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کالکامیس - ملٹانوماھ - واشنگٹنگ  
 معلومات کیا آپ کو اپنے فوائد کے بارے میں

ین دیکھ بھال ے؟ ہمیں کال کریں۔ بہترحاصل کرنی ہ
نے کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے حاصل کر

 ہیں۔خواہش مند
OHP  Trillium Community Health Plan 

 Trillium Behavioral Health( بشمول )
13221 SW 68th Parkway, Ste. 500, Tigard, OR 97223

صل کی جاسکتی ہے۔ے ذریعے بھی رسائی حاے دفتر تک ویل چیئر ک ہمار
 بجے تک5بجے سے شام  8 پیر تا جمعہ، صبح :* اوقات
 5472-600-877-1 : ٹال فری2155-485-541 : مقامی

 )TTY: 711( 
3991-805-844  : فیکس

http://www.trilliumohp.com

ت کی نگہداشت کی اپائنٹمنٹس کے سلسلے میں آنے جانے کے اگر آپ کو اپنی صح
 : مہربانی کال کریںلیے سواری کی ضرورت ہو تو،براہ

MTM )Medical Transportation Management( 
 (TTY: 711( 1552-583-877: ٹال فری

ے بھی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کو سواری کی ادائیگی کے لی

ِ

و مدد کی ضرورت ہو تو گر دوسرے کسی وقت میں آپ ک ان اوقات کے عالوہ ا* 
 )PCP( پھر اپنے بنیادی نگہداشت فراہم کنندہپنا پیغام چھوڑیں یا  مہربانی ابراہ

نندہ کے پاس کوئی نہ کوئی فرد یادی نگہداشت فراہم ککو کال کریں۔ آپ کے بن
 روز آپ کے ٹیلی 7 گھنٹے، ہفتے کے 24ہے جو ہر وقت، دن کے موجود ہوتا 

 مہربانی  کی بحران کی خدمات کے لیے، براہواب دیتا ہے۔ ذہنی صحتفون کا ج
کا سیکشن مالحظہ کریں۔ ال اور بحرانی خدمات'' ہنی صحت ہنگامی صورتح''ذ

کو کال کریں۔ 911 ی صورتحال کا سامنا ہو تو، اگر آپ کو کسی ہنگام

ِ

ِ

داشت کے ادارےدانتوں کی نگہ
Advantage Dental Services 

9631-268-866-1 کسٹمرز سروس ٹال فری 

TTY: 711

 Capitol Dental Care 

6800-525-800-1 یا ٹال فری  1-503-585-5205

TTY: 1-800-735-2900

Oregon Dental Service 

0526-342-800-1 یا ٹال فری  1-503-243-2987

TTY: 1-503-243-39586313-466-800-1 یا 

کے دفاتر بند ہوتے ہیں TRILLIUM کی چھٹیوں کا نظام االوقات: 2022

2022 جنوری، 3پیر، نیویارکیوم

2022 جنوری 17پیر، پیدائش کا یومرٹن لوتھر کنگ جونیئرما

2022  مئی، 30پیر،  یادگاریوم

2022  جوالئی، 4پیر، آزادی )منایا گیا(  یوم

2022  ستمبر، 5پیر،  محنتیوم

2022  نومبر، 24جمعرات، ونگ ڈےتھینکس گ

2022  نومبر، 25 جمعہ، ونگ کے بعد کا دنتھینکس گ

2022  دسمبر، 23جمعہ،کرسمس سے ایک دن قبل

 2022 دمسبر، 26پیر، ( کرسمس )منایا گیا یوم

 2022 دسمبر، 30جمعہ،نئے سال سے ایک دن قبل

http://www.trilliumohp.com
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ونت اور ترجمہزبان کے سلسلے میں معا
مال  کرنے اور ان کو استعارے میں معلومات حاصلراموں اور خدمات کے بتمام ارکان کو ہمارے پروگ

 :ت مفت پیش کرتے ہیںہے۔ ہم اس طرح کی خدماکرنے کا حق حاصل 
 

 

 

  

	

	

	

	

 کی زبان؛اشاروں
بولی جانے والی زبانوں کے تراجم؛

؛ اوردیگر زبانوں میں مواد
کے لیے سہولت پیدا کرے۔را ایسا طریقہ جو آپ ڈیو اور کوئی بھی دوسبریل، بڑے پرنٹ، آ

پر  براہم مہربانی یہاں ئی سوال پوچھنا ہو توضرورت ہو یا آپ نے کواگر آپ کو کسی قسم کی مدد کی 
بطہ کریں میمبر سروسز سے را

(TTY: 711( 5472-600-877-1۔

لے واال مترجم ھر اشاروں کی زبان وامنٹ کے وقت صوتی یا پو آپ کو آپ کی اپائنٹاگر آپ چاہیں گے ت
یں کہ آپ ندہ کے دفتر میں بتائریں تو اپنے فراہم کنائنٹمنٹ کے لیے کال ککیا جائے گا۔ جب آپ اپفراہم 

 زبان میں ضرورت ہے۔ م کی ضرورت ہے اور کسکو ایک مترج
ترجم کی ضرورت  اشاروں کی زبان کے م وزٹس کے لیے زبان یاکو صحت کی نگہداشت کےاگر آپ 
آپ کر سکتے ہیں:ہے تو 

1.
  

Trillium  یں۔ کو کال کر
 کے وزٹ کے لیے ان سے کہیں کہ وہ آپفتر میں کال کریں اوراپنے ڈاکٹر کے د. 2

 کا انتظام کریں۔مترجم
ر معلومات دستیاب ہے ن کے بارے میں یہاں پکی نگہداشت کے مترجمی صحت 

www.Oregon.gov/oha/oei.

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

ُ ُ بانوں کاپی یا پھر متبادل زک کی ایک مبر ہینڈ ب کاپی بھی ہوگی۔ آپ میک کی ایکیمبر ہینڈ بپیکٹ ملے گا جس میں متمام ارکان کو ایک خیرمقدمی 
 دنوں  کاروباری5 ہم TTY: 711. ؛5472-600-877-1سز سے رابطہ کریں یں۔ یہاں پر میمبر سروفت میں حاصل کرسکتے ہ میں ایک کاپی م

 :ہیں سکتے کر حظہالمی ھبورژن ل ٹیڈجا ک اسر پٹ یائسب ویاس ی ارمہآپ ے۔ گں دیوا جھبڈاک ہ عذریبُک بڈ نیہو کآپ در ان کے 
www.trilliumohp.com/memberhandbook

ُ یعےآپ کی فائل میں نوٹ کرلیں گے۔ ای میل کے ذرک ای میل بھی کردیں گے، اس کو ہم پ ہینڈ بدرخواست کریں تو ہم آ اگر آپ 
پر منظوری دینی ہوگی۔لیے آپ کو الزمی طور اس کے بھیجنے کے 

http://www.Oregon.gov/oha/oei
http://www.trilliumohp.com/memberhandbook
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English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance 
services, free of charge, are available to you, including written translations, oral 
interpretations, certified and qualified spoken and sign language interpreters, 
alternative formats, and auxiliary aids and services, including written. Call 
1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

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

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

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

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

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

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

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

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

النصي: 1-877-600-5473.

Română (Romanian) ATENȚIE: Dacă nu vorbiți limba engleză,  
vă sunt disponibile servicii de asistență lingvistică gratuite, inclusiv 
traduceri scrise, interpretări orale, interpreți autorizați și calificați 
pentru limbajul semnelor și limbajul vorbit, formate alternative, 
precum și dispozitive și servicii auxiliare, inclusiv servicii în scris. 
Apelați numărul de telefon 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473.

 

មិ
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XIYYEEFFANNAA (Cushite): HUBADHAA: Afaan Ingilizii kan hin dubbanne yoo 
taatan, tajaajilootni gargaarsa afaanii, kaffaltii irraa bilisa ta’an, isiniif qophaa’aniiru: 
hiikkaa barreeffamaa, hiikkaa faanii/sagalee, hiiktota afaan dubbatamuu fi afaan 
mallattoo waraqaa ragaa qabanii fi ga’umsa qaban, filannoo foormaatii biroo,  
fi deggersa meeshaalee fi tajaajiloota, kan barreeffamaa dabalatee of-keessatti kan 
hammatu.1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473 irratti bilbilaa.

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

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

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

Français (French) ATTENTION : Si vous ne vous exprimez pas en anglais, des 
services d’assistance linguistique gratuits sont à votre disposition. Il s’agit 
notamment de la traduction des documents écrits, de l’interprétation des discours, 
de l’interprétation certifiée et adéquate en langue parlée et en langue des signes, 
d’autres formats, ainsi que des aides et services auxiliaires, y compris écrits. 
Composez le numéro 1-877-600-5472 ; ATS : 1-877-600-5473.
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Trillium Community Health Plan (Trillium)ہم کرنا چاہتا ہے۔ گہداشت اور خدمات فران کو صحت کی بہترین ن ہمارے ارکا
؟انہ رویہ برتا گیا ہےں آپ کے ساتھ غیرمنصف می Trillium Community Health Plan (Trillium) آپ سمجھتے ہیں کہکیا

Trilliumب کے باعث لوگوں کے سرگرمیوں میں ان اسباہ اپنے پروگراموں یا ن پر عمل کرنا ہوگا۔ یے شہری حقوق کے قوانی پر ریاست اور وفاق ک کو الزمی طور
:نہیں رکھ سکتیاتھ غیرمنصفانہ رویہ س

 •
• 

 عمر
  رنگ

 اصل قومیت

 جنسی شناخت
  کی کیفتشادی
 جنس

 •
• 

  نسل

 

•
• 
•

 مذہب
 •   
 •  
 •  

ی سمت بندیجنس
معذوری

ں اس میں س صورت میں سمجھ پائیہ حق حاصل ہے کہ آپ جا حق حاصل ہے۔ آپ کو یے اور استعمال کرنے کت میں داخل ہونے، نکلنپ کو عمارات اور خدماآ
میں تبدیلیاں کرے گی۔د پالیسیوں اور طریقہ کار میں موزوں انداز ے بات چیت کرنے کے بع آپ سTrilliumل کریں۔ معلومات حاص

ِ ریں: مہربانی رابطہ کبراہومات کے حصول کے لیے  خدشات کا اظہار کرنے یا معل
Trillium Community Health Plan 

555 International Way, Building B, Springfield  97477، یا

(TTY 711( 5472-600-877 ٹال فری 

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

بجے  8 صبح ،جمعہ سے پیر ،TTY: 1-877-600-5473، 5472-600-877-1 :ریفال ٹں؛ ریکہ طبار سے سزوسر میمبر پر  2155-485-541ربمناس ی انربہم ِراہب
 آپر پدن اری اروبکدہ نآئ بعد کے سا ہم ۔ہیں سکتے ڑچھو مغاپی میں ںیوٹھچی اقوفاور ڈز نای کویول مشبدوران، ے کت وقرے دوسی ھبی سکآپ ۔ تک بجے 5ام شے س
کی  قحقو کے پآ کہ ہیں ھتےجمسآپ ر اگے۔ ہل اصحق حا کوق قحے ناپر پور طے کر بمیمک ایے کوک سل یزتیاما یا لفتمخای سکر یغبو کآپ ے۔ گں ریکال کس واپو ک
۔ ہیں ےتکسروا کدرج ت ایکشی ناپآپ و تے ہی رہا ج یکں یہنداری اسپ

ٰ ِ  711. سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔  اعلی کے ذریعے محتصبTTYیا   Oregon Health Authority 1-877-642-0450 آپ
 کال مفت ہے۔ 

ہ کرسکتے ہیں۔ڈی نیٹرس سے بھی رابطکے نان ڈسکریمینشن کو آر Trillium آپ
یٹر جینو ایلن، نان ڈسکریمینشن کو آرڈی ن

gilbert.e.allen@trilliumchp.com : ای میل کریں  
 International Way, Building B, Springfield, OR 97477 555:ڈاک کے ذریعے بھیجیں  

 TTY 711 یا5472-600-877، ٹال فری 3618-650-541:فون   

:ھی حاصل ہےت درج کروانے کا حق باس شہری حقوق کی شکای آپ کو ان اداروں کے پ

U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights )OCR( 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf: ویب   
OCRComplaint@hhs.gov : ای میل کریں 
)TDD( 7697-537-800، 1019-368-800: فون   

Office for Civil Rights :  ڈاک کے ذریعے   
200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Bldg., Washington, D.C. 20201

Oregon Health Authority )OHA( Civil Rights 
www.oregon.gov/OHA/OEI: ویب   
OHA.PublicCivilRights@state.or.us:  ای میل کریں  
(TTY 711( 7889-882-844: فون   

Office of Equity and Inclusion Division :یعے بھیجیں ڈاک کے ذر   
421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204

Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division 
crdemail@boli.state.or.us:  ای میل  
0764-673-971:  فون  

Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division :  ڈاک کے ذریعے   
800 NE Oregon St., Suite 1045, Portland, OR 97232

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/member-satisfaction.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
mailto:OCRComplaint@hhs.gov
http://www.oregon.gov/OHA/OEI
mailto:OHA.PublicCivilRights@state.or.us
mailto:crdemail@boli.state.or.us
mailto:gilbert.e.allen@trilliumchp.com
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 TRILLIUM COMMUNITY HEALTH PLAN میں آپ کا
خیرمقدم ہے

 کر رہے وگوں کو معاونت فراہم سے ل1977 میں ہم  )OHP(اوریگین ہیلتھ پالن
ک بھیجی ینڈ بگی ہم نے آپ کو ایک ہکی خدمت کرکے خوشی ہوہیں۔ ہمیں آپ 

اصل کرتے ہیں۔ ی نگہداشت کے فوائد ح OHP سے صحت کں کہ آپہے کیو
پڑھیں۔ اس میں آپ کو ک کو ل کر اس ہینڈ برخواست ہے کہ وقت نکاآپ سے د

 جوابات مل جائیں گے اور آپ دمات اور فوائد کے بارے میں کئی سواالت کےخ
د کی ضرورت پڑے آپ کو خدمات اور فوائکو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ اگر 

ک کی ایک کاپی کی بہیں۔ آپ جب چاہیں ہینڈ طرح سے حاصل کرسکتے تو کس
درخواست کرسکتے ہیں۔

ُ

ُ

 ُ

 Trillium ایک کوآرڈی نیٹر کیئر آرگنائیزیشن)CCO( کمپنی  ہے۔ ہم ایک ایسی
کنندگان اور  میں شامل افراد کے لیے صحت کی نگہداشت فراہم OHPہیں جو 

ھ مل کر کام کرتی ہے۔ کمیونٹی کے شراکتداروں کے سات

جسمانی صحت، رویوں کی  :ہم کنندگان شامل ہیں میں جو فراCCOہمارے 
 (کھ بھال ٹرانسپورٹیشن اور دیطبی) MTMصحت، ذہنی صحت 

Trillium کا CCO ات کے لیے دانتوں کی صحت کی خدم جسمانی، ذہنی اور
کرتا ہے۔ تک مفت سواری فراہم اپائنٹمنٹس

 کار تالش کرنے کرنے کا بہترین طریقہطبی ضروریات کو پورا طبی اور غیر 
 راہم کنندگان کے ساتھاور صحت کی نگہداشت ف ہر میمبر Trilliumے کے لی

طبی مبران کی طبی اور غیراشت مربوط کرتا ہے۔ میمل کر کام کرکے نگہد
 کیئر ہومز پیشنٹ سینٹرڈ پرائمری بنانے کے سلسلے میں ضروریات کو مربوط

)PCPCHs(یں۔ی مدد فراہم کرسکتے ہ بھ

کیا ہے؟ )OHP( اوریگین ہیلتھ پالن
والے اورگین کے گرام ہے جو کم آمدنی  ایک ایسا پرو)OHP(الن اوریگین ہیلتھ پ

ن اس کی ادائیگی اوریگا کی ادائیگی کرتا ہے۔ وں کی صحت کی نگہداشتباشند
رام سے  پروگMedicaidومت کے ے متحدہ امریکہ کی حکریاست اور ریاستہائ

کی جاتی ہے۔

OHPتی ہے برائے: ادائیگی کر
ڈاکٹر کے وزٹ	 

ھی گئی ادویاتنسخے پر لک
 میں قیاماسپتال

نگہداشتدانتوں کی 
خدماتذہنی صحت کی 

نے میں مددحل اور منشیات ترک کرسگرٹ نوشی، الکو
یاںتک رسائی کے لیے سوارہداشت کی شامل خدمات صحت کی نگ

 	
 	
 	
 	
 	
 	

ِ  گھر پر  سماعت، طبی آالت اورت کی جانب سے آالOHPاگر آپ اہل ہیں تو 
شت بھی فراہم کی جاتی ہے۔صحت کی نگہدا

OHPی فہرست یماریوں اور عارضوں کامل نہیں ہوتا۔ شامل ب میں سب کچھ ش
، جو یہاں کی فہرست کہا جاتا ہے صحت کی خدمات (تیبوارتر)کو ترجیحی 
/http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages: موجود ہےپر آن الئن 

prioritized-list.aspx

ً  کیا جاتا۔ ان  میں شامل نہیںOHP ماوں اور عارضوں کو عمودیگر بیماری
گر یہ مریض کے ل کیا جاسکتا ہے کہ اکو ایسی صورت میں شامعارضوں 

مثال کے طور پر مریض عالجہ میں معاون ہوں۔ ردہ عارضوں کا عالج مشامل ک
ہ ہے کہ کوئی دوسرا ایسا عارضے کہ جو شامل ہے اور کو کوئی ایسا عارضہ ہ

ورت میں شامل یں ہے اس کو بھی اس ص ہے۔ جو عارضہ شامل نہجو شامل نہیں
ی ے میں معاون ہو۔ ترجیحے عارضے کو بہتر بنانکیا جاسکتا ہے کہ اگر وہ پہل

 لیے  میں مزید معلومات کےمات کی فہرست کے بارے صحت کی خد(ترتیبوار)
 کو کال کر سکتے ہیں۔Trillium پر5472-600-877-1آپ اس نمبر 

ت کی فہرستترجیحی صحت کی خدما
 (یبوارترت) پر ہے کہ ترجیحی کے فوائد کی بنیاد اساوریگین ہیلتھ پالن میمبر 

ت کے عارضے اور عالج ی فہرست میں ان کی صحصحت کی خدمات ک
س رویو اوریگین ہیلتھ ایویڈن ہیں۔ اس فہرست کو دی معالجے کہاں پر موجود

 باقائدگی سے اپڈیٹ کرنے کے لیے وہ بنایا ہے اور اس کو  نے)HERC(کمیشن 
 دیگر ایسے افراد شاملمیں ڈاکٹر، نرسیں اور  HERCں بھی کرتے ہیں۔ مالقاتی

الے سے خدشات ہیں۔ہداشت کے مسائل کے حوہیں جن کو صحت کی نگ

 کے ذریعے ا۔ اوریگین ہیلتھ پالنسب کچھ شامل نہیں ہوتیگین ہیلتھ پالن میں اور
تیں جو ترجیحی مات فراہم نہیں کی جاعالج معالجے کی وہ خدتشخیص اور 

ے ہوتی ہیں۔ تمام ہرست میں لکیر کے نیچ صحت کی خدمات کی ف(ارترتیبو)
ے منصوبوں اور صحت کے فراہم کنندگان کو الزمی  بھال کردہ نگہداشت کدیکھ

کرنا کی فہرست کو استعمال  صحت کی خدمات (تیبوارتر)طور پر ترجیحی 
 تحت فراہم کر  کےOHP وہ کوئی خدمت یہ دیکھ پائیں کہ آیاچاہیئے تاکہ وہ 

ی فہرست کے اوپر  صحت کی خدمات ک(یبوارترت)ں یا نہیں۔ ترجیحی رہے ہی
ں کہ مل نہیں کیا جاتا کیور عالج معالجوں کو شاد بھی تمام عارضوں اوموجو

پورا کرنا الزمی ہے۔ات بھی ہیں کہ جن کو دیگر ایسے معیار

رنے کے لیے کہ اس کو کیا مسئلہ وتا ہے تو یہ معلوم کب کوئی میمبر بیمار ہج
ص ں کی تشخی ہے۔ اس میں ان عارضوول خدمات کو شامل کرت معقOHPہے 

 داشت فراہم کنندہ اگر نہیں ہیں۔ صحت کی نگہہوتی ہے جو شامل کردہبھی شامل 
ہیں ہے تو کرتا ہے کہ جو شامل نالج معالجہ کا فیصلہ کسی ایسی تشخیص یا ع

