاعرلل كتجاح نع اجتان كولسلا ناك اذإ الإ .انيدل مةدخلا يمدقم وأ انيفظومل بارخ تببس وأ نواعتم ريغ وأ ئيسم •

  ك.تعاقإأو لخاصة ا

ً

 يير تغ أوك بلخاصة احية لصارعاية لاايا ام مزتخدباسآخر شخص لح لسماال ثى، مألخرانية قانولال غير فعاألاأو ل تيااالحارتكاب  •

  األخرى.رامية ال اإلجعمألاب ارتكاأو رقة السأو بية طوصفة 

في ظأو مون يآلخرالمرضى اأو يه فظأو موحية صلارعاية لاقدم لى مإك ليه ذتوجن يمكالعنف. بيد تهدلاأو نف لعا •

Trillium Community Health Plan ة طة خ قدريرطل خبشكيد به تهدلاأو نف لعال  فعقييع. عندما 

Trillium Community Health Plan ن.يآخراد أو ألفرك لات لخدمايم قدتلى ع  

 

CCO   تبلط اذإ اباطخ ىقلتتس تنا.طن خك ملى حذف عقةفالموااجعة ومر( ونيغأور في والية لصحةاة ئي)هلوالية ان لب مطنن أيجب 

87  حةفصلا رظنا .رارقلا ىلع قفاوت ال تنك اذإ وأ يةلمعلا نع ايضار نكت مل اذإ ىوكش ميدقت كنكمي ك.تقاف( مولةاإز)ل يسجتاء لغإ

 تماس. لالب طأو شكوى يم قدتفية يرفة كلمع

ً

ً

mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
https://one.oregon.gov/
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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  :(حصرلاال ثال لمايل سبى لـ )ععلق بتتب اسبألنا طتخمن ذفك حب لطن تأ Trillium Community Health Planة طخلن كيمال 

 حية.لصاك تلور حاتده •

 لخدمات. اام تخد اسعدم 

 لخدمات. ان يد ملعداام تخداس 

فسي نلاج اللعا ق مرفأول األجلة يوطرعاية لا ق مرفلث)مرعاية  ق مرفك فيتم وضعين أأو ت لخدمااام تخد اسكعلى وشنت أ 

 ( نيالسك

 .نواعتم ريغ وأ الطعم نوكي دق يذلا صةاخلا تاجايتحالا يوذ كولس 

ت لخدمااأو قبلية تالمسلخدمات ان يد ملعدالى إح ألرجالى  عجحتاتك سنأي نيعبي طلاك لسجأو بية طلاك تلأو حاحمية لماك تقبط 

 ن.ثملاة ظاهبقبلية تالمس

 لعقلية.اأو نموية تلاأو نية لذهاأو دية جسلاك تعاقإ 

 .ODHS Child Welfareبعهدة نت أ 

 .عامتسا سةلج وأ اسامتلا بلطت وأ رارق ىلع قفاوت ال وأ ىوكشب تمدقت 

 .Trillium Community Health Plan ةطخ يهلع قفاوت ال كتياعر نأشب ارارق ذختت 

•

•

•

•ً

•

•

•

•ً

•ً

 

طة بخل تصاسجيل، تلاات عفاءإأو لمؤقتة ا ليسجتلاات ثناءت اسأوك ليسجتاء لغإتم يأخرى قد سباب أل  حولةئاألسأو لومات لمعان يد ملمز

Trillium Community Health Plan ء العمأو خدمات   5472-600-877لرقم الى عOHP 0557-273-800لرقم الى ع . 

  

ً ك.بلخاص ا OHP ديدجت ىلإ جةاحلا نم لقألا ىلع اموي 60ل بك قبلخاصة ال يسجتلااء لغإ قحقومع اب طعلى خل تحصسوف 

CCO   تركوأ ريي تغاءنأث الرعاية
 قدمي مفس نلموصوفة، ورؤية األدوية اية طتغلخدمات، وافس نلى  عللحصوا ططلخان يغيرون يلذا عضاءألابعض ن إمكابل اال يز

 لخدمة ال بسوم مقان خدمة رل متقانالاأو  CCOsل يبدتند  عتغيرتن لعاية لران أني يعا ذ وهشبكة.لال اخا ديكونولم لو تى لخدمات حا

  رعاية".لال تقانا "انياألحبعض يسمى في  ما ا وهذ.CCOلى إ OHPـ لتابعة لا

 

ً تي لادمات خلاو يةاعرلا ىلع كلوصح نم دكأتلل اعم مةيدقلاو ةديدجلا كططخ لمعت نأ بجيف ،ةريطخ يةحص لكاشم كيدل تناك اذإ

  ا. حتاجهت
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  ؟ ططخلا رييغت ءانثأ ةياعرلا سفن ىلع لوصحلا هنكمي نم
لمرضى للية قلعالصحة ارعاية أو ى، فتشالمسرعاية في لى إن حتاجويأو ة، اكل صحية خطيرن من مشيعانون يلذااء عضألللمساعدة اهذه 

 لمساعدة:الى هذه  علحصولانهم يمكن يلذاك ئلألولة ثألما بعضبلي قائمة ين. فيما ييلاخلدا

 ئية.النهالة مرحلالوي في لكال فشلارعاية مرض لى إن حتاجوين يلذااء عضألا •

  .ايبط فةيعض مهتحص نيذلا لافطألا 

  لرحم.ا قنوعدي ثلان اطج سرال عمجبرنااء عضأ 

 اإليدز.شرية/بلاعة المناقص نس بب فيروبسرعاية لامساعدة لى  عونليحصن يلذااء عضألا 

  ع.زرلعملية ا ن خضعويلذااء عضألا 

   .اثيدح الفط اوبجنأ نيذلا وأ لماوحلا ءاضعألا 

  ن.اطلسران ج ماللعان يتلقون يلذااء عضألا 

رعاية لى إلحاجة لر ط في خونيكأو حته لى ص عيرط ضرر خمني نة قد يعاستمردمات معلى خل يحصلم ا إذعضو أي  

 سسة.لمؤاأو فى تشالمس

•ً

•

•

•

•ً ً

•

•

 : هويةعالراه هذه ير فتمتسذي لاني لزماار طاإل

  . OHP (Medicaid)و  Medicare نم لك مهيدل نيذلا ءاضعألل اموي  90•

 :أقصرني لزماار طإلان ا كاآلخرين، مهمااء عضأللسبة نلبا 

ً

•

o 30 وأ ،يةكولسلا حةصلل اموي 60 و نانسألا حةصو يةندبلا حةصلل اموي 

 لخاصة به. ارعاية لاة طاجعة خلعضو بمرليد الجد ألولية ارعاية لام قدقوم ميتى ح 

ًً

o

  ططلخايير تغاء نثأرعاية لاس فنلى إن حتاجوين يلذااء عضألان أن م Trillium Community Health Planة طتتأكد خس

 لى: عونليحص

  رعاية.لالى إل قنلاورعاية لالى إل لوصواار ستمرا •

 تى ح Trillium Community Health Planة طبكة خا في شنوم يكوللو تى  من مقدمها حتلخدماالى  عللحصوح بالسماا •

 :هن هذاحد ميحدث و

o أوتمد، لمعاجي العلارر قلماأو نى ألدالحد ال اكتما  

o اجعة يتم مري، فسئخصاأ ل بن قرعاية ملانت ا كاإذية. بطلاحية النان لوبة مطم تعد ملعاية لران أاجعة لمراقدم رر مقي 

 ل.  مؤهقدم خدمةل مبن قج ماللعاة طخ

 ي: عاية هلران ع مااألنولي. وهذه لحاارعاية لاقدم ع مل متمتكتى ية حعالراع ابعض أنوستمر تس •

o (.هابعدلوالدة وال ب)قل فطل/والدة لحمابعد ل وبعاية قلرا 

  ع.لزرابعد ى لألواسنة لاتى ع حلزراخدمات  

  ج. ال عار لمس(انطلسراج ال)عئي يميالكاج اللعاأو ع إلشعاا 

  ه.الأعكورة لمذاعاية لرلنية لزمار طألال قاتنان أكثر من ي تكوتلاا ويدتحد لقألاج اللعاار ألدوية ذات مسا 

o

o

oً

 

