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 اتئیجز کتاب تازه د الرښود

Trillium Community Health Plan  ل ا فدرا دي؛ دو لیکنه کنومبیا یا یې کړې کنه یلنوم ې ې نوي چ لېږالرښود ته یوغړو هغو
 سو په ې تاي چاکړر ربه خاړدې ته په موږ  Oregon Health Authority (OHA) ي چېله هغه کېږه تله مخې وروسینو ناقو

(OHP) Oregon Health Plan  ی شئ لا کویدپد کتاب الرښو یاو نولو تازه تر ټو. دلته ېکنه کړیلنوم کې 
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html. ه تتې که مرس

 . TTY: 5473-600-877 ووهئ نګز  5472-600-877ېرهدغه شمه پنو ته توکو خدمنېرودوپئ، د لرتنه پوښا کومه یئ، لرتیا اړ

 :وونېرښه یا الر تخنیکونګټو

 ه وکړي.سته درسري مریل ښاېدنو پوهفویتعرغو ، پر دئ وکړاجعهی ته مرتاب پاود کالرښ لپاره د یفیمو د تعرلد ک •

  IDغړود   Trillium Community Health Planاو د  Oregon Health Plan (OHP)له ځان سره دل ت •
 لرئ. و کارډ
o تاسو به داو راشي ه بېله توګپه  دا به دښت:یاTrillium Community Health Plan   لهغړو دID   کارټ

السه کړئ.  رتډ کار  ID Oregon Health Plan (OHP)ندې داوړ

لي رک د هيشوپه ضمیمه سره ښود کتاب الرغه له دارډ ک  IDغړود   Trillium Community Health Planل دپتاسو خ •
  شته: لومات ندې معالا ارټ کې مو دک  IDئ. پهالسه کړټ کې ترپاک

o م سو نوستا
o  نمبرڼی پاندیژپستاسو 
o  لوماتن معالپستاسو د 
o لوماتاو معنوم کي نکووچمتو نې لریي پامادتباسو د ستا
o  هشمېر ونفیلټتونو د کو خدمنپېرودود 
o هېرمیفون شلټي د بې ته د السرسژ 

_________ ا دی دنوم کي نې کووندا د وړنېلریي پاماتدباا د زم •
o ه دې یېره شم _________

دی. ر ټاکډغاښو نې د لریي پاماتدباا د زم • _________
o ه دې یېره شم  _________

_________ دي ا کي دنو کووتزما نور چم •
o ه دې یېره شم _________

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 یا مرسته.وړ ڼواو بژبو ورو په ن
 و نو اروګراموپ د  Trillium Community Health Planدې چي ق لرحک وڅهر 

 و نو اورام پروګزموږ لهې چي ق لرحو ېدهپوې د  د پرل غړيټو. ي ش پوهړهپه او ونخدمت
  لي.خوا ګټه ګهنڅو ونخدمت
   و:ستې ورکومر وړیا ډولدا موږ 

  اړنهي ژبفا شبېد اشاروي ژ    •
  اړنهي ژبفاشي شوق یصدتو  برابر اشرایطو پر  ژبې دیلو و درهپابو لنورو ژد     •
   وادلیکلي مو کې  ژبنوروپه    •
  لفباد ړندو ا   •
  اپچی ول   •
   ڼې نورې بغږیزه او   •

  

 :  شئندلیڼه کې موپاېب  و پهدېالنکتاب زموږ  الرښود غه دد غړي
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-

plan/for-members/handbooks-forms.html  ته ستېمرکه  
 رهس  5472-600-877په ته تدمخونکي ودیېر پپوښتنې لرئ، د یا تیااړ

  TTY: 877-600-5473هئ، وونګز
 

  . کړئسهترال ڼه کې با ی ژبه بله پهاتمعلوم

 و  نوره پوېتیاررخ  CCO دتاب یا کود الرښغه دکهد ل مواد غړوی ازسو استتا سو یاتاس

 د . ئشول سه کترال، وئکیې غوره و  تاسېچڼه  برههبله  یا  لیکلبری، اپچی ، لوبوژ

ومات ڼه ورته معل برهه. ده وړیا تهدا مرس. ړئرالسه ک تواد به مکېو ځور  5پهنې ښتغو

    : دي  داګېبېل د موادو د غړو. لري

   کتاب دښودغه الر •
  ېست لنورملشوو د ښلپود •
 ت س لېنکو کووتومچد  •
  وېتیابرخیناف ست او اار، انکشکایتد یکونه لکه ل •

 

 تیا و د اړستاساره  لپبڼې یا ېبلې ژبد  به و کارونهریدلیا او، استیناف ونویتکا ش،ټوسو د ګستا
  . ي ود نهیا محدود سټ ربنپر 
 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 د پاڼه کې ېب و  www.trilliumohp.com پهږشئ. زموتلی وښل غښنایی ډوبری په وادم
  په ناداسم ئ کوې غواړچئ ړپوه ک ته ره سهربانۍپه م. موږ ه ډکه کړئرمو فودي اړیکخون
 یی یښناربد د ن سبلم یا کوتاب د کو الرښد غړوږ شي. که زموول ستوادرته یک کې یښنالبر
  .  وغواړيزهاج اتولو اسکښنالیبرید  سوبه له تا خدمت کيندویرو پوکړئ، دتنه وښپۍ غکا
 ونکې ودرد پېدارنګه  همي.کیږول ارموافقت سره کستاسو په  یوازېه به پت نالیکیښبرو اسست

 .  TTY: 5473-600-877؛ شئوهلینګ ز  5472-600-877 پهتهو ونخدمت

 .  شئباړن درلودی ژ شفاهيتاسو

  پر ق شوي اودیتصد نې ملراپیي تیاد روغونکي الپو  انۍ غړيد کور، ستازیسو اتا سسو،تا

 و ستمره ویدتن یا مرسونکواړب لیکلو ژ دو تاسشي. کولی تنهوښن غاړ ژبفاهی شو برابرشرایط

  ي. دړیاودغه . شئ کولی تونو غوښتنه همدمخو ا

  وی هغ.یاست وواتر ته دفکيونو کومتچ  دپلخئ  ته اړتیا لراړني ژبهفا ش کېدنه لیکه په

هي فاشي شودیق تصنې ملریي پاایغتد رو. ا لرئتیته اړڼې  ببې یاې ژې کومچست  ووایاته

 ئ.کړکې زده  Oregon.gov/OHA/OEI په لومات نور معړه په انواړژب

 ؛ وهئ وته زنګ  5472-600-877 پهموږ تهئ کړ وئ، مهربانيرتیا لتې ته اړکه مرس

877-600-5473 :TTY پهای )TTY 711( 800 -273 -0557  د سره OHP 

اڼه پ  87ارهلپ "نوقوحو یدلرو اوناف اتی اسیت،کاش"د . هئ ووته زنګ نوتودمخنکي دوپېرو

  ئ.ګورو

 د بې  ژ د ایالت دتیا لرئ، اړې ورتهچئ کړ نه سهترالسته مري ژباړن هفا شهغهد و  تاسکه

نګ ز  7889-882-844 پهکي تهوني کوغږ همروګرام پدو نتودمخسي السر

  ئ:تواس ونالیکیښته بریا ور  TTY 711وهئ،و

LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov . 

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

  

https://www.trilliumohp.com
http://oregon.gov/OHA/OEI
mailto:LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov


 
 www.trilliumohp.com  5شمېرې ته زنګ ووهئ یا دلته ورشئ  877-600-5472مرستې ته اړتیا لرئ؟ دغې 

 

Spanish 
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, 
braille o en un formato que usted prefiera. También puede recibir los 
servicios de un intérprete. Esta ayuda es gratuita. Llame al servicio de 
atención al cliente 877-600-5472 o TTY: 877-600-5473. Aceptamos 
todas las llamadas de retransmisión. 
- 
Usted puede obtener ayudar de un intérprete certificado y calificado en 
atención de salud. 
 
Russian 
Вы можете получить это письмо на другом языке, напечатанное 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами 
формате. Вы также можете запросить услуги переводчика. Эта 
помощь предоставляется бесплатно. Звоните по тел. 877-600-5472 
или TTY: 877-600-5473. Мы принимаем звонки по линии 
трансляционной связи. 
- 
Вы можете получить помощь от аккредитованного и 
квалифицированного медицинского переводчика. 
 
Vietnamese 
Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, theo định dạng 
chữ in lớn, chữ nổi Braille hoặc một định dạng khác theo ý muốn. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu được thông dịch viên hỗ trợ. Sự trợ giúp này là 
miễn phí. Gọi 877-600-5472 hoặc TTY (Đường dây Dành cho Người 
Khiếm thính hoặc Khuyết tật về Phát âm): 877-600-5473. Chúng tôi chấp 
nhận các cuộc gọi chuyển tiếp. 
- 
Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ một thông dịch viên có chứng 
nhật và đủ tiêu chuẩn chuyên về chăm sóc sức khỏe. 
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Arabic 
،  بخط مطبوعة أو  أخرى، بلغات الخطاب هذا  عىل الحصول يمكنكم   عىل مطبوعة أو  كبير
لة الصيغة حسب أو  برايل طريقة

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

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

- 
ي  مجال الرعاية الصحية. 

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

您可获取本文件的其他语言版、大字版、盲文版或您偏好的格式版

本。您还可要求提供口译员服务。本帮助免费。致电 877-600-5472 

或 TTY: 877-600-5473。我们会接听所有的转接来电。 
- 

您可以从经过认证且合格的医疗口语翻译人员那里获得帮助。 

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

您也可申請口譯員。以上協助均為免費。請致電 877-600-5472 或聽

障專線: 877-600-5473。我們接受所有傳譯電話。 

- 
您可透過經認證的合格醫療保健口譯員取得協助。 
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Korean 

이 서신은 다른 언어, 큰 활자, 점자 또는 선호하는 형식으로 

받아보실 수 있습니다. 통역사를 요청하실 수도 있습니다. 무료 

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

전화하십시오. 저희는 중계 전화를 받습니다.   

- 

공인 및 자격을 갖춘 의료서비스 전문 통역사의 도움을 받으실 수 

있습니다.   
 

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

Marshallese 
Kwomaroñ bōk leta in ilo kajin ko jet, kōn jeje ikkillep, ilo braille ak bar 
juon wāwein eo eṃṃanḷọk ippaṃ. Kwomaroñ kajjitōk bwe juon ri ukōt 
en jipañ eok. Ejjeḷọk wōṇāān jipañ in. Kaaltok 877-600-5472 ak 
TTY: 877-600-5473. Kwomaroñ kaaltok in relay. 
- 
Kwomaroñ bōk jipañ jān juon ri ukōt ekōmālim im keiie āinwōt ri ukōt 
in ājmour. 
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Chuukese 
En mi tongeni angei ei taropwe non pwan ew fosun fenu, mese watte 
mak, Braille ika pwan ew format ke mwochen. En mi tongeni pwan 
tingor emon chon chiaku Ei aninis ese fokkun pwan kamo. Kokori 
877-600-5472 ika TTY: 877-600-5473. Kich mi etiwa ekkewe keken relay. 
- 
En mi tongeni kopwe angei aninis seni emon mi certified ika qualified 
ren chon chiaku ren health care. 
 
Tagalog 
Makukuha mo ang liham na ito sa iba pang mga wika, malaking letra, 
Braille, o isang format na gusto mo. Maaari ka ring humingi ng 
tagapagsalin. Ang tulong na ito ay libre. Tawagan ang 877-600-5472 o 
TTY: 877-600-5473. Tumatanggap kami ng mga relay na tawag. 
- 
Makakakuha ka ng tulong mula sa isang sertipikado at kwalipikadong 
tagapagsalin ng pangangalaga sa kalusugan. 
German 
Sie können dieses Dokument in anderen Sprachen, in Großdruck, 
in Brailleschrift oder in einem von Ihnen bevorzugten Format erhalten. 
Sie können auch einen Dolmetscher anfordern. Diese Hilfe ist gratis. 
Wenden Sie sich an 877-600-5472  oder per Schreibtelefon an: 
877-600-5473. Wir nehmen Relaisanrufe an. 
- 
Sie können die Hilfe eines zertifizierten und qualifizierten Dolmetschers 
für das Gesundheitswesen in Anspruch nehmen. 
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Portuguese 
Esta carta está disponível em outros idiomas, letras grandes ou braile, 
se preferir. Também poderá solicitar serviços de interpretação.  
Essa ajuda é gratuita. Ligue para 877-600-5472 ou use o serviço  
TTY: 877-600-5473. Aceitamos encaminhamentos de chamadas. 
- 
Você poderá obter a ajuda de intérpretes credenciados e qualificados 
na área de saúde. 
Japanese 

この書類は、他の言語に翻訳されたもの、拡大文字版、点字版、その他ご

希望の様式で入手可能です。また、通訳を依頼することも可能です。 

本サービスは無料でご利用いただけます。877-600-5472 または  

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

認定または有資格の医療通訳者から支援を受けられます。 
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 ر تبعیض پالیسي.غیموږ د ز
Trillium Community Health Plan لي ا احتمای غړو)کو لله خموږ اعت کړي. ن مریناقو قحقوني لي مدا فدراولت  ایاید دبا

  لی:ند نه شو کولنه چالدعاله غیر امله اردو ندې موال س ده کې د یوتونو کیلفعانو یا اموروګرپ( سره زموږ په غړو
  عمر •
  یتللومع •
  تی هوتيینسج •
  لتني حامد •
  لاصلي م •
  ادنژ •
  دین •
  نګر •
  تینسج •
  لینسي مج •
  تیااړنو دمتوخاو لت یي حاتیاوغر •

 
  ت وکړئ.یکاشئ شلی ی، کوند شولنه چالعادتاسو سره غیر له سامله  هلونو څخه د هر یویلکر شوو دته ذد پورئ چې حساس کواکه 
  (: ئې کړیت بث)یت وکړئ کاش الردې ناله یوه پسره   Trillium Community Health Planله

 3948-214-541 ن:یفولټ •
  711ووهئ:نګ سره ز  TTY  877-600-5472ته په  Emily Farrellکېن همغږي کووتونویکازموږ د ش •
  3991-805-844فکس: •
 Trillium Community Health Plan پوست: •

 PO Box 11740

Eugene, OR 97440-3940

    

    

      

       

  Grievances@TrilliumCHP.com الیک:نېښبر •
 -www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/memberڼه:بپاېو •

satisfaction.html 
  

 ښود ته الریي تیاوغي رشخصصص یا تخي میتیاوغګري رلدمت، د میرودونکي خپلرئ؟ د تیا اړ ته تېمرسلو کې بتوثت په یکاد ش
 ړئ:بت کثیت کاه شله هر یو سرو ننوزمادې سانالئ چې د لرق هم ا حګه دنارهمد  ووهئ.نګز
  

 Oregon Health Authority (OHA) Civil Rights 
 TTY 711  , 844-882-7889 ن:یفولټ •
www.oregon.gov/OHA/OEI  ڼه: بپاېو •
OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov الیک: نېښبر •
پوست: •

 
 

  Office of Equity and Inclusion Division 
 421 SW Oak St., Suite 750 

   Portland, OR 97204 

 

   
 Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division 

  971-673-0764 ن:یفولټ •
www.oregon.gov/boli/civil-rights ڼه: بپاېو •
 crdemail@boli.state.or.us  الیک: نېښبر •
Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division  پوست: •

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

         
         

 

 

  

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.oregon.gov/OHA/OEI
mailto:OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
http://www.oregon.gov/boli/civil-rights
mailto:crdemail@boli.state.or.us
mailto:Grievances@TrilliumCHP.com
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 U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights (OCR)
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf ڼه: بپاېو •
TDD:  7697-537-800     ،1019-368-800ن: یفولټ •
 OCRComplaint@hhs.gov  الیک: نېښبر •
 پوست: •

   
   

      
      

   Office for Civil Rights
   200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Bldg

   Washington, DC 20201
   

 ساتو. شخصي ماتعلوموږ ستاسو م
 ار پنو په لوالمنې د یاادا د ینې لشي د درما کیدای کوو. دیي، شرلرتیا اړیې یدو ته لې ه چسانو سرهغو کله ازې  یوقباتاسو سوموږ س
  سو که تا یا  وګوري قباو سوتاسسک ئ چې څواړغوکه نه  وګوري. قباسو سوستاک څوشئ چې لی دوتاسو محدووي. 

. فورمه په ستوایال ولي ډوکیله په تموږ یک کړو، ه شرله یو چا سر قباوږ مو سوئ چې ماړغو
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html ل ندکې مو 

 ئ چې تی شیست غوښلهغه چا هر له موږ څخه د تاسو ی شي. یدل ک لیږته ProtectMyInfo@TrilliumCHP.comاو ي ی شېدک
  دي.یک کړي رنه شتووبثستاسو سره ږ ورمو

  
  ، Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)ونن قالویاب واو ځوب د لېږد وړتویمې بیي تیاوغد ر

لونو لعمارزطم د یشخصي حروږ د . ميیږل کییت هم وې ته محرم دتي.شخصي سااو ي ند خوقباوسبي طتاسو و قانون سیپه نامه 
 به یې در وږ م ئاړغویې و. که واروولومات کشخصي معغړو لو پګه د خني چې موږ څح کویتشرلرو چې له ه مقایوپه نامه تیا خبر

 دا په وتاس ئ. وکړنهتا غوښیتخبرلونو د لعمارزطیم د شخصي حروږ د و زمائ ووهنګ دمت ته زدونکې خپېروو. مازې د ستواو
www.trilliumohp.com شئ. یلتک هر سولوک کیلک ېدنا  ب" ایتربخ ونلومعلازرطت یمرح مد"   د وا تګ په هت خېرب ۍنیندال ڼېاپ د کې  

 

 ابقي سویایغترو
ره  لپاوتاسې سیې چراجعې هم ښهغه ما لي. دارویې کې تاسو ي چرلونه تو هغه خدمانزې ستویی یاتوغستاسو ر قباتیا سووغد ر

  شوي. ځته نامر

  ؟ولی شئکڅه ه ابقو سرسوایي یغته رولاسو ت

 وئ. تواسي ته کنو کووتل چمب قبال سوپختیا په صورت کې اړد  •

  تنه وکړئ.  لو غوښولو یا سمو د جوړوقبالو سوپد خ •

 : ينه دپورې محدود و ورون خه ګډپاردو ندې موالئ، د ه کړرالستپي ه کاقو یوبالو سوپد خ •

o قباسوبي طکي نو کووتستاسو د چم   

o  قبانو سوغاښواکټر د د ډښونو غاستاسو د   

o لهTrillium Community Health Plan  قباڅخه سو   

 پۍ  د کابقواوتل شوو سله تاسو څخه د غوښي یي. ښاکې محدود کړپسی السرستاسو ن ي، چې قانولر وونتشتونه سې وخاشي دلی یدک

 ي.  تل شیساخسې ویپې بناسلپاره م

  ه شي.  دالی نیکک شریق وابځینې س

 نې لیا ټوورو نتاسو، ن کل ممکویشر بقواسوقضاوت کې د کي لپه مسدوی له چې د لی ککویي شرنه ش قبایي سویاتوغکی رنو کووتچم

 ي نه ش قباوي ستو شوه چمارپلیې ې د قضکمکی د محنو کووتګه چمنارد همېږي.بب کېدو سځته کنام ررطخ "تيسمدساو ښانه رو"ته 

  لی. کویشر

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
mailto:OCRComplaint@hhs.gov
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
https://www.trilliumohp.com
mailto:ProtectMyInfo@TrilliumCHP.com
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Trillium Community Health Plan  ت!راغالس ه ښهت  
 خوښ   Trillium Community Health Planست.برخه یا  Trillium Community Health Planې تاسو دیو چخوښ موږ 

کولی شو، ه ې ترسریموږ نه چې لره پامغورلو تر ټوسو ته اړو تاغوږ ي. مو وکړتهتیا کې مرسوغ رپهسو ستاه تاسو سرله ی چې د

 وکړو.

او ه کړئ رالستلرنه ګه پامنه، څاړۍ په نپږ د کم زموتهسو تاب تاالرښود کا  وکاروئ. دنالپل پګه خنې څشئ چه ې پوه چا مهمه دد
  یي. ائ، والسه کړه تره څڅخه ډیرو ټلو ګپله خګه نڅ

 
 

  ي  کو ګډه کارپه   Trillium Community Health Planوا  OHPڅنګه
 ( ونګیاور)  Oregon Health Plan د Medicaidی.ښ دښی پوییاتوغا ریلپاره وړیانو نګویاورد   Oregon Health Planد

Oregon تونه ( خدمنېلل درمالتاخلو اروادو کاو د مو تیاوغرواني ر)نې لرپام یي تیاغلند رواو چنو، غاښوا د فزیکي، د م دی. داروګرپ 

 کړي.سته و هم مرېرلیو کپپه ساره پلې نلراو د پامنسخو به د   Oregon Health Planپوښي.

 

Oregon Health Plan غږې  همنه دنوالپا ي دسته کولو کې مراروپه کسو د ګټو ستاسره له تاسو ي چې لرنه نوالپیي تیاوغځایي ر 

 Trillium Community Health Plan  ېږي.ل کلب( CCOs ،coordinated care organizations)نونه زماسانې لرې پامشو

  دی.   CCOیو
 

CCOs  کوو څو نهیاادالرو لو یبالیبته په کو نوویا چمتو کرانو ټاکموږ ډکوي. ې یې وریسپاو ي یمووظنترنه لتیا پاموغد رستاسو 

زې یلټوتاسو پر چمتو کوونکي س ېاډمن شو چته کوي څوو ډا مرسړو. د ورکهي ته ودلاګونلو څرالسه کوې ترنلرتاسو د پامس

 نې یاادکي نووو. د چمتو کو ورکسېیپو ته کنو کووتګه چمنئ چې موږ څ وکړنهتپوښئ چې لر قسو حي. تاز کوې تمرکیي ودتیاوغر

  ت یرودونکي خدمپ لپاره د لوماتورو معنوالی بدل نه کړي. د ګونلو څرالسه کوټو ترو د ګتاسیا لرنه تاسو پامبه سلې بدیا 

   زنګ ووهئ  5472-600-877ته په

 

 توب، یغړجم او د کي م تونوي ماشوکه د ل نهتواضافي خدمنې یې کوي. ځنداته ګټې وړور  Oregon Health Planد  CCOsلټو

  ئور زده کړنې  کپاڼهمه  50کله پهد ګټو په ه  Trillium Community Health Planدې کوي. دناوړ
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  ونیسئ.اړیکهموږ سره له 

 ې بجو پور  5:00ګر تریبجو څخه د مازد  8:00لهار سهد  ،تر جمعېې بنله دوشدفتر   Trillium Community Health Planد

  یتی دیسناپر
 

نې اکرتر شرځ، نې واکر، شځر ورګیارځ، کاکۍ ورلوپورځ، خي ار، یادګځور  Martin Luther King Jrرځ، دال پر وي کد نوموږ 

   ې یو.لتړې ندم بار ماښاپل نوي کااو د  سم، کرسمماښا پر سد کرسمته جمعه، وروس
  یت: موقعزموږ د دفتر

  Trillium Community Health Plan

 13221 SW 68th Parkway, Ste 315

 Tigard, OR 97223

  .  5472-600-877پهته سرسی البې ا د ژی،  TTY 711،  5471-600-877ووهئ:نک ورته ا زیوړ
  . 3991-805-844فکس:

 www.TrilliumOHP.comن:یالنا
ته:پي تپوس

 
Trillium Community Health Plan  

 PO Box 11740 
 Eugene, OR 97440-3940 

  

 . ېرېشم همېون میف ټلد
  نهلرپام  و اټې ګبيط •

  ووهئ. نګ ته ز  711کړئني وکاروونکي، مهربا  TTY. د 5472-600-877ووهئ:نګ خدمت ته زکي نپېرودود 
  بجو.   5:00د ماښام تربجو   8:00لهار ې، د سه پورعېبې تر جمنله دوشتونه: اعس
 ه کړئ.اړه زده کړې په نلرو پامابي ګټو طې د  کپاڼهمه  24په

 

   ګټې نوترملد د •
  ووهئ.ګنته ز   711دېکاروونکي،    TTY. 5472-600-877ت:دمپېرودونکي خن د رملتود د
  بجو.   5:00د ماښام تربجو   8:00لهار ې، د سه پورعېبې تر جمنله دوشتونه: اعس
  ئ.اړه زده کړټو په ن د ګرملتوې د د کپاڼهمه  60په

 

  نهلرامپ و اګټې نېرملد اللت اخد ونې کاروړهو نادموا د یا حصارنا وبار شروکو،ت يی نشه یا،تغو ريدن چلد •
   ووهئ.نګته ز  711ي وکړئني، مهرباکنارووک  TTY. د 5472-600-877خدمت:کي نپېرودود 
  بجو.  5:00د ماښام تربجو   8:00لهار ې، د سه پورعېبې تر جمنله دوشتونه: اعس
  ه کړئ.زده کړاړه و په ټیي ګیاتوغې د چلند ر کپانهمه  30په

 

  نهلرامپ و اګټې ونوغاښ د •
 

  Advantage Dental Services
  TTY 1-866-268-9631: 711 خدمت وړیاکي نپېرودود 
  

  Capitol Dental Care
 6800-525-800-1   ا وړیای 5205-585-503-1خدمتکي نپیرودود 

 1-800-735-2900 :TTY 
  

 

https://www.trilliumohp.com
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  Oregon Dental Service
 0526-342-800-1   ا وړیای 2987-243-503-1خدمتکي نپیرودود 

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

 رلۍپ سیاوړ ته رنېیا پاملتغو ردن چلد و یانوغاښ د کي،یفز •
 

 5472-600-877  هارپللو یموظنتۍ د لسپر شئ. دلی رالسه کوتلۍ پریا سلپاره وړ دنویلیي تیاوغاو د چلند رنو غاښوي، د کیو فزتاس

  نګ ووهئ. زته    711ئي وکړني، مهرباکنارووک  TTY ووهئ. دګنته ز
  رځ، د ال پر وي کد نو. موږ ېبجو پور  5:00د ماښان تر  8:00لهار سهې، د پورتر جمعې بې ن: له دوشنهساعتو

Martin Luther King Jr  عه، د ته جمنې وروساکرتر شرځ، نې واکر، شځر ورګیاررځ، کواکۍ لوپورځ، خي ار، یادګځور 

   و. یند بې ندم باښار ماپل نوي کااو د س م، کرسمښار ماپس کرسم

  ئ.کړه ور زدنه اړپه لۍ سپره د رې لپانلرې د پامک ڼهمه پا 54په
 

  نیسئ. ه وکاړیسره   Oregon Health Planله

 ي: کولی شتهاردو مرسندې موال پهت یرودونکي خدمپ  OHPد

 لولبدلومات ور معنیا یت ۍ وضعن کوره، دېریفون شملېته، د پد  ·

 وللبدڼی پاندپیژد   Oregon Healthشويک د ور ·

 لالسه کوترتې لو کې د مرسي کویا نولو لي کوپد ګټو د  ·

  لالسه کوتې ترمرسیي ه ځایک څخله شرنې لد ټو ·

   

  سو.نیکه ونګه اړیڅه ت سرله خدمنکي دود پیرو  OHPد

 )TTY 711(  وړیا  9075-699-800ووهئ:نګ ز ·

 www.OHP.Oregon.gov ڼه:بپاېو ·

 يندکې د خو  https://securemail.dhsoha.state.or.us/encryptه پهارپللو لېږیک لښناییک: د خپل برلناېښبر ·

 ئ.ولېږیک لښناېته بر Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov ئ څو ارویټ وکیک سالناېښبر

o  ټه، دینن ، د زیږونومپړ بشل پته خموږOregon Health ID  یاست.اویره ومفون شیلټاو د پته ه، شمېر  

  

http://www.OHP.Oregon.gov
https://securemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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 تونه. ولیونه او مسو حقستاس
 ید بایې  تاسو ته چېان هم شییا شتونه یلسؤو. داسې مئلرنه حقو، تاسو ګهتوي په غړد   Trillium Community Health Planد

 نو ئ، لرتنه وښپاړه کومه په تونو یلاو مسؤنو حقوت شوو ېسلو دلته د تاسکه رالسه کړئ. ت  OHPې تاسوله چئ کترسره کړهغه وخت 

  یسئ.نوکه یاړېره شم  5472-600-877پهسره تونو له خدمغړو د 

 ې ئ چحساس کوالئ. که تاسو داسې اخار وکض څخه یبعتون یا ناوړه غبرګله کوم پرته نو څخه حقوله ي غړل پې د خئ چلر قحتاسو 

 د ئ. تاسو ه کړ کې زدپاڼهمه  87نور پهاړه لو په یت کوکائ. د ش کولی شیتکاي، شږینه کناوی نو ته درحقوستاسو 

Oregon Health Authority م پهته هتسب مح)TTY 711( 877-642 -0450  دي ن خوې یوپری ته کولی شئ. دون یفولټ 

 .www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx ی شئ لستوایک لناېېبر

 رالسه تتونو نې خدملرپامتیا وغله د رپپه خ یي( ښاانین)کوچن کي کسانرولعمر لو کم کا  18لهله چې ک  يلرن شتونه ختووې ینې داسځ

یت رضااو ا دیپی نې ته السرسلرپامیي تیاوغ: رلئلوقونه ونو حماشوما"ه د ارپله کړې تې زدال زیااړي. د غویې وي یا لرا ویتاړلو ته کو

ی یي د دوګه ښانو دا چې څای شي لالسه کوله ترپپه خن یانې کوچي چیانوبولونه تونو ډ هغو خدمته دسو بچه تا الرښود کتااد "ورکړئ.

 دې نبا "سیالسره تنې لراو پامونه قني حکوچ"د  ی شئ.لتلوس .www.OHP.Oregon.govپه یې تاسو یک شي.  شرقبایي سوتیاوغر

    https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf: شئته وردې یک وکړئ. یا لک

 

 . ونهقح  ستاسوتوګه په د غړي  Oregon Health Planد
 

  يشو هرسرد دنلچ لوډ  اد ېچ ئرل قح وسات
  ند وشي.له چسرپام دره په سریم له خصوصي حرسو ستااو ناوي ار، درپه وق •

یا توغي چې د رنو کېږسره کساورو نهغو له  که څه ډول چېله وشي  درسرندلسې چاا دلخوکو ند چمتو کو •
  ي. نې په لټه کې ولرپام

  لري.یت لمسؤلو اره کوادنې لرې پامولیزټ د تاسوچې سلرئ که ویاړته ثباباسره م یټهغه له نې لرچې د پام •

 ي،  وکړنهلره پامتې تاسو ي چا به اسانه وځکه چې دئ نه ساتل شلرې وانه خلئ یا ن وټاکو څخه ولله خچې  •
 اړئ.غوې نه یې تاسو ي چړ کړاته ار و داسې کي، یا مرکړا دجز

 

  ئرل قح ولوک هسالرت تامولعم هغد د وسات  
  (ئ وګورڼهمه پا3)ئ. پوهېږې تاسو پرې ي چشوي وح یتشربه کې و ژایقه رطچې په داسې اد هغه مو •

 ي. یاتاسو ته واړه ي په لاګونلو څراروټم د کسیسنې لریي پامتیاوغو د را  CCOsتاسو ته داد چې هغه مو •
  (هنه دیسرچه ښه ه یور لپاېښود کتاب د دالرغړو )د 

 ا چې او دی،لاګونلو څرالسه کوترتونو د خدمټې، نه، ګتویلنه، مسؤحقوتاسو ته سې تاسو اد چلي موکیلهغه  •
  ( هنه دیښه سرچیوه ه ارپلدې کتاب د الرښود غړو )د نوي. بیائ، ړید څه وکبالت کې ني حابیړپه 

 دې ې په  چي،ل شوپوښڅه نه او شوي ل پوښا چې څه الت، دتاسو حلومات: ساړه معاردو په غو مود د •
 رالسه تڼه کې باو سې ژبه اپه دلومات غه معئ. د کولی شېکړیښې پراړه ې په نللې درمپتاسو د خب یتتر

 ي.ر کولپاره کاتاسو  چې سکړئ 

اجعې. و مرائ السه کوې تریې تاسو چنه دمتو، هغه خيیبوقتعنزې توسستاسو  چې قبایی سوتیاوغر •
  (ئ وګورڼهمه پا11)

o لرئ سی والسرقو ته باسویی تیاوغلو رپخ 

o یک کړئ.ه شر کوونکي سرتول چمپله خ قبایی سوتیاوغر  

http://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx
http://www.OHP.Oregon.gov
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf
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 رالسه تتیا خبري تاسو یشي. ښایښ پې چې له دکې مخ تیاخبرلې کیلله ک ههپدېدو نبون یا لبدپه ګټه کې د  •
 نه وي. ن یاړا لخوراتو تي مقرل ایاالي یا فدرا دنه کړئ که د

  شته.نه که کې بپه شه تله دې وروستیا چې خبرلي کیلاړه کو په نو کووت هغو چمد •

  ي.ه درته وویل شپه وخت سره شي لغودنه یلکه  •

 

  ئرل قح ولوک هسالرت ېنرلماپ ېغد د وسات  
 و ته تاسئ چې السه کړنه ترلر. هغه پاميکوپه ځای سو په مرکز کې ځای ې تانه چدمتواو خلرنه هغه پام •

ل عماو د ي نسټ وبیاوو پر تاړیي تیاغ د روتاسوبه سلرنه ا پاموي. در درکوقااو اکي لوپب، خنتخاا
  ه کړي.پورنه به ارویمع

 ې چې چېري، ې وته نږداو هغه ځای یسي ن ېپه پام کیاوې تاړبې و د ژاي لتورسو کستاې نه چدمتوخهغه  •
مه 48) شئ لیالسه کونه تردمتونو کې خلویاپېریز چاپه غیر دود، تاسو يلرن وشتوئ. که تاسو ژوند کو

  (.ئ وګورڼهپا

 ستاسو ه چې قیرطداسې ته په مرس لیږد کې پهنې لراو د پاملرنه پامنسټ ب نې پرلټوي، د همغږنې لرد پام •
لو کې ت ساېلرپه تو څخه سایتاسون یا تغله روسره  له تاسو بها لري. دن ه سموبې سراو ژلتور له ک
  سته وکړي.مر

  لرئ.نزه ستویی ایتوغومه رتاسو کي چې ن دیاړپوهې دې ې د نه چدمتوهغه خ •

 ئ چې ورته السه کړتړ ترالبې مد ژ اوتوري لهغه کسته. لو کې مراروکپه ټم یسنې سلرپامیي تیاوغد ر •
 :ي چيی شاېدا ک(. دئ وګورڼهمه پا48)لرئ. تیا اړ

o ين واړباهي ژفبر شاو برطیایا پر شروي  شقیدتصنې لرپامیي تیاوغد ر  
o کارکوونکي وي یی یاتوغز ریدودشوي  قیتصد  

 ي وارکوونکيیي کتیاوغد ټولنې ر ▪
 ين وهان/کارپویتخصصمتیا وغا د ریتګرلد م ▪
 ين وهاکارپون/یخصصتتړ مالا د میتګرلد م ▪
  لري( وي.نه ه کړه ې زدګړني برخه کې ځاالداو وئ ینساې په ښځه چهغه )ډوالس  ▪
 ي.کي ونالرښووتیا وغشخصي ر ▪

  دي.شوي ل وزړ رپشباړه نو په سیجرواو پرویو یسلپا  CCOته چې دکو څخه مرسنرکووله کا  CCOد •

 (.ئ وګورڼهمه پا24). نهتوي خدم ل شوپوښي نیود مخ •

مه 63)ې. ازاجیب یا  له تصوتهځې پرور   7ېنۍ کاوته په اعس  24ځې د ورنهدمتوني خبیړاو ل عاج •
  (.ئ وګورڼهپا

 تیا وغد رتاسو چې ساجعې کو ته مرنووتو کتخصص چمو لپاره منمتوخدوو همغږي شوو د پوښل ش •
 (.ئ وګورڼهمه پا24)اړین دي. ساس اپر

 

  ئرل قح ولوک هرسرت د ونایش ېد  د وسات
 (.ئ وګورڼهمه پا39). ئل کړبدبونه نتخااهغه او ړئ  غوره کنکيڅو خپل چمتو کو •

  راشي.نو ته یدلاسو تئ سلرکی ونسته کووا مریی غړنۍ  کوری، دګرلسې یو ماد •

 لئ.اخنډه وله وفعالو کې ون جوړالپپه نې لو د درمتاسس •

 کمې ی شي. د محېدښیپڅه ساس اې پرکړی د پرتاسوچې سه شئ سئ. پواو قافه موا ورسریئ رد کړتونه خدم •
 لی.یدرد کنه شي ی خدمت امر شوا لخو

 اجع کړئ.پرته راجازې له کي نچمتو کونو ته د دمتولو خن جوړوالپۍ ن کوریا دتیا وغندي رلان د چځ •
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  ایتغور يدنلچ ای ،يحارج ،يبط د   ېلیه وساتس ېچ هد اد ینعم ېدد .ئړک هړوج هینایب ولیه ولپخ د هراپل ېنلمرد د •
  قح د ولوکرو د ونوتلاکو د هت ېنرلماپ ایتغور وا ولوړوج ونودوښرال د اد هګنرادمه .يد لوک در ای لنم ېنلمرد
  تسېل ېک   )ORS، Oregon Revised Statute(نونا  ق  127يوش لتک ایب ه  پ  Oregonد ېچ ،يرل ینعم
 . (ئروګو هڼاپ هم82 ) .یوش

Trillium Community Health Plan   هل ئو کراک اد واست ې چهلک .ئړ وکهنتوښغ فانیتسا  دای تیاکش •
 (ئرووګ هڼاپ هم87 ) .ئکړ هسالرت باځو هخڅ

o دتنه وکړي که کبیائ چې اړغولت څخه وله دوTrillium Community Health Plan   له
  یي.انه وېداورې ته دت. یاسنه  قافې سره موکړیپر

 اهي فی شیتیاوغر رباو برطیاشري یا پر شو قیتصدیا لپاره وړبې اشارې ژاو د  سي ژبویلګناو غیر لد ټو •
 (.ئوګور پاڼهمه 4)رالسه کړئ تن اړبژ

 
 

 . نهتوولیمس  ستاسووګه تپه  غړيد  OHPد
 

  ئړکو دنلچ لوډ اد هرس ورون هل دیاب وسات
   .ئړکو دنلچ يوانرد هپ هرس ورون وا وکنووک وتمچ ،وکنووکراک هل    Trillium Community Health Planد •

  ی شي. ارکړنه دلره پامور غتهسو ی تادو اوسئ څو نيیتښیکو سره رنلو چمتو کوپله خ •

  تسایاوو تامولعم هغد هت    OHPدیاب وسات
OHP  پهته)TTY 711( 800-699-9075 تاسوله چې ئ کووهنګ  ز: 

o  بدلوئ.پته ست پوئ د ته کډه کوچې بل ځای  

o ې ځي.یا ترراځي  تهکور تاسو نۍ س کورکه کومه  

o  بدلوئ.ېره یفون شملټچې د  

o ږون کوئ.یسو زچې تاله او که شئ اروندېچې م  

o ئلربیمه له چې ک  

  ئړکو هتسرم هرس ېنرلماپ ېلپخ هل وراچ ورال ېد هپ دیاب وسات
 ئ.  وکړتهلو کې مرسغوره کو په یېئ یا غوره کړک ینیلي یا ککنو کووتنې چملرنۍ پاملومړد  •

  ئ.السه کړنې ترلري پامنیوخاو د منې دیلیي یاتوغینات، ر معانۍلو لپاره کلتغ سان رود ځا •

  .   لیونه شئ ککه ئ لغوه کړدنه یلله پووهئ یا خنګ کې زت، مخسته یاه ناوخراشئ. کت په وخو لپاره نیدلد  •

•

•

•

 لرئ. که بیمه تیا وغله ربو کومه ا  OHP تاسو دت چېیاسائ. دفتر ته وواوړ ریڼپاندپیژبي طل پته خدې نیلد  
  ر ورکړئ.ب ختهی ئ، دوپي شوټښه کې ېپپه 

 او یب کړئ قتعن الپنې لد درم ن جوړ کړي.الپې نلو د درمتاسې سئ چ وکړتهه مرسله خپل چمتو کوونکي سر 
   لئ.اخې کې برخه ونلرپه پام  تاسوتوګه سله فعاپه 

  تنه وکړئ. غوښار یتاخل با د ییب کړئ قتعې نالرښووکو نو کووتلو چمپد خ 

  نې وکړئ. تپوښاړه لو په نورو مسنده اړونې لراو تر پامنې لمتونزو، درئ، د سپوهیږکه نه  •

 ې په نلو د درماست ئ څو سالسه کویې ترو څخه نیموټنې لراو پامکو نو کووتله چمئ چې اروومات وکلهغه مع •
  ته وکړي.  سره مرسکې درلو ې په کوکړیپربره ه د باخاړ
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•

•

•

•

• 

•

•

 نی بیړې چې له ده تپرئ، اروکي وکنو کووتل چمپخنې لرنۍ پاملومړ لپاره د یاوتاړورو ننې لراو د پامټ ېسټد  
 الت وي. ح

ئ یا اړغواسو تر وکړئ که  کوونکي سره کاچمتول پله ختصویب لپاره ا د ی وکاروئ صینتخصکې مبد ش 
  ار نه کوي.  سره ک  Trillium Community Health Planلهنئ چې یک ووسې څوائ چې دلرتیا اړ

 تونو کې اعس  72پهي ته کنو کووتل چمپنې خلرامپنۍ لومړوکاروئ. د ل ناسب ډونه په مدمتوخني بیړل یا عاج 
 کاروئ. تونه ا خدمست که تاسو دوایاو

 یوه سو ید تاه باارپلې رالسه کړي. ددت قباي سوییاتوغستاسو رڅو  ئ وکړتهه مرسله خپل چمتو کوونکي سر 
 یک کړئ. لمه السفور

  یاست.اته وو  Trillium Community Health Planئ،لریا تاړې ته تمرسئ یا لرنه یتوکاې، شتونزکه س 

  ي. نه دشوي ل پوښا لخو  OHPئ چې دکړسې وریپو لپاره ندمتو هغو خد 

 ئ  وکړتهسره مرس  Trillium Community Health Planلهئ، السه کوې تریسپله امله ټپ که تاسو د  
 له درکړي.امله ټپ هغه  سو د ترالسه کړي چې موږ تاسېیپو لپاره ندمتو د هغه خچې
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 اره ديدوېني چې مغړهغه 
  ه  لست،ایاره ندوېمتاسو ې ه چي. کلتوساوغ  رماشومتاسو  او سسوو تاي څکوې ه وړاندنتومخد فيضاا  OHP،تیاساره ندوېمتاسو ه ک

Trillium Community Health Plan  ا  دهګنار. همدرئ لتیااړ هتې وري چلی شکوه تمرسې ککولو ه الستره پې نلرمه پاغد هتاسو سره 

  ي.لی شوښپن یږوز ه اونلرمو پاتاسه ستوسل ورکایو ۍ ارندوېمر تتاسو س

 

 : ئلر ایتاړ ته و کولرسرهت ېمخک نو زیږ ترېی وتاس ي چېد ه څه هغتهلد

 ه پا یئ ووهنګ  زهت  TTY 711( 800-699-9075(ره.یندوام اتاسوچې ت یاس وواهت  OHP،ئ شوهې پوهچا همد 

ONE.Oregon.gov نوځئنه تنټ کو انینال الپې خک . 

