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 راهنماه رچ دفتهایسانیروز ربه

 Oregon Health Plan عضوهد که دع میالطا ما به OHA( Oregon Health Authority( نی که زماال،  فدرونن قاقبط
)OHP(ید، اه شدTrillium Community Health Plan اددجم که ییاضعا ای و دیدج یاضعا یارب ار اضعا یامنهار چهرتفد  

 ید نا مشاهده کا رنماهن دفترچه ریید به روزترناتونجا مییا. در ندکل میارساند، اهنام کردبت ث
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html. نچه چنا 

. TTY: 5473-600-877؛5472-600-877ید بگیرتماس ن یاشترت ما خدمابید، ارلی دااج به کمک و یا سؤیتاح

ً

 :نددمت سونکا

 یدناجعه کا مرنماهررچه تهای دفتنا، به باشدند ان سودمتیاند براتو آنها مینستنای که دیهاهاژتعریف واز ع الطارای ب •

  شید. ته بااه داشهمرا با خود ر Trillium Community Health Planو  OHPیی شناسا کارت هارهمو •
o  یی ناسا و کارت شندشوئه میااراگانه ور جدطها به ن کارتیاد: یباششته ار دظندرOHP کارت ازل با قخود ر  

 کرد. یداهت خودریاف Trillium Community Health Planیت عضو

 نمای اهن دفترچه ریاراه  همبهیی دگوته خوشامبسا در خود ر Trillium Community Health Planی یشناساکارت  •
   است: لیت ذعاالطال ن شامتاییشناسا کارت د.ینا کیدپید ناتویت میعضو
o  نام شما 
o  یی شماشناساشماره 
o ح شمارطعات الطا 
o  ایه شملاوات ه خدمنددهئهاارعات الطانام و
o انیتره تلفن خدمات مشارشم 
o  انبسی به زسترن دفلتشماره

باشد. مین اولیه مبت اقنده مردهئهاار •  __________
o  باشد. مین شایاتماس شماره _____________

• _____________ ن اولیه مبت  مرقکپزشناندد
o

باشد. می
_____________  باشد.مین شایاتماس شماره  

_________________  ند.تهس م،ارگری که دین ددهندگائهاار •
o  باشد.مین شایاتماس شماره  _____________

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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  ها.فرمت ها وسایر زبان  رایگان بههایراهنمایی
 Trillium Community Health Plan  دماتخ  وهاامهبرن  یرهدربا د دارنق حد فراهمه ا

   د.ننتفاده ک اسها آنده و از شعمطلدمات ما خو ها امهند از بردارنق حهمه اعضا . دننبدا
  : یمهدگان را ارائه میی رایها هنمایی راوع نینما ا

  رهن اشازمان زبا هممانجمتر •
  های سایر زبانوز براجی مارا د ویتحی باصالارم زبان گفتجمتر •
   گردیی هازبان  به شده شتهنومطالب  •
  یلط برخ •
  درشتاپ چ •
  هافرمت و سایرتی  صوفرمت •

  

  د:نیکهده یت ما مشاساوبدر د یوانتهنمای عضویت را میه راچدفتر
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html با د،ری داسؤالی یا  و کمکتیاج بهحه اچنانچ  
 TTY: 5473-600-877   ؛5472-600-877 ید بگیراس تمنشتریادمات مخرکز م

 

  نید.یافت کدری مت دیگرن و یا فرزبارا به عات طالا
 به را CCOی ها  یا اعالمیهماراهن کتاب یند اننمات وی عضطالب میدوانتتان می نده نمایشما یا

 ین . ات کنیدافدریهید دیح میجتی که تررم هر فیایل ط برخ، زرگ باپچ، گردیی هازبان

 .  استگان کمک رایین. اهید کردواخ دریافت پس از درخواستروز  5ض  در عرالب رامط

 یل  ذحبه شریت  عضوطالبهایی از م د. نمونهنتهسیکسان تی طالعای اارا دهافرمتهمه 

   :است

  هنما اه رچ دفترینا •
  ت پوششح تهای دارویستل •
 دمات خندگان هد یست ارائهل •
  ظر ندتجدی  ویبتکذ، یتکا شیل قبهایی ازامهن •

 

 فرمت ن یا به زباازتاننیبر اساس ها رشگزا یا نظرها،یددج تیا، شکایات،مزاتان از فادهستا
   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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 یت ساوب در ماس امن را ترمنید. فست کواخک درنی صورت الکترو مطالب را بهیدوانتمی
 ه چد هیواخ یم هک دیهد عالطا ام هب افطل .دینک رپ  www.trilliumohp.com آدرس ما به

ر ه یا یت عضوهنمایه راچ دفترکینیلکتروه اخنس اگر د.نشو شما ایمیل یبرای ناداس
 آن را د تاهواخزه میاج شما اشتریان ازدمات مخ، ید کندرخواستی را گردیک مدر
  ند.  کیل ایمیتانبرا

ً

اره  شمطریق از یدوانت مییننچد. هم شهدواختفاده  اسماید شتأی فقط باتان یمیلآدرس ا
  .TTY: 5473-600-877؛ ید بگیراس تمشتریاندمات مخبا  5472- 600-877تلفن 

 داشته باشید.زمان مجم هترید موانتمی
 تی داشه بدماتخست مترجم واخدرد یوانتنتان میراقبا و منوادهاخی ضا، اعتان نده نمایشما،

و دمات خی و یا ارشتنومترجم ست واخ دریدوانتمین همچنی د.نیالحیت ک باص ووزجی ماراد

  تند.هسرایگان دمات خن  ایشید.ته باداشافی ی اضهاکمک

ها  آنبه. دهیدع طالد اوخنده هد  دفتر ارائهبه د،داری نیاز مجه متر بت خودقا در مالگرا

اره بدر Oregon.gov/OHA/OEIیت بساو در .یدنیاز دارتی رم یا فه زبانچ یدویبگ

 . ید کنبسی کیشتر بطالعاتوز اجی مارا دشتیبهدابت راقمان مجمتر

ً ، 5472-600- 877 :نفلت هرامش .دیریگب سامت ام اب افطل ،دیراد زاین کمک هب هچنانچ

877-600-5473 :TTY یان  مشتردماتخ با و یاOHP  اسمت  

و ظر  ندتجدی،  شکایتقوقحاز » اطالعی برا. TTY 711( 800-273-0557(یدبگیر 

 د.نیع کوجر 87حه فصبه ها« رشگزا

دمات خبرنامه هنگی ماهئول  مس باد،دیکر نافتدرید را وخ نیاز  موردمجه کمک مترچنانچ

ینه ا ب یاد،یری بگاستم   TTY 711 ،844-882-7889رهما شت بهیالسی زبان ادستر

.LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.govید: نل بزیمیآدرس ا

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
https://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 اتصلو  مجانية.  المساعدة  . 877-600-5473  الكاتبة المير
المحولة.  المكالمات  نستقبل

- 
ي  مجال الرعاية الصحية. 

جم  معتمد  ومؤهل ف  يمكنكم  الحصول عىل المساعدة من مير

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

Simplified Chinese 

您可获取本文件的其他语言版、大字版、盲文版或您偏好的格式版

本。您还可要求提供口译员服务。本帮助免费。致电 877-600-5472 

或 TTY: 877-600-5473。我们会接听所有的转接来电。 
- 

您可以从经过认证且合格的医疗口语翻译人员那里获得帮助。 

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

。您也可申請口譯員。以上協助均為免費。請致電 877-600-5472 或

聽障專線: 877-600-5473。我們接受所有傳譯電話。 

- 
您可透過經認證的合格醫療保健口譯員取得協助。 
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Korean 

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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  تبعیض ما. سیاست عدم
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 دالعادناار ت رفلیارد ذمول یلبه د( هالقوباعضای ضا یا اع)اد افری خود با هایتلفعایا 
  سن •
  نیاناتو •
  یتیسنیت جهو •
  لأهتیت وضع •
  یتلم •
  ادنژ •
  مذهب •
  نگر •
  تینسج •
  ینسش جیاگر •
 اتمبه خداز ینمت و الیت سوضع •

 
  ید.نیت ککاید شناوتت، می اسهعادالنه رفتار شداال با شما نابارد ز موایک هر ل یلدید به نکس میاحسانچه چنا
   ید:نکت بث Trillium Community Health Plan یاتی بریکاشیر، های زشرواز کی یبه 

3948-214-541  ن:فلت •
  ستما Emily Ferrellکایات ما، هماهنگی شل سئوبا م 5472-600-877 شماره قیرطاز  •

TTY: 711 ید؛ بگیر 
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/memberیت: ساوب •

 satisfaction.html
  

 س صی تماشخمت الی ساهنماا ریبهداشت همتا تخصص ، مانیشترید؟ با خدمات ماردمک یاز به کنیت کاشبت ثرای بآیا 
 :یدنیت ککاها ش انازم این سازام ر کدید به هارد قین حنهمچید.بگیر

  
 Oregon Health Authority (OHA) Civil Rights 

 TTY 711 ، 7889-882-844ن: فلت •
  www.oregon.gov/OHA/OEI  یت:بساو •
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: فلت •
www.oregon.gov/boli/civil-rights یت: ساوب •
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
 

mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.oregon.gov/OHA/OEI
https://OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
https://www.oregon.gov/boli/civil-rights
mailto:crdemail@boli.state.or.us
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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 یت:ساوب •
 TDD ،800-368-1019: 7697-537-800   ن:فلت •
 OCRComplaint@hhs.gov  ل:ییما •
 Office for Civil Rights   ی:تپسآدرس  •

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

  ریم.داحرمانه نگه میا را مشما اطالعات م
 ید ناتو میشد. شماخت باایا پردن رمای داست بران ک. که ممدننیببا ا رهنآید یم که باارگذک میاشتراه بدی اافرتنها با ا ن رنادتا اسما
 شخصی ا با ن رنادتا اسیداهخواگر می ند یایببا ا رشمسناد اشخصی د یتیسنل یر مااگنید. ند، محدود کنیبا مین رنادتا اسا کهسانی رک

ت یسا وبقیرطاز ید ناتوا میرن فرم یاع دهید. الطا ما بهبی تم، به صورت کیارگذب انیدرم
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html ه با کرده و یدپ

 ک اشترانها به آا با ن رنادتا اسا کهرادی رافهمه از تی نید فهرساتوید. مینل کارسا ProtectMyInfo@TrilliumCHP.comآدرس 
  د.ین درخواست کز ماایم، اتهگذاش

  
 گه نا محرمانه ا رنهآند و کت میظا محافشمکی پزش قبااز سو ) HIPAA(نی رمایمه دبیی گوسخل و پاتقانایت لب قاونن قانامی به نقانو
 ح یفصل توضور مطیم که به ار خصوصی دیمی حرهایهعیه روالطابه نام  یاله. ما مقاندنامنیز میگی نماا محرع رن موضویاارد. دمی
  با طقم. فینک ل میارسارای شما با ن رآ ت،واست درخوردر ص یم.نکیه متفاد اسی خودعضااخصی عات شالطااز هد چگونه دمی

 نجا مشاهده یاا عیه رالطان یاید ناتونین میهمچ ید.اهبخو ما ازا صوصی ریم خی حرهایهعیه روالطاو ید بگیرتماس ن یاشترخدمات م
  ید.ن« کلیک کخصوصییم های حریهعیه روالطاوی » و ریدفحه برون صییبه پا، www.trilliumohp.comیدنک

 

  بهداشت.پرونده 
 نجام ارای شما بهد که دان مینشا هایی رعارجان یناید. همچهفاده کردت اسهی است کتا و خدمای شمتمال ستالکامل مششت شابهدنده پرو

   است. هشد

  هید؟د ماج اندنیاتوی میایکارهچه ت داشه بهدا پرونب

  نید.  کلارساگری یده دندهئهاارز به نیار صورت ا دود ره خندپرو •

   ند.نح کالاصا ن رتاهدنید پرواهبخو •

 د: شونمیآنها حدود به ما ماست، اارد زیر ول منید که شامر خواست کا درن نادتا اسازشت ی رونواسخهن •

o ن تاهنددهئهااراز کی پزش قباسو 

o ن شکتاپزنانداز دکی پزشنادن دقباسو 

o به ط مربوقباسو   Trillium Community Health Plan

از شما لی قوغ معلبان، متیتواس درخقباشت سوی رونواازاست در ن کما محدود کند. ما رشمترسی اقعی، قانون دسر موست دان کمم

   دریافت شود.

   د.اردود نجق وواب از سیخن برشتاذگک اشتراه ن باکام

ان یا گریی شما، دای« برفورح و اض »ویرطخند اتو میقبای سوارگذکاشترا، هنددهئهاراای دیدگاه حرفهاز نی که زما

ه دنی پروابرشده هآماد قباند سواتونمین یننده همچدهئهااررد. اگذبک اشترارا به داشت بهنده د پروناتونمیند،  ایجاد کجامعه

   ارد. گذبک اشترارا به یی قضا

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
mailto:ProtectMyInfo@TrilliumCHP.com
https://www.trilliumohp.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
mailto:OCRComplaint@hhs.gov
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 دید!خوش آم  Trillium Community Health Planبه
 خشنود است  Trillium Community Health Planد. یتهس  Trillium Community Health Planاز که عضوی یملخوشحا

 یم.نرائه کا را به شماها ترینبهیم اهخومیک کند. ا کمتی شممالبه سکه 

از ه تفاد اسهحوناقبت و افت مرینحوه در ما،  در مورد شرکتاهنمافترچه رن دیا است. یتاهمان، حائز تحرطاز فاده ت اسهنحواز اهی آگ
 د. دهضیح میبه شما تون یتازایام

 
 

 با یکدیگر  Trillium Community Health Plan و  OHPی مکاره هحون
)OHP( The Oregon Health Plan ن ی ساکنااان برگیارمانی رمات دش خدپوشOregon  .است OHP برنامه 

Medicaid  درOregon و انمت روال و رفتاری )سشکینپزاندیزیکی، دتی فی بهداشهابتاقامه خدمات مرن این برت.اس 

  کرد.اهدکمک خوبت اقای مرنقل برولنه حمیهزا و هخهنسن در ینهمچ OHPهد. دش میپوشا ( رادمصرف مول التاخن رماد

 

OHP نگ اه همتباقهای مر انازمها سحرطن یانید. فاده کت اسی خودزایااز مد نکارد که به شما کمک میلی دتی محی بهداشهابرنامه 

 ت. اس CCOیک  Trillium Community Health Plan ند. شوه مییدنام CCOه یا شد

 

CCOیم تا ازپردان میندگائه دهاران یا کپزشا به تلفی ری مخهانهیهزما نند. کیاخت میت و پردرا مدیر شما تیی بهداشهابتاقا مره 

 ازند. پردما میمت کلی شالبود سبهگان به نددهئهااریم که نکل مین حاصنایمطا، ن صورتیایم. به خشبببهبود ا ا راز شمبت اقنحوه مر

ایا افت مزیدره نحویا بت اقنده، مردهئهااری هاقییتشوها یا پرداختنید. ل کاان سؤندگدهئهاارداخت ما به ه پرنحوباره ارید در دقشما ح

   ید.س بگیرتما  5472-600-877مارهبه شن تریامشبا خدمات شتر یبعات الطاای دهد. برنمیییر تغرای شما با ر

 

 عضویت در جدید و اد زنورای بل یند وسانافی مااضدمات برخی خدهند. ئه میاارا سانی رکی  OHPیای امز CCOهای انازمهمه س

  ید.ن کبی کستریشبعات الطا Trillium Community Health Planیای ادرباره مز 50ه حفص. در نددهئه میاارگاه باش
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  اس بگیرید.ا ما تمب
  ت.از اسبظهر داعب 5:00بح تا ص 8:00از  ه،عما جته بنوش داز Trillium Community Health Planدفتر 

 
ب ری، شزاگرکاز شد عبه عمی، جارگزرکگر، روز شوز کارل، رقالتد، روز اسوبادییور، روز نگ جونیکتر ن لویتوز ماررال نو  روز سدر

  یم.تل هسیطعتنو  لب ساو شس میسکرمس، یسکر
   ما:س دفترآدر

  Trillium Community Health Plan

13221 SW 68th Parkway, Ste 315

 Tigard, OR 97223

 

   نی.سی زباستری دابر5472-600-877، و یا شماره  TTY 711،5472-600-877یرید: گبتماس ن زیر گایابا شماره ر
  .3991-805-844فکس: 
 www.TrilliumOHP.com ن:یالنآآدرس 

 Trillium Community Health Plan ی:تپسآدرس  
 PO Box 11740 

 Eugene, OR 97440-3940 

  

 . مهمهای تلفن ارهشم
  تاشدبه و نیرماد ییازام •

 یرند. گبتماس  711 اب افطل TTYن ا. کاربر5472-600-877ید: س بگیران تمایتربا خدمات مش
 ر. هظازبعد 5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهنی: دوشارعات کسا
  ید.شنا شوآکی و بهداشت پزشیای اا مزب 24فحه  صدر

ً

 

   نهوخاارد ییازام •
711با  TTYن ا. کاربر5472-600-877اروخانه: ن دیاشترخدمات م

 
  ند.س بگیرتما 

ر. هظازبعد 5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهنی: دوشارعات کسا
  د.یشنا شوآخانه اروی دزایابا م 60فحه  صدر

 

  دوا مرف مصل اختالیا کلال ر،د مخد موابه یبستگ، وایتارف رتالمس تبقرا مو نرماد ییازام •
  ند.س بگیرتما 711 اب افطل   TTYنا. کاربر5472-600-877ن: یاشترخدمات م

 هر.ظازبعد 5:00صبح تا  8:00، به تا جمعهنی: دوشارعات کسا
  ید.شنا شوآت رفتاری مالی سزایابا م 30فحه صدر 

ً

 

  نادند تاشدبه و یشکنپزادند ییازام •
 

Advantage Dental Services خدمات د(کیپزشناندAdvantage   ) 
TTY 1-866-268-9631: 711   ن گایا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  
Capitol Dental Care مر(کی پزشناندبت داق Capitol ) 

6800-525-800-1   ن گایا رطو یا خ 5205-585-503-1ن یاشترخدمات م
1-800-735-2900 :TTY  

  
Oregon Dental Service خدمات د(کیشنپزاندOregon  )  

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

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

https://www.trilliumohp.com
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  یتارف رتالم ستبقرا مای و زشکیپنادند تبقرا می،یزیکف تبقرا مه محلب نانقل رایگو حمل •
 

ار گان برخوردیااز سفر ری ارتمت رفالسبت اقا مریکی و پزشناندت دباقسمی، مربت جاقهای مریتزیل ومحبه ای رفتن برید ناتومی

  د. نس بگیرتما 711ا ب افطل TTYان ربرد. کاینل کتماس حاص 5472-600-877ه اربا شمان گیال رقنولنگی حماهای همید. برشو
 بود، یادروز یور، ننگ جویلوتر کن یتارروز مروز سال نو ظهر. در ازبعد 5:00صبح تا   8:00،جمعهبه تا نی: دوشارعات کسا

   یم.تسل هیطتعنو ل شب ساس و یسمس، کریسم، شب کریاررگزکاز شبعد ی، جمعه اررگزکز شرگر، روز کال، روالقتز اسرو

 .یدنسب کی کشتریبعات الطال قنوله حماربدر 54فحه صدر 

ً

 

 . Oregon Health Planبا اس تم

 :ندر کمک کیرد زار موند داتومی OHPن یاشترخدمات م

 عاتالطایا سایر ادگی و یت خانوعلفن، وضت، شماره سآدرییر تغ •

  هگمشد Oregon Healthیی شناسا کارت یضتعو •

  زایاید متمدل یا عماارای بیی اهنمان رتگرف •

 اعیمتاجیک لی شرن کمک محتگرف •

  

 تماس بگیرید. OHPچگونه با خدمات مشتریان 

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

  www.OHP.Oregon.govیت:ساوب •

ل به ییمان ستاد فریابر https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt آدرس بهن امل ییمایت از سال: ییما •

  ید.نفاده کتسOregon.Benefits@odhsoha.oregon.govاسآدر

o یی ناساه شارد، شملتاریخ تومل، ام کانOregon Health ، ید.یگوبما را به ن خود فلتآدرس و شماره  

  

https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
https://www.OHP.Oregon.gov
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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 ا.  شمهایولیتقوق و مسئح
ها یا یتلوئین مسنتید. همچار هسرخوردبخاصی  قحقواز ، شما Trillium Community Health Planاز ن عضوی ابه عنو

لی اجا سؤنیاشده در های ذکر یتلسئو م وقحقوص نانچه در خصو. چیدانجام ده OHPگام دریافت نباید هارد که یی وجود دهاارک

  ید.س بگیرتما 5472-600-877 هارمشتریان به شید، با خدمات مارد

یت عان روقتاقید که حنکس میاحسانچه چنا د.ینه کتفاد اسییضبعتلوب یا طقدام نامان هرگونه بدود ت خویعضو قحقواز ید ار دقشما ح

 ل سئوید با مناتوین مینید. همچنی کسب کرتشیبعات الطایت کاح شرطه نحودرباره  87حه فص. در یدنیت ککاید شناتو، میستاشده ن

 ل ییماک یید ناتوید. میس بگیر تماTTY 711 ( 877-642-0450(ماره به ش Oregon Health Authorityکایات به شیدگی رس

  ید.تفرسبwww.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx  آدرس بهن ام

 نند. ریافت کی دیتنهارا به نی رماخدمات دند که باشته ز داشنیاند یا اهخوب( لاد خردساافر)ل سا  18یراد زافرن است کاقعی ممر مود

 ترچه درباره فن دیانید. ابخوا « ریتی بهداشهاتباقای مریت بررضا به و یترسال: دسراد خردساف قحقوشتر، »یبعات الطای کسب ابر

هد. د میتوضیحآنها ت ه بهداشندی پروارذک گاشتراگی نگونند و چت کیی دریافتنهاه بند ناتول میاد خردسارافتی که ع خدمااانو

اقبت«  به مرسیسترل و داد خردساافر ققو»خ یروید. برنابخو www.OHP.Oregon.govیت ساا در وبترچه رن دفیاید ناتومی

 نید: ع کرجو آدرس اینبه نید. و یا کلیک ک

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

 

 . OHP  ضو عبه عنوان شما وقحق
 

  دوش دروخرب امش اب هنوگ نیا دیراد قح

  شود. ظفان حتییم خصوصام و حرحتران و شأ •

  ند.نار کت رفند،تی هستی بهداشهابتاقل مرنبابه درادی که اف سایرند نا مادهندگان با شمئهاار •

  ید.باششته اار دستواای طهباست، رلی شمابت کاقت مرییرل مدسئوه مبت کاقتیم مربا  •

 تر ان آسید،جام دهناید اهخونمیام کاری که نجاا به  کردن شمارادا وییه شما، بنتاز شما، بت اقکه مرنیال یلبه د •
  ید.نشوی ید یا منزونشور داده ا قرارتحت فشاست 

 

  دینک تفایرد ار تاعالطا نیا دیراد قح

 (دینیببا ر 3ه حفص)شوند. ح داده یک توضردلب قانیبا و زشلب به رواطم •

 گوید. ی میتبهداشهای بتاقستم مریاز س هتفاد اسهنحوو  CCOهای انمازه ساربا درشمبی که به لاطم •
 (ستاعات الطان یارای بنبع خوب اعضا یک منمای اه)دفترچه ر

  که در ییارهو کایافت خدمات نحوه درزایا، ها، متیلسئوق، محقود که ینا دریافت کتوبی رکلب ماطم •
ن یارای بوب نبع خاعضا یک منمای اهچه ر. )دفترشده بان ذکر شدآید، در نجام دهاید ی بااررطاضقع امو

 ( ستاعات الطا

 ید نابتود تا یند، دریافت کنتیسنتند و یا  هسشپوشت تحاردی که  خود، مویاریمبص عاتی در خصوالطا •
 ناسب که م  تی فرم و دران خودبا به ز رعاتالطان یاید. نی کگیریمصمتبی به خون نتارما مورد ددر

  ید.نشماست دریافت ک

 کند. میی پیگیرثبت و ا ا ره عارجا و یدنکیافت میما، خدماتی که درشت الکی که مشتبهداشنده پرو •
  (یدنیببا ر 11فحهص )

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf
https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx
https://www.OHP.Oregon.gov
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o ید باششته ای دترست خود دسه بهداشندبه پرو  

o ید.ارگذبک اشترات به نده خدمادههئاارا با اشت خود ربهدنده پرو 

 امی لزاتی ل ایاال یا فدرنینا قوقبطنچه چنا ید.نع دریافت ک وقوازل با قا ریار مزییتغیا   بی ردتعیه کالطا •
 د. ینکندریافت ای یهعالطان است کشد، ممنبا

  ند.تسینکه بگر در شینی که دهندگادئهاار مورد بی درتعیه کالطا •

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

 

  دینک تفایرد ار تبقارم نیا دیراد  قح

  قحید که به شما نیافت کتی درباق. مردهدار می قریتر محورا دا رتی که شماقبت و خدمامر •
  با قباطا و متی شممالی سهاازینساس ابت بر اقن مریاهد. د عزت میل والقت اسب،نتخاا
  باشد.ل ردهای معمواندستاا

 . در باشدیک نزدندگی شما ل زبه محو ر گرفته ظنا در ا رشمنی  زباگی ونرهزهای فیانتی که خدما •
  (.یدنیببا ر 48 حهفص)ید نت کتی دریافنس-ل غیرکبه شا دمات رید خناتوصورت وجود، می

ن شما  زبا فرهنگ وبابت به روشی که اقل مرقاتنامحور، و کمک به عهبت جاماقبت، مراقگی مرناههم •
 .یدننماا مرکز بهداشت ین ستااریمب که در ندککمک می ن کار به شمایاد. باششته انی داهمخو

 ز است.یان مورد ی شماتمالیت سز وضعاع الطارای بتی که خدما •

 مورد ینگی و زبانرهنی فیباتپشریافت ن. درماداشت و دبهتم یساز س هتفاد اسیایی براهنماافت ریدر •
 :نداتون مورد مییا(. یدنیببا ر 48 فحهص)ن. نیازتا

o شد.رای مجوز باایت یا دحال باصتیداشبهخدمات اهی فشترجم م 
o شند. رای مجوز باای دتنشت سابهدن اارمددک  

  باشد.امعه شت جابهدن اارمددک ▪
 .ندباشتا  همشتابهدن متخصصا ▪
 د.نباشتا  همنیبایتپشن متخصصا ▪
  باشد.له بقا ▪
  ند.شصی باشخمت الان سیاهنمار ▪

آموزش  CCOی هایهو روها ستسیا مورد ل درمر کاوطکه به  CCOن ز کارکناایی اهنماافت ریدر •
  ند.اهیدد

 (.یدنیببا ر 24 حهفص)ش باشد. پوشت تحرانه یگیشپدریافت خدمات  •

 ه یا ییدیته بدون تأفز هرو 7 اعته و س 24صورت ی به نساورژا فوری و دریافت خدمات •
  (.یدنیببا ر 63فحه ص)ز. مجو

 از ین مورد  شمامتالس ساساش که بر پوشت تحگ ناه همی خدماتاصی برتخصن دهندگا ئهااراع به ارج •
  (.یدنیببا ر 24فحه ص)است. 

 

  دیهد ماجنا ار اهراک نیا دیراد قح

  (یدنیببا ر 39فحه ص)هید. ییر دتغا ا رهتخابنان آتخاب کرده و ناا ن خود ردهندگائهاار •

  ید.یابقات الار مقربا شما به ه ید کاهبخوشخص ه یا ادی خانوعضاااز کی یست، از یک دو •

  ید.شته باارکت داشنه مشالاخود فعنی رمانامه دیه برتهدر  •
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 از ع تنااماد. تافاهد یم شما خوتصمساس ا برتفاقیاد که چه ینابدنید. ا رد کرآنها ید یا نقت کافا خدمات موب •
  یست.نیر پذنکاامند، شو میجامناادگاه کم دتی که با حخدما

  د.ینع کواده رجونیم خاظنتی یا ارت رفشتابهد خدمات به  ه، خودنددهئهااراجازه ن بدو •

ن رمااز دع تناامیا یرش پذرای بل شما یل تماند شاماتونید. که میاز ک ابرنرمای داا برهای خود رتهواسخ •
تنامه ل وکاادنل و دلعماتور صدور دسقی حمعنابه ن یند. همچباشالمت رفتاری ان سا درمیراحی ی، جکپزش
 (.دینیببا ر 82فحه ص)اند. هدذکر ش ORS 127 که در ت استیی بهداشاهبتاقای مربر

 از ید، دهنجام میاا ر رن کایا گامی کهن. هدیباششته ار دظند یتجد درخواست د یاینیت ککاش •
Trillium Community Health Plan (یدنیببا ر 87فحه ص)ید. نخ دریافت کپاس  

o یم تصمتی که با ر صودTrillium Community Health Plan ید اهبخولت  ایاازد، یتسین قافمو 
 ارد.ی نام دادرسع دن موضویاسی کند. ا بررن رآ

 ی مجوز به ااریا دیت الحباصتی مات بهداشجم خده، مترار اشانب و زییسلگناهای غیرانبهمه زرای ب •
  (.یدنیببا ر 4 فحهص)ید باششته ان دگایاصورت ر

 
 

 OHPعضو ن اعنوا به شمی اهیتمسئول

 

  دینک راتفر هنوگنیا نارگید اب دیاب امش

  نید. ار کت رفامحتراان با گرین و ددهندگائهاار، Trillium Community Health Planن ا کارکناب •

  نجام دهند. ان یتااا برربت اقن مریبهترد ننابتوید تا شبا قن خود صاددهندگائهااربا  •

  دینک هئارا  OHP  هب ار تاعالطا نیا دیاب

 :یدبگیرتماس  TTY 711 ( 800-699-9075OHP(در شرایط زیر، از طریق شماره  با 

o د.یاهادییر دتغا ی خود رتسپ آدرس ید یااهن کردکال مقن  

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

o  یدادیر دیتغا ن خود رفلتشماره. 

o ید.نکان مییما که زگامینو هید ار شدبارد  

o ید.اری دگرییمه دب  

  دینک یراکمه دوخ تبقارم رما رد اه شور نیا هب دیاب
  نید. ن کمک کآتخاب نا در د یاینب کنتخااا نیک خود ریل کیه یالاوهای بتاقنده مردهئهاار •

 ید. انجام دهانتتمال سظفی حاا برانه ریشگیرپی هابتاقو مرتی مالی سهاتیه، ویزنالکاپ سای چهانهیمعا •

 ید ناتونمیاگر یا ید ریگبتماس تر سید زودریه دیر منچچناشید. ود حاضر باخقات الت مبی نوا موقع بربه •
  ید.نلغو کا د رقات خوالار م قرید،حاضر شو

 بیمه هر و  OHPید که یگوبه دفتر بشید.  باتهاه داشهمرقات البت ما در نوکی خود رپزشی یشناساکارت  •
  ید.ع دهالطاآنها د به یاهیدای صدمه دنحهسار در اگارید. ی دگرینی درماد
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النه در فعاید و نل کنباا دی رنرمابرنامه د ند.کیم ظنتا ا رشمنی رمابرنامه دا تد ینک کنده خود کمدهئهااربه  •
  ید.نبت خود مشارکت کاقمر

  نید.  درخواست کاگری ریدینه ا گزی  یدنل کنباا دن خود رئه دهندگااارهای للعماستورد •

  سید. پربل ابت سؤاق به مرطل مربوئها و سایر مساان، درمطیاشرباره ید، درشونمیتوجه اگر م •

•

•

•

•

•ُ

•

 اهانه در آگیری گیمتصمه بای کمک ، بریدنکییافت مبت دراقهای مریمتن و دهندگائهااراز ا که عاتی رالطا 
   ید.نفاده کت اسان خودورد درمم

 که نیاگر ید، منفاده کت استی خودباقزهای مریانها و سایر شیزماآرای ب خود یهلاوهای بتاقنده مردههئااراز  
  د. باشاری رطاض طیاشر

Trillium Community Health Plan  اد ارد قررفطارید که ی د فردت باقاالنیاز به مید یا اهخواگر می 
   ید.ن هماهنگ کهنددهئهااره با ییدیای گرفتن تأبرید یا نع کجوکه ربان شتخصص، به مستین

  72رف ظد، ینکه میتفاد اساین خدماتاز ه چنچناد. ینه کتفاد استیبه درس یاررطاضی یا فوراز خدمات  
  ع دهید. الطااولیه خود ی هابتاقنده مردهئهاارت به اعس

 ار یمرف دشاب مزال دیاش راکنیا یارب .دنک تفایرد ار امش تشادهب هدنورپ ات دینک کمک دوخ هدنهدئهااربه  
   ید.نضا کام

   ید.یگوب Trillium Community Health Plan، به یداری دازینت و یا یکاکل، شه مشنهرگونچه چنا 

 د. یازبپرد، ندتیسن  OHPش شت پوتحا که ی رتینه خدماهز •

 ت بتا باید نکمک ک Trillium Community Health Plan، به دینکفت میل دریای پوتاحبت جربانچه چنا •
  ند.تمزد دریافت ک، دسیماهاد شما دبهیب  آسآنل یله دبتی که خدما
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  ردار هستندضایی که بااع
  ،یدتهسر ردابامی که نگاه. کند ه میئرا انادتانوزا و م شمتیفظ سالی حرابی تریشبمات خد OHP، باشیدر داه بارنچچنا

Trillium Community Health Plan ن مایاند زاتومین ینمچهید. نکت افیرود را دز خیانرد موهای بتاقرمتا ند کک مک ماه شبند توا می 

  هد.شش دری پورداباز اپس  سال کیتا ا ر مات شباقرمو 

 

  ست:ار یرح ز شهب، دیم دهاجناد یابان میااز زل به قکی یاارهک

ر دن خود ینال آبرد حسایا واید ریگب تماس TTY 711( 800-699-9075(با   د.یداراربه د کیدهطالع ا OHPه ب ،دنیمهفض حمه ب 

  ید. شو ONE.Oregon.govت یساوب

ً  .دیریگب سامت ام اب اروف ،دیتسه نامیاز هدامآ رگا .دینادب ار قیقد خیرات تسین مزال رضاح الح رد د.یدهع طالا OHPه برا د وخ انمیاان زمز 

   اعضایرایبای رنامهب   Start Smart For Your Baby (®SSFB)د.یسپربل اؤس امد از وخ یدارراب یایمزا هاربدر 

 ن ترای رفبد ینتوامی. نیدکت افیردا رلم ساری ردابازم برای ی الهاتباقرمتا ند کمیک مکبه شما  رنامهبن ی ا.ستاید ن جدیالدر و وردابا

 ت ماخدبه ا ر شما یمنتوامین ینمچه. نیدکت افیر داش پادخود SSFBت باقرمت یریمدم یتبا  ملعاتی خود و هات قامالای هتبه نوب

   ید.ریگب تماس مابا  5472-600-877 ن تلفه رماق شیرطز  ارتیشبت عااطالی یم. برانکصل شبکه و داخل ردله بقا

  ان:میااز زس پ

 . ندرسال کا OHPه ا برنوزاد لد ه توطالعی اهان بخواهید کارستمبی از ارید و یبگیس امت OHPبا  
OHP ای طرح یزامز  ایزنن کتاکود. هددار میقرپوشش تحت د تولز بدو  اراا مد شزانو

Trillium Community Health Plan د.شو میارردبرخو  

 

.السکا بومی آاعضای مریکایی وسرخپوست آاعضای  
 نند که ع کوی رجندهندگائهااربه ند ناوت می آنهاند.نتخاب کناا راقبت رل مند که محارا د رقاین حکا آالسن بومیاا و کیآمرن تاپوسسرخ

  نند: تند، مایسنما  CCOاز خشی ب

o ای.لهیبمت قالاکز سمر  

o ن ستاخپورتی سدمات بهداشی خهایکنیلک)IHS(.  

o غرب ل ا در شماکیآمرن یای بومخشبنانجمن توا)NARA( . 

