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  راهنماهای کتابچه سانیزربرو

 ع می دهد الطا ما به Oregon Health Authority, (OHA)ی که نزماست، اشده سته ناالزم دل ا فدرونن قاطسور که توطنهما
 ا ا رعضانمای اهچه ربکتا Trillium Community Health Plan ،یداشده  Oregon Health Plan (OHP)عضو که شما 

 بچه  کتاینوزرساترین بریددید جنای توما منجا شیا. در ندل می کارساد، نانام کرده ت بثا ی که مجددیعضاادید و یا ی جعضاارای ب
  .www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.htmlید نا مشاهده کا رنماهر

  TTY ؛5472-600-877ن در تریامشرکز خدمات ید، با مارل دا سوبه کمک و یاضرورت نچه چنا
  .5473-600-877ید: س بگیرتما

 :نکات مفید

 یدیراجعه نماما مناهتابچه رآخر که بباشد ید فن است مکا ممنهآ ستننالمات که دیف کی تعرابر •

  شید. ته بااه داشهمرا با خود ر Trillium Community Health Planی یشناسات ارو ک OHPیشه هم •
o ییشناسا کارت شوند و شمائه می ااره ناگاور جدطن ها به یااداشت: یOHP   یت عضو کارت ازل با قن رتا 

Trillium Community Health Plan کرد.ید اهدریافت خو 

 یی اهنماتابچه رن کیاراه  همبهی یسته خوشامدگوبا در ن رات Trillium Community Health Planی یشناساکارت  •
   است: لیلومات ذل معی شما شامیشناساارت نید. کا کیدپید نای تویت معضو
o  نام شما 
o یی ساشنا کارت هارشم)ID(ما ش
o ن شماالپح و رطلومات مع 
o اولیه شمامات ه خدندائه دهارلومات ام و معن
o  انیشترت من خدماتیلفوشماره
o  انببه زترسی تیلفون دسشماره 

__________  است. ن اولیه منده خدمات ائه دهار •
o  است.ها ن آتماس شماره _____________

_____________  است.ن اولیه من خدمات اندداکتر د •
o  است.هان آتماس شماره _____________ 

_ ند.تهس ________________م که داری یگر دندگانه دهئارا •
o  است.ها ن آتماس شماره _____________

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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  مت ها.زبان ها و فارگان به سایر یکمک های را
Trillium Community Health Plan   دماتخ  و هاامهبرن رد مودر د دارنق حهمه 

   د.ننتفاده ک اسها آن از وندو شعمطلدمات ما خو ها نامه د از بردارنق حهمه اعضا . دننبدا
  هیم:د گان را ارائه میای رایه کمک وع نینما ا

  مان زبان کرهاجتر •
  ن های سایر زبانامه برا یقصد تیارا شرایط و ددج واگفتاریبان مان زجتر •
   گری دهایبان  زشته شده بهنومطالب  •
  ینایاننابء لفباا •
  زرگ باپچ •
  ت هارمفار  سای وصوتیارمت ف •

  

  د:هده کنی ما مشاسایتوب  دریدنتوایت را می  عضوهنمایه راچتابک
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html با ، یددار سوالیا و  کمک  بهرورته ضچنانچ 
TTY: 5473-600-877   ؛ 5472-600-877 ید بگیراس تمنشتریادمات مخرکز م

 

  . کنیدمعلومات دریافت فارمت دیگری  و یا زبانبه
را CCO  هایاعالمیه یا ماهنراه چتابند این کت؛ مانوی عضطالب مندتواتان مینده  نمایشما یا

 . ید کنافتدریهید دیح میجتی که تررمفاهر  یا نایانبیباء نافگ، الزر باپچ، گری دهایبه زبان

ک رایگان ن کم اید.کر یدهواخ دریافت پس از درخواستروز  5ول ر ط دالب را این مطماش

 رح  شت بهوی عضطالبی مه هامون ن.ندشو شامل می  یکسان را معلوماتت هارمفاهمه . است

   :  استیلذ

  هنما ه راچتابین کا •
 وشش پتحتی واها دیستل •
 دمات خدگان  دهنیست ارائهل •
  ظرید ندجتو  ذیب تکت،ل شکای مث هاییامهن •

 

ارمت  یا ف به زبانما شازنیبر اساس گزارشات  یا ا،هظرتجدیدن، کایاتید، شده شما از فوافاستا
   د.شد هواخند یا محدود دیگری ر

 

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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  در فوظ راحم تماس مور. فید کننیکی درخواسترا از طریق الکترود مطالب نیتوامی 
 د که یه د به ما اطالعفا لطد.نیپر ک  www.trilliumohp.comسدر آدریت ما یب ساو
ی ماهنه راچتابکی کنیه الکتروخس نگر. ادشویل  ایمماشی براهید واخی می ناد اسهچ

 شما شتریان ازمات مدخ، دنیست کواخ را دردیگری دین س وکهر مدر یا ویتعض
 استفاده ماشد یی با تاقطف شما رسدیل آیما. یل کند ایمما ش برای تا آن راهدواخه میازجا

یان  مشتردماتخبا  5472-600- 877ون فتیلاره شم با دنیتوای ین منچهم. د شهدواخ
  .  TTY: 5473-600-877 ؛ید بگیراستم

 داشته باشید.جمان تر نید یکواشما می ت
تبر ی معحدمات صخمان ج تریکد یوانتن تان میراقبا و منوادهاخی ضا، اعتاننده  نمایشما،

 و کمک ا  ی ووشتاری نمانجترست واخنید درتوامی ین نچهم. دینما ندرخواست شرایط دجو وا

  تند.هسگان دمات رایخین  اد.شیته باداشمات کمکی دخ

  یدگوی بها آنبهید. وی بگان تندههددفتر ارائه ید، به نیاز دارمان جه تر بت خودقا در مالگرا

ر د  Oregon.gov/OHA/OEIیتب سای وید. درنیاز دارمت ار یا فه زبانچ به که

  د.یدانبشتر ی بیحی صت هاتبر مراقبمان معجد ترمور

ً  تماس  5472- 600-877 نوفلیت هرامش هب ام اب افطل ،دیراد زاین کمک هب رگا

 د یری بگاستم  OHPیان مشتردماتخ با و یا TTY: 5473-600-877 ؛ یدبگیر

)TTY 711(  800-273-0557 .و  نظر یددج تیت،کا شقوقح"ع از طال ابرای 

  د."نیعه کجمرا 87 ه حفصبه گزارشات 

دمات خبرنامه نده  کنگهنماهبا ، ید نکردافتدرید را وخ نیاز وردمان مج کمک ترگرا

 : یدری بگاس تمیل ایمیا  TTY 711،7889-882-844اره  شمت بهیالسی زبان ادستر

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://www.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 لو اتص 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 

이 서신은 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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  عدم تبعیض ما.پالیسی 
Trillium Community Health Plan ها برنامهاز ک یچ یر هیم دناتوینم ما ند.ی کپیرول ا فدرتی ول ایانی مدققونین حاز قواید با

  یم:باششته انه دالعادل رفتار نایارد ذمول یلبه د( هالقوباعضای ضا یا اع)اد افری خود با هایتلفعایا 
  سن •
  یتللومع •
  یتیسنیت جهو •
  لاهتیت وضع •
  یتلم •
  ادنژ •
  ن و مذهبید •
  نگر •
  تینسج •
  ینسش جیاگر •
 اتبه خدماز ینت و یت صحوضع •

 
  د.ینیت ککاشید نای تو، مستاشده ار ت رفنهالعاداال با شما نابل یالداز ک یهر به ید نس می کاحسااگر 
   ید:ن( کیتکات شبث )یا ئهااریت کاش Trillium Community Health Planا در اه هن ریااز یک هر  قیرطاز 

3948-214-541  ن:تیلفو •
TTY: 711 ید، س بگیرتما  5472-600-877به شماره Emily Farrell ، ات مایکاه شدنن هماهنگ کبا •
 3991-805-844 فکس: •
  Trillium Community Health Plan ی:تپسآدرس  •

 PO Box 11740

   Eugene, OR 97440-3940

Grievances@TrilliumCHP.com   ل: ییما •
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member یت: بساو •

 satisfaction.html
  
ماس تشخصی ی صحت اهنماا رینا،  آشص صحتتخص، یک منتریاشید؟ با خدمات مارکمک دیاز به نیت کاشبت ثرای بآیا  

 :دینیت ککاشها ن زمان سایااز یک هر  با یدار دقنین حا همچشم ید.بگیر
  

)Oregon Health Authority, OHA(  ن اگاوریت حن صاازمدنی سوق محق
 TTY 711  , 7889-882-844ن: تیلفو •
 www.oregon.gov/OHA/OEI  ت:ییب ساو •
OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov  ل: ییما •
 Office of Equity and Inclusion Division  ی:تپسآدرس  •

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

   

 Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division 
0764-673-971 ن: تیلفو •
  www.oregon.gov/boli/civil-rights یت:بساو •
 crdemail@boli.state.or.us   ل:ییما •
 Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division   ی:تپسآدرس  •

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 ت: ییب ساو •
   TDD:7697-537-800   ،1019-368-800ن:تیلفو •
OCRComplaint@hhs.gov  ل: ییما •
 Office for Civil Rights   ی:تپسآدرس  •

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

  

 داریم. می ی )محرم( نگهما را خصوصما معلومات ش
  باشد. شما داختیا پری تداوی است بران کن ممیاارند. آنها دن یدبه داز ینیم که اری گذک ماشترای به ادافربا  طقا فا ر شمقباما سو

ا با ا رم شقباید سواهخواگر می یا ند یببا ا ر شمقباسی سوید کاهخوینماگر نید. ند محدود کنیبیا مر شما قبادی که سواافرد ینایتوم
 بی در ویدنای توا مفورم رن یاید. یگوب ما بهی بته صورت کبیم، ارگذبک اتر اشبهشخصی 

ا یدپ www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html یتسا
آنها ا با ن ر تاقبادی که سواافرهمه از تی یسلد یناتو نید. شما میل کارسا ProtectMyInfo@TrilliumCHP.comسآدرکرد و به 

  ید.یست نمااا درخواز ما شته ایم راک گذاشترابه 
  

  ییگوسخل و پامیت حلب قاونن قامنای به نقانو
 ند ک ت میظحافما مبی شط قبااز سو )Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA(ی یمه صحب 

 خصوصی یم  حرظفامات حاقدعیه الطام به ناله ای . ما مقادته می شوفگیز نن بودن محرمانه یاارد. به د گه مینا خصوصی ا رنهآو 
 ل میارسارای شما با ن رآ درخواست ت صورا درهد. متوضیح می دا عضای خود راشخصی لومات از مع ما هتفاد اسهنحویم که ارد
 را از ن آ یدنای تون مینهمچ ید.اهبخوا ر ما ییم خصوص حرظفمات حااقدعیه الطاد و یس بگیرن تمایاشترت ما خدمابست یکافیم. نک
  ید.نلیک کم خصوصی" کی حرظفامات حاقدعیه الطاحه بروید و روی "فن صییبه پا، www.trilliumohp.comیدنینجا مشاهده کا

  سوابق صحی.
ن می نشاا ه رشدنجام ای شما اتی که برعاارجان ینکرده اید می شود. همچه تفاد اسی کهتا و خدماحت شم صطیال شرشام صحی قباسو

 هد. د

  هید؟د ماج اندنیای توی مایکارهچه ی حابق صا سوب

  نید. ل کارساگری یده دنائه دهارز به یانر صورت ا د خود رقباسو •

   ند.ح کیتصحح یا الاصا ن ر تاقباید سواهبخو •

 نه محدود به: اما له، از جم، یدنت کخود دریاف قبااز سوپی یک کا •

o ن ات تاخدمنده نرائه کااز بی ط قباسو 

o ن ان تاند داکتر دازن اندطب د قباسو 

o  بهط مربوقباسو   Trillium Community Health Plan 

 لغ بتی مواس درخقبااز سوپی ل یک کاوطاست در ن کا محدود کند. مما ری شمترس که قانون دساشدبشته ااست وقت وجود دن کمم

   از شما دریافت شود.لی معقو

  د.تناری هسذگک ارشتابل اابق غیرقاز سوی ضعب

 نده دهئهاارد، ن ایجاد کا جامعهین اگریی شما، دای« برفورح و اض »ورطند خاتو میقبای سوارک گذارت اش،یرفور حظنبهنی که زما

 ا ضیه قضایی را قیکمه یک محرای بشده اده آم قباد سونای تونمن ینده همچنائه دهاریک ارد. گذبک اشترارا به ی  صحقباسوند اتونمی

  ارد. گذبک اشترابه 

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
mailto:ProtectMyInfo@TrilliumCHP.com
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  د!آمدیخوش  Trillium Community Health Planبه 
Trillium Community Health Plan ید. تهس  Trillium Community Health Planازخشی بیم که شما تش هسما خو

 یم.ائه دهارا به شما راقبت رن میترهبیم اه. ما می خوندا کمک کمت شبه صح است که لخوشحا

 نحوه  و بتاقافت مرینحوه دررکت ما،  در مورد شاهنماتابچه رن کیا ید.نفاده کت اسن خودالپح و رطاز د چگونه ینابد است که مهم
  شما می گوید. ید خود به از فوافاده تاس

 
 

 همدیگر با  Trillium Community Health Plan و OHP  کار نحوه
)The Oregon Health Plan (OHPنی ساکنااا برن رگایاهای صحی ربت اقشش مر پو Oregon (نگایاور )ست.ا  OHP 

ل التاخن رمان و دا)صحت رون و صحت رفتاری ادنی، دنی جسماهابت اقت مرامه خدمان این برست.ان گایاور Medicaidبرنامه 

 هد کرد.ابت کمک خواقای مررت( برپونسال )ترقنل و نه حمیهزا و خه هنسین با نهمچ OHPهد. ش می دپوشا ( رادمصرف مو

 

OHP  شده گ ناه همیهان زماها سان الپن یایید. ه نماتفاد اسید خوداز فواد نا کمک می کبه شمارد که ی دلی صحی محهابرنامه 

 است.  CCOیک   Trillium Community Health Planشوند.ی یده منام CCOsبت یا اقمر
 

CCO رداخت می پلف تخان به روش های مندگائه دهاران یا به داکترما نند. ی کاخت میت و پردرا مدیر شما ی صحیهابت اقا مره 

 صحت شما لی بهبود کن در ئه دهندگااار کهل شود ن حاصنایمطاند تا ر کمک می کن کایام. یخشبببود بها ا رشمبت اقنحوه مریم تا نک

بت یا اق مره،نددهئهااری ها قها یا مشوتاخبد. پردنل کاان سوندگائه دهاره ب ما ه پرداختنحو درباره یدار دقند. شما حنرکز می کتم

   ید.س بگیرتما 5472-600-877ن وفلیتبه شماره ن یاشتربا خدمات مشتر یبلومات رای معبهد. دینمییر تغا واید رت فنحوه دریاف

 

 ( لپ)کگاه ر ورزشت دیعضواد و ید نوزجدل ید وساننافی مااضی خدمات بعضنند. رائه می کاا سانی رکی OHPید اا فوه CCO همه

  ید.اموزیبشتر یب Trillium Community Health Planید ارد فور مود  50فحه  ص. درندرائه می دها
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 د.با ما تماس بگیری

  ت.از اسبظهر از د عب 5:00بح تا ص 8:00از  ه،عما جته بنوش داز Trillium Community Health Planدفتر 
 

کارگر، روز ل، روز قالتد، روز اسبوادی، روز  )Martin Luther King Jr(ورینگ جونیکتر ن لویتوز ماررال نو  روز سدر

  م.یتت هسصنو رخل ب ساو شس میسکر مس، یسکرب ری، شزاگرکاز شد عبه عمی، جارگزرکش
   ما:س دفترآدر

  Trillium Community Health Plan

13221 SW 68th Parkway, Ste 315  

 Tigard, OR 97223

   .5472-600-877ن دربه زباترسی یا دس، و  TTY 711، 5472- 600-877یرید:گبتماس ن گایار
.  3991-805-844فکس: 

www.TrilliumOHP.com ن: یالنآآدرس  
 Trillium Community Health Plan ی:تپسآدرس  

 PO Box 11740
 Eugene, OR 97440-3940

  

 فون.تیلره های مهم شما
  تبقرا مو طبی دیفوا •

 یرند. گبتماس  711 اب افطل TTYن ا. کاربر5472-600-877ید: س بگیران تمایتربا خدمات مش
 ر. هظازبعد  5:00صبح تا   8:00،جمعهبه تا ن: دوشیارعات کسا
  ید.شنا شوآبت اقمراید طبی و ا فوب 24 فحه صدر

ً

 

   نهواخاد دیفوا •
  ند.بگیرتماس  711با   TTYنا. کاربر5472-600-877اخانه: ن دویاشترخدمات م

 ر. هظازبعد  5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهن: دوشیارعات کسا
  ید.ونا ش آشنهاخاید دواا فوب 60فحه  صدر

 

  د موارفمص اللتا اخی الکول ر،د مخداوم به یبستگ، وایتارف رتصح تبقرا مو یوادت دیفوا •
  ند.س بگیرتما 711 اب افطل TTY ن ا. کاربر5472-600-877ن: یاشترخدمات م

 هر.ظازبعد  5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهن: دوشیارعات کسا
  ید.شنا شوآت رفتاری ی صحزایابا م 30فحه  صدر

ً

 

  تبقرا مو نادند ب طدیواف •
 

  Advantage Dental Services
TTY 1 -866-268 -9631: 711   ن گایا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  
  Capitol Dental Care

6800-525-800-1    ن گایاو یا شماره ر 5205-585-503-1ن یاشترخدمات م
  1-800-735-2900 :TTY

  
  Oregon Dental Service

 0526-342-800-1   نگایا رطو یا خ 2987-243-503-1ن یاشترخدمات م

•1-503-243-3958 :TTY  6313-466-800-1 و یا 
 

https://www.trilliumohp.com
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  یتارفر ت صحتبقرا م یاو نادند تبقرا مانی، جسمتبقرا محل مبه نیگارا قلن و حمل •
 

 ان گیار( پورتنسال )ترقنل و ی حمراتبت صحت رفاقا مرین و انددبت اقی، مرنبت جسمااقهای مرقات الل محبه مید نای توشما م

 711 اب افطلTTY ان یرید. کاربرگبس تما 5472-600-877 ه اربا شمان گیال رقنل و ن حمیافت کردرای دربید. باشته داش

  ند. س بگیرتما

ً

 یور نگ جونیلوتر کتین ارروز مروز سال نو هر، در ظازبعد 5:00صبح تا  8:00از ، جمعهبه تا ن: دوشیارعات کسا

)Martin Luther King Jr(ب ، شیاررگزکاز شبعد ی، جمعه اررگزکارگر، روز شروز کل، القتز اسبود، رو، روز یاد

   یم.تنو رخصت هسل ب ساس و شیسم، کرسیسمکر

 د.یاموزیبشتر یببت اقرای مربل قنل و ه حماربدر 54فحه  صدر
 

Oregon Health Plan     باتماس
 :ندل کمک کیارد ذر موند داتومی  OHPن یاشترخدمات م

 لوماتی و یا سایر معادگیت خانوضعون، وفلیت، شماره سآدرییر تغ •

Oregon Health ه دی گم شیشناسا کارت یضتعو •

  یدک بگیرفواید کمید تمدل یا عماارای ب •

  یدنلی دریافت کاعی کمک محتماجاز شرکای کی یاز  •

  

 .  OHPناتریمشت اا خدمس باتمه نحو

)TTY 711(   انگیا رطخ  9075-699-800ید:س بگیره زیر تمااربا شم •

www.OHP.Oregon.gov ت: ییب ساو •

ل ییمان ستاد فریابر https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt آدرس ر دظحفول مییمایت از سال: ییما •

  ید.نفاده کتاسOregon.Benefits@odhsoha.oregon.govسآدربه 

o ی یشناساکمل، تاریخ تولد، شماره نام مOregon Health ، ید.یگوب ما به ان خود رتیلفوآدرس و شماره  

  

http://www.OHP.Oregon.gov
https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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  ما.حقوق و مسئولیت های ش
ها یا یت لوئین مسنتید. همچار هسرخوردبخاصی  قحقواز ، شما Trillium Community Health Planاز ن عضوی ابه عنو

ید، با ارل دانجا سویاشده در های ذکر ت یلسئو و مقحقو مورد ر دراگ. یدانجام ده  OHPگام دریافتنباید هارد که یی وجود دهاارک

  ید.س بگیرتما  5472-600-877ان با شمارهیشترخدمات م

یت عاا رمش ققوید حنس می کاحسااگر  د.ینه کتفاد اسییضبعتلوب یا طقدام نامان هرگونه وبدت خود یعضو قحقواز ید ار دقشما ح

ل سئومیک به ید ناتونین میزید. همچیاموبشتر یبیت کاح شرطنحوه  مورد در 87 حهف ص. دریدنکیت کاید شنای تو، مستاشده ن

ل ییمایک ید نای توید. مس بگیر تماTTY 711 ( 877-642-0450(ماره با ش Oregon Health Authority کایاتبه شیدگی رس

 ید.نل کارساwww.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx آدرس به ظحفوم

را به صحی ی هابت اق که خدمات مرنداشبشته ااز دینند یا اهبخون است ک( مماد کم سنافر)ل سا  18ریاد زافرارد که د ها وجودوقت

ن یانید: اخوبا " ری صحی.هابت اق به مریترضاترسی و اد کم سن: دسافر قحقوتر، "یشبلومات ب معسرای کبنند. ی دریافت کیتنها

  صحی قباوی سارک گذاشتراگی نگو و چندنیافت کیی درنهاتبه ند نای تول مزیر سن یا خردسا ادافره تی کع خدمااباره انوتابچه درک

  قحقووی "ر. سریدنابخو www.OHP.Oregon.govت ییب سار وا درد رن مویاید نای تومشما . ح می دهدیبه شما توضا ا رنهآ

 یید. و یا یک نمالبت" کاقسی به مرسترن و دراد کم ساف

  یدیراجعه نمامhttps://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdfبه

 

 . OHP  عضو یک به عنوان شما وقحق
 

  دوش دروخرب امش اب هنوگ نیا دیراد قح

 ر شود.ا رفتاتان با شمیم خصوصی ریت حعاا ربام و حتراقار، ا وب •

  شند. ه باتر داشند، رفتاتی صحی هسهابت اقل مرنبابه درادی که افر یند سانا مارائه دهندگان با شما •

  ید.باش تهاری داشیده پاطباارد، رده دعها بر ا ر کلی شمبتاقریت مرییت مدلئوتی که مسباقتیم مربا  •

 نجام ا کردن شما به ارادا ویشما، یه بنتاز شما، بت اقا مرید، زیرنشو دور انگریاز دید یا ار نگیر قرارتحت فش •
  ر است.تن آساید، م دهاهید انجانمی خوکاری که 

 

  دیراد ار تامولعم نیا تفایرد قح امش

 (دینیببا ر 3 فحه ص) است. هه شدادح دیضتول درک است ب قارای شمابه ی کنبه زباالب به روشی و طم •

 . )کتاب یدوحی می گراقبت های صتم مسیاز سفاده ت اسهنحوا و ه CCO مورد ا درشمبی که به لاطم •
 (ستاار ن کیارای ب نبع خوباعضا یک منمای اهر

 ید ی بااررطاضقع ار مویی که دهاارمات و کدریافت خدنحوه ید، اها، فوت یلئو، مسقحقوی که بتلب کاطم •
 ( ستاار ن کیاای خوب برع بناعضا یک منمای اه )کتاب رید.ا می گوبه شما نجام دهید را

 ند، نمی شوه ادش دپوشاردی که  و مو شوده میادش دپوشاردی که ما، مویت شورد وضعات در ملوممع •
ن و به زباا ومات رلن معیایرید. گبن ی تااوتد مورد درناسب خوب و متصمیمات ید ناتون می یانابرب

  ید.نب است دریافت کناسما می شافارمت که بر

 ند. یری می کگیپا عات رارجاد و ینیافت می کتی که در شما، خدماطیا شرکهیه صحی یک دوس یا قباسو •
  (یدنیببا ر 11فحه ص)

o د یباششته ا دیترسسحی خود د صقبابه سو  

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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o یدارگذبک اتر اشبهنده ائه دهرایک ا با خود ر صحی قباسو. 

ن است کممشد، نبامی الزتی ل ایاال یا فدرنینا قوقبطع. اگر  وقوازل ب قیدار فوییتغیا بی رد تعیه کالطا •
 د. ینکنت  ای دریافیهعالطا

  ند.تیسن( کورتین)که بگر در شینی که دهندگائه داار مورد بی درتعیه کالطا •

 .ه شودادع دالطا موقع به شما بهقات الار م قرلغور صورت د •

 

  دیراد ار تبقارم نیا تفایرد قح امش

  قما حبه شه ید کنا دریافت ک هایی ربتاقمرهد. ار می د قررکزر ما دا رتی که شماقبت و خدمامر •
 ام اقدتندردهای  اس باقباطا و محی شمهای صازینساس ابت بر اقن مریاهد.  عزت می دل والقت اسب،نتخاا

 اهد بود.ل خوعم

 . در ندتک هسیاقامت شما نزدل به محرند و یر می گظنا در ا رنی شم زباگی ونرهزهای فیانتی که خدما •
  (.یدنجعه کامر 48فحه صبه )ید نریافت کتی دنیر س غیماتظنتا در مات رید خدناتوصورت وجود، می 

ن شما گ و زبانرها فبت به روش که باق مرلتقانابه  و کمک ی بر جامعه،نتببت ماقبت، مراقگی مرناههم •
  ید.نصحی دوری کرکز نه یا مشفاخااز ند تا می کا کمک به شمن یاکار می کند. 

  ز است.یان مورد ی شمایت صحز وضعاع الطارای بتی که خدما •

 نید. فت کا دریاز خود ریان مورد نی زباگی ونرهت فیاوی. حماتدت و تم صحیساز سه تفاد اسبهکمک  •
 :ستان کن ممیا(. یدنیببا ر 48فحه ص)

o باشد. طیااجد شرا ویتبر ان خدمات صحی معترجم  
o ند. باش( تبر)معنامه  قیدتصرای ادتی نحی سند صارمک  

  ند.باشامعه ند صحی جارمک ▪
 د.نباششنا آان صحی تخصصم ▪
  ند.ششنا باآتی ین حمامتخصصا ▪
  ند.باشها له بقا ▪
 د.نباششخصی ان صحت یاهنمار ▪

 یده ش دآموز CCO ا و روش های یسی هلد پا مورل در کامورطکه به  CCOن اندارماز کافت کمک یدر •
 ند.ا

 (.یدنیببا ر 24 حهفص)ش باشد. پوشت تح( ی)وقایورانه یگشیپخدمات  •

 (.یدنیببا ر 63حه فص)اجازه. ید یا ین تابدوفته ز هرو7 اعته و س  24لعاج فوری و دریافت خدمات •

 از ین مورد شمات س صحاساش که بر پوشت تحگ ناه همی خدماتاخصصی برتن ئه دهندگاااراع به ارج •
  (.یدنیببا ر 24فحه ص)است. 

 

  دیهد ماجنا  ار اهراک نیا دیراد قح امش

  (یدنیببا ر 39فحه ص)دهید. ییر تغا ا راب هتخنان آتخاب کرده و ناا ن خود رئه دهندگااار •

  ید.بیاقات الار م قربها شما باهید که بخون کمک هااص خوشخیک ه یا ادی خانوعضاااز کی یست، از یک دو •

  ید.شباشته انه دالفعاخود مشارکت ن تداوی الپامه و نیه برتهدر  •

کم  که با حافتاد. خدماتاهد یم شما خوصمتساس افاقی برتانید که چه ابدا. ن هآا رد یبا خدمات قت افمو •
  ند.تیسنل رد ب قاندباش( کمه )محکمهمح
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 ید.ع دهارجاه ادیم خانوظنتا یی ارت رفت صحتا به خدماره، خود ندائه دهاراجازه ن بدو 

 ا رد تداوی یش پذیرامل تمایل شما به ست شان کنید. ممرائه کالجه و تداوی  معایاا بر های خود رتهواسخ 
لت نامه  وکاادن دل ولعماتور صدور دسقی حنابه معن ینچ همباشد.ی رفتاری تمالت سحی یا صحا، جربیط
  (.یدنیببا ر 82فحه ص)اند. شده ذکر  ORS 127 که در ستای صحی هابت اقای مربر

 ازید، انجام می دها ر رن کایا ی کهگامن. هدیباششته ار دظند یتجد درخواست د یاینیت ککاش 
Trillium Community Health Plan (یدنیببا ر 87فحه ص)ید. نخ دریافت کپاس  

 ید اهبخولت  ایاازد، یتسین قافمو Trillium Community Health Planیم تصمتی که با ر صود 
  ه می شود.یدنامیدگی این رسسی کند. برر

ن گایا رطیاشراجد ا ویتبر ان خدمات صحی معترجم ها، گهنن کوی و زبایسلگناهای غیرانبهمه زرای ب 
  (.یدنیببا ر 4فحه ص)ید یدریافت نما

OHP   عضو وان عنه بشما ولیت هایمسئ

  دینک راتفر هنوگنیا نارگید اب دیاب امش

  نید. ار کت رفامحتراان با گرین و دئه دهندگااار، Trillium Community Health Planن اندارمبا ک 

 ئه دهند. اارا به شما ربت اقن مریبهترد ننابتوید تا باش قن خود صادئه دهندگاااربا  

  دینک هئارا  OHP  هب ار تامولعم نیا دیاب امش

 :ی کهنزماید، بگیرتماس  OHP با TTY 711 ( 800-699-9075(با شماره 

  ید.ر دهییغتل یا قتنما ی خود رتپسآدرس  

  ج شود.ارآن خاز ند یا ن ککال مقنه خانه شما به کسی ادی خانوعضاااز اگر  

  ید.یر بدهیتغا ن خود رلفوdه تارشم 

  ن.زایماگام نر هتید و د( هسار )باردلهحام 

  ید.اری دگرییمه دب 

  یراکمه دوخ تبقارم رد اه شور نیا هب دیاب امش

  دینک
  د. ینن کمک کآتخاب ناا در یید نتخاب کناا ود ریک خنیلیه یا کلاوبت های اقنده مرائه دهار 

  ید.جام دهنان حت تا صظفی حاا برنه رایشگیرپبت های اقو مری صحی هاقات ال، منهالینات سامعا 

 اضر د حینا تونمیاگر ته یا  گرفسدتر تمازوید دیر می رساگر شوید. اضر ات ها به وقت حقالار م قرسر 
   ید.یلغو نماا قات خود رالار م قرید،شو

 یمه صحی بهر و  OHPد که ییگوبتر ید. به دفباششته اراه د همقاتالار م قررا دی طبی خود ریشناساکارت  
  ید.دهع الطاآنها به ید اثه کرده  حاداگر در تصادفارید. ی دگرید
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 االنه و فعید نل کبانا داوی رتدبرنامه  د.نیم کظنتا ا رشم نامه تداوی ن و برالپتا ید ننده خود کمک کائه دهاربه  
   ید.نبت خود مشارکت کاقر مرد

  نید.  درخواست کاگری رینه دیا گزیید نل کنباا دن خود رئه دهندگااارل های لعماستورد 

 د. ینل کابت سواق به مرطل مربوئها و سایر مساداوی ت، طیاشره اربید، درنمی شوتوجه اگر م 

 اهانه در آگیری  گمیتصمی کمک به ابرید نت می کبت دریافاق های مریمتن و ئه دهندگاااراز تی که لومااز مع 
   ید.نفاده کت اسی خوداوتدمورد 

 که نیاگر ید، منفاده کت استی خودباقزهای مریانش و سایر یزماآرای باولیه خود بت های اقنده مرائه دهاراز  
 عاجل باشد. 