سلسلے میں س عارضے کی خدمات کے  کی جانب سے اOHPمیں ایسی صورت 
گی نہیں کی جائے گی۔مزید ادائی

ٰ

http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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Trilliumمطابق شامل کردہ تمامی خدمات کی فہرست کے  ترجیحی صحت ک 
صحت میں کہ ان کو ترجیحی ی ہے اور یہ اس صورت خدمات کی اداگئی کرت

احت کردہ میں ائیڈالئن نوٹس میں صرمنٹ آف انٹینٹ اینڈ گکی کسی بھی اسٹیٹ
ر پر بھی موزوں ہوں۔  طور پر اور زبانی طویا گیا ہو، اور وہ طبیفراہم ک

ق ہے؟ کے درمیان کیا فرOHPپالن اور 
OHPے۔ ریاست انب سے صحت کا پالن ہ ریاست اوریگین کی جOHPمیں شامل  

ئی ھ بھال کرنے کے لیے کداشت کی خدمات کی دیکافراد کی صحت کی نگہ
 بھی ان Trillium رابطہ کرتی ہے۔  سے)CCOs(آرگنائیزیشنس کوآرڈی نیٹڈ کیئر 

 ہے۔CCOs ایک میں سے ہی

 کی جانب سے کی ن وضاحت ریاست اوریگنوائد حاصل کرتے ہیں اآپ جو ف
 کو استعمال کرتی CCOsکے لیے کئی مختلف  اپنے میمبران OHPجاتی ہے۔ 

 ہے۔CCOs سے ہی ایک  بھی ان میںTrillium۔ ہے

 )CCO(ئر آرگنائیزیشن کوآرڈی نیٹر کی
یا ہے؟ک

Trillium Community Health Plan  شنآرگنائیزیکیئر نیٹر  کوآرڈیایک)CCO( 
روپ ہیں جو اہم کنندگان کا ایک گکے صحت کی نگہداشت فرہے۔ ہم ہر قسم 

 مل کر کام کرتاہے۔  میں شامل افراد کے لیےOHPونٹی میں موجود ہماری کمی
یوں کی  روTrillium، Trillium کنندگان ہیں، ان میں  میں جو فراہمCCOارے ہم

ینٹل سروس اور ڈینٹل کیئر، اوریگین ڈ ڈینٹل سروسز، کیپٹال صحت، ایڈوانٹیج
MTMمل ہیں۔  شاTrillium کا CCOمیں ور ملٹنوماہ کاؤنٹیز  واشنگٹن، کالکمیس ا

ات کے لیے دانتوں کی صحت کی خدم کو جسمانی، ذہنی اور موجود تمام افراد
مرجنٹ ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے، جس کو نان ای تک مفت سواری فراہم اپائنٹمنٹس
)NEMT(بھی کہا جاتاہے۔ 

ہ نگہداشت اور خدمت کی دیکھ بھال کرد
فی کیا ہیں؟

CCOs  (گنائیزیشنسکوآرڈی نیٹڈ کیئر آر)ے دیکھ بھال کردہ  ایک طرح س
  میںOHP خواہش ہے کہ  کی)OHA(ہیلتھ اتھارٹی داشت ہیں۔ دی اوریگین نگہ

نگہداشت کی دیکھ بھال نجی ے کہ وہ اپنی صحت کی شامل افراد کو چاہیئ
 اپنے OHAصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ئیں جن کو خاص اسی مقکمپنیوں سے کروا

ی کے لیے دیکھ بھال طلوبہ خدمات کی فراہم صحت کی نگہداشت کی مارکان کو
وص رقم ادا کرتی ہے۔وں کو ہر ماہ ایک مخصردہ نگہداشت کی کمپنیک

 کا اوپن کارڈ حاصل OHP کے بجائے TRILLIUMاگر میں 
کرنا چاہوں تو؟

ل کردہ وہ ارکان جو دیکھ بھا کے OHPصحت کی خدمات حاصل کرنے والے 
است ادائیگی کی  ر کی جانب سے براہOHAامل نہیں ہیں ان کو نگہداشت میں ش

 ہا جاتاہے کیوں فراہم ک)FFS(یا فی فار سروس ہے۔ اس کو خدمت کی فی جاتی 
ن کو فی  کی جانب سے اOHAمیں م دیتے ہیں اس کی مد کنندے جو خدمات انجا

 کے اصل باشندے/ھی کہا جاتاہے۔ امریکہہے۔ اس کو اوپن کارڈ بادا کی جاتی 

ِ

 ہیں، تاہم وہ جب چاہیں میں شامل ہوسکتے CCOا کے اصل باشندے بھی االسک
OHPہیں۔ اگر آپ ں تبدیلی کا کہ سکتے  کے اوپن کارڈ میMedicare  میں بھی

 Medicare کو۔ OHPارڈ کا کہ سکتے ہیں  کے اوپن کOHPآپ بھی شامل ہیں تو 
یں ے ہیں، تاہم وہ جب چاہ میں بھی ہوسکتCCOاد  دنوں میں شامل افرOHPاور 

نے کا کہ پن کارڈ میں تبدیل کر کے اوOHPاپنی جسمانی صحت کے فوائد کو 
تا ہے اور  حاصل کرسکFFSسبب سے  کا کوئی میمبر طبی CCOسکتے ہیں۔ 
 0557-273-800-1 سکتا ہے۔ اس نمبر کردہ نگہداشت کو چھوڑدیکھ بھال 

ت بہترین انداز میں و اپنی صحت کی نگہداش کی کالئنٹ سروس آپ کOHPپر 
میں مدد کرسکتی ہے۔جھنے اور منتخب کرنے اصل کرنے کا طریقہ سمح

ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ میں 
Trillium کو اپنا CCOہ بنانا چاہوں؟ ن

ری ہو رہی ہو ل کرنے میں کوئی دشواجب آپ کو درست نگہداشت حاص
 د کرنے کا موقع فراہم مہربانی ہمیں مدبراہ تبدیل کرنے سے پہلے CCOsتو،

 TTY 711، 5472-600-877-1روسز کے اس نمبرکریں۔ آپ صرف میمبر س
 CCOد بھی اگر آپ اپنا کا پوچھیں۔ اس کے باجو اور کیئر کوآرڈینٹر پر کال کریں

ں۔ ان کے نمبر سٹمر سروس پر کال کری کی کOHPنا چاہیں تو چھوڑنا یا تبدیل کر
۔9075-699-800-1 اور 2666-378-503ہیں 

ِ

لتھ اتھارٹی سے  آپ کو نکالنے کے لیے اورگین ہیCCOایک 
تا ہے اگر آپ:کہ سک
لم گلوچ کرتے ہیں؛ کے عملے کے ساتھ گاCCOآپ اپنے فراہم کنندہ یا 	 

 کہ اپنی صحت کی نگہداشت کے فوائد کسی کہ دہی کرتے ہیں، جیسادھو
نے دیتے ہیں۔رے فرد کو استعمال کردوس

نندہ، فراہم کنندہ ت کی نگہداشت فراہم کا عمل کرتے ہیں یا صحکوئی ایس
 دیتے ہیں یا جسمانی تشدد کی دھمکیعملے، دیگر مریضوں کو کے 

Trilliumکہ جس کے ئی ایسا عمل کرتے ہیں کے عملے کے ساتھ کو 
م کرنے کی  ارکان کو خدمات فراہ کی آپ کو یا دیگرTrilliumباعث 

ہنچے۔سنجیدہ نوعیت کی زک پصالحیت پر 

 	

 	

س کی بنیاد پر کا طبی عارضہ ہے تو اے رویہ کی بنیادی آپ اگر گالم گلوچ ک
نہیں نکاال جاسکتا۔آپ کو 

ٹی سے ے اورگین ہیلتھ اتھار آپ کو نکالنے کے لیCCOایک 
نہیں کہ سکتا اگر آپ:

فی تبدیلی ہے؛آپ کی صحت کی کیفیت میں من	 
مال کرتے ہیں؛ بہت زیادہ خدمات استعصحت کی 

 واال نہیں آپ کا عمل تعاون کرنےصوص ضروریات کے باعث اپنی مخ
شار پیدا کرنے واال ہے۔ہے یا انت

ے آپ کی طبی خدمات طبقے کے رکن ہیں جس سایک تحفظ حاصل شدہ 
ا اظہار ہوتا ہو۔  بہت زیادہ ضروریات ککی

 سے آپ کی طبی  ایسا طبی عارضہ یا میڈیکل ہسٹری ہے کہ جسکوئی
 کا اظہار ہوتا ہے؛ یاکی بہت زیادہ ضروریاتخدمات 

نما یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔آپ جسمانی، عقلی، نشوو
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 Trilliumر پاں ہی 5472-600-877-1 لیے کے نےکر صلحا تمامعلو یدمز
 9075-699-800 ا ی0557-273-800-1آپ ں۔ ریکہ طراب سے سزوسر میمبر

سکتے کر ممعلو یہ پآ ۔ہیں سکتےکر لکا بھیر پز روسسٹ نالئکی ک OHPر پ
 یارضع، (دےال کنے سہ لخدا) ہے سکتاکر ختم نیترکی کآپ  CCOب کہ کں ہی
ے۔ہا تسککر مستثنی سے خلےاد یا تثنیسا سے خلےاد ٰ ٰ

 دن پہلے ارکان کو داخلے نکالے 60وع ہونے سے کم از کم ہر داخلے کے شر
 نوٹس مل جائے گا۔نے کے حقوق کا تحریریجا

 کو کیسے تبدیل CCOمیں ایک مختلف 
کرسکتا ہوں؟

ندہ زبانی یا پ یا آپ کا کوئی نمائبدیل کرنا چاہیں تو آ تCCOاگر آپ مختلف 
 یا2666-378-503کتاہے۔ آپ  تحریری صورت میں ایسا کروا س

ر کال کرسکتے  کی میمبر سروس پOHP کے نمبروں پر 9075 -1-800-699
ی۔  سے تبدیلی مؤثر ہو گدہ ماہ کی پہلی تاریخ کی منظور کے بعد آئنOHAہیں۔ 

کئی مواقعے آپ کے پاس تبدیلی کے  داخلہ دے رہا ہے تو CCOاگر کوئی دوسرا 
موجود ہیں۔

 	

 	

 	

 	

 نہیں چاہتے تو اپنے کیا گیا ہے اگر وہ آپ آپ کو تفویض CCOجو 
بدیل کرسکتے ہیں۔ کے دوران آپ اس کو ت دنوں90داخلے کے پہلے 

کے داخلے ے پاس  کCCOایک رہے ہیں تو میں  OHPآپ پہلے بھی گر ا
 دنوں کے دوران۔30پہلے 

 CCO ماہ کے لیے داخل رہے ہیں، تو آپ 6 کے پاس CCOآپ اپنے گر ا
رسکتے ہیں۔یل کرنے کی درخواست کتبد

 عموما)کی کورج کی تجدید کرواتے ہیں  اوریگین ہیلتھ پالن جب آپ اپنی
 ی بھی سبب سے  تو آپ کس(ں ایک مرتبہسال می

بدیل کرسکتے ہیں۔ کو تCCOs ایک مرتبہ سال میں

ً

کرنے کی درخواست کرسکتے  تبدیل CCOsآپ جب چاہیں 
ہیں اگر:

 	

 	

 	

کر  تہجر سے قےعال کے ہمیافر کی متخد کی CCOن رکی وئکر اگ
کے OHP پر نمبر کے 9075-699-800وہ ہ کے ئیاہچو کان و تے، ائج
ئنٹ کال پر نمبر کے 0557-273-800 پھر یا سینٹر یلجبلٹیا ئلچورو
ں۔ریکہ طرابد لجاز د لجے سٹ ونیز روسس

  ان خدمات کو شامل نہیںTrilliumاخالقی یا مذہبی اعتراضات کے باعث 
کرتا جن کے آپ خواہاں ہیں۔

جب آپ کو ایک ہی وقت میں متعلقہ خدمات ادا کرنے کی ضرورت ہو، 
 تاہم نیٹ ورک میں تمام متعلقہ خدمات

 دستیااب نہیں ہیں اور آپ کا بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ یا کوئی دوسرا 
فراہم کنندہ تعین کرتا ہے کہ خدمات کو علیحدہ صورت میں وصول 

مثال کے )کرنے سے آپ کو غیرضروری طور پر خطرہ ہوسکتاہے 
طور پر سیزیریئن سیکشن یا پھر ٹیوبل لٹیگیشن

 

انب سے منظوری دی جاتی ہے تو  کی جOHAالے جانے کی اگر داخلے سے نک
سے مطمئن نہیں ہیں گا۔ اگر آپ طریقہ کار ونے کا نوٹس مل جائے آپ کو مؤثر ہ

تے ہیں یا پھر اگر آپ داخلے سے نکالے جانے کے تو آپ شکایت درج کرواسک
رخواست کرسکتے ہیں۔ یں ہیں تو سماعت کی دفیصلے سے متفق نہ

Trilliumسے کام کرتی ہے؟ کس طرح 
کا بہترین طریقہ کار تالش کرنے طبی اور غیر طبی ضروریات کو پورا کرنے 

کنندگان کے ساتھ مل  ہر میمبر اور صحت کی نگہداشت فراہم Trilliumکے لیے 
ربوط کرتا ہے۔ غیر طبی ضروریات کے سلسلے میں، کر کام کرکے نگہداشت م

یشن اور ارکان کی بے چینی، ڈپر )PCPCHs(پیشنٹ سینٹرڈ پرائمری کیئر ہومز 
موزوں ایک گے۔ کریں مدد میں سلسلے ے کعلت کی لکوحل اور منشیات تمباکو، 
 اپنے نیٹ ورک میں تمام فراہم Trilliumک کی یقین دہانی کرنے کے لیے نیٹ ور

کنندہ اقسام کی نگرانی کرتی ہے۔ 

 کی OHPھی فراہم کرتے ہیں جن کے لیے ض اوقات ایسی خدمات بہم بع
ے خدمت کی فی ادا نہیں کی جاتی۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جنب س

Trilliumکے بارے میں معلوماتام کرنے کے طریقہ کار کے ڈھانچے اور ک  
 کے ڈھانچے اور کام Trillium معلومات وصول کریں۔ کی درخواست کریں اور

 سے ان Trillium معلومات کے لیے کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں مزید
 پر رابطہ کریں۔ TTY 711، یا 5472-600-877-1نمبروں 

یشنٹ سینٹرڈ پرائمری کیئر ہومز 
)PCPCHs( کیا ہیں؟

ں ایک طریقہ داشت حاصل کریں۔ اس میہماری خواہش ہے کہ آپ بہترین نگہ
ھارٹی ندگان کو کہتے ہیں کہ وہ اوریگین ہیلتھ ات کہ ہم اپنے فراہم کنتو یہ ہے

)OHA( کی جانب سے خود کو یشنٹ سینٹرڈ پرائمری کیئر ہومز )PCPCHs( 
ں کی طبی، ڈینٹل اور رویوں کی باور کروائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مریضو

ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو اضافی فنڈز ملیں گے۔ صحت کی تمام 

 ر سکتے ہیں کہ آیا وہہ کے دفتر سے معلوم کآپ اپنے کلینک یا فراہم کنند
PCPCHوصول کرتے ہیں وہ ہمارے پ جو صحت کی نگہداشت  ہیں یا نہیں۔ آ

کے فوائد اور سواالت کی مقامی طور پر دیکھ بھال کرتے لیے اہم ہے! ہم آپ 
داشت کی ضرورت ہو تو ہمیں کال کریں پ کو فوری طور پر نگہہیں۔ اگر آ

پ کی مدد کریں گے۔ ورت ہوگی ہم اس میں آاور آپ کو جس نگہداشت کی ضر
 پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ۔خدمت کا موقع فراہم کرنے
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معلومات کا منصوبہ
 تو کس کو ھے کوئی سوال کرنا ہواگر مج

کال کروں؟ 
TRILLIUM:کو کال کریں اگر 

 	

 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	

 نگہداشت کی ور آپ کو فوری طور پر میں نئے ہیں اTrilliumآپ 
ضرورت ہے۔

ہیں۔یا تبدیل کرنا چاہتے  تالش )PCP(راہم کنندہ آپ بنیادی نگہداشت ف
یں۔ا تبدیل کرنا چاہتے ہآپ ڈینٹسٹ تالش ی

نے میں مدد کی اشت کی خدمات حاصل کرآپ کو صحت کی نگہد
ہے۔ضرورت 

سواالت کرنے ہیں۔ ا فوائد کے بارے میں آپ کو اپنے دعوے ی
 ضرورت ہے۔ شناختی کارڈ کیOHPے  کے ایک نئTrilliumآپ کو 

والے سے کوئی شکایت ہے۔ صحت کی نگہداشت کے حآپ کو اپنی
 کوئی چوٹ لگی ار ہوئے ہیں یا آپ کو آپ کسی حادثے کا شک

ے کو ادا کرنی ہے۔ اس کی الگت کسی دوسرہے اور

رسکتے ہیں، اگر: میمبر سروس پر کال ک کیOHPآپ
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	

Trilliumچکے ہیں۔القے سے باہر ہجرت کر کی خدمت کے ع 
کمل ہوا ہے۔ ہیں یا حمل کا عمل محمل سے ہوئی
آپ کا بچہ ہے۔

 کے بارے میں سواالت کرنے ہیں۔آپ کو اپنی اہلیت
کرتے یا کھوتے ہیں۔وئی دوسرا بیمہ حاصل آپ صحت کا ک

تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی صحت کا منصوبہ آپ
 آئی ڈی کی ضرورت ہے۔آپ کو اوریگین ہیلتھ

ات رج لیٹر پر درج معلوم کوOHPلتھ آئی ڈی یا اگر آپ کی اوریگین ہی
درست نہیں ہے۔

وصول ہونے والے اتھارٹی کی جانب سے مآپ کو اوریگین ہیلتھ اگر 
OHP سواالت پوچھنے ہیں۔ورج لیٹر کے بارے میں ک 

 مجھے صورت میں کیا ہوگا کہایسی 
ی ضرورت؟نگہداشت کی فور

ہداشت یا نسخے پر آپ کو فوری طور پر نگ میں نئے ہیں اور Trilliumاگر آپ 
جاری ں کال کریں۔ کوئی بھی  مہربانی ہمی تو، براہی ادویات کی ضرورت ہولکھ

 PCPز جلد نی کرنے کے لیے جلد اصول کرنے کی یقین دہاضروری نگہداشت و
صحت کی خدمات کی ۔ اگر آپ کو رویوں کی نی اپائنٹمنٹ طے کریںکے ساتھ اپ

ھی کٹری میں موجود کسی ب پرووائیڈر ڈائریTrillium ضرورت ہو تو آپ فوری
، 5472-600-877-1 اس نمبر ل کر سکتے ہیں یا پھر فراہم کنندہ کو کا

TTY 711 پر Trilliumسروسز کو کال کریں۔ میمبر 

ِ

گہداشت تک رسائین 
Trilliumتاہم صرف ان تاہے، جس میں شامل ہیں نگہداشت تک رسائی فراہم کر 

:د نہیںتک محدو
نت اور یں اس میں خدمات، معاور/یا کلچر کو ترجیح دآپ جس زبان او	 

دستاویزات کی فراہمی۔

ں وہ خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں ہائش پزیر ہیں یا جہامیمبرز جہاں ر	 
ب ہونا۔وہاں ممکنہ حد تک خدمات کا قری

 میل کے اندر یا 30ری عالقے میں مقیم ہیں تو اگر آپ کسی شہ 	
 منٹوں کے اندر۔30پھر 

 میل کے اندر یا 60قے میں مقیم ہیں تو اگر آپ کسی دیہی عال 	
 منٹوں کے اندر۔60پھر 

ان کا انتخاب؛فراہم کنندگ	 
 گھنٹے اور 24طبی طور پر موزوں ہونے کی صورت میں دن کے 	 

گہداشت اور شامل خدمات تک بروقت رسائی۔  روز ن7ہفتے کے 
ئی کا انتظام کرتے یحی آبادی کے لیے ہم نگہداشت تک بروقت رساترج
ہیں۔

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

 فوری طور : صحت کی ہنگامی نگہداشتجسمانی یا رویوں کی
پر یا پھر کسی تریجی ہنگامی شعبہ میں۔ 

عالج ے اندر دیکھا گیا یا  گھنٹوں ک24 :نگہداشتہنگامی منہ کی 
معالجہ کیا گیا

 کے 72بنیاد پر، ابتدائی اسکریننگ کی  :فوری منہ کی نگہداشت
اندر یا پھر ضرورت کے لحاظ سے 

