
 مفید  منابع
 Tri-County Trilliumاعضای ایبر
.  تاس ما تویاول صحت ریابرب ، TRILLIUM در

TTY( 5472-600-877-1 )711 : درTrillium  با. کنید زیری مهنابر ییگومدشاخو ستما یک ،شما یهازنیا نستناد به کمک یراب
 به شما الصات هنحو هاردرب نیماتو می همچنین ما. کنیم صحبت شما  Trilliumایایزم ردوم در نیماتو می ما .یدبگیر ستما
.کنیم صحبت شدبا یگرد دوارم و یصحتمند ایه مهنابر ،مسکن ذا،غ ملشا تاس ممکن که یافاض بعمنا

رفتار صحت و تخصصی  تماخد
 را ههندد هائار( وریتکردای )یهنماار ستفهر یا کنید جستجو را ههندد هائار یک نیداتو می د،داری نتینترا گرا

 د،دارین سیسترد نتینترا به گرا . http://providersearch.trilliumhealthplan.com:کنید پچا آدرس ینا از
.TTY: 711( 1-877-600-5472(: یدبگیر ستما illiumrT یعضاا تماخد با نیداتو می

 
داندن از  قبتامر

 ییساشنا ارتک در)Dental Care Organization, DCO( داندن از قبتامر نمازسا یا داندن به تبطمر نپال تخصیص
TTY: 711( 1-877-600-5472(  هرشما به عضاا تماخد تیم با ود،خ DCO تغییر یراب. ستا دجومو شما  Trilliumعضو

),Primary Care Dentist  لیهوا قبتامر داندن کتراد یک( کنید اپید ههندد ئهارا یک )ارزاب از نیداتو می. یدبگیر ستما
)PCD با شما تقامال رراق لینوا تیبتر به نهاآ و یدبگیر ستما نهاآ( نهخا ینهمعا )فترد با نیداتو می ،یا. کنید بنتخاا 

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location. ردک هنداخو کمک لیهوا یها قبتامر داندن کتراد یک
Advantage Dental Services  

 https://providerportal.advantagedental.com/provider/searchههندد هائار  یهنماار
 TTY 711( 1-866-268-9631(نیگاار یمشتر تماخد

• 

Capitol Dental Care  
/https://www. interdent.com/capitoldentalcare/members/list-of-providers ههندد هائار  وریتکردای
 TTY 1-800-735-2900( 1-800-525-6800(نیگاار ربطو یا 5205-585-503-1 یمشتر تماخد

• 

Oregon Dental Service  
https://www.odscommunitydental.com/ Members/provider-search ههندد هائار  وریتکردای
6313-466-800-1( یا 1-800-342-0526 )TTY 1-503-243-3958 نیگاار ربطو یا 2987-243-503-1 یمشتر تماخد

• 

 انزالنفوآ یها کسیناو
 به ،بیشتر تمامعلو کسب یراب. یدشو انزالنفوآ کسیناو لسا هر ،ننتافیااطرا و دخو صحت به کمک  یراب

www.TrilliumOHP.com/flu یعضاا تماخد با نیداتو می د،دارین سیسترد نتینترا به گرا .کنید جعهامر  Trillium
.  TTY: 711( 1-877-600-5472(: یدبگیر ستما

 نجماتر تماخد
 رراق یراب که میهنگا. شیدبا شتهاد هاراش انزب یا تیصو نچماتر یک دخو یهاراقر در نیداتو می یلتما ورتص در

 یراب گرا. دداری زنیا انزب دامک به و نجماتر یک به که ییدبگو دخو ههندد هائار فترد به ،یدگیر می ستما تقامال
: نیداتو می د،داری زنیا هاراش انزب یا انزب نجماتر به صحی یها قبتامر از یددزبا

.یدبگیر ستما Trillium با 1. 
 اتالعاط. کنند تنظیم شما یتیزو یراب نجماتر یک هیدابخو نهاآ از و یدبگیر ستما دخو کتراد فترد با   2.