 از ند، کنمیار ک Trillium Community Health Planبا نید که یببا دی ر فردیاراز دینید یا اهخواگر می 
   ید.نار کنده خود کدهئهااربا دی ییی تأابرید یا ن کهتفاد اسکهباخل شن دمتخصصا

 اعت س  72رفظ ید، درنی کفاده مت اساین خدماتاز اگر ید. نه کتفاد اسبه دقت یاررطاضی یا فوراز خدمات  
  ید. ع دهالطااولیه خود بت های اقمرنده ائه دهاربه 

 فورم ارن کیارای بید جبور شون است مکنند. ممکا دریافت ا رشم صحی قباسود تا ینن کمک کئه دهندگاااربه  
 نید. ضا کاما ر

  د.ییگوب Trillium Community Health Plan، به یدارز به کمک دنیایت یا کاکل، شر کدام مشاگ 

  نید. اخت کند پردتیسن OHPش پوشتحت تی که رای خدماب 

 بت تا باید نکمک کTrillium Community Health Plan ، به یدنک میل دریافتلیل صدمه پوبه داگر  
  ند.تمزد دریافت ک، دسیماهاد شما دبهیب  آسآنل یله دبتی که خدما
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  هستندیا حامله دار عضایی که بارا
  ،تیدهسر رداباقتی و. دنک ه میئرا انل تافما و ط صحت شهبمک کی رابا  رریتیشبت ماخد OHP، تیده هساگر حامل

Trillium Community Health Plan ن و مایتواند زامی ن ینمچهید. نکت فیارزم را دالهای بتاقرمند کک مک ماه شبند توا می 

  .هد دپوششری رداباز  اسپسال ک یتا  ما رات شباقرم

 

 : دهیدم اج اندتوال از بلد قبای که  استیزیچین ا

 ه حساب با ید ییرگبتماس TTY 711( 800-699-9075( شماره ا ب تید.هسه لماحه یید کگوب OHPه طالع ب اضحمه ب 

  . ویدد شارو ONE.Oregon.govر  دن خودینالآ

 ام اب اروف ،دیتس هتدالو هدامآ رگا .دینادب ار قیقد خیرات تسین مزال رضا حلا حرد یید.گوب OHPه ا برود خرسید ر سریخات 

  د.ییرگبتماس 

ً

 ی ضاعای رابی اهمبرنا Start Smart For Your Baby (SSFB®) رسید.ا بپم از ودخری ردااید بواقه راربد 

. نیدک دریافت رام الی سارردک بایی رابم الزی  هاتبقرامد نکی ممک کا مه شبه مبرنا نی ا است.دیدن جیلدر و وادابار

 ا م. نیدککسب ی یز جواخود SSFBبت اقمریت یرتیم مدا بل معاتد و  های خوتر مالقارا قهبن ترفی رابد ینتوای ما مش

 ر تیشبمات علومکسب ی راب. نیمکل صه وکبل شداخ )Doula Services(ه ها  قابلتماخدا با  رمانیم شواتن میینمچه

   د.ییرگبتماس  5472-600-877شماره ا ب

   والدت:بعد از

  . ندرسال کا OHPه ا بری زاده نوطالعی ایداهخوه بانخاف شز ااید یربگیس امت OHPبا  
OHP ن ینمچا همل شفد. طدهوشش میپد تولز بدو  اراا مد شزانوTrillium Community Health Plan ت.داشد اها خور  

 

  آالسکا.آمریکایی و عضای بومی سرخ پوست ا 
 دننه کتفادسانی ئه دهندگاااراز ند نای تو م آنهاند.نتخاب کناا راقبت رل مند که محراا د رقاین حکا آالسن بومیاا و کیآمرن ستارخ پوس

  نند:  ماند،تیسنما  CCOاز خشی بکه 

o یاله یبی قتمالاکز صحی و سمر 

o د ندمات صحی هی خهایک نیلک)Indian Health Services, IHS(. 

o لدر شماکا یآمربومی ی خشبنانجمن توا 

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

 

 رائه ان یاد. دارنازه نجایا ع اجاری به ازنیان گددهنارائه ین ااز ت قبات مرای دریافا برکآالسان میی و بویاکیان آمرستسرخ پو 

  کرد. یماهداخت خوش پرشت پوتحید اای فورب طقا فدهند. مبحساب ا صورترTrillium Community Health Plan ید ان باندگده

 ست کند. اا درخون رآا تدباید بانده ائه دهارشد، ه باتدی داشییتأنیاز به اگر خدمت 

ک ا ترر Trillium Community Health Planند اهبخون که زماهر رند که اا د رقاین حکا آالسن بومیاا و کیآمرن ستارخ پوس

 خود CCO ییر تغیا ک ه تراربدر 78 هفحص. در ندازبپردآنها از بت قاای مر بر(OHP Fee-For-Service, FFS(از نند و ک

  ید.اموزیبتر یشب

 

https://one.oregon.gov
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ً  .دنراد زاین تامدخ هب اروف هک یدیدج یاضعا
 ازم یا لوسخه، نت به ع وقاسراست در ن کند ممتهس Trillium Community Health Planیا   OHPارد یی که تازه وعضاا

 با انت )PCP(اولیه های بتاقمرنده ده ئهاارل خود با اوروز   30ید درناتونمیاگر ند. باشته ز داشیانارد یا خدمات ر مویسا

Trillium Community Health Plan نید: اجعه کمر  

ا تند نا کمک کبه شمند نای توا منهآ ید.س بگیرتما 5472-600-877 در  )Care Coordination(بتاقگی مرناه همبا •

  (یدناجعه کمر 42 هفحصت به باقی مرگناه همیا. )بریدنا دریافت کز خود رنیا مورد یهابت اقمر

 یی ساشنا کارت ا درا رنهآو شماره د نام یناتویما مید. شوقت بگیرخود  PCPع وقت با اسردر  •

Trillium Community Health Plan ید.نا کدیپد خو  

آنها یرید. گبتماس  5472-600-877ه اری با شمشترخدمات مد، با ینابدید خود ارد فور موید داهارید و می خول دااگر سو •

  ند.نا کمک کبه شمید اراز دینچه شما نآ مورد نند درای توم

 د صحت شما. در مورسروی
Trillium Community Health Plan ند بررسی کا رفواید شما د تا س بگیرلفون تمایت قیرطاز ید ی جدعضااد با هد کراسعی خو 

  ارد. ت نام د صحرطش خیزماآ. این سروی ندازی کنداراه ا  آنها سروی رز در مورد صحترو 90رف ظو 

ت و  صحظف ت، حرات صحطش خاهلی شما با هدف کمک به ک کتر مورد صحتی دالای با سویک سروت ر صحطش خیزماآ

   است. یضیز مرای یشگیرپ

 :پرسدیل میارد ذورد موسروی در م

  (.یدنوشل میکولاید یا کشگرت میاگر سیی، و ا غذاتعادش، ورزند ن)ماات شما عاد •

 (.یداراز دین نیایت روه صحندائه دهاریک یا به ید ارافسردگی دآیا ید نیبب کهنیارای ب)ید ارسی داحساچه  •

  ا. حی شم صقهبا عمومی و س کلی یاصحت •

 لی شمااصن زبا •

  یم: فهمبند تا  کیا کمک می شما به مهاخ پاس

  ید.اراز دینن ادنم یا دچشینه  معالهاز جمی، نات صحی معابهاگر  •

  ید.اراز دینتین یا خاصی اقبت های صحی رواگر به مر •

  ن شما. مزمطیاشر •

  یداراز دیناز مدت بت دراقمری هایت  و حمابه خدماتاگر  •

  ت.ظهای محافنی اگرن •

  ید.باششته ابت داق مریاست بران کتی که ممالکمش •

اقبت و گی مرناه همیاد. بریاراز دینتری یشبص به کمک ا خاییژه اقبت های وگی مرناه همبت یااقگی مرناه همازاگر  •

  ید.ناجعه کمر 42 فحه صهببت های خاص اقگی مرناههم

 

ز( سروی اسا، یا دویکنیلیت که حماندنگ کناه هماز،ارای جویک دنیلی کاعتماجار کس، مددراقبت )نریت مم مدیریتاعضای از کی ی

ا واید خود رفند تا نا کمک کبه شمنند و ت کبشما صحازهای ین مورد ا درت گرفت دناهس خو. آنها با شما تماهد کرداسی خوا بررا رشم

  ید.نک کدر

 

 د. نییر کتغی شما یت صحعر وضاگال می شود یا ارسی شما اید بری جدیک سرول هر سا
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ل ارسارای شما بیک سروی ید اهخواگر می  گرفت.یماهس خوآن با شما تمال یکمتاز ن ینامطارای بیم، کردنا دریافت ا ری شماگر سرو

 رای ب ما یرید وگبتماس  5472-600-877 ه اربه شم Trillium Community Health Planن یاشترید با خدمات مناتوییم، منک

 .یمنکل میارساسروی  یکشما 

 

از به ل بق Trillium Community Health Planشته شود. اک گذارت اشبهن ئه دهندگااارر یا سایر تاکست با دان کا ممی شمسرو

  اهد.ه می خوازاجاز شما ان، ندگائه دهار ما بای شن سروت گذاشکاشترا

 

 ستامهم قایه ویا ی پیشگیر
ً   روط هب افطل .دینک لیدبت دو ختبقارم زا یمهم شبخ هب ار نیا دیناوت یم امش .مینک یریگول جعوقو زا لبق یصح تالکشم زا میاهو خیم ام

  د.تافی ما م صحت شایبری تفاق اهه چکد یشوه توجما تد یدهم انجاا  رندان دبصحی و طنات یعامم نظم

  یوی(:ه )وقانرایگیشپمات خدز  اهنموند نچ

 نوجوانانل و طفا اایبرن یکسوا •

  ندان دنردکه و پاک نیعام •

  نای زناربه( نیس سکی اهعفی )اشراگموما •

  ادنوزز  اتباقمری و ارردبا •

 نه زنانالنات سایعام •

 ندامری رابتات وسپریشات ماآز •

 هنالنات سایعام •

  لمسا-لفت طنایعام •

 ارد.گه می دنالم تر ا سا ربدن شملب و ن قینلم همچن ساهایک د

ً  . 5473-600-877یرید: گبتماس  ما با TTYیا  5472-600-877 هرامش اب افطل ،دیراد لاوس رگا
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 د شما.فوای
   .هدی را پوشش دچیز چه OHP گیرد کهی متصمیم نهچگو )Oregon( گانوریا
 رای بد گیریم میتصمونه گان چگیاورکه نیاتند. شما هسترس در دس OHPعضو ک ین ابه عنواز خدمات سیاری ب

 به نام )لف تبی مخطالت از حان فهرست یا است. صحی ت ابندی خدمتلویاوت فهرسس اساازد، بر بپردتی چه خدما
 ن طبی و تخصصااز مروهی  است. گهتشکیل شدند، نلجه می ک معااالت رع روش هایی که حااانو( و صیشخت

 اهد صحت سی شوریون بریسن گروه کمیانند. ی ککاری م همگریکدیست با  فهراینیه تهرای بدی عان اندشهرو
لی ا وطتوسآنها ارد.  نام د)Oregon Health Evidence Review Commission, HERC(ن گایاور

  ند.وب می شمنصو
 
  ند.شوه مییدالجه نامالت/معهای حاهن جوریارد. اا دا رنهآ( یاوتد)لجه  معا وطیا همه شرازبی یست ترکیلن یا

 
 دی نببهتر فهرست رلجه د معاهرن بودن مؤثر ات و میزیا وضعیض یر مرن هبوددی ان جس میزا اسالجه برالت/معهای حاهجور
 جوره های ". طم "خبه ناارد ست وجود دیلقف در ه توطقنک یتند. یسن OHPش پوشتحت لجه معا  ولتهای حاههمه جورشوند. می
ن یناای قوار دطاز خاالتر بلجه های  معاو طیااز شری برخند. تیسنشش ت پوتح طی زیر خهاو جوره ند تش هسشت پوتح طی خالبا

  د.نتخاص هس
 

 :یدنابدشتر یبها یندبیتلواو مورد فهرست در
 www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx

 

 .ده می شودنامی نیز  )PA( بلی قمه ناحیتصال ی، کهتأیید دریافت
 " یا )Prior Authorization, PA(لی ب قنامهیت حالن "صا. این به عنونداری دیدیبه تأاز ینت خدمات دریافاز ل بز خدمات قابعضی 

ا ک خدمت ریدیه ییاز قبل تأند تا ککار می Trillium Community Health Planبا نده شما دهئهاارد. ته می شوشناخید" یتایش پ"

 به  Trillium Community Health Planن یاشترت ما خدمابید، ارل داسو یک خدمت ید یش تأیپ مورد ر دراگست کند. ادرخو

  ید.س بگیرتما 5472-600-877شماره 

 

 صحی شما ت ین سرعتی که وضعهمارا به   PAواست های ما درخید.نکنا دریافت ن رآن است ک ممشد،باندی ییاگر خدمت مورد تا

ل وطروز   28ست تا ان کیم ممتصمک یوقات ااهی ته می شود. گفز گررو  14رفظتصمیمات اکثر م. ینی کبررسی مارد از دین

چارچوب از یروی پید نکس میاحسان تاهنددهئهااراگر شما یا یم. باشر تشیبلومات ر معظتنافتد که می  مقفاتانی زما طقن فیاکشد. ب

 مات خدمات یمصت. یریمگب "یعمات سرخده مانت یصالح"م یمصتم ینتواد، میازانده خطر میبا  رمانایی شتواا یصحت ، نجاتندرد  اسنیزما

. داریدیت اکش، حق تیدیسنافق مود یتمدم یمصتا بر گ اد.شود یتمد روز 14 هب است نکمما م اد،شوی مه ترفگعت سا 72 فرظ الومعم یعرس

  د.ینک هعراجم 87 ه فحص هب تیاکت شبثنحوه ی یرگادیی راب

ً

 

 ر در تیشبت لومای کسب معابرارید. نددی ییبه تأنیازی اری رطاضاز س پی هابت اقا خدمات مریری ا فویاری رطاضرای خدمات ب

 د. ینیببا ر 67ه فح صاریرطاضمورد خدمات 

 

 . ارجاعی-ودخ  وده دهنائهار های ارجاع
 ئهااررف طاز بی تتوری کدس عاجاریرید. گبع ارجا خود )PCP(اولیه  بتاقنده مرائه دهاراز ید ت، بااز خدماضی بعرای دریافت ب

  ند.ک ین ماا عنون خدمات رآرورت است که ضت شما نده خدماده

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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 ن تاندگیل زنزدیکی محر در اگهد. ع درجااخصص ترا به متواند شما میت، یسنن تااز ین مورد خدماترائه اا قادر به شم CPPاگر 

ن است ک ممشود(،ییده مکه نامباخل شن دین)همچند کنمیکاری هم Trillium Community Health Planت یا با یسنتخصصی م

اضافی ه نیهز، طیانین شردر چنند. کاری ک همبتاقگی مرناه همیمت ی شما باااز شبکه برج ارت خباقن مرتی یافابرند جبور شوم

  شود.نمیدریافت 

 تخصص ک میاع به ارجنیاز به ن است کممید نکر می کر فاگهد. ئه داارا راز شما ین مورد ند خدماتاتوشما می PCPوقات ااکثر در 

 ی ترسخود دس  PCP ید به ناتو نمیارید و ل دعاجل کتی که مش صور درید.ع دهالطاخود  PCP، به دیباششته ای صحی دهابت اقمر

ی نام اعارج-ع خودن موضویاارند. ندنده شما ائه دهاراز ع ارجای به ازیناز خدمات برخی  داشت. یداهنخوع ارجای به ازیند، ینا کیدپ

 جو تجسنده ده ئهاارت  در فهرسید،تن هسآقات الیل به مکه ماای هنددههئاارع یافتن نورای بید ناتوکه مینیانی یع یاعجار-دخوارد. د

40 حه فص. در یدس بگیرتما هندائه دهارن آه خود با ندائه دهاررف طاز ع ارجان بدوقات البت مرای گرفتن نوبید ناتو  ید. مینک

  ید.نسب کنده خدمات کائه دهارت ه فهرساربی درشتریبلومات مع

ن یارای دریافت بن چنا همستان ک، ممیدباششته اع دارجانیاز به  چه یدناجعه کص مرتخصی به ماعارج خود قیرطاز ید نابتوچه 

 با یر، ید یا خاراز دینلی بی قیدیبه تأ خدمات ی دریافتایا برآکه نیا هاربل دراسوتی که  صورید. درباشته ز داشیانلی بی قیدیبه تأخدمات 

PCP  ید.بگیرتماس ن یاشترخدمات مد یا با ینت کبصحخود  

 . میقتسم یسرتسد

خدمات  بهیشه  همید.اریم« دقتسی مسرتان »دسندگائه دهاربه ید، باش تهداشناز ینتی رای خدمابلی ب قییدیاع یا تأارجگامی که به نه

 از ینآنها رای بلی بیدی قیاع یا تأارجند و به رایم دقتسترسی متی که دساز خدماع الطارای بارید. یم دقتمسترسی ی دساررطاضل و عاج

  ید.نیببا ر ریل زید، جدوارند

 

 .سمانیحت جص فواید
 ید ناتو ار میبند که چنیااز ع الطارای بد. یناجعه کر مری، به زندت شما هسستری در دساینه هزچ ین هدوبی که بطید از فوایست لرای ب

 ید، باشته ز داشنیاتی که به کمک  صوردر ید.نیببا " رهار، مدت و محدوددقن "مستو، یدنن دریافت کگایاصورت ررا به هر خدمت 

Trillium Community Health Plan  ازد.نگ می ساه همانگیاصورت ررا به خدمات  

  دایفوه ددوحت و مددار، ممق تخدم
 یاز دی قبلی نییأا تیاع جاربه 

 ت؟اس

ل هر سات در یحالن صبدوقات الم 8  نیب سوزط

  ی.یمتقو

الزم ت یحالقات، صالم  8ازپس 

 یست.نالزم ع ارجااست. 

 بی طرت ضروقع ر موی دتیهیچ محدود  بتاقگی مرناه همخدمات

  اردندوجود 

  ستینالزم 

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود  یهیت دوست مدیرخدما

  اردندوجود 

  ستینالزم 

ل هر سات در یحالن صبدوقات الم 8  یکتاکیروپرتخصص کام

  ی.یمتقو

الزم ت یحالقات، صالم 8از پس 

 یست.نالزم ع ارجا است.

 بی طرت  ضروقعر موی دتیمحدودچ یه  نییکتسبت اقو مراهی گیشآساخدمات 

  اردندوجود 

  ستینالزم 
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 مقدار، مدت و محدوده فواید  خدمت
به ارجاع یا تأییدی قبلی نیاز  

 است؟

 

 

 

 ام بادوبی طات جهیزت

ل یز: وسااند تارب عهالاز مثابرخی 

ت(، برل دیاتنل کیند وسان)مابی ط

 زتارز و ت، پروییطهای هگاتدس

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود

  اردندوجود 

ع ارجا است. الزمت نامه یحالص

  یست.نالزم 

اولیه اوی تدص و یشختش، یزماآخدمات 

) Early & Periodicنی او دور

Screening, Diagnosis and 

 )Treatment, EPSDT

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود

  اردندوجود 

 ستاالزم ع ارجا

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود  بیطاری رطاضل قنل و حم

  اردندوجود 

  ستینالزم 

 بی طرت  ضروقعر موی دتیمحدودچ یه ل عاجخدمات 

  اردندوجود 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (ستینالزم 

  م خانواده یظنتخدمات 

ل نتروز: کاند تارب عهانمونه از برخی 

  نهالینات سا معالد وتو

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (. ستینالزم 

گی ناه همیات برر صحطش خیزماآ

  هبت ویژاقمر

ن است کیست. ممنالزم ع ارجا  تیون محدودبد

  باشد.شته الی دبی قیدیتانیاز به 

  ییاشنوخدمات 

 یی انواز: شند تارب عهالاز مثابرخی 

 (کی )سمعیاشنول یشناسی و وسا

ل های عملاستورس داساها بر یت محدود

OHP .تر بایشبئیات رای جزب 

Trillium ید.س بگیرتما  

  ستاالزم نامه ت یحالص

ل های عملاستورس داساها بر یت محدود  نه در خات صحیخدما

OHP .تر بایشبئیات رای جزب 

Trillium ید.س بگیرتما  

  ستاالزم ت نامه یحالص

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود  تری بسنه شفاخاخدمات 

  اردندوجود 

ن است کیست. ممنالزم ع ارجا

  باشد. شته الی دبی قیدیتانیاز به 

 یژه وبت های اقگی مرناه همخدمات

)ICC(. 

ی ییدتأا یارجاع قیم )تمسی ترسدس  ت یون محدودبد

  ت(.یسنم الز

 تر یشبلومات رای معبت. یون محدودبد  انترجمخدمات 

  ید.ناجعه کمر 4 فحهصبه 

  ستینالزم 

   (:گاهییشزماآ)اری راتوبالخدمات 

 یخونگیر 
مه ت نایحالاست. ص الزم ع ارجا  تیون محدودبد

  ستینالزم 

یاکسر 
  تیون محدودبد

مه ت نایحالاست. صالزم ع ارجا

  ستینالزم 
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 مقدار، مدت و محدوده فواید  خدمت
به ارجاع یا تأییدی قبلی نیاز  

 است؟

 

 

 

 

 

ً

هان ک استیسی  
  تیون محدودبد

ع ارجا است. الزمت نامه یحالص

  یست.نالزم 

MRI  ها 
  تیون محدودبد

ع ارجا است. الزمت نامه یحالص

  یست.نالزم 

   ن:زایماخدمات 

 نده ائه دهارلد با تواز ل بهای ق قاتالم

  تیون محدودبد انت

  ستینالزم 

بتاق)مروالدت از پس های  بتاقمر 

افت یاد درلد نوزاز توبعد یی که ها

  تیون محدودبد (یدنکمی

  ستینالزم 

 یییناب روزمره خدمات 
ل سا  20لفاطار و ای باردعضاارای ب

  ستاس سترر در دتو کم

  ستینالزم 

 پمپل شاممادر، یر با شیه تغذکمک به  

 نهیی سها

 تماس  Trilliumشتر با یبت ئیارای جزب

  یدبگیر

  ستینالزم 

انیما و ز والدتدرد 

 مامتا نامز و ندش رادراب دروم رد افطل

 و  Trilliumی خود به اربارد

 Oregon Health Authority

 OHP  رایبید ید. شما باع دهالطا

 نهیهز. یدت دهواسن درخفل تاطرای ب

Trillium  طسنه تو در خالدی توها

OHA  طتوسکه لبه نشدرداخت پ

  شود. پرداخت می

  ستینالزم 

 بت. قاافت مریل درنقل تا محل و حم

ل اجرعی غبیطل قنل و خدمات حم

(Non-Emergent Medical 

)Transportation, NEMT  نیز 

  ی شودیده منام

 بی طرت  ضروقعمو ی درتیهیچ محدود

  اردندوجود 

  ستینالزم 

 فاخانه ی خدمات شهال از مثابرخی  

ه طواس بهلجه  معااز:ند تارب عی،یسرپا

 یت مدیرپی، و اتردیوایاوی، ریماد کمو

 درد

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود

  اردندوجود 

  ستینالزم 
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 مقدار، مدت و محدوده فواید  خدمت
به ارجاع یا تأییدی قبلی نیاز  

 است؟

 

 

 

نها، با آهمه اما نه ها ااز دوسیاری ب   ییزتجواهای خدمات دو

 ترس سدنده در دهئهاارسخه نز و یتجو

اهای وست د فهردرید ناتو ند. میتهس

 Oregon Health Plan یحیترج

  ید.نا کیدپا لی ر کامست فهرما،

حت تاهای رای دوبای  نهیهزچ یه

اهای شود. دوینمیافت شش درپو

 لت  دوطسی توناصحت رو

ی هاپرداخت شوند.  یدگی میرس

 یی هاان دوینی چابرک شترم

ها ااز دوبعضی   اوت است.فتم

از ینه، سخنه بر وال عستان کمم

  ندشته باداشیت نامه حالبه ص

ای برنی سمامتخصصان صحت ج

ی خاص ی صحهات باقنی که به مرکسا

LTSS  و  ICCت ند، خدمااراز دین

  ند. ندریافت می ک

های  للعماستورس داسای بر یدیتأ

OHP .تر بایشبئیات رای جزب 

Trillium یدس بگیرتما  

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 

  پی ایوترفیز

  ( ییفوظن ورما)دنی رماکارد

  (یارتفن گرما)دنی رمافتاردگ

هر ه در نامیت حالن صبدوقات الم 30

 لسا

30 از پس است. الزم ع ارجا

 ستاالزم ت نامه یحالقات، صالم

نها، با آهمه اما نه ها ااز دوسیاری ب   هیز شدتجواهای دو

 ترس سدنده در دهئهاارسخه نز و یتجو

اهای وست د فهردرید ناتو ند. میتهس

Oregon Health Plan یحی ترج

  ید.نا کیدپا لی ر کامست فهرما،

حت تاهای رای دوبای  نهیهزچ یه

اهای شود. دوینمیافت شش درپو

 لت  دوطسی توناصحت رو

های  پرداخت شوند.  یدگی میرس

 یی هاان دوینی چابرک شترم

ها ااز دوبعضی   اوت است.فتم

از ینه، سخنه بر وال عستان کمم

  ندشته باداشیت نامه حالبه ص

از عضی ب(. ی)وقایورانه یگشیپخدمات 

 نی، سمانات جی معااز:ند تارب عهالمثا

 سیون، نایواکساد، تی نوزندرستبت اقمر

 ن نات زنایمعاافی، اموگر)من صحت زنا

و غیره(، ن اط )سریشاتزماآو غیره(، 

  یه،ذتغشاوره بت، ماز دیای یشگیرپ

 یره. غاکو وبنتصرف ک مخدمات تر

  ستینالزم   یه توصقبط

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدوداولیه  بتاقه مرنددهئهاارهای قاتالم

  اردندوجود 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود  ینسجفاده ت اسنات سوءیمعا

  اردندوجود 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 
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 مقدار، مدت و محدوده فواید  خدمت
به ارجاع یا تأییدی قبلی نیاز  

 است؟

 

ً

 

 

ت باقزهای مرنیانی که رای کساب  یه توصقبط  صتخصخدمات م

 ارند که ی داه حی ویژهای ص

ICC  یاLTSS نند: یافت می کدر 

 یست. نالزم ع ارجا

 لیبیدی قیبه تااز ینن است کمم

  باشد.شته اد

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود راحی ی جهالعم

  اردندوجود 

  ستاالزم ت نامه یحالص

  دور هاز راخدمات صحت 

دمات از: خند تارب عهالاز مثابرخی 

زی و جاقات مالاه دور، مز رابی ط

  لییما قیرطاز قات الم

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود

  اردندوجود 

  ستینالزم 

 تی نحی سن صاندارمخدمات ک
  )Traditional Health Worker, THW(

ن است کیست. ممنالزم ع ارجا  تیون محدودبد

  باشد.شته الی دبی قیدیتانیاز به 

 بی طرت  ضروقعر موی دتیهیچ محدود  یفوربت اقخدمات مر

  اردندوجود 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (ستینالزم 

    :یینایبخدمات 

ل سا  20لفاطار و ای باردعضاارای ب  مچشینات معا 

  ستاس سترر در دتو کم

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا

  یست.نالزم 

ل سا20 ل فاطار و ای باردعضاارای ب  شمنک چیع 

  ستاس سترر در دتو کم

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا

  یست.نالزم 

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا نالپب یتصوساس اها بر قاتالاد متعد  شمبی چطینه معا

  یست.نالزم 

 ( PCP ه بروال)عن خدمات صحی زنا

 .ی و وقایولراقبت معمورای مب

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  یه توصقبط

  (ستینالزم 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  یهتوص قبط  ییاابهام زدخدمات 

  (ستینالزم 

  اب افطل ،دیراد لاوس یلبق یاهییدیه تأاربر دراگارند. ی دلبدی قییتانیاز به یست که نتی از خدمال  کامستیلال ول باجد

  ید. س بگیرتما Trillium Community Health Planن یاشترخدمات مبا  5472-600-877شماره 
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ً

 

 

 ی.حت روانز صمراقبت اد فوای
ار بند که چنیااز ع الطارای بنید. اجعه کر مرید، به زنتسا هس شمسترر دی دانه یهزچ ین هبدوتاری که  رفید صحتاز فواتی یسلرای ب

 ته ز داشنیاک ی که به کمت صوردر ید.نیببا " رهار، مدت و محدودقدن "موتد، سینن دریافت کگایاورت ررا به صت  هر خدمیدناتو می

  ازد.نگ می ساه همانگیاصورت را به خدمات ر Trillium Community Health Planید، باش

 ت؟سایاز دی قبلی نییأا تیاع جاربه   دایفوه ددوحت و مددار، ممق تخدم

(Assertive نهعاط قااعیتماجتداوی 

 )Community Treatment, ACT

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد

  یست.نالزم 

 درحت رفتاری یژه صاوی وتد

(Intensive In-home Behavioral نهخا 

)Health Treatment, IIBHT 

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد

  یست.نالزم 

مه ت نایحالص است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد  یارت رفحتبی صارزیایابی و ارزخدمات 

  یست.نالزم 

 تی و صحت ناخنشاگاه روتقاماخدمات تداوی 

(Behavioral Health یارترف

Psychiatric Residential Treatment 

  )Services, PRTS

 س اساها بر یت محدود

ی ا. برOHPل های لعماستورد

Trillium تر با یشبئیات جز

  یدس بگیرتما

ع ارجا الزم است.ت نامه یحالص

  یست.نالزم 

  طتوسشده  ئهاار ییی سرپاارت رفت صحتخدما

 کهبل شاخده دندهئهاارسوی از جوره 

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (ستینالزم 

ت تحاهای رای دوبای نهیهزچ یه  تیون محدودبد (یره صحت رفتاجویزی )ویژتا دو

اهای شود. دوینمیافت شش درپو

 یدگی لت رس دوطسی توناصحت رو

 کتری مشهاپرداخت شوند. می

 ت. استفاوتیی مهاان دوینی چابر

 س اساها بر یت محدود  صتخصخدمات م

ی ا. برOHPل های لعماستورد

Trillium تر با یشبئیات جز

  یدس بگیرتما

ت باقزهای مرنیانی که رای کساب

ICC  ارند که ی داه حی ویژهای ص

ع ارجاند: نی کدریافت م LTSSیا 

  یست. نالزم 

 لیبیدی قیبه تااز ینن است کمم

  باشد.شته اد

  افطل ،دیراد لاوس یلبق یاهییدیه تأاربر دراگارند. ی دلبدی قییتانیاز به یست که نتی از خدمال  کامستیلال ول باجد

  ید. س بگیرتما Trillium Community Health Planن یاشتربا خدمات م 5472-600-877با شماره 
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ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.ف مواای مصرتداوی بر فواید
از ع الطا یابرنید. اجعه کر مریند، به زتترس شما هسی در دساینه هزچ ین هبدواد که مصرف مورای بید تداوی از فواتی یسلرای ب

 تی که به  صوردر د.ینیببا " رهت و محدودار، مدقدن "مستوید، نن دریافت کگایاصورت ررا به مت  هر خدیدناتو  ند بار میکه چنیا

  ازد.نگ می ساه همانگیات ر صوربها خدمات ر Trillium Community Health Plan، یدباششته ااز دینکمک 

 ت؟سایاز دی قبلی نییأا تیاع جاربه   دایفوه ددوحت و مددار، ممق تخدم

الزم عانه طقا است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد  اعی تماجعانه ط قایاوتد

 است.

 ل مصرف التاخی اه برگاتقامازدایی و سمخدمات 

  یتربسبه روش اد مو

 س اساها بر یت محدود

ی ا. برOHPل های لعماستورد

 Trillium تر بایشبئیات جز

  یدس بگیرتما

ع ارجا الزم است.ت نامه یحالص

  یست.نالزم 

 بد ل التاخرای ب )MAT(ا ا کمک دوبتداوی 

 )SUD(اد صرفی موم

30 از پس لی بقت نامه یحالص

 ستااز ین مورد لاوروز 

ی به اوتدل اوروز  30رای ب

 ت. یسننیازی لی بامه قنت یحالص

 باشد.از ینع ارجات به  اسکنمم

اد صرف مول مالتاخرای بیی ت سرپاخدما

  )SUD(

 دی ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (ستینالزم 

  افطل ،دیراد لاوس یلبق یاهییدیه تأاربر دراگارند. ی دلبدی قییتانیاز به یست که نتی از خدمال  کامستیلال ول باجد

  ید. س بگیرتما Trillium Community Health Planن یاشتربا خدمات م 5472-600-877با شماره 
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•

 

ً

•

•

•

•

•

 

 

  

 

 ان.دندفواید طب 
ن و سایر ردپرکی، اکسرنه، الن ساک کردپا OHPتند. ار هسان برخوردندب دطشش از پو Oregon Health Planاعضای همه 

 ی دهد.شش مرا پوارد گه می دنلم ا ساا ری شمهان اندتی که دخدما

   :تاسه دده شآوردان  دنازت اقبدر مورد مر مت مهیعاقد وچنا جینادر ت.  اسمسن مه هر  درملاای سهدانشتن دناد

  ارند. دگه مینلم نیز ساا ن رلب و بدن تالم قهای ساانندد 

  نید. اجعه کن مران تاند دبه به داکترتیک مراالنه ید سبا 

  ند.ن کمک کتاادحت نوزص ظفحند به اتوان مینده دبیرا و هانندظ صحت دفحید، تار هسگامی که باردنه 

  ند.ن کمک کر خون تاکرول شتن کبهند اتوان میندت دالکرفع مش 

 .باشدشده نجام اگی لسا 1ن ا ستید ال بافطان اندد نهی معالیناو 

  .دینیبب ار ریز لودج ،دنتسه ششوپ تحت نادند بط تامدخ مادک هکنیا زا عالطا یارب افطل

ار می رش قپوشتحت ارد ن مویاید، اراز دینمات به خدید گوبنده شما ائه دهاری که نزماند. تا تن هسگایاش رپوشتحت همه خدمات 

  نید. یببا " رهدحدوار، مدت و مقدن "مستود، ینن دریافت کگایاصورت ربه ا هر خدمت رید ناتو ند بار میکه چنیااز ع الطارای بیرند. گ

 :ازند تارب عدنارتخصص داع به مارجاز به ینن که اندب دطج یا. خدمات ریدناجعه کصص مرتخشد به مابالزم ست ان کوقات ممااهی گ

 اناحی دهجر 

  نهشفاخاراحی یا مرکز ج 

 یهال کانا 

 انندیره دبثه یا لت الکمش 

  نهخاینه  معان دریکتس 

 ششت پوحت تاخدم
لی اید )مثاه فوار، مدت و محدودقدم

ن نشاا ش رپوشتحت یای از مزا

 (دهدمی

 یاز دی قبلی نییأا تیاع جاربه 

 ت؟اس

 اشش رت پوتحید از فوالی )مثا

  (دهدان مینش

)دردن انداز دا فوری یل عاجبت اقمر

ورم، تی یا نریزخونت، ید یا عفوشد

  (هاانندان یا دندیره دبن یدصدمه د

  ستینالزم دی ییاع یا تأارج  تیون محدودبد

  سال21  اد زیر افرر و ااردای باعضای ید برافو

 ت. یسنالزم لی بیید قتأ   لسا در هبتو مرد  نها دای فجو تانیعام

ع اارجت به سینشما   PCDاگر 

   ز است.نیا

   لسا در هبتو مرد نها دیکار کاپ

   لسا در هبتو مرد  دیفلورا یداوت

   ل سا درارب کی نها دای فجو یاکسر

  یرو ارب کی لسا 5 هر لسا 16 ریز  (تنالی)س یریدرزگ

  نواوجن تشپ یها نداند
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ً

 

   ت اسازین ه کطورنماه  نر کردپ

  .داشب لیبق یدییات هب ازین ت اسنکمم اربکی لسا  5هر در  یئ جزعیون مصنداند

  ازین رجاع اهب تسین ماش PCD اگر

   .تاس

 لیبیدی قیبه تااز ینن است کمم اربکی لسا  10هر در  لامعی کون مصنداند

 بهت یسنشما  PCDاگر باشد. 

  ز است.نیاع ارجا

  هر اجت 4 نییاپ و االب یشرویپ ندان ددنچ  ندان دیها اجت

 . لسا 7

  اگر .داشب لیبق یدییات هب ازین ت اسنکمم

PCD تس اازین ع ارجاهب تسین ماش.   

 ازینلی بی قیدیبه تأن است کمم  ت اسازین هور کطنماه ندیکش

ع ارجات، یسنشما  PCDاگر باشد. 

  الزم است.

  (ندان دلعق) وم سبای آسندان دیرو  هشی رلانکا یداوت

 . تسین دهیوشپ

  مولر ندان دشوشپ تحت اردارب یعضاا

   .لاو

 ندان دیراب لیبق یدییات هب ازین ندوب

  تس انکمم .تایعاب ر وتایانث یها

   .اشدب لیبق یدییات هب ازین تایعاب ریراب

  ازین رجاع اهب تسین ماش PCD اگر

 . تاس

  سال(  21الی با، ارباردن )نه نااجواید نوفو

 ت. یسنالزم لی بیید قتأ   ل سا درارب کی  نها دای فجو تانیعام

ع اارجت به سینشما   PCDاگر 

   ز است.نیا

   ل سا درارب کینها دیکار کاپ

   لسا  درارب کی  دیفلورا یداوت

   ل سا درارب کی نها دای فجو یاکسر

   تسین ششوپ تحت  (تنالی)س یریدرزگ

   ت اسازین هور کطنماه نر کردپ

  اگر .داشب لیبق یدییات هب ازین ت اسنکمم اربکی لسا 5 هر در  یئ جزعیون مصنداند

PCD تس اازین ع ارجاهب تسین ماش.   

