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 CLACKAMAS-MULTNOMAH-WASHINGTONټيګوښار 
 ئ؟ تیا لره مرستې ته اړي لپارهاوه د پوایا د خپلو ګټو په اړ

 و په ه د ښو منرو له تاسو رساړهئ. موږ غوونګ وموږ ته ز
.وکړاخیستلو کې مرسته و

 Trillium Community Health Plan OHP 
  (OHP ن غتیایي پالولنې ر(د تریلیم د ټو

Trillium Behavioral Health( په شمو  )ل 

13221 SW 68th Parkway, Ste. 500, Tigard, OR 97223 

 ی.کۍ لري څوه ځانګړغانو لپاروموږ دفرت د نارز

ېر بجو پو5 بجو څخه د ماښام تر 8 ې د سهار له رشنبې - جمعې پو: له دو*نهساعتو

5472-600-877-1 وړیا: 2155-485-541 محيل:  (TTY: 711 )

 3991-805-844  فکس: 
http://www.trilliumohp.com 

 ين بائ، نو مهرتیا لرلو ته او یا هم سفر ته اړخه لیدنې په موغتیا پاملروې تاسو د رکه چېر

 هئ: ونګ وئ زکړو

MTM ت مدیریت(رانسپو (د طبي تر

1552-583-877 وړیا:  ( TTY: 711 )

 ئ. سه کړالسته ترلو کې مره په تادیه کوی لپارارئ، چې د سولرتیا وتاسو ممکن د دې وړ

 ئ، تیا لر اړستې ته مرنو کې همختوو ور نونو څخه بهر پهې تاسو له دې ساعتو که چېر*

( PCP )نکي نې چمتو کونۍ پاملرمړدئ یا د خپلې لوئ یو پیغام پریږکړين وبانو بیا مهر

 ایی، واب ون ته ځوخت تلیفوڅو هر وي، ترل لر یو مسؤPCPهئ. ستاسو ونګ وته ز

 ه، نو لپاررین د خدمتوغتیا د ناوواين روځې. د رر و7نۍ کې  ساعته، په او24ځ ره وهر

 ې د ئ. که چېررګوخه ونو" براين خدمتونيو او بحرغتیا د بیړواين روئ "د رکړين وبامهر

 ه مخ کېږي ين حالت رسبیړ

 هئ. ونګ وې ته ز شامر911نو 

 نهمانونې سازنو د پاملرد غاښو
 Advantage Dental Services  

 9631-268-866-1 ه وړیا خدمت نکو لپاردوود پیر
TTY: 711

 Capitol Dental Care 
 6800-525-800-1یا وړیا  1-503-585-5205 

TTY: 1-800-735-2900 

Oregon Dental Service 
0526-342-800-1 یا وړیا  1-503-243-2987

 TTY: 1-503-243-3958 6313-466-800-1یا

 ي ديل شونه تړو دفرتTRILLIUMخصتیو مهالوېش: د و د ر2022د 

ځرشنبې و مه د دو3ي ر کال د جنو2022د ځري کال ود نو

 ځرشنبې و مه، د دو17ي ر کال د جنو2022 د ځرلو و. د زږېدMartin Luther King Jrد 

 شنبه، دو30 کال د مې 2022ځرګار ود یاد

 شنبه، دو4ی ال کال د جو2022د ه(ملانځل شوځ (وراکۍ ود خپلو

شنبه مه، دو5 کال د سپټمرب 2022د ځرګر ود کار

 مه، پنجشنبه24مرب  کال د نو2022د رځو (Thanksgiving(د مننې 

 مه، جمعه25مرب  کال د نو2022 د (Day After Thanksgiving(ځ روسته ورلو وله مننې کو

 مه، جمعه23 کال د ډسمرب 2022د د کرسمس شپه

 شنبهمه، دو26 کال د ډسمرب 2022د ه(ملانځل شوځ (ورد کرسمس و

مه، جمعه30 کال د ډسمرب 2022د ي کال شپهد نو

http://www.TrilliumOHP.com
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 هړبابې مرسته او شفاهي ژد ژ

و: کورستې ول وړیا مري. موږ دا ډووکاره يش او وه پونو په اړنو او خدمتواموګروموږ د پري، چې زي حق لرل غړټو

به؛و ژد اشار 	

نکي؛وړبابې شفاهي ژي ژد تقریر 

اد اوبو کې موو ژرپه نو 

 ي.کوره ښه کار وډیو او هر هغه طریقه چې ستاسو لپاری چاپ، آد بریل لیکه، لو 

	

	

	

 هئ ونګ ونو ته زو خدمتوئ د غړکړين وبائ، نو مهرښتنې لرئ، یا پوتیا لرستې ته اړې تاسو مرکه چېر

1-877-600-5472 )TTY 711(. 

 هئ، نو د نګ وه زئ. کله چې تاسو د لیدنې لپارلرنکی ووړبابې ژي ژلی شئ په خپلو لیدنو کې د غږ یا اشارتاسو کو

 ئ. تیا لرنکي ته اړوړبابه ژمه ژایاست چې تاسو په کوونکي دفرت ته وخپل چمتو کو

 لی شئ چې:ئ، نو تاسو کوتیا لرنکي ته اړوړبابې ژي ژبې یا اشاره د ژنې د لیدنو لپارغتیایي پاملروې تاسو د رکه چېر

1. Trilliumهئ.ونګ و ته ز 

 نکی وړباه یو ژئ چې ستاسو د لیدنې لپاراړغوی څخه وهئ او له دوونګ ود خپل ډاکټر دفرت ته ز  . 2

 ي.تنظیم کړ

 .www.Oregon.gov/oha/oeiيس وړ دي رسندې پته د المات په اله معلونکو په اړوړبانې د ژغتیایي پاملرود ر

Si usted necesita esta información en otro idioma, en letra grande, 
Braille o audio, llame a Trillium en uno de los números mencionados 
anteriormente.

ټول نوي غړي به د ښه راغالست یوه کڅوړه ترالسه کړي، چې په کې د غړو د الرښوونې یوه کتابچه هم شتون لري. تاسو کولی 
شئ چې پرته له کوم لګښت څخه د غړو د الرښوونې د کتابچې یوه کاپي یا په بدیلو ژبو کې د هغه یوه کاپي ترالسه کړئ. د غړو 

لی شئ د و. تاسو کولیږد کتابچه وښوره دانه د الځو په دننه کې یوري و کار5. موږ به تاسو ته د 5472-600-877-1؛ TTY: 711خدمتوو ته زنګ ووهئ په 

www.trilliumohp.com/memberhandbookهغه ډیجیټل نسخه زموږ پر وېبپاڼه باندې پر الندې پته باندې وګورئ: 

 که تاسو وغواړئ، چې موږ تاسو ته دغه الرښود کتابچه اېمیل کړو، نوو هغه موږ ستاسو په فایل کې یادداشت کوو. تاسو باید دا موږ 
ته ثابته کړئ، چې هغه موږ تاسو ته د د ایمیل له الرې ولېږو.

http://www.trilliumohp.com/memberhandbook
http://www.Oregon.gov/oha/oei
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English: If you do not speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you, including written translations, oral interpretations, 

certified and qualified spoken and sign language interpreters, alternative 

formats, and auxiliary aids and services, including written.

Español (Spanish): ATENCIÓN: si no habla inglés, tiene a su disposición servicios 
de asistencia lingüística sin cargo, que incluye traducciones, interpretaciones, 
intérpretes certificados y calificados de lenguaje hablado y de señas, formatos 
alternativos y servicios y asistencia auxiliares, incluidos formatos escritos. Llame al 
1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu quý vị không nói tiếng Anh, 
chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho quý vị, bao gồm 
dịch vụ biên dịch tài liệu, thông dịch trực tiếp, thông dịch viên ngôn 
ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói có trình độ, định dạng khác, dịch vụ 
và công cụ hỗ trợ, bao gồm cả tài liệu dạng văn bản. Vui lòng gọi số 
1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

简体中文 (Chinese): 注意：如果您不會說英語，您可以免費獲得語言協助
服務，包括書面翻譯、口譯、經過認證和合格的口語和手語翻譯、其他格
式的文件以及包括書面交流在內的輔助工具和服務。請致電 1-877-600-
5472；TTY：1-877-600-5473。

Русский язык (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы не говорите 
на английском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода, в том числе письменный и устный перевод, услуги 
присяжных и квалифицированных устных переводчиков и 
переводчиков жестового языка, альтернативные форматы и 
вспомогательные средства и услуги, в том числе письменные. 
Звоните по номеру 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

한국어 (Korean): 주의: 영어를 구사하지 않으시면, 번역, 통역, 인증되고 
자격을 갖춘 통역사 및 수화 통역사, 대체 형식, 보조 지원 및 서비스, 서면 형식 
등으로 언어 지원 서비스를 무료로 제공해드립니다. 1-877-600-5472번, TTY: 
1-877-600-5473번으로 전화해 주십시오.
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Українська (Ukrainian): УВАГА! Якщо ви не розмовляєте 
англійською, вам доступні безкоштовно послуги письмового 
та усного перекладу, зокрема професійний усний переклад 
та сурдопереклад, альтернативні формати та інша допомога, 
зокрема письмова. Звертайся за телефоном:1-877-600-5472; 
Телетайп: 1-877-600-5473.

日本語 (Japanese): 注意事項：英語以外での対応をご希望の方は、無
料の言語支援サービスをご利用ください。文書での翻訳、口頭での通訳、
認定や資格を取得している手話通訳士による口語と手話の通訳、その
他の方法、筆談等の補助的支援やサービスをご利用いただけます。電話 
1-877-600-5472、TTYサービス: 1-877-600-5473。

العربية )Arabic(: تنبيه: إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجليزية، فستتوفر لك خدمات 
المساعدة اللغوية مجاًنا، بما في ذلك التر جمات الكتابية والترجمات الشفوية ومترجمي 

لغة اإلشارة والمترجمين المرخصين والمؤهلين، والتنسيقات البديلة، والمساعدات 
والخدمات المساعدة، بما في ذلك الكتابية. اتصل بالرقم 5472-600-877 -1 : الهاتف 

النصي: 1-877-600-5473.

Română (Romanian) ATENȚIE: Dacă nu vorbiți limba engleză,  
vă sunt disponibile servicii de asistență lingvistică gratuite, inclusiv 
traduceri scrise, interpretări orale, interpreți autorizați și calificați 
pentru limbajul semnelor și limbajul vorbit, formate alternative, 
precum și dispozitive și servicii auxiliare, inclusiv servicii în scris. 
Apelați numărul de telefon 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.
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XIYYEEFFANNAA (Cushite): HUBADHAA: Afaan Ingilizii kan hin dubbanne yoo 
taatan, tajaajilootni gargaarsa afaanii, kaffaltii irraa bilisa ta’an, isiniif qophaa’aniiru: 
hiikkaa barreeffamaa, hiikkaa faanii/sagalee, hiiktota afaan dubbatamuu fi afaan 
mallattoo waraqaa ragaa qabanii fi ga’umsa qaban, filannoo foormaatii biroo,  
fi deggersa meeshaalee fi tajaajiloota, kan barreeffamaa dabalatee of-keessatti kan 
hammatu.1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473 irratti bilbilaa.

Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie kein Englisch sprechen, stehen Ihnen 
kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung, darunter schriftliche 
Übersetzungen, mündliche Dolmetscher, zertifizierte und qualifizierte Dolmetscher 
für Laut- und Gebärdensprache, alternative Formate sowie Hilfsmittel und 
Dienstleistungen, auch schriftlich. Rufnummer: 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

فارسی )Farsi(: توجه: چنانچه انگلیسی نمی دانید، خدمات کمک زبان رایگان، از جمله 
ترجمه کتبی، ترجمه شفاهی، مترجمان زبان گفتاری و اشاره دارای گواهی و واجد شرایط، 

فرمت های جایگزین، و وسایل و خدمات کمکی، از جمله موارد کتبی، در دسترس شماست. 
با شماره .5472-600-877-1 ؛ TTY: 1-877-600-5473 تماس بگیرید.

Français (French) ATTENTION : Si vous ne vous exprimez pas en anglais, des 
services d’assistance linguistique gratuits sont à votre disposition. Il s’agit 
notamment de la traduction des documents écrits, de l’interprétation des discours, 
de l’interprétation certifiée et adéquate en langue parlée et en langue des signes, 
d’autres formats, ainsi que des aides et services auxiliaires, y compris écrits. 
Composez le numéro 1-877-600-5472 ; ATS : 1-877-600-5473.



TrilliumOHP.com  |  1-877-600-5472 (TTY 711) :6   | د غړو لپاره وړیا خدمتTCHP22

Trillium Community Health Planن( غتیایي پالولنې رم د ټوېلیو (د ټر)Trillium)ي. اندې کړړنه ونه او خدمتوه پاملررو ته غوموږ غړي، چې زاړ غو 

 ی؟نه چلند کړاله غیر عاد ستاسو رسTrillium Community Health Plan )Trillium(ئ چې د ایا تاسو فکر کو

Trilliumنه الدو له امله غیر عادارندې مونو کې د یو شخص د النو یا فعالیتواموګرولی په خپلو پری نه يش کوي. دواعت کړانین مرق قوايل مدين حقولت)ایالت( او فدر باید د دو 

ي:کړچلند و

  عمر 

  کرن 

 ميل اصل  

 هویت جنسیتي 

 حالت مدين 

جنس  

  کمتو 

دین  

جنيس متایل 

 معوبیت  

	 	 	 	   

	 	 	 	   

	 	  

 به Trilliumهیږي. ې پوي چې تاسو پرسه کړالمات په داسې طریقه تري چې معلوي. تاسو دا حق هم لروکارنه ودانۍ او خدمتوځي، ووي چې داخل يش او وتاسو دا حق لر

 اويل.نه رنولول بدنو کې معقوالعملوزنو او طرو، کړې په پالیسیورلو له الو کوه د خربتیاو په اړه ستاسو د اړستاسو رس

 ئ له:کړين وباه، مهرلو لپارالسه کوماتو د ترو معلورلو یا د نوکورر واپود اندیښنو د ر

Trillium Community Health Plan نیسئه اړیکه و رس 

555 International Way, Building B, Springfield, OR 97477 
  )TTY 711( 5472-600-877ه په متاس کې شئې رسل له دغې شمېرپه وړیا ډو

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html 

 شنبې ، له دو5472-600-877-1؛ TTY: 1-877-600-5473نیسئ: ل اړیکه وه په وړیا ډو شامر2155-485-541ه په نو رسو له خدمتوئ د غړکړين وبامهر

 لی شئ پیغام نو کې تاسو کوختوو ورن په نوځو په ګډورخصتیو د وايل رنیو په پای او د فدرې. د اور بجو پو5:00 بجو څخه د مازیګر تر 8:00ې، د سهار له رتر جمعې پو

 اخلئ. که تاسو ه عمل یا تبعیض څخه کار وم ناوړته له کوقو څخه پري له حقوئ، چې د خپل غړهو. تاسو حق لرونګ وته زځ تاسو ته بېرری ونکي کاراتلونږ به په ردئ. موېږپر

 ئ. ج کړه یې شکایت درلی شئ په اړی، نو تاسو کوی نه دی شوناوقو ته درئ چې ستاسو حقوفکر کړ

 . TTY: 711نیسئ او یا ه اړیکه وه د محتسب رس شامر0450-642-877-1 ې په رې له الغتیایي ادارون د رریګولی شئ د اوتاسو کو

 هل وړیا دی. نګ وز

 نیسئ:ه هم اړیکه ونکي رس د نه تبعیض له همغږي کوTrilliumلی شئ د نګه تاسو کوهمدار
Geno Allen نکیو، د نه تبعیض همغږي کو 

 gilbert.e.allen@trilliumchp.com ئ:استوېښنالیک ته اېمیل وندې برال
 International Way, Building B, Springfield, OR 97477 555 ئ: استو دې بریښنالیک ته یې و

 TTY 711 یا 5472-600-877، وړیا 3618-650-541ن:تلیفو    

 ئ:ج کړه شکایت درقو په اړه د مدين حقونو رسمانوئ، چې د دغو سازتاسو حق لر

 U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights )OCR)غتیایي او وه د رقو لپارتو د مدين حقو(د متحده ایاال 
 نو دفرت(ي خدمتوبرش

 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ېب: و
 OCRComplaint@hhs.gov ئ: کړ وایمیل
 TDD( ،800-368-1019( 7697-537-800 ن: ټلیفو

 قو دفرت( (د مدين حقو Office for Civil Rights   ئ: کړایمیل و
200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Bldg., Washington, D.C. 20201

 Oregon Health Authority )OHA) Civil Rights  د)Oregonه غتیایي ادارو ر)OHA)ق( مدين حقو 
 www.oregon.gov/OHA/OEI ېب: و

 OHA.PublicCivilRights@state.or.us ئ: کړ وایمیل
 )TTY 711( 7889-882-844 ن: تلیفو

 Office of Equity and Inclusion Division   ئ: کړایمیل و
421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204

 Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division قو څانګه((د کار او صنایعو د مدين حقو 
 crdemail@boli.state.or.us ئ: کړ وایمیل
 0764-673-971 ن: تلیفو

 نو څانګه(  (د کار او صنایعو د مدين حقو  Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division ئ: کړمیل و
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TRILLIUM COMMUNITY HEALTH PLAN   ستغالارښه ته
 کې له خلکو )Oregon Health Plan )OHPاهیسې د  کال ر1977موږ له 

 و. موږ تاسو ته دغه د شحاله یو چې ستاسو خدمت کوو. موږ خوسته کوه مررس

 ئ. سه کوالنې ګټې ترغتیا پاملرو څخه د رOHPڅو تاسو د لې، ترنې کتاب لیږښورال

 ئ. تاسو به د ی کړخت ځانګړه وستلو لپارد کتابچې د لوښورئ، د غې الکړين وبامهر

 ېئ. البته که چېرنه پیدا کړابوايل ځونګولو د څرسه کوالستې د ترنو، ګټو او د مرخدمتو

 ئ.کړښتنه ود کتابچې د کاپي غوښورخت د دې اللی شئ هر وئ. تاسو کولرتیا وته اړرو

 

Trilliumه ده نې ادار د همغږۍ د پاملر)CCO(کت یو، چې د  موږ هغه رش 

 ه و رسلنې له ملګره د ټو کې د خلکو لپارOHPنکو او په نې د چمتو کوغتیایي پاملرور

 ي. کار کو

 نو غتیا، د غاښووغتیا، د چلند رونکي شامل دي: فزیکي ر کې چمتو کوCCOموږ په ز

 ت مدیریت(. رانسپو )د طبي ترMTMغتیا، او ور

Trillium CCOل د نو په شموغتیا د خدمتوونو د ر د فزیکي، ذهني او د غاښو 

 ي.اريل چمتو کوه وړیا سولیدنې لپار

Trilliumلو ه د کار کونکو رسنې له چمتو کوغتیایي پاملروی د ري او د دو د هر غړ 

 ه ره غولو لپاره کورتیاو د پوڅو د طبي او غیر طبي اړي، ترنې همغږي کوې پاملررله ال

 لی  کو)PCPCHs(نه ورنې کوين پاملرمړکز کې د لوغانو په مروي. د ناره پیدا کړرال

 ي.کړسته ولو کې مرتیاو په همغږي کوو د طبي او غیر طبي اړيش د غړ

څه شی دئ؟OREGON HEALTH PLAN (OHP)  د
 نکي ولرد ټیټ عاید چې ی ام دګروه پر هغ)Oregon Health Plan )OHPد 

 تو  ایالت او د متحده ایاالOregonي. د ه تادیه کونې لپارغتیا د پاملرود رنیانو ریګواو

 ي.ه تادیه کوام د دې لپارګرو پرMedicaidمت د د حکو

OHPي:کوره پیسې ودو لپارارندې مو د ال

د ډاکټر لیدنې 	

نسخې 

ن کې پاتې کېدلغتووپه ر 

نهنو پاملرد غاښو 

نهغتیا خدمتوواين رود ر 

ئکړسته ودلو کې مرېښوکو په پرلو او نشه يي تود سګريټو، الکو 

 نه.وه وړیا سفرنې د خدماتو لپارغتیایي پاملروندې د رښښ التر پو 

	

	

	

	

	

	

OHPنې چمتو غتیایي پاملرور راتو او د کوستې، طبي تجهیزلو د مرریدلی يش د او کو 

 ي.ي وه کړرایط پوي، البته که تاسو یې رشکړ

OHPغتیایی وي، د رښل شولېست چې پوایطو غیو او رشود هغو ناري. ښه پوه نر څ ه 

 غهدپه ل وډین النآپه چې ، يیږدیام نوپه ت لیس( يشوش رسفا)ب یتومړلود نو متوخد

 /http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pagesدی: وړ سۍ رس الد پته 

prioritized-list.aspx 

 ایط ې هغه رشازښل کیږي. یوا نه پو لخوOHPال د ایط معموغۍ او رشوې ناررنو

 ي. دکړسته وه مرښيل حالت رسغ د پووملنه یې د نارې درلی يش، چې که چیرښل کیدپو

 ي او ی وښل شوي، چې پولرغتیایی حالت ووغ ممکن یو داسې روګه: یو نارمثال په تو

 ښل ی حالت ښايي وپوښل شوي. نا پوی نه وښل شوغتیایی حالت چې پووبل داسې ر

 نو غتیایی خدمتووي. د رکړسته وي حالت په ښه کېدو کې مرمړې دا د لويش که چیر

 

 لی شئ په ه، تاسو کوماتو لپارو معلوره د نوي( لیست په اړډر شورب د )آمړیتود لو

 هئ.ونګ و ته زTrilliumه  شامر1-877-600-5472

 نو لیستمړیتوبونو د لوغتیایی خدمتوود ر

Oregon Health Planی ې چې د دواساس دي چیرو ګټې د دې پر د غړ 

 ي( لیست ش شوب )سفارمړیتونو په لوغتیایی خدمتووملنې د رایط او درغتیایی رشور

 دغه )HERC(ن اهدو د بیاکتنې کمیسیوغتیایي شوو د رOregonي. د ن لرکې شتو

 د HERCي. نډه کوه غولو لپارل یې د اپډېټ کوی او په منظم ډوامینځته کړلیست ر

 نې غتیایي پاملرون دی، چې د ری کمیسیوو خلکو څخه جوړ شورسانو او نوانو، نرډاکټر

ه اندیښمن دي.د مسلو په اړ

لیست ( يش شونو )سفارمړیتوبولود ښي. ه پوه نڅر  هOregon Health Planد 

Oregon د ه ملنه تشخیص او درلپارنو ي خدمتول شوندد موې ندښې الد کرکې 
 Health Planه او د ننوي پالل مدیریت شونې ټود پاملره ده. ي نې متویل شوره الل 

 ي، وکارلیست و( يش شونکي )سفارولرب مړیتولود نکي باید چمتو کونې غتیایي پاملرور

 ش ه )سفارلي. خدمت چمتو کړې ند الOHPر لی يش تی کوچې ایا دوي رګوڅو وتر

 ښل ي پوه دنکي نولرب مړیتولود ملنې ایط او درل رشر ټوه نوتره پوڅخلیست ( يشو

 ه يش.ري چې باید پولرن نه شتوور معیاره نولپارد هغه چې ه ځکي، شو

OHPخت ي، چې څه غلط دي هغه ومه کړڅو معلوښي، ترنه پول مناسب خدمتو ټو 

 م چې ي. په دې کې د داسې حالت تشخیص هم شامل دي، کوی ښه نه وچې یو غړ

 نکی د هغه تشخیص یا ونې چمتو کوغتیایي پاملروې د ري نه دي. که چیرښل شوپو

 به د دې حالت OHPي، نو ندې نه وښښ الي چې تر پوکړه وه پریکړملنې په اړدر

ي.نه کړره پیسې ونو لپارو خدمتوره د نولپار

http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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Trilliumب د مړیتونو د لوغتیایی خدمتووه د رنو لپارښل شویو خدمتولو پو د ټو 

 ادې په ب د لیست او د ارمړیتوخت لکه څنګه چې د لوه سم او هغه ولیست رس

 خته چې ي، تر هغه ونو کې مشخص شونو په بیانوندو یاد داشتووو کې د اړرنالکړ

 ي.ې کونه پري، لګښتوګه مناسب ونه په طبي یا شفاهي توخدمتو

 منځ څه توپیر دی؟ ترOHPن او ما د پالز

OHP د Oregonنې ي پاملری همغږي شولت د ډیرن دی. دوغتیا پالو د ایالت د ر 

 ي د  لرOHPه چې څو د هغو خلکو لپاري، ترداد کواره قر رس)CCOs(نو مانود ساز

 څخه دی.CCOs یو له دغو Trilliumي. نې خدمت تنظیم کړغتیایي پاملرور

 و  د خپلو غړOHPئ. سه کوالي، چې تاسو یې تر ایالت هغه ګټې تعریفوOregonد 

 څخه CCOs یو له دغو Trilliumي. و کارCCOsه زیات مختلف د خدمت لپار

 دی.

 څه شی دی؟(CCO(مان نې سازد همغږۍ د پاملر

 مان نې ساز د همغږۍ د پاملرTrillium Community Health Planد 

)CCO(ه ډله یو، نو یولولو ډونکو د ټونې د چمتو کوغتیایي پاملرو دی. موږ د ر 

 کې CCOموږ په ي. زه په ګډه کار کو د خلکو لپارOHPلنه کې د موږ په ټوچې ز

Trillium, Trillium Behavioral Health نکي شامل دي لکه ,دا چمتو کو
 Advantage Dental Services, Capitol Dental Care, Oregon 

Dental Serviceاو  Trillium CCO MTM ي، اندې کونه وړوچی وړیا سفر 

 Washington م هم یادیږي، او د  په نو)NEMT(ټ رانسپوين ټرچې د غیر بیړ
Clackamas، او Multnomahغتیا ونو راين او د غاښوونه ته فزیکي، رو ښار 

 ي..اندې کونه وړخدمتو

 ه فیس څه نو لپارنې او د خدمتوي پاملره شوادار
 شی دي؟

CCOsنې دي. د ي پاملره شول ادارنه( یو ډومانونې سازي پاملر )د همغږي شو 

Oregon Health Authority )OHA( په OHPي، اړ کې له خلکو څخه غو 

 ه رسڅو دا کار ترا تنظیم يش، ترنو لخوکتويص رشنه د خصوغتیایی پاملروی رچې د دو

 ه میاشت یو ټاکلی مقدار تادیه نو ته هرکتونې رشې پاملر د تنظیم شوOHAي. کړو

 ته ری وي چې دونه چمتو کړنې هغه خدمتوغتیایي پاملروو ته د رڅو خپلو غړي، ترکو

 ي.تیا لراړ

 م، نو څه باید اړغو وOHPت ص کارځای خال پرTRILLIUMه د ې زکه چېر
م؟کړو

 ن نه نې کې شتوي پاملرنه چې په تنظیم شوغتیایی هغه خدمتووه رو لپار دغړOHPد 

 )FFS( ه فیسل تادیه کیږي. دغې ته د خدمت لپارا په مستقیم ډو لخوOHAي، د لر

 ي. کوره فیس ونو لپاری د خدمتونکو ته د دواندیز کو وړOHAویل کیږي، ځکه چې 

 لی يش په نکي کوسیدوسکا اومي امریکایان/د االت هم ویل کېږي. بوص کاردغې ته خال

CCOت ص کارخت خاللی يش چې هر وي، مګر کو کې وOHPښتنه ن غولو ته د بد 

 ئ، البته کړښتنه هم ولو غوسید کې د اوOHPت ص کارلی شئ په خالي. تاسو کوکړو

 کې هم یاستMedicareدې په ه پربیرې تاسو رسکه چېر

OHP  ته. په Medicare او OHPلی يش په و کې خلک کواړ دوCCOي،  کې و 

 ت ته ص کار خالOHPخت کې د غتیا ګټې په هر وولی يش د خپل فزیکي رمګر کو

 لی يش د ي، کوه طبي دلیل لردلو لپارلو درFFSی چې د  هر غړCCOي. د لې کړبد

ه  شامر0557-273-800-1ي. په کړښتنه ودلو غونې د پریښوې پاملرتنظیم شو

 ه شئ او څو پوي، ترکړسته وه مرلی يش له تاسو رسنه کونکي خدمتودوو د پیرOHPد 

 ئ.ه کړره غوره اله بهرتلو لپارسه کوالنې د ترغتیایي پاملروستاسو د ر

 CCO ما  زTrilliumم چې اړنه غوه وې زکه چېر
 ي، نو څه به پېښ يش؟و

 ئ موږ کړين وبائ، نو مهره لرنزلو کې ستوسه کوالنې په ترکله چې تاسو د سمې پاملر

 سته ه مراندې ستاسو رسلو وړلو د بدCCOsو چې د کړئ، تر څو هڅه واکړه رته اجاز

 TTY هئ ونګ وه ز شامر5472-600-877-1و خدماتو ته په موږ د غړو. زکړو
ئ اړس هم غوې تاسو اوئ. که چېرکړښتنه ونکي غونې د همغږي کو او د پاملر711

 نګ نکي خدمت ته زدوو د پیرOHPئ، نو د دئ یا یې بدل کړ پریږCCOچې خپل 

 دي.9075-699-800-1 او 2666-378-503ې ی شمیرهئ. د دووو

 څخه OREGON HEALTH AUTHORITY ممکن د CCOیو 
ې تاسو:ي که چېرې کړي، چې تاسو له دې څخه لراړغوو

ئ؛ه چلند کوه ناوړنکو رسمندانو یا ستاسو چمتو کو کارCCOد  	

 نې غتیایي پاملروئ، چې ستاسو د رکړره وئ، لکه بل کس ته اجازکړغلۍ ودر 

ي.وکارګټې و

غانو، وو ناررمندانو، نونکي کارنکي، د چمتو کونې چمتو کوغتیایی پاملرود ر 

 ل، یا د پام وړ ه کورسالی ترتریخوه د فزیکي تاومندانو رس کارTrilliumیا د 

 لو نو د چمتو کوو ته د خدمتوو غړرڅو دا تاسو یا نول، ترامنځته کواښ رګو

 ي.ګه زیامننه کړتیا په جدي تو وړTrilliumه د لپار

 لو ې کوي، نو دا د لره چلند ستاسو د طبي حالت پر اساس وې ناوړکه چېر

لی.ه دلیل نه يش کېدلپار

	

	

 څخه OREGON HEALTH AUTHORITY ممکن د CCOیو 
 ې تاسو:ي که چېرې کړي چې تاسو له دې څخه لراړغوو

ئ؛لرن ولوغتیایي حالت کې منفي بدوپه خپل ر 	

اخلئ؛ نو څخه کار وغتیایی خدمتووی رد ډیر 

ئ؛کړه عمل وډي رسي یا ګډوتیاو له امله په غیر همکارو اړد خپلو ځانګړ 

 ی طبي خدماتو ته ی یاست، چې ښیې تاسو ډیرلګي غړندي ټود یو داسې خو 

ئ؛ تیا لراړ

 ی طبي ئ، چې ښیې چې تاسو ممکن ډیرلریو داسئ طبي حالت یا تاریخچه و 

ئ؛ یالرتیا ونو ته اړخدمتو
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 ئ.لراين معیوبیت وودې یا ري، د وفزیکي، فکر 	

 5472-نو ته په و خدمتو غړTrilliumه، د لو لپارسه کوالماتو ترو معلورد نو
 نکو دوو د پیرOHPلی شئ د نګه تاسو کوهئ. همدارونګ وه ز شامر1-877-600

 نګ . هم ز9075-699-800 او یا 0557-273-800-1نو ته په خدمتو

 لی يش، چې  کوCCOئ، چې کله کړښتنه وه پولی شئ، چې د دې په اړهئ. تاسو کووو

 ي سورب پای ته وستاسو غړیتو

 م لیکنې معافیت.ې یا د نوم لیکنې استثناوم لیکنه(، د لنډمهاله نو)نه نو

 م ځې مخکې د نور و60ه ې له پیل څخه لږ تر لږرې دوم لیکنې د هري به د نوغړ

 ي.سه کړالتیا تره لیکيل خربلیکنې د حق په اړ

 ته یې بدل CCOلی شم چې یو مختلف ه څنګه کوز
 م؟کړ

 ی ئ، نو تاسو یا ستاسو استاز ته یې بدل کړCCOت ئ چې یو بل متفاواړکه تاسو غو

 ي  غړOHPلی شئ د ئ. تاسو کوه کړرسل ترلی شئ دا کار په شفاهي یا لیکيل ډوکو

 او یا 2666-378-503 هئ ونګ وه زهئ په دغه شامرونګ وخدمت ته ز

 سته د میاشتې ور له تصویب څخه وOHAن به د لو. بد1-800-699-9075

 ي، نو ص وه خالم لیکنې لپار د نوCCOۍ نېټې څخه پلی يش. تر هغه چې بل مړله لو

ي.ن لرنه شتوی چانسوه ډیرن لپارلوه د بدستاسو لپار

 ي یاست، نو ی شوته ځانګړرئ چې تاسو واړ نه غوCCOې تاسو هغه که چېر 	

 ځو کې هغه بدل ر و90مړیو سته په لوورم لیکنې ولی شئ د نوبیا تاسو کو

ئ.کړ

 سته په ورم لیکنې و کې د نوCCO کې یاست، په OHPکه تاسو مخکې په  

ځو کې.ر و30مړیو لو

 ئ، نو بیا تاسو م لیکنه کوه نو میاشتو لپار6 کې د CCOکه تاسو په خپل  

ئ.کړښتنه ولو غولو د بدCCOلی شئ د کو

 ال ئ )معموي کړښښ نو پوOregon Health Planکله چې تاسو د خپل  

 په کال کې یو ځل(

 ئ. بدل کړCCOsه م بل دلیل لپارلی شئ په کال کې یو ځل د کوتاسو کو

	

	

	

ې:خت کې که چېر په هر وsئکړلو غوښتنه ولو د بدCCOلی شئ د تاسو کو

 ر تر ی باید ژځي، نو دوونو له ساحې څخه و د خدمتوCCOی د ې یو غړکه چیر 	

 یا د 9075-699-800ه په کز رستیا له مري وړر د غیر حضوOHPد ره ژ

نیيس.ه اړیکه و شامر0557-273-800ه په احد رسنو له واجعینو د خدمتومر

 ښي چې تاسو نه نه پو هغه خدمتوTrilliumنو له امله اضوقي یا مذهبي اعرتد اخال 

ئاړیې غو

 ئ، مګر سه کړالخت کې ترته ورنه په وند خدمتووئ، چې باید اړتیا لرکله چې تاسو اړ 

 نې چمتو ين پاملرمړي او ستاسو د لونه لرن ونه په شبکه کې شتوند خدمتوول اړټو

 ل به سه کوالنو ترګه د خدمتوټاکي چې په جال تونکی دا ونکی یا بل چمتو کوکو

 ب خه او د ټیورین برګه د سیزي )د مثال په توه مخ کړي خطر رسروتاسو له غیر رض

ه.قضایي دعو

	

	

 تیا ه یو خربي، نو تاسو به د هغې د اغیز لپارل تصویب کړم ثبتوې د نو چېرOHAکه 

 سې څخه وی له پرې دوئ، البته که چیرج کړلی شئ شکایت درئ. تاسو کوسه کړالتر

 م لیکنې له ې تاسو د نوئ، که چېرکړښتنه ولو غوریدي یا د خپل غږ د اوايض نه ور

 افق نه یاست.ه موې رسپریکړ

Trilliumي؟ل کار کو څه ډو 

Trilliumغتیایي وی د ري او د دوي، چې تاسو یې د هر غړنې همغږي کو هغه پاملر 

 څو د طبي او غیر طبي ئ، ترسه کوالې ترلو له اله د کار کونکو رسنې له چمتو کوپاملر

 کز غانو د مروه د نارتیاو لپارو طبي اړمئ. د غیرموه وره الره غولو لپاره کورتیاو د پواړ

 اب، خپګان، ه چې پر اضطرو رس)PCPCHs( به د هغو غړنه ورنې کوين پاملرمړد لو

 نکي د وابر د برTrilliumي. کړسته ووږدي دي مرلو رکو او الکوه تومتباکو، مخدر

 ي. سه کړالڅو له مناسبې شبکې څخه ډاډ تري، ترنو په اوږدو کې خپله شبکه څارلوډو

 یې ه OHPه فیس و، چې د خدماتو لپاراندې کونه وړنه هغه خدمتوختوموږ ځینې و

 ښتنې ماتو د غويف معلوه د اضاښت او د عملیاتو په اړ د جوړTrilliumښي. تاسو د پو

 ماتو و معلوره د نوښت او د عملیاتو په اړ د جوړTrilliumئ. د لو حق لرسه کوالاو تر

 نیسئ. اړیکه وTTY 711 یا 5472-600-877-1ه په  رسTrilliumه د لپار

 نۍ مړریت باندې د لوکزیت یا محومرغ پرود نار
 ؟(PCPCH(ر څه شی دی نې کوپاملر

 ه چې موږ یې ره هغه الئ. یوسه کړالنه تره پاملررلو غوو چې تاسو ته تر ټواړموږ غو

 Oregon Health نکو د موږ چمتو کوو چې زاړو، دا ده چې موږ غوهڅه کو
Authority )OHA(ر نې د کوين پاملرمړکزيت د لوغ - پر مروا د نار لخو 

)PCPCH(نه يف فنډولی يش اضای کوندل يش. د دې مانا دا ده، چې دوګه وپیژ په تو 

 ي، چې د سه کړالڅو ډاډ تري، تردې تعقیب کړغان له نږوڅو خپل ناري، ترسه کړالتر

 ه کیږي. رې پوتیاوغتیا اړونو او د چلند د رل طبي، د غاښوی ټودو

ې ئ، که چیرکړښتنه ونکي دفرت څخه پولی شئ د خپل کلینیک یا چمتو کوتاسو کو

 ه مهمه موږ لپارئ زسه کوالنه چې تاسو یې ترغتیایي پاملروي. هغه ر وPCPCHدا 

 ې تاسو ښتنو په پام کې نیسو. که چېرګه ستاسو ګټې او پوه توده! موږ په سیمه ایز

 ه د هغه هئ او موږ به له تاسو رسونګ وئ، نو موږ ته زتیا لرنې ته اړسمدستي پاملر

 ئ. مننه چې موږ ته تیا لرته اړرو، چې تاسو وکړسته ولو کې مرسه کوالنې په ترپاملر

و.کړئ، چې ستاسو خدمت واکوه راجاز
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د پالن معلومات
 هم؟ ونګ وم، نو بیا چا ته زلره پوښتنې وې زکه چېر

TRILLIUMې:هئ که چېرو ته و

ئ.تیا لرنې ته اړي یاست او سمدستي پاملر ته نوTrilliumتاسو  	

 په (PCP)نکي نې چمتو کوين پاملرمړئ یا د لوئ چې بدل یې کړاړتاسو غو 

ئ.تیا لرستې ته اړلو کې مرندمو

 ستې ته لو کې مرندنو د ډاکټر په موئ یا د غاښوئ چې بدل یې کړاړتاسو غو 

ئ.تیا لراړ

ئ.تیا لرستې ته اړلو کې مرسه کوالنو په ترنې د خدمتوغتیایي پاملروتاسو د ر 

ئ.ښتنې لره پوتاسو د ادعا یا ستاسو د ګټو په اړ 

ئ.تیا لرت ته اړي کارندنې یو نو پیژTrillium OHPتاسو د  

ئ.ه شکایت لرښښ په اړنې د پوغتیایي پاملروتاسو د خپل ر 

 ه حادثه کې ښکیل یاست یا تاسو په یو 

لی يش.ښل کیدا پونه یې د بل چا لخوئ چې لګښتوخم لرداسې ز

	

	

	

	

	

	

	

ې:هئ که چېرونګ ونو ته زو خدمتو د غړOHPد 

ئ.کت کو د خدماتو له ساحې څخه بهر حرTrilliumتاسو د  	

سیږي.ۍ پای ته راره شئ یا مو امیندوارتاسو امیندو 

ئ.م لرتاسو ماشو 

ئ.ښتنې لره پولو په اړېدابرایطو د برتاسو پر رش 

ئ ده.کړرسه وئ یا له السه کړالغتیا بله بیمه تروتاسو د ر 

ئ.ن بدل کړغتیایي پالوئ چې خپل راړتاسو غو 

ئ.تیا لرت ته اړ کارOregon Health IDي تاسو نو 

 مات ه معلوغتیا په اړون د رګورکه ستاسو د او 

ID یا OHPښښ لیک غلط دی. پو

 ښښ لیک چې تاسو له ئ د پوښتنې لره پو په اړOHP که تاسو د  

 ی دی.سه کړالې څخه ترغتیایي ادارون له رریګود او

	