 کی بنیاد پر دو ہفتوں ابتدائی اسکریننگ :فوری منہ کی نگہداشت
ت کے لحاظ سے کے اندر یا پھر ضرور

 24 :ں کی صحت کی نگہداشتتمام آبادی کے لیے فوری رویو
گھنٹوں کے اندر

 چار ہفتوں کے اندر:انی تندرستی کی نگہداشتجسم
صحت تاوقتیکہ اندر، کے ہفتوں آٹھ  :داشتنگہکی معمول کی منہ 
وئی ایسا خاص سبب ہو کہ جس کے باعث آٹھ ہفتوں سے کا ک

زیادہ عرصے تک انتظار کرنا ٹھیک ہو۔
ت کے سات  درخواس:ول کی نگہداشترویوں کی صحت کی معم

بق جلد از جلد دوسرا ر تشخیص، ضرورت کے مطادنوں کے اند
وزٹ

خصوصی نگہداشت اور موادوں کے رویوں کی صحت کی 
فوری طور پر۔ :الج معالجے کی خدماتاستعمال کے ع

قررہ وقت کے اندر آپ سے ئش نہ ہونے کے باعث ماگر گنجا
مالقات نہیں ہوسکتی تو آپ کو الزمی طور پر انتظار کی 

میں شامل کیا جائے گا۔ انتظار کی فہرست میں شامل فہرست 
مدتی خدمات فراہم کی  گھنٹوں کے اندر قلیل 72ہونے پر آپ کو 

جائیں گی۔ قلیل مدتی خدمات الزمی طور پر ویسی ہوں گی جن 
ے کہا تھا۔ کا آپ ن

اور موادوں کے استعمال حت کی خصوصی نگہداشت رویوں کی ص	 
 فوری طور پر۔ اگر گنجائش نہ ہونے :خدماتکے عالج معالجے کی 

کے باعث مقررہ وقت کے اندر آپ سے مالقات نہیں ہوسکتی تو آپ 
ائے گا۔ انتظار می طور پر انتظار کی فہرست میں شامل کیا جکو الز

در قلیل مدتی  گھنٹوں کے ان72کی فہرست میں شامل ہونے پر آپ کو 
ل مدتی خدمات الزمی طور پر ویسی ہوں خدمات فراہم کی جائیں گی۔ قلی

 جو آبادی یوں کی خصوصی صحت میں کا آپ نے کہا تھا۔ روگی جن
:شامل ہے، ان میں
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حاملہ خواتین،
اندان کے افراد،بقہ فوجی اور ان کے خسا

، خواتین جن کے بچے ہیںایسی 
نہیں کی جاتیکنندہ جن کو ادائیگی ایسے نگہداشت فراہم 

خاندان،
ے،  برس تک کی عمر کے بچپیدائش سے لے کر پانچ

HIV ایڈز کے مریض/
پدق کے مریض، ت

ورے کا خطرہ ہو، یاض جن کو پہلے دماغی دایسے مری
ار ہوںونما کی معذوری کا شکسے افراد جو عقلی/نشوای

کی خدمات کا استعمال عمال کے عالج معالجے موادوں کے است
	 

	 

	 

عمال کرنے والے یات، بشمول ہیروئن است منشIVایسے ارکان جو 
 دنوں 14ائے گی اور ان کو ن کی فوری تشخیص کی جہوں، ا

امل ہونے کے بعد نتظار کی فہرست میں شکے اندر یا پھر ا
جہ فراہم کیا جائے گا۔وں کے اندر عالج معال دن120

پیڈز کے غلط استعمال کا عارضہ ہے ان ایسے ارکان جن کو او
ہم کیا  اور عالج معالجہ فراگھنٹوں کے اندر تشخیص 72کو 

جائے گا۔
 خدمات )MAT(ن اسسٹڈ ٹریٹمینٹ ارکان جن کو میڈی کیشایسے 

اندر کی جائے  گھنٹوں کے 72ن تشخیص کی ضرورت ہے، ا
ی کی یقین دہانی کے لیے  مدتی خدمات کی فراہمگی۔ قلیل
Trilliumے ساتھ کام کرے گی۔  کردہ فراہم کندگان ک کانٹریکٹ

کروانے کی پہلے آپ کو سم ربائی ج معالجہ کروانے سے عال
ے میں ایک اپائنٹمنٹ  ہے۔ تشخیص کے ایک ہفتضرورت نہیں

سائی پ اپائنٹمنٹس کے بعد ر فالو ا2کے بعد، آپ کم از کم 
:۔ تشخیص میں شامل ہوگاحاصل کرسکتے ہیں

o   

o   

پ کی یگر تشخیصیں جن میں آمکمل جسمانی اور د
روریات کا ی، سماجی اور روحانی ضحیاتیاتی، نفسیات

جائے گا۔جائزہ لیا 
 کو سمجھنے کی ہ آپ کی مکمل تشخیصوںفراہم کنند
رے گا، تا کہ آپ کے بارے میں زیادہ سے کوشش ک

ر آپ کو جو خطرہ یا ہ معلوم حاصل کئے بغیزیاد
 دوا نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے بہترین

جائے۔کا استعمال کیا 

 	

َ

ی ویب  معلومات کے لیے ہماران خدمات کو حاصل کرنے کے حوالے مزید
-https://www.trilliumohp.com/members/oregon:سائیٹ وزٹ کریں

health-plan/Benefits-and-Services.html

 نگہداشت کا منصوبہ جس کا منصوبہ یا عبوری عالج معالجہ، نگہداشت	 
میں شامل ہے جسمانی، رویوں اور منہ کی صحت

سا شخص جو شامل کردہ اری ذریعہ جو کوئی ایبنیادی نگہداشت کا ج
مات کو مربوط بنا رہا ہے۔صحت کی نگہداشت کی خد

 24نگامی صورتحال کو  کوئی بھی ڈینٹل ہ:لیےحاملہ خواتین کے 
ا، ج معالجہ کیا جائے گجائے گا اور اس کا عالھنٹوں کے اندر دیکھا گ

ت عمول کی ڈینٹل نگہداش ہفتے کے اندر، م1 کو فوری ڈینٹل نگہداشت
ہ چار ٹل اسکریننگ یا معائن میں اور ابتدائی ڈین چار ہفتوںکو اوسطا

جائے گا۔ہفتوں میں کیا 

 	

 	

ً

صحت کے خطرے کی اسکریننگ کیا ہے؟ 
 فوری ے کی اسکریننگ فون کے ذریعے ہونے واال ایکصحت کے خطر

یں سمجھنے کے لوؤں کو بہتر انداز مہم آپ کی زندگی ان پہسروے ہے جس کو 
نت سے مستفید ہوسکتے جن میں آپ اضافی معاویں استعمال کرتے ہیں سلسلے م

 سے آپ کی صحت اور ان چیزوں کے بارے میں آپہیں۔ اسکریننگ میں آپ 
ل کے ہیں جن کا آپ کی صحت پر اثر پڑسکتا ہے۔ مثاسے سواالت کئے جاتے 

پ سے یہ حسوس کر رہے ہیں۔ ہم آچھیں گے کہ آپ کیسا مطور، ہم آپ سے پو
ہ کا وزٹ کیا ہے یا ی میں ہنگامی طبی شعبے کہ آیا آپ نے حال ہبھی پوچھیں گ

گے بارے میں بھی پوچھیں ہائشی کی صورتحال کے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی رن
ی میں کسی مدد  اپنی روزمرہ کی زندگاور یہ بھی معلوم کریں گے کہ آیا آپ کو

 مربوط نگہداشت کے  کو سماجی معاونت اوررت ہے یا نہیں۔ ٹیم آپکی ضرو
تھ منسلک کر سکتی ہے۔ سا

ی ہے؟ سے معاونت فراہم کرتمعلومات آپ کو کس طرح
، تو ہماری ریننگ مکمل ہوجائے گیایک مرتبہ جب صحت کے خطرے کی اسک

سکتی ہیں۔ ہم یہ ہونے کے لیے رابطہ کری ٹیمیں آپ سے منسلک معاونت وال
ے میں ہم آپ کی کس ت کی نگہداشت کے سلسل کریں گے کہ آپ کی صحمعلوم

 ی ٹیم آپ سے ان چیزوںہماری کیئر مینجمنٹ کح سے مدد کرسکتے ہیں۔ طر
 :کتی ہےکے بارے میں بات کرس

ائی حاصل کرنانگہداشت تک رس	 
وارضشدید ع

 اور تحفظ گرنے سے روکتھام
ت کے اہداف نی، رویوں یا ڈینٹل صحآپ کے جسما

 	
 	
 	

م مزید تشخیصیں  رہے ہوں گے، اس وقت ہ ہماری ٹیم سے بات کرجس وقت آپ
صوبے کے اہداف کو  آپ کے نگہداشت کے منرسکتے ہیں۔ اس سے ہمیںبھی ک
ھنے میں مدد ملے گی۔ سمج

ہونی چاہیئے؟ اسکریننگ کتنا اکثر صحت کے خطرے کی
کرنے ن میں آپ کا خیرمقدم ر بن جائیں گے تو پال کے میمبTrilliumجب آپ 

د ہی آپ یش کرنے کے لیے ہم جلے خطرے کی اسکریننگ پاور آپ کو صحت ک
ن دہانی کے ں آسان شمولیت کی یقیں گے۔ ہمارے منصوبے میسے رابطہ کری

یش کئے جانے پ کو ہماری جانب سے پے خطرے کی اسکریننگ آلیے صحت ک
بعد یا آپ کی  ماہ 12ر دے گی۔ ہم ہر  کے فوائد سے منسلک کوالے صحت
 کرتے ہیں۔ آپ کے فوری بعد اسکرینگ پیش آنے والی تبدیلی کے صحت میں

Trillium CCOتک یہ جاری رہے گا۔ کا رکن رہنے 

ی میری معلومات تک کس ے خطرے کی اسکریننگ کصحت ک
کو رسائی حاصل ہے؟

صحت ے کآپ ات وملعمں یمے ربا کے یننگسکرا کی ےخطر کے صحت
یں کر ئریشت وقاس ج ائتنے کگ ننریکاسی کآپ م ہے۔ ہ حصہ کا ڈریکار کے
 اسم ہی۔ وگہاون عمں یمی مراہفان آسی کت داشہگنی کآپ  یہ قتو جس گے
کے  پآ میں شتانگہد کی پآ یہ جب گے یںکر شیئر بھی قتو سا ئجنتا کے

ت حتے کن یوانقی اقوفا یت اسریت وقس جی۔ وگہ نومعا لیے کے نگاکنندم راہف
ن فو تکآپ م ہر اگے۔ گں ریکب لطازت اجے سآپ م ہت قواس و تا وگہی الزم

 ےکڈاک ھ تاسے کآپ م ہو تے رہم کانا میں نےکر صلحا یائرسے عذریے ک
کسی  کو پآ گرا پہلے سے نےکر طہبارارا مہے۔ گں ریکہ طراب بھی یعےرذ

یں کر بطہار سے سزوسر میمبر پر ںیہا نیبارہمم راہبو تو ہرورت ض کی چیز
۔1-877-600-5472

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
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سز  انٹینسو کیئر کوآرڈی نیشن سرو
)ICC( کیا ہیں؟

ICCوریات رکھنے والے  نگہداشت کی خصوصی ضر کی خدمات صحت کی
 ترجیح  کی جانب جس آبادی کوICCل فراہم کرتی ہیں۔ اد کو معاون اور وسائافر

: ہو سکتے ہیں جو میں ایسے ارکان شاملدی جاتی ہے اس

1. 

 

 

 

 

بصارت روم، سے محنتے والے، سماعت افراد، اونچا سعمر کے بڑی 
ا پھر دیگر طرح کی معذوریوں کا شکار افراد۔سے محروم ی

ان  کی ضرورت ہے یا پھر  بلند سطح کی نگہداشتان کو پیچیدہ یا پھر.2
ک عارضے ہیں، میں کثیر یا خطرنا

 ہیں، یا ذہنی بیماری کا شکارہ نوعیت یا پھر مستقلوہ سنجید.3

ہداشت معاونت فراہم کردہ نگ کی جانب سے مالی Medicaidپھر وہ .4
؛)LTSS( کر رہے ہیں دمات اور معاونت حاصلکی طویل مدتی خ

 :میان بچے ہیں برس کی عمر کے در5ے  س 5.0
مات موجود ہیں رویوں کی ابتدائی عالمیں سماجی/جذباتی یا ان (الف
 یا؛ 
ہوئی ہے؛ کی تشخیص )SED(س آرڈرن میں سیریئس اموشنل ڈ ا(ب

6. 

 

 

 

ے سلسلے میں ان کا  ک)SUD(تعمال کے عارضے منشیات کے اس
معالجہ ہو رہا ہے؛ویات کی مدد سے عالج اد

رے کی لند سطح کے حمل کے خطی خواتین ہیں جن میں بایس.7
تشخیص ہوئی ہے؛

ں؛نڈروم کا شکار بچے ہینیونیٹل ایبسٹی ننس س.8

موجود بچے؛چائلڈ ویل فیئر میں .9

10. 

 

IV ں؛استعمال کرنے والے ہی منشیات

کی دیکھ بھال کی ھڑائے جانے کے اثرات  ہے اور چSUDان کو .11
ت ہے؛ضرور

12./HIVق ہے؛ایڈز یا تبد  

 

 

 

ان کے خاندان کے افراد؛ اورسابقہ فوجی اور .13

خطرہ ہو، اور و پہلے دماغی دورے کا ایسے مریض جن ک.14

ہے۔ )IDD(وونما کی معذوری اد جن کو ذہنی اور نشایسے افر.15

ICCسائی حاصل کرنے یا  کی خدمات تک رICC کی خدمات کے لیے صحت 
لیے، آپ خود سے ریفر گ کی درخواست کرنے کے کے خطرے کی اسکرینن

امل کوئی دوسرا فرد بھی ر سکتے ہیں۔ اس کے عالوہ آپ کی صحت ٹیم میں شک
کرنے یا صحت کے خطرے کی رل کر سکتا ہے۔ ریفرل آپ کی جانب سے ریف

مبر سروسز کے اس نمبر اسکریننگ کی درخواست کرنے کے لیے، آپ می
دمات کی درخواست  کی خICC پر کال کر سکتے ہیں اور 1-877-600-5472

اب موصول ہو جائے گا۔کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک کاروباری دن کے اندر جو

 ِے رابطہ کرکے آپ کو براہتے ہیں کہ جب ہم آپ سایسے اوقات بھی ہو سک
یہ ہمیں جب کہ ہے ہوسکتا میں صورت اس یہ کریں۔ پیش کی خدمات   ICC راست

ی ضروریات میں شاید اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ معلومات ملے کہ آپ کی نگہداشت ک
ترجیح کردہ آبادی کے حصے  ہے کہ جب آپ میں  صورت میں بھی ہوسکتااس

کے طور پر تشخیصیں کی گئی ہوں۔ 

آپ سے رابطہ کرکے چاہے آپ نے ریفرل کی درخواست کی ہو یا پھر ہم نے 
کے خطرے کی مکمل  ICC کی خدمات پیش کی ہوں، ہم آپ سے ICCآپ کو 

۔ آپ کی سماجی، جسمانی اور رویوں کی صحت اسکریننگ کرنے کا کہیں گے
لیے اسکریننگ میں کئی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ کے پہلوؤں کو سمجھنے کے 

مات پیش کی جائیں گی۔  کی خدICCاگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو 

 کیئر کوآرڈی ICCکا انتخاب کریں گے، تو آپ کو ایک  کی خدمات ICCاگر آپ 
 ICCسلسلے میں  بھال کی ضروریات کے ا جائے گا۔ آپ کی دیکھنیٹر تفویض کی

 لیے ہوگا۔ آپ کو ان کےہ پر آپ کے رابطے کے کیئر کوآرڈی نیٹر ایک ہی جگ
۔ یہ پیر سے جمعہ تک معمول کے بر موصول ہو جائیں گےنام اور ٹیلی فون نم

ات میں دستیاب ہوتے ہیں۔کاروباری اوق

یں یا آپ کو ان میں دلچسپی نہیں ہے ات کے لیے اہل نہیں ہ کی خدمICCاگر آپ 
 کی بنیاد پر اندرونی کیئر کو آرڈی نیشن یا کیئر تو آپ کی اسکریننگ کے نتائج

مینجمنٹ کے پروگرام پیش کئے جاسکتے ہیں۔ 

 کیئر کو آرڈی نیشن آپ، آپ کے ICC آپ کی نگہداشت کو مربوط بنانے کے لیے
پ کی طبی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔  اور آ(اگر کوئی ہے تو)نمائندے 

 دنوں 10ت میں شمولیت کا انتخاب کرنے کے  خدماICC آپ کی جانب سے 
آپ کی نشاندہی کردہ ضروریات، نایا جائے گا۔ اس میں  پالن بICCکے اندر ایک 

ہداف، صحت اور تحفظ کے حصول یوں اور آپ کے ذاتی ارکاوٹوں، سرگرم
جائے گا۔ یہ آپ ر وسائل کو شامل کیا اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے درکا

 آپ کی ٹیم کی جانب سے کا منصوبہ ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ اس کو آپ اور
 کیا جائے۔مشترکہ طور پر تیار

یں کئی ارکان شامل ار آپ کی ضروریات اور رکاوٹوں پر ہے، ٹیم ماس کا انحص
ارتوں کے میدان میں ذمہ دار ہوں گے۔ ان میدانوں میں ہو سکتے ہیں جو اپنی مہ

ن میں جسمانی، منہ، مل ہوسکتی ہیں، تاہم یہ ان تک محدود نہیں ایہ چیزیں شا
 ر مالیاتی چیزیں شاملرویہ، سماجی، نشوونما، تعلیمی، روحانی، کلچر کی او

 ضرورت پڑے تو اس سے پہلے  یوم یا پھر اگر90ہوسکتی ہیں۔ کم از کم ہر 
 عمل کی بنیاد  پالان کو آپ اور آپ کی ٹیم کی جانب سے ملنے والے ردICCبھی 
پڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔پر ا

ِ

وران ہم آپ کی مدد کے نگہداشت میں تبدیلی کے عمل کے د
 لیے موجود ہیں:

Trillium کو یہ علم ہے کہ ایک صحت کے ایک نئے منصوبے میں شامل ہونے 
 کے اوپن OHPیا پھر  CCOکا عمل مشکل ہو سکتا ہے۔ ااگر آپ کسی دوسرے 

 پر آرہے ہیں تو آپ Trillium Community Health Planکارڈ کے ذریعے سے 
قلی میں آپ کی مدد کے لیے ہم آپ سے  جانب آپ کی آسان منتکے نئے فوائد کی

دوران، آپ کے فراہم کے درمیان منتقلی کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ منصوبوں 
:رج مندرجہ ذیل طریقے سے جاری رہے گیندوں کے پاس آپ کی کوکن

  کو شامل کیا جائے گا ارکان کی نگہداشت)FBDE(نی فٹ ڈوئل ایلیجبل فل بی
برائے؛ 
 

 

	

	 
	

 لیے بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ دنوں کے)90(نوے 

 دنوں کے لیے منہ کی صحت کا فراہم کنندہ)90(نوے 

م کنندہ دنوں کے لیے رویوں کی صحت کا فراہ)90(نوے 



TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :17   | میمبر سروس ٹال فری

؛مل کیا جائے گا برائےکان کی نگہداشت کو شادیگر تمام ار

 	
 	
 	

کنندہ نیادی نگہداشت فراہم  دنوں کے لیے ب)30(تیس 

اہم کنندہلیے منہ کی صحت کا فر دنوں کے )30(تیس 

ت کا فراہم کنندہں کے لیے رویوں کی صح دنو)60(ساٹھ 

نوٹ: فعال عالج معالجے پالن یا نسخہ پر تجویز کردہ عالج معالجے کے طریقہ 
کار پورا کرنے کے لیے وقت کی حد بندی کو موزوں بنایا جاسکتا ہے۔

مات درکار ہیں نئے ارکان جن کو فوری طور پر خد
 میں نئے ہیں اور آپ کا Medicareیں یا آپ  کے نئے میمبر ہTrilliumاگر آپ 

Trillium(ادویات)شت، نسخہ پر تجویز کردہ  میں داخلہ ہے، تو آپ کو طبی نگہدا 
سکتی ہے۔ اگر ا خدمات کی ضرورت ہو ر دیگر ضروری چیزوں یچیزوں، یا پھ

نے کے دوران ان میں سے کسی کی ضرورت نے داخلے کے پہلے مہیآپ کو اپ
  یا کسی دوسرے)PDP(داشت فراہم کنندہ ڈینٹسٹ ، بنیادی نگہCPPپڑے اور آپ 