 

ن دهندگائهاارن یاد. دارنجوز نا میاع جاربه ازی نیان گددهن ئهاارین ااز ت اقبت مرای دریافا برکآالسان یی و بومایکمری آناستخپوسر 

 یم. دهجام مینارداخت پشش پوتحت یای امزرای بتنها  ما ند.نل کارسا Trillium Community Health Planرای بی باید فاکتور

  شود.  درخواست هنددهئهارا طتوسید ا باتدباند، اریه دیدی تأبهاز ینتی در صورتی که خدما

ج ارخ Trillium Community Health Planازند اهبخون که زما هرارند که ا د رقاین حکا آالسن بومیاا و کیآمرن تاپوسسرخ

 خود  CCOر ییتغیا ک ترره دربا 78فحه ص. در نداخت ک پردFFS( OHP Fee-For-Service(ا ا رن هآبت اقه مرنیهزشوند و 

  ید.نی کسب کشتریبعات الطا
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 ارند.ز به خدمات دنیای که فورا اعضای جدید
م یا سایر ازلو سخه،نت به ع وقاسرند، در شد Trillium Community Health Planیا  OHPارد یی که تازه وعضاارد ان دکاام

 ، Trillium Community Health Planل عضویت خود در اوروز   30ید در ناتوینمنچه چناشند. ته باز داشنیاارد یا خدمات مو

  نید: قات کالا م خود ر)PCP(اولیه های بتاقنده مردهئهاار

ن تاازیناقبت موردافت مریر درد دنناتوان مییشا ید.س بگیرتما 5472-600-877ن فلتشماره ت به باقگی مرناه هملسئوبا م •

 (دینیببا ر 42ه فحصبت، اقگی مرناه همههدرای مشاب)ند. نا کمک کبه شم

ی یشناسا ر کارتا دن ریشااتماس ماره نام و شید ناتوید. میخود وقت بگیر PCPاز ع وقت اسردر  •

Trillium Community Health Plan  د.ینا کدیپخود  

 یرید. گبتماس  5472-600-877ه ارشمتریان به با خدمات مشد، ینابدیای خود ارد مزر موید داهوخ دارید و میلیانچه سؤچنا •

  ند.خ دهپاس های شمالابه سؤند ناتوآنها می

 شما.باره سالمتی  درنظرسنجی
Trillium Community Health Plan رور ن مار کرده و ضمرقرب طباتارنی فلتت  صوربهید ی جدعضااد تا با هد کراسعی خو

 ارد. دت نام مالش سیی پانجسرظنن یاپرسد. بتی الاته سؤروز گذش 90 در انتتیماله ساربا دری شمزایام

 ی یشگیرپت و مالس ظفی، حتمالرات سط خشاهه کب هدف کمک ی شما باعموممت اله ساربتی درالا سؤجی بانرسظنیک مت السیش پا

   است. یاریمباز 

 :باشدل مییارد ذموی درباره نجرسظنن یاالت اسؤ

 (.یدنک ل مصرف میکلایا ید کشگار میییا سآکه نیایی، و ا غذاتعادش، ورزند ن)ماات شما عاد •

  (.خیرید یا ار دنیامت رواله سنددهئهاارز به یانید و یا تافسرگی هسار یم دچنابدکه نیارای ب)احساسات شما  •

 کی. شقه پزبعمومی و سال حا •

 لی شما.اصن زبا •

  یم: توجه شوا مر ریرد زاا موتند نکهای شما کمک میابجو

  ید.ارن داندم و دچشینه  معادننکی ماشنات پزی معابهاز ینآیا  •

  ید.اراز دینای هیژتی و بهداشبتاقی مرهاازینن و یا یتا رویآ •

 ن.ی مزمهایاریمب •

  ید.اراز دینت نی مدالوطی تباقت مرحمایت و خدمایا به آ •

  ی.نیما مورد یی درهانیاگرن •

  ید.شته بااقبت داشافت مریا دربن است کتی که ممالکمش •

گی ناه همازع الطارای ب. یداراز دینیژه های وبتاقگی مرناه همبت یااقگی مرناه همبناز جاشتر یبکه آیا به کمک نیا •

  د.ینیببا ر 42فحه صه، ویژ یهابتاقگی مرناه همبت واقمر

 

 ( ازاروسیا دینی و لبانی بایتپشه ندنگ کناه همی مجوز،اارنی دیلعی بار اجتماار، مددکاتپرس)بت اقریت مم مدیریتاعضای از کی ی

 از ند تا ن که و کمکبت کردان صحتیهاازینا در خصوص ت گرفت نداهوس خان با شما تمایشا کرد. اهدی خورا بررسنجی شما رسظن

 د.یلع شوطیای خود مازم

 

  اد. تاهند فرسن خویتاای بردیی جدنجسرظناالنه تان، ستیالمت سیر وضعییتغر صورت د
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 رای شما بی نجرسظنید اهخواگر میرفت. یم گاهس خوآن با شما تمال یکمتاز ن نایمطارای بیم، نکنا دریافت ا رشمنجی رسظننچه چنا

 تا ید س بگیرتما  5472-600-877شمارهبه  Trillium Community Health Planن تریات مشدماید با خناتوم، میینل کارسا

  یم.نل کارسان یتااا برنجی ررسظن

 

ل بق Trillium Community Health Planشود. شته اک گذاشتراگان به ندهئهااران و یا سایر تکپزشان با تینجرسطنرد ان دکاام

   گرفت.اهده خوازاجاز شما ن دهندگائهاارن با تانجیرسظناری ک گذاشترااز 

 

 ستاهم یری مشگپی
 افطل .دینک لیدبت دو ختبقارم زا یمهم شبخ هب ار عوضوم نیا دیناوتشما می. نیمکی یرگ جلوعاز وقول ب قیتمت سالالکمشز  اخواهیمما می

 د.تافشما میی تم سالایبری تفاق اهه چکد یشوه توجما تد یدهم ا انجا ریکزشپندان دشتی وداهبنات یعامم نظمر طوه ب

ً

 ه:نرایگیشپمات خدی هاهنمونز  ارخیب

 نالگسان و بزرکاکودی رابن کسوا •

 ییرگم  جری وکپزشندان دهنیعام •

  نای زناربه( نیس سکی اهعفی )اشراگموما •

  ندازانوی و ارردن بارای دوهاتباقمر •

 نه زنانالسانات یعام •

 ندامری رابتات وسپری رگالبغر •

 هنالنات سایعام •

  لمدک ساکونات یعام •

 ارد.دگه مینتر لمنیز ساا ا رلب و بدن شملم، قن ساهاد

ً  . TTY: 5473-600-877یرید. گبتماس  5472-600-877 هرامش قیرط زا ام اب افطل ،دیراد یلاؤس چهنانچ
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 شما.مزایای 
Oregon رد که گیمیم صمینه تگوچOHP  دهد. وشش ا پی رچیزچه  

ا ماتی رنه چه خدیهزکه نیارای ب Oregonیری گیمتصمنحوه تند. سا هس شمتردر دس OHPعضو ن ابه عنواز خدمات سیاری ب
 ع او انو( یصشختبه نام )کی پزشلف ت مخطیااز شرن فهرست یااست.   یشتادت بهابندی خدمتلویاو تفهرسساس ا، بر شش دهدپو
گر یکدیبا ن فهرست یاه یتهرای بدی عا  انندکی و شهروپزشن خصصاتاز مروهی  است. گهشکیل شدتبیماری ن یان رمای دهاشرو
 نصوب ار مدنرما فطتوسن گروه یارد. انام د HERCیا  Oregon متالک ساری مدسیون بررسین گروه کمیانند. کی میارکهم
  ند.شومی
 

  ند.شوه مییدان نامیماری/درمبهای فتارد جن مویاگیرد. برمیا درا ره آنن رماا و دهیاریمبهمه از ی بیست ترک فهراین
 

 OHPشوند. یندی مببهتر فهرست رن درماهر دن بودن مؤثر ای و میزریمابهر ن بوددی ان جس میزا اسان بربیماری/درمهای فتج
 شود. ه میدیرز« نامکه »مارد ت وجود دیسلن یای در فه توقطقنهد. دینمار  قرشپوشتحت ا ن ررمای و داریمبهای فتاین جتمام 

از برخی د. نیرگنمیار  قرشوشپتحت ند، ترز هسن میایر  که زییهافتجه و بودش پوشتحت ند ارار د قرمرز ایناالی بیی که هافتج
  ند.تن خاصی هسیناای قوارن مرز، دیااالی بهای  ان و درمهاارضهع

 
 :یدببیات زیر یساا در وبی رندبیتلواوست  فهرر موردشتر دیبعات الطا

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

 

  .شودده میمی نازنی )PA(ی قبل وزج که متأییدیه دریافت
 خته انلی« شبیه قیدی« و یا »تأ)PA(لی بز قن »مجواضوع به عنومون یاارند. یه دیدیتأنیاز به از دریافت ل بز خدمات قابرخی 

لی بقیه یدیست تأاافت خدمات درخویرای درب Trillium Community Health Planکاری  همشما بانده دهئهاارشود. می

 Trillium Community Health Plan نیاشترت ما خدمابید، ارلی دای سؤتلی هرگونه خدمابه قییدیه تأاربنچه درچناکند. می

  ید.س بگیرتما 5472-600-877 شماره قیرطاز 

 

 تی مالکل سشان سرعتی که م همبها ر PA های ستاا درخود. مینا دریافت کن رآید نانتون است کد، ممباشنید یدمات مورد تأنچه خچنا

روز  28 ست تاان کیری ممگیمتصمت وقاااهی شود. گته می گرفروز 14رف ظها یممتصاکثر یم. نکی می، بررسدنکیجاب میاشما 

ز چارچوب ا ییروپید نکیحساس مان تاهنددهئهااراگر شما یا یم. باشتر یشبعات الطار ظتنافتد که م میقتفاای نزما طقن فیاکشد. بل وط

ه ببوط مری هامیمصت. یریمگب« ریمات فوخدز مجو»م یمصتم ینتوا د، میازانده خطر میبا  رمانایی شتواا یت می، سالگزندارد ندستاانی زما

افق مود یمدتم یمصتا به نچچنا. د شودیتمدز رو 14ا تن ما زنی ات اسنکمما م اد،نشو ه میترفگعت سا 72 فرظ الومعم یروف تامدخ

  د.ینکوع رج 87ه فحصه بیت اکبت شثنحوه  نایی با آشایبر. داریدیت اکد، حق شیتیسن

ً

 

 ورد خدمات ر در متیشبعات الطای کسب ابرارید. ندید یبه تأیازی ننسی اورژااهت قندمات تی و یا خیرا فویاری رطاضرای خدمات ب

 . یدنیببا ر 67فحه صنسی اورژا

 

 . ارجاعی-ودخ  وده دهنائهار های ارجاع
 نده دهئهااررف طاز ی بتتوری کاع دسارج. یدبگیر  اعجار خود )PCP(اولیه بت اقنده مردهئهااراز ید ، بااز خدماتی برخرای دریافت ب

 ند.کان میا عنودمات رآن خیاز به ن است که انتتخدما
 

 ن تاندگیل زنزدیکی محر در اگهد. ع دجاارخصص ترا به متواند شما یست، مینن یازتانات موردخدمرائه اا قادر به شم PCPاگر 

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

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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اضافی  نهیهزی، طیانین شرنند. در چککاری  همانگی درمناه همیمت ی شما باابرکه باز شج ارت خباقن مرتی یافابرند جبور شوم

  شود.نمیدریافت 

 نی رمابت داقمرتخصص رای مبع ارجا که به یدنک کر میر فاگهد. ئه داارا ن رتاازینوردند خدمات ماتوما میش PCP سیاری بارد ر مود

 به نیازی ید، نا کیدپترسی خود دس PCP به دیناتونمیارید و سی دناورژال کی که مشت صورع دهید. درالطاخود  PCPه بید، اراز دین

  یاعجارد خوارد. ی نام داعارجع خود ن موضویاند. تسینن تاهندده ئهااراز ع ارجان ت گرفلزمتخدمات مسبرخی  داشت. یداهنخوع ارجا

 رای بید ناتومینید. ستجو کان جندگدهئهاارت  در فهرسید،تن هسآ قاتاله مبل یکه ماای هندده ئهاارع ن نوتی یافاد بریناتوکه مینیانی یع

 ی درباره تریشبعات الطا 40فحه صر د. دیس بگیره تمانددهئهاارن آ بانده خود ده ئهااررف طاز ع اارجن بدوقات البت مگرفتن نو

  ید.نب کت کسنده خدمادهئهاارفهرست 

 ن آافت یرای دربز هم ست باان ک، ممیدباششته اع دارجانیاز به  چه یدنعه کاجص مرتخصی به ماعارج خود قیرطاز ید نابتوچه 

 ر، یید یا خارداز ینلی بدیه قییتأت به یافت خدمارای دربآیا که نیاالی درباره سؤتی که  صورید. درباشته ز داشیانلی بیه قیدیبه تأخدمات 

  ید.بگیرتماس ن یاشترخدمات میا با ید نگو کتفخود گ  PCPبا 

 . میقتسم یسرتسد

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

  آنهایابلی بردیه قییاع یا تأارجند و به ارم دیقتی مسترستی که دساز خدما عالطارای بارید. یم دقتسی مسستری داررطاضنسی و اورژا

  د.ینیببا ر ریل زجدوید، ارنداز ین

  ی.مالمت جس سزایایم

 ند که چنیااز ع الطارای بید. نیببا امه راد، ندتار شما هسیتاخن در گایات ر صوربهکی که پزشیای از مزاتی از فهرسع الطارای ب

 از ینه کمک به تی ک صوردر ید.نیببا « ردحدوار، مدت و قدن »مستود، ینن دریافت کگایاصورت ررا به ت هر خدماید ناتوبه میتمر

  هد.دنجام میان گایاصورت ررا به گی خدمات ناههم Trillium Community Health Planمت الح سرطید، باششته اد

 ت؟یاز اسییدیه قبلی نأا تع یاجار ا د مزایدوحت و ددار، ممق  تاخدم

هرزای اون مجوز به دبیت ویز 8  نیب سوزط

  یمی.تقول سا

الزم ، مجوز یتویز 8از پس  

 یست.نالزم ع ارجااست. 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  بتاقگی مرناه همخدمات

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  هندیت پروت مدیرخدما

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

هر زای اون مجوز به دبیت ویز 8  یکتاکیروپرتخصص کام

  یمی.تقول سا

الزم ، مجوز یتویز 8از پس 

 یست.نالزم ع ارجا است.

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  نییکتسبت اقو مراهی گیشآساخدمات 

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

  ام با دوکی پزشات جهیزت

  کیپزشل یز: وسااند تارب عهالاز مثابرخی 

 های هگاتسدت(، برل دیاتنل کینند وسا)ما

 ارتزز و تی، پروکپزش

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود

 اردندتی ینه محدودگویچه

 الزم ع ارجا است. الزممجوز 

  یست.ن
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 ارجاع یا تأییدیه قبلی نیاز است؟ مقدار، مدت و حدود مزایا  خدمات 

  

 

 

 

 

ن رمای، خدمات داهو دوراولیه گری لغربا

  )EPSDT(صیشختو 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود

 اردندتی ینه محدودگویچه

 ستاالزم ع ارجا

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  سی پزشکیناورژال قنولحم

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  نسی اورژاخدمات 

 اردندتی ینه محدودگویچه

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (ستینالزم 

  نواده یزی خاربرنامهخدمات 

از لی مثاانه یلنات سای معااری ول باردنترک

  ند.تن خدمات هسیا

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (. ستینالزم 

گی ناه همیابرمت الرات سطی خگرلغربا

  هبت ویژاقمر

ت به  اسکنیست. ممنالزم ع ارجا  تیون محدودبد

  شد.ته باز داشیانلی بیه قیدیتأ

  ییاشنوخدمات 

جینیی سانوشز: اند تارب عهالاز مثابرخی 

  و سمعک

 للعماورتس دساساها بر یتمحدود

از ع الطارای ب. OHPهای 

 ید.یرگبتماس  Trilliumبا ئیات جز

 ستاالزم مجوز 

 للعماورتس دساساها بر یتمحدود اه دورز رات مالخدمات س

از ع الطارای ب. OHPهای 

  ید.یرگبتماس  Trilliumبا ئیات جز

 ستاالزم مجوز 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود ن تایمارسبتری در بسخدمات 

 اردندتی ینه محدودگویچه

ت به  اسکنیست. ممنالزم ع ارجا

  شد.ته باز داشیانلی بیه قیدیتأ

 ه یییدتأا یارجاع قیم )تمسی ترسدس  ت یون محدودبد)ICC( یژه وهای بتاقگی مرناه همخدمات

  ت(.یسنم الز

عات الطارای بت. یون محدودبد  فاهیترجمه شخدمات 

  یدنیببا ر 4فحه صتر یشب

  ستینالزم 

    اهی:گیشزماآخدمات 

 یگیر ونخ  
الزم . مجوز ستاالزم ع ارجا  تیون محدودبد

  ستین

 سکیااشعه   
  تیون محدودبد

الزم . مجوز ستاالزم ع ارجا

  ستین

 کن استی سی  
  تیون محدودبد

 الزم ع ارجا است. الزممجوز 

  یست.ن

MRI   ها
  تیون محدودبد

 الزم ع ارجا است. الزممجوز 

  یست.ن

   ن:زایماخدمات 
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ً

 

 نده دهئهاارلد با از تول بهای ق یتویز

  تیون محدودبدانتخود

  ستینالزم 

ییها بتاق)مرن زایمااز پس های  بتاقمر 

  تیون محدودبد  (یدنکیاد دریافت ملد نوزاز توبعد که 

  ستینالزم 

 یینایبل خدمات معمو 
ر و ای باردعضاارای بموجود 

 ل و کمترسا 20ن کودکا

  ستینالزم 

 پمپل شامر مادر، یبا شیه تغذکمک به  

 نهیی سها

 Trilliumتر با یشبعات الطارای ب

  یدس بگیرتما

  ستینالزم 

 انیما و زانیمارد زد 

 نامز و ندش رادراب دروم رد افطل

و  Trilliumی خود به ارتمام باردا

ع الطا Oregonمت الان سازمس

ای بر OHPرای بد یید. شما باده

 نهیهزد. یاست دهفرزند خود درخو

Trillium  طسنه تو در خالدی توها

  طتوسکه لبشود، نمیرداخت پ

OHA شود. یاخت مپرد  

  ستینالزم 

 ن ینت. همچباقافت مریل درنقل تا محولحم

نسی اورژاری غشکینقل پزل و خدمات حم

)NEMT(ارد نام د 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

از رخی بیی، ی سرپانستااریمبخدمات 

ی، نرمادیمیاز: شند تارب عهالمثا

  یت دردی، و مدیرپایوترادر

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود

 اردندتی ینه محدودگویچه

  ستینالزم 

مه آنها، اما نه هها ارواز دسیاری ب  (ییزتجواروی )دیی اروخدمات د

 س تره در دسنددهئهاارتجویز با 

 در فهرست ید ناتو ند. میتهس

ت مالبرنامه سیحی ترجروهای اد

Oregon ،ایدپا لی ر کامست فهرما

  ید.نک

 روهای ای دای برا نهیهزچ یه

 شود. نمییافت درشش ت پوتح

  طتوسن امت روالی سهاارود

 پرداختشوند.  یدگی میلت رسدو

یی هاارون دینی چاک برشترهای م

ها ارواز دبرخی   اوت است.فتم

از ینه، سخنه بر وال عستان کمم

  ندشته باز داشبه مجو

رادی که اف یابرجسمی مت الص ستخصم

ارند و  دصنی خارمات دازهای خدماین

  ند. نکت مییافدر LTSSو  ICCخدمات 

های للعماستوردساس ایه بر یدیتأ

OHP .ت با ئیااز جزع الطارای ب 

Trillium یدس بگیرتما  

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 
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  پی ایوترفیز

  نی رماکارد

  نیرمافتاردگ

هر زای ابه ن مجوز بدویت ویز 30

 لسا

 30از پس است. الزم ع ارجا

 الزم است.جوز یت، مویز

مه آنها، اما نه هها ارواز دسیاری ب   یتجویزاروی د

 س تره در دسنددهئهاارتجویز با 

 در فهرست ید ناتو ند. میتهس

ت مالبرنامه سیحی ترجروهای اد

Oregon ،ا یدپا لی ر کامست فهرما

  ید.نک

 روهای ای دای برا نهیهزچ یه

 شود. نمییافت شش درت پوتح

  طتوسن امت روالی سهاارود

 پرداخت شوند.  یدگی میلت رسدو

یی هاارون دینی چاک برشترهای م

ها ارواز دبرخی   اوت است.فتم

از ینه، سخنه بر وال عستان کمم

  ندشته باز داشبه مجو

 ند تارب عهالثااز مبرخی رانه. یگشیپخدمات 

الم، زاد سونت باقجسمی، مرینات  معااز:

افی، اموگر)من ت زنامالسسیون، یناواکس

ها یگرلغرباه(، ن و غیرینات زنامعا

 بت، ز دیاایری گشیپن و غیره(، اط)سر

 اکو بنتصرف ک مترخدمات  یه،تغذمشاوره 

 یره. غو

  ستینالزم   یه توصقبط

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود اولیه  بتاقه مرنددهئهاارهای قاتالم

 اردندتی ینه محدودگویچه

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  ینسجفاده ت اسنات سوءیمعا

 اردندتی ینه محدودگویچه

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (.ستینالزم 

 تی باقزهای مرنیارادی که افرای ب  یه توصقبط  صتخصخدمات م

 LTSSیا  ICCارند و خاص د

الزم ع ارجاند: نکدریافت می

  یست. ن

 ازین لیبیه قیدیبه تأن است کمم

  باشد.شته اد

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود راحی ی جهالعم

 اردندتی ینه محدودگویچه

 ستاالزم مجوز 

  دور هاز رات مالخدمات س

دمات از: خند تارب عهالاز مثابرخی 

جازی و ت میه دور، ویزاز رامت الس

  لییما قیرطاز یت ویز

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود

 اردندتی یمحدودهیچگونه 

  ستینالزم 
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ً

 

 

ت به  اسکنیست. ممنالزم ع ارجا  تیون محدودبد)THW(  تی نت سات مددکار بهداشخدم

  شد.ته باز داشیانلی بیه قیدیتأ

ت پزشکی، روررای ضاارد در مود  یتیفوربت اقخدمات مر

 اردندتی ینه محدودگویچه

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس

  (ستینالزم 

   :یینایبخدمات 

ر و ای باردعضاارای بموجود   مچشینات معا 

 ل و کمترسا 20ن کودکا

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا

  یست.ن

ر و ای باردعضاارای بموجود   شمنک چیع 

 ل و کمترسا 20ن کودکا

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا

  یست.ن

 یب س تصواسابر ها  یتاد ویزتعد  شم پزشکینات چیمعا

 حرط

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا

  یست.ن

 ( PCPر بوه ال)عن ت زنامالخدمات س

 انه.یشگیرپل و راقبت معمورای مب

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  یه توصقبط

  (ستینالزم 

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  یه توصقبط  انناعه خدمات جومجمو

  (ستینالزم 

  قیرط زا افطل ،دیراد یلبق یاهیهدییه تأاربلی درااگر سؤت. یسنند، اراز دینلی بیه قیدیبه تأی که تل خدما کامست فهرالول باجد

  ید.بگیرتماس  Trillium Community Health Plan تمالح سرطن یاشترخدمات مبا  5472-600-877شماره 
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ً

 

 

 . وان رمتالقبت از سای مرایامز

که نیااز ع الطارای بد. ینیببا امه راد، ندتار شما هسیتاخن در گایاورت ره صبت رفتاری که مالی سزایااز متی فهرساز ع الطارای ب

 که به کمک تی  صوردر ید.نیببا « رحدودار، مدت و قدن »متود، سینن دریافت کگایاصورت ررا به  هر خدماتید ناتوبه میتچند مر

  دهد.نجام میان گایاصورت ررا به مات هماهنگی خد Trillium Community Health Plan تمالح سرط، یدباششته ااز دین

 ت؟یاز اسییدیه قبلی نأا تع یاجار ا د مزایدوحت و ددار، ممق  تاخدم

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد )ACT( عانه ط قااعیتماجن رماد

  یست.ن

 ت رفتاری مالی ساه خانگی بران ویژدرم

 )IIBHT(

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد

  یست.ن

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد  یارت رفالمتسجش نبی و سارزیاخدمات 

  یست.ن

تمالی و ستشناخناهی روگاتقامانی رماخدمات د

 )PRTS( رفتاری 

 س اساها بر یتمحدود

ی ا. برOHPهای  للعماستورد

Trillium یات با ئاز جزع الطا

  یدس بگیرتما

 الزم ع ارجا الزم است.مجوز 

  یست.ن

  طتوسشده ئهااری یپای سرارت رفتمالخدمات س

 کهبخل شاده دندهئهاارسوی از ن تایاهم

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (ستینالزم 

 تحت روهای ای دای برا نهیهزچ یه  تیون محدودبد (یارترفمت اله سی )ویژتجویزاروی د

های اروشود. دینمیافت شش درپو

دگی یلت رس دوطتوسن امت روالس

 ک تری مشها داختند. پرشو می

  ست.اتفاوت یی مهاارون دینی چابر

 س اساها بر یتمحدود  صتخصخدمات م

ی ا. برOHPهای  للعماستورد

 Trilliumیات با ئاز جزع الطا

  یدس بگیرتما

 تی باقزهای مرنیارادی که افرای ب

 LTSSیا  ICCارند و خاص د

ست. ینالزم ع ارجاند: نکدریافت می

 ازینلی بیه قیدیبه تأن است کمم

  باشد.شته اد

  افطل ،دیراد یلبق یاهیهدییه تأاربلی درااگر سؤت. یسنند، اراز دینلی بیه قیدیبه تأی که تل خدما کامست فهرالول باجد

  Trillium Community Health Planمت الح سرطن تریابا خدمات مش 5472-600-877 شماره قیرطاز 

  ید. س بگیرتما
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 .  موادصرفم ایر بدرمانی یایامز

ع الطارای بید. نیببا امه رادند، تهسار شما یتخان در گایاصورت راد که به صرف مورای مبنی رمای دزایااز متی از فهرسع الطارای ب

 تی که به  صوردر  ید.نیببا « ر مدت و حدودار،قدن »مستو، یدنن دریافت کگایاصورت ررا به ر خدمات نید هاتوبه میتینکه چند مرااز 

 نجامان گایاصورت ررا به گی خدمات ناههم Trillium Community Health Planمت السح رط، یدباششته ااز دینکمک 

  دهد.می

 ت؟یاز اسییدیه قبلی نأا تع یاجار ا د مزایدوحت و ددار، ممق  تاخدم

الزم مجوز  است.الزم ع ارجا  تیون محدودبد  عانه ط قااعیتماجن رماد

  یست.ن

 ل التاخرای باهی گتقامازدایی و سمخدمات 

  یسترببه روش اد مصرف مو

 س اساها بر یتمحدود

ی ا. برOHPهای  للعماستورد

 Trilliumیات با ئاز جزع الطا

  یدس بگیرتما

 الزم ع ارجا الزم است.مجوز 

  یست.ن

 ل سوء التاخرای ب  )MAT(ییاروکی دن کمرماد

 )SUD(اد مصرف مو

 30از پس لی بز قجوند مازمین

  لاوروز 

 بهن رمال داوروز  30از پس 

  ست. یننیازی لی بز قمجو

 د.باشع ارجاند ازمینن است کمم

اد صرف مول مالتاخرای بیی ت سرپاخدما

 )SUD( 

 دیه ییاع یا تأارج)یم قتسترسی مدس  تیون محدودبد

  (ستینالزم 

  قیرط زا افطل ،دیراد یلبق یاهیهدییه تأاربلی درااگر سؤت. یسنند، اراز دینلی بیه قیدیبه تأی که تل خدما کامست فهرالول باجد

  ید.بگیرتماس  Trillium Community Health Plan تمالح سرطن یاشترخدمات مبا  5472-600-877شماره 
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 . شکیپزاندند یایامز
ن، و کرد، پر سکیااشعه ی، گیره جرمنیهز OHPتند. ار هسبرخوردکی پزشناندش دپوشاز  Oregonمت الح سرطاعضای همه 

  ازد.پردنه میالیاسا به صورت ن ریتاهاانندت دمال سظفحرای بسایر خدمات 

   :تاسه دان آمددناز ت اقبره مار دربمق مهایاز حقی خا برجینادر ت. ت اسمیاهئز احی سن هر  درملاای سهدانشتن دناد

  ارند. دگه مینلم نیز ساا ن رنتابدلب و لم قهای ساانندد 

  نید. اجعه کزشک خود مرپناندبه دبه تیک مراالنه ید سبا 

  ند.ن کمک کزادتانومت ال سظفبه حند اتوها میثهلا و هانندمت دالظ سفحید، تار هسگامی که باردنه 

  ند.ن کمک کنتاند خول قنتره کبند اتومینی اندت دالکرفع مش 

 شد.ه بام شدگی انجالسا 1ن تا سد یان بانی کودکاندنه دی معالیناو 

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

رای بد. ند بواهن خوگایاید، راراز دین این خدماتبه  ندن کان عنوتاهدندهئهااری که نزماند. تا تن هسگایاش رپوشتحت همه خدمات 

 . یدنیببا « رار، مدت و حدودقدن »متود، سینن دریافت کگایا را به صورتر خدمات رنید هاوتیتبه مینکه چند مرااز ع الطا

 ر است:یرد زال موام، شندارتخصص ده مبع ارجانیاز به یجی که اکی رشنپزاندید. خدمات دناجعه کمرص تخصت به م اسالزماهی گ

 اناحی دهجر 

  انتبیمارسراحی یا اکز جمر 

  شیعصب ک 

  ثهلت الکمش 

  بطی در میهوشب 

 ششت پوحت تاخدم
لی )مثایا اود مزدحت و ددار، ممق

 ن اا عنوش رپوشتحت یای از مزا

  (ندکمی

 ت؟یاز اسییدیه قبلی نأا تع یاجار

 ا رش پوشتحت یای از مزالی )مثا

 (ندکان میعنو

ز اتی یفورسی یا ناورژابت اقمر

 نت، ید یا عفو )درد شدانندد

ثه یا لن یددمه دتورم، صیا یزی خونر

 (هاانندد

  ستینالزم دیه ییاع یا تأارج  تیون محدودبد 

 سال  21از ن کمتر نیساد در افرر و ااردضای بعابرای یا امز

  ست. ینالزم لی بیه قیدیتأ   لسا در هبتو مردیندان دتانیعام

    PCDراجعه بهورت عدم مدر ص 

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

   لسا در هبتو مرد  ندان د ونها دیریگ جرم

   لسا در هبتو مرد دیرافلو اب نمادر

   ل سا درهبتک مری نها د ازسکی اهشع ااب یرداربعکس

  فی خلیها نداند یراب .لسا  16  ازرتکم ها تنالیس

  لسا  5  هر هبت مرکی لزرگساب شخص
 

  ازین بس حرب  ندان دنر کردپ



 
 www.trilliumohp.com  33تماس گرفته یا از سایت زیر دیدن کنید: 877-600-5472آیا به کمک نیاز دارید؟ با شماره 