	

	

	

	

	

	

	

 م، نو څه باید لرتیا ونې ته اړه سمدستي پاملرکه ز
 م؟کړو

 تیا نې او نسخې ته اړي یاست او سمدستي طبي پاملر ته نوTrilliumې تاسو که چېر

لی ر چې تاسو کوه ژمرنګه هر څوهئ. همدارونګ وئ موږ ته زکړين وبائ، نو مهرلر

 ئ چې تاسو سه کړالڅو ډاډ ترئ، ترخت تنظیم کړه د لیدنې و رسPCPشئ، د خپل 

 غتیایی وې تاسو سمدستي د چلند رئ. که چېرسه کوالنې ترانې پاملرومې اړینې رکو

 Trillium Provider Directory لی شئ د ئ، نو تاسو کوتیا لرنو ته اړخدمتو
 و خدماتو ته په  غړTrilliumهئ، یا د ونګ ونکي ته زي هر چمتو کوکې لیست شو

 .TTY 711هئ، ونګ وه ز شامر1-877-600-5472

 رسسینې ته الپاملر

Trilliumې پر ازدو، مګر یوارندې مول د الي، په شموسی چمتو کورسنې ته ال پاملر 

د نه دي:ې محدوردې پو

 ر کې چې تاسو یې به او/یا کلتونه په ژل سندوموږ هر ډوتړ او زنه، مالخدمتو 	

ئه کورغو

 ې چې ي، چېردې ونو ته نږنه چې د امکان تر حده هغو ځایوهغه خدمتو 

ي؛اړسیږي یا خدمات غوي اوغړ

	

 ئ ند کووې چې تاسو ژ دقیقو په داخیل کې، چیر30 مایل یا 30د  	

ئند کووي سیمه کې ژکه تاسو په ښار

 ئ ند کووې چې تاسو ژ دقیقو په داخیل کې، چیر60 مایل یا 60د  

ئند کوواله سیمه کې ژکه تاسو په کلیو

	

نکو انتخاب؛د چمتو کو 	

 24 ځ ره وسی هررسخت النو ته په وندې خدمتوښښ النې او تر پوپاملر 
 ي. موږ د ه مناسب وځې کله چې د طبي پلور و7نۍ کې ساعته/ په او

و.سی تنظیمورسخت النې ته په ونکو خلکو پاملروب لرمړیتولو

	

 نۍ څانګې نه: سمدستي، یا بیړغتیایی پاملروين فزیکي یا د چلند ربیړ 	

اجع کیږي ته ر

 ه ملني یا یې درل کېږلیدنو کې  ساعتو24نه: په  پاملرين شفاهيبیړ 

کیږي

 ه سم، د تیا رسنو په دننه یا د اړ ساعتو72نه: د ين فزیکي پاملربیړ 

اساسابتدايي سکرینینګ پر

 ه سم، د تیا رسنیو په دننه یا د اړو اونه: د دوين شفاهي پاملربیړ 

اساسابتدايي سکرینینګ پر

 نو  ساعتو24نه: په غتیایی پاملروه د عاجل چلند رو لپارګړلو ود ټو 

کې

نیو کېو اورنه: په څلوفزیکي ښه پاملر 

 م نیو په دننه کې، مګر دا چې کونه: د اتو اوځنۍ پاملررشفاهي و 

 نیو څخه ډیر ي چې د اتو اولرن وغتیایی دلیل شتووی رداسې ځانګړ

انتظار ته مو اړ باسۍ

 نه، وزځو کې اررو وښتنې په اونه: د غوغتیایی پاملروځني چلند ررد و 

هه سم د دویمې لیدنې رستیا رسد اړ

 ملنې لو د دروادو د کارنې او د موغتیا یي پاملرود تخصيص چلند د ر 

نه: سمدستي.خدمتو

ه يش، نو ه نرکاټ پوچوخت ه د وه امللايل د نشتوفیت ې د ظره چیرک 

نو  ساعتو72ه ه پل شئ. تاسو باچولیست کې وبیا تاسو باید د انتظار 

 ه للنډ مهائ. ه کړساللیست کې تره د انتظار په نه خدمتوللنډ مهاکې 

 ه ښتنی غومړلوچې تاسو یې ي، څېر وه نو په خدمتود هغه باید نخدمتو

ې. کړ

	

	

	

	

	
	

	

	

	

 نه: ملنې خدمتولو د دروادو د کارنې او د موغتیا یي پاملرود تخصيص چلند د ر 	

 ه نه يش، رکاټ پوخت چوايل له امله د وفیت د نشتوې د ظرسمدستي. که چیر

 نو کې  ساعتو72ل شئ. تاسو به په اچونو بیا تاسو باید د انتظار لیست کې و

 نه ئ. لنډ مهاله خدمتوسه کړالنه د انتظار په لیست کې ترلنډ مهاله خدمتو

 ې. د ښتنه کړی غومړي، چې تاسو یې لونو په څېر وباید د هغه خدمتو

ت دی له:س عبارنکي نفووب لرمړیتوه د لوغتیا لپاروي چلند د رځانګړ
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ي،ه وارهغه ښځې چې امیندو 	

نۍ،ری کوان او د هغوبه کارتجر 

ه ښځې، مانو رسد ماشو 

نکي،بې معاشه ساتو 

نۍ،رکو 

مان، ې ماشورنو پون څخه تر پنځو کلوود زیږ 

 اخته کسان HIV/AIDSپه  

نځ اخته کسان، ي رپه نر 

ي، یاغۍ خطر لرواين ناروې د ررۍ دومړهغه کسان چې د لو 

يليت لردې معلوي/د وهغه کسان چې فکر 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

نه ملنې خدمتول د دروادو کارد مو 	

 نکي وکو کاره تو د مخدرIVن د ویینو په ګډوي چې د هیرهغه غړ 	

 14نه کېږي او د انتظار په لیست کې د وزل اردي، په سمدستي ډو

لی يش.سه کوالملنه ترځو په دننه کې درر و120ځو یا رو

 نو  ساعتو72ي په به کولو اختالل تجروي چې د افینو د کارهغه غړ 

يش.ملنه ونه او دروزکې به یې ار

 تیا  خدماتو ته اړ)MAT(ملنې سته درملو په مري چې د درهغه غړ 

 به د Trilliumل کیږي. وزنو کې ار ساعتو72ی په ي، هغولر

 ي چې سه کړالڅو ډاډ تري، ترکړه کار ونکو رسدادي چمتو کوارقر

 ملنې د ئ، چې د درتیا نلرلنډمهاله خدمات چمتو کیږي. تاسو اړ

 نې وزلی شئ له ارئ. تاسو کوکس تعقیب کړاندې ډیټولو وړسه کوالتر

 خت ته  تعقیبي لیدنو و2ه د ې لیدنې رسنۍ کې د یوسته په اوورو

ي:د شامل وارندې مونه کې به الوزئ. په دغه ارسی پیدا کړرسال

	

	

 لوژیکي، نې چې ستاسو بیووزې ارر یو بشپړ فزیکي او نو 

 ي.تیاو بیاکتنه کوين اړحاولنیز او د راين - ټوور

 څو د ي، تررګونې ووزې ارې شونکی به بشپړواندې کو  وړ

 ي، چې د هغه خطر م کړمل معلوه درره هغه غولو لپاروکار

 لو هیدر پوه د نویا زیان مخه نیيس چې ممکن ستاسو په اړ

 ته پیښ يش.پر

 o

 o

 موږ ویب پاڼه په ه زماتو لپارو معلوره د نوايل په اړنګويس د څررسنو ته د الدغو خدمتو

 https://www.trilliumohp.com/members/oregon-ئ: رګوندې پته وال
health-plan/Benefits-and-Services.html

 د چې فزیکي، د چلند او ن لیږنې د پالن یا د پاملرنې د پالملنې، د پاملرد در 	

غتیا پکې شامله دهوشفاهي ر

 ندې د ښښ الچینه چې تر پوه رسامدارنې دوين پاملرمړد هغه کس د لو 

ينه کولو ته پاملرنو د همغږي کونې د خدمتوغتیایي پاملرور

 نو  ساعتو24ه به په نی حالت رسنو د بېړه: د غاښومنو لپاره میرارد امیندو 

 1 ه په نې لپارنۍ پاملرنو د بېړيش، د غاښوملنه ولیدل يش یا به یې درکې و
 نۍ او د ر اول څلوسط ډوه په اونې لپاريل پاملرنو د معمونۍ کې د غاښواو

 نۍ.ر اوين سکرینینګ یا معاینه څلومړنو لوغاښو

	

	

 غتیایي خطر سکرینینګ څه شی دی؟ ود ر

 ې ده، چې موږ یې ستاسو په ونې رسندۍ تلیفوه ګړغتیایي خطر سکرینینګ یوود ر

 تړ يف مالو، چې ممکن د اضاوه کارلو لپارسه کوالهې د ترند کې د ساحو د ښې پووژ

 ي، ښتنې کوه پوغتیا او هغه شیانو په اړوي. سکرینینګ ستاسو د رته کړرڅخه ګټه پو

 و، چې تاسو کړښتنه وګه، موږ به پولی يش. د مثال په تومنه کوغتیا اغیزوچې ستاسو ر

 نۍ څانګې څخه پپه و، چې آیا تاسو د بیړکړښتنه وئ. موږ به پول احساس کوڅه ډو

 و کړښتنه وه هم پوضعیت په اړند د ووې. موږ به ستاسو د ژستيو کې لیدنه کړوردې و

 ئ. ټیم تیا لرستې ته اړنو کې مرند په فعالیتووځني ژرې تاسو د ونګه که چېراو همدار

 ي. نې همغږي کړي او پاملرصل کړه وتړ رسلنیز ماللی يش تاسو له ټوکو

 ي؟ه څنګه مرسته کومات ستاسو رسمعلو

 تړ ټیم ممکن له موږ د مالغتیا د خطر سکرینینګ بشپړ يش، نو بیا زوځل چې د ریو

 لی شو ستاسو د و، چې څنګه موږ کومه کړنیيس. موږ به دا معلوه اړیکه وتاسو رس

 نې د مدیریت ټیم ممکن له موږ د پاملرو. زکړسته وبه کې مرنې په تجرغتیا د پاملرور

ي: کړې وه خربدو په اړارندې موه د التاسو رس

سیرسنې ته الپاملر 	

ایطمن رشمز 

ب  ندیتوی او خوط( څخه مخنیوال )سقوود ز 

 غتیا اهداف ونو د رستاسو فزیکي، چلند یا د غاښو 

	

	

	

 و. دا به کړنه هم ووزه اررئ، نو موږ ممکن نوې کوه خربموږ د ټیم رسکله چې تاسو ز

 ي. کړسته ولو کې مرندخو په مون د مونې د پاله ستاسو د پاملرله موږ رس

ئ؟غتیا د خطر سکرینینګ بشپړ کړوتاسو باید څو ځله د ر

 نیسو، ه اړیکه وه له تاسو رسرر تر ژی شئ، نو موږ به ژ غړTrillium کله چې تاسو د 

 اندیز غتیا د خطر د سکرینینګ وړوایو او د روست واغاله ښه رن ته د تاسو لپارڅو پالتر

 لو صلوه په وغتیا د هغو ګټو رسوه د رغتیا د خطر سکرینینګ به له تاسو رسوو. د رکړو

 ن موږ پالو، چې دا زسه کړالڅو ډاډ ترو، تراندیز کوي، چې موږ یې وړکړسته وکې مر

 ر د سکرینینګ  میاشتو کې یا له هغه څخه ژ12و د دی. موږ په هرته یو اسانه لیږ

 ام خته دولیږي. دا به تر هغه وتیا بدغتیایي اړوو، البته کله چې ستاسو رکړاندیز ووړ

 ی یاست. غړTrillium CCOکله چې تاسو د ي، ترکړو

 ي؟رسسی لرماتو ته الغتیا د خطر د سکرینینګ معلووما د رک زڅو

 خه ده. موږ ډ برغتیا د ریکارومات ستاسو د رغتیا د خطر د سکرینینګ څخه معلوود ر

 نې د اسانه و، کله چې هغه د پاملرخت رشیکې کړبه ستاسو د سکرینینګ پایلې هغه و

 خت کې هم رشیکې لی يش. موږ به پایلې په هغه وسته کولو کې مرد په چمتو کولیږ

 نې په ه ستاسو د پاملرنکي رسلی يش چې ستاسو له چمتو کوکوو، کله چې هغه وکړ

 لت و، کله چې د دواړغوه وخت ستاسو اجازي. موږ به هغه وکړسته وتړ کې مرمال

 ې هم په ره د بریښنالیک له اليش. موږ ممکن له تاسو رساتو اېجاب ورايل مقریا فدر

 ې ي. که چېرنی نه وې متاس شورن له اله د تلیفوې له تاسو رساړیکه کې شو، که چیر

 ئ کړين وبائ، نو مهرلرتیا ونیسو، یو څه ته اړه اړیکه ورستاسو مخکې له دې چې موږ در

هئ.ونګ وه ز شامر5472-600-877-1نو ته په و خدمتود غړ

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
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 څه دي؟(ICC(نه نې د همغږۍ خدمتود جدي پاملر
 ي م چې ځانګړي، کوچینې چمتو کوسته او رسه مرو لپارنه د هغو غړ خدمتوICCد 

 لی يش نکی جمعیت کووب لرمړیتوه د لو لپارICCي. د تیا لرنې ته اړغتیایي پاملرور

 ي چې:ي شامل کړهغه غړ

 انده، یا ي، کاڼه، ړې لرنزلو کې ستوریده کسان، هغه کسان چې په اواړایا ز .1

 ي؛نه لرر معیوبیتونو

 ایط، ې، یا څو یا اوږدمهاله رشتیاونې اړغتیا د پاملروې رپیچلې یا د لوړ .2

 ئ، یالرغۍ وواين ناروه رامدارجدي او دو .3

 تړ نه او مالنې خدمتوي د اوږدمهاله پاملرا متویل شو لخوMedicaidد  .4

)LTSS(ي؛سه کوال تر 

 ي:منځ عمر لرنو تر کلو5-0 مان د ایا ماشو .5

 ل یا؛دنیو نښې ښومړو د لونزيت یا چلندي ستوو/احساسالنیزالف( د ټو

 ي؛لر د تشخیص و)SED(يت اختالل ب( د جدي احساسا

 ملنه کې سته په درملو په مره د در لپار)SUD(لو د اختالل وادو د کارد مو .6

 دي؛

 ي؛ه تشخیص شورسۍ د لوړ خطرارمنې چې امیندوایا هغه میر .7

 م اخته دي؛وي په سنډرن د مخنیووي زیږمان د نوایا ماشو .8

 مان؛خه کې ماشوساینې په برمانو د هود ماشو .9

 نکي دي؛ووکو کاره تو د مخدرIVایا د  .10

 ئ؛لر وSUDخت کې تیا په وتلو مدیریت ته د اړد و .11

12. HIV/AIDSي؛لرنځ وي ري یا نرلر و 

 نۍ، اوری کوان او د هغوبه کارتجر .13

 ي، یا غۍ خطر لرواين ناروې د ررۍ دومړهغه کسان چې د لو .14

اد. په جمعیت کې افر)IDD(لیت دې معلوي او د ود فکر .15

 غتیا د خطر د وه د ر د خدماتو لپارICCه یا د يس لپاررسنو ته د ال خدمتوICCد 

 غتیایی ونګه، ستاسو په رلی شئ. همداراجع کول تاسو پخپله رښتنه کوسکرینینګ غو

 اجع ي. د راجع کړب یې رلی يش، چې ستاسو په استازیتوک هم کوټیم کې یې بل څو

و لی شئ د غړه تاسو کوښتنې لپارغتیا د خطر د سکرینینګ د غووه یا د رلو لپارکو

 نو  د خدمتوICCئ او د کړن وه تلیفو شامر5472-600-877-1خدماتو ته په 

 ئ.سه کړالاب ترځې په دننه کې ځوري وې کارئ. تاسو به د یوکړښتنه وغو

 ه لو لپاراندیز کونو د وړ د خدمتوICCي چې موږ د نه داسې وختوممکن ځینې و

 ماتخت پیښیږي، کله چې موږ معلوه په متاس کې شو. دا هغه ومستقیم له تاسو رس

 خت هم لو دي. دا هغه وې مخ په ډیریدتیاونې اړو، چې ستاسو د پاملرسه کړالتر

 نکي وب لرمړیتوم چې د لوئ، کولری تشخیص وپیښیږي، کله چې تاسو یو داسې نو

 ي.  خه وجمعیت بر

 

 لو ته اندیز کونو وړ د خدمتوICCئ یا موږ د کړښتنه ولو غواجع کوکه تاسو د ر

 و. کړښتنه ولو غوو د خطر د سکرینینګ د بشپړICCموږ به له تاسو څخه د و، نوسیږرو

 لنیز، فزیکي او د ي، چې تاسو د ټومه کړڅو معلوي، تررنو ته ګوخوی اړسکرینینګ ډیر

 ئ. تیا لرخ څخه څه ته اړغتیا د اړوچلند د ر

 اندې يش. نه وړ خدمتوICCابر یاست، نو تاسو ته به د ایطو برکه تاسو پر رش

 نې همغږي  د پاملرICCئ، نو تاسو ته به د ه کړرنه غو خدمتوICCې تاسو د که چېر

 تیاو نې د اړنکی به ستاسو د پاملرنې همغږي کو د پاملرICCل يش. د ګامرنکی ووکو

 ی د ئ. دوسه کړاله ترن شمیرم او د تلیفوی نوي. تاسو به د دوه نقظه وه د متاس یولپار

 ي.ن لرنو په اوږدو کې شتوۍ د ساعتوداګرې د عادي سورشنبې څخه تر جمعې پودو

 ئ، نو تاسو ته قه نه لره عالنو رس د خدمتوICCابر نه یاست یا د ایطو برکه تاسو پر رش

 نې د همغږۍ یا د ې داخيل پاملرراساس د نوندنو پرممکن ستاسو د سکرینینګ د مو

ئ. کړاندیز وام وړګرونې د مدیریت د پرپاملر

 ئ( او لري )که یې تاسو ونکی به ستاسو، ستاسو استازونې همغږي کو د پاملرICCد 

ي. نه همغږي کړڅو ستاسو پاملري، ترکړه کار وستاسو طبي ټیم رس

امینځته يش، کله چې تاسو سته رورځو په دننه کې له هغه ور و10ن به د  پالICCد 

 ې ندل شوئ. پدې کې به ستاسو پیژلو انتخاب کونو کې د شاملید په خدمتوICCد 

 غتیا وخو، رڅو ستاسو شخيص موي، ترچینې شاملې ونه او رسنه، فعالیتوې، خنډوتیاواړ

 ن دی او دا ي. دا ستاسو پالکړسته ولو او ساتلو کې مرسه کوالب په ترندیتواو د خو

 ی دی.امینځته شول رلیز ډوه په ټومهمه ده چې دا ستاسو او ستاسو ټیم رس

 ي، چې لري وی هغه غړن ممکن د ټیم ډیري، پاله لرې اړرنو پوتیاو او خنډوستاسو په اړ

 لی د شامل کیدارندې موخو کې الي. په دې برلیت لری د تخصص د ساحې مسود دو

 دې، لنیز، د ود نه دي: فزیکي، شفاهي، د چلند، ټوې محدورې په دې پوازيش، مګر یو

 ځو کې ر و90و ه په هرن لږ تر لږ پالICCخې. د ي او مايل بررين، کلتوحاوتعلیمي، ر

 ت کې له هغې رتیا په صوه اپډېټ کیږي، یا د اړماتو رسستاسو او ستاسو د ټیم د معلو

 ر.هم ز

 ه چمتو یو:ه د مرستې لپارد په جریان کې ستاسو رسنې د لیږموږ دلته د پاملر

Trilliumنې ځای کیدل له ننګوه یون رسغتیا له پالوي رهیږي، چې د نو پو 

 Trillium ت څخه د ص کار د خالOHP یا د CCOې تاسو د بل دي. که چېر
Community Health Planه نکي یاست، نو موږ ممکن له تاسو رساتلو ته ر

 مینځ تر نو نوو. د پالکړوسته کې مرد اسانه لیږپه ته و ګټو څو ستاسو نونیسو، ترواړیکه 

 ي:ام لرل دوندې ډوښښ په اله ستاسو پونکو رسد په جریان کې ستاسو د چمتو کود لیږ

 ندې نه به په الو پاملر غړ)FBDE(و ابرایطو د برنی پر رشه ګود بشپړ ګټې د دو

 ښل يش؛ دو کې وپوارمو

 ېرځو پور و)90(ي نکی تر نوونې چمتو کوين پاملرمړد لو 	

 ېرځو پور و)90(ي نکی تر نوونې چمتو کود شفاهي پاملر

ېرځو پور و)90(ي نکی تر نوونې چمتو کود چلند د پاملر
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 ښل يش؛دو کې وپوارندې مونه به په الو پاملرلو غړو ټورد نو

 ې رځو پور و)30(شو نکی تر دیرونې چمتو کوين پاملرمړد لو 	

 ېرځو پور و)30(شو نکی تر دیرونې چمتو کود شفاهي پاملر

 ېرځو پور و)60(نکی تر شپیتو ونې چمتو کود چلند د پاملر

	 

	 

 س د ري کوې د ټاکل شوملنن یا د درملنې د فعال پالت: مهال ویش ممکن د دریادښ

 ه تنظیم يش.لپارلو ه کورپو

 ي تیا لرنو ته اړي چې سمدستي خدمتوي غړهغه نو

 واست یای نوکې  Medicareپه یا ، ستیای غړی نو Trilliumد سو تاې چېرکه 

 (ملوردد )نسخې ، نېملرپاطبي ممکن سو تانو ، ئکولیکنه م نوکې  Trilliumپه 

 پهلیکنې م نود سو تاې چېرکه . ئلروتیا ړاته تو ماخدیا کو توینو ړاو رنویا ، تواتجهیز

 نېملرپاين مړلود  PCPد چې لی کويش نه و ائ لرتیا ړاته ې دکې شت میاۍ مړلو

 لهږ موه ړاې دپه نو ، يکړونه لیده رسنکي کوچمتو بل یا  )PDP(کټر اډنو ښوغاد 

  :ئکړون تلیفول وډیا ړوپه ته نو متوخدو غړد . شولی کوسته مره رسسو تا

1-877-600-5472 )TTY 711(. 

 نده وې اړرغتیا پووي( په رروو، چې هر هغه اړین )رضکړسته وه مرموږ به له تاسو رس

 ې تاسو ئ. که چېرسه کړالګه ترئ، په سمدستي توتیا لرته اړرنه چې تاسو وخدمتو

Trillium یا Medicareو او کړسته وه مري یاست، نو موږ به له تاسو رس کې نو 

 و.کړمات درتاسو ته به معلو

 لی يش، چې ي کول غړئ. ټولرد وه مهمه ده، چې تاسو یو اسانه لیږموږ لپاردا ز

 ه د مناسبې نې لپارنې ته لکه، د تعقیب د پاملرغتیایي پاملروې انتقايل رخیزاړهر

 دې ځئ یا د اوږدې موځئ یا وکز ته د ننونې مرخې تبادله کله چې د حاد د پاملردوتو

 مي.موسی ورستیب ته النې ترد پاملر

 نې ک چې اوږدمهاله پاملري، یا هغه څوایط لرمن رشان یا مزوه چې رو لپارد هغو غړ

 به ستاسو د طبي چمتو Trilliumي، نو تیا لرتړ ته اړنو او مالاو د اوږدمهاله خدمتو

 سه يش چې د الڅو ډاډ تري، ترکړه کار ونکو رسلو چمتو کون له ټونکو په ګډوکو

 ي چې:ن لره شتوو لپارد د هغو غړن لیږنې د پالپاملر

 ې، تیاونې اړغتیا د پاملروي رد ځانګړ 	

 ل، سه کوالتړ ترنه او د مالدې خدمتود اوږدې مو

ل دونې څخه لیږکز له پاملرسینګ د مرن یا د ماهر نرغتووک چې د رهغه څو

 کیږي، 

 ل کیږي، دوکز څخه لیږنې د بسرت له مرغتیایی پاملروهغه کس چې د جلند د ر

 لنې پر بنسټ ر او د ټوه د کوایطو لپارغتیا د رشوهغه کس چې د چلند د ر

ي، او سه کوالنه ترخدمتو

 تیاو و اړنی ځانګړه ګو یا دوMAلې ه د تړدادي رساري د قر غړFBDEد 

DSNنو نو په پال)Dual Special Needs DSN Plans(م  کې نو 

 ي.لیکنه کو

	 

	 

	 

	 

	 

 .يکړکم ر اتکرنو لیتوفعاد لو کون پالدنې ملرپاد و انې وزراد ه رلپاۍ همغږښې د به ا د

 ي:ام لره دودو لپارارندې مورسسی د النې ته الو چې پاملرالسه کوموږ ډاډ تر
 مانک ماشوپه طبي لحاظ ناز 	

ند خلکونو اړاموګروملنې د پرطان د درحم د رسد سینې او ر 	

 ګټهڅخه ستې مرله  CareAssistه د لمه ال HIV/AIDSچېد خلک هغه 

 يلخا

 ه:نو کې خلک د دې لپاراموګروملنې په پرد در

	 

	 
 ګو ناکامي(رحله )د پښتوغي د پای مروګو د ناررد پښتو 	

 ۍ دمخه ارنه )د امیندوسته پاملرورن وواندې یا له زیږن وړوله زیږ

 سته(وریا و

 نهند خدمتود پیو

 نه ملنه( خدمتواسته درادو په وي مواپي )د کیمیاوترانګو یا کیمود وړ

 ملنه(طان در)د رس

	 

	 
	 

 ملنې ی درې دوي، که چېره مخ وغتیایي خطر رسوهر هغه کس چې د غټ ر 	

 ينکړرام وته دو

 ئ، حتی که رګونکي وانی چمتو کولی شئ خپل پخود په جریان کې تاسو کود دغې لیږ

 ي. ی له شبکې څخه بهر هم ودو

 کي، به تاسو ته ئ، لکه نسخې یا طبي توسه کوالس مهال ترکي چې تاسو یې اوهغه تو

 ي، چې يس وړ ورسخت د الي او/یا ممکن تر هغه ولرن ود په جریان کې هم شتود لیږ

 نو ډاکټر او/یا د چلند د ، دغاښوPCPي ه د نولو لپارسه کوالنو د تروډري ارتاسو د نو

 ې ازئ. یون اپډېټ کړملنې پالئ. یا د خپلې درکړه لیدنه ونکي رسغتیا له چمتو کوور

 دلی یا ت ښوې بیمې کارنکي ته د خپلې نوئ، چې تاسو خپل چمتو کوسه کړالډاډ تر

 ئ.ې بیمه لرایاست چې تاسو نووته ورو

 نو ته انیو خدمتوئ چې پخواړئ یا غولو هڅه کوکوملو د بیا ډې تاسو د درکه چېر

 ندې نه یاست، نو ښښ الئ او تاسو ته ویل کیږي، چې تاسو تر پوسی پیدا کړرسال

 و!کړسته وه مررسڅو موږ درئ، تراکړئ موږ ته سمدستي خرب رکړين وبامهر

 ي، سه کړالمات تر څخه معلوCCOاين  ستاسو د پخوTrilliumه به و لپارد ځینو غړ

 نې ته ستاسو په غتیایی پاملرولی يش مهمو طبي، شفاهي او/یا د چلند د رکوڅو وتر

 ي.کړسته ويس کې مررسه الامداردو

ابر ایطو بره پر رشو لپاراړ دو)Medicaid )OHP او Medicareي د ځینې غړ

 ي، ه لرې اړرئ، نو دا پر دې پوم لیکنه کوې نو کې نوMedicareدي. که تاسو په 

 لی شو په یو ه ده. موږ کوښښ کچه له چار رسن او د پوغتیا د پالوچې ستاسو د طبي ر

 و. که کړسته ونې په تنظیم کې مرندې ستاسو د پاملرن الي پاللو یا ستاسو تر نوځای کو

 ئ، نو موږ تل کړرام و ته دو Trilliumئ چېاړګه غوي بیمې په توې تاسو د ثانوچېر

 و، تړ چمتو کړتیاو ته ماله ستاسو اړڅو د هغه شیانو لپارستاسو په خدمت کې یو، تر

 ي نه دي.ښل شوا پوښښ لخوچې ستاسو د طبي پو

 سه النې تره پاملرامدارسه يش، چې تاسو دوالڅو ډاډ تري، ترن لرخه شتوسته په دې مومر

 ملنې ي درا د ټاکل شونکي لخوم ځنډه څخه ستاسو د چمتو کوته له کوئ او پرکو

 ستې ته ئ، چې تاسو په دې کې مرې تاسو احساس کوئ. که چېرنه تعقیب کړنوپال

 Trillium  د5472-600-877-1ه ئ په دغه شامرکړين وبائ، نو مهرتیا لراړ

 نګه نیسئ. تاسو همداره اړیکه ونکي یا د قضیې له مدیر رسونې همغږي کود پاملر

 /https://www.trilliumohp.comلئ: لوموږ پالیسۍ ولی شئ، چې دلته زکو

content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_ 

of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf 

 نه څه شی دي؟ند خدمتووې اړرغتیا پووپه ر

 ه د نو لپارنې د خدمتوغتیایي پاملروندې رښښ د النه تر پوند خدمتووغتیا اړود ر

له دي: ه ډونه په دوند خدمتووې اړرغتیا پووګه چمتو کیږي. په رضمیمه په تو

https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
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 من دي او یو نه چې له لګښت څخه اغیزنه: هغه خدمتود انعطاف وړ خدمتو 	

 اندې کیږي، اوه وړلو لپاروندې ګټو د بشپړښښ د الي ته د تر پودي غړفر

 لنې په کچه مداخلې دي، چې د نه: هغه چې د ټوښتولنې د ګټو نود ټو

 کز لو باندې مترنې د کیفیت پر ښه کوغتیایي پاملروغتیا او د روجمعیت د ر

 ې د په ازر نه ده، چې یووي شامل دي، مګر رضنو کې غړښتوي. په دغو نوکو

 ي.د وې محدورو پوغړ

	 

 ت حساب رنه دي، چې د عادي طبي صوکي یا خدمتونه هغه تود انعطاف وړ خدمتو

 ه ره د غولی يش ستاسو رسنه کوکي یا خدمتوسس کیږي. دغه تووې نه پررله ال

 ل طبي نه دي. ي، که څه هم په طبیعت ډوکړسته ودلو کې مرلوغتیایي پایلو په درور

 د نه دي:ې محدورې په دې پوازدو ته شامل دي، مګر یوارندې مونه یې المثالو

 سته له ورلو وغېدن کې له رغتووه لنډمهاله رسپناه چې په رد هغه چا لپار 	

 ير نه لرن څخه ځي، خو خپل کوغتوور

 ملو بکسه د بریښنایی درتړ لپارملو د اخیستلو د مالخت باندې د درپر و

 سیرسض ته الي حوه معالجوکت لپارنو( د حرد ښه ګډ )مفصلو

 خې په جریان کې د دونه چې د شدیدې تووه ایر کنډیشرنو لپارد هغو غړ

 ه مخ کېږينو رستنفيس ننګو

	 

	 

	 

 لی شئ خپل ډاکټر یا ستاسو د ه، تاسو کويس لپاررسنو ته د الد انعطاف وړ خدمتو

-600-877-1لی شئ په نیسئ. تاسو کوه اړیکه وي رسم غړنې د ټیم د کوپاملر

 نې له  )پاملرCare Managerهئ او د ونګ و ته زTrilliumه  شامر5472

 Trillium ی یا د نې د ټیم غړئ. ستاسو د پاملرکړښتنه ولو غوو کوه د خربمدیر( رس
Care Managerئ چې سه کړالي. دا مهمه ده، چې ډاډ ترکه کړمه ډره فو به یو 

 ي. دا هم مهمه ده، چې باید کړتړ وغتیا څخه مثبت مالوکي یا خدمت به ستاسو له رتو

 خه نه ده، چې تاسو ته کي یا خدمت د بلې هغې ګټې برئ چې دغه توسه کړالډاډ تر

 خت نیيس. کله ې ورځو پور و10ل تر سس کووښتنې پري. د دغې غوسی لررسته الرو

 و. کړلو امر واندې کوکي د وړسس يش، نو بیا به موږ د خدمت یا تووښتنه پرچې غو

 ې د ي. که چېراړغوخت ويف وه اضالو لپارسوکو د ردو کې دا ممکن د توارپه ځینو مو

 ي. تاسو حق کړ به تاسو ته خرب درTrilliumد يش، نو ښتنه رند خدمت غووغتیا د اړور

 ئ.ج کړئ چې شکایت درلر

 (MCRs( ي څه شی دي؟تباط استازو د ارد غړ
MCRs  نکي کورکایی غتیاورلنې ټود)Community Health Workers( ،دي 

 .يي دول شراما ګوخل Trilliumد و اي شویق تصدکې لت یااپه  Oregonې د چ

MCRs يکړصل وه رسنو متوخدړ وتیا ړاد ي غړڅو تر، يکور کا .MCRsه، لی يشلو ک 

 یود. يکړوسته مرکې تنظیم په خت ود نولیدطبي و اسی رسالته ګټو سو ستاه رسسو تا

 لهلنې ټود سو تاممکن ی ود. يکړي همغږه ړاخوو ار کولکه ې وتیاړاې لنیزټويش لی کو

Trillium د و ار کوطبي د نې ملرپانۍ مړلود سو ستا MCRs. يکړصل وه رسچینو رس
 ېرالله یو یډوبا ن تلیفود ه رسسو ستايش لی کوی ود. يکور کاې دنږله ه رسټیم خيل ادله 

 ستهمرکې نو شیاځینو په ه رسسو تاله يش لی کوی ود. يرګووکې ر کوپه سو ستاهم یا و ا

 ملردخپل ه رسخت وپه چې ، شئلی کووڅنګه چې ا دلکه ، ګهتوپه بېلګې د ، يکړو

 کېنو ښتنلیکوغوپه خې ودتویا ی ځاد ګنې ستواد يش لی کوی ود. ئلرود یاپه خیستل ا

 کېنو ښتنلیکوغوپه لو ندمود کو توړ وتیا ړاد ې رالله نو سیسټموو لنیزټود یا ي کړوسته مر

 ېنداړونه زوریی غتیاوره رلپانفستنګۍ و اې شکرد يش لی کو MCRs. يکړوسته مرهم 

 

 MCR د چې ئ ړاغوسو تاې چېرکه . ينپیژلنه ټوخپله و اي دک یرزا رخو MCRs. ړيک
 و دئ اهوګ ونه زې ترام ش5472-600-877-1ئ کړوين بامهرنو ، ئکړور کاه رس

 .ئکړوښتنه غوي زستااد یکو ړاد و غړ

 نې همغږي او د قضیې مدیریت څه شی دی؟د پاملر
Trillium نېملرپایي غتیاورد سو ستاه رسسو تاله څو تر، یدکې مت خدپه سو ستا 

 دسو ستاږ مو، ېرالله ې رتګالې ګډد . يکړوسته مرکې لو کوه رپوپه خو مود 

 سوستا، سوستاږ مو. وکور کاه رلپالو کوي همغږد نې ملرپاد س سااپرو تیاړاو نګړځا

 یيغتیاورد څو تر، کلئټاسو تاچې ، وکور کاه رسکس هغه هر بل و انکو کوچمتو د 

 چینورسد لنې ټود ږ مو. وکړه ړجوه راله خیزړاهر ه یوه رلپاي مخنیوو اینې ساهو

 سوستاچې و کړسه الترډ اډڅو تر، وورکاچلند ی همغږه رسټیم د نې ملرپاد ږ موزو ا

 ټمسیسنې ملرپاد غتیا ورد چې ، يکوسته مره رسسو تایقه طرا د. يکیږه رپوې وتیاړا

 غتیاورد چلند د ، غتیاوریکي فزد ل پشمويس رسالد ته غتیا ورې بشپړد و دافراد 

 دکې لو کوې لرپه نو وخنډد نګه راهمدو اغتیا ورد نو ښوغا/لېخود و املنه رد

.ئکړیي هنامرخه موپه ستې مر

 ۍهمغږد نې ملرپاي جدد یا ، یتیرمدقضیې د ، يهمغږد نې ملرپاد سو تاچې کله 

 یرمدي شول رګامه رلپانې ملرپاد به سو تانو ، ستیاکې م اګروپرپه نو متوخدد 

 رکاه رلپالو وړجود ن پالد نې ملرپاد ه رسسو تاله به یر مدنې ملرپاد سو ستا. ئلرو

 .يلرونه لیتوفعاه رلپاستې مرد کې لو کوه رپوپه و تیاړاد سو ستابه ن پالا د. يکړو

 ده رلپالو کوښه د ینې ساهوو اغتیا ورد سو ستابه ټیم نې ملرپاد سو ستاو اسو تا

 ،لجمعا، کټراډد سو ستاټیم غه دنې ملرپاد . خيلاوخه برکې لو کومنځته ارپه خو مو

 مهمه رلپایلو پاد غتیا ورد سو ستاچې ، یشوړ جوڅخه کس هغه هر بل یا ، نۍرکو

 بهکې ت رصوپه تیا ړاد مګر ، يکېږي نول کاهر ه لږترلږبه نه نوپالنې ملرپاد . ید

 سوتا. يبدلیږې وتیاړاسو ستایا ئ کوسه الترخې موخپلې سو تاچې کله ، يشي نوژر 

 تهنو متوخدو غړد . ئکړوښتنه غونکي کوي همغږد نې ملرپاد خت وهر شئ لی کو

 دنې ملرپاد  )TTY: 711( 5472-600-877-1هئ ووه رشامغه دپه نګ ز

 یکهړاهم ه رسسو تاله ممکن ږ مو. ئکړوښتنه غولو کوو خربد ه رسنکي کوي همغږ

 ستېمرد څخه ږ موله چینه رسبله لنې ټود یا نکي کوچمتو سو ستاې چېرکه ، نیسوو

 .يکوښتنه غو

 هده کړغتیایي زوه حساسه ري پلورکلتوله

 ند وی ژې چې دوو، چیری کوناوع ته درقار او تنولنو وو او هغو ټوموږ د خپلو غړ

 نو، و، مذهبوتیاونو، وړو شالیدوکمیزنو، توادوبو، نژنو، ژورلو کلتوو د ټواړي. موږ غوکو

 و ته خدمت تیاوو اړو ځانګړرو نوموږ د غړندنې او زاتو، جنسی متایل، جنسیت پیژمساو

 ست او ښه خدمت احساس اغالن کې د ښه رموږ په پالک زڅوو چې هراړو. موږ غوکړو

 ي.کړو

 موږ د و. زنه لرنه او فعالیتواموګروی پرند ډیرولو د صحي ژوه د کارموږ ستاسو لپار

 غۍ څخه د ځان وی او د نارنو کې د ځان ساتنه، مخنیواموګروې په پرده کړغتیايي زور

 ين باه، مهرماتو لپارو معلوره د نونو په اړل شامل دي. د دغو خدمتوه کود ساتلو ادار

 نګ ه ز شامرTTY 711 ،1-877-600-5472و خدماتو ته په ئ د غړکړو

هئ. وو
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 اريت شورلنې مشود ټو

Trilliumاګانې ريت شوره مشولنې دو د ټو)CACs(ي. یو  لرCACب  په جنو 

 ,Clackamas  په شامل کې د CACي. یو ب کوټي استازیتوګوکې د لین د ښار

Multnomah او د Washingtonي. د ب کوټو استازیتوګو د ښارCAC له 

 و  د غړTrillium OHPي یا د  غړTrillium OHPي د نیامیي څخه ډیر غړ

 Trillium نو څخه دي چې د مانوو او سازي د هغو ادارر غړالدین/نیکه ګان دي. نوو
 نو او اموګرو د پرTrilliumي او د بې رشیکو خپلې تجر CACي.ه کار کوو رسله غړ