 ت. یسنالزم لی بیید قتأ اربکی لسا 10 هر در  لامعی کون مصنداند

ع ارجات به سینشما  PCDاگر 

   ز است.نیا

   تسین ششوپ تحت  ندان دیها اجت

 ت. یسنالزم لی بیید قتأ  ت اسازین هور کطنماه ندیکش

ع ارجات به سینشما  PCDاگر 

   ز است.نیا

  ماش PCD اگر .تسین  الزملیبق دییأت.تایعاب ر وتایانث یها ندان دی روطفق  هشی رلانکا یداوت

 . ت اسازین ارجاع هب تسین

  اب افطل ،دیراد یلبق یاهیدییه تأاربل درااگر سوارند. ی دلبدی قییتانیاز به یست که نتی از خدمال  کامستیلال ول باجد

  ید.بگیرتماس ن یاشترخدمات مبا   5472-600-877شماره
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 . دنک یم تخادرپ ار نآ هنیزه  OHP  هک یتامدخ
Trillium Community Health Plan رای بینه ای هز ما ارد کهاز خدمات وجود درخی باما ند، رداخت می کپا ا رشمبت اقینه مرهز 

Oregon Health Plan’s Fee-For-Service  ت ینه خدماهز برنامه طتوستند و ش هسشت پوتحوز نا هنهیایم. ننمی کرداخت پآنها 

  امیقتسم OHPارد که ع خدمات وجود د نوند. دوش" می نام پوشواید "غیرا فن خدمات ریاوقات ابعض ها  CCOند شد. اهرداخت خوپ

  ند: رداخت می کپآنها رای ب

ً

   ید.نافت می کیدر Trillium Community Health Planاز ا راقبت رگی مناه هم آنهاخدماتی که در 1.

 د. ینا دریافت می کر OHPاز بت اقگی مرناه همن شماآ که در تیخدما 2.

 .  Trillium Community Health Plan زا تبقارم یگنهامه اب تامدخ
Trillium Community Health Plan ن یات به باقگی مرناه هما می دهد.خدمات ربرخی رای ببت اقگی مرناههمان به شما نهمچ

 ای که ه ید شدیبع تانه منار گوو هی تیای حماالیت هش، فعپوشتحت خدمات رای ب( بیطل قنل و یت حم)مدیر  MTMاز است که نیمع

  اهید کرد.ان دریافت خوگیال رقنل و ید، حماراز دین ششت پوحتای خدمات غیر بر

Trillium Community Health Plan ی سازد:گ مهماهنیر خدمات زای ا برما رشبت اقمر  

از پس لد و از تول ب های قبتاقل مر شام)Planned Community Birth, PCB(شده ن الپنامه لد در جامعه برت توخدما •

. ستاشده ن ییتع  OHAصحت تم های سیش سبخ طتوسد که ننتجربه می کا ر رطلگی کم خاست که حامدی اافررای بلد تو

OHA اولیه ت خدمات اخئه و پرداارل سئومPCB دی ییعضای مورد تاارای بل اقله حداز جم PCB ،اد، زیه نولاوبی ارزیا

بت اقو مرلد از تول ب های ققاتالد، ملان و تویما های زبتاقیش، مرزماآیت له کاز جماد، ی نوزنکه های خولیشات زماآتست 

   لد است.از توپس های 

  ه است نشدرداخت پ Trillium Community Health Plan طتوس که )LTSS(از مدت دریت  و حماخدمات •

Family Connects Oregon خدمات   •

 از:د نتارب عاین خدماتاز یی هاونه نمت رفتاری. به خدمات صح  یترسی دساعضا براکمک به  •

o یارت رف صحتطیااز شری برخرای بها ابعضی دو  

o لسا 21اعضای زیر رای بج گروه ل معانهازه خااخت دروپرد 

o ل و بزرگترسا  18اعضایرای ب( یارت رف )صحتسیشناناز مدت روابت دراقمر  

o ل و بزرگترسا 18اعضای رای بن وانانوجرورش پهای نه در خاشخصیبت اقمر  

o هل و ریزسا 17ن وانای جاربناسی نشاگاه روتقامای و سترب 

  گریو خدمات د •

5472-600-877   با شماره )Care Management(بت اقبا مدیرت مر این خدمات، هاربل در کامتا فهرسیتر یشبلومات رای معب

 ید.بگیرتماس  5472-600-877ان با شماره یتریا خدمات مش
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 . دنک یم مهارف ار تبقارم یگنهامه و دزادرپ یم ار نآ هنیزه  OHP  هک یتامدخ
 OHPد:ی ساز مهماهنگخدمات زیر ای ا برشما ربت اقمر 

 ک کردبه خودکشی کمن گایاورامت ا کربگ ن مرتحت قانواکتر د •

  ندنی کندگی مر زاهمستاری اکز پررکه در میی عضاارای ب( هگایشآسا)یش آسااز بت اقخدمات مر •

) Individuals with Disabilities Educationیت لولای معاراد دافرآموزش ن  قانوتتحب که تکنیاد مبت به خدما •

)Act, IDEA شوند. ار می ی برخوردنرماار دتفند گن طبی مااز خدماتتب ککه در ملی فاطارای ب ند.شوئه میاار  

  یا خیر ید ت هسثهیزی قضامه رنیا برتی ی حمابرنامهیک  طیاجد شراا ویآکه نیااز ع الطارای ببی طینه معا •

CWM Plus-CHIP Prenatal Coverage یا  Citizen Waived Medical اعضای ه به ئه شداارخدمات  •

CWM رای ب

 لگین حامپایاروش  •

  گریو خدمات د •

 تماس  4620-562-800ه اربه شم KEPRO OHPبت اقگی مرنههمایم تاین خدمات با  مورد در و کمک تریشبلومات رای معب

  ید.بگیر

 نید. ن دریافت کگایا( رپورتنسال )ترقنل و ( حمبیطل قنل و یت حمدیر)م MTMاز د ینای تون مچنا هماین خدماتاز یک هر رای ب

 تا ید س بگیرتما 1552-583-877شماره ی( به بطل قنل و یت حم)مدیر MTMید. با نجعه کامر 54 هفحصتر به یشبلومات رای معب

ً  ند.س بگیرتما 711 اب افطل TTYن ا کاربرید.نیم کظنتا ل رقنل و یک حم

 

 .  )Compact of Free Association, COFA( دازآ نمجنا تقفاوم و هقباس نازابرس نادند بط همانرب یاضعا
Trillium Community Health Plan  ، دیتسه COFAدان نده طب مناقه یا بربساسربازان دان نده طب مناگر عضو برا

  د. هدیمه ئااردان ندای طب هالقاتم برایان گیال رقنل و محن و ادندطب  ایدفو

 

OHP  وTrillium Community Health Plan  برایان گیال رقنل و میا حاری تا رفیی نماست جصحمات دبه خی سسترد  

  د. نهدی منه ئارا ،دنتسهبت مراقی گنهماهون دبی تمادکه خا ات رمدین خا

 

   .دیریگب سمات 5472-600-877  شمارهابن تریاشبا خدمات مید، ارل داوجود سوید ماو فوشش ر در مورد پواگ

 . یبهذم ای یقالخا تاضارتعا  
Trillium Community Health Planند.ی کنمی محدود با مذهیقی الاخاضات اعترساس اا بر خدمات ر  
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 د.داریی به مراقبت که نیاز دسترس
 ترسی ت دسباقی به مرا گونه بهید نای توما مد. شینا دریافت کالزم ری هابتاقنید مراتومی است که نین معیابه ترسی دس

رائه ابا  Trillium Community Health Planاگر زد. ده ساآورا برا رنی شمگی و زبانرهزهای فیانید که باششته اد

. یدنکه دریافت کب شازج ارا خرت ن خدمایاید ناتوند، می می کنار ند کآورده می کا برا ر شمسیتری دسهاازینای که نده ده

Trillium Community Health Plan به یک نزدندگی شما یا ل زمحک به یت نزدمی کند که خدمال ن حاصینامطا 

رد و اه وجود دقطنافی در مازه کدنارائه دهندگان به ا است که ینن معابدن یانید. بت کاقفت مردریاید اهجایی است که می خو

 ارد. دنتخاب وجود ارای ب انندگائه دهاراز فی لتع مخاانو

 

  ما یم.ارا د راز شماین مورد تخصصی های بتاقو مراولیه بت های اقیم مرطمئن شوم تا مینی کیری مگیپا ن خود راندگائه دهارکه بما ش

 ارید. ی دترسقه خود دسطنشش در م پوتحتتمام خدمات یم که شما به نل می کن حاصنایمطان ینهمچ

ر یا ک شهیا در نی شمیعشهری ه قطنا. ممت شماقال از محیقه دق   30ل یایم 30ن در ئه دهندگاااری به ترسدس :یطقه شهرمن •

  نید. ندگی می کن زآیک نزد

 نی ن معیابه یی ستاطقه رونا. ماقامت شمل از محیقه دق 60ل یا یم  60ن درئه دهندگاااری به رستدس :(تاده)ی ایتطقه روسمن •

  ید.ننمی کندگی ن زآیک زدنیا است که شما در یک شهر 

کانات ام، ترسی فزیکی، دسنیذهسمی و/یا ی جهانی اناتون تاشر صورت دند شد که داهن خوئمطن مینا همچن مئه دهندگااار

 به   Trillium Community Health Planاقامت بات واسرای درخب داشت. یداه خوسترات در دسجهیزت ناسب و م

و  OHPاعضای رای باری ادت عاد که سانئن می شومطن مینن همچگاندائه دهاریرید. گبتماس  5472-600-877شماره 

  است. اناد یکسافرسایر 

 

 ت.قبات مرمحل دریافتا قل حمل و ن

ل و ید حمناوته می نگوید چنابدید تا ناجعه کمر 54حه فصد. به یندریافت کشش ت پوتحارهای  قربهن گایال رقنل و د حمینای توما مش

 یم ظنتا ل رقنل و ک حمیید تا س بگیرتما 1552-583-877به شماره ( یبطل قنل و یت حم)مدیر MTMبا نید. ن دریافت کگایال رقن

ً  ند.س بگیرتما 711با  افطل TTYن انید. کاربرک

 

 د.ییانمب اخنتاا ه رددهنارائه ک ی

یست لاز د ینای تونید. مب کنتخااا خود ری صحی هابت اقافت مریل درنده خود و محائه دهارارید که ا د رقاین حشما 

 ، انندگائه دهارنید. فهرست ب کنتخااد، ننار می کک Trillium Community Health Planنی که با ئه دهندگااار

Trillium Community Health Plan Provider Directory ی درباره شتریبلومات مع 40 فحهص. در اردنام د 

  ید.نست کسب کفهر

 

  د.نیکک کمد قبت خوان مردرک مظیتنبه 

گی ناه همردر مو گرفت. دیداهع کمک خوبیت و مناافت حمایها، درقاتالیزی مامه رنی براست که برانی ن معیات به باقگی مرناههم

  یرید. گبماس تن تریابا خدمات مش 5472-600-877با شماره ید یا اموزیبشتر یب 42فحه صاقبت در مر
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 د.وردار شوی مراقبت برخ کشد تا ازل میچقدر وقت طو
  ید شد:اهع خوارجای یا اوتده، یدیر در زده دی ذکر شها در وقتیم کهمئن شوط تا میمنککار مین دهندگائهاارا با م

 

  نیامچارچوب ز   بتنوع مراق
  انی سمجحت ص

  تهفه4 ل وطدر   م ظنهای مقاتالم

 شده ن داده نشااولیه یشات زماآ که در روطنهمااعت یا س72 ل وطدر  یفوربت اقمر
 است. 

ً لعاجبت های اقمر   .دوش یم هداد عاجرا لجاع شخب هب ای اروف امش طیارش به تهسباو

  ارداریر بغاد ل و افر اطفانادندن و از دهابت اقمر

 شته اجود دتر ویشبی صبر انیکی بریلل کیلد کهنیاگر فته مه 8ل وطدر  انندن و دها دحتم صظنقات های مالار مقر
  باشد.

  فته. ه2 ل وطدر   ( )جوفانندن و دهااز دبت فوری اقمر

 شودتداوی ه یا دیاعت دس  24یط انندل دعاجخدمات 

  اردارد بای افرا برنادندن و از دهابت اقمر

 شته اجود دتر ویشبی صبر انیکی بریلل کیلکه دنیاگر فته مه 4 لوطدر   انز دهال  های معموبتاقمر
  باشد. 

  فته ه 1ل وطدر  اننداز دبت فوری اقمر

 شودتداوی ه یا دیاعت دس 24ی ط انندل دعاجخدمات 

  ری تاحت رفص

 اد غیر افررای بل عموی صحت رفتاری مهابت اقمر
  اریت دلواو

 نچه چناقات دوم الار م قرت، باواسدرخاز  سپروز  7رف ظیابی در ارز
  ب است.ناسکی مینیلور کطب

  اعت س 24ی طدر   ادافرهمه ای ی برفوربت های رفتاری اقمر

 دارت اولویاد افربرای صصی ختری احت رفتصهای بت اقمر 

 های آنها، ه و خانواده قبن سااازبار، سری باردعضاا
ا و اده هنو، خاقحقون بدون یباقل، مرفطرای ان دزنا

 ا سل، ی HIV/AIDS  بهالتباعضای مله، سا 5-0ل فاطا
 روانی و یضی ن دوره مریلاور طعضای در معرض خا

I/DD اد افر

 رائه ا ل عدم وجودیلبه در خدمات موقت اگرود فوری.  و وبیارزیا
 ید بت بااقرب مناسح مطد، تداوی در ساشباز ین مورد قاتالان با مندگده
 ار می گیرد  قرارظتنایست لنی که مریض در زمااز روز  120رف ظ
  نجام شود. ا

  رود فوری.  و وبیارزیا ئینله هیرواز جمر اد مخدمو IVن نندگامصرف ک
روز  14 رفظاقبت های مسکونی در رح مطی خدمات در ساله براخد

 رف ظر در اظتنات یسل که در نیزما، یا ستاالزمی  درخواست ازپس 
 ار ظتنات یسلدر نده ارئه دهن بودترس سم در د عدبتنسروز به  120

 ار می گیرد. قر

 اعتس 72رف ظله در اخبی و دارزیاOpioid اد مصرف مول التاخ

 د.  وروبی وارزیارای باعت س  72اکثراما حدع وقت، اسردر  ا کمک دوی به اوتد

 ارد: ندلی وجود ن خاکا یا مق اتااگرخصصی تحت رفتاری راقبت های صرای خدمات مب

  ید.ار می گیر قرارظتنایست لا در شم •

 اهد شد.ئه خوااری به شما گریاعت خدمات دس  72لوطدر  •

  اهد بود.د، موقت خوباششته الی وجود دن خاکایک م یا قاتایک نی که زمااین خدمات تا  •

  د.یس بگیران تمایشتربا خدمات م 5472-600-877ماره به شید، ارلی دابت سؤاقسی به مرستر مورد در دراگ
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 وم.های د ظرن

 ید، اهخور دومی میظنگر شما ا است. انگیارم ریات دوظنید. نی دریافت کر دومظنتداوی خود یت یا ضعورد وکه در مید ار دقشما ح

 گری یده دندهئهااربا ید اهخوید که شما مییگوب ما بهید و س بگیرتما Trillium Community Health Planن تریابا خدمات مش

  ید. نقات کالم

 ید، نیبب ما کهباز شج ارا در خای رهنددهئهاارم خود، ر دوظنرای بید اهخوارد و میندا وجود که مب ش درطیااجد شرده ونده ئهااراگر 

 ن گایاورت ررا به صم ر دوظنیرید. گبس تماTrillium Community Health Plan ن تریات مشا خدمابیی افت رهنمایرای درب

 اد. یم داهب خویتتر

 

  



 
 39 دیدن کنید  www.trilliumohp.com تماس بگیرید یا از  877-600-5472به کمک ضرورت دارید؟ به شماره 

 

  . )Primary care providers, PCP( یهاولی ت هااقب مردگان هنئه دراا
ی کوانید یی تا مشمد. نیکیه معجااو مربه  مظمنای هتاقبا و مرهخهنس ا،هتاه برای مالقکت ی اسسکلیه اوای ه تاقبده مردهنئهاار 

  د.نیکب اخنتاا ی رک که یمنیکک کمما به ش منیای توا ما مینید، کب اخنتاا ر

ا در ر PCPب نتخاا ق حشند. شماه باا و غیرنرس هان، تراکند دناتو می )PCPs(یه لاوبت های اقن مرئه دهندگااار

 د، ینکنتخاب ناا ای رنده ائه دهارروز  30رف ظر در اگارید. د Trillium Community Health Planکه بش

Trillium Community Health Plan  ک یص می دهد یا نیک اختصایلکیک را به شماPCP  ب نتخاارای شما ب 

 ل می ارسارای شما بنده شما ائه دهارلومات ی حاوی معانامه یک  Trillium Community Health Planمی کند. 

  کند. 

  کهشباخل ده ددهنئهاار

Trillium Community Health Plan  ار ها کنآی که با ندهندگا ئهاارا. نهآمه ند، نه هککار مین دهندگائهااراز اد تعدیک با

ن هندگادئهااریم، نکنمیار ها کنآکه با نی دهندگائهاارشوند. ه مییدامننده نکتشرک یهاهنددهئهااریا که باخل شده دندهئهااریم نکمی

ان با دگندهئهاارن یاید اما با، یدناجعه ککه مربج شاره خنددهئهااربه ید نابتون است کلزوم، ممرت ر صوارند. دشبکه نام دج ارخ

Oregon Health Plan ند.نار کک   

PCP  تخصصی  ی وبتی اساساقزهای مرنیاهمه ه ندده ئهاارن یا کرد. اهدکاری خو همکن با شماشما تا حد مم صحت ظفی حابرشما 

  اد: اهد دنجام خواا ا ررهن کایاشما  PCP کند. ییب مقتعثبت و ا ا رشم

  شود.یا آشنا می شمبطبقه ا و سابا شم •

 دهد.نجام میاا ا رشمبی طبت اقمر •

 ارد. دگه مینروز ند و به کگه مین ا در یک جاربی شما ط قباسو •

  ند.کش مییرپذفاخانه ا در شراز شما ینر صورت دهد یا دع میارجاتخصص را به مشما 

  شد.ته بای داشتتفاوم  PCPیک ند اتور فرد می. هندب کتخانا PCP یک د یبا OHPا در ه شماداز خانور عضوی ه

  سامت نایرتشم تامدخ اب افطل دیتسه دوخ  PCPیر یتغاگر مایل به رد؛ م کیاهتخاب خونارای شما بما ید، نکنتخاب نا PCPیک اگر 

  ید.ناجعه کید خود مرجد PCPه بیرد، گینجام ماات ییرتغز که ن روهمااز ید ناتوید. میبگیر

ً

ً   ید.ندرخواست ک Trillium Community Health Planاز واخانه ی و دنانده صحت رودهئهارا ،نادند رتکاد یارب امتح

 نید: تخاب کنا ما تییب سادر و Trillium Find a Dentistاز ا  ر )PCD(اولیههای بتاقن مراندتر داکید دناتومی

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

  د.یس بگیرتماTTY:877-600-5473 ، 5472-600-877ماره به شن تریامش

 د:ینتخاب کناا وانی ره صحت رنددهئهااریت ما، سایبدر و Trillium Find a Provider قیرطاز ید ناتومی

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

 تریان به با خدمات مش، یداراز دیننی به کمک احت رونده صائه دهارتخاب نار در اگ

 . TTY: 5473-600-877 و  5472-600-877شماره 

اکثر رای ب. شوداد میلمدا قنهآ )PCD(اولیه بت اقن مراند داکتر داشد کهبشته ان داند داکتر دیکید ن باه تاادی خانوعضاااز یک هر 

ا ا ران شمت PCD ید، باشته تخصص داشک میراجعه به نیاز به ماگر رد. ید کاهاجعه خوخود مر PCD ان تان به نددتی باقزهای مرنیا

  تد.س فرخصص میتنزد یک م

PCD  آنها:ا یراست زشما مهم 

 ید.اراز دینن انداز دبت اق مربه، که یدتب هسطن مخایلاوآیا  •

  ازد.سیت میرا مدیر ن شماانددهای یاوتددمات و خ •

  ازد.سیت میرا مدیرشما تخصصی بت اقمر •

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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 ا شم  PCP ت به اییرغت
نجام ااز ل بقروز   30شد،ته بااد نداشاردقر Trillium Community Health Planبا شما  PCP گر یهد و دخ دیری ریتغاگر 

 رای شما بای یر نامهیتغن زمااز روز  15ف رظ، باشدشده نجام ان یااز ش یپییر تغن یااگر  کرد. یماهخول ارساای به شما نامهات ییرتغ
  یم.نکل میارسا

 

  ده.ندهائهرست ارفه
 نید. تخاب کنا www.trilliumohp.com/find-a-provider.html  آدرس نده دردهئهااراز فهرست ا ن رتا  PCPدیناتوشما می

   دردهنهده ئ  اراتفهرس ز ایغذکا یپکا ای هسخن کی ات دینت کواس درخای ،یدیرگبس ان تمایتربا خدمات مشی یاهنماای رید برناتونین میهمچ

   .ردیقرار گ ما شاریتاخ

   است: هآمدید، نب که کسنددههئاارید در فهرست ناتوی که میتلومااز معیی هالنجا مثایادر 

  ذیرد.پید میدان جیضنده مرده ئهاارآیا که نیا •

 (.ه غیراخانه وی، دوارت رف، صحتانندطب دی، بط) هنددهئهاارع نو •

  یم.نار کرقرب  طتباارا چگونه نهابه  •

  (.اه دور رازنی )صحت تیلفوی و یدیوی وتیباقافت خدمات مرین درکاام •

  (.هان امل ترجمه و ترجمان )شلساکمک  •

  جسمی.یت للوار معاد دچافررای بکانات ام •

یا گ ها، چاپ بزرانبر زیند سان)ماگر یی دهالب قاا درن فهرست ریاید ناوتینید. ما دریافت ک فهرست راینذی اغسخه کنیک ید ناتومی

  ید.س بگیرتما 5472-600-877ن یلفوته اربه شمن تریاشت ما خدمابنید. ن دریافت کگایاصورت رن( به یاینابفباء نالا

  د.گیریت ب مالقایک قرار
  د.یریگاز وی بی اتت مالق، نوبهددهنئهاارک ب یاخنتاض حبه مد نیاتومی
 

PCP  که در ندکک میا کمبه شمگیرد یا ا میا رهتقاالت مبه نونددهئهاارن یاشد. ب شما باطن مخایلاوبت، اقمرنیاز به گام نباید هشما  

رای بهد. ع دارجاش پوشتحت ت ا خدمایمنابع به سایر ا ا رند شماتونین میچ همشما  PCPید.بگیر یمصمتاز خود یناقبت موردرد مرمو

ً  .دیریگب سامت اهنآ اب امیقتسم ،تاق البت مگرفتن نو

ً ن آمد شیپاز ل بواند قتان میتهنددهئهاار کار، ایند. با یقات بگیرال مبتنوآپ نه چک ی معایا، بریدتیوسپخود  PCP به ادیدج رگا

 نیاز به ه باری کن یلاو که در ندکک میا کمه شمبن یاسب کند. لومات کن معتابی طبقه ا و سارد شمر مونی خاص داگرنل یا کمش

  ید.نیری کلوگخیر جنه تاهرگواز ید، اردنفع خود از فاده تاس

  نید: ا یادداشت کد رارن مویاقات، الار م قرازل بق

  ید.ارن ددهندگائهااریا سایر خود   PCPازتی که الاسو •

  خانواده.ت صحی الکقه مشبسا •

  د.ینکمی صرفنده که منل ککمتها یا یتامینوسخه، نن وبداهای ها، دوسخهن •

 ید:یگوبا ل ریارد ذوها منآید و به یرگبتماس بت رای گرفتن نوباری ادعات در سا

 د.یتهس Trillium Community Health Planاعضای از کی یکه شما  •

 .  Trillium Community Health Planا دری خود ریناساه شارنام و شم •

 ارید. داز ینتی قاالبت مبه چه نوع نو •

  ن. نیاز تا مورد انب و ز،یداراز دینن به ترجماآیا که نیا •

http://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
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  ید.ع دهالطاآنها  بهد، یناجعه کبه کسی مرروز  ان همیدباتید و یض هسر مراگ

بت اقای مران برگیارل قنل و ه حماربدر 54فحه صدر  د.شویار دورخت خود براار مالق قراین براگل رای و نقحملاز د نیاتومی

  نید. ی کسب کشتریبلومات مع

  رفته. ز دستهای انوبت

 ا نوبت رد و ییرگبتماس خود  PCP اب اروف ،دیداد تسد زا ار تبون دیتسه روبجم رگا .دیهدن تسد زا ار تاقالم یاهتبد نوینسعی ک

ن کید، ممدهنع الطانده خود دهئهااربه دفتر عد ز موااگر زودتر  کرد. نداهن خوییتعرای شما با گری ریقات دالت مبنها نوانید. لغو ک

  ند.نکنقت افموشما رای بت مجدد ببا نواست 

ً

  د.یپرسبن ن شاینارد قور موآنها داز . اردته د رفستاز دارهای  قرر موردا دود رنین خاص خانده قوائه دهارهر 
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  د.گیریبن کمک قبت تان مرا کردراقبت، برای تنظیمنگی مبا هماه

، )patient-centered primary care home, PCPCH(محور ض یمره یاولی هاتباقمر هن خاازا  رتباقمری گنماهد هینتواشما می

 تماخدا ید نده خودههئرا انید باتواشما می. نیدک دریافت هیاولبت اقرمی هاتیمر یا سایه یاولی هاتباقمردهنده  هئراا

  د.یاهبخوت باقمرنده نکگنماهک هیا تد ینکبت صح Trillium Community Health Planن تریامش 

  و به شما یدناسشبا ت های صحی خود رباقزهای مریانم تا ینمک می کما کش کلی شماست. ما به حتبهبود صن خدمات یااز هدف 

  یرید. گبا بر عهده ود رتی خستندرحت و یت صلئوم تا مسینکمک می ک

از معه، به تا جناز دوشست کند. ادرخو ی شما ند به جااتونیز می شما ه ندینمااهید. بخوت باقنده مرن هماهنگ کز مااد ینای توما مش

  ید.س بگیر، تما TTY: 5473-600-877ان،یشترخدمات م 5472-600-877هر با شماره ظاز عد ب  5:00صبح تا 8:00اعت س

  .منیکیمار ک ما باهشماز ت اقببرای مر

 اعی تماجیت مای حابعی برع و مناا به اجتمار  انها شما داشت. اهدیک خوزدنکاری  همشما  هندده ئهاارا و تان با شمبت اقگی مرناه همیمت

گر یکدیاز شما با بت اقو مری تداوی اان برتبت اقتیم مرکه نیااز ن ینامطارای بند. نکل میند، وصا کمک کبه شمن است ککه مم

  اهند کرد.یه خوته  برنامهشما از تداوی پس ی پیگیررای بنند و کی میارکهم

 بود بهتی و ندرست ظفی حابه شما بری کمک اند روتویند، مکبت میاقا مراز شمه شویم هر کسی کن ئطمیم تا مناهیم کمک کخوما می

 کند که ن کمک مییا کرد. نداهکاری خوهمگر یکدیشما با سازماندهی خدمات یریت و رای مدببت شما اقم مریتند. رکز کتمصحت شما 

   ید.گیریار م قری خودهاازینرای ببت اقن مریبهترت تحید مئن شوطم

 های نهیر زمند دناوت آنها میند.اری دایژه وی هاآموزش ت صحی الک مش یاطیااز شری اریبساقبت در ریم متان قضیه ها و مدیرنرس 

 :ندنا کمک کبه شمل یذ

  یز.تبدیا •

 بی.لسکته ق •

  (.تنگیس فنت)استما  •

 ن.گافخ •

 ال. ارخون بافش •

  گر.ییت دو وضع •

 :ندنای توها منآ است. هاازینها و سایر یهدیییافت تأرای دربکمک به شما  آماده ن ینتی همچباقتیم مرن یا

  ید.نک کا درا رنهآکرد لعمنحوه د و ید خواکه فوند نا کمک کبه شم •

  نید. تخاب کناا  ر )PCP(اولیهبت اقنده مردهئهااریک ند تا نا کمک کبه شم •

  ست.ا ان آس آنهاازی پیرودهند که  ئهاارا ی ریهایهبت و توصاقمر •

  ید.نکک ا درهماهنگ ربت صحی اقتم مریستا سند نا کمک کبه شم •

  ید.نتاری دریافت ک رفتصحند خدمات نا کمک کبه شم •

  ند.نی کبت مگر صحیکدی با ی صحی شماهابت اقزهای مرنیا مورد ا دران شمندگائه دهراشوید که ن ئمطتا مند نکمک ک •

 از:ند تارب عهالاز مثابرخی ثر باشد. بی مؤطیر غیهاازینرای بنند کمک اان، متجامعهر نابع دیافتن سایر ماند در تویما مبت شاقتیم مر

 ظحفون مکتأمین مس •

 لم.اهای ساغذ •

 ل.قنل و حم •

  شی.آموزها و صنف های یگ نیتر •

  ه، یا ادیت خانوحما •

  عی. مات اجتماخد •
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 . Medicareه ددارنای عضا

اقب ن، مرن تادهندگائهااربت با شما، اقگی مرناه هملئوید. مسن کمک بگیرتا Medicareو  OHPد یارد فور موید دناتونین میهمچ

 ل خدمات یبز قاما یت ش و حمااعیتماجمات تأمین خدرای ب ما هد کرد.اکاری خو همشما Medicare Advantageن الپن ینو همچ

   یم.نکی میارک همادافر اینر جامعه با گی دنرهیژه فو

)Member Connection Representatives, MCRs(  عضا ال تصاانمایندگان 

  ند.نککار می  Trilliumرایبارند و ا در Oregonلت  ایاازتند که جون صحی جامعه هساندارم( کها MCR)عضا ال  اتصاانندگینما

MCR نند. ز کمک کیان مورد به خدماتعضا ای ترسبه دسند ناتوها میMCR د خود یاند که به فونا کمک کبه شمد نناتوها می

آنها نگ سازند. اه هماا ر غذن وکند مسنعی مازهای اجتمانیاند ناتو مینینا همچنهآیرید. گبی بطهای قاتالید و مباشته ترسی داشدس

  ند.یصل نماه ومعع جاببه مناا ا رشمند ناتومی

MCR  لیخایم دتلیه و اوی هابتاقبی مرطرکز یک با ماز نزدهاTrillium  لفون، یت قیرطاز د نناتویها منآنند. کی میارک همشما 

  ند.نا کمک ک مصرف دوقعموبه ردنآویاد ه به نحود نناردی ماصوص مودر خند ناتوها میآننند. القات کما مشان با تنه در خایو یایدو

 ن می ینهمچآنها  ند.نا کمک کشمش به یرمان گیی تأمادت براعک و مسا کمین کی مسهاستا درخور موردند دناتونین میا همچنهآ

آموزش و ا تم آستیز وبض دیااامررای بند ناتوها می MCR نند. کمک کاعی تماجتم های یسس قیرطاز س جناان تا در یافشمند به ناتو

  د.نائه دهاری صحت گریبمر

MCR  ید با اهخواگر مید. نناسشا می امعه خود رتند و جن هسا کاردار مدبر ویبسهاMCR اب افطل ،دینک راک  

  ید.نل ک اتصاعضاانده یانمیک درخواست یرید و گبتماس  5472-600-877شماره 
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 ه ژهای وی قبتگی مراهماهن
 رای بICC  تنید. خدماا دریافت ک ر)ICC(یژه های وبتاقگی مرناه همید خدماتناتومیید، اراز دینی شتریبک تی که به کم صوردر

  دهد.یرائه ماشتر یبیت ارند حماز دیانتی ن خدماینبه چرادی که اف

  از:ند تارب عند،تهس  ICCت خدماطیااجد شرادی که وافراز بعضی 

  تند. ها هسیتللوایر معچار سنا، یا دیبنوا، ناناشا، شنویی که کم  آنهاال،ته سبخاد افر •

   ارند وتعدد دن م مزمطیاد یا شرنلبی صحی هابت اقزهای مرنیارادی که اف •

  تند. )SPMI( هساوم و مدید ی شدنااض روامرار یا دچ 

بودجه  با )long-term care services and supports, LTSS(از مدت بت دراقی مرهایت  و حمافرادی که خدماتا •

Medicaid ند.نکدریافت می   

  تند.  هس )SUD(ادرفی مول بد مصالتاخرای ب )MAT(یی الجه دو معاتحترادی که اف •

  شده است.یص داده شختآنها رای بر طپرخگی لادی که حامافر •

  قی.یراد مخدر تزن مونندگاکمصرف •

 . ندتل هسالتاخن آک تریت مدیرند ازمینکه  SUDار اد دچافر •

  تند. ل هسیا س HIV/AIDSار ی که دچادافر •

 ا. نهآی هابقه و خانواده ن سااازبسر •

   ند.تنی هسا مرض روهن دوریلاوالی ر باطخر معرض نی که دکسا •

  ند.ارار د قر)IDD(دی نی و رشن ذهاناتوهای یتاز جمعرادی که اف •

  اد.افرو سایر  •

   ند:ل کمک کاطفاند به اتونین میچ همهی ویژهابتقاگی مرناههم

 فی طعال التاخیص شختیا ند، دهروز میبا ی رارت رففی و یاطعااعی/تماجت الکگام مشنزودههای نهنشال که سا  0-5لفاطا •

   است. هشدا داده نهآرای ب )SED(ید شد

  ند. تدی هسانوزپرهیز ندرم لی که دچار سفاطا •

  . Child Welfare( لفط)رفاه در  •

ن در الپن یاارد. م د نا)ICCP(یژه بت واقرگی مناه همنالپکرد که ید اهوختهیه نی الپح و رطیک شما  ICCگی ناه هملسئوا و مشم 

 ظفاف حاهد هبن یدن در رسینکند. همچ میما کمکی شهاازینن یبه تأمن الپن یاشود. یتهیه م ICCروع برنامه از شروز  10رف ظ

  است. مؤثرت شما ظو محاف ی فردصحت

هر بت اقن مرالپت می کند. ا فهرسن راافت اهدبه ن یدا در رسبه شم رای کمکباز ین مورد  خدماتا وشما حمایت هتی باقن مرالپ

ن الپاز  سخهنیک ید ناتواهد شد. میخوی نوزرسابه رالجوی زودتر عحی و مازهای صینیر یتغرت ر صوبه یا دتروز یک مر 90

   ید.نا دریافت کخود ر

 

گر یکدیبا زهای شما نیافع ای ر که برستافی لتاد مخافرل یم شامتن یا داشت. یداهخو ICCیم تک ییی شما، اهنما و ررای کمکب

 نه صحت یر زمی دتبثج میتانینکه به ای ابود. برند هاید خونککار میها نآی که با نان و متخصصاندگهدئهاارند ننند، ماکی میارکهم

ازد. ردپالی مینوی و مشی، معآموز ی،ارت رف،یی، رشدگنرهاعی، فتماج، بیطازهای ینن به الپ این ید،نا کدیپت ی دستندرستو 