 لرقم الى  عءاللعمابخدمة ل تصا، Trillium Community Health Planة ط خقينستياسة نسخة من سلى  عللحصواك نيمك

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health :ينورتكلإلا انعقوم ىلع اضيأ دجوي .877-600-5472

plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html. ء اللعمابخدمة ل االتصايرجى

  لة. ئ أسكيلدنت ا كاإذ

ً

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html


 
 www.trilliumohp.com     82أو تفضل بزيارة الموقع  877-600-5472هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بالرقم 

 

 اة. يلحية ارعاية نها
 . بقةمس الاتوجيهالت
ار بإخن إلصابة ماأو لمرض اك نعيم. قد جاللعا ورفض ل في قبوقلحال شميا  وهذتهم.يعان ربشأات ار قرتخاذان يلغالبا لجميع قيح

 ك افأهدك وتاقدتك ومعت رغبايدتحدبن أوريغون والية ك قانولح يسما. يهقلترغب في تتي لارعاية لان  عكلثأو ممك تلئعااد أفرأو ك بيبط

ُ   مسبقة.لات ايهجلتوا مساب اذه فرعيو .يةاعرلا نم عونلا اذه ىلإ جاتحت نأ لبق ،امدقم ً
 

 ي:لي بما قبالمسجيه التوك لح يسم

 ك. سفنبر عنها يبتعلالى  عقادرإذا كنت غير حية لصااية رعلاك في تورغباك افأهدك وتاقدتك ومعيمركة قمشا •

 لثمم صخشلا اذه ىلع قلطي .كسفنل اهذاختا نم نكمتت مل اذإ كب صةاخلا يةحصلا يةاعرلا تارارق ذاختال صخش يةمستب مق 

  لدور.اا ذ في هللعمالى  عقافيون أيجب ك وبلخاص احية لصارعاية لا

بية طلارعاية لان بشأت اار قرتخاذا في قلحاحية واجرلالعمليات اأو بي طلاج اللعال أو قبو في رفض قلحك بالح يسم 

  ك. بلخاصة ا

•ُ

•

 . ةقبسملا تاهيجوتلا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا ةيفيك
ً ً ل لحصوايد، ولمزارفة لمعبنا ل تصا طق". فيةحلصاعاية لراات ار قرتخاذاى "يسمبقة. وسملا تاهيجوتلا لوح ايناجم ابيتك كل مدقن نأ اننكمي

 لرقم الى ع Trillium Community Health Planة طء خالعمبخدمة ل تصا. قبالمسجيه التوج نموذيب وتلكان نسخة ملى ع

  .Trillium Community Health Planة طقدم ختكما . 877-600-5472

www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx يرجى زيارة:  المسبق،جيه لتواج نموذل يتحمل

ً  أو  4805-422- 800لى: ع Oregon Health Decisions ـب لاصتالا قيرط نع قةبسملا تاهيجوتلا ىلع فرعتلا اضيأ كنكمي

  ءاسم 3 ىتح احابص 9ن س، ميلخمالى إن ينثالان : مللعماعات ( سا711لرقم ال باتصالايرجى ، TTY تخدمو)مس  503-692-0894

 دئ.لهاا طيلمحات يبتوق

ًً

 

 يرجى قة، بالمس يهاتتوجل باقلتعيفيما  Trillium Community Health Plans ططءات خاإجرسة وسيال ات حولوملمعان يد ملمز

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html زيارة 

 
 

  مسبقةجيهات التوالول حرى خأيدة معلومات مف

 لى إك لو وصوأك تيطتغل ظتيه، فسل عتوقيعلا وقبالمسجيه وتلابأة تع اخترت عدم اإذك. اريتاخهو  قبالمسجيه التول ستكماا •

  هو. كما رعاية لا

 جيه وتئة وتوقيع بتعررت عدم ا قإذ Trillium Community Health Planة طل خبن قلف متل مخبشكك ل معلتعاماتم ين ل 

  .قبمس

 .نهم اخسن مهئاطعإو نهأشب كتلئاعو مةدخلا يمدقم ىلإ ثدحتلا نم دكأتف ،اقبسم اهيجوت تلمكأ اذإ 

 .قعلموال وتملمكا قبالمسجيه التوا في اجهات قمت بإدراريي خأ Trillium Community Health Planة طخحترم تس 

•

•ً ً ً

•

 

https://www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html
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Trillium Community Health Plan    ةطخ عبت  ت مل اذإ ىوكش ميدقت ةيفيك
 . قبسملا هيجوتلا تابلطتم

  . قبالمسك يهجي توه فبلطت ما ذيفنتبرعاية لام قدقم ميلم ا إذالصحي يص ترخلاتب لى مكإى يم شكوقدتك نيمك

 

  يةحلصاص خيالتراب تكم  

711( لرقم ال باتصالايرجى ، TTY تخدمو)مس  503-370-9216

  ئلهادا طيلمحا تيقوتب ءاسم 5 عةاسلا ىلإ احابص 8عة لساان لجمعة، مالى إن ينثالان ل: ملعماعات سا

 لى:إيد البربشكوى ل إرسا
 1430 Tandem Ave NE, Suite 180 

 Salem, OR 97301

hlo.info@odhsoha.oregon.gov ني: لكتروإلايد البر

ًً

 نسخة لى عل لحصول TTY 711( 877 -600-5472(رقم لالى ع  Trillium Community Health Planءالعمبخدمة ل تصا

 الشكوى. ج نموذن ورقية م

 لى: عيدلمزارفة وى ومعلشكااج على نماذلعثور اك نيمك

www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx . 

 

 ق.لمسبايه جتوال إلغاء فيةكي

ً ً  ة بير( بأحرف كةلغا)م CANCELED بةاتك اضيأ كنكمي .قهيزمتو قبسملا كهيجوت نم اخسن بلطا ،ءاغلإلل

Oregon Health Decisions ـ بل تصات، المعلومان يد مو مزألة ئ أسلى عللحصولا. خهيارتا ويعهوتوق

  .TTY 711(  503-692-0894(أو  4805-422- 800لى ع

  

  ؟بقمسجيه الو التو  POLST ين بقفر ال هوما
)Portable Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST(  ةايحلاى لعافظ حلما العالج مقديلتلة حمولماامر ألوا

POLST ال  مر.علااية ب نهااقترد نالج ععلافي ك تاغبلرية طبلات الخدماقدمي مع اتبامن د كأتللدامه خستانك كمطبي يذج هو نمو

 الج علاواع  أنميعجى لصول عحلان ك معنتمخرى أب اسبأأو ة طيرخض ا أمرناني معت تنكا ذإن كل، وPOLST ءلم ادبأ كنم بلطي

 :قسبلماجيه لتواعن  POLSTختلف ذج. يلنمواا ذ هنزيد علمارفة عك منكيم فبي،طلا

ً ُ

POLST   قسبملاجيه لتوا  

  بيطأمر   ني نو قاندتمس  به؟د ما المقصو

 ن  عارهمعمأيد لذين تزان يلغالبالجميع   ؟اليهحصول علاع طيستن يم

ً ا ماع 18

ن مي نعمر يعا في أي خصي شأ

 طير مرض خ

ى لإية الرعاقدمي متاج حهل ي

 قيع ؟لتوافقة/الموا

ل ب قمنعليه افقة لموايعه وجب توقي يةعالرام قدافقة ملب موطتيال 

 يةلصحارعاية لاقدم م

 يةللحااحية لصالة لحااأو رعاية لا  يةلبقتالمسحية لصالة لحااأو رعاية لا  ؟مدخستمتى ي