 لنې پر بنسټ پر ی د ټوي. دوکوره فیډبیک وستې لپارلو کې د مرنو په ښه کوخدمتو

 تیاو د غتیایي اړولنې د رد ټوCAC ي. کوره ورته هم مشوTrillium نو باندې ښتونو

ئ اړن کې کلیدي رشیک دی. که تاسو غولو په پالغتیا د ښه کوولنې د رنې او د ټووزار

 ه شئ، یا نظر رشیک ماتو هم پوو معلورځای شئ، نو باید په نوه یو رسACCچې د 

 //:httpsئ کړس څخه لیدنه وندې ادرهئ یا له الونګ وئ موږ ته زکړين وبائ، مهرکړ

www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-

advisory-council-public-notices.html

 د پوښښ لیکOHPد 

م چې ي، کواستوښښ لیک و به تاسو ته یو پوOregon Health Authorityد 

 نې د ه او د پاملره، ستاسو د ګټو کڅوړن شمیرنو د تلیفوو د خدمتو د غړOHPد 

 مات له ه معلور کې د هر هغه چا لپاري. دا لیک ستاسو په کون لیست کومدیریت پال

 ي. لرIDغتیا ون د رریګوک چې د اوي، څوه لرځان رس

نهتو کار(ID(ندنې د پېژ

 ت کارIDغتیا و د رOregonد 

DHSغتیا ون رریګو به تاسو ته د اوIDم، د ي، پر هغه باندې ستاسو نواستو و 

 ي، هغه به  لرOHPي. هر هغه کس چې ن لره او د مسلې نیټه شتونکي شمیردووپیر

 ې لیدنې ت د هرئ دا کارکړين وباي. مهرسه کړالت ترند کارغتیا پیژون د رریګوخپل د او

 اخلئ.ه وه له ځان رسلپار

Trillium IDت کار 
Trilliumم چې دا ښیي چې تاسو د ي، کواستوت هم وند کار به تاسو ته یو پېژ 

Trillium OHPم، ستاسو د ت به ستاسو نوی یاست. دغه کار غړPCPم،  نو 

 ې، مخکنی ن شمیره د تلیفونو لپارو د خدمتوه او د غړنې ادارنو د پاملرستاسو د غاښو

 ئ کړين وباي. مهرلرښتنې ون پوملتوي( او د درارت )سورانسپوين حالت، ترتصویب، بیړ

 ه لیدنه کې له ه یو ځای په هرت رسند کارغتیا د پیژون د رریګوت د خپل اودغه کار

 ئ. لره ون رسځآ

 م، نو څه به لر و OHP اوMedicareه ې زکه چېر
 پېښ يش؟

 Trillium ابر یاست، نو ایطو بر پر رشMedicareئ او د  لرOHPې تاسو که چېر
 ايي وړ ئ، چې ګډه بیمه او د مجرتیا نه لري. تاسو اړنه همغږي کړبه ستاسو خدمتو

هغه چې تاسو:ئ، ترپیسې تادیه کړ

 ئ او دغه سه کړالنه ترنکو څخه خدمتوم چمتو کوته له کو پرTrilliumد  	

 ي؛ه نه وين حالت لپارنه د بیړخدمتو

 ندې نه و  تر ګټو الOHP او Medicareنه ستاسو د ي خدمتوسه شوالتر

 ي دي.سه کړالنه ترخت چې تاسو خدمتوي، هغه وښل شوپو

	 

 ښښ کچه ن او پوغتیا د پالو د رMedicareي، چې ستاسو د ه لرې اړرپه دې پو

 نې په منځ د پاملرنو ترکتولی شو ستاسو د بیمې د مختلفو رشه ده، موږ کومرڅو

و. کله کړسته وسیدو کې مره ادغام یا رستې لپاره د مرلو کې ستاسو رسهمغږي کو

 ي قطار کې دی. مړی په لومړه لوښښ لپارئ، نو دا د پو لرMedicareچې تاسو 

Trilliumنکي او ستاسو د  به ستاسو، ستاسو چمتو کوMedicareکت  بیمې له رش 

 ئ چې سه کوالنې ترلې پاملري، چې تاسو هغه ټوسه کړالڅو ډاډ تري، ترکړه کار ورس

 ئ یې.اړئ او غوتیا لرته اړرتاسو و

 ښښ  له پوTrillium Medicaid او Trillium Medicareې تاسو د که چېر

 ئ، دی لري یاست، نو تاسو به تل د قضیې مدیر وتیاو غړو اړو ځانګړخیزه اړه د دورس

 نیيس. د ه اړیکه وه ستاسو رسلو لپاره کورو د پوتیاوګه د اړبه تاسو ته په منظمه تو

 ي دي. که تیب شوا ترنکي لخوم ځنډ څخه ستاسو د چمتو کوته له کونه پرنوملنې پالدر

 ئ په کړين وبائ، نو مهرتیا لرستې ته اړئ، چې تاسو په دې کې مرې تاسو احساس کوچېر

 نکي یا د ونې همغږي کو د پاملرTrillium د 5472-600-877-1ه دغه شامر

 نیسئ.ه اړیکه وقضیې له مدیر رس

 م?لرنکی ووړبالی شم، چې یو ژڅنګه کو
 ئ. کله چې تاسو لرنکی ووړبابې ژي ژلی شئ په خپلو لیدنو کې د غږ یا اشارتاسو کو

 مه ایاست چې تاسو په کوونکي دفرت ته وهئ، نو د خپل چمتو کونګ وه زد لیدنې لپار

 ې یې ي چې پرم لګښت نه لره کوئ. دا خدمت ستاسو لپارتیا لرنکي ته اړوړبابه ژژ

 نکي وړبابې ژي ژبې یا اشاره د ژنې د لیدنو لپارغتیایي پاملروې تاسو د رئ. که چېرکړ

 لی شئ چې:ئ، نو تاسو کوتیا لرته اړ

1. Trilliumهئ.ونګ و ته ز 

 ئ چې ستاسو د اړغوی څخه وهئ او له دوونګ و د خپل ډاکټر دفرت ته ز .2

 ه نکو په اړوړبانې د ژغتیایي پاملروي. د رنکی تنظیم کړوړباه یو ژلیدنې لپار

. www.Oregon.gov/oha/oeiيس وړ ديرسندې پته د المات په المعلو

https://www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-advisory-council-public-notices.html
https://www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-advisory-council-public-notices.html
https://www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-advisory-council-public-notices.html
http://www.Oregon.gov/oha/oei
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 ق ي حقوما د غړز
 نه څه دي؟لیتواو مسؤ

Trillium Community Health Plan  نه د لیتوق او مسؤدا بیان ستاسو حقو
ي.ګه ترشیح کوي په تو غړ)Trillium(د 

 ق ګه، تاسو ځینې حقوي په تو د غړTrillium Community Health Planد 

 ې ل یاست. که چېري چې تاسو یې مسؤن لرئ. دلته ځینې داسې شیان هم شتولر

 و ئ، نو د غړښتنه لرمه پوه کونو په اړلیتوقو او مسؤي حقوتاسو دلته د لیست شو

نې له نیسئ. د پاملره اړیکه و شامر5472-600-877-1ه په نو رسله خدمتو

 مدیریت 

 )Care Management(ئ. کړښتنه ولو غوو کوه د خربرس 

 ه عمل یا تبعیض م ناوړته له کوقو څخه پري له حقوئ، چې د خپل غړتاسو حق لر

 ی، نو ی نه دی شوناوقو ته درئ چې ستاسو حقواخلئ. که تاسو فکر کړڅخه کار و

 Oregon Health لی شئ د ئ. تاسو کوج کړه یې شکایت درلی شئ په اړتاسو کو
Authorityه اړیکه ه د محتسب رس شامر0450-642-877-1ې په ر له ال 

 .TTY 711نیسئ او یا و

 ه هم نکي رس د نه تبعیض له همغږي کوTrillium لی شئ د نګه تاسو کوهمدار

 نیسئ: اړیکه و

Geno Allenنکی، ، د نه تبعیض همغږي کوgilbert.e.allen@trilliumchp. 

com .

 555 International Way, Building B , 

Springfield, OR 97477 
TTY 711 یا 5472-600-877، وړیا 3618-650-541ن: تلیفو

 نکي خلک ونو څخه کم عمر لر کلو18ي، چې د ن لرنه داسې هم شتوختو  وځینې 

 ي. سه کړالنه ترغتیایی خدمتووي، چې په خپله رلرتیا وي یا اړاړغوچنيان( ممکن و)کو

 نو ته ندې خدمتوئ: الق« مطالعه کړمانو حقوه د »ماشوماتو لپارد ال زیاتو معلو

 نو هغه د کتابچه تاسو ته د خدمتوښورنه." دغه الغتیایی پاملروضایت رسی او ررسال

 ايي چې لی يش. دا تاسو ته دا هم وسه کوالچنيان یې په خپله تري چې کوکونه درلوډو

 لی شئ د مات څنګه رشیک کیدی يش. تاسو کونې معلوغتیا د پاملروچنيانو د رد کو

 /https://www.oregon.govلئ لوندې پته ود دغه کتابچه په انالین بڼه په الښورال

oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/YOUTH/Documents/minor-

rights.pdf 

قي حقود غړ

 ئ چې:ګه تاسو حق لري په تو د غړTRILLIUMد 

 ئ.کړه چلند وي او پام رسناوقار، دره د ويص حریم لپاره د خصوله ستاسو رس 	

 د ته په ښورنکي النکی د چمتو کوئ چې ایا چمتو کولی شئ دا پیدا کړتاسو کو

 ي مني.ي غړه نوکتلو رس

 غتیا وو خلکو په څیر چې د رريش لکه د نوته چلند ورا ونکو لخود چمتو کو

 ي. نې په لټه کې وپاملر

 ئ. نه بدل کړئ او دغه انتخابوه کړرنکي غوخپل چمتو کو

 ئ، سه کړالاجعه ترنکي څخه مر یا بل چمتو کوPCPته له دې چې تاسو د پر

 اجع نو ته رلو خدمتون کونۍ د پالرغتیا یا د کووخپل ځان د مستقیم چلند د ر

 ئ. کړ

 ئ، چې ستاسو د اړغونکی څخه ووسته کوی، یا مرنۍ له غړری، د کوله یو ملګر

 ايش.  ه رقات لپارمال

 اخلئ. خه ولو کې برون په جوړملنې د پالستاسو د در

 ي او څه نه ښل شوئ، دا چې څه پوسه کړالمات تره معلود خپل حالت په اړ

 ې ه ښه پریکړملنې په اړلی شئ د خپلې دري، نو بیا تاسو کوښل شودي پو

 ئ چې ستاسو سه کړالبه او په هغه شکل ترمات په خپله ژئ. دغه معلوکړو

 ي. ه کار کولپار

 ې ویل يش، چې ستاسو د پریکړئ او تاسو ته به ود کړمنئ یا یې رملنه یا ودر

 د ی خدمت نه يش را امر شواساس څه پیښ کیدی يش. د محکمې لخوپر

 لی. کید

 نه، لیتوق، مسؤم چې تاسو ته ستاسو حقوئ، کوسه کړالاد تري موهغه لیکل شو

 ين حالت کې باید الی او دا چې په بیړنګولو څرسه کوالنو د ترګټې، د خدمتو

 ي. يش، ترشیح کوڅه و

ه شئ. به پوې په خپله ژئ، چې تاسو پراد په داسې طریقه ترشیح کړمو

 ئ. کړه وده کړه زنې د سیسټم په اړغتیایي پاملرو او د رCCOsد 

 ې په پام تیاوبې اړي او د ژرم چې ستاسو کلتوئ،کوسه کړالنه ترهغه خدمتو

 ې ئ. که چېرند کووي چې تاسو په کې ژدې وکې نیيس او هغه ځای ته نږ

 سه النه ترتیباتو کې خدمتودیز ترلی شئ، په غیر دوي، نو بیا تاسو کولرن وشتو

 ئ. کړ

 د نې په لیږنه او د پاملرلنې پر بنسټ پاملرئ، د ټوسه کړالنې همغږي ترد پاملر

 ي، ه همغږی کار کور رسبې او کلتوسته په داسې طریقه چې ستاسو د ژکې مر

ي. تیا کمه کړکز د لیدنو اړسنګ د مرن یا د نرغتووڅو د رتر
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 ه غتیایي حالت د تشخیص لپاروم چې ستاسو د رئ، کوسه کړالنه ترهغه خدمتو 	

 اړین دي.

 ئ، چې تاسو ته سه کړالنه ترنې او خدمتوې پاملرکزپر شخص هغه متمر

 تیاو غتیایي اړونه به ستاسو د ري. دغه پاملرکوقار دراکي او وانتخاب، خپلو

 ي.ه کورنه پووي معیارمي منل شوي او د مترین عمواساس وپر

 مي م چې ستاسو د عموئ، کولره باثباته اړیکه ونې له هغه ټیم رسد پاملر

 ي.لیت لرنې د مدیریت مسؤپاملر

 ئ او هغه سه کړالسته تره مرلو لپارونې د سیسټم د کارغتیایي پاملرود ر

 دو ته ارندې مودغه ممکن الئ. تیا لرته اړرئ چې تاسو وسه کړالچینې تررس

 ي: شامله و

	 

	 

	 

 نکيوړباابر ژایطو بري یا پر رشنې تصدیق شوغتیایي پاملرود ر .1

 نکي کوغتیایی کارودیز ري دوتصدیق شو .2

 نکي کوغتیایي کارولنې رد ټو .3

 ي غتیا متخصصین ملګرود ر .4

 ي متخصصین تړانو مالد همکار .5

 ه ده کړې زخه کې ځانګړدي برالس )هغه ښځه چې د نسایئ او والدو .6

 ل کېږي ه ګامري( خو د کار لپارنه لر

 هنام غتیا رود شخيص ر .7

 ئ. سه کړالښښ ترنو پوي د خدمتود مخنیو 	

 ته له ځې پرره ونۍ کې او ساعته، په او24ځ ره ونه هرين خدمتوعاجل او بیړ

 ئ. سه کړالې څخه ترمخکینۍ اجاز

 غتیایي حالت پر وه چې ستاسو د رنو لپارندې د همغږي د خدمتوښښ التر پو

 ئ. سه کړالاجعه ترنکو ته مري چمتو کوي، ځانګړتیا وته اړربنسټ و

 ایط، هغه خدمات چې تاسو یېئ، چې ستاسو رشلرډ ویو داسې کلینیکي ریکار

 ي. ل تعقیبواجع کوئ او رسه کوالتر

 ننه شتوختولی يش داسې وئ. کیدسی پیدا کړرسنو ته الډوخپل کلینیکي ریکار

 ي. د کړسی محدورسن په کې ستاسو الي، چې قانولرو

 ئ. دولېږنکي ته وډ بل چمتو کوخپل کلینیکي ریکار

 ئ. ئ یا بدل کړه سم کړايل لپارډ د ال صحیح وخپل کلینیکي ریکار

 لی يش ستاسو هیلې د طبي، ئ. دا کوکړه د خپلو هیلو بیان وملنې لپارد در

 لی يش ستاسو ي. دا کود کړمني یا ره وملنه لپارغتیا د دروکي راحي، یا سلوجر

 ي.  کړرنه هم واکونې او ووښورالۍ النوه د څارنې لپارد پاملر

 سه التیا ترن لیکيل خربلواندې له دې چې هغه پیښ يش ،د ګټو د انکار یا بدوړ

 نه بلل يش، نو بیا ا اړینه واتو لخورلتي مقرايل یا دوې د یو فدرئ. که چیرکړ

 ئ. سه نه کړالتیا ترتاسو ممکن خرب

ئ. ج کړشکایت یا اپیل در

  دسو تاې چېرکه ، ئکړوښتنه غولو یدرواد غږ خپل د 

Trillium Community Health Plan ا  یOHP ا دوخل 

 .ئونه فق اموه رسې یکړپرې شو

	 

	 

	 

	  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 نې د غتیایي پاملروي یا وړ رل د تصدیق شوبې او تفسیر په شموي ژد اشار 	

 ئ. سه کړالنه ترنکي خدمتووړباژ

 ئ. سه کړالتیا ترلو خربه کوه د لیدنې د لغوخت رسپه و

 ل ته ه کورسې مه پاتې کیږئ، داسې چې تاسو د داسې څه ترد خلکو څخه لیر

 ې په رې اله د یولو لپارکورا وئ او تاسو ته د سزاړاړ بايس چې تاسو یې نه غو

 ي.  نه اسانه کول کیږي یا ستاسو پاملروګه کارتو

 ه ستاسو د ئ چې ستاسو رسې تاسو احساس کړئ او که چېرکړنه چلند والعاد

 ج ی دی، نو د تبعیض شکایت درنه چلند شوالدو له امله غیر عادارندې موال

 ئ: کړ

	 

	 

	 

 عمر  .1

 ګ رن .2

 لیت معلو .3

 ندنهد جنسیت پېژ .4

 مدين حالت  .5

 اد نژ .6

 مذهب  .7

 جنس .8

 نجنيس میال .9

	 Trillium Community Health Planې رېښنایي المات له بر معلو 

 ئ یا نه. ه کړرسلی شئ دغه کار ترئ تاسو کورشیک کړ

نهلیتوي مسؤد غړ

 ئ چې:ګه تاسو حق لري په تو د غړTRILLIUMد 

 نې د ډاکرت په نۍ پاملرمړنو د لونکي او د غاښونې د چمتو کوين پاملرمړد لو 	

ئ.ه کړرئ یا یې غوکړسته ولو کې مره کورغو

 نکو مندانو، چمتو کو د کارTrillium Community Health Planد 

 ئ.کړي چلند وناوه په درمندانو رساو د کلینیک د کار

 اشئ.خت ره په ود لیدنو لپار

 هئ یا که نه شئ ونګ واندې زخته کېږي، نو له وړئ، چې ناوې فکر کړکه چېر

 ئ.ه کړلئ، نو بیا خپله لیدنه لغوکو

 څو ئ، ترسه کړالنې تري پاملرغتیا لیدنې او د مخنیووخپل کلني معاینات، ر

 ي.کړسته وغ ساتلو کې مروستاسو په ر

 ئ، مګر دا چې په وکار وPCPه خپل تیاو لپارنو د اړغتیایي پاملرود خپلو ر

 ي.لرار وين حالت کې قربیړ

 ئ.وکاره ول رسنې په مناسب ډونۍ او عاجلې پاملربېړ

ئ.نو کې خرب کړ ساعتو72 په PCPل خپلوکارنه وين خدمتوکه مو بیړ
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 سه الاجعه تر څخه مرPCPه له خپل تیا پر مهال د متخصص د لیدو لپارد اړ 	

 ئ.تیا نه لرلو ته اړاجعې کوئ. ځینې قضیې شته چې تاسو پکې مرکړ

 نه لی يش ښه پاملرکوی وڅو دوسئ تره ریښتیني اونکو رسوله خپلو چمتو کو

 ي.کړته ودر

 سه الغتیا ثبت تروئ څو ستاسو د رکړسته وه مرنکي رسو له خپل چمتو کو

 سلیک ې السمي اجازې ره د یولو لپارونو د خپرډوئ. ښايي د خپلو ریکارکړ

 ئ.لرتیا ولو ته اړکو

ئ.کړښتنه وي، پواضح نه وکه څه شی و

  ده رلپانو بونتخااه رغود هکله په غتیا ورې خپلد 

Trillium Community Health Plan نکو، ، ستاسو د چمتو کو 

 ئ.وکارمات ونې ټیم معلویا پاملر

 ئ.کړسته ولو کې مرون په جوړملنې پاله ستاسو د درنکي رسوله خپل چمتو کو

 ئ.کړښتنه وئ یا د بل انتخاب غونې تعقیب کړوښورنکو الو د خپلو چمتو کو

 د IDئ او خپلې طبي  لرOHPئ چې تاسو نکي خرب کړوخپل چمتو کو

 ئ.اوړه رقات لپارمال

 ایاست:و ته و)OHP(ن غتیا پالو رOregonن ریګود او

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
1. 

 

 

 

 

 ئ.لوه بدن شمیرکه خپله د ټيلیفو

 ئ.لوکه خپله پته بد.2

 ئ.ن کووه شئ او کله چې تاسو زیږارکه میندو.3

 ر دننه یا بهر ته ځي. نۍ ستاسو د کورمه کوکه کو.4

 ئ.مه بله بیمه لرکه کو.5

ئ.کړه اداینه ونو لپارو خدمتوښل شود نا پو 	

 ئ چې له کړسته وه مر رسTrillium Community Health Planد 

 سه الي چې تاسو يې د ټپي کېدو له امله ترځوګرته پیسې وهغو پیسو څخه بېر

 ند وې اړري چې موږ په دغه ټپ پوه لرې اړرې په هغه څه پوازئ. مقدار یوکو

ې.ګټو کې تادیه کړ

 نې ته مسلې،  پاملرTrillium Community Health Planد 

 ئ.اوړکې رنه یا نیوشکایتو

	 

	 

 ئ، تاسو د سه کوالنه ترلۍ( خدمتود )سپرنو ته د غیر عاجل لېږقاتوکه خپلو مال

 ئ:نه هم لرلیتونه او مسؤندې حقومسافرینو ال

نهد مسافر حقو

ئ چې:ګه تاسو حق لري په تو د غړOHPد 

 سی رساریو ته الخت، او مناسبو سوندي، پر و ساعته خو24ځې، ر و365په کال کې 

 ؛رئول

 سیله کې لو مناسبه وټواساس ترقات ځای او لګښت پرو، د مالتیاوستاسو د اړ 	

ه شئ؛سپار

 ل کېږي؛کورا بیل نه و له خوTrilliumه د نو لپار خدمتوNEMTد 

 ه  خدماتو لپارNEMTا د نکو له خوت چمتو کورانسپودادي د ترارعي قرد فر

ل کېږي؛کوربیل نه و

 سی؛رسنو ته الوسیجرو پالیسیو او پرTrillium NEMTد 

 لو لیکيل دوښتنې رلۍ غونو کې ستاسو د سپر ساعتو72ې په د پریکړ

 د يش بیاکتنه ښتنه رنکي مخکې له دې چې غوکوه کارئ. دوسه کړالې ترتیاوخرب

 ي چې مناسبه ده؛سه کړالي څو ډاډ ترکو

 وینئ. ې تاسو یې ونکي ته ځي چې ټاکل شوه کاپي هغه چمتو کود یود ر

 ی ستاسو په ي او دوخه و)Trillium( د شبکې برنکی د واندیز کوکه وړ

 ي، دا به پېښ يش.ې وښتنه کړۍ غوارب د سواستازیتو

 ي؛ې ويل مهالوېش شوئ کله چې ستاسو سپرسه کړالتیا ترخرب

 اندې یا مخکې له دې چې  دقیقو زیات وړ15قات څخه تر ستاسو له مال

 ته له دې تاسو یا ستاسو ځي، خو که پروانیستل يش، له محل څخه ودانۍ پرو

 ي؛ اوکړښتنه وی غور یا استازر او پالست، مورسپر

 دقیقو زیات یا 15ل کیدو څخه تر دانۍ له تړه د وقات لپارستاسو د مال

 سته تحویل نيش، خو دا چې تاسو ورښتنې تر یو ساعت زیات وستاسو تر غو

 تیا ي یا د اړل کېدو یا د غړخت له تړقات وئ یا ستاسو د مالکړښتنه ویې غو

 ه سم پای ته ښتنې رسي له غوو د استازالدینو یا د غړست، وپر مهال د رسپر

 سېږي. ر

 ه شئ:سیلې کې سپارد په داسې ود لېږ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 لۍ پر امې سپرري چې ستاسو د آچې پاکه او له کثافاتو څخه خايل و 	

 ي؛ه کوتیا اغیزوړ

 ين سیله په قانود وه، که د لېږنو رسبندوب کمرندیتود مناسب خو

 ي؛لرتیا ونو ته اړبندوب کمرندیتوګه د خوتو

 ې ړک د غانکي د سړووژره، د اومو رسازستې له لونۍ مرمړد لو

 لو نو د کلکووا کې د ټایرابه هوغ، په خراسایل، څرتیا وانعکاس یا خرب

 ف دستکش؛ار مرصسایل، او یو وو

 ن چې د ویلچر یا اتو په ګډولو هغو تجهیزتیا پر مهال د ټود اړ

 ي؛ه اړین ولو لپارندي کود د خوانکاربر

 ن، يت حالت کې، د څنګ او شا لیدنې شیشې، هارپه ښه عملیا

 ه راونه، او واغونه، د شا څراغونه، د رس څرلو سیګنالواو د کار کو

 نکی؛وپاکو

	 

	 

	 

	 

 لې لت ټوه د دور کېدو لپارایو ډرNEMTي چې د چلونکي یې ووداسې چلو 	

 ي:ه کورې پوتیاواړ

يلرنې الیسنس وټر چلوملیکنه او د ایالت د موه نومعترب 	
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 نې مخینې، ټر چلومي مخینې، د موي شالید کتنې د جرد منل شو 	

 نموینې په ګډوکو از يي توم حالت او د نشهد جنيس مجر

 و او لو غړي او د معلولرنه وزوې ره مستند شولو لپارټر چلود مو

 ي. کړسته وتیاو په هکله مرو اړځانګړ

	 

 لۍ یا سفر د مناسب ه سم د سپرانینو رسايل قولت او فدرتیا پر مهال د دود اړ 	

 ئ. دا شامېلېږي کله چې:کړښتنه وتعدیل غو

 ي،اښ کولو ګوسوو ته د زیان ررټر کې نونکی تاسو یا په موویو چلو 	

 ټر کې ر په مول یا په داسې چلند کې ښکېلتیا چې تاسو یا نوټر چلومو

 ي، یاه مخ کود زیان له خطر رس

 ي.اندې کواښ وړو ته مستقیم ګورسیله کې تاسو یا نود په ود لېږ

	 

	 

 ن لو امریکایانو قانوي څو د معلوکړښتنه ون غولوه د بدلۍ یا سفر لپارد سپر 	

)Americans with Disabilities Act(انینو او و نافذه قور او نو 

 ي؛رخون وه سمواتو رسرمقر

 لۍ ه ستاسو د سپر رسTrilliumي یا له کړي چې شکایت ولرتیا ود دې وړ

ي؛سه کړالاب تري او ځوکړښتنه ولو غودور

 ه نو پالیسۍ په اړلیتونو او مسؤو د حقو د مسافرTrilliumد ټریلیم 

 ي؛کړنه وواندیزوړ

 ي؛کړښتنه ود یا بیاکتنې غوي او د رشکایت ثبت کړ

 ي.سه کړاله بیا اداینې ترنو لپارو خدمتوښل شود پو

	 

	 

	 

	 

نهلیتود مسافر مسؤ

 افق یاست له:ګه، تاسو موي په تو د غړOHPد 

 نه وزتیاو ارلیو( د اړد )سپرئ نو ستاسو د لېږکړښتنه ولی غوکله چې د سپر 	

 ي؛ه کړبشپړ

 ي چې ښايي ه کړ خربMTMغتیایی حالت بدل يش، د وکله چې ستاسو ر

 ي؛کړې وه پری اغیزټر ټاکل شوم موه چې کوۍ لپارارستاسو د سو

 ئ. اریو مهالویش جوړ کړلی شئ مخکې له مخکې د سوه چې تاسو کومرڅو

 لی شئ:وی مهالویش جوړتاسو یا ستاسو استاز

	 

	 

 ځو مخکې؛ر و90نه – تر قاتویو ځل مال 	

 90 ی تر ارلې سوتیا وړ ټوخت کې د اړنه - په یو وقاتوي مالارتکر
 ي؛ځو مخکې تنظیم کړرو

 لی شئ ر چې تاسو کوه ژمرڅونه – هرقاتوځ مالرته ورپه و

 هئونګ وز

	 

	 

 ي؛ونه کار و)vape(نه یا ویپ لووټ، ایریزټر کې سګرخت کې په موپه هر و 	

 ه مو کي چې له ځان رسل هغه توتلو پر مهال ټوسیلې څخه د ود له ود لېږ

 اخيل؛اوي؛ راوړر

	 

 ايل د لتي، او فدرل محيل، دوه ټونو په اړوب معیارندیتود مسافرینو د خو 	

ي؛ انین تعقیب کړلیو( قوت )سپررانسپوتر

 ئ د تیا لرستې ته اړه مره یاست یا که د سفر لپار کلن یا کم عمر12که 

 ئ.کړه لیدنې ته سفر ونکی رسوخدمت کو

	 

 الدین، ست، غیر صلبي والدین، رسپرنکی کېدای يش ووخدمت کو 	

 ي، د نه وجوي. که له دغو کسانو څخه موی ونیا او نیکه یا مو استاز

 ه  کلن یا لوړ عمر لپار18ست باید د هر الدین یا رسپرنو ستاسو و

 ي. خدمت کړره وسمي اجازه لېکلې رستاسو د خدمتګار کېدو لپار

 ي؛ کلنۍ باید کم نه و18نکي تر وکو

 ا اړین هر ن له خو قانوOregonن ریګوه د اولیو( لپارد )سپرندي لېږد خو 	

 ي؛کۍ چمتو او نصب کړب څوندیتول خوډو

 ي، لکه اکسیجن، ویلجر ات چمتو کړر طبي تجهیزه اړین نوستاسو د سفر لپار

یا امساء؛

 ل مناسبو لۍ یا سفر د هر ډوه ستاسو د سپر رسMTM او د Trilliumد 

 ي که:کړه کار وتو په اړتعدیال

	 

	 

 اښ لو ګوسوو ته د زیان ررنکي یا نووسیله کې چلود په وتاسو د لېږ 	

 ئ،کو

 ئ،اښ کوو ته مستقیم ګورر یا نوایوسیله کې ډرد په ود لېږ

 سیله کې د په وو د لېږرپه داسې چلند کې ښکیل شئ چې تاسو یا نو

ي،ه مخ کړد زیان د خطر رس

 ت کې د  په قضاوTrilliumپه داسې چلند کې ښکیل شئ چې د 

 و رته د نوې له تعدیل پران یا اسانتیاومل کېږي چې ځایی ډاکټردې ال

 ي،کړلو څخه انکار ونو له چمتو کوخدمتو

 ه نه حارضېږي، یالۍ لپارو سپرل شول د سکیجوي ډوارپه تکر

 ي؛ه کړی لغوارځ سورلۍ په ول د سپري ډوارپه تکر

	 

	 

	 

	 

	 

 ي؛مات چمتو کړي معلوښتل شول غوه ټوښتنو لپارد بیا تادیې د غو 	

 ته اتو له مخې اړین دي، تاسو ته بیررلتي مقريف تادیات چې د دول اضاهر ډو

 ي؛تادیه کړ

ئ.اوړکې رنه یا نیونې ته مسلې، شکایتود ټریلیم پاملر
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 ئ، کله چې السه کړنه څنګه تر طبي پاملر

ئتیا لرته اړرو
م؟نکی پیدا کړوه څنګه یو ډاکټر یا چمتو کوز
 په دې )Trillium Provider Directory(د ښورنکي ال چمتو کوTrilliumد 

 يس کتاب ه د دې الکړم لیکنه وۍ نومړيس کتاب کې شامل نه دی. کله چې تاسو لوال

 هئ. که ونګ وئ، موږ ته زتیا لره. که بلې کاپۍ ته اړل شولېږه کاپي تاسو ته وه یورس

 د کتاب ښورنکي الوئ یا د چمتو کوکړنکي په هکله پلټنه ووئ د چمتو کونټ لرانټر

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location ئ په:کاپي کړ

 نکي په غان نه مني. که د یو داسې چمتو کووي نارنکي نو چمتو کوTrilliumځینې 

 نکی چې وغان مني یا داسې یو چمتو کووي نارئ چې نوتیا لرستې ته اړلو کې مرندمو

 ن عادي غتووهئ. د رونګ و ته زTrilliumي، ې کوبه خربته په بله ژله انګلیيس پر

 نکي  چمتو کوTrilliumئ چې د ه کړرن غوغتووه تاسو باید داسې رنې لپارپاملر

 ی:د کتاب کې لېست شوښورال

Hospital  Park Meridian Legacy 
97062  OR, tinualaT., eAv 65th SW 19300 

503-692-  711هي ونګ و ته زTTYنکي و وکار1212 
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-

 meridian-park-medical-center.aspx 

Legacy Mt Hood Medical Center 
 24800 SE Stark St., Gresham, OR 97030 

 711هي ونګ و ته زTTYنکي و و کار 503-674-1122
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-

 mount-hood-medical-center.aspx 

Legacy Emanuel Medical Center 
2801 North Gantenbein Ave., Portland, OR 97227 

 711هي ونګ و ته زTTYنکي و و کار 503-413-2200
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/ 

legacy-emanuel-medical-center 

Legacy Good Samaritan Hospital and Medical Cente 
1015 NW 22nd Ave., Portland, OR 97210 

 ين کو تلیفو711نکي وو د ټيټ کار 413-7711 )503(

https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/

 legacy-good-samaritan-medical-center 

Oregon Health & Science University 
 3181 SW Sam Jackson Park Rd., Portland, OR 97239 

 711هي ونګ و ته زTTYنکي و و کار 503-494-8311
https://www.ohsu.edu/visit/ohsu-hospital-portland 

Adventist Health Portland 
 10123 SE Market St., Portland, OR 97216 

 711هي ونګ و ته زTTYنکي و و کار 503-257-2500
www.adventisthealth.org/portland/ 

Primary Careنه( څه شی ده؟نۍ پاملرمړ (لو 

 نکي نې چمتو کوين پاملرمړملنه ده چې د لونه او درمي طبي پاملرنه عمونۍ پاملرمړلو

)PCP(ي چمتو کیږي. په دې کې شامېلېږي:ر له لو 

 ي یا ه تشخیصورر تر ژه ژنزغتیایی ستوونه چې رغتیایی خدمتووي رد مخنیو 	

 ې(، نه )د سینې ایکرساموګرګه، میمويې د پېښېدو مخه نیيس. د بیلګې په تو

 نه(؛ریقوک، یا معافیت )تزنو چرونو د رسد تیو

 نفس تنګي؛غۍ یا وګه: د شکر نارپه تونه، د بیلګې ایطو پاملررشمنو انو مزود ر

 نسخې؛

 اجعې؛ اوه مرنې لپاري پاملرد ځانګړ

 ن داخله.غتووتیا پر مهال د رد اړ

	 
	 
	 
	 

 viderPro Care Primary ه څنګه د ز
 ټاکم؟نکی( وونې چمتو کونۍ پاملرمړ(لو

 لهشئ لی کوسو تا. يلرو PCPید باي غړ Trilliumد . يدهم مل ندپېژ PCPد سو ستا

Trillium سته پیوه رسPCP د . کوټاویو ته سو تاشو ی لکوږ مویا ، کئټاوPCP کلو ټا 

 که. ئړاغول لیدیې سو تاچې ست یااوو PCPهغه ته ږ موو اهئ وونګ زته ږ مو، هرلپا

 چېست یااوو PCPهغه ته ږ موچې ئ کونه ن تلیفوکې ځو رو 30په ته ږ موسو تا

 ېږ یوې مچئ وراک و PCPهغهید باسو تا. کوټاویو ته سو تابه ږ مو، ئړاغول لیدې یسو تا

 هرلپالو لوبد PCPخپل سو تاچې ځل یو . ئکړه رغوخپل ته ن ځاسو تاچې هغه تر و رماګو

Trillium  سوتا. يشه رسترځ روۍ مړلوپه شتې میانکې تلوارد به ن لوبد، هئوونګ زته 

 ينګړځاسو تاته  PCPم کوچې مئ مووڅو هئ وونګ زهم ته  Trilliumشئ لی کو

.ئنیسویکه ړاه رس Trilliumه ل، ئړه کرو غPCPبېل یو ئ ړاغوکه . ستیاي شو

 ي د کتاب کې لېست شوښورنکي الموږ د چمتو کونه ز کلینیکوTrillium PCPد 

 ئ د کړين وباي. مهراړغان نه غووي نارنکي به ښايي نوي چمتو کودي. ځینې لېست شو

 بې چې چمتو غان مني او هغه ژوي ناره چې نوسني لېست لپارنکو د اووهغو چمتو کو

 نیسئ.ه اړیکه و رسTrilliumي، له ې کوې پرنکې خربوکو

Trilliumي چې ستاسو ي څو تاسو خرب کړاستووندپاڼه درې پېژه نو به تاسو ته یو 

PCPی. که تاسو د خپل  بدل شوCPPئ، د تیا لرستې ته اړ په انتخاب کې مر 

Trillium هئ په: ونګ ونو ته زو خدمتو غړ 

TTY: 711 ،1-877-600-5472ې، د سهار له رشنبه څخه تر جمعې پو د دو 

 ېر بجو پو5:00 بجو څخه تر 8:00

 نومتوخدیی غتیاورستو پورسود يش لی کونکي وسیدواسکا الاد و استي پورسو، نیایکامرا

 خپلهڅخه  )NARA(لنې ټونې غوربیا یي یکامراصيل ایځ یدلول شامد یا )IHS( کلینیک 

FFS( OHP( ا د ت یساې ی کCCOپه سو تایا چې ه دسمه ا د. يکړسه الترنه ملرپا

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-park-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-park-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-mount-hood-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-mount-hood-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-emanuel-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-emanuel-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-good-samaritan-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-good-samaritan-medical-center
http://www.adventisthealth.org/portland/
https://www.ohsu.edu/visit/ohsu-hospital-portland
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 که. يکړروبیل ته روڅېر په نکو کوچمتو ې شبکد ید باکلینیک . ئلرفیس ه رلپانو متوخد

 I/T/U نو ، يکړسه الترنه متوخدکې  I/T/Uپه ی غړیيل قبای شوثبت م نوپه  CCOد 
 د  I/T/Uیز لنډا د. يکړجع ارته  NARAي غړیيل قباکې ت رصوپه تیا ړاد يش لی کو

 :ينپېژارله وډې ردنو متوخدیي غتیاوریی یکامراصيل ا

 )IHS(نه غتیایي خدمتووستو رر پود سو 	

 نکيغتیايي چمتو کووقبایيل ر

نکيغتیايي چمتو کووي رستو ښارر پود سو

	 
	 

م؟ړ کړقات جوه مال رسPCPڅنګه له خپل 

 ر ه ژمري؛ څوی وی شوئ یا تاسو ته یو ځانګړ انتخاب کړPCPکله چې تاسو خپل 

 سته ه مر رسPCPنیسئ. دا به ستاسو او ستاسو خت وقات ولی شئ د مالچې تاسو کو

 PCP ئ خپل کړين وباين. مهرئ یو بل وپېژلره ونزي څو مخکې له دې چې طبي ستوکړو
 موینو هئ. د کلنۍ ازونګ وه زنو لپارقاتونیو مالته مخکې له مخکې د عادي، غیر بیړ

 ئ یا ښه تیا لرهئ. کله چې معاینې ته اړونګ ونۍ مخکې زخت څخه څو اوه له ولپار

 هئ.ونګ و ته زPCPئ، خپل احساس نه کو

 : PCPستاسو

 ي.نه کووښورنې ته اللې طبي پاملرين او ستاسو ټوستاسو طبي مخینه پیژ 	

 ي.کړيت څو تاسو ته ښه خدمت ونه په یو ځای کې ساډوستاسو طبي ریکار

 نې خت طبي پاملرځې یا شپې هر ورځې د ور و7نۍ کې ډاډه يش چې په او

 ئ.لر

ي.نې تنظیموين پاملرغتووستاسو تخصيص یا ر

	 
	 

	 

 ه په لیدنو کې: رسPCPستاسو له 

 PCP ئ چې تاسو یې باید له خپل اوړښتنو یا طبي اندیښنو لېست رد هغو پو 	
 ئ.کړې وه بحث پررس

 ته یې PCPئ یې او خپل رئ چې خواوړنو لېست رد هغو نسخو او ویټامینو

 ئ.کړرو

	 

 م؟ بدل کړPCPه څنګه خپل ز

 هئ. که ونګ ونو ته زو خدمتو غړTrilliumئ، د  بدل کړPCPئ خپل اړکه تاسو غو

لی لو بدPCPغان مني، خپل وي ناري چې نونکی وموږ په شبکه کې بل چمتو کوز

 لی شئ.لوه ځله بد په کال کې دوPCPشئ. خپل 

 رسه  PCPنې شته، چې ستاسو له ودلته ځینې الرښو
 ي:کړه ورسلو کې به مرسته دروابرد ښې اړیکې په بر