 

ً

   در.اشدب ازین لیبق هیدییأت هب ت اسنکمم  لاس 5 هر هبتک مری  یئ جزیهازتروپ

  هب ،ناتودخ PCD هب همراجع عدم تصور

   .تس اازین ارجاع

  باشد. ازینلی بیه قیدیبه تأن است کمم  لسا 10 هر هبتک مری  لامعی کون مصنداند

 PCDراجعه به ورت عدم مدر ص

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

   واالب میقدا یهانداند  ازرخیب یراب ندان دیهااجت

 . لسا 7 هر  دراجت 4 .نییاپ

   در.اشدب ازین لیبق هیدییأت هب ت اسنکمم

  هب ،ناتودخ PCD هب همراجع عدم تصور

   .تس اازین ارجاع

  باشد. ازینلی بیه قیدیبه تأن است کمم  ازین بحس رب ندان دندیکش

 PCDراجعه به ورت عدم مدر ص

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

  (لعق ندان)د وم سبای آسندان دیراب   کشیبمان عصدر

 . تسین ششوپ تحت

  ل اوبای آسنداند ،اردارب یعضا ایراب

   .ت اسششوپ تحت

  چک کوبای آسو میقدا یهاندان دیراب

  ت اسنکمم . تسین لیبق هیدییأت هب یازین

  ازین یلبق هیدییأت هب بایس آیهاندان دیراب

   .اشدب

 PCD هب هجعمرا عدم تور صدر

 . ت اسازین رجاع اهب ،ناتخود

 ال( س 21از التر بان ی، سنباردارغیر ن )الرگسابرای بزیا امز

  ست. ینالزم لی بیه قیدیتأ   ل سا درهبتک مری یندان دتانیعام

  PCD راجعه به ورت عدم مدر ص 

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

   ل سا درهبتک مری  ندان د ونها دیریگ جرم

   ل سا درهبتک مری دیرافلو اب نمادر

   ل سا درهبتک مری نها د ازسکی اهشع ااب یرداربعکس

   تسین ششوپ تحت ها تنالیس

   ازین بحس رب ندان دنر کردپ

   در.اشدب ازین لیبق هیدییأت هب ت اسنکمم  لسا 5 هر هبتک مری  یئ جزیهازتروپ

  هب ،ناتودخ PCD هب همراجع عدم تصور

   .تس اازین ارجاع

  یست. نالزم لی بیه قیدیتأ  لسا 10 هر هبتمر کی  لامعی کون مصنداند

 PCDراجعه به ورت عدم مدر ص

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

   تسین ششوپ تحت ندان دیها اجت

  یست. نالزم لی بیه قیدیتأ  ازین بحس رب ندان دندیکش

 PCDراجعه به ورت عدم مدر ص

   ز است.نیاع ارجا، به انتخود

  بای آس ومیقدا یهانداند یراب طفق   کشیبمان عصدر

   .چککو

  عدم تصور   در.تسین  الزملیبق هیدییأت

  ازین جاع ارهب ،ناتودخ PCD هب همراجع

 . تاس

 زا افطل ،دیراد یلبق یاهیهدییه تأاربلی درااگر سؤت. یسنند، اراز دینلی بیه قیدیبه تأی که تل خدما کامست فهرالول باجد

س تما Trillium Community Health Planمت السح رطن یاشتربا خدمات م 5472-600-877 شماره قیرط

  یرید. گب



 
 www.trilliumohp.com  34تماس گرفته یا از سایت زیر دیدن کنید: 877-600-5472آیا به کمک نیاز دارید؟ با شماره 

 

 

 . دزادرپ یم ار نآ هنیز  هOHP  هک یتامدخ
Trillium Community Health Plan ن یایم. ازپردنمیا ن رآینه هزارد که وجود دتی ا خدماامازد، پردا میا رشم  بتاقینه مرهز 

های انازمازد. سپردا مین رآینه هز Oregon Health Planزای خدمات انه در یهزبرنامه تند و سش هپوشت تحن چنا همخدمات

CCO ه ارد کع خدمات وجود د. دو نوندنامش« میپوشن بدویای ا»مزا ن خدمات ریاهی گاOHP ازد: پردیم امیقتسم ار نآ نهیزه ً

   ید.نکدریافت می Trillium Community Health Plan قیرطاز ا راقبت ری مگناه هماردی کهر موخدمات د .1

  ید. نکدریافت می OHP قیرطاز ا راقبت ری مگناه هماردی کهر موخدمات د .2

 . Trillium Community Health Plan  تبقارم یگنهامه اب تامدخ
Trillium Community Health Plan ت به باقگی مرناه همدهد.نجام میاا ا ربت شماقگی مرناه هماز خدماتخی ی برااز هم برب

 نه منابع ر گوو هنی یباتپشهای یتلفعاش، شت پوتحرای خدمات ب( زشکیپل قنل و یت حم)مدیر   MTM قیرطاز  است که نین معیا

  ید شد.اهار خوان برخوردگیال رقنل و از حمید، اراز دینش پوشتحت ر ی غی خدماتابرای که هشدیدیتأ

Trillium Community Health Plan هد:دمیجام ناات مخدن یاای ا بر راقبت شمامرگی نههما  

ی ادافررای بن زایمااز پس ن و زایمااز ل بهای قبتاقل مر شام)PCB(اعی تماجاکز ر مره دشدیریزبرنامهن زایماخدمات  •

 ئه و اارل سئوم OHA است. هین شدیتع  OHAت بهداش تمسیسخش ب طسند و تونکبه میتجرا ر رطلگی کم خاست که حام

 تست ان، ادیه نوزلاوینات  معالل شاماقو حد PCBرای بید یاعضای موردتأرای ب PCBاولیه دمات نه خیهزرداخت پ

 بتاقو مرن زایمال بینات ق معامان،یال زبرد قن و دزایماهای بتاقلگری، مر غربایتل کشامان، ادکه خون نوزلگری لغربا

  ن است.زایمااز پس 

  شود. ینمرداخت پ Trillium Community Health Plan طتوس )LTSS(ندمدت لبای هنییباتپشینه خدمات و هز •

 Family Connects Oregonخدمات  •

 ر است:یرد زال موام این خدمات شازیی هالی. مثاارت رفتمالسیافتن به خدمات  یترسی دساعضا براکمک به  •

o یارت رفالمتی سهالالتاخاز ی برخرای باروهای خاص د  

o لسا 21اعضای زیر رای بگی نخانی رماه د گروهنیهزرداخت پ 

o االتربن ینله و سسا 18اعضای رای ب( یارترفمت الکی )سپزشنااقبت رومر  

o البه بال سا 18اعضای رای بن ال بزرگسایهاهگایشآسافردی در  بتاقمر 

o رتن کمینله و سسا 17اعضای  یانپزشکی براهی روگایشآسا تری وبساکز ر مری دارگیرقر 

  سایر خدماتو  •

یا با خدمات  5472-600-877شماره به بت اقیریت مرت، با مدن خدمایااز لی  کامست فهردریافتشتر یا یبعات الطای کسب ابر

  د.یس بگیرتما 5472-600- 877به شماره عضا ا

  

 . دهد یم ماجنا ار نآ تبقارم یگنهامه و دزادرپ یم ار نآ هنیزه  OHP  هک یتامدخ
OHP هد:دیجام منات خدمان یاای ا برا رشمبت اقمرگی هماهن 

 Oregonامت ا کربگ ن مرت قانوتحپزشک ک شی به کمخودک •

  ندنکمیی ندگای زستاری حرفهاکز پرر مررادی که دافرای ب( گاهییشآسا)نی یکتسبت اقخدمات مر •

 دمات نی که خ کودکایاد. برشوئه میاار )IDEA(یت للوعار ماد دچافرآموزش ن ت قانوتحسه که ا مدرب طبتخدمات مر •

  نند. ک مدرسه دریافت میی درنرماار دتفند گنکی ماپزش

  یا خیر ید ت هسییزی موردربرنامهیا نی بایتشپ برنامه طیااجد شرا ویآکه نیااز اهی آگرای بکی شنه پزیمعا •

 CWMرای ب Plus-CHIPی اران باردش دورپوشیا  Citizen Waived Medicalاعضای ه به شدئهاارخدمات  •

  یارتمه باردرای خابل عم •

  و سایر خدمات •
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 به  OHP به قلتعم KEPRO بت اقگی مرناه همیمتبا ن خدمات یاینه ر زمکمک در و تشیبعات الطای کسب ابر

  ید.س بگیرتما 4620-562-800شماره 

شوید. ار د( برخورنقل پزشکیولیت حم)مدیر MTMرف طاز ن گایال رقنولاز حمید ناتوان مینن خدمات همچیااز ام هر کدرای ب

  MTM با  1552-583-877شماره  قیرطاز ی، اران سون زمرد هماهنگ کیاد. برینیببا ر 54 فحه صتر یشبعات الطارای ب

ً  ند.بگیرتماس  711 اب افطل TTYن ابراریرید. کگباس تم( قل پزشکینولیت حم)مدیر

 

 .   Compact of Free Association (COFA)و  Veterans  یکشزپنادند همانرب یاضعا
ای یامزه نیهزا تنه Trillium Community Health Plan، دیتسه COFAیا  Veterans یکشپزنادنده مناگر عضو برا

  د. دازپریما ی رکشپزنادندبرای القات مای هبتونان تا گیاری راوسی و کشپزنادند

 

OHP  وTrillium Community Health Plan  ان گیال رقنولمیا حاری تا رفیی مسمت جمات سالدی به خسستردان کما

  د. ن کیمن مها، فردنتسهبت مراقی گنهماهون دبی تمادکه خا ات رمدین خابرای 

 

   .دیریگب سمات 5472-600- 877 شماره هبعضا ات خدماید، با ارلی دا موجود سؤیزایاشش و مر در مورد پواگ

 . ینید ای یقالخا یاه ضارتعا
Trillium Community Health Planند.کینمی محدود نیقی یا دالاخهای راضتاعساس اا بر خدمات ر  
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 دارید.از یخدماتی که ندسترسی به 
 ترسی ی دستباقت مری به خدماانه گوبهید ناتوید. مینا دریافت کن ریازتانات موردخدمید ناتوه مین است کیای به معناترسی دس

 رائه اا ب Trillium Community Health Planاگر د. باششته انی داا همخومنی شگی و زبانرهزهای فیانید که با باششته اد

 ه دریافت کباز شج ارا خن خدمات ریاد یناتویند، مکه میآوردا برت ربه خدماترسی ی دسای شما برهاازینکند که ینمار ای کهندده

 یی ک به جاییا نزدن تاندگیل زبه محک ینزدکند که خدمات ل مین حاصنایمطا Trillium Community Health Planنید. ک

ه نددهئهاارلف تع مخان انوین و همچهنددهئهاار کافی ادتعدست که به ا اینور ظننید. ما دریافت کت رباقا مرجنآید تل هسیکه ماباشد 

  نید. تخاب کناآنها ن یباز ید نابتوه باشد که قطندر م

 

 ن یننیم. همچکییری مگیپا ن خود ردهندگاهئاارکه بم، شیارا دا رنیاز شمد  موریتخصصلیه و اوهای بتاقکه مرنیااز ن ینامطارای بما 

 . یمنکل مین حاصینامطاید، ار دسیسترد دقه خوطنشش در موپحت تبه تمام خدمات که نیااز 

شهر ا در ی شمنیعشهری حیه ن. ناتاندگیل زاز محای قهیدق 30ا یلی یما 30له فاصان تا ندگدهئهااربه ترسی دس :ه شهرییحان •

 د. ینکندگی مین زآکی ییا نزد

 ن یای به یستاناحیه رون. تایندگل زاز محای قهیدق 60مایلی یا  60له فاصان تا ندگدهئهارای به سسترد :یای ستیه روحان •

  ید.نکنمیندگی ن زآ کییا نزدکه در شهر ناست مع

ت اجهیزتناسب و کانات مامی به نا ذهیی جسمی و/هانیاناتوت  صورنند که درکل مین حاصنایمطان ینا همچن مدهندگائهاار

 Trillium Community Health Plan  نات با کاما درخواست یاید. برباششته ادکی ییزترسی فه دستفاد اسلبقا

 و  OHPاعضای رای بب طمعات ن سابودن کسایاز ن ینچ همانندگدهئهاارید. س بگیرتما 5472-600-877به شماره 

  نند. کل مین حاصینامطااد افرسایر 

 

 ت.اقبت مرافمحل دریتا قل ونحمل

گان به یااری راز سوفاده ت اسهنحواز ع الطارای بشوید. ار ان برخوردگیااری راز سو، شپوشتحت قات الهای مبتی نوابرید ناتومی

ل قنولمیت ح)مدیر  MTMبا  1552-583-877 شماره قیرطاز ی، اران سون زمهماهنگ کرد یابرنید. اجعه کمر 54فحه ص

ً  ندگیربتماس  711 اب افطل TTYن ایرید. کاربرگبتماس ( پزشکی

 

 ه.ددهنئهاارب اخنتا

 از فهرست ید ناتوید. مین کتخابناا د رنی خورمای دهابتاقمرت ل دریافن و محتاهنددهئهاارارید که ا د رقاین حشما 

ن گانددهئهاارست، فهرست  فهراینید. نتخاب کناند، نککار می Trillium Community Health Planنی که با دهندگائهاار

Trillium Community Health Plan ید.نست کسب ک فهراینمورد تری در یشبعات الطا 40فحه ص. در اردنام د  

 

   ما. از شتاقبگی مرماهن هبهک مک

  42 فحهصدر ید شد. اهار خوبرخوردبعی ی و منانبایتشپاز قات، الهای متبی نوریزنامهی براست که بران معنا یات به باقگی مرناههم

  یرید. گبماس تن تریابا خدمات مش 5472-600-877با شماره ید یا ن کسببت کاقگی مرناه هم موردتری دریشبعات الطاید ناتومی
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  برد.مان میچقدر زرمان د  قبت ومراز خورداری ابر
 ار ن کدهندگائهاارید با شوه میادع دارجاو یا ید شوان میا درمییت امه ویزاده در ی ذکرشدهاانکه در محدوده زمنیااز ن ینامطارای بما 

   یم:نکمی

 

  نیامچهارچوب ز  بتنوع مراق
  سمی جالمت س

  تهفه 4رف ظ  م ظنقات مالهای مبتنو

  است. هید شدلیه قاوگری ل غربا که درنچهآ قبطاعت یا س 72رف ظ یفوربت اقمر

ً سیناورژابت اقمر   .امش طیارش به هتسب سناژروا به عاجرا ای اروف

 راباردغیر اد افران و ودکی کا برنادندن و از دهابت اقمر

  باشد.شته ا ددشتر وجویببر رای صبنی یلبا لییلکه دنیاگر فته مه 8رف ظ انندن و دهاشت داهدبرای بقات الظم منهای مبتنو

  فته. ه 2رف ظ انندن و دهای دفوربت اقمر

 ان شودما درینه ی معااعتس 24رف ظ  پزشکیناندسی دناورژاخدمات 

  اردارد بای افرا برنادندن و از دهابت اقمر

  ته باشد.  داشدشتر وجویببر رای صبنی یل بالییلکه دنیاگر فته مه 4رف ظ  انندن و دهال دهای معمو بتاقمر

  فته ه 1رف ظ انندن و دهای دفوربت اقمر

 ان شودما درینه ی معااعتس 24رف ظ  پزشکیناندسی دناورژاخدمات 

 ری االمت رفتس

 های یتی جمعامول برعت رفتاری ممالی سهابتاقمر
  قدمت قون حبد

رای اوم دقات دالار م قرت، باواسن درخزمااز روز  7رف ظجش نس
  نی.یلباناسب ت

  اعت س 24رف ظ هاتی همه جمعیای بررالمت رفتای سفورهای بتاقمر

  ی حق تقدماراهای دیتجمعای صصی برخاری تالمت رفتسهای بتاقمر

 ن های آنها، زناهادان و خانوازبنه سرار، کهی باردعضاا
 ا و ههادخانو، قحقون بدون اارتپرسند، فرزرای اد

 یا  HIV/AIDSبه  التباعضای مله، سا 5تا  0ن کودکا
یشی ان پرن دوره رویلاو رطعضای در معرض خاسل، 

 I/DDیت و جمع

 ائه ار ل عدم وجودیلبه ددمات موقت اگر خش فوری. پذیرنجش و س
 ید بت بااقرسب مح مناطن در سرماشد، داباز ین مورد تیگان با ویزندده
 نجام اگیرد ار می قرارظتنایست لر در بیمانی که زمااز روز  120رف ظ

 شود. 

  ش فوری. پذیرنجش و س ئینهروله از جممخدر اد قی مویان تزرندگنمصرف ک
 از  روز 14رف مدت ظتی قامابت اقمرح طسمات در ی خدابریرش پذ

ل عدم یلبه دنی که زمااز روز  120ظرف ست یا اواست ضروری درخ
 اهد شد.  خوجامنایرد، گار می قرارظتنات در فهرسنده دهئهااردی موجو

 اعتس  72رف ظش پذیرنجش و س  اد مخدرمصرف مول التاخ

  د. باشنرش یپذش و نجی ساساعت بر 72از شتر یباما ع وقت، اسردر  اروان به کمک ددرم

  نباشد: لی موجود ی خاا جایبت تی که نو صورری، دارت رفمتالان س و درمتباقخصصی مرترای خدمات ب

  گرفت.دیاهار خو قرارظتنادر فهرست  •

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

  ند بود.اه خوتی موقتن خدمایاپیدا شود، ی لجای خا بت یا نی که نوزماتا  •

  ید.س بگیران تمایشتربا خدمات م 5472-600-877ماره با شید، اربت داقبه مرترسی لی در مورد دسانه سؤهرگواگر 
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  وم.نظر د

م ر دوظنبه دریافت ل یر مااگارد. ندای هنیهزر دوم ظنتید. ار هسخوردبربیماری خود ان یا ای درمربر دوم ظن دریافت قاز حشما 

 نده دهئهااربه ید اهخوید که میع دهالطاا ه مبیرید و گبتماس  Trillium Community Health Planن تریاشبا خدمات مید، تهس

  نید. اجعه کگری مرید

اجعه ا مرکه مباز شج اری خاهنددهئهاار به ر دومظنرای دریافت بید اهخوینباشد و م ما کهبگری در شی دطیااجد شرنده وده ئهارااگر 

 ر دوم ظنافت یرای دربگی ناه هم. مایدبگیرتماس  Trillium Community Health Planن تریا مشدماتیی با خاهنماای ربرید، نک

  یم. دهجام مینارای شما بای نهیهزن بدوا ر
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  . )PCP( هت اولیاقبر مدههندارائه
 ان ید خودتوانتید. منیکیمه عجاه وی مرب مظمنت اقبمرها و خهنست، اای مالقهته برای نوبکت  اسیسکلیه او تاقبده مردهنئهاار

  .منیکک مکما شن به  آباخنتادر ا ا منید یکب اخنتا  اه رددهنئهاار

ز ا PCP تخاب نا قاز حد. شما نباشگر یاد دافرخصص یا تر متاپرس، پزشکند ناتو می)PCP(اولیه بت اقن مردهندگائهاار

 ید، نکنتخاب ناا نده ردهئهاراروز،  30رف ظاگر تید.  هساربرخورد Trillium Community Health Planکه بش

Trillium Community Health Plan  دهد یا  ع میارجاکی ینیلرا به کشماPCP کند. یتخاب منارای شما با ر 

Trillium Community Health Plan کند. ل میارسا شما یاان برتهنددهئهاارعات الطاد  مورای درنامه 

  کهشباخل ده ددهنئهاار

Trillium Community Health Plan  یم نککار میآنها با نی که دهندگائهاارا. نهآهمه نه ند، ککار مین دهندگائهااراز برخی با 

شبکه نام ج ارخن گانددهئهاارم، ینکنمیار ها کنآنی که با دهندگائهاارشوند. یه میدنامنده نکشرکتهای هنددهئهاارکه یا باخل شده دندهئهاار

Oregon Health ان با ندگده ئهاارن یاد یاما باید، ناجعه ککه مربج شاره خنددهئهااربه ید نابتون است کلزوم، ممر صورت ارند. دد

Plan ند.نار کک   

PCP  ما خصصی شتی و ی اساستباقزهای مرنیامه نده هدهئهاارن یا کرد. اهدکاری خو همکن با شماان تا حد ممتتمال سظفی حابرشما

 اد: هد دانجام خواا ا ررهن کایاشما  PCPند. کی میپیگیرثبت و ا ر

  شود.نا می آشکی شماپزشبقه ا و سابا شم •

 دهد.نجام میاا ا رت پزشکی شمباقمر •

 ارد. دگه مینروز ند و به کنی میگایجا بایک ا در ا رناد پزشکی شماس •

 د.نکش مییرپذن ستااریمبا در رلزوم شما ر صورت دهد یا دع میارجاتخصص را به مشما 

  باشد.شته اتی دتفاوم PCP ند اتور فرد می. هندب کتخانا PCP یک د یبا OHPا در ه شماداز خانور عضوی ه

  .دیریگب سامت نایرتشم تامدخ اب افطل دیتسه دوخ  PCP ییر تغاگر مایل به یم کرد؛ اهتخاب خونارای شما ب ما ،یدنکنتخاب نا PCPاگر 

   ید.ناجعه کرخود مید جد PCP ، به اتییرغتنجام اروز ن همااز ید ناتومی

ً

ً   ید.ندرخواست ک Trillium Community Health Planاز اروخانه ن و دامت رواله سنددهئهارا ،کشزپنادند یارب امتح

 ید: نخاب کتنا ما یتب سادر و Trillium Find a Dentistاز ا  ر)PCD(اولیه ی هابتاقشک مرنپزاندید دناتومی

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

  ید.س بگیران تمایتربا خدمات مش  TTY: 877-600-5473یا ، و 5472-600-877شماره 

 :دینتخاب کناا ن راوت رماله سنددهئهااریت ما، سادر وب Trillium Find a Provider قیرطاز ید ناتومی

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

 : TTY و  5472-600-877ه اربه شمن تریابا خدمات مش ید،اراز دینان به کمک مت رواله سندائه دهارتخاب نار در اگ

877-600-5473 . 

 لب اغای شود. براد میلمدا قنهآ )PCD(اولیه بت اقک مرپزشنانده دباشد که تکی داشپزشنادنید د باانتهادی خانوعضاااز ام هر کد

 ع ارجاا ا رص شمتخصراجعه به منیاز به مر صورت شما د PCD کرد. یداهاجعه خومر PCDخود به کی پزشنانددتی باقزهای مرنیا

 اد.اهد دخو

PCD  است که:تیاهمل حائز یلن دیابه  

  ست.اب طن مخایلاوید، اراز دینن انداز دبت اقگامی که به مرنه •

  ند.کیت میرا مدیرکی شما پزشناندی دهاان و درمخدمات •

  ند.کیت میرا مدیرشما تخصصی بت اقمر •

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


 
 www.trilliumohp.com  40تماس گرفته یا از سایت زیر دیدن کنید: 877-600-5472آیا به کمک نیاز دارید؟ با شماره 

 

 

 ا شم PCPت اییرغت
 از ل بقروز  30شد، ته بااد نداشاردقر Trillium Community Health Planبا شما  PCP گر یهد و دخ دیری ریتغاگر 

ای ر نامهییتغن زمااز روز  15رف ظ د،باششده نجام ان یااز ش یپییر تغن یااگر  کرد. یماهل خورسااای به شما نامهات یریتغنجام ا
  یم.نکل میارسارای شما ب

 

  نده.هدائههرست ارف

 ن یننید. همچتخاب کنا www.trilliumohp.com/find-a-provider.html آدرس نده دردهئهااراز فهرست ا خود ر PCP ید ناتومی

   .ردی گقرار ا شماریتخ ا دردهنهد هئ اراتس فهرز ایغذکا هسخن کی دین کتواس درخای ید،س بگیران تمایشترمات مبا خدیی اهنماای ربرید ناتومی

   است: هآمدید، نب که کسنددههئاارید در فهرست ناتوی که میتعاالطااز یی هالنجا مثایادر 

  یرد.پذید میان جداریمبنده ده ئهاارآیا که نیا •

  (.هاروخانه و غیر، دیارت رفمتالی، سکپزشناند)پزشکی، د هنددهئهاارع نو •

 ن.یشاابا ی طتباارهای هار •

 (.اه دورز رات مالی )سنفلتی و ییوید وتیباقافت خدمات مرین درکاام •

 (.فاهیجم شی و متربتامل ترجمه کبانی )شکمک ز •

  جسمی.یت للوار معاد دچافررای بکانات ام •

 شت یا درها، چاپ انبر زیند سان)ماگر یی دها لب قاا درن فهرست ریاید ناتود. میینا دریافت کن فهرست ریای اغذنسخه کید ناتومی

  ید.س بگیرتما 5472-600-877 شماره بهن تریابا خدمات مشنید. ن دریافت کگایار( به صورت لیبر

 

  ت.القابت من نوگرفت

  د.یریگ باز ویی اتت مالق، نوبهددهنئهاارب اخنتاض حبه مد نیاتومی
 

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

 هد. ع دارجا شپوشتحت نابع یا خدمات ر میبه ساا ا رند شماتونین میهمچشما  PCPید. نی کگیریمصمتاز خود یناقبت موردرد مرمو

ً  .دیریگب سامت اهنآ اب امیقتسم ،تاقالم تبون نتفرگ یارب

ل یا کآمدن مش شیپاز ل بواند قتان میتهنددهئهاار کار، اینبا یرید. گبت بپ نوکانه چی معایا، بریدتد هسخو PCP ید بیمار جداگر 

 به از ینی که ابهتن مریلاوی در خیرنه تأر گوز هان مانع ینسب کند. همچعات کالطان تاشکیقه پزبو ساورد شما اصی در منی خاگرن

  د.شو، مییداری خود دزایااز مفاده تاس

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

  ید.ارن ددهندگائهااریا سایر خود  PCPاز تی که الاسؤ •

 ه.ادخانوتی مالت سالکقه مشبسا •

  د.ینکصرف میهایی که ملکمها یا میتامین، وسخهنن بدوروهای اها، دسخهن •

 :یدیگوبآنها ید و به یرگبتماس بت رای گرفتن نوباری ادعات در سا

  ید.تهس Trillium Community Health Planاعضای از  •

 .Trillium Community Health Planن در تاییناساه شارنام و شم •

 ارید. داز ینتی قاالبت مبه چه نوع نو •

  ن. نیازتان موردو زباید، اراز دینترجم یا به مآکه نیا •

  ید.ع دهالطاآنها  بهد، یناجعه کبه کسی مرروز  ان همیدباتید و یض هسر مراگ

https://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
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 عات الطابت اقای مران برگیال رقنوله حماربدر 54فحه صدر  د.شویار دخورت خود براار مالق قرایرن باگاری رایاز سود نیاتومی

 د. ینب کی کستریشب

 فته.ر ست دازی هانوبت

لغو ا بت رنویرید و گبتماس خود  PCP اب اروف ،دیداد تسد زا ار یتبون ارابجا رگا .دیهدن تسد زا ار تاقالم یاهتبد نوینسعی ک

ست با ان کمد، میع ندهالطانده خود دهئهاراب طز موعد به ماگر زودتر ا کرد. نداهن خوییتعن یتاای برگریقات دالبت میشان نوانید. ک

  ند.نکنقت افا موشم یادد بربت مجنو

ً ً

  ید.پرسبن نشاینارد قور موآنها داز ارد. ته د رفستاز دارهای  قرر موردا دود رنین خاص خانده قوائه دهارهر 
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ک  کماماندهی مراقبت خودسبرای ت، راقباهنگی مبا هم

  .بگیرید
 بت اقهای مرمیتیر یه یا سالاوهای بتاقنده مردهئهاار، )PCPCH(رمحور بیمااولیه های بتاقاز خانه مرا راقبت رگی مناه همیدناتومی

از د تا ینت کبصح Trillium Community Health Planری تت مشا خدماینده خود دهئهااربا ید ناتوید. میناولیه دریافت ک

  د.یاهبخوبت اقه مرندنکنگاههم

 ید و به شما ناسبشا ی خود رتی بهداشهات باقزهای مریانتا  مینا کمک می کشم کلی شماست. ما به المتبود سبهن خدمات یااز هدف 

  یرید. گبا بر عهده د رتی خوندرستالمت و یت سلئوم تا مسینکمک می ک

اعتاز ستا جمعه، نبه از دوشست کند. اخوا دری شمبه جاند ای تویز منشما نده یید. نمااهبخوبت اق مرهندن هماهنگ کز مااید نای توم 

 TTY: 5473-600-877رید. یگبتماس ی شترخدمات م 5472-600-877هر با شماره ظاز بعد  5:00صبح تا  8:00

 یم.کنما همه باهم کار میت از شقباای مربر

 اعی تماجیت ای حمابعی برع و مناا به اجتماا ران شمیشا داشت. اهدک خویی نزدارک همانتهنددهئهاارو ا شما بن تاتباقگی مرناه همیمت

گر یکدیاز شما با بت اقو مرن رما دیاان برتتباقتیم مرکه نیااز ن انیمطارای بنند. کل میتصند، ما کمک کشمت به  اسکنکه مم

  اهند کرد.یه خوهتای برنامهن تانرمااز دپس ی پیگیررای بنند و کی میارکهم

 مت الود سببهی و تندرست ظفشما حک به ند روی کماتوند، میکبت میاقا مراز شم هر کسی که یم کهنب کان کسنیمطایم ارا قصد دم

 کند که ک مین رویه کمیا کرد. نداهکاری خو همگریکدیرای شما با بت ه خدمابندهی امایت و س مدیریاان برتتباقیم مرتتمرکز کند. 