 

https://oregonpolst.org/    بزيارة: ل فضتيد، لمزارفة لمع

 .  3965-494-503لىع Oregon POLSTـ بل تصاأو  polst@ohsu.eduني: لكتروإلايد البر

mailto:hlo.info@odhsoha.oregon.gov
https://www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx
https://oregonpolst.org/
mailto:polst@ohsu.edu
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 . يةالعقل حةالص بعالج صخاقرار الاإل
لعقلية. الصحة اج البع قلتعلمان الإلعاج نموذلاا يسمى هذلية. وقلعاحية صلارعاية للخاصة بااك ت رغبابة لكتاجنموذن أوريغولدى والية 

  لإلكماار يلخا كيلدك. بلخاصة العقلية اصحة لاج ال عأنبشات ار قرتخاذاك نيمكال أو ية، لقلعالصحة ازمة أك يلدن ندما يكو ع هوجنموذلا

 ك. تيعان ربشأات ار قرتخاذاك فهم ونيمكأزمة، و ن في ال تكوج، عندمانموذلاا هذ

 

    ؟يج لموذلناا ل هذفعا يماذ

 ن ا كاإذ ما ايقررن أ طقن فيبيبطلمحكمة ول كنيمك. فسنبات ارالقرلى اتخاذ  عقادرإذا كنت غير ها يدتي ترلارعاية لاع لنموذج نواح يوض

 لعقلية.اك تأن صحبشات ار قرتخاذاك نيمكال 

نبشأات ار قرتخاذاللغ باشخص سمية تلامه دخت اسكنيما. تريدهال ا وتريدهتي لارعاية لاع ال أنوات حواريتخاذ خج بانموذلاا ك هذلح يسم  

 ما خصالشا ذر هيقر، فسبةك مكتوت رغباكنتلم ا إذك. ت رغباعتبااك ون عبةاينتحدث لالى  عيهتسمذي لاشخص لا قافأن يويجب ك. تيعار

  ده.يتر

 ك بلخاص اج نموذلاح بيصث، فسالثلاات سنولاك لتل الار خ قرتخاذالى  عقادربحت غير أصا إذات. سنو 3 لمدة طقح فلر صااإلقراج نموذ

ن بشأات اريتخاذ خاك نيمكارك عندما إقرء لغاإك نيمكأخرى. ات مرة ارالقرن اتخاذ ن متمكتتى ل حالمفعول سارية ظتل. سالمفعوساري 

 ات ارالقرالتخاذ سميه تذي لاشخص لاك وبلخاص ا)PCP( لية ألوارعاية لاقدم ن مل ملكك بلخاص اج نموذلااء طإعك يلعيجب ك. تيعار

  ك.ن عبةنيا

 

-https://aixل ال من خونيغأورع والية قبزيارة موية، قم لقلعالصحة اج العح فصاإن  عيدلمزارفة لمع

   xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf

 

لى  عكللذج نموذد يوجى. يم شكوقدتك نيمكك، فبلخاص اج نموذلاك في ت رغبايةعالراقدم ع مبتيلم ا إذ

www.healthoregon.org/hcrqi .لىإك ال شكوارس: 

 Health Facility Licensing and Certificaion Program

 800 NE Oregon Street, Suite 465 

 Portland, OR 97232

mailbox.hclc@odhsoha.oregon.gov  ني: لكتروإلايد البر

0556-673 (971) فاكس: 

  

https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf
https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf
http://www.healthoregon.org/hcrqi
mailto:mailbox.hclc@odhsoha.oregon.gov
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  لمعاملة.ساءة اإلهدار وإل واتيااإلبالغ عن االح
ن حنيدة. بصحة جاء وأصحا يكونون ألى  عئناعضاألمساعدة حية لصااية علرال اأمو قنفاإن لتأكد مايد رنية، وتمعية مجة صحطنحن خ

 ك.لبذقيام للتكم اعد لمسبحاجة

 

. لل مجهوشكباإلبالغ عنها ك نيمكن! ت ممكقرب وقأا في نه عغالبإلقم باثت، فلة قد حدلمعاما إساءة أوار إهدأو ل تيااحن أتقد تعنت ا كإذ

 ن م .اريرقت تمدق اذإ كتيطغت رسخت نل .لةماعملا ةءاسإو ردهلاو لايتحالا نع نوغلبي نيذلا صاخشألا تافلاخملا نع نيغلبملا نيناوق يمحت

 لة. لمعاما إساءة أوار إهدأو ل تيااحن  علغبيشخص ييز ضد تملاو أيد تهدأو قة ي مضانيقانولار غي
ً

 
 Trillium Community Health  ةطخو نوناقلل فلاخ  م Medicaid يف لايتحالا

Planدجلا لمحم ىلع اذه ذخأ  ت.   
  ي: هاية عالري ل مقدمبن قستخدام مالاساءة إر ولهدال وياالحتالى علة ألمثابعض 

 Trillium Community Health Plan  ةطخ اهيطغت مةدخ لباقم اموسر كيلع ضرفي يةاعر مدقم ·

 هاتتلقالم تي لالخدمات لرعاية لاقدم ترة مفو 

 يةحصلا كتلاح ىلع ءانب اهجاتحت ال مةدخ كل مدقي يةاعر مدقم 

ً

·

·ً

  ء هي:ضاعألابل ن قة ماملالمعساءة إر واإلهدال واتيحالاى ة علثلألمابعض  

  لفعلك بالصوف اء مولدوعلى وصفات ل لحصولن يتعدداء مبطألى إهاب لذا ·

· ايالى مز عللحصولآخر ص شخم هوية تخدسيشخص  

  

 . ةلماعملا ةءاسإو رادهإلاو لايتحالا نع غالبإلا ةيفيك
 :قطربعدة لة إساءة المعامار وإلهدال وتيااالحن  عغالبإلاك نيمك

 

ً  عن الغ باإلب مقون.  Trillium Community Health Planةطخ ىلإ ةرشابم بتكا وأ تنرتنإلا ربع لهسرأ وأ اسكاف لسرأ وأ لصتا

 جة  المدرلةدولات الاكى ولإء اعضألاأو لخدمة ادمو ا مقبهكيرتلتي اها ه بتبمشلا مادخستالاة ساءإر وادإلهاتيال وحالات اليعمع ميج

  ه.اأدن

 5472- 600-877 ن:لساخا طلخاتصل با
3991-805-844  فاكس:
www.trilliumohp.com/login.html ل:ال من خنةآملة ل رساإرسا
 Trillium Community Health Plan لة:راسك منيمك

 PO Box 11740 
   Eugene, OR 97440-3940 

 أو

 :لىإلة راسأو مفاكس لال ارساأو ل االتصا قيرطن  عتهمل معامةإساءرهم واهدإاء وعضألال تيااحن  عغالبإلا

 DHS Fraud Investigation Unit
 P.O. Box 14150

 Salem, OR 97309
 FRAUD01 (888-372-8301)-888-1 ن:لساخا طلخا

   اخنالس طلخاية: عنا 1525-373-503فاكس: 

 .www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspxني: لكتروإلاقع لموا

https://www.trilliumohp.com/login.html
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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 (يةعالراقدمي بم)خاصة أو 

  

   OHA Office of Program Integrity

   3406 Cherry Avenue NE

  Salem, OR 97303-4924

 FRAUD01 (888-372-8301-888-1(  ن:لساخا طلخا

2577-378-503 فاكس: 

 .www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspxني: لكتروإلاقع لموا

 أو

 Medicaid Fraud Control Unit (MFCU)

 Oregon Department of Justice

 100 SW Market Street

 Portland, OR 97201

1880-673- 971 لهاتف: ا

1890-673-971 فاكس: 

  

  نت:ترنر اإلعبية واالرع مقدم بةاصلخا لاتياالح لياتمعن ع الغلإلب
 www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx  

 ا بملة، لصات اذين انقولاع ميجع تبسن. مادخستالاة ساءإار ودإلهاتيال وحالاع منب Trillium Community Health Plan ملتزت

  درالي.اذبة الفيكلا تابلاطلماانون وقالوالية في ة كاذبلات الباطلماانون  قلكذفي 

 

https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx
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 جلسات االستماع وظلمات وااللتماس والتلشكاوي ا
لمات ظتلاى ولشكاوا)لم ظتلاام ظنلى إل صولوانهم يمكاء عضألاأن جميع ن م  Trillium Community Health Planةطتتأكد خ