ئ او ویې ساتئ. نه مهالوېش کړقاتوه خپل مال رسPCPي  له خپل ټاکل شو . 1

 ل ملنو مسؤلو هغو درن د ټواجعې په ګډو متخصصینو ته د مرPCPستاسو 

 ئ.سه کوالدی چې تاسو یې تر

 خپل د هئ او ونګ وه زرر ژر تت، ژغ یاسوی ناره نو تTrillium که تاسو   .2

PCP ګه، ستاسو ه دې توئ. پلویش کړه مهاه معاینرسPCPلی يش تاسو  کو 

 ه ستلو کې مره کوره پوو پتیاونې اړغتیايي پاملروې رځانګړد ين او ستاسو وپېژ

نې دي، او ل پاملرنې معمووزغتیا ساتنې ارود رې او ئ – معاینلرد وه یاي. پکړو

 ئ، لرتیا ه اړنې تنۍ پاملره تاسو بیړنیيس. کخت ونۍ وڅو اوه لپارلیدو د ښايي 

 ت.ایاسوخپل کلینیک ته وئ کړين وبامهر

 ی لیدنې مخکې له خپل مړي چې تاسو تر خپلې لوتیا لرنه اړ ځینې کلینیکو . 3

 ئ چې خپل اړغوی څخه ونیسئ او له هغوه اړیکه واين طبي دفرت رسپخو

 غتیا د ونه ستاسو د رډوي. دا ریکاردولېږ ته وPCPي نه خپل نوډوطبي ریکار

 ه رس PCPي ي او ستاسو له نوسته کولو کې مرر چمتو کومخینې بشپړ انځو

 ستندویې دي.ه مرنې د ادامې لپارستاسو طبي پاملر

 نکي څه شی دي؟کوغتیایی کارودیز ردو

 نې همغږي ه د پاملرو رسک دی چې د غړ هغه څو)THW(نکی کوغتیایی کارودیز ردو

 ی د ي. دوتیباتو کې کار کوچینو یا کلینیکي ترلنه کې په رسنه او په ټووښورلو، الکو

 )Oregon( ن ریګول کیږي او د اوي څاررنکو له لوغتیایی چمتو کوونکي رواز لرجو

 نه ی خدمتونکو ډیروکوغتیایی کاروو ردیز د دوTrilliumي. ې تصدیق شورایالت له ال

 لی يش. سته کويس کې مررسنو ته په الی خدمتوه د دو له تاسو رسTrilliumښي. پو

 غتیایی ودیز رل دوي. هر ډون لرنه شتولوبیل ډونکو پنځه بیالکوغتیایی کارودیز رد دو

 ي.ې ساحه لرنکو د تخصص خپله ځانګړکوکار

 سته د ورن وون، او تر زیږوۍ، زیږار د ښځو د امیندوDoulaن( و یو )زیږ . 1

 ي.ستې چمتو کوه شخيص، غیر طبي مرنیو لپاررمنو او کومیر

 سني ملنې اوب دروږدي توغتیا یا رو د چلند ر)PSS(تړ متخصص ي مال د ملګر . 2

 ي.تړ چمتو کونکي ته مالواين کاریا پخو

 نو( غتیا( حالت )حالتوواين رواين )رو د ر)PWS(غتیا متخصص وي د ر د ملګر  .3

 مخ ي پرر د یو شخص له لوPWSي. به لرندۍ تجروه ژنې رسزواو بشپړ ر

 ی د چلندي ي. دوګه کار کوخې په توې برغتیایی ټیم د یوور ري، د کول شووړ

 لو کې له خلکو اوړسته رساینې په الي څو د هوونې کارنۍ پاملرمړغتیا او لوور

 ي.کړتړ وسته او ماله مررس

 تړ چمتو سایل، او مالسته، ومات، مر معلو)PHN(د ښورغتیا الو د شخيص ر  .4

 ي.کړې وه پریکړرنې غوغتیا پاملروي چې د رکړره وغ ته اجازوي څو نارکو

 ۍ لیکه کې مړغتیا په لوو د عامې ر)CHW(نکی کوغتیایی کارولنې ر د ټو  .5

 ه د خدمت په لنې په اړی دی او/یا د ټوي غړرلنې باونکی دی چې د ټووکوکار

 ي.هه لرد ښه پورمو

Trilliumی يش الي چې کونکو اړیکه )د پام وړ کس( لروکوغتیايي کاروو ردیز د دو 

 سته صل کېدو کې مره ونو رسل خدمتونکو سم ډووکوغتیايي کاروو ردیزه د دوتاسو رس

 ي. د کړسته ولو کې هم مرابوښتنې ځوه پونو په اړی يش د خدمتوالی کوي. دوکړو

THW Liaisonته 5472-600-877-1ئ کړين وباه، مهره د متاس لپار رس 

 ی شئ:الښتنه هم استوې غورېښنالیک له الهئ. تاسو د دغه برونګ وز
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THW@TrilliumCHP.com.غتیايي وو ردیزمات او د دولی شئ دا معلو تاسو کو 

 مئ: موموږ په ویب پاڼه کې ومات زه معلول تازماتو ته هر ډونکو اړیکو معلووکوکار

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/ 

wellness/traditional-health-workers.html 

 نه پوښووموږ دویم نظر

ئ، اړه دویم نظر غونو په اړوملنې د اختیاري. که د خپلې دره قیمت نه لردا ستاسو لپار

 لی شو ي، یا موږ کواجع کړه رئ چې تاسو د بل نظر لپاراړغو څخه وPCPله خپل 

 ئ، رګونکی ووکوموږ له شبکې بهر یو چمتوئ چې زاړو. که غوتیب کړه یو ترستاسو لپار

Trilliumي.ه تنظیم کړ به دا ستاسو لپار 

 رشم، نو څهلی څو خپلې لیدنې ته ونه شم کوه وکه ز 
 به پېښ يش؟

 ګه ي په تو غړTrilliumنو لیدنې ساتل د غتیا، او د غاښووستاسو د طبي، چلند ر

 ر ه ژمرئ څوکړين وبائ، مهره کړه لیدنه لغولیت دی. که تاسو باید یوستاسو یو مسؤ

 1 قات ي ماله تر ټاکل شوهئ، لږ تر لږونګ ونکي ته زلی شئ خپل چمتو کوچې کو
 هئ، نه ونګ و دفرت ته زPCPئ او د خپل کړرسه ونه له القاتوځ مخکې. که تاسو مالرو

 نکي نه يش ي. چمتو کوکړښتنه ولو غو د انتخابوPCPي ی ښايي له تاسو څخه د نودو

 ي.کړڅ دره خرنو لپارقاتوي مالک شورلی تاسو د وکو

 م، نو څه باید لرتیا ونې ته اړه سمدستي پاملرکه ز
م؟کړو

 ئ، نو تیا لرنې او نسخې ته اړيس طبي پاملري یاست او سمال ته نوTrilliumکه تاسو 

 ه نکي رسونې له همغږي کوئ چې د پاملراړغوهئ او وونګ وئ موږ ته زکړين وبامهر

 تو یا ستاسو و لکه اکامالتیاوو اړرنې او نوتیا وړ پاملرلی شو د اړو. موږ کوکړې وخرب

 ه له خپل رر تر ژو. دا هم مهمه ده چې ژکړسته وخه کې مريس په بررسنسخې ته د ال

PCPئ چې سه کوالنې ترئ چې تاسو هغه پاملرسه کړالڅو ډاډ ترئ ترکړقات وه مال رس 

 ئ.ته لررتیا واړ

 م لرتیا ونې ته اړوسته پاملررنو وه تر ساعتوکه ز
خصتۍ(؟ځې، او ررنۍ ونه، د او(ماښامو

 دفرت PCPن که د ي. آنه کواعته پاملر س24ځې ره ونۍ کې او په اوPCPستاسو 

 ه هئ. تاسو به له هغه چا رسونګ وې ته زن شمیر دفرت تلیفوPCPي، د خپل لی وتړ

 ي چې څه کړه دررنیيس یا تاسو ته مشوه اړیکه و رسPCPئ چې ستاسو له کړې وخرب

 ي چې بل کړی به ډاډ دري. دونه لرن و شتوPCPنه ښايي ستاسو ختوئ. ځینې وکړو

 ه شته دی.ستې لپاره د مرنکی تل ستاسو رسچمتو کو

 م چې له یو متخصص یا بل چمتو لرتیا وه اړکه ز
 م؟کړم، نو څه باید ورګوه ونکي رسکو

 ئ څو له کړاجعه وغتیا متخصصینو ته مرولی شئ پخپله د فزیکي یا چلندي رتاسو کو

لی شئ ي. دا په دې مانا ده چې تاسو کوکړملنه وه ستاسو د حالت مناسبه درطبي پلو

 ه چمتو نې لپاره د مناسبې پاملرته له طبي پلولو پرښتنې کو څخه له پوPCPله خپل 

 ښل ه دلیل )حالت یا تشخیص( باید د پوت، د لیدنې لپاررصوئ. په هره کړرنکی غوکو

 ي. که تاسو فکر نکی ود چمتو کوجوي، او باید په شبکه کې موه وي خدمت لپارشو

 PCP ی له خپل مړئ، لورګونکي وئ یو متخصص یا بل چمتو کوتیا لرئ چې تاسو اړکو
 م تخصيص ي چې تاسو کوکړسته وه مرلی يش تاسو رس کوPCPئ. ستاسو کړې وه خربرس

 ئ.تیا لرنو ته اړخدمتو

 م څه به لرتیا ونې ته اړغتیایی پاملروي ره ځانګړکه ز
 م؟کړو

 غتیا متخصصینو وئ، تاسو د فزیکي او چلندي رتیا لرنې ته اړغتیایی پاملروي رکه ځانګړ

 ئ. دا په دې کړملنه ونو طبي مناسبه درڅو ستاسو د حالتوئ ترسی لررسته مستقیم ال

 ه د ته له طبي پلولو پرښتنې کو څخه له پوPCPلی شئ له خپل مانا ده چې تاسو کو

 ه دلیل )حالت ت، د لیدنې لپاررصوئ. په هره کړرنکی غوه چمتو کونې لپارمناسبې پاملر

 ه قضیو کې باید په شبکه ي، او په زیاتره وي خدمت لپارښل شویا تشخیص( باید د پو

 ي.نکی ود چمتو کوجوکې مو

ی مړئ، لورګونکي وئ یو متخصص یا بل چمتو کوتیا لرئ چې تاسو اړکه تاسو فکر کو

 ي چې کړسته وه مرلی يش تاسو رس کوPCPئ. ستاسو کړې وه خرب رسPCPله خپل 

 ئ.تیا لرنو ته اړم تخصيص خدمتوتاسو کو

 ې ان شته دي څو ستاسو د ځانګړنکي او د قضیې مدیرونګه، همغږي کوهمدا ر

 -600-877-1و خدماتو ته پهي. د غړکړسته وه مرو رستیاونې اړغتیايي پاملرور

 ئ.کړښتنه ولو غوو کوه د خربنکي رسونې همغږي کوهئ. د پاملرونګ و ز5472

 م نو السه کونه تروتړنه او ماله اوږد مهاله خدمتو که ز
 م؟کړڅه به و

 ه ئ، تاسو د طبي پلوسه کړال تر)LTSS(نه وتړنه او مالکه تاسو اوږد مهاله خدمتو

 ئ. دا سی لررسغتیا متخصصینو ته مستقیم الوه فزیکي او چلند رملنې لپارمناسبې در

 ته چمتو لو پرښتنې کو څخه د پوPCPلی شئ له خپل په دې مانا ده چې تاسو کو

 ي خدمت ښل شوه دلیل )حالت یا تشخیص( باید د پوئ. د لیدنې لپاره کړرنکی غووکو

 ئ. که تاسو رګونکي وی قضیو کې، تاسو باید د شبکې دننۍ چمتو کوي. په ډیره ولپار

 ی له خپل مړئ، لورګونکي وئ یو متخصص یا بل چمتو کوتیا لرئ چې تاسو اړفکر کو

PCPئ. ستاسو کړې وه خرب رسPCPم ي چې تاسو کوکړسته وه مرلی يش تاسو رس کو 

 ئ.تیا لرنو ته اړتخصيص خدمتو

نو ته و خدمتو څخه د غړTrillium ی شئ د النګه، تاسو ال هم کوهمدار

 نې همغږۍ ه د جدي پاملرهلو رسنګ وې په ز شمېر5472-600-877-1په 

)ICC(ئ. د سه کړالنه تر خدمتوICCو ه د خربنکي یا د قضیې مدیر رسو همغږي کو 

ئ.کړښتنه ولو غوکو

mailto:THW@TrilliumCHP.com
https://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
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 نو لېست دی چې تاسو یې د ندې د هغو خدمتوال
PCPلی شئ.السه کوته تراجعې پر څخه مر 

 نکي ه، تاسو باید د شبکې دننه چمتو کولو لپاراجع کوه د ځان رنو لپارد دغو خدمتو

 ی په شبکه کې دي. بیا ي چې ایا دورګوهئ څو وونګ ونکي ته زړ شئ. چمتو کوته ال

ټاکئ.قات وی شئ خپل مالالتاسو کو

 ملنې ملنه؛ )د درسته درملو په مره د دروږدي کېدو لپار ر)Opioid(د اپیایډ  	

 مه-یو-چمتو موموږ وه زلو لپاره کورنکي د غوځې(. د چمتو کور و30ۍ مړلو

 ئ.وکار و)Find-a-Provider(نکي کو

 موږ ه زلو لپارنکي د انتخابونه. د چمتو کودیز خدمتونکو دوکوغتیایی کارود ر

)Find-a-Provider(ئ یا د وکار وTrilliumنګ نو ته زو خدمتو غړ 

 هئ.وو

 موږ ه زلو لپاره کورنکي د غوملنه. د چمتو کولو درکو او الکو يي تود نشه

 ئ. وکار و)Find-a-Provider(نکي مه-یو-چمتو کوموو

 منو نکي شبکې کې د مېرل د چمتو کولی يش په مستقیم ډوي کوښځینه غړ

 منو مي څو د مېرموسی ورسه النو لپارښښ خدمتوغتیا متخصصینو ته د پوور

 ه لو لپارنو چمتو کوغتیایی خدمتووي رمنو مخنیوموینې او د مېرل ازمعمو

 نې، د ن څخه مخکې پاملروي. دغه په دې کې شامل دي خو له زیږاړین و

 د نه ې محدورموینې،پونو ازونو د رسنه، او د تیواموګرسینې معاینات، میمو

 دي.

 مه-یو-موموږ وه زلو لپاره کورنکي د غونه. د چمتو کوۍ پاملرارمېندود او

 ئ. وکار و)Find-a-Provider(نکي چمتو کو

 هئ. ونګ ونکو ته زموینې. خپل چمتو کوي ازد جنيس تیر

 نه د هر هغه نه دا خدمتول خدمتوون د کنټرونې او د زیږون جوړنۍ پالرد کو

 غتیايي و ر)Oregon(ن ریګوی شئ چې د اوالسه کوالنکي څخه ترچمتو کو

 ي.ه لرلو اجازه کورسنو د تري او د دې خدمتون لروه تړې رسادار

 مه-موموږ وه زلو لپاره کورنکي د غونه. د چمتو کوغتیایی خدمتوود چلند ر

 ئ. وکار و)Find-a-Provider(نکي یو-چمتو کو

 هئ.ونګ ونو ته زو خدمتو د غړTrilliumسته. د ه مرلو لپارولو د درد څکو

 موږ ه زلو لپاره کورنکي د غونه. د چمتو کوګو د ډایالیسز خدمتورد پښتو

 ئ. وکار و)Find-a-Provider(نکي مه-یو-چمتو کوموو

 مه-یو-موموږ وه زلو لپاره کورنکي د غونه(. د چمتو کوریقونه )تزنیتومصؤ

 ئ. وکار و)Find-a-Provider(نکي چمتو کو

نه.  خدمتو)ICC(نې د همغږۍ د جدي پاملر

 تیا نې اړغتیایی پاملروي ر، یا ځانګړLTSSئ، سه کوالنه تر خدمتوICCکه د 

 ه په ملنې لپارتیاو دري اړندل شوي حالت او پیژلی يش د غړي کوئ، غړلر

 غتیا وغتیا یا د چلند رول یو متخصص او طبي مناسبه فزیکي رمستقیم ډو

 مي.موسی ورسنې ته الپاملر

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 م؟کړنکی له شبکې بهر دی څه ووکه چمتو کو
ئ. که رګونکي و متخصص یا چمتو کوTrilliumی قضیو کې تاسو باید د په ډیر

و چې تاسو اړغوي، نو موږ به ولرن وي شتورنکو له لو چمتو کوTrilliumخدمت د 

 ي رنکو له لو چمتو کوTrilliumئ. که خدمت د وکارنکی وو چمتو کوTrilliumد 

 مني. موږ نکی وو ښايي له شبکې د بهر څخه چمتو کوTrilliumي، نو نه لرن وشتو

 ن نه ن کې شتوریګوو کله چې خدمت په اونه تصویبوقاتولت څخه بهر مالې د دوازیو

 ئ.اجع کړنکي ته ری ځان د شبکې څخه بهر چمتو کوالي. تاسو نه شئ کولر

 لی شم؟السه کوه تأیید ترنو لپاره څنګه د خدمتوز
 سه النه هم مخکې له دې چې تاسو خدمت تره، ځینې طبي خدمتوبېراجعې رسد مر

 ې په سمي اجازي. د خدمت دا تصویب د رتیا لر تصویب ته اړTrilliumئ د کړ

 Trillium ي به له اندې کونکی چې تاسو ته خدمت وړم یادیږي. هغه چمتو کونو
 ایي څه چې خدمت تصویبېږي. که تاسو د وي او تاسو ته به وسه کړالڅخه تصویب تر

 ئ، تاسو ښايي د خدمت څخه انکار ه نه لرسمي اجازلو یا راجعې کوه مرخدمت لپار

ئ.کړره پیسې وئ یا تاسو باید د خدمت لپارکړو

 ې ګټېرندې نو تر پوښښ الOHPد 
 يې Trillium Community Health Planنه شته دي چې د ځینې خدمتو

 ستې ته ه مره هکلنو پخدمتوې د ده تاسو ي. ککړر به یې وOHPي، خو کورپیسې نه و

 5472-600-877-1 ه ه پنو تخدمتوو  غړTrilliumئ د کړين وبائ، مهرلرتیا اړ
 ه دې ئ. ککړښتنه ولو غوو کوخربد ه نکي رسونې همغږي کوهئ. د پاملرونګ وز

 ن  وړیا تلیفوMTMد ئ کړين وبائ، مهرلرتیا ستې ته اړه مرلپارسېدو د ره نو تخدمتو

877-583-1552 )TTY: 711(هئ. د ونګ وه ز تOHP  ي ښل شوي پورلوله 

ا دي:ي ده دي چمتو شوي نرلوه ل Trilliumنه چې د لوځینې مثانو خدمتو
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CCOنهغتیایی خدمتوو نا پوښيل ر 

نه پاملر

 همغږي 

شته ده 

CCOله 

 همغږي 

شته ده 

 ير له لوCCOد 

 ه له چا رس

 نیسواړیکه و

 ، Oregon Death with Dignity Act د نهد ډاکټر په مرسته ځان وژ

ORS 127.800-127.897له مځې 

 انو  ډاکټری دي چې د دوکوره ونکو ته اجازسېدوغو اوون د لنډمهاله نارریګود او - 

 ند پای ومل د ژه يش، درڅو په خپله اداري تروي او ويې کارسه کړالمل ترڅخه در

 ي.کړسته ولو کې مرسوته ر

هونه

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

 کې4620

 سېږي؛کز کې اوسنګ په مره چې د مسلکي نرو لپار د هغو غړنهن خدمتوغتوود ر

 غ و د نارتړ،ه مالنۍ لپارري، د کوسه کړالنه تري چې طبي پاملرکوره وو ته اجازغړ - 

 امدار طبي ملو او دوملنه، او درنه او دروزد اره، د دررين مشوحاوکیل، رمدافع و

 د پای ته ند لیږوکز کې د ژسینګ مرسی تر څو د مسلکي نررساتو ته التجهیز

 ي.کړتړ وسیدو مالر

هونه

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

 کې4620

 لیت نه دي چې د معلوښيل خدمتوهغه پونه غتیايي خدمتوونځي پر بنسټ رود ښو

 تیاو  د اړ)Disabilities Education Act(ن ې قانوده کړنکو کسانو د زولر

 ه بیا تادیه کیږي؛ام رسګرونو پري چې د تعلیمي خدمتوه سم چمتو شورس

 باید طبي ځينوي، ښوکوره ويس اجازرسنکو ته د الده کونکو زومعیوبیت لر - 

 خې په ې برنو د یونوي تعلیمي پالی د ځانګړي چې د دواندې کړنه وړخدمتو

 ه اړین دي.لو لپارسه کوالې ترده کړګه د زتو

هونه

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

 کې4620

 ه ې او یا اجازښتل شوه سم غو رسOAR 410-130-0230د موينې ي ازادار

 ې؛ل شوکړرو

 نې تر ځینو کچو ي کله چې د پاملرلرموینې وي ازي چې ځانګړکوره وو ته اجازغړ - 

 ي.ندې وال

هونه

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

 کې4620

 ه معاف نکو لپارالسه کوين طبي ترنیانو ته د بیړنه چې اتباعو/ بهر هغه خدمتو

 ن څخه و له زیږCAWEM Plus-CHIPه د  لپارCAWEMي یا د شو

 ي؛ه چمتو شومخکې پوښښ لپار

 ي چې بیړیو طبي کوره وو ته اجازنيو طبي غړو بیړنیو معاف شوع/ بهرغیر اتبا - 

 مي.موسی ورسنې ته الن څخه مخکې پاملرونو او له زیږخدمتو

هونه

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

 کې4620

 لسفط کو

ي.لرسی ورسنو ته اللو خدمتوۍ ختمواري چې د امیندوکوره وو ته اجازغړ - 
هوهو

نې  پاملرKEPRO د 

 همغږۍ 

-562 )800(ټیم په 

کې4620 
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CCO نا پوښيل روغتیایی خدمتونه

پاملرنه 

 همغږي 

شته ده 

CCO له

 همغږي 

شته ده 

د CCO له لوري

له چا رسه 

اړیکه ونیسو

 ن څخه مخکې او وه له زیږمنو لپار د مېر(OOHB(ن ون څخه بهر زیږغتووله ر

 له OAR 410-130-0240نه د ن خدمتونې په ګډون پاملروسته زیږورو

 يه کورنه پووي معیارمخې تعریف شو

 خکې، ن څخه مو زیږتیب څخه بهر لهن له ترغتووي چې د رکوره وو ته اجازغړ -

 ي.لرسی ورسنې ته السته پاملرورن وون او د زیږوزیږ

هونه

 ي  د غړTrilliumد 

 نه – خدمتو

877-600-5472 

ي  له بیا تادیې څخه ایستل شوCCO نه او مرستې د اوږدمهاله خدمتو

 له مخې؛ORS 114.631د 

 او CCOڅو د ي ترسه کړاله ترن خدمتوLTSSي چې د کوره وي ته اجازهغه غړ - 

 ي.سه کړالنه ترې پاملرمنځ همغږې شونو ترتړ او خدمتودې مالاوږدې مو

هوهو

 ي د غړTrillium د 

 نه – خدمتو

877-600-5472 

 مي.مورسسی ونو ته الغتیایی خدمتوول چې ځینې چلندي ره مرسته کوو رس د غړ

 د نه دي: ې محدورې په دې پوازدو ته شامل دي، خو یوارندې مونه یې المثالو

 )a مل؛ي دره ځانګړنو لپارغتیایی حالتوود چلند ځینې ر 

 )b مل؛ی دره معالجونو لپارغتیایی حالتوود چلند ځینې ر 

)c   ملنه؛ اواين دروه اوږد مهاله رو لپارته عمر غړر کلنو او تر هغه پو18د 

 )d  نو کې ورنکو کوالوغ په د بالو لپارنکو غړوته عمر لرر کلنو او تر هغه پو18د 

 نه.شخيص پاملر

 ماتو یا بشپړ لیست و معلوره د نونو په اړغتیایی خدمتووي چلند رد دې ځانګړ

 هئ.ونګ ونو ته زو خدمتو غړTrilliumه، د لپار

هوهو

 ي  د غړTrilliumد 

 نه – خدمتو

877-600-5472 

 ه وړیا، د مانو لپارلو ماشوي زیږیدنیو کې د نورلو کو د ټوامګرولو پرنۍ نښلورکو

 ي.ر لیدنه چمتو کوس کواهدو پر بنسټ، د نرشو

 ې رلو له اله د نښلونیو رسرچینو او کولنې رسسانو، د ټوام د نرګرولو پرنۍ نښلورکو - 

 ي.تړ کوالدینو مالد و

هوهو

 ي  د غړTrilliumد 

 نه – خدمتو

877-600-5472 

 ئ، تیا لرستې ته اړخه کې مرد په برنیسئ. که د لېږه اړیکه و رس0557-273-800-1نو ته په اجعینو خدمتو مرOHPه، د ماتو لپارو معلوره د نونو په اړد دې خدمتو

 خه.م؟" برسه کړالی تراره سوما د لیدنې لپارلی شم زه کوئ "آیا زرګوئ وکړين وبامهر

 ې؟ي پوښل شوې ټیکنالوژایا نو

OHPی، ښل شوم خدمت پوئ چې ایا کوښتنې لره پوه کې شامل دي. که د دې په اړنه ستاسو د ګټو کڅوړوې کارۍ نوسني ټیکنالوژۍ یا د اوې ټیکنالوژي چې آیا نوه کوېکړ پر 

 هئ.ونګ ونو ته زي خدمتوئ د ټریلیم غړکړين وبامهر

 نهد ډاکټر هڅو

 نومتوخدد سو ستا. وکورونه م نعاایا یه دتاته نکو کوچمتو ږ موزه رلپالو ودومحدد جعو امرو انو متوخدد ږ مو. وکوروم نعاایا ه جراته نکو کوچمتو ږ موزه رلپاتلو ساغ ورد سو ستاږ مو

 هړاپه تو عملیاو اښت ړجو Trilliumد و انې وهڅونو اکټراډد چې ئ لرحق سو تا. يدس سااپرن شتود ښښ پود و ايل اوسب منامت خدو انې ملرپاد ې زایول کوه ېکړپره رلپاښتنو غو

.نیسئویکه ړا )TTY 711( 5472-600-877-1ه ه پرس Trilliumد ، هرلپاتو مامعلوو رنود ه ړاپه نې هڅود نو اکټراډد . ئکړيې سه الترو ائ کړوښتنه غوت مامعلويف ضاا
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 م؟يل تر السه کړه سپرما د لیدنې لپارلی شم زه کوایا ز

MTM ئ د کړين وبائ، مهرتیا لرستې ته اړه مرسېدو لپارنو ته د رقاتوکه تاسو خپلو مال
 و که تاسو کړسته ولی شو مرهئ. موږ کوونګ و ته ز1552-583-877وړیا 

 کې خلک د OHPئ. په ه نه لررسیدو الر ته د رنو ډاکټر یا مشاوخپل ډاکټر، د غاښو

 MTM ي. سه کوالسته ترلو کې مرکوره د پیسو ونو لپارونې لیدنو ته د سفرغتیا پاملرور
 ه د تګ لګښت نو لپارقاتون د مالګنې په ګډوو او استواړن، خوکېدای يش تاسو ته د سو

 ئ تیا لرشئ ، تاسو اړړنې لیدنې ته الغتیا پاملروي. مخکې له دې چې تاسو د رکړهم در

 نګ  ته ز1552-583-877ه لو لپارسه کوالئ. د تصویب ترسه کړالتصویب تر

 ين خت د بیړې، یا هر ور بجو پو5 بجو څخه تر 8هئ. یکشنبه - شنبه د سهار له وو

 911 ه د لپارين لېږئ د بیړکړين وبالی. مهرسته سپرورتلو ون څخه د وغتووسفر یا د ر
ي چمتو رلۍ( د دې له لود )سپرين طبي لېږنه، یا غیر بیړوهئ. وړیا سفرونګ وته ز

 کیږي: 

MTM  ټ مدیریت(رانسپو(د طبي تر
)TTY: 711( 1552-583-877وړیا: 

 لی شئ ر چې کوه ژمرئ، څوتیا لرې د سفر مهالوېش ته اړر له الMTMکه تاسو د 

 نګ  ته زMTMسه الئ، سمده یا بدل کړقات لغوئ، که خپل ماللرهئ. په یاد وونګ وز

 لۍ موږ په ویب پاڼه کې د طبي سپرئ. تاسو زه یا بدل کړڅو خپل سفر لغوهئ تروو

 لی شئ سه کوالمات ترر معلود کې نوښورال

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/ 

Benefits-and-Services/transportation.html 

 لی السه کونکی تروړبانو پر مهال ژقاتوه څنګه د مالز
 شم؟

 ئ. کله چې تاسو لرنکی ووړبابې ژي ژلی شئ په خپلو لیدنو کې د غږ یا اشارتاسو کو

 مه ایاست چې تاسو په کوونکي دفرت ته وهئ، نو د خپل چمتو کونګ وه زد لیدنې لپار

 ي.ه قیمت نه لرئ. دا ستاسو لپارتیا لرنکي ته اړوړبابه ژژ

 تیا نکي ته اړوړبابې ژي ژبې یا اشاره د ژنې د لیدنو لپارغتیایي پاملروې تاسو د رکه چېر

 لی شئ چې:ئ، نو تاسو کولر

1. Trilliumهئ.ونګ و ته ز 

 ئ چې ستاسو د اړغوی څخه وهئ او له دوونګ ود خپل ډاکټر دفرت ته ز .2

 ي.نکی تنظیم کړوړباه یو ژلیدنې لپار

 /https://www.oregon.gov/ohaمات پهه معلونکو په اړوړبانې ژغتیا پاملرود ر

 oei/Pages/index.aspxندل کیدای يش.کې مو 

 نهپوښلې شو ګټې او خدمتو
OHPڅه شی پوښي؟ 

OHPغتیا ونه، او د رغتیایي پاملرور رات، د کوستې، طبي تجهیزریدو مر عینکې، د او 

 ښي. د  هر څه نه پوOHPلی يش. لۍ( چمتو کوټ )سپررانسپوه ترنې لیدنو لپارپاملر

 ی( لېست ب )حکم شومړیتونو لوغتیایی خدمتوونو لېست ته د رغیو او حالتوودې نار

 .https://www.oregonستی شئ: ویل کیږي. تاسو دا انالین په دې لېنک کې لو

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

 ښل يش. د نو کې وپوو حالتوي په ځانګړر له لوOHPنه ښايي د غۍ او حالتووې ناررنو

 ي او ی وښل شوي، چې پولرغتیایی حالت ووغ ممکن یو داسې روګه: یو نارمثال په تو

 ښل ی حالت ښايي وپوښل شوي. نا پوی نه وښل شوغتیایی حالت چې پووبل داسې ر

 ي. د ګټو د بشپړ لنډیز کړسته وي حالت په ښه کېدو کې مرمړې دا د لويش که چیر

 ئ.رګوئ "د ګټو چک لیست لنډیز" وکړين وباه، مهرلپار

 نهغتیا خدمتووې رد له لر

 نې غتیا پاملروه د رلو رسواتو په کارېښنایی مخابرنه د برغتیايي خدمتووې رله لر

 نالین غږیز / ه یا آازوو دري. دا د غړندي بریښنالیک ونه دي. دا ښايي خوخدمتو

 ې، ویډیويي ی يش غږیزالي کو غړTrilliumانس هم کېدای يش. د ویډیويي کنفر

 ي(. ی واندیز شوي وړرنکي له لوی چمتو کوي )که د دولراو بریښنایی لیدنې و

Trilliumنکی ونو ته معنی لري څو خدمتوکړه کار ونکو رسموږ د چمتو کو به ز 

 غتیايي تحویيل وې رو څو له لروزارنه وفیتوو ظرموږ د غړي. موږ به زسی ډاډمن کړرسال

 ئ تیا لره، تاسو اړغتیايي لیدنې لپاروې رو. له لروکارنه ودوي میتوي تصویب شوځانګړ

 نه ښايي ختولئ شئ. ځینې وون هم کارئ. لپ ټاپ، ټابلیټ یا تلیفووکارټر وچې کمپیو

 غتیايي وې ری له لرنکي څخه د دوئ. د خپل چمتو کولرتیا ون ته اړشمند تلیفوهو

 ې نو کې له لروکزغتیایی مرولو رلنې په ټولی شئ د ټوئ. کوکړښتنه وه پونو په اړخدمتو

 ي چې کړر به ډاډ وTrillium کې، 2022مئ. په موسی ورسنو ته الغتیايي خدمتوور

 م د کتاب ښيې چې کوښورښانه الونکي ر او د چمتو کو)Find a Provider(موږ ز

نو و خدمتوئ د غړتیا لرستې ته اړي. که مرنه لرغتیايي خدمتووې رنکي له لرچمتو کو

 نیسئ. اړیکه و)TTY: 711( 5472-600-877-1ته په 

 نو ته ي خدمتو غړTrilliumئ د کړين وبائ، مهرښتنه لره پوغتیا يه اړوې رکه له لر

 ئ.کړښتنه وستې غونګه د قضيې له خپل مدیر څخه د مرهئ. تاسو همدارونګ وز

 نهغتیايي پوښيل خدمتووې رله لر

 ې. تاسو ښايي ښل شوه پوغتیا لیدنو لپاروغتیا د فزیکي، چلند او شفاهي روې رله لر

 غتیا په وې رئ. له لراړغوقات وغتیا مالوې ره د له لرلو لپارسه کوالمل تريل درد معمو

 ې ه له لرغتیایی لیدنو لپاروان چلند رولی شئ. تاسو د رښتنې کوقات کې هم پومال

 مئ هغه مونکي ونیسئ څو چمتو کوه اړیکه ونو رسو خدمتولی شئ. د غړوغتیا کارور

ي.اندیز کوغتیا وړوې رچې د له لر

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://www.oregon.gov/oha/oei/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/oei/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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Teladocنهغتیا خدمتووې ر له لر 
Trilliumد Inc ، Teladoc Healthنه هم غتیايي خدمتووې ر څخه د له لر 

 ې ه له لرغتیا لیدنو لپارو د فزیکي، چلند او شفاهي رTeladocي. اندې کووړ

 ئ د کړين وباي. مهرتیا نه لراجعې ته اړنه مر خدمتوTeladocي. د غتیا چمتو کوور

Teladocهئ یا ونګ ونو ته زو خدمتوه د غړماتو لپارو معلوره د نونو په اړ خدمتو 

-https://www.trilliumohp.com/members/oregon-healthئ رووګ
plan/Benefits-and-Services/telehealth.html 

 ګنهغ انتخاب او استوو د نار

 نکي نکي کتلی شئ. ځینې چمتو کوې خپل چمتو کوه ده چې پرره الغتیا یووې رله لر

 ه ډاکټر ښايي ګه، ستاسو د زړي. د بېلګې په تورګوګه وي توره په حضوښايي تاسو رس

 غتیايي وې رې د له لرازنکی تاسو یوي. ستاسو چمتو کورګوګه وي تورتاسو ته په حضو

 ه کار نکو رسموږ د شبکې له چمتو کو زTrilliumلی. دوې نه يش محدورنو پولیدو

 نکې وه د مانا لري چې تاسو رساندې کړنه وړغتیايي خدمتووې رڅو د له لري ترکو

 ه ي پلورنه به له کلتوغتیايي خدمتووې ري. له لرسته کولو کې مرسه کوالنې ترپاملر

 ي، غتیا چمتو کړوې رې لهلرلی يش تاسو پر کوTrilliumې چې ري. هغه المناسب و

 ه چې ره، یا هر هغه الی چاپ، غږیزنکو الفبا، لوبه، د نه لیدوې ژجیح کړستاسو تر

 ئ.رګوخه وستې" بربې مري. د "ژه کار کوره غوستاسو لپار

نهز العملومیت طرغتیا د محروې رد له لر

ن دی. قانوTeladoc Health, Incنکی غتیا چمتو کووې ر له لرTrilliumد 

 مات غتیا معلووي څو ستاسو د شخيص راړ څخه غوTeladoc Health, Incله 

 يت لکه څنګه چې ستاسو چمتو ل سامات په هغه ډوی ستاسو معلويت. دوساشخيص و

 .  Teladoc Health, Incئ.رل ګوی په شخصی ډويت کله چې دونکی یې ساکو

 ایی.وه ونو په اړين دندو او تحریمي کړباید تاسو ته د خپلو قانو

 نو ته نې یا خدمتوي چې ستاسو پاملرن ولوم بدکه کو
 ي؟ه کوتیا اغیزړرسيس پر ود ال

Trilliumو ته لیکيل منو غړځې مخکې اغیزر و30ه ن څخه لږ تر لږلو د هر بد 

 ي خدمت ته ښل شوام، یا پوګرونکي، یو پرون ښايي یو چمتو کولوي. بدتیا چمتو کوخرب

 و. بیا کړنه ونولوه ډیر چټک بدب مسلو لپارندیتورپېښ يش. موږ ښايي د پام وړ خوو

 ن نه شتونولونکي کې بدو. که ستاسو په چمتو کواستوتیا وو ته خربمنو غړبه موږ اغیز

ي، کوتیا نه دريف خربه کان لپارلوځو په اوږدو کې د بدر و30نکي د ي او چمتو کولرو

 و.کړن خرب درلوځو په اوږدو د بدر و15موږ به تاسو ته د 

 نېوز العمل الرښود طر

 نو ی پاملري. د ډیروابره برره اللو لپارغتیا د ښه کوونې ستاسو د روښورز العمل الد طر

 ز ه د ظرعاتو لپارضوی مو د ډیرTrilliumنه پکې شامل دي. نو ګټې او زیانوود اختیار

 سه الد ترښورز العمل اله د طرع په اړضوې موئ د یواړي. که غونې لروښورالعمل ال

 نې د چمتو وښورز العمل الهئ. د طرونګ ونو ته زو خدمتوئ د غړکړين وبائ نو مهرکړ

 ي.ن لر ویب پاڼې کې هم شتوTrilliumندې د چینې النکي رسکو

 نهي خدمتود مخنیو

 ي  د مخنیوOHPی مخکې له دې چې پیښ يش مهم دی. و مخنیونزغتیایی ستوود ر

 تیا نه ې ته اړسمي اجازنه رغ پاتې شئ. دا خدمتووه رڅو تاسو رسښي ترنه پوخدمتو

ي چې څه مه کړموینې شاملې دي څو معلونو کې معاینې او ازي خدمتوي. د مخنیولر

 يکړاندیز وه د مهالوېش وړنو لپارو خدمتور به مو د معاینو او نوPCP غلط دي. 

 نه کې شامل دي:ر خدمتوي په نود مخنیو

EPSDT 
 ين سفر یا نه( )نه د بهرریقونه )تزنیتوه مصؤمانو او لویانو لپارد ماشو

 ه(؛خو لپارندنې موموکار

 عادي فزیکي معاینې؛

 ار معاینې؛اتوبرد ال

 دئ؛ېږسیلې پرلو ود څکو

 نه؛ېديل پاملرېږي زن او نوود زیږ

 ک؛نو چرونو د رسد ښځو معاینې او د تیو

 ې(؛ام )د سینې ایکرسګره میمود ښځو لپار

 ستات معاینه؛وه د پرو لپارد نارینه و

 طان معاینه؛ اود رس

 ملنه.ایډ دررد فلو

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 لی شم؟السه کولو کې مرسته ترڅنګه د تنباکو په بندو
 لو غتیا د ښه کوونۍ ررغتیا او ستاسو د کووازینی مهم شی چې تاسو یې د خپلې ریو

 ه د يب رسي مرل شوزو د رTrilliumل دي. نې بندووئ د تنباکو د کاره کړرسه ترلپار

 لو وه د تنباکو کارڅو تاسو رسي ترکوره پیسې وې لپاررې د مشورن له الملو او تلیفودر

 ئ کړته ورن و وړیا ټیلیفودئه يې پریږند لپارود ژئ، ونیيس. که تنباکو کارمخه و

1-866-784-8454 . 