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

 ل یی ذهانهیر زمدند ناتو آنها میند.اهیددیژه آموزش وتی مالی سهاارضه عازی اریبسرای ببت اق مریمتنده ان پروان و مدیرارتپرس

 :ندنا کمک کبه شم

  بت.دیا •

  بی.لیی قنارسا •

 آسم. •

 افسردگی. •

 ال. ارخون بافش •

 ها.ارضه عو سایر •

 :ندناتوین میشاا است. هاازین و سایر هایهیدیت تأرای دریافب به شما آماده کمکن ینبت همچاقتیم مر

  د.ینک کا درا رنهآرکرد نحوه کاخود و یای ا که مزندنا کمک کشمبه  •

  نید. تخاب کنا )PCP(اولیه بت اقرنده مدهئهاارند نا کمک کبه شم •

  ست.ان آساآنها از ی پیرودهند که  ئهاارا ی ریهایهبت و توصاقمر •

  ید.نک کا درهماهنگ رن رمات و دباقستم مریند سنا کمک کبه شم •

  ید.نتاری دریافت ک رفالمتسدمات ند خنا کمک کبه شم •

  ند.نا کمک کان شم و درمبتقازهای مرنیا مورد ن درنتادهندگائهاارفتگوی از گن نایمطابه  •

از برخی ثر باشد. کی مؤزشپیر غیهاازینرای بنند کمک اان، متجامعهع در بسایر منان تیافاند در تویما مبت شاقتیم مر

 از:ند تارب عهالمثا

 ن.یمان کمسن یتأم •

 لم.اهای ساغذ •

 ل.قنولحم •
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  س.الآموزش و ک 

  یا ه، ادی خانونیباتپش 

  عی. مات اجتماخد 

 . Medicareای اردای عضا

اقب ن، مرنتاگانددهئهااربت با شما، اقگی مرناه هملسئویرید. مگبخود کمک  Medicareو  OHPیای ارد مزر موید دناتونین میهمچ

 ل خدمات یبز قانی شما یباتپشعی و مات اجتماتأمین خدرای ب ما هد کرد.اکاری خو همشما Medicare Advantageح رطن ینو همچ

   یم.نکی میارک همادافر اینر جامعه با گی دنرهیژه فو

  )MCR(عضا ال تصاانمایندگان 

  ند.نکیار مک Trilliumرای بتند که هس Oregonز در رای مجوااشت جامعه دبهدن اار مددک)MCR(عضا ال  اتصاانندگینما

 ند که به نا کمک کمبه شند ناتومی MCRن یندگاند. نمانز کمک کنیاد مورماتبه خدعضا اترسی دسند به ناتومی MCRن یندگانما

 نگ اه هماا ر غذن وکسند منعی ماهای اجتماازینند ناتونین میهمچ  آنهاید.ریگبکی پزشی هاقاتالشید و مباشته اسی دستری خود دزایام

  ند.نل کتصامعه منابع جرا به مما ند شناتو آنها میند.نک

  قیرطاز ند ناتو آنها میند.نکی میارک همماش Trilliumلی اخیم دتلیه و اوهای بتاقکی مرشیک پزنیل کیک بااز نزد MCRن یندگانما

رو کمک اع مصرف دموقبه ردنآوبه یاد وه نحند ناردی مادر خصوص موند ناتوها میآند. ننقات کالما مبا شن تانه در خایایدیو لفن، وت

ا کمک ه شمبد نناتویها منآ ند.نا کمک کشمبه یش رمان گیی تأماه براعدکن یا مسسرای مبیی هاستاخور درند دناتونین مینند. همچک

 گری یبمرو آسم ت بدیاهای یاریمبرای بد نناتومی MCRن یندگا. نمایدنب کهای اجتماعی کسمتیسس قیرطاز ا اردی رنند که موک

  ند.ائه دهارمت الس

  اب افطل ،دینک راک MCR با یداهخوینچه مناند. چناسشا میامعه خود رتند و جنی هسااوفربع ی منااارد MCRن یندگانما

  ید.نضا کاع طتبااررای ب هدنیست نماادرخویرید و گبتماس  5472-600-877شماره 
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 ه ای ویژه  مراقبتهنگیماه
 رای ب ICC تنید. خدماا دریافت ک ر)ICC(یژه های وبتاقگی مرناه همید خدماتناتویید، ماراز دینی شتریبک تی که به کم صوردر

  دهد.یرائه ماشتر یبی نیباتپشند ارز دیانتی ن خدماینبه چرادی که اف

  ز:اند تارب عند،تهس ICCخدمات  طیااجد شرادی که وافربرخی 

  تند. ها هسیتللوسایر معار ، یا دچنایبنوا، ناناشا، شنونی که کم راد مساف •

   وندارن دهای مزمارضه عه یاژینی ورمای دهاازینرادی که اف •

  ند. ت هس)SPMI(اوم دید و مدنی شاهای رویاریمبار یا دچ 

   ند.نک دریافت میLTSS( Medicaid(جه بوددت با منیالوطبت اقای مرهینیباتپش که خدمات و یادافر •

  تند.  هس)SUD(اد مصرف مول سوء التاخرای ب )MAT( ییارون درماتحت درادی که اف •

  شده است.ص داده یشختآنها 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 •

 ن. شایهاهادیمی و خانون قداازبسر •

   ند.تسی هیشنپراود روپیزان یلاوید در شط که در معرض خیادافر •

  د.نت هس)IDD(دی نی و رشن ذهااتونهای یتاز جمعرادی که اف •

  اد.افرو سایر  •

  ند: کن کمک کودکابهند اتونین میچ همهی ویژهابتاقگی مرناههم

 فی طعال التاخیص شختند، یا دهز میا بروا رفتاری ریفی و طعااعی/متاجت الکگام مشنزودههای نهنشال که سا -50ن کودکا •

   است. هشدا داده نهآرای ب )SED(ید شد

 د. نتدی هساز نوزیرهپندرم کودکانی که دچار س •

 ند. تهس Child Welfareعضو  •

  

روز  10ظرف ح رطن یاارد.  نام د)ICCP(یژه بت واقگی مرناه همحطرکرد که ید اهیه خوتهرحی ط  ICCگی ناه هملسئوا و مشم

 و  ی فردمتال سظفاف حاهدیدن به ن در رسیند. همچنکهای شما کمک میازینن یبه تأمح رطن یاشود. یتهیه م ICCروع برنامه از ش

   است. نی شما مؤثریما

 یا تبه روز یک مر 90هر بت اقح مررطکند. خص میا مشن رافتااهدن به دیی رساان برتازینهای موردینبایتپشراقبت خدمات و ح مرط

   ید.نریافت کا دح خود ررطاز نسخه یک  یدناتواهد شد. مینی خووزرسادتر به رن زوتانیرماتی و دالمی سهاازینیر یتغر صورت د

 

 کاری  همگریکدیازهای شما با ینفع ای رست که برافی لتاد مخافرل  شامیمتن یا داشت. یداهخو ICCیم تیک یی، اهنما و ررای کمکب

ا یدپدست ی تندرستمت و النه سیر زمی دتبثج میتاننکه به یارای بنید. ککار میآنها ی که با نان و متخصصاندگدهئهاارد نن، ماندنکمی

بت شما اقم مریتیفه ظزد. واپردالی میی و م، معنوشیآموز، یارت رفی،دی، رشگنرهاعی، فتماجشکی، پزازهای ینرح به طن یا ید،نک

ن کمک افتاداهیدن به ا در رسمبه شند تا راا حضور دبت شماقامه مرنای در برتهیساد شاافر است که عن موضویااز ن ینامطال حصو

   یم.نکی میارک همگریکدیاز شما با نی یباتپشرای بهمه  ما ند.نک

  

  د: ناتونین می همچبت شمااقگی مرناههمل سئوم 

 د. یباششته ان ددبوبت اقتحت مرن و بودن یما، تیاحا احساس رتند اهم ک فرمای شاا بربعی ربه مناترسی دس •

  ند. فاده کت اسن شمامتی مزمالی سهاارضه عیتبه مدیرک رای کمببت اقهای مربرنامهاز  •
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  کند.  آسم کمک وبی لی قیت، نارسابیاند دنکی ماپزشت الکدر مش •

  اد کمک کند. صرف مول سوء مالتاخافسردگی و ند نالت رفتاری ماکنه مشیر زمد •

  کند. یهتهن رماح درطا شما براه هم •

 

 به  Trillium Community Health Planن تریات مشا خدماب ICCبت اقگی مرناهمل هسئواز ماری ی برخوردابر

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

  نید. ا دریافت کود رخ ICCبت اقگی مرناه هملئوشماره تلفن مسان 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، ندی دریافت کعاعات کاری ا در سار ICCخدمات 

 دهد.ار میقر
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 یر اعضای زژه وییشگیرانه پهای مراقبت گری والغرب

  سال.  21
از بدو ن دکارای کوبرانه یگیشپع و ی جامنرماتی دباق، خدمات مر)EPSDT(ای هو دوراولیه ن رما دیص وشختی، گرل غرباخدمات

 در تیالکها یا مشارضه عاز وجودند اتودهد که میار می قرشماار یتاخا در ت خدماتی رین مزیا است. لگیسا 21ن تا سلد تو

های بتاقر مریی یا ساناناتوی، ارمیبر طند خاتوتی مین خدماینچهد. یص دشختآنها یری و گشیپاولیه ل احر مرن دتایتمالس

  کاهش دهد.لزومر صورت ا دروانی رکی/شپز

 دهد:ئه میاارا رن خدمات یا EPSDTبرنامه 

 سمی، ل جکنه مشهرگوآیا که نیان ییتعرای ب( لم«ک سا)»کود Well-child یصی شختگری و خدمات ل غربای،کشنات پزیمعا •

  یا خیر.ارد ل وجود دسا 21تا  0اعضای رای بنی او رودی ی، رشناندد

ا ه رشدهادد صیشختل کنه مشر گوح یا کمک به هالاصرای بامات اقدیر ن و سارماتی، د بهداشیهابتاقن مرینامه همچناین بر •

  دهد.یشش مپو

Trillium Community Health Plan طیااجد شراعضای ورای با  رمات زیرید خدبا EPSDT ند، هدست میاکه درخو 

 ائه دهد:ار

ان، ادنوزذیه تغیت  و وضعشرفتیپنی، رشد و او روجسمی عمومی مت الم سظنه مشدیریزهبرنامی هاشنجنات و سیمعا •

 ل.سا 21ن زیر وانان و جکودکا

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

 یدگی آن رسیشان به ا، باشدته ز داشنیاید یتأی به تر هرگونه خدمااگرد. اهد کا کمک خوشمنیازتان به د موربتاقافت مریر درن دیشاا

 خدمات همه نید.  هماهنگ کیه خودلاوبت اقنپزشک مرادن، با دEPSDT کی پزشناندنه خدمات دگوهررای دریافت ب اهند کرد.خو

EPSDT است.ن گایال رسا 21ن تا سعضا ارای ب 

ر یای مجوز، و ساارپزشک دن ااریت، دسانارتپرسی(، تیوپات اسپزشک)عمومی یا پزشک از ا ر EPSDTت خدماید ناتومی

رائه خدمات ارای بند ناتونین مین همچدگاندهئهاارن یانید. ( دریافت کومابت مداقن مرئه دهندگااار)وز ی مجاارتی دان بهداشتخصصم

 نید: یببینجا انید در اوتا میکی رشنپزاندع خدمات داو انون زما .دنهد عاجرا کشزپنادند به امیقتسم یکشزپنادند

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

ً

 . EPSDT  تامدخ تفایرد یارب ییامنهار
 ید.س بگیرتما 5472-600-877ه اربه شمن تریابا خدمات مش •

 :یدس بگیر تمانپزشکیادنه دنددهئهاارشتر با یبعات الطای کسب ایا برکی شنپزاندماهنگی خدمات دای هبر •

Advantage Dental Services (  کی پزشناند)خدمات دAdvantage 
    TTY 1 -866-268 -9631: 711نگایا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  

Capitol Dental Care (  کیپزشناندبت داق)مرCapitol  
 6800-525-800-1   نگایا رطو یا خ 5205-585-503-1ن یاشترخدمات م

 1-800-735-2900 :TTY 
  

Oregon Dental Service ( کیشنپزاند)خدمات د Oregon  
0526-342-800-1   ن گایا رطو یا خ 2987-243-503-1ن یاشترخدمات م

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

 ار ردگان برخویال رقنولاز حمند، تش هسپوشتحت که  EPSDT ه نددهئهاارقات الهای مبت نوتبرگشرفت و رای بید ناتومی •

  یرید. گبتماس  5472-600-877ان با شماره گیال رقنولحم دنهماهنگ کررای بشوید. 

https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/OHP-Recommended-Dental-Periodicity-Schedule.pdf
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  ید: نا کیدپزیر  آدرس به ما یتساا در وب رتعاالطان یاید ناتونین میهمچ •

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

 Services/transportation.html
 

 . اه یرگلابرغ
OHP گری ل غربایاقات برالهای مبتنوEPSDT گری ل غرباستاگامی که درخون. هدهدش میپوشن با سناسب تهای مانر زما در

آکادمی ) American Academy of Pediatricsهای للعماستورز دا OHPشود. ع میماه شرو 6  فرظ الومعم نامرد ،دیهدمی

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 یی هاییاهنمالم رک ساهای کودیتزی و ونهایشگیرپهای بتاقهای مریگرل غربا همهیابر

  کند. ئه میاارا ر

 ارد باشد: ن مویال مشاید ی باگرل غربایهاقاتالم

  شدی. ل رئلگری مساغربا •

 ب: ست سرت •

  72تا  24ن یبک در کوهنجام دهند. اا ن ری سرب خوگرل غربایهاستتگی اهم 24گی و اهم 12باید در ن کودکا •

 هد. نجام داا یش رزماآن یاید باشد، باشته اندن ی سرب خوگرل غربالیبیش قزماآماه که 

 ن  کودکا همهند.کنمیفع ا رر OHPن در  کودکایاسرب برگری ل غرباطر، ضرورتبی خارزیانامه سشکمیل پرت •

  د.نشوند مههرب هندیت پرو مدیرطتوسیری گیپاز خدمات ند ناتوسرب مییت با به مسموم التبم

رای بر طن و خس ساسا( بر هل و غیرکسی شال دلوش سیزماآ ،نیخومتست کند ن)مااز ینورد اهی مگیشزماآهای تتسسایر  •

 فرد.

 ی.ایهتغذیت ضعجش ونس •

 ها.ثهلا و هانندسی درازببا باس لن بدوی جسمینه معا •

 (. نیاو روی مجسمت الشد سمل بررسی ر)شامت و رشد الامل سبقه کسا •

 کی است:پزشاردهای دنستاا با قباطه م( کاکسن وقی )تزریازسنيیما •

 :(لگیسا 18لد تا از تو)ک ی کودازسنییمانی زمابرنامه  •

www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html  

 )19+(:   نالگساون بزریسیناواکسنی زمال جدو •

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

  ن.اندفرزن و یلدارای وبش بهداشت آموزنمایی و اهر •

  کی است.پزشضرورت رای انی که داو روسمی مت جالان سای درماع برارج •

 ی ضروری.ینایبی و یاشنوهای شیزماآ •

 نید: یببینجا ارا در  Bright Futuresنی زمالگی. برنامه سا 21 ن تا سص، ن خاینسشده در یهی توصهایگرل غرباخدمات و •

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

  اد.افرو سایر  •

 

 یر یتغی یا اریمبل یلدی به نزماهر  شاید در شده است کهنیریزبرنامههای کاپنات یا چی معالن شامینهمچ EPSDT قات الهای مبتنو

  تد.فیب قتفاای تمالدر س

 

 .EPSDTدرمان ص و خی تشجاع،ار 

 یت  وضعاد یامصرف مونی، سوء ا، رویجسممت الای در سارضه عهاهدواند در صورت مشتن میتایهلاوهای بتاقنده مردهئهاار

  کرد. اهدخور کمک تیشبن رما دص و/یایشختی به گریده دندههئاارهد. ع دارجاا ا رنی شماندد

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
https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
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قت با اف صورت مواد. دراهد دح خویضم تویا قین یلدا و وکبه کود اع رارجایاز به ندهد، نجام میاا گری رل غرباای کههنددهئهاار

  اد.اهد دنجام خواا اری رادمور انده دهئهاارع، ارجا

Trillium Community Health Plan  یاOHP  کرد. اهدبت کمک خواقرگی مناه همبهاز ینر صورت نیز د  

 ود:یر شیاز به خدمات زنص یشختست موجب ان کگری مملغربا

 معک.نک و سی علهاز جمیی اشنو و یینایبص قنن رماو د صیشخت •

 از ین ن مورداندت دمال سظفن و حادنیم دترمنت، رد و عفون دیکسترای بولیه که ان ینزوم در سلر صورت ن دانداز دبت اقمر •

 است. 

ست، اناسب گری مل غرباانر زمن دآنجام ااست و الزم سازی ینیماشخص شود که گری مل غرباانر زماگر د)سازی. نییما •

  ( نجام شود.اسازی نییمان رماید دان بان زمآدر 

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

Trillium Community Health Plan ،های کمک مهبرنا، شیآموزهای برنامه اجتماعی، ی خدماتاا برا رنهآن گادنیعضا یا نماا 

  ند.کی معرفی میر خدماتساتغذیه و 

 

  . )THW(ی نتسهداشت ان بکارددم
ا کمک شمید به اراعی خود دتماجازهای ینی و تی بهداشهابتاقاره مرباالتی که درنه سؤیر زم د)THW(ی تنشت سابهدن اارمددک

 ن ینا همچنهآ. ندنکبت شما کمک میاقمر در لیاد دخافری و سایر تی بهداشهابتاقن مردهندگائهاارن یب طتبااراری رقرببه آنها نند. کمی

  نند. ا کمک کمبه شند ناتویارند که م دطتباارامعه تی در جاد و خدماافربا 

 ارد: دتی وجود نتی سان بهداشاراز مددکلف تع مخند نوچ

 یت ا حماههادار و خانواد باردفرااز ن زایمااز پس ن و زایمای، ارل باردوط که در ستادی  فرانیماله زبقا: انیماله زابق •

  ند.کشکی مییرپز غشخصی و

 

 کمک شمای به  فردنینارد. چآگاهی دن تاندگیل ز و جامعه محردمبه مبت نسعمومی ر بهداشت مددکا :هعامجت داشار بهکددم •

ک ا کمبه شملم ارهای سات رفعوامعه در شرشت جابهدار مددکید. نا کیدپی ترسی دساعتماجو تی اشبهدت تا به خدماند نکمی

ً  .دنراد امش اب یکرتشم یگدنز تایبرجت ای نابز ،تیموق الومعم ناراکددم نیا .دنکمی

 

ن ایطتاشرساس اتا بر د نکنی میبایتپشاز شما دهد، و ئه میاار ار به شما ابزعات والطای که فرد :یخصت شالمای سنماهر •

 د. ید بگیرو رفاه خوتی مال در مورد ساصمیم رتن یبهتر

 

ن است کا ممی است. ارگی برخورددنتجربه زاز ی بودبهاد و یتاعان، مت روالنه سیر زمی که دکس: امت هیانبتیشص پخصمت •

اجه ن موامت روالت سالکد و مشتیااع نی که بااز کساآنها  است. تیاداعان یا مت روالان سدرمی باشد که درگیر ن کودکیلداو

  ند.نز کمک کینارد به شما ن موی همنند دراتوا مینهآند. نکی و کمک مقیتشوا ا رنهآ، ندنکنی مییباتپشند، تهس

  

ح رطا من رتایهاازینا و ائل شمند و مسککار مینه بهداشت خایم تاز ی خشبن ای که به عنوفرد :امت هتداشص بهخصمت •

های ارضه عیاد،تاعاز تا ند نمک کما کشند به ناتود و میننکی مینبایتپشر جامعه خود اد دافری عموممت الاز سن یشااکند. می

  ید.نا کیدپد بهبون امت روالیا سجسمی 

  

 می ها کمکنآستان به خپوی سرهریا شای لهیبع قام عمومی جوتمالبود سبهرای بکسی که  :ایهلبی قینتت سداشن بهانکارک •

 .باشدای لهیبهای قهیوص شت مخیددهند که شائه میاارا یتی رماش، مشاوره و حآموزآنها کند. 
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THW ندنند، ماا کمک کبه شمی ارد زیادر موند داتومی: 

  ید.ه جدنددهئهاارن تیاف •

 ن.تاازین مورد یهابتاقافت مریدر •

 ن.تایزایاناخت مش •

 ی.رمت رفتاالنی سیباتپشت و مورد خدماعات در الطارائه ا •

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

  ید.نبت کی صحا وبید نابتون که ماعتاتاجاز دی فر •

 

  یرید. گبتماس ما  THWه طباا ربان، تشاز خدمافاده ت اسهنحوا و ه THW مورد ر درتشیبعات الطای کسب ابر

 : THW ابط س راطالعات تما

 

 Kristinia Rogers

 krogers@trilliumchp.com 
 877-600-5472

 

د: ینا کیدپ آدرس زیر ن دراتمیساا در وبز رعات به روالطاید ناتوی، مTHW طباس رتماعات الطایر یتغر صورت د

 .www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html

 

  

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html
mailto:krogers@trilliumchp.com
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  ترخدمات بیش
 )ILOS(ن گزیایجات خدم

)ILOS(ن زیایگجات مخد   

Trillium Community Health Plan تحت مات خدی رابی کپزشلحاظ ز  اسبیانمن یزگی جاهکد ده ه میئاارا  رناتیاکم ات یاماخد 

ی نما زدرا ضع اایبری ثرمؤی هاهنیگزن نواعه بی تماخدن ین. چدارندم  نا)ILOS(« نیزگی جاتماخد»مات خدن ی اد.نتهس OHPپوشش 

  هبا  ریر زردموا Trillium Community Health Plan. تیسنن مایضاع ااینیازهی وگپاسخی تنات سمخدنات و اکم اهکد شو ه میئراا

 د:ده ه میئراا ILOSن نواع

 

ی نمادرمات خدی رابی نیزگی جاننواعه ب زین ایگجحیط مک در ی مت روان سالالحیتاصن باایمت هودبهب و یانخدمات پشتیب

د نمنیازی  رفتارتمای ساله هضرعار دچاه کد باشناسب می یضاع اایبر است نکمم ILOSن ی اد.شو ه میئرا اریمت رفتاسال

 . تندی هسعمات اجی روانیبخشنتوامات خد

ن بدوی هاهمبرنال مد شانواتن مییزگی جایطمحیک ر  دن رواتمت سالیصالحن باتایامد هبوهبی و نیباتپشمات خد •

  د.باشی تنک سینیب یا کلمطیط محز  اتررا فتماخد هئرا اایهلمحه و عم جاربی نتبممات خده ئرا ای،گنماهه

 ن صاصتخم، متای هنیباتپشد ییموردتأن صاصتخموسط تشده هئرا اتیکمشاری و باطتارمات خد: ILOSز  اهاییلمثا •

 ی نیباتپش هئرا ان ودشاوز خ اتباقمرر  دضاع انردکل یدخی رابن  رواتمسالیط راد شن واجرااکما هی، متاداشت ههب

 است نکمممات خد ی.بودهبه بمک ک، و لقتمسی گی زنداهتمهار، هبلمقای هاتمهار، تمت سالییرد مدوبهبهت م جداوم

 ل مد و شانشوه ئراای گروها ی دیفرلسات ر ج دعی ومات اجینی یاالبی هایطمحر  دتشخیصی و ب ارزیاازد عبا یل بق

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

 

 ی راب است نکمم ILOSن ی ای.تنیط سمحیک ر  دهبمشامات خدی رابی نیزگی جاننواعه به معاجت اشهدان برادک مدخدمات

 مات جامع خدا ی، هاتمهاره عوستموزش و  آل خطر،معواهش کاا یشاوره و/م رییگیشپی وهاار دهبه کد باشناسب می یضاعا

  . دارندز یانه عم جابانییتپش

ه ئرا انتییرسغتحساب صورر دوصل  رواازاده فت اسیا بان یزگی جایطمحیک  دره که عم جاتداشهبن راکاددممات خد •

 د.نشومی

ی هایطمحر  د)CHW(ه عم جاتداشهبن راکاددمسط توا ضعاز  اتباقمری هاستمیی سگنماه: هILOSز  اهاییلمثا •

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

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

 عات طال احیضتو، زییرهمبرنابت/اقمرم یته بمک ک، ردموار یی و ساکپزشی هات مالقاارقر درا ضع اضورل حیهست

 د.شو ه میئرا اتماخدن تازها و یافیندرک ه بمک ک، و شتیداهبی هاتباقمری و تداشهب

 

 ر  دایضعای رابد یشا ILOSن ی ابت.ز دیا ارییگیشپی ه ملمبرنامات خدی رابی نیزگی جاننواعه ب ابتدی از یرپیشگیلی مه مارنب

 . اشدبناسب م 2ع نوبت ه دیابتال ب اض خطرعرم

 یک نیوه بر کل عالی،محله نتابخاکا یی اه ورزشگباشک ید ننما، عیمات اجیطمحیک ر  دتبز دیا ارییگیشپی ه ملمبرنا •

 د.شو ه میئرا انینال آتماخد ضوری یا صورت حهبمت سال

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

وسط تی مل DPPه ئرااز ا ILOSن یا. شوده میتشناخیت مه رسب )CDC(اری میبز  ارییگیشپل و ترنکز کمری سو

 د.نکبانی مییتپش، تندهس DPPن گادهند هئرا ایطراد شا واجم اد،نارحساب ندتصورخت ه زیرساکی عمات اجایهنماساز

 

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

ز کامرر یا سایطب مر  دنتیطور سه به کی دهریمشاوره شه به کد باشناسب من دشازانون و مایزا ازن پس راادمی راب است نکمم

 د.نار دنیاز، وندشه میئرا اپاییسر

  . شوده میئرا انتییرسغتحساب صورر صدول  رواازاده فت اسیا بان یزگیجایط محیک ر  ددهییرمشاوره ش •
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 ه نیم زدرموزش  آوه قابلا ی، نتیشت سداهبر کاددم، جوزمی رادار ستاپروسط تشده هئرا اورهمشا: ILOSز  اهاییلمثا •

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

 د.باشنا ید باشمات خدن ی اایبرل قتمستحساب صورر صدو هبر اد قه شایدک

 

 م یتا ب، یممصتن یترهبن ترفگی راب. تاسی میتی تالش، یرا خی است بناسما م شایبر ILOS ا ی آهکنی اردمور  درییگمیمصت

 د.ارد ندوجوا ه همبرنان ی اازم داکیچر ه دتکی شررابی  اجبارد.ار دیگتبسا مه شبتخاب ن ال،انحی انیم. باکما کار میبت شاقمر

 ات عطال المه شایعطال انی اد.شو اده می دعطال اهان آهبل ب قروز 30، قف شودتوم ضاع ادریافتی  ILOSه کی تصورر د

عات طال اایبرت )اس  د شدهرن  آازی بخشا یی ه طور کلبه ک است وششپتحت مات خدی رابر ظنت تجدیددرخواسیت و اکش

 ، داریدی السؤمات فوق خدا یا یزام ازیک 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 ا ب

 

  مت سال باطتبدمات مرخ
 بهبود به  HRSهد. دئه میاار Trillium Community Health Plan ند که تاضافی هستی  خدما)HRS(مت البا س طبتخدمات مر

 ا و عضارای بایا ر مزاعی دتماجتی اارکتباا و عضارای بپذیر افطنعاتی اخدم HRSکند. و جامعه کمک میعضا الی  رفاه کمت والس

 ی به گیدسای ربودجه براز فاده ت اسنیتربهبا  Trillium Community Health Planدر  HRSنامه ست. براجامعه بزرگتر 

 آدرس د. درنکرفاه جامعه کمک مید بهبورای بندگی شما، ل زحند مناعی، ماتماجر طل خامعو

www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx ه طبار ری دتریشبعات الطاید ناتومی 

  ید.نب کت کسمالبا س طبتا خدمات مرب

  

   ریذپ فاطعنا تامدخ

ند. کعضا کمک میامت ال سظفحبه  است که تیا خدمایم الاقاز ی نیباتپشپذیر افطنعاخدمات 

Trillium Community Health Plan دهد:ئه میاارا ر ریپذافطنعان خدمات یا  

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

ن زمات رای مدباجاره کی ینه کمزیی، هجابههای جانهیهزاز ت یحمارای باجاره  هپردند سنن، ماکسمدت مهتاهای کویتحما •

 (قآب و بر)شهری خدمات ازی نداهاهای رنهیهزیا  ه،کوتا

  انتبیمارسدر ن ی شدتربساز پس اهت قنن ار دورت د موقهپناکن یا سرمس •

  شیورزس  لباش یافند کنند، مانکیت میلم حماارهای سات رفازمی که الاق •

  تمالی سهامهبرنااه دور یا ز راسی ستری دابریی هاهگاتیا دسراه  هملفنت •

 ا  هوا یا فیلتر هوهید تهوننند ماکن کمک میتتامال سظفبه حی که اردر مویسا •

  د از:نتاربر عیذپعطافنامات داز خی یهالمثا

 مادناب سناتمت و سالمات دمه/خبرنا •

  یدارهگنر و یمعترو/ دوخت خوسقل یا نولممات حدخ •

 یسرتسدد یجااای هیتلبی، قاکمکای هه گاتسد، یبنای جاه مکک •

 دینکسب ک Trillium Community Health Plansر یذپعطافنامات د خهاربی درشتریبعات رس اطالدآ ایندر 

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
https://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
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  یعامتجا تعفنم یراکتبا یاه حرط
  تند. هسامعه ه جرفات و مالد سبهبورای با و جامعه بزرگتر عضای ایی برهایت و حمااعی خدماتتماجفعت نکاری متباهای حرط

 شته اسی درتسنی درمای دهابتاقمامی مرتید به اد باافرهمه یم که ارر د. ما باوستا ما مهم یا، برابری در سالمت برTrilliumدر 

های انازمسها با ازینن یافع ای رنیم. ما برکا مییدپا ا رنهآازهای ینیم. نکتوجه مین مالیامع مح در جوانیمعضااات رظنشند. ما به با

 اد افرن است کند. ممل کتصنی منی و جسمارمای دهابتقاا به مراد رافرد ناتوکار مین یام. ینکارکت می مش)CBOs(امعه ی بر جنتبم

 :ازند تارب ععی مات اجتمافعنکاری متباهای حرطاز خی ند. برل کتص( میارل )سوقنولن و حمکغذا، مسبه منابع ا ر

 هنگی فری خاصهاا غذبهترسی  دسن ویباتپشیی ا غذادرهای مونباا •

 ترمناآموزشی ضاهای اد فیجا •

 لیاعی محتماجاکز  مریازی بازسابرای یهرماپین سمی کهاهروژپاری در گذیهرماس •

 لهب قاانکار به عنوی نیرو و )CHW(امعه شت جابهدن اار، ممدک)THW(ی تنسان بهداشت اردکش مدسترگ •

 ز: اند تارب عاعیتماجفعت نکاری متباهای حرطگر یاز دی یهانهنمو

  هادیت خانو و حمالدیناه وبآموزش رای بی یهاسالک •

 سی ستره دازتیجات سبزا و ههبه میون اورزارهای کشاازب قیرطاز ند کها کمک میهادبه خانوامعه که ی بر جنتبهای مبرنامه •

  ندباششته اد

 منیا یهاروهیادپچرخه و  دوطوطخند نل، ماقنولنه حمالفعااء قتار •

ن اآموزشنالی دیتحصیری  یادگی وفطعا-اعیتماجت مالبود سبهرای ب پرورشی طییک محاز ر که ه محوی مدرسهابرنامه •

  د.نکی مینیباتپش

  وما نه تریر زمنه دهاآگاهای یتلفعا مورد رن د کودکاه اجتماعی ویژیاهانازمن و سلمارای معبآموزش  •

 

  دهواخاناعضای ز  اکیودتان یا ی خبرای مت سال باطتبمرمات خدت یافدره حون
5472- 600-877  ن فلتبا شماره ید ناتوین مینید. همچن هماهنگ کانتهدندهئهاارید با ناتویمت مالبا سط بتاست خدمات مررای درخوب

 .ندنل کارسان یتاا، برباشداز شما ینسب با انتالبی که ما قین به زباا ستی را فرم درخویداهبخوآنها از ید. س بگیران تمایتربا خدمات مش

 

 ی خدمات است شما برااگر درخوشود. ی اتخاذ میورت موردیر به صذپافطنعاهای خدمات ستارخوا رد دیید یی تأابریری گیمتصم

 اما ید، نظر کنید تجد درخواست یدناتونمی یرپذافطنعادرخواست خدمات ای رد اهید کرد. بردریافت خوای نامهیر رد شود، پذاف طعان

   ید.نر کسب کظندیتجدهای تواسکایات و درخبا شه طباری در شتریبعات الطا 87حه فص. در یدنیت ککاید شار دقح

 ن فعاال مدیوک Ombudsید. س بگیرتما OHA Ombuds مهانرب اب افطل ،دیتسه لکشمار بت دچاق مر و در دریافتیدارد OHPاگر 

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

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov ید.راگذب 0450-642-877ماره ی شایامی برپد یا ینیمیل بزا 

ً

ً

 تماس  2-1-1با یی اهنماای رشد. بربامی Info 211، ستاترس سا دردر انجمن شم و خدمات دنیبایتپشرای بگری که ینبع دم

  ید.نن کیدد Info 211یت سااز وبید یا بگیر

 

  هانت دسالمقبت اجتماعی امر

های حرطد. ننکان دریافت می دهتمالی سابرتی ور خدمامحعههای جام طیه در محیم کتیی هسعضاااز یت خر به حماتفما م

، (اننن زاادان نوز)کودک WIC ، برنامه ساربه مدیژه وز وا با مجن راندن و دهاشت دابهد لینسئود منناتویکی مپزشناندد

Head Startشت ابهدی هابیارزیانجام ارای باعی تماجهای انکمدت و سایر منیالوطبت اقز مراککی، مرشپزهای بط، م 

ای رسهن مد کودکایای برناندی دهاتنالیش و سینارید، والورنند فمارانه یگیشپی خدمات برخن ینچ هم آنهاتد.فرسبن اندن و دهاد

  ند.دهش میآموزن یشاهااننداز دبت اقوه مرنحه ارببه مردم درند، و دهمینجام اضور خود ا در حین حر

mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
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ید، در ارجامعه د که در تیدمایم. خنکی میارک همگریی دهان زماسام، با یارندار ن کیانجام ارای ب تیبهداشل سئور جاهایی که مد

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

  د.یس بگیرعضا تماادمات خید یا با پرسبدهد نجام میاا ر

 

 زاد آدسترسیی هاحوزه

امعه تی جاکز بهداش، مر)FQHC(ل ا فدریتحالرای صاتی داکز بهداشا مربیژه یی وهاادارد قر، Oregonدر قطر اکثر مناد

)IHS( ن تاپوستی سرخداشبهای خدمات ه یکنیل و ک)IHCP(ن ستاخپوسرتی ی بهداشهابتاقن مردگاندهئهاار، )RCHC(یی ستارو

 یت ع ویزجاارن بدوز و ن مرکآی به اراگذن وبدوسسات ع مؤر این نودهد تا دا مین رکاامن یان عضایماابه یژه های و ادارد قریم.ارد

  ند.شو

 آیا ید که پرسبیرید و گبتماس کز ا مربید ناتوید، 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 فهرسیدس بگیرعضا تماا
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  تفت مراقبریا دگان تا محلونقل رایحمل
 Trillium Community Health Planضای ه اعهمرای ت بت مالقاوبن به نونقل رایگاحمل

 سان تماگیااری ری سوای( برکپزشل قنولیت حم)مدیر MTMید، با اردنیاز به کمک قات البت مبه نون یدی رسااگر بر

 ش پوشتحت رفتاری که مت الیا ساروخانه پزشکی، دناند، دنیسمایت ج هر ویزبهاجعه ای مربرید ناتوید. میبگیر

Trillium Community Health Plan ید.ار شوان برخوردگیال رقنولاز حمست، ا  

 یم اهبخوای هندناز را، یا یما بدهه تاکسی ریاا کریس توبوا طیلبت به شما  اسکننید. مماری کسوواست ید درخناتوان میتهندیشما یا نما

 د. هیچنرا برساشما یم تا ازپردبن یبنزه نیهزن نتاستااز دوکی یه یا دای خانوعضاااز کی یبه شما، ن است کار کند. مما سوا رشم

 ش، شت پوتحدمات شت خای رفت و برگهرگز بر Trillium Community Health Planازید. پردنمین خدمات یارای بای نهیهز

  هد. دنمیی به شما بتحساصور

 .لنقو حملیین زمان تع

  یدگیربتماس  711 اب افطل TTYن ابرارید؛ کس بگیرتما 1552-583-877به شماره ( زشکیپل قنولیت حم)مدیر MTMبا 

ارگر، وز ک رل،القت اسروز، بودنو، روز یادل روز سال: یطتعهای روزر. عص 5:00صبح تا  8:00ه، بنبه تا یکشنی: دوشارعات کسا

  سمس.یز کرو رواری رگزکروز ش

ً

ً  ی هاازینیم ناوتکه مینیااز ن ینامطاال به رون یایرید. گبتماس اری ت سون وقییتعرای بقات البت مز نوال بز کاری قرو 2 لقادح افطل