 OHP  ست،و یاتمه چتن یږو زسوه تاک.  شئهپوهې یه ټېنه قیدقر پې چئ تیاسه نړ  اوس ادامه ت.یاس وواهې نېټلاکه ټلخپه ت 

 ئ.ووهنګ  زهتږ موه السسمد

 نوو  او  غړوېندوارهمد   Start Smart For Your Baby (®SSFB)ئ.ه وپوښتړ اهۍ د ګټو پرېندوامه د خڅموږ ه ل 

 ې غد روې ئ چکړه الستره نلرمه پاغي څو هکوه تمرسه تاسو سره لې م چراګپروې داس ا دی. دامګرپرویو  لپاره نویلدوا

ه  لتیاېلکښد م سره یټه  لتییر مد دپاملرنېد   SSFBه لسوات او سګتد ه تنو  لیدپلوتاسو خ. رئ لتیااړه تپاره ور لرۍدوانېم

ې کړزده ې نورد . شوی لولص هم ونو سرهتومخده  للېب قا دهنن دېکبد شتاسو ږ موه ګنار. همد شئړی راوهتالسې یز جارېال

    . ګ ووهئنزسره   5472 -600- 877هپه تږ مولپاره 

 : تهوسور نویږتر ز وتاسس

OHP  ېچړئ ه وغواخڅغتون روه لیا ئ ه زنګ ووهتOHP  ياستویا ورتخبشوم امي لیدږزیوي ه د نت .  
OHP هبم شوماتاسو ي. سوښپه ونویږ زه لماشومتاسو ه سبTrillium Community Health Plan  ريم وله.  

 

  ي.غړومي  بسکاد االهندي او ی مریکایا
 کي نو کووتچمهغه ي. دوی السه کړنه ترلرمی پایرته دوي چې چغوره کړلري څو  قیدونکي حاوسبومي کا االساو د ن ندیاکایی هیامر

 که: لي، نه دبرخه  CCOوږ د ی شي چې زملاروک

o ي مرکزونه.یتیاوغلي ریقبا  

o تونو دمیی خیاتوغندي د ره)IHS ،Indian Health Services(نیکونه.یل ک  

o هنلوټ هنووغر ایب ییاکیرما يلصا ځیدیول لامش  د  

Native American Rehabilitation Association (NARA) of the Northwest  .   

 

ا دلري. ا نه یازې ته اړتجایا ې عجاپاره مرللو وکې ترالسه نلرام د پخهڅ کووونکچمتو دې دک لخومي ا بکاالسد او دي ی هنایکمریا 

و. که ورکوې یسپو لپاره ټل شوو ګپوښازې د به یوموږ ل کړي. یبته  Trillium Community Health Planید چمتو کوونکي با

  ي.  وکړنهتمړی غوښلوید بایې کی نو کووتي، چملرا ویتاړته یب ت تصوکوم خدم

 او ي پریږد Trillium Community Health Planت د هر وخي چې لر قلک حبومي خکا االساو د دي نکایی هیامر

)FFS) OHP Fee-For-Serviceینه وکړي. د ااد هارپلنې لری پام د دوCCO کې نور ڼهاپمې 78ه تر اړلو په لوبددو یا ېښوپر  

  ئزده کړ

 

https//one.oregon.gov
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 ي.تیا لراړنو ته تودمتي خغه نوي غړي چې سمدسه
  یا نورو توکو ماالتواکې، سخن ژر تر ژره يیي، ښاي ده نوارپل Trillium Community Health Planیا   OHPي چې د غړهغه 

  له  )PCP ،primary care provider(کی نو کووتمل چپې خن لرنۍ پاملومړتاسو د لري. که ا ویتاړنو ته دمتویا خ

Trillium Community Health Plan یدی: لئ نه شورځو کې و 30ومړیو لسو په تاه سسر  

لی کوته لو کې مرسالسه کوپه ترې نلرپامهغه سو سره د له تادوی   ووهئ. نګ ز 5472-600-877په ۍ ته همغږنې لرد پام •

  (ئ وګورڼهه پام42 همغږۍ لپاره نېلر )د پاملرئ.تیا اړسو ورته چې تاشي 

ه پ Trillium Community Health Planېره د او شموم نئ. د دوی نیوو PCPل د پخی شئ ل ژر چې کوهر څومره •

 .شئلی دنارت کې موک IDل پخ

له زنګ ووهئ. دوی  5472-600-877ته په ودونکي خدمت پېرد شئ، ه ه پواړټو په لو ګپئ د خاړغواو لرئ نې تپوښکه  •

 لرئ.یا تاړي چې ورته  کولی شهتپه هغه څه کې مرسسره تاسو 

 
  ې.رو سړهپه اغتیا روستاسو د 

Trillium Community Health Plan  سو د ګټو ستاڅو یسي نکه ویاړسره غړو له نوو  الرې لهن یفولټچې د به هڅه وکړي 

 ي. یادیږنوم په نې ی معاښاګویي تیاوغا سروې د روکړي. دوې ه سراړه پتیا وغ د دوی رورځو 90او په نه وکړي تبیاک

 لو، نو په کموورطي خیتیاوغاو موخه یې د رلري نې تښه پواړیا په توغعمومي رو د تاسې سه چې دسرویوه ینه  معاښایي ګوتیاوغد ر

  ول دي. ته کي کې مرسنیومخۍ په وغارناو د لو تتیا ساوغر

 :ينه کوتپوښاړه په اردو ندې موالسروې د 

 (.ښئل څکولائ یا کوګرټ څو ستاساو که تونه عادوړو  کول، د خلکه تمرین)نه دتوعاستاسو  •

 (.ئلریا تاړي ته کنو کووت چمتیاوغرواني را د یلرئ ن ګاپخې تاسو چه شي ې پوه چارپلې )د دئ حساس کواګه نتاسو څ •

  یخچه. ارت بيطاو یا توغعمومي رستاسو  •

 ه.بلومړنۍ ژستاسو  •

  ته کوي: رسلو کې منداردو په موندې موالله موږ سره د نه و ځوابوتاسس

 ن.په ګډوینو ازموښونو غاترګو یا ئ د سلرتیا اړنو ته یازمویی تیاوغمو رکه تاسو کو •

 ئ.لریاوې تاړنې لرپامیي تیاوغرګړي نا ځایل و د معموتاسکه  •

  ېنزستوې نو مزمتاسس •

  ئلرتیا اړتړ ته الاو متونو خدمنې لرله پامږدمهااوکه تاسو د  •

  ېنېښنداتوب یندد خو •

 لرئ. کې برخهلو په السه کونې د ترلرمپایې د سو چې تاې تونزهغه س •

 دي او د جلرنې د همغږۍ لرئ. د پامیا تاړې ته تاضافي مرسخه ۍ څهمغږله نې لري پاما د جدیله همغږي نې لرتاسو د پامکه  •

   وګورئ.پاڼهمه 42 همغږۍ لپاره نې دلرپام

 

 ستاسو ه ب( س فارمسی، یاکنمغږی کووړ هتالکي مینیلارکوونکی، د کنیز کلي ټوکینیلاز کس، مج)نریم غړی ټیت نې د مدیرلرپامد 

 سته دو کې مریپه پوهسو د ګټو ستاسره  له تاسو اویږي غږله وکتیاو په هاړد ستاسو ې ته زنګ ووهي چسو به تای سروې وګوري. دو

 وکړي.

 

  ېږي. ل کستواې ې سروه نویوون مومي، لبدتیا وغو را که میل ر کاتاسو به ه
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 و. که تاسو سینکه ویاړسره  له تاسو هارپلتې برخه کې د مرسو د ډاډ په ېډشپړب موږ به هغې د نه کړو،رالسه تې ستاسو سروموږ که 

 کي نېرودوپ Trillium Community Health Planسره د  5472-600-877په توو، نو واسرته ې دیوه سروموږ ئ چې اړغو

  لېږو.انه درویوه داو موږ به ی شئ ل وهګنخدمت ته ز

 

له ستاسو به  Trillium Community Health Planکه شي. یشرسره کو نو کووتر یا نورو چمټاکله ډتاسو به سې ستاسو سرو

  اړي.غواجازه وستاسو کې لو مخکویر شرتسروې کو سره د نو کووتچم

 
  دیخنیوی مهم م

ئ کړباني وهرم.  شئلیګرڅوه ه برخمهمیوه ې نلرم د پاسوستاا  دسوات. ویسنه ومخنزو تویایي ستغد روې کمخېښېدو پر تاړو  غوموږ

 ي.یږښیپه تیا سره څغه رو لسوستاې چوه شو پئ څو کړترسره ې نیعامنو ښوغاد  او یایيتغې رومنظم

  ې:ګبېلې نینو ځتومخدي یونمخد 

 هنزرقو لپاره ونویا لنو اوماشوماد  •

  لکوو پا اهنیعامنو ښوغاد  •

  سرې(کیاې نید سام )ګرمویم لپاره ښځود  •

 هنلرمماشوم پاي دلېېږ زنوي او رۍدوانېمد  •

  ینېموازۍ ند ښځو کل •

  ینېاعمتات وسپرد  لپاره ووه نید نار •

  نېیعامۍ نکل •

 نېیموازم شوما-غد رو •

 تي.غ ساهم رون بداو ستاسو زړه له غه خورو

 5473-600-877ووهئ: نګ ز TTYیا  5472-600-877ته په موږ ني وکړئ ربا، مهئلرتنه ښتاسو کومه پوکه 
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 . سو ګټېستا

 

   . څه وپوښيبه OHP  چېوي ککړهپرې Oregon ګهڅن
 سې یپه ارپلتونو کوي چې د کومو خدمکړه ېڅنګه پر Oregon چې اته دي. دنه شدمتوه ډېر خارپل تاسوتوګه سي په غړ OHPد 
)د زو څخه نتوبي سطلو ېبالېبله ېست لا  دېږي.ترسره کنسټ بپر  تېسل ړ شویکب ورتومړیتونو لودمخی ایتید روغار ا کي، درکړو
دي عااو نو یصصتخبي مطنه کوي. د لزو درمنستوی چې د  جوړ شونو څخهلوله ډونو سیجروو هغه پروا( يیږنوم یادص په یشخت
  ن سیوینې کمتبیاکو اهدیي شوتیاوغر Oregonد له ا ډ کار کوي. دهپه ګډ لپاره لوېست جوړولله د یوه ډعو تباا

)HERC ،Oregon Health Evidence Review Commission(یږي.ل کا ټاکلخولي ا د وییږي. دو نوم 
 
 یږي.ل کلبنې جوړې لدرمنزې/ستو غه دلري. دنه یبونې ترکلاو د دوی درمنزو ستولو ت د ټوېسلغه د

 
 لو ي. د ټوکیږدي نبدرجه له مخې توب، ناغېزمنې د لو هرې درمالي اي وې د جدتونزې سهرست کې د ېلې په نې جوړلې/درمتونزد س

 پورته کرښې ي. تر نومیږ  "کرښه"ی چې  دتهشکی ټدریدو ېست کې د لپه نه دي. شوي ل پوښا لخو OHPنو جوړې د لاو درمتونزو س
 لري.ات ړي مقررګننې ځالاو درمې تونزسنې یځپورته تر کرښې ې نه. ندالې او تر کرښي ل شوپوښوړې ج

 
 لئ:لوات دلته ولومور معناړه  په ستېلشوي رکړ یتوب ولومړد 

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

 

 . يږیدای مه مون هپ  )PA ،prior authorization( هزاجا ۍنیکخم د کول هسالرت بیوصت د
 په نوم هم   "یبتصوني یکمخ"یا  "هازاج ۍنیکمخ"ا د لري. دتیا اړب ته ی، تصوئالسه کړدمت ترې خې چله دکې نه مخدمتونې خیځ

 یب وتصني یکخد مر کوي څو د خدمت لپاره سره کا Trillium Community Health Planکی د نوتاسو چمتو کوي. سیږل کندپیژ

له کي نېرودوپ Trillium Community Health Planئ، د لرتنه وښپاړه کومه ه پیب وتصني یکخد خدمت متنه وکړي. که غوښ

  یسئ.نکه ویاړ 5472-600-877په سره خدمت 

 

 تنو غوښ PAي، د لرتیا اړه تونزیی سیاتوغستاسو رهغومره ژر چې موږ ي. نشب ی دا تصوئ، کهړسه نه کالترسو خدمت یي تاښا

هغه ازې . دا یويیسنپورې وخت وورځو  28ه تر کړېه پریوتونه نې وخییي ځیږي. ښاکورځو کې  14 پهکړې ېی پرنه کوو. ډېرتبیاک

 ساس احب کېدو یقتعټ د  معیاري وخت چوکاکی دنو کووتچمستاسو اسو یا تو. که یپه تمه تو ته لومارو معې موږ نوله چېږي کښېپوخت 

د . کړوه وړکېپر " زېاجاد مت خدي ګړندد " د ی شو کولږ مو، اچويې کر ه خطپا یتکولو وړیت الع ف دیاا یتغد، رونتاسو ژوچې سکوي 

 ه  لتمدیدد ه ک، رئ لت حقیاکد شتاسو . د ويیتمدورځو  14د ي ی، خو ښايیږکترسره ې کنو توعسا 72ه پا مموعې ړکیپرمت خدي ګړند

  ئ.ورګو هڼه پام87 پاره لهپي الوګن څر دړېکزده د تولو بثیت اکد ش. تیاسه نافق موې سره ړکیپر

 

ه د زده اړ پهتونو یو خدمنبیړلرئ. د ا نه یتاړب ته یتصوو لپاره ندمتو ختهې وروسنلرني پامبیړتر و یا نتویو خدمنبیړلو یا عاجتاسو د 

  ئ. وګورڼهمه پا67کړې لپاره 

 

 . جعېا مرنيځا وا نکيو کووچمت د
ا لخوکي نوچمتو کوستاسو د   هعجارئ. ملراجعه وڅخه مر PCPل پله خئ چې لرا ویتاړو لپاره له کورالستتونو منو خدیبه د ځتاسو 

  ته کوي.تیا په ګواړچې د خدمت دی امر لی کیل

https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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هغه . که په يع کړاجص ته رتخص تاسو مي کولی شیئ، دولرتیا اړرته ې وولی چنه شي درکتونه خدمهغه سو ته تا  PCPستاسو که 

 ار کوي سره ک Trillium Community Health Planله ک څوا داسې یص تخصې م، نږدئیږاوسکې پتاسو ته چې ځای 

 لرنه  بهر پام له شبکېهتي څو تاسو  وکړرسره کایم ټله لرنې د همغږۍ مد د پایی باي، دولرشتون ونه  یي(،اته وهم ورننه کې دب)د ش

  شته.پر نه لګښت ضافي اڅ یشي، هیښ پا ومومي. که د

اجعې  ته مرصصتخنې ملرپامیي تیاوغد ریي ې ښائ چر کوک که فلرئ.تیا اړته ی شي چې ورلسره کوترتونه هغه خدم PCPستاسو 

لرئ. یا نه تاړ تهاجعې لی، مریدسنه شئ رته   PCPل پاو خلرئ لت وي حانبیړئ. که تاسو اړغویې وخه څ PCPل پله خئ، لرتیا اړته 

 نی  دې معپه  هعجار اني مځیږي. ل کیه واجعځانې مرې ته د لري. دیا نه تاړې ته اجعکي څخه مرنکوو له چمتو وتاسنه سدمتونې خیځ

 تو تاسو چمنئ. یې ویاړئ وغوې تاسو ومئ چکي ومنول چمتو کو هغه ډڅوالرښود کې وګورئ ي په کنود چمتو کوی شئ لچې تاسو کو

 ښود په الرکي نو کووتړي. د چمم کیظنته نیدلپرته اجعې ه د مرنکي څخو کووتله چمستاسو و ئ څهلی شته زنګ وکي نکوو

  ه کړئ.ر زدون کې ڼهمه پا40کله په ه

 تیا اړب ته یي تصونیکه مخارپلالهم د خدمت ي یئ، ښالرتیا اړې ته اجعلپاره مرص لیدو تخصا د میئ  کولی شاجعهتاسو ځاني مرکه 

 ه سر PCPل پله خ، نهلرئ کتیا اړب ته یصوتیي نکه مخارپللو سه کوالدمت ترخا د یائ چې لرنې تپوښاړه ې په دئ. که تاسو لرو

  یسئ. نکه ویاړسره ه خدمت لکي نیرودوپا د یبرې وکړئ خ

 . یسرسال میقتسم

 او لو عاجل تئ. تاسو لریا نه تاړب ته یصوتي ینکجعې یا مخالپاره مرت  کله چې د خدمئلر "سیالسر میقتمس"کو ته نو کووتتاسو چم

ي نیکجعې یا مخاو مرالري سرسی الیم قتسئ چې م وګورهر لپاتونوو خدم هغنه دتوارې چنداللرئ. سی السریم قتسنو ته مدمتویو خنبیړ

  لري.یا نه تاړته یب تصو

 

 .ېټګ اتیوغر کيیزف د

 وڅ ئروګو ن  ستو"  جنر وا ېدو م،ېزادنا"   د ي.رلن وت شتښګل ومک هل تهرپره اپل سواتس چې ئروګوې دنال هراپل ستېل د وټګ بيط وغه د

ه   بTrillium Community Health Plan   دئرل ایتړا ته تېرسم هک   .شئ لیوک هالسرت ایړو هلځ څوت مخد ره واست ې چئ شهوپ

  . يړک يږغمه یاړوه نتومدخ

  پسکواو ه دازه، مود انټوګد  تخدم
ه ب تتصویې کنخمیا ې عجامر

  لري؟یا اړت

ې نیدل 8ل کې می کایتقویوه په   طبني سوز

  ې څخه.ازاجله پرته 

ه نیاړاجازه سته  ورودنویل 8تر 

  ه.نه دینه اړاجعه . مرهد

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نهتوۍ خدمهمغږنې د لرد پام

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نهمتویت خدیریې د مدد قض

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ

 او ځای اژ ې مسیر فقرت د الک چې د مڅوهغه 

  يپر ځای کو

 نېیدل 8ل کې می کایتقویوه په 

  ې څخه.ازاجله پرته 

ه نیاړاجازه سته  ورودنویل 8تر 

 ه.نه دینه اړاجعه   مرده.

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نهدمتوی خیش ځاآسااو نې لررامۍ پامآد 

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ
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 د ګټو اندازه، موده او سکوپ  خدمت
مراجعې یا مخکنې تصویب ته 

 اړتیا لري؟ 

 

 

       

 

  ات جهیزتبي طاره امددو

کر نونه )د شاماي سبطي: ا دیې دګې لېبنې یځ

 سایل، بي وطن(، په ګډونونو امااروغۍ سن

  کیټآرتواو یټکس ټپروس

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود

  يا ویتاړه رظنله ب ط

.هد نه نهیړا هعجار م.ه دهنیړا هزاجا

او یص ختشنې، ی معانياو دوراتي د وخ

(Early & Periodic نې لدرم

Screening, Diagnosis and 

)EPSDT ،Treatmentنهدمتو خ  

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  هنه دیاړاجعه مر

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  پورټنساي ټربطۍ نبیړ

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهشیا نه تاړ

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نه دمتوي خنبیړ

  يا ویتاړه رظنله ب ط

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

 ه ندمتولو خن جوړوالپنۍ  کورد

او ل نټرون کي: د زیږوا دیې دګې لېبنې یځ

  نې.یازمونۍ لک

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس  تهنه شیت محدود

  ( تهشیا نه تاړته یب تصو

 یي تیاوغ د رهارپلد همغږۍ نې لري پامد جد

  نهی معاښاګو

 یب ي تصونه ده. ښاینه اړاجعه مر  تهنه شیت محدود

  تیا وي.اړته 

  نهدمتوېدو خاورد 

اورېدو او د ژي لوډیویاي: ا دیې دګې لېبنې یځ

  تېمرس

 سټنبپر  الرښوونو د OHPد 

 و لپاره تنه. د جزیایتومحدود

Trillium ووهئ.نګته ز   

  هنه دیاړاجازه 

 سټنبپر  الرښوونو د OHPد   هندمتویی ختیاوغر رد کو

 و لپاره تنه. د جزیایتومحدود

Trillium ووهئ.نګته ز   

  هنه دیاړاجازه 

 دله چې ه کتنه شیت هېڅ محدود ه نمتونه خدنستر دبن د د روغتو

  يا ویتاړه رظنله ب ط

 یب ي تصونه ده. ښاینه اړاجعه مر

  تیا وي.اړته 

  ۍ همغږنې د لرې پامګړند ځا

،Intensive Care Coordination) 

)ICCنهدمتو خ  

 ا یې عراجمالسرسی )م یقتمس  شته نه یت محدود

  شته(ه نا یتاړه تیب تصو

 ورو ند شته نه یت محدود  نهتوړن خدمد شفاهي ژبا

 ئ وګورڼهمه پا4و لپاره تلومامع

  تهنه شتیا اړ

   :نهدمتوار خراتوبالد 

 هه دنینه اړاجازه نه ده. یاړاجعه مر  تهنه شیت محدود لتیساخنې ید و 

  هه دنینه اړاجازه نه ده. یاړاجعه مر  تهنه شیت محدودېکسرېا      
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 د ګټو اندازه، موده او سکوپ  خدمت
مراجعې یا مخکنې تصویب ته 

 اړتیا لري؟ 

 .هد نه نهیړا هعجارم .ه دهنیړا هزاجا  تهنه شیت محدود     کینټي سسي     

MRIs       هد نه نهیړا هعجار م.ه دهنیړا هزاجا  تهنه شیت محدود. 

   :نهدمتوون خد زیږ

کې ون مخ زیږه ترنکي سرله چمتو کوستاسو 

  تهنه شیت محدود  نېیدل

  تهنه شتیا اړ

لرنه)هغه پاملرنه ته پامن وروستر زیږو   

سته وروونزیږم تر ل ماشوپې د خیې تاسو چ

 (ئالسه کوتر

 

  

  تهنه شیت محدود 

  تهنه شتیا اړ

  نهدمتول خ لید معمود   

 او غړو ېرمنو رو ماندویامد 

  عمره او کملونو ک 20له 

 يلرن توه شارپلماشومانو 

  تهنه شتیا اړ

نو په پمپود نې یسته د یه کې مرستغذشیدو د    

ونګډ

 

 

 له و لپاره تد نورو جزیا

Trillium  سئینکه ویاړسره  

  تهنه شتیا اړ

 وناو زیږلی اچمتوو   

د او  Trilliumني وکړئ مهربا

Oregon تهارې ادیي تیاوغر 

و تاسله چې ر ورکړئ کبخ

سو ستاله چې او کست ه یاارندوېم

 یدلې وي.ته رسی ي پاارندوېم

 ل ماشوم لپاره پبه د ختاسو 

OHP لو ارپسیک لنتته د غوښ

  کور کې پهلرئ. ا ویتاړته 

ي لورله  Trilliumږون ته د یز

 خو د ېږې ل کورکونه یسئ پ

OHP  يول کیږ ورکيلورله . 

  تهنه ش تیااړ

ي بطي نبیړلۍ د غیر پرته سنې لرپام

 (Non-Emergent Medical پورتنساتر

،Transportation (NEMT  تونه هم خدم 

  یياورته و

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ

 تونه ون خدمتوغو د رنغاارونستر بهر بله 

و ګنا د وړي،پایموتري: کا دیې دګې لېبنې یځ

  یتاو د درد مدیررملنه له دیپه وس

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ
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 د ګټو اندازه، موده او سکوپ  خدمت
مراجعې یا مخکنې تصویب ته 

 اړتیا لري؟ 

تو ، د چمنهل ل درمې خو ټوډیر   (لمسخې درن)د تونه لو خدمد درم

 ن شتوه سخې سرنله کي نکوو

 وږ د ست زمېلشپړ بي. یو لر

OHP ېست للو ي درمه شوغور

  شي.کې موندل کېدای 

 څ یلپاره هلو وو درمد پوښل ش

ا یتوغرواني رشته. د ت نه لګښ

 اره ادلوري له لت ل د دودرم

ې نیاادو لپاره لغه درمیږي. د دک

 پر یيارمل ښنې دیلري.  ځپیر تو

 تیا اړې ته هم ازاجه بېرسخې سرن

 لري.و

 اوو یتاړنې لرپامیي د تیاوغړو رګنځا

 تیا وغي رکی فزپاره دلکو کسانو نلودودر

نې لرله پامږدمهااواو  ICCې د تخصصین چم

(long-term care  مالتړاوتونه خدم

،services and support 

(LTSS  يالسه کوترتونه خدم    

 

 ساس اپر  الرښوونو د OHPد 

 و لپاره تجزیایب. د تصو

Trillium ته زنګ ووهئ  

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

 رملنه کي دیفز

  رملنه ي درفوح

  نهلا درمنید و

له ته نې پریدل 30ل کې یوه کاپه 

 ېازاج

 یدنو ل 30ده. تر ینه اړاجعه مر

 ه.نه دیاړاجازه سته ورو

تو ، د چمنهل ل درمې خو ټوډیر   لدرمسخې ند 

 ن شتوه سخې سرنله کي نکوو

 وږ د ست زمېلشپړ بي. یو لر

OHP ېست للو ي درمه شوغور

  شي.کې موندل کېدای 

 څ یلپاره هلو وو درمد پوښل ش

ا یتوغرواني رشته. د ت نه لګښ

 اره ادلوري له لت ل د دودرم

ې نیاادو لپاره لغه درمیږي. د دک

 پر یيل ښارمنې دیلري.  ځپیر تو

 تیا اړې ته هم ازاجه بېرسخې سرن

 لري.و

 ې یې عبارت ګلېبنې ینه. ځدمتوي خنیود مخ

غ ماشوم  د روې،نیازموکي ی فزله:دي 

 رام، ا )میموگیتوغځو رنه، د ښینوواکسنه، لرپام

 ینه  معار(،او نو، نهیازمواروغیو نیی نساد 

 ی، د نیوروغۍ مخکر ناور(، د شناو ن اط)سر

  او نور.تونه خدملو ندوباکو بنته، د شورمیې تغذ

  تهنه شتیا اړ  يشوی وت سپارښګه چې نڅر

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نې یدلکي نتوکوونې د چملرنۍ پاملومړد 

  يا ویتاړه رظنله ب ط

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

د چې له ه کتنه شیت هېڅ محدود  نې.یازموي تیرنسي د ج

  يا ویتاړه رظنله ب ط

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس

  (تهشیا نه تاړته یب تصو
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 د ګټو اندازه، موده او سکوپ  خدمت
مراجعې یا مخکنې تصویب ته 

 اړتیا لري؟ 

د ته نې لري پامیتیاوغګړې رنځا يشوی وت سپارښګه چې نڅر  نهدمتوخصص ختد م 

ې ه چارپلکو کسانو نلودوا دریتاړ

ICC  یاLTSS  يالسه کوتر :

  نه ده. ینه اړاجعه مر

  یا وي.تاړب ته یي تصوښا

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نه رویجپروسراحۍ د ج

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  هنه دیاړاجازه 

  تونه تیا خدموغلرې رله د 

 ه، ندمتوبي خطلرې له ي: ا دیې دګې لېبنې یځ

  نېیدلک یلښناېاو د برنې یدلمجازی 

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود

  يا ویتاړه رظنله ب ط

  تهنه شتیا اړ

 و کنرکوویی کاتیاوغزو رید دود

 )THW ،Traditional Health Worker) 

  تونه خدم

 یب ي تصونه ده. ښاینه اړاجعه مر  تهنه شیت محدود

  تیا وي.اړته 

د له چې ه کتنه شیت هېڅ محدود  نهتونې خدملري پامنبیړد 

  يا ویتاړه رظنله ب ط

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

    ه:ندمتوید خلد 

له او غړو ېرمنو رو ماندویامد    نېی معاسترګود  

 عمره ماشومانو او کملونو ک 20

  يلرن شتولپاره 

 . هد هن هنیړا هزاجا  .هد هنیړا هعجارم

له او غړو ېرمنو رو ماندویامد   ینکېع 

 عمره ماشومانو او کملونو ک 20

  يلرن شتولپاره 

 . هد هن هنیړا  هزاجا  .هد هنیړا هعجارم

 سټ د نبپر یب وتصن د الپد   نهی معابيطرګو تد س

  شمېریدنو ل

 . هد هن هنیړا هزاجا  .هد هنیړا هعجارم

 ېرمنو  لپاره د منېلرپامیوي د ناو مخل د معمو

  (هبېرسر  PCPپر )تونه دمیی ختیاوغر

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس  يشوی وت سپارښګه چې نڅر

  (تهش یا نه تاړته یب تصو

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس  يشوی وت سپارښګه چې نڅر  نهدمتوښي خپوښ

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

 اړه و په نیبوې تصونکو د مختاسلري. که تیا اړته یب  تصونيیکی چې مخنه دت یسلشپړ بنو دمتو هغو خل دی جدونتپور

دمت نکي خپیرودو Trillium Community Health Planسره کې  5472-600-877په ني وکړئ ئ، مهربالرنې تپوښ

  ووهئ. نګ ته ز
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 .  ګټېپاملرنې تیاوغ ريان رود

او دې ې، موازندا". د يلرن شتوښته ګلله کوم پرته  هارپلستاسو ې ئ چ وګورېنداله ارپلېست لد ټو بي ګطهغو د 

 لرئ د یا تاړې ته تمرس   که ی شئ.لالسه کویا تر وړلهت څو ځ هر خدمتاسوئ چې ه شپون وګورئ څو ستو "رنج

Trillium Community Health Plan ي کړي.همغږا یتونه وړبه خدم  

 

 

 

  پسکواو ه دازه، مود انټوګد  تخدم
 یا ه اړتب تتصویې کنخمیا ې عجامر

  لري؟

(Assertive Community   هنلمرد يدج ېنلوټ د

،Treatment  )ACT 

. هد هن هنیړا هزاجا  .هد هنیړا هعجارم  تهنه شیت محدود

  رملنه ې دګړنځایي تیاوغد چلند رننه  کور دپه

 Intensive In-home Behavioral)

،Health Treatment )IIBHT 

 . هد  هن هنیړا هزاجا  .هد هنیړا هعجارم  تهنه شیت محدود

.هد نه نهیړا هزاجا  .ه دهنیړا هعجارم  تهنه شیت محدود  نهتوبۍ خدمارزیااو د ارزونه تیا وغندي رلد چ

 تي قاماغیو اروني نا د روتیاوغندي رلد چ

  نه دمتوخنې لو د درمنځایو

 Behavioral Health Psychiatric) 

 ،Residential Treatment Services

 (PRTS 

 

 سټنبپر  الرښوونو د OHPد 

 و لپاره تنه. د جزیایتومحدود

Trillium ته زنګ ووهئ  

.هد نه نهیړا هعجار م .ه دهنیړا هزاجا

 کې د بته د شرانو کا هماووغانو ارنستر بهر بله 

 دي نلي د چې شوندالوري وړله کي نو کووتچم

  نهدمتوتیا خوغر

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس  تهنه شیت محدود

  (تهشیا نه تاړته یب تصو

 څ یلپاره هلو وو درمد پوښل ش  تهنه شیت محدود  (يګړنا ځایتوغي رندل )د چلنسخې درمد 

ا یتوغرواني رشته. د ت نه لګښ

 یږي. اره کادلوري له لت ل د دودرم

یر پې تونیاادو لپاره لغه درمد د

 لري.