EPSDTڅه شی دی؟ 
 نو څخه کم  کلو21د )EPSDT( ملنه ل، تشخیص، او دراين معاینه کورابتدايي او دو

 ملنې  د معاینې، تشخیص، او درEPSDTنې ګټه ده. غتیايي پاملروه د رو لپاره غړعمر

 غتیا ولی يش د فزیکي، چلندي راخې کچې ته شامل دی. دا معاینات کوې پرنو یوخدمتو

 ي چې زیات تشخیص او/ یا کړسته ولو کې مرندنې مسلو موغتیا پاملرومختیایي ریا پر

 ه اړینه موینې او د طبي پلول تشخیيص از کې هر ډوEPSDTي. په تیا لرملنې ته اړدر

 ه لو لپارکوردې ولو یا وغتیا حالت ښه کووملنه شامله ده چې د فزیکي او چلندي ردر

ي. اړین و

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/telehealth.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/telehealth.html
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 ه تړ لپارم د مالنه هم شامل دي چې د هغه ماشو کې هغه خدمتوEPSDTپه 

 ابېدو څځه په ساتنه کې ضعیت د خرنه وي. دا خدمتودې ځنډ لراړین دي چې د و

 ې د نزنې د ستوغتیا پاملروم د ری يش د ماشوالنه کوی کېدای يش. دا خدمتوستندومر

 ه انانو ته اجازمانو او ځو ماشوEPSDTی يش. السته کولو کې هم مرو کورې واغیز

 معاینه EPSDTمي. د موسی ورسنو ته النې خدمتوغتیا پاملروختي ري چې وکورو

 نې معاینه بلل کیږي.م یا د ښې پاملرنه د ښه ماشوختوځینې و

EPSDTڅه يش ته شامېلېږي؟ 
 معاینه، کې شامل دي: EPSDTم معاینه، یا د د ښه ماشو

 مختیایی مخینه غتیا او پروه ربشپړ• 

 ه فزیکي معاینه بشپړ

غتیا د مخینې پر اساس ول د عمر او رکوره وره او مشوده کړغتیایی زور

 د لید معاینه 

 ېدو معاینه رد او

ار معاینې اتوبرد ال

 د وینې معاینه 

 و بیا کتنه نزلو ستوب کوو یا خود خوړ

غذايي حالت

 غتیا معاینه او د وي د شفاهي رر له لوPCP وړ )ABCD(نو  غاښوABCد 

 نه غتیا خدمتوولې رخو

 نه( ریقونه )تزنیتومصؤ

 غتیا معاینه واين رود ر

 تو معاینه نې د اختالالوادو د کارد مو

 خه ایز یا اين، څو بري د بحررو له لونه لکه څنګه چې د غړانو خدمتود ډاکټر

 يتیا وه اړنو لپارغیو یا حالتوومنو نارمز

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

 ي تشخیص کېږي، د رنکي له لوم د طبي چمتو کوغتیایی حالت د ماشووکله چې ر

 نکي( به: ونکی )چمتو کوم چمتو کوماشو

 ز العمل ساحه کې نکي د طرې دا د چمتو کوي که چیرکړملنه وم درد ماشو• 

 ي؛ یا و

 يف ي. په دې کې ښايي اضااجع کړه مناسب متخصص ته رملنې لپارم د درماشو

 ي، لکه: نې شاملې ووزموینې یا تخصيص اراز

 •

 نه،وزدې ارد و 	

 غتیا،واين روجامع ر

 نه، یا وزتو ارنې د اختالالوادو د کارد مو

ه رغذايي مشو

	 
	 
	 

 و لنیز یا د ټو)SNAP(ام ګروستې پريف تغذیې مرنو کې د اضا خدمتوEPSDTد 

 ماتو او د نو د معلوملنې او خدمتونه شامل نه دي. د دراموګرور پرنو نوخدمتو

 ئ کړين وباي، مهرښل شو له مخې نه دي پوEPSDTه چې د ستې لپاراجعې د مرمر

 نیسئ: ګه اړیکه وه په وړیا تونو رسو خدمتود غړ

1-877-600-5472 )TTY 711(. 

 نکي معاینې چمتو کوEPSDT نو پایلې د نکي د خپلو خدمتوملنې چمتو کود در

 اين ودې مخینه، د فزیکي او رغتیا او ووي او د جامعې راجع کونکو( ته ر)چمتو کو

ن به ساتل کیږي. نې په ګډووزدې ارغتیا د وور

م؟رسسی پیدا کړ ته ال(EPSDT(څنګه 

 ی ل کیږي. وړ غړکورته له لګښته وو ته پرې غړر کلنۍ پو21ام تر ګرو پرEPDSTد 

 ي. وړ سه کړاللۍ( ترټ )سپررانسپوم لګښت څخه ترته له کولی يش پرنۍ کوریا کو

 لۍ( ټ )سپررانسپوم لګښت څخه ترته له کولی يش پرنګه کونۍ همدارری یا کوغړ

 5472-600-877-1  ه،ه د متاس لپار رسامګرو پرEPSDTي. د سه کړالتر
)TTY 711)ه د نکي رسنې د همغږي کوهئ. د پاملرونګ ونو ته زو خدمتو د غړ 

ئ.کړښتنه ولو غوو کوخرب

 ی ل کیږي. وړ غړکورته وو ته له لګښته پرې غړر کلنۍ پو21ام تر ګرو پرEPDSTد 

 ي. وړ سه کړاللۍ( ترټ )سپررانسپوم لګښت څخه ترته له کولی يش پرنۍ کوریا کو

 لۍ( ټ )سپررانسپوم لګښت څخه ترته له کولی يش پرنګه کونۍ همدارری یا کوغړ

 5472-600-877-1 ه،ه د متاس لپارام رسګرو پرEPSDTي. د سه کړالتر

 )TTY 711(ه د نکي رسنې د همغږي کوهئ. د پاملرونګ ونو ته زو خدمتود غړ 

ئ. کړښتنه ولو غوو کوخرب

  حقیقت پاڼه:Medicaidئ: رګوه، وماتو لپارو معلوره د نو په اړEPDSTد 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20Sheets/

 federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf AAP 
Periodicity Schedule: https://downloads.aap.org/AAP/PDF/ 

periodicity_schedule.pdf 

 

Trilliumنکي نې چمتو کونۍ پاملرمړ د لوPCPي چې د تیا لر ته اړEPSDT 

 ي. لرافقه وه لیکلې موي رسڅو تاسو یا ستاسو د مجاز استازي ترنه چمتو کوخدمتو

 ندې  الEPSDTافقه د ې موي. لیکل شوسلیک کړافقه الې باید لیکلې مواوه خواړدو

 ې نکی به د ټاکل شووايي چې چمتو کوافقه وي. دا مونه منعکس کوستاسو مکلفیتو

 به تاسو Trilliumي. چینه وه ستاسو منظم رسنو لپار خدمتوEPSDTه د دې لپارمو

 ه د  به له تاسو رسTrilliumي. کړسته ولو کې مرنداجعې په موه د مناسبې مررس

Trillium Care Coordination ي. د کړسته ولو کې هم مرونو په جوړقاتومال
 ی يش. تاسو باید د معاینې د السته کوه مرښتنو رستیاو یا پوند اړو اړEPSDTد 

 ملنه  درEPSDT میاشتو کې په اوږدو کې د 6ښتنې د ه ستاسو د غونو لپارخدمتو

ئ.ل پیل کړسه کوالتر

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20Sheets/federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20Sheets/federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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 د ګټو د چک لېست لنډیز

 نو، ټ د خدمتوي. دا چارښتنه کوې غوه د مخکینۍ اجازما ستاسو لپارنکی عمووه اړینه ده. ستاسو چمتو کوه مخکینۍ اجازسایلو لپارنو، او طبي ووسیجرونو، پرد ځینو خدمتو

 ي، تیا لرې ته اړه چې مخکینۍ اجازماتو لپارو معلوره د نونو په اړتیا شته یا نه. د خدمتوې ته اړایی چې ایا مخکینۍ اجازي. دا تاسو ته وسایلو لېست لرنو، او طبي ووسیجروپر

 . )TTY 711( 5472-600-877-1ئ:کړن وګه تلیفونو ته په وړیا توو خدمتوئ د غړکړين وبامهر

ګټه
 ستاسو

لګښت
 ېتیاوې اړد مخکینۍ اجاز

 نهدیتونې محدود پاملر

 نکي  چمتو کوTRILLIUMکله چې د 

 السه يشي تررله لو

د ډاکټر لیدنې
 نې چمتود ابتدایي پاملر

نکیوکو
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 0$متخصص 

 غتیا وغتیا، یا د چلند رونو، د ښځو رد غاښو

 ه اړین نه دی. نکو لپارچمتو کو

 و رسته د نوورو لیدنو وکېدای يش د دو

 ي. ه اړین ونو لپارخدمتو

 ی یا د ښت شولکه څنګه چې سپار

OHPنو پر اساس.وښور ال 

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

 ئوهو

 نهي خدمتود مخنیو

 مانو او مانو، ماشود ماشو

 ه د ښه انانو لپارتنکیو ځو

 م لیدنېماشو
يی وښت شونګه چې سپارڅرتیا نشتهاړ$0

يی وښت شونګه چې سپارڅرتیا نشتهاړ0$عادي فزیکي؛ 

يی وښت شونګه چې سپارڅرتیا نشتهاړ0$غې ښځې لیدنېود ر 

 
 د ښځو 

 ام )د سینې ګره میمولپار

 ې(ایکس ر
يی وښت شونګه چې سپارڅرتیا نشتهاړ$0

 
 د نارینه 

ستات معاینه؛وو د پرو
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ0$نهون جوړنۍ پالرد کو 

 غیو وي نارد جنيس سار 

 )STDs(لمعاینه کو
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 
هرنه او مشووزار

ه لپارHIVد ایډز او 
 دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 نهملود نسخې در

 مل د چمتو ل درې خو ټوډیر

 ن ه شتونکي له نسخې رسکو

 موږي. یو بشپړ لېست زنه لر

 Oregon Health د

Planملو ي دره شور غو 

 ندل کېدای يش.لېست کې مو

 ملو و درښل شود پو

ه هیڅ لګښت لپار

 نشته. 

 مل د غتیا درواين رود ر

ه ي اداررلت له لودو

 کیږي. 

 ه ملو لپارد دغه در

 ي.پیسې توپیر لر

 ې ه اجازبېرمل ښايي پر نسخې رسځینې در

 ي.لرتیا وته هم اړ

 مل چیکه یو در

 د يش، ی رتیا لرې ته اړاجاز

ښل يشبه نه پوو
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ګټه
ستاسو

لګښت
د مخکینۍ اجازې اړتیاوې

 د پاملرنې محدودیتونه

کله چې د TRILLIUM چمتو کونکي 

له لوري ترالسه يش

 ار اتوبرال

ېاو اېکرس
دیت نشتهمحدواجعه اړینه دهمر0$د وينې اخیستل

دیت نشتهمحدواجعه اړینه دهمر0$ېاېکرس 

 يس ټي سکن یا کتنه  

)CT scans(
دیت نشتهمحدوه اړینه دهسمي اجازر$0

 MRIs$0دیت نشتهمحدوه اړینه دهسمي اجازر 

 نهاکسینوونه(ریقونه (تزنیتومصؤ
 د  $0

 و ښت شوسپار

 هنو لپاراکسینوو

 يی وښت شونګه چې سپارڅرتیا نشتهاړ

 ۍ ارمېندود او

 نهپاملر

 ه نکي رسستاسو له چمتو کو

ن مخکې لیدنېوله زیږ
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 
 نه سته پاملرورن ووتر زیږ

 نه چې تاسو يې )هغه پاملر

 ن وم له زیږد خپل ماشو

 ئ(سه کوالسته ترورو

دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

تیا نشتهاړ0$نهعادي فزیکي خدمتو 
 نو او  کلو20منو او له و مېرارد امیندو

ين لره شتومانو لپاره ماشوکم عمر

 
 سته د شیدو تغذیه کې مر

 نو په ي، د سینې د پمپوکو

 نګډو
تیا نشتهاړ$0

 ه رس  Trilliumه لهو جزیاتو لپاررد نو

 نیسئاړیکه و

 کار او تحویل

 ن تر مخه وموږ د زیږز

 ه ارلی يش د امېندوام کوګروپر

 ه په م لپاره د ماشوو رسغړ

 يکړسته وايل کې مروچمتو

 تیا نشتهاړ$0

 او Trillium ئ کړين وبامهر

 غتیا ون رریګود او

 خت ئ چې څه وکړراکو ته خرب ووچار

خت ه یاست او څه وارتاسو امېندو

 ي. تاسو به ولی سیدرحمل پای ته ستاسو 

 ښتنه  ته غوOHPه د م لپارد خپل ماشو

-Trilli ن ته دور کې زیږئ. په کوکړو
umل کېږې خو کوري پیسئ نه ور له لو

 ين بال کیږي. مهرکوري ور له لوOHAد 

 نو ون د اختیارور کې د زیږئ په کوکړو

 ه نو رسنکي خدمتودوو پېرOHPه د لپار

 نیسئاړیکه و

تیا نشتهاړ0$نهين حالتوبیړن کې پاتې کېدلغتووپه ر
 دیت نشته کله چې هېڅ محدو

يتیا وطبي اړ
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ګټه
ستاسو

لګښت
د مخکینۍ اجازې اړتیاوې

 د پاملرنې محدودیتونه

کله چې د TRILLIUM چمتو کونکي 

له لوري ترالسه يش

 
 احۍ له ې جرد مهالوېش شو

 بسرت د ننه او له بسرت بهر

 نون خدمتوغتووغانو رونار

 نپه ګډو

ه اړینه دهسمي اجازر$0
 دیت نشته کله چېهېڅ محدو

يتیا وطبي اړ

ه اړینه دهسمي اجازر0$نهغوبیا ر 
 دیت نشته کله چې طبي هېڅ محدو

يتیا واړ

 
 ن د له بسرت غتوود ر

نه د ننه خدمتو

 (Inpatient Hospital 
Services) 

يتیا نه لرنی، اړعاجله یا بیړ$0
 دیت نشته کله چې طبيهېڅ محدو

يتیا واړ

ه اړینه دهسمي اجازر0$نهغوله بسرت د ننه بیا ر 
 نو پر اساس تصویب، دوښور الOHPد 

هئونګ و ته زTrilliumه جزیاتو لپار

 ن له بسرت بهر غتوود ر 

نهخدمتو
ه اړینه دهسمي اجازر$0

 نو پر اساس تصویب، دوښور الOHPد 

 هئونګ و ته زTrilliumه جزیاتو لپار

 نۍ نۍ لیدنې، بیړد بیړ

 نو نیو خدمتونې، یا د بیړپاملر

 ېتیاوې اړرنو

 نې لیدنه او نۍ خود بیړ

نهنۍ پاملربیړ
تیا نشتهاړ$0

 دیت نشته کله چې طبي هېڅ محدو

يتیا واړ

تیا نشته اړ0$نهدونۍ طبي لېږبیړ 

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

تیا نشته اړ0$نهنې خدمتوين پاملرد بیړ 
 نو پر اساس تصویب، د وښور الOHPد 

 هئونګ و ته زTrilliumه جزیاتو لپار

 ه اړینه دهسمي اجازرPT($0(ملنه فزیکي درملنهدر

  OHP د

 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

 ځنۍ دندې( ري )وفوحر 

)OT(ملنه در
ه اړینه دهسمي اجازر$0

 OHP د 

  .یبتصوس سااپر نو وښورالد 

ئهووګ نه ز تTrilliumه رلپاتو یاجزد 

 
ه اړینه دهسمي اجازرST($0(ملنه د وینا در

 OHP د 

  .یبتصوس سااپر نو وښورالد 

 ئهووګ نه ز تTrilliumه رلپاتو یاجزد 

اجعه اړینه دهمر0$ګو معاینهد سرتلید
 نو او کلو20منو او له و مېرارد امیندو

ين لره شتومانو لپاره ماشوکم عمر
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ګټه
ستاسو

لګښت
د مخکینۍ اجازې اړتیاوې

 د پاملرنې محدودیتونه

کله چې د TRILLIUM چمتو کونکي 

له لوري ترالسه يش

اجعه اړینه دهمر0$عینکې 
 نو او  کلو20منو او له و مېرارد امیندو

ين لره شتومانو لپاره ماشوکم عمر

اجعه اړینه دهرم0$موینې.ګو طبي ازد سرت 
 ن د تصویب پر بنسټ د لیدنود پال

 شمیر

ه اړینه دهسمي اجازر0$مازات او لوطبي تجهیزنهتخصيص خدمتو

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

ه اړینه دهسمي اجازر0$موینېستې او ازېدو مررد او 

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

 
 ه اړینه دهسمي اجازر0$غتیاونۍ ررکو

  OHP د

 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ ته زTrillium ه د جزیاتو لپار

ئوهو

 
ه اړینه دهسمي اجازر0$ېسنګ اسانتیاود مسلکي نر

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

تیا نشتهاړ0$نې خدمتسايۍ پاملرد هو 

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ ته زTrillium ه د جزیاتو لپار

ئوهو

 

 ک چې د مال د تیر هغه څو

 ې مساژ او ځای پر ځای فقر

 ويک
ه اړینه دهسمي اجازر$0

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

ه اړینه دهسمي اجازر0$ين طبزسو 

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

 

 نکيکوغتیایی کارودیز ردو

 -  Doula 
 ي تړانو مالد همکار   - 

*متخصصین

 غتیا متخصصین ود ر   - 

 *يملګر

 هنامغتیا روخيص رد ش   - 

 غتیایی ولنې رد ټو   - 

 نکیکوکار

 غتیاو* چلندي ر

$0

 ي متخصص تړانو مال د همکارTrilliumد 

 ې نیسئ له یوه اړیکه وغتیا( رسو)د چلند ر

 ک چې ستاسو د ه څوې یا شخص رسادار

 لی يش.سته کوخه کې مرتیاو په برو اړځانګړ

دیت نشتهمحدو
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ګټه
ستاسو

لګښت
د مخکینۍ اجازې اړتیاوې

 د پاملرنې محدودیتونه

کله چې د TRILLIUM چمتو کونکي 

له لوري ترالسه يش

 
 ټ رانسپوين طبي ترغیر بیړ

)NEMT(نه خدمتو
تیا نشتهاړ$0

 ه رس Trilliumه له و جزیاتو لپاررد نو

نیسئاړیکه و

تیا نشتهاړ0$نهغتیا خدمتووې رد له لر 

 OHP د 

 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

تیا نشتهاړ0$نهنکي خدمتووړباد ژ 
 ه رس Trilliumه له و جزیاتو لپاررد نو

 نیسئاړیکه و

 غتیاود چلند ر

 نې اختالل وادو د کارد مو

 سته ملو په مره د درلپار

 ملنهدر
تیا نشتهاړ$0

 ه مخکینی اجاز

سته اړینه دهورځو ور و30مړیو د لو

دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ0$نهښښ خدمتود پو 

 
 غانو وله بسرت بهر نار

نهغتیایی چلند خدمتوور
تیا نشتهاړ$0

 ه مخکینی اجاز

سته اړینه دهورځو ور و30مړیو د لو

 اين ود بسرت د ننه او ر 

نهخدمتو
يتیا لرې ته اړاجازه اړینه دهسمي اجازر$0

 عصبي )اعصاب او عصبي  

موینهې ازسیسټم( او ځانګړ
يتیا لرې ته اړاجازه اړینه دهسمي اجازر$0

 ملنې قطعي لنې د درد ټو 

نهخدمتو
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 
 نه او وزغتیا ارود چلند د ر

موینه از
دیت نشتهمحدوتیا نشتهاړ$0

 يتیا لرې ته اړاجازه اړینه دهسمي اجازر0$ي چلند تحلیل د تطبیق شو 

همغږي
 نې د همغږۍد پاملر

نهخدمتو
تیا نشتهاړ$0

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو

 
تیا نشتهاړ0$نهخدمتومدیریت د قضیې د 

 OHP  د 
 نو پر اساس تصویب. وښورد ال

 نګ  ته زTrilliumه د جزیاتو لپار

ئوهو
 نې د همغږۍ د جدي پاملر 

)ICC(نه خدمتو
يتیا لرې ته اړاجازه اړینه دهسمي اجازر$0
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 ل ون د کنټرونې او د زیږوړن جونۍ د پالرد کو
 نهخدمتو

 ه انانو لپارو او تنکیو ځونه د ښځو، نارینه وند خدمتوونه او اړون جوړنۍ پالرد کو

 ه د خپل لو لپارسه کوالنو د ترند خدمتوولو او اړن کونۍ پالري. تاسو د کون لرشتو

PCPنکي څخه نه ښايي د هر هغه چمتو کوئ. دا خدمتوتیا نه لراجعې ته اړ څخه مر 

 ه رسنو د تري او د دې خدمتون لروه تړې رسغتیا ادارو رOregonسه يش چې د التر

 ي تیا نه لراجعې ته اړنه چې مرند خدمتوونې او اړون جوړنۍ پالري. د کوه لرلو اجازکو

په دې کې شامل دي:

ه(؛ده کړل زون د کنټرولو لیدنې )فزیکي معاینه او د زیږون جوړنۍ پالرد کو 	

کاڼې؛مل او پول درون د کنټروات، لکه د زیږل تجهیزون کنټرود زیږ 

 سه ده چې واحي پرمی ]د جرکټوازنه او وب بندونه )ټیولو خدمتود تعقیم کو 

ېنس کټ کېږي.[(؛ډیفروازڅ کې يې وپه تر

نو معاینه؛ونو د رسد تیو 

ۍ معاینې؛ اوارمېندود او 

 و انتاناتو ل شودو او جنيس لیږ)STDs(غیو وو نارل شودود جنيس لیږ 

)STIs(ل.ه معاینه کو لپار

 OHP ه د ماتو لپاره د معلولو په اړکورې ور معایناتو، او مشوHIV او AIDSد سقط، 
 ئ.کړن و تلیفو)TTY 711( 0557-273-800-1نو ته وړیا اجعینو خدمتومر

 ه شم، نو څه به پېښ يش؟اره امیندوکه ز

 نه ستاسو او ن څخه مخکې پاملروا مهمه ده. له زیږرنه خومهال پاملرۍ پرارد امیندو

 ه مهمه ده.غتیا لپاروم د رستاسو د ماشو

TRILLIUMي: پوښو
نه(؛ن تر مخه ستاسو پاملروم له زیږنه )د ماشون څخه مخکې پاملروله زیږ 	

کار او تحویل؛ 

نه(؛ او،سته ستاسو پاملرورن ووم له زیږنه )د ماشوسته پاملرورن وود زیږ 

 نه.م پاملري زیږیديل ماشود خپل نو 

 نګ نو ته زو خدمتو غړOHPه د رر تر ژه یاست، ژارئ چې امېندوه شوچې تاسو پو

 OHP مهال د ۍ پراري چې تاسو د امیندوکړنه به ډاډ درو خدمتو غړOHPهئ. د وو
 ئ. کورسه نه وګټې له ال

Trilliumي. چې ام لرګروۍ پرار د امیندوDHSه ۍ په اړار موږ ته ستاسو د امیندو 

ي.ام کې شامل کړګروو څو تاسو په دې پرکړایي، موږ به تاسو ته بلنه دروو

 )Start Smart for Baby( ئ کړښیار پیل وه د هوم لپار د ماشوTrilliumد 

 ي چې تاسو کړنیيس څو ډاډ دره اړیکه ورسۍ پر مهال دراري به ستاسو د امیندوټیم غړ

 ه ستو په اړو مررموږ ټیم به تاسو ته د نوئ. زتیا لرته اړرئ چې وسه کوالنه ترهغه پاملر

 لی شئ.سه کوالي چې تاسو یې تراستومات وهم معلو

 ن:ون څخه بهر زیږغتووله ر

 ر یا د ن څخه بهر )په کوغتووي، که تاسو له رن لرې شتور له الOHPنه د دا خدمتو

 ن څخه وه له زیږمنو لپارنو کې د مېرئ. په دې خدمتواړن غووکز کې( زیږن په مروزیږ

 ۍ اری چې د ټیټ خطر امیندونې شاملې دي هغوسته پاملرورن وومخکې او د زیږ

 ي.لر

ئ. تاسو باید کړه کار ونکي رسئ د خپل چمتو کوکړين وباه، مهرماتو لپارد ال زیاتو معلو

 نګ ه هم ز رس4620-562-800-1نې همغږۍ ټیم ته په  پاملرKEPROد 

Trillium ئ، تیا لرستې ته اړخه کې مرټ په بررانسپوهئ. که تاسو د همغږۍ یا تروو
 هئ.ونګ وه ز رس5472-600-877-1ته په 

وسته:رن ووم له زیږلی شئ ستاسو د ماشور چې کوه ژمرڅومهم: هر

 کې OHPم په ی به ستاسو ماشوهئ. دوونګ ونو ته زو خدمتو د غړOHPد  	

ي.ثبت کړ

 ن له ونې د زیږل طبي پاملرۍ په جریان کې خپل ټوارکه تاسو د امیندو 

 ي، ي وسه کړالنکي څخه ترنې چمتو کونڅخه مخکې پاملرومتخصص یا له زیږ

 ستې  په انتخاب کې د مرPCPئ. د  انتخاب کړPCPس یو نو تاسو باید او

هئ.ونګ و ته زTrilliumه لپار

 ي چې رګوهي څو وونګ وي به تاسو ته زښیار پیل ټیم غړه د هوم لپارد ماشو 

 ي، ستاسو د تړ به چمتو کړيف مالسته اضاورن ووتاسو څنګه یاست او له زیږ

 ن.لو په ګډوستې کولو کې د مرسته لیدنې تنظیم کوورن ووزیږ

 لنې پر ینا غانو او د ټوونه له بسرت بهر نارغتیایی خدمتووندې چلند رال
ړ دي:رسيس ونو کې د الاموګروپر

 اين وملنه او راين دروه راړملنه )دووپي درملنه، ګردي درنه: فرملنې خدمتود در 	

ملنهنۍ درر تعلیمي(، کو -

نهملنې خدمتونې د دروه کارادو د ناوړد مو 

نهملو څارغیو او درواين نارود ر 

نهزونو رتود مهار 

دهغتیا وود ر 

نهاحت خدمتود اسرت 

نهي خدمتوفوحر 

د قضیې مدیریت 

نهشحيص پاملر 

تړي مالد ملکر 

ګنېد استو 

ندنهر موې کوتړ شومال 

لۍ(ټ )سپررانسپوتر 

نهاين خدمتوبحر 
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 م؟السه کړګو معاینه او عینکې ترلی شم د سرته کوایا ز
 الی يش:ندې ګټې تر السه کوې( الر کلنۍ پو20ن څخه تر وي (له زیږغړ

 ل لید نه د غیر معموختوم )ځینې وازنه، او لوکاټوموینې، عدسيې، چود لید از 	

 م یادیږي(.نو په نوخدمتو

 ه طبي معاینات )کله نو لپارنیو حالتونو، او بیړګو ټپوغیو، د سرتوګو د نارد سرت

 م یادیږي(.نو په نويل لید خدمتونا کله د غیر معمو

OHPالیلو ي کله چې عینکې د طبي دکړره پیسې و به د عدسیو د اړیکې لپار 

 ه د نه ښايي د متخصص رسيل لید خدمتوګو کیږي. غیر معموله امله نه پر سرت

 ي.لرتیا وې ته اړه مخکینۍ اجازلیدو لپار

	 

	 

 ندې ګټې تر السه نکي( الو کلن او ډېر عمر لر21ي (د ه بالغ غړارامیندو
 الی يش:کو

 میاشتو کې یو ځل شته 24و م په هرازکاټ، او لود لید معاینه، عدسیې، چو 	

 م یادیږي(.نو په نول لید خدمتودي )کله نا کله د معمو

 ه طبي معاینات )کله نو لپارنیو حالتونو، او بیړګو ټپوغیو، د سرتوګو د نارد سرت

 م یادیږي(.نو په نويل لید خدمتونا کله د غیر معمو

OHP ي.کړره پیسې وه د عدسیو د اړیکې لپارنو لپارې د څو حالتواز به یو 

 ي ګټه ښل شوته؛ پوه له مخکینۍ تصویب څخه پرل د لویانو لپارلود عینکو بد

 ي.تیا لراجعې ته اړه مرلو لپارنه د متخصص لیديل لید خدمتونه ده. غیر معمو

	 

	

	 

 ندې ګټې تر السه نکي( الو کلن او ډېر عمر لر21ي (د ه بالغ غړارنا امیندو
 الی يش:کو

 ه طبي معاینات )کله نو لپارنیو حالتونو، او بیړګو ټپوغیو، د سرتوګو د نارد سرت 	

 م یادیږي(.نو په نويل لید خدمتونا کله د غیر معمو

 نیې لو یا قرې کوتیا له لر میاشتو( کې د مو24نو ) کلو2و د لید معاینه په هر

 ده ده.ې محدورسته یو ځل پوورلو وندوپیو

 ځو په ر و120ل د نيې له منځه وړې د قرازم یوازنه او لوکاټوعدسیې، چو

 ښل کېږياوږدو کې پو

OHPي.کړره پیسې وه د عدسیو د اړیکې لپارنو لپارې د څو حالتواز به یو 

 ي.تیا لراجعې ته اړه مرلو لپارنه د متخصص لیديل لید خدمتوغیر معمو

	 

	 

	 
	 

 لی شم؟السه کومل تره څنګه د خپلې نسخې درز

Trillium په Oregonي. هغه نسخه چې مل لرنو کې درنوملتوی در کې په ډیر 

 Oregon سئ. که د ي؛ یوه مناسب ون ته چې ستاسو لپارملتوې هغه درکړډاکټر در
ه باید اړنکی دووکورن او نسخه وملتوئ، درتیا لرڅخه بهر نسخې اخیستو ته اړ

 ه لو لپارښتنه کوي، د استثنا غوي واره ثبت يش. که اضطر ایالت رسOregonد 

Trilliumایطو کې به و رشې په ځانګړازهئ. یوونګ و ته زTrilliumی يش الکو و 

 ئ، تاسو کوره پیسې وملو لپاري. که تاسو د خپلو درچې تاسو ته دویم څيل تادیه کړ

 ی الکو وTrilliumایطو کې به و رشې په ځانګړازئ. یوسپارښتنه وښايي د بیا تادیې غو

 ي.يش چې تاسو ته دویم څيل تادیه کړ

Trilliumه چې د ملو لپار د نسخې د درTrilliumي دي یو د ښل شوي پور له لو 

 مل ې نسخې درښل شوی شئ د پوالي. تاسو کوي لېست لرلرمورملو فوو درتایید شو

 .www.trilliumohpمات په ر معلوه نوسیجر په اړون د مدیریت پرملتواو د در

com ی ستاسو د حالت په ل کیږي چې دوومل ځکه کاري درمئ. لېست شوموکې و 

 ي یا په ې کړمل اضافه یا لري. ټریلیم ښايي درمن دي او لږ لګښت لرملنه کې اغیزدر

 و یا ې کومل له لېست څخه لري. که موږ یو درلې کړې بدتیاوښښ اړملو د پوبه د در

 انیسئ، موږ به تاسو ته مخکې له مخکې و هغه چې تاسو یې رضع کودیت وې محدوپر

 په Trilliumي چې د ښت کړمل سپاره هغه درو. که ډاکټر مو ستاسو لپارکړخرب در

 ي، موږ به استوښتنه وښښ غوملو د پو ته د درTrilliumي، او ډاکټر لېست کې نه و

 ې که ښتنه تصویب شوو چې آیا غونیسو. موږ به تاسو خرب کړښتنه په پام کې ودا غو

 ه رس PCPنکي یا ستاسو وکوره د نسخه ولو لپارو کوه د خربنو په اړنه. د خپلو انتخابو

 نیسئ.اړیکه و

 ي؟مل نه دي پوښل شوم درکو
 ي؛نه لرنه وووې کاري تصویب شور له لوFDAمل چې د هغه در 	

 خه اړین نه دي؛مل چې له طبي اړهغه در

 مل؛نیز دربی یا څېړتجر

 ي؛سته کوه کېدو کې مراره په امیندومل چې تاسو رسهغه در

 مل؛نکي درېدوه کارلو لپارن کموزد و

 مل.دې درد سینګار یا د ویښتو و

	 

	 

	 

	 

	 

Trilliumلپاري تیا نه لرملو چې نسخې ته اړ د ځینو هغو در )OTC(ي کوره پیسې و 

 ملو ته د درموږ په لېست کې شته دي، لکه اسپرین، که ستاسو ډاکټر درهغه چې ز

 /https://www.trilliumohp.com/membersلر په موري. فونسخه لیکيل و

oregon-health-plan/Benefits-and-Services.htmlه ئ څو پورګو کې و 

 ي.ښل شومل پو درOTCم شئ چې کو

 ه اخيل په غتیا لپارواين رومل چې خلک يې د ری درښو. ډیرلې نسخې نه پوموږ ټو

 ل کوري يې پیسې ور له لو)Oregon Health Authority )OHAل مستقیم ډو

 او خپل Oregon Health IDنکي ته خپل د ومل جوړئ خپل درکړين وباکیږي. مهر

ل کېږي.ته لیږه يش چې بېل چیرن به پوملتوښایاست. درنه وټو کارTrillium IDد 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
http://www.trilliumohp.com
http://www.trilliumohp.com
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 م؟م ځای څخه تر السه کړمل مې له کودر

 Trillium Medical ئ چې ستاسو د وکارن وملتوښې هر درتاسو ښايي د خپلې خو
IDمني. خپل د  به وOregon Health IDسئ. ه چمتو اودلو لپارت ښو کار 

Trillium د  Clackamas, Multnomah, and Washington 
Countyي.ه تنظیامت لرنو رسنوملتوی درخې په سیمه کې د ډیر بر 

 ئ. د سه کړالګه ترېښنالیک امر په تون څخه د برملتوتاسو ښايي خپله نسخې له در

 ن ملتوېښنالیک امر درن برملتو درCVS Caremarkنه او د ستي نسخې خدمتوپو

 لی شئ د ئ تاسو کونیټ لري. که انټراندې کونه وړېښنالیک امر خدمتوه د براړدو

.https://www.trilliumohpمات په دې ځای کې وپلټئ: بریښنالیک امر معلو

 com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html 
 هئ.ونګ ونو ته زو خدمتو غړTrilliumلی شئ د ئ، کونیټ نه لرکه انټر

 نهدیتور محدوملو د پوښښ نودر

 ي چې پکې کې نه لردیتوې یا محدوتیاويف اړښښ اضامل د پوپه لېست کې ځینې در

شامل دي:

يلرن ول، کله چې شتووملو کارد عامو در 	

ي مخکینۍ تصویبر له لوTrilliumد  

یمړمل لوانه درزي، ارښښ کوملنه - بېال بېل کواو درد پړ 

 دیتد مقدار محدو 

	

	

	

 ې د ازې یو پریکړTrilliumه د ملو د لیست د استثناء لپارد مخکینۍ تصویب او د در

 لو دوښتنو د رمندانو ته د غو کارTrilliumښښ پر اساس دي. د نې او پومناسبې پاملر

 نو نې څخه کار نه اخيل چې د انکار خدمتول کیږي او د مايل هڅوکوره انعام نه ولپار

 ي.کورته انعام و

Trilliumه چې د و لپار ښايي د هغو غړTrilliumی کېدو څخه مخکې یا د  غړ 

 ي مل اخيل د نا لېست شوسته درورخصتېدو وسنګ تاسیساتو څخه د رن یا نرغتوور

 Trillium ي. تاسو یا مو ډاکټر له ا تصویب کړنو اجردوې لیږره تر دریو پوملو په اړدر
 ئ.اړغوسته وښښ کې مرملو په پود د درلی يش څو د لېږه اړیکه نیورس

 م، نو څه به لر وOHP او Medicareه ې زکه چېر
 پېښ يش؟

Medicare ه دي چې د ي لپارنۍ د هر هغه غړرمات ستاسو د کودا معلو
 ملو ګټې د ی د دري. د دوښښ لر پو)Oregon Health Plan )OHPاو 

Medicareخې  برDم یادیږي  په نوMedicareخې  برDه ښښ لپارملو پو در 

 اخيل. ي، اداینه به وملو ګټې چمتو کونه چې د درنوی پالي. ډیرتیا لرتادیاتو ته اړ

Trilliumام لو ته دوه تادیه کونو لپارغتیايي خدمتووو رښل شولو پوو ټور به د نو 

 ي. کړرو

 ملو ن نسخې د درریګوملو مرسته- اود نسخې د در
 امګروپر

 سته لو کې مرنو کمولی يش د نسخې لګښتوام کوګروملو پرن د نسخې د درریګود او

 لو ام د ټوګروي نه دي. دا پرښل شو ګټو بسته کې پوOHPم چې ستاسو د ي کوکړو

-913-800-1ه، م لیکنې لپارې د نورن له اله شته دی. د تلیفونیانو لپارریګواو

 ړ  ویب پاڼې ته الOregon Prescription Drugهئ یا د ونګ وته ز4284 

  شئ:

www.oregon.gov/OHA/pharmacy/OPDP/pages/applicationpage. 

aspx#What_is_O PDP 

 (PAP(ام ګروغ د مرستې پرود نار

 کت څخه ئ چې له هغه رشسه کړالمل ترئ چې داسې درلرتیا وتاسو ښايي د دې وړ

 ئ چې ستاسو د رګوکت ویب پاڼه وي يې. د رشوي نه دي چې جوړښل شووړیا پو

ه.ماتو لپاره د معلوام په اړګروستې پرغ د مروی د ناري د دوومل جوړنسخې در

 م ستاسو د ځایی ازموینې لو ازCOVID-19 د 

 ې ګټه دهن له الرملتودر

 لی شم؟السه کوړیا ترموینه و ازCOVID-19ر کې د څنګه په کو

 ي ر له لوFDA، د )OTC(ي تیا نه لرمل چې نسخې ته اړلی شئ د هغه درتاسو کو

 م لګښت څخه د ته له کور کې پر په کو)EUA(ه نې اجازوين کاری، د بیړتصویب شو

COVID-19ئ که د سه کړالموینه تر ازTrilliumن په شبکه کې غتیا پالولنې ر ټو 

 ي. تیا نه لرم به نسخې ته اړازموینې لوئ. د ازکړنو څخه لیدنه ونوملتون درچوپر

 نځي په رموینه مه اخلئ او د پلوئ. ازالسه کړن څخه ترملتوموینه پخپله له درمهم: از

 موینې مال ثبت کې د ازر که تاسو په نوئ.کړره پیسې ومال ثبت کې د هغې لپاررنو

 مه ره د نسخې د ادعا فولو لپارسه کوالئ، نو تاسو به د تادیې ترکړره پیسې ولپار

 ئ.سه کړئ څو بیا تادیه تر السپارو

ې؟ې نه دي پوښل شون له الرملتوموینې شته چې د درآیا داسې از

 ي نه دي کې شامل دي پکې:ښل شوم چې پوازموينې لو ازCOVIDد 

 م(ازعې لول يش )د مجمواستوار ته واتوبرم چې باید الازهغه لو 	

يل شودوګه نه دي ښو په تو"OTC"م چې د ازهغه لو

 يسه شوالتو څخه بهر ترم چې د متحده ایاالاز لوCOVIDد 

	 
	 

موینه پخپله اخیستې، ایا ما ته به تادیه ويش؟ ازCOVID-19ر کې د ما په کو

 COVID-19 ر کې د ، په کوOTCی ي تصویب شور له لوFDAهو. که تاسو د 
 ي نو څخه بهر په بل هر ځای کې اخیستې ونوملتوموږ د شبکې له در، زEUAموینه از

 ر(، نځی او نورملو پلونځی ، د دررن پلوچو، د پر)Amazon(ن وګه ، اماز)د مثال په تو

 موینه کې( ه ازې په هررو پو ډالر12مو )تر ازموینې د لوه د ازتاسو ته به د لګښت لپار

ل دي:ندې ډويش چې په التادیه و

 EUA ي ي تصویب شور له لوFDAنیسئ چې د ا وموینه رر کې ازپه کو 	
ي. لېست کې و

http://www.oregon.gov/OHA/pharmacy/OPDP/pages/applicationpage.aspx#What_is_O PDP
http://www.oregon.gov/OHA/pharmacy/OPDP/pages/applicationpage.aspx#What_is_O PDP
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
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 ندل موږ په ویب پاڼه کې مو لېست زEUAی ي تصویب شور له لوFDAد  	

 -https://www.trilliumohp.com/coronavirusکېدای يش

disease--covid-19-.htmlنیسئ. ه اړیکه ونو رسو خدمتو، یا د غړ

 "OTC" تیاو په کامل کې موینې به د ځانګړنکي ازون لرته شتود نسخې پر 

 ي.ه( شاملې وموینې لپارکلو ازته له نسخې درر کې پر)په کو

ئ:سپارئ او يې وکه کړمه ډره د نسخې د ادعا د تادیې جال فوي لپارد هر غړ

	

	 