  ند.ک، کمک مییمنآورده کبرا ل رقنولی حماشما بر

 رعی اد فاردقررف ط NEMTاری رگزا کایار کنیماپد، ست شواشده درخویینتعنجام ان زمااز ل بز ق رو)2(ز دو ای کمتر طسفر اگر 

 د ناتونیز میا ر NEMTنده ده ئهااریا  NEMTه ندنان رفلت نام و شماره ار دهد؛ قرعضوار یتاخا در راری رگزن کافلتید شماره آن با

 یست.نامی لزااما ر دهد ا قرعضوار یتاخدر 

ً  یرید. گبتماس ( نقل پزشکیولیت حم)مدیر MTM اب افطل .دینک هدافتسا یراوس زا دعب زور ای زور نامه یارب دیناوتمی

اری ن سوزماید ن اتود. میین هماهنگ کددتعهای مبتی نواا براری رسویک از یش بن زما همیدناتومیید، سشناییا شخصی که مشما 

  نید. ن کییتعیش پاز دی بعروز  90ا تا نده ریآقات الهای متبی نوابر

   باشید.یچیزظر چه نت تماس مهنگام

MTM رای بک ل دربالخواه شما و به روشی قن دزبابه ند ناتور مرکز تماس است که مینی دای کارکناار( دشکینقل پزولیت حم)مدیر 

  است. انگیا کمک رایننند. ا کمک کشم

 ن یننیم. همچکیگو متفل گقنولی حماان برتیازهیانباره  و دریمدهوضیح میترای شما ببرنامه د، درباره یریگس میی که تماابهتن مریلاو

  ر. یشد یا خباراه شما  همسیید کاراز دین  آیاکهنیام و یپرستی میالاا سؤشمجسمی ی هاییواناترمورد د

 یم: اهخواز شما میا ر ریات زعالطا، یدگیرس میی تمااران سون زمییتعرای بگامی که نه

 ل شما. کامنام •

  س شما.ه تماارس و شمآدر •

  لد شما.تاریخ تو •

  ید.ناجعه کرید مباکی که ینیلیا کپزشک نام  •

  قات.الت مبتاریخ نو •

  قات.البت مزمان نو •

  قات.البت ماز نوپس ن ر کرداان سوزم •

  ند.ا کمک کبه شمراه  همیشخصید اراز دینآیا که نیا •
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 (.ناتاحیوک یا خدمات به کملچر یوند ن)ماگر یه دنیاز ویژهرگونه  •

 تحت ت رای خدمابقات شما الار م قر آیاید وتهس Trillium Community Health Planعضو ا شما یآیم که نکسی میما برر

اری ست سواو به درخطعات مربوالطاکرد. ید اهخود دریافت خواری  سور موردی دتریشبعات الطات اعس 24رف ظ است. شپوش

   کرد. یداهیافت خودر ید،نکتخاب می نا( که سکل، فییما، نیفلتتماس )به روشی ا خود ر

 . ندش هدایپ و ندش راوس

 د ییی تأا، برنتتاب نوازل بقروز  2ل اقما حده شندنا. راهید کرد دریافت خوااری رشرکت سوه یا ندنااره ر، نام و شمقاتالبت ماز نول بق

 یقه دق 15 ات ،دیدرک رید رگا .دیشاب رضاح عقوم به افطل .دننکار میقرر سون مزماا در ا ر. آنها شمگرفتاهد س خوتماا شما بعات الطا

 10:15ت عد، تا ساباشده ی شریزرنامهبح بص 10اعت ی سا شما بریاراگر سونی یعند. نمار میظتنما مه ششدیینتعن زمااز بعد 

  ود.بند اهر شما خوظتنح مبص

ً

  کند. ه مییادپل ا در محا رتتان، شمقاالمبت از نول بیقه قدق 15ل اقحد

  یم. نکه میپیادا ا رب شمطن ماز باز شدل بیقه قدق 15اکثر حد :ت روزات مالقن نوبلیاو •

ت قاالت مبینکه نواگر یم کرد، ماهار خوا سوا رب شمطن مشدته بساز پس یقه دق 15حداکثر تا  :ت روزات مالقبین نوخرآ •

 د.نرسن پایادن به ته شبساز پس یقه دق 15رف ظ

ن یلداو ه،ندینین نمابدهید. همچ درخواست ها انن زمیااز ن زودتر شدیاده پار شدن یا ی سواید برشما با :شتربیان ت زمدرخواس •

  ند. تی کواسن درخینز ما چاد ناتومی انتتپرسیا سر

ارد، دنا وجود شمبرگشت سفر  یاخصی برار شدن مشان سومر زاگ :دیگیرس باتمارید، دص نخمشار شدن سوان ر زمگا •

  اهد بود.ن، آنجا خوتاتماساز پس اعت س 1ت رف مدظتا هندنا. ریدس بگیراتم ما باید بودآماده گامی که نه

 

MTM اده یپر و اسیر سول موطگری در ین دار است مسافکناست. ممک شترل مقنولبرنامه حمیک ( شکینقل پزولیت حم)مدیر 

ا کمک ل به مان رویانید. یزی کربرنامهآنها رای بروز ن هماسته شود در ااز شما خون است کید، ممار دقاتالار م قرندیناگر چشوند. 

  یم. باشه تتری داشرهای کمفتا سند کمی

( تی)مسافلی یازه مادناند به ناتو می ادافرن 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 دیتئولمسو ق وفر حقمساان نوبه ع

 : دیتار هس برخوردقحقون یااز 

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

  د.با شما برخورد شوام حترابا  •

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

  کند. ن مییا تأمن ریتاهاازیننید که افت کیبی درل قاان یابا به زلب راطم •

  ید.نفت کی دریابتمیه کالاعشود، رد میل قنولست حماگامی درخونه •

  ید.یسبنوخود فر به سجرت مورد تی دریکاش •

 ید، نر کظنیدتجد درخواست ،ت اسهنه رد شدالعادصورت نابه اری ی سواست شما براخوید درنکیحس مکه یت صوردر •

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

 ز: اد نتارب عشماهای یتلسئوم

  نید. رخورد کبنده نا و رانافرم با مساحترابا  •

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

 (. ینلی ماشندل: صنید )مثافاده کت اسنییماات یزتجهسایر ی و نیماند بز کمران  قانوقبط •

  ید.ن درخواست کلبز قاا نه راروخاند دنافی مااضهر توقف  •
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  . ناترفس وغ  لا ی رییغت
  MTMن با ار شدان سوز زمال بعت قسا 2ل اقید، حدنن کییتعن آرای ب ییدان جدا زمیید نلغو کا ود رفر خید سباید نادگامی که مینه

  یرید. گباس تم( قل پزشکینولیت حم)مدیر

عات ر در سااگیرید. گبتماس هر ظاز بعد  5:00بح تا ص 8:00به، نیکشبه تا ن( ]دوشنقل پزشکیولحمیت )مدیر MTMبا ید ناتومی

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

  یرید. گبتماس ( پزشکی

 .شوید ضر نمیحانی که زما
 ن زمااز س پیقه دق 15ل اقک محل، حداز ترل بن قتاهندنا. 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 مر کرداه 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 بیم قنلزم کا ما رشم

 

   شود. لغوفری سا برخواستتاناگر 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

 امه رد نی شما ام بریتصماز پس اعت س 72 رف ظسفر شما رد شود، اگر شود. سی میان بررنارکاز ک نفر دو طتوسرای شما بل ارسا

   است. هآمدعیه الطااست در  رد درخولیلن و دیناونیم. قکل میارساا است ردرخو

 از نید. ح کرطم Trillium Community Health Planرای بی رظندیتجد درخواست یدناتو، مییدتسین قافواست موا رد درخباگر 

 برجا یم پاتصمن یااگر ر، ظنیدتجدخواست ز دراپس ارید. ر فرصت دظنیدتجد درخواست یاروز بر 60ست، ا رد درخوارطاخخ 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

 از:ند تارب عاهیادخویا د یتکااز شه نند نموید. چناهی کادخوت یا دیکانی شزماهر ارید در  دقح

 ودرونی خیمابه  طی مربوهاغدغهد •

  ت خدماتیفیک •

  (تاخیند گسن)مان اندگدهئهاارن و نندگااا ربل تعام •

   برنامه قبطتی واسسفر درخارائه خدمات عدم  •

  هندنک مصرفقحقو •

 د. یاموزیبی یدگو جلسات رسها رظنیدتجد ی،اهادخوت، دکایاه شاربی درتریشبعات الطا 87فحه صدر 

  رفاسم یامنهار

 ید: ن آدرس زیر دریافت کازا ( رنقل پزشکیل و یت حم)مدیر MTMفر نمای 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

   باشد.واه شما لخفرمت دن و به زباند اتوی میاغذنسخه کاهد شد. ل خوارساز کاری رو 5رف ظخه نسن یایرید. گب

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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 :ندن است، مایتریشبعات الطال اهنما شامر

  تی.ل کمک حرکیر و وسالچیو •

  رو. نی خودیما •

  ده.ننان ریناو قویف اظو •

 رد.ید کی نامساعد چه باا هوب وآا در ینسی و اورژا طیادر شر •

  دور.رای مسافتبقات الهای مبتنو •

 اقامت  و ییا غذهوعده نیهزرداخت پازب •
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 تلفن. ریق ویدئو ومراقبت از ط
  است که شی( روشودته میخشنانیز  دور هاز راکی پزشناندر و دراه دو ازکی پزشن انین به عنور که همچراه دواز مت اللث )سله هت

 ید ناتو این معنی است که میبه دور هاز رات مال. سیدار بگیر قربتاقت مرتحب طیا میک نیلراجعه به کن مبدود یناتوآن می قیرطاز 

های القاتم Trillium Community Health Planنجام دهید. ا یصویرتتماس نی یا فلتتماس ق یرطاز ا قات خود رالبت منو

 نده دهئهااربه های زیر شز روافاده ت اسابهد که د ا مین رکاامن یاراه دور به شما از ت مالدهد. سمیشش را پو دور هاز رامت الس

  نید: اجعه کخود مر

 (تی)صون فلت •

 (یتصویرتی/ )صوند ن هوشمفلت •

 (یتصویرلت )صوتی / بت •

  (ییرتی/ تصو)صویانه ار •

ام است نجال ب قاانتیانچه برآ مورد د درده خوندهئهااربا ید، ارندسی سترئو دیدا وینت نتریااگر به تند. سن هگایاا رهشن رویاهمه 

   ید.نبت کصح

 

  دور. راه ازت سالمدگان ائه دهنارتن یافحوه ن

 دور هاز رات مالان سکام مورد باید درات، قالت مبتن نو گرفیاس برم تماگان. هندارند دور هاز رامت الی سهانهین گزدهندگائهاارهمه 

 www.TrilliumOHP.comا در ( رهندده ئهاارن ت)یاف Find a Providerی نیع ما یتجوجسار  ابزیدناتوین مینید. همچپرسب

 دینررسی کب

 ید ناتواین میبربنا، ستینل  کامست فهرایند. ینبزمت ال عاشده رن داده نشا یر زیراه دور در تصومت رالسنده دهئهااررای بکادری که  

 ر. ی خند یاده ئه میاار اه دورز رات مالیا خدمات سآد که یپرسب و یدس بگیرتمانده خود دهئهااربا 

  

ً ً

•

•

•

•

•

•

 ید. ن هماهنگ که خودنددهئهارا اب امتح افطل ،دیراد دوخ رود هار زا تمالس تاقالم رد یریوصت ای یتوص لکشم نهوگره رگا

 . دینک هدافتسا رود هار زا تمالس زا ینامز هچ
 دانی و نسمی، دمت جالدمات سند خار دقد، حننکه میفادت اساه دورمت رالاز سکه  Trillium Community Health Planاعضای 

  نند. ا دریافت کد راز خوین مورد یارترف

  ز: اند تارب عید،نفاده کت اساه دورمت رالاز سید ناتویی که میهاانز زمانه ند نموچ 

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

  خدمات مشاوره. 

 ی.ت حضوریاز ویزپس یری گیپ 

 ید.اردکی پزشل الت معمواتی سؤوق 

  ید.نکیت میعاا رعی رله اجتمافاصید یا اهدنه شیطن قریاریمبل یلبه داگر  

 د.ی مطب برویایک نیلبه کید ه باید کتیسنن ئمطاگر م 

https://www.trilliumohp.com
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Telehealth یا به ید س بگیرتما 911 اب افطل ،تسا رطخ رد ناتناج دینک یم ساسحا رگاشود. نمییه ی توصاررطضاقع ارای موب 

  د.ینیببا ر 63فحه  صس،ناورژارای ای دهاانتیمارسباز تی افت فهرسیای درید. برس بروناورژان ینزدیکتر

ً

 .یدپرسبیرید و گبتماس آنها دهد، با ئه میاار دور هاز رامت الی ساا برناتی رکاامان چه خدمات یا تاهنددهئهاارید نادنمیاگر 

 . دنتسه یصوصخ رود هار زا تمالس یاه تاقالم
 دور هاز رامت الیت سی ویزاا برخود رتم یسسنده دهئهاارهر تند. ن هسامن تاهنددهئهاار طتوسشده ئهاار دور هاز رات مالخدمات س

  ند.یروی کپن نو قاازید تمی بایسا هر سامارد، د

  ید.نب ککس 11فحه  صتری دریشبت عاالطا )HIPAA(مت المه سیبی یگوسخل و پاتقانایت لب قانخصوصی و قانویم درباره حر

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

  :دیتسه رادروخرب قوقح  نیا زا امش
  ید.نکن دریافت تاازین مورد انببه زا ر رراه دواز ت مالخدمات س •

  ارد.گذبام حتراا نی شمازهای زباینفرهنگ و ه بشید که ته باای داشهندائه دهار •

  د[.ینسب کتری کیشبعات الطا 4فحه ص. در یدندریافت کید یو موردتأسته یفاهی شاترجمه شخدمات  •

  ید.باششته ام دقات حضوری هالکه ملباه دور، ز رامت القات سالم طقنه ف •

 شوید. ار راه دور برخورداز  متالی سانیاز بر مورد یهاار ابزازشید و ته بای داشنیباتپش •

 

5472-600-877شماره  قیرطاز ید ناتونین می. همچیدنبت کاه دور صحز رامت ال در مورد سه خودنددهئهااربا 

)TTY 877-600-5473(به تا جمعه، ناز دوش ما .یدبگیرتماس ن یاشتر خدمات م با

  

از بعد  5:00صبح تا  8:00

  یم.ارر حضور دهظ
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  داروهای تجویزی.

 نید. اجعه کمر Trillium Community Health Planکه بر شی دانهاروخاهر دبه ید ناتو میید،نیه کتها ای رسخهنید اگر با

 ید: نا کیدپ آدرس زیر ا درن مدهندگائهاار، در فهرست یمنککار میآنها ا که با هایی رنهاروخااز دتی نید فهرساتومی

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

 ید. ببراروخانه به دا خود ر Oregon Healthیی شناسا کارت و Trillium Community Health Planی یشناسا کارت هر دو

  ید.نتهیه کا ای رسخهنید نانتوآنها ن بدون است کمم

 . دنتسه ششوپ تحت ییاه هخسن هچ
 است: هآمد آدرس نیادر  Trillium Community Health Planش پوشت تحی تجویزروهای است دفهر

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

id.pdf .یم.نبررسی کرای شما با ن رآد تا یس بگیرا ما تمابیر، ارد یا خار د قرر فهرست مان دیتاارو دد کهیتیسنن ئمطاگر م  

 عات الطا به یگیرمیتصمرای باگر  کرد. یماهی خوگیریمتصمن آ مورد دراعت س 24رف ظید، اراز دین لیبد قییتأی به اسخهنرای باگر 

  کشد. بل وطاعت س ۷۲یم تصمن یان است ک، ممیمشته باز داشیانتری شبی

 را به ن آد که ین درخواست کز مااید ناتو میند.باشن ما ست فهرست، دراده ز کریجوتن تاهندائه دهاریی که هاارواز دبرخی ن است کمم

 Trilliumا در ن ماازاروسن و دکاپزشع دهید.  الطانده خود دهئهااربه ید، اهخوثناء میت اساگر. یمشش دهوپاء نثت اسیکن اعنو

Community Health Plan کرد. نداهسی خورربید یی تأاا براء رنثت اساین   

  و قحقول اهید کرد. نامه شامدریافت خو Trillium Community Health Planاز مه ای د، ناشوتی رد میواسگامی که درخنه

  ید.نکفاده ت اس آنهاازید ناتومیم ما میصتفت با ل صورت مخا که درستار ظنیدتجد درخواست فرم

TTY: ( 877-600-5472به شماره  Trillium Community Health Planاروخانه ن دتریابا خدمات مشید، ارلی دااگر سؤ

  ید.ریگبتماس  844-600-5473(
  

 . (  )OTC هخسن نودب یاهوراد

روهای اند. دتهس Trillium Community Health Planشش ت پوتح )OTC( سخهنن بدوروهای ااز دبرخی 

OTC که نیارای بنید. اری کیدی خرانهاروخاه یا دگار فروشز هاه سخنن بدود یناتوند که میتن هسیسپرآند نروهایی مااد

Trillium Community Health Plan ید.اراز دیننده خود دهئهااراز  یاسخهن، به نداخت کرا پردها ارون دیاینه هز 

  کارت و Trillium Community Health Planی یشناسا کارت ه بااهمرا سخه رن، OTCه سخنگام دریافت نه

  برید. باروخانه به دخود  Oregon Healthی یشناسا
  

  تی پسفارشخانه سارود

ی هاسخهنرای دریافت باگر ارد. م دتی ناسپفارش نه ساروخاش دن رویاارد. ما وجود دزل شنروها به مااز دبرخی تی پسل ارسان کاام

 ند ناتومی Trillium Community Health Planاعضای ی شما باشد. ابربی نه خوین گزیاید شاید، نکنمی اجعهاروخانه مربه دخود 

 فاده ت اسع شروشتر ویبعات الطای کسب ا برد.ننفاده کتاس  6694-552-800-1با شماره اروخانه تی دسپفارش ی ساتی برپسنسخه از 

  انیشتر با خدمات مTTY: 877-600-5473( 877-600-5472(شماره  قیرط ازتی، پسفارش نه ساروخااز د

  ید.س بگیرتما Trillium Community Health Planاروخانه د 

 

https://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/Trillium_OHP%20Formulary_Medicad.id.pdf
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/Trillium_OHP%20Formulary_Medicad.id.pdf
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OHPدزادرپ یم ار راتفر تمالس یاهوراد هنیز  ه . 

 ، نه ندشوپرداخت می OHP طتوس، ندشوه میتفاداسی رفتاری هایاریمبن رمای دایی که براروهالب داغینه هز

Trillium Community Health Planهب امیقتسم ار ناتسخهنتحساب راروخانه صو. د OHP کند. ل میارسا 

Trillium Community Health Plan  مورد یارت رفت مالی سهااروتا دند نک به شما کمک میانتهنددهئهاارو  

 ن تریابا خدمات مشد یناتونین میید. همچنبت ک صحه خودنددهئهاارید با ارلی دااگر سؤید. نا دریافت کز خود رنیا

Trillium Community Health Plan  ید.س بگیرتما 5472-600-877به شماره  

ً

  

 Medicare  یاراد یاضعا یارب ییوراد یاه هخسن ششوپ

Trillium Community Health Plan  وOHP شش ت پوتحا که اروهایی ردMedicare Part D ند.دهنمیشش پو  ند،باش  

ید، ارا در Part Dاگر ازید. بپردا ا رروهان دیاینه هزید ، بایدارندنام بتثم به یتصماما ید تهس Medicare Part D طیااجد شرگر وا

 ان دهید. نشاروخانه ا در دخود ر Trillium Community Health Planی یشناسا کارت و Medicareی یشناساکارت 

رای با ساب رتح صورنداتوان میتنهاروخا دت،یسن Medicare Part D ش پوشتحت اروی شما اگر د

Trillium Community Health Plan شش ت پوتحارو آیا دند یببند تا ل کارساOHP ر. یارد یا خار دقر

Trillium Community Health Plan هد کرد.ارداخت خوپا ر رگیدشش پوتحت ت م خدمانه تمایهز 

 د.ینکسب ک Medicareیای ای درباره مزتریشبعات الطا 77فحه  صدر
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 م.دهیشش نمیوخدماتی که پ
بت اقه مربگامی که ن. هندگیرنمیار قر Trillium Community Health Planیا  OHPشش پوت تحکی پزشهای بتاقهمه مر

 شود، نمی هادش دپوشنید که تخاب کناا  ریتاگر خدمانید. بت کها صحنهیرد گزر مویه خود دلاوهای تباقه مرنددهئهاارید، با اراز دین

را به ع ضون مویاید ابه نددهئهاارب ط، مباشدنشش ت پوحتتی ا خدماین رمااگر دد. یازبپردا تحساب ر صوریدجبور شون است مکمم

 ارد. ی دانهیهز ان یا خدمات چهن درمیاند که یگویما مبه شهد. ع دالطاشما 

 

نید. ضا کاما ر فرمی ،یدتقت هسافن موآینه زاخت هبا پردید گوتی که میمااز دریافت خدل ب که قیدازبپردا ینه رهزید ی بات صورا درنهت

ا خدمات ر OHPکه نیانی بر بباشد مای هینیابل خص کند و شاما مشی ربیتقرینه هز، ندیف کیا توصه م بردا ناباید خدمات رن فرم یا

  ید.نسب کتری کیشبت عاالطاها سابتح صورهاربدر 73فحه  صدر دهد.نمیشش پو

 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 اروها دنندما، ها نمادرز  ارخیب •

 ه.(یرغه و نیپ، هیخچم، یففی خزانالفون آی،گردماخوبند )سریامی

  ر. اهظرای ب طقن فرمایی یا دبایهای زراحیج •

  ند.شونجام میااری ی باردایی که برهااندرم •

  ند.تیسنثر لی مؤور کطیی که به هااندرم •

 ن. کودکا کام درکافان شز درمانسی، غیر تودار •

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

  یرید. گبتماس  TTY 711( 877-600-5472(به شماره 
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  ها.رستانمابی
 نی ستااریمبهر د در یناتوسی میناورژابت اقای مربریم. نکی میارک همظمننی متابیمارسبت اقانجام مررای بهای زیر انتبیمارسما با 

  یرید. گبار  قرانتحت درم

 Hillsboro
 Tuality Community Hospital

 335 South East Eighth Avenue, Hillsboro, OR 97123
  داردن TTY: ،داردن :نگای رانلفت ، 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 رانلفت ، 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  :نگای رانلفت ،944-5000  )503(

 https://cedarhillshospital.com

 

  تی. بت فوریمراق
 دی ازه کافی جنداس به ناورژا فوری در انای درماما برست، ادی کافی جازه ندای به فورن رمای داست که برالی کشتی میفورله ئمس

  ان باشد. ندبه د طوبا مریی، رفتاری جسمند اتویتی میفورت الک این مشیست.ن

   د.نیکت ی دریافلد قبیأین تدوته بهفروز  7 نه روز واشبت اعس 24ا فوری رت اقبمرت اوانید خدمتمی

 ن بدوهای یکنیل فوری و کبتاقز مراکز مراتی از فهرسع الطارای ب ید.ارندع ارجای به ازیننسی اژاوری یا فورهای بتاقای مربر

   ید.نیببا امه رادبت نو

  :یروف یمسج یاه  تبقارم
 از:د نتارب عیفورمی جسبت اقهای مرلمثااز برخی 

  ند.شته باه داشیبخبه از ینن است کا ممامند ارندنی اندی چیزیی که خونرهایدگیبر •

 ن.شتاگناگی تن و شکساتخو اسیئهای جزشکستگی •

  خوردگی.  پیچگی و ت رفدر •

https://cedarhillshospital.com
https://www.ohsu.edu
https://www.ohsu.edu/visit/south-waterfront-campus
https://tuality.org
https://www.adventisthealth.org/portland
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   د.یریگس باتم )PCP(د ه خولیاوای ه تاقبده مردهنئهااربا ارید، دی تل فوریکمشر گا

  عضو ع دهید که الطا  PCPتر ید. به دفس بگیر تمایدناتوت میالیطتعته یا فر هآخشب، روز یا از نی زماهر در 

Trillium Community Health Plan ا شما یند نکما میبه شیی هایهیا توصاهد شد. خوتماس گرفته ا شما بیقه دق 30رف ظتید. هس 

ا ا ری شمد به زودناتونمیشما  PCPاگر د یا ینا کیدپترسی خود دس PCPی به فورل کشرای مبید ناتونمیاگر دهند.  ع میارجاا ر

 ی هایکنیلرای کبا ر ری. فهرست زیدارنداز ینت ببه نواکز ن مریا. در یدنکاجعه نوبت مرن بدویک نیلا کیبت فوری اقز مره مرکبند، یبب

  ید. نیبببت بدون نویتی و فورهای بتاقمر

 ن تریابا خدمات مش TTY: 877-600-5473( 877-600-5472(شماره  قیرط ازید، اراز دینیی اهنمااگر به ر

Trillium Community Health Plan  ید.بگیرتماس  

 

 . دشاب هتسب رگا یتح ،دیریگب سامت دوخ هدنهد هئارا رتفد اب نانچمه ،هن ای تسا یروف امش لکشم دیناد یمن  رگا
رای ب. یدتهس Trillium Community Health Planعضو که ید یگوبارید و گذبیامی پنید.  کتپیامی گویا دریافن است کمم

 س با جای ی تمااا برا رشمید یا ه شواورست مشان کشود. ممته میرفگس ه تمااربما دوبا شیقه دق 60 رف ظان، تتماسلت  عسیبرر

 ع دهند. ارجاگری ید

 شته اسی دسترد 9667-647-844ماره به ش Nurse Advice Line ساعته  24شاوره  مطی با خیاهنماای رید برناتونین میهمچ

  ید.باش

  

ً   .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 ف، تل 369-6180 )503(
 

 Gresham
 Adventist Health Urgent Care Gresham Station

 831 NW Council Dr. Gresham, OR 97030
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 665-8176 )503(

 
 Hillsboro

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

  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 894-9005 )503(
  

 Hillsboro
  Rose City Urgent Care and Family Practice

   9975 SW Frewing St. Hillsboro, OR 97123
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 894-9005 )503(

  
 Hillsboro

   Tuality Urgent Care
7445 SE Tualatin Valley Hwy Hillsboro, OR 97123

، رددان: ناگیران ف، تل 681-4223 )503(
 

:TTY رددان  
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 Lake Oswego

 AFC Urgent Care
17437 Lake Oswego, OR 97305 .Boones Ferry Rd

)503( 305-6262 
 

  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل
  

 Molalla
 Molalla Urgent Care

 861 W. Main St., Molalla, OR 97038
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 829-7344 )503(

  
 Portland

 Adventist Health Urgent Care Parkrose
  1350 NE 122nd Ave. Portland, OR 97230

)503( 408-7008 
 

  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل
  
  

 Portland
 Adventist Health Urgent Care Rockwood

 18750 SE Stark St. Portland, OR 97233
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 408-7008 )503(

  
 Portland

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

  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل 305-6262 )503(
  

 Portland
 Pacific Crest Children’s Urgent Care

  Portland, OR 97213  .6924 NE Sandy Blvd
)503( 963-7963 

 
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل

  
 Portland

 Portland Urgent
 Portland, OR 97212  .4160 NE Sandy Blvd

  رددان TTY:، رددان: ناگیران فتل،  249-9000 (503(
  

 Portland
 Rose City Urgent Care and Family Practice

  135 NE 102nd Ave. Hillsboro, OR 97123
)503( 894-9005 

 
  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل

 
 Sandy

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

)503( 668-8002 
 

  رددان TTY:، رددان: ناگیران ف، تل
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 . یتیفور شکیزنپادند اقبتمر

 رد است:ان مویال تی شامیفورکی پزشناندبت داقهای مرلاز مثابرخی 

 ن درد.اندد •

  یده. پرلبته یا ن شکساندد •

  پرکردگی.ج یا قود شدن تافم •

  د. یریگس باتمد  خو)PCD(لیه اوت اقبمرک پزشدان، با دندداریی یتفوری دانل دنکمشر گا

ً :یدبگیرتماس کی پزشنانددن تریادمات مشد، با خیارند PCD  الصا ای دینک ادیپ یسرتسد دوخ PCDبه ید ناتونمیاگر 

Advantage Dental Services (   کی پزشناند)خدمات دAdvantage
  انگیا رسماتیان، شماره شترخدمات م

  711 :TTY 1-866-268-9631 
  

Capitol Dental Care (   کی پزشناندبت داق)مرCapitol
 6800-525-800-1  نگایا رطو یا خ 5205-585-503-1ن یاشترخدمات م

  1-800-735-2900 :TTY
 

  
Oregon Dental Service ( کی شنپزاند)خدمات د Oregon 

0526-342-800-1  ن گایا رطو یا خ 2987-243-503-1ن یاشترخدمات م
1-503-243-3958 :TTY

 
6313-466-800-1 یا  

2  رف ظید  باپزشکیناندی دتیفور طیای شرابرنید. ا کدیپا  فوری رنپزشکیانددبت اقن، مرتاطیابه شرسته بنند که کنها به شما کمک میآ

  ید. قات بگیرالبت می نوارباردر صورت ته دفه 1ته، یا فه
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  رژانسیاومراقبت 
  د.نیکه عجاس مراورژانبه یا د یریگس باتم 911با د دارییاز س نوالنبر به آمگات، خطر اسدر ن انتاجد ینکیکر م فهکی انزم

 نی اگهان یاریمبیا تواند صدمه تی مییعن وضینازد. چدنار میطبه خا ن رنتا و جاارداز دینله فاصالبتوجه ی به نساورژایت وضع

یز نن تاادی نوزاسی برناورژایت ید، وضعباشار اگر باردنند. بزا صدمه ه بدن شمبند ناتون میینسی همچناورژاارد باشد. مو

  آفرین باشد. رطند خاتومی

 زی به انید. شوید منهی بهرنسااورژفوری و ت ا از خدمیلأییدیه قبن تدوته بهفروز  7در وز و رنهاشبت اعس 24در د نیاتومی

  د.داریع ناجار

  

  ی یزیکی فرژانساوایط شر
   است. رط خن درتان و جایداراز دین فوری بتاقشود که به مرنجام میانی زمانسی اورژاکی یبت فیزاقمر

 :ستاارد ن مویال  شامس پزشکیناورژااز یی هالمثا

 ن.اتخو اسشکستگی •

  شود.ینمتوقف یزی که مخونر •

 لی.قلبی احتماله حم •

  شیاری. هوادنست داز د •

  ج.نتش •

  ید.شددرد  •

  فس.نتل در کمش •

 یک.لرژآهای شناکو •

  نسی.اورژات باقباره مرر درتیشبعات الطا

ا ی Trillium Community Health Planن تریامات مش، با خدیاررطاضهای بتاقمراز دریافت پس روز  3رف ظ •

PCP   ید.یرگبتماس  

  ید.نکاجعه مرحده تالت م ایاا مرکزی درین تابیمارسهر ه بید ار دقشما ح •

 د. شونمیشش داده ادا پونا کاییک کزن در مرمان دیاست. اش پوشت تححده تالت م ایاری داررطاض طیان در شررماد •

ش و پوشت تحتی بت، خدمااقز مرا سپدهد. خدمات ئه میاارا ( ربتاقز مراس پ)یت بثتاز پس  سی خدماتناورژاهای بتاقمر •

 ظفبه حها انن درمیاشود. ئه میااررای شما بن خدمات یا تتان،یت وضعی بثتاز پس تند. اری هسرطاض طیابا شر طبتمر

  ند.نکشما کمک مییت ح وضعالاصیا بهبود ها به انن درمیاند. کار شما کمک مییدیت پاوضع

  ید.نیبب 63ه فحصا در نس راورژاش بخرای ای دهاانتبیمارساز تی فهرس

  کیانپزشددنژانس وریط اراش
 7روز و هنشبااعت س 24بت اقن مریاد. یاراز دینروز ن همادندانی در ی هابتاقزمانی است که به مرکی پزشناندس دناورژا طیاشر

 از:ند تارب عاهلاز مثابرخی شد. ته با فوری داشاننیاز به درمن است کمکی مپزشناندسی دناورژا طیارست. شاس سترفته در دز هرو

 د.باشه ه شددننی کاندد •

 ید.ارن دهاید در دت شدنعفو تورم یا •

وقف تل میلنوتپرین یا  آسندنسخه مانن بدوروهای اا مصرف دبیا شود دن مییباردی که مانع خودنی یعارید. ید دان شدنددرد د •

  شود.نمی
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ً  .  شدخواهید تییزت وعسا 24ف د. ظرییرگبتماس د  خو)PCD(ه یاولی هاتبقارم کشزپنادند اب یکشزپنادند یسناژروا طیارش یارب افطل

 تامد خاب ،دیرادن الصا ای دینک ادیپ یسرتسد دوخ PCDه بد ینتوانمیر گا. ارند دریرااضطی دهتبنوی رابی یهانما زهابمطز  ارخیب

ا پیدا  ریکپزشنداندی اراضطری هاتباقمرا تد نکک میمکا مه شبن تریاشممات خد. یریدگبتماس  5472-600-877شماره ا بن تریامش

   د.ینک

ً

 ارید، دس النبواز به آمنیر گا ید.ناجعه کمرنس اورژا ق اتابهیا د ییرگبتماس  911ا ب، بودند مرآکاا می شرابا ههنیگزن یاز  اامکدچیر هگا