ا در ه شمبند تا ارر دبت شما حضواقمری در برنامه اتهیساد شاافر است که عن موضویااز ن ینامطا لت شما حصوباقتیم مریفه ظو

  م.ینکی میارک همگریکدی با از شمایت رای حمابهمه  ما د.ننن کمک کاف تااهدیدن به رس
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 د: ناتونین میا همچبت شماقگی مرناه هملسئوم  

  شید. ته بان داشبودت باقحت مرتن و بود ظحفوتی، ماحا احساس رتازد اهم س فرمای شاا بربعی ربه مناترسی دس •

 د. نفاده کت اسن شما مزمت صحیالکیت مشبه مدیرک رای کمببت اقهای مربرنامهاز  •

 . دنا کمک کتم آسبی ول، سکته قیزتبیاند دن طبی ماتالکدر مش •

  اد کمک کند. صرفی مود مبل التاخافسردگی و ند نری ماالت صحت رفتاکنه مشیر زمد •

  ه کند. یته تداوی نالپح و رطیک ا شما براه هم •

  

 به  Trillium Community Health Planن تریادمات مشبا خ ICCبت اقده مرنننگ کاههمیک رای دریافت ب

 ه شما یا ند ککل مین حاصینامطا Trillium Community Health Plan ید.س بگیرتما 5472-600-877شماره 

  نید. ا دریافت کخود ر  ICCبت اقه مرندن هماهنگ کونفلیتشماره ان نام و تهندینما

 ید ناتونمیر اگ است. سسترر در دهظاز  بعد 5:00صبح تا  8:00عت از ساه تا جمعه بناز دوشیژه وهای بتاقگی مرناه همخدمات

 ار شما یتاخا در گری ریی دهانهیگز Trillium Community Health Planید، نفت کی دریاعادعات کاری ا در سار  ICCخدمات

 دهد.ار میقر
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  سال.  21عضای زیر ه اژهای پیشگیرانه وی راقبتت و مایشاآزم
)Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT(   ی اوره د وگامنهود زیداوت و صیخشت ،تشایماز آتماخد

   ازدنوات می هدهد ک می رقرا ما شاریت اخ در رایتماخد دهی فانی ا.تاس گیسال 21 ن سات ولدت روز  ازلطفا ایراب هنرایگشیپ  وعامج حی صتبقرات مماخد

  یها تبقرار می ساای تیبویعضی، می مرطرخ دنوات می یتما خدنین چ.هد دصیخشت  ودینی کریگشیپ هیول ال مراحر دصحی یتالکشا می طی شراجودو

 . هد دشهکا زوم لتصور در  راین/روایبط

 دهد:ئه میاارا رن خدمات یا EPSDTبرنامه 

 نی، ل جسماکنه مشهرگوآیا ه کنیان ییتعرای ب( لم«ل سافط)» Well-childیصی شختمات یشات و خدزماآ، بیطینات معا •

  یا خیر. اردل وجود دسا 21تا  0اعضای رای بنی او رودی ان، رشندد

 ا ره ه شدادد یصشختل کنه مشگوهر ح یا کمک به الاصرای بامات اقدسایر اوی و تدحی،  صیهابتاقن مرینامه همچناین بر •

  دهد.یشش مپو

Trillium Community Health Plan طیااجد شراعضای ورای با  رمات زیرید خدبا EPSDT درخواست که  

 :رائه دهداند، دهمی

ان، ادیه نوزذتغیت  و وضعرفتشیپشد و نی، راو روجسمی ی عمومم صحت ظنه مشدیریزبرنامهی هابی ارزیاینات و معا •

 ل.سا  21ن زیروانال و جفاطا

 نید. گی کنههما )PCP(اولیه خود های تباقه مرنددهئهاارید، با اراز دین EPSDTت ان به خدماتی خانواده عضاااز کی یاگر شما یا 

ن آنها به ا شد،ته باز داشیانی یدیبه تأتی انه خدمهرگواگر د. یندریافت کا ز خود رنیا مورد یهابت اقرا متند نا کمک می کبه شمآنها 

 د. تمامی ینگی کناه همیه خودلاوبت اقرن ماند داکتر دبا، EPSDTن اندب دطافت هرگونه خدمات یرای درب  اهند کرد.یدگی خورس

 ت.سا انگیاا رعضارای بگی لسا  21ن تا س  EPSDTخدمات

رای اان صحی دصتخصتر، و سایر ماکز داده جونارن دین معاونرس ها،(، DOیا  MD)اکتر یک داز ا ر EPSDTخدمات ید ناتومی

 رتکاد به امیقتسم نادند بط تامدخ ئهارا یارب دنناوتنین مین همچهندگادئهاارن یانید. ( دریافت کاومبت مداقن مرئه دهندگااار)از جو

 نید: یببینجا انید در اتوا مین راندب دطع خدمات او انون زما ند.دهع ارجان اندد

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

ً

 .   EPSDTتامدخ تفایرد یارب ییامنهار و کمک
  ید.س بگیرتما 5472-600-877ن لفویته اربه شمن تریابا خدمات مش •

 :یدس بگیران تمانددب طخدمات نده دهئهاارشتر با یبلومات ی کسب معایا برن ادنب دطگی خدمات ناه همیابر •

  Advantage Dental Services
 TTY 1 -866-268 -9631: 711   نگایا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  

  Capitol Dental Care
 6800-525-800-1    نگایاو یا شماره ر 5205-585-503-1ن یاشترخدمات م

  1-800-735-2900 :TTY
  

  Oregon Dental Service
 0526-342-800-1   نگایا رطو یا خ 2987-243-503-1ن یاشترخدمات م

1-503-243-3958 :TTY 6313-466-800-1 و یا 

ن گایال رقنل و از حمند، تش هسپوشتحت که  EPSDT ه نددهئهاارقات الهای مبت نوتبرگشرفت و رای بید ناتومی •

  یرید. گبتماس  5472-600-877ه اربه شمن گایال رقنل و ردن حمگ کناه همیاید. برار شوبرخورد

  نید: ا کیدپر یآدرس زیت ما به بسا در وا رلوماتن معیاید ناتونین میهمچ •

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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 . تاشیامزآ
OHP یشات زماآ یاقات برالهای مبتنوEPSDT یشات زماآ ستاگامی که درخون. هدهدمیش پوشن با سناسب تهای مانر زما در

آکادمی ) American Academy of Pediatricsهای للعماستورز دا OHPشود. ع میماه شرو6   فرظ الومعم جهلاعم ،دینکمی

ید: نا کیدپس زیر آدرنید در اتومیا ر  Bright Futuresکند.ییروی مپ(  روشنهندیآ) Bright Futures( و کایآمرل فاطا

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx. 

ً

Bright Futures Guidelines (روشنهندیآهای  للعماستورد  )انه و گیریشپهای بتاقیشات مرزماآهمه رای با هایی رییاهنمار

  کند. ئه میاارلم ل سافطهای قاتالم

 ارد باشد: ن مویال ید شامبایشات زماآهای قاتالم

 ی. ل رشدئیشات مسازماآ •

 ب: ست سرت •

 ماه که  72تا  24ن یبل فطهر نجام دهند. اا ن ررب خوسیش زماآهای ستتگی اهم  24گی واهم 12باید در ل فاطا •

 هد. نجام داا ریش زماآن یاید د، باشته بانداشن ش سرب خویزماآلی بتست ق

 به  التبل مفاطاهمه کند. نمیفع ا رر  OHPل درفاطاای برش سرب یزماآضرورت طر، بی خارزیانامه سشکمیل پرت •

   ند.ند شومهیه بهرت قضییر مدطتوسی پیگیر خدمات ازند ناتوبا سرب مییت مسموم

ن و س ساسا( بر هل و غیرکسی شال دلوش سیزماآ، نیخوست کمتند ن)مااز ینرد اری موراتوبالهای تتسایر س •

  فرد.رای بر طخ

  ذیه.تغیت بی وضعارزیا •

  ها.یره با و ن هاندسی دزرس با با لباوندبنی نه جسمایمعا •

 (. نیاو روی جسمشد صحت امل بررسی ر و رشد )شامل صحت کقباسو •

 است:بی طندردهای ت اس باقباط( که مینواکس قی  )تزریازسنيیما •

 :(گیلسا 18لد تا از تو)ل فطن سیویناواکسنی زمال جدو •
 www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

   :)19+(ن اونوجن سیویناواکسنی زمال جدو •

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

 ل.فاطان و یلدای واحت برآموزش صنمایی و اهر •

  ی است.بطضرورت رای انی که داو روجسمی ان صحت ای درماع برارج •

 وری.نایی ضریبشنوایی و های تست •

د: ینیببینجا ارا در  Bright Futuresنی زمال گی. جدولسا 21ن تا سی خاص، هاعمر  در هشدیهت توصیشازماآخدمات و  •

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

  اد.افرو سایر  •

 

 ر در ییتغی یا یضل مریلبه دنی زماهر د در ی است که شاهنشدیریزبرنامه ناتی معاها یاآپل چک ن شامینهمچ EPSDTقات های الم

  تد.فیب قتفااصحت 

 

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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 .  EPSDTیاوتدص و خی تشجاع،ار 
 ن اندیت دعا وضیاد مصرف مونی، سوء اجسمی، رولی در صحت ک مشهاهدواند در صورت مشتن میتایهلاوهای بتاقنده مردهئهاار

  کرد. اهدتر کمک خویشب یاوتدص و/یا یشختی به گریدنده ده ئهاارهد. ع دارجاا ا رشم

ر صورت اد. داهد دح خویرست( توضپ )سریما قین یلدا و ولفطرا به ع ارجایاز به ندهد، نجام میاا یشات رزماآای که هنددهئهاار

 .اداهد دنجام خواا اری رادمور انده ده ئهاارع، ارجاقت با افمو

Trillium Community Health Plan  یاOHP  کرد. اهدبت کمک خواقده مرننگ کناه همبهاز ینر صورت نیز د   

 :ودیر شخدمات زنیاز به یص شختست موجب ان کیشات ممزماآ

 یی.اشنوالت آ ینک و علهاز جمی یاشنویی و ینابت الکشص و تداوی میشخت •

 مورد اندنحت د صظفن و حاندم دیترمنت، رد و عفون دیکتسرای بولیه که اهای عمرزوم در لر صورت ن دانداز دبت اقمر •

   است. ازین

یشات زماآن زمان در آنجام ااست و زم السازی ینیماشخص شود که یشات مزماآن زمار در اگ)(. ونیناسیواکس)سازی نییما •

 ( جام شود.ناسازی نییمالجه  معای یااوتدید ان بان زمآمناسب است، در 

 ارائه شود. ارد، از دین  آنهابهکه   EDPSTطیاد شراجشخص وبه ید این خدمات با

Trillium Community Health Plan ،های کمک مهبرنا، شیآموزهای برنامهاجتماعی، رای خدمات با ا رنهآن گادنیعضا یا نماا 

  ند.کی معرفی میر خدماتتغذیه و سا

 

)Traditional Health Worker, THW(  ی ج صحدان مروکارمن
د. ننک کمک میشماید به اراعی خود دتماجای زهنیاهای صحی و بتاقاره مرباالتی که درنه سویر زمد)THW( ج صحی  مروانندارمک

 اد و افرن با ینا همچنهآند. نکبت شما کمک میاقر مرل دیاد دخافرو سایر حی های صبتاقن مردهندگائهاارن یب طتبااری اررقربنها به آ

 د. ننا کمک کبه شمند ناتو که میندار دطباتارامعه تی در جخدما

 ارد: ج صحی وجود د مروانندارماز کلف تع مخند نوچ

ی و شخصیت ا حماههادار و خانودارباد افراز لد از توپس لد و توی، ارل باردوط که در ستادی  فرانیماله زبقا: انیماله زابق •

  کند. یبی مطغیر

 

ک ا کمبه شمدی  فریننند. چکک میا درن رتاندگیل ز مح و جامعهعامه مردمند صحی ماریک ک :عهامجی حند صارمک •

 کند. یا کمک مبه شملم ارهای سات رفعشرومعه در ند صحی جاارمد. کینا کیدپسی ستراعی دتمجات صحی و تا به خدماند نکمی

ً  ند.ارد امش اب یکرتشم یگدنز تایبرجت ای نابز ،تیموق الومعم نادنمراک نیا

 

ن ات طیاس شراساتا بر ند کیت میا حمااز شمدهد، و ئه میاارار به شما  ابزلومات وی که معفرد :یخصت شحای صنماهر •

  یید. ماناخذ و رفاه خود تی رسندت مورد ا درصمیم رتن یبهتر

 

 ن است کا ممیاست.  اری برخوردندگبه زتجراز دی بوبهاد و یتاعنی، ات رونه صحیر زم که دسیک: هجورت یاحمص خصمت •

اجه ی مونات صحت روالکو مشتیاد اعنی که با از کساآنها ت.  استیاداعنی یا ااوی صحت روتدیر  که درگباشدلی فطن یلداو

  ند.نز کمک کین ارد به شمان موی همنند دراتویها منآنند. ک و کمک میقیتشوا ا رنهآد، ننکییت محماند، تهس
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ح رطا من رتایهاازینا و سائل شمند و مککار مینه صحت م خایتاز ی خشبن اه به عنوفردی ک :هجوردی نتمحص صخصمت •

 تالکد، مشتیااعاز تا ند نک کا کمبه شمد نناتوینند و مک مییتامعه خود حمااد در جافرعمومی از صحت آنها ازد. سمی

  د.ینا کیدپبود بهنی ات روسمی یا صحج

  

می ا کمک نهآه بن ستارخ پوی سی یا شهرلویبع قامعمومی جوبود صحت بهرای بکسی که  :لویبی قیحن مروج صادنارمک •

 .باشدبیلوی های قهیوص شت مخیددهند که شائه میاارا یتی رماش، مشاوره و حآموزآنها کند. 

 

THW ندنند، ماا کمک کبه شمی ارد زیادر موند داتومی: 

  ید.ه جدنددهئهاارن تیاف •

 شما. ازین مورد یهابتاقافت مریدر •

  فواید شما.ت شناخدرک و  •

  ت رفتاری.یت صح و حمار مورد خدماتلومات درائه معا •

 د.ینه کتفاد اسیدناتوعی که میی اجتمابعر مورد منامشاوره د •

  ید.نت کبی صحا وب یدنابتون که ع تاز اجتماادی فر •

 

  یرید. گبتماس ما  THWه طباا ربات آنها، از خدمفاده ت اسهنحوا و ه THW مورد ر درتیشبلومات ی کسب معابر

 : THW طابس رمعلومات تما

 

 Kristinia Rogers

 krogers@trilliumchp.com 

 877-600-5472
 

ا یدپ آدرس زیر ا دریت ماسیب  در واشده رروز بلومات ید معناتوی، م THWطباس رلومات تمایر معیتغر صورت د

 . www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.htmlید:نک
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  رات بیشتخدم
)ILOS(  جایگزین تدماخ
)ILOS(  ن زیگایجات مخد

Trillium Community Health Plan ش وشپتحت ت ماخدی رابی ب لحاظ طازی باسنمن یزگی جاهکد ده ه میئاارا  رناتیاکم ات یاماخد

OHP نیزگی جاتماخد"مات خدن ی اد.نتهس" )ILOS(ه ئرا انیما زدر ضاع اایبری ثرمؤی ها هنیگزن نواعه بی تماخدن ین. چدارندم  نا 

 ه با  ریر زدارمو Trillium Community Health Plan. کندی منرده ا برآو رمای ضاع ااینیازهی تنمات سخدنات و اکم اهکد شومی

 د:ده ه میئراا ILOSن نواع

 

ی معالجومات خدی رابی نیزگی جاننواعه ب زین ایگجحیط مک در ی یحت روانیط ص شراجد واره وجودی بوی بهایتمحت امخد

مات دد خنمنیازی  رفتارتصحالت کمشر دچاه کد باشناسب می یضاع اایبر است نکمم ILOSن ی اد.شو ه میئرا اریصحت رفتا

 . تندعی هسمات اجی روانیبخشن توا

ن بدوی هاهمبرنال مد شانواتن مییزگی جایطمح کیر  د صحت روانییطراد ش واجوره وی جبودهبی تیمامات حخد •

  د.باشی تنیک سنیا کلیه ن خاهنیعامیط محز  اتررا فتماخد هئرا اایهلمحه و عم جاربی نتبممات خده ئرا ای،گنماهه

  صحین صاصتخم، ورهیت جمای حییدرد تأمون صاصتخموسط تی تکمشاری و باطتارمات خد: ILOSز  اهاییلمثا •

م داوتمیت ماه حئرا ا وندشااز خوبت اقمر درا ضع انردکل یدخی رابی ن رواتصحیط راد شن واجرااکمها ی، ورهج

ن کمممات خد شده.هئرا ادیوبهبه بک مک، و لقتمسی گی زندهاتمهار، هقابلمی هاتارهم، تصحت ییرد مدبوهبهت ج

 د و نشوه ئرا اگروهیا یی ردف جلسات درو ی عمات اجایی کینیی کلهایطمحر  دتشخیصی و ب ارزیاازد عبا یل ب قتاس

  د.باش OHPص  خاایهتیعمر جبز کمرتممات خد، و یگنفرهص  خاتماخد، تباقمرل قاتن اتماخد، تموقمات خدل مشا

 

ی یضاع اایبر است نکمم  ILOSنی ای.تنیط سمحیک ر  دهبمشات ماخدی رابی نیزگی جاننواعه به معاجحی مندان صرات کامخد

ه عم جاتییمامات جامع حخدا ی، هاتمهاره عوستموزش و  آل خطر،معواوره و/یا کاهش مشا رییگیشپی اهاه دوبه کد باشناسب م

 . دارندز نیا

  د.نشوی مه ئرا انتییرسغ بتحساصوربات یتترز  اتفادهاسا با ین یزگی جایطمحیک ر  دهکه عم جاصحین دانمت کارماخد •

ی هایطمحر  د)CHW(ه عم جاصحین دانمسط کارتوا ضع اازبت اقمری هاستمیی سگنماه: هILOSز  اهاییلمثا •

  هبر اد قت اسنکممه کی عمات اجتماخدی هانمای سازسوز  ابناسمی نی و زباگنفرهت ماخدا ین کمسد ننما، عیماتاج

ل یهتس، صحیی هاتباقمرم تیسیت سداهت ها جضع اازت یمای حرابه کی تماخد. باشندنا ید نباشتحساب صورل قتمسه ئراا

ی و صحمات علومح یضتو، زییرهمبرنابت/اقمرم یته بمک ک، ردموار یی و سابای طه تار مالقاقرر  دضاع اضورح

  د.شوه میئرا اتماخدن تازها و یافیندرک ه بمک ک، و صحیی هاتباقمر

 

مات خدی رابی نیزگی جاننواعه ب )National Diabetes Prevention Program(ابت دی از یرپیشگیلی مه مارنب

  . اشدبناسب م 2وع نز یتبه دیابتال ب اض خطرعرمر  دایضعای رابد یشا ILOSن ی از.یتبز دیا ارییگیشپی ه ملمبرنا

ر ب عالوه ی،ه محلنتابخاک اه یا کلپ ورزشی یاگک ورزشید ننما، عیمات اجیطمحیک ر دز یتبز دیا ارییگیشپی ه ملمبرنا •

 د.شو ه میئرا انینال آتماخدا یی ورض صورت حهبی صحک ینیکل

 ز اه که مبرناه ئرا انمایک سازوسط ت ) National DPP(یز تبز دیا ارییگیشپی ه ملمبرناه ئرا ا:ILOSز  اهاییلمثا •

وسط تی مل DPPه ئرااز ا ILOSن یا. شوده میتشناخیت مه رسب )CDC(از مرض  رییگیشپل و ترونکز کمری سو

 د.نکت مییماح د،نتهس DPPن گادهند هئرا ایطراد شا واجم اد،نارحساب ندتصورخت ه زیرساکی عمات اجایهنماساز

 

ILOS  ن ی اد.نکنمیرده ا برآو رضاع ااینیازهه کی دهیری شتنی سهاورهمشای رابی نیزگی جاننواعه بدهی ر شییاهرهاومش

ر یا سایه ن خاهنیعامر  دنتیطور سه به کی دهیرمشاوره شه به کد باشناسب من دشازانووالدت و  ازن پس راادمی راب است نکمم

  د.نار دنیاز، وندشمی هئرا اپاییز سرکرام

  . ی شودمه ئرا انتی غیر سبتحساصورت بایتترز  اتفاده اسیا بان یزگیجایط محیک ر  ددهییرمشاوره ش •

ه نیم زدرموزش  آ وه قابلنتی، یاصحی سد نمز، کار جواایار دنرسوسط تشده هئرا اورهمشا:  ILOSز اهاییلمثا •

ی عمات اجیطمحیک ر  د(،درمار یه با شیتغذص صتخمموزش  آدهی، یایرشموزش  آاهیگوی رادار مشاود ننمادهی )یرش

 د.شویمه یرا ااشدبنا ید باشمات خدن ی اایبرل قتمستحساب صورر صدو هبر اد قه شایدک



 
 51 دیدن کنید  www.trilliumohp.com تماس بگیرید یا از  877-600-5472به کمک ضرورت دارید؟ به شماره 

 

 

ی می ارکما همبت شاقمرم یتا با م. ت اسیمیتتالش یک ، یرا خی است بناسما می شراب ILOS ینکه آیا اردمور  درییگم یمصت

 کت ا شره همبرنان ی اازیک چ یر ه دیدتیسنر بومجا مماست. شب با شنتخا ال، حانی اباشیم. باه تداشا  ربنتخا انیترهبا تم ینک

 تماعلومل مه شایعطال انی اد.شو اده می دعطال اهان آهبل ب قوزر 30، قف شودتوما ضع ایافتیدر ILOSه کی تصورر  دد.ینک

ت ماعلومی رابت )اس  د شدهرن  آازیا بخش ی ه طور کلبه ک است وششپتحت  تماخدی رابر ظنت تجدیددرخواسیت و اکش

ا ب، داریدل مات فوق سواخدا ید ی فواازیک ر د همورر  دگرا نید(.که عراجم 81ه فحصه بر نظ ت و تجدیدایاکد شمورر  دتریشب

 د.ییرگبتماس  TTY: 877-600-5473( 877-600-5472(شماره 

 

  حت با صخدمات مربوط
Trillium Community Health  که ندتاضافی هسی ت خدما)Health-Related Services, HRS( با صحت طت مربوخدما

Plan هد.دئه میاارHRS   کند. و جامعه کمک میعضا الی  رفاه کت وبود صحبه بهHRS ا و عضارای بپذیر افطنعای تخدما

 با  Trillium Community Health Planدر  HRS. برنامه ستاا و جامعه بزرگتر عضارای بید ار فواعی دتماجتی اارکتبا

 . در ندکیامعه کمک مه جرفابهبود رای بدگی شما، نل زند محناعی، ماتماجر طل خامعوبه یدگی رسرای ببودجه از فاده ت استرینبه

 تری در یشبلومات ید معناتومی www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspxآدرس 

  ید.نحت کسب کبا ص طبوا خدمات مربه طبار

  

    ریذپ فاطعنا تامدخ

  Trillium Community Healthد.نکعضا کمک میات  صحظفحست که به اتی ا خدمایناس اج ازتی یر حمایپذافطنعاخدمات 

Plan دهد:ئه میاارا  رپذیرافطنعان خدمات یا  

  بیط طیاشربا ناسب تیی ما غذیهاهوعدغذا، یا های یی، کوپنا غذادل مویتحوند ن، مایایهتغذهای یتحما •

ن زمات رای مدبرایه ینه کمک کهز، ییجابههای جانهیهزاز یت مای حابررایه ک یهاهپردند سنن، ماکسمدت مهتاکوهای یتحما •

  یخدمات شهرازی نداهاهای رنهیهزه، یا کوتا

  نهشفاخان در دی شتربساز پس بهبود ن ار دورت د موقهپناکن یا سرمس •

  شیورزباس لها یا وتبند نند، مانکیت میلم حماارهای سات رفازناس که اج •

  یشن صحتکیلپااه دور یا ز راحت ترسی صی دسایی برهاهگاتیا دسراه  همونفلیت •

 ا  هوفلترا یا  هوهید تهونند مانکت شما کمک میح صظفبه حاردی که ر مویسا •

  د از:نتاربر عیذپعطافنامات داز خی یهالمثا

 مادناب ستنا و صحتمات دمه/خبرنا •

  داریهگنر و یمعته/ یلقنه لیسووخت سد اومقل یا نل و ممات حدخ •

 یسرتسدد جایاای هتیلبمک، قاکای هه گاتسد، یبنای جاه مکک •

 دینکسب ک  Trillium Community Health Plansریذپعطافنامات د خهاربی درشتریبمات ولعمرس دآ ایندر 

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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  یعامتجا تعفنم یراکتبا یاه حرط
  تند. هسامعه ه جرفاد صحت و بهبورای با و جامعه بزرگتر عضای ایی برهایت و حمااعی خدماتتماجفعت نکاری متباهای حرط

 شته اسی دتری دسلجو معایهابتاقمامی مرتید به اد باافرهمه یم که ارر د. ما باوستا ما مهم یاحت بررابری در صب، Trilliumدر 

ها با ازینن یا فعای رارند. ما براز دینیزی چبه چه آنها م که یب ما در می یام.ینکتوجه مین مالیامع محجواعضای یات رظنشند. ما به با

وصل کند. نی سماالجوی و جهای معبتقاا به مراد رافرند اتوکار مین یایم. نک مشارکت می) CBOs(امعه ی بر جنتبهای مانازمس

  ما اعیتمجافعت نکاری متباهای حرطاز برخی ازد. تصل س( مپورتنسال )ترقنل و ن و حمکغذا، مسبه منابع ا اد رافرن است کمم

 از:ند تاربع

 فرهنگیص اهای خا غذبهی ترسیی و دسا غذادهای مواماز گودیت حما •

 ترمناآموزشی ضاهای اد فیجا •

 لیاعی محتماجاکز مری بازسازی ابر  یهرماپاین سمی کهاهروژپاری در گذیهرماس •

 هالهبار قنیروی کاو  )CHW( امعهان صحی جندارم، ک )THW(تینحی سن صاندارمک شسترگ •

 ز: اند تارب عاعیتماجفعت نکاری متباهای حرطگر یاز دی یهانهنمو

  هادونیت خا و حماینلدارای وبآموزشی صنف های  •

ی ترسستازه دت بزیجاها و سهویی دهقانان به مهاارازب قیرطاز ند کها کمک میهادبه خانوامعه که ی بر جنتبهای مبرنامه •

  ندباششته اد

 ظحفووهای مرهیادپرانی و لکیسبا طوطد خننل، ماقنل و نه حمالفعااء قتار •

 یت ن حماالی شاگردیتحصیری ی و یادگفطعا-اعیتماجود صحت ببهرای بی  پرورشطییک محاز ر که حوتب مکهای مبرنامه •

  ند.کمی

 ()ضعفوما ترنه درباره هاآگال عمهای هشیو مورد  درلفطمحور خاص های جامعهانازمن و سالمرای معبآموزش  •

 

 دهاوخانی ضا یکی از اع یاشمای ابرحت  صباط بومردمات خیافت ه درحون

 با شماره ید ناتو مینیننید. همچ هماهنگ کانتهندهدئهاارید با ناتوی با صحت مطبواست خدمات مررای درخوب

 بی ل قاان یابا به زستی رافورم درخوید اهبخوآنها از  ید.بگیرتماس ن یاشتربا خدمات م 5472-600-877ن تیلفو

 ند.نل کارسان یتاارب، باشداز شما ینبا ناسب تکه م

 

اگر شود. خاذ میتادی  موره صورتبپذیر فاطنعاهای خدمات ستا درخوا ردیدی ییی تأابریری گیمتصم

 خواست خدمات  رد دریااهید کرد. برفت خودریا نامهیر رد شود، پذاف طنعات رای خدمابواست شما درخ

 ی در شتریبلومات مع87 حه فص. در یدنیت ککاید شرا دقاما ح، یدنر کظند یتجدخواست نید دراتونمییر پذافطنعا

   ید.نر کسب کظندیتجدهای تواسکایات و درخبا شه طبار

 ن فعاامد Ombudsید. س بگیرتما OHA Ombuds مهانرب اب افطل ،دیتسه لکشم راچد تبقارم تفایرد رد و دیراد OHPاگر 

 سردآ به افطل .داد دنهاوخ ماجنا امش به کمک یارب ار دوخ شالت مامت و دنتسه OHPاعضای 

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov ید.ارگذبپیام بک  0450-642-877به شماره ید یا گذربل ییما 

ً

ً

ب یبه وید یا س بگیرتما 2-1-1 یی با اهنماای رست. برا Info 211ن شما نجمامات در  خدت ویرای حمابگر ینبع دیک م

 .یدناجعه کمرInfo 211 یت سا

 

mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
https://www.211info.org/
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  نحت دهاصعی تماجابت اقمر

د. نناعی دریافت کتماج های طیحا در م( ر )جوفانندن و دهادحت م که خدمات صینیت می کیی حماعضاااز ار تخافما با 

ن(، ن زنااادال نوزفطا) WICرنامه بتب، کاه به مماز ویژا با جورن اندن و دهاولین صحت دئمسند ناتوان میدنب دطهای نالپ

Head Start،حت ی صهابیارزیانجام ارای باعی تماجهای انکمدت و سایر مازبت دراقمر اکزی، مربطنه های ینه خا معا

ا ل مکتب راطفارای بنی اندی دهانتالیسیش و نارید، والورنند ف مانهایشگیرپی خدمات بعضن ینچ هم آنهاتد.فرسبن اندن و دهاد

  ند.دهش میآموزن ایشهااننداز دبت اقمرنحوه م درباره ند، و به مرددهنجام میاضور خود در حین ح

 ید، در ارر جامعه دتی که دیم. خدمانکی میارک همگریی دهان زماابا سیم، ارندار ن کیانجام ارای بی ل صحسئور جاهایی که مد

ن خدمات یاکه دی  فرازید ناتوینان، میمطاورت عدم . در صندباشن گایا رشمارای بید د، بانه شوادش دشن شما پوالپ طستی که توصور

  د.یس بگیرعضا تماادمات خید یا با پرسبدهد جام میناا ر

 

 ادآزسی ی دسترهاوزهح

 ) Federally Qualified Healthلا فدرطیااجد شراکز صحی وا مربیژه یی وهاادارد قر،Oregonدر  قطر اکثر مناد

)Centers, FQHCیی ستاعه رو صحی جاماکز، مر)Rural Community Health Centers, RCHC( ،ن دهندگائهاار

ن ستارخ پوی سی خدمات صحهاکینیل و ک)Indian Health Care Providers, IHCP(ن ستارخ پوحی سهای صبتاقمر

)Indian Health Service, IHS(ن بدوسسات ع مؤر این نودهد تا دا میرن کاامن یا ما یعضااه به ویژهای  ادارد قریم.ار د 

  ند.شویده ع دارجاختصاص ان بدوز و ن مرکآی به اراگذو

 آیا ید که پرسبیرید و گبتماس رکز ید با مناتوید، می انجام دهاکزع مراین نواز کی یا در ن خود راندن و دهای دهابتاقاهید مرخواگر می

  با خدمات یدناتوین مینر. همچیند یا خاری دارکهم Trillium Community Health Planاد« با آزی ترسه دس »حوزانبه عنو

  ید.ن درخواست کاود رقه خطناد در مآزی ترسی دسهاهز حوزا تی و فهرسیدبگیر سعضا تماا
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  تریافت مراقب دتا محلگان حمل و نقل رای

Trillium Community Health Plan ضای اعمه رای هت بوبت مالقاان به نرایگحمل و نقل 

ن گایات رسپورنای ترای( بربطل قنل و یت حم)مدیر MTM ید، بااردنیاز به کمک قات البت مبه نون یدی رسااگر بر

 ش پوشتحت  رفتاری که یا صحتواخانه ان، ددنب دط ی،نقات جسماالهر مراجعه به رای مبید ناتوید. میس بگیرتما

Trillium Community Health Plan ید.ار شوبرخورد انگیال رقنل و از حمست، ا   

 یم اهخوبای هندناز رایا یم، ا بدهیه تکسی رارس یا کبلیکت متست به شما ا کننید. ممسپورت کناست تراوید درخناتوان میتهندیشما یا نما

ا ا رشم تایم ازبپرد( سوختاد )مول یت نهیهزن تانستااز دوکی یه یا ادی خانوعضاااز کی یبه شما، ن است کهد. ممل دتقاناا ا رشم

 شت خدمات ای رفت و برگهرگز بر Trillium Community Health Planازید. پردنمیخدمات ن یارای ب نهیهز برساند. هیچ

  هد. دنمیشما ی به بتحساورش، صشت پوتح

  ل.قنو  حملیین زمان تع

 یدریگبتماس 711  اب افطل TTYن ا؛ کاربریدس بگیرتما 1552-583-877شماره بی( به ط لقنل و یت حم)مدیر MTMبا 

روز الل، قت اسروزبود، ل نو، روز یادروز ساتی: های رخصروزر. عص 5:00صبح تا  8:00ه، بنبه تا یکشن: دوشیارعات کسا

  سمس.یز کرو و ریاررگزک روز شارگر،ک

ً

ً  یم نای توکه مم یئن شومطند من کمک می کیاد. یس بگیرنقل تمال و ت حمن وقییتعرای بقات البت مز نوال بکاری ق روز 2 لقادح افطل

  م.ینده کآورا برا ری شماری سوهاازین

 رف ط NEMTاری رگزا کایدی اارد قرشود، درخواست هدشیینتع نجامان زما ازل بز ق رو )2(واز دی کمتر طل قنل و اگر حم

 نده دهئهااریا  NEMTنده نان ریلفوتد؛ نام و شماره ر دها قرعضوار یتاخا در اری ررگزن کالفویتید شماره آن با  فرعیاد اردقر

NEMT ت.یسنی الزماما ر دهد ا قرعضوار یتخااند در تونیز میا ر  

ً . یدبگیرتماس ( یبطل قنل و حمیت )مدیر MTM اب افطل .دینک هدافتسا لقن و لمح زا دعب زور ای زور نامه یارب دیناوتمی

 ل و ان حمزمید ناتوید. مین هماهنگ کتعددمی هابتی نواا برل رقنل و حمیک از یش بن زما همیدناتومیید، سشناییا شخصی که مشما 

  د. ینن کییتعش یپاز دی بعروز  90ا تا ده رنیآ قاتالهای مبتی نوانقل بر

   باشید.ر داشتهظاتانباید ی یزچچه یرید گ تی تماس میوق

MTM رای بک ل درب قاشا و به روه شمالخون دزبابه ند ناتور مرکز تماس است که مین داندارمرای کا( دبیطل قنل و یت حم)مدیر 

  ن است.گایا کمک رایننند. ا کمک کشم

 ن یننیم. همچکمیبت ل صحقنل و ی حماان برتیهاازینباره  و دریمدهضیح میتورای شما بنامه ه برارب، دریدیرگس میکه تما بهتن مریلاو