ل لومات حولى مع عللحصوااللتماسات واأو لمات ظتلاأو شكوى للاء عضألام يقدتل يتسهل نحن نحاو(. عستماالالسات تماسات وجلالاو

 ن. أوريغو في والية لصحةايئة لى هإع ستماالسة يم جقدتفية يك

 

 كديوزت اضيأ اننكمي .عامتسالا تاسلج وأ/و سامتلالا وأ ملظتلا وأ ىوكشلا يةلمع نم ءزج يأ يف ةدعاسملا ىلإ جةاحب تنكا إذبرنا أخ

نت ا كإذا. نبلخاص اار طاإلخج نموذن خ منسفر تتوكما اللتماسات. االتظلمات والشكاوى/مع لنا ة تعاميفيل كلومات حولمعان يد مبمز

 :لى عبنال تص فاب،يتلكا هو موجود في ما الفبخومات للمعان يد ملى مز عللحصوافي  أو ترغبلى مساعدة إبحاجة 

ً

3948-214-541  تف:لهاا •

TTY: 877-600-5473 877-600-5472 لرقم الى  عينالدلمات ظتلا قنسبمل تصا 

3991-805-844  فاكس:  

Trillium Community Health Plan  د: يبرال 
 PO Box 11740

  Eugene, OR 97440-3940 

Grievances@TrilliumCHP.com  ني: لكتروإلايد البر 
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forني: لكتروالاقع لموا 

 members/member-satisfaction.html

•

•

•

•

•

  

   وىيم شكقد تويمكنك

 .ضار ريغ كنأب انربخت وىكلشا •

 لخدمة.اقدم أو م Trillium Community Health Planلى  عقافا ال تودمنع لنزاعايحدث  

 حية لصارعاية لاأو خدمات  Trillium Community Health Plan  نع ايضار نكت مل اذإ مهيدقت كنكمي ىوكش وه  ملظلتا 

  .ىوكش اضيأ عازنلا نوكي نأ نكمي .كب صاخلا مةدخلا مدقم وأ

ٍ

•

•ً

ً

ً  .اضيأ تاعازنلاو تاملظتلل وىكشلمة ك  OHPم تخديسألمر، ال يتسهل

  مةدخب لاصتالا ىوس كيلع ام .لضفأ رومألا لعجن نأ لواحنس .كتياعر نم ءزج يأ نع ايضارن تكلم ا إذكوى يم شقدت في قلحاك يلد

 ك نيمكم. لاظلمااء نأمأو  OHA ىلإ ىوكش ميدقت اضيأ كنكمي .TTY: 877-600-5473 877-600-5472, لرقمالى  عءاللعما

 . 0450-642- 877-1لى  علماظلمااء نأمأو  0557-273-800-1 لرقمالى ع OHAلى إل لوصوا

ً

ً

 أو 

 تب:اك

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

  Eugene, OR, 97440
grievances@Trilliumchp.com ني: لكتروإلايد البر

4861-850-844 فاكس: 

ً -www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for ىلع ىوكش جذومن ىلع روثعلا اضيأ كنكمي

 members/member-satisfaction.html

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
mailto:grievances@Trilliumchp.com
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
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 تم ي، فسOHA ىلإ ىوكش تمدق اذإ .ايباتك وأ ايهفش تقو يأ يفو ايازملا وأ مةدخلا ضفر فالبخلة سأ أي ملى حويم شكوقدتك نيمك

 .Trillium Community Health Planة طلى خإلها إرسا

ً ً

 

 :ىوك شمقديإلى تك عدفقد تلتي اب اسبألالة مثأمن 

 لقنلى  علحصولاأو يد اعلموايد تحدل في مشاك •

  يهيش فتعذي لان لمكاان القرب مبرعاية قدم لى م علعثورال في مشاك 

 أو ن يقئلسااأو لخدمات اي قدمفي مظأو مورعاية لاقدمي ل مبن قفهم ملاأو ام حتراللشعور بااعدم  

  Trillium Community Health Plan

 لحالى أي  ععليهالت لكن حصا منها، و لم تكن متأكدتيلارعاية لا 

 فعهادلى  عقافم تولتي لالخدمات اتير افو 

 قةافلمواات ار قرتخاذال Trillium Community Health Plan يد دتمقترحات ل معات حوانز 

  لقنتلا لةيسو وأ قئاسلا مةالس 

  يتها قلتتي لالخدمة اجودة  

•

•

•ً

•

•

•ُّ

•

 

 

 ك. لبذقيام للك نبي مإذن كتابك، ن عبةيانى يم شكوقدتك بخاص لالخدمة اقدم أو مل ثلممليجوز 

 

 نا يقلتذي لايوم لان ل معمأيام  5ن غضوك في لتم ذيك. وسته صحبلطتت ما قعة وفبسرم به قيالان يمك ابمك خبرنك وار في شكوظننس

 ك.ايه شكوف

 

ً   طقلب فطنلوقت. سان يد ملى مزإج حتانا لماذك خبرنل. سعمأيام  5 نوضغ يف اباطخ كيلإ لسرنسف ،تقولا نم ديزم ىلإ انجتحا اذإ

 نم اموي 30 ن غضولة في ك رسالل نرسلة. سفضلماك تلغبل ئلرسااميع بة جتاتم كيك. ستحلي مصك فلن ذا كاإذقت لوان يد ملمزا

 ا. ل معهتعامنيف سكح تشرشكوى لانا مالت استاريخ

ً

 

ٍ لرقم الى ع OHP ءالمع تامدخ ةدحو عم كلذ كةراشم كنكميف ،كاوكش عم اهب انلماعت يتلا قةيرطلا نع ضار ريغ تنك اذإ

 OHP  ءعضاأن  عونافعلمدالم هم اظملااء نأم. OHAـ لالتابع لم اظملااء نأمج برناممع ل اصالتوى يرجأو  1-800-273-0557

 . OHAلىإني لكتروإيد ال برإرسيرجى ك. تعدلمسان قصارى جهدهم لوبذيوس

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov  0450-642-877 لرقم الى علة ك رسا اترأو . 

ني لكتروالاقع لموا} لى إل قتناأو   1-1-2لرقم اتصل با. Info 211هو ك تمعلخدمات في مجالدعم ولآخر مورد 

www.211info.org دة.اعللمس 

 

 

mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
https://www.211info.org/
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  لخدماتا يممقد وطناالب من ايهقدامتع واهقدياتعمو  Trillium Community Health Plan  ةخطل كنم يال

   المشاركين:

ة يجتنلب طيذي لالخدمة اقدم بية ضد مات عقااءإجرو اتخاذ أتماس لالالشكاوى واام ظنعملية ن أي جزء مام تخد اسمنلعضو امنع  •

 لعضو. اتماس لاأو يدعم سريعة 

 أو عل؛ فلها بايمقدتتم ع ستماالسة أو جتماس لاأو شكوى سحب لى  عشجيعتلا 

 لعضو.ال يسجتاء لغإلب طلأو  عضاءألاأحد لرد ضد لبب اع كستم اسأو جلسةتماس لاو أشكوى يجة تنأو يم قدتتخدم اس 

•

•

  

   اهخذنتا ارير قرتغيبتنا ب مطاليمكنك

ً   . اسامتلا اذه ىمسيو
ا. ناربقرك بريخاب رفض طك خلل نرسسية، فلوكالسلصحة اأو ن سناألا بطأو خدمات بية طلالخدمات ان لنا ملأو قفنا قأوأو ا رفضنا إذ

 كما )Notice of Adverse Benefit Determination, NOABD(.  يبلسلا ايازملا رارق راطخإ اضيأ اذه ضفرلا باطخ ىمسيو

 ارنا.بقرك بلخاص الخدمة ادم قنخبر مس

ً

  ا. نار قرنفستأتك نألتماس لالايسمى  ما اوهذ  ه.ييرغا تمنب لطن تألك ق حا، يقرارنى لفق عاال توت نكا ذإ

 

 رارناقلى ال توافق عنت ذا كطوات إخه التبع هذا

ة طوخال
 ألولىا

  س.ماديم التب تقاطل
ً  .  )NOABD(ضالرف  ابطخ خيرات نم اموي 60ون ضي غل فسأتأن يجب 

 ة عراجمموذج طلب نم خدتاسأو  TTY 877-600-5473( 877-600-5472( قملراى علا نبل صتا
  لال خنم هيلع لوصلحا اضيأ كنكمي .ضفرلا باط خمع جذومنلا لاسرإ متي .ةيصحلا ةياعرلا رارق

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/handbooks-forms.html . 