ت.اس www.Oregon.gov/oha/oei در صحی یها قبتامر یها نجماتر به طبومر

یروان صحت نابحر
 به Multnomah نستاشهر 7-24 نابحر خط ؛8585-655-503 هرشما به Clackamas نستاشهر 7-24 نابحر خط
 به یا یدبگیر ستما 911 با ،9111-291-503 هرشما به شنگتناو نستاشهر 7-24 نابحر خط ؛4888-988-503 هرشما

. یدوبر)Emergency Room, ER(  جنسییمرا  بخش
.یدوبر)ER(  جنسییمرا بخش به یا یدبگیر ستما 911 با ، 541-689-3111 )TTY 711(هرشما به انوانج نابحر خط

 سنر هرومشا خط
.یدبگیر ستما 2038-439-866-1 هرشما با. تاس صحی اتالعاط انگایر نیتلیفو خط یک ما 24/7 رسن هاورشم خط

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location
https://www.interdent.com/capitoldentalcare/members/list-of-providers/
http://www.Oregon.gov/oha/oei
http://www.TrilliumOHP.com/flu
https://providerportal.advantagedental.com/provider/search
https://www.odscommunitydental.com/members/provider-search
http://providersearch.trilliumhealthplan.com


( مسیرفا )هاندواخ
 یک نیداتو می: مفید نکته .کنید کسب تعاطالا www.trilliumohp.com/pharmacy در دخو هاندواخ ییاامز ردوم در

 تافدری( دشو می هدستفاا تمد نیالطو یضیمر یک انمدر یراب که یدوای )دخو هندرانگهد ایدواه از هروز 90 منبع
 یعضاا تماخد با نیداتو می د،دارین سیسترد نتینترا به گرا. یدوبر هاندواخ به نیداتو می کمتر تیبتر ینا به. کنید

Trillium یدبگیر ستما :)TTY: 711( 1-877-600-5472.

 داریارب از نیپشتیبا
Start Smart for Baby  از Trillium هرشما با بیشتر اتالعاط یراب. کند می نیپشتیبا شما داریارب از بعد و لطو در 

)TTY: 711( 1-877-600-5472 یدبگیر ستما .

لیهوا قبتامر  تماخد
. ستا دجومو شما Trillium عضو ییساشنا ارتک در )Primary Care Provider, PCP( لیهوا قبتامر ههندد هائار
.یدبگیر ستما TTY: 711( 1-877-600-5472( هرشما به عضاا تماخد تیم با ود،خ PCP تغییر یراب

تسگر نردک کتر
Oregon Tobacco Quit Line( ناورگ تنیاخاد نردک کتر خط – )یا نتلیفو یقطر از نیداتو می که نیگاار مهنابر یک 

هیدد منجاا یننالآ

English( نگلیسیا )Español( یینیاسپاا)800-1-QUIT-NOW )1-800-784-8669(, 1-855-DEJELO-YA )1-855-335356-92( 
TTY: 1-877-777-6534 www.quitnow.net/oregon

 •
 •

Telehealth (دور هرا از صحت)
Telehealth یراب شبکه لداخ نگاهندد هائار به شما عتهسا  24و تحرا سیسترد

: کنید لفعا و تنظیم یننالآ ورتص به را دخو بحسا. ستا اریرطاض غیر صحی  تمشکال
https://member.teladoc.com/trilliumchp یعضاا تماخد با کمک یراب نیداتو می د،دارین سیسترد نتینترا به گرا 

Trillium یدبگیر ستما :)TTY: 711( 1-877-600-5472.

سنتی صحی نامندرکا
 ادرم از یتیحما و صحی قبتامر لمسئو سنلپر یعنی دوال) Doula یک از ای ینههز هیچ دونب نیداتو می شما

 صحی مندرکا یا شخصی صحت یتگراهد ،همتا متیسال متخصص ،همتا نیپشتیبا متخصص ،(نیمااز اقات در
.یدبگیر ستما 5472-600-877-1 هرشما به Trillium با یا THW@TrilliumCHP.com: یمیلا. کنید تافدری کمک معهجا

(ترنسپواتر )نقل و حمل
 با. کنند تافدری صحی یها قبتامر ایدهدیازب یراب نیگاار ترنسپواتر ننداتو می Trillium Medicaid یعضاا

.یدبگیر ستما 1552-583-877 هرشما به طبی ترنسپواتر یتیرمد

فیضاا بعمنا
. کنید جستجو را هغیر و شغلی وزشآم ذا،غ ،طبی یها قبتامر نندما ینههز کم یا نیگاار  تماخد

 Connect Oregon https://oregon.uniteus.com/get-help/, T-REX - Trillium Resource Exchange 
/https://trilliumchp.findhelp.com. یعضاا تماخد با نیداتو می د،دارین سیسترد نتینترا به گرا  Trillium