 سټنبپر  الرښوونو د OHPد   نهدمتوخصص ختد م

 و لپاره تنه. د جزیایتومحدود

Trillium ته زنګ ووهئ  

د ته نې لري پامیتیاوغګړې رنځا

ې ه چارپلکو کسانو نلودوا دریتاړ

ICC  یاLTSS  يالسه کوتر :

  نه ده. ینه اړاجعه مر

  یا وي.تاړب ته یي تصوښا

 اړه و په نیبوې تصونکو د مختاسلري. که تیا اړه تیب  تصونيیکی چې مخنه دت یسلشپړ بنو دمتو هغو خل دی جدونتپور
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  ې.ټګې لند درملو اروکد مادې 

  لري. د ن شتولګښت ه کوم لته ه پرارپلستاسو  ئ چې وګورېندالېست لپاره ل نې ګټو دلو د درملارود مادې ک

 لرئ د تیا ړاې ته ت.  که مرسشئلی سه کوالیا ترله وړ هر خدمت څو ځتاسوشئ چې پوه  وګورئ څو ونتس "او رنجدې ې، موازندا"

Trillium Community Health Plan ي کړي.همغږا یتونه وړبه خدم  

  پسکواو ه دازه، مود انټوګد  تخدم
یا اړته ب تتصویې کنخمیا ې عجامر 

  لري؟

 . هد هن هنیړا هزاجا  .هد هنیړا هعجارم  تهنه شیت محدود  رملنه ي دنې جدلد ټو

 ل التاخدې تفا اسهوړوادو څخه د ناله متر کې بسپه 

  نهدمتولو ختیساهر او زسېدو اوتي/د قاما

 سټنبپر  الرښوونو د  OHPد

 و لپاره تنه. د جزیایتومحدود

Trillium ته زنګ ووهئ  

 . هد هن هنیړا هعجارم  .هد هنیړا هزاجا

   ېنوراک هړوان د وداوم د

)SUD ،Substance Use Disorder ( د هراپل  

   هنلمرد هتسرم هپ ولمرد

 ) MAT ،Medication Assisted Treatment (

   30لومړیواجازه د نی یکمخ

  هنه دیاړسته  وروورځو

 کې ورځو  30لومړیوې په نلد درم

 ه. تنه شیا تاړب ته یې تصونکمخ

 لري.ا ویتاړې ته اجعښایي مر

 نې ارو د ناوړه کادوغانو د موارونستر بهر بله 

(SUD ،Substance Use Disorder ) 

  تونه خدم

 راجعې یا )مسرسی الیم قتمس  تهنه شیت محدود

  (تهش یا نه تاړته یب تصو

 اړه و په نیبوې تصونکو د مختاسلري. که تیا اړته یب  تصونيیکی چې مخنه دت یسلشپړ بنو دمتو هغو خل دی جدونتپور

دمت نکي خپیرودو  Trillium Community Health Planسرهکې   5472-600-877پهني وکړئ ئ، مهربالرنې تپوښ
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 .  ګټېنود غاښو
  سو ستاچې پوښي تونه ر هغه خدماو نول ې، ډکوکسریاالی، پاکونۍ لک OHPلري. ښښ پونو غاښول غړي د ټو OHPد 

  تي.غ ساغاښونه رو

   :ديتونه یق حقمې مهینځه اړې په لرنام د پاښونوا د غددي.  ممهې کعمر  هر هنه پښواغ غرو

تي. غ ساهم رون بداو ستاسو زړه ښونه غاغ رو

 ر وګورئ. ټاکښونو ډغااسو د تل کې یو ځل سد په کایتاسو با

  ی شي.لتیا ساتوغو د ماشوم رتاسغ ساتل سو رویاوراو ښونو غاو د تاست، سسه یاارندوېله چې مک

  ی شي.لسته کول کې مرروټنکر په کنې د شیتاسو سره د وله ل لونزو حستوښونو د غاد 

  ي. وکړنهی معایمړلوښونو غا نۍ څخه دلک 1له ید ان باماشوم

 ورئ. ګه وارلپدمتونو خدې  النښپوښاښونو تر ه د غنۍ سراه مهربدول پجدې الن

 شوي ل وښپې ئ، پورلرتیا اړته تونو خدمې تاسو یي چاکی ونو کووتچمستاسو ته چې  هغه وخدغه تري. تونه وړیا دټول پوښلي خدم

  کولی شئ. رالسهتله وړیا ځ هر خدمت څو سوې تاشئ چه ئ څو پو وګورونتس "او رنجې ې، مودازندا"دي. د 

 له:ي ت دارب عشياجع خصص ته رتید مبانه چې دمتو عام خ هغهښونوغائ. د  وګورتخصص مې یوئ چلریا تاړتونه خنې ویځ

 راحيولې جد خ

 رکزاحۍ ماو د جرن روغتو

 نهلویښې کاناد ر

  ېتونزیو ساورد 

 ېپه خونه کبې هوښۍ د 

  نهخدمتوپوښل شوي 
 او رنج ه دازه، مود انټوګد 

په ګوته ګه لیبه ټو یول شوو ګپوښ)د 

 (يکو

ه ب تتصویې کنخمیا ې عجامر

  لري؟یا اړت

لګه په یبه ټو یول شوو ګپوښ)د 

  (يګوته کو

رنه لنۍ پامبیړاو له عاجښونو غاد 

ل یا ېدنې کی، ونت)ډیر درد یا عفو

 (هنپوټاوریو نو یا غاښوسوب، پړ

 ته شنهتیا اړب ته ییا تصواجعې مر  تهنه شیت محدود

 ې ګټپارهکو لنرو عمر لو کمونلک 21تر ړو او غرو اد مېندو

 ی.نه دن یاړیب وتصني یکمخ کې لکا هپ هځل وهد ېنیوازم خولې د

اجعې ي، مرنه و PCDستاسو که 

تیا ده.اړته 

   کې لکا هپ هځل وهد  لاکوپ خولې د

  کې لکا هپ هځل وهد  هنمل درډیرافلود 

   کې لکا هپ ل ځوی  ېکسرې اخولې د

  رپ ېام ژ دونایلو عمره کم ونکلو 16له  هنوټنالیس

  ل ځوی کې ونکلو 5  هروهپ ونښوغا
 

   ي وایت اړ چېهګنڅر لډکو
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 پوښل شوي خدمتونه 

 

 د ګټو اندازه، موده او رنج  

)د پوښل شوو ګټو یوه بیلګه په ګوته 

 کوي(

مراجعې یا مخکنې تصویب ته 

 اړتیا لري؟ 

)د پوښل شوو ګټو یوه بیلګه په 

 ګوته کوي( 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  هک .يو ایتړا هت بیوصت ېنکخم يیاښ  ل ځوی کې ونکلو 5  هروهپ  هنوغاښ هتوراس کم

  .هد ایتړا هت ېعجارم ،يو هن  PCD  وساتس

  هک .يو ایتړا هت بیوصت ېنکخم يیاښ  ل ځوی کې ونکلو 10  هروهپ  هنښوغا هتوراس لوټ

  هت ېعجارم ،يو ه  نPCD  وساتس

    .هد ایتړا

  .هنښوغا خې د مينیدن ال اوينتورپ ېنیځ هنښووپ ونښوغا د

 . هنووښپ 4 کې ونکلو 7  هروهپ

  هک .يو ایتړا هت بیوصت ېنکخم يیاښ

  .هد ایتړا هت ېعجارم ،يو هن  PCD  وساتس

اجعې ي، مرنه و PCDستاسو که  يو ایت اړچې هګنڅر  لتسی اونښوغا د

  تیا ده.  اړته 

  هن ېدناب (ونښوغا لعق )د ابی آسمی دررپ  هنملدر لانکا  دښېی رد

 . يږېل کوښپ

  لوښپ بای آسيومړ ل غړووارهدنېم

   .يږېک

  بای آسي لومړ اوونښوغا ۍنیک مخد

  هن ایتړ اهت بیصوت ينګ مخڅیه ارهپل

  ېنکخاره مپ لوبایس آ ديیښا  .هتش

   .ي وایت اړهت بیصوت

  هت عې مراج،ي وهن PCD واست سهک

 .  دهایتاړ

  ت نه(یاه زخڅکلونو   21، د دوارهېنره )مالپیانو ګتې د لو

 ی.نه دن یاړیب وتصني یکمخ  کې لکا هپ ل ځوی ېنیوازم خولې د

اجعې ي، مرنه و PCDستاسو که 

  تیا ده.  اړته 

   کې لکا هپ ل ځوی  لاکوپ خولې د

   کې لکا هپ ل ځوی هنمل درډیرافلو د

  کې لکا هپ ل ځوی  ېکسرې اخولې د

  ي دهن يشو لوښپ هنوټنالیس

   يو ایت اړچې هګنڅر لډکو

  هک .يو ایتړا هت بیوصت ېنکخم يیاښ  ل ځوی کې ونکلو 5  هروهپ  هنوغاښ هتوراس کم

  .هد ایتړا هت ېعجارم ،يو هن  PCD  وساتس

  ی. نه دن یاړیب صوتني یکمخ  ل ځوی کې ونکلو 10  هروهپ  هنښوغا هتوراس لوټ

اجعې ي، مرنه و PCDستاسو که 

  تیا ده.  اړته 

   ي دهن يشو لوښپ  هنښووپ ونښوغا د

  ی. نه دن یاړیب صوتني یکمخ  يو ایت اړچې هګنڅر  لتسی اونښوغا د

اجعې ي، مرنه و PCDستاسو که 

 تیا ده.  اړته 

  و اونښوغا بای آسوین لومړهپ ېوازی  هنملدر لانکا  دښېی رد

   .کې ونښوغا ینیکمخ

  وساتس هک  .ید هن نیړا بیوصت ينیکخم

PCD  هد ایتړا هت ېعجارم ،يو هن . 

 و په نیبوې تصونکو د مختاسلري. که تیا اړته یب  تصونيیکی چې مخنه دت یسلشپړ بنو دمتو هغو خل دی جدونتپور

 ووهئ. نګ سره ز 5472-600-877ه پت ته ېرونکي خدمېپړئ د ني وکئ، مهربالرې نتپوښاړه 
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 . يوکرو ېسیپ ېی  OHP  ېچ هنوتمدخ هغه
 ې نه سیپیې ږ ي چې موته دنه شدمتونې خیځي، خو ورکویسې پلرنې لپاره امپد ستاسو  Trillium Community Health Planد 

 CCOs. شيا ادپسې یې وا به لخام روګرپ Oregon Health Plan’s Fee-For-Serviceاو د شوي ل پوښالهم غه رکوو. دو

  ي: ورکویسې پل ډویم قتپه مسې ی OHPي چې نه ددمتوه خلولي. دوه ډوبټې ګ "يل شووښپنا " تونو ا خدمدتونه خنې ویځ

  رالسه کوئ.  تې همغږي نلرڅخه د پام Trillium Community Health Planله کې پې تاسو نه چدمتوهغه خ 1.

  رالسه کوئ. تي همغږنې لرپامڅخه د  OHPله کې پې تاسو نه چدمتوهغه خ 2.

 پاملرنې له همغږۍ سره خدمتونه.   Trillium Community Health Planد  
Trillium Community Health Plan ي په همغږې نلري. د پامهمغږي درکونې رله د پامارپلنو دمتوخنې یه د ځتم تاسو اوس ه 

 هغو ئ، د کړرالسه تلۍ سپر( څخه وړیا تیت مدیرسپورنابي ترط) MTMله و لپاره ندمتول شوو خښپوتاسو به د ه چې نی ددې مع

  ئ. وکړتړالئ، ملرتیا اړه تلپاره ورنو دمتول شوو خپوښ نایې د سو چې تانو یشوو سرچیب ر هغو تصوو هاونو تیلفعا

 ي:کړږې همغلرنه پامسو ااره ستلپخدمتونو دې ه د النب Trillium Community Health Planد  

 شوي ن الپنې لنې په ګډون د ټولرمته د پاوروساو کې ون مخزیږي تر تجربه کوارۍ دونېر مطه چې د کم خارپلکو لد هغه خ •

شوي. ل ا ټاکلخوې برخنو د سټموییي ستیاوغر OHAنه چې د دمتو خ(PCB ،Planned Community Birth)ن زیږو

OHA  دPCB ه چې د ارپلغړو هغه لږه د لږ تر لري. یت لسؤلو متادیه کواو لو نو چمتو کووتمني خدلومړPCBs هارپل 

لي امتومان، د چنې ساییاسټ، د معټلو تنې د کین ماشوم د وي زیږو، د نونهرزوانۍ لومړ ماشوم ليیدیږزنوي ي، د شویب تصو

  ن.  په ګډونې لرته پاموسن وراو تر زیږونې یدلکې  مخون، تر زیږنېلرږون پامیاو ز

   چې (LTSS ،long-term care services and support)تړ الاو مه ندمتونې خلرله پامږدمهااوهغه  •

Trillium Community Health Plan یږي ل کورکوه نې یسپیې ا لخو  

  نهدمتوخ Family Connects Oregonد  •

 :يل دې ډوندالې په ګلیبونو تخدمدې ل. د سته کوه کې مربرخپه سرسي الته د تونو خدمیی تیاوغغړو سره د چلند رد  •

o لدرمنې یه ځارپل نزوستوې نیتیا ځوغندي رلد چ 

o  نهیادا کور کې پهرملنې ګروپ  د دهارپلغړو عمر لو کم ک 21تر  

o  نهلرا( پامیتوغندي رل )چنياله روږدمهااوو لپاره غړمر  عتهې پوراو تر دلونو ک 18د  

o نهلرپامشخصي و لپاره غړ عمره تهرې پواو تر دلونو ک 18 کې د زو کورونوینروزنو په واناد ځ 

o  لځای کوی پر ې ځانستوګااو د ننه ر دتسبوغانو د ارنني ا د روهارپلنانو ااو کم عمره ځوکلنو  17د 

  نهدمتواو نور خ •

کي نپیرودوا د ی 5472-600-877ته په یت یرنې مدلره، د پامر لپاستیلپړ بشاړه د ه پتونو دمخدې ا د یلوماتو یاتو معال زد 

   ووهئ.نګز 5472 -600-877ت په خدم
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 همغږي وورته چمتو کوي.   یې پیسې ورکوي او د پاملرنې   OHPهغه خدمتونه چې  
OHP ي:کړږې همغلرنه پامسو اپاره ستلخدمتونو الندې  به د 

  نهن وژسته ځامرټر په اکله مخې د ډن ګ قانورامت سره مرله ک Oregonد  •

  يوند کوساتو کې ژیتاسنګ په نرسهر اد منه چې وت( خدمشیاسا)نې رلرامۍ پامآ لپاره د غړوهغه د  •

  ېاصو د زده کړشخاکو نلرویت للو معې دنه چتوخدمي کې نځپه ښوو •

چې ه ارپلهغو ماشومانو یږي. د کې چمتو له مخ  (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) وننقا 

 . نهلا درمنیکه د وله ترالسه کوي ندمتوبي خطي کې نځپه ښوو

  ینه  معابيطت، یاسابر و برطیالو پر شرن جوړالپې کاري یقضا د یام روګرپتړ السو د مو لپاره چې ایا تاللومود دې مع •

ته  CWMCWM Plus-CHIP Prenatal Coverage لپاره د  CWMا د یغړو  Citizen Waived Medicalد  •

  نهدمتوخشوي چمتو 

  یجرپروسلو سوی ته رپاارۍ ندوېد م •

  نهدمتواو نور خ •

 که یاړ 4620-562-800ه په سریم ټۍ همغږنې لرپام  KEPROد  OHP لپاره د ېتاتو کې د مرسې خدمپه داو لوماتو رو معد نو

  یسئ.نو

لوماتو رو معونالسه کړئ. د رلي ترپیا س څخه وړ(MTM)یت  له مدیرتسپورناتربي ط لپاره د خدماتوې ی شئ د دل هم کوساوتاسو 

لپاره. د لو لوې، د موټر چک 1552-583-877ه پ ووهئ نګ( ته زتییرپورت مدنسابي ترط )د MTM وګورئ. پاڼهمه 54لپاره 

TTY ووهئ.نګته ز 711ړئ ني وککاروونکي، مهربا   

 

 د غاښونو  (COFA ،Compact of Free Association)د تقاعد شوو پوځیانو او ازادې اتحادیې د تړون  

 پروګرام غړي. 
  Trillium Community Health Plan  ،تسای یړغ مارګورپ ونوښاغ   دCOFA  د ای مارګورپ ونوښاغ د ورکسع وړز د وسات هک

   .يوک وتمچ ۍلرپس ایړو هت وندیل ونوښاغ د وا ېټګ ونوښاغ د   ېزاوی

 

 د ې  چهارپلنو وتمد دې خد دمتونو یا یا ختوغدي رنلد چتیا یا وغي رکیفز Trillium Community Health Planاو  OHPد 

 وي. کوره نی سه السرتلیو پرسوړیا ،  ديهنوتمدل شوي خښوپه تغږۍ پرمهه لې ناملرپ

 

     .سئین وهکیړا 5472-600-877 هپسره مت له خدکي نپیرودود ي، لرن توټې شا چې کومې ګاو دلرئ ې نتپوښاړه ښ په پوښکه تاسو د 

 . ېکوین يبهذم ای يقالخا
Trillium Community Health Planدوي.نه محدوسټ نبپر اضونو اعتربي ا مذهیي قالاخنه د دمتوخ  
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 ئ.تیا لراړرته  و السرسی چېتهې رنپاملهغه  
  ېچ ئش یلدنوم یسرسال هقیرط ېساد هپ هت ېنرلماپ وسات .ئرل ایتړا هترو ېچ ئش لوک هسالرت هنرلماپ هغه ېچ هد اد ینعم يسرسال د

  ېچ يوک هن راک هرس يکنووک وتمچ ېساد هل  Trillium Community Health Plan  هک .يوک هروپ ېوایتړا ېبژ د وا يروتلک وساتس

  ا  دTrillium Community Health Plan  د .ئش لوک هسالرت رهب هخڅ ېکبش د هنوتمدخ اد وسات ،يوک ه روپ ېوایتړا يسرسال د وساتس

  يفاک ېک همیس هپ ېچ هد انام ېد هپ اد .يد ېدږن ،ئړاوغ ېکپ هنرلماپ هت یاځ هغه ای ئوک دنوژ ېکپ ېچ هت یاځ هغه هنوتمدخ ېچ يونمډاډ

   .يرل نوتش هنولوډ لېبالېب وکنوک وتمچ د هرا پل ولوک هروغ د وساتس وا يد هتش يکنووک وتمچ

 

ا  موږ دلرئ.یا تاړتاسو ورته نه چې لرص پامتخصاو د منۍ لومړهغه وږ اډمن شو چې میبوو څو ډقتعکې بکو شنو کووتلو چمپموږ د خ

  لرئ. سرسی الته تونو  خدمېندالښ پوښلو تر ټوسیمه کې له پپه خې تاسو هم ډاډمنوو چ

ه په ساحسی. ښاري السرکو ته نوتو کوقو کې چمیدق 30ېږئ وساکې پیه چې هغه ځاله اټن کې یا له ومی 30په  :هحااري سښ •

  ئ. ې ژوند کوته نږدار یا ښ په ښار کېې تاسو چنی دې مع

 سیمه لي ا. کلیوسیالسرکو ته نکووې چمتو یقو کدق 60ېږئ اوس یه چې پکېهغه ځاله ن کې یا ټاله ویم 60په  :حهاسلیوالي ک •

 وئ.د نه کننږدې ژوښار کې یا ښار ته سو په تانی چې معدې په 

 سوات که ،ئرلو تازیهتج ړ ويسرسال  دوا هنګوتسا هبسانم ی،سرسال کيیزفه بو سات ې چيکړ هنمډا ډمه اده ب کينوکو وتمچ ږومز

Trillium Community Health Plan هل  5472- 600- 877  هپ هراپل ولکو هنتوښغ د نېګوتسا د .ئرل تیلولعم نياور ای/وا يکیزف

  د نهوتاعس رتفد  دې چينومډا ډمه اد کينووکتوم چ.ئیسنو هکیړا هرس

 

OHP يد نشا وی هراپل ولوټو رون وا وړغ د.  

 

  ۍلرسپنې ته لرامپ

لی سه کوالرلۍ ترپسګه وړیا نئ چې څړه ک وګورئ څو زدمه پاڼه54 ی شئ.لالسه کورلۍ ترپیا سوړو لپاره ندیلل شوو پوښتاسو د 

 ونکي، ارکوک TTYلپاره. د لو لوټر چکې، د مو 1552-583-877 په ووهئ نګ( ته زتیت مدیرپورنسابي ترط)د  MTMشئ. 

  ووهئ.نګته ز  711ني وکړئ مهربا

 

  ړئ.که کی غوروونکچمتویو 

 یې د و تاسئ. نتخاب کړائ، السه کورتکې پلرنه پامیی تیاوغله رپ ختاسوی چې هغه ځااو کی نکووتو ل چمپې خئ چلر قتاسو ح

 ت ته یسلکو نووتو کی شئ. د چملبونتخااي، وار کسره ک Trillium Community Health Planله ې ت څخه چیسلله کو نچمتوکوو

Trillium Community Health Plan  کې نور زده ڼهمه پا40کله په ست په ه فهرنکيو کووتیي. د چماکي فهرست ونکووچمتود  

 کړئ.

 

   ړئ.کسته وې مرک مولوظیتننې په لرام د پاسوست

اوړئ. د  رتهې السنیاو سرچالتړ ئ، مکړرالسه تسته لپاره مرېش لو مهادنو دیللو پبه د خو تاسه چې  دنیدې معي په همغږنې لرد پام

 ووهئ. نګ ز 5472-600-877ته په نکي خدمت پیرودوا د یه کړئ  کې زدپاڼهمه 42ت په لومامعنور اړه په لرنې د همغږۍ پام
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  سي.نیوخت مره څوکول ملرنې ترالسه د پا
اجعه به مو ا مریرملنه شئ، دل یدلو کې ونختویست شوو ولې ندالبه په  تاسون کړو چې اډم کوو څو ډارله چمتو کوونکو سره کموږ 

  وشي:

 

  کاټ چو وختد  ول ډنېملرا پد
  یا غتروي کفزی

  یو کېناو 4په   نې دیلمې ظنم

 شوي ل دونه کې ښی معانۍلومړې په  چلیا څه ډوتونو کې اعس 72په  نهلرله پامعاج
 وي. 

اجعه مرته ګې ننۍ څابیړه پام سره په تنزې ستوسو د ستاي یا تسمدس  نهلرۍ پامنبیړ
  یږئ. ک

  پاملرنهو ښوناغاو خولې پاره د انو لساره ک مېندونااو شومانو د ما

ن شتول یلدکي ینیلر لپاره کاظتنااوږده  د ې چېله دته یو کې پرناو 8په  ېنیدلي یتیاوغې رمظنلې مد خو
 لري.و

  نیو کې او 2په  نهلرپامله عاجلې د خو

  يیږرملنه کیې د یا يدل کېږیلتونو کې اعس 24په   نهتوني خدمبیړښونو غاد 

  نهپاملرښونو و غااخولې د پاره لساو و کدوارنند مې

ن شتول یلدکي ینیلر لپاره کاظتنااوږده  د ې چېله دته یو کې پرناو 4په   نهلرنۍ پاملې ورځد خو
 لري. و

  نیو کې او 1په  نهلرله پامعاجلې د خو

  يیږرملنه کیې د یا يدل کېږیلتونو کې اعس 24په   نهتوني خدمبیړښونو غاد 

  ا تیغروند د چل

 ند لد چنۍ  لپاره ورځنوکو کسانلودوتوب نه دریلومړد 
  نېلرپامیي تیاوغر

 سره نې یدلشوې ش ېلو مهایمېله دونه، رزواورځو کې  7په نې تد غوښ
 ي.به وناساړخه مکي ینیلله کچې 

  تونو کې اعس 24په   نېلرتیا پاموغد رنلله د چعاجو لپاره کللو خد ټو

  لرنهپامیی یاتغروي صصخد تنره د چلپاکو لو خلکب لرونومړیتود ل 

 نۍ،  کوریاو د دون ځیاي پواعد شوقتي، غړاره ندوېم
 لونکي، شه پا معابېي، لرن  ماشوماېنې چهغه میرم

ان، کي ماشومنلروعمر لونو ک 0-5او د نۍ، کور
HIV/AIDS  یا نري رنځ لرونکي غړي، هغه غړي 

I/DD  او د لري ر طس خزکویۍ دورې سالومړچې د 
  سنفو

که چې د ي ځا ویتاړنو ته دمتوتو خموقل. که تننواو ارزونه ي تسمدس
 به کچه کې اسنې په منلرپامي، د لرشتون نه کي نتو کو لپاره هیڅ چمنېیدل

 ست یلار ظتناغ د ارونله چې ه شي ک ترسرېورځو ک 120نه په لباید درم
  امل شي. کې ش

( IV)زرقي ي توکو ینشه  ن د نو په ګډویید هیرو
 اروونکيک

 ل. تننواو ارزونه ي تسمدس
 14ې په نتله د غوښاخه دارپلتونو د خدمنه کې لرپه کچه پامنې ستوګاد 

 ې ځای یست کلپه ار ظتناورځو کې د   120یا په نه ده یاړورځو کې 
 ی. ته دنه شکي نو کووتکه چې هیڅ چمې ځی شوپرځا

 

  لتننو اوارزونه تونو کې اعس 72په   لالتاخنې ارود چرسو د ک

 تونو اعس 72 پاره دللو تننواو نې رزواي، خو د لرکام وامڅومره ژر چې   نهلسته درملو په مرد درم
  یات نه. څخه ز



 
 www.trilliumohp.com  38شمېرې ته زنګ ووهئ یا دلته ورشئ  877-600-5472مرستې ته اړتیا لرئ؟ دغې 

 

  لري: شتون نه  ځای تیسینایا پرخونه  لپاره که ونوتی خدمیتیاوغنخصي چلند رد 

 اچول شئ.وست کې یلار په ظتناتاسو به د  •

  ړل شي.تونه درکر خدمنوتونو کې اعس 72ه پسو به تا •

  دا شي.یپځای سی تیناپرنه یا یوه خوهغه چې ي تر ل وډمهانلنه به دمتوا خد •

  ووهئ.نګز 5472-600-877ته په کي خدمت نپیرودوئ، د لرتنه پوښکومه  هاړي په نې ته د السرسلرکه پام

 

  ظرونه.دویم ن

ئ، د اړغور ظنیم دوي. که تاسو ړیا دنه وروظنیم رالسه کړئ. دوت رظناړه دوم په نې لا درمینزې توخپلې سې د ئ چلر قتاسو ح

Trillium Community Health Plan ل بئ یو اړغوسو چې تایاست اووته موږ او  ووهئ نګت ته زنکي خدمپیرودو

  نئ. یکي وونچمتوکوو

 بهر یو کې بله شموږ ه زارپلر ظنیم ل دوپئ د خاړغواو تاسو لري  ونه ونتنکی شو کووترابر چمبو طیاشرکه کې پر بپه شموږ که ز

 سئ. موږ به ینکه ویاړسره له خدمت کي نوپیرود Trillium Community Health Plan لپاره د ېتد مرسنئ، یکی وونو کووتچم

 ړو. کیم ظنتتوګه ر په وړیا ظنیم دو
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  (. PCPs ،Primary care providers )وونکيمتو کملرنې چومړنۍ پاد ل
دانه و سو یارئ.  توګه وارلپې لرناماو پسخو نو، ندلی مظمند ې ه یاسو ب دی چې توکڅه غ هیکوونکتو چمې لرناملومړنۍ پد  

  ړئ.کب اختنادانه ې یو چی شو لوکسته سره مراسو ستا موږ شئ یی لابوخنات

 ئ چې د لر قتاسو حاو نور وي. ن ، نرسانای شي ډاکټراید ک(PCPs)ي کنو کووتنې چملرنې پاملومړد 

Trillium Community Health Plan د که کې بپه شPCP ې چمتو ورځو ک 30 پهئ. که تاسو غوره کړ 

 ستاسو یا به ه وټاکي تیک نیلیو کبه تاسو  Trillium Community Health Planد ئ، ه نه کړغورکی نکوږ

 له کي نو کووتچمتاسو د ته سبه تاسو  Trillium Community Health Planي. غوره کړ PCPلپاره 

 . يستوا لیک وه یولوماتو سرمع

 :یکوونکچمتو ې کشبد 

Trillium Community Health Plan ار ورسره کموږ چمتو کوونکي چې هغه  ټول نه.ي، ر کوکو سره کانووتو کینو چمله ځ

 هر چمتو بکې بله ش کوو نهار ورسره کموږ چمتو کوونکي چې هغه  یږي.ل کلبکي نو کووتن کوونکي چما ګډویکه کې بپه شکوو 

 سره  Oregon Health Planید  خو با،نئیکي وونو کووتکې بهر چمبله شتیا په صورت کې اړن د کمي. تاسو ملل کیږبکي نکوو

 ر وکړي.  کا

او نۍ لومړلې سو ټوستای سته وکړي. دورېدو کې متې کغ پاتر کچې په رون کاامي څو تاسو د  وکړارسره کستاسو ه ب PCPستاسو 

  به:  PCP ستاسو ي. یبوقتعې تیاواړلې ې ټونلرپامتخصصي 

  ني.ژیپینه وبي مخطستاسو او سو تا •

 ي.و کړتنې چملرپامبي طستاسو  •

  تئ. یو ځای کې وسا پهاو  تازه قبابي صوطستاسو  •

 ل کړي.اخته دن وغتوتاسو رتیا په صورت کې اړد به مو ي یا ع کړاجصص ته رتخو میه تاسو ب PCPستاسو 

  ی شي.لوددر  PCPل ېبسړی هر ړي. غوره ک PCPید ی باغړهر  نۍ کورستاسو دکې  OHPپه 

ل پئ خاړغو ئ کهووهنګ خدمت ته زکي نېرودوپئ د  وکړنيکړو، مهربا غوره یوو لپاره تاسبه سموږ  ئ،غوره کونه  PCPکه تاسو 

PCP  نوي ل پخئ. تاسو د ل کړبدPCP ولی شئ.  لیپشي، ځته نامن رلوبدا چې دځ غه ورل په هیدل 

 ل مه تنه کووښپڅخه  Trillium Community Health Planاړه د رملتون په او دکي نو کووتیي چمایتوغرواني رټر، اکښونو ډغاد 

  یروئ.ه

ر ومومئ: ټاکنو ډغاښوپاڼه کې د بېږ په و زموئغوره کړ( PCD)اکټر ښونو ډغانې د لرنۍ پاملومړڅخه د  Trilliumله ن کتاسو مم

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

  ووهئ.نګز TTY: 877-600-5473، 5472-600-877په ت ته دمپیرودونکي خ

 ئ:کی ومومنو کووتې یو چمه کڼپابې زموږ په وئغوره کړکی نو کووتچمیي تیاوغرواني رڅخه د  Trilliumله ن کتاسو مم

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

ته په کي خدمت نیرودوپئ، د لریا تاړې ته ترسلو کې مغوره کوي په کن کووچمتوتیا وغرواني رکه تاسو د 

 

877-600-5472 ، 

TTY 5473-600-877ووهئ: نګ ز 

 ښونو غاسو به د ي. تا به و(PCD)اکټر ښونو ډغاد نۍ لرني پاملومړغوی د  د هي چېلراکټر وښونو ډغاد ید ی باغړهر ۍ ن کورستاسو د

  ته ورشئ.وه یلرئ تیا اړي که ستواص ته وصتخیو مسو ته تابه  PCDو تاسئ. سته ورش PCDل په خارپلاوو یتاړی نې د ډېرلرپامد 

 :یې دوکه چی ځمهم د PCDستاسو 

 دي.که یاړلومړی تاسو ئ سلرتیا اړې ته نلرپامښونو غاچې تاسو د له ک •

  ه کوي.ارادنې لاو درمتونه می خدیتیاوغ غاښونو رستاسو د •

 وي.یمظنتلرنه خصصي پامتستاسو  •

http://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html.html
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  نهلونودې بک  PCPپه اسو ست
ن لوبدله سو ته به تاموږ ي، لررداد ونه ا قرهسر Trillium Community Health Planور د ن PCPستاسو او لون وي بدکه کوم 

 یک لورځو کې یو  15لون په بدتاسو ته د ه بموږ ي، شوی وځته نامکې رال مخن لوبدا و. که دستواک ویلورځې مخکې یو  30څخه 
 ستوو.او

 

 .سترفه نکيو کووچمت د
 . www.trilliumohp.com/find-a-provider.htmlبولی شئ: نتخااکي فهرست څخه دلته نو کووتد چم PCPل پتاسو خ

   .ئوکړ هنتوښغ يپکا غذکا تس فهر دکينووو کت چم دای ئهلی شت ته هم زنګ ودمنکي خپیرودو لپاره د تېد مرس

  ندلی شئ:  په فهرست کې مونکيو کووتې د چمیې تاسو  چيګې دلېبلوماتو هغو معدلته د 

  لي.اخن غااروننوي کی نو کووتکه یو چم •

  (.او نورن وتلیا، درمتوغښونو، د چلند رغابي، د ط)ل کي ډوند چمتو کو •

 .ئسینکه ویاړسره له دوی ګه نڅ •

 تیارونه.اخ( تیاوغلرې رله نې لرپامن د یفولټاو یډیو د و  •

  (.ونپه ګډهي ژباړنو شفااو باړې )د ژسته د ژبې مر •

  ی.نې ځاستوګالپاره کو لکو خنلرویت للوکي معیفز •

 ولی شئ. د کرالسه ت( کې وړیا یکلل ییا بری چاپ، لو، بېلکه نورې ژ)بڼه له ب دا په تاسو کولی شئ. رالسهتي پاغذي کاتاسو ک

  ووهئ.نګز 5472-600-877په ت ته دمپیرودونکي خ

 

 .  کړئیمظتن لیدنه
 .ړئک ومظیتنه لیدنه شئ ورسری لوکه ړ، ژر تر ژرکه ی غورکوونکتو جمیو اسو چې تله ک 

 

 ته وکړي څو ره مرسس له تاسو بهي یا  وکړیمظنتنه یدلی به لرئ. دوتیا اړ تهنې لرچې پامله از وي کاولومړی تاسو ید سبا PCPستاسو 

اجع هم رنو ته ییا سرچتونو ل شوو خدمښسو نورو پوشي تالی کو PCPسو ستالرئ. تیا اړې ته نلرمول پاې کوم ډئ چ وکړهکړیپر

 هئل زنګ وویم ډوقتسته په موی پاره دللو یموظنتنې یدلکړي. د 

 ی شي لاړه زده کوه پنې یي مخبطستاسو د او  سوستای ې توګه دوپدم کړئ. یظنتنه یدلنې لپاره ی معاست، دي یاه نوسر PCPل پله خکه 

 لو ګټو پ خپاره دلل ي ځلومړچې تاسو د  لهي ک وکړتهسره مرسله تاسو  دا به لرئ.ښنه ویندایا نزه ستوو کومه تاسې چې له دکې مخ

  ی وکړئ.نیوخه مخنډ څئ، د ځلرتیا اړلو ته اروک

  کئ: یلن وشیادې نالا دنې مخکې، یدلتاسو ترس

 لرئ.و لپاره کنو کووتنورو چمیا  PCPل پې د خیتاسو نې چې تپوښهغه  •

  ینه.مختونزو یي ستیاوغد کورنۍ د ر •

  لئ.اخیې ې تاسو ل چافي درماضیا نونه ییټاموخې، سنله پرته خې، نسهغه د  •

 :ستوایاو ورته وا ووهئ نګاره زپلنې یدلې د ن کپه جریاتونو اعتر د سد دف

  ست.ي یاغړ Trillium Community Health Planتاسو د  •

  یره.شمڼی پاندپیژ Trillium Community Health Planاو د م سو نوستا •

 رئ. لتیا اړې ته نیدلل تاسو کوم ډو •

 لرئ.تیا اړې ته باو ژن اړباهي ژفکه ش   •

http://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
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 .ئرکړته خبر و، دوی ئ وګورکځ یو څوغه ورئ چې په هرلتیا اړاو یاست غ ارونکه تاسو 

  ه کړئ.ر زده نواړیو په لسپرد لرنې لپاره پام کې د پاڼهمه 54 په  ئ.ولی شکۍ ترالسه لسپرا پاره وړیلې لیدنې لخپد اسو ت

  دنې.لیالسه وتې له 

 لغوه یې السه او سمد ووهئ نګته ز  PCPل پئ، خرکړالسه وله یوه دانه ئ چې لرتیا اړالسه ورنه کړئ. که له نې یدلئ چې  وکړهڅه

ن کوی ممست، دوایاې نه کخت څخه مخته تر وتر کي دفنو کووتل چمپسو د خم کړي. که تایظنتدنه یلله بو لپاره تاسسی به کړئ. دو

   شي.نه اضي یدو ته رلبیا سره تاسو 

  تنه وکړئ.پوښرې تاړه اعدو په  د قویري. د دولات ل مقررپه خاړې په نیدلتې السه وله کی د نو کووتهر چم
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ّ  . ئړک هسالرت هتسرم ېک ولوک میظنت پ ېنرلماپ د وساتس هرس ولوک يږغمه ېنرلماپ هل

   ،(patient-centered primary care home, PCPCH)  ېنرلماپ ۍنړمول هروحم غوران لپخ د ېک روک هپ ئش یلوک وسات

   ای يکنووک وتمچ لپخ هل وسات .ئړک هسالرت يږغمه ېنرلماپ د هخڅ میټ هل ېنرلماپ ۍنړمول د ای يکنووک وتمچ ېنرلماپ ۍنړمول د

Trillium Community Health Plan  ئړکو هنتښو غ يکنووک يږغمه د ېنرلماپ د وڅ ئش یلوک ېربخ هرس تمدخ هل يکنودوریپ .  