ل پائیں تو ہم آپ کی مدد کرسکتے ہیں۔ میمبر سروس ٹال فراہم کنندہ سے نہ م
۔(TTY: 711( 5472-600-877-1 :فری

کی آپ کو ضرورت  خدمات جن (مطلوبہ)ہم آپ کو صحت سے متعلق ضروری 
 یا Trilliumری طور پر حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔ اگر آپ ہے فو

Medicareہم آپ کی مدد کریں گے۔علومات کی فراہمی میں میں نئے ہیں تو م 

ی نگہداشت لی ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ تمام ارکان صحت کآپ کی با آسان منتق
ر سکتے ہیں، بشمول کسی شدید عارضے تقلی تک رسائی حاصل ککی جامع من

کی جگہ میں داخل ی طویل مدتی نگہداشت شت کے مرکز یا پھر کسکی نگہدا
کا تبادلہ۔ں انداز میں معلومات ہوتے یا چھوڑتے ہوئے موزو

ں یا شدید نوعیت کے ہیں یا جن کو طویل ایسے ارکان جن کے عارضے جاری ہی
دتی خدمات یا معاونت درکار ہے، تو ایسی صورت مدتی نگہداشت اور طویل م

 فراہم کنندہ کے ساتھ مل Medicare آپ کے فراہم کنندوں بشمول Trilliumمیں 
 ارکان کی نگہداشت ل ضروریات رکھنے والےکر کام کرے گی، تاکہ مندرجہ ذی

: پائے منصوبے کی منتقلی ہوکے

 	

 	
 	

 	

 	

 	

 کی خصوصی ضروریات، صحت کی نگہداشت

اونت حاصل کرتے ہوئے، یل مدتی خدمات اور معطو

رکھنے والی نرسنگ مرکز کی نگہداشت سے جو جو اسپتال اور مہارت 
منتقل ہو رہے ہیں، 

ن پیشنٹ رویوں کی صحت کی نگہداشت کے نسٹی ٹیوشنل یا پھر اجو ا
مراکز سے منتقل ہو رہے ہیں، 

عارضوں کے سلسلے میں گھر اور کمیونٹی جو رویوں کی صحت کے 
ر رہے ہیں، اور نیاد پر خدمات حاصل ککی ب

FBDEسے منسلک  کے ارکان جو کانٹریکٹر MA دہری خصوصی 
 پالن میں داخل ہیں۔DSNضروریات 

 کی نگہداشت کی آئے گی اور بہتر حالتاس میں دہری تشخیص میں کمی 
منصوبہ بندی کی سرگرمیاں۔

 یے نگہداشتئیں گے کہ آپ ان کے لہم اس بات کو یقینی بنا
کو جاری رکھیں:تک رسائی 

طبی طور پر کمزور بچے	 

کے سرطان کے عالج معالجے کے ایسے افراد جو چھاتی اور گرن 	 
امل ہیںپروگرام میں ش

کر رہے یئراسسٹ معاونت حاصل ایڈز کے باعث کHIV/ایسے افراد جو 	 
ہیں

 وں کے عالج معالجے کےایسے افراد جن مندرجہ ذیل عارض	 
:پروگراموں میں ہیں

	 

 

 
 

	

	
	

کا کام کرنا گردوں )ردے کی بیماری خری مرحلہ پر موجود گآ
(ینابند کر د

حمل سے ) پہلے اور بعد میں دیکھ بھال بچے کی پیدائش سے
(پہلے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد

دماتپیوند کاری کی خ
سرطان کے عالج معالجے )تھیراپی کی خدمات تابکاری یا کیمو

(کے لیے

کوئی بھی ایسا فرد جس کا عالج معالجہ اگر جاری نہ رہا تو اس کی 	 
 خطرہ ہو سکتا ہے۔صحت کو بہت بڑا

ہم کنندے کو دکھانا جاری ان آپ اپنے پچھلے فرامنتقلی کے اس عمل کے دور
رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نیٹ ورک سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ 

ل کر رہے ہیں، جیسا کہ نسخے یا طبی آالت وہ چیزیں جو اس وقت آپ وصو
بھی ان کی دستیابی آپ کے لیے جاری رہے گی، وغیرہ منتقلی کے دوران 

ڈینٹسٹ اور/یا رویوں کی صحت کے فراہم کنندہ سے ، PCPتاوقتیکہ آپ نئے 
ڈر یا اپڈیٹ مالقات کرنے کے بعد اپنے عالج معالجے کے منصوبے کے نئے آر

 دکھانے کی یقین دہانی کریں و اپنا نیا بیمہ کارڈوصول کریں۔ اپنے فراہم کنندہ ک
یں کہ آپ کے پاس نیا بیمہ ہے۔یا ان کو بتائ

 کوشش کی یا پچھلی  دوبارہ حاصل کرنے کینی ختم ہو گئی ادویاتاگر آپ نے اپ
 کو بتایا گیا کہ آپ کے نے کی کوشش کی اور آپمات تک رسائی حاصل کرخد

 فوری طور پر مطلع کریں تاکہ ہم آپ  مہربانی ہمیںتو براہپاس کورج نہیں ہے، 
کی مدد کر پائیں۔ 

ِ

کی رسائی حاصل  کی دیکھ بھال تک آپ اہم طبی، منہ، او/یا رویوں کی صحت
کرنے کو جاری رکھنے میں معاونت کے سلسلے میں بعض ارکان کے لیے 

Trillium آپ کے پچھلے CCOے معلومات وصول کرے گا۔ س
۔ ہیں تےکسو ہل اہے یلے کوں دون )Medicaid )OHPاور  Medicareان ارکھ چک
 ے کپ آہ کے ہر پاسار صحانا کاس ں، یہ ئےہو خلاد نئے میں Medicareآپ ر اگ

Medicare ضم  تحت کے نپال نئے کے پآ ،ہے کیا سطحی کالن پے کت حص
 آپے یلے کے رنکدد می ک پآ لیے کے نےکر تعین اکت داشہگنی کآپ ا ی نےکر
کھتے ر یرجار پور طے کے میبوی ان ثو کTrilliumآپ ر اگے۔ گں ریکہ طرابے س
ہیں  نہیں ملشا میں ورجکی ک Medicare وج ںزییچوہ ں یمورت صی سایو تں، یہ
 ے۔گوں ہاب یتدس ہمیشہ ہم لیے کے دمد کی پآ میں سلسلے کے نا

ت کی یقین دہانی کے لیے کہ آپ جاری نگہداشت وصول کرتے رہیں اس با
 ج معالجے کے منصوبوںاور آپ کے فراہم کنندہ کی جانب سے طے کردہ عال

 کے مطابق بغیر کسی تاخیر کے عمل کرتے رہیں، اس سلسلے میں ہماری
کہ اس سلسلے میں آپ کو معاونت دستیاب رہے گی۔ اگر آپ محسوس کریں 

 کیئر مینجر یا پھر Trilliumر پر  مہربانی اس نمب براہمدد کی ضرورت ہے تو
۔ آپ یہاں پر ہماری پالیسی 5472-600-877-1ر سے رابطہ کریںکیس مینج

/https://www.trilliumohp.com/content : مطالعہ کر سکتے ہیںکا بھی
dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_

Policy_10.29.2019_FINAL.pdf

ِ

 صحت سے متعلق خدمات کیا ہیں؟
امل خدمات کے ساتھ صحت کی نگہداشت میں شصحت سے متعلق خدمات کو 

:افی فراہم کیا جاتاہے۔ صحت سے متعلق خدمات دو طرح کی ہیںاض

https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
https://www.trilliumohp.com/content/dam/centene/trillium/medicaid/pdfs/CCO_Transitions_of_Care_Policy_10.29.2019_FINAL.pdf
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ی ارکان کو شامل  خدمات ہیں جو انفراد خدمات، جو کم الگت کیلچکدار	 
م کی جاتی ہیں، اورد کے ساتھ اضافی فراہفوائ

سطح پر مداخلتیں ہیں یشئٹو، جو کمیونٹی کی یونٹی کے فوائد کے انکم
گہداشت کو بہتر  کی صحت اور صحت کی نجن کا مقصد عام لوگوں

مل ہوتے ہیں، تاہم یہ نیشئٹوز میں ارکان شا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ابنانا
د ہوں۔صرف ارکان تک ہی محدوضروری نہیں ہے کہ یہ 

 	

 طبی بلنگ کے ہوتی ہیں جن کو عمومییسی چیزیں اور خدمات لچکدار خدمات ا
ی نہ ہوتے ہوئے بھی  نوعیت کے لحاظ سے طبنہیں گزارا جاتا۔ اپنیعمل سے 

 ہے۔ نانے میں مدد مل سکتی آپ کی صحت کو بہتر بن چیزوں اور خدمات سےا
:حدود نہیں ہیںہم یہ صرف ان تک ہی م شامل ہو سکتی ہیں، تااس میں یہ مثالیں

ند ہونے تک ے نکلنے کے بعد صحت م گھر فرد کو اسپتال سکسی بے	 
ئش کی فراہم کرناعارضی رہا

ات رکھنے کا برقی نے کے سلسلے میں ادویقت ادویات استعمال کربرو	 
بکس

جاتی پول تک رسائیتر بنانے کے لیے معالجوڑوں کی حرکت کو بہ	 

 کو شدید گرمی کے  کنڈیشن کی فراہمی جنسے ارکان کے لیے ایئریا	 
اری کا سامنا ہوتاہے۔ان سانس لینے میں دشودور

 پھر آپ کی لیے آپ اپنے ڈاکٹر یالچکدار خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے 
ں۔ آپ اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیی ٹیم کے کسی بھی رکن نگہداشت ک

 کیئر ابطہ کر سکتے ہیں اور سے بھی رTrilliumپر  1-877-600-5472
 کا کوئی رکن آپ کی نگہداشت کی ٹیممینجر سے بات کرنے کا بول سکتے ہیں۔ 

کرنا بہت س بات کی یقین دہانی ر کرے گا۔ اجر فارم پ کا کیئر مینTrilliumیا پھر 
 آپ کی صحت پر مثبت اثر پڑے گا۔ اس ن چیزوں اور خدمات سےاہم ہے کہ ا

ستیاب یں اور خدمات آپ کو دبہت اہم ہے کہ یہ چیزیقین دہانی کرنا بھی بات کی 
رنے میں ے کا حصہ نہ ہوں درخواست کے عمل کو مکمل ککسی دوسرے فائد

ل ہوجائے ی درخواست پر عمل مکمقت لگ سکتا ہے۔ جیسے ہ دن تک کا و10
چیز کی فراہمی ں گے۔ بعض صورتوں میں، یا چیز کا آرڈر کر دیگا، ہم خدمت 

کسی درخواست کا ہے۔ اگر صحت سے متعلق میں اضافی وقت بھی لگ سکتا 
روانے گا۔ آپ کو شکایت درج ک آپ کو مطلع کر دے Trilliumکیا جاتاہے تو انکا 

کا حق حاصل ہے۔

ُ

 یا ہوں؟ ک)MCRs(کنکشن ریپریزینٹومیمبر

MCRتے ہیں اور ریگین سے سندیافتہ ہورکرز ہیں، یہ ریاست او کمیونٹی ہیلتھ و
Trillium  میں مالزم ہوتے ہیں۔sCRM ارکان کو مطلوبہ خدمات سے منسلک 

 کرنے اور طبی  تک آپ کی رسائی حاصل آپ کے فوائدMCRsکرتے ہیں۔ 
 ہ سماجی ضروریات جیساکی مدد کر سکتے ہیں۔ یمنٹس طے کرنے میں آپ اپائنٹ

 کمیونٹی چیزوں کو بھی مربوط بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کوکہ رہائش اور غذائی 
ادی نگہداشت  آپ کے بنیMCRsے ہیں۔ سائل سے منسلک کر سکتمیں موجود و

۔ ر مل کر کام کرتے ہیںٹیم کے ساتھ قریبی طو Trilliumور اندرونی کے گھر ا
سکتے  پر آپ سے مالقات کر ڈیو یا پھر آپ کے گھریہ آپ سے ٹیلی فون، و

زوں میں بھی مدد کو یاد رکھنے جیسی چیر ادویات وغیرہ لینے ہیں۔ یہ آپ وقت پ
ں  گھر کو گرم رکھنے می لیے درخواست دینے یاتے ہیں۔ رہائشی جگہ کےکرسک

ے میں یزوں کے حصول کے سلسلام کے ذریعے مطلوبہ چمعاونت یا سماجی نظ
سلے میں یابیطس اور دمے کے سل زMCRsدد کرسکتے ہیں۔ بھی یہ آپ کی م

ائی خوش  انتہMCRsے سکتے ہیں۔ بنانے کے مشورے بھی دصحت کو بہتر 
 کے ساتھ کام MCR کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپیں اور اپنی کمیونٹی دبیر ہوتے ہت
پر کال کریں اور  5472-600-877-1بانی اس نمبر ا چاہتے ہیں، براہ مہررنک
کے بارے میں پوچھیں۔ر کنکشنس ریپریزینٹو یمبم

 مینجر کیا  کوآرڈی نیشن اور کیسکیئر
ہوتے ہیں؟

Trillium کے پورا کرنے میں آپ مددنگہداشت کے اہداف کو  آپ کی صحت کی 
ت کی م آپ کی مخصوص ضروریامی اشتراک کے ذریعے، ہلیے موجود ہے۔ باہ

رستی اور بچاؤ کا لیے کام کرتے ہیں۔ تندت کو مربوط بنانے کے بنیاد پر نگہداش
 آپ ینے کے لیے ہم آپ، آپ کے فراہم کنندگان اور جامع منصوبہ تشکیل دایک

م کرتے ہیں۔ فرد کے ساتھ مل کر کا کردہ کسی بھی دوسرے کی جانب سے نامزد
م کمیونٹی میں موجود  یقین دہانی کے لیے ہریات کو پورا کرنے کیآپ کی ضرو

و استعمال یک مربوط طریقہ کار کاشت کی ٹیم کے ساتھ اوسائل اور ہماری نگہد
ہداشت کے نظام ریعے آپ کو صحت کی نگیں۔ اس طریقہ کار کے ذمیں التے ہ

انسان ہونے میں مدد ملتی ہے، جس میں کے ذریعے ایک مکمل صحت مند 
/ڈینٹل صحت اور اس  عالج معالجہ اور منہ صحت، رویوں کی صحت کاجسمانی

امل ہے۔انے میں معاونت بھی ش عالوہ رکاوٹوں کو ہٹکے
سز وسر نیٹر یڈرآکو کیئر نٹینسوا یا مینجر کیس ،نیٹر یڈرآکو کیئر پآ جب

 آپے۔ ہتاجا کیا رمقر کو جرمین کیئر یکا لیے کے آپو تں یہے وتہں یمم راروگپ
 اسے۔ ہا رتکار تی بہمنصو یکا کا شتانگہد کر مل تھسا کے پآ مینجر کیئر کا

 آپی۔ گوں ہاں یرمرگسی والے رنکورا پو کات روریضی کآپ ں یم بےمنصو
 دافاہم یٹی کآپ اور آپ  لیے کے نےال یبہتر یںمود بہوبالح فاور ت ح صیک

 ر،ٹڈاکا کآپ  میں ٹیم سا کی شتاگہدنے۔ گوں ہل امشر کل م میں عمل کے نےبنا
 پ آلیے کے جس ہےسکتا ہو لامشرد فا سایرا دوس یھبی وئکا یدان انخٹ، پساتھیر

یٹ پڈا تبہمر کایم کاز م کں یمال سو کوں وبصنمے کت داشہگنے۔ ہم اہت حصی ک
 اتروریضی کآپ ا یں یہے تیرلکل اصحداف اہ ےناپآپ ب جن کیا،لگے ئجا یاک

سکتا جا کیا یٹپڈا بھی پہلے کو ناں یمورت صی سایو تے ہ تیآ یلیتبد ئیکو میں
ں یہا ۔ہیں سکتےکر ملومع میں ےربا کے ینیٹروآرڈکر ئیکت وقی ھبی سکآپ ے۔ ہ

کیئر  ۔(TTY: 711( 5472-600-877-1 یںکر بطہار سے سزوسر میمبر پر
آپر اگں یہے تکسر کہ طرابے سآپ ی ھبم ہں۔ یہکا کے رنکات بے سر ٹنوآرڈیک

 کا کوئی دوسرا فرد ہم سے مدد طلب کرے گا۔اہم کنندہ یا کمیونٹی کا فر

کی کلچر کے لحاظ سے حساس صحت 
تعلیم

کا بھی  اور ہم ان کمیونتیز ع کا احترام کرتے ہیںہم اپنے ارکان کے وقار اور تنو
ر ہیں۔ ہم تمام کلچرز، زبانوں، قومیتوں، یں جہاں وہ رہائش پزیاحترام کرتے ہ

نسی سمت بندی حیتوں، مذاہب، جنسوں، جتناظر رکھنے والوں، صالنسلی 
صی ضروریات ے والوں اور دیگر خصورکھنے والوں، جنسی شناخت رکھن

ے کے خواہش مند ہیں۔  ضروریات کو پورا کرنے اپنے تمام ارکان کیرکھنے وال
رسکون اور بہتر خدمت فراد پرے منصوبے میں تمام اماری خواہش ہے کہ ہماہ

 محسوس کریں۔وصول کرنے واال
ُ
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استعمال کے لیے لیے ہمارے پاس آپ کے انہ زندگی گزارنے کے صحت مند
د ہیں۔ ہمارے صحت کے تعلیمی پروگراموں میں خوروگرام اور سرگرمیاں کئی پ

 خدمات یکھ بھال شامل ہیں۔ انر خود سے بیماری کی دسے نگہداشت، بچاؤ او
میمبر سروسز سے  مہربانی یہاں پر راہزید معلومات کے لیے، بکے بارے میں م

۔ TTY 711؛ 5472-600-877-1 کریں رابطہ
ِ

نسلمیونٹی ایڈوائزری کاؤک
Trilliumی ایڈوائزری کاؤنسل  کے پاس دو کمیونٹ)CACs( ہیں۔ ایک CACجنوب  

س، ملٹونوماہ  شمال میں کالکاماCACمائندگی کرتی ہے۔ ایک میں لین کاؤنٹی کی ن
فصف سے زیادہ ارکان  کے نCACدگی کرتی ہے۔ گٹن کاؤنٹیز کی نمائناور واشن

Trillium OHPن لدین/والدین کے والدیرکان ہیں یا ان کے وا کے بھی اTrillium 
OHPظیموں سے جو کان ہیں۔ دیگر ارکان کا تعلق اداروں اور تن کے ارTrillium 

ہیں اور  اپنے تجربات شیئر کرتے CAC کام کرتے ہیں۔ ارکان کے ساتھ مل کر
Trillium ے اپنا فیڈ بیک میں بہتری النے کے لیپروگراموں اور خدمات  کے

لے سے د پر انیشئٹوز کے حوا کو کمیونٹی کی بنیاTrillium کرتے ہیں۔ یہ فراہم
تشخیص ی صحت کی ضروریات کی م کرتے ہیں۔ کمیونٹی کبھی مشورے فراہ
ک کلیدی  ایCACکے منصوبے میں  صحت میں بہتری النے اور کمیونٹی کی
ں، مزید معلومات ت حاصل کرنا چاہتے ہی میں شمولیCACاگر آپ شراکتدار ہے۔ 

  براہپہنچانا چاہتے ہیں تور اپنے خیاالت ہم تک کرنا چاہتے ہیں یا پھحاصل 
/https://www.trilliumohp.comکریں ال کریں یا ہمیں وزٹ مہربانی ہمیں ک

about-us/public-notices/community-advisory-council-public-

notices.html

ِ

OHPکورج لیٹر 
جا جائے گا، جس کو ایک کورج لیٹر بھیھارٹی کی جانب سے آپ اوریگین ہیلتھ ات

 پیکج اور دیکھ بھال  نمبر، آپ کے فوائد کا میمبر سروسز کے فونOHPمیں 
پ کے ہوں گی۔ اس لیٹر میں آے منصوبے کی تفصیالت فراہم کردہ نگہداشت ک

 گی جن کے پاس معلومات بھی شامل ہوںلے ان تمام افراد کی گھر میں رہنے وا
ن ہیلتھ آئی ڈی ہوگی۔اوریگی

شناختی کارڈ )آئی ڈی(
اوریگین ہیلتھ آئی ڈی 

DHSنٹ س پر آپ کا نام، کالئیھ آئی ڈی بھیجیے گی ج آپ کو ایک اوریگین ہیلت
ہوگا وہ اپنا  OHPہ فرد جس کے پاس  تاریخ درج ہوگی۔ ہر ونمبر اور اجراء کی