  ید.نیبب 63 فحه صا در نس راورژاخش برای ای دهاانتبیمارساز تی رسفه د.یریگس باتم 911 اب افطل
 

ً
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  ی نسژاوراایط شرت رفتاری و الم سانحرب
 رطخ رد رگید دارفا ای امش که ینامز .دیراد زاین کمک به اروف تینما ساسحا ای ظفح یارب که تسا ینامز اریت رفتالمس ساورژان

 ندن به ب رسای آسکرت یا به ف اسرطا در خمشیت نامد که ینحساس کان است کاست. ممل نترن کادست د دازساس احن آاز لی ثاتید. مهس

  تید. ن هساگریخود یا د

ً

  د.ویس براورژانا به گیرید یس باتم 911با د یست هطرخدر ر گا

ت کمک و خدما Trillium Community Healthارند. ندلی بیید قاع یا تأارجی به ازینر ت رفتامالس سناورژاخدمات  •

 هد. دئه میاارعضا ای به سناورژایت ز وضعاپس ن ابحر

 ی درنی کند. ما سعیباتپشاز شما ن امت روالت سیبثتبهبود و رای بت اند در دریافت خدماتویت رفتاری مماله سنددهئهاار •

 یم. ارن دابحراز س پشما یت و کمک به حما

  تبون نودب زکارم و نارحب تاعالطا زکارم ،نارحب هتعاس  24  و یلحم یاه هرامش
 

  یشکدوخ تاجن هار» سامت طخ  988  .دینک تچ ای دینک لاسرا کمایپ ،دیریگب سامت  988  اب دیناوت یم

  نارواشم زا و دیریگب سامت نآ اب هتفه زو  ر7  و زور هنابش تعا  س24  دیناوت یم هک تسا «نارحب و

   .دینک تفایرد تبقارم و هنازوسلد تیامح نارحب یارب هدید شزومآ

 ن:احر بهایتماس ارهشم
 David Romprey Oregon Warmline

 800-698-2392 
  

 Teen Line Warmline
 800-852-8336

  

Senior Loneliness Line
 800-282-7035

  

 : Clackamasی تانک

 

  بتان بدون نوالمت روو مرکز سن ابحرس  تماطخ
 11211 SE 82nd Ave, Suite O
 Happy Valley, Oregon 97086

 503-655-8585
  

 Clackamas Adult Protective Services
 971-673-6655

  

 Multnomahی تانک
 بتان بدون نومت روالتی سیفوررکز ن و مابحرتماس  طخ 

 4212 SE Division St. Suite 100
 Portland Oregon, 97206

 800-716-9769
Foster Care Crisis Response and Coordination (تپرسسربین  کودکایاان برحربیی گوسخگی و پاناه)هم 

503-575-3767 
  

Multnomah Adult Protective Services  (النبزرگساتی یحما)خدمات 
   503-988-4450
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 Washingtonی تانک
  

 انبحرس  تماطخ
503-291-9111 

 

  

Washington Adult Protective Services (النبزرگساتی ی حما)خدمات 
971-673-5200

  

   روانتالماعی سمجتاع ابمن
  

NAMI-Clackamas County *ستاترس سی در دییانسپاان به زبا  
 503-344-5050

  

 NAMI-Multnomah County
 503-228-5692

 

 NAMI-Washington County 

 503-356-6835
 

نسی اورژا طیابه شرد ناتویم تیعضو نیا ،نامرد مدع تروص رد .دیراد زاین کمک به اروف که تسا ینامز اریت رفتالمن ساحرب

 نارحب سامت طوطخ زا یکی اب افطل ،نه ای تسا ینارحب که دیتسین نئمطم ای دینکبه میتجرا ر ریرد زاز موایک هر اگر د. ل شویبدت

  یم.نیت کا حمااز شماری رطضایت ز وضعای یشگیرپم در یاهخو. ما میدیس بگیرتما 988اال یا با بساعته  24لی و مح

ً

ً

 د ایشدید، باری ت رفتالمس ساورژانا ن یاحربچار دان تهدانواخی اعضااز ی کا یا یشمر گاه کدی اراز موی یاهنهنمو

 :دیاشبنبال آن دبه 

  دکشی.به خون ر کردکف •

  ید. ن صدمه بزیگریخص دیا شه خود بند یگوبه شما مییی که هاان صدیدنش •

  ن.اگریل داامویا د، حیوانات اافرصدمه زدن به  •

  واده. نا خاین ستا با دول کار، یاسه، محر مدرخرب دار میبسک یا رناطی خهاارترف •

 هد: ام دنجاه ر جامعثبات داز یت  حمایابرند اتومی Trillium Community Health Planه ارد کاردی وجود دا مونجیادر 

 ارداز دینی به کمک عضوکه نی زمارای بن ابحرس  تماطخ •

   رود.ی میغ وابه سربه کمک، عضو از ین ر صورتار که دیان سحربیم ت •

  (یدنیببا امه راد)ن ابحررای ب تبعات و بدون نوالطااکز مر •

 (مدتتاه بت کواق)مرن ابحرپناه در  •

  باتثن زمااقامت تا رای به مدت ی کوتاهاهگاتقاما •

ت است. خدماس سترفته در دز هرو 7روز و نهشبااعت س 24 بت اقن مریاتی. یفوربت اق مریت و خدماتبثتاز س پخدمات  •

 یت یت وضعبثتاز س پست که اسی پزشکی یا رفتاری ناورژا طیابه شر طبوشش مرت پوتحت، خدمات یبثتاز پس بت اقمر

  شود.ئه میااریت ع وضع رفایثبات   ظفی حاسی و برناورژا

  نند. کیساعته دریافت م 24ا به صورت ه ری ویژارت رفمتالی خانگی سهاان که درمییعضاا یاان بربحربه نش اکخدمات و •

  ید.نمشاهده ک 30فحه صا در تاری ر رفمتالمات سر مورد خدی دشتریبعات الطا
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  یشکدوخ زا یریگشیپ
ید اهخوی بهترندگی ح، زیان صحدرمبا ید بود. اهی خور خودکشطخض ر معرید، داهنشدن رماو د یدتنی هسابیماری روار اگر دچ

 داشت.
 

 شیکخودر رایج داعالئم هش

دی اافردرصد  80ل اقید. حدست، کمک بگیرای کر خودکشید به فناسشه مییا کسی کن دهد خودتاان مینششدید که ئمی ال عتوجهاگر م

  ید.ی بگیرا جدر راهشدئم ال عیدند. بااراز دینه کمک بند، نکمیکر به خودکشی فکه 
  

 :ستار خودکشی آمده ام 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 •

  ن.تل داشتحملبرقای غا دردین افتادله تاحساس در  •

  ید.تن هساگریش ددوبر ینکه باری اباره بت درصح •

 زش. ارال باامون رد کرد •

  گ.ن زیاد درباره مربت کردن و صحر کردکف •

 خدر.اد ما مویل کلاتر یشبمصرف  •

  ته.ف آشرب یاطار مضترف •

 اری.قربی •

  ا.انزوساس احی و یا گیرهارنک •

  ن.تداشید شد یقلرات خییتغ •

 !دداریه نگ راز نتبه صورز گا هری رشکدخوه ارت دربحبصیا کر تف

  : دیریگک بمکق طریین ااز د نیاتوین منیچهم

 یا سبا تما است. 988ن ابحر و یت خودکش نجاطبه خیم قت مسل اتصایای براسرن سه رقمی سرفلتشماره  - 988س با تما •

 اهید کرد.ار خورقربط باتارند نا کمک کبه شمند ناوتن که میامت روالسن صصاخت، با م988یامک به پل ارسا

 خدماتو در دریافت ند  انجام دهیگرل غرباندناتو آنها مین.ی خودتاتنن کاامت روالان سرحبن فلتالین 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.نع کرجو 

  سیژانوریط ارا شازبت پیگیری پس مراق
ن لک سااز ترس پ است که یچیزهرل بت شاماقن مریاید. باشته ز داشنیای یگیرپرای ببت اقست به مران کسی، ممناورژا طیااز شرپس 

 لت  ایاازج ارخنی که زماا یری رگیپبت اقمر OHPشود. مینر گرفته ظنر سی دناورژا، یپیگیربت اقمر داشت. یداهاز خویننس اورزا

  ید.س بگیریه خود تمالاوبت اقزشک مرپناندیا دنده دهئهاارطب ی با میگیرپبت اق وقت مرنههرگون ییتع یابرهد. دنمیشش پوید باش

 درخواست سناورژاپزشک از  دیناتوینید. ماجعه کی خود مرگیش همشکنپزانده یا دنددهئهااربه ید بایری گیپاقب ای مربر •

  گیرد. باس تمن تاهنددهئهااری با یگیرپبت اقت مربین نویتعرای بنید که ک

 

. دیس بگیرخود تماپزشک ناند دیانده ده ئهاارع وقت با اسر در ید،ت گرفار قریتیفورسی یا ناژاوربت اقتحت مرکه نیااز پس  •

 . یدع دهالطاشک خود نپزاندیا دنده دهئهااررا به ن آلت  عاید وته گرفار قرانتحت درمکه نیا

 

ص شخقات مالرای مبتی بان نوتازینر صورت کرد و داهد خوی یدگشما رسیری گیپ بتاقمرکتان به پزشنادنه یا دنددهئهاار •

  هد کرد.اخو

https://www.trilliumohp.com
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  ز خانه مراقبت دور ا
 التز ایرج اده خاش ییزرمهرنابت بمراق

 
Trillium Community Health Plan ینه خدمات هزنید و ا کیدپلت  ایاازج ارا خای رهدندهئهاارند تا کمک میما کشی به نزما 

:ازد کهپردا میشش رپو تحت

  باشدنموجود  Oregon در ید کهباشه تز داشنیاتی به خدما •
  باشده  صرفبهن اگر خدمات مقرویا  •

 
  نهاز خادور ی رژانساواقبت مر

بت اقرت به م اسکنید، ممتهس Trillium Community Health Planتی از حوزه خدماج را خایاز خانه  دور گامی کهنه

 از ینلی به قییدیبه تأنسی اورژارای خدمات ب د.ینکه عجاورژانسی مراش خه هر با بید یگیرس باتم 911ا بنید. ا کدیپاز یننسی اورژا

سی ناورژا طیای و شرارت رفمتالامل سششش ند، این پوتش هسپوشحت تحده تالت م ایاسرتاسرنسی در اورژاکی پزشارید. خدمات ند

  یم.دهینمشش را پویک کزا و مله کاناداز جمه، تحدالت م ایاازج اردمات خ. ما خباشدنیز میکی پزشناندد

 نید، کت خاد را پرساورژانش خب باحستر صورگاد. نیکت نخادسی پراورژانت اقبای برای مرنههزی

Trillium Community Health Plan ع الطارای ب د.اردنما به شا ینه ر این هزتخادازپرن باکام

 د.ینیببا ر 73 فحهصید، نید چه کحساب بات صورورت گرفتنکه در صنیااز 

 

ً   دینک لابند ار ریز لحارم ،دیراد زاین هناخ زا رود یسناژروا تبقارم هب هک یتروص رد افطل
Trillium Community Health یی شناسا کارت و Oregon Health ییاسانش تراک امتح ،تلایا زا جراخ به رفس ماگنه .1

Plan یدباششته اراه 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  

 ا ارکی ردچ میکند، هل میارسا Trillium Community Health Planرا به حساب ت صورهنددهئهاارید که ناندنی که زما تا .3

  ید.نکنمضا ا

 ند، با ارلی داسؤند یا نید کیا تأا ریمه شمبند ارر قصد داگد که یاهبخونده هدئهاارحساب ر صورتر صدوتا دفینس اورژااز ید ناتومی. 4

Trillium Community Health Plan  یرند. گبتماس  

ً د.یبگیرتماس د خو PCP  اب افطل ،دیراد زاین نهاخ زا رود یسناژرواریغ تبقارم به رگا .5

لت  ایاازج ر در خایاررطاضهای بتاقای مرینکه برااز اهی آگآمادگی و ت. یسنپذیر ن کااماری رطضاقع ار مویشه د همقل فواحمر

 ند ناتول میاحن مریاند. رف کطبرید تسر ه در زمانی که دواحساب رت صورالت صدورکند مشاتویید، م انجام دهیدتی باامااقدچه 

 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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  خدماتهای حسابصورت
   ند.کنخت نمیداپرشش پوتحت مات دبرای خی رتحسابوص OHPی اعضا

 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 دهمکی پزشینات  معاتماما در د ری خویشناساکارت  ند.ل کارسا

 ند ککار میآنها رای به ی کیا کس Trillium Community Health Planکه باخل شن ددهندگائهااراز ام کدیچه

 البه طرای مبند یا نل کارسا یارلدیتحصا به دفاتر ضو ر عسابتح صورد،ننادر کساب صتح صورعضورای بند ناتونمی

 د؛ شما نصورت دهنی امی مداقدست، اار کتی بدهدمای خابر Trillium Community Health Planلی که پو

  ید.ارنداد ارد قررفطنده دهئهااردمات ل خی در قباتیلسئوم

  یارب یباسحتروص ناوت یمن ،اهاطخ ای هتفر تسد زا تاقالم یاه تبون یارب

 . درک رداص اضعا
  OHPعضو یا رای بن آاب حست صورلارساه و نشدحسوب  مMedicaid( OHP(ات از خدمرفته تاز دسهای بتنو •

  ست. ینپذیر نکاام

 ن یانید. ن دریافت کآرای بی بساتح صوریدنباند، کندریافت ای یهیدیند یا تأکنل ارساا ب رناس ک مارن مدتاهندده ئهااراگر  •

 ارد.ده نام نددهئهاارای طع خموضو

 . تسین ریذپ ناکما اضعا یارب هرظتنمریغ باسح هدنام ای باسحتروص لاسرا

 حساب ت صورآنند. به یگوحساب میه ندآن باقیما، 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 میخ زمانی رلب اغع ن موضویاازد. پردمی

  ند.ارند

ه اریشتر دربت باالعطاب سکای رب ید.س بگیران تمایشتربا خدمات م 5472-600-877ماره  شقیرطاز ید، ارلی دااگر سؤ

-https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billingد ینکجوع س رآدرن  ایبهه ظرنتمغیرب اسحصورت

consumers.pdf.   

 

   . دینکن تخادرپ ار نآ ،درک لاسرا ناتیارب یباسحتروص هدنهد هئارا رگا
ً  تماس  TTY 711(Trillium Community Health Plan( با ، 5472-600-877 هرامش قیرط زا نتفرگ ییامنهار یارب اروف

   ید.بگیر

   ید.نل کن حاصنایمطاید ارد OHPند نادمیکه نیااز ید و س بگیر تماه خودنددهئهاارتحساب  صوررتر صدوا دفبید ناتونین میهمچ

  

  ینه آن باشید.هزپرداخت ور به جبد که مود داشته باشوجی ماتخدممکن است 

ً  بته گاهی، لاید بود. اهنخوکی پزشحساب تصوررداخت هیچگونه پر به جبوم Trillium Community Health Plan اب الومعم

  د.یتنه هسیهزت اخبه پردمجبور 

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
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   :هک دیزادرپب هدنهد هئارا هب ار هنیزه دیاب یتروص رد
بت اقای مرید که برنکدریافت می Oregonاز ج ارا خخدماتی ر  د.نیک یت مدریاف Oregonز اخارج ا د رمول خوعت ماقبمر •

  ند.تیسننسی اورژایتی و فور

 بیمه یا  Trillium Community Health Planتید که فگننده دهئهاارشما به  د.داری OHPه کد دهیینمالع طاه ددهنئهااربه  •

 از  سپان یا ر زمد Trillium Community Health Plan سه شنا که در یید که با ناماهرائه کردای ید یا ناماری دگرید

 Trillium Community Health Planاز ا حساب رورتند صاتوینمنده دهئهاارن یانابربته، ت نداشقباطرائه خدمات ما

 صدور ازل ب و قئه خدماتاارن زماا در ا رشم Trilliumامعه ت جمالح سرطن بود طیااجد شروید ان باندگدهئهااربه کند. لاطم

   ند.نا دریافت کش رپوشعات الطا ب،تحسا صورز صدورال بد قننسعی کید . آنها باندنید کیلغ تأی مبارآوجمعحساب یا صورت

د  مورهندبه پروی یدگناف و رسیت اسندیآ فرلوطن در تاهندی نماشما یا د.نیک یت ما دریافه ردس رد شسرویک ن یاچنما همش •

ت رای خدمابای که نهیهزر گونه ای هید بربود. شما بانع شما فنی به ییم نهاتصماید و هادا دا ریاامه مزاد درخواست راضتاع

 ید. ناخت کنه پردیهزشود، جاد مییار ظنیدجدتیم تصمعیه الطاقدام یا ایه عالطار در ثخ مؤیارت ازپس این تاریخ یا شده در رد 

ا ی ریهاخودرو، چکبیمه ند نلث، ماثاشخص نده نکیک پرداختاگر  د.نیکیت مینه دریافف هزداتصه ط ببوت مرا از خدماشم •

 به رداخت پرای بها ن چکیااز  و شما ستال کرده ارساا ی شمابرید اهافت کردی خود درهنددهئهااراز تی که رای خدماب

  ید.اهکردنه تفاد اسهنددهئهاار

 امعه ت جمالح سرطکه بش که در یدناجعه کای مرهنددهئهااربه ید نکخاب میتناتی وق .مینکینمار که ددهنئهااربا آن ما  •

Trillium ه کبش که در یدنیببا ای رهنددهئهاارکه نیااز ل بازید. قبپردا د رت خوینه خدماهزید جبور شومن است کست، ممین

لی بقید یست تأان کید، ممنار کود کخ PCPیا با ید بگیرتماس ی تربا خدمات مشید باست، ین Trilliumه مت جامعالح سرط

  ند.آورده کا برا رشمازهای ینند ابتواشد که بشته اکه وجود دبای در شهنددهئهاارن است کا ممیباشد الزم 

 نده  دهئهاارنید که کتخاب میناا تی رگامی که خدمانه د.نستنیش شت پوحه تکد نیکت ا دریافی راتخدمه کد ینکیب ماخنتاما ش •

 ورد: ن میا در ید.ناخت کنه پردیهزید باست، ین Trilliumامعه مت جالح سطرش پوشت تحد یگوبه شما می

o د. دهنمیشش را پون آح شما رط است که یاردزء موخدمات ج 

o نید. ابدر تیشبباره فرم زیر نید. درکامضا میا ر ربتاخت معنامه پردقافم تو فرت،از دریافت خدمال بق  

 نید. را امضا کرداختمه پافقناتوخواسته شود فرم شما ممکن است از 

 فاده ت اسرداختپقنامه افم تو فرازشد، بان OHPیا  Trilliumامعه مت جالح سر طشش ت پوتحاهید که وخا میتی را خدمانی که شمزما

  ید.نیبب https://bit.ly/OHPwaiverا در فرم راز ی پیک کید ناتوند. میینیز می گواف  انصرم، فراینشود. به می

 : داشق بدایر صد زارد موایت بخاده پرامفقنا توم فربودنتبر عبرای م

 د. باشتحساب  صورن رقمهماید ن رقم بایات باشد. خدماینه هزآورد ی براارید دفرم با •

   است. هی شدیزربرنامهامضای فرم خ یارتاز روز  30رف ظن خدمات یا •

  دهد.نمیشش را پو خدمات OHPگوید که فرم می •

  نید. اخت کپردن را خودتابض  که قیدنکیقت مافا موید شمگوفرم می •

 ماجنا ار راک نیا که دینک باختنا رگا .دینک تخادرپ نهیزه اصخش ،ششوپ تحت سیورس کی یارب که دیدرک تساوخرد امش •

 د: اب بدهحسن صورتتایا، بریدگوبا به شما ر ریرد زال موبز قاتی که صوراند در توینده مدهئهاارید، ده

ً

o امعه مت جالح سرطو ت  اسشپوشتحت ن خدمات یاTrillium  ینه هزآنها به شش ت پوتح ی خدماتاامل برور کطبه 

  کند. پرداخت می

o امعه مت جالح سرطلغی که ب، و مطبتهای مرهنیهزامل تمام ی، شنیتخمینه هزTrillium رداخت پن خدمات یاای بر 

 ، به دنکپرداخت می Trilliumامعه ت جمالح سرطی که لغباز میش بلغی برای مبند اوتنمیه نددهئهاار است. ند،کمی

  بدهد؛ و، حساب ا صورتشم

o  ید. نکقت میافش موپوشت تحمات نه خدیهزخت ابا پردبانه لطاواهانه و دآگشما  

 :ند وکند میتست مساداده ا به شما  رقات فوعالطاکه نیانی بر بن متاهندیی شما یا نماامضاا با ارک رده مدندهئهاار •

https://bit.ly/OHPwaiver
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o ه خود مشورت ندیه یا نمادنس پروشناارد و با کین کسب کیشتریبعات الطاید، پرسبل اؤد که سنادتی د فرصنها به شماآ 

   ید.نک

o  پرداخت خصوصی عات الطامام تنید که کامضا میا ردادی را قرانتهندیشما یا نمانید. کیقت مافی موشخصرداخت پبا 

  ارد. ا در

o شش پوتحت مات ی خداند براتونمینده ده ئهاار. به شما بدهدا شده رمضا ااد ردا قرازی پیک کید ه بانددهئهاار 

  ند.رائه کا Trilliumامعه مت جالح سرطی به یعااداد، ارد قرشده درستفهر

 

    التایز  ارجخاا  یهخان ازج خار اضطراری بتمراقهای حسابصورت 
ن است کند، ممتیسنشنا آن رگااوOHP (Medicaid )ن یناا قوبکه باز شج اری خاررطاضن دهندگائهااراز برخی یی که ز آنجاا

 یرید. گباس تم Trilliumامعه مت جالح سرطی شترمات م، با خدحسابت صوریافت صورت درنند. درا دریافت کا رمساب شتحصور

  یم. باششته ابه شما دای کمک بعی برست مناان ک، ممیداهافت کردیرساب دحباه صورتت اشبهاگر 

 

ً  های حسابت صورانندگدهئهااراز برخی   .دیریگب سامت ام اب اروف تلایا زا جراخ ناگدنهد هئارا زا باسحتروص تفایرد تروص رد

  قتفاان یاتی . وقدننت کیکاه شادگار دل دت پورای دریافبن است کمتی محتند و فرسی میآور جمعیهاسناآژرا به ه نشدرداخت پ

   حساب:ت صورض دریافتبه مح است. ترسختل کرفع مشتد، افمی

  یرید. گنیده دا ناکی رپزشی هاتحسابصور •

(TTY: 877-600-5473) 5472-600-877  هاربه شم Trilliumامعه ت جمالح سرطی شترع وقت با خدمات ماسردر  •

 ر. هظازبعد 5:00 صبح تا 8:00تا جمعه، نبه وشعات کاری: دسا ید.س بگیرتما

 

  طا خیل یبا یک وکن گایاه حقوقی راورشرای مبید ناتویم نینچمه .دیریگب سامت ام اب اروف ،دیدرک تفایرد ار هاگداد دانسا رگا •

ه در ی کنزماند اتورد که میاجود دای وهندن مصرف کنینا. قویدس بگیرتما 5292-520-800ه اربه شمعمومی یای ان مزفلت

OHP کند. ا کمک به شمید، نکدریافت میتحساب  صورهبات اشبه  

ً

 س ی تماشترت ما خدمابید،  کردیافتتحساب در صور،Trilliumامعه جمت الح سرط طتوسادعای شما ن ل رد شدیلبه داگر  •

 تر یشبید، م دهباید انجا ما فت بالت مخا صوراماتی که دراقد  خود وقحقوها، ستارد درخودرباره  87حه فص. در یدبگیر

  ید.اموزیب

 

 وض.قبمات و خداخت ردرد پموهم در ات منک
  د. یس بگیری تماتربا خدمات مشید، ناخت که پرددندهئهااربه ید ن کقافینکه توااز ل بیم قاهخویم امش زا ایوق ام •

 

ً

ح رطید با اهبخون دفتر ز کارکناانید! کنرداخت پا ن رآید، ازدبپرا ک رشتراخت مت پردواساز شما درخن تاهندده ئهااراگر  •

  یرند. گبس تما Trilliumامعه مت جالس

 

 ی، تت بهداشده خدمای شندبیتلواو با فهرست قباطا مشش رپوتحت ت نه تمام خدمایهز Trilliumه مت جامعالح سرط •

  ید.ناجعه کمر 24فحه ص، به ندرداخت می کپ

  

 Trillium Community Health Planبا شما  OHPیای اتحت مزتی که ا و خدمایاز مزاتصری ست مخ فهری دیدنابر •

 دهد.یشش میز پونا راقبت رگی مناه همنده وپرویت نین مدیرمچح هرطن یاید، ناجعه کمر 42 حه فصبه  شود، ه میادش دپوش

Trillium تری ات مشبا خدمید یا پرسبخود  PCPز اید ناتود، مییارست داشش ت پوتحنچه آ مورد لی درااگر سؤ
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Community Health Plan ید. س بگیرتما  

  

عضو رای بند اتونمیند ککار میآنها رای بشبکه یا کسی که ن درو Trillium Community Health Planنده دهئهاارچ یه •

ک یعلیه نی یک دعوی مدند، یا کل ارساال آوری کانس جمعاآژ یکرا به عضو ک یحساب ت صورد،تفرسبحساب صورت

 ار کید بدهتیسنن آل وئتی که مسدمای خابر Trillium Community Health Planلی که وپافت هرگونه یرای دربعضو 

 اقامه کند. ست، ا

  

ارد ن دکاامنید. یببا ر 54فحه  صشود.مینش دریافت پوشت تحارهای  قربههاب ایاب و ذ یای برانهیهزرگز ا هعضااز  •

ن به ت رفیاس برتوبوااز ه تفاد اسیابرند و یا نرداخت دریافت کپزباش، شت پوحتیت ه محل ویزبندگی ناای رند براهبخوعضا ا

  ند. نیافت کبوس درت اتوارش، کپوشتحت های یتویز

  

 ید بایا نست ادشکی میه خدمات پزنددهئهاارشود که یم لامعا یتروص رد طقف الومعم باسحت صورر صدوربایت در برحما •

اد اردررف قطشود که ل میعماای ندهندگائهااررمورد تنها دع ن موضویانین، ارید. همچد OHPشما  است که تهنسادمی

OHP (. ندباشاد میارد قررفطن هندگاد ئهااراکثر 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 د ویاهافت کردیرد ار سیورس 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

ً

  

ت که یسننی ن معیاار به طاخن یا. یمنکینمرداخت پا نه خدمات ریهز ما کهنیابر نی بید منافت کیاری درطاخ ما ازن است کمم •

 ند. کرا حذف میها نهیهزه نددهئهاارازید. پردبای نهیهزید شما با

  

ت، یسن OHPش پوشت تحیس رو این سبگوید کهه شما به شما دندهئهااریا  Trillium Community Health Planاگر  •

  ید.نیببا ر 87ه فح صشید.کبالش به چا تصمیم رن یای، یدگر و رسظنیدتجد درخواست ئهااربا ید ار دقان حنا همچشم

 

  ما تی کهدمانه خیهزرداخت پل بار قتی دیلئو، شما مسTrillium Community Health Planن ته شدبسر صورت د •

   ید.ارند، یمنکئه میااریا یم دهیشش مپو
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   .Medicareو  OHP ی رادای اعضا

هر اگر هد. دینم Medicareهد که دش میپوشا اردی رمو OHPارند. د  Medicare و OHP (Medicaid(ن زما همادافربرخی 

 شش پو Medicareیی که هااروند دناردی ماورای مبند اتومی OHPاست. ت شما مالاصلی سه ندشش دهپو Medicareید، ارا ددو ر

   انجام دهد.پرداختدهد، نمی

   :ددارییر ند زاربال مو ق درییتلسئودارید، ما دو ر هر رگا

  تی ارکخت مشاپرد •

 ا و یا زهینشافر •

   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

ه یمبیز، نشا فربه پرداختست مجبور ان ک، ممیدنتخاب کناقات الرای مبا که رباز شج اری خاهندده ئهاار کهتی صورع دراقبرخی مودر 

)AAA(ی دنلمبه سا طی مربواقهطنا دفتر می)APD( یت للورای معا دادافرن و اندلماره ساادید. با شوتی ارکخت مشایا پردک شترم

 ن دفتر فلتره شمارای دریافت بد. ینابدتر یشبیای خود از مزافاده ت اسهنحود  مورا درتند نکه شما کمک میبآنها ید. س بگیرماتبومی خود 

لی مح

 

APD   یاAAA  یتللودی و معنلمنابع سا مطباتاربا)ADRC (  ید.س بگیرتما 2372-673-855شماره  به   

 شود یا  پرداخت میMedicare وOHP (Medicaid( 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 ل ارسا هاعاادهمه ن آ قبطارد که ی داه نامقافند و توکی میارکهم 

  م.ینخت کارا پردها آنم یناتوبشود تا می

Trillium Community Health Plan شش ت پوحتیید که وگبآنها د و به یه بدهنددهئهااره با خود ر OHPه ناسه شارشم •

(TTY 877-600-5473) 5472-600-877 به شماره ن تریادمات مشبا خید، تار هسکه بدهند کیگوان مینر همچاگتید. هس

  م.ینا کمک که شمبیم ناتو. ما مییدس بگیرتما

  د.یاموزیبد، نل کارساتحساب  صورای شماند براتوه مینددهئهاارردی که ند موه چاربدر 73فحه صدر  •

 ند. نک کا ترییر دهند و یتغند نکه میتفاد اسیزیکیبت فاقای مرا که بری راCCOی نزماهر نند در اتومی Medicareرای ای دعضاا

  ند.نفاده کت اسیارت رفمتالی و سناندی دتی بهداشهابتاقای مربر CCOاز ید با Medicareرای ای دعضاااگرچه، 
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 بتمراقی جایهجابو  CCOییر تغ
 

   .د کنیک تررا CCO ،دداری یا هدش دأیی تلیلد ر اگا یو ددهی ر تغییرا  CCO که دارید  راق حن ایاشم

ارد ی خدمات" نام داازنه در یهزیت "وضعن یاشود. ه مییدکارت باز نامازای خدمات" یا ینه در هزا "شم  OHPید، ارند CCOاگر 

 زای خدمات" خدمات اینه در هزعضای "اازد. پردان میندگده ئهااررا به ی انهیهزشود، ئه میاارتی که هر خدمازای ات به لا دوزیر

  ند.نکت میدریاف CCOاعضای د که ننکا دریافت میاری رت رفالمتو س یناندیزیکی، د فیهابتاقزایای مراز مبهی مشا

 .یدک کنتراده و یا دییر را تغ CCOد نیوات ی میمانچه ز
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 ود رخ CCOید ناتوی مینزماند چه کمی

 :نچهچناروز  30رف ظ •

o  یا ید، اهنمی خوا اید ره کردنامتبثن آ که در یابرنامهشما 

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 خشی بما ید شگوند که میل کارسا شما یابرشش" پوی "یک نامهلت ایاع، خ شرویارتاز پس نچه چناCCO  

 ید.ارآن نامه دخ یارتاز پس روزه  ۹۰ت  فرصید،تهس

  ید.اهبود CCOن ماا هبماه  6به مدت که نآاز پس  •

  ید.نکید میتمدا د رخو OHPتی وق •

 ا ر  CCOخاب تنا فرصت شید وبا هدبت نام کرث CCO کی رد اددجم ،هادست داز دماه  2ز ای کمتر اا برر OHPنچه چنا •

  ید.باشت داده از دسید کردید میتمدا خود ر OHPیست بانی که میزمادر 

ً

  باشد. هدنع شید می جدعضاان فه کرداضااز  CCOیک گامی که نه •

  ید. انجام دهار رن کایاید ناتومی یک بار،ماه  12هر ل قاند، حدنکینم قال صدی باهاه نیز گزاام کدکه هیچتیرصورد •

 

 : دنیکک ا تره و یدادییر غا تی آن راندر هر زمد نیاتوی، مدادارد زیر رخ از موی کر یگا

• CCO ارد. بی دا مذهیقی الاخاضات اعترر شما ظن ات موردر مورد خدمد 

مات این خدگوید که دریافت ا میمه شنددهئهاارت و یسنترس که در دسب در شطبته خدمات مرگامی کن. هیدارکی دپزشل یلد •

 ن.زما همورطله ها به لون تبسن و یارل: سزثا است. میروریسک غیرضریک ی به معنااگانه ور جدطهب

 شش پوتحت به خدمات ترسی م دسعدیف، بت ضعاقند مرنشوند، مانمی ها آنحدود به ما ماشده ل یارد ذل مور که شامگیل دیالد •

  تند. به هستجرما با ص شخصوتی مبت بهداشقامرازهای ین که در یاکهبان شدگنائه دهاری به ترسم دس عدو یا

  ید.ج شوارتی خقه خدماطناز م •

o که یداهن کردکال مقنیی اگر به جا CCO  ادن به ع دالطاض به محد یناتودهد، مینمین خدمات آشما بهOHP  در

 ن یالنآاز حساب ید یا س بگیرتما 9075-699-800اره با شم OHP اب افطل .دیهد رییغت ار اهحرطان، کل مقنمورد 

  ید.نفاده کتاس ONE.Oregon.govخود در 

ً

 ا ر  CCOخاب تنا فرصت شید وبا هدبت نام کرث CCO کی رد اددجم ،دهاست داز دماه  2ز ای کمتر اا برر OHPنچه چنا •