 کړو سته ورلو کې مندېژپیاو په تاړنې د لري پامییاتوغو د رتاسبه سموږ  ه کړي.یا ښتوغعمومي رتاسو چې س دا ده خهې خدمت مود د

  لئ. اخغاړه ت په یلنې مسویااو هوستیا وغو د رتاسچې سو  وکړتهبه مرسسره  له تاسو او

کي نودوپیري. د  کولی شنهتلپاره غوښ تاسوی هم سازت اسوتاسشئ. سلی نه کوتکي غوښنمغږي کوولرنې هله موږ څخه د پامتاسو 

 ووهئ نګبجو، ز 5:00تر ن یپښماسبجو د  8:00له ار ې، د سهرپوې تر جمعې بنله دوشسره  5472-600-877په ت ته خدم

877-600-5473 :TTY 

  ول.کار ک یاځه یوارلپې نلرام د پاسوست

 نیز لاو ټونې لټوتاسو د ی به ر وکړي. دوې کاه نږدله چمتو کوونکي سرسو تااو سستاسو م به یټکي ن همغږي کووېنلرتاسو د پامس

 سو د ستاي چې اډمن شن جوړ کړي څو ډالپ به یوي. دوی  وکړتهسره مرس له تاسو کني چې ممل کړصنو سره ویله هغو سرچتړ الم

 ر کوي.ه کاارپلیب قتعسته  ورونېلرمتاسو د پااو سو لپاره لچمتو کونې لرد پامستاسو م یټنې لرپام

 ه کې یي ودتیاوغاو ریدو تې کپاپه ښه سره و تاسله ی شي لي، کولرنه کوامپسو ته تاک چې رهغه څوې هالسه کړو چ ډاډ تراړوغوموږ 

لو کې ډمنواډپه دې ا به د ار وکړي. دای کځه یوارپللو یموظنتاو لو اره کوادونو تسو د خدمستابه یم ټې نلرتاسو د پامي. س وکړتهمرس

 السه کوئ.  نه ترلره پامغورو لپاره تیااړلو پو د ختاسې ي چ وکړتهمرس

اردو کې ې مونداله په تاسو سرله ي. دوی رلګړي روزنه نځاتونزو کې سی یتیاوغی رپه ډیرن اې مدیریو د قضان م نرسایټنې لرد پام

 :شيلی سته کومر

 روغي.کر ناد ش •

  ل.ېدد زړه در •

  ګي.نتفس ن •

 ن.ګاپژور خ •

  ر. ړ فشالونې ید و •

  ې.تونزې ساو نور •

 :شيلی ی کوي. دو وکړتهسره مرسله تاسو په برخه کې او یتاړورو ناو و نبویتصوستاسو د ې ی چچمتو دګه نارم همدیټغه نې دلرد پام

   کار کوي.ګهنو دا چې څاه وکړئ تیدو کې مرسوهپپه سو د ګټو ستاسره له تاسو  •

  سته وکړي.و کې مرلغوره کو په (PCP)کي نو کووت د چمېنلرنۍ پاملومړسو سره د له تا •

  ي.یې اسانه ویب قتعي چې و کړته چمهغه مشوراولرنه پام •

  ي. وکړتهیدو کې مرسهپه پوم ټیسنې د سلرپامېې تیاوغې رې شوهمغږسو سره د له تا •

  سته وکړي.رلو کې مالسه کوپه ترتونو خدمیی یاتوغتاسو سره د چلند رله  •

 . يوک ېربخ هړا هپ وایتړا د ېنرلماپ يیایتغور د وساتس هرس لب وی هل يکن ووک وتمچ وساتس ېچ يړکو هتسرم ېک ولونمډاډ هپ ېدد •

 :يد  اد ېی ېګلېب ېنیځ .هتسرم ووایتړا يبط ریغ د هکل يش یلوک هتسرم ېک ولدنوم هپ ونیچرس ورون د ېک هنلوټ هپ وساتس میټ ېنرلماپ د وساتس

  توګن ځای.دي هسنخو •

 هاړلم خوسا •

  لۍسپر •

  لګياو ټوېنګونه نېټر •

   مالتړ یا نۍ کورد •

  تونه نیز خدملټو •
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Medicare  ي.کي غړودونلدر 

تاسو، له  نکی همغږي کوونېلرئ. د پامشلی السه کوته ترپه پرخه کې هم مرسګټو  Medicareاو   OHPلو پتاسو د خګه نارهمد

سره کو ل خېله دموږ . ير کولونکي سره کاله پاستاسو او/یا  Medicare Advantage planو د تاسنکو، سو کووتله چمستاسو 

     ه.ندمتونې خلي د ټوګړنلوه ځاپتوري لکه د کلکړو رالسه تتونه ي خدمتړالاو مز ینلته ټوراي کوو څو تاسو کهم

  )Member Connection Representatives, MCRs(ي زد پیستون استاړو د غ

 ک چې د او څوي  شوقیتصدلت کې  ایاپه Oregonد ي چې کي دنکوواریی کیاتوغ د ټولنې ر(MCRs)ي ازت اسونتیسپړو د  غد

Trillium کار کوي.هارپل   

MCRs  کولی شي. ته مرسون کېتیسپه په تونو سرړ خدما ویتاړغړو سره د د MCRs ټو ته ګستاسو سره  له تاسو ي،ولی شک 

ن کي. دوی مم همغږي کړهاړاو خون ککه مسلې تیاواړیزې نلي ټوی شلکوي. دوی  وکړتهم کې مرسیظنتنو په یدلبي طاو سرسی ال

  ل کړي.وصه ینو سرله سرچنې لسو د ټوتا

MCRs  او د نې لري پامبطۍ نلومړکور ستاسو دTrillium ن فویلتسو سره د ستای شي لي. دوی کور کوکادې له نږسره یم ټلي اخله د

 سره وخت رمل په تاسو دچې سلرئ په یاد وګه نکه څلې یانو کسې شا دپهی وګوري. دو کور کې پهو سستاا هم یاو  الرې لهیډیو ا وب

 سره له تاسو ی لی شي.  دوسته کو هم مرېکونو کیلنتپه غوښتې ې د مرسنرموو کور یا ګسره د له تاسو ی. دو ي وکړهتئ، مرسوخور

 یی تیاوغرګۍ لپاره نتفسناو کرې ي د شکولی ش MCRs کولی شي. تهس هم مرلو کېندې د توکو په موالرله نو سټموینیزو سلد ټو

  ې کړي.نداروزنه وړ

MCRs له اړئ غویژني. که پله ټولنه پاو خي ک دځیرا خورMCR نګ ته ز 5472-600-877ني وکړئ ربائ، مه وکړارسره ک 

  ه وکړئ.نتزو غوښستاان د ستویپړو د  غاو دووهئ 
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  ۍ مغږ د هاملرنېد ځانګړې پ
 نو ته  کسا هغونهتوخدم ICCکولی شئ. رالسه تتونه  خدم(ICC)غږۍ  همنې دلرې پامګړنئ، د ځالریا تاړې ته تمرسورو نکه تاسو 

 لري.  تیا اړه تې وري چورکوتړ الاضافي م

 ي:  یښاي، رابر دبو طیانو پر شرمتوخد ICCان چې د سنې کیځ

  لري. یت وللومع ه یا نورنداړي، ي، کاڼه واورتۍ سخې په ان چي، هغه کسن ولویااړه ز •

 او  یده شدې یا تونزنې سې مزم، ډېريرلیاوې وتاړنې لرپامیي تیاوغرې د چې د ډېران وي هغه کس •

(. SPMI)لري وغي وارنني ااره روامددو

 

  

  رالسه کوي  ت( LTSS) تړالاو متونه نې خدملرله پامږدمهااوشوي د ل یوا تمولخ Medicaidي چې د ن وهغه کسا •

 (. MAT)دي ه کې نلپه درمسته لو په مرلپاره د درم( SUD)ل التاخنې اروړه کناودې  د ماي چېن وهغه کسا •

 ې. یص شوشختکې نلرور طوړ خلارۍ د ندویامې نې چهغه میرم •

 . يکي ونرووو کاتوکیي نشه  د (IV)زرقي  •

  لري. تیا اړته یت یرېښودو مدچې پرلري  SUDې ي چڅوک وهغه  •

  س وي. کی کنلروځ نري رنس یا خته کا HIV/AIDSپر  •

  نۍ وي  کوری هغواو دن ځیاپوشوي عد تقا •

 . يلرر طلوړ خکوزی یورې ساۍ دلومړي چې د ن وهغه کسا  •

 ي.  ې دفوس کن( IDD ،intellectual and development disability)یت للواو ودې معکري ان وي چې د فهغه کس •

 او نور. •

 ي:   کولی شتهسره مرسله ماشومانو ي همغږنې لرې پامګړند ځا

ل التاختي  احساسايیا د جدندوي ګنښې څرنۍ لومړتونزو ي سندلتي یا چ/احساسانیزلې د ټوان چلرونکي کسعمر نۍ لک 0-5د  •

(SED ،Serious Emotional Disorder )لري. یص شخت 

 لري. م سنډروپرهېز ن نوي زیږوک چې د هغه څو •

 کې دي.  Child Welfareې په ی چهغو •

  

  ICCن به د الپا ن جوړ کړئ. دالپه نامه یو پ( ICCP)ن الپنې د همغږۍ لرې پامکړنځای به د کنهمغږی کوو ICCستاسو د او تاسو 

  سره د سوله تا دا به سته وکړي.ې مرلو کپوره کوتیاوو په اړتاسو د ه سسو سربه تاا ې جوړ شي. دورځو ک 10پیل په ام د روګرپ

 وکړي. ته لو کې هم مرستپه ساموخو وب تیدناو خوتیا وغشخصي ر

 ت کړي. د سیلتونه او خدمې تنې مرسیاړ برخه کېې په تسره د مرسسو له تاو لپاره دیته د رسو موخو سستان به الپې نلرتاسو د پامس

 یوه ن الپل پسو د خشي. تاېټ پډان ومومي، لوبدي تیاواړنې لرپامیي تیاوغد رستاسو ر که ا ژیځو کې ور 90هر به په ن الپنې لرپام

  ولی شئ.  السه کپي ترکا

 

 ی به یوځاو لپاره لپوره کواو یتاړستاسو د  چې امل وي ان شبېل کسالېبهغه به یم کې ټې په دلرئ. یم وټ ICC لپاره د تېسو به د مرستا

 ي، ندلي، چییاتپرمخي، لتور، کېنیزل، ټوبيطن الپا  کار کوئ. دهورسرتاسو تخصصین چې او مکي نو کووتکه هغه چملار وکړي ک

ا دنده یم دټې د نلرد پام  تاسوئ. سلرلې یپاتې بثنې می هوسااوتیا وغو د رتاس یبتې ترپه دي په ګوته کویاوې تاړلي و مااي ن روحاي،یملتع

موږ کړي. ته ویدو کې مرسپه رسوخو ته ه متاسو سرله برخه دي څو ن الپې د نلرتاسو د پامم خلک سسهغه ي چې ن کړاډمه چې ډد

  ه کار وکړو.  ګډپهه تړ لپارالسو د متاه سبټول 
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  کولی شي: ګهنارکی همدن همغږی کووېنلرتاسو د پامس 

  س کوئ. احسالودو رنې دلراو پامتوب یندرامۍ، خواسو د چې تااډمن شي ي څو ډ السرسی ومومتهینو هغه سرچ •

   وکاروي.نهاموروګرپنې لر پامپاره دلتې لو کې د مرساره کودانزو په ستوي یتیاوغد مزمنور •

  ي. وکړتهسپه برخه کې مرګي، نتفسناو روغۍ ه نا زړۍ، دوغارنکر که د شلنزو ستوبي طد  •

 ه وکړي. ت، مرسبرخه کېل په التاخلو اروادو ناوړه کاو د مون ګاپر خ د ژونزوستوی یتیاوغد چلند ر •

 وړ کړي. ن جالپنې لتاسو سره د درمله  •

  

 نکي خدمت پیرودو Trillium Community Health Plan لپاره د لوالسه کوکي ترن همغږي کوونېلرپام ICCد 

 سو یاچې تارالسه کړي تاډ ه ډب Trillium Community Health Planهئ.  د زنګ وو 5472-600-877ته په 

 وي. السه کترېره یفون شملټاو د م ي نویکن همغږي کوونې دلرپام  ICCستاسو د ستازی استاسو 

 بجو  5:00ګر تر یمازدبجو د  8:00له  ارې د سهورپتر جمعې بې نله دوشتونه خدمۍ همغږنې د لرې پامکړند ځا

 ولی، د السه کشئ ترنه نه توخدم ICCن کې د ریاپه جنو اګرۍ ساعتوي سودعادلري. که تاسو د ن توې شپور

Trillium Community Health Plan  تیارونه درکړي.اخته نور به تاسو  
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 ه. رنپاملي یوخنمنه او د معایې ځانګړه پارغړو لمره کم عڅخه د کالو  21له 
  (EPSDT ،Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment)  هنلمرد وا صیخشت ،تانیاعم ينارود وا ينړمول

  ېچ يوکرد هنوتمدخ ېساد هت وسات هټګ اد .يد هنوتمدخ ییایتغور يوینخم د وا عماج هراپل وناموشام د ېروپ ۍنلک  21  رت نوږیز هل هنوتمدخ

  يناور/يبط ورون ای تیلولعم ،ۍغوران د اد .يړکو ېی یوینخم وا صیخشت ېنښیدنا ایتغور ای ېزنوتس ېک ونوواړپ ویړمول هپ  يش یلوک

 . يو ایتړا هترو نکمم ېچ يش یلومکار رطخ ېنرلماپ يیایتغور

 کوي:دې ناام وړروګرپ EPSDTد 

ړي  غلرونکيعمر لونو ک 21تر  0له آیا ي چې ړلومه کا معه دندمتوي خیصختشاو ینات  معا،نېیازموبي ط "غ ماشومد رو" •

  لري.نزې وستوتیا وغرواني راو ې نو، د ودغاښوفزیکي، د 

  ه وکړي.تکې مرسپې یا ې سمتونزې سل شوند څو موښينه پوامواقداو نور رملنه ، دنهلریي پامتیاوغګه رنارا همدد •

 :يرکړباید و Trillium Community Health Plan، د يتنه کوپاره چې غوښلغړو و رابربو طیاپر شر EPSDTد 

 یدو او شنانو انو، ځو ماشوماکو،نلروعمر نو څخه کم لوک  21او تر تیا اخ، پرېتیا، ودوغرواني راو کي ی فز عموميد •

  نې.رزوااو نې یازموشوې ېش لو مهاتوګهمه ظنت په ملایي حتغذکو ماشومانو د نخوړو

ار سره ک( PCP)کي نو کووتل چمپله خنې لرپامنۍ لومړي، د لرتیا اړه تتونو خدم EPSDTۍ غړی د ن کورتاسو دیا سکه تاسو 

 تیا اړب ته یتصوتونه لرئ. که کوم خدمتیا اړچې ورته سته وکړي کې مرلو السه کوپه ترنې لر هغه پامسره دسو له تای به وکړئ. دو

ار ټر سره کاکډل پله خنو غاښونې د لرنۍ پاملومړ لپاره د تونوخدم EPSDTښونو د غال د هر ډوړي.  لرنه وکیې پامی به ي، دولرو

  دي.ي، وړیا لرعمر نۍ لک 21ه تر ارپلغړو هغو ونه د تل خدمټو EPSDTوکړئ. د 

 یي تیاوغد رکو نلرواز جو او نورورانو ټکاپسرت ډلرونکي سراز نو، جو، نرسا(DOیا  MD)اکټر یو ډله تونه خدم EPSDTتاسو د 

 ښونو غا لپاره د لوتو کوتونو د چمنو خدمښوغاکي د نو کووت دغه چمړئ.السه کڅخه تر( کونو کووته چمارامدنې دولر )د پامیانوکلمس

 ته موندلی شئ: لنه دلواو ډوت تونو وخنو د خدمغاښوي.  د  کولی شاجعقیم رتته مساکټر ډ

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

 . هتسرم ېک ودېسر هپ هت ونوتمدخ  EPSDT  د
   ووهئ.نګز 5472-600-877په ت ته خدمکي نپیرودود  •

  ووهئ:نګنکي ته زنو چمتو کوغاښو لپاره د لوماتورو معیا د نولو وتو د چمتو کدمتونو خغاښود  •

Advantage Dental Services  
 TTY 1-866-268-9631: 711 خدمت وړیا کي نپېرودود 

  

Capitol Dental Care  
6800-525-800-1 ا وړیا ی5205-585-503-1خدمت کي نپیرودود 

  1-800-735-2900 :TTY
  

  
Oregon Dental Service  

0526-342-800-1   ا وړیا ی2987-243-503-1خدمت کي نپیرودود 
1-503-243-3958 :TTY 6313-466-800-1  یا

 

 لو یایموظنتلۍ د پرشئ. د سی لالسه کورلۍ ترپیا س ورڅخه وړاوته یدنو لکي نو کووتچم EPSDTې ندالښښ تر پوتاسو  •

 ووهئ. نګ ته ز 5472-600-877و لپاره تلومارو معنو

 ئ: ندلی ش هم موڼه کېپابې زموږ په ولوماتا معارنګه تاسو دهمد •

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

Services/transportation.html 

 

https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/OHP-Recommended-Dental-Periodicity-Schedule.pdf
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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 . ېنیاعم
OHP  کې د سب وختپه مناعمر د EPSDT 6موال په عنه به ملئ، درم وکړنهتې غوښنی معاتاسو دله چې پوښي. کې ندیلنې  معاد 

 . يیبوقتعنې الرښوو American Academy of Pediatrics and Bright Futures د  OHPي. پیل ششتو کې میا

Bright Futures ته موندلی شئ: لدhttps://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx. 

  ي. نه چمتو کوالرښووه ارپلیدنو لغ ماشوم  د رواوینو الو معې ټونلرپامیوي ند مخ نهوالرښود Bright Futures د

 لري: ارد وې موندالید نې بایدلنې ی معاد

   نه.ی معایيتیاپرمخ •

  ېسټ: ټد سربو  •

   ېی رمع ېچ موشام هغه ره .يرلو هنوټسېټ ېنیاعم د وبرس د ېنیو د دیاب ناموشام ېک رمع هپ وتشایم  24  وا وتشایم  12  د •

   .يړک ېی هسالرت دیاب ،يرل هن قباوس ټسېټ ينیکخم ېنیاعم د وبرس د ېنیو د وا يو ځنم رت وتشایم  72  وا  24  د

هغه ل ټوه کوي. ه پورنتیا اړنې ی معاسربو د لپاره د نو ماشوماکې د OHPړول په پبشک یلنتښې پونرزوار طد خ •

  کړي.  رالسهتونه تب خدمیقتع یت د یرې مدیولی شي د قضي، کلرت یمبو مسموان چې د سرماشوم

ر پر طینو د خاجعو مراعمر ( د او نورټ یسټل یکل سییا سته لور ته ورسټ، د ېټیمیا ناکه د ل)ه نسټوېټار راتوبالن یاړنور  •

 ساس.ا

  ارزونه.یت تغذي وضعد  •

  ینه.ازموکي ی فزجاموبې یزه للو ټوینه کو معااوریواو ښونو غاد  •

 . (ونپه ګډې نتبیاکه د دوې د اړتیا دووغرواني راو کي ی فز)دینه ه مخپړبشدې او وتیا وغد ر •

 :يپوره کویارونه بي معطزرقونه( چې )نونه یواکسهغه  •

 (:ېرۍ پونلک  18ون ترله زیږ)ېش لو مهالون کویواکسد ماشوم د  •
 www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

   (: 19+)ېش لو مهالون کویواکسلویلنو د د  •

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

  ښوونه.او الرښود تیا وغر لپاره د او ماشومانوینو لداد و •

 اجعې.مررملنې لپاره تیا د دوغرواني راو کي ی فزنېیاړبي پلوه طله  •

 یا ده.تاړټ ته ېسټید لاو لو یداورد  •

لته وګورئ: ش دېلومها Bright Futuresې. د نی معااوتونه مدي خت شوسپارښعمرونو کې ګړو نپه ځاپورې نۍ لک 21تر  •

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

 او نور. •

 

  له امله ن لوبدتیا کې د وغا ریوغۍ ارنهر وخت د ي چې لې دشامینې هم ازموې یا نی معامېظنمې غیر یدنو کلپه  EPSDTد 

  ي.ی شېدیښپ

 

https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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  .ملنهر دجعې، تشخیص اورام EPSDTد 
ا د ینه، تیساخټه ادو ناوړه ګتیا، د مووغرواني ر،  د فزیکيیع کړي که دواجکن تاسو رکی ممن کووچمتونې لرپامنۍ لومړستاسو د 

 کړي. ته ونه کې مرسلا درمیاو/یص شختنورو په ی به د کنو کووتل چمبنزه ومومي. ستوښونو غا

 تو ت، چمیاسق افجعې سره مواله مره تاسو ح کړي. کیتشرتیا اړاجعې مر ته دپرست نو یا سریلدااو ووم به ماشکی نو کووتنې چمی معاد

  ي.یسنم کې وپه پاار غذ ک د کابهکی نکوو

 کړي. سته و هم مرۍ کېهمغږې په نلرد پامتیا په صورت کې اړد به  OHPیا  Trillium Community Health Planد 

 ا ومومي.:یتاړ تهنو دمتوخدې نالیي نه ښایمعا

  ن.تو په ګډوېدو مرساوراو کو نی عنه دلاو درمیص شختاوو یتګړیمناورېدو د او ید لد  •

 تیاوغ غاښونو راو د رغوونه ایبنو غاښوون، د صالڅخه د خناتو نتاااو له درد نو کې چې لویو کنلومړنه په لرنو پامغاښود  •

 اړین دي. و لپاره لتسا

 ي، ب دناسل مچمتو کویې وخت کې ې په نی معااو دیا ده تاړنو ته یواکسشي چې لومه خت کې معې په ون)که د معاسنونه. واکس •

  ( تو شي.ید چمنه بالدرمیت عافې د مت ک هغه وخپهنو 

 لري. یا تاړک چې ورته شي څول رکړته و EDPSTار برو طیاپر شرید باتونه خدم

 یې د غذتنو، د اموروګرپیزو ننو، ښووتونیزو خدملوټستازو ته د اوی غړو یا د دبه  Trillium Community Health Planد 

  سته ورکړي.مراجعه کې ه مرپو لپاره ندمتواو نورو خ، رامونوتې پروګمرس

 

 ( THW ) وونکيارکغتیا کروې یزودد د
 ي. دوی کوسته ې مرتنو کپوښپه ستاسو ه اړیاو په تاړنیزو لاو ټونې لرامپیي تیاوغو د رتاسله ( THW) کي نرکوویی کاتیاوغز ریدود

نې کې لرامپسو په تاچې سته کوي لو کې مرسکه جوړویاړترمنځ په کو ل هغو خاو نوروکو نو کووتچمنې د لرپامیي یاتوغو د رتاسس

  ته وکړي. سره مرس له تاسو شيلی ي چې کولرکه یاړنو سره هم دمتواو خکو ل هغو خنه کې دلپه ټوي. دوی ل دیکښ

 ري: لن شتوولونه ل ډېبالېبو یو څو کنرکوویی کاتیاوغزو رید دود

 اوارو کسانو ندوېله مسته  ورووناو تر زیږن یږوارۍ، زندوېی چې د مشخص دن له د زیږوب قا(ون )زیږد: لهاب قیږوند ز •

  تو کوي تړ چمالي مبطصي، غیر شخو لپاره ینکور

 

ئ. سیږاوتاسو ې چې چیریږي ه پوهاړې په نلاو ټوکو ل هغو خکی دنرکووا کایتوغعامې رد  : کينووکارکی ایتیټولنې روغد  •

 سره د  له تاسو نکيرکوویایی کاتوغي. د ټولنې رسته کوي کې مرپه السرسنو ته تونیزو خدملاو ټوي ییاتوغتاسو سره رله دوی 

 وي.کیبې شرتجرد ن د ژوبه یام، ژسو توکستاال معمو ی کوي. دوتهلو کې مرسلویپند په لغ چرو

 

کړې ېه پرغوره په اړپه نې ی هوسااوتیا وغد رستاسو ساس ا پر یتو د وضعتاسچې سک ه څوهغ :د الرښواتیخصي روغد ش •

 ي. ړ درکوتالماو لې یلومات ، وس لپاره معېتسره د مرس له تاسو لو کېکو

 

 بهجرتند  د ژوهبرخې په نغووا ریباو ېدو تیا، روږدي کوغ رنيا د روک چېهغه څو: هرپواک\صصخمتالتړ  د ماتیګرلد م •

وب تیروږدچې د نو ته هغو کسای لدین وي. دواکي ماشوم ونرولنې لتوب د درمیروږدتیا یا وغرواني ري د ییا دوی ښاري. ل

 الرې لهنو شیاته  د ورهتاسو سرله ی شي لی کوته کوي. دورساو مڅونه التړ، هره مخ دي متونزو سله ستیا وغرواني راو 

  سته وکړي.مر
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سو ستااو ستاسو او  کار کوي وګهتې په برخې م د یویټکور ا د یتوغچې د رک هغه څو :هرپواکص/خصمتا تیا د روغتیګرلد م •

دو، یي کروږدسو سره د له تا شي لیاو کوتړ کوي التیا موغعمومي رکو د لد خنه کې لپه ټوې یي. دوی پورته کواز اواو یتاړ

 کړي.سته و رغېدو کې مرپهو څخه تونزا فزیکي سیتیا وغرواني ر

  

 سته مرده کې یا په وتوغعمومي ری د دوسره ولنو ټدي ن ښاري هبایلي یاک چې د قهغه څو :کيونکارکی یاتییز روغددوي لایقب •

  ي وي.ړګنه ځاارپلي دودونو لویبن د قکې ممي کوم چتو کوتړ چمالاو مه نه، مشوری ښووکوي. دو

 

THW  کهل کول شي تهسشیانو کې مرېرو په ډسره له تاسو: 

 لدنکي مونو کووتي چمد نو •

  لرئ.تیا اړې ورته ل چالسه کونې ترلرد هغه پام •

 ل.دېټو پوهتاسو پر ګس •

 ل.تو کولومات چماړه معتړ په الاو منو دمتوی خیتیاوغد چلند ر •

 ئ.رولی شسو یې کاچې تاه مشوره اړه پینو د ټولنې د هغه سرچ •

  سره وکړي.خبرې ور چې کیو څوله ټولنې داسې  تاسوس •

 

 ات ومومئ. لومور معناړه ي په لاګونلو د څرارونو کدمتوی د خاو د دو THWsووهئ څو د ګ نون ته زتیسپ THWوږ د زم

  : اتمکو معلواړید پیستون  THWد 
 

Kristinia Rogers 
krogers@trilliumchp.com 

877-600-5472 
 

ئ: السه کړلومات ترېټ معپډاې پاڼه کبېولی شئ زموږ په  کتاسول کړو، بدلومات کو معیاړن د تویسپد  THWوږ د که م

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

 

  

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html
mailto:krogers@trilliumchp.com
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  نهتودماضافي خ
 ( ILOS)ې  ک بدلونو په خدمتد
 (ILOS)د خدمتونو په بدل کې  

د  لپاره نوتومخدشوو ل وښپد ا لخو OHPد ې ي چکوې ه وړاندنېریالوپ حاه یانتومدې خداس  Trillium Community Health Planد 

 ې ه وړاندګتوه پنو یاروت اخوروټګد  لپاره  غړو ددوی. ږيیکل ی و(ILOS) " ل کېه بدپنو تومخد" د ه تې  دي. دهنیلوب بدناسمبي پلوه ط

  ILOSې الند Trillium Community Health Plan. کويه نپوره ې یاوتاړغړو د ږ مو زهنتومخد ت یایباتترز یدودې ه چي کلیږک

 : کويې وړاند

 

ا یتغد رون چلد ېلایر کاپېجبدیل ه ې پچ  هتونمخدالتړ مې د غوونرا ې د بیدیاح اتاوغتیري د روانبرابر یطو  شراراو پیا رتلګمد  

 د ې ي چب وناسم لپاره  غړووکندرلودونزو توتیا سغد رون چل دښایي ILOS ا  دي.ېږکې ې وړاندکه ګتوه پل ینو بدتومخدې ندرمل

  . ري لتیااړه تنو وتمخدې نووغبیارې یزنټولي نروا

 ېک لایرېپا جلیبد هپ ېچ ون وتمخد هپ ړتالم  دېنووغ رایبد ې یداحت اایتغو رينوار در بارب وطیراشر پ و اایتګرلم د   •

 ونوتمدخې نلوټ  داوخا هلایرېپاچ کینیلکا ی رتف دزیدو ددو ا لیوحت ونوتمخد  دېنلوټ  د،هنومراګورپ ېنبل ېب د نکمم

   ي.و لماش ېحاس

ي نرا د وبررابیطو راا پر شیو نیصصتخمی ییاتغتیا رورګمل، نویصصتخمړ تمالا یترګي ملشویق صدتد : ېګبېل ILOSد  •

د  او ړيکل یککې ښې نلرمه پاپی دود ي غړې ه چنتومخدا یتیلک او ښالسرسيد ي شوو تما چنو لخورااکما هیتغرو

 تو مړ چتمالاره دوامد لپاره ستېمرد ې ن رغویاب او نوتومهارولو کد نلواک ژوپ، خنوتورهامې مبارز، تییرینې مدهوسا

 ه پې کنو ېریالوپ چاهپ ټولنېد ا یي کینیه کلپه توسرا ویې کمخه ص څخیتشخ او ونېزارر تي ی شدایکه نتومخد ي.کړ

ي ړګن ځاريتوه، کلنتومخدد یږ لپاملرنېد ، هنتومخدې نې بلبد   شيایکید او  شيدېنړانډو کې و غویزو اهډلا یي ادنفرا

  ي.ل ومې شاکپه نتومخدز کمرتماړه ه پوس فن OHPړو ګن ځا ده اونتومخد

 

 لپاره  غړوغود هن کمم ILOS هغ ده.ګتوه پل ید بدنو تومخده تد ورې کپېلایر  جایزدوده په تونمخدکونکو رایی کاوغتیرې د لند ټو

 نو تومخدړ تمالز یاړخر ې هنټولد ا یه او ودنګ ېنېټرنو تومهارد ، ولومکر توک فد خطرا ی او/رېشوم ملودري یونمخې ي چب وناسم

   .ري لتیااړه ت

 لو سره کاروه پپېلایر چاکولو ل وریبز یدودر یغد ا یې کپېلایر  چالیه بدپې ه چنتومخدو کنکویایی کارتغد رو ټولنېد  •

 ي.یږکې وړاند

ې نلرم د پاپاره لړوغد ا  لخو(CHW)و کنووکیی کارتیاغې رونټولد ې کنو ېریالوپ چاهپې نټولد : ېګبېل ILOSد  •

ی دایکې ه چنتومخدناسب مه ارو څخاده  لنوتومخدیزو نلټود ني پلوه بژ او ريتوکور یا کلد ه ک للکوي غږمنو هومټیسس

ې تمرسد غړو سره د ې ه چنتومخده غ. ه شيړیکه نې وریا یي ی شکړه ورنیلوب لپاره نونتومخدد ه ګتوه کلواپه خپي ش

 ، ړيک هن اساريضحا  غړو دنو کې لیدورون او طبيه پ، ړيکه ونووالښم ټیسد سې نلرمي پایتیاغد روي څو شوتو ملپاره چ

ه پیاوو تاړد  او ړيکح یتشرمات علومې نلرمیایي پاتغو را اویتغد رو، ړيکه وتمرسې کې نوړون جپال/ ټیمې نلرمد پا

 ي.کړه وتمرسې کدلو نموه پنو تومخدد  او یدوپوه

 

  ILOS ا  ده.ګتوه پل یبد  دپاره لونتومخدد م راګپروي ي ملیونمخد ۍ غناروې رکد ش روګرامي پلمي نیوخمۍ د وغراې نرد شک

   .ريلر دې خط د وغۍنارور کل شډو 2د ې ي چب وناسم لپاره  غړوغود هي یښا

 ر پک ینیي کلیتیاغد رون توبکتاې نټولد ا یم یې جنټولد ه ک لېلایر کېپ چاهپې نټولد م راګپروي ي ملیونمخد ۍ غنارور کد ش •

 ي.یږکې ، وړانديکوې ه وړاندنتومخدن ینال آضوري یاې حه چیربېلایر سرپچا

 د ا لخو( CDC ،Disease Control and Prevention)کز مري یونمخ او لټرونکد یو غنارود : ېګبېل ILOSد  •

 . ل شويیژندپه ګتوه پن ماي سازویلتحم راګپرود ل کوتو م چ(National DPP)ام ګرپروي ي ملیونمخۍ غنارور کش

 ه پ، خو ري لهنا نبیر زکولو دا الیبد ې ي چوکړ تمالکولو تو مچ DPPي د ملا و لخوننوماغو سازد هې نټولد  ILOS ه غد

  ي. دبررابیطو را شپرکېدو ي کنووکتو مچ DPPد 
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ن کمم ILOS هغ دي.کوپوره ه نې یاوتاړړو غد ې ه چګتوه پل ی بد دپاره لورومشیزو دودکولو  وریدود شرې مشوولو رکیدو و شد

ر تف دهپل ز ډویدوده پې ي چب وسمنا لپاره ماشومي کن لروتیااړه تې مشورکولو و ور د شیددوید  او اصو اشخهتوسن وریږو زتر

 ي.یږکل وکې ورکنو ېریالوپ چاهپ نوغانارود ر هبر تبسه  لورونا ی

 . ږيیکز ی سره وړاندوارولکه پپېلایر  چاکولول وریبز یدودر یغد ا یې کپېلایر  چالیه بدپې ې چمشورکولو شیدو ورد  •

 ه پکولو شیدو ورې ا چ لخولېب قاي یاکنکویایی کارتغیز رودود، نرسي شور تجسراد ې  چلکوشوره ورم: ېګبېل ILOSد  •

 ص صتخمد ې شویق صدتکولو شیدو ورد ر مود ا ی، ورمشای ویق شصدتکولو شیدو ور  دهکي )لر لهند روزې که برخ

  لپاره نوتومخدغو د هی ولکي ه شنیا وي لریا وتدې وړد ه ګتو هکلواپه خپي ی شدایکې ې چکپېلایر  چاهپې نټولد ، وزنه(ر

 ي.یږکتو م، چړيکل وریب

 

ر کاې که ه برخپکولو تخاب ن اورهغم سره یټ ه لپاملرنېد تاسو موږ س. ه دهم هڅیټ  دی، د لپاره سمسوستا ILOSیو ا ی آ چېلکوړه کېپرا د

ل کړې خبر ورکمخې ورځ 30 هبه تغړو . لئه واخکې برخنو موراګپروې  دهپئ لره نا یتاړتاسو . دیسو ستاتخاب ن اورت،ص هرهپ. ووک

ف ینات اسیت اواکد ش لپاره ونتومخدشوو ل وښپه غد هه بې کا یتبرې خده پ.  شيهبد نب، کويه السترې یی  دوچې ILOSه غه هکي ش

   ګورئ(. وهڼه پام81 لپاره وتماعلومنورو د اړه ه پف نایت اسنو اوتویاکد شي ) دد شوي ره کېیا برخړ پبشه پې ي چل وممات شاعلوم

  ئ.ووهنګ  زهتTTY: 877-600-5473( 877-600- 5472( ، رئ لهنتوښپه مکواړه ه پ نووتمخدا یټو ګه تپورد تاسو ه ک

 

 ونهخدمت یا اړوندوغترد 
د   HRS .يو کېدناړو   یېTrillium Community Health Plan  د چې يده نتومخد فياضا هغه (HRS)  نهوتمخد دنوړا ایتغور د

  دېټګې نلټو  دهرپال ېنلوټ ېیول وا وغړ د واو ړغ د  RSH .يوک هترسم کې هرخب په نېیاسوه وا یاتغور ېزیلوټ  دېنلټو وا يړغ

 ته ونورتوکف ونروط خوزینلوټ د امرګورپ HRS Trillium Community Health Plan   د.ي دهنوتمخد ړوف اطعنا   و،حرط ونوتښون

 دنوړا ایتوغر  د.يکو هتسر مېک ولوراکه روغ په جویدوب د هراپل دویس رد ل،وکرو هدو ته نېیاوسه ېنلټو  د،ئږیوسا هتری چوسات هکل

 .www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx  په تاوملعم رون هړا هپو نتومدخ

  

  انعطاف وړ خدمتونه 

 ي. تې شغ پاا رویوغ شي چې رسته وکړي غړو سره مرله تړ دی څو الو لپاره مت خدمایانه د توکو دمتواف وړ خطنعا

Trillium Community Health Plan ې کوي:نداتونه وړاف وړ خدمطنعاا د  

  ېاو غذېبناساړخه مبي طله ا ین ل، د خوړو کوپوراکي توکو رسوکه د خولتړ الړو مد خو •

 تړ یا دالیې مالپاره د کردې موډې نلد نه، تویې قساړ د کرتالتونو د ملګښ لپاره د لوکه د کډې کولتړ الن مکمس له مهانډلد  •

  نهښتوګللو نظیموتنو د دمتوي خارښ

  ئښه کېږو ېدتر کبسله ن کې ې په روغتوله چناه کپکن یا سرله مسلنډمها •

  لتاغوسا جامې ین ټاش بوورزکه د لتړ کوي الو منندولغو چ د روي چېهغه توک •

  لینه یا وسافونویلتنده ځلپاره ګرسرسي الته د نونو لیکشوپاتیا وغا ریتیا وغلرې رله  •

 لټرا ف هولر یا دکه کولي تغ ساو روتاسې توکي چنور  •

 ه:ګلیبماتونو دکو خنونمعطاف نارو وند 

  هنوتمده/خنوماګرونس پرټو فاتیا وغد ر •

 هنتیل/ساتلو یوساد  دلېږد یا مت دپورت خسناد تر •

 وېتیاګړني ځاسد السرل یه وسایودنتسمر ،ېتسمره یودنتسمر •

 کړئ:  هدې زکپمات ولعمور ن هپه اړمتونو د وړ خعطافناد   Trillium Community Health Plansد 

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

Services.html 

https://www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/Flexible-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/Flexible-Services.html
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 نوښتونو طرحې د ټولنې د ګټو د  
  دي. التړ او متونه ه خدمارپلنې ل ټویېلواو غړو  لپاره د ېې د ودنی هوسااویا توغې د ټولنې د ررحطتونو نوښنې د ګټو د لد ټو

 لري. سرسی والې ته نلرپامیی یاتوغپړې رشبید ک با هرڅولرو چېاور بږ وات مهم دي. موسایي متیاوغکې ر Trilliumه په ارپلموږ ز

  لپاره د تېرسلو کې د مه کوتیاو پوراړدې وږ د لري. متیا اړه تې دوی څه ا کوو چیدپموږ یسو. نغوږ ه تغړو ولنو ټیي ځا لوپموږ د خ

کي ی فزلک دخي یغه ښا کوو. دتهنځاماکت ره شر سر(CBOs ،community-based organizations)نو ته سازمانویشنې ملټو

وږ د . زميلونو سره وصیله سرچ( لپاره رلیوپنسپورت )سااو ترن کمسد خوړو،  لکیي خغه ښاي. دلونې سره وصلرله پامتیا وغر

 ي:ل ددې ډونالې په رحطتونو نوښې د نیټو ځنې د ګلټو

  تړالسرسی مالاړو ته د ي پلوه ځانګړي خولتورله کاو ځیو نلورپړو د اد خو •

 ل جوړونوي ځایوندال خوده کړې د د ز •

  نهاچوګه نه پروژو کې پاپن یپاګې کمنه د پاارپلنې غوریاب مرکزونو د یزونلي ټوید ځا •

  لاخوک پرالې د کاري ځوب قااو( CHW)کي نرکوووکای یتیاوغ، د ټولنې ر(THW) يیي کارکونوکتیاوغز رید دود •

 ي: ل ددې ډونالې په ګلیبرحو ط تونونوښټو د رو ګې د نونلد ټو

  ګيله ټوارپلالتړ نۍ د م کوراو ده کړې ینو د زدلداد و •

 تهسی کې مرسالسرته په جاتو یبزاو سه میوو ازتسره نیو  کورې دالرله ارونو ازبرو د ندګوې د کرنه چاموروګرپنې لد ټو •

  يکو

  نهپیاده روو اکل سړکونه یسي باندکه خول نهګوتپرمخل فعاسپورت ناد تر •

 نیزروز لپاره د لوورکوته وده ه کړې کې زدیاکادماو تیا وغري تاحساسا -نیز لزده کونکو ټونه چې د اموروګرپنځي د ښوو •

  يړ کوتالپیلایر مچا

 نهروزله کعملونو په هبره او باخپه تړلپاره د صدمو نو ه سازمانونې محورلنو د ټو ماشوماګړوناو د ځاکو ند ښوو •

 

 څنګه ستاسو یا د کورنۍ د غړي لپاره د روغتیا اړوند خدمتونه ترالسه کړئ 
 ته متد خيکنودوریپ  د.ئړکو هنتښوغ ونوتمد خدنوړاا یتغور دو څ شئ یلکو راک هر سيکنووک وتمچ لپ خهل وسات

 هرموف ېنتښوغ  دېکه ڼب ای بهژ غهه هپ هت واست چې ئاړوغو هڅخ یوغه هل. ئش یلوه نګز  5472- 600- 877  هپ

 .يوک هپور ېوایتړا سواتس چې يوتساو

 

 د واست سهک. يږیک هرسرت سساا هپ يقض رپ یېضقد  ېړکیرپ ولود ر یا یبصوت نېتښوغد  ونوتمدخړ و فاطعنا د

 نه افنتسا متدخ ړ وفاطعنا يو شدر  دوسات .ئکړ سهالرت کیل یو به واست ،ي شدر نهتښوغ متد خړو افطعنا

    .ئړک هدز ې کهڼاپ مه87  هپ اتمولعم رنو هاړ هپ ونوتیاکش وا افنیتسا د .ئرل ق یتاک شد خو ،لیوک ئش

 ( OHA Ombuds Program)ام روګرپ سبتد مح OHAني وکړئ د ابهرئ، ملرنزه توبرخه کې سه پنې لراو د پامرئ ل OHPکه 

 ني وکړئ  هڅه وکړي. مهرباهغورلو  ټوه ترارپلتې تاسو د مرسبه ساو دوی دي ن یافعپاره مدلغړو  د OHPتسب د ته ورشئ. مح

OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov دئ.پریږغام یپه یو سر 0450-642-877ه پئ یا ستواالیک ونښیته بر  

لوماتمع 211ې لپاره تته زنګ ووهئ یا د مرس 2-1-1مات دي. لومع 211نه یله سرچبو لپاره ندمتوخاو تړ الټولنه کې د مسو په ستا

  الړ شئ.ې ته ڼبپاېو

 

 

mailto:OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov
https://www.211info.org/
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 د خولې روغتیا د ټولنې پاملرنه

لی ه کوننوالپښونو غاوو. د تړ کالړو م غپاره دللو السه کوتر تونو ا خدمیتوغلې د رخولونو کې د ېریاپاچې په نلټوپه ویاړ سره د موږ 

 پیل، ، سر (WIC)ن  ماشوماې خوړونکيیدنو شیو، د میرمنځصین ښووتخصکي منلرواز ځانګړي جوالصحې  ظفښونو د حغاشي د 

 توي. واس، هارپللو پړوبشې د نرزواا د یتغ د رولېته د خویونو رو ځانوې نلاو د ټویساتو تاسنې لرد پامدې اوږدې مونو، د تروبي دفط

 ښونو غا لپاره د کي ماشومانونلروعمر ځي نیډ، د ښووالورکه فلته وي لهې دوی له چه کوي کم ترسرهنه دمتوي خنیونې د مخیی ځدو

 ړي.تنه وکښونو ساغاګه د نچې څه شي ي څو پوسته کوکو سره مرلاو د خالش پاو نه نټوالیس

 تونه هغه خدموو. ار کنو سره کرو سازمانو له نولرو،ص نه تخصصحې ملا ظفه د حارپللو ه کو ې ترسردوږ د ې چې میونو کهغه ځاپه 

هغه چا له ئ  کولی شت،سنه یا که ډاډه ي. ي ول شوپوښې ن کالپمو په ي که ا ویلپاره وړتاسو ید س بائ،لرنه کې لټوې په یې تاسو چ

   ووهئ.نګته زنو دمتوغړو خئ د  کولی شي یاسره کونه تردمتوې خئ چ وکړنهتپوښ

 

 د السرسي پرانیستې حوزې 

  ،(Federally Qualified Health Centers, FQHC)  ونوزکرم ییایتغور يلاردف ربارب وطیارش رپ ېک ومیس وریډ هپ ېک  Oregon  هپ ږوم