 موږ ه، زد لپارښوره د بشپړ الايل په اړنګولو د څرد ادعا د سپار 	

 /https www trilliumohp com//:..ړ شئویب پاڼې ته ال

coronavirus-disease--covid-19-.htmlي  یا د غړ 

نیسئ.ه اړیکه ونه رسخدمتو

 ې ي تایید شور له لوFDA/EUA څخه تر مخه د 2022ي ر جنو15که تاسو د 

 به تاسو ته Trillium Community Health Planي، د موینه اخیستې واز

 ې؛ اساس چې تاسو یې تادیه کړمه د هغه څه پرري کله چې د ادعا فوته تادیه کړبیر

.وي

 ه موینو شمیر به د ازTrillium Community Health Planایا د 

لی يش؟السه کوړیا تری یې وي چې یو غړده کړمحدو

ي ر شو-منظوOTC FDA به Trillium Community Health Planهو. د 

 ځو په ر و30موینې د  ازCOVID-19ر کې د  په کوEUAښي، د ې وپور پو8به تر 

 ته له نسخې ي په پري غړښل شوته د هر پوې پر امر یا مخکینۍ اجازPCPده کې د مو

 نې چمتو غتیا پاملرونکي رواز لرموینې به د جوده ازمحدوي. الڅ شوملو باندې خردر

 ي په ري چې د جنونې تعقیبووښورايل الښل يش. دا فدره وپوي له امر رسرنکي له لوکو

 ې.ې شور کې خپو2022، 10

 نیسم؟ه اړیکه وم له چا رسمه پوښتنه لره کوکه ز

 ئ یا د ښتنه لرمه پوه کوښښ په اړموینو پو ازCOVID-19ر کې د که تاسو په کو

 ه ه رس شمیر)5472-600-877-1؛ TTY: 711(ه په لو لپارتادیې د ادعا سپار

 هئ.ونګ ونو ته زو خدمتود غړ

 نهنې خدمتوين طبي او د عاجلې پاملربیړ
 ين حالت څه شی دی؟طبي بیړ

 ئ د دی چې فکر کوغي ده، یا شدید دروي حالت یو جدي ټپ یا ناڅاپه ناراراضطر

 سته تر يس مرن؛ که تاسو سمالمل يش په ګډوچې ښايي د مړینې یا جدي بدين زیان ال

 ه یاست. ارم هم شامل دی که امیندولی ماشوئ. په دې کې ستاسو نا زیږیدسه نه کړال

 نۍ کې  ساعته، په او24ځ کې رښل کیږي، په وخت پول ونه ټونۍ پاملرعاجله او بیړ

 ن، یا بل غتووتو په هر ځای کې هر ره د متحده ایاالين حالت لپارځې. تاسو د بیړره واو

 تیب ته تللی شئ.تر

 دې هئ یا د نږونګ و ته ز911ئ، ين حالت لرښتیا بیړئ چې تاسو رکه فکر کو

 لو سه کوالنې ترين حالت کې د پاملرړ شئ. تاسو په بیړ ته ال)ER(نې نۍ خون بیړغتوور

 ئ.تیا نه لرې ته اړه اجازلپار

 ي:ين حالت ښايي وبیړ

 د؛د سینې در 	

 ه؛نزد تنفس ستو

 مېدل؛مسمو

 وینې کېدل چې نه دریږي؛

 کي؛ یا،ي هډومات شو

 نی حالت.غتیا بیړواين رود ر

	 
	 
	 
	 
	 

 نهنس خدمتوالد امبو

 نه شته دي. نس خدمتوالت کې د امبورنو په صونیو حالتود بیړ

 نه تر السه وسته څنګه پاملررين حالت څخه وتر بیړ
 م؟کړ

 ئ. د تعقیبي ښل کیږي چې تاسو ثبات پیدا کړې پورخته پونه تر هغه ونۍ پاملربیړ

 نې هئ. کله چې تاسو ثابت یاستئ، تعقیبي پاملرونګ و ته زPCPه خپل نې لپارپاملر

 ين حالت کې نه ګڼل کیږي.ښل کیږي خو په بیړپو

 سته له دې چې ورسته او وورين حالت ونه هغه ده چې تاسو د بیړسته پاملرورد ثبات و

 نې نۍ پاملرن کې بیړغتووئ يې. که تاسو په داسې رسه کوستاسو حالت ثابت يش، تر ال

 ضیعت ئ کله چې مو وتیا لرنې ته اړي او پاملرئ چې له شبکې څخه بهر وسه کوالتر

 ثبات شو:

 نې ا ستانه شئ څو ستاسو د پاملرته رن ته بېرغتووتاسو باید د شبکې د ننه ر 	

 ئ، یاسه کړالښښ ترپو

 سه اله له مخکې تصویب ترلو لپارسه کوالښښ ترنې پوتاسو باید د خپل پاملر

ئ.کړ
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 م؟السه کړنې ترنۍ پاملرلی شم، چې بیړڅنګه کو

 ځ رنۍ په ون د اوي، آکړسته وځ مرره شپه او وی يش چې له تاسو رسالکوک به ویو څو

 لی سېد دفرت ته نه شئ رPCPه خپل د ې په اړنزنۍ ستوخصتیو کې. که تاسو د بیړاو ر

 نې ته نۍ پاملرقات څخه بیړته له ماللی شئ پرلی، کوه نه يش لیدرر تر ژی تاسو ژیا دو

 د. که ي درېدل، او قوه تاوایت، رسې هغه شیان دي لکه شدید رسنزنۍ ستوړ شئ. بیړال

 ئ.کړرئ کلینیک ته خرب وکړين وبائ، مهرتیا لرنکي ته اړوړباتاسو ژ

 هئ که فکر ونګ وی ته زی دومړلی، لو نه دی لید PCPسه خپلحتی که تاسو تر او

 ند پاڼه  په پېژTrilliumم ستاسو د  نوPCPنی دی. ستاسو د ئ چې حالت مو بیړکو

 نکي په دې ځای کې پلټلی شئ:نې چمتو کوين پاملرکې شته دی. د بیړ

https://providersearch.trilliumhealthplan.com/ 

 نهقعیتونې موين پاملرد بیړ

AFC Urgent Care 

397 Warner Milne Road, Oregon City, OR 97045 

503-305-6262 

Eagleton Providers PC 

17437 Boones Ferry Road, Suite 100 

Lake Oswego, OR 97035 

413-887-6030 

Urgent Care Oregon, LLC 

861 W Main Street, Molalla, OR 97038 

503-873-8686 

Uptown Providers PC 

7033 NE Sandy Boulevard, Portland, OR 97213 

503-306-6262 

Uptown Providers PC 

25 NW 23rd Place, Suite 11, Portland, OR 97210 

503-766-2215 

Uptown Providers PC 

14284 SW Allen Boulevard, Beaverton, OR 97005 

503-305-6262 

 تیا ملنې ته اړ که له ښار یا له ایالت څخه بهر یم او در
م؟کړم نو څه به ولر

 ښي، تو په هر ځای کې پوي د متحده ایاال يې غړTrilliumپه داسې حال کې چې 

 ي ن څخه بهر سفر کوریګوی له اوې دوي چې څه پیښېدای يش که چیري باید خرب وغړ

 نې لیدنې نۍ خو په بل ایالت کې د بیړTrilliumن که ي. آين حالت لری بیړاو دو

 ين نکي چې تاسو ته د بیړل هغه چمتو کوي، دا په دې معنی نه ده چې ټوکړتصویب و

 اله دي. د دې مانا دا لو ته لیو بیل کوTrilliumي د نه کوخت کې پاملرحالت په و

 نه له پامه ئ. د هغو خلک بیلوسه کړالنو بیل ترل د دې خدمتولی شوده چې تاسو کو

 ئ، سه کړالنه ترر بیلوه. که تاسو نوکړملنه ون کې ستاسو درغتووئ چې په رځورمه غو

CCOي. کړسته وه د مسلې په حل کې مر به تاسو رس 

 ي:نی حالت کېدای يش جې وبیړ

 د؛د سینې در 	

 ه؛نزد تنفس ستو

 مېدل؛مسمو

 وینې کېدل چې نه دریږي؛

 کي؛ یا،ي هډومات شو

 نی حالت.غتیا بیړواين رود ر

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

 ملنهرديې کې فرت دنې ملرپانی بیړد چې ئ ورکامه ه رلپانو شیاهغه د  ERئ کړوين بامهر

 .دردي قوو ا، لېدوتاه رس، یتارسید شدلکه ي دن شیاهغه ې نزستونۍ بیړ. يشی اکېد

 ت کې د رمهال د امکان په صونې د لیدنې پرنۍ خونی د بیړله ایالت څخه بهر

 نه:اخیستو ګامو

 Trillium ه د ئ، له ځان رساد څخه بهر سفر کوډاډمن شئ کله چې له هیو 	
 ئ؛ند پاڼه لرپېژ

ی د ټریلیم ئ چې ایا دوکړښتنه وئ او پواندې کړه وړرر تر ژت ژخپل کار

 )Medicaid(اله دي؛لو ته لیوکوربیل و

 ئ او د څه کړې وه خربضعیت په اړنیسئ او د وه اړیکه و رسTrilliumله 

 ئ؛اړغوه وره مشولو په اړکو

 نکی ه شئ چې چمتو کوئ تر هغه چې تاسو پوسلیک کول کاغذ مه الهیڅ ډو

 لو ته چمتو دی؛کور بیل و )Medicaid(د ټریلیم

 ې ه خربنکي دفرت رسئ چې له چمتو کواړغوي، د ټریلیم څخه د وکه ممکنه و

 ي پداسې حال کې چې تاسو هلته یاست؛کړو

	 

	 

	 

	 

 ت، چمتو کیدل او په دې رصوي. په هرنه تل ممکن نه وته ګامورين حالت کې پوپه بیړ

 ي چې دا تیا لرلو ته اړته کورنه پوم ګاموين حالت په جریان کې کوهېدل چې د بیړپو

 هم په دې حالت ي په داسې حال کې چې تاسو اللو مسلې حل کړکورلی يش د بېل وکو

 نو لی يش د خدمتونو اخیستل کونکي په دفرت کې یاست. د دې ګاموکې د چمتو کو

 به يې Trilliumي چې کړی ويف فشار څخه مخنیولو له اضاسه کوالنو تره د بېلولپار

 ي. کړر ته بېل نه وCCOنکی به واندې کوښي، که څه هم وړوپو

 م؟ کړم، نو څه باید والسه کړه بېل ترکه ز

 ی هئ. ډیرونګ وسه موږ ته زالئ - سمدځورنه له پامه مه غوئ طبي بېلوکړين وبامهر

 سه الن د پیسو ترنه لیږي او ښايي آي بیلوو ته نه تادیه شولو ادارلواټونکي د رجمتو کو

 ه له نزمن کار دی چې د ستونزا ستوري. دا خوکړا وه په محکمه کې دعولو لپارکو

 و. سته حل کړورپښېدو و

ئ يې؛ کله سه کوئ چې تر السه کړاله بېل ترر چې تاسو د هغه خدمت لپاره ژمرهر څو

 کې یاست، تاسو باید:OHPچې تاسو په 

 ایاست چې یو وهئ او وونګ ونو ته زو خدمتو غړTrilliumسه د السمد 	

ه ي. موږ به له تاسو رسکوه بیل در خدمت لپارOHPنکی تاسو ته د چمتو کو

https://providersearch.trilliumhealthplan.com/


TrilliumOHP.com  |  1-877-600-5472 (TTY 711) :43   | د غړو لپاره وړیا خدمتTCHP22

 نه ر بیلوئ تر هغه چې تاسو نوو. انتظار مه کوکړسته ود بل په تصفیه کې مر

 ئ.سه کړالتر

 ه لو رس ته لیک په لیږTrilliumلی شئ د ي، تاسو کوکه د تطبیق وړ و

 افق نه یاست ځکه چې تاسو د خدمت ه موئ چې تاسو له بېل رسکړښتنه وغو

 ساتئ.ه کاپي وه د لیک یونو لپارئ. د خپلو ثبتو کې وOHPخت کې په په و

 ی.ئ څو ډاډ شئ چې موږ بیل تادیه کړتعقیب کړ

 هئ. تاسو ونګ وسه موږ ته زالل، سمدسه کړالنه ترکه تاسو د محکمې کاغذو

-520-800ن کیل ته یا د عامه ګټو تلیفوستې وې او د مررين مشود قانو

 ي چې ن لرانین شتونکي قوف کوهلی شئ. د مرصنګ و ته هم ز5292

 خت کې په غلطه  په وOHPلی يش کله چې د ه کړسته در رسه مرتاسو رس

 ه ي چې تاسو رسن لرانین شتونکي قوف کوی. د مرصسه کړګه بیل تر التو

	 

	 
	 

 ګه بیل تر خت کې په غلطه تو په وOHPلی يش کله چې د ه کړسته در رسمر

 ی.سه کړال

 لی شئ د ي، تاسو کونو تادیه نه کو ستاسو د خدمتو Trilliumهم دلیل لپارکه د کو

 ه ماتو لپارو معلورئ. د نوکړښتنه وئ، یا له موږ څخه د بیاکتنې غوکړا وې دعوپریکړ

 ئ.رګوخه وښتنو" برکو( او غونو )نیو"شکایتو

OHPنې پوښي، خو له ين او عاجلې پاملرتو کې هر ځای کې بیړ په متحده ایاال 

 ه پیسې نې لپار به د هغه پاملرOHPتو څخه بهر نه، دا په دې معنی چې متحده ایاال

 ئ.السه کوي چې په مکسیکو یا کاناډا کې يې ترنه کړرو

 نهنو ګټې او خدمتوستاسو د غاښو
 نه څه شی دي؟نو خدمتود غاښو

 نو منظم ه د غاښونې لپاري پاملرخه ده. د مخنیونه ستاسو د ګټو برنو خدمتود غاښو

 نو د لی يش د غاښوه مهم دي او کوغتیا لپارومي رل ستاسو د عموسه کوالمعاینات تر

 تیا ستې ته اړنو کې مرنو خدمتوي. که تاسو د غاښوکړسته وي کې مرغۍ مخنیوونار

 لو کې سه کوالنې په تره د هغه پاملرهئ. موږ له تاسو رسونګ و ته زTrilliumئ، لر

 ئ.تیا لرته اړرو چې تاسو وسته کومر

 ي:ه کړرنو څخه غونونې پالنو پاملرندې غاښولی يش د الي کود ټریلیم غړ

	 Advantage Dental Servicesیا 

Capitol Dental Care یا 

Oregon Dental Service . 

	

	

 م؟ن لرم پالنې کونو د پاملره د غاښو ز

 په خپل )DCO(ه نې ادارنو پاملرن دنده یا د غاښونو پالتاسو به خپل د غاښو

Trilliumئسه کړالم چې به په بریښنالیک کې ترمئ ، کوموڼه کې وند پآي پېژ غړ 

 Trillium Member نو ډاکټر ته ځئ خپل د کله چې تاسو د غاښوئ هرکړين وبامهر
ID Cardند پاڼه او ستاسو دي پېژ غړOregon Health IDښایاست. ه واړ دو 

 پهته نو متوخدو غړد ئ کړوين باهرمنو ، ئکړک رو Member ID Cardد تاسو ه ک

1-877-600-5472، TTY 711 ت ي کارې د نورهلو له النګ وکې د ز 

 ئ.کړښتنه وغو

م؟ن انتخاب کړنو څنګه پاله د غاښوز

 ئکړوين بامهر، ئکړل بدم پالنو ښوغاد خپل ئ ړاغویا کلی ټاي ونه ن پالنو ښوغاد سو تاکه 

 .نیسئویکه ړا TTY 711، 5472-600-877-1په ه رسنو متوخدو غړد 

 م؟وکارنو ګټې ول د غاښوڅه ډو

نې ين پاملرمړئ د خپلې لوتیا لري یاست، اړب شون ته منسونو پالکله چې تاسو د غاښو

 نو دفرت ګه کلینیک یا د غاښو په تو)Primary Care Dentist )PCDد خپل 

 و تیاونو اړي څو ستاسو د غاښوکړه کار و به له تاسو رسPCDئ. ستاسو انتخاب کړ

 PCD ئ خپل کړښتنه ونې غول پاملرنو هر ډوئ. مخکې له دې چې د غاښوکړنه وپاملر
 هئ.ونګ وته ز

 نو ډاکټر ه د غاښونې لپارين پاملرمړڅنګه د لو
لی شم؟انتخابو

 ئ  انتخاب کړ)PCD(نو ډاکټر نې د غاښوين پاملرمړ څخه د لوTrilliumتاسو د 

 .https://www.trilliumohpلی شئ. ندنو ډاکټر موموږ په ویب پاڼه کې د غاښوز

com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-

information.html.html

 ي مړه ستاسو د لو رس PCDی به دهلی شئ او دونګ و دفرت ته زPCD یا، خپل 

ي.کړسته ولو کې مرقات تنظیم کومال

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html.html
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Advantage Dental Services 
 نکي خدمتدوود پیر

  9631-268-866-1 وړیا

TTY 711

 Capitol Dental Care 
 6800-525-800-1ه  یا وړیا شمیر 1-503-585-5205

TTY 1-800-735-2900

 Oregon Dental Service 
 0526-342-800-1ه  یا وړیا شمیر 1-503-243-2987

TTY 1-503-243-3958 or 1-800-466-6313 

 نې له نۍ پاملرمړه د لونو لپاره څنګه د خپلو غاښوز
 م؟ابر کړخت بره د لیدنې وډاکرت رس

 ه مو د خپلو ن شمیرهئ. د تلیفوونګ و ته زPCDخت کې خپل ي وپه ادار 	

 ه هلو رسنګ ونو ته په زو خدمتود کې یا د غړښورنکي الن چمتو کونو پالغاښو

 لی شئ.ندمو

 نو ئ د غاښواړلې غوی یاست او و غړTrilliumایاست چې تاسو د ودفرت ته و

 وینئ.ډاکټر و

Trillium Member ID Card ه خپل د قات لپارئ چې د ماللرپه یاد و
 اخلئ.ه و له ځان رسOregon Health IDاو ستاسو د 

 ئ، ډاډه شئ تیا لربې ته اړې ژنکي یا د اشاروړباقات کې ژکه تاسو په خپل مال

 ایاست.ومندانو ته وئ د کلینیک کاروابرخت برقات وکله چې تاسو د مال

	 

	 

	 

 ه، ستاسو لو لپارنې همغږي کونو پاملرستاسو د غاښو
 نو ډاکټر به:نې د غاښونۍ پاملرمړلو

 څو تاسو ته ښه خدمت يت ترسانه په یو ځای کې وډونو ریکارخپل د غاښو 	

 ي؛کړدر

 7 نۍ کې  ساعته، په او24ځې رنې ته د وين پاملرين او بیړنو بیړد غاښو
 ئ؛سی چمتو کړرسځې الرو

 نیسئ؛ اوی اړیکه ومړئ لوتیا لرنې ته اړنو پاملرکله چې د غاښو

 ئ.ه تنظیم کړنې لپاري پاملرنو ځانګړتیا پر مهال د غاښود اړ

	 

	 

	 

 م؟يل تر السه کړه سپرما د لیدنې لپارلی شم زه کوایا ز

 MTM ئ کړين وبائ، مهرتیا لرستې ته اړه مرسېدو لپارنو ته د رقاتوکه تاسو خپلو مال
 سته لی شو مر. موږ کو)TTY: 711( 1552-583-877ئ کړن وته وړیا تلیفو

 ئ. تاسو ه نه لررسیدو الر ته د رنو ډاکټر یا مشاوو که تاسو خپل ډاکټر، د غاښوکړو

 ئ.سه کړالسته ترلو کې مره تادیه کولۍ لپارئ چې د سپرلرتیا وښايي د دې وړ

 نو ډاکټر بدل نې د غاښوين پاملرمړه څنګه خپل د لوز
 م؟کړ

 لو ه کور غوPCDي ئ. د نو بدل کړPCDه ځله خپل لی شئ په کال کې دوتاسو کو

 ئ.وکارد وښورنکي الن څخه د چمتو کونو پاله، ستاسو د غاښولپار

 نکي م چې له یو متخصص یا بل چمتو کولرتیا وکه اړ
 م؟کړم، نو څه باید ورګوه ورس

 ی د خپل مړئ، لورګونکي وئ څو یو متخصص یا بل چمتو کوتیا لرئ چې اړکه فکر کو

Pئ. ستاسو کړې وه خرب رسPCDموینو ته نو او ازمو خدمتوي چې کوکړه وېکړ به پر 

 ئ، رګونکي وئ یو متخصص یا بل چمتو کوتیا لرئ چې تاسو اړئ. که فکر کوتیا لراړ

امینځته اجعې د قضیې-پر- قصيې په اساس رئ. مرکړې وه خرب رسPCPی د خپل مړلو

 ن مو باید مخکې له دې چې نو پالي. د غاښوتیا احساسو اړPCDکیږي کله چې ستاسو 

ي.اجعه تصویب کړړ شئ مره لیدنې ته النکي رستاسو د متخصص یا بل چمتو کو

 ته متخصص ته تګ کېدای يش دا پایله له اجعې پر څخه د مرPCDستاسو له مهم: 

 ي که تاسو تخلیه ي چې ستاسو بیل تادیه نه يش. دا ښايي په دې مانا ولره وځان رس

ئئ نو تاسو باید بیل تادیه کړسلیک کړال
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 م؟مې ګټې لرنو کوه د غاښوز
 نو لنډیزد ګټو او خدمتو

 ګټې

ه ښځهارمېندواو

 21  او تر 
 يکم غړ

 لر ڼونو 

 لویان

 

 نهين خدمتوبیړ

 ين ثباتبیړ

 نه:)ستاسو د خدمت په ساحه کې یا بهر( مثالو

 ایتد یا رسشدید در 

 سېدلوینې کېدل یا پړ

 نهخموریو زنو او اود غاښو

 
 

XX 

XXمعاینېنهي خدمتود مخنیو

XXلپاکو 

XXملنهایډ دررد فلو 

ي نه ديښل شوپوXنهز سببود در 

XXولډک 

دمحدوXنهعي غاښوی مصنووجز 

دمحدودمحدونهعي غاښوبشپړ مصنو 

 ي نه ديښل شوپودمحدونهد غاښ تاجو 

 احيلې جرد خو

نټیکډواو انډو
   

XXا ایستنېر 

 دمحدوXملنهد ریښې د کانال در 

ي.نو تابع ودیتونسۍ محدوتیاو او د فریکوې اړ* ګټې ښايي د مخکینۍ اجاز
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 ين نو بیړد غاښو

 نو نه او د غاښوحالتو

 نې د عاجلې پاملر

 نهخدمتو
 نی حالت څه شی دی؟نو بیړد غاښو

 نی ځې شته ده بیړر و7نۍ کې  ساعته، په او24ځې رنه د ونی پاملرنو بیړد غاښو

 ي. دا کېدای يش ټپ یا تیا لرنې ته اړه ده چې سمدستي پاملرنزه جدي ستوحالت یو

 نه دا دي:ين حالت ځینې مثالوي. د بیړناڅاپي شدید حالت و

	 
 

 نتبد عقو

 

 

 ۍ پر نسج باندې تڼاکه ده(؛رابه دانه )دانه د اوخر

 ته له ئ چې پررمل خوېږي کله چې تاسو هغه درد نه درد )درد غاښ شدید در

 څېږي(؛ او،نسخې خر

 تلی.سه وهغه غاښ چې له ال

	

	

	

 نګ  ته ز911ئ. او ي حالت لرارئ چې اضطرر لرهئ که تاسو باوونګ و ته ز911

 ل کېږي. کورنیو قضیه کې وئ، چې په بیړتیا لرنو ته اړنس خدمتوالهئ که د امبووو

 سه النه هم ترنې خدمتوسته د پاملروره له ثبات ولو لپارتاسو د خپل حالت د ښه کو

 نو د نې خدمتوسته پاملرورنو او د ثبات ونيو خدمتونو کې د بیړنوغتووی شئ. په رالکو

 م؟"مونکی ووه څنګه یو ډاکټر یا چمتو کوئ "زرګوه، وماتو لپارو معلورنو

 نه څه شی دي؟نې خدمتونۍ پاملرنو د بیړد غاښو

 ي، خو سمدستي تیا لرلو ته اړونه ده چې پارنو پاملرنه د غاښونۍ پاملرنو بیړد غاښو

 ل دي:ندې ډونه په النو ځینې مثالونیو حالتوي. د بیړتیا نه لرملنې ته اړدر

 د؛غاښ در 	

 ۍ؛ او،رلې اوسېدپړ

 	 ل.کومه ډره فوکېدو لپاررد و

 تیا ن څخه تر مخه تصویب ته اړنو پالنه ښايي تاسو د غاښونو ځینې خدمتود غاښو

 ي.تیا نه لرنه مخکیني تصویب ته اړين خدمتوين حالت یا بیړنو بیړي، مګر د غاښولرو

 ه مخ شم ين حالت رسم او له بیړکه له ښار څخه بهر و
 م، نو څه باید لرتیا ونې ته اړنۍ پاملرنو بیړیا د غاښو

م؟کړو

 ئ، لرين حالت وئ او بیړنو له ساحې څخه بهر سفر کو خدمتوTrilliumکه تاسو د 

 ته(. رنو ووښورو الکر شوته ذرنیسئ )لکه پوه اړیکه و رسPCDئ خپل کړی هڅه ومړلو

 نه پلټلی ن کې د پاملرغتووتو کې په هر ره په متحده ایاالنې لپارين پاملرتاسو د بیړ

 نو ئ، د غاښوسه کړالنه ترنۍ پاملرنو بیړشئ. که تاسو باید له سیمې څخه بهر د غاښو

 نو نه چې د غاښوټ یادښتون پر قلم لیکلی بېل او چارنو پالله ډاکټر څخه خپل د غاښو

 ئ.اړغوي؛ وين حالت بیانوبیړ

 نه تر السه وسته څنګه پاملررين حالت څخه وتر بیړ
 م؟کړ

 ين بالید، مهرنو ډاکټر وه د غاښوين حالت لپارنو د بیړسته له دې چې تاسو د غاښوورو

 ه نې لپارت کې د زیاتې پاملررتیا په صوڅو د اړهئ ترونګ و ته زPCDئ خپل کړو

ي.کړتنظیم و
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 او ګټېي تړغتیا او کیمیاوواين رود ر
 نه څه دي؟غتیا خدمتوواين رود ر

 ي چې دې تیا لرستې ته اړنو کې مرغتیايې حالتوواين روو ررمن چلند، یا په نونزو، ستونزنۍ ستوراب، کوي چې د خپګان، اضطرن لره شتونه د هر هغه چا لپارغتیا خدمتوواين رود ر

 لی يش.سته کوه مرښي چې تاسو رسنه پوی خدمتو ډیرOHPي يې. اړي چې غومن کونزند ستووده هغه ژ

 لی ل شامل دي. تاسو یو معالج لیدونو جوړتوملو مدیریت، د قضیې مدیریت، یا د مهارملنه، د دروپي درملنه، ګرنۍ دررملنه، کودي درنو کې فره خدمتومانو او لویانو لپارد ماشو

 سته لو کې مرندستې په موه د هغې مررسو څو درکړې وه خربښ یو چې تاسو رسي. موږ تل خوکړسته وه مرنه ښايي له تاسو رسم خدمتوی يش چې کوالښت کوک چې سپارشئ څو

 ئ.تیا لرته اړرو چې تاسو وکړو

 لی شو.ي چمتو کونې په لټه کې وانو ته چې د پاملرنه تاسو یا ستاسو عزیزموږ د قضیې مدیریت خدمتو

 Trillium ه د نکو د لېست لپارئ د شبکې د چمتو کوکړين وبائ. مهرتیا نه لراجعې ته اړه مرلو لپارسه کوالنو ترغتیا خدمتوواين رونکي څخه د رمهم: تاسو د شبکې له چمتو کو
 ئ.رګود وښورنکي الچمتو کو

 نهغتیا خدمتوواين رود لویانو ر

 ه نه د هغو کسانو رسملنې منو د درACTنه یا لنې جدي پاملرلی يش. د ټونه انتخابور خدمتوه بېال بېل ګټوغتیا مسلو لپارواين رونکو څخه د ری خدمت چمتو کوموږ له ډیرلویان ز

ا خطر کې دي.ره په خوان رسغتیا له کمښت او بحروک چې د ري دي او څون کې بسرت شوغتووه په رغۍ رسواين ناروي چې د سختې رسته کومر

ٍ  سی، او د قضیې د مدیریت رسنو ته الصتوي فرر کاري بېال بېل ټیم، ګټونې مسلکيلی يش د پاملری کوې چې دوي چیرقف شولنو کې د خلکو ساتلو ته ونه په خپلو ټو ټیموACTد 

 ي.ند کیفیت ښه کړوی ژې د دورله ال

 نهغتیا خدمتوواين رومانو د رد ماشو

 ي څو ملنه اسانه کړي چې درسته کونځیو کې مرونو او ښوورو، کوغانو معالجې په ادارروه کېږي. له بسرت بهر ناررسو تررمانو خدمت په بئال بېلو الي ماشول شوغتیا ننګوواين رود ر

 سېږي.رنیو ته وری کوان او د دویو ځو

 ه د نۍ لپارری د کوانان او د هغوم/ځوتیباتو کې بریايل يش. د ماشوو تررنځي او نوور، ښوي څو په کوه کوزي او مبارنې لرغتیا جدي ننګوواين روانان د رمان/ ځونه ماشوختوځینې و

 تړ نه او د مالغانو خدمتووين بهر نارنه، د بیړاخه خدمتوغانو پرونو کې ښايي له بسرت بهر ناري. په دې خدمتون لرستې شتونه او مرو پر بنسټ یو لړ خدمتوتیاوو اړی د ځانګړهغو

 هئ او ونګ وه دي، موږ ته زره غونه ستاسو لپارم خدمتوئ چې کوتیا لرستې ته اړلو کې مرندي. که تاسو د دې په مونې همغږي شامل وام، یا د جدي پاملرګروښښ پرام، د پوګروپر

و.کړسته وه مررسی شو درالموږ کو
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 او تړي کیمیاوغتیا او ورذهني خپل څنګه ه ز

 م؟وکارګټې و
 مم؟موملنه واو درکو( د تړل یا نشه يي توي (الکوه څنګه د کیمیاوز

 او ي تړد د کیمیاوښورنکی ال چمتو کوTrilliumئ. د کړښتنه وستې غوئ، د مره لرنزئ چې ستوه سختې دي. که فکر کونۍ لپاررله کود او ټوې د فرنزکو ستول او نشه يي تود الکو

 هئ.ونګ و ته هم زTrilliumه ستې لپارلی شئ د مرهلی شئ. تاسو کوته ورنګ وي چې تاسو زنکي لېست جوړملنې چمتو کودر

 نیسئ.خت وه د لیدو ونکي رسغتیا چمتو کوواين رويس د رئ نو باید سمالتیا لرنې ته اړغتیا پاملرواين روکه د ر

 هئ.ونګ و ته زTrilliumنکي، یا ي هر چمتو کود کې لېست شوښورنکي الو د چمتو کوTrillium ، تاسو د ئتیا لرنو ته اړغتیا خدمتوواين روکه تاسو سماليس ر

لی شم؟نکی پیدا کووغتیا چمتو کوواين روه څنګه یو د رز
 پهته پرنګلیيس اله چې نکی وکوچمتو سې ادیا مني ن غاورناي نوې چئ لرتیا ړاته ستې مرکې لو ندموپه نکي کوچمتو سې ادد که . منينه ن غاورناي نونکي کوچمتو  Trilliumځینې 

 .یشولېست کې د ښورالنکي کوچمتو  Trilliumد چې ئ کړب نتخاان غتوورسې ادید باسو تاه رلپانې ملرپاي دعان غتوورد . هئوونګ زته  Trillium، يکوې خرببه ژبله 

 .http://providersearch.trilliumhealthplan.comئ په: د کاپي کړښورنکي الوئ یا د چمتو کوکړنکي په هکله پلټنه ووئ د چمتو کونټ لرکه انټر

TRILLIUMې:هئ که چېرو ته و
ئ.تیا لرستې ته اړه مرلو لپارندي، موې کوبه خربته په بله ژنکی چې له انګلیيس پرونکي یا داسې چمتو کوغتیا چمتو کوواين رود ر 	

 ټریلیم څخه Trilliumی مړئ چې لولرتیا ود کې نشته دی. تاسو به اړښورنکي ال چمتو کوTrilliumوینئ چې د نکي وغتیا هغه چمتو کوواين روئ د راړتاسو غو 

ه دی.و قضیو لپارې د ځانګړازل تصویب یوئ. دا ډوسه کړالمخکینی تصویب تر

ئ.تیا لرلو ته اړلونکي بدغتیا چمتو کوواين روتاسو د خپل ر 

 ئ.تیا لرستې ته اړلو کې مرنو همغږي کوغتیا خدمتووي چلند رښل شوتاسو د نا پو 

	

	

	

م؟ کړم، نو څه باید ولرتیا ولو کې مرستې ته اړه کورنکي په غوغتیا د چمتو کوواين روه د رکه ز
 هئ. که ونګ و ته زTrilliumئ، تیا لرستې ته اړلو کې مرنکي په انتخابوغتیا چمتو کوواين روی يې ویني. که د ري چې دونکي انتخابوغتیا چمتو کوواين روي د ر غړTrilliumد 

 نکي ته يې بدل غتیا بل چمتو کوواين روئ چې د راړي یا غوی نه ود کې لېست شوښورنکي ال چمتو کوTrilliumي چې د لی ونکی لیدغتیا یو داسې چمتو کوواين روتاسو د ر

 هئ.ونګ و ته زTrilliumئ، کړ

 م؟کړقات وه مالنکي رسغتیا له چمتو کوواين روه څنګه د خپل د ر ز
 ه ستې لپارلو کې د مره کورنکي په غوهئ، یا د چمتو کوونګ ونکي ته زي هر چمتو کود کې لېست شوښورنکي ال چمتو کوTrilliumی شئ د اله، تاسو کولو لپارد پیل کو

Trilliumر تر لی، ژسېدخت ته نه شئ راخلئ. که د لیدنې وخت وه وی لیدو لپارسه د دوالی شئ سمداله کړ، نو کورنکي غوغتیا چمتو کوواين روهئ. کله چې مو د رونګ و ته ز 

 ی ښايي له ئ، دوکورسه ولې لیدنې له الته چې ولو پرونکي د خربغتیا چمتو کوواين روئ، خپل د رکورسه وهئ. که مو لیدنې له الونګ ونکي ته زغتیا چمتو کوواين روه خپل د ررژ

 ي. کړښتنه ولو غونکي اننتخابوغتیا چمتو کوواين روي رتاسو څخه د نو

 نهغتیایی چلند خدمتووي رنا پوښل شو
 لو نې په همغږي کواين پاملرونو لکه اوږد مهاله ري. که د دې خدمتوکړر به یې وOHPي، خو کورن يې پیسې نه وغتیايي پالولنې ر ټوTrilliumي چې ن لرنه شتوځینې خدمتو

ئ. کړښتنه ولو غوو کوه د خربنکي رسونې همغږي کوهئ. د پاملرونګ ونو ته زو خدمتو غړTrilliumئ د کړين وبائ، مهرتیا لرستې ته اړکې مر

 ي دا دي:ي نه دي چمتو شور له لوTRILLIUMنه چې د نو ځینې مثالوي خدمتوي پوښل شور له لوOHPد 

مل؛ ي دره ځانګړنو لپارغتیا ځینې حالتوود چلند ر 	

http://providersearch.trilliumhealthplan.com
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ر بیا تادیه پ کووه د معالجې ګرو لپاره غړنو څخه کم عمر کلو21د  	

 ملنهاين دروه اوږد مهاله رو لپارته عمر غړرنو او تر هغه پو کلو18د 

 ه و لپاره غړته عمررنو او تر هغه پو کلو18نو کې د ورو کونیززود بالغانو په ر

نه  شخيص پاملر

	 

	 

 -877-1پهته نو متوخدو غړ Trilliumد ، هرلپالېست بشپړ یا تو مامعلوو رنود 

 .ئهوګ ونه زرس600-5472 

 لی شم؟السه کومل تره څنګه د خپلې نسخې درز

Trillium په Oregonي. هغه نسخه چې مل لرنو کې درنوملتوی در کې په ډیر 

 Oregon سئ. که د ي؛ یوه مناسب ون ته چې ستاسو لپارملتوې هغه درکړډاکټر در
ه باید اړنکی دووکورن او نسخه وملتوئ، درتیا لرڅخه بهر نسخې اخیستو ته اړ

 ه لو لپارښتنه کوي، د استثنا غوي واره ثبت يش. که اضطر ایالت رسOregonد 

Trilliumایطو کې به و رشې په ځانګړازهئ. یوونګ و ته زTrilliumی يش الکو و 

 ئ، تاسو کوره پیسې وملو لپاري. که تاسو د خپلو درچې تاسو ته دویم څيل تادیه کړ

 ی الکو وTrilliumایطو کې به و رشې په ځانګړازئ. یوسپارښتنه وښايي د بیا تادیې غو

ي. يش چې تاسو ته دویم څيل تادیه کړ

 ته له نسخې ه چې پرملو لپاري یا د هغه درلرمور ته د غیر فوTrilliumخپل ډاکټر یا 

 هئ.ونګ وه زستې لپارل کېږي، د مردوپېر

 ه اخيل په غتیا لپارواين رومل چې خلک يې د ری در ډیرښو.لې نسخې نه پوموږ ټو

 ل کیږي. کوري يې پیسې ور له لو(OHA(ې غتیا ادارون رریګول د اومستقیم ډو

 او خپل د Oregon Health IDنکي ته خپل د وړمل جوئ خپل درکړين وبامهر

Trillium IDل کېږي.ته لیږه يش چې بېل چیرن به پوملتونه وښایاست. درټو کار 

 نهاين خدمتوين او بحرغتیا بیړواين رود ر
 نی حالت څه شی دی؟غتیا بیړواين رود ر

 ل، یا یو داسې ل یا عمل کول څخه بهر احساسووين حالت له کنټرغتیا بیړواين رود ر

 ئ. د سه کړالسته تريس مري. سمالسورحالت دی چې ښايي تاسو یا بل چا ته زیان و

 911 هئ، ونګ وښې ته زاين کرئ. بحره انتظار مه کون لپارریښتیني خطر د شتو
 ت کې د رنو په صونیو حالتوړ شئ. د بیړته ال)ER( نې نۍ خوهئ، یا بیړونګ وته ز

 نس اله د امبوهلو رسنګ و په ز911ی شئ د النه شته دي. تاسو کونس خدمتوالامبو

 مئ.موسی ورسنو ته الخدمتو

خې ته ی شئ برالسئ، کوخه کې اوبر)Clackamas( کاماس که تاسو په کال 	

 نګ ه ز رس8585-655-503ښې ته په اين کر ساعته بحر24 کې 7په 

 هئ.وو

خې ته ی شئ برالسئ، کوخه کې او بر)Multnomah(نه لټوکه تاسو په مو

 نګ ه ز رس4888-988-503ښې ته په اين کر ساعته بحر24 کې 7په 

 هئ.وو

خې ی شئ برالسئ، کوخه کې اوبر )Washington( اشنګټنکه تاسو په و

 ه رس 9111-291-503ښې ته په اين کر ساعته بحر24 کې 7ته په 

 هئ.ونګ وز

 ئ ين حالت په اوږدو کې تاسو احساس کوهئ که د بیړونګ و ته ز911

 ه ايش څو تاسو رسلیس به ستاسو پتې ته رندي نه دی. پوضعیت مو خوچې و

 نیيس. ه اړیکه وام رسګروان پردې بحري او د نږکړسته ومر

	 

	 

	 

 ي، نو څخه کم عمر لر کلو18ي، د ان وان کې دی یو ځوک چې په بحرکه هغه څو

 ته  TTY 711،3111-689-541ښې ان کرانانو د بحری شئ د ځوالتاسو کو

 اين ځنده بحرړ شئ. ګرته ال )ER(نې خونۍ د بیړهئ، یا ونګ وته ز 911هئ، ونګ وز

 غتیا مسلکي وځې د وړ ذهني رر و7نۍ کې  ساعته، په او24ځ کې رنه په وخدمتو

)QMHP(ي شته دي. د ر له لوQMHPاب به چمتو ملنې ځوي د مخامخ درر له لو 

 يش.ل ودوښوښتنې پر اساس وان غوګه د بحرې په کلینیکي تويش که چیر

 تیب کې ثبات لنې په ترښې هدف د ټونۍ کران بیړنه او د بحراين خدمتوځنده بحرد ګر

 نې ل، یا شدیدې پاملراندې کوين څانګې ته وړل، بیړمول دي نه محکوکورده وته و

 ن ګوان غربئ، د بحرسه کوالملنه ترغتیا درور کې د چلند جدي رتل. که په کوته ننو

 ساعته شته دي.24ځ کې رنه په وخدمتو

 ئ چې د دی چې فکر کوغي ده، یا شدید دروي حالت یو جدي ټپ یا ناڅاپه ناراراضطر

 سه سته تر اليس مرن؛ که تاسو سمالمل يش په ګډوښايي د مړینې یا جدي بدين زیان ال

 نۍ ه یاست. بیړارم هم شامل دی که امیندولی ماشوئ. په دې کې ستاسو نا زیږیدنه کړ

 ه د ين حالت لپارځې شته ده. د بیړره ونۍ کې او ساعته، په او24ځ کې رنه په وپاملر

 نو نیو خدمتود بیړی شئ. ته تلالتیب ترن، یا بل غتووپه هر ځای کې هر رتو متحده ایاال

 و ره د نويس په اړرسم ځای کې د النو ته په کونې خدمتوسته پاملروراو د ثبات څخه و

 م؟"مونکی ووه څنګه یو ډاکټر یا چمتو کوئ "زرګوه، وماتو لپارمعلو

 ه ين حالت رسټي څخه بهر یم او له بیړګوه له ښارکه ز
 م؟کړمخ شم، نو څه باید و

 ، )Clackamas(کاماس ه کالملنې لپارئ او د درلرين حالت وغتیا بیړواين روکه د ر

 ته نه شئ خو ته بېر بر)Washington(اشنګټن  یا و)Multnomah(مه ملتنو

 نې نۍ خوړ شئ. ستاسو د بیړنې ته النۍ خودې بیړن نږغتوولی شئ د ری تاسو کوتلال

 تو کې یاست. د غیر ښل کیږي چې تاسو په متحده ایاالې پورخته پولیدنه به تر هغه و

نې څخه کار مه اخلئ.نۍ خوه د بیړنې لپارنۍ پاملربېړ



TrilliumOHP.com  |  1-877-600-5472 (TTY 711) :50   | د غړو لپاره وړیا خدمتTCHP22

 نه تر السه وسته څنګه پاملررين حالت څخه وتر بیړ
 م؟کړ

 ئ. د تعقیبي ښل کیږي چې تاسو ثبات پیدا کړې پورخته پونه تر هغه ونۍ پاملربیړ

 هئ. کله چې ونګ و ته زPCPه خپل نکي لپاروغتیا چمتو کوواين روه د رنې لپارپاملر

 ين حالت کې نه ګڼل کیږي.ښل کیږي خو په بیړنې پوتاسو ثابت یاستئ، تعقیبي پاملر

م؟يل تر السه کړه سپرما د لیدنې لپارلی شم زه کوایا ز

 ه  تMTMد ئ کړوين بامهر، ئلرتیا ړاته ستې مره رلپاو سېدرد ته نو توقامالخپلو سو تاکه 

 وشی لوکږ و. مئهووګ نل زوا ډیړوه ې پک 711ه  پ877ا  ی541-682-5566

 سوتا. ئلرنه ه رالو سیدرد ته ر ومشایا کټر اډنو ښوغاد ، کټراډخپل سو تاکه و کړوسته مر

 .ئکړسه الترسته مرکې لو کویه دتاه رلپالۍ سپرد چې ئ لروتیا ړوې دد يي ښا

 کې( او استینافنه (نیوشکایتو
م؟کړکه وه څنګه شکایت یا نیوز

 څخهنکي کوچمتو سو ستایا ، نومتوخدنې ملرپاغتیا ورد سو ستا، Trilliumد سو تاکه 

 رنکااله لیکئ وکه نیویا ئ کړویت شکاکې خت وهر په شئ لی کو، ستیاښه خونا یر ډ

 -877-1پهته نو متوخدو غړد ې زایو. وکړښه ن شیاچې و کړوهڅه به ږ مو. تهپر

 کیلو ې یره اللې تې په د دږ توا م، یTTY: 711، ئهوګ ونې ز ک600-5472

 Trillium Community Health Plan, 555 International ئ: وتاسو
Way, Building B, Springfield, Oregon 97477. 