  م. یپرسمیتی الایر سوشد یا خه شما باامرید کسی هاراز دینآیا که نیاا و شمجسمی ی هاییواناترمورد د

  یم: اهخو از شما میا ر ریومات زلد، معیگیریتماس مل قنل و ان حمن زمییتعرای بگامی که نه

 ل شما. کامنام •

  س شما.ه تماارس و شمآدر •

  لد شما.تاریخ تو •

  ید.ناجعه کد مرییکی که بانیلیا ک ام داکترن •

  قات.الت مبتاریخ نو •

  قات.البت مت نووق •

 القات.ت مباز نوپس برگشت وقت  •

  ند.ا کمک کبه شمراه  همیشخصید اراز دینآیا که نیا •

 (.ناتاحیوک یا خدمات به کملچر یوند ن)ماگر یه دنیاز ویژهرگونه  •
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 تحت ت رای خدمابقات شما الار م قر آیاید وتهس Trillium Community Health Planعضو ا شما یآیم که نکسی میما برر

رخواست به د طلومات مربورد. معید کاهخول خود دریافت قنل و د حم مورتری دریشبلومات عت معسا 24رف ظ. در ستاشش پو

  کرد. یدهایافت خودر ید،نتخاب می کنا( که سکل، فییمانی، تیلفوماس ت)به روش ا ل خود رقنل و حم

 . ندش هدایپ و ندش راوس

 ل بز قرو  2لاقشما حدنده نا. راهید کردا دریافت خو( رلقنل و  )حمپورتنساتریا شرکت نده ناو شماره ر، شما نام قاتالبت ماز نول بق

 شید. ضر بااح عقوم به افطل .دننکار میان مقرر سور زما دا ر. آنها شمهد گرفتاس خوومات با شما تمالدی معییتأرای بان، تبت از نو

ح بص   10اعتی سانقل شما برل و ان حمر زماگنی یعنند. ما میرظتنما مه ششدیینتعز وقت اد بعقه یدق 15ید، تا ر کردیاگر د

  ند بود.اهما خور شظتنح مبص 10:15اعت تا سانها شد، باشده ی ریزبرنامه

ً

  ند. ک ه میپیادل ا در محا رمقات تان، شالبت ماز نول بیقه قدق  15لاقما حد

  یم. نکه میادیپا ا رر( شمت)دفنه خانه ی معاناز باز شدل بیقه قدق 15اکثر ما حد :ت روزات مالقن نوبلیاو •

که نیاگر یم کرد، ماهار خوا سو ر( شمانه )دفترینه خا معاه شدنتبساز پس یقه دق15 ا حداکثر تا م :ت روزات مالقبین نوخرآ •

 رسد.نن یابه پان شدسته باز س پیقه دق15 رف ظقات در البت منو

  ه،دنینمان ینبدهید. همچ درخواست هاانن زمیااز ن زودتر ه شددپیاار شدن یا سورای بید شما با  :شتربیت وقردن کت درخواس •

  د. نتی کواسن درخینز ما چاد ناتوست شما مییا سرپرن یلداو

ارد، دنا وجود شمبرگشت سفر رای بشخصی ن مار شدان سور زماگ :دیریگس باتمارید، دص نخمشار شدن سوان ا زمشمر گا •

 اهد بود. آنجا خوس شمااز تماپس اعت س 1ف رظا در ه شمندنا. ریدس بگیراتم ما باید بودآماده که گامی نه

 

 (Medical Transportation Management, MTM)ن کاست. مم کشترل مقنل و برنامه حمک یبی طل قنل و یت حممدیر 

ن هما که در ته شودواساز شما خن است کید، ممارقات د الار م قرندیناگر چد. نه شوپیادر و اه سوار ریان دیگری در مسافرست مسا

  یم. باشته تری داشرهای کمفتا سد نک ما کمک میبهل ان رویاید. نی کریزبرنامهآنها رای بروز 

( تی)مساف لیازه مادناند به ناتو اد میافرن یا. ندساقات برالبت مبه نوا ا رشماهید که بخوی خانواده عضاا ان یاتاز دوسکی یاز ید ناتومی

 د. نن( دریافت کتاخاخت )پرددت بازپر صوربها ینه رهزند، نکندگی میناکه ر

  ارید:هایی دئولیتمس  وققوح شمافر مساان نوبه ع

 : دیتار هس برخوردقحقون یااز 

  ند.کا تأمین میا ری شمهاازینن که ینامطال ب قان وامفری از ساری برخورد •

  د.م با شما برخورد شواحترابا  •

  ید.ن درخواست کیاهفشی خدمات ترجمه ا، برانیترخدمات مشبت با گام صحنه •

  کند.  تأمین میان رات یهاازینه ید کنریافت کفارمت دان یا با به زلب راطم •

  ید.نریافت کی دبتمیه کالاعشود، ل رد میقنل وست حماگامی که درخونه •

  د.ینیت ککاشل خود قنل و به حمتجردرباره  •

د، ینر کظندیتجد درخواست ت، اسهدنه رد شالعادقل به صورت نانل و ی حماست شما براخوید درنکیحس مکه یت صوردر •

 هید. ست دار دو درخوای هیا برد، ینعادالنه ک دادرسی ستادرخو

 ز: اد نتارب عشماهای یتلسئوم

  ید. نم برخورد کاحتراان با ندگنا و رافرینبا مس •

  یدس بگیرا ما تمابهر چه زودتر خود سفر لغو یا ییر تغی، برنامه ریزرای ب •

 (. ی موتریا چوکیت ل: سد )مثاینه کتفادسات ظات محافیزتجهی و سایر تظبند محافز کمران  قانوقبط •

 ید.ن درخواست کلبز قاا  رنهاخاند دونافی مااضهر توقف  •
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  . دینک هوغل ای ریغت ار دوخرف  س
 MTM  ن باار شدان سوز زمال بعت قسا2 ل اقید، حدنن کییتعن آرای ب ییدان جدا زمیید نلغو کا ود رفر خید سباید نادگامی که مینه

  یرید. گبس ی( تمابطل قنل و یت حم)مدیر

عات  در سااگریرید. گبتماس هر ظاز بعد   5:00صبح تا  8:00به، نکشیبه تا ن( ]دوشیبطل قنل و حمیت )مدیر MTMبا ید ناتومی

ل قنل و میت ح)مدیرMTM فر خود با ییر در ستغل یا انه سوهرگون تداشر صورت د ید.ارگذبپیام  ید،س بگیرماتید ناتونمیکاری 

  ید. س بگیربی( تماط

 وید.ش ضر نمیحانی که زما
 ن زمااز س پیقه دق 15ل اقحد ترک محل،از ل با قشمنده نا. ریدتسینآماده قع ار شدن به موی سواه بر« زمانی است ک»عدم حضور

  یم.نا محدود کا رمه شندیآهای سفرن است ک عدم حضور، ممارکرتر صورت اهد ماند. دور خظتنن مار شده سودشیینتع

 یم یا ننده کنابه یک را محدود ا رشمیم، نکدود ید محجام دهناید ناتوکه میا سفرهایی راد عدتید ت که شا اساین معنات به یوجود محدود

  ید.بگیرتماس سفر هر از ل ب که قیمنلزم کا ما رشم

 

  و شود. لغفر برای ساست تانخواگر در

از ل باست ق رد درخواردهمه موشود. میس گرفته با شما تماست، اشده لغو شما سفر  درخواست شودع داده الطاکه به شما نیارای ب

 رای شما نامه بیم تصماز پس اعت س 72ف رظا رد شود، در فر شماگر سشود. سی میان بررندارماز ک نفر دو طتوسرای شما بل ارسا

   است. هآمدعیه الطااست در  رد درخولیلن و دینا. قومکنیل میارساا است ررد درخو

از ید. باششته اد Trillium Community Health Planرای بی رظندیتجد درخواست یدناتو، مییدتسین قافواست موا رد درخباگر 

 برجا یم پاتصمن یا اگرر، ظندیتجدرخواست از دپس ارید. ر فرصت دظندیتجد درخواست یاروز بر 60 ست، ادرخوعیه رد الطاخ یارت

  ید. نتی کل ایاسیادرست دادرخوید ار دقین حنبود، همچ

 ل ارسان تاهنددهئهااربه ای ند، نامهاشبر داده فست ساا درخورف شمطاز ن ما باشد و دهندگائهاارکه باز شنده عضوی ده ئهااراگر 

 اهیم کرد.خو

 :ازند تارب عاهیادخویت یا دکااز شه ننمو ندید. چناهی کادخویت یا دکای شنزماهر  که در یدار دقشما ح

  یهلقنله یفظت وسبه محا طی مربوهانیاگرن •

  ت خدماتیفیک •

  (بیادبی ستاخی و ند گن)مان اندگدهئهاارن و نندگااا ربل تعام •

   برنامه قبطتی واسسفر درخارائه خدمات عدم  •

  برنامه قبطتی واسسفر درخارائه خدمات عدم  •

 د. یاموزیبی یدگو جلسات رسها رظنیدتجد ی،اهادخوت، دکایاه شاربی درشتریبلومات مع 87فحه صدر 

  رفاسم یامنهار

 نید: س زیر دریافت کآدراز ا ( ربیطل قنل و یت حم)مدیر MTM فرنمای مسااهر

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

 س ان تمایشتربا خدمات م 5472-600-877  شماره قیرطاز ن گایاغذی رنسخه کایک  درخواست یابرید ناتونین مین همچتاهندییا نما

   شد.ه شما باالخوفارمت د و انببه زند اتوینسخه کاغذی ماهد شد. ل خوارساز کاری رو  5رفظخه در نسن یایرید. گب

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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 :ندن است، مایشتریبلومات ل معاهنما شامر

  ل کمک حرکت.یر و وسالچیو •

  نقلیه. ل یت وساظمحاف •

  ده.ننان ریناو قویف اظو •

 رد.ید کی نامساعد چه باا هوآب وا در یاری و رطاض طیادر شر •

  دور.رای مسافتبقات الهای مبتنو •

 اقامت  و ییا غذهوعده نیهزرداخت پازب •
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 ون.ق ویدئو و تیلفریمراقبت از ط
Telehealth  هی است ا( رته می شودشناخنیز  دور هاز ران اندب دطر و راه دواز ب طن انو عبهن ین)که همچ دور هاز رایا صحت 

 بت نوید ناتویاست که منی ن معیاراه دور به از ت صحنید. بت دریافت کقانه خانه مری معاک یاینیله به کاجعن مربدود ینای توما مکه ش

 ی صحت هاالقاتم Trillium Community Health Planنجام دهید. ای تصویرتماس نی یا تیلفوس تما قیرطاز ا قات خود رالم

 ه خود نددهئهااریر به های زشز روافاده ت اسدهد که باا مین رکاامن یاراه دور به شما از دهد. صحت ش میپوشا ر رراه دواز 

  نید: اجعه کمر

  (تی)صون تیلفو •

 (یریتی/ تصو)صوند ن هوشمتیلفو •

  (یتصویری / ت)صویت لبتا •

  (ییرتی/ تصو)صویوتر پکم •

جام است نال ب قاانترای بنچه آ مورد د درده خوندهئهااربا ید، ارندسی ستردیو دیا وینت نترااگر به تند. ن هسگایاا رهشن رویاهمه 

   ید.نبت کصح

 

  ور.ه دااز رحت  صدگانائه دهنارتن یافحوه ن

 دور هاز راان صحت کام مورد باید درالقات، بت متن نو گرفیاس برگام تمان. هندارند دور هاز راصحت های نهین گزدهندگائهاارهمه 

www.TrilliumOHP.com ا در ( رهندده ئهاارن ت)یاف Find a Providerی نیع ما یتجوجسار  ابزیدناتوین مینید. همچپرسب
 دینررسی کب

 ن یانابربست، ینل  کامست فهرایننید. اری کمت گذال عاشده رن داده نشار یر زیاه دور در تصوز راحت صنده دهئهااررای ببکس که  

  ر. یند یا خدهئه میاار دور هاز راات صحت  آیا خدمید کهپرسبیرید و گبس تمانده خود دهئهااربا ید ناتومی

  

ً ً

 

•

•

•

•

•

•

  نید. گی کناه همه خودنددهئهارا اب امتح افطل ،دیراد دوخ رود هار زا تحص تاقالم یری درصوتتی یا ل صوکنه مشهرگواگر 

 . رود هار زا تحص زا هدافتسا نامز
 ی، نحت جسمامات صند که خدار دقند، حنکه میتفاد اساه دورز رااز صحت که  Trillium Community Health Planاعضای 

  نند. ک ا دریافتد راز خوین مورد یارت رفن واندد

  ز: اند تارب عید،نفاده کتاس دور هاز رااز صحت ید ناتویی که میهاانز زمانه ند نموچ 

  ند.ت کقاالما مبا شسخه نید تجداز ل بهد قاخوان میتهنددهئهاارتی وق 

  خدمات مشاوره. 

 ی.ضورقات حالاز مپس یری گیپ 

  ید.اربی دطل الت معمواتی که شما سووق 

  ید.نکیت میعاا رعی رله اجتمافاصید یا اهشدینه طنقریضی ل مریلبه داگر  

  ید.برونه خانه ی معایایک نیلبه کید ه باید کتیسنن ئمطاگر م 

http://www.TrilliumOHP.com
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Telehealth  اب افطل ،تسا رطخ رد نات ناج دینک یم ساسحا رگا .دوشمینتوصیه اری رطاضقع ارای موب(  دورهاز را)صحت  

  د.ینیببا ر 63  حهفصاجل،  عشبخرای ای دهانهشفاخااز تی افت فهرسی دریاید. برل بروعاجش بخن یترکینزدیا به د یس بگیرتما911 

ً

 د.یپرسبیرید و گبتماس آنها دهد، با ئه میاار دور هاز راصحت رای با ناتی رکاامان چه خدمات یا تاهنددهئهاارید نادنمیاگر 

 . دنتسه یصوصخ رود هار زا تحص یاه تاقالم
  دور هاز را ت صحتیی ویزاا برتم خود ریسه سنددهئهاارهر ند. ت هسظوفان محتهنددهئهاار طسه توشدئهاار اه دورز راخدمات صحت 

  د.نیروی کپن از قانوید تم بایسا هر سامارد، د

 مه یبی یگوسخل و پاتقانایت لب قانخصوصی و قانویم درباره حر

 ی در شتریبلومات  مع)Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA(صحی 

  ید.ندریافت ک 11فحه ص

ً   ید.جام دهناد، ن گوش دهتاهنددهئهاارا با قات شمالند به ماتویمن یرگید سک چیه که ییاج ای یصوصخ یقاتا رد ار دوخ سامت امتح

  :هک دیراد قح امش
  ید.نکدریافت ن تاازین مورد انبا به زر رراه دواز خدمات صحت  •

 ارد.گذبام حترا ن شماازهای زباینفرهنگ و ه بشید که ته باای داشهندائه دهار •

  نید[.ب کتر کسشیبلومات مع 4فحه ص. در یدنا دریافت کشده رید یتا و طیااجد شرخدمات ترجمه و •

  د.یباششته ا دقات حضوری همالکه ملباه دور، ز رات قات صحال مطقنه ف •

  شید. ته باا داشر رراه دواز ی صحت ابراز ین مورد یهاارابزنید و یت دریافت کحما •

 

  قیرطاز ید ناتونین میهمچید. نبت کاه دور صحز راحت  مورد صنده خود دردهئهااربا 

 ید. س بگیرتمان تریابا خدمات مش TTY 877-600-5473( 877-600-5472(شماره 

  یم.تس هسستر ددرهر ظاز بعد   5:00صبح تا 8:00 ،به تا جمعهناز دوشما 
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  ه. شددواهای تجویز

 نید. اجعه کمر Trillium Community Health Planکه بدر شواخانه هر دید به ناتوید، میاراز دیننسخه اگر به 

 ید: نا کیدپ آدرس زیر ا درن مدهندگائهاارر فهرست م، دینککار میآنها ا که با هایی رنهاخااز دوت نید فهرساتومی

www.trilliumohp.com/find-a-provider.html . 

 ید. ببرواخانه به دا خود رOregon Health یی شناسا کارت وTrillium Community Health Plan ی یشناسا کارت هر دو

  ید.نتهیه کا ر سخهنید نانتوآنها ن بدون است کمم

 . دنریگ یم رارق ششوپ تحت ییاه هخسن هچ
  است: هآمد آدرس ایندر Trillium Community Health Plan شش وپحت تیزی تجواهای یست دول

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

  یم.نبررسی کرای شما با ن رآید تا س بگیرما تمابا یر، ست یا خا ما ستیلا در ی شماه دوید کتیسنن ئمطاگر م

 از ینتری یشبلومات به معیری م گیتصمرای باگر گرفت. یم اهم خویتصمت اعس  24رفظ ما ید،ارلی دبقی یدیبه تااز یننسخه رای باگر 

  کشد. بل وطاعت س 72ن است کیم، ممباششته اد

 ا ن رآ ید کهنخواست کا دراز مید ناتویشند. مبان ما ستیل است، در هز کردیتجون تاهندائه دهاریی که هاااز دوبعضی ن است کمم

 ا در یست های م فارمسن وا. داکتریدیگوبه خود ندده ئهاار به، یداهخوثناء میت اساگریم. هش دپوشاء نثت اسیکن ابه عنو

Trillium Community Health Plan د. اهند کری خوی بررسیدیی تأاربا اء رنثت اساین 

  و قحقول اهید کرد. نامه شامدریافت خو  Trillium Community Health Planازمه ای د، ناشوواست رد میگامی که درخنه

  د.ینده کتفا اس آنهاازید ناتوصمیم ما میتفت با ل صورت مخااست که درر ظنیدتجد درخواست فورم

به  Trillium Community Health Planواخانه ن دتریابا خدمات مشید، ارلی دااگر سؤ

   ید.س بگیر تما TTY: 844-600-5473( 877-600-5472(شماره
  

.   )Over-the-Counter, OTC(  هخسن نودب یاهاود
 ند ناهایی مادو OTCاهای ند. دوتهس Trillium Community Health Planشش ت پوتح )OTC(خه نسن بدواهای از دوبعضی 

 Trillium Community Healthکه نیارای بنید. اری کیدخر نهاخاه یا دوگار فروشز هانسخه ن بدوید ناتود که مینتن هسیسپرآ

Plan نسخه یافت گام درن. هیداراز دیننده خود دهئهااراز ای خهنسبه ند، اخت کرا پردها ان دویاینه هزOTC ،کارت ه باامرا هنسخه ر 

  برید. بواخانه به دخود  Oregon Healthیی شناسا کارت و Trillium Community Health Planی یشناسا
  

  یپست یشخانه فرماادو

های خهنسرای دریافت باگر ارد. ام دنی تپسیش رمااخانه فن روش دویاتواند. یه مستاد فربه خانه شماها ااز دوی برختی پسل ارسا

Trillium Community Health Plan اعضای  شما باشد. یابی برنه خوین گزیاد یید، شانکینماجعه اخانه مرخود به دو

 ر و تشیبلومات ی کسب معابرنند. فاده کتاس  6694-552-800-1ه اربا شمتی سپیش رماف نهاخارای دوبتی پسخه نساز ند ناتومی

 ن تریابا خدمات مش TTY: 877-600-5473(  877-600-5472(شماره  قیرطاز ، تیسپیش رمااخانه فاز دوفاده ت اسعشرو

  ید.گیربس تما Trillium Community Health Planواخانه د

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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OHPدزادرپ یم ار یراتفر تحص یاهاود هنیز  ه .   

  طتوس، نه ندشوپرداخت می   OHPطس، توندشوه میتفاد اسیارت رفض صحتاامرداوی ترای بیی که هاااکثر دوینه هز

Trillium Community Health Plan. به امیقتسم ار نات خهسن باسحتروص نهاخاود OHP کند. ل میارسا ً

Trillium Community Health Plan  خود از ین مورد یارت رفی صحتهااتا دوند نک به شما کمک میانتهنددهئهاارو

 ت دماید با خناتوین میننید. همچت کبخود صحنده دهئهاارید با ارل دااگر سونید. ا دریافت کر

    ید.س بگیرتما 5472-600-877اره به شم Trillium Community Health Planن تریامش

Medicare   هدنراد یاضعا یارب اود یاه هخسن ششوپ
Trillium Community Health Plan  وOHP ش پوشتحت ا که ی ریهاادوMedicare Part D ند.دهمینشش وپ ند،باش  

ید، ارا در Part D اگرازید. بپردا ا راهون دیاینه هزید ، بایدارندنام بتثم به یتصماما ید تهس  Medicare Part Dطیااجد شرگر وا

 . یدن دهنشاواخانه ا در دخود ر Trillium Community Health Planی یشناسا کارت و Medicareی یشناساکارت 

  ا رساب تح صوردناتوان میتنهاخا، دوستین Medicare Part D شپوشتحت ا شما اگر دو

 یا خیر.ارد ار دقر OHP شپوشت تحا آیا دوند یببند تا ل کارسا Trillium Community Health Planرای ب

Trillium Community Health Plan  هد کرد.ارداخت خوپا ر رگیش دپوشتحت دمات تمام خینه هز 

  د.ینسب کک Medicareید ای درباره فوشتریبلومات مع 77فحه  صدر
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 دهیم.  که ما پوشش نمیخدماتی
 از ینبت اقمربه گامی که ن. هندگیرنمیار قر Trillium Community Health Planیا  OHPشش ت پوتحی بطهای بتاقهمه مر

ن کشود، ممینمش داده پوشنید که تخاب کناا ی رتاگر خدمید. نبت ک صحهانهیرد گزر مویه خود دلاوی هابتاقنده مردهئهاارید، با ارد

ا به شما ع رن موضویاید ه بانددهئهااردفتر د، باشنشش پوتحت تی ا خدمایاگر تداوی ازید. بپردا ر ساب کهتح صوردیجبور شواست م

 ارد. ر مصرف دقددمات چی یا خاوتدن یاند که یگوبه شما میانها هد. ع دالطا

 

 مضا اا ورمی رید، فازدبپرا ن رآصرف ید منقت می کافکه می گوید موتی از دریافت خدمال ب که قیدازدی می پرت صور درطقا فشم

OHP   که نیابر نی بباشد مای یهنبیال ند و شامشخص کا مبی ریتقر نهیهز، ندیف کیا توصبرده را نام د خدمات ین فورم بایانید. ک

  ید.نب کی کستریشبلومات ا معهبتحسا صورهاربدر 73فحه ص. در دهدنمیشش را پوخدمات 

 اگر یرید. گبس تما Trillium Community Health Planن تریات مشا خدمابا تدباش پوشتحت ارد وباره مبت دری صحاشه بریهم

ً  یرید. گبتماس  Trillium Community Health Plan نایرتشم تامدخ اب اروف افطل ،دیدرک تفایرد یباسحتروص ً

 :ازند تارب عند،تیسنشش وپتحت تی که از خدمایی هالمثا

د بوهبد دی خوه خوبا ید ینکبت اقمرا هنآز  اهن خادرد ینتواه میکی یطای شرراب، هنسخن بدوی اهاد دوننما، ها نمادرز  ارخیب •

 ه.(یرغه و نیپ، هیخچم، یففم خکا زیزش،د )رنبیامی

  ر. اهظرای ب طقاوی فدتیی یا یباهای زراحیج •

 د.یار شوند تا باردا کمک می که شمبتی که خدما •

  ند.تیسنثر لی مؤور کطبه یی که هایاوتد •

 ل.فاطاکام در  کافی شاوتده جز بنسی تودار •

ً  به  Trillium Community Health Plan نایرتشم تامدخ اب افطل ،دیراد لاوس ششوپ تحت ریغ ای ششوپ تحت تامدخ دروم رد رگا

  یرید. گبتماس  TTY 711( 877-600-5472(شماره 
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 ا.خانه هشفا
لجه  معاتتحای نهفاخار هر شید دناتول میعاجبت اقای مربریم. نار می کیر ک های زنهخاشفانه با خاشفام ظنراقبت های مرای مبما 

 یرید. گبار قر

 Hillsboro
 Tuality Community Hospital

 335 South East Eighth Avenue, Hillsboro, OR 97123
  داردن :TTY ،داردن :نگای رانلفویت ، 681-1111 )503(

 https://tuality.org
 

 Portland
 Oregon Health and Sciences University

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

  

 Portland
 OHSU Center for Health & Healing

 3303 S Bond Avenue, Portland, OR 97239
  داردن :TTY ،داردن :نگای رانلفویت ، 494-4779 )503(

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

 Portland
 Portland Adventist Medical Center

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

 www.adventisthealth.org/portland
  
  

 Portland
 Cedar Hills Hospital

 10300 Southwest Eastridge Street, Portland, OR 97225
8880-703-877  :ناگی رانلفویت ،944-5000  )503(

 https://cedarhillshospital.com

 

  مراقبت فوری.
ً   یدج یفاک هزادنا به لجاع شخب رد یروف یوادت یارب اما ،دوش جهلاعم اروف ناوتب که تسا یدج یفاک هزادنا به یروف لکشم کی

  ان باشد. ندبه د طیا مربوی، رفتاری نند جسمااتوی میفورت الک این مشیست.ن

   د.نیکت ی دریافلدی قبیاین تدوته بهفروز   7وز وب و رت شاعس 24ا فوری رت اقبمرت اخدمد نیای توا مشم

 ت به زیر بی بدون نوهایکنیلفوری و کبت اقز مراکز مراای فهرست برارید. ندع ارجای به ازینل جعای یا فورهای بتاقای مربر

   ید.ناجعه کمر

 
 . ینامسج یروف یاه تبقارم

 از:ند تارب عنیی جسمافوربت های اقمرهای لاز مثابرخی 

  د.نباششته ان دتبه دوخاز ینن است کا ممامند ارندنی اندی چیزیی که خونرهایدگیبر •

 ن.شتاگناگی تن و شکساتخو اسیئهای جزشکستگی •

 ی. خوردگ پیچآمدگی و بر •

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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   د.یریگبس اتم )PCP( ده خولیاوای ه تاقبده مردهنهارائبا ارید، دفوری شکل ر مگا

 عضو ع دهید که الطا PCPتر ید. به دفس بگیرید تماناتوها میی تا رخصیفته ر هآخشب، روز یا از نی زماهر در 

Trillium Community Health Plan شما بهیی هایهیا توصاهد شد. ه خوت گرفستماا شما بیقه دق 30ف رظدر تید. هس 

 شما   PCPاگر د یا ینا کیدپ سیسترخود د PCPی به فورل کی مشاید برناتونمیاگر دهند. ع میارجاا ا ریا شمند نکمی

از ینبت به نواکز ن مریاا در . شمیدناجعه کبت مربدون نویک نیلی یا کفوربت اقز مر، به مرکندیببا ا رشمدی به زوند اتونمی

  ید. نیبببت و بدون نوی فوری هابتاقهای مریکنیلرای کبا ر ری. فهرست زیدارند

  با خدماتTTY: 877-600-5473( 877-600-5472(شماره  قیرط ازید، اراز دینیی اهنمابه راگر 

  ید.بگیرتماس  Trillium Community Health Planن تریامش 

 

 . دشاب مه هتسب رگا یتح ،دیریگب سامت دوخ هدنهد هئارا رتفد اب نانچمه ،هن ای تسا یروف امش لکشم هک دیناد یمن رگا
 بررسی ای ید. برتهس Trillium Community Health Planعضو ید که یگوبارید و گذبیام پنید. گویا دریافت کپیام ن است کمم

 تماس رای بگری ی مرجع دبهع ارجاه یا اورست مشان کشود. ممته می گرفسماتباره ما دوبا شیقه دق 60ف رظتماس شما، در لت ع

 د. یندریافت ک

 ی کمک به ا بر)Nurse Advice Line(رس نساعته  24شاوره  مطخی با یاهنماای رید برناتونین میهمچ

  ید.شته باترسی داشدس 9667-647-844شماره 

  

ً   .دیریگب سامت یرادا تاعاس رد افطل یروف ریغ یاهبته و نواوری مشابر

 
 : Trillium Community Health Plan  رد تبون نودب یاه کینیلک و یروف تبقارم زکارم

 
 Forest Grove

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

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  369-6180 )503(
 

 Gresham
 Adventist Health Urgent Care Gresham Station

 831 NW Council Dr. Gresham, OR 97030
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  665-8176 )503(

 
 Hillsboro

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

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  894-9005 )503(
  

 Hillsboro
  Rose City Urgent Care and Family Practice

   9975 SW Frewing St. Hillsboro, OR 97123
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  894-9005 )503(

  
 Hillsboro

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

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  681-4223 )503(
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 Lake Oswego

 AFC Urgent Care
 17437 Lake Oswego, OR 97305 .Boones Ferry Rd

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  305-6262 )503(
  

 Molalla
 Molalla Urgent Care

 861 W. Main St., Molalla, OR 97038
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  829-7344 )503(

  
 Portland

 Adventist Health Urgent Care Parkrose
   1350 NE 122nd Ave. Portland, OR 97230

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  408-7008 )503(
  
  

 Portland
 Adventist Health Urgent Care Parkrose

 18750 SE Stark St. Portland, OR 97233
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  408-7008 )503(

  
 Portland

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

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  305-6262 )503(
  

 Portland
 Pacific Crest Children’s Urgent Care

   6924 NE Sandy Blvd. Portland, OR 97213
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  963-7963 )503(

  
 Portland

 Portland Urgent
   4160 NE Sandy Blvd. Portland, OR 97212

  رددان :TTY، رددان: ناگیا رنفوتیل، 249-9000 )503(
  

 Portland
 Rose City Urgent Care and Family Practice

   135 NE 102nd Ave. Hillsboro, OR 97123
  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  894-9005 )503(

 
 Sandy

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

  رددان: TTY، رددان: ناگیران فوتیل،  668-8002 )503(
 

  
 
 



 
 66 دیدن کنید  www.trilliumohp.com تماس بگیرید یا از  877-600-5472به کمک ضرورت دارید؟ به شماره 

 

 

 دان.دنی ورراقبت فم

 د است:ارن مویال ن شامانددب طری اقبت فوهای مرلاز مثابرخی 

 ن.انددرد د •

  سته. کیا شیده ان برندد •

  اج یا پرکردگی.تن یدتاف •

 د. یگیرس باتمد  خو)PCD(لیه اوت اقبن مرادتر دنکادبا ارید، ددان فوری دنشکل ر مگا

ً :یدس بگیران تمادنب دطن تریادمات مشد، با خیارند PCD  الصا ای دینک ادیپ یسرتسد دوخ PCDبه ید ناتونمیاگر 

  Advantage Dental Services
TTY 1 -866-268 -9631: 711   ن گایا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  
  Capitol Dental Care

6800-525-800-1   ن گایاو یا شماره ر  5205-585-503-1نیاشترخدمات م
  1-800-735-2900 :TTY

 

  
  Oregon Dental Service

 0526-342-800-1   نگایا رطو یا خ 2987-243-503-1ن یاشترخدمات م
1-503-243-3958 :TTY 6313-466-800-1 و یا 

ار اگر بارده یا تفه  2رفظباید در نید. شما ا کیدپا ن راندب دطهای فوری بت اقمر شما طیابه شرسته باونند که ا کمک می کبه شمآنها 

 د. یقات بگیرالن وقت ماندی دفورل کک مشیرای بفته ه1 ت تید در مدهس
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  اجلی عمراقبت ها
ل عاجیت ضعیک و د.یجل برواش عخبه بد یستهطر خدر د نیکی کر م فکهی انا زمید یگیرس باتم 911با د داریاز نیس والنمب آبهر گا

 ل عاجارد وباشد. منی اگهانیا یک مرض  ند صدمهاتوتی میین وضعین چازد.ندار می طبه خا ا رگی شمند و زاردی دفورتوجه نیاز به 

 د. باشن یآفررطند خاتونیز مین اتادنوزرای بل عاجیت د، وضعیباشار اگر باردبرساند. صدمه ن شما بده بند ناتونین میهمچ

 اع جاره ازی بنید. شوید منهراجل به عفوری وت ا از خدمیلدی قبییأن تدوته بهفروز 7 در وز و رنهاشبت اعس 24در د نیاتومی

  د.دارین

  

  جل جسمانیوارد عام
   است. رطا در خان شم و جیداری دفوربت اقنیاز به مرکه رای زمانی است بل عاجی یا نسیمرجای نی جسماهابت اقمر

 :ستاارد ن مویال شامبی طنسی یمرجااز یی هالمثا

 ن.اتخو اسشکستگی •

  شود.ینمتوقف یزی که مخونر •

 لی.قلبی احتماله حم •

 ن هوش.ادست داز د •

  تصرف. •

  ید.درد شد •

  فس.نتل در کمش •

 لرجی.ال های لعماعکس  •

  ل.عاجبت های اقرد مرر مودشتر یبلومات مع

یا  Trillium Community Health Planن یاشترخدمات می، با اررطاضهای بتاقت مراز دریافپس روز  3رف ظدر  •

PCP   ید.یرگبتماس  

  ید.نجعه کاتحده مرالت م ایاا مرکزی دریفاخانه ه هر شبید ار دقشما ح •

  شود. نمیه ادش دپوشا کو یا کانادی مکسلجه در معااین. ستاش پوشتحت حده تالت م ایااری دررطاض طیالجه شرمعا •

  ط مربوشش وپوتحت تی بت، خدمااقز مراس پدهد. خدمات ئه میاراا راقبت راز مس پاز پس ت اری خدمارطاضهای بتاقمر •

ت ی وضعظفبه حها لجه معاایند. شوئه میاارای شما  خدمات براینیت شما، یت وضعبثتاز س پتند. اری هسرطاض طیابا شر

  ند.نکیا کمک میت شمح وضعالاصبود یا بهها به لجه معااینند. کار شما کمک مییدپا

  ید.نیبب 63فحه صا در ل رعاجخش ب یااری دهافاخانه از شفهرست 

 ب دندانط مرجنسیای طایشر
 فته در ز هرو 7اعته و س 24بت اقن مریاارید. از دینروز ن همان در انددی هابتاقمرست که به انی زمان اندطب دسی نیمرجا طیاشر

 از:ند تارب عهالاز مثابرخی ته باشد.  فوری داشیاوتدنیاز به ن است کن مماندطب دل عاج طیاشر است. سسترد

  شده است.ه ندن کاندیک د •

 ید.ارن دهاید در دت شدنتورم یا عفو •

ل یلنوتین یا سپرآند نخه مانسن بدواهای  مصرف دویا باشود دن مییباردی که مانع خودنی یعارید. دن اندید ددرد شد •

  شود.نمی)Tylenol( متوقف 
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ً ه نیعامز  ارخیب.  شده خواهیدنیعامعت سا   24فدر ظر. یریدگبتماس د  خو)PCD(ه یاولی هاتبقارم نادند رتکاد اب یبط لاجع یارب افطل

 هب نایرتشم تامد خاب ،دیرادن الصا ای دینک ادیپ یسرتسد دوخ PCDه ب نیدتوانمیر گ اد.نار دتاوقای ررااضطی دهتبنوی رابا ه هنخا

  د.ینکا پیدا  رندان دب طریرااضط ایهتباقمرا تد نکمیمک کا مه شبن تریامشمات خد. یدیرگبتماس  5472-600-877شماره 

ً

 ارید، دس والنباز به آمنیر گا ید.ناجعه کل مرعاجش بخیا به د ییرگبتماس  911ا ب، بودند مرآکاا می شرابا ههنیگزن یاز  اامکدچیر هگا

  ید.نیبب 63فحه صا در ل رعاجخش برای ای دهافاخانه از شرست فه د.یریگس باتم 911 اب افطل
 

ً
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 ل  عاجیط و شرات رفتاریان صحبحر
  دارفا ای امش که ینامز .دیراد زاین کمک به اروف تینما ساسحا ای ظفح یارب که تسا ینامز اریت رفتحنسی صجیمرات یعک وضی

کر ت یا به ف اسرطا در خیت شمنامنید که حساس کان است کاست. ممل نترون کادست داز دساس احن آاز ل ید. مثاتر هسطگر در خید

  تید. ن هساگریخود یا دندن به یب رساآس

ً

  د.برویجل اش عخبه با گیرید یس باتم 911با د یستهطر خدر ر گا

ت کمک و خدما Trillium Community Healthارند. ندی لبی قیدیاع یا تأارجه بنیازی  ارت رفس صحتنیمرجاخدمات  •

 هد. دئه میاارعضا اه بل عاجیت ز وضعاپس ن ابحر

یم هاسعی خو ما د.نیت کا حما شمازنی ات صحت رویبثتهبود و برای بواند در دریافت خدمات تی میارت رفه صحتنددهئهاار •

  یم. نیت ک و حماما کمکبه شن ابحریک از پس کرد تا 

  تبون نودب زکارم و نارحب تامولعم زکارم ،نارحب هتعا  س  24و یلحم یاه هرامش
 

  تاجن هار یارب سامت طخ  988  .دینک تچ ای دینک لاسرا مایپ ،دیریگب سامت  988  اب دیناوت یم امش

  زا و دیریگب سامت نآ اب هتفه زو  ر7  و زور و بش تعا  س 24 دیناوت یم هک تسا نارحب و یشکدوخ 

   .دینک تفایرد تبقارم و هنازوسلد تیامح نارحب یارب هدید شزومآ نارواشم
  

 حران: بهایتماس ارهشم
 David Romprey Oregon Warmline

 800-698-2392 
  

 Teen Line Warmline
 800-852-8336

  

 Senior Loneliness Line
 800-282-7035

  

Clackamas County : 
  

Crisis Line & Mental Health Urgent Walk-In) بتی بدون نونارکز صحت رون و مابحرس  تماطخ( 
 11211 SE 82nd Ave, Suite O
 Happy Valley, Oregon 97086

 503-655-8585
  

 Clackamas Adult Protective Services
 971-673-6655

  

 Multnomah County
  بتی بدون نونات رومرکز صحن و ابحرس  تماطخ

 4212 SE Division St. Suite 100 4212
 Portland Oregon, 97206

 800-716-9769
Foster Care Crisis Response and Coordination (تپرسسربیل فاطارای بن احربیی گوسخگی و پاناه)هم 

 503-575-3767
  

Multnomah Adult Protective Services  خدمات(ن وانانوجتی ظمحفاMultnomah ) 
   503-988-4450
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 Washington  اریدای و ساسیش خب 
  

 Crisis Line)انربحس  تماطخ( 
 503-291-9111

  

Washington Adult Protective Services خدمات(ن وانانوجی تظ محفاWashington ) 
 971-673-5200

  

 یوانت رحاعی صمجتاع ابمن
  

  ستاس ستری در دینیاسپاان به زبا*  NAMI-Clackamasاری ادیاسی و ش سبخ
 503-344-5050

  

 NAMI-Multnomah اریادیاسی و ش سبخ
 503-228-5692

 

 NAMI-Washington اریادیاسی و ش سبخ
 503-356-6835

 

 ل یبدتل عاجرد ک موید به ناتویم تیعضو نیا ،جهلاعم مدع تروص رد .دیراد زاین کمک به اروف که تسا ینامز اریت رفتحن صاحرب

  و یلحم نارحب سامت طوطخ زا یکی اب افطل ،نه ای تسا ینارحب که دیتسین نئمطم ای دینکبه میتجرا ر ریرد زاز موایک هر اگر شود. 