  يکنووک وتمچ ېنرلماپ  يیایتغور د دنه د ،(Rural Community Health Centers, RCHC)  ونوزکرم ییایتغور ېنلوټ يلاویلک د

 (Indian Health Care Providers, IHCP) ونوکینیلک ونوتدخ يیایتغور د دنه د وا  (IHS) هنونوړت يړګناځ اد .ورل هنونوړت يړګناځ هرس  

  . يش لدیل و ېک ،هخڅ ېعجارم هل هترپ وا يش لکاټو هت وتاسیسات ېد ېچ ېد هل هترپ ېک وتاسیسات لوډ ېد هپ ېچ يوکرو هزاجا هت وړغ ږومز

  وائ وه وګزن هت وساتیسائ تشلی و ک،شي هسررت ې کهویه پ خهڅو تاسیسات لو ډېده ل هرنلماپي یاتیغرو لېخو ېلپ خدئ اړغوو است که

   دسوات. يکو ار کهسر  Trillium Community Health Plan هله وګت هپ  " زېحو ېتسنارپ سيالسر"  د  ویدا یا ې چئکړ وهنتوښپ

  .ئکړ وهتنوښغ تسیل يناوس  دوحوز وتسنارپ  ديرسسال د کې مهیسه پ سوات سوائ شلی ه وګن زم ههت ونوتمد خغړو
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  سپرلۍړیاته وې رنپامل

  رلۍ. وړیا سپد لیدنوه رلپاړو ټولو غ Trillium Community Health Planد 

 وهئ. نګ ولپاره زلۍ سپر( ته د وړیا تییرسپورت مدنابي ترط)د  MTMئ، لریا تاړې ته ت مرسلو کېالسه کوترې په نیدلکه د 

  ئ چې د السه کړرلۍ ترپیا سنې ته وړیدلهغه  یاتوغا د چلند رین رملتونو، دو غاښل فزیکي، دهر ډوتاسو د 

Trillium Community Health Plan شوي.ل پوښا لخو  

کی نلووموټر چنړ یو رکړو یا سې دیپي لپاره ټکسس ټکټ، د بتاسو ته د ن کوږ ممي. م کولی شنهتۍغوښیلسپرستازی د اتاسو یا ساسو ت

 سو ته ر تاپت لپاره ې خدمړو. د دې درکیسپاز  لپاره د ګلولو د موټر چتهګري لیو مي یا غړنۍ  کورد، تاسون کوږ ممبوزي. متاسو 

 لۍ سپر څخه د  هغهلهته یا تو دمتول شوو خښته د پوکله تاسو یڅبه ه Trillium Community Health Planشته. د ت نه لګښڅ یه

  ي. ل درنه کړیبلپاره 

 ړئ. کړجوش مهالوېرلۍ د سپ

MTM  زنګ ووهئ، د  1552-583-877په یت( ته یردسپورت منابي ترط)دTTY زنګ ووهئته 711ئ  وکړنيکي مهربانارووک   

ار رځ، د یادګل وي کاول: د نوندبتۍ د رخصې بجو پور 5:00 د ماښام تر بجو څحه 8:00له ار ې، د سهبنیکشبې تر نله دوشتونه: اعس

 ځ. سمس ورو د کراځ رانې ورکرځ، د شار وځ، د کاکۍ ورلوپرځ، د خو

ن شو اډمې ډچسته وکړي ا به مرئ. دووهنګ لپاره زلو یش جوړولو مهالۍ دپرري ورځې مخکې د سکا 2لږه لږ تر ني وکړئ مهربا

  لی شو.ې پوره کووتیااړلۍ سپرستاسو د موږ چې 

 شوي د اارد قرفرعيدې ا د یدي ااردرشي، قتنه ولۍ غوښسپرکې د ( ورځې مخ2)څخه دوه ې وخت ل شوله ټاکلو غوره کوکه د 

NEMT ي ته د غړاو ېره یفون شملټاردادي د  قرته دباید غړي دي ااردقرNEMT ونکي یا لود چNEMT او د نوم کي نو کووتچم

  نه ده.ینه اړي، خو و کړته چمشمېرن یفولټ

  ووهئ. نګ ته ز( یتت مدیررپونسابي ترط)د  MTMوکړئ ني  کولی شئ. مهربارالسهتلي سپرځ له وربیا په ورته تاسو 

  تاسو د یم کړي.ظنتلۍ سپرېرې ه ډڅخې  له یوهارپلیدنو ل کې د څو یو وختپه ی شي لئ کونیې یژپتاسو ک چې سې څواتاسو یا د

 ړولی شئ.  جوشیلو مهارلیوپورځو مخکې د س 90ه تر ارپلیدنو لکو نلوتار

  ړئ.ه تمه وکڅد زنګ ووهئ چې کله 

MTM  رکز ن مفویلټ( د یتیردسپورت منابي ترط)د(center)او ک ې ژبه شو غوره پهه تاسو سرله ی شي لي چې کولرکي نرکوو کا

  یا ده.وړسته ا مره وکړي. دتشئ، مرسه سو پوتا قه چې یرطپه داسې 

. موږ به وغږیږوه به اړتیاوو په اړۍ د لسپرستاسو د او وایو اړه و په امروګرپته د به تاسو موږ هئ ې تاسو زنګ وول چی ځلومړ

 ي.  وکړسفرسره  له تاسو کو څویلرئ تیا اړاو که کړو تنه ووښپاړه یا په تکي وړی فزستاسو د

 ړو: وکنه تپوښیانو ې شندال موږ به د ئ،ووهنګ لپاره زلو ش جوړوېلو مهالۍسپرد ې تاسو له چک

 م.پړ نوشبستاسو  •

  ېره.یفون شملټاو ته پستاسو  •

  ېټه.نیږېدو د ز •

 .نئییې وئ چې ولرتیا اړ تاسو م چېنویک نیل ډاکټر یا ک هغهد •

  ېټه.ننې یدلد  •

  نې وخت.یدلد  •

  لو وخت.تته د نې وروسیدلتر  •

 لرئ.تیا اړګار ته تمدیو خې لپاره تکه تاسو د مرس •

  (.یاروي څتیر یا خدملچیکه ول)یاوې تاړګړي نلې ځابنورې  •
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 ه چې پاره دل تسې خدماه د دنیدلستاسو  که اویاست سره  Trillium Community Health Plan لهیا تاسو ا وګورو چې بهموږ 

اړه په نې تلۍ د غوښپرخپلې ستاسو به د ړئ. السه کلومات ترور معناړه په لۍ سپرلې پنو کې د خساعتو 24به په ی. تاسو ي دل شوپوښ

 (. سک فیک،لناېښبرنګ، ي زنیفولټ)ئ غوره کویې ې تاسو ئ چه کړرالستقه یرطهغه ت په لومامع

 . لوک هتکښ وا لووب 

 له ستاسو لږه لږ تر ی به کنلووتاسو چ. سئالسه کړه ترشمېراو نوم کي نلووټر چا د مویرلۍ شرکت پسکې د خه مخسفر څله سو به تا

 ي. په ې بوزي وخت کل شوپه خپل ټاکاسو ته بي. دوی یسنکه ویاړسره و تاسله  لپاره قیصدتیاتو د د جزکې ورځې مخ 2رلۍ څخه پس

 نی ه دې معپار وکړي. ظتناته قې وروسیدق  15خت څخه شوي ول له ټاک تاسوبه س، دوی ئته شکه ناوخراشئ. ه پر وخت رنۍ سمهربا

  ي. وکړارظتناې بجو پور 10:15ه تر ارپلاسو تبه س، دوی يشوې ول جو ټاکب 10رلي پر پسستاسو چې که 

 کړو. ل مخکې ښکته یپتر نې یدلسو د ستاقې یدق 15لږه لږ تر به تاسو موږ 

 ړو. ه کنر مخکې ښکته یقو څخه ډیدق 15له تو یسناتر د پر تاسو د دفبهموږ  :هلیدنلومړی ې ځد ور •

ل ړتنې وخت د یدل له دې د تهلو پراوته ریقو وروسدق 15خه تر یدو څل کله تړتر به تاسو د دفموږ  :نهدلیۍ ستې وروځد ور •

  سي.ته نه ری پایقو کې دق 15سته  ورویدوک

لدین یا ا، ویازت استاسو. سشئته کته ښا وروسیلل شئ توبکې د ې وخت مخید تر دو باتاس :ولکه تنغوښت خد نور و •

  ی شي. لتښغوله موږ څخه پرست هم سر

 ست، یاې چمتو له چ، کيخت نه ولو وتشوی د ل ټاکر لپاره فیدو سنتراسته بیرستاسو د که  :وهئنګ ولرئ زت نه خه د تلو وک •

 ته وي.لت کې هاعس 1ته په ګ وووسنر زتتاسو به سکی نلوووټر چتاسو مته زنګ ووهئ. سموږ 

 

MTM  شي. که تاسو او ښکته ته اوږدو کې پورې په الریي د مسافرین ښدی. نور ام روګرپلۍ سپرې ( د ګډیتیردسپورت منابي ترط)د 

لږ ي چې  وکړتهسره مرسموږ  دا به ئ.ړ کړځ جوپه ورته وریې ش ېلو مهاي چېښتل شغوسو به وله تائ، نو لرنې یدلنورې څو 

  ړو. فرونه وکس

( نهیااد)دیه ه تاېربار پ واټن په هغه میلونو ی د بوزي. دوه مو تنې یدلې ئ چ کولی شنهتغړي غوښ د نۍ کوري یا دګرله مسو د یوتا

 ي. ی کوطې یدوی ي، چې  کولی شرالسهت

  ه لرئ:سؤلیتونمې حقونه او الندوګه په تچلوونکي د تاسو  
  ې: ئ چلر قتاسو ح

  ه کوي.پوریاوې تاړتاسو چې سرالسه کړئ تلي رپماد وړ ستاعاو د دي نیوه خو •

  شي.سره چلند وپه درناوي در •

 ئکړتنه وتونو غوښړن خدمهي ژبافاال دشې پر مهبره د خ له خدمت سرنکيپیرودوله چې د ک •

  ه کوي. رپویاوې تاړتاسو چې سه کړئ رالستڼه ببه یا اسې ژپه داد مو •

  رالسه کړئ.تتیا خبر ليکیلشي، لي رد سپرله چې ک •

  بت کړئ.ثیت کاه شاړې په بتجرلۍ د پرتاسو د سس •

حروم خدمت څحه مله لۍ سپروګه د تعادالنه سو په غیر چې تاوئ س کاحساتنه وکړئ که و غوښاړا د دویې ېنېداور، ینافت اسد •

  ت. یاسشوي 

  ا دي: نه دتویلتاسو مسؤس

 ړئ. ي چلند وکپه درناوسره ینو افراو نورو مسکو نلووله موټر چ •

  ئلغوه کړله یا بدې یئ، یا کړش جوړ ېلو مهالۍسپرئ څو د ووهنګ ر ژره زتژر موږ ته  •

 (. ۍل: د موټر څوکاروئ )مثا وکي،ا ویتاړله مخې ن ګه چې د قانونکه څلات یزتجهب یتوندواو نور د خدونه نبد چوکۍ کمر •

 ن.رملتوکه دلنه وکړئ تیونو غوښي تمځاضافاکې د له مخکې مخ •
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  . ئړک هلدب ای هوغل يلرپس هلپخ
MTM  لو تئ، د ړ کړبیا جوېش لو مهاېیئ یا وه کړلغلي سپرله پئ چې خلرتیا اړ چېیږئ پوهله چې یت( ته کیردسپورت منابي ترط)د 

  ووهئ. نګ کې، زته مخاعس 2لږه لږ تر خت څخه له و

 نګ و پورې زبج 5:00بجو د ماښام تر  8:00له ار سهبې، د نتر یکشبې نله دوش( ]تیت مدیرسپورناي تربط)د  MTMی شئ لتاسو کو

لۍ کې رپپه سئ یا لرنه تپوښو کومه است.  که لیشئ کویفون نه لت کې انینو په جرتاسو د کاري ساعتوېږدئ که یغام پرپئ، یو ووه

 ووهئ.  نګ( ته زتییرسپورت مدنا تربيط)د  MTMئ، لرنونه لوبد

  ږئ.ضرېې نه حاچکله 
له تګ ې د کبه تر حرکت مخکی نلوو چټرستاسو مویاست. نه متو ته چتګ ت تاسو پر وخی چې هغه وخت د "للودحضور نه در"

 یری و ډس کړو که تاېامحدودلۍ رسپرکې نلوتاستاسو رن کوږ مم. مي وکړارظتناقې یدق 15لږه ر تلږ سته  وروي وختل شوټاک

  لرئ.حضور نه 

 ي ته کنلووت چه موءسو یوتاشئ، لی کوسره ې تریې تاسو ود کړو چامحدرشمیر رلیو پن د هغه سکږ ممې مونی چپه دې معیت محدود

 .ئلرا ویتاړنو ته ګونکې ز مخلۍپرې سهرله  کړو یا تصمخ

 

 شي.د ري  سپرلری ستاسو چیکه

 دوه ي د واستول شتهسو چې تادې له کې نې مخېدلې رد کی. ټوولي مو رد شسپرسو ستائ چې بر ششي څو خګ ونتاسو به ز

 ا د یتخبرئ. توواسیک ل د رد نو کېساعتو 72په کړې یپرتاسو ته د ږ به شي، مولي رد پرتاسو س که سیږي.ل کتبیاکا لخوکو نرکووکا

  . يانویبل یلاو دقاعده ه ارپلنې ېدرد ک

 ئ. تاسو د ړنه وکتاف غوښنیت اسسره د Trillium Community Health Planله ی شئ لست، کونه یا قافکه تاسو د رد سره مو

ګه نار، همد ال پر ځای وا ردته، که دروسناف څخه ویت اسئ. ترلررځې و 60څخه ټې ینله تیا خبرلو د ه د ردوارپلنې تاف غوښنیتاس

  ئ.  وکړنهتوښ غېنیداورلت د ئ چې د دولر قح

 موږ به ي،ې وتنه کړنسپورت غوښاترتوب د یازت اسپهستاسو او دوی ي شبکې برخه وکو د نو کووتزموږ د چمکی نو کووتکه چم

 ستوو.اک هم ویلیو ي ته کنو کووتتاسو چمس

 :يل دندې ډوالې په ګلېبنې ینې ځتلت غوښا عدیایت کائ. د شلر قنې حتلت غوښا عدت یایکاخت د شتاسو و

  نېېښنداله که هپلې یېږدونکې وسلد  •

  یتفیتونو کد خدم •

 (بيادبې که ل)ل ه تعامکو سرنو کووتاو چمکو نلووله چ •

 ی. تو شوی چمنه د، ه ونشوی یم ظنتګه چې نکه څلی خدمت ل شوتلۍ غوښسپرد  •

  نهحقوکي نرفوود مص •

  ه کړئ.  کې زدپاڼهمه 87ت په لومامعه نور اړېدو په اوراو ناف یت اسنو،تلت غوښا عدنو،یتوکاد ش

  دوښرال يکنووک ۍلرپس د

 رالسه کړئ: تکې پرښود الکي نلۍ کووپرس ( دیتمدیرت سپورنابي ترط)د  MTMد 

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

ا نه وکړي. دتي کاپۍ غوښاغذو د وړیا ک څزنګ ووهي 5472-600-877په ت ته دمپیرودونکي خ د شئلی هم کوی ازت استاسویا س

  ه کوئ. غورې یې تاسو چڼه کې وي باو سې ژبه اپه دي ی شاېدپي کاغذي کاول شي. کتواسکاري ورځو کې  5به په 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/transportation.html
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 :کهللري لومات ور معنالرښود 

  سته.مرت کې او د په حرکیرونه لچیو •

  ب. یتودنلې خویلېږد د وسد  •

 ات.راو مقرې ندکي دنلوود موټر چ •

 کړو.ي، څه وا و هوهباا که خریلت کې ني حابیړپه  •

 نې.یدلن ټاوږد واد  •

  نه. یادبیا نې ستوګااو ډۍ د ډو •
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  کول.نه ترالسه ملره الرې پافون لتلیډیو یا وید 
 ې چې له د تهچې پره  الره دهه یوارپلاسو تیږي( سل کندپیژپه نوم هم نې ل غاښونو درمې دلرله او نې للرې درمله )د تیا وغلرې رله 

 الرې لهګ نیویي زیډا وین فویلټ کولی شئ د وتاسچې  دا ده نیا معیتوغلرې رله السه کړئ. د نه ترلرپامشئ، الړتر ته ا دفییک نیلک

 ته یا تاسو توغلرې رله پوښي. نې ویدولي یروغتالرې له به د  Trillium Community Health Planئ. سه کړالنه تریدلله پخ

  کي وګورئ: ن کووچمتول په خلو سرارواردو په کې موندالي چې د اجازه درکو

 ()غږیزن یفولټ •

 (یيیویډو\)غږیزن یفولټسمارټ  •

  (یيیویډو\)غږیزیټ لبټا •

 (يیډیویو\)غږیزیوټر پکم •

 څه شی ه به ر لپاتاسوچې سئ  وکړېخبرره نکي سو کووتل چمپله خئ، لرنه سرسی الته یډیو ا وییټ نرټناسو یا دي. که تال وړدغه ټو

 ر وکړي.  کا

 

  مومئ.چمتو کونکي وا  روغتیرېله لد څنګه 
 نې لپاره یدلچې تاسو د له ئ ک وکړنهتښپواړه یا په توغلرې رله باید د ي. تاسو لرنه تیارونه اختیا وغلرې رله کي د نو کووتل چمټو

www.TrilliumOHP.comورئ  هم وګلېیلټون وس( کی ومومېنچمتوو) Find a Providerئ  کولی شتاسو وهئ. نګز

 کوونکي ته هم پل چمتو نو خ، ینه دشپړ بت ېسلا ښه وکړي. دننکي بکس و کووتتیا چموغلرې رله ي د ل شوښودس کې ک عېندالپه  

  ې کوي. نداړا ویتوغلرې رله ې ایا دوی د تئ چښشئ څو وپولی  وهنګز

 

   

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 ار وکړئ. ه کخپل چمتو کونکي سرله ې شئ چن اډمئ ډ وکړنيئ، مهربالره تونز یو سیډا ویږ  غون کې دفیلتل پپه خکه تاسو 

 . ووراکو ایتغرو ېرل هل تخو هڅ
ند لاو چښونو غاهغه فزیکي، د ي چې لر قي، حلاخار تیا څخه کوغلرې ره لي چې د غړ Trillium Community Health Planد 

  لري. تیا اړی ورته ي چې دوالسه کړترتونه دمیی ختیاوغر

  ا دي: یې دګې لېینې یئ، ځرولی شا کایترغلرې وله دا چې څه وخت د 

 ي. وکړنهیدلره تاسو سله کې مخلو ا ډکویبخې تر نساړي د غوکی نو کووتتاسو چمچې سله ک

  تونه.ې خدمد مشور

  یب.قتعته نې وروسیدلله حضوري 

 رئ.لنې تپوښبي طل له چې معموک

  توئ.اعن مرټانیز ولامله ټوله وغۍ ارنا د یت یاسن یطن قرتاسوکه 

 ئ.الړ شتر ته ا دفییک نیللرئ کا یتاړې ست چیاه نه اډکه تاسو ډ

http://www.trilliumohp.com
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 911وکړئ ني بادی، مهرر کې طپه خمو ند ې ژوئ چحساس کوا داسې یږي. کهنه ک نهتسپارښو لپاره نالتویو حنبیړا د یتوغلرې رله 

  ئ. وګورڼهمه پا63لري نې وویۍ خنبیړت چې یسلنونو د غتوو رو هغالړ شئ. دې ته ن خوۍنبیړدې نږته زنګ ووهئ یا 

  ترې وکړئ. نهتپوښاو  ووهئ ګنی ته زدو ي، لرنه ارویتاخنه یا دمتوتیا خوغلرې رله کی کوم د نو کووتتاسو چمچې سئ پوهیږکه نه 

 . يد يصخش ېندیل ایتغور ېرل د  
 و لپاره نیدولي یتیاوغلرې رله ی به د کن کووچمتوهر ي دي. ندنه خودمتوخشوي دې ناا وړیتوغلرې رله ا د لخوکي نو کووتستاسو د چم

  ي.قیب کړتعن ید قانوټم باسیو هر سي، خلرټم ویسخپل س

  ولوکرو باوځ وا ایتړو دږېل ېمیب يیای تغور د وا میرح يصخش د

  تامولعم رون هړا هپ (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)  نوناق   د

  ئړک هسالرت ېک هڼاپ هم11  هپ

سره کي نو کووتله چمستاسو یې ک څول بئ چې ی څخه کو داسې ځاخه یانې څشخصي خویوې له  نګل زپتاسو خشئ چې ن اډمډ

  دی.ېاورشي نه نه یدلسو په ستا

  :ېچ ئرل قح وسات
 لرئ.تیا اړو ورته تاسې ئ چالسه کړبه کې تر ژ هغهپهنه دمتوتیا خوغلرې رد  •

  ی کوي.ته درناواوو یتاړې باو ژلتور ستاسو د کچې لرئ کی ونسې چمتوکووایو د •

  ه کړئ. کې زدهڼمه پا4ت په الومور معنکړئ. رالسه تنه دمتوخشوي  قیتصداو ابر و برطیاې پر شراړبد ژ •

  نې.یدلي یتیاوغلرې رله ازې د نه یو، ئالسه کړې ترنیدلحضوري  •

 رئ. لل وین وسایاړا لپاره یتوغې رلرله او د ئ السه کړتړ ترالم •

 

TTY 877-600-5473 (  877 -600 -5472(  په شئ لیوک هګنادرمه .ئړکو ېربخ هرس يکنوکو تمچل پ خهل هړاه پ یاتغور ېرل هل د

 ه ل راهس دې، روپ عېم جرت ېبنوشد هل .هئوو نګز متد خيکنودوریپ د

 

  یی.تسینارپ ېروپو جب 5:00  رت مښاام  دوجب 8:00
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  ملدرې د نسخ

 نونو رملتوغو د د هته ورشئ.ن رملتوهر دکه کې بپه ش Trillium Community Health Planشئ د لی ئ، کولریا تاړسخې نکه د 

  ي: ی شیدل کندرست کې مو زموږ د چمتو کوونکي په فهور کوږ ورسره کاست چې موېل

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

 پرته له دوی تاسو یي ښایوسئ. ڼی پاندپیژاړو دو Oregon Healthاو  Trillium Community Health Planملتون ته د در

 ی.نه شئ کړنسخه ډکه 

 . يد ېوش لښوپ ېخسن ېموک
 : يد يوش لښوپ اوخل  Trillium Community Health Plan  د ېچ تسېل ولمرد وغه د ېخسن د

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

 . وروګو ېیو هترد ېچ ئهوو ګنز هت ږوم ،يد هتش ېک تسیل هپ ږومز لمرد وساتس ېچ تسای هن هډاډ وسات هک  . 

ورو نو لپاره لکړې کوی که موږ د پرکړو.کړه ویپرتونو کې اعس 24 په بهموږ ئ، لرتیا اړته یب  تصونيیکه مخارپلخې نسکه تاسو د 

  یسي. نو ته وختاعس 72 دا به لرو،ا ویتاړتو ته لومامع

 ا د شئ چې د لیتموږ څخه غوښله ي. تاسو ت کې نه ویسلن زموږ په کم، میز کړیجوتکي نو کووتچمتاسو چې سرملونه  هغه دنېیځ

Trillium Community Health Planوږ د . زمستوایاکي ته ونو کووتل چمپئ، خاړغونا ثتساښ کړئ. که توګه پوه پثنا تاس

 کړي. نه وتبیاکثنا ت اسپاره دلیب به د تصون ستا فارمساون اډاکټر

 

 او د قونه ف حینات اسبه دیک لرالسه کړئ. تیک لڅخه  Trillium Community Health Planله به ، تاسو ينه رد شتله چې غوښک

 . سته یان قافې سره موکړېله پرموږ زرولی شئ که ې کایې تاسو  چيلررمه وتنې فواف غوښنیتاس

5472-600-877په ت ته خدمکي نپیرودون د رملتود د Trillium Community Health Planلرئ د نې تپوښکه 

)TTY: 844-600-5473(

  

   ووهئ.نګز 
  

 ( OTC ،Over-the-Counter ) لمرد يکنودېک لرولپ هترپ ېخسن هل

 پوښل شوي. د ا لخو Trillium Community Health Planل د ( درمOTC)کي نېدول کلورپپرته سخې نله نې د یځ

OTC ن. د دې لپاره یسپراکه لی شئ لېرودپته خې پرنسله ې ین کې رملتوځي یا دنلورپهر ې په ي چل دهغه درم

 یا تاړې ته خنسکي نتو کول چمپبه د ختاسو ي،  وکړیهادتو لپاره ددغ Trillium Community Health Planچې

 رملتون ته ه دتونو سرارک IDله  Oregon Healthاو د  Trillium Community Health Planنسخه دلرئ. و

 لئ. اخه سخن OTCله چې د اوړئ کر
  

   درملتونپوستي 

  لپاره د لوتسیاخنسخو د لو پته د خن رملتوتاسو د وایي. که ونتلتي درمسته پوې ی شي. دیدت کپوسته تې پکور تاسو د رمل سنې دیځ

 تي پوسسخه د نتي پوسغړۍ Trillium Community Health Planد ي. نتخاب واه یو ښو لپاره تاس کن سا ممئ، دلرنزې ستوتګ 

 ، د هارپللو یم کوظنتن رملتوتي دساو د پوو لپاره تلومایاتو معال زولی شي. د ارکې ک 6694-552-800-1ه په ارپلن رملتود

Trillium Community Health Plan په ه ترودونکي خدمت یپن د رملتود د)TTY: 877-600-5473 ( 877-600-5472

   ووهئ.نګز

  

 

http://www.trilliumohp.com/find-a-provider.html
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/Trillium_OHP%20Formulary_Medicaid.pdf
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OHP  يوکرو ېسیپ هراپل ولمرد د ایتغور يدنلچ د .  

 ي، ول کیږورکوې یسپیې ا لخو OHPیږي د ل کاروره ک لپانېلو د درمنزستوا د یتوغردي نلرمل چې د چ هغه دیډیر

 یږي. لته  OHP میقتبیل مسسخې نستاسو د ن تولا. درملخو Trillium Community Health Planنه د 

 رمل په ا دهغه دیتوغندي رله د چتاسو سرله ی به کنو کووتتاسو چماو س Trillium Community Health Planد

سو ئ. تا وکړېخبرسره کي نو کووتل چمپله خلرئ ې نتښئ. که پولرتیا اړ چې ورته ي وکړتهلو کې مرسالسه کوتر

 ئ.هلی شت ته هم زنګ وونکي خدمپیرودو Trillium Community Health Planسره د 5472-600-877په  
 

Medicare  ښښوپ ېخسن د هراپل وړغ وکنودولرد . 

  . يد يوش لوښپ اوخل خېرب D Medicare د چې مکو يښښوپ هن لمرد غهه  OHP  وا  Trillium Community Health Plan  د

 ل د پئ. خرکړسې ویپو لپاره ل د دې درمیدبا، تاسو ئنه نه کوکیلنوم و تئ خیاسابر و برطیاخې پر شربر D Medicareکه تاسو د 

Medicare  اوID Trillium Community Health Plan  ست، که یان کې وښارملتوپه دکارتD   لرئ. برخه  

 Trillium Community Health Plan شي یلو کنوتلمر دوستا س،يوه ن ېدنال ښوښپر ت خېر  بD Medicare د لمر دوساتس هک

 ولوټ روون د هب  Trillium Community Health Plan  .هن هک يوش لوښپ ېمخ هل  OHP   دلمرد ایاچې  يروګو څو يوتاسو لیب هت

 ي.ړرکو ېیسپ هراپل ونوتمد خېندال ښښپو رت

  ه کړئ.زدلومات ور معن کې ڼهمه پا77 پهاړه ټو په د ګ Medicareد 
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  موږ یې نه پوښو.ې نه چتودمغه خه
 تیا اړې ته نلرتاسو پامله چې ي. کنه دوې وا پوښل شلخ Trillium Community Health Plan یا OHPنې د لري پامبطلې ټو

ه کړئ غورل السه کوترسې خدمت اسو د دې وکړئ. که تاخبراړه نو په واریتاخي سره د کنو کووتل چمپله خنې لرنۍ پاملومړئ، د لر

 ې نه ندالښښ وپتر نه یا خدمت لدرمکه کومه یي اته وود تاسو یتر باکي دفنوچمتو کویه کړئ. د بیل تادید اب، تاسو ينه دي ل شوپوښچې 

 یي. ات وولګښسو به تایې ی به وي. دو

 

 یسې پ هارپلې ي تاسو د دیارمه چې واسې فویوه دکې لو مخالسه کوترمت تر تاسو د خدرکوئ که سې ویپازې هغه وخت سو یوتا

 نیه یابیوه او ي یست کړلیې لګښت ي بیتقر، يح کړیتشریې اخلي یا ت نوم ود د خدمی فورمه بایک کړئ.ل، الستئیاس قافلو سره موورکو

  ئ وګورکې پاڼهمه 73ت په لوماور معنله کیلونو په هبښي. د نه پودمت خ OHPي چې له کړکې شامپ

برې له خکهپه یانو شدې نالښ پوښڅو تر ئ یسنکه ویاړسره له خدمت  ونکيپیرود Trillium Community Health Planل د ت

 سره له خدمت کي نپیرودو Trillium Community Health Planه د ئ سمدالس وکړنيه کړ، مهربارالستل مو یبئ. که تاسو وکړ

  یسئ. نکه ویاړ

 ګې:لیبتونو ل شوو خدمپوښنا ینو د ځ

 ې ا چیئ لی شکوه نلرمکې پار کوه پې یتاسو ې  لپاره چنزوتوغو سهد ې ل چمدري کنېدوکل پلوره تپرې نسخد ه ک لې،ن درملینېځ •

  ور(ن او هکتڼا، کیخم، زاننفلو اهدلتعم، ټوخیکېږي )ل کارو، ږيیک هه ښه خپلپ

  نې. ل لپاره درميهراظازې د یا یوراحي تیکي جسالپ •

  يته کوېدو کې مرسکاره ندوېې په منه چدمتوهغه خ •

  دي.ې نه ناغیزموما عمنې چې لهغه درم •

  پرته.نې لله درملې درزونو وک د ماشومانو د خیټنارتودو •

 الرې د له  TTY 711 ( 877-600-5472(ئ د  وکړنيئ، مهربالرې نتښه پواړنو په دمتوي خل شوښنا پوو یا ل شوپوښکه تاسو د 

Trillium Community Health Plan یسئ. نکه ویاړسره له خدمت کي نپیرودو  
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 نه.نوتووغر
  کولی شئ. هرالستلرنه ۍ پامنبیړن کې غتور روتاسو په هوو. ار کسره کنونو له روغتوې نداللرنې لپاره پاممې ظنن د م د روغتوموږ

Hillsboro 
Tuality Community Hospital 

 335 South East Eighth Avenue, Hillsboro, OR 97123
 وی څېه TTY: ،وی څېه :نفویلټ ایړ و، 681-1111 )503(
https://tuality.org 

 
Portland 

Oregon Health and Sciences University 
 3181 SW Sam Jackson Park Road, Portland, OR 97239

 503-494-0550 :TTY/TDD ،)503(  494-8311
www.ohsu.edu 

  

Portland 
OHSU Center for Health & Healing 

 3303 S Bond Avenue, Portland, OR 97239
 وی څېه TTY: ،وی څېه :نفویلټ ایړ و، 494-4779 )503(

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

Portland 
Portland Adventist Medical Center 

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

www.adventisthealth.org/portland 
  
  

Portland 
Cedar Hills Hospital 

 10300 Southwest Eastridge Street, Portland, OR 97225
8880-703-877  :نفویلټ ای وړ, 944-5000 (503)

https://cedarhillshospital.com 

 

 ه. رنپاملاجله ع
 ا نه ده. ددي جپاره دومره لنې لري درم د فوېي خونه کنبیړ دا په  خوي،نه وشلې درمیچې سمدالسه ه ي دجدنزه دومره ستوله عاج

  شي. دی یښونو کغاا د یند ل، چتونزې فزیکيعاجلې س

 ی شئ.  لوکه ترالسه خڅب یکینې تصوخله مپرته ې ځور 7ې کۍ اونپه عته اس 24ې که په ورځ متوندخې نلرامې پلجاو د عاست

 دې نالره  لپاستیلنو کوینیلته کبې نوباو ې مرکزونو نلرني پامبیړلرئ. د ه نتیا اړې ته اجعلپاره مرنې لرپامني یړباجلې یا  عتاسو د

 وګورئ.  

 

 . هنرلماپ  يکیزف هلجاع
 :يل دوې ډندالې په ګلېب ېنینې ځلرلې فزیکي پامعاجد 

  لري.ا ویتاړلو ته نډګن کې ځي، خو ممنه ترینه ه وې ډېره چني ځایوې شوهغه پر •

  سرونه.او کي هډوکي ني مات شووچتو کې کښو په ګپاو السو په د  •

 ل. ېدپړساو ل تاوښیوه غړي د  •

https://tuality.org
https://www.ohsu.edu
https://www.ohsu.edu/visit/south-waterfront-campus
https://www.adventisthealth.org/portland
https://cedarhillshospital.com
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  وهئ.ګ وته زن( PCP)نکي کووتو چمپل خې لرناملومړنۍ پد لرئ، ه نزستوه لجاسو عاه تک

  چې د یاست اې ته وواراد PCPولی شئ. د ن کیفولټتیو کې او رخصپای ۍ په ناو په، دیا شځ هر وخت، ورتاسو 

Trillium Community Health Plan  ه یا شوربه مئ. تاسو السه کړیفون ترلټیرته بقو کې یدق 30به په سو تایاست. غړی 

 ي، د نیونه و ژر تر ژره مو PCPستاسو  ی یا کهېدئ رسنه شته   PCP ل په خاړپه نزې ستولې عاج د تاسوالسه کړئ. که اجعه ترمر

 ېست لنیکونو یلته کبې نوباو نې لرعاجلې پامد دې ناللرئ. یا نه تاړې ته نیدلسو شئ. تاالړ ک ته نیلبته کونبې مرکز یا نې لرعاجلې پام

 وګورئ. 