ً

 ى:إلد يبرالبموذج نالل إرسانك كمي

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

 Eugene, OR, 97440
 

Appeals@TrilliumCHP.com  ني:لكتروإلايد البر

ً  . 4861-850-844 ىلإ سكافلاب جذومنلا لاسرإ اضيأ كنكمي

 ؟ستمااالللب طنه ن يمكم
   د.متعمل ثمم أو كبيبن طكوين  أنكمي نك.عة بنياللتحدث ي بكتان إذه يد ل شخصأي أو تنأ

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
mailto:Appeals@TrilliumCHP.com
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ة طوخال
  انيةالث

 ردنا.ر ظانت
ة يبلطاتك سجال ص فحبد يديب جب طموقيسي. لصار األلقراي  فظرننس، لبكى طقلتنأن د مجرب

ت ماولعمأي بنا ديوتزمكنك ييح. صحل كشبد قواعلانا عبتاد كنا ق اذإما ة عرفملة مدلخالب وط
  ار.لقراة عاجمري نا فداعستسها نأد قتعتأخرى 

 ؟بيخاص لاس تماجعة االلامريستغرق لوقت ان كم م
ة. لاسسل لك رسنرف ،قتولا نم ديزم ىلإ انجتحا اذإ .هيلع درلاو كبلط ةعجارمل اموي  16نا يدل

  .درلل ىرأخ اموي 14 ى إلل صيا ما نيلد
ً

ً

  ؟ريع سردلى  إحتجت الوا اذم
ً ً ً  .سكافلاب بلطلا جذومن لسرأ وأ انب لصتا .الاجع اسامتلا اضيأ اذ هىمسيو .يعرس سامتلا بلط كنكمي

  لال خنم هيلع لوصلحا اضيأ كنكمي .ضفرلا باط خمع جذومنلا لاسرإ متي
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html .دق مظتنملا سامتلالا راظتنا ناك اذإ اعيرس اسامتلا بلطا  
م يون وضغي  فة،اللك رسل نرسوسك بل صتنر. سلخط للمعالى علتك در ق صحتك أوياتك أوض حعري
 ماس سريع.تالى علل لحصو لبكطلا نيقننا تلمك بأد، إلعالل واحمع

ً

ًً

 ؟ريع الساسملتال ارقت يستغقلو امنكم 
  72ن عد ييزما ال ب، تكصحا هبتطلتي تال ةعلسرنا باارقرذ تخنف سوف، ماس سريع تال لىعلت صا حإذ
ة مخدالم مقدى إليك وإلل للوصوا ندهى جصار قلنبذس. يعلسر اماستااللم طلب تال استن وقمة عسا

ً  .باط خىلع اضيأ لصتحس .انرارقب كمالعإل فتاهلا ربع كب صالخا

ً   14 ى إلل صت لمدة منيلز اإلطار اتمديدا ن ليجوز، تالوقن مد يمز لى إجناتاحا ذإ وأ كبلط ىلع ءانب
ً  .اموي

ى قتتلوسبك ل صتنف سو فالوقت،ن مد يمزى إلة  حاجناكنت هكا ع أويلسر اماست االلضرفم تا إذ
  في هلح بيجو ايسايق اسامتلا ضوفرملا يعرسلا سامتلالا بلط حبصيس .نيموي نوضغ يف ايباتك اراطإخ

 . ايفاضإ اموي 14 هديدمت متي امبر وأ اموي 16 ن غضو
ً ً ً ً

ًً ً

لك ق يح، يعلسر اماست االلفض ر تمذا إاس أومتلاللي نملز اإلطار اتمديدر اقرى علافق توت ال نكا إذ
   . كوىتقديم ش

ه طوخال
  الثةالث

 ارنا.رقرأ قا

ُ   اضيأ اذه سامتلالا رارق ابطخ ىلع قلطي .انب صاخلا سامتلالا رارق عم ةلاسر كل لسرن فوس
وافق تنت كا ذإ)Notice of Appeal Resolution, NOAR(. س ماتلار االر قراارإخط

 ء. يشعل أي يك فلن عيعتي فال ،قرارلاى لع

ً

 .اعة استمجلسلب طرأي؟ افقني الال توالت زأال 

 ليك عب  يجاع. متساة سللب جى طمسيا ذهاس. متلة قرار االعاجرمة يواللامن لب أن تطمكنك ي
ً . )NOAR( سامتلالا رارق باطخ خيرات نم اموي 120ن وضي غاع فمتساة سللب جط

  ؟ةريع ساعماستة جلسلى  إحتجت الوا اذم

ً  . ةلاجع عامتسا ةسل جاضيأ ىمسي ام اذوه .ةعيرس عامتسا ةسل جبلط كنكمي

 لى عنتنترإلاعبر ع ستماالالسة ج جنموذتخدم اس
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html.  يعةسر عستماالسة أو جدية عاع ستماالسة لب جطل . 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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ً ج نموذام تخد اسأوTTY 711( 800-273-0557(  مقرلا ىلع يةالولاب لاصتالا اضيأ كنكمي
ل الخن ج منموذلالى  علاحصاب. طلخامع له إرساتم ذي لالب طلا

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/handbooks-forms.html. لىإج نموذلال إرساك نيمك: 

 OHA ـ لبية طلا عستماالالسات ج
 500 Summer St NE E49

  Salem, OR 97301
6035-945-503 فاكس: 

 بك.ي طلقن تلمل معي ميود عبة عيماع سرتاسة  جلسلىعل لحصو انككامن بإكاا إذا مة يالالور تقرس

 ؟عتماساسة طلب جلنه ن يمكم
  د.متعمل ثمم أو بكيبن طكوين  أنكمي نك.عة بنيادث تحالبن إذه يد ل شخصأي أو تنأ

  اع؟مستالاسة لجفي ث دح الذي يام
ارنا  قرلى عكتقاف عدم موببعن سي ارإلدان أوريغون والية قانور خباإك نيمكع، ستماالالسة في ج

  ئي.لنهااار القرالقاضي تخذ يك. ستماسلان بشأ
 

  ماعاالست اتوجلس اتماساللتا لحو وبةجأ وأسئلة

  تماس؟لا طلب يانال بإمكيز ال ل ه؟ضرفلا باخط على أحصل لم اذا لوم

 . ماست االلبن طلمن كمتتن  ألب قفضلر ابى خطالعل صتحن  أيكعل

 ن  أنككمي فة،مخدل بمقا دفعاليك علن يعتيه سن أ أوةمخدى لعل لحصو انككميه ال ن أبكص لخا اةمخدل ادمقمل  قاذاإ
  تماس.النك طلب كمي، فضلرا خطاب لىعلك  حصوردمجب. )NOABD(رفض نا خطاب متطلب 

  تماس؟للال يالزمن وللجداب  Trillium Community Health Plan  ةخط يتف لم اذا لوم

  بلطل .عامتسا ةسل جىمسي ام اذوه .ةعاجرم ءارإج ةيالولا نم بلطت نأ كنكميف ،درلل اموي 30ن مر ثك أغرقنات اسذاإ
  هالإرسم تي لذ ابطلالموذج نم خدت اس أوTTY 711( 800-273-0557(م رقالى علة يالل بالوصت اع،مات اسةجلس

 لن خالمموذج نالى عل لص اح.)NOABD(رفض المع خطاب 
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-

forms.html . 