.TTY: 711( 1-877-600-5472(: یدبگیر ستما

•  

•  

•  

•    
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ها نهخاشفا
کنید  جستجو https://providersearch.trilliumhealthplan.com: در را نگاهندد هائار نیداتو می همچنین

Legacy Emanuel Medical Center
1225 NE 2nd Avenue 
Portland, OR 97232 

503-413-2200
Legacy Meridian Park Hospital   

19300 SW 65th Avenue 
Tualatin, OR 97062 

503-692-1212
Legacy Mt Hood Medical Center

24800 SE Stark Street 
Gresham, OR 97030 

503-413-4048

Legacy Good Samaritan Hospital
and Medical Center

1015 NW 22nd Avenue
Portland, OR 97210

503-413-6129
Oregon Health & Science

University
3181 SW Sam Jackson Park Road

Portland, OR 97239
503-494-8760

Portland Adventist Medical
Center

10123 SE Market Street
Portland, OR 97216

503-261-6610
Tuality Community Hospital

335 SE 8th Avenue
Hillsboro, OR 97123

503-681-1111

https://oregon.uniteus.com/get-help/ 
http://www.trilliumohp.com/pharmacy
https://providersearch.trilliumhealthplan.com
https://trilliumchp.findhelp.com
mailto:THW@TrilliumCHP.com
https://member.teladoc.com/trilliumchp
http://www.quitnow.net/oregon
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وریف قبتامر

 کنید جستجو https://providersearch.trilliumhealthplan.com: در را نگاهندد هائار نیداتو می همچنین

    •     AFC Urgent Care 
397 Warner Milne Road  
Oregon City, OR 97045 

503-305-6262  

  •     Eagleton Providers PC 
17437 Boones Ferry Road Suite 

100 
Lake Oswego, OR 97035 

413-887-6030

•     Molalla Urgent Care 
861 W Main Street 
Molalla, OR 97038 

503-873-8686

•     Uptown Providers PC 
7033 NE Sandy Boulevard  

Portland, OR 97213 
503-305-6262  

•     Uptown Providers PC 
25 NW 23rd Place Suite 11 

Portland, OR 97210 
503-766-2215  

•     Uptown Providers PC 
14278 SW Allen Boulevard 

Beaverton, OR 97005 
503-305-6262 

؟تسه ادرر کاتفه رنالداعاا نما ش بTrillium Community Health Plan (Trillium) د ین کیر مکا فیآ
Trilliumد راول میله دم بدرا مش بیا هتیلاعا فا ی ههمانرز بک اچ ییر هد دناو تیم. ندنی کوریل پاردی و فتلایی اندق موقن حیناود از قیا ب

:شداب شتهاد نهافصنمیرغ رافتر یرز

ن س
گنر 

ت یلولع م

 یتیسن ت جیوه
 (یندت ملاحل )هأت تیعضو
یل ء ماشنم

داژن
 بهذم
 تیسنج

یسنش جیار گ

ب سانا ممی شاره بی کرگیه داا رگ یرزپ با، چیرگین دابه زا به رمان نید ایناوی تا ممش
ه راما ش. بدیشاه بتشن داابن زامجرک تد ییناوی تن مینچما هم. شدینت کفایرت دسا

 711( 1-877-600-5472TDD)TTY/ یدریگب ستما.
English )یسینگلا(

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-877-600-5472 )TTY/TDD 711(.

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

Llame al 1-877-600-5472 )TTY/TDD 711(.

https://providersearch.trilliumhealthplan.com

	منابع مفیدبرای اعضای Tri-County Trillium
	دخامت  یصصخت و تحص راتفر
	رماتبق  زا ندناد
	وانیسک اهی آوفنلازنا 
	دخامت رتامجن 
	رحبان تحص ناوری
	طخ اشموره رنس 
	خاودناه( افریسم )
	ابیتشپین زا برایراد 
	دخامت  رماتبق اوهیل
	رتک کدرن رگست
	(صحت از راه دور) Telehealth 
	اکردنمان یحص یتنس
	لمح و لقن( رتاوپسنرت)
	انمعب ااضیف
	افشاخهن اه
	رماتبق فیرو
	آیا فکر می کنید
Trillium Community Health Plan (Trillium)
با شما ناعادلانه رفتار کرده است؟