5472-600-877  ته په نکي خدمت پیرودو Trillium Community Health Planئ، د لریا تاړې ته تکه مرس

)TTY: 877-600-5473( ووهئ.نګته ز   

 

 . يو یلړت اد هک نا ،ئهوو ګنز هت رتفد يکنووک وتمچ لپخ د مه ایب ،هنک هد هلجاع وم هزنوتس ېچ ئږیهوپ هن هک
Trillium Community Health Plan د ې تاسو یئ چااو وودئ پرېږج یئ. مسالسه کړدمت ترلو خورکواب سو د ځویي تاښا

 ل به یا  مشورکنئ. تاسو مم وکړنهرزوات یوعنن د یفولتد ستاسو ړئ څو السه کیفون ترلټیرته بیقو کې دق 60به په سو ست. تاي یاغړ

 . ئع کړاجلپاره رلو ن کوفویلټی ته د ځا

  ی شئ.لند هم السرسی موتهې کرښې نرس مشوراعته د س 24ستې لپاره د مر 9667-647-844ئ په  کولی شتاسو

  

 وهئ. ان کې زنګ وینو په جرساعتولپاره د کاري یدنو لاو عاجلې مشورې د غیر ني وکړئ مهربا

 
  :هنوکینیلک هتبون ېب وا هنوزکرم ېنرلماپ ېلجاع د ېک هحاس هپ  Trillium Community Health Plan  د

 
Forest Grove 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 369-6180 )503(
 

Gresham 
Adventist Health Urgent Care Gresham Station 

 831 NW Council Dr. Gresham, OR 97030
 یوڅ ېهTTY: ، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 665-8176 )503(

 
Hillsboro 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 894-9005 )503(
  

Hillsboro 
Rose City Urgent Care and Family Practice  

   9975 SW Frewing St. Hillsboro, OR 97123
 یوڅ ېهTTY: ، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 894-9005 )503(

  
Hillsboro 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 681-4223 )503(
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Lake Oswego 

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

 یوڅ ېهTTY: ، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 305-6262 )503(
  

Molalla 
Molalla Urgent Care 

861 W. Main St., Molalla, OR 97038
 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 829-7344 )503(

 

  
Portland 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 408-7008 )503(
   

  
  

Portland 

 
 Adventist Health Urgent Care Rockwood

18750 SE Stark St. Portland, OR 97233
 یوڅ ېهTTY: ، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 408-7008 )503(

  
Portland 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 305-6262 )503(
  

Portland 
Pacific Crest Children’s Urgent Care 

 6924 NE Sandy Blvd. Portland, OR 97213
یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل963-7963 )503(   

  
Portland 

Portland Urgent 
 4160 NE Sandy Blvd. Portland, OR 97213

 یوڅ ېهTTY: ، یوڅ ې: هنفویوړیا ټل ، 249-9000 )503(
  

Portland 
Rose City Urgent Care and Family Practice Gateway 

135 NE 102nd Ave. Hillsboro, OR 97123
یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 894-9005 )503(

   
 

 
Sandy 

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

 یوڅ ې هTTY:، یوڅ ې: هنفوی، وړیا ټل 668-8002 )503(
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  ه.لرنجله پامعا غاښونو د

 ي:ارد شاماېږندې موالګو کې لېب پهنې لرعاجلې پامښونو د غاد 

 غاښ درد. •

 ښ. عاشوی ې ټیا ټومات  •

 ل.ا ډکویل ښوښ پو غاښتيالسه وله د  •

  هئ. نګ وو ته ز(PCD)ټر کاډاښونو ې د غرنلاملومړنۍ پد لرئ، ه ونزسته لجاښونو عاو د غساه تک

  ووهئ:ګنته زنکي خدمت پیرودونو د غاښوئ، د لرنه یې یا دی ې رسشئنه ته  PCDل پتاسو خکه 

Advantage Dental Services  
TTY 1-866-268-9631: 711  خدمت وړیا کي نپېرودود 
  

Capitol Dental Care  
6800-525-800-1ا وړیا ی5205-585-503-1خدمت کي نپیرودود 

 1-800-735-2900 :TTY
   

 
  

Oregon Dental Service  
 0526-342-800-1ا وړیای2987-243-503-1خدمت کي نپیرودود 

 1-503-243-3958 :TTY
   

 6313-466-800-1یا 

 نزې ستولې عاجد ښونو غاید د تاسو باوکړي ته ه، مرسسرپه پام ت ته لو حاسستالو کې ندنې مولرنۍ پامړیبنو غاښوسو سره د به تادوی 

 السه کړئ. ه ترنیدلنۍ کې او 1ه پست،  یاهارندوېا که مینیو او 2ه په ارپل
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  نهملربیړنۍ پا
لت ي حانبیړ ت.ساې یکطر خوئ چې په ک کر فېچله کالړ شئ نۍ خونې ته بیړا ووهئ یګ ته زن 911لرئ، ا تیاړس ته والنمباه ک

 ني بیړګه نار. همديوغي وارني پپ یا ناڅاټي پیو ناڅای شي ایدا کوي. داچر کې طخند په و ژوتاساو سلري یا تاړې ته نلري پامتسمدس

  ن رسولی شي. ته زیام سو ماشواتلت هم سی حانبیړ، ستیااره ندویاملی شي. که ن رسویابدن ته زستاسو تونه لحا

 سو الی شئ. توکه ترالسه خڅب یکینې تصوخله مپرته ې ځور 7ې کۍ اونپه عته اس 24ې که په ورځ متوندخیړني او بجل او د عاست

    لرئ.ا نه تیاړې ته عجامر

  

  هوني بیړني حالتفزیک
  ي. ر کې وطپه خ مو ندو ژوالرئ ا ویتاړې ته نلرپامي تمدسچې سله ه ده کارپلخت هغه ولرنه د ي فزیکي پامنبیړ

 ي:ل دارد شامندې موالګو کې لېبینو په ځنو التویو حنبیړبي طد 

  مات شوي هډوکي. •

 ي.نه درېږبهېدل چې ینه داسې و •

 له.نه حمکد زړه مم •

 ل.ورکو السه لهعور د ش •

  میرګي. •

  درد.ید شد •

  ل.تیساۍ ساه تسخپه  •

 ه.نبرګونو غيتیحساسیک یا لرژا •

 مات:  لوور معنله کپه هنې لرۍ پامنبیړد 

 Trillium Community Health Planیا  PCPل پورځو کې خ 3ته په لو وروسالسه کوتر ترنې لري پامنبیړد  •

 هئ.نګ وودمت ته زپیرودونکي خ

 لئ.اخار وخه کېلایر څپل چابون یا تغر روله هالتو کې  ایاهتحدې په مئ چلر قتاسو ح •

  یږي. ل کښنه پوا کې کو یا کاناډیمکس دا په شوی.ل پوښلجه  معالتاحني یړباالتو کې د یاه تحدپه م •

لت ي حانبیړنه تر وتته خدمروسنې ولرپامي. تر ندې کواه وړنتو( خدمتهنې وروسلر )تر پامتهبات وروسثنه تر لرۍ پامنبیړ •

لت حاثبات د ستاسو د ي. دوی  کیږېنداه وړتسته در وروباتثسو ستاتر تونه ا خدمدسو ته ي. تانه ددمتوخلي ښند پواړوپورې 

  ته کوي.لو کې مرسولو یا سملت ښه کوستاسو د حا یته کوي. دولو کې مرستپه سا

  ت وګورئ.ېسلنونو و روغتوکنلودوو درننیو خوبیړې د  کپاڼهمه 63په 

 ونهحالت نيړبی نود غاښو
24ورځې نه به د لر. دغه پامئلرتیا اړه تنې لرنو پامغاښوځ د ورته ورتاسو د په له چې ت دی ک هغه وخلتاري حارطاضښونو غاد 

ې نۍ کاو، په تهاعس

 

 :يا دیې دګې لېبنې یلري. ځا ویتړاې ته نلي درمتدسیي سمت ښالنی حابیړنو غاښوته وي. د شورځې  7

  دی.ی و غاښ مات شوی •

  لرئ.نت ب یا غفوپړسوید دشله کې په خوتاسو  •

کو نېدول کلورپته خې پرنسله اسو تله چې سي یا کخوبه مو باله  د چېهغه درنا ده په دې ماا  دلرئ.دید درد نو شغاښوتاسو د  •

  یږي.ئ، نه درورل خنویلیټپرین یا اسکه للو درم
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ې کنو توعسا 24ه په بتاسو . ګ ووهئن زهت( PCD)ټر کا ډلپنو خښوغاد ې نلرممړنۍ پاد لوئ کړباني وهرم، پاره لتالي حنیړبد نو ښوغاد 

 ي کنیرودوپ  دئ،لره نې یا یی دلېه رسنی السرسه ت PCDل پتاسو خه ک. ري لهنتوه وختبنوې بالت ي حنیړبد ه نترودفې نی. ځ شئلولید

   ي.کړه وتمرسې ک دلونموه پې نلرمیړنۍ پابد نو ښوغاد تاسو سره ه  لهبی . دوګ ووهئنز 5472 -600-877ه په تمت خد

 یا س ته اړتوالنمباد ه ک. شئالړ ې ته نونۍ خبیړیا ئ ووهنګ  زهت 911، کويه نر کا لپاره سوستام ه هندایو ه نو څخبونتخا ادېه  لهک

  ت وګورئ.ېسلنونو و روغتوکنلودونو درنیو خوبیړې د  کڼهمه پا63په  وهئ.نګ و زته 911ړئ کاني و، مهربلرئ
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  لتحا نیبیړ او  بحرانیاوغتر  چلندد
هغه ا ړئ. دس وکاحسایې یا واوسئ دي نوس خاحسالرئ څو تیا اړې ته تسستي مرسو سمدتای چې ت دهغه وخ تلاحی یړنیی باتیروغ

 س وکړئ احسان داسې کتاسو ممس دی. احسالو تل څخه د ونټروله کیې ګه لېبه ي. یوې در کطپه خلک نور ختاسو یا ې ی چوخت د

  لرئ. کر لو فرسون ته د زیاورو نان یا ی یا ځ در کېطپه خیتوب مو  ندچې خو

  الړ شئ.ته ې خونۍ یړنا بووهئ یګ ته زن 911ت، ساې یکطر خه په ک

Trillium Community Health Plan  .يرل هنا یتړا هت بیصوت نيیکخم ای وعجامر هنوتمخد لتاح نيړیبد  ایتغورد نلچ د •

  .يو کېدناوړ هنوتمد خهتوسروت لاح نيړیب رت وا هتسرم ناربح  دهت وړغ

 

 لو کې السه کوپه ترتونو خدم لپاره د باتثاو دې ا د ویتوغرني ا د روهسرستاسو ی شي لوکی کنوویا چمتو کتوغد چلند ر •

 و.  وکړتړالاو مسته اسو سره مرتله سته  وروانبحرچې تر ړو څه وک موږ به هسته وکړي.مر

  هنوزکر  م وتامولعم نارحب د وا هتبون ېب د ،ېریمش هتعاس- 24  نارحب د وا ېزیا همیس  
 

  ېچ هد هښرک ېکیړا وا رال تاجن د نارحب وا ېنژو ناځ د  988  .ئش یلوک ټچ ای یلکیل ،یلهو ګنز هت  988  وسات

  ړتالم ۍنابرهم وا ېنرلماپ د ېځرو  7  ېک ۍنوا هپ ،هتعاس  24  ېځرو د هخڅ ونیرواشم ووش لزور هل نارحب د وسات

   .ئړک هسالرت
  

 د بحرن د اړیکې کرښې: 
David Romprey Oregon Warmline

 800-698-2392 
 

  

Teen Line Warmline
 800-852-8336

 

  

Senior Loneliness Line
 800-282-7035

 

  

 سیمه: Clackamasد 
  

  رکزتیا مرغني واته روبې نوباو د کې کرښه یاړن د ابحرد 
SE 82nd Ave, Suite O 11211

 Happy Valley, Oregon 97086
 503-655-8585

 

  

Clackamas Adult Protective Services
 971-673-6655

 

  

Multnomah مهسی  
 

  رکزیا مترغني وابته روې نوباو د کې کرښه یاړن د ابحرد  
4212 SE Division St. Suite 100

 Portland Oregon, 97206
 800-716-9769

 Foster Care Crisis Response and Coordination
 503-575-3767

 

  

Multnomah Adult Protective Services
   503-988-4450
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Washington .سیمه 
  

 ن کرښهابحرد 
503-291-9111 

  

Washington Adult Protective Services
 971-673-5200

 

  

 د رواني روغتیا د ټولنې سرچینې
  

NAMI-Clackamas په * یمهسSpanish يلرن شتوې ک 
 503-344-5050

  

NAMI-Multnomah یمهس 
 503-228-5692

 

 NAMI-Washington یمهس
 503-356-6835

 

 

 کولی شي. لتني حابیړه تونزي، سنه ش وېیرملنه لرئ. که دتیا اړې ته تژر مرستاسو ی چې  وخت دهغه حرانیایی بغتاني رود ور

 نو رانوبحدې نالسو ته زنګ ووهئ که تا 988 ته یا یوې  ایز کرښو څخه یمهاړیکې سن د احربتونو د اعس  24نۍ تد پورني وکړئ مهربا

 تړ الاو مته ه مرستاسو سرله ي کې نیومخت په لني حابیړړو د اغوموږ دی. ن ابحرا ت چې دیاسه نه اډئ یا ډجربه کوتڅخه کوم یو 

 وکړو. 

 : اوسئېسه پباید پ، بحران سره مخ وئ ات یلاحړني بیله ی یاتیند روغلچد غړی  موکۍ نورکد یا سو ا که تېچې ګلبېنو اشیه غ هد

  ل.ر کوکله فکنې په هاوژد ځ •

  سوئ. ن ورته زیال کس بان یا ل ځپخیي چې اسو ته وچې تال ېداور غږونو سېاد د •

 ل.ن رسوته زیاو ینتمیا شکو، څارویو لد نورو خ •

 اب چلند. خرک یا ډیر رناطه خنۍ سر کورګرو یالله مار یا ي، کنځپه ښوو •

 وکړي: تړ الثبات مټولنه کې د  په څو شيلی سره کویې تر Trillium Community Health Planي چې د ن دیانې شیا ځد

 کې کرښهیاړن د ابحر لپاره د لو وهنګلري د زا ویتاړې ته تی مرسغړچې یو له ک •

  راشي. ته به ن غړي اړمتې سې د مریم چټنده ن ګرځابحرد  •

 (ئ وګوریېدې نال)و مرکزونه تلومان د معابحراو د بته ې نوب •

 (نهلرله پام مهانډل)راحت ت اسانبحرد  •

  نهله ځایواو لنډ مهیدتې کپا لپاره د باتثد  •

 ي. تر شته وورځې  7نۍ کې او، په هتاعس 24نه به د ورځې لرپامغه تونه. دنې خدملرپامنۍ بیړ او دتونه ته خدمس وروباتثتر  •

چې   يلراړه پورې لت ي حانبیړي یتیاوغچلند را د یبي طچې تر ي نه دتوي خدمل شوپوښهغه  نهدمتونې خلرته پامثبات وروس

  يیږه چمتو کارپللو لوې حتونزیا سلو تثبات سااو د ي تو کیږه چمتبات وروسثالت تر ي حنبیړد 

  تونه. واب خدمان د ځبحري، د ه کورالسترملنه ې دګړنا ځایتوغرند لته په کور کې د چاعس 24 ه چې د ورځېارپلغړو هغه د  •

 لومات وګورئ.ور معناړه ه پتونو خدمی شوو ندایایی وړتوغې د چلند ر کپاڼهمه 30په 
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 د ځان وژنې مخنیوی 
  شي.دی یند ښه کو ژونې ملې درمسمئ. پر لرر وطنې خن وژځایي د ئ، ښایې نه کورملنه و دالرئ روغي ني نااو روتاسکه 

 

 د ځان وژنې د خبرداري عامې نښې 

لږه لږ تر کر کوي. اړه فې په نن وژځانئ، د پیژیې تاسو ک چې  هغه څویاې تاسو ې چیدل مو وښېنه داسې رالسه کړئ کتسته مر

  یسئ.نجدي وې نښاري دخبرید د تاسو بااړي. غوسته کر کوي، مراړه ف په نېن وژلک چې د ځاخ 80%
  

 :يې دنښنې یي ځارخبردنې د ن وژا د ځاد

  ل.برې کوه خاړ په لو د وژګ یا نورون د مرد ځا •

 ل.تیساخپک لکه د ټول ن کوالپ ېالریوې  لپاره د لو د وژد چا •

 ل.لودلیل نه درڅ دیلپاره هلو ند کو د ژوول یاحساس کالۍ یا هند  •

 ساس.اح وړ دردلو نه غما د زییدو ندبد  •

  ل.برې کو خهاړدو په ېار کب لپاره د د نورو •

 ش.خشبلونو یمتي ماد ق  •

 ل.ې کوخبراو کر ر فیاړه ډګ په د مر •

 ل.اروتوکو ډیر کیي نشه لو یا کولاد  •

 .لل کوعمن ګاپاو خاب رطاض •

  ل.ا چلند کوبې پرو •

 ل.ساس کواحتوګه ي په شو الوتل یا د ج •

 ن.لوبدید اج شدد مز •

  !اتئمه سې پټبرې خا کر ی فېن وژناځد له کڅهی

 تاسو همدارنګه له دې الرو مرسته ترالسه کولی شئ: 

له نجات ن د ابحراو نې ن وژځا 988د ه چې ه دشمېردي  عدېن دریفولټاد کې د ل هېوپه ټوچې  -ېالرله لو لویاډ 988د  •

ه کیاړسره نو یتخصصله متیا غواني روالرې د رله لو کیللو یا  وهنګته د ز 988سو به تا . يلوښنیم قتسره مو مسکرښې 

 ی شي.له کوته مرستاسو سرله چې یسئ نو

ه د سراو تاسو ی شي لې چمتو کونی معایالرې. دوله ن ن لټویالنآېره د اړیکې د شمن د ابحر تیا دوغرواني راد د ل هیوپد خ •

مه 69ېست لپاره لافي کرښو د اضکو یاړن د ابحرلرئ. د تیا اړه تو ورسچې تاي سته کوکې مرلو السه کوپه ترتونو هغه خدم

 .www.TrilliumOHP.comالړ شئ ې ته ڼبپاېیا دې و وګورئ پاڼه

 پاملرنه يیبتعق ستهورو لتحا يیړنب تر 
 خه تر وتو ې څنخونۍ یړبله ې تاسو ي چل دشام هغه څه ې کېپه دلرئ. ویا تاړې ته نلرپامبي یقتعن کممتاسو سته  ورولتني حابیړتر 

 یاست. بهر الت څخه یاله ې تاسو له چي کپوښنه نې لري پامبیقتع OHP دی. ت نه لنی حابیړلرنه ي پامبیقتعلرئ. تیا اړته ورته وروس

   ووهئ.نګدفتر ته زاکټر ښونو د ډغاا د یکي ن کووچمتول پنې خلرنۍ پاملومړ لپاره د لویموظنتنې د لرپ پامیقتع

څخه اکټر ني ډبیړله  تاسوه کړئ. رالستلرنه ي پامبیقتعکټر څخه ام ډظنله مښونو غاا د یکي نووم چمتو کظنل مپله خد یتاسو با •

  یم کړي. ظنتلرنه ي پامبیقتعڅو  ووهي نګکوونکي ته زتو تاسو چمسشئ چې لی تغوښ

 

 ته، لو وروسالسه کوله ترنې لرۍ پامنبیړاجلې یا  عته داکټر ښونو ډغاا د یکي نو کووتل چمپي خلرن وامماهر څومره ژر چې  •

 لې. او وې نه شول مو درمتهیرت چې چسایاو ډاکټر ته وونغاښوا د یکي نو کووتل چمپ ووهئ. خنګز

 

   .ئرل ایتړا هترو هک ،يړک ړوج هب شېولاهم ېندیل د وا يړک میظنت هنرلماپ يبیقعت وساتس هب رټکاډ ونوښاغ د ای یکنووک وتمچ وساتس •

http://www.trilliumohp.com
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  رنه پاملې خه لرور څله ک

   پاملرنهشوې  پالنبهر لتایا له
Trillium Community Health Plan  او تر مئ کي ومونو کووتبهر یو چمالت څخه یاله ې دي چ وکړتهه مرستاسو سرله به

 :کله چېې ورکړئ یسپت لپاره ې خدمندالښښ پو
 يلر نه ونتکې ش Oregonې په ئ چلرتیا اړت ته سې خدماتاسو د •
 يښت زیات وګلیا که د خدمت  •

 
       پاملرنهړنيبی  لرېخهڅ  کورله

 له تونو دمد خ Trillium Community Health Planا د یلرې له کور څخه له چې لرئ کا ویتاړه تنې لري پامنبیړن کتاسو مم

 لرئ. یا نه تاړته یب تصوني یکه مخارپلو تدمایو خنیړبتاسو د  الړ شئ. تهې خونۍ یړنبیا وهئ نګ وزته  911ئ. هر وبحې څخه سا

وږ د . ميل دې شامتونزني سیړبښونو غااو د یا توغ دې کې د چلند رپهي، ل شوښې پواالتو کیاحده تلو مټونه په توي خدمبطي نبیړ

  پوښو. نه خه بهر خدماتتو څال ایاهتحدمله ن کو په ګډوی مکساوا کاناډ

Trillium Community Health Plan  د ړئ، کتادیه ونې بیل خۍ یړن د بسوا که توئ.که ورې مسپیه ارپلې لرنماړني پبید 

  ئ. وګورڼهمه پا73ئ، وکړید څه السه کړ بال مو تریبکه ه چې ارپلې دد ړي.ک درېیسپه یرتسو باچې تلري جازه نه ا

 

 که تاسو له کور څخه لرې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لرئ، مهرباني وکړئ الندې پړاوونه تعقیب کړئ 
 له ې تاسو ه چللرئ کتونه ارک Trillium Community Health Plan IDاو د  Oregon Healthل د پتاسو خشئ چې ن اډمډ1.

 ئ.ر کوفبهر سالت څخه یا

 

 ل د یبئ چې اړغوی څخه وله دواو یاست کارت وښا ID Trillium Community Health Planل پته خدوی 2.

Trillium Community Health Plan  غاړه کړي. پر  

 

 ل یبه ت Trillium Community Health Planی به کنو کووت ئ چې چمه شې پولیکئ چ السغذ مهڅ کایر هغه پورې هت3.

  توي.واس

 

Trillium Community Health Plan  هل ېچ ئړاوغو هخڅ رتفد هل ولوکرو لیب يکنووک وتمچ د ای ېنوخ ۍنړیب د ئش یلوک وسات4.

   .يرلو هنتښوپ هموک ای يړک دییات همیب وساتس يړاوغ یود هک يسینو هکیړا هرس

   

    ووهئ.نګزته  PCPل پخني وکړئ هربائ، ملریا تاړې ته نلري پامنبېړلرې له کور څخه که تاسو 5.

 پاره کوم لنې لرۍ پامنړیبالت څخه بهر د یاله ې پوهیدل چې او پر دل ېدتو کنه وي. چمن کل ممتنه  ګاموتهپورلت کې ني حابیړپه 

 ل یباره د پلتونو  هغو خدمسره دله تاسو یي نه ښا ګاموایاست. دلرې ې له چل کړي کې حتونزلو سکول وریبن د کل ممتیساخګامونه 

  ي. د پوښلی شیې  Trillium Community Health Planې د ي چ وکړتهرسي کې منیوپه مخلو السه کوتر

Trillium Community Health Plan  لی. ږیلنه وي ل یبکي موږ ته نکووی، که چمتو لورکوي نه شسې یپد خدمت لپاره 
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  نهلوبیونو متخدد 
  .  ورکوينه ونهبیل ره خدمتو لپا الندېښښو پتر غړي OHPد 

Trillium Community Health Plan  هل وسات چې ستایاوو هت رتفد ،ئویمظنت نهدیل ۍړمول هلپ خهر سکينوکو وتمچ هل سوات ېچ هلک

 لپخ  . يوتسا ولیب هت اچ چې شي هوپ وڅ يکړو هتسر مهر سيکنووکو تمچه ل هب ا د.ئړکرو ربخ ته یود ئ،رلم ه هیمب هلبه ک .ستای هرس

ID  ئړوار هت وندیل بيط ولوټ هسر هناځ هلت راک .    

 یوه لی ي کونه ش کار کوي هارپلې د دوی ک چ هغه څوچمتو کوونکی یاڅ یکې هبد ش Trillium Community Health Planد 

  تي څو د ام وسااقدي ندې مدناروړپو غړي یا د یي ستوال ویبې ته د غړي ارادلو لوراټوي، د رکړل وبي ته غړ

Trillium Community Health Plan دي اارد قردې د خدمت یتاسو سې چې یپي ل شوتسیاخپه پور  هغه خدمت لپاره ا دلخو

  لې کړي.  راټوتئ، اسیسؤل نه کي لپاره منو کووتچم

 

 . يږیک لوکرو هن لیب راپ هپ ویطلغ ای وندیل وتو هسال هل د هت وړغ  
  نه دي.  وړ ولستوال یبه د ت OHPي یا غړ اودی ت نه ( خدمMedicaid) OHPنې د یدلتي السه وله  •

ل ستواي نه شل یبرالسه تل یبره  لپاېته د د، تاسو يالسه کورتب نه یتصوي یا ستواناد نه سای سم کنو کووتتاسو چمکه س •

  ېږي.ل کلبطي ل غنکيو کووتا د چمېدی. دک

 . يړک هسالرت لیب عقوتم ریغ ای ایتناریح د ای (يقاب ای ېتاپ) سنالیب یلوک يش هن يړغ

 ل هم یبقع متوا غیر ییا تنایرته د حدې یي. اول یبنس الیبته د دې ي، ورکول یبازې لپاره نداتې ل کې د پایبی په کنو کووتې یو چمله چک

 یه یې تاد Trillium Community Health Planی چې د پیر دتر منځ توازې نداهغه او ازې ندا يل شویبقي یقه د حازندایي. او

  ي.نه دل سؤتونو ملګښدې ړي د  غکي وګورئ.نو کووتهر چمبکې بله شتاسو له چې یږي کښیپتونه  هغه وخی دا ډیرکوي.

ورو ناړه د لو په ورکول یبقع یر متو غا یایتناحیرهئ.  د ته زنګ وو 5472-600-877ونکي خدمت یرودپئ، د لرې نتپوښکه تاسو 

     . https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdfته ورشئ و ورتلومامع

 

    .ئوکرو هم ېسیپ ،يوکرد لب هت وسات یکنووک وتمچ وساتس هک
یسئ. نکه ویاړ TTY 711( 877-600 -5472(سه په اله سمدسر Trillium Community Health Planله ستې لپاره د مر

لرئ.   OHPې تاسو ي چیږی پوهشئ چې دون اډماو ډ ووهئ نګهم زتر ته لو دفورکول یبکي د نووپل چمتو کشئ د خلی تاسو کو

   

 

   

   .ئورکړ  پیسېې تاسو ییاید وي چې نهتودمخ ي داسېښای

 ید تاسو با، ه څه همنه کختوې ونی کړئ. ځیهبیل تادبي طید کوم نه باسره  Trillium Community Health Planله ال تاسو معمو

  ئ.رکړیسې وپ

   :هک ئړکرو ېسیپ هت يکنووکوتمچ دیاب وسات
 ې د ئ چالسه کوترتونه ر هغه خدمبهڅخه  Oregonله سو تا وئ.که ترالسه لرنماعادي پخه بهر څ Oregonه لاسو ت •

  دي.نه لرنې لپاره پامني بیړاجلې یا ع

  د وسات ېچ لیو هنو هت يکنووک وتمچ وسا  ت. ئر  لOHP  ېچ تسایاو هم هت يکنووکوتمچ وسات •

Trillium Community Health Plan، د ېچ ړکرو ېی مون ېساد وم ای ئرل همیب ېساد هلب  

  هرس  ID Trillium Community Health Plan  د هتسورو ای تخو رپ ولوک ېدناړو د ونوتمدخ

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
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  لیب ه  تTrillium Community Health Plan  یلوک وش هنو یکنووک وتمچ ون ،يرل هن نومس

  یلاوربارب وطیارش ر  پTrillium Community Health Plan د وساتس دیاب يکنووک وتمچ .يوتساو

  وسات ېچ يړکو هڅه دیاب یود .يړک قیدصت ېکخم ولولوټار ای ولوتسا لیب رت وا ېک تخو هپ تمدخ د

    .يړک هسالرت تامولعم ښښوپ د ېکخم ولوتا لیب رت هت

 نې د ېداوریې د ندې قضال راصتاعاو تر یناف ت اسي دازت اسا مویسو تا ړئ.ک ورمادوه لو توکه ت ترالسشوي خدمد د راسو ت •

هر نو د دمتوخ د رد شوو یداسو باتنه وه. په ګټه سو ستاکړه ی پرۍتاو وروسنه کړې تام غوښدوان کې د ګټو د یجرې په پروس

 سې یپي، ل شوګولسته  وروېیا ترې ټیننې اغیزمپر دې نباتیا خبرل پر ف د حینات اسل یا دعمه چې د ارپلتونو لګښل ډو

 ورکړئ. 

و  هغته دتاسو یمه، بکه د موټر لکي نیه کوو د دریمې ډلې تادکه وئ.کې ترالسه سپیه ارلپو متوندخد خه څې ښپېه ل اسو ت  •

 یسو پي ته د کنو کووتنه چمکوا چ دتاسواو ي څخه ترالسه کوئ کنو کووتل چمپله خې یې تاسو ل چولېږچکونه و لپاره ندمتوخ

 لي.ارونه دي کو لپاره لورکو

 ېئ چحاب کړتناکي نو کووتچمو یو تاسله چې ک وو.کار نه ک هکي سرون کتو چمدې له موږ  •

 سې یپو لپاره ندمتولو خپید د ختاسو باي، ه کې نه وکبه شپسره  Trillium Community Health Planله  

 سره  Trillium Community Health Planله چې نئ یکی وونو کووتسې چماو دسچې تادې له کې ورکړئ. مخ

 ني یککن مخئ، ممړر وکسره کا  PCPل پله خ یا ته زنګ ووهئودونکي خدمت پیرباید د ي، نه وکه کې بپه ش

  ی شي.لپوره کوې تیاواړتاسو چې سونکی وي متو کوسې چاې یو دکه کبه شپن کا ممیوي تیا اړته یب تصو

 تو ئ چې چمغوره کوتونه دمو هغه ختاسله چې ک دي.ي نه ښل شوې پوچوئ که کول غورترالسه تونه خدمه غ هداسو ت •

ه پې ورکړئ. یسپید با، تاسو يدي نه ل شوپوښا لخو Trillium Community Health Planې د یی چاکوونکی درته و

  دې صورت کې: 

o ښي. نه پویې ن الپ تاسوچې سدی  هغه څه خدمت  

o په  فورمې ې دندالک کوئ. یلن الستبر تړوه یو معارپلیې و د فورمې د تادتاسئ ، السه کړترچې خدمت دې له کې مخ 

  لومات زده کړئ. ور معناړه 

 . تنه وشي غوښولوکلی د الس یوه تړونیې لپاره دادت  فورمې د دڅخه  تاسوي لهښای

Trillium Community Health Plan  ئ چې د اړغوسې خدمت او دسچې تاله یږي کل کاروخت کهغه ون تړویې د فورمې د تاد

 ی شئ لت کېینک کلې ندالي په پیوه کا فورمې دی شئ لیي تاسو کوااف هم و انصرته فورمې ېدي. دنه شوي ل پوښا لخو OHPیا 

https://bit.ly/OHPwaiver.  

 الندې موارد باید د فورمې د تادیې د تړون د معتبروالي لپاره ریتښیا وي: 

  څیر وي. بیل په باید د ا لري. دلګښت و يل شوکټات ید د خدمفورمه با •

 ږي. یېش کلو کهاورځو کې 30 په ې،لیک کړکې السپورمه سو فې تاې څخه چټینهغه له خدمت  •

  ښي  نه پوخدمت  OHP ي چې ل شویورمه کې وپه ف •

  ا کړئ. ادل یبله پپه خې ست چ یاقافسو موچې تاي ل شویورمه کې وپه ف •

 تو کوونکیئ، چمنتخاب کړاار ا کتاسو دورکړئ. که سې یپه ارپلي خدمت ل شوپوښتوګه د ي شخصپه ښتل چې غوتاسو و •

 یي: ارد ووا موېندالا ته دې تاسو کالمخ، که يرکړل دیبسو ته تای شي ایدک

o  او دی ې ندالښښ تر پوخدمت Trillium Community Health Plan  ې خدمت لپاره ندالښښ وپته تر به دوی 

  سې ورکړي. یپې شپړب

o ه چې د  دهازنداهغه ن نو په ګډوښتوګلنده اړولو ت د ټولګښشوی ل کټاTrillium Community Health Plan  

  سویپهغو له سو ته تالی نه شي کوکی نو کووتي. چدیه کړه تاارپلدمت یې د خبه 

  او ل درکړي یبي، ډیر وتادیه کیې  Trillium Community Health Planچې  

o ې ورکړئ. یسپي خدمت لپاره ل شوپوښد ست چې  یاقافه مونه توګلباطاواو دوهه پسو په تا  

https://bit.ly/OHPwaiver
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 پورته ته ی تاسو ي چې دوکوند تا مسي چې دیک شولا السلخوي ازت استاسو دیا سې تاسو سناد چالي کیلکي نو کووتد چم •

 او:مات درکړي لومع

o ارکوونکي یا له کیې  قضدستاسو او رالسه کړئ تومات لال ډېر معئ،  وکړنېتپوښچې  فرصت درکړی تهی تاسو دو 

  ه وکړئ.  ي سره مشورازتاس

o شخصي ي چې د السلیک کون تړوهغه ستازی استاسو ا یتاسو یه وکړئ. توګه تادصي شخې په ت چیاس قافتاسو مو 

 لري. لومات ل معټویې تاد

o یست لن کې د په تړولی  کوشيی نه کنو کووتدرکړي. چمپي ه کاي تړون یویک شولالسو ته د تاسید متو کوونکی باچ 

  . يارپعا وسادته  Trillium Community Health Plan ت لپاره ي خدمل شوپوښشوي 

 

 نه ره بیلورنې لپاملړنۍ پار د بیڅخه بهت یاله لرې یا له ارله کو   
 ل یبسو ته کن تادوی ممي، نه دلد بسره عدو اوله ق OHP (Medicaid(د  Oregonکي د نو کووتي چمنبیړنې یشبکې ځې د ې چپه د

 ن د کوږ ممیسئ. منکه ویاړه  له خدمت سرنکيپیرودو Trillium Community Health Plan، د السه کړل مو تریبدرکړي. که 

  ی وي. ول استول شیبه طل غپهسو ته لرو که تاې ونیه سرچارپلتې مرس

 

 ې جمتو نیڅ وهئ.ګ وسه زنالدسمته ، موږ ړئکه لونه ترالسبیډول  هر لوريله نکو ووکچمتو و نی د بهرخهڅت لا ایدسو اه تک

ا له چې دکا وکړي. عوکمه کې دپه محو لپاره لالسه کویسو ترپن د آي یاو ښایږي له نلویبي یه شو تادته ناارو ادلو لوراټوکي د نکوو

 ئ:  السه کړبیل ترسو چې تاا . همدشيل حنزه ستو ه چې ددنزمنه توا سي، دېږېښپ

 ئ. غورځوامه مه پله بیلونه بي ط •

د  Trillium Community Health Plan کې د TTY: 877-600-5473( 877-600-5472(ر ژره د تژر  •

  یسئ.نکه ویاړسره ت له خدمکي نپیرودو

  بجو.  5:00د ماښام تر بجو  8:00له ار ې، د سه پورعېبې تر جمنله دوشتونه: اعس

 

  عامه ګټو ا د یل ته یو د وکاي مشورې نوهئ. تاسو د قانوه زنګ وتموږ ئ، سمدالسه والسه کناد ترسساکمې که د مح •

لی ته سره کوسره مرس له تاسو ېي چلرن شتون یناکي قون کوو. د مصرفشئلی  وهنګ هم زته 5292-520-800ن یفولټ

 ه کړی. ر الستل یبه توګه طل غپه کې په وخت  OHPله چې د شي ک

له کي نپیرودوه، نو د شو ا ردلخو Trillium Community Health Planا د ادعستاسو که چې السه کړ ځیل تربکه تاسو  •

مه 87په ئ،  وکړدی، څه باتئیاسلف له موږ سره مخاا چې که داو قونو حستاسو ، تنو د ردوښ غیسئ. دنکه ویاړسره خدمت 

  ئ وګورڼهپا

 

 . ونې الرښوېاړه مهم  پهتو تادیاد نووبیل او نوتودمخ د
ګ نت ته زیرودونکي خدمپئ، د  وکړقتافه مویه سرله تادي ته کنو کووتې چې چمله دکې خید کوو چې متاسو تاکموږ پر  •

 ووهئ. 

 

 ئ چې اړغوکو ونرکوواله کئ! د دفتر ورکویې ي، مه  وکړنهتیې غوښې تادسو د ګډله تاکی نو کووتتاسو چمکه س •

Trillium Community Health Plan ووهي.نګته ز   

 

• Trillium Community Health Plan سره یست لله توب یلومړتونو د خدمی یتیاوغد رو لپاره ندمتووو خلو پوښل شد ټو 

 رئ. وګوڼهمه پا24ي، تادیه کوسم 
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سره  Trillium Community Health Planله له مخې ګټو  OHPتاسو د چې سست لپاره ېلنډ لتونو د او خدمد هغو ګټو  •

ه اړه کومښ په پوښ  که تاسو د  وګورئ.پاڼهمه 42ښي، م پوهي همغږنې لراو د پامیت مدیریې قض م چې دي، کولي دپوښ

دمت نکي خپیرودو Trillium Community Health Planد ئ یا  وکړنهتپوښه څخ PCP لپله خی شئ لئ، کولرنه تپوښ

  ووهئ. نګ ته ز

  

ي نه ش کار کوي هارپلې د دوی ک چ هغه څویاکی نو کووتیڅ چمکې هبد ش Trillium Community Health Planد  •

 ي څو دتام وسااقدني دې مدناړپر وو غړي یا د یتوي واسل یبې ته د غړي راادلو لوراټو، د يرکړل ویبي ته غړیوه لی کو

Trillium Community Health Plan تئ، یاسې مسؤل نه یتاسو سې چې یپي ل شوتسیاخپه پور  هغه خدمت لپاره ا دلخو 

 کړي.  لېراټو

  

 د هارپلیدنو لل شوو پوښن د کمم. غړي ئ وګورڼهمه پا54ي. ورکوت نه لګښرلیو په د سارپلښ پوښیدنو د لله د کیڅغړي ه •

ب تکتس بو لپاره لاروبس د کلي ه د مارپلتګ ته د یدنو لشوې ل پوښي یا  وکړنهتلو غوښ کورالسهتې ییا تادبلو د لوموټر چ

  رالسه کړي. ت

  

 ې تاسو ی چاي وه شوید پوباشي یا ه ی پوکنو کووتي چمبطږي که یلي کپازې هغه وخت موال یویوی معنلو مخوالسه کبیل ترد  •

OHP ک چې د یږي څوکلي پو لپاره کنې د چمتو کوازګه هغه یونار. همدئلرOHP چمتو یری )خو ډ کار کوي هسر 

 (. يیې کوکي نکوو

  

ي. ړل شې ورنه کیسپن کی ته ممشي، دوښ یپا له چې دکوي. کډګه نه ه توپه سمسناد اکي د نو کووتمتاسو چستونه خنې ویځ •

 نه یهتادي ته کنتاسو چمتو کواو موږ سي رالسه کړی وتخدمت کې تاسو مخورکړئ. که یسې پید سو باچې تاه نه دا یې دمانا 

 کړي. ل درېبسو ته تا کوالی شي نه الهمکی نتو کوتاسو چمکوو، س

   

 نه ده ې مانا په دیا تخبرړو.  ورنه کسېیپت لپاره به د خدمموږ ي نوبیائ چې السه کړترتیا خبروه یلوري له موږ ي زیتاسو ښا •

  کړي. ېلرنه ښتوګلی به کنو کووتچمئ. رکړیسې وپید تاسو باچې 

   

ل ښي پولورله  OHP خدمت د یو چېاته ووی تاسو کنو کووتسو چمستایا  Trillium Community Health Planکه  •

  ئ. وګورڼهمه پا87ګوئ. ننکړه ویا پردسره لو بتوثه پنې یداوراو یناف ت اسئ چې دلر قالهم حسو ، تاینه دشوی 

 

 یسې پو لپاره نتو هغو خدمست چې دنه یال سؤ، تاسو مصورت کېپه دیدو نبد  Trillium Community Health Planد  •

  و.  ې چمتو کویپوښو یا یې موږ ئ چې رکړو
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OHP  اوMedicare ي.غړ دونکيرلود   

 ې نه کوي. که ی Medicareې ښي چیان پوې شنیځ OHPلري.  Medicareاو  OHP (Medicaid( په عین وخت کې لک نې خیځ

 ې نه ی Medicareرمل چې که دل ورکوي سېیپو لپاره نیاد ش OHPی. ښ دښي پویتیاوغلي راصستاسو  Medicareئ، لراړه دو

  پوښي.