ً
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ً

ً

•

•ً

•

 

ً

ً

 

  ماع؟ االستةلس جيف ياعدن يسمثلني أوي أن  آخرصلشخ كنمي هل

 يق صدل ثم،  شخصي أذان هكوين  أنكمي. عماتالس اة جلسفيلك يثمتبارك يت اخنمر خآص يقوم شخن  أفيلحق  ايكلد
 نييعتب تمق اذإ .ترتاخ اذإ كسفن ليثمت يف قلحا اضيأ كيدل .كب صالخا ةمدلخا مدقم وأ مامح وأ ةرسألا دارفأ دأح وأ

  . هبعات أدفعيك عليجب ، محام

 م قلراى علة معاالا يزامللن لساخ اطالخبل صت اة،فتكلن بدول متمحالل يثمتالومشورة الى علل لحصول
 ن غوي أورةيالفي وة يننولقا اعدةمساالن يبة كان هو شرلساخالخط  ا.TTY 711؛ 1-800-520-5292

  ىلع ةينامجلا ةينوناقلا ةدعاسملا لو حتامولعم ىلع روثعلا اضيأ نكمي .نوغيروأ ةيالو يف نوناقلا زكرمو

    OregonLawHelp.com

  ار؟قرلل ينتظارا اءن أثةملخدا  أويزةملا على للحصوا ي بإمكانزال يال هل

 ناء ث أهاي فارمرتالس امناتطلب ن  أكنكمي فمها،يتقدن عا نفتوقها وضرفم تي تل اةمخدالو  أيزةمالى عللت صد حقنت كا إذ
 كس.الفا أو ةاللرس اف أوتهااليق ن طرعا يزامالر رامتاسنك طلب كمي. عماتالس اتجلساماس وت االلةيعمل

 ى:إلتاج تح
 . بعد أماهي أر،راقال ذان هسرياخ يل تارو بحلوأ إلخطار اخين تارمم أيا 10ن غضو فيلك  ذباطل 

  لوصلحا اضيأ كنكمي .باطلخا مع جذومنلا لاسرإ متي .ةيصحلا ةياعرلا رارق ةعاجرم بلط جذومن مدتخسا 
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forل  ن خالمه يعل

members/handbooks-forms.html . 

 ر را قةعراجمموذج طلب ن من 4ة فحصالي ف  8مربع ل افيمات خدالر امرتاسل ل حوالسؤاى عل "نعم"ـ بأجب  
   ة.يصحالة يعالرا

 ؟رةممستل اةمدخل اابلقمع فلد ايجب عليهل 
، ماست االلناءث أقرارنار ييغتبا نم قذا إا.هنمثفع دى إلر د تضطق فة،ضمرفوالة مخدال أو يزةمالى علل لحصو اتتر اخذاإ

 ع.دفل الى إن تضطرفل، عماتالس اةجلسي  فعكمي ضالقافق تاا إذأو 

تي لاعة لسرنقدمها باأو ايا لمزاأو لخدمة الى  عقافسنوايا، فلمزاأو لخدمة اقى لتتن تكلم و قرارنار ييغتبا قمنا إذ
  رفضه.تم ا قد نار قرأنيه  فظحالنذي لايوم لان عة مسا 72ن أكثر ملن نأخذ ك. تصحلبها ط تت

  تماس؟ل االق حقومن زيدملا يلد هل ؟Medicare  اضيأ يدل ناك ول اذام

 ،Medicareو  Trillium Community Health Planة ط من خلك كيلدن ا كاإذ
   5472-600-877لرقمالى  عءاللعمابخدمة ل تصاه. الأعلمذكورة اك لتن كثر مأتماس لا قحقوك يلدن قد يكوف 

)TTY: 877-600-5473) ـب لاصتالا اضيأ كنكمي .تامولعملا نم ديزمل Medicare  لرقمالى ع  
 ك.بلخاصة اتماس لالا قحقون  عيدمزلارفة لمع   800-633-4227

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 رفتهاب معالتي يجلمات الك
ج نموذبأة تعأو اب طبة خأو كتال االتصاك نيمكك. بيبطلبها طلى خدمة  عقافك ال تون فإار، قريريتغك تط من خلبطتعندما  - ساتملالا
ً  .اسامتلا اذه ىمسيو .اهرارقل ةطخلا رييغت ببس حرشي

 
 رعاية لاات ار قرتخاذال ما خصتيار شاخك نيمكر. لعمانهاية رعاية ك في ت رغباعنبير تعلك بالح يسم ينل قانوشك - قسبملاجيه لتوا
   ك.فسنبها تخاذان  مكنتمتلم ا إذك ن عبةنياحية لصا

 
ج حتاترعاية لا نتا كاإذ ما معرفةلا م هذتخديساجات. ويتاالححية ولصارعاية لال يض ومشاكلمرارعاية ل لومات حولمعااجعة مر -  مييالتق

  بلية.قتسلمارعاية لا طيطتخيير وتغلى إ
 

ا ث هذيحدقي. بتغ ملبل مبك مقابلخاص ارعاية لاقدم ن متورة م فالى علتحص هي عندما يدلرصاتير افو -( ةجئاواتير مف)فد صيلراة اتورف
OHP   تامدخ ومدقم موقي نأ ضرتفملا نم سيل .ئةجافم ةروتافب اضيأ ىمسي ام اذهو .مةدخلل لةماكلا فةلكتلا ةطخلا يطغت ال امدنع

 اء. عضألليد لرصاتورة  فالبإرسا
 

ك فكيرتأو ك اجر مزييغن أن يمكلمخدرة. ا ادلمواي طبات تعاارطاضن وإلدماالعقلية وااض ألمرالعقلية والصحة اوهي  -وكية للساحة لصا
  ك. ية تصرففيأو ك

ً

 
 م يهلديس ل OHPاء عضأات. اريلزاأو ة يبطلالوصفات ال ثل خدمات مبشخص دفعه مقالالى  عيجبل لماا منلغ بم -د ادلسافي ة كارمشلا

  كة.شتر دفعات ملهمان األحيان يكوبعض في  Medicareلخاص واالصحي ن يالتأمركة. تفوعات مشمد
 

رعاية لاام ظنك في قيرطلى  علعثوراك وتلى صح عللعمالى  عكاعدتستمعية. لمجاارد لموالدعم وايم ولتعلاك نحتمخدمة  -اية لرعاق سيتن
 حية.لصا

 
 إلصابة الة هي ثألمابعض لجريمة. ة يئقضايست دعوى للغ. هذه بلمااد ى سدل عللحصولعة رفوة ميئقضادعوى  -نية دلماالدعوى 

  ل.تيااالحبية وطلالممارسة اتير وسوء االفومع وجخصية الش
 

  نم يةوئم بةسن نوكت ام ابلاغو .يةاعرلا ىلع لوصحلل يةحصلا يةاعرلا طةخل عهفد ام صخش ىلع بجي يذلا غلبملا -ك شترلمان ميألتا
  لباقي.افع يدن يالتأم. %20ل ثفة، ملتكلا

ً

 
 نزيهة.لاالتجارية غير لممارسات ا ووقف سالناإلى حماية تهدف تي لان يناوقلاعد واالقو -لك ستهلماين وانق
 
ع اع أنويمن جم CCOsن تتكوك. زايا مامتخد اسلى عكاعدتسمحلية  OHPة طهي خ CCO( – (CCO))سقة منلاية الرعاة ظممن
ً  لوالية.اطقة في نأو مقة طنفي م OHP ءاضعأ يةاعرل اعم نولمعي .عمتجملا يف يةحصلا يةاعرلا يمدقم

 
  الجتها.تم معتلم ا إذارئ وطلة لى حاإدي أن تؤن يمكر. طلخاأو عب أو المتاالصعوبة وقت  - مةألزا

 
ك. تيعان ربشأات ار قرتخاذاك نيمكال أزمة صحية عقلية وك يلدن تكوته عندما تعبأك نيمكج نموذ -ة يلقعلاحة لصاالج ن عاح عإفص