ٹ کے  مہربانی ہر اپائنٹمنارڈ وصول کرے گا۔ براہریگین ہیلتھ آئی ڈی کذاتی او
ہ کارڈ لے کر جائیں۔ لیے اپنے ساتھ ی

ِ

Trilliumآئی ڈی کارڈ 
Trilliumہا گیا ہوگا کہ آپ  آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ بھیجے گی جس میں ک

Trillium OHPکے ں۔ اس پر آپ کا نام، آپ کے رکن ہی PCPکا نام، آپ کی  
ظوری، کا فون نمبر، پیشگی منارہ، اور میمبر سروسز ڈینٹل نگہداشت کا اد
ے سے  اور فارمیسی کے حوال(سواریوں)ٹرانسپورٹیشن ہنگامی صورتحال، 
ھ اوریگین ہیلتھ آئی ٹمنٹ کے لیے اپنے سات مہربانی ہر اپائنراہسواالت ہوں گے۔ ب

 ڈی کارڈ لے کر جائیں۔ 
ِ

اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر میرے 
ہوں؟ OHP اور Medicareاس پ

 آپ Trilliumتو  کے لیے اہل ہیں Medicare ہے اور آپ OHPاگر آپ کے پاس 
کرنے  منہائی ادا اور قابلی۔ آپ کو مشترکہ بیمہ مات کو مربوط بنائے گکی خد

:اوقتیکہ کہ آپ نےکی ضرورت نہیں، ت
ِ

یں اور یہ خدمات نندہ سے خدمات وصول ک فراہم کTrillium غیرکسی	 
ں؛می نوعیت کی نہیں تھیہنگا

کے وقت آپ کے ں جو خدمات کی وصولی ایسی خدمات وصول کی	 
Medicare اور OHPے تحت شامل نہیں تھیں۔ کے فوائد ک

ورج  صحت کا منصوبہ اور کMedicareہے کہ آپ کے اس کا انحصار اس پر 
کے درمیان وں کو ضم کرنے یا ان  کی مختلف بیمہ کمپنیکی سطح کیا ہے، آپ

ہم آپ سے رابطہ ے میں معاونت کے لیے  سلسلے میں تعاون کرننگہداشت کے
ج میں سب سے آگے  ہے تو یہ کورMedicareے ہیں۔ جب آپ کے پاس کرسکت
کے  کرنے کی یقین دہانی مطلوبہ نگہداشت فراہمپ کو تمام ضروری اور ہے۔ آ
 کمپنی کے  بیمہMedicare آپ، آپ کے فراہم کنندہ اور آپ کے Trilliumلیے 

 کام کرے گی۔ساتھ مل کر
 میں آپ دہری  کورجTrillium Medicare اور Trillium Medicareاگر 

شہ ایک کیس مینجر مبر ہیں، تو آپ کو ہمیروریات رکھنے والے میخصوصی ض
ا ت کو باقاعدگی سے پور کی مکمل شخصی ضروریاہم کیا جاتا ہے، جو آپفرا

ین دہانی ۔ یہ مدد اس بات کی یقے آپ سے رابطہ کرے گاکرنے میں مدد کے لی
اور بغیر کسی داشت وصول کرتے رہیں  نگہاب ہے کہ آپ اعلیکے لیے دستی

الج معالجے کے تاخیر کے آپ کے فراہم کنندہ کی جانب سے طے کردہ ع
س سلسلے میں آپ کو ر آپ محسوس کریں کہ ا پر عمل کرتے رہیں۔ اگمنصوبے

 یا پھر  کیئر مینجرTrillium  مہربانی اس نمبر پرہد کی ضرورت ہے تو برامد
۔5472-600-877-1 رابطہ کریں کیس مینجر سے

ٰ

ِ

جم کیسے حاصل کریں؟میں متر
ی یا پھر اشاروں کی اپائنٹمنٹ کے وقت صوتاگر آپ چاہیں گے تو آپ کو آپ کی 

کریں تو کے لیے کال اپائنٹمنٹ  آپ فراہم کیا جائے گا۔ جبمترجم واال زبان والے 
ک مترجم کی ضرورت ہے اور اپنے فراہم کنندہ کے دفتر میں بتائیں کہ آپ کو ای

ت ہے۔ یہ خدمت آپ کو مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کس زبان میں ضرور
زبان یا اشاروں کی زبان کے مترجم کو صحت کی نگہداشت کے وزٹس کے لیے 

: ہے تو آپ کر سکتے ہیںکی ضرورت

1.  
 

Trilliumکو کال کریں۔ 
 وزٹے کآپ وہ ہ کں یہکے سن ااور ں ریکال کں یمر تدفے کر ٹڈاکے ناپ .2

کے  جمینمتر کے شتانگہدی کت حصں۔ ریکام ظتان کا جممترلیے کے
.www.Oregon.gov/oha/oeiے ہاب یتدسات وملعمر پاں ہیں یمارے ب

https://www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-advisory-council-public-notices.html
https://www.trilliumohp.com/about-us/public-notices/community-advisory-council-public-notices.html
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ایک میمبر کے طور پر میرے 
حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟

 آپ  رکن کے)Trillium Community Health Plan )Trilliumیہ بیان بطور 
داریوں کی وضاحت کرتا ہے۔کے حقوق اور ذمہ 

کے کے رکن کے طور پر، آپ  Trillium Community Health Planبطور 
ں پر درج  کی ذمہ داری ہیں۔ یہا بعض چیزیں ہیں جو آپبعض حقوق ہیں۔ ایسی

  پوچھنا ہو، تو براہ اگر آپ کو کوئی سوالہ داریوں کے حوالے سےحقوق اور ذم
رابطہ کریں۔  پر میمبر سروسز سے 5472-600-877-1ہربانی اس نمبر م

ہیں۔ منٹ سے بات کرنے کا ککیئر مینج

ِ

ر پر اپنے ک کے ایک میمبر کے طوخالفت یا امتیازی سلوآپ کو بغیر کسی م
 کی پاسداری تے ہیں کہ آپ کے حقوقحقوق کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ سمجھ

ھ  ہیں۔ آپ اوریگین ہیلت شکایت درج کروا سکتےجا رہی ہے تو آپ اپنینہیں کی 
 پر TTY 711 یا 0450-642-877-1س نمبر ان نمبروں اتھارٹی کے ذریعے ا

ھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سے بمحتسب اعلی ٰ

۔ ہیں سکتےکر بطہار بھی سے سیٹرنآرڈی و کن شنیمریکڈسان نے ک Trillium آپ 
 نیٹر، ان ڈسکریمینشن کوآرڈی جینو ایلن، ن

gilbert.e.allen@trilliumchp.com .

 555 International Way, Building B, 

Springfield, OR 97477 

5472-600-877، ٹال فری 3618-650-541 :فون  

TTY 711ا ی

 بھی (صغیر سن)فراد  برس سے کم عمر ا18ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب 
کا اظہار کرسکتے ہیں  حاصل کرنے کی خواہش  سے نگہداشت کی خدماتخود

ے لیے پڑھیں، ''صغیر سن تی ہے۔ مزید معلومات کیا ان کو ضرورت پڑ سک
 اشت۔'' اس کتابچہ میں آپدی برائے صحت کی نگہد رسائی اور رضامن:حقوق

د سے  کے بارے میں بتایا جائے گا جو صغیر سن خوکو ان خدمات کی نوعت
غیر سن افراد ی بتایا جاتا ہے کہ صں۔ اس میں آپ کو یہ بھحاصل کر سکتے ہی

کیا جا سکتا ہے۔ ت کو کس طرح سے شیئر کی نگہداشت کی معلوماکی صحت 
 .https://www.oregon:ن الئن پڑھ سکتے ہیںاں پر اس کتابچہ کو آآپ یہ

gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/YOUTH/Documents/minor-
rights.pdf 

ے حقوقمیمبر ک
TRILLIUMق حاصل ہے کہ:کن کے طور پر آپ کو ح کے ر

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ری رازداری سے کروائیں۔اپنا عالج معالجہ وقار، عزت اور پو

ر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا آپ فراہم کنندہ کی ڈائریکٹری میں دیکھ ک
کر رہا ہے یا نہیں۔فراہم کنندہ نئے ارکان کو قبول 

لجہ کروائیں جس طرح  اسی طرح سے عالج معااہم کنندگان سے بالکلفر
نگہداشت حاصل کرتے ہیں۔ سے دیگر افراد صحت کی 

اپنے انتخابات کو تبدیل کریں۔ اپنے فراہم کنندگان کا انتخاب کریں اور 

 یا کسی دوسرے فراہم کنندہ سے ریفرل حاصل کئے بغیر PCPاپنے 
 ات کے لیے خود کو براہرویوں کی صحت یا فیملی پالننگ کی خدم

راست ریفر کریں۔ 

رد یا دوسرے کسی مدد ی اپائنٹمنٹ پر اپنے کسی دوست، خاندان کے فاپن
گار کو الئیں۔ 

بنانے میں شامل ہوں۔ ج معالجے کا منصوبہ اپنے عال

ل نہیں کے بارے اپنے عارضوں، جو کچھ شامل ہے، اور جو کچھ شام
علومات وصول کریں، تاکہ آپ اپنے عالج معالجے کے بارے میں میں م

س فارمیٹ میں حاصل ومات اپنی زبان اور ابہتر فیصلے کر پائیں۔ یہ معل
کرں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ 

ریں کہ آپ کردیں اور یہ معلوم کعالج معالجے قبول کریں یا ان کا انکار 
دمت کا انکار ی بنیاد پر کیا ہوسکتا ہے۔ عدالتی حکم کی خکے فیصلے ک

نہیں کیا جاسکتا۔ 

یں آپ کے حقوق، ذمہ داریوں، ایسا تحریری مواد حاصل کریں جس م
  ہیں اور ہنگامی صورتح سے خدمات حاصل کرنیفوائد اور کس طر

بارے میں بتایا گیا ہو۔ میں کیا کرنا ہے کہ 

مواد کی وضاحت ایسی صورت میں حاصل کریں جو آپ سمجھ پائیں 
 جو آپ کی اپنی زبان میں ہو۔ اور

CCOs ے بارے میں معلومات کی نگہداشت کے نظام ک اور صحت
حاصل کریں۔ 

ان کا کے کلچر اور آپ کی زبایسی خدمات حاصل کریں جن میں آپ 
دستیاب سے بھی قریب ہوں۔ اگر خیال رکھا جائے اور یہ آپ کی رہائش 

روایتی مقامات پر بھی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوں، تو آپ غیر

ہداشت حاصل کریں اور یونٹی کی بنیاد پر نگمربوط نگہداشت، کم
طرح سے حاصل کریں کہ جو آپ کی زبان اور نگہداشت کی منقلی اس 

 یا نرسنگ کے مراکز ہو تاکہ آپ کو اسپتالچر کے لحاظ سے موزوں کل
یں وزٹ کم سے کم کرنے پڑیں۔ م

ِ

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/YOUTH/Documents/minor-rights.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/YOUTH/Documents/minor-rights.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/YOUTH/Documents/minor-rights.pdf
mailto:gilbert.e.allen@trilliumchp.com


TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :21   | میمبر سروس ٹال فری

 	

 	

 	

 	

 لیے مطلوبہ خدمات الت کی تشخیص کرنے کےآپ کی صحت کی ح
صل کریں۔حا

تخاب، اصل کریں جو آپ کو ان نگہداشت اور خدمات حفرد پر مرکوز
کے پ کی صحت کی ضروریات دیتی ہے۔ یہ نگہداشت آآزادی اور وقار 

پورا تسلیم شدہ معیارت کو اس میں عمومی طور پر لحاظ سے ہوگی اور 
کیا جاتاہے۔

گہداشت ٹیم کے یکھ بھال کرنے والی نی عمومی نگہداشت کی دآپ ک
ستحکم رشتہ رکھیں۔ساتھ م

کو استعمال کرنے اور مطلوبہ وسائل کے  کی نگہداشت کے نظام صحت
:اس میں شامل ہوسکتے ہیںں۔  کے لیے مدد حاصل کریحصول

1. 

 

 

 

 

 

 

 مترجمینہل صحت کی نگہداشت کےسندیافتہ اور ا

ایتی صحت کے کارکنان سندیافتہ رو.2

کمیونٹی ہیلتھ ورکرز .3

ہرین ہم عمر تندرستی کے ما.4

ے ماہرین ہم عمر معاونت ک.5

ڈوالز .6

صحت کا نیوی گیٹر ذاتی .7

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 حاصل کریں۔ ؤ کی شامل کردہ خدماتبچا

 گھنٹے 24ساتوں دن، دن کے وری کے بغیر ہفتے کے پیشگی منظ
دمات حاصل کریں۔ فوری اور ہنگامی خ

ات کے لیے ل شدہ مربوط کردہ خدم صحت کی بنیاد پر شامآپ کی
اصل کریں۔ م کنندگان کے ریفرل حخصوصی فراہ

مات پ کے عارضوں، آپ جو خدرڈ رکھوائیں جس میں آکلینکل ریکا
 اور ریفرل شامل ہیں۔ حاصل کرتے ہیں وہ

سی صورتیں بھی ہو ک رسائی حاصل کریں۔ ایاپنے کلینکل ریکارڈ ت
 کو محدود کر دیا  جانب سے آپ کی رسائیی ہیں کہ جب قانون کیسکت
ے۔ جائ

یکارڈ منتقل کریں۔ ندہ کو اپنا کلینکل رایک دوسرے فراہم کن

ڈ کو درست یا تبدیل یے اپنے کلینکل ریکاریوں سے پاک ہونے کے لغلط
ریں۔ ک

 آپ ت کا بیان دیں۔ اس میںلسلے میں اپنی خواہشاعالج معالجے کے س
  عالج معالجے کو قبولکے طبی، جراحتی یا پھر رویوں کی صحت کے

میں اظہار ہو سکتا ہے۔ اس  کرنے کی خواہشات کا کرنے یا اس کا انکار
کتا  مختیار نامہ بھی ہوس حوالے سے ہدایات اورآپ کی نگہداشت کے

ہے۔ 

لے اس کا  تبدیلی پر عمل سے پہر یا ان میں آنے والیفوائد کے انکا
میں الزمی  یا ریاست کے قوانین تحریری نوٹس وصول کریں۔ اگر وفاقی

و نوٹس وصول ہو۔ زمی نہیں ہے کہ آپ کنہ ہو تو ال

 یا اپیل دائر کریں۔ شکایت

Trillium Community Health Plan یا OHP جانب سے کئے  کی
 کا کہیں۔ ے فیصلے سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو سماعتجانے وال

صل کریں، کی ترجمے کی خدمات حا اہل صحت کی نگہداشت سندیافتہ یا	 
ینگوچ کے مترجمین۔ بشمول سائن ل

ریں۔ کا نوٹس بروقت حاصل ک اپائنمنٹ کی منسوخی کسی	 

کرنا کرنے دیں جو آپ نہیں تھ ایسا کوئی کام مت وگوں کو اپنے سال	 
ی ے کے لیے یا پھر آپ ک کہ وہ آپ کو سزا دینچاہتے، ہو سکتاہے

آپ کو اس طرح کے کام ے آسان بنانے کے لیے نگہداشت کو اپنے لئ
کرنے پر مجبور کریں۔ 

اتھ مجھتے ہیں کہ آپ کے سکروائیں اور اگر آپ سپنے ساتھ اچھا برتاؤ ا	 
ث آپ کے رجہ ذیل اسباب کے باعکیا جا رہاہے اور منداچھا برتاؤ نہیں 

 :و شکایت کروائیں سلوک کیا جا رہاہے تساتھ امتیازی
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 	Trillium Community Health Planت ھ برقی طور پر معلوما کے سات
انتخاب کر سکتے ہیں۔  کرنے یا نہ کرنے کا شیئر کریں۔ آپ اس کو

میمبر کی ذمہ داریاں
TRILLIUMپر آپ کو حق حاصل ہے کہ: کے رکن کے طور 

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ا انتخاب کریں ادی نگہداشت ڈینٹسٹ کبنیادی نگہداشت فراہم کنندہ اور بنی
ں۔خاب میں مدد حاصل کرییا انت

Trillium Community Health Planفراہم کنندگان اور  کے عملے ،
زت سے پیش آئیں۔کلینکل عملے کے ساتھ ع

یں۔ٹمنٹس پر وقت پر پہنچاپائن

ہ پائیں تو ہوجائے یا پھر آپ آ ننٹ پر آنے میں تاخیر اگر آپ کو اپائنٹم
 کرکے مطلع کر دیں۔پیشگی کال

پ کروائیں،  انے کے لیے ساالنہ چیکنے آپ کو صحت مند رکھاپ
ریں۔اؤ کی نگہداشت حاصل ک کے دورے کریں اور بچتندرستی

ت کی ضروریات کے ک اپنی صحت کی نگہداشہنگامی صورتحال ت
تعمال کریں۔ کو اسPCPے میں اپنے سلسل

اسب انداز میں استعمال کریں۔ہنگامی نگہداشت کو منفوری اور 

 گھنٹوں 72 ہیں تو اس بارے میں امی خدمات استعمال کیاگر آپ نے ہنگ
 کو مطلع کردیں۔PCPے کے اندر اپن

َ
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 PCPسوس ہو تو، و دکھانے کی ضرورت محاگر آپ کو کسی ماہر ک
جن میں آپ ی صورتیں بھی ہیں کہ رل حاصل کریں۔ بعض ایسسے ریف

ی ضرورت نہیں ہے۔کو ریفرل ک

 آپ کو بہترین تھ مخلص رہیں تاکہ وہ فراہم کنندگان کے سااپنے
ت فراہم کر پائیں۔نگہداش

اہم کنندگان کی  کرنے کے لیے اپنے فری صحت کا ریکارڈ حاصل اپن
ت نامے پر ڈ کے اجرا؍ کے لے اجازریں۔ آپ کو اپنے ریکارمدد ک

 کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔دستخط کرنے

اگر کوئی چیز واضح نہ ہو تو سوال پوچھیں۔

Trillium ے کے لیے،  بہترین انتخابات کرناپنی صحت کے بارے میں

Community Health Plan ،ور نگہداشت کی ٹیم اپنے فراہم کنندگان ا
مات استعمال کریں۔ حاصل ہونے والی معلوسے

پنے فراہم کنندے کی وبہ تشکیل دینے میں اے عالج معالجے کا منصاپن
دد کریں۔م

ن کے بارے نندگان کی ہدایات پر عمل کریں یا دیگر آپش اپنے فراہم ک
کریں۔میں معلوم 

طبی آئی ڈی  ہے اور اپنا OHPپاس ہ کوبتائیں کہ آپ کے اپنے فراہم کنند
ں۔ نٹمنٹس پر لے کر جائیکارڈ اپائ

: کو بتائیں)OHP( اوریگین ہیلتھ پالن

1. 