   : تاسیمسؤل نه انو شیدې  الندسو ائ، تلره اړدوسو اه تک

  ینه اادګډه  •

 نه یا لو کسروا کوادد  •

  وا پوښل شوي.  لخ OHPتونه د لګښا نه، دښتوګلمې یبې و لپاره د ګډندمتوخبي طد  •

 . ئلرا ویتاړې ته یې تادپاره ګډلتونو لګښنې یسخې ځنن د کمم

  وتمچ رهب هخڅ ېکبش هل وسات هک ئړکرو ېسیپ هراپل وتایدات ېډګ ای ېمیب ېډګ ،هنورسک ولوک ادا د دیاب وسات ېچ يرل نوتش هنوتخو ېنیځ

  ای (People with Disabilities, APD)  ېرادا زیا همیس ېلپخ هل وناسک وکنورل تیلولعم وا وکلخ وړز د .ئړکو باختنا ولتک د یکنو وک

  د وټګ د وساتس د هرس وسات هل هب یود .ئسینو هکیړا هرس رتفد هل (Area Agency on Aging, AAA)  ېرادا ېحاس د هړا هپ وکلخ وړز

   ېکیا ېنیچرس تیلولعم وا وکلخ وړز د .يړکو هتسرم ېک هړک هدز هپ تامولعم د رون هړا  هپ يلاوګنرڅ د ولوراک

 (ADRC ،Aging and Disability Resource Connection) زیا همیس لپخ د وڅ ئهوو ګنز  2372  - 673- 855  هپ هت  APD  

   .ئړک هسالرت هرېمش نوفیلت د رتفد  AAA  ای

 ا کومې لخو OHP) Medicaid(او  Medicareئ چې د لومات زده کړور معناړه ې په ووهئ څو د دنګ خدمت ته زکي نپېرودود 

  رالسه کړئ. تسته لي کې مراګونپپه څرلو السه کورتنو د دمتواو خلو ندنکي په موو کووتي یا د چمیه کیږټې تادګ

 

   ستوي.اته بیل و Trillium Community Health Planاو   Medicareد اسو ستبه نکي وکچمتو  

 ي، نو ل کیږ لیږبهنې اګاادعلې ې ټوي چلرن یو تړواو  کار کوي هسر Medicareله  Trillium Community Health Planد 

  و.   کولی شیهموږ تاد

Trillium Community Health Planسو د چې تایاست ااو ورته ووئ رکړپاڼه وندپیژله پخ OHPد ی ته کنو کووتچم •

ته په  دمتیرودونکي خپئ، د تیاسي پوروې تاسو یي چاال هم وی ویاست. که دشوي ل پوښا لخو

 

877-600-5472

 )TTY 877-600-5473(

 ، 

  و.   کولی شتهه مرستاسو سرله موږ ووهئ. نګ ز

  ی شي.ل لیږلیبسو ته پکې تاکی نو کووتې یو چمئ چکړرالسه تلومات اړه معنو په لوځو کمو هغې د  کپاڼهمه 73په  •

Medicare ی شي لي کوغړکي نلودودرCCO کاروي. که څه  هارپلنې لرپامکي ی فزیې دوی ي چې دپریږدې یي یا ل کړبد تهر وخ

 اروي.وک CCOلرنې لپاره تیا پاموغو چلند رانو غاښوباید د کي غړي نلودودر Medicareهم 
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  نهملردو پاپرېښوی یو ځاولو یا و د کډې کول ابدل CCOsد 
 

  لیل ولرئ. دایید شوی تکه دئ پریږ  CCOیا ړئ کدل ب  CCOsې چلرئ ق حاسو ت 

ېږي. ل کی و)open card( کارت یتیسنایا پر)Fee-For-Service( س یلپاره فدمت ته د خ OHPو سستائ، لرنه   CCOکه تاسو 

 دې ناوړیې چې دوی یس ورکوي اره فپلر هغه خدمت  د هتهکو نکووت چمتو لکه چې دوي ځل کیږیو "سیلپاره فت خدم"ې ته د د

  ترالسه کوي.ټې نې ګلرپاما د یتوغدي رنلاو چ ښونوغاورته فزیکي، د په څیر غړو د  CCOغړي د س یلپاره د فنو دمتوکوي. د خ

 

 .  شئښودییا پرې بدل CCO کله
 ه چې اړې په دلري. د  CCOڅخه ډیر ه یو لیمې سنې یسئ. ځاوکې پي چې لراړه ې ی پورهغه ځا په ئلریې ې تاسو چ CCOهغه 

 تو یسانوم ون یا لدبن کې د ه جریاپتونو وخدې  کولی شئ د تاسولري. ن شتوات قررسیمو کې مهغو په شئ، لی لوبد  CCOڅه وخت 

 :ئ وکړتخابنا( ېښودو)پر

 :ورځو کې که 30په  •

o  یا ې وه کنه کړیلې نومکپتاسو ئ چې اړغون نه الپهغه تاسو 

o  لئ.اچون کې والپل ل ډوبسو په  دولت تااوه وکړه نتن غوښالپخص یو مشتاسو د 

   کې یاورځو 90لومړیو ته په ن وروسډوتاسو تر ګکې س CCOپه  •

o سته د  وروټېینل تر یپل پخي تاسو د  شولیېې وکپي چې ستوا لیک ووی  "ښپوښ" تاسو ته د لت که دوCCO   برخه 

 لرئ.وخت سته  وروورځې 90ه ټې څخینله یک لې نو تاسو د دست، یا

 وئ.شته ې تیاشم 6سره  CCOله ورته تاسو ې چې له دسته ورو •

  ي کړئ.ونیا ب OHPل پتاسو خله چې ک •

لو غوره کو CCOاو د ه وکړئ نکیلیا نومبې ک CCO، په ئړ ورکله السه OHPخت لپاره لږ وتو څخه یاشم 2که تاسو د  •

 .يي کړنو OHPل پتاسو خله چې السه ورکړئ کله فرصت 

 نع شي.لو څخه مفه کواضاله غړو ي د نو CCOله چې ک •

  ي.نه پلي کېږه نارویتاخته کې یو ځل، که پورشتو میا 12هرو ه په لږلږ تر  •

 

 : ېښودی شئا پرې بدلولی یکت خهر واسو په شي، تښ پیو  یموکخه څدو ارالندې مود ه ک

• CCO  اړئ. غوې یې تاسو ي چلریوکې وني با مذهیقي الاخاړه په د هغه خدمت 

د توګه  الجې په یي چاکی ونووتو کتاسو چماو سلري تون نه شکه کې بپه شتونه ند خدماړو کله چېلرئ. ل ویلبي دطتاسو  •

ا او په د رحم مجر برخه )Caesarean(ن یسیزرګه: د لېبي. نی وه معپر طي خرور ضول به د غیرالسه کترتونو خدم

  ل.ندوب

 ي کو ته د السرسنو کووت چم هغویا د شبکېلی اسرسي کموالته د تونو مې، پوښل شوو خدنلرې پامزورلونه د کمالمنور  •

  ي. نه درې محدودو ن خو ورپوپه ګډوي، لرتجربه و کې تیاواړنې لرپامیي تیاوغرګړي نستاسو د ځاالی چې کمو

  بهر ځئ. ې څخه خدمت ساحله تاسو د ک •

o واستس ې چئ شړال هت یاځ سېاد واست هک  CCO  وستا چې ادمه ي،و کهن راک  OHPیلو کلیو وهړا په تکحر ده   ت 

ONE.Oregon.gov  په ای هئوو نګز  9075- 699- 800  هپ هت OHP  ئړکو نيابرمه .ئړک لدب هنونالپ چې ئش

  ئ.رواکو نټکوا نیالنآ لپخ ېک

 

لو غوره کو CCOاو د ه وکړئ نکیلیا نومبې ک CCO، په ئړ ورکله السه OHPخت لپاره لږ وتو څخه یاشم 2که تاسو د  •

 .يي کړنو OHPل پتاسو خله چې السه ورکړئ کله فرصت 

 ي. نه شې نداې ژبه کې وړه شوغورپه ستاسو د تونه خدم •

https://one.oregon.gov


 
 www.trilliumohp.com  79شمېرې ته زنګ ووهئ یا دلته ورشئ  877-600-5472مرستې ته اړتیا لرئ؟ دغې 

 

  یا نه شي دې نال نه وړناسب ډوه په ملوپتوري لله کتونه خدم •

  یاست. خ ر سره مطله خلي الرنې د کموه پامارامدتاسو د دو •
 

  :  ديډولې د النپهغړي غه دی شي. لوک هتنښدو غویښوپریا لولو دب CCOد ت خهر وان کسې ینځ 

• Medicare  او)OHP) Medicaidی شي ل غړي کولودونکي درCCO  یې د ی ي چې دوپریږدیې ي یا ل کړدب هر وخت 

  لرنې لپاره تیا پاموغو چلند رانو غاښوباید د کي غړي نولوددر Medicareکه څه هم  کاروي. هارپلنې لرفزیکي پام

CCO .وکاروي  

 وی د ي. دالسه کړنه ترلری کې پامل ځابي په اړغوه چې وت سربثله اث یرندي م د هانبومي کسکا االساو د دي نکایی هیامر •

څخه   OHP fee-for-service او دیک نیلرام یا ښاري کپروګیک/نیلتیا کوغلي ریرکز، د قباله متونو ي خدمیتیاوغهند د ر

  ولی شي.  السه کنه ترلرپام

 

 تونو یرودونکي خدمپد  OHP ئ د  وکړني کولی شئ. مهربانهتپوښ الرې لهلو کیلون یا فیلټاړه د په یارونو تاخدې تاسو د 

 .Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.govتوئ واس یکلښنایته بردې زنګ ووهئ یا  0557-273-800ته په 

 

 

  یږدئ پر یادلب CCO پلخ ګهڅن 
 غوره نهکو ممتاسي چې السه کړ ډاډ ترياړغو Trillium Community Health Plan :نیول شيوې ک ماپاید په ان چې بشیه غه

  کارت تیسینایا پر FFSشي چې لی ه کوندمتوې خنیځسو ته تا Trillium Community Health Planرالسه کوئ. د تلرنه پام

 )open card( زه اجا ته  موږئ وکړينئ، نو مهربالر هتونزلو کې سالسه کوترې په نلرسمې پامچې تاسو د له لی. کنه شي کویې

  ړو. سته وکتاسو سره مرله  و مخکېدېښوپر Trillium Community Health Plan چې تر کړو  هڅه واکړئ څور

 لري.ون شتو CCOل بساحه کې یو نو په دمتود خستاسو د یه باارپللو لوبدن الپتاسو د ئ، سریږدپئ چې اړغواوس هم که تاسو 

OHP خپل ئ اړه غوکت ساوایته وCCO  ی د ازت استاسویا ساو/تاسو  دئ.ږپریا ړئ یکدل بOHP  کي نپیرودو 

 جو څخه د ب 8له ار ، د سهې جمعې پورتربې نله دوشسره  TTY 711(  800-273- 0557(یا  9075-699-800په ت ته خدم

 ئ یا اروکې وک ONE.Oregon.govټ په ناکون یالنآل پ. خPTووهئ. ګ نې زبجو پور 5ګر تر یمازد

Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov ئ.ستواالیک ونیښته بر  

 

   وګورئ.پاڼهمه 80ره اپلې  کړئ. د نورژ ې زده کړلبد  CCOل پتاسو خله چې  کئ کولی شرالسهتلرنه تاسو پام

Trillium Community Health Plan تنه غوښو تلمله دا  لهیلوو دالنته د ځی تاسو  

   . شيکولی
Trillium Community Health Plan له ن کممOHA تاسولرې کړي که ن څخه الپ لهموږ ي چې تاسو زاړغوو: 

 ندلې چې چله دپرته یاست. کي نا ګډوډوینه کوئ کاري هماخلی، ټه وڅخه ناوړه ګکو نوویا چمتو ککو نرکوو د کازموږ •

  وي.لهامله یت للوا معیتیا اړنې لرمي پایتیاوغګړي رنستاسو د ځا

 ي، د اروټې وکنې ګلرپامیي تیاوغرستاسو د ول چې  ورکهازاجه تل چا بکه لئ، ه کړې ترسرنړني کنورې غیرقانوغلۍ یا د در •

  ل.عمااي ینا یا نور جال غلول،بدسخې ن

 ور نوو،نکنووکرا کیدو د ي،کنوکوو تچم هل نېرلماپ يیایتغور دي  شیایدک ا د.ئکو ښاوګ یلاخویرتاوت  دای ستای يکنووښاوګ •

 په ښاګو ای لمع يلاوخیرتوات د ېچه لک ي.شه ررست هر سوکنووکرکا Trillium Community Health Plan  د یا وناغوران

 ي.ړکې نداړو هنوتمد خهت وړ غورون ای واست چې يونمنیاز ایتړو Trillium Community Health Plan  د ګهوت يدج

mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
https://one.oregon.gov/
mailto:Oregon.Benefits@odhsoha.oregon.gov
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 یب او تصوا وګوري یبل لرې کوستاسو ن څخه الپله موږ اړو چې زغو څخه و)Oregon Health Authority(لت له دوید موږ با

 .   ستي یاب شویتصواسو تي چې  وکړهنت( غوښلولرې کو)تنه ې غوښنکیلنومد  CCOسه کړئ که الک تریلبه یو سو ي. تایې کړ

 تنه د اف غوښنیت اسلو یا دیت کوکاست. د شای نه قافې سره موکړیله پرکه ست یا نه یاښ سې څخه خوروپله سو شئ که تالی یت کوکاش

  وګورئ. پاڼه 87لي لپاره اګونڅر

 

Trillium Community Health Plan  له یلو الددو اړوندې  الندې چکه ځتنه وښلو غوکلرې د اسو سته خڅن پالله زموږ 

  :یلوکنه شي ،  ( دينهد دوحمګر ورپورې مله )ما

  یږي.بارالت خیا حتوغستاسو را چې د •

 ئ ارونه نه کتوتاسو خدما چې د •

  نه کاروئ.دمتوی خسو ډیرد تا •

نې لرې پاماوږدې مودکه د ل)ت یاسشوي ی ی په ځاکز کې ځاپه مرنې لرئ یا د پاماروو  وکندمتوئ چې ختیاسې سو نږدتا •

  ( نځيګستوانې لني درما د رومرکز یا

 ي وي.ارک هما غیریکې ن ګډوډ کوويی شایدچې کله امله او یتاړند لګړو چند ځا •

کو نلوتاانو را ګرینو دمتولونکي ختای راال ډېرتماحسو به  تای چېنمعدې په ینه ه یا مخونزتسبي طلګی، ټودي نستاسو خو •

  لرئ.ا ویتاړته تونو خدم

 یت.للوي معناا رویدې ي، د وکرکي، فیفز •

 ت.یاسدې نالۍ تپرستر سر ODHS Child Welfareچې تاسو د ا د •

 وئ.ک نهتلو غوښیداوریا یناف ت اس، دستیا نه قافې سره موکړیرپئ، د یت کوکاتاسو شا چې د •

  فه وي.لسره مخا Trillium Community Health Planئ چې د کړه کویه پراړې په نلرپاملې پتاسو د خ •

 

 تي  موقېنکیلنومئ، د وی ته ورسنه پاکیلنومي تاسو ییې ښاله مخې ې ه چارپلنو تپوښتو یا لومارو معه د نواړلو په یالورو دنهغو د 

 ینو اجعمر OHPا د ی 5472-600-877 په  Trillium Community Health Plan ي، دته شنځامافي رنې معکیلنوما د یثنا تاس

  ووهئ.نګز 0557-273-800ته په تونو خدم

  

قونو له حلو سوی ته رنې پاکیلنوملې پئ، د خلرا ویتاړلو ته ي کونو OHP ل پخچې تاسو د دې له کې مخورځې  60لږه لږ تر سو به تا

  ئ.السه کړیک ترله یو سر

  لرنهپاممهال ودو پر ښېا پرلولو ید بد CCOد 

 کي وګوري نوته چمتو کوو ورارالسه کړي تښ پوښلو خې د درمنسنه، د وتته خدملی شي ورالهم کولوي بدنه نوالپچې هغه غړي نې یځ

 له ره  لپاتونوئ یا د خدمل کړبد CCOsې تاسو له چلري کن ونه لوبده بلرنه ې پامه چدې مانا دپه نه وي. کې که بپه شن که ا

OHP fee-for-service  څخهCCO  یي.او " لرنې لیږدد پام" تونه خنې ویځې ته الړ شئ. دته 

 

 نې لرهغه پامتاسو ئ چې السه کړ ډاډ ترڅوي کړار ویوځای کید ه باننوالپاړه او زنوي ستاسو ئ، لرې نزستوی یتیاوغسو جدي رکه تا

 لرئ. تیا اړرته ئ چې والسه کونه تردمتواو خ
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  ؟يش یلوک هسالرت هنرلماپ هترو لاهمرپ ولولدب ونونالپ د کوڅ
 تیا اړې ته نلرپامیا توغرواني رننه ستر دبا د ینې لرروغتون پامي، د لر ېنزستوي یتیاوغي رچې جده پاره دلغړو هغو سته د غه مرد

 :يالسه کړته ترا مرسي د کولی شېی چست دېلګو لېب نویسانو د ځهغو ک. دلته د يلر

 لري.تیا اړې ته نلراو پامپړپای وغۍ د ارندې غه غړي چې د ګره •

  انک ماشومازن ظلحاي بطپه  •

 کلند خاړوامونو روګرپنې د لمن د دراطاو رحم د سرې نید س •

  ي.السه کوته ترتې مرسنې مرسلرله د پامامله  HIV/AIDSي چې د غړهغه  •

 لود.یې درن ولبدي غړیوه ي چې د غړهغه  •

  لود. ن در اوس زیږوا همدیاه وي ارندونېي چې مغړهغه  •

  ه کوي.نلن درماطي چې د سرغړهغه  •

 ون یا توغا د ریي ن ورسوزیاي ته جدتیا وغن د دوی رک مميه کړنرالسه تنه دمتو توګه خهارامدې په دوی چغړهغه هر  •

  ي.ر سره مخ شطله خا کېدو یدپتیا اړې ته د نلرې پاماراد

 لري:ام کې دوپلرنه ا پامش چې دېلو مهاهغه

OHP) Medicaid(اړه ه چې دوارپلغړو هغه ورځې د  90 • Medicare   .او  لري

 :يېش وخت لنډ ولو مهاهر لپاره د غړوورو ند  •

o ځې یاور 60ا لپاره یتوغو د چلند را ورځې 30ا لپاره یتوغلې راو د خوکي ی فزد  

o ی ي نوغړر هغه چې د تPCP  تنه وکړي. کبیان الپنې د لرپامد دوی د  

Trillium Community Health Plan تیا اړې ته نلرته پامل وررمهاپلو لوبدنو پالنوي چې د غړهغه ي چې ړالسه ک ډاډ تربه 

 ي:السه کوارد ترندې موالي، لر

 لۍ.پرته سنې لراو پامسرسی الار امددوې ته نلرپام •

ن که د ااجازه ورکوي  ته نودمتوخ له چمتو کوونکي څخه یشي، د دویښ پاردو څخه وې مندالدې له چې یو هغه تر   •

Trillium Community Health Plan وي:نه که کې بپه ش 

o شي یاشپړ بی کورس شویب یا تصواصغري نې لد درم  

o  ا لخوتخصص لرنه د ممپانه شته. که تیا اړاړخه بي طله نور ې ته نلرپامي چې  وکړهړکیتو کوونکی پرنې چمتبیاکد 

 ا وشي. لخوکي نو کوترابر چمبو طیاه پر شره د یوبنه تیاکبن الپنې د لوي، د درم

 لونه: غه ډونې دلرامپام وکړي. د پورې دوپړیدو شبه تر تو کوونکي سرني چماوسله به ولونه نې ډینې ځلرد پام •

o ه.نه دلرسته(، پام ورواوکې ون مخسته )تر زیږ ورواوکې  مخونشوم زیږد ما\ارۍ ندوېتر م 

o  دي.تونه ېدو خدملبد د غړي د پورې.ل ومړی کالته تر ي تر بدلېدو وروسغړد  

o لنه( دي. ن درماط)د سرپي اتریا کیموله یپه وسګو ناړ لپاره وېرملنې دورد دوی د د  

o ي.یږد څخه ډیر ولله تونو ش د وخېلو مهانې دلرته پامورپي چې د ل دره درمېې سدورشوي ل ي ټاک اثغرلهنې لد درم  

 

 کي نیرودوپئ، د السه کړپي تریوه کاسۍ یلۍ د پاهمغږنې د لرد پام Trillium Community Health Plan کولی شئ د تاسو

 ته دی: ڼه کې هم شبپاې زموږ په واوهئ.  دزنګ و 5472-600-877په ت ته خدم

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

case-management.html ووهئ. نګ مت ته زنکي خدپیرودوني وکړئ د ربا، مهئلرنې تپوښ.که تاسو  

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/care-coordination-and-case-management.html
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  ې. پریکړولو وند پای ته رسد ژ
 . طي وصیتنامېیاحتا

 ټپ ا یغي ارونامل دی.  شقلو حو ردوالو ننې ملې د درمپه دې کړي. کړې وکیه پراړې په نلر د پامیي چې د دولر قان حیلول ټو

ن قانو Oregonع کړي. د نلو میله وي ته ازت اسغړو یانۍ  کورټر، داکل ډپئ، خاړغویې ې تاسو ه چړاې په نلرو د هغه پامتاسن کمم

 ن بیاکې له مخکې او موخې مخ باورونه ې،لیلې هپئ خا کړدیپتیا اړ ته نېلرول پاما ډسو دچې تادې له کې ي مخاجازه درکوسو ته تا

  یږي. دنوم یاپه   ېامتنیطي وصاتیحا کاروئ د یېتاسو  هغه فورمه چېکړئ. 

 

 ه درکوي:ازاج تهنامه تاسو تیي وصطتیااحیوه 

  ان کړئ.یبیې له پپه خی جې النه شئ کوشریک کړئ که ې لیلپاره هنې لرتیا پاموغو د را ېنه، موخاوربنه، ښتوارزل پخ •

 تاسو د س سا کلی. دنه شئ کوکړې ېه پرارپلن لئ که د ځااخنوم ویو کس  لپاره د لوړې کوکیې د پرنلرتیا پاموغلې رپد خ •

 افقه وکړي.لو مول کوعم کې د لې روپه دید اباو دوی ېږي ل کلبستازی انې لرپامیي تیاوغر

  قلو حکړې کویه پراړې په نلرمپابي طستاسو د او لو نار یا مکناڅخه د راحۍ نې یا جلبي درمطي چې د اجازه درکوسو ته تا •

 لرئ. و

 . ئړک هسالرت تامولعم رون هړا هپ ومانتیصو يطایتحا د هګنڅ
ه تور "لکړې کویپرنې لریي پامتیاوغد ر"ړو. درکبچه  الرښود کتاړه وړیااپه امو نتیي وصطیاتاحتاسو ته د لی شو ږ کومو

 رالسه تورمه نامې فتیطي وصتیااحاو د پي یوه کابچې د کتاالرښوئ، د ور زده کړنئ څو ووهنګ  مازې موږ ته زیي.او

ئ. ووهنګ دمت ته زنکي خپیرودو Trillium Community Health Planد  5472-600-877ئ. په کړ

Trillium Community Health Plan ندې کوي.  اګه وړنارهمد  

 ینک وګورئ: لا ئ دړني وکه، مهرباارپللو لوډوناو ډ د فورمېناموتیصي وطتیااحد 

www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx 

 :ئاړه زده کړ په تنامویطي وصتیااحسره دلو وهنګ په زې ته کړیپریي تیاوغر Oregonګه تاسو د نارهمد

 تر بې نشله دوتونه: اع(. س زنګ ووهئته 711ي وکړئ ننکي، مهرباارووک TTY )د  4805 -422-800یا  503-692-0894 

 . PTې بجو پور 3خه تر بجو څ 9له ار ې، د سهبنجشنپ
 

  اد ئړکو ينابرهم ،هراپل وتامولعم ورون د واړت لمعلازرط وا ۍسیلا  پTrillium Community Health Plans  د هړا هپ ومانتیصو يطایتحا د

 www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/Advance_Directive.html  ئرګو کنیل

 

 

 د احتیاطي وصیتنامو په اړه نور ګټور معلومات  

 تاسو سئ، یک نه کړلو الساې ډکې نامتیصي وطیاتاحئ چې ب کړنتخااسو ده. که تاتاسو خوښه سل شپړوبامو نتیصي وطتیااحد  •

  ې شي. تېر پاپه څا پخووبه د سرسی الته نې لریا پامښښ پو

وا به لخ Trillium Community Health Planئ، د نه کړیک لو السانامې ډکې تیطي وصتیااحې ئ چ وکړهکړیکه پر •

  شي.نهل چلند ول ډوېبپه سره تاسو 

او ې وکړئ خبراړه په یې سره نۍ  کوراوکو نو کووتلو چمپخله  چې ظډم شائ نو ډشپړوبه تنامیي وصطتیااحه سو یوکه تا •

  ئ. رکړپۍ وې کایی ته دو

• Trillium Community Health Plan  ېیک شولو الساپړ بشل پپه خ تاسوي چې  وکړیته درناوب نتخااهغه هر به 

  دي.ړي ت کیسلنامه کې تیصي وطتیااح

 

https://www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx
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  يو هن ېوایتړا ومانتیصو يطایتحا د  Trillium Community Health Plan  هک وړکو تیاکش هګنڅ

 . يړک بیقعت
 ې په یسو تاي چې ه کونه ترسر هغه څه چمتو کوونکيستاسو یت وکړئ که کاته شلو دفتر ورکواز ویي جیاتوغولی شئ د رتاسو ک

  کوئ. نهتامه کې غوښنتیصي وطتیااح

 

 دفترلو وکاز ورجوایي تید روغ  

  (.ته زنګ ووهئ 711کړئ و نيکاروونکي، مهربا  TTY)د   503-370-9216

 .PT پورې بجو  5تر بجو څخه  8له ار ې، د سهبنشنجپبې تر نله دوشتونه: اعس

 :ئولېږیت ورته کاش

1430 Tandem Ave NE, Suite 180 

Salem, OR 97301

 

 

 hlo.info@odhsoha.oregon.govالیک: نېښبر

  هت تم دخ يکنودوری  پTrillium Community Health Plan  د هراپل ولوک هسالرت ۍپاک يذغاک ېمروف تیاکش د

   .ئهوو ګنز TTY 711 (  877 -600 -5472(  هپ

 کولی شئ: رالسهتلومات ور معناو لی ندفورمې موتو کایاک کې د شنیلدې په 

www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx. 

 
 څنګه یوه احیاطي وصیتنامه لغوه کړئ.

 هپ وسات هګنرادهم ئ.ړ کېی ېیر څهغه وا ئاړوغو تهریب يپاک هلپخ مېانتیوص يطایتحا  د،هراپل ولکو هوغل د

 توامولمع ورون ایو نتښپو  د.ئړکرو هټین وا ئړک یې یکلسال، ئ شیلکیل ېرپ  CANCELED  ورتو ویول

   ئ.سینو   هکیړا هر  سOregon  هل ېک TTY 711 (  503 -692 -0894( ای 4805- 422- 800  هپ هراپل

  

   ؟یر څه دیوپترمنځ ت تنامېصیو او احیاطي POLSTد 
)POLST ،Portable Orders for Life-Sustaining Treatment( ه رونم ايراج دره الپنې لمرپایښت دند د ژود 

POLST

 

 سو ا ستهرالپې لنمرد ددې ږه نی تاند پژوې د چړئ ه کالسرڅو ډاډ تئ  شیلرواره کالپدې د یې سو اې تچده ه مروفي طبیوه  

ا ۍ یروغا نيجدسو اه تئ، خو کړ کهډکه مروف POLSTچې یو ت یاسه  اړ نهلکڅسو هیا  تږي.قیبېا تعخولوونکو متو کچي طبې د لهی

. ئړده کزت املومعنور ړه  اهې پمروفدې ئ د  شیلئ، تاسو کوړ غواهه نونلډوې ټول لنمرد طبي دیې خې مه لچې رئ له لونمالاسې ر دنو

POLST ي:رلپیر ه توخڅمې اصیتني وطاحی اهل  

 POLST  ېامنیتصاطي وحیا  

 ا حکمیامر بي ط  دنقوقي سح    دی؟څها د

 یې مر  عه چېارپلیانو لوهغو لو د ټو  لی شي؟وکې ترالسه څوک ی

 يپورته وو کل 18له 

 دي ک چې جهر څواو عمر هر د 

 لري روغي نا

د اینکی بووکمتو چما یا زا

  ي؟ړکک ولی/السبتصوی

کي نووتو کنې د چملرپامیي تیاوغد ر يلره نتیا اړته ید یتاکي نو کووتد چم

  شيیب او تصویک لباید السا لخو

  هتونزسنه یا لرنۍ پاماوس  هنزستونه یا لرلونکې پامتار  ېږي؟کارول کله ک

 

   /https://oregonpolst.orgشئ لته ورپاره دللوماتو رو معد نو

  ووهئ.نګز 3965- 494-503ته په  Oregon POLSTیا  polst@ohsu.eduئ: ستوایک ورته ولنایښبر

mailto:hlo.info@odhsoha.oregon.gov
https://www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Pages/File-Complaint.aspx
https://oregonpolst.org
mailto:polst@ohsu.edu
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 . عالمیها ملنېتیا د دروغ ريان رود

Oregon  نې لا درمیتوغرواني رورمه د ا فلري. دورمه یوه فو لپاره لکیللو د ی د هتاسوه سارپلنې لرامپا د یتوغرواني رد 

 د تیاوغرواني رلې پلی د خئ کونه شئ یا لرن ابحرتیا وغرواني رتاسو د له چې ه ده کارپلې ورمه د دلل کیږي. فبمیه الاع

 شئ، لی کړې کویاو پرږئ ېه پوهاړې په نلرتاسو د پاماو سئ ان کې نه وبحرې په له چکئ.  وکړهکړیه پراړې په نلدرم

 رمه ډکه کړئ. ا فوې ده چېه دستاسو خو

 

  دا فورمه زما لپاره څه کوي؟

 تیا وغرواني ر لېپخرېکړه وکړئ. که تاسو د پله پپه خئ چې لران نه ې توله د دکیڅکه هاړئ غولرنه ول پامتاسو څه ډیي چې ارمه وفو

  ړه وکړي.کېشي پر کوالی اناو دوه ډاکټرکمه ه محې یواز، یولیئ کونه شکړه ېه پراړپه  نېلد درم

 اړه د ې په نلرتاسو د پاما ساړئ. دغویې  نهاو اړئ غویې ې تاسو ئ چړب وکنتخاااړه ې په نلرول پام هغه ډي داجازه درکوورمه ا فد

 ستاسو ې ي چ وکړقهافباید مواخلئ، نوم یې ې تاسو چی شي. هغه کس اېدل کاروو لپاره کتیساخنوم غ د لیو باار د پلو په کړې کویپر

 اړئ.غوسو څه چې تاکړه وکړي ېرپه بسړی ا ي، دکلې نه ویللې یو هسستاو وڅاري. که لې میو هتاساو سي  وکړېخبرلپاره 

 لې پفورمه به سو ستاکولی، ئ نه شه کړېیان کې پرنو په جرلوک 3دې و د تاسه ښه ده. که ارپللونو ک 3و یازې د درمیې فورمه یوالاعد 

 ې په نلرپلې پامکله چې د خی شئ اللغوه کومیه الاعله پتاسو خکولی شئ. کړه یپربیا سو چې تاي تې شپاې ر هغه په قوت کت دا به شي.

کړې ېرپ هارپلتاسو اخلئ څو سنوم یې ې تاسو ئ چرکړس ته وهغه کاو  PCPل پفورمه خله پید خابتاسو ی شئ. النتخاب کوااړه 

 وکړي.

 

  وګورئ ڼهبپایلت وایا Oregonه، د ارپللوماتو رو معنواړه د ې په یالماعنې د لا درمیتوغرواني رد 

https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf  

 

 وه فورمه ده یې لپاره ې کې د دپه دکولی شئ. یت کاش، تاسو يیب نه کړقتعنې تستاسو غوښفورمه کې  پهتاسو کی مو سنو کووتکه چم

www.healthoregon.org/hcrqiئولېږیت مو ورته کا. خپل ش: 

  ولوک قیدصت وا ولوکرو زاوج د وتاسیسات يیایتغور د  

   مارګورپ  

 

 )Health Facility Licensing and Certification) Program

800 NE Oregon Street, Suite 465

Portland, OR 97232 

  mailbox.hclc@odhsoha.oregon.govالیک: نېښبر

 673-0556 )971( فکس: 

  

https://aix-xweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf
http://www.healthoregon.org/hcrqi
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 کول.ورپور راې تنټه اخیسوړه ګاو نا توایعاغلیو، ضدرد 
 ې ندیدو با کاو ښهغ ر روپغړو وږ د ر زملانې ډلري پامیتیاوغکړو چې د ررالسه تاډ اړو ډغوموږ او  ن یوالپیی تیاوغنې رلموږ د ټو

 لرو.تیا ړاې ته تتاسو مرسه سارپللو کوسره تردې وږ د ېږي. ممصرف

 

 ې نومه بئ. په رکړیې واپور شئ رلی ې کو ژر چهر څومره، هې دښه شوېپتنه یساخه ګټه اوړنل یا ع کویلۍ، ضارغئ چې در کوککه ف

 اپور تنې رسیاخه ګټه اوړناو و تیو، ضایعالرغنه کي چې د دتکو سالغه خ د هنیناړ قوتالکي د منا کووشافولی شئ. د ور کپاتوګه یې ر

 ني انول غیرقیض کوبعتسره ا وریل اښو ګورول،هغه چا ځووړ کړئ. د جاپور  که رئ،السه ورنه کړه لښ پوښل پخسو به ي. تاورکو

 رکوي. ور وپانې رتیساخه ګټه اوړنیا لو ع کویلۍ، ضارغي چې د دد

 
   .يسین يدج اد  Trillium Community Health Plan  د وا هد فالخ نوناق د يلغرد  Medicaid  د

 د چمتو کوونکي لخوا د درغلیو، ضایعاتو او ناوړه ګټه اخیستنې ځینې بېلګې په الندې ډول دي: 

ل پوښا لخو Trillium Community Health Planې د اخلي چیسې پهغه خدمت لپاره خه د تاسو څله کی نو کووتچم •

  شوي 

  يالسه کړي تردنه ې تاسو ي چورکول یبلپاره تونو  هغو خدمکی دنو کووتچم •

  ئلریا نه تاړته چې ورې کوي ندې خدمت وړاساس داسپرلت یې حاتیاوغد رتاسو ته سسو چمتو کوونکی تا •

 د غړي لخوا د درغلیو، ضایعاتو او ناوړه ګټه اخیستنې ځینې بېلګې په الندې ډول دي:  

  يشوتجویز کې درته ال مخچې تګ نو ته اری ډاکټریپاره ډلسخې نلو د هغه درمد  •

 ياروپاڼه کندپیژل چا ب لپاره د لوالسه کوترګټو ې د ک چیو څو •

  

 . ئړک ړوج روپار ېنتسیخا هټګ هړوان وا وتاعیاض ،ویلغرد د هګنڅ
 ی شئ:لو جوړوالر په څواپور تنې ریساخه ګټه اوړناو تو یو، ضایعالرغتاسو د د

 

وږ د ټولو م کئ. یلته و Trillium Community Health Plan میقتیې مسئ یا ارپیې وسن یالنآئ، ې کړی فکس ئ،ووهنګ ز

 ارو دالتي دوي ت شوسلېدې  النشوي،ه رسرا تلخوا غړو ینکو ږوکچمتو  دې چاپور ې رتنیسخاټه ګه وړااو نتو اعایضلیو، کمنو درغش

  و.  وکته ور

5472-600-877  ووهئ:نګښې ته زن کریفولټوږ د زم
3991-805-844فکس: 

www.trilliumohp.com/login.html پارئ: تهوسج وریسندي مخو
Trillium Community Health Plan کئ:ېلورته و

PO Box 11740
 Eugene, OR 97440-3940

 
 

 
 

                
               

 ا ی

  

 ر ورکړئ:راپوې نتیساخه ګټه اوړناو یعاتو غلیو، ضاړو د در غې دالرله لو کیللو یا فکس کولو،  وهنګد ز

DHS Fraud Investigation Unit

 P.O. Box 14150

 Salem, OR 97309

 FRAUD01 (888-372-8301)-888-1ن کرښه:یفولټد 

فکس: 

 

Attn 503-373-1525 ن کرښه  یفولټ: د  

.www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspxڼه: بپاېو

 

 

https://www.trilliumohp.com/login.html
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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 (یګړن)ځاو لپاره کنو کووت)د چمیا 

  

OHA Office of Program Integrity

   Cherry Avenue NE 3406

  Salem, OR 97303-4924

 FRAUD01 (888-372-8301)-888-1ن کرښه:یفولټد 

فکس: 

 

503-378-2577

ڼه: بپاېو

 

www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx. 

   

 ای

Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) 

 Oregon Department of Justice

 SW Market Street 100

 Portland, OR 97201

1880-673-971ن: یفولټ

فکس:

 

971-673-1890  

 

  

   لپاره:رکولو ورپوار نالین آوغلید در يکنوو کوچمت  اويکن پیرودود
 www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx 

Trillium Community Health Plan د اړونه ټول  دی. موږ بمنه ژنیوي تخې منستیخاټه ګه ړناواو اتو عاییو، ضلد درغ

  ړو.کب قیعن تډوګن په انو قانوګاادعلطو لي غافدرد او انون  قوناګاادعلطو ت د غلدود ین وانق

 

  

https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx
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 ل یدورنه اادالاو عه ونینافنه، اسنت غوښتداله، عونیتشکا
Trillium Community Health Plan او یناف ت اس،نهتلت غوښا عدنه،یتوکا)شټم یسستونو یکاي د شغړل  ټوي چېورکواډ ډ 

 له او ړي بت کثناف یت اسنه یاتلت غوښا عدت،یکاچې شکړو سانه اا پاره دلغړو  هڅه کوو چې د  موږلري.س رسی الل( ته یداور

Oregon Health Authority  رالسه کړي. تمات لواړه معي په لاګونڅرلو د توبثې د نیداورسره د 

 

موږ لرئ. یا تاړې ته تبرخه کې مرسه هره پپروسې نې د یداوراو/یا ناف، یت اسې،نتلت غوښا عدت،یکا شدئ که تاسو اکړر ربته خموږ 

 یي کاپۍ هم نمونه یا تخبروږ د . زماره کووادناف یت اساونې تلت غوښاهعدنیتوکالی شو چې موږ څنګه شهم درکولومات ور معنسو ته تا

 :سئینکه ویاړسره موږ له ئ، اړغولومات ور معنه بهر تاب څخله کالرښود ا د یلرئ  تیااړته تې لري. که مرسن توش

 3948-214-541 ن:یفولټ •
 TTY 877-600-5472: 5473-600-877 ووهئ نګتنې همغږي کوونکي ته زلت غوښا عدزموږ د •
 3991-805-844فکس:  •
 پوست:  •

        

Trillium Community Health Plan
PO Box 11740

 Eugene, OR 97440-3940

 

        

  Grievances@TrilliumCHP.comالیک: نېښبر •
-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/memberڼه: بپاېو •

satisfaction.html 
  

   شئ  کولیشکایت تاسو

  یاست.ي نه اض رتاسوې ي چموږ خبرو تیاکش •

  نه قافه مویا چمتو کوونکي سر Trillium Community Health Planله ې تاسو راځي چځته نهغه وخت م هخړظي شلف •

  یاست.

 نې لرپامیي یاتوغو د رتاس، سTrillium Community Health Planله چې که تاسو ی یت دکایو ش  نهښتت غولادع •

  یت وي. کاشی شي ایدم کخړه هي شظفلیې شئ. لی سره کو، ترتیاسنه خوښ نکي څخه کووچمتو ستاسو یا تونو خدم

OHP  کاروي. لمهک تایکش شخړو ته هم دي ظفلاو تنو لت غوښا عدهارپلنۍ اساد   

ړو.  ښه کانیچې شکړو  هڅه وبهموږ . تیاسنه اضي برخې څخه رله کومې ې نلرئ که د خپلې پامړیت وککاې شئ چلر قتاسو ح

 یا  OHA کولی شئ د تاسو 5473-600-877ووهئ. نګ سره ز TTY ,877-600-5472په ته نکي خدمت پیرودومازې د 

که یاړسره 0450-642-877-1  ته په Ombudsیا  0557 -273-800-1ته په   OHA. تاسو ئ وکړیتکاه هم شسرتسب مح

  یسئ.نو

 یا 

 کئ:ېلورته و

Trillium Community Health Plan
 PO Box 11756

 Eugene, OR, 97440
grievances@Trilliumchp.comالیک: نېښبر

4861-850-844فکس: 

 

 
 

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
mailto:grievances@Trilliumchp.com
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-www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/forی شئ لا کویدپې ینک کلې په دورمه یت فکاد ش

members/member-satisfaction.html 

 سره  OHA له لی شئ. که بتوثیت کاه شړاضوع په ل د هرې مولي ډوکیلیا اهي فپه شهر وخت او ته ټو د رد پرتونو یا ګتاسو د خدم

  ږل شي.یلته و Trillium Community Health Planا به د ئ، دت کړبثیت کاش

 

 :ئړکدرج ت ایکیي شاې ښه مخې یلې ګلبېیلو الدو غ هد

  ېونزتس لو کېلۍ کوسپریا نې یدلپه  •

  ېتونز سندو کېه موپکي نو کووت د چمېنږدی ته ځاسیدو اوستاسو د  •

یا ناوي ا د درلخو Trillium Community Health Plan ا د یکو نلووارکوونکو، چي ککنو کووتکو، چمنو کووتد چم •

 ل لوده درنساس احک در

 هو کړالسه مرتهرصورت ، خو په ېه نه وډایې ډاړه ې په نه چلرسې پاماد •

  ستنه یاق افلو سره موتادیه کوله یې و تاسې نه چلویبهغه تونو خدمد  •

  ېشخړدې ننو بادیزونار وړپید تمد Trillium Community Health Planد و لپاره لکړې کویپریب د تصو •

  بیتوندلې خویا د لېږد د وسیکی نلووموټر چ •

  یې ترالسه کوئ و تاسیت چې فیتونو کد هغه خدم •

 

 

  (. يت کړبث)یت وکړي کا شهې سرازاجلي کیلله ستاسو ب یتوازت اسهپتاسو یي سکی ښانو کووتتاسو چمسی یا ازت اسیو

 

 به په ا لري. دتیا اړیا توغستاسو ر ژر چې هي چې څومره شسرید څه تربا درکړو چې بربه خسو ته او تاورو یت وګکاشستاسو موږ به 

  ي. ه شترسرالسه کړ، یت ترکاتاسو شوږ سې څخه چې م هغې ورځلهکاري ورځو کې  5

 

 ت ته ر وخیلې ګډوږ ویو چې ماسو ته ووتاوو. موږ به تواسیک لکې یو  ورځو يارک 5په سو ته لرو، تاا ویتاړت ته که موږ ډیر وخ

ل کیلژبه وې وه شغورپه ستاسو نه به کویلل ټوټه وي. سو په ګستاړو که کتنه وت غوښخت د ډیر وخهغه وازې به یوموږ رو. لتیا اړ

  وو. تسا لیک وې یوورځو ک 30ه په تسو به تاموږ ، يح کویتشره نېدته رسهغه السه کړ چې  تریتکاږ هغه شله چې موشي. ک

 

 برخې له نو دمتونو خیاجعمر OHPهغه د ی شئ لاره کړ، کوادګه نیت څکاتاسو شست چې موږ سښه یاناخوې څخه له دکه تاسو 

)OHP Client Services Unit( ني وکړئ د مهربائ یا شریک کړ 0557-273-800-1ه په سرOHA Ombuds م ته اروګرپ 

 OHAسره ۍ ني. په مهربا وکړغوره هڅهلو تر ټوتې لپاره ستاسو د مرسه باو دوی دي ن یافعپاره مدلغړو د   OHPب د تسورشئ. مح

  دئ.پریږغام یپه یو سر 0450-642-877یا په   OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov ئ.ستواالیک ونښېته بر

 ې لپاره تته زنګ ووهئ یا د مرس 2-1-1لومات دي. مع 211نه یله سرچبو لپاره ندمتوخاو تړ الټولنه کې د مسو په ستا

www.211info.org الړ شئې ته ڼبپاېو . 