  ید.باشت داده از دسید کردید میتمدا خود ر OHPیست بانی که میزمادر 

ً

  شوند. نمیرائه اواه شما لخن دبه زباخدمات  •

  ؛ یا ندشونمیرائه اب ناسگی منرهخدمات به روش ف •

   ید.تاوم هسبت مدقاعدم مرر طا در معرض خشم •
 

https://www.ONE.Oregon.gov
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 : ازد نارتبا ععضان ای د.شناته بداشا ر CCOک یک ا تریر یغیت تی درخواساندر هر زمد نناتو یاد مافری خبر

ده فات اسیزیکیبت فاقای مرکه برا ای رCCOنی زماهر ند در ناتو می OHP (Medicaid(و Medicareرای ای دعضاا •

ی و ناندی دتی بهداشهابتاقمررای ب CCOاز ید با Medicareرای ای دعضاااگرچه، د. ننک کیا ترند ر دهییتغ، ندنکمی

  ند.نه کتفاد اسیارت رفمتالس

وند. بت شاقگری مرید ی در جاندهاخوه و میبودی تپوسالت سرخاصک ای مدرارا که دکآالسن بومیاکایی و یآمرن تاپوسسرخ •

 نه دریهز و "یشهریک نیلی، یا کالهیباشت قبهدبرنامه یک/نیلان، کتسخپوی سرتدمات بهداش مرکز خیکاز ند ناتوها می آن

   ند.نا دریافت کر OHPزای خدمات" ا

 

 به OHP یرتشم تامدخ اب افطل .دینک لاؤس اهنهین گزیارد ر موب دورت مکتوصبهی یا نفلتتماس  قیرطاز ید نای توم

  ید.نیمیل بزا Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.govیا به ید س بگیرتما 0557-273-800شماره 

ً

 

  ودخ CCO کترییر یا وه تغنح
بت اقن مریهتربن شود که شما ئمطاهد مخومی Trillium Community Health Plan :دشونه رفتگظر د در نایه بکدی ارمو 

از ب کارت یا FFSهد که ئه دااره شما با دماتی رند خاتومی Trillium Community Health Planنید. کا دریافت مین رکمم

Trillium Community Health  کرت زا لبق دیهد هزاجا افطل ،دیراد لکشم بسانم تبقارم تفایرد رد که یماگنه .دنناوتنمی

Plan یم. نا کمک کبه شم  

ً

  ید.ر دهییتغا ح خود ررطید ناتوبباشد تا ه تود داشوجشما تی خدماقه طنمگری در ید CCOتما ید، حباشج ن مایل به خروچنا هماگر

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

TTY 711 (  800-273-0557 ( یا   9075-699-800هاربه شم OHPن یاشتر، با خدمات م)PT(هرظازبعد 5صبح تا  8اعت س

 به ید یا نفاده کتاس ONE.Oregon.gov خود در الیننآاز حساب ید. س بگیرتما

Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov ید.نل بزییما  

 

  ید.ناجعه کمر 80حه فصتر به یشبعات الطای کسب ابرنید. ت کبت دریافاقید مرناتوان مینن همچتاCCOیض مان تعور زد

Trillium Community Health Plan شما ازی لدالیبه اند تو می  

 ک کنید. ترهد که آن را وابخ
Trillium Community Health Plan از ن است کمم OHA اگر:ند ح ما حذف کرطاز ا ا راهد که شمبخو 

ار ت رفایننی که زماگر شید. مها باآنار ل کیا مخید نکنری کا همهاآنبا ن کرده و یا ین ما توهدهندگائهااران یا نارکبه ک •

 شد.ی شما باناناتویا یژه و تی واشبهدهای بتاقمرنیاز به ل حاص

 تی شابهدبت اقزایای مراز مه تفاد اسیابرگری یشخص دادن به داجازه ند ننی، مال غیرقانوعماایا سایر اری هبردالکب کتمر •

  ید.نه شورمال مجعمااسایر ، سرقت و یا سخهنیر یتغان، ت

، یتبهداشهای بتاقنده مردهئهااریک ت به بنسند اتویه می قضایننید. کنت به خشود یتهدد یا یباشته ز داشیآمنت رفتار خشو •

 نت و ال خشوعماتی . وقصورت بگیرد Trillium Community Health Planن ا کارکناین و ااریمبها، سایر  آنن کارکنا

 ی یب جد آسضااعشما یا سایر ت به رائه خدماارای ب Trillium Community Health Planبه نت به خشوید تهدیا 

  ند.زمی

https://www.ONE.Oregon.gov
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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 CCOاگر ند. ید کیسی و تأح ما برررطاز ا ا رحذف شمع  که موضویماهبخو )Oregon Health Authority(لت  ایاازید ما با

 یم تصمن یالف ا مخایتید و یسناضی از روند راگر  اهید کرد.ی دریافت خوانامهشد، با  هیید کردا تاا ر)حذف( شمنام بت ثلغو درخواست 

  نید. اجعه کمر 87حه فص، به رظنید تجدواست یت یا درخکاشنحوه رای بنید. یت ککابت شثید ناتوی، میدتهس

 

Trillium Community Health Plan  از ما ف شذحت د درخواسوانتینم( الیلدین ادود به حط مفقا نه )امبط مرتالیل دبه

 :داشته بداشا ما رطرح 

 شود.تر میبدی شما تمالیت سوضع •

 . یدنکنمیفاده ت اساز خدماتشما  •

  نید. کمیفاده ت اسیاز خدمات زیادشما  •

 یانی مدت و الوطبت اقز مررکند یک من)ماید تبت هسقاز مرن در یک مرکت گرفار قراز خدمات و یاه تفاد اسا در شرفشم •

 ( نپزشکیان رورماتی دقامارکز م

  باشد.کاری  همعدمل بوده و یا شامل ست مخان که ممیژه کزهای ویانی با ارترف •

ت خدما ای و رایسب تامدخ به هدنیآ رد الامتحا که تسا ینعم نیا به ناتقهبکی و یا ساپزشت یه شما، وضعت شدظر محافقش •

  اهید داشت.از خوینیمت ن قاگر

ً

  نی شما.ا ذهی یی، رشدکرسمی، فنی جاناتو •

  ید.باش ODHS Child Welfareتی پرستحت سر •

  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 موقت بثی هاثنات اس،یدج شواریت خعضواز  است کنگری که ممیل دیالباره دل دراتر یا سؤیشبعات الطارای ب

ن تریایا خدمات مشو  5472-600-877به شماره  Trillium Community Health Planم، با بت ناثهای یتعافم

OHP ید.س بگیرتما 0557-273-800ه اربه شم  

  

  اهید کرد.نام دریافت خوبتثلغو  قحقول ای شامنامهید، باششته ادخود  OHPید تمدنیاز به که نیااز ل بز قرو 60ل اقحد

 کنیددریافت می CCO  از  با خروجو ییرتغ مان ز که دربتیاقمر
د و نن دریافت کیتجویزروهای اش دپوشت و  خدماقبساند ننند مااتوان مین، همچنددهیر مییتغا ی خود رهابرنامهیی که عضاااز برخی 

 ینه در هز"از ید یا دهییر میتغا ر CCO تی 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 ک یبه  OHPزای خدمات" ا

 

  مورد خدماتاقبت و  که مرندمئن شوط تا مندنکاری ک هما همبید ی شما بایم و قدیدجدهای برنامهید، ار دیی جدتمالت سالکشنچه مچنا

  ید. نکا دریافت میز رنیا
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  ؟دوش رادروخرب قباس تبقارم زا اه همانرب رییغت نیح رد دناوت یم یسک هچ  
های بتاقررای دریافت مبن شدتری بسا ینی تابیمارسهای بتاقد، به مرناری دجدتی مالت سالکست که مشایی عضاارای بن کمک یا

 :ستاهشدآورده ند، نفت کا دریامک رن کیاند ناتو که مینیاز کسانه ند نموست چیلنجا یا. در نداراز دینن امت روالس

 ند.اراز دینی یله نها در مرحیماری کلیویبرای ببت اقیی که به مرعضاا •

  ند.تذیرهسپیب آسپزشکیر ظناز نی که کودکا •

  ه رحم.نهاینه و د سانطان سرامه درمنی برعضاا •

  ند.نکیت مگی دریافنبت خااقز مریداوی/آیچال یلبه دیی که عضاا •

 .ندتو داشعضد نپیویی که عضاا •

  اند. هار شددچهببه تازگی یا تند و ار هسیی که باردعضاا •

  ند.تن هساطان سرل درم در حایی کهعضاا •

 بهاز ینل یلبه دارد شود یا ش واتیمالبه سدی یب ج آسستان کستمر ممصورت عدم دریافت خدمات م که در یعضوهر  •

 .گیرد ار قررطه، در معرض خسسا موین تابیمارساقبت در مر

 کشد:ل میوطبت اقن مریانی که زمابازه 

 . OHP (Medicaid(و Medicare  رای ای دعضاارای بروز   90•

 :ندتتر هسهنی کوتازمای هاهازبهمه عضا، ای سایر ابر •

o30  یایارت رفمتالی ساروز بر 60ن و هاو دسمی مت جالی ساروز بر ،  

o  نی که زماتاPCP سی کند. ا برررها آنبت اقامه مرن، برعضااید جد  

Trillium Community Health Plan از ینن کسای یهابتاقها به مربرنامهییر تغ یناعضایی که در حکند که میل ن حاصینامطا 

 :ندتار هسیر برخوردرد زاز مواند، ارد

  بت.اقل مربه محل قنل و مبت و حاقاوم به مردترسی مدس •

 رائه ا، خدمات ندتیسن Trillium Community Health Planل رادی که شامافبه تی هد تا حده میازاجن نشادهندگائهااربه  •

 :تدفیب قتفااارد ن مویااز کی ینی که زماند تا نک

o و یاکمیل شودته ید شدیه یا تایز شدتجونی رمال دوره داقحد ،  

o ص تخصک می طتوسبت اقر مراگارد. ندلزومی کی زشپر ظناز گر یبت داق که مریردگم مییتصمن یبازبنده ائه دهار 

  شود. ی میبررس طیااجد شرنده وائه دهارک ی طتوسن رماح درطشد، با

 ز: اند تارب عهابتاقمرع . این نوشتاند داهامه خوادلی نده فعهدئهاارند، با ل شویکمتنی که زماها تا بتاقع مراز انوابرخی  •

o (.تومارپتپسل و ناتایله پر)مرحن زایمااری/ از باردبعد ل و بهای قبتاقمر  

o  ند.پیواز پس ل اول یک ساند تا پیوخدمات  

o ا. نهآن مارای دوره درب( انطان سر)درمی نرمایمی دیا شی نرماتودپر 

o ند.اهه شدار اشال است که در بایارهای گذهوراز در تیشبها آنرای بشده یف نی تعررمال دوره داقیی که حدهاارود  

 

 تریان به  مشبا خدماتید، ندریافت ک Trillium Community Health Planاز بت اقگی مرناه همشیم  طاز خی پیک کید ناتومی

  است: یز موجودنیت ساسخه در وب نیک   ید.س بگیرتما 5472-600-877شماره 

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

case-management.html.دیریگب سامت نایرتشم تامدخ اب لاؤس نتشاد تروص رد افطل.  ً

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and -case-management.html
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  ن زندگی. ایاتصمیمات پ
 ی.یاطتاحنامه کالتو

یا بیماری شود. ان میز درماع تناامش و یرپذ قل حن شامیاد. نیم بگیرمتصت خود باقند تا درباره مرراا د رقاین حن الهمه بزرگسا

از بید، نافت کیاهید درتی که می خوباقره مردربانده خود ینماه یا ادی خانوعضااک، پزشادن به ع دالطااز ا ا رست شمان کب ممیآس

 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. مییده نام  یطاتیحامه اتنلاکوید نکیفاده متاسفرمی که شما نید. ک

 

 دهد تا: ا مین رکاامن یاما به شطی تیااحتنامه لوکا

 ک اشترای به تی بهداشهابتاق مریاا برهای خود رتهواساف و خاهدرها، باوها، شارزید، تیسنها آنن بیان قادر به اگر خودتا •

 ارید. گذب

اخذ ا ا ری شمتی بهداشهابتاقه مرب طیمات مربوتصمتا ید نص کشخا می ر فردید،بگیریم تصم انتدید برای خوناتونمینچه چنا •

  ند.قت کافقش مونن یاجام ناد با یان بایشاشود و ه مییدمناتی شما داشبههای بتاقده مرنیان نماعنوبه شخص ن یاکند. 

 مورد ارید که درا د رقاین حیرید و پذبا رد کرده و یا کی رپزشهای راحیان یا جرمدهد تا دا می رقاین حبه شما  •

 د. ییم بگیرتصمکی خود پزشهای بتاقمر

 . یطایتحا همانتلاکو هرابرد رتشی ب تاعالطا تفایرد هوحن
 ت های باقیری درباره مر گیمتصمار"ن کیابه یم.  شما بدهبهی طتیااحتنامه ل وکاهاربن درگایابچه ریک کتایم نای توما م

 تنامه ل وکا و فرمترچهز دفانسخه یک ید، س بگیر ما تمات بایسکافتر یشبعات الطاسب رای کبشود. ته میفتی" گبهداش

  5472-600-877ه شماره ب Trillium Community Health Planن تریادمات مشبا خنید. ریافت کا دی رطتیااح

  دهد.ئه میااریز ن Trillium Community Health Planید. س بگیرتما

 :دینک عهجارم سردآ نیا به افطل ،یطایتحا مهانتلاکو مرف دولناد یارب

www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx  

ً

د: ینب کعات کسالطاطی تیااحتنامه ل وکاهاربدر Oregonنی رمای دهایمتصمس با  تماقیرطاز ید ناتونین میهمچ

 تا نبه ی: دوشارعات کا(. سندبگیرتماس  711 اب افطل ،TTY ان)کاربر 4805- 422-800یا  503-692-0894

 PTر. هظاز د بع 3صبح تا  9جمعه، 

ً

 

 تنامه ل وکاونامپیر Trillium Community Health Plansشی و رویه م  طه خاربر درتشیبعات الطای کسب ابر

  یدناجعه ک مریتسابو نیا به افطل ،یطایتحا

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

ً

 
 

  طییاامه احتتنکاره وبار درگیید دات مفعالطا

بت اقرش مپوشید، نکنمضا ال و یکمتا ی رطتیااحتنامه ل وکارید کهیگبیم تصمنچه ناست. چخاب شماتنای طتیااحتنامه ل وکالیکمت •

 اهد ماند. خوت بآن ثای شما به ترسیا دسو 

شما  با Trillium Community Health Planارت رفید،نکنمضا ال و یکمتا ی رطتیااحنامه تل وکایرید کهگبیم تصمنچه چنا •

  هد کرد.انخوی ییرتغ

ً د.یبدهآنها را به یی هاسخهننید و بت کآن صحه اربواده خود درن و خاانندگدهئهارا اب امتح ،دیدومن لیمکت ار مهانتلاکو چهنانچ •

•Trillium Community Health Plan   ست  فهره خودشدامضاشده و لیکمتی طیاتاحتنامه ل وکاهایی که دربنتخااهمه به 

  ارد.گذرام میتاحید، اهکرد

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html
https://www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx
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  ،درکن یوریپ یطایتحا همانتلاکو تامازلا ز  اTrillium Community Health Plan  هچنانچ

 . مینک تیاکش هنوگچ
  نید. یت ککاشمت الاره مجوز ساد به یدناوتدهد، میننجام اید، اتهواسخطی خود تیااحتنامه ل وکا درا کها آنچه ره شمندده ئهااراگر 

 

 تداشجوز بهدور متر صدف  

 (ندریگبتماس  711 اب افطل ،TTY ن ا)کاربر  503-370-9216

 PTر. هظاز بعد  5صبح تا  8، به تا جمعهنی: دوشارعات کسا

 :یدنل کارسا آدرس زیر بها کایت رش

7430 Tandem Ave NE, Suite 180

Salem, OR 97301

 

 

  hlo.info@odhsoha.oregon.govل:ییما

ً

ه اربه شم Trillium Community Health Planنیاشترت ما خدمابیت، کافرم شاز ذی اغسخه کنرای دریافت ب

)TTY 711(  877-600-5472  یرید. گبتماس  

-www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File نید: ع کیت رجوبسان ویات به یکای شهات فرمر و دریافتیشبعات الطارای ب

Complaint.aspx. 

 

 طی.تیااح مهناکالت لغو ووهنح

ا حروف با ر  CANCELEDید ناتون مییننید. همچرا پاره کآنها رده و  درخواست کاخود ری طتیااحنامه تل وکایهاسخهنلغو، رای ب

 با شماره  Oregon Health Decisions تر با دفتریشبعات الطاالت و یا اسؤرای بنید. ه و تاریخ بزردضا کاما ا رهآنته، شگ نوبزر

  ید.س بگیر تماTTY 711( 503-692 -0894(یا  800-422-4805

  

  ؟ چیستی یاطحتمه اتناوکالو  POLSTبین اوت تف
)POLST (  یاتحی اندرم یرا بیار جتورادست

POLST وسط ت عمرواخر ادر نادرم ی براانایته ستهوا خکه دوی شئنممط دوانیت  مین آز آهداتف اسا بکه ت اسزشکی پرم فیک  

  لالید ا یو داشته ید جیاهیار بیم اگرا ام،دنیستی POLST  ند کر پر بهزمل مهرگز اشم  .دوش یت مایع ریزشک پنادگدهن ارائه

  اب POLST . د کنیب کسیر بیشتتاالع اطرم فن ایهاردرب دوانیت  می،دریدا شکیپز  اندرم ر نوع هتواسدرخ دم عی برایگردی

  :ت استواف متاطی احتیمهالتناوک

 POLST  یطاتیحامه اتنلاکو  

  ستور پزشکید  ی ند حقوقس  ت؟یسچ

ت ا دریافد آن روانتیی مکسچه  

  ند؟ک

 دی  جیاریمبی نا هر سبهرکسی که  لسا 18االی بن الهمه بزرگسا

  باشد شته اد

من ه ددهنئهااره کت  اسمالزیا آ

  کند؟ضا /امدیأیبه ت

ای هبتاقه مرنددهئهاار طسید توبا  اردندنده دهئهاارید یبه تانیازی 

  ید شودیامضا و تاتی بهداش

  لی فعطیابت و شراقمر  تیآ طیابت یا شراقمر ود؟شیده مااستفی ناچه زم 

 

 https://oregonpolst.org/ نید: اجعه کآدرس مرن یاه بتر، شیبعات الطای کسب ابر

  ید.س بگیرتما Oregon POLSTبا  3965-494-503یا با شماره  polst@ohsu.eduل: ییما

mailto:polst@ohsu.edu
https://oregonpolst.org
mailto:hlo.info@odhsoha.oregon.gov
https://www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx
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 وان.مت رسالمان درنامه هاراظ

Oregon  یده ان نام روتمالان سامه درمنارهظافرم، ن یاارد. ن دامت روالاز ست باقای مری شما برهاستادرخون تنوشرای بفرمی

 یم تصمن خود امت روالان سورد درمدر مید ناتونمیید یا تن هسارومت الان سبحرار ست که دچانی زمارای بن فرم یامی شود. 

 ن آ مورد و درک کرده ا درراقبت خود رد میناتوید و میتیسنن ابحرکه در نی زماا در فرم رن یانید که کتخاب ناید ناتویرید. شما میگب

  د. ینل کیکمتید، بگیریم تصم

 

   ؟ دهدجام میرای من انری بم چه کارفاین 

 پزشک  ادگاه و دودتنها ارید. الزم دی تباقع مرنوگوید که چه شما میم به  فراین، یدم بگیریتصمی ینهاتبه ید ناتونتی که  صوردر

  ید.بگیریم تصمن خود امت روالسید درباره ناتونمیا د که شمنم بگیریتصمند ناتومی

 ی نام ان فرم بریااز ن اتوید. مینتخاب کناا اهید رخوینماهید و یا خویی که میهابتاقع مرا که انودهدیا من ریان کاامن فرم به شما یا

 به جای  که ندل کبویست قباید میبرنام میخصی که فاده کرد. شت اس شماازبت اقی درباره مر یم گیرصمترای بل یک بزرگسااز ن برد

ا چه یرد که شمگیم میتصمشخص  اینشد، بانبی تما کی شهاتهواسخنچه ناند. چل کنباا دا ری شمهاتهواسه و خبت کردشما صح

  ید.اهخومی

ن یااهد شد. ل خوعماا فرم شما ید،اشبنیری یم گتصمل قادر به سا 3ن یال و طر در اگارد. ار دبتاعل سا 3تا  طقامه فنارهظافرم 

 یم تصمود بت خاقرد مرر مود دینابتوکه نی زمااهد ماند.  خود باقی خوبه قوتید، یم بگیرتصمدوباره ید نابتونی که زماهارنامه تا ظا

 به جای ری ییم گتصمرای ببه شخصی که  و هم خود PCPبه  ا همرم رن فیاید ید. شما بانلغو کا ود رهارنامه خظاد یناتوید، میبگیر

  ید.بدهید، برنام میشما 

 

 نید: ید کبازد Oregonلت  ایایتبسااز وان، ت رومالان سامه درمنارهظا مورد ر درتشیبعات الطای کسب ابر

https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf  

 

 یتبسا در وعن موضویارای بفرمی ید. نیت ککاشید ناتوند، میی کنمل نباا دن رتار فرمای شما دهتهواسان ختهنددهئهاارنچه چنا

www.healthoregon.org/hcrqi یدنل کارسا آدرس زیر بها کایت خود رارد. شوجود د: 

 تداشز بهکهی مراوگوز و جدور مه صامبرن

 800 NE Oregon Street, Suite 465

 Portland, OR 97232

   mailbox.hclc@odhsoha.oregon.govل: ییما

 0556-673 )971( فکس: 

  

https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf
https://www.healthoregon.org/hcrqi
mailto:mailbox.hclc@odhsoha.oregon.gov
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 فاده.ء است سورش تقلب، اتالف وگزا
 ینه هزن عضایماامت البه سای کمک برتی، شابهدهای بتاقرهای مرال که دمیطمئن شویم ماهخومیتیم و سعه هت جاممالح سرطیک ما 

  یم.اراز دینکمک شما به ور ظنن میارای بشوند. می

 

به ا ع رموضون یاید ناتوید. میارش دها گزن رآع وقت اسراست، در هافتاد قفاتاای هفادت اسف یا سوءالتا ی،ارهبردالید کنک 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 شخعلیه ض یبعتید یا تهدار، آزد. ید بواهش خوپوشتحت ن انید،همچنل کارساارشی ر گزاگ

 ت.  اسنی کند غیرقانوش میارگز

Trillium Community Health   و تسا نوناق فال  خMedicaid  یرادربهالک
Planدریگ یم یدج ار عوضوم نی  ا.   

 ز: اند ارتان عبدهندگائهسط اروتاده تفساوء سف و الات، یراای کالهبردهمونهاز نخی بر 

  ند کاز شما دریافت میست، ا Trillium Community Health Planشش ت پوتحه ا کدماتی رنه خیهز هنددهئهاار •

  دنادر کحساب صرتا صوی شمابرید، اهکردنیافت تی که دررای خدمابنده دهئهاار •

  یدارنداز ینن آتان به  تیمالت سیراساس وضعبد که دهتی میا خدمابه شم هندهئهاار •

  از:ند بارتعا عضاط سوتاده تفساوء سف و الات، یراالهبردی کهامونهاز نخی بر 

ً  ستاهدش زیوجت امش یارب البق که ییوراد زیوجت یارب کشزپ نیدنچ به عهجارم •

  ندکه میادفت اسزایارای دریافت مبگری یشخص دناسه از ششخصی که  •

  

 . هدافتسا ءوس و فالتا ،بلقت زا شرازگ هیهت هوحن
 :یدنل کارساده تفا اسالف و سوءتاتقلب، ارش  گزقیرطند از چد یناتوشما می

 

 ، بلهر تقما  یدوسینوبنامه  Trillium Community Health Planیاقیما برتیا مسن یالنآصورت هبنید و یا  فکس کید،س بگیرتما

   .منیکیش مارزگ در زیر هدشتی فهرستلدوای هانازمس را به اعضاا ن یاگددهنئهاارسط وک توکمشی هدااستفوءا ساتالف و ی

 5472-600-877 ید:ریگبس ما تما رمزن قفلت طبا خ
 3991-805-844 فکس:
 www.trilliumohp.com/login.htmlن: یماپیام ل ارسا

 Trillium Community Health Plan ید:یسنوبس نامه آدرن یابه 

 

 PO Box 11740 
 Eugene, OR 97440-3940  

OR

 :یدنارش کر گزیز آدرس بهنامه ن تنوشس یا ک ف،س تماقیرطاز ا ا رعضافاده توءاسف و سالتای، ارهبردالک

 DHS Fraud Investigation Unit

 P.O. Box 14150

 Salem, OR 97309

FRAUD01-888-1(8301-372-888)  رمز:ن قفلت طخ

   رمزن قفلت طجه: ختو 503-373-1525فکس: 

 .www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx یت: بساو

  

https://www.trilliumohp.com/login.html
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.
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OR (انندگدهئهااریژه )و 

  

  OHAامه نچگی برارکپتر یدف

   3406 Cherry Avenue NE

  Salem, OR 97303-4924

FRAUD01-888-1(8301-372-888)  تلفن قرمز: طخ

2577-378-503 فکس: 

 .www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx یت: بساو

OR 

 Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) 

 Oregon Department of Justice

 100 SW Market Street

 Portland, OR 97201

1880-673-971 ن: فلت

 1890-673-971 فکس:

  

-www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud :دهنده هرائا و یتر مشیداربرهکال نالین آرشا گزیابر

reporting.aspx  

Trillium Community Health Plan ط، تبن مرنیاقوه از همما د. اشبیده مااستفوءب، اتالف و سلاز تقیری گولجهد 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
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx
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 عادالنه دگی رسیظر و ندید ت، تجشکایا
Trillium Community Health Plan ( یدگیو رسر ظنید دتجیت، کاکایت )ش شتمسیبه سعضا اهمه کند که میل ن حاصینامطا 

از درسی است دا ایجاد درخوهنحورباره عات دالطان دریافت ینو همچر ظنید جدتیت و یا کاشبت ثم ینکسعی میما  د.نارسی دسترد

 یم. نن کآساعضا ارای ب ار Oregonان بهداشت ازمس

 

 یم درباره ناتوور میطنیهمع دهید. الطا ما بهید، اربه کمک داز یندگی یر و/یا رسظنید دتجیت، کاد شنیآ فرازخشی بهر اگر درباره 

اگر به  است. سسترز در دین ما یهعالطا هناز نموی یهاسخهنیم.  شما بدهبهی شتریبعات الطاها ستاخو و دریاتکاه شبیدگی ه رسنحو

 : یدس بگیرا ما تماب، یدنریافت کست، داا آمده نماهر دفترچه رنچه که دآاز تری یشبعات الطاید اهخویید یا ماراز دینکمک 

 3948-214-541 ن:فلت •
 TTY: 5473-600-877 شماره یرید. گبتماس  5472-600-877 شماره به ما یاتکاه شدنن هماهنگ کبا •
 3991-805-844فکس:  •
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/memberیت:بساو •

 satisfaction.html
  

  نید یت کشکاثبت نید واتمی

  ید.تاضی هسارند که شما دهع میالطا ما بهشما  تیاکش •

  ید.تسین قافای موهدندهئهااریا  Trillium Community Health Planآن با  که در ستاتی یموقع ختالفا •

 نده دهئهااری یا تی بهداشهابتاقمر، خدمات Trillium Community Health Planاز چه نچنات که  استییکاش یایارضن •

  باشد. نیز ی تیرضاک نایند اتوف میالتاخنید. ح کرطید مناتو، مییدتیسناضی خود ر

  کند. یفاده متاست یاکشلمه از کنیز فات التاخرضایی و ی ناابر  OHPهولت، ی سابر

 با اهیم کرد.ش خوالتع اوضان ر کردتبهرای ب ما د.ینیت ککاشید ارد قد، حیتاضی هسارنبت خود اقز مراشی بخاز نچه چنا

از ید ناتونین می. همچTTY: 5473-600-877ید. شماره نل کتماس حاص 5472-600-877ن فلتبه شماره ن یاشترخدمات م

  قیرطاز د و یا یس بگیرتما OHAبا  0557-273-800-1ه ارید با شمناتود. میینیت ککاش Ombudsیا   OHA قیرط

  ید.س بگیرتما Ombuds  با 0450-642-877-1شماره 

 و یا 

 :یدیسبنوس زیر نامه آدربه 

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

  Eugene, OR, 97440
 grievances@Trilliumchp.com ل:ییما

4861-850-844 فکس:

  دینیه کتهند اتونیز مییت بسان ویااز ا کایت رفرم ش

 www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html 

mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
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اگر نید. یت ککاشبی تشفاهی یا کورت ی به صنزماهر و در گری ی دموضوعیهر باره نید دراتوزایا مییا مشما به جز رد خدمت 

  شود.ه میادع دارجا Trillium Community Health Plan، به یدنل کارسا OHAرا به تی یکاش

 

 :دینکت ایکن ش آهارد دربنیاتومیه کی لدالیاز ی یاهنهنمو

 تیل به محل ویزقنل و و یا حمیت ن وقت ویزت گرفل درکمش •

  انتیندگل زنزدیکی محنده در دهئهاارن تل در یافکمش •

Trillium Community Health Plan  ان یا ندگنا ره،نددهئهاارن ن، کارکنادهندگاهئاار طسک توا دریام حتراعدم  •

  یدکردر صورت دریافت ا دره هامد یبودنن ئمطمن آاز تی که باقمر •

  یدکردنقت افا موهآننه یهزرداخت پرای ب که یتب خدماحساافت صورتیدر •

  یدیتاتصمیمات ذ ای اتخابر Trillium Community Health Planید تمد یهاهادنیشپ مورد فات درالتاخ •

  ا خودرویه و ندنایمنی را •

 د یافت کردیی که درتت خدمایفیک •

 

 

  ئه کند. اارشما بی تاجازه کا با ی رتیکارف شما شطاز ن تاهنددهئهااریا نده یرد نماان داکام

 

 ار ن کیااد. نجام دان کن ممزمان یترن در سریعاتوا میاماتی راقده چه یم کدهع میالطاه شما بنیم و کیدگی مییت شما رسکابه شما 

  شود. نجام می ایم دکرا دریافت ا ریت شمکا که شنیزمااز ز کاری رو 5رف ظ

 

ن زمارا به  چت کهفیم گاهیم کرد. به شما خواهل خوارسارای شما بای امهنز کاری رو 5رف ظیم، باشه تز داشنیای شتریبن زمااگر به 

 شته ا نوه شمالخون دباها به زتمام نامهکرد. یم اهست خوای درخوشتریبن زماشد، نفع شما باتی که به ور در صطقاریم. فاز دینتری یشب

ن آنه به وگیم که چح می دهیضیم و تونکل می ارسان یتاای براما، نامهنامه شیت کایافت شز دراپس  روز 30رف ظ ما ند شد.اهخو

   کرد. یماهیدگی خورس

 

0557-273-800-1  به شماره  OHPن ایشتراحد خدمات ما وبا ن رآید نای توید، متاضی هسارنن تتایکاشیدگی ما به ه رسنحواز اگر 

 تمام تند و هس OHPاعضای ن فعاال مدیوک Ombudsد. یس بگیرتما OHA Ombuds Program  اب افطلید یا ارگذبک اشترابه 

  سرآد هب افطلید.نیمیل بزا OHA فا به طلاد. ند داهنجام خواما شی کمک به اا برالش خود رت

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov  ید.ارگذب 0450-642-877شماره رای بیامی پد یا ینیمیل بزا 

ً

ً

 ید س بگیرتما 1-1-2با یی اهنماای رشد. بربامی Info 211، ستاترس سا دردر انجمن شم و خدمات دنیبایتپشرای بگری که ینبع دم

  ید.نن کیدد www.211info.orgیت سااز وبیا 

 

 

https://www.211info.org
mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
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Trillium Community Health Plan، نند:اتو می نآن تیمشارک انهندگارائه د و فرعی انکارمانپی ن،اکارمانپی   

ه ای کهنددهئهاارعلیه یهی بنتامات اقدنع کند و یا ر مظنیدتجدو ت یکاتم شیسند سیآ فرازخشی بهر از فاده ت اسازا عضوی ر •

  هد. جام دناند، کییت مر عضوی حماظندیتجد درخواست ازیا ع است ییجه سرتنار تواسخ

ً   ای ؛تسا هدش تبث البق که یسرداد ای و رظندیدجت تساوخرد ،تیاکش نتفرگ سپ به قیوشت •

لغو ت واسا درخیعضو یک علیه نش اکرای وبلی یلن داه عنوبی ادرسر یا دظنیدتجداسا رخو، دیتکایک شیجه تنبت یا ثاز  •

  ند.فاده کت اساویت عضو

  

    دهیم.رییایم، تغرفتهمیمی را که گتصا بخواهید توانید از ممی

   . دوش یم هتفگ رظن دیدجت تساوخرد راک نیا هب

 یم نکمیل ارسارای شما بدی امه رنیم،  کاهش دهیانیم و ه، متوقف ک رد کردات رفتاری رمالیا سکی زشپنانددت پزشکی، دمانچه خچنا

ود. ما به شه مییدیز نامن)NOABD( لوب طد نامیین سوتععیه الطا، ستا رد درخواین نامههد. دمیع الطاا به شما ا ریم متصمکه 