 

 

 

 

ریں۔پنا فون نمبر تبدیل کاگر ا
یل کریں۔اگر اپنا پتہ تبد.2
 بچہ پیدا کریں۔ ہو گئی ہیں یا جب آپاگر آپ حاملہ.3
دان جائے یا گھر میں آئے۔ پ کے گھر سے کوئی خاناگر آ.4
ئی دوسرا بیمہ ہے۔اگر آپ کے پاس کو.5

ان کی ادائیگی کریں۔خدمات شامل نہیں ہیں جو 

Trillium  تو  اگر آپ کو پیسے ملیںخمی ہونے کی صورت میںز

Community Health Planکریں۔ یہ رقم سے واپس لینے میں مدد کی پی 
 طور پر ادا خمی ہونے کے فوائد کےی ہی ہوگی جو ہم نے زصرف اتن
کی تھی۔

Trillium Community شکایت وغیرہ ہو تو سی بھی قسم کا مسئلہ، ک

Health Plan توجہ مبذول کروائیں۔ کی اس جانب

 حاصل (اںسواری)ٹ ٹرانسپورٹیشن س کے لیے نان امیگرینگر آپ اپنی اپائنٹمنٹا
اور ذمہ داریاں  کے مندرجہ ذیل حقوق بطور ایک مسافر کے آپکرتے ہیں تو 

ہیں۔

مسافر کے حقوق
OHPحاصل ہے کہ: کے رکن کے طور پر آپ کوحق 

یوں تک بروقت اور موزوں سوار گھنٹے محفوظ، 24 دن، دن کے 365سال کے 
یں؛رسائی حاصل کر

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ت کے لحاظ سے موزوں نٹمنٹ کی جگہ اور الگاپنی ضروریات، اپائ
ریں؛رین گاڑی میں سواری کت

 Trilliumسے  کی جانب NEMTوصول نہ کیا جائے؛ خدمات کا بل 

 NEMTٹر کی جانب سے دگان کے ذیلی کانٹریکانسپورٹیشن فراہم کننٹر 
یا جائے؛دمات کا بل وصول نہ کخ

 Trillium کی NEMTطریقہ کار تک رسائی؛ کی پالیسیاں اور 

 درخواست کے  اندر آپ کی سواری کی گھنٹوں کے72فیصلے کے  
نے سے قبل س وصول کریں۔ انکار کرانکار کے بارے میں تحریری نوٹ

 دو ارکان  یہ موزوں ہے عملے کےیقین دہانی کے لیے کہاس بات کی 
 جائزہ لیتے ہیں۔ درخواست کا

گی جس کے پاس آپ م کنندہ کے پاس جائے ر کی ایک نقل اس فراہانکا 
 ہوگا کہ اگر ے تھا۔ یہ اس صورت میںکھانے کے لیے شیڈول طکے د

ور انہوں نے آپ  نیٹ ورک کا حصہ ہو ا کےTrilliumنندہ بھی فراہم ک
ت بھی کی ہو۔ف سے سواری کی درخواسکی طر

کریں؛چکا ہو تو نوٹس وصول  سواری کا وقت طے ہو جب آپ کی 

ائے یا آپ کے سرپرست، ب سے درخواست نہ کی ججب تک آپ کی جان 
 اپنی  نہ کیا گیا ہو، آپ کو جانب سے اس کا اطالقوالدین یا نمائندے کی

وہاں پر نہ  منٹ پہلے یا عمارت کھلنے سے پہلے 15اپائنٹمنٹ سے 
ے؛ اورچھوڑا جائ

قت  منٹوں کے و15ہونے کے ٹ والی عمارت کے بند آپ کی اپائنٹمن 
س یے نہ آئے یا آپ نے جعد آپ کو اٹھانے کے لسے زیادہ وقت کے ب
 سے ایک گھنٹے سے است کی تھی اس کے بعدوقت اٹھانے کی درخو

 درخواست نہ کی ہو تاوقتیکہ آپ نے اس کیدہ تاخیر نہ کی جائے، زیا
ر تم ہوجائے گی یا میمبعد آپ کی اپائنٹمنٹ خ اس کے بند ہونے کے بیا

کے سرپرست، والدین یا  کی گئی ہے یا میمبر کی جانب سے درخواست
 اطالق ہے۔ ہ قابلنمائندے کی جانب سے ی

:گاڑی میں سواریایک  
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قے اس میں آپ آرامدہ طریوغیرہ سے صاف ہو اور کچرے 
؛سے سواری کر پائیں

ہونا الزم ہیں، تو اس قانونی طور پر گاڑی میں اگر حفاظتی بیلٹ 
ں انداز میں لگے ہوئے ہوں۔میں حفاظتی بیلٹ موزو

یڈ بجھانے کا آلہ، روڈسائطبی امداد کا بکس، آگ اس میں ابتدائی 
گ دینے کے آالت، فلیش الئیٹ، خراب میں رفلیکٹرز یا وارنن

پوزبل جکڑنے کے آالت، اور ڈسمیں ٹائر کو برف میں موسم 
وں؛دستانے موجود ہ

 	

ٹریچر کو جکڑ کر س میں ویل چیئر یا اساگر موزوں ہو تو ا
رکھنے کے لیے تمام ضروری چیزیں موجود ہوں۔

ں جانب ں ہو اور اس میں دونوالنے کی اچھی حالت مییہ چ
ر ہارن لگے ہوئے ہوں دیکھنے واال آئینہ اوکے اور پیچھے 

ٹ، ٹیل الئیٹ اور ینے والی بتی، ہیڈالئیاور موڑنے کا اشارہ د
م کر رہے ہوں۔یلڈ کے وائپرز بھی کاونڈش

 شرائط کو پورا  ڈرائیور کی ریاستیNEMTالنے واال ڈرائیور اس کو چ
کرے۔

ت کا و اور اس کے پاس ریاسس کی رجسٹریشن درست ہا 	
ہوڈرائیور الئسنس 
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جرمانہ ماضی، میں مجس ہے، چ کی گئی کے ماضی کی جاناس 
ر حملہ کرنے والے کے طوکے طور پر ماضی، جنسی ڈرائیور 

شامل ہیںت کی ٹیسٹنگ کی جانچ پر حیثیت اور منشیا

اور خصوصی ضروریات اڑی چالنے اور معذور اس کے پاس گ
ی تربیت ہو۔ اونت کرنے کی دستاویزرکھنے والے افراد کی مع

است میں ت اپنی سواری کی درخو ریاستی قوانین کے تحوفاقی اور	 
:ں جب کریں۔ اس میں شامل ہیموزوں تبدیلی

	 

	 

	 

ر افراد کو نقصان ا گاڑی میں موجود دیگڈرائیور آپ کو ی
ے،چانے کی دھمکی دیتا ہپہن

ایسا رویہ کرتا تا ہے یا کوئی دوسرا گاڑی اس طرح سے چال
سرے ڑی میں بیٹھے ہوئے دو کے باعث آپ کو یا گاہے جس

اہنچنے کا اندیشہ ہے، یلوگوں کو نقصان پ

ر افراد کے لیے ے یا گارڑی موجود دیگیا پھر وہ آپ کے لی
ہے۔خطرہ 

 	

 	

 	

 	

 	

اور قواعد کی  اطالق قوانین ر قابلایبلٹیز ایکٹ اور دیگتھ ڈس امیریکنز و
یں تبدیلیوں کی  اپنی سواری یا سفر م کو پورا کرنے کے لیےضروریات

ست کریں؛درخوا

Trillium خالف اری کے انکار کرنے کےپاس شکایت کرنے یا سو کے 
موصول کریں؛ہل ہوں اور جواب بھی اپیل کرنے کے ا

Trillium ی کے لیے  ذمہ داریوں کی پالیسکی مسافر کے حقوق اور
پائیں؛سفارشات دے 

ثانی کی درخواست کریں۔ئیں اور اپیل یا نظرشکایت درج کروا

دائیگیاں وصول کریں۔شامل خدمات کی باز ا

ِ ِ

ِ

اںمسافر کی ذمہ داری
OHPآپ اتفاق کرتے ہیں: رکن کے طور پر 

 	

 	

 	

 کی (یوںسوار)سواری کی درخواست کرتے وقت اپنی ٹرانسپورٹیشن 
مل تشخیص کریں؛ضروریات کی مک

ی ہے کہ جس کی  کوئی ایسی تبدیلی آت کی صحت کی کیفیت میںاگر آپ
ا آنا ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑ  آپ کے لیے جس گاڑی کوجہ سے
 مطلع کردیں؛ کوMTMو اس بارے میں سکتاہے ت

ا آپ کا کا وقت طے کرلیں۔ آپ یے ممکن ہو سکے سواری جتنا پہل
:طے کر سکتے ہیںنمائندہ وقت 

	 

	 

	 

 دن پیشگی؛90 -رتبہ کی اپائنٹمینٹسایک م

وقت میں تمام مطلوبہ  ایک ہی - اپائنٹمینٹسبار بار ہونے والی
 دن پیشگی؛90کرلیں، سواریوں کا وقت مقرر 

لد از جلد کال کریں ج- دن کی اپائنٹمینٹس اسی

 	

 	

 	

 	

ا یا ویپ استعمال نہ کیتمباکو نوشی، ایروسال اڑی میں کسی بھی وقت گ
جائے؛

اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جو ے وقت وہ تمام چیزیں گاڑی کو چھوڑت
ھ الئے تھے؛آپ اپنے سات

یاستی اور والے سے تمام مقامی، رتحفظ کے معیارات کے حمسافر کے 
 جائے؛ قوانین مطابق عمل کیا کے (سواریوں)سپورٹیشن وفاقی ٹران

ر میں  یا پھر آپ کو اگر سف برس یا اس سے کم ہے12اگر آپ کی عمر 
عاون کو ی اپائنٹمنٹ پر کسی مضرورت پڑتی ہے تو اپنکسی کی مدد کی 

 جائیں۔اپنے ساتھ لے

ے والدین، دادا، دادی  والدین، سرپرست، سوتیلیہ معاون کوئی 	
یں سے کوئی موجود وئی نمائندہ۔ اگر ان ما نانا، نانی یا پھر کی

ر پر کسی ا سرپرست کو الزمی طوہو، تو آپ کے والدین ینہ 
عمر کے فرد کو آپ کا لغ فرد یا اس سے بڑی  برس کے با18

 برس 18معاون جازت نامہ دینا ہوگا۔ معاون ہونےکا تحریری 
ر نہیں ہوسکتا؛سے کم عم

 	

 	

 	

 کے قانون  کے حوالے سے اوریگین(سواریوں)ٹرانسپورٹیشن محفوظ 
صب کریں؛ظتی سیٹیں مہیا اور نکے تحت حفا

آپ کے سفر کے لیے درکار دیگر سامان جیسا کہ آکسیجن، ویل چیئرز یا 
کینز وغیرہ بھی فراہم کرے؛

 حوالے سے زوں تبدیلیاں کرنے کے سواری یا سفر میں موآپ کی
Trilliumور  اMTMکام کریں اگر کے ساتھ مل کر :

	 

	 

	 

	 

	 

	 

و نقصان موجود دیگر مسافروں کڈرائیور یا گاڑی میں آپ نے 
ھمکی دی ہے،پہنچانے کی د

 راست گر افراد کے لیے براہور گاڑی میں موجود دیڈرائیور ا
خطرہ ہیں،

 ہیں کہ جس ے یا حاالت پیدا کرتےکوئی ایسا رویہ اختیار کرت
 لیے  موجود دیگر افراد کے ڈرائیور یا گاڑی میںکی وجہ سے

خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

 Trillium ے باعثیار کرتے ہیں کہ جس ککوئی ایسا رویہ اخت
 کسی تبدیلی یا صحت کے مراکز بغیرائے میں مقامی ڈاکٹر کی ر

انکار کر دیتے ہیں۔خدمات فراہم کرنے سے کے مزید 

ا، یا اکثر اوقات نہ پہنچن شدہ سواری کے وقت پرطے

ا،؛ر سواری منسوخ کر دینسواری کے دن اکث

ِ

 	

 	

 	

فراہم رخواست کردہ معلومات واستوں کے لیے تمام دباز ادائیگی کی درخ
کریں؛

ے تو ریاستی ائد ادائیگی کی گئی ہ بازادائیگی کے ضمن زاگر آپ کو
ے تحت وہ واپس کردیں؛قوانین ک

ہ مبذول کروائیں؛ کی توجTrilliumجانب مسائل اور شکایات کی 
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جب آپ کو طبی نگہداشت کی ضرورت 
پڑے تو اس کو کیسے حاصل کریں

روں؟کالش تے سیکدہ ننکم راہفا یر ٹڈاکں یم
ُ Trillium ل نہیں ہے۔ آپ ک میں شام اس ہینڈ بکنندگان کی ڈائریکٹری کی فراہم

پی آپ ک کے ساتھ ایک کاڈ بتھا تو اس وقت اس ہینہلی مرتبہ داخلہ لیا نے جب پ
 کی ضرورت اگر آپ کو دوسری کاپیذریعے بھیجی گئی تھی۔ کو بھی ڈاک کے 

ہ  ہے تو آپ فراہم کنندپاس انٹرنیٹ کی سہولتہے تو ہمیں کال کریں۔ اگر آپ کے 
نٹ حاصل کر ا فراہم کنندہ کی ڈائریکٹری کا یہاں سے پرتالش کر سکتے ہیں ی

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location :سکتے ہیں

ُ

Trillium راگں۔ یہے ہر ک نہیں لقبو کو ںیضورم نئے نگاکنند ہمافر بعض کے 
ہا ر کر لقبو کو ںیضومر نئے جو ہے شتال کیدہ ننکم راہفے سایی سکو کآپ 
تو  ،ہو لتابو ھیبان زبری دوسی وئکوہ العے کزی ریگانو جدہ کنن ہمافر یساا یا ہے

Trillium ورطی الزمو کآپ ے یلے کت شانگہد کی لمعمو کی لاتپاسں۔ ریکال کو ک 
:گاوہا رنکاب ختانا کال سپتا دجومو میں ییکٹررڈائی کدہ ننکم راہف ی کTrilliumر پ

Legacy Meridian Park Hospital 
 19300 SW 65th Ave., Tualatin, OR 97062 

503-692-1212 TTY users call 711 
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-

 park-medical-center.aspx

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

503-674-1122 TTY users call 711 
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-mount-

 hood-medical-center.aspx

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

503-413-2200 TTY users call 71 
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/

legacy-emanuel-medical-center

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

(503) 413-7711 TTY Users Call 711 
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/

 legacy-good-samaritan-medical-center

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

503-494-8311 TTY users call 711 
 https://www.ohsu.edu/visit/ohsu-hospital-portland

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

503-257-2500 TTY users call 711 
 www.adventisthealth.org/portland/

کیا ہے؟بنیادی نگہداشت 
ادی نگہداشت الج معالجہ ہے جو بنیمی طبی نگہداشت اور عبنیادی نگہداشت عمو

:یں شامل ہےراہم کیا جاتاہے۔ اس م کی جانب سے ف)PCP(ندہ فراہم کن
 	

 	
 	
 	
 	

ا شروع ات جو صحت کے مسئلہ کحت کی نگہداشت کی خدمبچاؤ کی ص
ال کے طور ہونے سے روکتی ہیں۔ مثا لیتی ہیں یا اس کو میں ہی پتہ لگ
یکے؛یپ سمیرز یا حفاظتی ٹ، پ(چھاتی کا ایکس رے)م پر، میموگرا

زیابیطس یا دمہ؛ : کی نگہداشت، جیسا کہجاری شدید عارضوں
پر لکھی گئی ادویاتنسخے 

ل؛ اورصوصی نگہداشت کے ریفرخ
تو اسپتال میں داخلہ۔اگر ضرورت پڑے 

 راہم کنندہ کا انتخابمیں بنیادی نگہداشت ف
کیسے کروں گا؟

 ے ارکان کے پاس الزمی کTrillium ضروری ہے۔  کو جاننا بہتPCPآپ کے 
اب  کا انتخPCPنسلک کسی  سے مTrilliumیئے۔ آپ  ہونا چاہPCPطور پر 

تخاب کرنے  کا انPCPکرسکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی مقرر کرسکتے ہیں، یا ہم 
کو دکھانا چاہتے ہیں۔  PCPبتائیں کہ آپ کس ں کال کریں اور ہمیں کے لیے ہمی
 PCPکسیہ نہیں بتایا کہ آپ اندر ہم کو کال کرکے  دنوں کے 30اگر آپ نے 

۔ جب تک آپ ے ایک مقرر کر دیں گےکو دکھانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے لی
 جانب سے فراہم س وقت تک آپ کو ہماریا انتخاب نہیں کرتے، ا کPCPاپنے 
 لیے  کو تبدیل کرنے کےPCPیک مرتبہ جب آپ اپنے  استعمال کرنا ہوگا۔ اکنندہ

illiumrTپہلی تاریخ پر د آنے والے مہینے کی  کریں گے، تو اس کے بع کو کال
ر  کو کال کTrilliumھی  معلوم کرنے کے لیے بعمل درآمد ہوگا۔ آپ یہاس پر 

 کوئی رر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مقPCPلیے کون سے سکتے ہیں کہ آپ کے 
یں۔ سے رابطہ کرTrilliumب کرنا چاہتے ہیں، تو  منتخPCPمختلف 

ٓ Trillium کے PCPمیں موجود ائریکٹری کنندہ کی ڈی فہرست ہماری فراہم  ک
ہ نئے مریضوں کو  کنندگان ہوسکتا ہے کت میں شامل بعض فراہمہے۔ اس فہرس

 فراہم رابطہ کرکے ان موجودہ سے Trilliumمہربانی   نہ کر رہے ہوں۔ براہقبول
ہے ہیں اور یہ  مریضوں کو قبول کر رست معلوم کریں جو نئےکنندوں کی فہر

مال کرتا ہے۔ندہ کون سی زبان استعلوم کریں کہ فراہم کنبھی مع

ِ

 آپ Trilliumے، ہا یگا دی کر یلتبد کو PCP ے کآپہ کے یلے کے رنکع لطمو کآپ 
د مد لیے کے نےکر منتخب PCPا ناپو کآپ ر اگا۔ گے جیھبارڈ ک ڈیی آئا ینک ایو ک

 :سروس کو کال کریں کی میمبر Trilliumر  کی ضرورت ہے تو، اس نمبر پ
1-877-600-5472 ،TTY: 711 5جے سے شام  ب8 پیر سے جمعہ، صبح 

بجے تک۔

کے  )IHS(ڈین ہیلتھ سروسز سکا کے اصل باشندے انمریکن انڈینز اور االا
 )NARA( ویسٹ یریکن ریہیبلی ٹیشن ایسوسیئشن آف دی نارتھکلینکس یا نیٹو ام

 میں CCO آپ  ہیں۔ یہ درست ہے چاہےنگہداشت حاصل کر سکتےدونوں سے 
ً اس بھی الزما ہے۔ کلینک کو )FFS( کی فی فار سروس OHPپ کے ہیں یا آ

https://findaprovider.trilliumhealthplan.com/location
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-park-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-park-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-mount-hood-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-mount-hood-medical-center.aspx
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-emanuel-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-emanuel-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-good-samaritan-medical-center
https://www.legacyhealth.org/doctors-and-locations/hospitals/legacy-good-samaritan-medical-center
https://www.ohsu.edu/visit/ohsu-hospital-portland
http://www.adventisthealth.org/portland/
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جس طرح سے نیٹ ورک کے فراہم کنندگان بل وصول کرنا چاہیئے طرح سے 
 میں خدمات حاصل I/T/U شدہ ایک قبائل رکن  میں داخلCCOہیں۔ اگر کرتے 

 NARA قبائلی رکن کو I/T/U محسوس کی جائے تو کرتا ہے، تو اگر ضرورت
امریکن ہیلتھ میہ تین طرح کے نیٹو  کا سرناI/T/Uکتا ہے۔ میں بھی ریفر کر س

:ی نشاندہی کرتا ہےسروسز ک
 	
 	
 	

)IHS(ڈین ہیلتھ سروسز ان
کنندگانقبائلی صحت کے فراہم 

حت کے فراہم کنندگانشہری انڈین ص

 کے ساتھ اپائنٹمنٹ کس PCPمیں اپنے 
 سے طے کروں گا؟طرح

کسی کو مقرر کر  کرلیں یا آپ کے لیے  منتخبPCPایک مرتبہ جب آپ اپنا 
ی ے کریں۔ اس طرح سے کوئ کے ساتھ اپائنٹمنٹ طائے تو جلد از جلد اسدیا ج

دوسرے  کو ایک PCPور آپ کے ے سے پہلے ہی آپ کو اطبی مسئلہ پیدا ہون
 مہربانی معمول کی، غیر ہنگامی راہننے کا موقع ملے گا۔ بکے بارے میں جا

النہ معائنے کے لیے کو پیشگی کال کریں۔ سا PCPنٹس کے لیے اپنے اپائنٹمی
اپ ل کریں جب آپ کو چیک  اس وقت کاPCPں۔ اپنے ئے ہفتے پہلے کال کریک

پ کی طبیعت خراب ہو۔کروانا ہو یا جب آ

ِ

PCPآپ کا 
 	

 	

 	

 	

ہے اور وہ طبی ے بارے میں علم ہوتا اس کو آپ کی میڈیکل ہسٹری ک
ت کی ہدایات دیتا ہے۔نگہداش

 ریکارڈ کو ایک ہی م کرنے کے لیے وہ طبیآپ کو بہتر خدمت فراہ
ہ پر رکھتا ہے۔جگ

ہ آپ کو دن یا رات میں کسی بھی وقت  کی یقین دہانی کرے کاس بات
لے۔ دن، طبی نگہداشت م7ے ہفتے ک

 کے انتظامات کرے۔یا اسپتال کی نگہداشتآپ کے لیے ماہرین 

ے پاس اپائنٹمینٹس: کPCPآپ کے 
 	

 	

الت گر آپ کے ذہن میں سوا سے بات چیت کرنے کے لیے اPCPاپنے 
رست اپنے ساتھ الئیں۔ تو ان کی بھی ایک فہیا طبی خدشات ہوں

 ویٹامنز استعمال کرتے والی جو ادویات اور آپ نسخے پر لکھی جانے
 کو دیں۔PCPئیں اور ہرست اپنے ساتھ لے جاہیں ان کی بھی ایک ف

ے تبدیل کروں؟ کس طرح سPCPیں اپنا م
۔ بر سروسز کو کال کریں میمTrillium ہیں تو  تبدیل کرنا چاہتےPCPاگر آپ اپنا 

ں کو قبول راہم کنندہ نئے مریضوامل اگر کوئی دوسرا فہمارے نیٹ ورک میں ش
 PCPیں دو مرتبہ اپنا  کرسکتے ہیں۔ آپ سال م تبدیلPCPتو آپ اپنا کر رہا ہے 

تبدیل کر سکتے ہیں۔

قات کے  کے ساتھ بہتر تعلPCPآپ کے 
ورے ہیں:لیے یہ چند مش

یں اور ان پر جائیں۔ تھ اپائنٹمینٹس طے کر کے ساPCPاپنے مقرر کردہ    .1
اہرین کے پاس ریفرل ے بھی کرواتے، بشمول مآپ جو تمام عالج معالج

 پر ہے۔PCPپ کے س کی تمام ذمہ داری آا

2.   