 ك.تيعان ربشأات ار قرتخاذانه يمكلغ خص باية شتسمك لح يتيكما ا. دهيوال ترها يدتي ترلارعاية لال ات حواريلخايحدد و
 

ج برنامل طقا مخصص ف. هذالباقيك نيأن يدفع تأمل باة قطلمغاحية لصارعاية لال خدمات بتدفعه مقاذي لالغ بلما - طعلمقتاغ لمبلا
 Medicareلخاص.الصحي ان يالتأمو 

 
 لة:ثألمابعض . هذه ىألخرايومية لالمهام اأو ج اللعاك في خدمات تاعدلمسازم لو - لتأهيل اة دا وإعتأهيللاة جهزأ

 المشايات  •

 لعصيا 

  اتازلعكا 

  لوكوزلجااقبة أجهزة مر 

•

•

•
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  ييدلورايب تسرلامضخات  •

  يم قوتلايضية وخدمات التعواألجهزة  

  فةيلضعالرؤية اينات مع 

 ل اصة توأجهز 

 يةلآسي متحركة اكر 

  ةاعدالمسفس نتلالة آ 

•

•

•

•

•

 
  لمرض.اأو لة لحااأو لة لمشكارعاية لام قدتشف ميكعندما  - صخيتشلا

 
 ل ثك ملتهتسال لة. يوطترة فلتدوم تي لايات فتشالمسسرة أالمشايات وركة وتحلماراسي لكال ثاء ميأش - )DME( ةمرعلمابية طلات ادعلما

 بية.طلالزمات تالمس
 

ً  .مروتلا وأ ديدشلا نانسألا ملأ كلذ ىلع لةثمألا نمو .ضارعألا ىلع ءانب نانسألابصحة  قلتعتلة مشك -ان سنأللرئة اطة لاح
 

  .ةروسكم اماظع وأ اديدش املأ وأ فقوتي نل افيزن اذه نوكي نأ نكمي .روفلا ىلع يةاعر ىلإ جاتحت بةاصإ وأ ضرم - ئةارطية طبة لاح
 أو رة طيلسان  عجلخرولشعور بااارئة هي طلالعقلية الصحة الة ل. حالعما نع كمسج نم ءزج فقوت يف ببستي دق ائيش نوكي نأ نكمي
 آخر.شخص أو ك سفنذي ك قد تؤنلشعور بأا

ً ً ً ً
ً

 
الت ن في حابيوطلان نيوفلام قديية. بطعاية لى ر عللحصول  Life Flightأوإسعاف سيارة ام تخداس -ارئ لطوات الاحفي طبي لاقل لنا
 سفرلاو ألة لرحااء نثأعاية لراارئ وطلا

 
ER  أوED - ارئ وطلاالت لحارعاية لالى  عللحصواك نكيمث يفى حتشلمسان في لمكااو ا ه. هذئاروطلاأو قسم ارئ وطلارفة  غينتع

  لعقلية.الصحة اأو بية طلا
 

يحدث ن أن كمي .انمآ راظتنالا نوكي ال ثيحو ةريطخ يةبط لةكشم كيدل نوكت امدنع اهيلع لصحت يتلا يةاعرلا -ارئ لطواغرفة اية رع
 ارئ. وطلارفة  غا فيهذ

ً

 
  جئة.لمفاايرة طلخالعقلية الصحة اأو بية طلاالت لحااتقر تسأو ن حستي تلارعاية لا - ارىءلطوات اخدم

 
أو تجميلية لااحة لجرال ثك، مهرظن ميحستل لخدماتال بمقا OHPفع تدال ل: ية. مثالصحارعاية لاة طا ال تدفعه خم -ة دعبستلمات الخدما

 لبرد. االت ثل نزها، مفردبمن حستتتي لااء ياألش
 

 ذبة لبة كااطميم قدتأو ن قصد  عل كاذبسج لبعم ما صشختجرم قيام تي لان يناالقو - يةالللوة عابلتالية وافيدرلااذبة كلات اعاءدالاانون ق
 حية.لصارعاية لالى  عللحصول

 
 OHP  تسميك. بلخاص الخدمة اقدم أو مة يلصحارعاية لاأو خدمات  CCO نع ايضار نكت مل اذإ اهميدقت كنكمي يةمسر ىوكش -  ملظلتا

 ى.ل شكولى ك علرداتمعية لمجارعاية لالي لى مسؤو عيجبأنه لى  عوننالقانص يه شكوى. هذ
ً

 
  تحدث.لا في أبديلم ل فطل قطنلاج ال ع هوكللى ذ علية. مثااليومياة لحات اارلم مهتعتي لااألجهزة لخدمات وا -لتأهيل اة جهزأت واخدم

 
 لب طتتاة. طلمغاحية لصالخدمات ال بية مقاوملة حك وكاأوع شركة ، تدفليسجتلابعد ة. يلصحارعاية لايف لكاتفع يدج برنام -يحلصان ميألتا

 . طألقسااى تسمية، رن دفعات شهيالتأمج امض بربع
 

شية يلمعاروف ظلالوكيات والسسدية ولجافية وطلعاالصحة ان  عانيبتالسال يسألعضو. ال صحة ن حوايبتاس -حية لصاطر اخلماص حف
 ن.يبناسلمالدعم ادة واعالمسباء عضألال يلتوص CCOsه متخدتساألسرة. ل سجو

 
أو ض لمراأو احة لجرابعد ل أفضل بشكيش لعالى  عكتاعد لمسلالمنزا في يهل علتحصتي لالخدمات ا - يةلمنزلاة حيصلااية لرعا
 لخدمات.امن هذه ض بعستحمام هي الاالوجبات وواألدوية لمساعدة في اإلصابة. ا
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 رعاية لالمشورة وايم قدتلم وألاج لأن تعان يمكن هي مرنة ويحتضرلمارعاية عائلته. ضر وتيحص شخدئة هتلت خدما - ينضرحتملااية رع

 لمؤقتة.ا
 

 ث الثمة لمدة إلقاافى وتشلمسالى إك لإدخاتم ي: عندما لياخلدايض لمرا -  نييجارخلاى مرضلاى وستشفملافي ن ييلخادلاى مرضلااية رع
ٍ ك.لبعد ذادر تغثم فى تشالمسج في اللعاأو احة لجرااء إجرتم ي: عندما لخارجيايض رملا .لقألا ىلع لايل )3(

 
  رعاية.لالى  عللحصولى فتشالمسا في شخص مل يسجتتم يعندما  - ستشفاءالا

 
 لى إل ولوصلد ارلموالمساعدة وان يد ملمزالى  علخاصةاحية لصاتياجات االحاء من ذوي عضألابعض ل صيحس - ثفةكلمااية لرعاق سيتن

 ن: لخاصة قد يكواحية لصارعاية لاتياجات احديه ل خصعلى شل ية. مثانتائج صح

  لسناار بك •

  اقةإلعاألشخاص ذوو ا 

  نةو مزمأددة تعالت من حان ميعانون يلذااألشخاص  

 يةلوكاكل سن من مشيعانون يلذال فاطألا 

  ييدلوران قلحية باألدوان تخدمويسن يلذااألشخاص  

 رطلمخاالي ا عللحماات اء ذونسلا 

  م،تهالئعان ويبارلمحاامى قد 

  لأو الساإليدز شرية/بلاعة المناقص نيروس فبن لمصابوااألشخاص  

•

•

•

•

•

•

•

 
Medicaid  - ة طيه خل عقلطيأوريغون،  والية فض. فينخلمال الدخ لذوي يةلصحارعاية لايف لاعد في تكايسني طج وبرنام 

Oregon Health Plan . 
 