نو نکي خدمتودوو پیرOregon Health Planی شئ د النګه کوتاسو همدار

 ج کې درڅو شکایت یا نیوهئ ترونګ وه ز رس0557-273-800-1څانګې ته په 

 ی باید د دې د ي. دوج کړته درکه درنکی یا بل کس ښايي نیوئ. ستاسو چمتو کوکړ

 ي. لره وه ستاسو لیکيل اجازلو لپاراجر کو

 ي  کار5سه کړ په الو او له هغې نیټې څخه چې موږ شکایت ترموږ باید دا حل کړ

 لیکو. هو یا وونګ وځو کې تاسو ته زرو

 ي  کار5و، موږ به تاسو ته د ځو کې حل کړري و کار5ی دا په الکه موږ نه شو کو

 لې. موږ ښايي ستاسو ي چې وڅو ترشیح کړو تراستوځو په اوږدو کې یو لیک ورو

 اخلو. موږ به ستاسو د شکایت خت وې ورځو پور و30ه تر سېدو لپارشکایت ته د ر

 ئ. تاسو ته به د خپلې اړغوایو تر هغه چې تاسو له موږ څخه ونه وه هیچا ته وپه اړ

 ه ډیر لو لپار د شکایت حل کوTrilliumې ل يش که چیرکړبه باندې خرب درښې پر ژخو

 نیيس.خت وو

 اندې د شکایت نکی ستاسو په وړو او ستاسو چمتو کوTrilliumګه، نې په تود یادو

 لو څخه انکار چې افقه کوه مولو، یا د هغه څه رسسته کولو، په تحقیق کې مرج کودر

 ی ال نه يش کوTrilliumی. اله کوف ګڼئ کې عمل نه يش تر رسن خالتاسو یې د قانو

 ي.کړښتنه وته اخیستلو غولو د بیرېدرکې، استیناف یا اوله تاسو څخه د نیو

 لی ه څنګه کود يش - نو بیا زم خدمت رې کوکه چېر
 م؟کړشم چې د استیناف غوښتنه و

 لو ل يش، تاسو به د منفي ګټې مشخص کوودرد يش، کم يش، یا وې یو خدمت رکه چیر

 و. لیک کړرنکي ته هم خرب وئ. موږ به ستاسو چمتو کوسه کړال تر)NOABD(تیا خرب

 له ه بدئ چې خپله پریکړاړغوو )له موږ څخه وکړي چې څنګه استیناف وبه ترشیح کړ

 لو لوې د دې د بدرګۍ له السېدنه راللتي عادئ چې د استیناف او دوو(. تاسو حق لرکړ

 ښتلی شئ، چې منفي ګټې ل د استیناف غوئ. تاسو په شفاهي یا لیکيل ډوکړښتنه وغو

 ي.ځو زیات نه ور و60تیا له نیټې څخه تر ټاکلو لیک د خرب

 سه التیا مو نه ده تري یاست او د انکار لیکلی خربنو څخه بند شوکه تاسو له خدمتو

 ه ایی چې د هغه خدمت لپارونکی تاسو ته ونې چمتو کوغتیا پاملروې یا ستاسو د رکړ

 لو سه کوالتیا ترلی شئ د انکار د خربي نه دي، تاسو کوښل شوئ چې پوکړربه پیسې و

 ی نه دی. کله چې انکار ښل شوښيي چې خدمت پوتیا به وئ. د انکار خربکړښتنه وغو

 ئ.کړښتنه ولی شئ د ټریلیم څخه د استیناف غوئ، تاسو کوسه کړالتر

 لی ه د عریضې غوښتنه کوما لپارنکی مې زآیا چمتو کو
 يش؟

 ي چې ستاسو په ه لرنکي اجازي، ستاسو چمتو کوي ود شونه رکه تاسو ته خدمتو

 ه ستاسو لیکيل یا شفاهي لو لپاره کورسي. موږ به د دې د ترکړب عریضه واستازیتو

 و. لرتیا وې ته اړاجاز

 ندې ګه تر پوښتنې الی توه په قوېکړه پرڅنګه یو
 نیسم؟و

 نې مسلکي به ستاسو د قضیې بیا کتنه په غتیا پاملروه اتیناف کې، د بېال بېلې رپه یو

Trilliumسیله:ئ په وکړښتنه وي. له موږ څخه د استیناف غوکړ کې و 

 :TTY هلو، نګ و کې ز5472-600-877-1نو ته په و خدمتود غړ 	

 ل؛ ښتنه کول د استیناف غو؛ او په شفاهي ډو711

 موږ ته یو لیک لیکلو؛ یا،

 ه. دا  شمیر3302مه ر فوOHPښتنه، د لو غوریدلو او د اوکود استیناف ډ

 نګ ه. تاسو موږ ته زې ول شوه لیږتیا لیک رسمه تاسو ته ستاسو د عمل خربرفو

ئ.کړښتنه ومې غورهلی شئ او د دې فوو
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 لو سلیک کوی شو ستاسو د الالهئ او موږ کوونګ وئ، زاړسته غوکه تاسو په دې کې مر

 ی ئ لکه ملګراړغوی شئ د یو چا څخه والو. تاسو کوکه کړمه ډره د استیناف فولپار

 ه په ستې لپارې او مررين مشوي. تاسو د قانوکړه ورسسته دریا د قضیې مدیر چې مر

هلی شئ. نګ ون ته هم زين تیلیفوه د عامه ګټو بیړ شمیر1-800-520-5292

 سه ال تر(NOAR(تیا د استیناف د حل خربځو کې له موږ څخه ر و16تاسو به په 

 افق یا نه. ه موې رسموږ له پریکړنکی زي چې آیا بیا کتوکړئ چې تاسو ته خرب درکړ

 و چې استوو، موږ به تاسو ته یو لیک ولرتیا وخت ته اړه ډیر وکه موږ د بیا کتنې لپار

 14 ئ )تر اړغوخت هم ور وو. تاسو ښايي نوتیا لرځو ته اړرو ور نو14لې موږ تر و
 تیا ه د خربسې لپاروې استیناف د پري یا متدید شو د معیارTrilliumې(. ایا رځو پورو

 سې څخه وايش، نو تاسو به د استیناف پرفادار پاتېدو کې ناکام رتیاو ته په وخت اړاو و

 ې د از به یوTrilliumئ. ریدنه پیل کړنه اواللت عادي یاست او ښايي د دوي شوستړ

 ه ګټه رو غوي که دا د غړکړښتنه وايل غووخت د ډېرسې د ووشکایت یا استیناف د پر

 ي.کړي چې داسې وو

 ی شئ د هغه الئ، تاسو کوپه داسې حال کې چې تاسو خپل اتسیناف ته انتظار کو

 لو وې چې د دې مخه نیوموږ له اصيل پریکړئ چې زکړرام ولو ته دوسه کوالخدمت تر

 تیا ئ چې د عمل خرباړغوی و. تاسو باید له موږ څخه وه، څخه مخکې پیل شوه ولپار

 ئ چې دا یې کړرځو په اوږدو کې خدمت ته ادامه ور و10سته د ورلو وسه کوالتر

 افق ه موې رسنکی د اصيل پریکړئ او بیا کتوکړرام وه. که تاسو خدمت ته دواودرو

 تیا کې د ئ چې تاسو د عمل اصيل خربکړرنو لګښت وي، نو تاسو باید د هغه خدمتوو

 ي.سه کړالسته ترورمنې نیټې څخه واغیز

 و  غړTrillium، OHPئ، تیا لرستې ته اړنو کې مرمورکه تاسو د استیناف په فو

 نیسئ:هئ، یا اړیکه وونګ ونو ته زخدمتو

 نه، قي مرستې خدمتون کې د حقوریګوپه او

 Portland Regional Office 
520 SW Sixth Avenue, Suite 700 

Portland, OR 97204 
ه( )وړیا شمیر6958-228-800-1 يا 503-224-4086

 څه م نو لرتیا استیناف ته اړې( شو(چټک ندي ګړه زکه 
 م؟کړبه و

 نۍ نې بیړغتیا پاملرور یاست چې تاسو د رنکی په دې باووکه تاسو او ستاسو چمتو کو

 ایاست چې وئ، موږ ته واله انتظار نه شئ کوئ چې د منظمې استیناف لپاره لرنزستو

 و چې تاسو له خپل اندیز کوئ. موږ وړتیا لري( استیناف ته اړندي )چټک شوتاسو ګړ

 نګ ئ چې موږ ته زاړغوی څخه وئ یا له دولره ونکي څخه بیانیه له ځان رسچمتو کو

 ي کارې یواو د هو وونګ زته ته دزموږ به عاجل دی. لې وچې دا ئ کړاو ترشیح هئ وو

 ندی استیناف و چې موږ د ګړڅو تاسو خرب کړلیکو ترته وځې په اوږدو کې به دررو

 72 نۍ ده موږ به تاسو ته په افق یو چې دا بیړې. که موږ موسه کړالښتنه ترغو
 تیا خت ته اړه ډیر وهو. که موږ د بیا کتنې لپارونګ وه زې رسنو کې له پریکړساعتو

 و. تیا لرځو ته اړرو ور نو14لې موږ تر و چې واستوو، موږ به تاسو ته یو لیک ولرو

ځو په اوږدو ري و کار32ئ. د اړغوې هم ورځو پور و14خت تر ر وتاسو ښايي نو

 ي او تاسو یا ستاسو ضېح کوه تولېږي چې پریکړ به تاسو ته یو لیک وTrilliumکې، 

 د يش.ښتنه رې د استیناف غوي که چیرکورتیا وې خربرن له النکي ته د تلیفوچمتو کو

 لی ه څنګه کود يش، نو بیا زما استیناف رې زکه چېر
 ي؟راوما غږ وه اړ باسم چې زشم چې ادار

 لت د ه د دون قايض رسي قانو ادارOregonی شئ د السته، تاسو کوورد استیناف و

)NOAR( تیا ئ. تاسو به د خپلې استیناف د حل د خربکړښتنه وریدنې غونه اوالعاد

ئ. کړښتنه وریدنې غولت څخه د اوئ څو له دولرخت وځې ور و120له نیټې څخه 

 ی شئ اللی شئ. تاسو کوي چې تاسو یې لیږلرمه وره فو لیک به یوNOARستاسو د 

 و، یا د استوومه دررښتنې فولو غوریدئ چې د استیناف او اواړغوله موږ څخه هم و

OHP0557-273-800نو ته په اجعینو خدمتو مر ،TTY 711هئ، ونګ و ز 

 ئ.اړغومه ور فو3302ه او شمیر

 موږ له لې زایاست چې تاسو ووی شئ قايض ته والېدو په اوږدو کې، تاسو کورد او

 تیا نه کیل ته اړښل يش. تاسو ونه باید وپولې خدمتوافق نه یاست او وه موې رسپریکړ

 ئ، لکه ستاسو ډاکټر. لره وک له ځان رسکیل یا یو بل څوی شئ یو والئ، خو تاسو کولر

 لی شئ د عامه ګټو ئ. تاسو کوکړرنه يې وئ نو باید فیسوکیل استخدام کړکه تاسو و

 ن ن د قانوریګوام او د اوګرونو پرستې خدمتوقي مرن د حقوریګوښه )د اواړیکې کر

 ئ. د کړښتنه و کې پوTTY 711 ،5292-520-800-1 کز( څخه پهمر

.wwwمات په ه معلوستې په اړين مره. د وړیا قانوب لپارې او ممکن استازیتورمشو

 oregonlawhelp.orgندل کیدای يش.کې هم مو 

 خت نیيس. په داسې ځو څخه ډیر ور و30ه له لو لپارنه د چمتو کوختوی وېدنه ډیرراو

 ئ سه کړالی شئ یو خدمت ترالئ، تاسو کوریدو ته انتظار کوحال کې چې تاسو خپلو او

 ه و تاسو لو لپاری و چې د دې بندوې څخه مخکې پیل شوموږ له اصيل پریکړچې ز

 سته ورځو ور و10سته تر ور نیټې څخه وNOARئ چې د اړغوباید له موږ څخه و

 ه ې رسئ او قايض د اصيل پریکړکړرئ. که تاسو خدمت ته ادامه وکړرام وخدمت ته دو

 ي سه شوالسته د ترورمنې نیټې څخه و د اغیزNOARي، نو تاسو باید د اصيل افق ومو

 ئ.ه پیسې تادیه کړنو لګښت لپارخدمتو

 م، نو لرتیا وېدو ته اړرندي (چټکو( اوه ګړې زکه چېر
 م؟کړڅه باید و

 نۍ نې بیړغتیا پاملرور یاست چې تاسو د رنکی په دې باووکه تاسو او ستاسو چمتو کو

 ې ايئ چې تاسو یووی، والسې ته انتظار نه يش کووېدو پررئ چې د منظمو اوه لرنزستو

 خې ته استیناف او د ېدو برر د اوOHPئ او دتیا لرېدو ته اړري( اوندی )جټک شوګړ

 نکي څخه بیانیه و چې تاسو له خپل چمتو کواندیز کوئ. موږ وړمه فکس کړرېدو فوراو

 ئ چې هئ او ترشیح کړونګ وئ چې موږ ته زاړغوی څخه وئ یا له دولره وله ځان رس

 ېدو د رئ. د اوسه کړه تر الېکړځو کې پرري و کار3لې عاجل دی. تاسو باید په دا و

.6035-945-503-1خې د فکس منرب دا دی: بر

http://www.oregonlawhelp.org
http://www.oregonlawhelp.org
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 ي او و چې غړکړلې هڅې ود يش ، موږ به معقوښتنه رریدنې غوندۍ اوکه ستاسو د ګړ

 ځو ره وو او د دوکړرتیا ويس شفاهي خربه سمالنکي ته د انکار په اړښتنې چمتو کود غو

 و.ه تعقیب کړتیا رسپه اوږدو کې به يې د لیکيل خرب

ل يش؟ودرنه به وما خدمتوایا ز

 ې رنه تر هغه پوئ چې دا خدمتواړئ او تاسو غوسه کوالنه تر خدمتوOHPکه تاسو د 

 تیا تر ېدنه حل يش، تاسو ښايي د عمل د لیک د خربرمي څو چې ستاسو اوموام ودو

 ئ. که کړښتنه وام غوځو په اوږدو کې د ګټو د دوري و کار10سته د ورلو وسه کوال

 ې په انتظار کې د ي، تاسو ښايي د پریکړښه نه وه ستاسو په خوېدو پریکړرې د اوچیر

 مات چې د شکایت، ل معلوي هغه ټوئ. د غړکړره باید پیسې ونو لپاره خدمتوامداردو

 ندي ه خول کیږي، ستاسو لپاروسې په جریان کې کاروریدنې پري اواستیناف او ادار

 یا 5472-600-877-1نو ته په و خدمتوی شئ د غړالساتل کیږي. تاسو کو

TTY ئ. کړن و تلیفو711 په 

 م؟کړم، نو څه باید والسه کړه بېل ترکه ز

 ئ - ځورنه له پامه مه غوئ طبي بېلوکړين وبائ، مهرنه کړن که تاسو باید تادیه وآ

 ي و ته نه تادیه شولو ادارلواټونکي د ری جمتو کوهئ. ډیرونګ وسه موږ ته زالسمد

 ا ري. دا خوکړا وه محکمه کې دعولو لپارسه کوالن د پیسو ترنه لیږي او ښايي آبیلو

 و.سته حل کړوره له پښېدو ونزمن کار دی چې د ستونزستو

ئ ئ چې تر السه کوالسه کړه بېل ترر چې تاسو د هغه خدمت لپاره ژمرهر څو

 کې یاست، تاسو باید:OHPيې؛ کله چې تاسو په 

1. 

  

 

 

  

 کې OHPایاست چې تاسو په وهئ، هغه ته وونګ ونکي ته زوجمتو کو

 ي. ته بېل ادا کړTrilliumئ چې د اړغوی څخه ویاست، او له هغو

 711  په TTY یا 5472-600-877-1نو ته په و خدمتوموږ د غړز.2
 OHPنکي تاسو ته د وایاست چې یو چمتو کووهئ او وونګ وسه زالسمد

 سته ه د بل په تصفیه کې مري. موږ به له تاسو رسه بېل ادا کوخدمت لپار

 ئ.سه کړالنه ترر بیلوئ تر هغه چې تاسو نوو. انتظار مه کوکړو

 لی شئ ښتنه کوه غولو رسنکي او موږ ته د یو لیک په لېږتاسو خپل چمتو کو.3

خت کې افق نه یاست ځکه چې تاسو د خدمت په وه موچې تاسو له بېل رس

 ساتئ.ه کاپي وه د لیک یونو لپار کې یاست. د خپلو ثبتوOHPپه 

 ی.ئ څو ډاډ شئ چې موږ بیل تادیه کړتعقیب کړ.4

 سه الل، سمدسه کړالنه ترند کاغذووې اړرکه تاسو د محکمې تر بېل پو.5

 ه ستې په اړې او مررين مشولی شئ د قانوهئ. تاسو کوونګ وموږ ته ز

 ن لیک ته کیل یا د عامه ګټو تلیفوه کې و شمیر1-800-520-5292

 ه رسدر سته ه مررسچې تاسو ي ن لرانین شتونکي قوف کود مرصهئ. ونګ وز

 ی.سه کړګه بیل تر الخت کې په غلطه تو په وOHPلی يش کله چې د کړ

 ئ او ډاډه نه یاست چې تاسو باید سه کواله بیل ترنو لپارنې خدمتوغتیا پاملروکه د ر

 ته په TTYاو یا  5472-600-877-1نو ته په و خدمتوئ، د غړکړرپیسې و

 هئ.ونګ وه ز رس711

 ي او د دې ه کوګه نه تر رسنکی د کاغذ کار په سمه توونه، ستاسو چمتو کوختوځینې و

 ئ. کړره کیږي. دا په دې مانا نه ده چې تاسو باید پیسې ودلیل پر اساس تادیه نه تر رس

 و، نکي ته تادیه نه کوي او موږ ستاسو چمتو کوی وسه کړالکه تاسو مخکې خدمت تر

 ي رموږ له لوي. تاسو ښايي زی تاسو ته بېل ادا کړالهم نه يش کونکی الستاسو چمتو کو

 تیا په دې و. خربنه کړره پیسې وايي موږ به د خدمت لپارئ چې وسه کړالتیا تره خربیو

 ي. که موږ یا ف کم کړنکی باید مرصوئ. چمتو کوکړرمانا نه ده چې تاسو باید پیسې و

 ی نه دی، ښل شوي پور له لوOHPایو چې خدمت د ونکی تاسو ته ووستاسو چمتو کو

 ئ.ننګوه وه دا پریکړلو رسښتنه کوریدنې غوئ چې د عریضې او اوهم حق لرتاسو ال

لیتنو مسؤفود مرص

 داد اري. هیڅ قرنه کړره پیسې ونو لپارنې خدمتوغتیا پاملروي باید د ر غړTrilliumد 

 لی:کیل نه يش کونکي وودادي چمتو کوارنکی یا مناینده، امانتدار یا د قروکو

 ل:ي ته بېل ادا کوغړ 	

 ياستوي بېل وې ته د غړلو ادارلواټود ر

 ي تر ر له لوTrilliumل څو د ه کورسقي اقدام تراندې حقوي په وړد یو غړ

 نکي داد چمتو کواری د قره چې غړم لپاري د کول کړاټونه روي مقدارسه شوال

 يل نه وته مسؤ

	 
	 

هئونګ وي خدمت ته زئ، د غړسه کړالکه تاسو بل تر

 غتیایي و ستاسو د ري.کوره پیسې نه ونو لپارو خدمتوي د پوښل شو غړOHPد 

 ي، چې استوت کې ورې په هغه صوازی يش تاسو ته یو بېل یوالنکی کونې چمتو کوپاملر

ي:د صحیح وارل موندې ټوال

 ن يې نه پوښي؛ پالOHPطبي خدمت هغه څه دي چې ستاسو د  	

 ن وه یو معترب تړئ، تاسو د تادیې لپارسه کړالمخکې له دې چې خدمت تر

 ه د نو لپارغتیایي خدمتوو - د ر3165ه مه شمیرر فوOHPی، د سلیک کړال

 م هم لو نوځورافقه )له پامه غونکي مودوو پیرOHPه د لو لپارکورپیسو د و

 یادیږي(؛

 دلی؛ي لګښت ښونو اټکل شومه د خدمتورفو

 ښي؛ او، خدمت نه پوOHPمه ښيې چېرفو

 ئ.افق یاست چې پخپله بیل تادیه کړي چې تاسو مومه کې ویل شورفو

 ن يې نه پوښي؛ پالOHPن خدمت هغه څه دي چې ستاسو د ملنود در

 ن وه یو معترب تړئ، تاسو د تادیې لپارسه کړالمخکې له دې چې تاسو خدمت تر

 ه د نو لپارغتیا خدمتوو - د ر3166ه مه شمیرر فوOHPی، د سلیک کړال

م هم لو نوځورافقه )له پامه غونکي مودوو پیرOHPه د لو لپارکورپیسو و

 یادیږي(؛ 

 ښیې؛ ملو لګښت ومه به د دررفو

 افق به ښيي چې تاسو موښي؛ او، و خدمت نه پوOHPښيي چې مه به ورفو

ئ.یاست چې بیل په خپله تادیه کړ
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 نې د غتیا پاملرو کې د رOHPه په خت باید زڅه و
 م؟کړره پیسې ونو لپارخدمتو

 ي ر له لوOHPم چې د ئ کوکړره پیسې ونو لپارتاسو ښايي د هغو خدمتو 	

 موږ د  نه اخيل یا زOHPئ چې رګونکي واندیز کوي که تاسو یو وړښل شوپو

 سه النې تري. مخکې له دې چې تاسو طبي پاملرخه نه ونکي شبکې برچمتو کو

 نکي شبکې موږ د چمتو کوی زړ شئ ، ډاډ شئ چې دون ته الملتوئ یا درکړ

کې شته دي.

 ئ کله ونه ه وړ لپار OHPئ که تاسو د کړروه پیسې لپارنو خدمتوتاسو باید د 

 سه کړ.الچې مو خدمت تر

 ئ چې د کړره پیسې ونو لپاری باید د هغو خدمتول استازتاسو، یا یو مايل مسؤ

OHPي نه دي:ښل شوي پور له لو 

	 

	 

 ه مفصله لو لپارنو د تادیه کولو د مخه د خدمتوسه کوالکه تاسو د دې تر 	

 ئ.سلیک کړافقه المو

 ه دی.مری لګښت څونو لېست شته او د دولو خدمتوافقه کې د ټو په مو

 د ې له مخې رنه شامل دي چې د مخکینۍ اجازپه دې کې هغه خدمتو

 ي.شو

	 
	 

 ي ې د اعتبار وړ ده که خدمت ستاسو یا ستاسو د استازازافقه یود تادیې مو 	

 ي. ی وځو په اوږدو ټاکل شور و30سلیک څخه د ال

 نکي د تادیې او ستاسو د بیمې تادیې وم چې چمتو کول، کوکورنس بېل ود بیال

 خت کې نه پيل کیږي.ز العمل دی، په هیڅ ولو طرج کومنځ د توپیر د چارتر

	 

 و چمتو ره له نوس زې،خو اوکړره پیسې ون د دې لپارما پالم او زن کې وغتووه په رز

 الی شم؟م. څه کوالسه کونه ترنکو څخه بیلوکو

 ي رنکي له لونې ته ځئ، تاسو ښايي د یو چمتو کونۍ خون یا بیړغتووکله چې تاسو ر

 نې نۍ خوګه، د بیړي. د مثال په توه کار نه کون لپارغتوويش چې د رملنه ومو در

 ی ي. دواندې کړنه وړنه کې خدمتوين خوي او په بیړلرز العمل وان ښايي خپل طرډاکټر

 ن، غتووئ، نو د راحي لرن کې جرغتووي. که تاسو په راستوښايي تاسو ته یو جال بیل و

ې په ازي. یولوژیست به یو جال بېل ولوژیست، او انستیزیوادیوار، راتوبرن الح، او آاجر

 Trillium ی په دې معنی نه دي چې ن بېل ادا کړغتوو د رTrilliumدې دلیل چې 
 ئ چې په ځورنه له پامه مه غوې. د هغو خلک بیلونکو ته اداینه کړو چمتو کورنو

 نکي ئ، هر چمتو کوسه کړالنه ترر بیلوه. که تاسو نوکړملنه ون کې ستاسو درغتوور

 ي. تاسو باید د کړربېل وTrillium ئ چې د اړغوی څخه وهئ او له هغوونګ وته ز

 خه.م؟" برکړم نو څه باید وسه کړاله بیل ترئ "که زڅارنه وواو پړ1-5

 ؟شملی یکورشې یکړپری پاد ند وژپل خد ل وډڅه ه ز
 ند ونې (د ژوې او مخکینۍ الرښوند د پای پریکړود ژ

 نه( صیتوو
 ي:کوه درمه ده چې تاسو ته اجازرين فود یو قانوښوره مخکینی الیو

 ئ ه هیلې رشیک کړنې لپارغتیا پاملروخې او د رنه، عقیدې، موښتوزخپل ار .1

 ئ.ی جې په خپله يې بیان کړالکه تاسو نه شئ کو

 اخلئ که تاسو نه م وه د یو کس نولو لپارې کونې پریکړغتیا پاملرود خپل ر .2

 ی بلل نې استازغتیا پاملروئ. دا کس ستاسو د رکړه وی دا د ځان لپارالشئ کو

 ي.کړافقه ولو مول کې د عمل کووی باید په دې رکېږي او دو

 نکو ي. له خپلو چمتو کونه کړي وونو پیروښورنکي ښايي د مخکینۍ الځینې چمتو کو

 نو څخه ډیر لویان  کلو18ي. د کړي وونو پیروښوری ستاسو د الئ که دواړغوڅخه و

 ن. دا ملنې څخه د انکار په ګډوي، له درکړه وه پریکړنې په اړلی يش د خپل پاملرکو

ی خپلو الغ یا ټپي يش چې تاسو نه شئ کووه نارمرک دوځ یو څوره وکېدای يش چې یو

 لیکلی ئ یا نه. که یو مخکینۍ اړغوملنه چې ایا تاسو یو ټاکلی درایی وونکو ته کوچمتو 

 لی يش نکي کوم هم یادیږي، ستاسو چمتو کو په نوLiving Willئ، چې د د لرښورال

 ئ، ستاسو چمتو نې نه لروښوري. که تاسو د مخکینۍ النې تعقیب کړوښورستاسو ال

 نۍ ري. که ستاسو کوکړي چې څه وکړښتنه ونۍ څخه پورنکي ښايي ستاسو له کوکو

 ه نکي به ستاسو د حالت لپاري، ستاسو چمتو کوی یا يې نه کواله نه يش کوپریکړ

 ي.کړملنه دري طبي درمعیار

 ب، نه لو ټیونه لکه د تنفس ماشین یا د تغذیه کولوي ډوملنې ځینې ځانکړکه تاسو د در

 ي مخکې کوه درلیکئ. دا تاسو ته اجازنو کې ووښوری شئ دا په مخکینۍ الالئ، کواړغو

 ئ - په هغه کړه ونې پریکړئ د خپلې پاملرلرتیا ونې ته اړل پاملرله دې چې تاسو دا ډو

 ما ئ، لکه که تاسو په کوکړنه ووښوری دې ته پخپله الالحالت کې چې تاسو نه شئ کو

 نکي به تل هغه څه ته غوږ کې یاست. که تاسو ویښ او  فعاله یاست ستاسو چمتو کو

 ئ. اړنیيس چې تاسو یې غوو

 مه رد فوښورنکو څخه د مخکینۍ الی چمتو کونو کې او ډیرنوغتووی رتاسو په ډیر

 /https://www.oregon.govمئ مونالین وه آی شئ یوالی شئ. کوالسه کوالتر

oha/PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee. 

aspx 

 نکو او ه د خپلو چمتو کوسئ چې د دې په اړلیکئ، ډاډه اود وښورکه یو مخکینۍ ال

 نې وښورې ستاسو الازی یوئ. دوکړری ته يې کاپي وئ او دوکړې وه خربنۍ رسرکو

 ئ، تاسو خپل مخکینۍ لوي. که تاسو خپل فکر بدلری يې وی يش که دوالتعقیب کو

 ه، د کاپي لو لپاره کونې لغووښوری شئ. د خپل مخکینۍ الاله کوخت لغود هر وښورال

 لیکئ،  وCANCELEDئ، یا په لویو لیکو کې ې يې کړئ او څیرکړښتنه وته غوبیر

 غتیا ون رریګوه د اوماتو لپارو معلورښتنو یا نولیکئ. د پوئ او نیټه یې وسلیک يې کړال

-800-1ګه په ، په وړیا تو0894-692-503-1نیسئ، په ه اړیکه وو رسپریکړ

 نیسئ.ه اړیکه و شمیر711 په TTYو، یا  شمیر422-4805

Trilliumي. تاسو ې نه کوښښ پریکړاساس د پونو پرورقي یا مذهبي باو د اخال 

 قي یا ی د اخالی د دوالن نه يش کوغتووی ډاکټر یا رئ چې یو ځانګړلرښتنه وښايي غو

 ن باید تاسو غتووي. که دا پیښ يش، هغه ډاکټر یا رکړمذهبي عقیدې له امله تعقیب و

 ئ چې ستاسو اړن غوغتووی شئ چې آیا بل ډاکټر یا راله کوایي نو تاسو پریکړوته و

ي.کړنه وپاملر

https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee.aspx
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 ي )په دې ې نه دي تعقیب کړتیاونو اړوښور د مخکینۍ الTrilliumئ چې که فکر کو

 ن څه دی(، تاسو لو پالو کوو ته د خربنو په منت کې غړوښورمعنی چې د مخکینیو ال

 ئج کړه شکایت در رسOHA لی شئ د کو

https://www.oregon.gov/oha/ph/ 
providerpartnerresources/healthcareprovidersfacilities/ 

healthcarehealthcareregulationqualityimprovement/pages/ 
complaint.aspx 

1-800-699-9075 :OHA 

 لی شئ:تاسو خپل شکایت دې ته هم استو
Health Care Regulation and Quality Improvement 

800 NE Oregon St, #465, Portland, OR 97232 
Mailbox.hclc@state.or.us ېښنالیک: بر

 0556-673-971 فکس: 
 0540-673-971؛ TTY: 711ه: د اړیکې شمېر

 -877-1پهته نو متوخدو غړد . شئلی ثبتوهم یت شکاه رس Trilliumله سو تا

600-5472 ،TTY ئستواولیک یو ته پتې ږ موزیا  711: شئی الکون تلیفو 

 International Way, Building B, Springfield, Oregon 555 ه: پ
97477. 

 میهه اعالملنې لپارغتیا د درواين رود ر

 ي که د مه لرره فوه یونې ته ستاسو د هیلو د لیکلو لپارغتیا پاملرواين رون د رریګواو

 ه ملنې په اړغتیا درواين روم دلیل په پار د خپل رئ ، یا که د کوان لرغتیا بحرواين رور

 ه میه بلل کیږي. تاسو دا بشپړملنې اعالغتیا درواين رومه د رری. دا فواله نشئ کوپریکړ

 لی شئ. د ې کوه پریکړنې په اړی شئ، په داسې حال کې چې تاسو د خپلې پاملرالکو

 ئ که تاسو اړنه غول پاملري چې تاسو څه ډوګندومیه دا څرملنې اعالغتیا د درواين رور

 ی يش الان کوه ډاکټره محکمه او دوې یوازلی. یوګندوهیڅکله خپلې هیلې نه شئ څر

 لی.ه نه شئ کوه پریکړملنې په اړغتیا درواين روي که تاسو د خپل رکړه وېکړپر

 ئ اړئ چې تاسو یې غوکړه انتخاب ونې په اړل پاملري د هغه ډوکوه درمه اجازردا فو

 ه م لپارلو په پار د یو بالغ د نوې کوه د پریکړنې په اړئ. دا ستاسو د پاملراړاو نه یې غو

 ه ي چې ستاسو لپارکړافقه وم اخلئ باید مول کېدای يش. هغه کس چې تاسو یې نووکار

 ه ېکړی به پري، دا سړي. که ستاسو هیلې لیکلې نه وڅاري او ستاسو هیلې وکړې وخرب

 ئ.اړي چې تاسو څه غوکړو

 نو  کلو)3(ه ښه ده. که تاسو د دې دریو نو لپار کلو)3(ې د دریو ازمه یورمیې فود اعال

 ې ښه پاتې يش تر څو رمیه به تر هغه پوی، ستاسو اعالاله نه شئ کوېکړپه اږدو کې پر

 ی شئ په داسې اله کوله یا لغومیه بدای شئ. تاسو خپله اعالکړه وچې تاسو بیا پریکړ

 مه خپل د ری شئ. تاسو باید خپله فواله انتخاب کونې په اړحال کې د خپلې پاملر

 ه م اخلئ، څو ستاسو لپارئ چې تاسو یې نوکړرنې ډاکټر او هغه کس ته ونۍ پاملرمړلو

ي.کړې وپریکړ

 ڼېپایب ولت یاان یګورواد ه رلپاتو مامعلوو رنود ه ړاپه میې عالاد ملنې ردغتیا ورين اورد 

 .http://cms.oregon.gov/oha/amh/forms/declaration.pdf: ئړ شه الت

 میه کې ستاسو ه ستاسو په اعالملنې لپارغتیا درواين رونکی د رکه ستاسو چمتو کو

 مه ده ره فوه یوی شئ. په دې کې د دې لپارالي، تاسو شکایت کوښتنې نه تعقیبوغو

https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRES-
OURCES/HEALTHCAREPROVIDERSFACILITIES/HEALTHCARE-

HEALTHCAREREGULATIONQUALITYIMPROVEMENT/Pages/ 
complaint.aspx 

 ئ:استوورخپل شکایت مو و
Health Care Regulation and Quality Improvement 

800 NE Oregon St, #465 
Portland, OR 97232 

Mailbox.hclc@state.or.us  ېښنالیک: بر
 0556-673-971 فکس: 

 0540-673-971؛ TTY: 711ه: د اړیکې شمېر

 م دي؟مات محرما شخيص معلوایا ز
 يص دينه خصوستاسو ثبتو

 مات شخيص دي. په دې کې ستاسو د طبي ثبت هر څه شامل دي او ل معلوغ ټوود نار

 ئ. موږ اکومندانو ته ری کلینیکي کارهغه څه چې تاسو موږ ته، ستاسو ډاکټر، یا د دو

 ين حالت کې، یا کله چې د و خو په بیړته نه رشیکوې پرمات ستاسو له اجازدا معلو

و.لره وي اجازراتو له لورايل مقرلت یا فدردو

https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/healthcareprovidersfacilities/healthcarehealthcareregulationqualityimprovement/pages/complaint.aspx
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 ه اړین دي ستې لپاره د مرمات چې تاسو رسې هغه معلوازين حالت کې، یوپه بیړ

 ي رګوي څو وکړنو بیا کتنه ومندان ښايي ستاسو د ثبتوايل کارلتي یا فدررشیک کیږي. دو

 ی شو. ستاسو الې چې موږ یې کونه چمتو کړه پاملررلو غوټوچې ایا موږ تاسو ته تر

 سته کې ورۍ لیدنه یا ومړي چې ستاسو په لواړغوډاکټر یا کلینیک ښايي تاسو څخه و

 مات باید رشیک يش، م معلوښيې چې کومه به ورئ. فوکړسلیک ولو الوماتو خپرد معلو

 ي چې ښيې ه نیټه هم لرمه یوري. فوتیا لرته اړری ولې دوي، او وسه کړالک به يې ترڅو

 ېږي.ل درخت رشیکوڅه و

 و. تاسو نو په پار رشیکوملنې، عملیاتو، او اداینو دلیلونه د درتوې ستاسو ثبوازموږ یو

 ي چې تاسو نه ک وي. که داسې څورګونه وک ستاسو ثبتوی شو چې څوالد کومحدو

 ایاست. تاسو له موږ ول وئ موږ ته په لیکيل ډوکړين وباي، مهررګونه مو وئ ثبتواړغو

 ي نه رشیک کړوه ستاسو ثبتورسری شئ چې موږ والښتنه کوڅخه د هر چا د لیست غو

 دي.