  یم. نیت کا حمااز شمی اررطاضیت ز وضعایری گشیپاهیم در خویما م. یدس بگیرتما 988اال یا با بساعته  24

ً

ً

 نبال آن دد به یاشدید، باری ت رفتحصاجل عت یعا وضن یاحربچار دان تهدانواخی اعضااز ی کا یا یشمر گاه کدی اراز موی یاهنهنمو

  :دشیاب

  دکشی.به خون ر کردکف •

  ید. ن صدمه برسایگریدخص یا شه خود بند یگوبه شما مییی که هاان صدیدنش •

  ن.اگریل دااموت یا وانایراد، حافندن به صدمه رسا •

  واده. نا خاین ستابا دول کار، یا ب، محتکخرب در مار میبسک یا رناطی خهاارترف •

 هد: ام دنجاه ر جامعثبات داز یت  حمایابرند اتومی Trillium Community Health Planه ارد کاردی وجود دا مونجیادر 

  شدته باز داشنیا مکنی که یک عضو به کزمارای بن ابحرنی تیلفوس اتم طخ •

   رود.ی میغ وابه سربه کمک، عضو از ین ر صورتار که دیان سحربیم ت •

  (یدنیببا امه راد)ن ابحررای ببت لومات و بدون نواکز معمر •

 (مدتتاه بت کواق)مرن ابحرپناه در  •

  اتبثن زمااقامت تا رای به مدت ی کوتاهاهگاتقاما •

از س پبت اقدمات مرست. خاترس سفته در دز هرو 7اعته و س 24بت اقن مریااقبت فوری.  مریت و خدماتبثتاز س پخدمات  •

ل و اج عی یااررطاضت یت وضعیبثتاز پس  است که یارت رفی یابطاری رطاض طیاشر به طبوش مرپوشت تحدمات ت، خیبثت

 شود.میرائه ات یع وضع رفت یاثبا ظفی حابر

  نند. کیساعته دریافت م  24صورترا به یژه ی خانگی صحت رفتاری وهالجه معایی کهعضاا یاان بربحربه نش اکخدمات و •

  ید.نمشاهده ک 30حه ف صا درمات صحت رفتاری رر مورد خدی دشتریبلومات مع
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  یشکدوخ زا یریگولج
 ید اهری خوتبهندگی ا زشمست، اوی درتد باید بود. اهی خور خودکشط خضمعرید، در اهدنشد و تداوی یتنی هساار مریضی رواگر دچ

 داشت.
 

 دکشییج خواده رهشدار دهنئم عال

 رادی که اف %80ل اقید. حدست، کمک بگیرای کر خودکشید به فناسشه مییا کسی کن دهد خودتاان مینششدید که ئمی ال عتوجهاگر م

  ید.ی بگیرا جدنده رر دهادئم هشال عیدند. بااراز دینمک به کند، نککر میبه خودکشی ف

 :ستاشی آمده ه خودکندر دهام هشدئال عازبرخی ینجا ادر 
  

 ید.ا بکشن رتاد یا خودیبمیرد یاهخوکه مینیاباره  بت درصح •

 لحه. اسدنینند خر ماتن خود،ی کشای برریزبرنامه •

  ن.تنداشندگی ای ز دلیلی بریان ندگی کردرماس داحسا •

 ل.تحمل بارد غیرقادن یا دتافس گیر احسا •

  ید.تن هساگریش ددوینکه باری اباره بت درصح •

  شارزل با اامون ادیا دشش بخ •

  گ.ن زیاد درباره مربت کردن و صحر کردکف •

 خدر.اد ما مویل کولاتر یشبمصرف  •

  ته.ف آشرب یاطار مضترف •

  ا.بی پروار ترف •

  ا.انزوساس احی یا ه گیرارنک •

  ید.ی شدقلنات خنوسارات یا ییتغن تداش •

 !دداریه نگ راز نتبه صورز گا هری رشکدخوه ارت دربحبصیا کر تف

  : دیریگک بمکق طریین ااز د نیاتوین منیچهم

 س یا با تما ت.اس 988ن ابحری و خودکشنجات  طبه خیم قتل مس اتصایای براسرسه رقمی سرن تیلفوشماره  - 988س با تما •

  اهید کرد.ار خورقرب طباتارند نا کمک کبه شمند ناتونی که میان صحت روصاخصت، با م988م به پیال ارسا

ت دمانجام دهند و در دریافت خا تیشایزماآند ناتو آنها مین.ودتای ختن کاونیان صحت روابحرن یلفوتالین شماره نآی تجوجس •

 به ید یا نیببا ر 69فحه صن ابحری اهنماتماس رهای هاراز شمی تافت فهرسیرای دربد. ننا کمک کشمنیازتان به مورد 

www.TrilliumOHP.com ید.ناجعه کمر  

 جلعا طای شراز پس بعدی یریپیگ قبت هایامر
 ش بخک از ترس پ است که یچیزهرل بت شاماقن مریاد. یباششته از دنیایری گیپرای ببت اقت به مر اسکنل ممعاحلت از حاپس 

ا ی ربعدی پیگیربت های اقمر OHPود. شینمر گرفته ظندر ل عاجت ی، وضعیبعدیری گیپبت های اق. مرشتاید داهاز خوینل عاج

ن اند داکتر ده یانددهئهااربا دفتر دی بعری یگیپبت های اق وقت مرنههرگون ییتعرای بهد. دنمیشش  پویدباشلت  ایاازج ارنی که خزما

 د.یس بگیریه خود تمالاوبت اقمر

ل جعاش بخاکتر از دید ناتود. مییناجعه کگی خود مریش همانندداکتر دیا نده دهئهااربه ید ی بادبعیری گیپبت های اقای مربر •

  گیرد. بس ان تماتهندده ئهاار ی بابعدی پیگیربت اقنوبت مر یینتعرای به ید کندرخواست ک

 اکتر یا دید. به یرگبتماس ن خود اند داکتر ده یانددهئهاارع وقت با اسرید، در ت گرفار قریفورل عاجبت اقتحت مرکه نیااز پس  •

 ا.  چرر گرفته اید وا قریاوتدتحت ا ه کجید کیگوبن خود اندداکتر د

 یای برتبنواز شما ین صورت  و درهد کردایدگی خوشما رسی بعدی پیگیربت های اقان به مرتن ادن داکتر ده یانددهئهاار •

  هد کرد.اص خوشخقات مالم

http://www.TrilliumOHP.com
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  از خانه  دور مراقبت
 لتاج از ایخار ده شیزی رمهنا براقبتمر

 
Trillium Community Health Plan تحت دمات نه خیهزبید و بیاا لت ر ایاازج اره خندائه دهاریک ند تا ی کا کمک مبه شم 

:ازد کهپردینی مزماا شش رپو

  باشدنموجود  Oregon در ید کهباشه تز داشنیاتی به خدما •
  باشده  صرفبهن اگر خدمات مقرویا  •

 
   خانه از  دورجلقبت عاامر

ل عاجبت اقرت به م اسکنید، ممتهس Trillium Community Health Planتی از حوزه خدماج را خایاز خانه  دور گامی کهنه

 بی طخدمات ارید. نداز ینلی بی قیدیبه تأل عاجت رای خدماب د.نیکه عجارماجل ش عخبه هر بیا د یریگس باتم 911ا بنید. ا کیدپاز ین

نیز ن ادنب دطل عاجلت  و حایارترفمل صحت شاشش ، این پوندتسش هپوشت تححده تالت م ایارتاسل در سرعاجیا نسی یمرجا

  یم.دهنمیشش را پوکو ی مکسا وله کاناداز جمه، تحدالت م ایاازج ارت خا خدماباشد. ممی

ید، نکت خاد را پراجلش عخب باحسر صورتگاد. نیکت نخادرجل پات عاقبای برای مرنههزی

Trillium Community Health Plan رای ب د.اردنما به شا ینه ر این هزتخادازپرن باکام

  ید.نیببا ر 73فحه ص ،یدنید چه کباتحساب  صورورت گرفتنکه در صنیااز ع الطا

 

ً   دینک لابند ار ریز لحارم ،دیراد زاین هناخ زا رود لجا  ع تبقارم هب هک یتروص رد افطل
Trillium Community Health Plan یی شناسا کارت و  Oregon Healthییاسانش تراک امتح ،تلایا زا جراخ به رفس ماگنه 1.

  د.یباششته اراه خود د همبها ر

ً

را به تحساب  صوریداهبخوآنها از  ان دهید ونشآنها را به خود  Trillium Community Plan Healthی یشناسا کارت 2.

Trillium Community Health Plan نند. ل کارسا  

 ی ندک و سدرچ میکند، هل میارسا Trillium Community Health Planرا به حساب ت صورهنددهئهاارید که ناندنی که زما تا 3.

 ید.نکنمضا اا ر

ند، ارلی داسؤند یا نید کیا تأا ریمه شمبند ارر قصد داگاهید که بخوه نددهئهاارب حسار صورتدفتر صدویا ل عاجش بخاز ید ناتو می4.

  ند.بگیرتماس  Trillium Community Health Planبا 

ً ید.ریگبتماس خود  PCP اب افطل ،دیراد زاین نهاخ زا جراخ رد لجاع زا ریغ تبقارم به رگا 5.

 از ج اردر خاری رطاضهای بتاقای مرینکه برااز ن تهی داشآگاآمادگی و ت. یسنپذیر ن کااماری رطضاقع ار مویشه د همقل فواحمر

 ند ناتول میاحن مریاند. رف کطبرید تدور هسنی که زماا در تحساب رصورصدور ت الکند مشاتوید، می انجام دهیدتی باامااقدلت چه ایا

 اگر نید. کنبی دریافت تحسا صور،ندتهس Trillium Community Health Planش پوشت تحی که ترای خدمابند نکمک ک

 ازد. بپردا ره خدمات نیهزند اتونمی Trillium Community Health Planشد، ه باکردنل ارساما رای بساب تح صورهنددهئهاار
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  های خدمات بحساصورت
  .کنندی نمختا پردا رتحت پوشش اتدمخ ابصورتحس OHP  ضایاع

 ه تفاداس Trillium Community Health Planاز ید که یگوببه دفتر  ید،نکین مییتعنده ده ئهاارا با رقات خود البت ماولین نوتی وق

 سی ید به چه کا باب رحساد صورتنابدند کینده کمک مدهئهاارضوع به ون میاع دهید. الطاآنها ، به یدراگری هم دییمه دباگر نید. کمی

   ید.باششته اراه خود د همبیطینات  معاتماما در د ری خویشناساارت ک ند.ل کارسا

 رای بند ناتوینمند ککار میآنها رای به ی کیا کس Trillium Community Health Planکه باخل شن ددهندگائهااراز ام کدیچه

 لی کهبه پولاطرای مبند یا نل کارساآوری ن جمعزمابه ساا  رعضویک تحساب  صورند،ن ک صادربتحسا صورعضویک 

Trillium Community Health Plan ل خدمات بار قیت دلسئوما مد؛ شنصورت دهنی امی مداقدست، اار  قرضدیترای خدماب 

  د.یارنداد ارد قررفطنده دهئهاار

 . درک رداص اضعا یارب یباسحتروص ناوت یمن ،اهاطخ ای هتفر تسد زا تاقالم یاه تبون یارب
OHP عضو یا رای بن آساب تح صورلارساده و نشحسوب  مMedicaid( OHP(مات از خدت رفته از دسهای بتنو •

  ست. ینپذیر نکاام

ن یابه نید. ن دریافت کآرای بی بساتح صوریدنباند، کندریافت ای یهیدیند یا تأکنل ارساا ب رناسک مارن مدتاهندده ئهااراگر  •

  ند.یه می گوندائه دهارای طخ

 . دننک تفایرد هرظتنم ریغ باسح تروص ای هدنامیقاب دنناوت یمن اضعا

 حساب ت صورآند. به نیگوینده مقیماحساب بان آ، به ندکل میارسا حسابل صورتکبه شا نده رایملغ باقبنده مدهئهاارنی که زما

Trillium Community Health Plan  است که لغیبی و مقیقحتحساب  صورارقدتفاوت من آلغ بند. میگویز مینره ظتنغیرم

ها نهیهزن یال ی در قباتیلسئوضا ماعنید. کاجعه میکه مربج شاره خندهدئهااردهد که به یم خر ینامز ارثکا عوضوم نیا .دزادرپمی

  ند.ارند

ً

ه ارشتر درببیت املوعب مسکای رب ید.س بگیران تمایشتربا خدمات م 5472-600-877ماره  شقیرطاز ید، ارلی دااگر سؤ

-https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billingس آدرن  ایبهه ظرنتمغیر ب اسحصورت

consumers.pdfدنیکجوع ر.   

 

   . دینکن تخادرپ ار نآ ،درک لاسرا ناتیارب یباسحتروص هدنهد هئارا  رگا
ً  تماس   Trillium Community Health Plan با )TTY 711(، 5472-600-877هرامش قیرط زا نتفرگ ییامنهار یارب اروف

   ید.بگیر

   ید.ارد OHPند ناد می آنهاد کهیطمئن شویرید و مگب سه خود تمانددهئهاارحساب ت صورترا دفبید ناتونین میهمچ

   .باشید  آنینهزاخت هپرد جبور به که مشدبا جود داشته ودماتیخ ستا مکنم 

ً  اوقات، بعض بته لاید بود. اهخونبی طحساب تصوررداخت هیچگونه پر به جبوم Trillium Community Health Plan اب الومعم

  د.یتنه هسیهزت اخبه پردمجبور 

   :هک دیزادرپب هدنهد هئارا هب ار هنیزه دیاب یتروص رد
ه ید کنکدریافت می  Oregonازج ارا خخدماتی ر د.نیکیت مدریاف  Oregonاز خارج ا د رخوین تیا روی لموعت ماقبمر •

  ند.تسینل عاج فوری و بتاقای مربر

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
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یا  Trillium Community Health Planتید که فگننده دهئهاارشما به  د.داری  OHPهکد دهیینمالع طاه ددهنئهااربه  •

در  Trillium Community Health Planی یشناسارت ر کای که دید که با ناماهرائه کردای ید یا ناماری دگرییمه دب

  ازا حساب رت صورنداتوینمنده دهئهاارن یانابرب، تهت نداشقباطرائه خدمات مااز پس ان یا زم

Trillium Community Health Plan  ودنب طیااجد شرباید ون دهندگائهاارند. البه کطم 

Trillium Community Health Plan  لغ ی مباآورا جمعیحساب ر صورتدواز صل ب و قئه خدماتاارن زماا در ا رشم

  .ندنا دریافت کششی رت پولوماحساب، معت صورز صدورال بند قنی کید سعباآنها نند. ید کیتأ

د مور یهدگی به قضییناف و رست اسپروسهل وطن در تاهندی نماشما یا د.نیک یت ما دریافه ردس رد شسرویک ن یاچنما همش •

ی ای که برانهیهز هر گونه یاربید شما با است. هبودنع شما فنی به ییم نهاتصماید و هادا دا ریاامه مزاد درخواست راضتاع

اخت ، پردشودیجاد میار ظنیدتجدم یمتصعیه الطاقدام یا اعیه الطاا در اجرل ب قااز تاریخپس ا یخ یارتن یاشده در مات رد خد

  نید. ک

ا های رچکتر، یمه موبند ن مام،سوشخص ه ندنکیک پرداختاگر  د.نیکیت می دریافلدف پواتصه ط ببورت ما از خدماشم •

 ت به اخی پرداها برن چکیااز  و شما ستال کرده ارساا ی شمابرید اهافت کردی خود درهنددهئهااراز تی که رای خدماب

  ید.اهکردنه تفاد اسهنددهئهاار

 کهبش که در یدناجعه کای مرهنددهئهااربه ید نکخاب میتناتی وق .مینکمینار که ددهنئهااربا آن ما  •

Trillium Community Health Plan  که نیااز ل بازید. قبپردا مات خود رنه خدیهزد یجبور شو است مکنست، ممین

 ید یا ریگبتماس ن تریابا خدمات مش یدباست، ین Trillium Community Health Planکه بش که در یدنیببا ای رهنددهئهاار

 ند ابتوته باشد که ود داشکه وجبدر ش ایهندده ئهاارن است کمباشد یا مالزم لی بیید قست تأان کد، ممینار کخود ک  PCPبا 

 د.نآورده کا برا ری شمهاازین

 نده  دهئهاارنید که کتخاب میناا تی رگامی که خدمانه د.نستنیش شت پوحه تکد نیکت ا دریافی راتخدمه کد ینکی ب ماخنتاما ش •

 لت: ن حایا. در دینکرداخت پ نهیهزید ت، باسین Trillium Community Health Planش پوشت تحد یگوبه شما می

o هد. دنمی شپوشا ن رآن شما الپح و رط است که یاردزء موخدمات ج  

o ید نابدشتر یبر یفورم ز مورد نید. درکامضا میا ر ربتاخت معنامه پردقافوت فورم ت،از دریافت خدمال بق  

 .  کنیدضا را امختاقنامه پردفا شود فورم تو خواستهشما از ستا مکنم

م فوراز د، باشن  OHPیا  Trillium Community Health Planشش ت پوتحاهید که وخا میتی را خدمانی که شمزما

 ا در فورم راز  یپد یک کایناتوییند. م می گونیزاف  انصرم،فورن یاود. به شیفاده مت اسقنامه پرداختافتو

https://bit.ly/OHPwaiver ید.نیبب  

 : داشدق بایر صد زارد موایت بخادمه پرافقنا تومفوربودن تبر عبرای م

 د. باشتحساب  صورلغبن مهماید ن رقم بایات باشد.  خدمانهیهزآورد ی براارید دفورم با •

   است. هی شدزیربرنامه فورم یامضاخ یارتاز روز   30رفظن خدمات یا •

   دهد.ینمشش را پوت خدما OHPگوید که م میفور •

  ید. ناخت کا خودتان پردب رتحساصورنید که می کقت افا موید که شمفورم می گو •

 باختنا رگا .دینک تخادرپ نهیزه (یصوصخ تروص به) اصخش ،ششوپ تحت سیورس کی یارب که دیدرک تساوخرد امش •

اب حسن صورتتایا، بریدگوبشما را به ارد زیر ل موبز قای که ت صوردرند اتوه میندده ئهاار ید، انجام دهار رن کایانید که ک

  هد: بد

ً

o و ت  اسشپوشتحت ن خدمات یاTrillium Community Health Plan  ش پوشت تحرای خدمات بل  کامورطبه 

 د. نکداخت مینه پریهزآنها به 

o لغی که ب، و مطبتهای مرهنیهزامل تمام ی، شنیتخمینه هزTrillium Community Health Plan رای ب 

  لغی کهباز مش یبلغی ب میابرند اتومیننده دهئهاارست. اند، کاین خدمات پرداخت می

Trillium Community Health Plan  ؛ و، بدهدحساب ا صورتمبه شند، کپرداخت می 

o  ید. نکقت میافش موپوشت تحمات نه خدیهزخت ابا پردبانه لطاواهانه و دآگشما  

https://bit.ly/OHPwaiver
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 :ند وکند میتست مساا داده به شما  رقات فولومکه معنیانی بر بن متاهندیی شما یا نماامضاا با ارک رده مدندهئهاار •

o  ه خود مشورت ندیه یا نمادنس پروشناارید و با کنکسب کتری یشبلومات ید، معپرسبل اؤد که سنادتی د فرصبه شماآنها 

   ید.نک

o  ی رداخت خصوصپومات عید که تمام منکامضا میا ی رادارد قرانتهندییا نمانید. شما کقه میافی موشخصرداخت پبا

  ارد. ا در

o ش پوشتحت دمات ی خاند براتونمینده دهئهاارهد. بدا به شما شده رمضا ااد ارد قرازی پیک کاید ه بانددهئهاار

   ند.رائه کا Trillium Community Health Planی به یعااداد، ارد قرشده درستفهر

 

   لتایاز ا رجخایا از خانه ور  دضطراریاقبت ارهای مابحس صورت 
ن است کند، ممتیسنشنا آن رگااو OHP (Medicaid)ن یناا قوبکه باز شج اری خاررطاضن دهندگائهااراز برخی یی که ز آنجاا

 Trillium Community Health Plan یشترمات م، با خدحسابت صوریافت صورت درنند. درا دریافت کا رمساب شتحصور

  یم. باششته ابه شما دای کمک بعی برست مناان کمید، ماهدافت کریحساب درورته صتبا اشبهاگر ید. س بگیرتما

 

ً  های حسابت صورانندگدهئهااراز برخی   .دیریگب سامت ام اب اروف تلایا زا جراخ ناگدنهد هئارا زا باسحتروص تفایرد تروص رد

 قتفاان یا تی. وقندنیت ککاکمه ش در محلت پورای دریافبن است ک ممیتند و حتفرسیآوری م های جمعانازمبه سا ه رنشدرداخت پ

   حساب:ت صورض دریافتبه مح است. ترسختل کرفع مشتد، افمی

  یرید. گنه یدا نادی ربطی هاتحسابصور •

 5472-600-877 به شماره Trillium Community Health Plan ع وقت با خدمات اسردر  •

)TTY: 877-600-5473) ید.س بگیرتما  

 ر. هظازبعد  5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهن: دوشیارعات کسا

 

 یا لیبا یک وکن گایاه حقوقی ررشاورای مبید ناتویم نینچمه .دیریگب سامت ام اب اروف ،دیدرک تفایرد ار مهکحم دانسا رگا •

 نی زماد ناتوارد که میای وجود دهدنن مصرف کیننا. قویدس بگیرتما 5292-520-800ماره به شعامه ی زایانی میلفوت طخ

  ما کمک کند. به شد، ینکیحساب دریافت مت صورهبات اشبه  OHPکه در

ً

ت خدماید، با افت کردیحساب درت صور،Trillium Community Health Plan طتوسادعای شما ن ل رد شدیلبه داگر  •

ام نجاید ا ما بابفت ل صورت مخااماتی که دراقدد و  خوقحقوا، هستا رد درخوهاربدر 87حه ف صدرد. یس بگیران تمایشترم

  د.یاموزیبشتر یبید، ده

 

 . ها ابتحسرو صو اتدمخ اخترد پهم در موردکات من
ً  یرید. گب تماس ن تریابا خدمات مشید، ناخت که پرددندهئهااربه ید ن کقافینکه توااز ل بیم قاهخویم امش زا ایوق ام •

 

 ید با اهبخون دفتر اندارماز کنید! کنرداخت پا ن رآید، ازدبپرا ک رشتراخت مت پردواساز شما درخن تاهندده ئهااراگر  •

Trillium Community Health Plan  یرند. گبتماس  

 

•Trillium Community Health Plan  خدماته ی شدندبیتلواورست ا فهب قباطا مشش رپوتحت ت م خدمانه تمایهز 

  ید.ناجعه کمر 24فحه صبه ند، ی کاخت م، پردصحی
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Trillium Community Health Plan با شما  OHPیای اتحت مزتی که ا و خدمایاز مزاتصری ست مخ فهری دیدنابر •

 ش پوشنیز ا راقبت رگی مناه همده ونت پرویین مدیرنن همچالپح و رطن یاید، ناجعه کمر 42  حهفصبه شود، ه میادش دپوش

  انیتربا خدمات مش یا یدپرسبخود   PCPازید ناتویید، مارت د اسشپوشتحت نچه آ مورد لی درااگر سؤ دهد.می

Trillium Community Health Plan   ید.بگیرتماس  

  

عضو رای بند اتونمیند ککار میها نآرای بشبکه یا کسی که ل اخد Trillium Community Health Planنده دهئهاارچ یه •

عضو  کیعلیه نی دیا یک دعوی مند، ل کارساآوری ن جمعزما سایکرا به عضو ک یحساب ت صورد،تفرسبحساب صورت

 است. ار  قرضدیدتیسنن آل سئو که متیرای خدمابTrillium Community Health Plan  لی کهپوافت هرگونه یرای درب

  

 عضا اارد ن دکاامنید. یببا ر 54فحه صشود. مینش دریافت پوشت تحارهای  قربهل قنل و ی حمای براینه هزرگز ا هعضااز  •

به ن ت رفیاس بربلی از مه تفادسارای بند و یا نداخت دریافت کش بازپرپوشتحت قات الل محقل به منل و ی حماند براهبخو

  نند. بس دریافت کلی  متکتش، شت پوحتهای قاتالم

  

د ییا بانست ادبی میطه خدمات نددهئهاارشود که یم لامعا یتروص رد طقف الومعم باسحت صورر صدوربایت در برحما •

OHP اد ارد قررفطشود که ل میعماانی دهندگائهااررمورد تنها دع ن موضویانین، د. همچیارد OHPنست که شما ادمی

  (. ندباشاد میارد قررفطن اندگدهئهااراکثر اما )ند تهس

ً

  

ن یا ند.نکنلی دریافت ت پو اسکنم، متداف میقتفاان یاکه نیزما. ندکنمیپر تی به درسا ارک ردما مه شندده ئهااراوقات، اهی گ •

 نه به یهزرداخت پاز  ما وید اهدرک تفایرد ار تمدخ نیا البق چهنانچ .دیتسه تخادرپ هب مزلم امش که تسین انعم نادب

 ر کند. ب صادحساا صورتی شمابرند اتوینمن چنا همه شمانددهئهااریم، نکع تناامنده شما دهئهاار

ً

  

 ینن معیایه به عالطان یایم. نکنمیرداخت پا ینه خدمات رهز ما کهنیای بر نبد میندریافت کعیه ای الطا ما ازن است کمم •

  کند. حذف میا ا رهنهیهزنده دهئهاارازید. دبپرای نهیهزد یه شما بایست کن

  

ت، یسن OHPش پوشت تحیس رو این سبگوید کهه شما به شما دندهئهااریا  Trillium Community Health Planاگر  •

  ید.نیببا ر 87ه فحصشید. کبالش به چا تصمیم رن یای، یدگر و رسظنیدتجد درخواست ئهااربا ید ار دقان حنا همچشم

 

  ما تی کهدمانه خیهزرداخت پل یت در قبالئو، شما مسTrillium Community Health Planن ته شدبسر صورت د •

   ید.ارند، یمنکئه میااریا یم دهیشش مپو
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  . Medicareو  OHPه داراندعضای ا

هر اگر هد. دینم Medicareهد که دش میپوشا اردی رمو OHPارند. د   Medicareو OHP (Medicaid)ن زما همادافربرخی 

 شش پو Medicareیی که هااند دوناردی مارای موبند اتومی OHPست. الی صحی شما اصه ندشش دهپو Medicareید، ارا ددو ر

   انجام دهد.پرداختدهد، نمی

   :ددارییر ند زاربال مو ق درییتلسئودارید، ما دو ر هر رگا

  اخت مشارکت پرد •

  یا ختی و ای پردهاکسر  •

   ند.شو میهادش دپوش  OHP طتوسها نهیهزن یا، Medicareرای خدمات بک تریمه مشبهای نهیهز •

 وید. ها شسخهناز ی برختی ارک مشبه پرداخترد مجبور ان دکاام

، تیاخی پردار هخت کسابه پردمجبور ن است ککه، ممباز شج اری خاهنددهئهاارن یدی داتخاب برنار صورت ارد که داقعی وجود دمو

 یا دفتر  )People with Disabilities, APD(یتللورای معااد دفران و اندلماره ساادبا شوید. ک ترخت مشایا پردک تریمه مشب

  هنحو مورد رند تا دنکنها به شما کمک میآ ید.بگیرتماس  خود )Area Agency on Aging, AAA(ی ندلمبه سا طبوای مرقه طنم

یت للوعدی و منلمنابع سا مطتبااربا  AAAیا   APDلی ون دفتر محفیلتت شماره رای دریافبنید. ادبتر یشبیای خود از مزافاده تاس

)ADRC( یرید. گبتماس   2372-673-855هاربه شم  

 شود یا پرداخت می OHP (Medicaid)و Medicare طتوسایا ز مزایک ام ید که کدنابدتر بهید تا س بگیران تمایتربا خدمات مش

  یرید. گبافت خدمات کمک یدرنحوه نده و دهئهاارن تی یافابر

 

  د.است فرداهنا خوشم  Trillium Community Health Planو Medicareای  را برباسحتان صورگددهنئهاار

Trillium Community Health Plan  باMedicare یم ناوتبال می شود تا ارسا اهادعهمه ارد که دمه ای  ناقافند و توار می کک 

   م.یناخت کپرد

  شپوشت تحیید که گوبآنها ید و به ه بدهنددهئهااررا به خود  OHPیی شناساشماره  •

Trillium Community Health Plan  ه بن تریاش، با خدمات میدتار هس قرضدند کهیگوان مینر همچاگید. تهس 

   یم.ن کمک کم به شمایناتویما میرید. گبتماس  TTY 877-600-5473( 877-600-5472(شماره 

  د.یاموزیبد، نل کارساتحساب  صورای شماند براتوه مینددهئهاارردی که ند موه چاربدر 73فحه  صدر •

 نند. ک کیا تر ییر دهند وتغند نکیفاده مت اسینبت جسمااقای مرا که برای ر  CCOی نزماهر نند در اتومیMedicare نده اری دعضاا

  ند.نفاده کت اسیارت رفان و صحتندی صحی دهابت اقای مربر CCOاز ید با Medicareنده اری دعضااال، این حبا 
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  انتقال مراقبتو  CCOتغییر 
 

   .د کنیکر ترا   CCO،دداری ی اهدش دأییت للید ر اگا یددهی ر تغییرا   CCOکه دارید  راق حن ایاشم

 زای ا در نهیهزن "یاشود. ه میید باز ناما کارتی( زای خدمات"اینه در هز)" Fee-For-Serviceا شم  OHPید، ارند  CCOاگر

 ینه هزضای "اعازد. ی پردن مئه دهندگااار بها ای رنه یهزند، رائه می دهاتی که هر خدمای اازت به لا دود زیره می شودیخدمات" نام

CCO  اعضای نند که کا دریافت میرن و صحت رفتاری ادننی، دماجسهای بتاقزایای مراز مهی بزای خدمات" خدمات مشاادر 

  ند.نکدریافت می

 

 . نید کک تر یاهید د تغییرار   CCOیدانتونی که میزما

CCO  یک از یش ب قطنابرخی مارد. دگی شما دنل زبه محگی تبسشماCCO ن ییتع که اردنی وجود دینا، قوقطاین منا. در دنارد 

 د:ینتخاب کناا ( رکو )ترلغییر یا تغها انن زمیانید در اتوید. میر دهییتغا خود ر CCOید ناتوی مینزماند چه کمی

 اگر:روز   30رفظدر  •

o  یاید، اهنمی خوید انام کرده ت بثن آکه در ا ای رشما برنامه  

o است.هادار د قریگریمه دبرناا در ا ر دولت شماید وهرد درخواست کاامه خاصی رنبر 

  و یا CCOن به تیوسپاز پس ل اوروز  90در  •

o از شی بخشما ید ل کند که می گورساارای شما بش" پوش ای "روع، نامهاز تاریخ شپس لت  ایااگرCCO س پد، یتهس 