 

 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
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Trillium Community Health Plan،يکون کووتم چيکون کوو ګډونا اندادیراي قرفرع ن،ادادیرارق ههغ  د  

    کولی:يه شن

 ې د ندار وړپکي نو کووتد هغه چمي یا ع کړنلو څخه ماروله کې خې د کومې برپروسم د ټیسسناف یت اساویت کای د شغړیو  •

   مالتړ کوي. نافیت اسيغړا د یي تنه کولې غوښیۍ پادنام وکړي چې د ګړاقدزاتو مجا

 یا څوي  وهلتیساخه تبیردنه ېاورناف یا یت است،یکای شبت شوثکې ه مخلکې مخ •

لو د ته رسوپای نې کیلي د نومغړا د ین لپاره ندې د غبرګواړپه وو غړي یله د یپایه یا دوسنې یداوریناف یا ت است،یکاد ش •

  وکاروي.وګهت دلیل په پاره دللو نې کوتغوښ

  

   . کړودله بکړهپرې وې ش چې شئوښتلیوږ غو له متاس

   دې ته استیناف وایي. 

  د ږومز هت وسات ېچ ووتساو کیل در د هت وسات هب ږوم ،وړک مک ېی ای وورد ېیو ،وړک در تمدخ ییایتغور دنلچ ای ونوښاغ ،يبط د ږوم هک

  مون هپ  )Notice of Adverse Benefit Determination, NOABD( ایتربخ ولکاټ د داضت د وټګ د کیل در د اد .يیاو هړا هپ ېړکیرپ

 . وړک ربخ مه هړا هپ ېړکېرپ د ږومز هت يکنووک وتمچ وساتس هب ږوم .يږیدای مه

 یږي ل کیاف ونیت استهې د ړئ.کتنه وغوښو لد بدلوې غ هدخه څله موږ ې چلرئ ق حت، اسنه یق افه موکړې سرپریه لسو زموږ اه تک

  ئ. اف کونیت اسېندار وړپکړې ې زموږ د پرتاسوکه چې ځ

 

  ړئب کا پړاوونه تعقی، تق نه یاسفه دموارسړې وږ له پرېککه رم 

 ئړنه وک استیناف غوښتد ړاوپ 1
 ئ. کړوه نتښوې غکه ننده پځو ور 60د ه خیټې څنه ل )NOABD(لیک د د رد یتاسو با

ې نلرمیایي پاتغد روا ی)TTY 877-600-5473(  ګ ووهئنز  5472-600-877ه په تږ مو
 ې  دهیه ګنار. همدږيیکل یږ لک سرهیله لد  ر دهم. فوروکاروئه نتوښغې نتکبیاد ې مد فورې ړکیپر
-www.trilliumohp.com/members/oregon-healthئ لی شکوه السترې یې کنک یل

plan/for-members/handbooks-forms.html . 

 ئ:لی شکووست په تې تپې  دهمفور

Trillium Community Health Plan
PO Box 11756

Eugene, OR, 97440

 
 

 
 

 Appeals@TrilliumCHP.com یک:لناېښبر

  ئ. شلیېږ ل همس کېک فهپه م فورهت 844-850-4861

 ؟ی شيکولتنه ښغوناف تیساوک د څ
ر ټکډاتاسو  شي سدیېک  ي.لراجازه ي لکی لپاره لکولوبرو د خر ه پاپتاسو  چې سوکې څداسیو ا یتاسو 

  ي.زی وستا ایو مجازا ی

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-forms.html
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 سئ.ه اوه تمب ته پځواږ زمو ړاوپ 2
ه ب ډاکټروی نرو. یو وګو هکړېرپي لصاه بوږ م، وکړه سرالته نتښوو غسستاوږ مې کله چ

ه ګوته مسه پات ررقموږ مې شي چ هوپري څو وګوه نتښوو غنوتمدد خبق او اوسي بو طسستا
 ده ب هوږ سرمه لوئ ککر ې فی شئ چلوکاات رمولعمه غههر ور نه توږ مکړي. یب قعت

 کړي.و هتسمرې که نتکیابه پکړې ېپر

 ؟ئکړه وناکتیباف یناستا د زمچې رئ ت لخره وومڅسو تا
 ، ولروتیا  ته اړډیر وخته کرو. ل ېورځ 16 هارپلب اونې او ځتکبیاد ې نتښوتاسو د غسوږ م

  لرو.وخت ې پورنورو ورځو  14ر ت لپاره کولودرد ځواب ږ وموو. تساولیک یو ه به تتاسو 

 ؟لرم، نویا ړت اهاب تځوزه چټک ه ک
ا یئ ووهنګ  زهتږ مو. ږيیکل ی هم وینافت اسدينګړه ت دې.  شئلیکوه نتوښغف ینات اسکټد چتاسو 

 ې ده یه ګنار. همدږيیکل یږ ل سرهکی له لرد  دهم. فورتوئراواسې ککس ک فهپه مې فورنتوښغد 
-www.trilliumohp.com/members/oregon-healthئ لی شکوه السترې یې کنک یل

plan/for-members/handbooks-forms.html. م نظمه کئ کړه ونتوښغف ینات اسکټچد 
نګ  زهتتاسو ه بږ مو. اچويې کر ه خطپا یتکولو وړر کاد ا یا یتغد، رونتاسو ژوار ستظن اهتف نیاتاس
 ف یناتاسټک د چږ موې کړو چدرر به ختتاسو ، څو ووتدرواسیک  لیوه بې کري ورځ کا 1ه پ او وهوو
 ې.کړه الستره نتوښغتاسو اره سلپ

  ؟سيوخت نیره مڅوف ا استینچټک
تاسو  س چېله ډوکړو څ ژر تر ژره وړهکېپره ه خپلبږ مو، ړئکه السترف ینات اسدينګړتاسو ه ک

. کړو هالستره نتوښغف ینات اسکټد چې ه چي کله ونیات  زهبنو توعسا 72ه  ل چېري لتیااړا یتغرو
 یسو څو نه وکیاړې الره  لنفوید ټل سره يکنووکتو متاسو چ او سسو چې تاکړوو هه هڅټوله ه خپلبږ مو

  ئ.کړه السترم یک ه لوویه بتاسو . کړودرر به خکله هپې ړکیپرد ږ مو زهتتاسو 

وخت وېش الهمد  لپاره ورځو 14د ن کمم، تیا ولرواړه توخت ر ی ډموږه کا یه نتوښغه پتاسو س
 وغځوو.

 دوه هپه بتاسو  او کړون وفویه ټلتتاسو ه بږ مو، ا ويیتاړه توخت ر ی ډایي د ش رینافت اسکټه چک
 ي ف شینات اسريعیامیو ه به نتوښغف یناتاسي ګړندي شود  ر دئ.کړه السترا یتبري خلکی لورځو کې

  ي.ل شو ورځو لپاره وغځونور 14د ن کمما یي ل شې حکورځو  16 هپې ي چلرا یتاړاو 

 د  رافیت اسکټه چکا ییاست ه نافق موې سره ړکیپره  لتمدیدد وخت   دشېمهالود ف ینات اس دسوه تاک
  . ړئکت بثیت اک ش چېرئ لي، حقش

  ه ولولئ.ړږ پرېکزمو ړاوپ 3

 د ه تک یل هکړېپریناف تساد وو. تساویک له یو سرکړې یاف له پرنیتساد وږ مه زته تاسو بوږ م
ه له کي. ل کیږیو مه) Notice of Appeal Resolution, NOAR( تیا برحل خد ف یناتسا

  ئ. تسه یاناړ ه تکولو  هترسره ېڅ څه د، ستموافق یا هکړې سریپر

 ړئ.وکنه ې غوښترېدند اوست؟ ه یاق نفر اوسه موات

 ل تښوې غندېوراد ه تدې کړي. وه نتکیابکړې ید پرناف یتساد ې ی شئ چتښولت غوده لتاسو 
د ې کو ورځ 120ه په تسووره څخ ېټینه ل) NOAR( لیک  هکړیپرناف یتساد د یباي. تاسو یاو
 کړئ. وه نتښوې غندیورا
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 ؟رم، نولیا ړت اهې تدنرې اوېچټکزه ه ک

  ي.یږکل ی هم وهناورېدۍ ګړنده تې  دئ.لی شکوه نتوښغې نې اورېدکټد چتاسو 

-www.trilliumohp.com/members/oregon نک کېیل ېپه دورمه ې فنیداورن یالنآد 

health-plan/for-members/handbooks-forms.html.  نې یا یداوردي عاد وکاروئ څو 
 .  ئ وکړنهتدنې غوښیاورکې ټچ

روئ  وکافورمهنې تا د غوښیی شئ ل وهنګ هم زTTY 711( 800-273-0557(ته په لت ایا
 سه کړئ ال فورمه ترېینک کلدې . په يل شورلیږسره دیک لله چې 

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/handbooks-forms.html. ئستواې ته ومه دفوری شئ لکو: 

OHA Medical Hearings
 Summer St NE E49 500

   Salem, OR 97301
6035-945-503 فکس: 

  
 

 

ې کي ورځو کار 2ه په توسولو ورکه السترې نتوښغې د خپلتاسو ا ی آ چېړيکړه وکېپره بدولت 
 ئ.کړه وني اوریدګړند

 ؟ی شينه کولوښتغېدنې وراوک د څ
ر ټکډاتاسو  شي سدیېک  ي.لراجازه ي لکی لپاره لکولوبرو د خر ه پاپتاسو  چې سوکې څداسیو ا یتاسو 

  ي.زی وستا ایو مجازا ی

 ؟يږه پېښېڅه کې دنرې اوهپ

 ف یناتساې لپد خې تاسو لوې ی شئ چلیوه تي ضقان نوقاي اردا Oregonد ې که ندیوراه پتاسو 
   کړي.و هکړیستۍ پروروه بي ض. قاسته یانموافق ه کړې سریوږ له پرم زهپه اړ

 

  ونهباوښتنې او ځوه پاړ  پهېوریدنا وا نافتی اسد

 که د رد لیک ترالسه نه کړم، نو؟ ایا ال هم د استیناف غوښتنه کولی شم؟  

 . ړئکه الستریک  لارکن ا دبایدتاسو ئ کړه ونتوښغف ینات اس دسو تا چېدېه  لېکمخ

  ه ل شئلیکونو ، ړئکې وریسپ لپاره تمخدد د ییا با دیدرلوئ ه شنمت خدتاسو ې ي چیی واکنووکتو متاسو چه سک
ه نتوښغف ینات اس د شئلیکونو  ئ،لرک وی لردد اسو تې ه چئ. کلکړه ونتوښغ )NOABD( کی ل دردد ه ږ څخمو
   ئ.کړو

 د استیناف مهال ویش پوره نه کړي، نو؟  Trillium Community Health Planکه  

 ه تې  دئ.کړه ونتښ غوتنېکبیاد ه دولت څخه  لشئی کول، سوینت وت وخرځو زیاو 30ر ت لپاره ب ځوا دموږه ک
د ا یئ ووهنګ  زره سTTY 711( 800-273-0557(ه په تیاست  رلو لپاره،کوه نتوښغدلو ی اور دي.یه واناورېد

ئ کړه الستره مور فک کېنی لدېه پ. ل شويیږرل د سره)NOABD(ک ی له لردد ې ئ چکاروه ومې فورنتوښغ
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-

forms.html . 
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 ایا بل کس زما استازی کېدی شي یا په استناف غوښتلو کې زما مرسته کولی شي؟ 

 

   

  هر څوک دا. ړيکب ووتیستاز اسوستاې کوښتلو غف تنا اسهپې ئ چکوټاکس ل به وښه خه خپلپې ئ چلرتاسو حق 
 د ئ ړغواه وکې ئ چر لدا حقز رادامتاسو ه. یکنووکتو متاسو چل یا سیکی، وغړۍ نکورد ، ریګه ملک لي،ی شکېد
. ړئکورې ید فیس یام کړئ باخدت اسلیکسو وه تاک. ړئکه وپخپلوب تیستاز انځا

  هپه ت  )Public Benefits Hotline(کرښې ن فوید ټلټو ګه معاد ، پاره لبتویستاز اوړیاي المت احونې یاښوالرد 
 او  Legal Aid of Oregonد  هکرښا  دنفوید ټل. TTY 711؛ ګ ووهئن زېرهمش 1-800-520-5292

Oregon Law Center ه په تمرسې که ه برخپې تمرسي قوقا حید وړ. ي دهارکمځ هنمر ت 
OregonLawHelp.com ئ.لی شوندمم ه هتپ   

 ایا په هغه وخت کې چې پرېکړې ته په تمه یم، کولی شم ګټه او خدمت ترالسه کړم؟ 

 ې ئ چلی شتوښغه ږ څخموه  لسوړي، تاکد نبل کوورږ موې یا یی شود  ر چېوهکاه السترمت خدا یه ټګې داسمو ه ک
 ی کولې الره  لکس فاک یای لن،فوید ټله نتوښغم دواد ټو ګد . کړوم وردواې کن جریاه پې ضیعر او تلووښغف تنا اسد

 شئ.

  د:یو باتاس
د ړه کېپرا  د چېېټېنې غر هتا ی ړئکورځو کې و 10ه پې ټېنکولو ه السترا یتبرد خه نتوښغا  دبایدتاسو  •

  . ه ويتوسې وره چټېن؛ هره ږيېکړ ېدو وکي عمل

یک له  لهما فور دئ.کړه ونتکبیاه مر فورپې ړکېپرد ې نلرمیایي پاغد رو ېئ چاخلتنې کار ووښغې غ دهل •
ئ لی شکوه السترې یې کنک ی لېده یه ګنار. همدل شوېیږ لسره

www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/handbooks-
forms.html . 

   ) Request to Review a Health Care Decision( ېنتښوغ ېنتکایب د ېړکېرپ د ېنرلماپ يیایتغور د •
   .ئړکرو باوځ «وه» د هت ېنتښوپ هړا هپ ماود د ونوتمدخ د ېک سکاب  8  هپ ېڼا  پ4  د ېمروف  د

 

  ؟ړمرکې واید پیسه برالپت مخدان روا د ای
 ا یې نتوښغف تنااسد ږ موه ک. ړئکه ویادت لپاره دېد ن کمم، ړئکه السترمت خد ه یاټګې شود رې ئ چاړه وغوک

 ه یادتې ئ چیه نړ  ابیا، ړيکه وقافموتاسو سره ه  لتناف کېاسه پي ض قاهک و یاکړه دلبړه کېپره ل خپلهامر پې ضیعر
 ئ.کړو

 
 په یا ته تاړتیا وغو د رتاسبه سموږ له، السه کونه تر ټه دا خدمت یا ګتاسواو  کړوه دلبړه کېپره وږ خپلمېرې که چ

 سته  وروهغې ورځوله وږ ړو. مندې کا درته وړټه دا خدمت یا ګبه کړو یا یدویا تاي دېږکتو څومره ژر چې ک
    .  یسونت نه نو زیات وخعتوسا 72ې، تر له شوبدکړه مو ېې پرالسه کړو چبر ترچې خ

 هم ولرم نو بیا؟ د نورو استناف غوښتلو یا تجدید نظر حق لرم؟  Medicareکه زه  

 پورته ر هغه چې ت، تاسو ئلراړه ودو Medicareاو  Trillium Community Health Planکه 
د و لپاره تلومارو معشئ. د نولی لرنه هم حقولو نور تاف غوښنت اسیار ظنید تجدي، د ذکر شو

 از ارو همدتاس ووهئ نګTTY: 877-600-5473 ( 877-600-5472( زپه ت ته دمپیرودونکي خ
 قونو ورو حنر د ظن ید دتجګ ووهئ چې د نته ز Medicareېره شم 4227-633-800ئ په کولی ش

   ئ.ه شه مو پواړپه 
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  پرې پوه شئباید ې ات چیمهغه کل
  نه قافره مواړه ورسپه  چې د هغه خدمت يله کړبدکړه ېئ چې هغه پراړغون څخه الپل پله خله چې ک  – تلغوښاف تنیا اسیضه عر

ید  ولې باالنپي چې ح کړیشرتئ چې کړ رمه ډکه یوه فوکلئ یا یلیک ل ، یوی شئ زنګ ووهئلسو کوی. تار کړامر مو ټاکیئ چې ډ
 یي. ال و کوجیضې درعریا ر ظنید تجد د تهدې له کړي. بدکړه یله پرپخ

 
 یې  کړئ. که انیبې نتلې غوښپه خاړې په نلرپامپای د د ن د ژوي چېدرکواجازه سو ته چې تاورمه ني فون قاهیو –ک یلت صیطي واتیحا

  ته وکړي. کړې درېنې پرلرپامیي تیاوغې د ر شئ چلی س ټاکیو ک، تاسو لیئ کونه شله پپخ
 

 ي چې کارېږه ارپلپوهېدو د دې ا پر تنه. دکبیالوماتو اړه د معتیاوو په اړاو تونزو نې سلرپامیي تیاوغد رنې، لرغ د پاماروند  –ارزونه 
  ن کړئ.  الپلرنه لونکې پامتاا چې راو دنه لري که تیا اړلون ته بدلرنه پام

 
ل پله خاړه ار په قدنده مسو د باقیماچې تا يوخت هغه وي صورت حساب موجود –( باحست ظره صورتمناب )ناسحت ودي صورجمو

ه رظتنته نام ېلی. دپوښنه شي لګښت ول وټن د خدمت الپیو ي چې  کېږا هغه وختلئ. داخت حساب و صوربېل یاچمتو کوونکي یو 
 ازن نه کړي. متول غړي ېبیا د صورت حساب د ینکي باو کووتچم OHP. د یيال هم وېبحساب یا صورت 

 
  .ي شیلولدب لمع وا رکف ،لتاح وم ا د.ید لالتخا ېادفتسا هړوان د ېدام دو ا دایتعا ي،غورنا نياور ا،یتوغر نياور اد  – ا تیوغر يدلنچ

 
 ي ګډه غړ OHPدیه کړي. د ه تاارپلتونو مان خدپشنې یدلیا سخې نباید د ې یس چې یو کار قدیو میسو پد  –ول که دیاډ تګیا تادیه ه ډګ

  لري.دیه تانه ګډه تونې وخیځ Medicareاو بیمه یا توغشخصي رلري. یه نه تاد
 

 تیا وغله رپ خچې پره کوي سته درسرا مر دې درکوي.نینې سرچلاو د ټوړ تاله، مکړهسو ته زدچې تادی  تیو خدم –ږي غې هملرنامد پ
 ا کړئ.یدپالر له پم کې ختیسپه سنې رلیي پامتیاوغو د راار وکړئ ک

 
 ا صورت یل ېب ټپ، دشخصي یې ګې لېبنې یځنه ده. ا د جرم لپاره عوحقوقي دا ا. دعوحقوقي دو لپاره لکورالسه تې یتاد د  –ړنه کمدني 

  دي.لب قتاو صور بي قطول، لب ټوحسا
 

که لي، ه سلنه وت یولګښ دا دېر وخت د ي.رکړ لپاره ونېلرته د پامن الپیي تیاوغه رید یوبایې س چې یو کار قدهغه م -یمه ډه بګ
 کوي.مه وریبیې برخه نوره . 20%

 
  دي.و لپاره لرود داګریزو کړنو ناسمو سودد او نې تکو د سالنین چې د خاقوهغه  –ین وان قنکوفوومصرد 
 

 ټو یا و ګلپله خي چې سته کوو سره مرتاسله ې ی چن دالپ OHPي لیو مح )CCO – (CCOن اازمنې سلرام د پږي شویغهم
ار ځای کیو ي. دوی وړ ونو څخه جلوولو ډ له ټوکونو کووتنې د چملریي پامتیاوغې د ره ټولنه که یوپ  CCOلئ. اخنو ګټه وازویتام
      رنه وکړي.لغړو پام OHPیا برخه کې د یمه ه سیوت په ل ایاي چې دکو

 
     ی شي.ېدب کبالت سني حبیړیوه ي، د نه شل ا که حر وخت. دطو خانزې ستوۍ، تسخد  –ین ناور

 
لې پو د خالرئ ن یاورنتیا وغرواني رد ئ چې  ډکولی شیې هغه وختتاسو ه چې فورمه دیوه  –میه عالاې لند ردمیا غتاني رود رو

 ې تاسو  دې کپهاړئ. غوې نه یاو یا اړئ غوې یتاسو ي چې ته کېږه په ګونتخابوناهغه دې کې  کولی. په ئنه شکړه ېه پراړې په نلرپام
 ي. کولی شېکړېه پرارپلستاسو  هاړپه نې لرسو د پامستائ چې ش یاوړس نوم ریوه مشر کد 

 
 ي، رکړخه وبرتې پایې یمه مو بدې له دې نالپاره وړتونو نې خدملري پامییاتوغشوې رښښ ې د پویسو چې تاار قدهغه م –سر وړکد 

  دی.ې لپاره یمبیي تیاوغاو شخصي ر Medicareازې د . دا یوئورکو
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 دندو کې او نو ارونیو کا ورځیتونو په خدمې نله د درمتاسو سرله سایل چې هغه و – ګوېستده ارپلولو کاوړي یا پبیاو لو وکیاوړي د پ
 راځي:ا دې یګو کې لېبپه ته کوي. مرس

 ( يسته کوکې مرتګ ې په له چی)هغه وسکر لاو •

 ڼېګل •

  ڼېکلکې نېدول کنیوې څنګ کپه  •

 ارونکيلوکوز څد ک •

  نهپمپو قید تزر •

 ارتز او پروتز  •

  لېییه وسندوتیدو مرسلد کم  •

 ل یکې وسایاړد  •

  نهلچرویکي ونلرون یماش •

  س ماشینفنتکي د کم •
 

  ا کړي.یدپروغي ت یا نال حاروغۍه، د ناتونزه سی یوکنووچمتو کچې یو له ک –ص خیتش
 

 بي توکو طي. دوی د اوړام رډېر دو ت چېازیهتجن پشانو ستروبن د  د روغتواوکرو الچرو، وید و – )DME(ت اجهیزطبي ته اردوامد
  ېږي.صرفیر نه مپه څ

 
 پړسوب او ید درد ښو شدغایې د ګو کې لېبپه نزه. تویي ستیاوغیوه رغاښو د ساس انو پر ښاننښو د ستاسو  –ت لاحۍ نبیړاښو د غ

 اځي. ر
 

 خت درد، یا ، سيه دریږني چې یزي ورنوشي خا کېدای لري. دتیا اړ ته نېلري پامتسالې سمټپ چروغي یا نایوه  –ت لاحي طبی یړنب
 یاي توغي رنالت روني حابیړي. د بب شلو سنه کوار نو برخو د کین د ځبدسو د ستاې شي چ څه کېدای یوا داسې  هډوکي. ديمات شو

  سوئ.ن ورته زیا ل چابان یا یي ځښاس چې احساا یا دیې لی تله ونټروله کړې حساس وکای چې  هغه دلتحا
 

لۍ سپرن د اریک کانتخبي طني بیړل. اروکنې تلواس یا نال د امبوهارپللو والسه کترنې لربي پامطد  –ټ سپورټرانبي طت لاحیړني د ب 
  نه کوي.لرال پامنې پرمهتلوایا 

 
ER  یا ED – لت حاني بیړ تیاوغرواني ریا بي طی چې د ی دهغه ځان کې ا په روغتو دګه.نۍ څانبیړنه یا لت خوي حانیړبې د نیعا د

 ئ.ی شالالسه کونه ترلره پامارپل
 

 ه دي. ندي نول خر کواظتنات کې دې وخاو په ي ول کېږې پر وخت درکزنتوبي سطي نه چې د جدلرهغه پام –ه لرنماد بیړنۍ خونې پ
  شي. دی ېښېپ)ER( کې خونه ۍ نبیړدا په 

 
  ت کوي.ثباې با ییا ښه کوي تونه لا حایتوغرواني ریا بي طدي په ج چې ناڅانهلرهغه پام –تونه خدمیړني ب

 
 ي چې ه کونیه نو تادتو هغو خدمد OHPګه: لېبي. تادیه کوت نه لګښ یېن الپیي تیاوغهغه چې ر – نهخدمتوي ا بهر شوستثنی یم

 زکام. که لي؛  جوړېږلهپپخا هغه چې یراحي  جالککه د ښلي، هر ښه کړاظستاسو 
 

 هړوج قهباس ای ډراکیر وغاورد د وا مسان ادصق سک وی ېچ يڼګ مرج اد ېچ نیناوق غهه –ن انو قلتياایاو ال فدره اړا په ادعې سماد ن
 ج کړي.تنه درغو غوښاد درو هر لپانهلریي پامتیاوغا د ریکړي 

ً

 
 تو نو یا چممتوخدنې لریي پامتیاوغ، رCCO ل پله خئ چې  هغه وخت کویېهغه ې تاسو یي چایت ته وکاه شڼبپه رسمي ا د –ت یاکش

  یي.ااب ووته ځوت یکاید هر شبا CCOیي ان وي. قانویایت وکاته شدې  OHP ئ. له نه وکوونکي څخه خوشا
 

یا ینا انو د وهغو ماشومیې د ګه لېبیوه یي. نه درښتوارني ژوند مه د ورځاو وسایل چېتونه هغه خدم –ل ایاو وسه متوندخې نګستواد 
  لی.اغه دی رنبرو په خې ه چنه دلرو درمبخ
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  ښپوښاره د ادي تلشرکت یا دوته، یو السلیک وروسله سو ستاي. تادیه کوه ارپلنې لریي پامتیاوغام چې د رروګرپهغه  –مه بییي اتیروغ

  یږي.م یادپه نو  قمې د حیبد  ، چېيلر تیااړه تیاتو ني تادتیاشرامونه منې پروګیې ځیمبد یه کوي. تادو لپاره نتویي خدمتیاوغشوي ر
 

او د  طیاشرند  د ژو،ندونولیا، چتوغکي ری فزاوني ا د روېا سرووې. ده سراړیا په توغغړي د ریوه  د –ینه اعښ ماوګایي تید روغ
  نښلوي.وسره التړ او متې سمې مرسله لي چې غړي اخار  دې لپاره کخه دې څله د CCOې کوي. نتپوښاړه  پهخچې یارتنۍ کور

 
 ته په دو وروسیپي کټروغۍ یا ۍ، نااحه د جرتاسو سرئ څو سالسه کوې تری کور کې پهچې تونه غه خدمه –لرنه امپایي یغتۍ روورنک

  دي.نه دمتونې خیځدې ته د برخه کې مرسلو په م کواو حماوړو لو، خ. د درمي وکړتهلو کې مرسښه ژوند کو
  

 خونه د راحت ت استه. دیې مرسسره  نۍ کورلهاو تونه ش خدمامارد ل کې کس لپاره په حانې ید مړ  –تونه ت خونې خدمحاستراد 
  ی شي.اېدکې کپلرنه ښت پاماماراو د ول،  ورکهه، مشورنل درد درماو داف وړ ده طنعا

 
 لږ هلته او ئ بت شثن کې ه روغتوپه یوسو تاله چې ننه: کتر د بسد  –نه لرامنو پاروغار بهر نستله باو نه د ن ستر د بېکن غتوپه رو

  ئ.الړ شترې وبیا  اوحي وشي انه یا جرل کې درمونتوغپه رله چې ر: کبهتره سبله شئ. تې پې پا)3( شلږه تر 
 

 ل شي.ړیو روغتون ته هارپلنې لر د پامکې یو څوله چک –دل کېستر ب
 

 ې ترالسه کوي نیاو سرچسته ډېره مرهغه به ، يلریاوې تاړګړې ننې ځالرپامیي یاتوغچې د رینې غړي ځ  –غږي ې هملرنامې پګړانځد 
 راتلی شي: ا ګه کې دلېبس په کي کنلروا یتاړې ته د نلرپامیي روغتاړې ګن ورکړي. ځالهیلمه پاچې سا

 لکپاخه خ •

  انول کسلمع •

 انونکي کسلراروغیو ناو مزمنو څوګونو  •

 انکي ماشومنلرونزې وتي سندلچ •

 يارول کدرم IVان چې هغه کس •

  ښځېارې ندوېامکې نلرو ګواښ لوړ •

  نۍ کوری هغواو دن ځیاپوشوي عد تقا •

• HIV/AIDS  انلرونکي کسلوز برکتیا 
 

Medicaid – پهي. سته کوکې مر تونولګښه پنې لرپامیي یاتوغنو سره د راکو کسنلروید عالږ له رام چې  ملي پروګیو Oregon  
  یي. او Oregon Health Planې ته کې د

 
رز اې ته همداړین دي. درملنې لپاره  یا دیصشختي، یونې د مخنښالت یا ي حبطل چې د یاو وساتونه دمهغه خ –ین اړاظ حلطبي په 

  نه ده.لاري درمییلی شو چې معتونه وهغه خدم
 

Medicare  –  هغو کسانو کو نلروعمر ر  د هازارا همدم دی. داروګرپنې لرپامیي تیاوغلپاره د ر کونلروعمر پورته لو کا 65له 
 لري. یت للوګړی معنې ځاي چسته کومر

 
 لري.اد ارد قرهسر CCOله نکي چې و کووتتجهیزاتو چماو ارمسۍ نې، فلدرمغاښو تیا، د وغرواني رنو، دمتوي خبطد  –که شب

 
 ننه کې د بسو د شي. تار کوسره کا CCOله ستاسو متو کوونکی چې ر هغه چه –نکي ووکچمتو ي کوونکډون ګا نه ی د نېکشبد 

 ي.لرتیا اړلو ته ع کوارجان یصتخصنې میشبکې ځدلی شئ. د یلیا توګه چمتو کوونکي په وړ
 

 غړو پاره للو یدلکو د نو کووتغو چمد د CCOلري. رداد نه ا قرهسر CCO له چمتو کوونکی چې هغه  – نکي ووکتو چمې بهر کشبله 
  رالسه کړئ. تید یید تاو باتاسو لپاره لیدلکي نو کووت چمبکې بهرله شنه کوي. دیه ته تا
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 یې ې ت ک صور هغهپهه چې فورمه دهغه  –ه ړکهو OHPد ه ارلپې تادید ( افنصرا) Wavier( 3166یا  OHP 3165)د 
 ې په ه چارپلې ټېناو ت خص خدمغه مش د هېاز. دا یوينه کودیه ې تای OHPنئ چې تادیه وملپاره هغه سو د چې تایک کوئ لالس

فورمې د  اف د انصر. دhttps://bit.ly/OHPwaiverی شئ لیدله تلفورمه دتشه اف  انصراسو دته ده. ې، ښورمه کې ذکر شوف
ئ: ئ دلته ورش وکړنياره مهرباپلئ. د نورو ژبو  کولی شنهتښه پوله دفترکي نو کووتل چمپخئ؟ د یه نه اډاړه ډیک په لالس

www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx 
 
 

  ترالسه کوئ.له ډاکټر څخه یې سو چې تانه توهغه خدم –تونه ټر خدمکاډد 
 

  سې ورکوي.یپه ارپلتونو نې خدملرتیا پاموغو د رغړلو پچې د خ CCOا ین زماسایي یاتوغیو ر –الن پ
 

POLST –  همروناري  جاپاره دنې ل درملایښتد پند ژود)POLST(  .ئ شی لوارک هارپلدې د ې یتاسو ې چ هده مور فهویا د
   ېږي.بیقعتا ولخکو نووکمتو چي بلې د طیهتاسو س هرلپاې نلم درددې ته نږای پد نوکړئ چې د ژه سرالتډ اډڅو 

 
او الت ښه مو حي یا  وکړتهلو کې مرستت سابثاسو په ستاچې تونه غه خدمته هلت وروسني حابیړله  –ه نخدمتوه ستو ورودېکت باله ث

 جوړ کړي.
 

 تونه او خدمنه نوالپې نیسې ورکړي. ځیپپاره لخدمت ن به د الپستاسو یي اوند چې یو س –( PAیا اندې، جازې وړاله )دې وړاند ییاله ت
 ي.لرنه کوې پامال د دن معموا. ډاکټريلرتیا اړته   یبۍ تصونیکئ مخالسه کړتردمت تاسو خې چې له دکې مخ

 
 دی.لګښت ې یمبد  –ق حې یمد ب

 
  يسته کوه کې مرنیاادلو په نسخې درماو د نې لمې د درن چالپیا بیمه یي تیاوغر –ښ پوښرملو دد ې خنسد 

 
  ئ.یې خوریي وا مو ول چې ډاکټرهغه درم –درمل ې خنسد 

 
ن یواکسا لونزفنایې د ګو کې لېبشئ. په څو ښه ي تر ه کوسته درسرې مرنه چلرپامیي تیاوغهغه ر –ی یوخنم یا ه لرنمانکې پخنیووم

 ېږي.لینه شام معالر کاا هیل کو
 

  د وسات ېچ يو سک یړمول الومعم اد .يتاس ماپ ایتغور د وساتس ېچ صصختم يبط وی –)PCP( ي کنووکمتو چې لرنامدایي پبتاد 
اون، ج معل معاس، دټر، د نراکي یو ډی شاېدک PCPستاسو  وهئ. تهنګ ورتیا پر وخت زاړې د نلرد پام ې یاتونزیي ستیاوغر
  ص وي. تخصعي میبطله یو له نا ک، یا کپاټتئواس

ً

  
  ه مو کوي.نتاوربو سااو ښونو غاځئ چې د ال ورموچې تاسو معټر ته اک هغه ډښونوغاد  –)PCD( ر ټکاډښو اې د غلرنامدایي پبتاد 

 
  ي.ندې کوانې خدمت وړلرمیي پاتیاوغاره چې د رادص یا شخهغه هر  –ی کوونکچمتو 

 
 ېدام د ای ودېک يپټ ،ۍحارج له الومعم اد .يوک تهسرم ېک ودېړوج ایب وا ولوغرایب په وساتس ېچ نهوتمدخ غهه –تونه خدمې غوناربید 
 کوي.سته ه مرتې وروستفاد اسهاوړن

ً

 
  شوی. ل ه ټاکارپللو رو کوباو خلو ل کوعمځای  و پرسستاې س چهغه ک –ازی ستا

 
  ي.  ګورېتیاواړنې لر پامالت یا دي حیتیاوغنه چې ریموازې یا یوه سرو  –ول کنه ایعم

 
لی شئ د ته. تاسو کوي مرسلورله رس نلو کې د تیساخلو و د درمتاسسې، یا نلنې، درملرد زخم د پام  –نه لرامګ پنسېرکي نلمسد 
  رالسه کړئ.تسره  ېنلریي پامتیاوغله رکور ې د ور کل کپن، زوړتون یا خغتونه په رولرلکي پامسسنګ منر

 
  لري.ګړې روزنه ن لپاره ځاېنرلول پامروغۍ د ډې یا نارخبګړې نیوې ځان د بدی چې د کنو کووتبي چمط  –ص خصمت

https://bit.ly/OHPwaiver
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/forms.aspx
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  ل.عمتو یساخد نل ژوپد خ –نه ان وژځ

 
 رملنه. ې دالرله ن یفولټتر پر ځای د  دفکي دنو کووتنه یا د چملري پامیډیویو –یا ت الرې روغلرېله 

 
کی وګوري. نو کووتته چمو ورارالسه کړي تتونه ته خدملی شي ورهم کویا بي، لودبنونه الپ  OHPچې ې غړي نیځ –د ېږلې لرنامد پ
د ې ته ي. دبدلېږنه نه لره پاملو سرتله ته/س یلپاره فنو دمتود خ OHPا یسره له بدلېدو ن رالپ CCO ستاسو ده چې ی دنپه دې معا د

 ئ چې السه کړډاډ ترار وکړي څو یوځای کد ینه بانوالپاړه او زي سو نواتسئ، لرنزې ستوی یتیاوغدي رجیي. که تاسو الېږد ونې لرپام
 لرئ.تیا اړته ترالسه کوئ چې ورنه دمتواو خنې لرتاسو هغه پام

 
  کار کوي هندې کوونکي سراله وړنې لرمیي پاتیاوغکی چې د رنرکووکاتیا وغعامې ریو د  – ) THW( کيوونکارکي ایتییز روغددو
 ا لخولت ایا Oregonد  THWل ي. ټوږېند کلسب چه مناغړو سرله ې ي چډمنواا ډد THW وکړي. تخدم تهیک نیلیا کنې لې ټوچ

 که: لي، لرولونه ل ډېبالېب )6(شپږ  Oregonلري. از نه جو

  ارکوونکيیی کتیاوغد ټولنې ر •

  صتخصتیا موغا د ریتګرلد م •

   رهنما یاتوغد شخصي ر •

  خصص تتړ مالا د میتګرلد م •

 لهب قاوند زیږ •

 کينارکویی کیاتوغز ریلي دودیقبا •
 

 ه ې یوي چاملېږنه شلرز هغه پاماارې همدې کپه دتیا وي ورته. اړځ ورهمغه بب په سې د جدي درد چلرنه هغه پام –نه لرامړني پبی
 سي. ینلو مخه وورکو السه لهیت لعابرخې د فیوې ن د دبستاسو د ا چې او یا دي تبېدو وسااو خراتېدو یار ز له نوټپروغۍ یا نا

 
 ر ورکوي. وپااړه رپه  ګواښ ته دب یتونداو خویا توغعامې رې، فساد یا تفاد اسهاوړنتقلب، تو، د ضایعاچې هغه کس  –ی کوونکشا اف

www.trilliumohp.comه ورشئ تدلوهئ یا ګ ونه زترې ېمش 5472-600-877غې  د؟رئا لیتاړه تستې مر
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