 اد.یم داهع خوالطایم خود صمتباره ز درینن تاهندائه دهار

 د؛ ه می شویدامنر ظنیدتجد درخواست ارن کیا  .مدهیییر غا تد آن راهیبخوما از ه کد داریا ق رحین استید،  هلفاخا م مممیصا تچه بناچن

 ارید. اض داعتر ما میتصما شما به زیر

 

  د.ا دنبال کنیرحل رامنیستید، این ا موافق ر با تصمیم ماگ

 د.ر کنیظدید نجرخواست تد دم اولق
 . دیهدست اودرخ، ) NOABD(ان تتساوخد دره رمریخ ناروز از تا 60 ظرف دیما باش

ست درخوا فرمز  ایا )TTY 877-600-5473( یریدگبتماس  5472-600-877شماره ا با ما ب
. ودش ل میارسا درخواست رده مناراه مه هبم فرن ی اد.ینکاده فت اسشتیداهببت اقمرم یمصتی بررس

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forدرس  آازد ینواتن میینمچه
members/handbooks-forms.htmlد.ینک دریافت ران آ 

  د:ینکپست ر ی زدرس آهبا  رفرمد ینتوامی

 Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

 Eugene, OR, 97440
 

Appeals@TrilliumCHP.com  ل:ییما

 د.ینکس کف 4861-850- 844ره ماه شبا  رفرمد ینواتن میینمچه

 ؟دظر کند نتجدیت ساخواند درتومیسی چه ک
پزشک  ت اسنکممص ن شخیا د.نکبت صحن یتا جاهبا تد ار دراا می شبتکازه  اجهکی صن یا شخخودتا

   د.باشا ماز شمجنده یمانا ی

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
mailto:Appeals@TrilliumCHP.com
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 د.یبمانب ما جوار ظمنت  دومدم ق
 ابق وسدی یدک جش پزد.کر میهاوبررسی خا ی رلصا میمصت، ماشست اودرخدریافت  پس از 

ت یعای رتسا به درن ریناوآیا ق دنیببد تا نکیمی سرربا ا رمشمات دخست اودرخی و کشپز
مک ک میمصتی سرربما در ه بد ینکیمکر ه فکا ری رتشیبعات الاطد یناوتیمیر. یا خ میاه دکر
  د.یهدبما ه بد نکی م

 ؟بردمین زماچقدر ن ست ماخوی درسربر
 شتری یبان مه زبگر ا .میهدن پاسخ آ و هدکری سررب اا رمشست اودرخ تا میداران مز زور16

 ا تم یار دتصفرر گی دروز 14ر ثکداا حم د. کر میهاوخل ما ارساشی ابرای هم، نامیشه باتشاداز ین
  .م.یدهخ پاس

 ؟ام دهمج انیمداقاه چ، باشمه اشتع دری سسخاه پاز به نیکیرترصود
 میده یز نان شده یعتسرر نظد یجدتخواست درل معن ی اد.یباشه تداشظر سریع نت تجدیددرخواسد ینتوامی
 د  رهمه نارامه هبم فرن ی اد.ینکس ک فنمایرابا  رتدرخواسم فرا ید و ییرگبتماس ا ب. شودمی

 درس  آازد ینتوان میینمچ. هشود ل میارسادرخواست 
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-

members/handbooks-forms.html  تدرخواسی رابر تظان اگرا د.ینک دریافت ا رنآ  
ر نظدیدتج درخواست د،ازیندبر ه خطبا  رمانایی شواتا یمت ی، سالگن است زندکممل موعمر نظتجدید

ا مه شبا تم ینک ل میارسان یتارابی اهمو نام ییرگماس میتا ما شبی روز کار 1ف د. ما ظرینکسریع 
 م.یات کردهدریافریع نظر ست تجدیددرخواسی رابا  رماست شدرخواه کم یدهالع اط

 ؟کشدیمر طول قدچع ری سرظنیدجدست ترخواد
ز نیاا ممتی شه سالکی تعن سرماه هبا  رم خودیمصتا م، نیدک دریافت یعر سرنظت تجدیددرخواسر گا

م مات د.کرم یاهاذ خوتخ ایع،ر سرنظدیجدت درخواست تدریافن ما ززاعت سا ۷۲ر ثکدا، حاشدبه تداش
 ا  رم خودیمصتا تم ییرگبتماس ا مدهنده شهئرا اما وفنی با شتماس تلق یاز طرا تم ینکا می رتالش خود

  د.کرد یاهت خودریافم ی هآهمما نام. شیدهالع ا اطمه شب

د یتمد روز 14ا تا  رمانی زبازه است نکمم، تریشبن ما زهبز نیا صورت درا یا مست شدرخواه با نب
  م.ینک

یم گرفت اهماس خوتا مد، با شباشز نیای تریشبن ما زهبا ید و شود  ریعر سرنظت تجدیددرخواسه نچچنا
یک ه ب شده ردنظر سریع  تجدیدتدرخواس. ردکد یاهت خودریافی بتک هیعطال ادو روزف ظر و

ز   رو14 الامتاح ای دوش ل حزور 16ف د ظریو باد د شاهل خویتبدد ارتاند اسنظرت تجدیددرخواس
  د.شود یتمدر گید

ً

د  ریعر سرنظتجدید درخواست گر اید یاتیسنافق مور نظمانی تجدید زهد بازیتمدی رابم یمصتا به نچچنا
 . نیدکیت اکد شیار دد، حقش

  د.خوانیرا بتصمیم ما  م سومقد

 م یمصته مین ناا. مینکیمل تان ارسایانظر برد یدجتت ساوخای درما بر میمصتوی ای حا همما نا
 ، دیتسه موافق میمصته با چنناد. چوشیم هدیم" نا )NOAR(ظرندیدجتی اه ریطالعا"نظر دیدتج
   د.یهد می انجاارکست ین مالز
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 د.سی کنیراد دخواستر دستید؟ق نیفمواهمچنان 

 " یسادردت ساوخ"درار کین اد. نکی سرربا ر رنظدیدجت میمصته کد یهاوخبت لایاد از یناوتی م
 ست اودرخ )NOAR(ظر ندیدتج میمصته مناروز از تاریخ  120ف ظرد یما باشد. دار منا
  د. ینکی سدراد

  ؟ام دهمجن ایمداق اهچ، باشمه اشتر دتریع سیدرسه دااز به نیکیرترصود

 میده یز نان شده یعتسری درسداواست درخ لمعن ی اد.یباشه تداشدرسی سریع دا درخواست نیدتوامی
 د.شومی

-www.trilliumohp.com/members/oregon-health یتبسا در وینالنآ دادرسی ز فرما

plan/for-members/handbooks-forms.html. to ask for a normal hearing or 
a faster hearingنید. فاده کتاس  

ز فرم اد یا یس بگیرالت تمایا با TTY 711 ( 800-273-0557(شماره ید با ناتونین میهمچ
 ید ن آدرس زیر دریافت کار. فرم یدنده کتفا است، اسهل شدارساه نامه اهمرتی که واسدرخ

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/handbooks-forms.html. د:یتسبفر آدرس اینرا به نید فرم اتونین میهمچ 

  OHA Medical Hearings
  500 Summer St NE E49

  Salem, OR 97301
6035-945-503 فکس: 

 ی درسداه  جلسشما، درخواست تدریافز ااری پس کز رو 2د ینتواه آیا میکاهد گرفت میم خوصتالت یا
 د.یباشه تداشسریع 

 ؟رسی کنداددت ساخواند درتومیسی چه ک
ا یپزشک  است نکممص ن شخیا د.نکبت صحن یتا جاهبا تد رداا  رماازه ش اجهکی صن یا شخخودتا

  د.باشا ماز شمجنده یمان

  ؟تدفایمی قاف اتهچرسی داده جلسدر 

 ا با رکه چد ییوگب Oregon Administrative Lawی ضه قابد یناوتیم، یسادرده سلدر ج
د هاوخا ی ریهانم یمصتی ض. قادیتسینموافق ان تظرندیدتجت ساودرخد ورمما در  میمصت

 گرفت.

  سیدردادیدنظر و جلسات تجی هاخواستدراره ربپرسش و پاسخ د

  استرخونم داتو یم اننهمچ اآی تد؟اف می قیاتفا ه نکنم، چ تریافت داسو درخمه رداتیکه نوردرص
  ؟ کنمنظرتجدید

 . باشیده ردک دریافت تدرخواسد  رهم نابایدر نظت تجدیداس درخوازل بق

ز  انیدتواد، مییازردپبا  رماتیخده نی هزبایدا ید و ینک دریافت رای تماخدد ینتوانمیه کد یگوشما میدهنده  هئرا اهنچچنا
  د.ینکر نظد یجدت درخواست نیدتواست، میدرخواد  رهمت نادریافز  اپس. بخواهید)NOABD( ت اسددرخو رهمما نا
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•

•

•

 

  بقتاطم رتجدیدنظ نیامز ولا جدب Trillium Community Health Plan اگر
  ؟هاشد، چته باشند

 م درسی ناداوع ضمون یا. نیدکی ت بررسدرخواسالت ی اازد ینتوام، مییدهخ پاسا تد یکشل طوز رو 30ز  اتریشبر گا
 م فرز  ارید یایگبتماس الت یاا ب TTY 711 ( 800-273-0557(شماره ا ب ی،درسا دتدرخواسی راب. رددا

  دریافت یر زدرس آرام فر. نیدکاده فت اس)NOABD(ت اس شده لارسادرخواست د  رهمبا ناراه مه هکی تدرخواس
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooksد ینک

forms.html . 

  ند؟ ککم ک منهب یدادرس هلس جا در یاشدب من ندهماید نتوان می ییگرشخص د اآی

 ن ی اد.یباشه تداشن ودتاز خ ایندگیمانه بی درسداه جلسر  دتخاب خودن اهبا  رریگی د شخصهکد یار دران حق ی اماش
 ا  رن حقی اماا. شمدهنده ش هئرا او یال یکاده، ونو خایضاع اازی کی، توس دکیثال م؛ اشدبی کسر د هنتواشخص می

 . دازیدپرب راا ه ن آایه هنی هزباید، لیکم وداتخاس صورت در. باشیدد نده خویمانل یماتصورت دره کد یارد

 ه ب Public Benefits Hotlineن فلی، با خط تلمات احناگیرای گندیمانمشاوره و ی راب
ک مکن یبی ارکمیک هن فخط تلن ی ا.TTY 711. یریدگبماس ت 5292-520-800-1شماره 

ن اگیرای وققک حمکه ببوط مرعات طالا. تاس Oregonی قوقز حکمرو  Oregonی قوقح
  نیدکا پید OregonLawHelp.comر  دنیدتوانیز میا ر

  نم؟ کتریافرا د مات یا خدازایم توانم یم اننهمچ م،هست میم تصتظرنم ه کالیر حآیا د 

ا مز  انیدتوام، مییا قف کردهتوما  رن آهئرا اماو  است د شده رهکد یاکردهت میدریافا  رماتیخدا یا و یزامر گا
 درخواست سک فو یاه من، نافیق تلاز طرد ینتوام. مییده همداان  آهبی درسدار و نظدیجدتد نیرآ فلطور  دهکد یاهبخو

  د.یباشه تداش راا یزامه مداا

  یست:بامی
 ا الجر ازمالم یمصتن ی اهکی نما زیا تاو  ح کردهمطر هیعطال اخیاز تارز رو 10 ا ظرف رتدرخواسن یا 

  . نیدک درخواست ست،ز هینر تیر دهک، شود

خواست درد  رهمه نارامه هب فرمن ی اد.ینکاده فت اس"شتیداهببت اقمرم یمصتی ت بررسدرخواس"م فرز ا 
 -www.trilliumohp.com/members/oregon-healthدرس آازد ینتوان میینمچ. هشود ل میارسا

plan/for-members/handbooks-forms.html د.ینک دریافت را نآ 
  شتیداهببت اقمرم یمصتی ت بررسرخواسد م فر 4ه فحصر د 8ر ادکر  دتماده خمدا اهببوط مرل ه سؤاب 

  .  دهید«ه»بلخ پاس

 ؟رداخت کنمه پزین هیدامات بخده م ادایا براآی
 داخت پره بر بومج است نکمم، نیدک دریافت را شده ردمات خدا یا یزامن چنامد هییرگبم یمصته کورتیصدر
ا م با شه جلسدری ض قاگراا ی، ر دهیمییغتر نظت تجدیددرخواسن یحر  دراد خوم یمصتا مه نچچنا. باشیده نیهز
 د.بود یاهنخوداخت پره بر بوکج، اشدبافق مو

 ت مالتی که سرعان س همهبید، کردنمیریافت ا دا ریاا مزیو شما خدمات  ادیم دیریغتا  رم خودیمصتا ماگر 
 ، ستارده ییر کغت ما یمتصمه شود ادع دالطا ما هبز روزی که ایم. نکئه میاراید یا یا تأن رآارد، از دینشما 

  اد.یم داهنخول وطاعت س 72از یش ب
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  ؟شتری دارمبی نظر تجدیدقو حقاآی تد؟اف یم قیاتفا هاشم، چب هاشت دیزن Medicare  هچنانچ

  قحقون است کید، ممراا در Medicareو هم  Trillium Community Health Planمامچه هم چ
 ن تریامات مشدتر با خشیبعات الطارای بید. باششته اال دشده در بارد ذکر ات به موبنستری یشبر ظنیدتجد

  قیرطاز ید نای تون مینید. همچس بگیرتماTTY: 877-600-5473( 877-600-5472( به شماره 
 عات الطاد ر خوظنیدجدت قوقر مورد حتا دید س بگیرتما Medicare با  4227-633-800شماره 

  د.ینب کی کستریشب

 کلماتی که باید بدانید
لف ن مخاآبا  و شما ستار داده ستوک دپزشتی که ا درباره خدمامی ریتصمید اهخوح خود میرطاز ی توق – ظراست تجدیدنرخود 

 ید. ندهد، پر کییر تغا ش ریممتصید ح بارط اد چرده توضیح میفرمی که یا سید و ینوب، نامه یدس بگیرماتید ناتو ر دهد. میییتغید، تهس
 ارد. در نام ظنیدتجد درخواست ئهاارار ن کیا

 
 نچه چنا. یدنن کبیاعمر ن پایابت اقای مرا برد رهای خوتهواسدهد خان میکامبه شما  است که نیک فرم قانوی – یطاتیحامه اتنلاکو

   ید.نتخاب کناا ی ر فردیدناتویند، م اتخاذ کانتی خوداا بر رتیداشبههای تباق به مرطمربوت تصمیماید تیسنادر ن قخودتا
 

آیا یم نابد است که اینرای بار ن کیا. اریمبازهای ینشتی و ابهدبت اقت مرالک، مشبتاق به مرطربوعات مالطابررسی  – یابارزی
   شود.ه میتفاداسه ندیآهای تباقی مرریزبرنامهرای بن ین و همچاردیر دیتغنیاز به بت اقمر

 
 نده خود دهئهااراز ساب حشما یک صورت است که ینزماحساب ز صورتاتر –( هدننکگیر فلاب غاسحت )صورباحستاز صورتر
  ب،حسان صورتیاهد. دنمیشش را پو نه خدماتیهزل رحی کطافتد که ی  مقتفاای نزمان یانید. کیه دریافت مندمالغ باقیبرای مب

  نند.. ل کارساحساب ز صورتاعضا ترارای بیست نار قر OHP انندگدهئهاارشود. ییده مز نامینده ننگیر کلغاف]ساب صورت
 

  و قلند خاتوع مین موضویا است. ادصرف موالت مالتاخاد و یتاعنی، ا رویاریمبان، مت روالامل سع شن موضویا – اریت رفتالمس
  هد. ییر دتغا ا رحوه رفتار شمنکر یا فتخو، 

 
 ک شترخت مابه پردمجبور  OHPاعضای ازد. بپردیت یزا ویسخه نند نماتی رای خدمابید خص با که شلیار پوقدم – مشترکت خادپر
 د.نارک دشتراخت مردپوقات ااهی گ Medicare و ی خصوصینرمایمه دبتند.  یسن

 
 ت خود مالی سکند رون کار به شما کمک مییاکند. ئه میااراعی تماجی و منابع نیباتشپش، آموزه به شما تی کخدما – تاقباهنگی مرهم
  ید.نکا یدپتی بهداشهای بتاقستم مریا در ساه خود ر و رهر کردکا

 
یب  آساز:د نتارباعهنهاز نموی برخیست. نم ی یک جرای برعوح درط ارن کیاافت وجه. یرای دربحقوقی ح دعوی رط – نید مماداق

 اری.ردبهالکی و کپزشصور ساب، قحآوری صورتمع ی، جشخص
 

 بیمه است.  20٪ الثنه، میهزاز دی لب درصاغازد. بپردتی ح بهداشرطیک ت به باقای مربرید ص باشخلغی که بم –ک شترمه مبی
  ند.کا پرداخت میبقی رما

 
    نادرست است.یارتجامات اقد مردم و توقف ازت ظای محافبرنی یناو قوات مقرر –ه دننکن مصرفنیاقو
 
د. ینه کتفادسایای خود از مزاند کشما کمک میست که به ا OHPلی  مححرطیک   CCO( – (CCO))گ ماهن هتاقبن مراازمس

CCOاعضای از د تا ننکی میارک همباهم هاآنشند. با در یک جامعه میتیی بهداشهابتاقن مردهندگائهاارع اهمه انول ها شامOHP  
   ند.نبت کاقلت مر ایاازای قهطنه یا مدر یک حوز

 
  .سی شودناورژات یه یک وضعبنجر ند ماتوییدگی، معدم رسر صورت ر. د طکل یا خ، مشتیسخن زما – یحرانط بشرای
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 بت اقرباره مری دیم گیرتصمن و ناتوانی در امت روالان سبحرروز بورت ید در صناتوفرمی که می –ن ات روالمن سامه درماارناظه
 ن کاامشما نین به کند. همچیشخص مید ماهخونمییا اهید و خوتی که میباقرد مرر موا دن رتایهاتخابناهارنامه ظان یاید. نخود، پر ک

  یرد.گبیم تصما بت شماقه مراربتواند درکه میید بربرا نام لی دهد بزرگسامی
 

 طقن فیاازد. بپردا یه رقببیمه شما که نیااز ل بنید قکش پرداخت میپوشت تحتی ی بهداشهابتاقمات مری خدالغی که بربم – شیزفران
   و خصوصی است. Medicareنی رمایمه دبرای ب

 
 از:ند تارب عهال ه. مثازمرهای رواریا سایر کنی رماا در خدمات دبه شمای کمک ازمی برلو –ی وانازتی و بشخنباای تورهایی بهاگستد

  ها اکرو •

 هاعصا •

  اردیهی پاهاعصا •

 نخوندیری قگهازنداهای هگاتدس •

 قیی تزرهانگسر •

 ارتز ز و تپرو •

  یینایبرای بکی های کمهگاتدس •

  ی طتباارهای هگاتدس •

  ی برقیهالچریو •

  سیفنتهای کمک هگاتدس •
 

  بد.یامیا ماری ریبارضه یا  عکل،ه مشندائه دهاریک گامی که نه – صخیتش
 

 ند نا مانهآرند. آووام میی دنالوطی مدت ابرنی که تایمارسبهای تختر و اکلچر، وینند وازمی مالو – )DME( مادواکی بپزشت اجهیزت
  ند.شونمیلک تهم پزشکی مسازلو

 
د یدتورم شیا ان به درد تول میاثن مابه عنوا. ئم شمال عساسا ان برندمت دالکل سیک مش – دانی دننسااورژای هضهارع
  کرد. هار اشانندد

 
 شود، درد  مینتوقف یزی که مند خونراتو ن مورد مییاارد. ی دفوربت اقبه مراز ینه بی کی آسیابیماری  – ینسااورژی کپزشارضه ع

ن امت روالس ارضه عتد.فیبار از کن شما بداز خشی بشد که باعث شود ی بایزند چاتواین میها باشد.  انتخو اسیا شکستگیید، و شد
 ت. اسیدنبرسایب  آسیگریص دشخبه خود یا ن است ککه ممنیاساس احل بودن یا نتراز کج ارس خاحسای، نوعی نساورژا

 
کی پزشهای  نینسکتکی. پزشهای بتاقت مررای دریافبت ی نجایا هوسنالا آمبوینس الز آمبوافاده تاس – ینسااورژی کپزشقل حمل و ن

 د.ننک ئه میااربت اقا مربه شماز ر شدن یا پروال سووط در )EMT(نس اورژا
 

ER  یا ED – پزشکی یا سناورژایک رای بید ناتوه میتانی است کبیمارسن در کان میا است. سناورژاش بخس یا ناورژانای به مع  
  د.یندریافت کبت اقا مرنجآن در امت روالس

 
 دریافت ست، ااز رسطان ختیاکردن بربر ارید و صی دجد ل پزشکیکیک مشه نی کزمایی که هاتباقمر –  ساورژاندر ت اقبمر
  س دریافت شود. ناورژا در نداتوها میبتاقن مریانید. کمی
 

 شود.ان میت رومالیا سکی پزشی نی جداگهانط یات شریبثتد یا بهبواعث بکه تی باقمر – ینسااورژت اخدم
 

 ای نهیهزا اهر شمظبود بهرای ب OHP: لند. مثاکنمیرداخت پن آرای بای نهیهزت مالح سرطی که تخدما – هدثنی شستت ماخدم
 ردگی. نند سرماخوند، ماشوبهتر می ددی خوه خوبلی که ئی یا مسایبایاحی زند جرنازد، ماپردنمی

 
 رای بنادرست  یعاادیک یا ند  ایجاد کستدر ناقباه سونهاآگاشود کسی میاعث به نی کیناقو – یلتا ایال وفدرین اهای دروغادعانون ق

  ند.رائه کای تی بهداشهابتاقمر
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 ح رطخود، مه نددهئهااری یا تی بهداشهاتباقخود، خدمات مر CCOاز  تییرضات نا صورنید دراتویه متی رسمی کیکاش – تیاکش
  ند.خ دهسیت پاکاه هر شبید ها باCCO ید که گوون مین قانامد.ت مییکایک شا ن ریا OHPنید. ک

 
ار تفند گای تول میک مثادهند. ش میآموزا روزمره رندگی های ز مهارتیی کههاهگاتخدمات و دس – یخشنباای توههاگستدت و اخدم

   کرده است.نبت به صحع شروی باشد که رای کودکبنی رماد
 

 ینه خدمات هز تیلن دوزمایا سایک شرکت ، نامبت ثاز س پکند. رداخت میپا شتی رابهدهای بتاقینه مرزکه های برنامه – تالممه سبی
 ود.شه مییدیمه نامب قند که حار دنهاخت ماهیاپردنیاز به بیمه ی هابرنامهاز برخی کند. ت میاخرا پردشش ت پوتحتی بهداش

 
  طیارها، شرتا رفی،سمو جفی طعامت الد س موری درنجرسظنن یاعضو. یک مت ال در مورد سنجیظرسن – تالمسطر خگری لاغرب

  ند.نکه میتفاد اسبناسی منبایتپش و عضا به کمکان اد دطتبااری اآن براز ها CCOکند. ل میاسؤادگی قه خانوبندگی و ساز
 

 ا صدمه یی، اریمبیک حی، ااز جربعد هتر بندگی ر زور کمک به شما دظنبه متی که در خانه خدما – لمنزدر ت المت ساقبت مراخدم
 مات است.این خداز برخی از ی یهانه کردن نموو حمامیی، ا غذیها هوعدوها، اررد در موید. کمک دنک دریافت می

  
ن درد، رمال دند شاماتو بوده و می طف عنگاه میشا آساش.هادو خانوگ ل مر در حا فردسودگیآی اخدمات بر – یشایت آساخدم
 شد.ی بایشآسابت اقو مره، اورمش

 
 نید. مانجا میآ شب در سه )3(ل اقو حدید شوی میستربن ستااریمبر دنی که زمای: سترب –ن استرایمایی بسرپبستری و ت اقبمر

  ید.نکک میا ترن رستااریمبن شما آ ازبعد شود و نجام میان ستااریمبن در رمادراحی یا ی که جنزمایی: سرپا
 

  شود.ی میستربن ستااریمبدر بت اقای مری بر فردنی کهزما  –انستاریمدن در بتری شبس 
 

ج ینتادن به یی رسای برشتریبک و منابع ی خاص کمتی بهداشهابتاقرازهای مینی با عضاااز برخی   – های ویژهتاقباهنگی مرهم
 : باشدح زیر به شرن است کممارد ی داهیژتی وداشبههای بتاقزهای مرنیااز فردی که ای هنند کرد. نمواهلم دریافت خوسا

  ترهلخوردن ساالبزرگسا •

 یتللوای معاراد دافر •

 منا مزید تعدهای میاریمب به التباد مافر •

 نداردالت رفتاری کنی که مشکودکا •

  ندنکه میتفاد اسیید ورقیی با تزراروهااز درادی که اف •

 دنارر دطپرخگی لنانی که حامز •

 نیشاهاهادان و خانوازبنه سرکه •

 لسیا  HIV/AIDS به التباد مافر •
 

Medicaid – در ندکآمد کمک میاد کم درافربه تی بهداشهای بتاقهای مرنهیهز که در لیای م برنامه .Oregon  ح رطن آبه
 د. شویفته مگ Oregonمت الس

 
  است. ازین مورد آنم ئال عشکی یایت پزضعان یک وا درمیص یشختی، یرگیشپرای بازمی که لوخدمات و  –ی کپزشظر  از نتضرور

  ند.تارد هسندستاان ماباشد که درتی دمای خبه معنا نداتوع مین موضویا نین،همچ
 

Medicare  – نی ر هر سی خاص دهایتللوای معاراد دافر به. این برنامه ستاتر یشبل یا سا 65اد افررای بتی بت بهداشاقامه مرنبر 
  ند. کنیز کمک می

 
 ند.اراد داردقر CCOک یبا تی که اجهیزتاروخانه و  دی،کپزشناندان، داشت روبهد، شکیان پزندگدهئهاار – کهشب
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  است. انگیاکه رباخل شن ددهندگائهااریت زید. ونککار میشما  CCO با ای کههندده ئهاارهر  – هدننکتکارمشیا که شبدر ه ددهنئهاار
 ند.ارع دارجاکم به حز نیاکه بان شتخصصاز مبرخی 

 
 ها هنددهئهاارن یان یدی داعضا برابه  CCO است. هکردنمضا ا CCO ی با ادارد قرای کههنددهئهاار – کهشباز خارج ه ددهنئهاار

  نید. دریافت کدیه ییید تأکه باباز ش جاره خدنائه دهاریک ن دیی داند. برکنمیرداخت پای نهیهز
 

 رای بینه هزت اخبا پردقت اف صورت مورمی که درف – 3166(یا  )OHP 3165ت خادبرای پر OHPق حاز ی شپو مچشامه فقناتو
ر فرم ده  ذکر شدقیهای دقت و تاریخرای خدمابتنها قنامه اف. این تودینکامضا میدهد، ینمشش ا پون رآینه هز OHPتی که خدما

که فرم د یتسینن ئمط. مhttps://bit.ly/OHPwaiverد: ینیببید ناتوس میآدرن یاا در  رقاز حشی پومچشلی  فرم خامناسب است.
 نید: اجعه کت مریبسان ویاه بتر، یشبای هانبای زید. برپرسبنده خود هدئهااراز دفتر ید ناتوید؟ میاها کردامضا  رقاز حی پوشچشم

 www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx
 
 

 د.ینکشک دریافت میاز پزی که تخدما – کپزشت اخدم
 

رداخت پا د راعضای خوی تی بهداشهابتاقه خدمات مرنیهزکه  CCOیا ، نیااشت روبهدنپزشکی، انددشکی، ان پزازمیک س – طرح
  ند.ک می

 

POLST – تی یاحن ی درماا بریجارات وردست)POLST( ه کد یوشطمئن مد یناوتیم آز آنه دفاتساه با کست ا مک فری
  .دوشیمیت عای رکشگان پزدنهدهئاسط اروتمر ر عاخوار دان مای دریتان برهاهتساوخ

 
رائه ات شما یع وضع رفیابهبود و ن شما، تگه داشنار یدبه پاای کمک  برسیناورژا طیااز شرپس ی که تخدما –ت بیتثاز س ت پاخدم
  شودمی

 
از ل ب و خدمات قهاحرطاز ی برخکند. میرداخت پا ینه خدمات رهزح شما رطید وگدی که مینس – PA(ا بلی، ی قجوزلیه )ماود ییات

ً  ند.نکیم یگدیسر عوضوم نیا به الومعم ناکشزپ .دنراد PA نیاز به دریافت خدمات 

 
  یمه.بنه یهز – مهبیق ح

 
 ند.کها کمک میارو و دییزتجوروهای انه دیهزداخت ه پربکه  رحیطنی یا رمامه دیب  –جویزیای توهاردش پوش

 
  ید.نمصرف کید گو ی ما مبه شن ترتا که دکییهاارود – جویزیای توهارد

 
 به دریافت ن اتول میان مثاه عنوبشید.  بالمند تا ساککه به شما کمک میتی بهداشهای بتاقمر –گیری یشپیا یرانه گیشای پهتاقبمر

 اشاره کرد.ه نالنه سای معاا یانزالنفوآن واکس
 

 ا در ت که شم اسی فردلیناوال او معموکند. بت میاقا مرمت شمالاز سکه کی پزشص تخصیک م – )PCP(لیه او تاقبده مردهنئهاار
 ار یت، دسارترسپتخصص شک، مپزیک ند اتو شما می PCPید. گیر س میاو تمابا بت اقیاز به مرنتی یا المت سالک مواجهه با مشانزم
  باشد. تی نسب طک پزشاهی ان، یا گتخو اسیبیماریهاخصص تشک، مپز

  
 های شما   ثهلا و ه اننداز دو ید نکیم عهجارم وا به الومعم که یکشزپ نادند – )PCD( یهلاوای هتاقبک مرپزشداندن
  ند.ک بت میاقمر

ً

 
  دهد. ئه میاارتی بهداشهای  بتاقه خدمات مرنسی کاآژفرد یا هر  –ه ددهنئهاار

 
 ءوس ای تحارج ،یحارج زا دعب الومعم کمک نیا .دیدرگزاب لماک تمالس هب ات دنکه به شما کمک میتی کخدما – یشخنبات تواخدم

 شود.ئه میااراد مصرف مو

ً

 

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx
https://bit.ly/OHPwaiver
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   است. هب شدخاتنارف شما طاز بت ام یا صحاقدرای بی که شخص – هدینانم
 

  ی. تباقزهای مرنیای و تمال سطیاسی شربرررای بینه  معایانجی رسظن – گریلاغرب
 

 بتاقنید مراتو اروی خود. شما میا مصرف دین، و رماخم، دز زابت اقمرر در ستایک پرنب از جامک ک – نهااهراری مستت پراقبمر
  ید.نریافت کنه د در خایتی بهداشها بتاقاه مرهمره به خود ن در خا و یاان،ندلمنه ساان، خاتبیمارسیک ا در انه رهری ماارتپرسهای 

 
  ارد.ی داریمبع یا نون بداز  ش خاصیبخاز بت اقای مر بریا هی ویژها شآموزکی که شص پزتخصک می – صخصمت

 
   ن خود.ن جاتگرف –ی شکدخو

 
  شود. نجام انده دهئهاارتر ر دفکه دنیابه جای ن فلت قیرطاز بت اقا مرییری ت تصوبقامر – دوره ااز رت اقبمر

 
 ن هما و ندنا دریافت کن خدمات رهماد نناتوان میندهند همچییر میتغا ر OHPهای حرطیی که ضااعاز برخی  – تاقبال مرانتق
 د، یرومی OHPزای خدمات" اینه در هزز "ابه/ید یا دهییر میتغا ر CCO های حرطتی که وقناست ن معابدن یاد. ننیببا ن ردهندگائهاار
 جدید و های نامه، بریداری دتی جدمالکالت سشنچه مناشود. چییده مبت" ناماقل مرتقاناقات "اواهی امر گن یاند. کنمیییر تغبت اقمر
  ید.نکا دریافت میز راین مورد ت و خدماتباق که مرندمئن شوطند تا منککاری  هما همبید یمی شما باقد
 
 یک نیلیا کامعه یک جت به ی خدماتی بری بهداشهابتاقن مردهندگائهااربا عمومی که ند بهداشت ارمک – )THW(ی نتب سطد نارمک

 ید یتأ Oregonلت  ایاطتوسها THWمه . هشودتار می رفنهنصفاضا ماعند که با کل مین حاصینامطا THWیک کند. ی میارکهم
 له: از جمارد، وجود د THW لف تع مخ نو  شش )6(اند.هنشد

  امعه شت جابهدند ارمک •

  تا همتیبهداشتخصص م •

  شخصی مت الی ساهنمار •

  نی همتا یباتپشتخصص م •

  انیماله زبقا •

  یالهیبتی قنب سطن کارکنا •
 

 بدتر از ری یلوگی جاست براتی باقن مریاه، وال عبهارید. از دینن آی به ی جدهارای دردبروز ن هما که در تیباقمر –  فوریتاقبمر
 . یداراز دینن آتان به از بدنخشی بکرد لعمن ادست داز دری یلوگیا جیماری بیب یا  آسشدن

 
ارش رد گزادعمومی وجود نی یمات و مالی ساا که بری رتارط، یا خ، فسادهتفاد اسی، سوءارهبردالک راف، اسکسی که – رگاافش 

  کند. می

www.trilliumohp.comد:ینکن ر دیدییت زاز ساگرفته یا ماس ت 5472-600-877 مارهبا ش؟ داریدیاز نک مکه بآیا 

https://www.trilliumohp.com
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