  اضيأ ينعي نأ نكميو .اهضارعأ وأ ةيبط لةاح جالع وأ صيخشت وأ عنمل مةزاللا تامزلتسملاو تامدخلا - يةطبلاحية النان ية مضرور
 ياسي.ج قال عتي هيلالخدمات ا

ً

 
Medicare  - نم نةيعم تاقاعإ نم نوناعي نيذلا صاخشألا دعاسي نهأ امك .ربكأ وأ اماع  65نيلغالباص شخاأللحية رعاية صج برنام  

 ر. عمأي 
ً

 
 . CCOمع يهم عقد لدن يلذاات لمعدالة، ويدلصاوان، ناألسية، ولقلعالصحة اة، ويبطلالخدمات ادمو قم - ةكشبال

 
 .اناجم كةبشلل نيعباتلا مةدخلا يمدقم ةيؤر كنكمي .كب صاخلا CCO مع ل يعمرعاية قدم أي م - ركامشأو ة كشبللع ابمة تدخ مدمق
  لة.إحاشبكة لايي ئأخصابعض لب طتي

ً

 
 افقة لى مو عللحصواك يل عتهم.يل رؤبعضاء مقاألل CCOفع يدال .  CCOمعا قد عقعم يولقدم خدمة م -  ةكشبلاج ارخمن مة دخ مدمق

 شبكة. لاج ار من خقدم خدمةلرؤية م

اتفاقية 
 

OHP ع دفلاعن ازل تنلل OHP 3165( أو)فعيدال ل خدمة بلدفع مقاالى  عقتافوا إذعليه يع التوقبقوم تج نموذ -  3166   OHP
لى  عغارفلال ازنتلاج نموذلى  ععالطالاك نيمكج. نموذلالمدرجة في اددة لمحاخ يارالتولخدمة ول طقجيد ف. إنه لهابمقا

https://bit.ly/OHPwaiverلخدمة ام قدتب مل مكتسأن أك نيمكل؟ ازنتج نموذلى  ع قد وقعتنت كاإذمما نت غير متأكد أل . ه
www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx يرجى زيارة: لغات، لان يد ملمزك. بلخاص ا

ً

 
  يب.بطلان ها ميل علتحص تيلالخدمات ا -ب يطبلات اخدم

 
 عضائها.ألحية لصارعاية لال خدمات بتي تدفع مقالا CCOأو ية بطمة ظنم -طةخلا

 

https://bit.ly/OHPwaiver
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx
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POLST - ة ياحال لى عظ محافلاج اللعايم لتقدة حمولالممر األوا)POLST( ة يعالراغبات ن رأمن د كتألله مادتخساكنك ميموذج ن 
   ة.يبالطت مادخلامو دقمها عبتي ةيالحاة يهانقرب بة صلخااصة بك لخاا

 
ُ  ن يحستلأو ية، لصحاك تلار حاتقر اسلى عظالحفالمساعدة في لارئ وطلالة الخدمات بعد حا - رارقتسالا دعب مدقت يتلا ةياعرلا تامدخ

 حهاالإصأو ك تلحا
 

 ل بق PAلخدمات ا وططلخابعض لب طتتة. ل خدمبستدفع مقاك تطأن خلى إير يشند تمس - PA(أو ق سبملاصريح لتا)مسبقة لافقة الموا
 ألمر.اا بهذاء بطألاي نتيع ما ةعادلخدمة. الى  عللحصوا

 
 التأمينتكلفة  - طالقس

 
ً وصوفة.لمااألدوية ن ثمفع عد في دتساتي لاة طلخاأو صحي لان يالتأمني تع - ايبط لموصوفةاألدوية اية طغت

 

ً  ها.لتناوك بيبطك نلب مطيتي لااألدوية  - ايبط ةفوصوملا ةيودألا
 

 عام.ل ص كاء فحإجرأو ا لونزفنإلاح  لقاىل عللحصواك للى ذ علةثألما منيدة وبصحة جك يل عظتي تحافلارعاية لا - يةئاوقلااية لرعا
 

 حية ل ص مشاككيلدن ندما تكو عهبل تصتشخص ل أون . عادة ما يكوكتصحبني تيعي بطئي أخصاهو و -)PCP( لية ألواة ايلرعا مدمق
  ضعب يف وأ ماظع ميوقت بيبط وأ بيبط دعاسم وأ اسرامم اضرمم وأ ابيبط يةلوألا يةاعرلاقدم ن مكوين أن يمكرعاية. لى إج حتاتأو 

   .يعيبطلا جالعلل ابيبط نايحألا
ً ً ً

ً
  

  ك.تثلك ونسناني بأتيعذي لا عادة ويهلإي تذهب لذان سناألايب بط -) PCD( لية ألواية الرعان اسنأب بيط
 

 حية.لصارعاية لاقدم خدمة تلة  وكاأوشخص أي  - ةايلرعا مدمق
 

  ات.لمخدراي طأو تعاإلصابة ا أواحة لجرا بعدعد هذه عادة تسالة. لكاماك تة صحستعادالى  عكتاعد لمسخدمات -لتأهيل اة دات إعاخدم
 

  ك. ن عبةنياتحدث لاأو للتصرف ه اريتاختم شخص  - ممثللا
 

 رعاية. لاتياجات اححية ولصاروف ظلان  مققتحللأو فحص ن بياتاالس - صحالف
 

رعاية لى  عللحصواك نيمكك. بلخاص ااء لدوال تناوأو ج اللعاأو ح لجروارعاية مرضة في ن ممساعدة م - ذقةاحلاضية مريتلااية لرعا
  زلية.نلماحية لصارعاية لاع ك ملأو في منزيض التمرار  دأوفى شتالمساذقة في يض حتمر

 
 رض.لمان ع مأو نوجسم لان ن ميزء معية جعالرخاص يب يه تدرلدي بطرعاية قدم م - ائيخصألا 

 
  ار.تحنالال فع - ارحنتالا

 

ُ ً  .مةدخلا مدقم بتكم ىلإ روضحلا نم الدب فتاهلا ربع يةاعرلا وأ ويديفلا مةلاكم لالخ نم يةاعر ىلع لوصحلا - دعب نع ةيحصلا ةياعرلا

 
 ا . هذلخدمةاي قدمس مفنلخدمات ورؤية افس نلى  عللحصوا OHP ططون خيغيرن يلذااء عضألابعض ن إمكابل اال يز -ة ايلرعاانتقال 

رعاية. لال تقانايسمى  ما ا وهذ.OHPـ لابع تلالخدمة ال بسوم مقالى رإن/ ل متقانالاأو  CCO  ططل خيبدتند  عتغيرتن لرعاية لان أني يع
 يتلا تامدخلاو يةاعرلا ىلع كلوصح نم دكأتلل اعم مةيدقلاو ةديدجلا كططخ لمعت نأ بجيف ،ةريطخ يةحص لكاشك ميلدنت ا كاإذ
  اجها.تتح

ً
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ن أن م THWيتأكد يادة. لعاأو مع تلمجالخدمة حية لصارعاية لاقدمي ع ممل يعمعامة ل صحة عام -)THW( ين ليديحة التقلصاعمال 
 ن يييدلقتلاحة لصال عمان اع مختلفة م أنو)6(ستة ك ن. هناأوريغول والية بن قم THWsيع عتماد جماتم يال صاف. نلون بإعضاء يعامألا

)THWs( ،ك: لما في ذب  

 تمعية لمجالصحة ال ل في مجاعام •

  انألقراختصاصي صحة ا 

  شخصي لاالصحي قصي تم 

  ن األقرااصي دعم تصاخ 

 اللدوتابعة لانية قانولالة بالقا 

  يةلبقلادية يلقتلا لصحة ال  في مجاونللعاما 

•

•

•

•

•

 
  وأ مقافتلا نم ضرملا وأ بةاصإلا عنم ىلع صرحلا اضيأ لمشي امك .ديدشلا ملألل مويلا سفن يف اهجاتحت يتلا يةاعرلا - لةجاعلااية لرعا

 ك. جسمن  في جزء مفةيظلوان اقدنب فتج
ً

 
 مة. اللساامة ولعالصحة الى  عرطأو مخاأو فساد ام تخد اسةاء إسأول تيااحأو ار إهدن  علغبي خصش -ت االفخملاعن غ لمبلا

www.trilliumohp.comموقع اليارة بز لضفتأو  5472-600-877قم رالبل صت؟ اعدةمسالى تحتاج إل ه

https://www.trilliumohp.com
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