  ید.ارصت د فرروز 90این تاریخ نامه از 

  ید.بود CCOن همابا ماه  6به مدت که نیااز بعد  •

  ید.نکید میتمدا د رخو OHPتی وق •

 ا درر CCOتخاب نا فرصت ید وشونام میبت ث CCO کی رد اددجم ،هادست داز دماه   2ازی کمتر اا برر OHPاگر  •

  ید.دهمیدست از ید کردید میتمدا ود رخ  OHPیستبانی که میزما

ً

  باشد. هدنع شید می جدعضاان فه کرداضااز   CCOیکگامی که نه •

  ید. انجام دهار رن کایاید ناتومی یک بار،ماه   12هرل قاند، حدنکینم قال صدی باهاه نیز گزاام کدکه هیچتیرصورد •

 

  : دنیکک ا تردهید ی ییرغمانی ت هر ز دردنیاتوی، مدادارد زیر رخ از موی کر یگا

•CCO  ارد. بی دا مذهیقی الاخاضات اعترر شما ظن ات موردر مورد خدمد 

فت یاگوید که درده شما میندهئهاارست و ینس سترکه در دبر ش دطبت که خدمات مرگامین. هدیاربی دطل یلیک معذرت یا د •

 ن.زما همورط بهرای رحم ن مجتبسن و یارل: سزست. مثاای روریسک غیرضی یک رمعنانه به اگادور جطبهن خدمات یا

رائه ابه ترسی سا عدم دیش، پوشتحت به خدمات ترسی دسیف، عدم بت ضعاقحدود به، مراما نه مله، از جمگر یل دیالد •

  ند. ته هسبتجرشما با ص ی صحی خاهابت اقزهای مریان که در یاکه بان شندگده

  شوید. ی ج مارتی خقه خدماطناز مشما  •

o که یداهن کردکال مقنیی اگر به جا CCO  ادن به ع دالطاض به محد یناتودهد، مینمین خدمات آشما بهOHP  در

از ید یا س بگیرتما 9075-699-800با شماره  OHP اب افطل .دیهد رییغت ار اهنالپح و رطان، کل مقنمورد 

  ید.نفاده کتاس ONE.Oregon.govن خود در یالنآحساب 

ً

 ا درر CCOتخاب نا فرصت ید وشونام میبت ث  CCOکی رد اددجم ،هادست داز دماه  2از ی کمتر اا برر OHPاگر  •

  ید.دهمیدست از ید کردید میتمدا ود رخ OHPیست بانی که میزما

ً

  شوند. نمیرائه اواه شما لخن دبه زباخدمات  •

  ؛ یا ندشونمیرائه اب ناسگی منرهات به روش فخدم •

  ید. تاوم هسبت مدقاعدم مرر طا در معرض خشم •
 

https://one.oregon.gov


 
 79 دیدن کنید  www.trilliumohp.com تماس بگیرید یا از  877-600-5472به کمک ضرورت دارید؟ به شماره 

 

 : ازد تناربا ععضاین ا د.ننک  CCOک یک ا تریر یغیت تی درخواساندر هر زمد نناتو یاد مافری خبر

اده فت اسینبت جسمااقای مر که براای ر CCOنی زماهر ند در ناتومی  OHP (Medicaid)و  Medicareندهاری دعضاا •

ن و اندی صحی دهابت اقای مربر CCOاز ید با Medicareه نداری دعضااال، این حند. با نک کیا تریر دهند و یتغند نکمی

  ند.نفاده کت اسیارت رفصحت

وند. بت شاقگری مریی د در جاندهاخوه و میبودی تسخپولت سراصاک ای مدرارا که دکآالسن بومیاکایی و یآمرن تاپوسسرخ •

ای ازینه در هز و "ییک شهرنیلکی، یا الهیبحت قیک/برنامه صنیلان، کتپوسحی سرخدمات ص مرکز خیکاز ند ناتوها می آن

  د.ننا دریافت کر OHPخدمات" 

 

ً  به  OHP نایرتشم تامدخ اب افطل .دینک لاؤس اه نهیزگ نیا دروم رد بوتکم ای ینوفلیت سامت قیرط زا دیناوت یم

  ید.نیمیل بزا Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.govیا به ید س بگیرتما 0557-273-800شماره 

 

 تان CCO  رک تییر یا تغنحوه
 ن کبت مماقن مریهتربن شود که شما ئمطاهد مخومی  Trillium Community Health Plan:دشونه رفتگظر د در نایه بکدی ارمو 

د. نناتونمیاز ب کارت یا FFSهد که ئه داار را به شمای تتواند خدمامی Trillium Community Health Planنید. کا دریافت میر

 به شما  Trillium Community Health Plan کرت زا لبق دیهد هزاجا افطل ،دیراد لکشم بسانم تبقارم تفایرد رد که یماگنه

  یم. نکمک ک

ً

ا د رن خوالپح و رطید نابتواشد تا بشته ادجود ا وتی شمقه خدماطنگری در مید CCOید د، بایتک هسبه ترل ین ماچنا هماگر

  ید.ر دهییتغ

از  تا جمعه، بهناز دوشید ناتوشما مینده یمانا و/یا شم د.دهیع طالا OHP ، به دینکک ا تردهید یییر غا تد رخو CCOد اهیخویر مگا

0557-273- 800 یا  9075-699-800ه اربا شم OHPن یاشترت ما خدماب، PT به وقت هرظازبعد 5صبح تا  8اعت س

)TTY 711(  ن خود در یالنآاز حساب یرید. گبتماسONE.Oregon.gov یا به د ینفاده کتاس 

Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov ید.تفرسبل ییما  

 

  ید.ناجعه کمر 80 فحهصه بشتر یبلومات ی کسب معابرنید. ت کبت دریافاقد مریناتوان مینن همچتا   CCOیضمان تعور زد

Trillium Community Health Plan که هداخو بشما از  دالیلی بهواندت می 

   .ید کنک را ترآن
Trillium Community Health Plan از ن است کمم OHA اگر:ند ن ما حذف کالپح و رطاز ا ا راهد که شمبخو 

ن رفتار به یانی که زماگر د. میباشآنها ار ل کیا محید نکنری کا همهاآنبا ن کرده و یا ین ما توهدهندگائهااران یا ندارمبه ک •

  د.باشت شما یبویا معیی خاص حراقبت های صنیاز به مل یلد

 ییر تغت صحی شما، باقواید مرز فاه تفاد اسیابرگری یشخص دادن به اجازه دند نما ی،نل غیرقانوعماایر تقلب یا ساکب تمر •

  ید.نه شورمال مجعماایر ی و یا ساسخه، دزدن

ا، نهآن ی صحی، کارکناهابتاقرنده مدهئهاارک یت به بنسند اوتیاین قضیه منید. نت که خشوبد یتهدبوده و یا آمیز نت خشو •

ه بنت ید خشوتهدل و یا عمااتی قرد. ویگبصورت  Trillium Community Health Planن ا کارکناین و سایر مریضا

Trillium Community Health Plan ند.ساری مییب جد آسعضاایر به شما یا ساات ئه خدمااررای ب  

 CCO اگرند.  ید کیسی و تأن ما بررالپح و رطاز ا ا رحذف شمیم که اهبخو )Oregon Health Authority(لت  ایاازید ما با

لف یم مخامتصید یا با تسیناضی از پروسه راگر  اهید کرد.ی دریافت خوانامه شد، با  هیید کردا تاا ر)حذف( شمنام بت ثلغو درخواست 

  نید. اجعه کمر  87فحه ص، به رظند یتجدت واسیت یا درخکاشنحوه رای بید. نیت ککاشید ناتوید می تهس

mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
https://one.oregon.gov
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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Trillium Community Health Plan  از ا ما رف شذحت د درخواسوانتینم( الیلدین ادود به حط مفقا نه )امبط مرتالیل دبه

  :داشبشته ادما ن پالطرح و 

 ود.شتر میبدی شما یت صحوضع •

 . یدنکنمیفاده ت اساز خدماتشما  •

  نید. کمیفاده ت اسیاز خدمات زیادشما  •

رکز از مدت و یا مبت دراقز مررکند یک من)ماید تبت هساقز مرمرکیک ن در ت گرفار قراز خدمات و یاه تفاد اسا در شرفشم •

  ( نیااوی روتدتی قاما

  باشد.کاری  همعدمل بوده و یا شامل ست مخان که ممیژه کزهای ویانی با ارترف •

ن ادمات گرخ ای هدنیآ تامدخ زا یرایسب به الامتحا که تسا ینعم نیا هب امش قهباس ای یحص تیعضو ،هدش تظفاحم قهبط •

  داشت.ید اهاز خوینه ندیآیمت ق

ً

  شما.نی ا ذهیی ی، رشدکرسمی، فیت جللومع •

  ید.تهس ODHS Child Welfareی تپرستحت سرشما  •

  ید.نکیدگی میر یا رسظنید تجدست اید، درخوتلف هسیمی مخاصمتبا ید، نکیت میکاشبت ثشما  •

  لف است.ن مخاآا ب Trillium Community Health Planد که یگیری مییمتصمبت خود اقرد مرر مود •

 

 یا ت نام موقتبثثناهای ت اسید،شوج اریت خعضواز ن است کمگری که میل دیال مورد دی درتالاتر یا سؤیشبلومات رای معب

 به  OHPن یاشتریا با خدمات م 5472-600-877به شماره  Trillium Community Health Planم، با بت ناثهای یتعافم

  ید.س بگیرتما 0557-273-800شماره 

  

  اهید کرد.نام دریافت خوبت ثلغو  قحقول امه ای شامنید، باششته ادخود  OHPید تمدنیاز به که نیااز ل بز قور  60لاقحد

 کنیددریافت می CCO یک ک یا ترییرغت مان زقبت که درامر
 نند و ریافت کی دزیتجواهای ش دوپوشت و  خدماقبساند ننند مااتوان مین، همچنددهیر مییتغا ی خود رهابرنامهیی که عضاااز برخی 

ینه در هزز "ایا ید دهیییر متغا ر CCOک یتی که وقناست ن معابدن یاد. نناجعه کن مردهندگا ئهاارن هما، به ندباشنکه باگر در شتی ح

 ود.شه مییدبت" ناماقل مرتقانات "وقاااهی امر گن یاند. کنمیی یریتغبت اق، مریدرومی CCO یک به  OHPزای خدمات" ا

 

ا ز رنیامورد مات بت و خداق که مرندئن شومطتا مند نار کا هم کبید شما باشته دید و گذی جها، برنامه دیاری دحی جدت صالکاگر مش

  یید. یافت می نمادر
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  ؟دوش رادروخرب یراج تبقارم زا اه همانرب رییغت نایرج رد دناوت یم یسک هچ  
های بتاقت مررای دریافبن ی شدستربیا فاخانه ای ی شهابتاق، به مرنداری دجدت صحی الکست که مشایی عضاارای بن کمک یا

 :ستاهشدآورده ند، نفت کا دریار ن کمکیاند ناتو که مینیاز کسانه ند نموست چیلنجا یا. در نداراز دیننی اصحت رو

 ند.ار دازینی یله نها در مرحهض گرداامراز بت اقیی که به مرعضاا •

  ند.تف هسیبی ضعطر ظناز لی که فاطا •

  نه رحم.هاینه و دسن اطی سراوتدی برنامه عضاا •

  ند.نکبت خانگی دریافت میاق( مرچ آی وی/ایدزا) HIV/AIDSل یلبه دیی که عضاا •

 .ندتو داشعض دنپیویی که عضاا •

  اند. هار شدلدفطبه تازگی یا تند و ار هسیی که باردعضاا •

  ند.تن هساطی سراوتدل  در حایی کهعضاا •

به از ینل یلبه دود متحمل شود یا خبه صحت دی یب ج آسستان کاوم ممتدصورت عدم دریافت خدمات م که در یعضوهر  •

  گیرد.ار  قررط معرض خیا نهاد، درفاخانه بت در شاقمر

 :کشدل میوطبت اقن مریانی که زماچوکات 

 . OHP (Medicaid)و   Medicareندهاری دعضاارای بروز   90•

 :ندتتر هسهتانی کوزمات های همه چوکاعضا، ای سایر ابر •

o30   یا، یارت رفی صحتاروز بر 60ن و اندن و دها و دینحت جسمارای صبروز  

o  نی که زماتاPCP سی کند. ا بررا رهآنبت اقامه مرن، برعضااید جد  

Trillium Community Health Plan از ینی جاری هابتاقها به مرنامهیر بریتغن ایکه در جریی عضااکند که میل ن حاصینامطا 

 :ندتار هسیر برخوردرد زاز مواند، ارد

  بت.اقل مربه محل قنل و حماقبت و اوم به مرتدترسی مدس •

ل آنها شاماگر تی دهد تا حه میازاجن نشااگهنددهئهاارتد به فیب قتفااارد زیر ن مویااز کی یکه نی زماتا  •

Trillium Community Health Plan ندنرائه کا، خدمات ندتیسن: 

o یاتکمیل شود، شده د یییا تاشده یز تجوه تداوی ل دوراقحد  

o صص تخیک م طتوسبت اقر مراگیست. نالزم بی طر ظناز گر یبت داق که مرگیردم مییتصمنی یبازبنده ائه دهار 

  شود. یبررسی م طیااجد شره وندائه دهاریک  طتوسن تداوی الپح و رطشد، با

 ز: اند تارب عهابتاقع مر. این نوشتاند داهامه خوادلی نده فعهدئهاارند، با ل شویکمتنی که زماها تا بتاقع مراز انوابرخی  •

o (. والدتازپس الدت و از ول ب)قن زایمااری/ از باردبعد ل و بهای قبتاقمر 

o  ند.پیواز پس ل او لیک ساعضا تا اند پیوخدمات  

o ا. نهآن رمای دوره دان( براطی سراوتد)یاوی یم دوای کطسای بواوتداعی یا ی شعاوتد 

o ند.اهه شدار اشالر با است که دیارهای گذهز دوراتر یشبها آنرای به یف شد تعریاوتدل دوره اقیی که حدهاادو  

 

 تریان به  مشبا خدماتید، ندریافت ک Trillium Community Health Planاز بت اقگی مرناههمیسی لاز پای پیک کاید ناتومی

 :ستاا موجود یت مسان در وب ینچهم ید.س بگیرتما 5472-600-877شماره 

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

case-management.html.ید. س بگیرتمان تریابا خدمات مشفا طلید ارلی دااگر سو  

 

http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html
http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html
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  .دگیدن زن دانپایاتصمیمات 
 .حتیاطیا مه ناوصیت

 یضی یا ک مریشود. ی میاوتداز ع تناامو ش پذیر قل حن شامیایرند. گبم یتصمبت خود اقند تا درباره مرارا د رقاین حن انوجوهمه 

از بید، ن کیافتاهید درتی که می خوباقمره اربه خود درندیه یا نماادخانواعضای تر، اکبه دن ادع دالطااز ا ا رست شمان کیب ممآس

 ن بیایش پز اا اف خود راهدا و رهها، باوهتواس، ختیباقن مرینبه چاز یناز ل با قتدهد  ا میرن کاامن یابه شما  Oregonن ارد. قانود

  شود. ه مییدمنا یطاتیحاه امت نصیوید نکیفاده مت اسفورمی که شمانید. ک

 

 :دهد تا ا مین رکاامن یااطی به شما یتاحیت نامه وص

 کاتر اشبهی صحی هابتاق مریاا برهای خود رتهواساف و خاهدرها، باوها، شارزید، ت یسنها آنن بیان قادر به اگر خودتا •

 ارید. گذب

اخذ ا ا رحی شمهای صبتاقه مرب طیمات مربوتصمتا ید نص کشخا می ر فردید،بگیریم تصم انتدید برای خوناتونمینچه چنا •

  ند.قت کافقش مونن یا ما انجابید بان یشااود و شه میدیی شما نامی صحهابتاقده مرنیان نمابه عنوشخص ن یاکند. 

 بی طهای بتاقرد مرر موارید که دا د رقاین حید و پذیربا رد کرده و یا ی ربطعملیات ی یا اوتددهد تا ا می رقاین حبه شما  •

  یرید. گبم یتصمخود 

 . یطایتحا همان تیصو دروم رد رتشیب تامولعم تفایرد هوحن
 یهابت اقی درباره مریم گیرمتصار"ن کیابه م. یبه شما بده یطتیااحنامه یت ان درباره وصگیابچه ریک کتایم نای توما م

 ت نامه یفورم وصتابچه و  کازنسخه ک یید، س بگیرما تمابا یست کافتر یشبلومات ب معی کسابرشود. یفته مصحی" گ

تماس  5472-600-877ه شماره ب Trillium Community Health Planن تریادمات مشبا خنید. ا دریافت کی رطتیااح

  دهد.ه میئاارنیز  Trillium Community Health Planیرید. گب

  :دینک عهجارم سردآ نیا به افطل ،یطایتحا مهان تیصو مروف دولناد یارب

 www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx

ً

 ت کسب ومالی معطتیااحی هایت نامه ورد وصآدرس در من یادر  Oregon Health Decisionsبا تماس ید با نای تون مینهمچ

 9 جمعه،به تا ن: دوشیارعات ک(. ساندس بگیرتما 711 اب افطل ،TTYن ا)کاربر4805-422-800  یا  0894-692-503نید: ک

  PTتهر به وقظاز بعد  3صبح تا 

ً

 

ه نامیت ن وصاموپیر Trillium Community Health Plansها ی و روش یسله پااربر درتیشبلومات ی کسب معابر

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for دینک عهجارم تیاس بیو نیا به افطل ،یطایتحا

 members/Advance_Directive.html

ً

 

 طیاتیحامه نایت صره وبار درگ دییدمعلومات مف

 ش پوشید، نکنمضا ال و یکمتا ی رطتیااحنامه یت رید که وصیگبیم تصماگر خاب شماست. تنای طتیااحنامه یت ل وصیکمت •

  اهد ماند. بت خون ثاآی شما به ترسیا دساقبت و مر

 ار ترف Trillium Community Health Planید، نکنمضا ال و یکمتا ی رطیاتاحنامه ت یید که وصیم بگیرتصماگر  •

 هد کرد.اخونا شما بی تتفاوم

آنها ه با هایی رسخهنید و نبت ک صحآنه خود درباره ادان و خانودگندهئهارا اب امتح ،دیدومن لیمکت ار یطایتحا مهان تیصو رگا •

  ید.بده

ً

•Trillium Community Health Plan   ن ه تاشدامضاشده و لیکمتطی یاتاحت نامه یر وصیی که دهابنتخااهمه به 

 ارد.ذگرام میتاحید، اهفهرست کرد

 

https://www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html
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  ،درکن یوریپ یطایتحا همان تیصو تایرورض زا    Trillium Community Health Planرگا

 . درک تیاکش هنوگچ
)دفتر  Health Licensing Officeید به ناتوندهد، مینجام اید، اتهواسخن اطی تایتاحیت نامه ر وص دا کها آنچه ره شمندده ئهااراگر 

  نید. کیت کار مجوز صحت( شصدو

  تحواز صجدور تر صدف

 (ندریگبتماس 711  اب افطل ،TTY ن ا)کاربر  503-370-9216

 PT ه وقتبهر ظاز بعد  5صبح تا  8، به تا جمعهن: دوشیارعات کسا

 :یدنل کارسا آدرس زیر بها کایت رش

 1430 Tandem Ave NE, Suite 180

 Salem, OR 97301

hlo.info@odhsoha.oregon.gov ل: ییما

ً

 به  Trillium Community Health Planن ایشترت ما خدمابیت، کافورم شاز ذی اغسخه کنرای دریافت ب

  یرید. گبتماس  TTY 711( 877-600-5472(شماره 

 ید: ناجعه کسایت مربن ویاه بیت کای شهات فورمر و دریافتیشبلومات رای معب

www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx. 

 

  حتیاطی.اه ت نامصیو لغو کردن نحوه

ا با ر CANCELEDید ناتونین مینید. همچرا پاره کآنها  کرده و ستاا درخوخود ری طتیااحمه نایت صهای وسخهنلغو، رای ب

 Oregon Healthتر با دفتر یشبلومات ا معیالت و ای سؤاد. برینرا برساخ یارتا کرده و امضا ا رهآنته، شگ نوحروف بزر

Decisions یا  0894-422-800ه اربه شم)TTY 711( 503-692-4805ید.س بگیر تما  

  

  ؟ستیچ  احتیاطیمه نایتوص و POLST بین تفاوت
 )Portable Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST(  دستورات جاری برای تداوی حیاتی

POLST سط ر توعمخر ااودر اوی دان برای تتایههستاه خوکد شوین مئطید موانتین م آه آزدااستفبا ه کت ی اسطب مفورک ی 

 ای گری برل دیدالییا داشته و دی جض ا امرگراما اتید، یسن POLSTکردن به پر  ملزمز گشما هر د.شویت مایطبی رعان گددهنئهاار

 ی طاتیحاامه ت نصیا وب POLST د.نیکب کسشتری بیت الومع ممفورین اه ارد دربنیاتویدارید، می طبه جلاعع مت هر نو درخواسمدع

 :تت اسمتفاو

POLST   یطاتیحاامه ت نصیو  

  بیطدستور   ی ند حقوقس  ت؟یسچین ا

ا ین راد وانتیی مکسچه  

 ند؟کت دریاف

ضی ی که مرهر سنهرکسی که با  لسا  18االیبن وانانوجهمه 

  باشد شته ای دجد

من ه ددهنئهااره کت  اسمالزیا آ

  ند؟کا مضادی/ییأت

ای هبتاقه مرنددهئهاار طسید توبا رداندده ندهئهااردی ییبه تانیازی 

  د شودییامضا و تاصحی 

  لیبت و وضعیت فعاقمر  هندیآیت ا وضعیبت اقمر ود؟شیده مااستفی ناچه زم 

 

https://oregonpolst.org/  نید: اجعه کآدرس مرن یا به، شتریبلومات ی کسب معابر

  ید.س بگیرتما Oregon POLSTبا  3965-494-503به شماره یا  polst@ohsu.eduل: ییما

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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 . نیا روحتاوی صتد مههارناظا
Oregon نی ااوی صحت روتدهارنامه ظان فورم، یاارد. نی دااز صحت روبت اقای مربرهای شما ستان درخوتوشنرای ب فورمی یک 

 ی خود ناحت رور مورد تداوی صید دناتونمیید یا تنی هساصحت رون ابحرار ست که دچانی زما یان فورم بریای شود. یده منام

و در  کرده کا درخود ربت اقنید مراتود و مییتسینن ابحر که در نیزماا در فورم رن یانید که تخاب کناد یناتویما مید. شیرگبیم تصم

  نید. ل کیکمتد، ییم بگیرتصمن آمورد 

 

    ؟ی دهدجام من انی ماری برچه کارم فون ای

اکتر  و دو دکمهحها منتارید. الزم دتی باقع مرنوید که چه گو شما میبه وفرم این، یدم بگیریتصمی ینهاتبه ید ناتونتی که  صوردر

  ید.یم بگیرتصمی خود ناحت روید درباره صناتونمیا د که شمنم بگیریتصمند ناتومی

ی ا فورم برایناز ن اتوینید. متخاب کناا رید اهخوینماهید و یا خویی که میهابتاقع مرا که انودهدمیا ن ریان کاامن فورم به شما یا

 به جای شما  که دنل کید قبوید بابرنام میی که صشخ کرد. هتفاد اساز شمات باقی درباره مرم گیریتصمی اال بریک بزرگساز ن م بردنا

 ید.اهخومیرد که شما چه یگیم میتصم صشخن یاشد، بانبی تما کی شهاتهواساگر خال کند. بنا دا رمشهای تهواسه و خبت کردصح

ن یااهد شد. ل خوعماافورم شما ید، اشبنیری یم گتصمل قادر به سا 3 ن یال وطر در اگارد. ار دبتاعل سا 3تا  طقامه فنارهظافورم 

 یم تصمود بت خاقرد مرر مود دینابتوکه نی زمااهد ماند.  خود باقی خوبه قوتید، یم بگیرتصمدوباره ید نابتونی که زماهارنامه تا ظا

 ی نام گیریم تصمرای بی که شخصم به و هخود  PCPم به ا هورم رن فیاید ید. شما بانلغو کا ود رهارنامه خظاد یناتوید، میبگیر

  ید.بدهید، برمی

 

 نید: ید کبازد Oregon لت  ایایتبسااز ونی، ات روی صحاوتدهارنامه ظا مورد ر درتیشبلومات ی کسب معابر

  https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf

 

ع در ن موضویارای بفورمی یک نید.  یت ککاید شناتود، مینی کنمل نباشما د ر فورمشما دهای تهواسان ختهندده ئهااراگر 

 :یدنل کرساا آدرس زیر بها کایت خود رشارد. وجود د www.healthoregon.org/hcrqi یتبساو

 )Health Facility Licensing and Certificaion Program(  یحز صکمه مرا نقتصدیوز و جدور مه صامبرن

 800 NE Oregon Street, Suite 465

 Portland, OR 97232

mailbox.hclc@odhsoha.oregon.gov   ل: ییما

 0556-673 )971 (  فکس:

  

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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 ه.ف و سوء استفاداتالگزارش تقلب، 
ما یعضاات حی کمک به صابرحی، ی صهابتاق های مرلیم که پون شوئطمیم ماهخویتیم و ممعه هسحی جان صالپح و رطیک ما 

  یم.اراز دینور به کمک شما ظنن میارای بشوند. مصرف می

 

 را به ع ون موضیاید ناتوید. میرش دهاا گزن رآع وقت اسرست، در ا تاده اف قفاتاتفاده ای  اسا سوءیف التاتقلب، ید نک کر میر فاگ

 ند. کت میظفدهند محاش میارا گزه رتفاد اسف و سوءالتاتقلب، رادی که افاز افشاگر، از یت ن حمایناقوید. نارش کس گزشناصورت نا

ا ه رتفاد اسسوءف یا التاتقلب، صی که خیه شل عضیبعتید یا تهدار، آزود. بید اهش خوپوشتحت ن چنا هم،یدنتهیه کارشی ر گزاگ

 ت.  اسنیکند غیرقانوش میارگز

 
  نیا  Trillium Community Health Plan  و تسا نوناق فالخ  Medicaid  بلفت  

   .دریگ یم یدج ار عوضوم
  د از: تناران عبدهندگائهراط ستواده استفوء سف و الب، اتتقلای همونهاز نخی بر 

  ند کاز شما دریافت میست، ا Trillium Community Health Planشش ت پوتحه ا کدماتی رنه خیهز هنددهئهاار •

  ندادر می کحساب صرتا صوی شمابرید، اهکردنیافت تی که دررای خدمابنده دهئهاار •

  یدارنداز ینن آتان به ت صحی یراساس وضعبد که دهتی میا خدمابه شم هندهئهاار •

  ند از:بارتعضو عک سط یتواده استفوء سف و ال، اتلبتقهای مونهاز ن خیبر 

ً  ستاهدش زیوجت امش یارب البق هک ییاود کی زیوجت یارب رتکاد نیدنچ به عهجارم •

  ندکه میتفاد اسزایات مرای دریافبگری یشخص د )ID(یی ساشنایت  هوازکسی که  •

  

 . هدافتسا ءوس و فالتا ،بلقت زا شرازگ هیهت هوحن
 :یدنتهیه کا تفاده ر اسءالف و سوتاتقلب، ارش ک گزی قیرطند از چد یناتوشما می

 

 ما همه  سید. ینوبنامه  Trillium Community Health Planی اقیما برتیا مسن یالنآصورت هبنید و یا  فکس کید،س بگیرتما

ش ارزگ در زیر هدشتی فهرسلتدوای هانمازه سا برضا ا اعن یاگددهنئهاارط توسک کومشای ه هدااستفء ها و سوها، اتالفبلتق

  .منیکمی

 5472-600-877 :یدبگیرتماس  ما ونفلیت طبا خ
3991-805-844  فکس:
www.trilliumohp.com/login.html  : ظحفوپیام مل ارسا

 Trillium Community Health Plan ید:یسنوبس نامه آدرن یابه 
 PO Box 11740 

   Eugene, OR 97440-3940 
 ا ی

 :یدنارش کر گزیآدرس زنامه به ن تنوشیا  فکس س، تماقیرطاز ا ا رعضاه تفادوءاسالف و ستاتقلب،  

 DHS Fraud Investigation Unit

 P.O. Box 14150

 Salem, OR 97309

)FRAUD01 )888-372-8371-888-1  ن: یلفوت طخ

  ن:یلفوت طجه: ختو 1525-373-503فکس: 

 .  www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspxیت:بساو

https://www.trilliumohp.com/login.html
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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 (انندگدهئهااریژه )ویا 

  

   OHA Office of Program Integrity

   Cherry Avenue NE 3406

  Salem, OR 97303-4924

)FRAUD01)888-372-8371-888-1  ن: یلفوت طخ

503-378-2577 فکس: 

 .www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx یت: بساو

 یا

  )Medicaid Fraud Control Unit (MFCU

 Oregon Department of Justice

 100 SW Market Street 100

 Portland, OR 97201

1880-673-971 ن: تیلفو

1890-673-971 فکس: 

  

 www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx  دهنده: ه ارائی وترمش تقلب نالین آرشا گزیابر

 Trillium Community Health Planط، تبن مرنیاقواز همه ما د. اشبیده مااستفوءب، اتالف و سلاز تق یریگولجهد به عمت 

 د.کر ماهییروی خودرال، پ فینوغ درایعاهداانون  قی ولتا ایتادرسای نعاهدان انو قلهجماز 

 

  

https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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 گی عادالنه د نظر و رسیدت، تجدیکایاش
Trillium Community Health Plan ( یدگیو رسر ظنید دتجیت، کاکایت )ش شتمسیبه سعضا اهمه کند که میل ن حاصینامطا 

 از یدگی ست رواسنحوه ایجاد درخ مورد ومات درلن دریافت معینو همچر ظنید جدتیت و یا کاشبت ثم ینکسعی می ما د.نارسی دسترد

Oregon Health Authority (راناورگه صحت اراد ) یمنن کآساعضا ارای با . 