   

لد کال کریں اور چیک مریض ہیں، تو جلد از ج پر نئے  Trillium آپاگر
اس طرح سے آپ کے  ساتھ وقت مقرر کریں۔  کےPCPپ کروانے کے ا

PCP صحت کی ننے اور آپ کی مخصوص کو آپ کے بارے میں جا
پ  ا چیک-م ہوگا۔ یاد رکھیںوریات کے بارے میں علنگہداشت کی ضر

 ول کی نگہداشت کا حصہ رکھنے کے معائنے معماور صحت کو بحال
 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اگراصل کرنے کے لیے کئی ہیں اور اپائنٹمنٹ ح

ے کلینک کو بتائیں۔ت کی ضرورت ہے تو اپنآپ کو ہنگامی نگہداش

قت و کے ٹزو پہلے پنےاآپ ہ کں یہے تدیرار ق مزال یہ کلینکس بعض.3
کا آپ وہ ہ کں یہکے سان اور ں ریکہ طرابے سس فآ یکلمیڈ بقہسا پنےا

 یکآپ ے سارڈ کریاس ں۔ یکر منتقل کو PCP نئےے کآپ ارڈ کریی بط
 ےئنے ساس اور ے ہی تمل دمد میں نےکر معلوم یہسٹر مکمل کی صحت

PCP ۔ہے ملتی دمد بھی یںمے نھرکاری جو کت داشنگہ طبی کی پآ کو

َ

َ

تے ہیں؟ی صحت کے کارکن کیا ہوروایت
گہداشت کے لیے یسا فرد ہوتا ہے جو ن ا)THW(ایک روایتی صحت کا کارکن 

ے ین اور وسائل کے سلسلاہمی تعاون، سمت کے تعی یا کلینک کے اندر بکمیونٹ
ہم کنندگان سنس یافتہ صحت کے فرامل کر کام کرتاہے۔ الئمیں ارکان کے ساتھ 

ان کو سند دی جاتی یگین ریاست کے ذریعے انی کرتے ہیں اور اوران کی نگر
ئی خدمات شامل ہیں۔  صحت کے کارکنوں کی ک میں روایتیTrillium۔ ہے

Trillium۔  آپ کی مدد کرسکتی ہے رسائی حاصل کرنے میں اپنی خدمات تک

 ایک وتے ہیں۔ ان میں سے ہروایتی صحت کے کارکن ہپانچ طرح کے مخلتف ر
THWے۔دان میں مہارت ہوتی ہ کو مخصوص می

1.  

 

 

 

 

ش ے دوران، بچے کی پیدائڈوال خواتین کے حمل ک (پیدائش والی)ایک 
غیر  کے خاندان والوں کو کے بعد خواتین اور اناور بچے کی پیدائش 

 کرتی ہے۔طبی معاونت فراہم

کی علت وں کی صحت یا منشیات  روی)PSS(اونت کا ماہر ہم عمر مع  .2
نت فراہم ے والے افراد کو معاوہ کروانے یا کروا چکنکا عالج معالج

کرتاہے۔

تاہے جو خود نفسیاتی  ایک ایسا فرد ہو)PWS(  عمر تندرستی کا ماہر ہم .3
ی اس نے تربیت  گزرا ہوتا ہے، ساتھ ہ کے عارضے سے(ذہنی صحت)

ت کی ٹیم میں اتی طور پر، گھر کی صح ذPWSی ہوتی ہے۔ حاصل ک
وکالت کرنے اور  کے خواہاں افراد کی ا ہے۔ یہ اپنی تندرستیکام کرت
 نگہداشت کو وں کی صحت اور بنیادی مدد کرنے کے لیے رویان کی

استعمال کرتے ہیں۔

ے وں کو صحت کے حوالے س مریض)PHN(کا نیویگیٹرذاتی صحت   .4
 کے لیے معلومات، مدد، ٹولز اور معاونت فراہمبہترین فیصلے کرنے 

کرتا ہے۔

 ردفاد متااعبا سایک این ارککا کت حصی وامع )CHW(ر ورکھ تلیہ نٹی  کمیو.5
 اتدمخی ناپہ یں می نٹیکمیو جس ،ہےتاہو پیش پیش سے سب جو ہےا وتہ
۔ہے تیہو تمامعلوی ھاچت ہبو کاس ں یم ارےبے کاس ے ہا تدیم نجاا

Trillium کے پاس THWے جو آپ کو موزوں  ہوتا ہ(متعلقہ فرد)اں  لیئزTHW 
ں  خدمات کے بارے میTHW میں مدد دیتا ہے۔ یہ خدمات سے منسلک کرنے

 لیے یئزاں سے بات کرنے کے لTHWھی دے سکتے ہیں۔ سواالت کے جوابات ب
۔ آپ اس ای میل کے 5472-600-877-1 نمبر پر کال کریں  مہربانی اسبراہ

:ج سکتے ہیںریعے بھی درخواست بھی ذ
ِ
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THW@TrilliumCHP.com.لومات اور  آپ یہ معTHWطے کی  سے راب
 ہماری ویب کی اپڈیٹ کے بارے میںنے والی کسی بھی قسم معلومات میں ہو

/https://www.trilliumohp.com/members :دیکھ سکتے ہیںسائیٹ پر 
oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html

یںا کو بھی شامل کرتے ہہم ثانوی آر
ے حوالے موجود آپشنس پ اپنے عالج معالجے کآپ کے لیے یہ مفت ہے اگر آ

پ کو  سے کہیں کہ وہ آPCP ئے چاہتے ہیں تو اپنےکے بارے میں ثانوے را
م بھی آپ کے لیے اس کا انتظام کر کے لیے ریفر کرے یا ہایک دوسرے رائے 

ے کنندہ کو دکھانا چاہتک سے باہر کسی فراہم ۔ اگر آپ ہمارے نیٹ ورسکتے ہیں
 بھی انتظام کرے گا۔ اس کاTrilliumہیں، 

ے  پر نہ آ پایا تو ایساگر میں اپائنٹمنٹ
صورت میں کیا ہوگا؟

Trillium آپ داریوں میں سے ہے کہ طور پر یہ آپ کی ذمہ  کے میمبر کے
یں۔ آپ کو اپنی ٹمنٹس پر وقت پر پہنچ صحت اور ڈینٹل اپائناپنی طبی، رویوں کی

ی  مہرباننی ہے، تو براہزمی طور پر منسوخ کرمنٹ اگر کسی سبب سے الاپائنٹ
دہ کو جلد از جلد  پہلے اپنے فراہم کنن دن1منٹ سے کم از کم اپنی طے شدہ اپائنٹ

پر نہ پہنچے اور آپ نے اپنے  آپ اپنی اپائنٹمنٹس  کرکے مطلع کردیں، ۔ اگرکال
PCPورت میں وہ آپ ی نہیں کیا، تو ایسی صیں کال کر کے مطلع بھ کے دفتر م

 انتخاب کریں۔ آپ جن  کاPCPلیے کسی دوسرے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کو کہ 
ں کر سکتا۔ے ان کی رقم وصول نہینچے فراہم کنندہ آپ سپائنٹمنٹس پر نہیں پہا

ِ

 میں کیا ہوگا کہ مجھےایسی صورت 
رت؟نگہداشت کی فوری ضرو

نسخے پر ئے ہیں اور آپ کو فوری طور پر نگہداشت یا  میں نTrilliumاگر آپ 
ں اور کہیں کہ آپ مہربانی ہمیں کال کری کی ضرورت ہو تو، براہلکھی ادویات 

وریات  نگہداشت اور دیگر ضرات کرنی ہے۔ ہم مطلوبہکیئر کوآرڈینیٹر سے بکو 
صل کرنے میں ی ادویات تک رسائی حاوں اور منسخلہ پر لکھ ضروری چیزمثال

دہانی کے لیے جلد از ت وصول کرنے کی یقین تے ہیں۔ مطلوبہ نگہداشمدد کرسک
 اپائنٹمنٹ طے کریں۔ کے ساتھ اپنیPCPجلد 

ِ

ً

ا ہوگا کہ اگر مجھے ایسی صورت میں کی
نگہداشت کی فتری اوقات کے عالوہ د

ٹیوں  )شام میں، ہفتہ وار چھضرورت پڑے
میں(؟یا دیگر چھٹیوں 

کی گھنٹے آپ کی نگہداشت  24اتوں دن اور دن کے  آپ ہفتے کے سPCPآپ کا 
 PCP کا دفتر بند ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی PCP۔ چاہے آپ کے دیکھ بھال کرتا ہے

کوئی شخص بات کرے  کریں۔ آپ سے کوئی نہ ر کے فون نمبر پر کالکے دفت
و کیا  مشورہ دے گا کہ آپ کک کر دے گا یا پھر آپ سے منسلPCPگا جو آپ کو 

 دہانیبات کی یقین  ہوتا۔ وہ استیاب نہیں  دسPCPمرتبہ آپ کا ض کرنا چاہیئے۔ بع
اب رہے۔دد کے لیے ہمیشہ دستی فراہم کنندہ آپ کی مریں گے کہ کوئی دوسراک

 کیا ہوگا کہ مجھے کسی ایسی صورت میں
ے؟ہرورت ضی کدہ ننکم راہفرے دوسا یر اہم

ے ہی کسی الجے کے لیے آپ خود ساپنے عارضے کے موزوں طبی عالج مع
 اپنے آپ کو اشت حاصل کرنے کے لیےویوں کے ماہر کی نگہدجسمانی یا ر

 سے پوچھے بغیر PCPیہ ہے کہ آپ اپنے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ریفر کر 
ں۔  کا انتخاب کرسکتے ہی لیے کسی فراہم کنندہموزوں طبی نگہداشت کےاپنی 

 سے وزٹ (رضہ یا تشخیصعا)روری ہے کہ جس سبب تاہم، اس کے لے یہ ض
 طور پر نیٹ راہم کنندہ بھی الزمیطور پر شامل ہو اور فکر رہے ہوں وہ الزمی 

ہیں کہ آپ کو کسی ماہر یا کسی دوسرے صہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ورک کا ح
 سے بات کر لیں۔ PCPے ضرورت ہے، تو پہلے اپن کنندہ کو دکھانے کی فراہم

 خدمات ا ہے کہ آپ کس قسم کیمجھنے میں مدد کر سکت آپ کو یہ سPCPآپ کا 
کی ضرورت ہے۔

وگا کہ اگر مجھے ایسی صورت میں کیا ہ
ی صحت کی نگہداشت کی خصوص

ضروریات ہیں؟
ورت روریات ہیں، تو ایسی صاگر آپ کو خصوصی صحت کی نگہداشت کی ض

میں الج معالجے کے سلسلے ارضوں کے موزوں طبی عمیں آپ کو اپنے ع
ل  راست رسائی حاص براہ کے صحت کے ماہرین تکجسمانی اور رویوں

ں طبی پوچھے بغیر اپنی موزو سے PCPے کہ آپ اپنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہ
ہم، اس کے لے انتخاب کرسکتے ہیں۔ تا کسی فراہم کنندہ کا نگہداشت کے لیے

ہے ہوں وہ  سے وزٹ کر ر(یا تشخیصعارضہ ) ہے کہ جس سبب یہ ضروری
 کنندہ بھی الزمی طور پر نیٹ ورکپر شامل ہو اور فراہمالزمی طور 

 فراہم کنندہ کو دکھانے سی ماہر یا کسی دوسرےمجھتے ہیں کہ آپ کو کاگر آپ س
و یہ  آپ کPCPر لیں۔ آپ کا  سے بات کPCPکی ضرورت ہے، تو پہلے اپنے 

ت ہے۔قسم کی خدمات کی ضرورکر سکتا ہے کہ آپ کس سمجھنے میں مدد 
کے  نتوعامں یمات روریضی کت اشنگہد کی صحت صیخصو کیآپ الوہ عے کاس 

سز وسر میمبر پر ںہایں۔ یہے وتہود وجمی ھب زمینجر کیس روا زنیٹروآرڈی کے یل
۔کہیں کا نےکر تبا سے ینٹرڈرآکو کیئر ۔5472-600-877-1ں ریکہ طرابے س

ِ

تی مد یلطو میں کہ گاہو کیا میں ترصو یسیا
تیں حاصل کر رہا ہوں؟خدمات اور معاون

ی صل کر رہے ہیں، تو ایس حا)LTSS(ت اور معاونت اگر آپ طویل مدتی خدما
لے ی عالج معالجے کے سلسے عارضوں کے موزوں طبصورت میں آپ کو اپن

حاصل  راست رسائی  تک براہیوں کے صحت کے ماہرینمیں جسمانی اور رو
وزوں طبی سے پوچھے بغیر اپنی م PCPہ ہے کہ آپ اپنے ہے۔ اس کا مطلب ی

۔ اس کے لے یہ کا انتخاب کرسکتے ہیںنگہداشت کے لیے کسی فراہم کنندہ 
 سے وزٹ کر رہے ہوں وہ ( تشخیصعارضہ یا)ے کہ جس سبب ضروری ہ

ں آپ کو الزمی طور پر نیٹ ورک میں  شامل اکثر صورتوں میالزمی طور پر
 یا یں کہ آپ کو کسی ماہراہم کنندہ دکھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہشامل فر

 سے PCP رورت ہے، تو پہلے اپنےکنندہ کو دکھانے کی ضکسی دوسرے فراہم 
 ہے کہ آپ کس قسم جھنے میں مدد کر سکتا آپ کو یہ سمPCPپ کا بات کر لیں۔ آ

خدمات کی ضرورت ہے۔کی 

ِ

 پر کال 5472-600-877-1روسز کے اس نمبر  کے عالوہ آپ میمبر ساس
 سروسز بھی حاصل کر )ICC( سے انٹینسو کیئر کوآرڈی نیشن Trilliumکرکے 

رنے کا کہیں۔ا کیس مینجر سے بات ک کوآرڈینیٹر یICCسکتے ہیں۔ 

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/wellness/traditional-health-workers.html
mailto:THW@TrilliumCHP.com
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مندرجہ ذیل ان خدمات کی فہرست ہے جو 
 کے ریفرل کے بغیر بھی PCPآپ اپنے 

حاصل کر سکتے ہیں۔
ے آپ کو ریفر کرتے ہیں تو ایسی ان خدمات کے سسلسلے میں اگر آپ اپن

فراہم کنندہ کے ٹ ورک کے اندر موجود پ کو الزمی طور پر نیصورت میں آ
رک میں رلیں کہ آیا وہ نیٹ و کو کال کرکے معلوم کانا ہوگا۔ فراہم کنندہپاس ج

 کر سکتے ہیں۔نی ذاتی اپائنٹمنٹ طےنہیں۔ اس کے بعد آپ اپموجود ہیں یا 

 	

 	

 	

 	

 	

الج معالجے ع)مدد سے عالج معالجہ؛ کی علت کا ادویات کی اوپیڈز 
مارا فائنڈ اے ۔ فراہم کنندہ منتخب کرنے کے لیے ہ( دن30کے پہلے 

یڈر استعمال کریں۔پرووائ

تخب کرنے کے لیے خدمات۔ فراہم کنندہ منیتی صحت کے کارکن کی روا
 کال  میمبر سروسز پرTrillium استعمال کریں یا ا فائنڈ اے پرووائیڈرہمار

کریں۔

 کرنے کے لیے جہ۔ فراہم کنندہ منتخب الکوحل کا عالج معالمنشیات اور
تعمال کریں۔ ائنڈ اے پرووائیڈر اسہمارا ف

حت کی  خواتین کے بچاؤ کی ص معمول کے معائنے اورخواتین کے
نندہ کے میمبر خواتین فراہم کات کی فراہمی کے لیے،نگہداشت کی خدم

 ہکے ماہرین کے پاس براموجود خواتین کی صحت نیٹ ورک میں 
  چیزیں شامل ہیں، تاہم سکتی ہیں۔ ااس میں جوراست رسائی حاصل کر

یدائش سے قبل کی نہیں ان میں بچے کی پصرف ان تک ہی محدود 
ٹس شامل ہیںمیموگرام اور پیپ ٹیساشت، چھاتی کا معائنہ، نگہد

را فائنڈ اے نتخب کرنے کے لیے ہماگہداشت۔ فراہم کنندہ محمل کی ن
پرووائیڈر استعمال کریں۔ 

ِ

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ں۔ اہم کنندہ کو کال کریاستحصال کا معائنہ۔ فرجنسی 

یلتھ ے کی خدمات۔ اوریگین ہی اور پیدائش میں وقفخاندانی منصوبہ بند
 پاس ان ھی فراہم کنندہ جس کے کانٹریکٹ شدہ کوئی باتھارٹی کے ساتھ

اصل کر ، آپ ان سے یہ خدمات حام دینے کا الئسنس ہوخدمات کو انج
سکتی ہیں۔

اہم کنندہ منتخب کرنے کے لیے ہمارا ں کی صحت کی خدمات۔ فررویو
 کریں۔ اے پرووائیڈر استعمالفائنڈ 

 کی میمبر سروسز۔Trilliumک کرنے میں مدد۔ تمباکو نوشی تر

خب کرنے کے لیے دمات۔ فراہم کنندہ منتگردوں کے ڈائالسس کی خ
استعمال کریں۔  فائنڈ اے پرووائیڈر ہمارا

 فائنڈ اے خب کرنے کے لیے ہماراٹیکے۔ فراہم کنندہ منتحفاظتی 
استعمال کریں۔ پرووائیڈر 

 خدمات )ICC( کیئر کوآرڈی نیشن انٹینسو

 یا خصوصی صحت LTSS خدمات، )ICC(کیئر کوآرڈی نیشن اگر انٹینسو 
یں، تو ایسی صورت میں روریات حاصل کر رہے ہکی نگہداشت کی ض

 معالجے اور نشاندہی وں کے موزوں طبی عالجمیمبران کو اپنے عارض
وں جسمانی اور رویوں ے میں ماہرین اور موزکردہ ضروریات کے سلسل

 راست رسائی  عالج معالجے تک براہکی صحت کی نگہداشت کے
حاصل ہے۔

ِ

گا کہ اگر فراہم ایسی صورت میں کیا ہو
؟ہ نیٹ ورک سے باہر ہوکنند

 کے ماہر یا Trilliumم ہوتا ہے کہ آپ اکثر صورتوں میں آپ کے لیے یہ الز
د ہے تو ہم ہم کنندہ کے پاس موجو فراTrilliumدمت اگر م کنندہ کو دکھائیں۔ خفراہ

 استعمال کریں۔ خدمت کے فراہم کنندہ کو ہی Trilliumں گے کہ آپ آپ سے کہی
رت میں د نہیں ہے، تو ایسی صو کنندگان کے پاس موجو کے فراہمTrilliumگر ا

Trillium ی ہے۔ ہم ریاست ندہ کی منظوری دے سکتورک سے باہر فراہم کن نیٹ
یتے ہیں کہ جب کوئی ری صرف اس صورت میں در اپائنٹمنٹس کی منظوسے باہ

ہر فراہم  آپ کو نیٹ ورک سے بااب نہیں ہوتی۔ آپ اپنےدمت اوریگین میں دستیخ
ے ریفر کر سکتے ہیں۔کنندہ کے لی

ی کس طرح سے میں خدمات کی منظور
کتا ہوں؟حاصل کرس

 کی Trillium پہلے طبی خدمات کے حصول سےریفرل کے عالوہ، بعض 
 کو اجازت نامہ کہا ہے۔ خدمت کی اس منظوریظوری بھی درکار ہوتی من
وری حاصل  سے منظTrilliumنندہ ہم کرنے واال فراہم کاتاہے۔ آپ کو خدمت فراج