 میږي ستاسو طبي  نو)HIPAA(ن لیت قانود او میؤغتیا بیمې د لېږون چې د ریو قانو

 میت میت هم ویل کیږي. موږ د محريت. دې ته محري او شخيص يې سارغونه ژډوریکار

 ي چې ه ترشیح کوو چې په تفصیل رسه مقاله لرم یوتیا په نونو خربالعملوزد طر

 ئ موږ به یې در اړغوو. که تاسو يې ووکارمات وو شخيص معلوموږ څنګه د خپلو غړ

 تیا نو خربالعملوزمیت طرموږ د محرهئ او زونګ ونو ته زو خدمتوې د غړازو. یواستوو

 ئ.اړغوو

 یا  ب(PHI(ماتو ندي معلوغتیا خووه څنګه د خپلې رز
م؟د کړل محدونه، یا رشیکوکتنه، سمو

 نیسئ څو:ه اړیکه و رسTRILLIUMتاسو ښايي له 

 ي.کړښتنه ولو غونه د کتلو یا کاپي کود خپلو ثبتو 	

 ښتنه يې لو غودوايل د محدونګولو د څرلو یا رشیکووماتو د کارد خپلو معلو

 ي.کړو

 ي.کړښتنه ولو غوه کواک د لغود خپل و

 ي.کړښتنه ولو غولولو یا بدنو د سمود خپلو ثبتو

 ه  ستاسو په اړTrilliumي چې کړښتنه ونو د لېست غوختود هغو و

 ي.مات رشیک کړمعلو

	 

	 

	 

	 

 ی نکی ستاسو ډیرودای شئ. ستاسو چمتو کولوه کاپي درنو یوتاسو د خپلو طبي ثبتو

 ی ښايي د کاپي ئ. دوکړښتنه وی څخه د کاپۍ غوی شئ له دوالي، نو کونه لرطبي ثبتو

 ئ اړغوه کاپي ونو یوی شئ له موږ څخه دهغو ثبتوالاخيل. تاسو کوه مناسب فیس ولپار

 اخلو.ه ستاسو څخه مناسب فیس وو. موږ ښايي د کاپيو لپارچې موږ یې لر

 دای شئ خو تر هغه چې ستاسو چمتو لووه کاپي درنو یوغتیا ثبتوواين روتاسو د خپلې ر

 ي.امنځته کړې رنزي چې دا ښايي جدي ستوکړنکي فکر وکو

Trilliumي که د کړښتنه رلو غولولو، یا بدنو د کتلو، کاپي کو ښايي ستاسو د ثبتو 

 د يش، تاسو به ښتنه رئ. که مو غورنه ګوايي چې تاسو یې باید ونکی ووستاسو چمتو کو

ئ.سه کړاله یو لیک ترښتنې په اړدېدو د دلیل او د بیا کتنې د غور

 نو څانګې، د مدين ي خدمتوغتیايي او برشوتو د ر یا د متحده ایاالTrilliumتاسو به د 

 ئ. سه کړالمات تره هم معلولو په اړج کونو دفرت ته شکایت درحقو

 ه ب په اړندیتول د شخيص حریم د خوه څه ډوز
 ه ې په اړنزيص حریم د ستوم یا د خصوج کړشکایت در

 م؟ کړرر واپور

 ئ چې څنګه کړرر واپوې رنزئ یا د دې ستوج کړمیت شکایت درئ د محراړکه غو

Trilliumی شئ د الي، تاسو کوويل یا رشیک کړمات کاره معلو ستاسو په اړ 

Trilliumنو نو څانګې د مدين حقوي خدمتوغتیا او برشوتو د ر یا د متحده ایاال 

 منې نه يش. نو په پار اغیزمو شکایتونیسئ. ستاسو ګټې به د کوه اړیکه وله دفرت رس

Trilliumلو، په تحقیق کې د ج کوی چې ستاسو څخه د شکایت درال نه يش کو 

 ين ګڼئ، قانوافقې څخه انکار چې تاسو یې غیره د مولو، یا د هغه څه رسۍ کوهمکار

 اخيل.ان وتاو

 ئ اندې کړړيص حریم شکایت ولی شئ د خصوتاسو کو
 ې:ېښنالیک له الرد بر

Office for Civil Rights 
Department of Health and Human Services 

2201 Sixth Avenue 
Mail Stop RX-11 Seattle, WA 98121 

2290-615-206-1 ې: رن له الد ټيلیفو
 1019-368-800-1 وړیا: 

TTY: 1-800-537-7697 
 2297-615-206-1ې: ریا, د فکس له ال

تیانو خربز العاملومیت د طرد محر
 مات ه معلوه باید ستاسو په اړنو لپارنې خدمتوغتیايي پاملرومندان د ر کارTrilliumد 

 غتیا په ومات چې موږ يې ستاسو او ستاسو د رو چې هغه معلوهېږي. موږ پول کړاټور

 ن له مخې لتي قانوايل او دومات د فدرو شخيص دي. موږ اړ یو چې دا معلولواټوه راړ

ایو. و)PHI(مات ندي معلوغتیا خووماتو ته د رو. موږ دغو معلوندي کړخو
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 ه  څنګه ستاسو په اړTrilliumايې چې میه تاسو ته ونو اعالز العملومیت د طرد محز

 ه چې ماتو لپارنه به ترشېح نه يش. د هغه معلول حالتوي. ټوي یا رشیکوومات کارمعلو

 ز میت طرموږ د محرو او ساتو یې، موږ اړ یو چې تاسو ته زلواټوه رموږ یې ستاسو په اړ

 س مهال ایط چې اوتیا رشو. موږ اړ یو چې د خربکړمات دره معلوتیا په اړنو خربالعملو

 و.من دي، تعقیب کړاغیز

 ي. له کړتیا بدنو خربز العملومیت طر ښايي خپله د محرTrilliumنکي کې، اتلوپه ر

 يې له مخکې څخه Trilliumماتو کې پيل يش چې نه به په هغه معلونولول بدهر ډو

 ي. سه کوالنکي کې تراتلو به يې په رTrilliumمات چې نګه هغه معلوي، او همدارلر

 ن له ل يش لکه څنګه چې د قانوو کې و ځړTrilliumه کاپي به په تیا یوې خربد نو

 ي.تیا ومخې اړ

خت چې ئ هر واړغوه کاپي ونو یوالعملوزمیت طرتیا یا محرسني خربتاسو ښايي د او

 الی شئ سه کوالنالین هم ترئ یا اړیکه نیسئ. دا آه لیدنه کو رسTrillium تاسو 

http://www.trilliumohp.com.

 ي او وکارمات وه معلوملنې لپارته د درې پر ښايي ستاسو له اجازTrilliumڅنګه 

 يرشیک کړ

 ی و هغوو یا رشیک کړوکارمات وه معلونکو رسنې چمتو کوغتیا پاملروموږ ښايي د ر

 مات ښايي ل، معلونې کې ښکیل دي. د بېلګې په ډوغتیا په پاملروچې ستاسو د ر

 ه رشیک يش.لو لپاره کورسنې او ترون جوړملنې د پالستاسو در

 موږ ښايی

 غتیا وو یا د رسه کړالو څو تادیه ترو او یا یې رشیک کړوکارمات وه معلود تادیې لپار

 ل، موږ ئ. د بېلګې په ډوسه کوالو چې تاسو یې ترکړه تادیه ونو لپارنې خدمتوپاملر

 ه لو لپارکور د بېل وOHPنې په پار د غتیایی پاملروي ره د چمتو شوښايي د تاسو لپار

PHIو. چمتو کړ 

 هنې عملیاتو لپارغتیا پاملرومات د رموږ ښايي معلو

 و. د و یا رشیک کړوکارمات وه معلولو لپاره کونو ادارنامو او فعالیتوموږ د خپلو بر

 نو کیفیت ته بیا اخلو څو د هغو خدمتو څخه کار وPHIل، موږ ښايي له بېلګې په ډو

 ئ.سه کوالو چې تاسو یې ترکړکتنه و

 ملنېغتیا درواين رومات د رموږ ښايي معلو

 ه ځینې نو رسنونې پالي پاملر مدیریت شوOHPو ره د نونو د هدف لپارد فعالیتو

 و.مات رشیک یا تبادله کړمعلو

 هنو لپارغتیا فعالیتوود عامې ر

Trillium د OHAه يت او تازنه سايت ثبتوه چې حیاغتیا ادارودادي دی، د عامې رار قر 

 ي.غۍ تعقیبوون او مړینې، او ځینې ناروي، لکه زیږکو

Trillium هنو لپارنې فعالیتوغتیا څارو ښايي ر 

 ي. ي یا رشیک کړوکارمات وه معلولو لپارنکو تحقیق کونې چمتو کوغتیا پاملرود ر

 خت  به هغه وTrillium تیا ده.ه اړلو لپارن پيل کون او د قانونګه چې د قانوڅر

 لتي ايل یا دوي یا د محکمې حکم یا د فدرتیا وي چې اړي او رشیک کړوکارمات ومعلو

 ل يش.کړره وي اجازرن له لوقانو

 هنو او تحقیقاتو لپاروراپونې روه کارړد ناو

 ي.څاري او وسه کړالنه تروراپونې روه کارن له مخې اړ دی چې د ناوړټریلیم د قانو

 هنو لپاراموګرومتي پرټریلیم ښايي د حکو

 ي. ي او رشیک کړوکارمات وه معلونو له مخې د عامه ګټو لپاراموګرولتي پرو دورد نو

 ه  ګټو د ټاکلو لپار)SSI(يف امنیتي عاید  ښايي د اضاTrilliumګه، د مثال په تو

 ي.مات رشیک کړمعلو

 هي لپارد زیان څخه د مخنیو

Trillium ښايي PHIي څو د یو شخص یا خلکو ه رشیک کړنکو رسن پيل کو د قانو 

 نیيس.اښ مخه وب ته د جدي ګوندیتوغتیا او خوور

Trillium هنې لپار ښايي د څېړ 

 ا نه مشخص کسان نه روراپوي. دا روکاره ودې لپارنو د ووراپومات د مطالعې او رمعلو

 ين.پیژ

 نهوخیل دي، افشا کونې کې دو ته چې ستاسو په طبي پاملررو او نونۍ، ملګررکو

Trilliumي چې ستاسو مات رشیک کړه معلوو خلکو رسرنۍ یا نور ښايي ستاسو د کو 

 اض حق لو باندې د اعرتماتو پر رشیکونې کې ښکیل دي. تاسو د دې معلوپه طبي پاملر

 ئ.لر

 ي تیا لره ته اړل ستاسو لیکلې اجازنه او افشاء کووو کاررد نو

Trilliumلو تر مخه ستاسو د لو یا افشا کووماتو کاره د معلونو لپارو حالتور به د نو 

ی اله کوه لغوخت په لیکلو رسه هر وي تاسو دا لیکلې اجازکړښتنه وې غولیکلې اجاز

 نه یا افشا ومه کاره که مخکې له مخکې کوې رس ستاسو د اجازTrillium OHPشئ. 

 ته نه يش اخیستئ.ي، بېري وه شونه تر رسوکو

 ي ساتنه کوPHI انین د ر قونو

 ر ه نولو لپارلو او افشا کووماتو کاره د معلونه ستاسو په اړاموګرو پرTrilliumی د ډیر

 ئ څو کړره و ته خپله لیکيل اجازTrilliumګه، تاسو باید د ي. د بېلګې په توانین لرقو

 ي.ي او رشیک کړوکارنه وملنې ثبتوي انحصار درستاسو د کیمیاو

 نه څه دي؟میت حقو د محرPHI ما د ز

 يې ستاسو په Trilliumئ چې نه لرندې حقوماتو په هکله الغتیا د معلووتاسو د ر

 يت. ه سااړ

 لو حقسه کواللو او ترنو د لیدد خپلو طبي ثبتو

 سه الئ یا يې تررګونو کاپي وئ چې د خپلو طبي ثبتودو کې، تاسو حق لرارو موپه ډیر

 لو نو د کاپي کوئ. تاسو ښايي د ثبتوکړښتنه وګه غوئ. تاسو باید په لیکلې توکړ

 ئ، سه کړالنو کاپي ترئ چې د خپلو ثبتواړاخلئ. که غوه وړف په غاه مرصلګښت لپار

Trilliumهئ.ونګ و ته ز 

 لو د غوښتنې حقه کون یا تازنو د سمود خپلو ثبتو

 مات بدل ي معلوک شورنو کې وئ چې خپل ثبتواړغو څخه وTrilliumتاسو باید له 

 ل ي. تاسو باید په لیکيل ډون لرتنه شتوومه تېرئ چې کوي که تاسو فکر کویا اضافه کړ

ئ.اندې کړښتنې دلیل وړئ، او د خپلې غوکړښتنه وغو

http://www.trilliumohp.com
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 لو حقالسه کونې لیست ترود افشا کو

 و ی په تیرئ چې دواړغو څخه د هغه خلکو لېست وTrilliumئ څو له تاسو حق لر

 ئ. په کړښتنه وګه غوي دي. تاسو باید په لیکلې توکړرنه ونو کې ستاسو ثبتوو کلوشپږ

 غتیا وملنې، تادیې، یا رمات د دري چې معلونه شامل نه وختودې لیست کې به هغه و

 ي چې مات شامل نه وي. په لیست کې به هغه معلوه رشیک شونې عملیاتو لپارپاملر

 مات چې ستاسو ي، یا هغه معلوګه چمتو شونۍ ته په مستقیمه تورتاسو یا ستاسو کو

ي.ي ول شوه لیږپه اجاز

 نو د غوښتنې حقدیتوه د محدولو په اړلو یا افشا کوو د کارPHI د 

 لو لو یا رشیکوو کارPHIه د ئ چې ستاسو په اړاړغوئ چې له موږ څخه وتاسو حق لر

 ته Trilliumئ او کړښتنه وګه غوو. تاسو باید په لیکلې تود کړايل محدونګوڅر

 نه دیتوئ چې محدواړئ او په چا باندې غواړل غودومات محدوم معلوایاست چې کووو

 ل ختم يش.نه په لیکيل یا لفظي ډودیتوال شئ چې محدوښتنه کوئ. تاسو غوپيل کړ

 لو حقه کوې د لغود اجاز

 سلیک از اله یو جولو لپارلو یا رشیکووماتو کارښتل يش چې د معلوغوکه له تاسو څخه و

 ښتنه ګه غوی شئ. تاسو باید په لیکلې تواله کوه لغوخت دا اجازئ، نو تاسو هر وکړ

 ي.م چې له مخه رشیک شوي کونه کړه وماتو اغیزئ. دا به پر هغه معلوکړو

 ايل د انتخاب حقنګولو د څري د اړیکې نیورموږ له لوز

 ل یا ه په یو ټاکيل ډو له تاسو رسTrilliumئ چې کړښتنه وئ چې غوتاسو حق لر

 څخه Trilliumل، تاسو له ي. د بېبګې په ډومات رشیک کړیو ټاکيل ځای کې معلو

 ي. تاسو استومات ور پتې پر ځای مو د کار پتې ته معلوی شئ چې ستاسو د کوښتالغو

 ئ.ښتنې اساس ترشیح کړئ. تاسو نه باید د خپلې غوکړښتنه وګه غوباید په لیکلې تو

 لو حقج کود شکایت در

 افق نه یاست چې ت کې که تاسو مورئ په هفه شولو حق لرج کوتاسو د شکایت در

 ي دي.ويل یا رشیک کړمات کاره معلو ستاسو په اړ Trilliumڅنګه

 لو حقالسه کوتیا پر کاغذ باندې د کاپۍ ترد دې خرب

 ئ. کړښتنه وخت د خپل حق د کاغذ د کاپۍ غوئ چې هر وتاسو حق لر

 غلۍ، ضایعاتو، ه څنګه د شکمنې درز

 م؟کړرر واپونې روه کارړیا ناو
 ه غلیو، ضایعاتو او ناوړه د درلو رسانینو په پيل کولو نافذه قومن یو چې د ټوموږ ژ

 ايل ن او د فدرلت د غلطو ادعاګانو قانوته د دون دې، پرنیسو، په ګډونې مخه ووکار

 ته. دیت څخه پرن د محدوغلطو ادعاګانو قانو

 ل دي:ندې ډوغلۍ بیلګې په النکي د درود چمتو کو

 ي یا د و پیښ شونه چې نه ووکوره بېل ونو لپارنکي د هغو خدمتوچمتو کو 	

 يي ته نه دي چمتو شونه چې غړوکوره بېل وکو لپارهغه تو

 ل دي:ندې ډونکي د ضایعاتو بیلګې په الود چمتو کو

 ي چې اړین نه ديموینو امر کونکي چې د تشخیيص ازهغه چمتو کو 	

 	 لکورملو نسخه وتیا څخه ډیر دره د اړملنې لپاري حالت درد یو ځانګړ

 ل دي:ندې ډونې بیلګې په الوه کارړنکي د ناوود چمتو کو

 خت ه هغه وملو لپارم درانډ نوه د برهۍ رسنه په ناپووکورنو بېل ونوملتود در 	

زیع کیږيمل تومي درچې عمو

 	 هرلپانو متوخدطبي ي رورضغیر د ه رسهۍ پوناپه نه وکوروبېل نکو کوچمتو د 

ل دي:ندې ډوغلۍ بیلګې په الي د درد غړ

 کو نو یا طبي توي د خدمتووند پاڼه کاري پېژته بل کس چې د غړي پرد غړ 	

 هلو لپارسه کوالتر

 ل دي:ندې ډوي د ضایعاتو بیلګې په الد غړ

 ن کې نسخې نه اخیستلملتوپه در 	

ل دي:ندې ډونې بیلګې په الوه کارړي د ناود غړ

 لسه کوالنو تري طبي خدمتورود غیر رض 	
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 لېدله نښلونې رسغتیایي پاملروستاسو د ر
 ر اپونې رو ناسمې کړرانینو چې له مخې يې د نوئ او د تطبیق وړ هغو قوکړرر واپوه ګټه اخیستنې رغلۍ، ضایعاتو او ناوړګه د درئ چې په پټه توګه، تاسو حق لري په تود غړ

 ه ه ګټه اخیستنې په اړغلیو یا ناوړي. موږ ته د دراستوو ته ونه مناسبو اداروراپوه ګټه اخیستنې رغلیو، ضایعاتو، یا ناوړ به د شکمنو درTrilliumندي شئ. ه سم خوی شو، رسالکو

 نۍ لیکه شته ده. ن بیړه د تلیفود ویلو لپار

 نیيس. موږ ته ين کېدو مخه وباو د قرو غړرئ! موږ ته ویل به د نوکړرر واپوه یې ررر تر ژې ده، ژه ګټه اخیستنه پېښه شول، یا ناوړغلۍ، ضایع کوتنې، دروئ چې تېرکه فکر کو

 ه ګټه اخیستنه غلۍ، ضایع یا ناوړئ چې غلطۍ، درر لرئ یا باوه شک لرماتو په اړي. که د ګټو ترشیح د معلوکړسته ولو کې هم مرندي کونې ګټو خوغتیا پاملروویل به ستاسو د ر

 نیسئ.ه اړیکه وموږ رسئ زکړين وباي، مهرن لرشتو

 ېن له الرد تلفو

 8664-685-866-1ګه نۍ لیکه په وړیا تونې بیړوه کارړغيل، ضایع، او د نامه درمخر
 نهي خدمتود غړ

 TTY 711 5472-600-877-1ګه په وړیا تو
 ګهپه شخصی تو

13221 SW 68th Pkwy #200, Tigard, OR 97223 
 ېېښنالیک له الرد بر

Trillium Community Health Plan, P.O. Box 11740 Eugene, Oregon 97440-3940 

 ئ در کړاپونه ده هم روه کارړل، او ناوغلۍ، ضایع کوئ درلی شئ هغه څه چې فکر کوسو کو تا
Office of the Inspector General 

 TTY 1-800-377-4950، 8477-447-800-1 یا HHS-TIPS-800-1وړیا 

 ئر کړاپوه ګټه اخیستنې قضیه رړغلۍ یا ناوي د دررنکي له لوته د چمتو کوچیر
Medicaid Fraud Control Unit )MFCU) Oregon Department of Justice 

 100 SW Market Street, Portland, OR 97201 
1890-673-971، فکس: 1880-673-971ن: ټلېفو

 OHA Program Integrity Audit Unit )PIAU) 

 3406 Cherry Ave. NE, Salem, OR 97303-4924 
)FRAUD01 )888-372-8301-888-1ښه: نۍ کر، بیړ2577-378-503 فکس: 

 https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Index.aspx ویب سایټ: 

 ئر کړاپوه ګټه اخیستنې قضیه رړغلۍ یا ناوي د درري له لوته د یو غړچېر
 DHS/OHA Fraud Investigation 

PO Box 14150, Salem, OR 97309 
ښهنۍ کر: بیړAttn 1525-373-503، فکس: )FRAUD01 )888-372-8301-888-1 ښه: نۍ کزبیړ

 https://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/Pages/fraud-reporting.aspx ویب سايټ: 

 محتسب
 ي. ګه کار کوي په توې منځګړمنځ د بې پرو تراکی دی چې د خلکو او ادارومحتسب یو عامه چار

 کې محتسب په دې ځای کې دی: Oregon په 

 500 Summer St NE Salem, Oregon 97301 
2341-947-503فکس 

لی شئ. ښتنه کوستې غو محتسب څخه د مرOHAې د رلو له الن کو تلیفو)TTY 711( 0450-642-877-1 تاسو د وړیا 

https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Index.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/Pages/fraud-reporting.aspx
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 نهوي اختیاره نولو لپاره کونو د ادارغتیا ثبتوو ستاسو د ډیجیټيل ر

 نه غتیا ثبتووه چې خپل ره دا اسانه کړو لپارن د غړايل قانوی فدرم یو نو په نو)CMS 915 F(نيس قانورسغانو ته د الولو او نار، د یو ځای کار کو2021، 1ی په الد جو

 غتیا ښه وي څو خپله رکوه درئ هغه چې اجازسی لررسنو ته بشپړ الغتیایی ثبتووسیله کې خپلو رځنده وس په خپله ګري. تاسو اوتیا لرته شدیده اړری وي کله چې دوسه کړالتر

 صې دي. ه خالچینې ستاسو لپارمې رسه شئ چې کوئ او پوه کړادار

 ر:تصو

 ي. غتیا تاریخ بشپړ کړونو رو پنځو کلوی يش ستاسو د تېرالئ او هغه ډاکټر کوي ډاکټر ته ځئ په دې چې ښه احساس نه کوتاسو نو 	

 ئ. وکارد وښورنکي اله چمتو کوه د تازلو لپارندنکي یا متخصص موتاسو د چمتو کو

 ئ. سه کوالنه تره پاملرري او ډاډه يش چې تاسو غوکړي څو ستاسو تشخیص ووکارغتیا مخینه ووی يش چې ستاسو د رالنکی یا متخصص کودا چمتو کو

 سس کیږي.وې یا ال هم پرد شوې ، رئ چې ایا ادعا اداینه شورګوټر ته ځئ څو وتاسو خپل کمپیو

* اخلئ.ه وغتیا مخینه له ځانه رسوه د خپلې رلو رسلونو په بدنوغتیا پالوئ، تاسو د راړکه غو

	 
	 
	 
	 

 ي.لونه بدنوغتیا پالوی رې دوځکه چړ يش ه الرسی نه د دوډوغتیا ریکاروی رچې د دوی يش الښتنه کوي غو کې، غړ2022* په 

 پر: ** يه دا اسانه کولو لپارندماتو مون د معلوی قانونو

 ې(     د شوې او رادعاګانې )تادیه شو 	

 خېي برماتو ځانګړستاسو د کلینیکي معلو

 ښښملو پون د درملتود در

 نکيونې چمتو کوغتیایي پاملرود ر

	 
	 
	 

 ئ. سه کړالمات تره معلولپارنو د نیټې سته د خدمتوور یا و1ي په رجنو کال د 2016لی شئ د *تاسو کو*

ئ.رګوي حساب ونالین غړه، خپل آماتو لپارو معلورد نو



TrilliumOHP.com  |  1-877-600-5472 (TTY 711) :60   | د غړو لپاره وړیا خدمتTCHP22

 ه شئې پوهغه کلیامت چې باید پر
 ل یا کچه په ه، د خدمت ډوده اجازد یا محدوي خدمت رښتل شو د غو)1(نه: کړ

 د خدمت د تادیې )3(ل؛ ل، ځنډ، یا ختموانۍ مجاز خدمت کمو د پخو)2(ن؛ ګډو

 لو کې پاتې اندې کونو په وړه د خدمتوخت رس په و)4(څخه په بشپړ یا قسمي انکار؛ 

 ناکامي چې په CCO د )5(ي؛ ي تعریف شورلت له لواتلل، لکه څنګه چې د دور

438.408 )b(ي؛ یا، کړنو کې عمل وکاټوخت چوي و کې چمتو شو)ې  د یو)6 

 ن غتیا پالون د رریګوي، د او لرCCOې یو ازه چې یونکي لپارسیدوايل سیمې د اوکلیو

 له مخې، له شبکې څخه )b()ii(438.52ل چې د دوښتنې رو د غوو شواجسرتد ر

 ي.وکاره خپل حق ولو لپارسه کوالنو تربهر خدمتو

 سه الن کې يې ترغتوونه چې په رهغه پاملرملنه: اين چدي دروغ روپه بسرت کې د نار

 نه باید تصویب يش.ل پاملرئ. دا ډوکو

 ملنې په ند په پای کې د طبي دروي د ژکوه در هغه سند چې ته اجازد:مخکینۍ الرښو

 ئ.ه خپلې هیلې بیان کړاړ

 ئ تاسو د هغه ښتنه کون غوه د پاللو لپارلوې بدې پریکړ کله چې تاسو د یوعریضه:

 ی. تاسو یو لیک لیکلئ یا ته امر کړافق نه یاست چې ستاسو ډاکټر دره موخدمت په اړ

 ي. دې له کړه بدن باید خپله پریکړلې پالي چې وی شئ څو ترشیح کړالکومه ډره فویو

 سیه ویل کیږي.ته د عریضې دو

 ه لیدنه.نکي رس د خدمت له چمتو کولیدنه:

 ملنه پکې شامېلېږي نو درنې د اختاللووادو د کارغتیا او د موواين رو د رغتیا:ود چلند ر

 نې همغږۍ نې همغږۍ، یا د جدي پاملرنې د مدیریت، د پاملرد پاملرن: نې پالد پاملر

 ه تړ رسنې د مالل شخص د پاملرن د ټونې پالن. د پاملره پالو لپارنو کې د غړخدمتو

 تړ، ه اړین مالسېدو لپارب ته د رندیتوغتیا او خووخو، رو شخيص موي. دا د غړسته کومر

 شتو تر منځ ن همکار، متحد، او د علمي ري. پالته کوچینې په ګونه، او رسپایلې، فعالیتو

 ين او حاومختیایي، چلند، تعلیمي، ري، پررلنیز، کلتوکز دی. دا کېدای يش طبي، ټومتمر

 يسه کړالساینې پایلې ترغتیا او هووه رري څو غورګوې وتیاومايل اړ

 نې په من پاملرو څخه اغیزو ادارره د نونه چې تاسو رس: هفه خدمتود قضیې مدیریت

 ي.سته کولو کې مرسه کوالتر

 سته ه مرنکي لویانو رسوغۍ لرواين ناروام د رګرو پرCHOICE د ام:ګرود انتخاب پر

 لنې پر اساس مناسب نې همغږي، د ټونې او پاملروکورڅو د محيل حساب وي ترکو

 ي.کړند وودیت کې ژد محدوه په لږ محدوتړ رسد مالنه، او د لیږخدمتو

 ل کړري څخه ورنکي ته د بل له لوه چمتو کوخیل یونې کې دستاسو په پاملره: رمشو

 ه.رې مشوشو

 مان دی لنې پر بنسټ جوړ ساز د ټوCCO) :A CCO(مان نې سازد همغږې پاملر

 نیو ری چې د خلکو، کونو څخه جوړ شولولو ډونکو ټونې له چمتو کوغتیا پاملروچې د ر

 ځای کیږي.ه یوه رستړ لپارغتیا مالولنې راو ټو

 یو مقدار ه پیسې(ه ثایته اندازنکي ته یووتادیه: (مریض په وسیله د خدمت جمتو کو

 ي. د ه له جیب څخه تادیه کړغتیایی خدمت لپاروپیسې چې یو شخص يې باید د هر ر

 ځینې Medicareغتیا بیمه او وي. شخيص ري تا دیه نه لرن غړغتیا پالون رریګواو

 ي.نه تادیه لرختوو

 ين، او ونګوه ویلچیر، زد لپارشیان لکه د مریض د لېږ: (DME(ات ه طبي تجهیزامداردو

 ی ي. دوام کوه دودې لپاره دي ځکه چې د اوږدې موامداری دونه. دوون بسرتغتوود ر

 فېږي.کو په څیر نه مرصد طبي تو

 ي. دا کېدای تیا لرنې ته اړستي پاملرغي یا ټپ چې سمالوه ناریونه: نۍ طبي حالتوبیړ

 کي. دا داسې یو څه ي هډود، یا مات شوي چې نه دریږي، سخت دري ونریزيش خو

 غتیا واين رونیيس. د رلو مخه وخو د سم کار کوکېدای يش چې ستاسو د بدن د ځینو بر

 ل څخه بهر احساسات، یا د ځان یا بل چا د ټپي کېدو احساس وين حالت له کنټربیړ

 ل دي.کو

 تنې نس یا الواله د امبولو لپارسه کوالنې تر د طبي پاملرلۍ(:ټ (سپررانسپونی تربیړ

 ي.نه کومهال پاملرتنې پرلۍ یا الو د سپر)EMT(ان ين طبي تخنیک کارل. بیړوکار

ER او ED :ې چې د ن کې هغه ځای دی چیرغتوونۍ څانګه، په رنه او بیړنۍ خوبیړ 

 ی شئ.السه کوالنه تره پاملرين حالت لپارغتیا بیړواين روطبي یا ر

 ي یا نه ښه کوغتیا حالتوواين رونه چې ناڅاپه جدي طبي یا رهغه پاملرنه: ين خدمتوبیړ

 ي.يې با ثبات کو

 ي. ستاسو د ظاهر ته کورن تادیه نه وغتیایی پالوهغه شیان چې رنه: ي خدمتوبهر شو

 احي، او هغه شیان چې په خپله ښه کیږي، ستیکي جرنه، لکه د پاله خدمتولو لپارښه کو

ي دي. ال بهر شوکام، معمولکه ز

 باید CCOsايي ن ونکي، یا کلینیک په هکله شکایت. قانوون، جمتو کود پالشکایت: 

 ایي.واب وهر شکایت ته ځو

 ځني ره د ونه چې تاسو رسنې خدمتوغتیا پاملرو د رنه او وسایل:ګنې خدمتود استو

 ي.سته کولو کې مرلو، یا ښه کوده کونو او فعالیت ساتلو، زتوه د مهارند لپاروژ

 سته له وري. وکوره پیسې ونې لپارغتیا پاملروام چې د رګروهغه پرغتیایی بیمه ور

ي ښښ شوه د پولتي ادارکت یا دوئ ، یو رشکړسلیک وه الام لپارګرودې چې تاسو د پر
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 تیا نه میاشتني تادیاتو ته اړاموګروي. د بیمې ځینې پره تادیه کونو لپارغتیايي خدمتوور

 م یادیږي.ي، چې د بیمې د حق په نولر

 ه ښتنو لېست چې موږ رسد پوغتیايي خطر معاینه: ونه/ د روزغتیايي خطر ارود ر

 ي.سته کوهیدو کې مرتیاو په ښه پونې اړغتیا پاملروي رستاسو د ځانګړ

 ئ څو ستاسو سه کوالر کې يې ترنه چې په کوهغه خدمتونه: غتیايي پاملرونۍ ررکو

 ي. د کړسته ولو کې مرند کووسته په ښه ژورغۍ یا ټپي کیدو وواحۍ، ناره د جررس

 نو څخه دي.سته د دې خدمتوه مره او حامم رساړملو، خودر

 ه د نۍ لپاررک چې مړ کېږي او د هغه د کود هغه څونه: نې خدمتواحت خود اسرن

 ل، کوره ورملنه، مشود درنه د انعطاف وړ ده او د دراحت خونه. د اسرتتسلیت خدمتو

 نه پکې شامله ده.امښت پاملراو د ار

 ن کې د بسرت د غتووپه رغانو پالنه: ون کې د بسرت د ننه او له بسرت بهر نارغتووپه ر

 3ه ن کې بسرت يش او لږ تر لږغتووغ په روخت ده چې نارنه هغه وغانو پاملروننه نار

 ن کې غتووملنه ده چې په راحي یا درنه جرغانو پاملروشپې پاتې يش. له بسرت بهر نار

 دئ.ئ او بیا يې پریږسه کواليې تر

 ICC ه کچه. نو لوړنې د همغږۍ د خدمتود پاملر: (ICC(نې د همغږۍ د جدي پاملر

 ي ځان په تیا لرستې ته اړی چې مري. هر غړتړ کوتیاو مالنو او اړد پیچلو طبي حالتو

 نیيس.ه اړیکه ولی يش. د قضیې مدیر به تاسو رساجع کوخپله ر

 و ته کړي څو په ګوسته کوه مرمه چې له موږ رسرد لنډې کتنې فوين خطر کتنه: مړد لو

لی شو.سته کوه مررسرم څه شته چې موږ وچې ایا داسې کو

 نکي کوچمتو د چې ه لپارکسانو هغو د نکي وړباژنښې یا بې ژد نه: خدمتونکي وړباژد 

 ي.لیت لرلو معلوریده چې د اوي یا د هغو کسانو لپارې کوبه نه خربته ژرپه څیر پر و

 ي. هغه شخص چې نسخې د لیکلو وړ ونکی طبي متخصص: واز لرجو

 ښل کېږي. تاسو ګه پونه چې په قسمي توغتیا خدمتوواين رود رنه: ي خدمتود شومحدو

 د دي او په نه محدوهیږئ چې خدمتوئ که پوکړره پیسې ونو لپارښايي د دې خدمتو

 تیا څخه بهر ځي نه شامل دي چې د اړمنئ. په دې کې هغه خدمتونه وت پاملررصوهر

 ي چې څه غلط دي.مه کړڅو معلو

 ي، نه چې د طبي حالت یا نښې د مخنیونه او سامانو هغه خدمتوپه طبي لحاظ اړین:

 نو په مانا هم کېدای يش چې د ه اړین دي. دا د هغه خدمتوملنې لپارتشخیص یا در

 ي.ګه منل شوملنې په توي دري د معیاررطبي مسلک له لو

 Oregon Health Authority ن چې د غتیایی پالورن: غتیايي پالوطبي ر

)OHA(او ي تړي، او کیمیاواحي، د مخنیون طبي، جري. دا پالداد کواره قر رس 

 ي.اندې کونه وړخدمتو

 ملو لګښت نه نه، خو ستاسو د درتیب او څارملو ترستاسو د درملنې مدیریت: د در

 ښي.پو

 ئ که د اړي چې تاسو یې غوملنه ترشیح کویو سند چې هغه درغتیا الرښو: واين رود ر

ئ(.ان نه لرلو توې کوب شئ )د ښې پریکړغۍ له امله معیوواين نارور

 نې نکي چې د پاملراتو چمتو کون، او تجهیزملتونو، درغتیا، د غاښوواين روطبي، رشبکه: 

 ي.داد کواره قررسر و)CCO(مان همغږۍ ساز

 ی د شبکې نکی. که یو غړ په شبکه کې هر چمتو کوCCO د نکی:ود شبکې چمتو کو

 ي چې اړي غوي. د شبکې ځینې متخصصین غړکورنه ون لګښتوویني، پالنکي وچمتو کو

 ي.سه کړالاجعه تر څخه مر)PCP(نکي نې چمتو کوين پاملرمړی د لود دو

 ن نه دی وه یې تړ رسCCOنکی چې د ویو چمتو کونکی: ود غیر شبکې چمتو کو

 ګه ې تادیې په توه د بسپړنو لپار تادیه د خپلو خدمتوCCOی، او ښايي د سلیک کړال

 نه مني.و

 و ک چې له غړي، هغه څوخه نه ون برغتیايي پالوی چې د رفه سړ یو بې طرمحتسب:

 ي. سته کونو په حل کې مره د شکایتورس

 ن نه دی وه یې تړ رسCCOنکی چې د ویو چمتو کونکی: وله شبکې بهر چمتو کو

 ګه ې تادیې په توه د بسپړنو لپار تادیه د خپلو خدمتوCCOی، او ښايي د سلیک کړال

 نه مني.و

 غتیا.ولې رې تړرستاسو تر بدن پوغتیا: وفزیکي ر

 ئ.سه کوالنه چې تاسو یې له ډاکټر څخه تر هغه خدمتونه:د ډاکټر خدمتو

 غتیا وو د ر چې د خپلو غړCCOمان، یا غتیا سازواين رونو، رطبي، د غاښون: پال

ي.کوره پیسې ونو لپارنې خدمتوپاملر

 ل کیږي.کوره وهغه مقدار چې د بیمې د پالیسۍ لپارد بیمې حق: 

 ن به د ايي ستاسو پالیو سند چې و(: PAه، یا مخکینۍ تصویب (مخکینۍ اجاز

 نه مخکې له دې چې تاسو خدمت نه او خدمتونوي. ځینې پالکړره پیسې وخدمت لپار

 ي.نه کوال د دې پاملران معموي. ډاکټرتیا لرئ مخکینۍ تصویب ته اړسه کړالتر

 ایي مل چې ډاکټر مو وهغه در مل؛ د نسخې در

 ئ.رويې خو

 ملو په ملنې او د نسخې درن چې د درغتیايي بیمه یا پالورملو پوښښ: د نسخې د در

 يسته کواداینه کې مر

 م هم یادیږي، دا یو طبي  په نو"PCP"د : (PCP(نکی ونې چمتو کود ابتدایي پاملر

 ی کس دی چې مړال لوی معموي. دونه کوغتیا ته پاملرومسلکي دی چې ستاسو ر

 PCP ئ. ستاسو تیا لرنې ته اړئ یا پاملرې لرنزغتیایی ستووئ کله چې رته کورن وتلیفو

 کو متخصص، یا کله نا کله یو ن، د هډوس، د معالج معاوکېدای يش یو ډاکټر، د نر

 ي. طبیعي متخصص و

 ، یو معالج/طبي ډاکټر دی، PCPنې ډاکټر، یا ين پاملرمړد لونې ډاکټر: نۍ پاملرمړد لو

 نګه د بېال بېلو ي او همدارغتیا اندیښنه لروې ره چې د نه تشخیص شود یو کس لپار

 ي.ی اړیکه چمتو کومړنې ادامې لونو د پاملرطبي حالنو

 ال نو هغه ډاکټر ته چې تاسو معمود غاښونو متخصص: نې د غاښونۍ پاملرمړد لو

ي.بو ساتنه مو کورنو او اوځئ چې د غاښورو
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 ي.اندې کونې خدمت وړغتیا پاملروه چې د رهر هغه شخص یا ادارنکی: وچمتو کو

 ه، دې لپاراک، فعالیت، یا چلند د ونه د ځوي خدمتوځانګړنه: نې خدمتوغود بیار

 سته.ورنې ووه کارادو ناوړاحۍ، ټپي کیدو، یا د موال د جرمعمو

 تیا نه ې ته اړين معالج اجازمړه د خپل لونې لپارپه دې مانا چې د ياملراجعه: ين مرځا

 ئ.لر

 ملو اخیستلو کې د ملنې، یا ستاسو د درنې، درخم د پاملرد زنه: د مسلکي نرسنګ پاملر

 غتیایی ور رر کې د کور، یا په خپل کوسنګ کون، نرغتووسته. تاسو په ري مررس له لونر

 لی شئ.سه کوالت ترسینګ مهاره د نرنې رسپاملر

 نې ل پاملرغۍ د ډووخې یا نارې برې ځانګړ طبي مسلکي چې د بدن د یومتخصص:

 ي.نه لرزوې ره ځانګړلپار

 OHA ه د ه د عمل په اړلو لپارلو یا بندولو، کمودود ګټې رېدنه: رنه اواللت عادد دو

 ي.کړښتنه وریدنې غولی يش د اوی کوو استازی یا د غړ غړOHPریدنه. د او

 ئ، چې ټپ تیا لرځ اړرته وره په ود لپارئ چې د جدي درلرپه پام کې ونه: نۍ پاملربیړ

 سه خې د فعالیت له الساتئ، یا ستاسو د بدن د برابېدو څخه وغۍ له زیاتو خرویا نار

 ئ.کړی ولو څخه مخنیوکورو

نهیادښتو
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