 

  مورد یم درناتوور میطنی همید.ع دهالطا ما هبید، اردنیاز به کمک یدگی یا رسر و/ظنید جدتیت، کاسه شاز پروخشی بهر  مورد ر دراگ

اگر به  است. سسترز در دین ما یهعالطا هناز نموی یهاسخهنیم.  شما بدهبهتری یشبلومات ا معهستاخو و دریاتکاه شبیدگی ه رسنحو

 :یدس بگیرا ما تمابد، ینیافت کست، دراا آمده نماهتابچه رر کنچه که دآاز ی شتریبلومات معید اهخویید یا مرااز دینکمک 

 3948-214-541 ن:تیلفو •
TTY: 5473-600-877 شماره یرید. گبتماس  5472-600-877 شماره به ما یاتکاه شدنن هماهنگ کبا •
 3991-805-844 فکس: •
 Trillium Community Health Plan :یتپسآدرس  •

 PO Box 11740

Eugene, OR 97440-3940   

Grievances@TrilliumCHP.com   ل: ییما •
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member یت: بساو •

 satisfaction.html
  

    کنیدشکایت یدانتو شما می

  ید.تیسناضی ا رهد که شمع می دالطا ما به تایکشیک  •

  ید.تیسن قافنده مودهئهااریا  Trillium Community Health Planبا  است که نیزما ختالفا •

ی اهادخودید، تیسناضی ده خود رندهئهااری صحی یا هابتاق مر، خدماتTrillium Community Health Planاز اگر  •

 )grievance(باشد. یتکایک شند ای تویز منف التاخنید. بت کثید ناتوست که میایت کایک ش   

  ند. که میتفاد اسیزنفات التاخا و هاهیادخوی دابر )complaint(ت یاکش لمه از ک OHPهولت، ی سابر

  با طقنیم. فبهتر کا ع راوضاکرد تا یم اهش خوالت ما د.ینیت ککاشید ار دق، حیدتیسناضی راقبت خود راز مخشی بچ یز هااگر 

ا ی  OHAید بانای تون مین. همچ5473-600-877یرید: گبس ان تمایتربا خدمات مش TTY، 5472-600-877شماره 

Ombuds (شب )بهید ناتوید. مینیت ککاازرسOHA   یا  0557-273-800-1اره با شمOmbuds 0450-642- 877-1  در 

  ید.نا کیدپترسی دس

 یا 

 :بهید سیبنو

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

  Eugene, OR, 97440
grievances@Trilliumchp.com ل: ییما

4861-850-844 فکس: 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
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-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forا در  رتیکانید فورم شاتونین میهمچ

members/member-satisfaction.html ید.نا کیدپ  

 OHA ا با رتییکااگر شید. نت کیکابی شتشفاهی یا کن زماهر و در ید اوا فیاز رد خدمت عی غیر ر موضورد هر مود دینای توما مش

 ل می شود.ارسا Trillium Community Health Plan، به یدنل کارسا

 

 :دینکت ایکت ش اسنکممه کی لدالیاز ی یاهنهنمو

 لقنل و ر حمقات یا دالار م قرت درالکمش •

  ی شماندگل زنزدیکی مح در هندائه دهارن ا کردیدپت الکمش •

Trillium Community Health Plan  ان یا ندگناده، رنائه دهارن اندارمان، کندگه دهئاار طسک توا دریام حتراعدم  •

  یده شدتوجمل هر حااما به ، یدبودنن ئمطن مآ مورد بتی که دراقمر •

 یدکردنقت افن موآاخت با پردتی که دماحساب ختصور •

  ییدیتاتصمیمات ذ ای اتخابر Trillium Community Health Planید تمد یهاهادنیشپ مورد فات درالتاخ •

  یهلقنله یه یا وسندنات رظمحاف •

 د یافت کردیی که درتت خدمایفیک •

 

 

  . کندرائه ابی شما تاجازه کا با یتی رکاما شرف شطاز ن است کمما مه شنددهئهااریا نده ییک نما

 

رف ظار ن کیااد. نجام دان کن ممزمان یترن در سریعاتوا میارهایی ره چه کیم کدهع میالطاه شما بنیم و کیدگی مییت شما رسکابه شما 

  جام می شود. نایم افت کردیا درا ریت شمکای که شروزاز ز کاری رو 5

 

ن زمارا به ه چفت کیم گاهکرد. ما به شما خویم اهل خوارسارای شما نامه بز کاری رو 5رف ظیم، باشه تداش ازینی شتریبن زمااگر به 

 شته ه شما نواولخن دبه زباها تمام نامه کرد. یم اهست خوای درخوشتریبن زماشد، نفع شما باتی که به ور در صطقاریم. فاز دینتری یشب

یدگی آن رس بهم که چگونه یح می دهی توضیم ونل می کارسارای شما بمه ای نایت کاش از دریافتپس  روز 30رف ظ ما ند شد.اهخو

  کرد. یماهخو

 

0557-273-800-1  به شماره   OHPن تریاشت مخش خدمابا با ن رآید ناتو، می یدتاضی هسارنیت خود کاشیدگی ما به ه رسنحواز اگر 

ا الش خود رتم تماتند و هس  OHPاعضاین فعاامد  Ombudsیرید.گب ستما  OHA Ombudsمهانرب اب افطلید یا ارگذبک اشترابه 

 یا به  OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov  ید.ترسفبل ییما OHAفا به طلاد. ند داهخونجام ای کمک به شما ابر

 ید.ارگذبپیام  0450-642-877شماره 

ً

 یت یب سای به ویاهنماای ریا برید س بگیرتما  2-1-1ست. با شمارها Info 211ن شما نجمامات در  خدت ویرای حمابگر ینبع دیک م

www.211info.org ید.برو  

 

 

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
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Trillium Community Health Planرکتگان شهندارائه د  ویفرع یاه یادقرارد ا،هیاددرار، ق  

   ند:توان مین ن آکننده

ای هنددهئهاارعلیه ا بیهی رنتامات اقدید یا نع کنر مظندیتجدت و یکاتم شیسسه ساز پروخشی بهر از فاده ت اسازا ضو ر عیک •

 هد. نجام داند، کیت میعضو حما یکر ظنیدتجد درخواست ازیا ع است ییجه سرتنار تواسکه خ

ً  ه؛ یا  دش تبث البق یگدیسر سهلج ای فانیتسا ،تیاکش نتفرگ سپ به قیوشت •

 لغو  درخواست  عضو یایکعلیه نش اکرای وبلی یلن داعنوبه لسه ر یا جظنیدتجدیت، کاشیک یجه تنیه یا ل قضیکتشاز  •

  ند.ه کتفاد اسیتعضو

  

 ر دهیم. تغییایم ی را که گرفتهواهید تصمیمختوانید از ما بمی

   . رظندیدجت تساوخرد دنیوگ یم نیا هب

 ا ا ریم متصمه یم کنل می کارسارای شما برد مه ای م، نای کاهش دهیایم، نکتوقف یم، منا رد کرفتاری را ین اندب دط، بیطاگر خدمات 

 یز ن) Notice of Adverse Benefit Determination, NOABD( فع ین تضاد منایتععیه الطاد، امه رنن یاد. به یا می گوبه شم

  اد.یم داهع خوالطام خود یمتص مورد ا دره شمندائه دهاربه ن ینا همچد. مته می شوفگ

ا  شود زیره میدیر نامظنیدتجددرخواست ن یا .مدهیییر غا تد آن راهیخوا باز مه کد داریا ق رحین ا، دتیلف هساخا مم ممیتصبا ر گا

  تید.  ما هسمیتصمض به ااعترل  در حاشما

 

  کنیدرا دنبال حل راستید این منیا موافق ر با تصمیم ماگ

 د.کنیر ظدید نجرخواست تد  1رحله م
  د. یسبپر ) NOABD(د ه رمز تاریخ نااوز ر 60ف ظر در دیما باش

درخواست م ز فور ایا)TTY 877-600-5473(  یریدگبتماس  5472-600-877شماره ه با ما ب
 ن ینمچ. هی شودم لارساد  رهمه نارامه هبم . فورنیدکاده فت اسحیصبت اقمرم یمصتیک ی بررس

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forر  دران  آنیدتوامی
members/handbooks-forms.html   د.ینکدریافت 

  د:ینکل ارسار ی زدرس آهبا  رفورمد ینتوای م

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

 Eugene, OR, 97440
 

Appeals@TrilliumCHP.com  ل:ییما

 د.ینکس کف 4861-850-844 ه با  ر فورمیدنتوای من ینمچه

 ؟ظر کندیدنجدتت ساخواند درتومیسی چه ک
ز  مجاندهیمانا یر تکدا است نکممن یا د.نکبت صحا می شجا ه به کد ار دتبیکاجازه ه کی صما یا شخش
  د.باشا مش

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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  د.شیما باظر پاسخ منت 2رحله م
 ابق وسد یدجداکتر  یک د.کر میهاوبررسی خا ی رلصا میمصت، ماشست اودرخدریافت پس از 

  هدکر تیعای رتسا به درن ریناوا قیآد نیببتا د نکی می سرربا ا رمشمات دخست اودرخی و بط
مک کم یمصتی سرربما در ه بد ینکی مکر ه فکا ری رتشیبمات ولعمد یناوتی مما شیر. یا خم یا
  د.یهدبما ه بد نکی م

 ؟نیدسی کرر باظر من رندیدجت تساخودرید ارصت دان فرزمچه مدت 
ان مه زبگر ام. یهدپاسخ  و هدکری سرربا ا رمشست اودرختا  میدارصت ز فرور 16ما 

 م یار دتصفرر گی دروز 14ر ثکداا حم . مینکی مل مه ارساما ناشی ابر، میشه باتشاداز ینتری شیب
  م.یدهخ پاسا ت

 ؟ودش یمه چشم اه بشتاز دای نیرت ریع سسخاه پاگر ب
 تماس ا ما ب. یندگوی مز یننظر سریع ت تجدیددرخواسن ی اهب. نیدک یعر سرظنت تجدیددرخواسد ینتوامی

 ن  آنیدتوان میینمچ هد.شوی مل ارسا رده مه نارامه هبم . فورنیدکس ک فرا درخواست  فورمید یایرگب
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forر  درا

members/handbooks-forms.html ر نظت تجدیددرخواسی رابر تظاناگرا . دین کتفایدر
 ا م. نیدکنظر سریع ت تجدیددرخواس، زددانیبر ه خطبا  رمانایی شتواا یصحت ، د زندگینواتلی میموعم

م یدهالع ا اطمه شبا تم ینکی مل ارساا می شرابی  اهمو نام ییرگی متماس ا مری با شکاز رو 1ف ظر
 م.ی اکرده دریافت یعر سرنظت تجدیدواسدرخی رابا  رماست شدرخواه ک

  ؟کشدیمر طول قدچ ریع سرظدندیجست ترخوایک د
ز اینا مصحت شه کی تعن سرماه هبا  رم خودیمصتا م، نیدک دریافت یعر سرنظت تجدیددرخواسر گا

م ماتا م. یعر سرنظت تجدیددرخواسدریافت ن ما زازعت سا 72ر ثکداح د،کرم یاهاذ خوتخ اد،باشه تداش
 ه با  رم خودیمصتا تم ییرگبتماس ا مه دهنده شئرا اما ون با شفوییق تلاز طرا تم ینکی ما  رتالش خود

   د.کرد یاهت خودریافی  اهمن ناینمچا همم. شیدهالع ا اطمش

ز ور 14ا تا  رمانی زت محدوده اسنکمم، تریشبن ما زهبز نیا صورت درا یا مست شدرخواه با نب
 م.ینکد یتمد

ت و رفگم یاهماس خوتا مد، با شباشز نیای تریشبن ما زهبا ید شود  ریعر سرنظت تجدیددرخواسر گا
یک ه ب شده ردنظر سریع تجدید درخواست د.کرد یاهت خودریافی بتک هیعطال ادو روزف ظر

  زرو14  هبماال ت احل شود یاز حرو   16ف ظردرد یو باد د شاهل خویدبتد درنت اسنظرت تجدیددرخواس
  د.شود یتمدر گید

ً

د  ریعر سرنظت تجدیددرخواسر گ اید یاتیسنافق مور نظمانی تجدید زهدودمحد یتمدی رابم یمصتا بر گا
 . نیدکیت اکد شیار دد، حقش

  د.خوانیبرا تصمیم ما  3رحله م

  میمصته مین نااد. کر میهاوال خسما ارش براید ونظر خد یدجت میمصت با هامرهمه ای ما نا
 )Notice of Appeal Resolution, NOAR( دنظریدتجه معناقطه یطالعا مناه بیز ننظر دیدتج
   د.یهد مانجااری کست ین مالز ،دیتسهموافق م یمصتگر با اد. وشی م هدیمنا

 د.یی کندگرسیخواست رد ؟تیدیسق نفمواهنوز هم 

 ست اودرخد نیوگی مین اه بد. نکی سرربا ر رنظد یدجت میمصته کد یهاوخبت لایاد از یناوتی م
 ست اودرخ )NOAR( ظرندیدتج میمصته مناروز از تاریخ  120د ظرف یما باشی. گدیسر
  د. ینکی گدیسر

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 ؟ودش یمه چشم اه باشتداز ی نیرتریع سیدگه رسیاگر ب

 د.نیگوی مز یندگی سریع یه رس جلسنی اهب. نیدکی سریع گست رسیددرخواد ینتوای ما مش

 -www.trilliumohp.com/members/oregon-healthن دریالنآیدگی ز فورم رسا
plan/for-members/handbooks-forms.htmlیدگی یا رسدی عادگی یرستا   .نیدکاده فتاس 

  . یدن درخواست کار رتیعسر

 فورم ازیا ید س بگیرالت تمایا با TTY 711(  800-273-0557(ه شماره بید ناتونین میهمچ
 ا در  ر. فورمیدنه کتفاد اسستاشده ل ارساه نامه اهمرتی که واسدرخ

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/handbooks-forms.html  آدرس اینرا به  فورم یدنای توم د.ییاورببدست  

 ید:نل کارسا

  OHA Medical Hearings
  500 Summer St NE E49

  Salem, OR 97301
6034-945-503 فکس: 

 ه جلسیک ، درخواست خوددریافت ز  اپسی روز کار  2دینتوای ما ی آهکاهد گرفت میم خوصتالت یا
 د.یباشه تداشیدگی سریع رس

 ؟رسیدگی کندت ساخواند درتومیسی چه ک
ا ماز شمجینده مانا یر تکدا است نکممن یا د.نکبت صحا می ش جاهبد ار داجازهه کی صما یا شخش

  د.باش

  ؟تدفایمی قاف اتهچدگی ه رسیجلسدر 

 )Oregon Administrative Law( ان گ اورریدا اننوقای ضه قابد یناوتیم، یگدیسه رسلدر ج

 م یمصتی ضد. قایتسینموافق د و خظرندیدتجست اودرخد ورمر دما  میمصتا با ه چرک دییوگب
   گرفت.د هاوا خی ریهان

 

  دگی رسیاتسجل ظر و ندیدج توردخ در م پاس وپرسش

  ؟ کنمرنظ تجدید استو درخمی توانم انمچن هایآ  ود؟ شمی هنم چکن  فتاری درد هما ناگر

 . نیدکافت یدرد  رهمباید نا، نیدکر نظد یجدت درخواست نیدتوابه کنی اازل بق

ا مز  انیدتواد، مییازردپبا  رسیک سرویه نی هزبایدا ید یباشه تداشی تماخدد ینتوامینه کد یگوشما میدهنده  هئرا اگرا
   د.ینکر نظد یجدت درخواست نیدتوای م، رده مت نادریافز  اپس. بخواهید)NOABD( رد ه منا

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
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html


 
 92 دیدن کنید  www.trilliumohp.com تماس بگیرید یا از  877-600-5472به کمک ضرورت دارید؟ به شماره 

 

•

•

•

 

  بقتاطم رتجدیدنظ نیامز ولا جدب Trillium Community Health Plan اگر
  ؟هاشد، چته باشند

ی ممیده نای گن رسیدی اد.ینکی ت بررسدرخواسالت ی اازد ینتوام، مییدهخ پاسا تد یکشل طوز رو 30ز  اتریشبر گا
 م ز فور ارید یایگبتماس الت یاا ب TTY 711 ( 800-273-0557(شماره ا ب ی،گست رسیددرخوای راب. شود

 ر  درام . فوریدنکاده فتس ا)NOABD(ت  اسل شدهارساد  رهمبا ناراه مه هکی تدرخواس
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-

forms.html  د.ییاورببدست 

  ند؟ ککم ک منهب ی در رسیدگای  کندندگیماین ان رم دناتو می ییگرشخص د اآی

 ی من ی اد.یباشه تداشا ماز شی گیندمانه بی گه رسیدجلسر  دتخاب خودن اهبا  رریگی د شخصهکد یار دران حق ی اماش
 ر  دداریدن حق ینمچا هما. شمه دهنده شئرا ال یایک واده،نو خاایضع اازی کی، توس دکید ننما، اشدبی کسر د هنتوا

  . دازیدپربا  رهان آایه هنی هزباید، نیدکی مم داخت اسلیکگر و اد.ینکی گیندمانن از خودتال یماتصورت 

 ه ب )Public Benefits Hotline(ه معاد ی فواونیفین، با خط تلکممه نی هزنبدوی گندیمانمشاوره و ی راب
ی قوقمک حکن یبکت مشاری ارکمیک هن فوتیل خط .TTY 711. یریدگبماس ت  5292-520-800-1شماره

 مات علوم. تس ا)Oregon Law Center( ناگی اورقیقوز حکمر  و)Legal Aid of Oregon(ان گاور
   نیدکا پید OregonLawHelp.comر  دنیدتوای مز ینا  رناگیرای قوقک حمکه ببوط مر

  نم؟ کتریافتم د هسمیمتص رنتظم ه کالی ح درار مات یا خدفواید توانم می هم زنوه اآی 

ه کد یاهبخوا مز  انیدتوام، مییاقف کردهتوما  رنآه ئرا اما است و د شده رهکد یات کردهدریافا  رماتیخدا یت عفنمر گا
 ه مدا اتدرخواسکس  فه یامن، نافوییق تلطرز  انیدتوای م م.یدهه ماادن  آهبی گنظر و رسیده تجدیدوسپرل طور د

  د.یباشه تداشا  رمزایا
  د:یما باش

 ، ا شودالجر ام الزمیمصتن ی اهکی نما زتاا ی نیدکاست  درخوهیعطال اخیراز تاز رو 10ف ر ظر دران یا 

  . اشدبر تیر دهکم داکر ه

. ی شودم لارساه مه نارامه هبم . فورنیدکاده فت اسصحیبت اقمرم یمصتیک ی ت بررسرخواس د فورماز 
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for درا  رن آنیدواتن میینمچه

members/handbooks-forms.html   د.ینکدریافت 
 ی صحبت اقمرم یمصتی ت بررسدرخواسم رر فود 4 هفحصر د 8ر ادکر  دتماده خمدا اهببوط مرل ه سواب 

 .  دهیدخپاس "لیب"
 ؟رداخت کنمه پزین هیدابت امخده م ادایا براآی
  د.یازردپبا  رن آهنی هزیدشور بومج است نکمم، نیدکریافت  درا شده ردمات خدا ی مزایان چنامد هیترفگم یمصتر گا
ر بومجا مد، شباشافق موا مه با ش جلسدر ضی قاگر اای، ر دهیمییغتر نظت تجدیدخواسدرن یر ح دراد میم خوصتر گا
 د.بود یاهنخوداخت پره ب

از ین که صحت شما یترعان س همبهید، کردنمیت ا دریافا ریاا مزیو شما خدمات  ادیم دیریغتا  رم خودیمصت اگر
 72از ش یبست، ا هر کردییتغ ما یمتصمه شود اددع الطا ما بهز روزی که ایم. نکئه میاارید یا یا تأن رآارد، د
   شد.نمی کاعت مدت س

  رم؟ا دیتربیش نظرجدیدق ت حقوای آ؟هاشم چب هاشتهم د Medicare   مناگر

ر ظندیتجد قحقون است کید، ممراا در  Medicare و هم  Trillium Community Health Planر هماگ
 5472-600-877  به شمارهشتر یبلومات عرای مبشید. ته باال داشده در باارد ذکر شبه موبت سنتری یشب

)TTY: 877-600-5473( 4227-633-800  ه اربه شمد ینای تون مینید. همچس بگیران تمایتربا خدمات مش
Medicare ید.نی کسب کشتریبلومات معد ر خوظن یدجدت قحقو مورد رتا دید س بگیرتما  
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 د بدانیدکلماتی که بای
  .یدده یرتغا ن رآو  یدتلف هسن مخات بهآ اسهادستور د داکتر دا کهر مییتصم  یداهیخوامه خود مناز بر  یت وق – ظراست تجدیدنرخود 
ن می یابه هد. ییر دتغا میم خود رتصید بارا برنامه ح دهد چیید که توضنا پر کورمی رک فیید یا یسنوبنامه ید، بگیرتماس ید نای توم

  ر. ظنید تجد درخواست ندیگو
 

ن اگر خودتا. دینن کبیاعمر ن پایابت اقای مرا برد رهای خوتهواسدهد خان میکامه شما بنی که ورم قانویک ف –ی طاتیحاامه ت نصیو
   ید.نتخاب کناا ردی رنید فاتوید، می ن اتخاذ کی خوداا بری صححی رهابت اقه مرب طیمات مربوتصمید نای تونم

 
 نیاز به بت اقا مریآکه نیان تنسای دا این بر.یضزهای مریانبت صحی و اقت مرالک، مشبتاق به مرطربولومات مبررسی مع –ی ابارزی

  د.ی شوفاده مت اسارد،ده دنیآهای ت باقی مربرنامه ریزر و ییتغ
 

ه ندده ئهااراز ساب ح که شما یک صورتت اسنیزمای حساب موجودصورت –( هظرنتمغیرب احست )صورودیجب مواحستصور
ن یاهد. به نمی دشش را پوت یک خدمنه یهزنامه تمام یک برافتد که ی  مقتفاانی زمان یاید. نکت میده دریافنمالغ باقیبرای مبخود 
 د. ننل کا متعادب رتحسا صوریعضاات یسنار قر OHPن ئه دهندگااارند. ییز می گونه رظتنما غیرییری گلغافتحساب صور

 
ل عمنحوه  کر یافت و خو، قلند خای تو. مستااد مصرف موالت التاخو تیاد اع، نیانی، مریضی رواون صحت ریا – اریت رفتحص
  هد. ییر دتغا ا رشم

 
OHP  اعضای ازد. پردبیت سخه یا ویزنند نی ماترای خدمابید خص باولی که شپار قدم – مشترکای هتخادرا پمشترک یت خادپر

  ند.ارد کشترهای ماوقات پرداختاهی گ Medicareمه صحی خصوصی و ی بارند. دنک تری مشهاپرداخت
 

 ید نار کخود کحت ند روی صا کمک می کمبه شن یاهد. دماعی میتاجابع نت و میش، حماآموزه به شما تی کخدما – تاقباهنگی مرهم
  ید.نا کیدپی صحی هات باقستم مریا در ساه خود رو ر

 
 مع ج ی،صشخیب  آسازند تارب عهامونه ناز برخی ت. یسنعوای جرم دن یال. یا پورای دریافت وجه بحقوقی ای عود – ی مدنماداق

  لب.قتبی و طصور ت حساب، ق صوریآور
 

. %20 دننام ،تسا نهیزه زا یدصرد کی ارثکا .دزادرپب یحص مهانرب کی به تبقارم یارب دیاب صخش که یغلبم –ک شترمه مبی
  ند.رداخت می کپبیمه ا بقی رما

ً

 
   درست.ناتجاری امات اقدردم و توقف از مت ظحافرای مبنی یناو قوعد اقو –ه دننکن مصرفنیاقو
 
د. ینه کتفادسایای خود از مزاند ککمک میشما ست که به ا OHPلی محیک برنامه   CCO( –(CCO))گ ماهن هتاقبن مراازمس

CCO  ضایاعاز تا ند نار می کا هم کبها نآ اند. هدیک جامعه تشکیل ش ی صحی درهابت اقن مرهندگائه داارع از همه نوها  OHP 
   ند.نبت کاقلت مر ایاازطقه ای نقه یا مطندر یک م

 
   ی شود.اررطاضیت ضعیک ونجر به ند مای تودگی می صورت عدم رسر. درطکل یا خ، مشتیسخن زما –بحران 

 
بت خود اقرباره منید دراتونمیتید و ی هسنان صحت روابحرار ی که دچنزمادر ید ناتوفورمی که می –ی وانت رحاوی صدته عیطالا

 ن کااما به شمن ینند. همچشخص می کید ماهنمی خواهید و تی که می خوباقرد مرر موا دا راب هختنان یاید. نپر کید، بگیریم تصم
  بگیرد.یم تصم شما بتاقدرباره مرند اتوه میید کرببرا نام ل سازرگبیک دهد می

 
 طقن فیاازد. پردبا قیه رببیمه شما که نیاز ال بنید قکپرداخت میشش  پوتحتی صحی هابتاقدمات مری خالغی که بربم –سر کابل ق
   و خصوصی است.  Medicareحیبیمه صرای ب
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لها . مثاهزمرهای رواری یا سایر کاودتا در خدمات به شمای کمک ازمی برلو – ددجی مخشنبای و توشخنباای تورهایی بهاگستد
 از:ند تاربع

 ( ی حرکتاا )وسایلی بررهاکو •

 عصا •

  لبغچوب زیر  •

  لوکزورهای گتینما •

 قیی تزرهاپمپ  •

 ارتوز ز و تپرو •

  یینایبکمک های کم  •

  ی طتباارگاه های تدس •

  یلچر موتوریو •

 مکیس کفنتگاه تدس •
 

  بد.ا می یاریضی رت یا میل، وضعکه مشندائه دهاریک گامی که نه – صخیتش
 

 ند نا مانهآآورند. یام منی دوالوطی مدت اربای که فاخانه ی شهاتختر و اکلچر، ویند ونچیزهایی ما –  )DME(مادواات طبی بجهیزت
  ند.شونمی بی مصرف طازم لو

 
اشاره ن انددید شدیا تورم ان به درد ی تومل ان مثاشما. به عنوئم العساس اان بر ندکل صحی دک مشی – دانی دننسجیمرات یعوض

 کرد. 
 

 یا ید ، درد شدی شودنمتوقف یزی که مخونرند ای تون میاارد. ی دفوربت اقنیاز به مربی که ی آسیضی یامر –ی بط ینسجیمرات یعوض
ی، اررطاضنی ات صحت رویتد. وضعفیبار از کشما ن بداز ی خشبشود اعث بد که باشی چیزند ای تون میاان باشد. تخو اسشکستگی

  د است.ین برسابی آسیگریدشخص ه خود یا بن است ککه ممنیاساس احل بودن یا نترواز کج ارس خاحسا
 

ی در بطهای یت فورن های ینسکتی. بطی هابتاقافت مریرای درب Life Flightیا نس الز آمبوافاده تاس – یبطی نسجیمراقل حمل و ن
  ندنبت می کاقز مرانقل یا پروو ل ل حموط

 
ER یا ED  – بی طل عاجت ییک وضعرای بند ای تو که مستافاخانه ن در شکان میا است. لعاجش بخسی یا نیمرجا شبخنای به مع 

  ید.نیافت کبت دراقروانی مریا صحت 
 

 ن یایست. نن یمان ر کردبرید و صای د جدبیطل کشید که یک منکیافت مینی درزمایی که هابتاقمر – ینسجیمراش خت در باقبمر
 تد. فیب قتفاا ER یک اند در ی توم

 
  شود.نی میاروحت بی یا صطی نی جداگهانط یات شریبثتد یا بهبواعث بکه ی تباقمر – ینسجیمراات اخدم

 
 ینه هزهر شما اظهبود برای ب  OHPل:مثاند. نمی کرداخت پن آرای بنه ای یهزحت یک برنامه صکه یزی چ – هدثنی شستت ماخدم
 رماخوردگی. ند سنند، ماتر می شوبهی خود دبه خوی که یهاچیزیا یی یبازراحی ند جنازد، مای پردنمای 

 
 رای بنادرست  یعاادیک یا ند  ایجاد کستدر ناقبانه سوهاآگاشود کسی میاعث به نی کیناقو – یلتا ایال وفدرین اهای دروغادعانون ق

  ند.رائه کای صحی هابتاقمر
 

ه ندده ئهاار ی یای صحهابتاق، خدمات مرخود CCOاز ی تیرضارت نار صوید دناتوی رسمی که میتیکاش – تایکا شهی یاادخود
  ند.خ دهپاسیت کار شد به هیها با CCOید  می گوونن قایت می نامد.کایک شا رن یا OHPید. نح کرطخود، م

 
 فتاری ن گرمال دیک مثادهند. ش میآموزا روزمره رندگی های ز مهارتیی کههاهگاتخدمات و دس – یخشنباای توههاگستدت و اخدم
   ه است.کردنبت ه صحبع  است که شروی کودکیابر
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 ینه خدمات هزتی لن دوزماسایک شرکت یا  م،ت ناب ثاز س پت می کند. اخرا پردی ی صحهابت اقینه مرزکه همه ای برنا – یحمه صبی

 د.ه می شویدنام  یمهب قحارند که از دین ماهانه پرداختیمه به ب یهااز برنامه ی برخ می کند. ا پرداختش رپوشت تحصحی 
 

  طیارها، شرتا رفی،جسمی و فطعاصحت  مورد جی درنرسظنن یاضو.  عیکحت  مورد صنجی درسرظن – تحصطر خت ایشاآزم
  ند.نه می کتفاد اسبناسیت م و حماعضا به کمکال  اتصایاآن براز ها  CCOال می کند. سؤادگی قه خانوبگی و ساندز

 
 ندگی ر زتهبراحت جیضی یا راحی، مراز جپس ند نا کمک کبه شمید تا نکدریافت میتی که در خانه دماخ – یگناخی حای صهتاقبمر
 مات است.این خدله از جمن کرد یی و حماما غذیهاها، وعده ابه دونید. کمک ک
  

 ند ای توت و م اسپذیراف طنعاگاه یشآسااو.  هادنو است و کمک به خاگل مر در حارامش فردی کهآرای بتی خدما – هاگشایت آساخدم
  شد.سی بافنت های بتاقو مره اورد، مشاوی درتد

 
 : یی. سرپایدن شب می ما)3(ل سه اقو حدید ی می شوستربفاخانه  در شنی کهزماتری: سب – نهاخا شفیایپستری و سرای ب هتاقبمر
  ید.نک می کآن شما تراز بعد د و نجام می شوانه شفاخای در اوتدراحی یا ل جعمنی که زما

 
  ی می شود.ستربفاخانه ر شت دباقای مری بر فردنی کهماز – نهاخاشفدر ستری شدن ب 

 
لم ج ساینتادن به یی رسای برشتریب و منابع کی صحی خاص کمهابتاقرازهای مینی با عضاااز برخی   – های ویژهتاقباهنگی مرهم

  یر باشد: ح زبه شرن است کارد ممی داه حی ویژهای صبت اقزهای مرنیااز فردی که  یانه ند کرد. نمواهدریافت خو

 ن مسنالبزرگسا •

 یتللوای معاراد دافر •

 منا مزیتعدد اض مامر به التباد مافر •

 نداردالت رفتاری کنی که مشکودکا •

  ندنفاده می کتاس IV اهایاز دورادی که اف •

 دنارر دطپرخگی لنانی که حامز •

 انیشهابقه و خانواده ن سااازبسر •

 لسیا HIV/AIDS  به التباد مافر •
 

Medicaid – به نرگااو. در ندآمد کمک می کاد کم درافررای بی صحی هابت اقی مرهاینه هزی که به ل ای مبرنامه )Oregon( 
  یند. می گو Oregon Health Planن آ

 
 است. زنیا مورد آنئم ال عبی یاطیت عیک وضیا تداوی یص ختشی، یشگیرپرای بازمی که لوت و خدما – یی ضرورطبظر از ن
  ند.تسرد هندت اسیاوتدی باشد که تمای خدناد به معنای تون مینهمچ

 
 Medicare– نی ر هر سی خاص دهایت للورای معااد دفراین به نر. همچتیشبل یا سا  65ادافررای ببت صحی اقرامه منیک بر 
  کمک می کند. 

 
  ند.اراد داردقر CCOیک تی که با ایزتجهاخانه و ان، دودنب دطنی، ا، صحت روبیطن ئه دهندگااار –که شب

 
را به که بشل اخن دئه دهندگااارید نای تود. منککار میشما   CCO باای کههندده ئهاارهر  – هدننکتکارمشه ددهنئهاارا که یشبدر 

 ند.ارع دارجاز به یانکه بان شتخصصاز مرخی بنید. ان مشاهده کگیاصورت ر
 

 رای بهد. می دنلی اعضا پون یدی دابر CCO است. هکردنمضا ا   CCOی باادارد قرای کههنددهئهاار – کهشباز خارج ه ددهنئهاار
 د. ینت کدی دریافییتأید که باباز شج اره خندائه دهاریک ن یدد
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 رای بینه هزرداخت پقت با اف صورت مورمی که درفو – 3166( Wavierیا  )OHP 3165ت خادرای پرب OHP امهفقناتو
 درناسب ده مخ های ذکر شیارت و قیمات دقی خدا برطقن فیانید. کضا میاما ن رآ، ندکنمیرداخت پا ن رآنه یهزOHP یس که سرو

 مضا اا اف ر انصر که فورمیدتیسنن ئمط. میدنیبب https://bit.ly/OHPwaiverا در اف ر انصرلی خاد فورمیناتوورم است. شما میف
  :دینک عهجارم سردآ نیا به افطل ،رتشیب یهاانبای زید. برپرسبنده خود ائه دهاراز دفتر ید نای توید؟ ماکرده 

 www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx

ً

 
  ید.نکز داکتر دریافت میای که تخدما – ترکادت اخدم

 
 .دنرداخت می کپا عضای خود رات صحی باقینه خدمات مرزکه ه CCOمان صحی یا ازسیک  –( نالپح و رط)برنامه 

 

POLST – اتی ی حیتداوحمل برای ابل ات قوردست)POLST ( .ای ههتساویت خعا رینان ازماطای د بریناوتیمما شه کی مورف 
    د.ینک هدتفاسای بان طگدنهدهئااروسط تمر ر عخاوادر ما شبت مراق

 
  شماتیع وضع رفبود یابه شما، یا گه داشتننار یدبه پاای کمک رباری رطاض طیااز شرپس ت خدما –ت بیتثاز س ت پاخدم

 
ا و هبرنامهاز خی ند. بررداخت می کپا ت ریک خدمینه هزشما ید برنامه ودی که می گنس – (PAیا ی، لامه قبت نحیالی )صلدی قبییات

ً  .دننک یم تبقارم عوضوم نیا زا الومعم نارتکاد .دنراد زاین  PAبه از دریافت خدمات ل بخدمات ق

 
  یمه.بنه یهز – مهبیق ح

 
 د.نکها کمک میادو نهیهزرداخت پی که به انامه یا بره صحی یمب – جویزیای تاهدوش پوش

 
  ید.نف کد مصریا می گوبه شماکتر ه دیی کهاادو – جویزیای تاهدو

 
 به دریافت ن ای تول مان مثابه عنوشید. م بالند تا ساا کمک می کبه شمکه ی ی صحهابت اقمر –گیری یشپیا یرانه گیشای پ هتاقبمر

  اشاره کرد.نه النه سای معاا یانفوالنزآن یواکس
 

 رد که دنتسه یدرف نیلوا الومعم اهنآ .دنکبت میاقا مرحت شماز صبی که طص تخصیک م – )PCP(لیه او تاقبرده مدهنئهاار
تر، اک داریتدسس، نرتر، اکیک دند اتوشما می  PCPید. س می گیر آنها تمابت بااقبه مراز ینی یا حت صالکشتن مشاصورت د

  شد. یعی بابطتخصص میک وقات اض بعیا ئوپات تاس

ً

  
ً د.نکبت میقاا مری شمهایبیرا و هاننداز دنید و کیم عهجارم وا به الومعم که نادند رتکاد –  )PCD(لیهاوای ه تاقبن مرادتر دن کاد

 
 ند.کئه میاارا صحی ری هابتاق که خدمات مرنیزماخص یا ساهر ش – هددهنئهاار

 
  یفرصم دب ای مخز ،یحارج لمع زا دعب الومعم اهنیا .دیدرگرب لماک تحص هب ات دنک که به شما کمک میتیخدما – یشخن بات تواخدم
  ند.ناد کمک می کمو

ً

 
   است. هب شدخاتنارف شما طاز بت مل یا صح عیای که برشخص – هدینانم

 
  تی. باقزهای مریان صحی و طیاسی شری برراربنه ی معای یاسرو – تایشاآزم

 
ا در ر راهتاری مپرسی هابت اقنید مرای توما ما. شف دوا مصریم، تداوی از زخبت اقر مرس دکمک نر  – ی ماهرارستای پرهتاقبمر

 د.ی ن( دریافت کنه)خال ی در منزی صحهابت اقا مربخانه خود ا در ین اندلمنه ساخانه، شفاخا
 

  ارد.یضی دع مریا نون بداز از قسمت خاص بت اقررای مبای هی ویژهاشآموزه ی کبطه نددهئهاار – صخصمت
 

   ند.ی کخودکشی ملی که فرد به عمام و اقد –ی شکدخو

https://bit.ly/OHPwaiver
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx
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 Telehealthجام شود. نانده ائه دهارکه در دفتر نیای لفون به جایت قیرطاز بت اقریی یا مدیویبت واقمر – (دور هااز رت ح)ص  

 
ن هماد و ننا دریافت کن خدمات رهماند ناتوان مینند همچدهییر میتغا ر OHPهای نامهیی که برضااعاز برخی  – تاقبال مرانتق
 بت اقید، مرورمی OHPینه خدمات هزاز /بهید یا دهییر میتغا ر  CCOیهانامهبرتی که وقناست ن معابدن یاد. ننیببا ن ردهندگائهاار
 ند نار کا هم کب یدباشته شما جدید و گذمه های برناید، اری دحی جدت صالکاگر مشیند. بت می گواقل مراقتنالت ن حایاد. به نکنمیییر تغ

  د.ی یی نماا دریافت مز رنیا مورد خدماتاقبت و  که مرندمئن شوطتا م
 
 ار نیک کیل یا کجامعهیک به ی خدمت احی برراقبت های صن مئه دهندگااراعامه که با ند صحت ارمک – )THW(ی تسنی حند صارمک

  اند. هنشدید یتأن گایاورلت  ایاطتوسها  THW همهد. فانه رفتار می شوصنضا ماعند که با ل می کن حاصنایمطا  THWیکمی کند. 
  له: از جمارد، وجود د  THWلف تع مخ نو)6(شش 

  امعه ند صحت جارمک •

  هحی جورتخصص صم •

  شخصی ی صحت رهنما •

  جوره تی یتخصص حمام •

  انیماله زبقا •

 یاله یبتی قنحی سن صاندارمک •
 

 ن تر شدبداز یری لوگی جابت براقل مرامین شنارید. همچاز دینن آی به ی جدهارای دردبروز ن هما که در تیباقمر –  فوریتاقبمر
  ن شما می شود. بداز خشی بکرد لعمن ادست داز دی لوگیری یا جیضا مرییب آس

 
 د. نکش میارعمومی گزی نیماو ت ی صحاتی برارطد، یا خساده، ففات اسب، سوءلقتف، التا یعات یاکه ضاکسی  – رگاافش 

 نیدک ندید www.trilliumohp.com از ید یا ریگبماس ت  5472-600-877ارهمه شب؟ داریدت ضرورک مکه ب

https://www.trilliumohp.com
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