ع کر دیتاہے۔ جاتی ہے تو آپ کو مطلجب خدمت کی منظور مل کرتاہے اور 
ے تو ممکنہ ہے کہ آپ یا اجازت نامہ نہیں ہے پاس خدمت کا ریفرل اگر آپ ک

 ادائیگی یا پھر آپ کو خدمت کیے انکار کر دیا جائے کو خدمت فراہم کرنے س
کرنی پڑے۔

OHPل دیگر فوائد میں شام
Trillium Community Health  کہ جن کی ادائیگی بعض خدمات ایسی بھی ہیں

Plan کی ادائیگی نہیں کی جاتی، تاہم ان کی جانب سے OHPانب سے کی  کی ج
 مہربانی ہو، تو براہسلسلے میں مدد درکار ر آپ کو ان خدمات کے جاتی ہے۔ اگ

Trilliumپر کال کریں۔ 5472-600-877-1سز کے اس نمبر  کی میمبر سرو 
اگر آپ کو ان خدمات کے حصول کے سے بات کرنے کا کہیں۔ کیئر کوآرڈینٹر 

ال فری نمبر کے اس ٹMTM مہربانی مدد درکار ہو تو، براہ سلسلے میں 
877-583-1552 (TTY: 711) جو چند خدمات کی مثالیں  پر کال کریں۔ ایسی

OHPمل کی جاتی ہیں لیکن  کی جانب سے شاTrillium فراہم نہیں  کی جانب سے
:کی جاتیں

ِ

ِ
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CCOغیر شامل شدہ صحت کی خدمات 

داشت نگہ
 باہمی تعاون

یاب دست
CCOکی جانب سے 

رانسپورٹیشنٹ 
دستیاب 

CCOذریعہ ب

کس کو 
رابطہ

ٹی ایکٹ، اوریگین ڈیتھ وتھ ڈگنی خود کشی ڈاکٹر کی معاونت وال
ORS 127.800-127.897 کے تحت

 ڈاکٹروں سے خود سے اوریگین ریاست میں مقیم شدید بیمار افراد کو اپنے
ازت، جو ادویات زندگی ول اور استعمال کی اجھانے کی ادویات کے حصک

اون ہوتی ہیں۔ کا خاتمہ کرنے میں مع

جی ہاںجی نہیں-  
 KEPRO Care 

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620

 فیسلٹی میں مقیم ہیں؛ان میمبران کے لیے جو اسکلڈ نرسنگاسپتال کی خدمات
اشت، خاندان کے لے معاونت، مریض کے لیے میمبران کو طبی نگہد - 

الجہ کرنے دینا کی تشخیص اور عالج معت، روحانی مشاورت، درد وکال
 تبدیلی میں معاونت کے ں زندگی کے اختتام کیسکلڈ نرسنگ فیسلٹی میاور ا

ئی میں معاونت۔لیے ادویات اور پائیدار طبی آالت تک رسا

جی ہاںجی نہیں
 KEPRO Care 

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620

 یہ خدمات شامل ہیں اور انڈیویجوئلر صحت کی سہولیاتاسکول کی بنیاد پ
ی جاتی شرائط کے تحت فراہم کتھ ڈس ایبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ کی ضروری و

 کے پروگرام سے کی جاتی ہے؛ادائیگی تعلیمی خدماتہیں جن کی باز
ے لیے، اسکولوں کو چاہیئے ے کمعذوریوں کے شکار طلبہ کو رسائی دین   -

ے حصے کے طور پر ان کو وصی تعلیمی منصوبوں ککہ وہ اپنے خص
 فراہم کریں  لیے ضروری طبی خدماتتعلیم حاصل کرنے کے

ِ

جی ہاںجی نہیں
 KEPRO Care 

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620

 کے مطابق OAR 410-130-0230درخواست کردہ یا پھرانتظامی معائنے
اجازت شدہ؛

ی معائنے نگہداشت کی مخصوص حد کے تحت میمبران کو خصوص-  
دینا۔کروانے 

جی ہاںجی نہیں
KEPRO Care  

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620

 والدین کی CAWEM Plus-CHIP میڈیکل یا سٹیزن/ایلئن ویوڈ ایمرجنسی
جانے والی خدمات؛ کنندوں کو فراہم کی  کے وصولCAWEMکورج برائے 

گامی طبی خدمات میڈیکل میمبران کو ہنغیر سٹیزن/ایلئن ویوڈ ایمرجنسی    -
 فراہم کرنا۔ کی نگہداشت تک رسائیچے کی پیدائش سے پہلےاور ب

جی ہاںجی نہیں
 KEPRO Care 

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620

 حملاسقاِط
ے کی خدمات تک رسائی فراہم کرنا۔ارکان کو حمل ضایع کرن   -

جی ہاںجی ہاں
 KEPRO Care 

 کوآرڈی نیشن ٹیم پر
(800)562-4620



TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :29   | میمبر سروس ٹال فری

CCO غیر شامل شدہ صحت کی خدمات

نگہداشت 
 باہمی تعاون
دستیاب 

CCO کی جانب سے

 ٹرانسپورٹیشن
دستیاب 

CCO بذریعہ

کس کو 
رابطہ

ش سے اس میں بچے کی پیدائ)OOHB(پیدائشپتال سے باہر بچے کی اس
یسی خدمات ن کو فراہم کی جانی ا پیدائش کے بعد خواتیپہلے اور بچے کی

را ف کردہ معیارات کو پو میں تعریOAR 410-130-0240شامل ہیں جو 
کرتی ہوں

ور بچے ران اے کی پیدائش کے دوچے کی پیدائش سے پہلے، بچاس میں ب-  
رسائی فراہم کی خدمات تک میمبران کو ش کے بعد نگہداشت کی کی پیدائ

ہے۔جاتی 

جی ہاںجی نہیں
Trilliumمیمبر سروسز - 

877-600-5472

CCO ات اور معاونتیںے باہر طویل مدتی خدم کی بازادائیگی س 
ORS 114.631کی پیروی میں؛ 

LTSS لے ارکان کو  خدمات وصول کرنے واCCO ویل مدتی خدمات ط اور
راہمیربوط کردہ خدمات کی فمعاونتوں کے درمیاں ماور 

 -
جی ہاںجی ہاں

Trilliumمیمبر سروسز - 
877-600-5472

یں میمبران کو تک رسائی حاصل کرنے مرویوں کی صحت کی بعض خدمات 
 اس طرح کی خدمات میں یہ شامل ہوسکتی ہیں، تاہم یہ معاونت فراہم کرنا۔

 :صرف ان تک ہی محدود نہیں ہیں
ص ادویات؛رویوں کی صحت کے بعض عارضوں کے لیے مخصو  (ا

ی ادویات؛عارضوں کے لیے معالجاترویوں کی صحت کے بعض (ب
یاتی طویل مدتی نفسر اس سے بڑی عمر کے ارکان کے لیے  برس او18(پ

نگہداشت؛ اور
بڑی عمر کے ارکان کے لیے بالغوں کے  برس اور اس سے 18(ت

ومز میں ذاتی نگہداشت۔فاسٹرہ
ص خدمات کی مکمل رویوں کی صحت کی مخصومزید معلومات یا ان 

مبر سروسز کو کال کریں۔ میTrilliumفہرست کے لیے،

  
  

  

جی ہاںجی ہاں
Trilliumمیمبر سروسز - 

877-600-5472

نرسنگ ہومز میں نوزائیدہ بچوں کے پاس آنے کے فیملی کنیکٹس پروگرام 
دمت کی فراہمی۔ہد کی بنیاد پر مفت خیے تمام خاندانوں شوال

کے مالنے میں  وسائل اور خاندانوں والدین کو نرسوں، کمیونٹی کے - 
فراہم کرنے واال دی فیملی کنیکٹس پروگرام۔معاونت 

جی ہاںجی ہاں
Trilliumمیمبر سروسز - 

877-600-5472

رانسپورٹیشن پر کال کریں۔ اگر آپ کو ٹ 0557-273-800-1 کالئنٹ سروسز کے اس نمبر  OHP مہربانیان خدمات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براِہ
ِ سیکشن مالحظہ کریں۔ی حاصل کرسکتا ہوں؟'' کا اپائنٹمینٹس تک سوارمہربانی ''کیا میں اپنی میں مدد کی ضرورت ہے تو براہ

الجی شامل ہے؟کیا نئی ٹیکنا
ل شامل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں ناالجی کا نیا استعماجی یا پھر موجودہ ٹیک کرتی ہے کہ آیا آپ کے فوائد کے پیکج میں نئی ٹیکناالOHPاس کا فیصلہ 

ِ میمبر سروس کو کال کریں۔Trilliumہربانی  مہے یا نہیں، تو براہ آیا کوئی خدمت شامل کوئی سوال کرنا ہو کہ

کی ترغیباتڈاکٹر 
ر نہ دگان کو خدمات اور ریفرلز کو محدود کرنے پیں۔ ہم اپنے فراہم کننعاوضہ بھی ادا کرتے ہکنندگان کو بونس یا مے لیے ہم اپنے فراہم آپ کو صحت مند رکھنے ک

زونیت اور موجودہ کورج ہداشت اور خدمت کی موسازی کی بنیاد صرف نگ درخواستوں پر فیصلہ پ کی جانب سے خدمت کیضہ فراہم نہیں کرتے۔ آادائیگی یا معاو
 درخواست کریں اور  بارے میں معلومات کیکرنے کے طریقہ کار کے کے ڈھانچے اور کام Trilliumہیں۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی ترغیب اور 

 پرابطہ کریں۔ )TTY 711( 5472-600-877-1 سے ان نمبروں Trillium میں مزید معلومات کے لیے لومات وصول کریں۔ ڈاکٹروں کی ترغیب کے بارےمع
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 لیے سواری کیا مجھے اپنی اپائنٹمنٹ کے
ی؟مل جائے گ

 یانربہمراہ بو تے، ہرورت ضی کدد مے یلے کے انجر پٹ نمٹنائاپی ناپو کآپ ر اگ
MTMر ٹڈاک ےکآپ ۔ 1552-583-877ں ریکال کر پر بمنری فال ٹاس و  ک، 

ہے  نہیں یعہرذ ئیوکاس پے کآپ ر اگے یل کے نےجا سپا کے نسلرؤکا یا ینٹسٹڈ
ے کت داشہگنی کت حصراد افود وجمر پ OHPں۔ یہ ےتکسر کدد می کآپ م ہو ت

 وکآپ  MTMں۔ یہے رتکول وصی گیادائی کوں واریسے یلے کے انجر پدوروں 
 یگیادائی کت الگے یلے کش ائرہاور ے انکھ ،لوپیٹر لبشمو نےجا پر ئنٹمنٹسپاا
 لینی یرمنضو قبل سے نےجا پر شتانگہد کی حتصی ناپو کآپ ے۔ ہی تکسر ک

 -وارات۔ 1552-583-877ں ریکال کر پر بمناس ے یل کے لینے یرمنظو ۔گیہو
بھی  کسی لیے کے یراوسوری فی سکا یک تے جب 5ام شے سے جب 8 صبح ہفتہ

 ورٹپسرانٹی امگنہی انربہم ِراہبی۔ وارسے یلے کد عبے وڑنچھ لسپتاا پھر یا قتو
ٹیشن رنسپواٹر یکلمیڈ جنٹرامان نا یاں، واریست فمں۔ ریکال کر پ 911 لیے کے

 :نبمنجا ہیں تیجا یکم راہف (اںواریس)

MTM  یشن مینجمنٹ()میڈیکل ٹرانسپورٹ
)TTY: 711) 1552-583-877: ٹال فری

تو جلد از جلد کال کا وقت مقرر کرنا ہے  کے ذریعے سواری MTMآپ نے اگر 
و سواری کی  یا تبدیل کرتے ہیں، تاپنی اپائنٹمنٹ منسوخیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کر

 کو مطلع کریں۔ آپ ہماری MTMفوری طور پر  تبدیلی کے بارے میں منسوخی یا

ہیںعلومات حاصل کر سکتے ئیڈ گائیڈ میں مزید مب سائیٹ پر میڈیکل را وی
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/

Benefits-and-Services/transportation.html

میں اپائنٹمنٹ پر ترجمان کس طرح سے 
ل کرسکتاہوں؟حاص

وں کی وقت صوتی یا پھر اشار آپ کی اپائنٹمنٹ کے اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو
 کے لیے کال کریں ے گا۔ جب آپ اپائنٹمنٹ مترجم فراہم کیا جائزبان والے واال

ورت ہے پ کو ایک مترجم کی ضراپنے فراہم کنندہ کے دفتر میں بتائیں کہ آتو 
ہیں کی  کی کوئی الگت وصول نیں ضرورت ہے۔ آپ سے اساور کس زبان م

جائے گی۔

یا اشاروں کی زبان کے وزٹس کے لیے زبان پ کو صحت کی نگہداشت اگر آ
:و آپ کر سکتے ہیں مترجم کی ضرورت ہے تکے

1. 

 

Trilliumکو کال کریں۔ 
کہیں کہ وہ آپ کے  کال کریں اور ان سے نے ڈاکٹر کے دفتر میںاپ.2

ام کریں۔ کے لیےمترجم کا انتظ وزٹ

ر مل جائے گی ے میں معلومات یہاں پشت کے مترجمین کے بارصحت کی نگہدا
www.Oregon.gov/oha/oei.

شامل فوائد اور خدمات
OHPمیں کیا شامل ہے؟ 

ِ OHPاور گھر پر صحت  سماعت، طبی آالت، آالت کی جانب سے چشمے 
ن س کے لیے ٹرانسپورٹیشکھ بھال کی اپائنٹمنٹگہداشت اور صحت کی دیکی ن

ن کچھ شامل نہیں ہوتا۔ ا میں سب OHP جاتی ہے۔  بھی فراہم کی(سواری)
ات  صحت کی خدم(ترتیبوار) ں کی فہرست کو ترجیحیبیماریوں اور عارضو

.https://www: ئن پڑھ سکتے ہیں ہے۔ آپ یہاں پر آن الکی فہرست کہا جاتا
 .oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx

 وں اور عارضوں کو بھی جانب سے دیگر بیماری کیOHPصوص حاالت میں مخ
ے کہ جو کو کوئی ایسا عارضہ ہمثال کے طور پر مریض شامل کیا جا سکتاہے۔ 

 ہے۔ جو عارضہ ہ ہے کہ جو شامل نہیںکوئی دوسرا ایسا عارضشامل ہے اور 
ے ورت میں شامل کیا جاسکتا ہے کہ اگر وہ پہلیں ہے اس کو بھی اس صشامل نہ

ے کے لیے  کا مکمل خالصہ دیکھنے میں معاون ہو۔ فوائدعارضے کو بہتر بنان
ا خالصہ'' مالحظہ کریں۔ی ''فوائد کی چیک لسٹ ک مہربانبراہ ِ

ٹیلی ہیلتھ خدمات
کے  لستعماا کے تالصامو قیبر جو ہیں تماخد یسیا کی صحت تماخد ہیلتھ ٹیلی
 لورٹپی کر میمب یہ ۔ہے سکتیہو یلمای وظ فحمک ایہ یں۔ یہی اتجی کل اصحے عذری

 اورو یوڈو، آڈیران بمیمے ک Trilliumے۔ ہی تکسو ہگ نسرنفانکو و/وڈیآڈین الئآن ا ی
تے جا کئے پیش سے نبجا کی ےکنند ہمرافے کان ر اگ)ہیں تےکسر کس وزٹای 

قین یی کی ائرسک تات دمخ عنیمبا کر مل تھسا کےان دگننکم راہف Trillium۔ (وںہ
ہ شد رمنظو صمخصو بعض کے ہمیافر یک ہیلتھ ٹیلی ۔گی ےکر امکے یلے کی اندہ

تشخیص  کی ںحیتوصال یکان ارکے ناپم ہے سے والحے کال معتاسے کر کا یقہطر
 اسا۔ گڑے پا رنک لستعماا ٹرکمپیو کو پآ لیے کے ئنٹمنٹپاا یک ہیلتھ ٹیلی ۔گے یںکر
 آپہ تبمر بعض ۔ہیں سکتے کر لستعماا بھی نفو یا ٹیبلیٹ ،پٹا لیپ پآ یے لےک
ٹیلی  کی سا ےسدہ ننکم راہفے ناپے۔ ہی تکسڑ پرورت ضی ھب یکون فارٹ مسو ک

ٹیلی  پر زسینٹر ہیلتھ نٹیمیوکام متآپ ں۔ ریکوم لعمں یمارے بے کات دمخی ک ہیلتھ
یقین  کی تبا سا Trillium میں 2022ں۔ یہ سکتےکر صلحا ئیسار تک تماخد ہیلتھ

ی یکٹرئراڈ ڈریرووائپدہ شع ایشر اوڈر یرووائپاے ڈ نائفارے مہہ کی گے لر ک یاندہ
۔ ہیں تےکر پیش تماخد یلتھہ ٹیلی نگاکنند ہمافرے سون کہ کے ائجا ایھدکہ یں یم
پر  (TTY: 711) 5472-600-877-1ر بمناس و تو ہرورت ض یکدد مو کآپ ر اگ

ںریکہ طرابے س سزوسر میمبر

ی نا ہے، تو براہ مہربانارے میں کوئی سوال کر اگر ٹیلی ہیلتھ کے بآپ کو
Trillium سز پر کال کریں۔ آپ اپنے کیس مینجر سے بھی  میمبر سرو

مدد طلب کرسکتے ہیں۔

شامل ٹیلی ہیلتھ خدمات
 ہیں۔ آپ  کی صحت کے دورے شاملٹیلی ہیلتھ میں جسمانی، رویوں اور منہ

منٹ حاصل کر سکتے ٹیلی ہیلتھ کی اپائنٹیات لینے کے لیے بھی معمول کی ادو
وں کی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ رویٹمنٹس پر سواالت بھی ۔ آپ ٹیلی ہیلتھ اپائنہیں

سکتے ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ کا استعمال کر روں کے لیے بھی ٹیلی صحت کے جاری دو
بر علوم کرنے کے لیے میمکنندوں کے بارے میں مپیش کرنے والے فراہم ہیلتھ 

سروسز سے رابطہ کریں۔

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
http://www.Oregon.gov/oha/oei
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
https://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/prioritized-list.aspx
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Teladocٹیلی ہیلتھ سروسز 
Trillium کی جانب سے Teladoc Health, Inc.دمات پیش کی  کی ٹیلی ہیلتھ خ
ں اور منہ کی صحت کے دوروں کے لیے  جسمانی، رویوTeladocجاتی ہیں۔

مات کے لیے ریفرل  ی خدTeladocلتھ کی خدمات فراہم کر تی ہے۔ ٹیلی ہی
 معلومات کے لیے  کے بارے میں مزیدTeladocضرورت نہیں ہوتی۔ کی 
.https://wwwوزٹ کریں  کو کال رکیں یا پھر  مہربانی میمبر سروسزبراہ

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

Services/telehealth.html

ِ

نتخاب اور موافقتمریض کا ا
ض فراہم کنندوں ے کا ایک طریقہ ہے۔ بعٹیلی ہیلتھ آپ کے فراہم کنندہ کو دکھان

ال کے طور، آپ کے دل  ضروری ہو سکتا ہے۔ مثے آپ کو روبرو دیکھناکے لی
کنندہ روبرو دیکھنا ضروری ہوسکتاہے۔ آپ کا فراہم ے ڈاکٹر کے لے آپ کو ک

 کو بامعنی دود نہیں رکھ سکتا۔ آپ ہیلتھ وزٹس تک ہی محآپ کو صرف ٹیلی
 ہمارے نیٹ ورک کے Trilliumے لیے نگہداشت فراہم کرنے کطریقے سے 

ے خدمات پیش کرنے کے لیآپ کو ٹیلی ہیلتھ کی ندگان کے ساتھ مل کر فراہم کن
گی۔ جن ے لحاظ سے موزوں ہوں یلتھ کی خدمات کلچر ککام کرتا ہے۔ ٹیلی ہ

ان میں آپ کی دمات پیش کر سکتی ہے  ٹیلی ہیلتھ کی خTrilliumطریقوں سے 
را ایسا طریقہ جو آپ ڈیو اور کوئی بھی دوسزبان، بریل، بڑے پرنٹ، آترجیحی 

 سیکشن مالحظہ کریں۔ے۔ ''زبان میں معاونت'' کاکے لیے سہولت پیدا کر

ے طریقہ کارٹیلی ہیلتھ کے رازداری ک
Trillium کی جانب سے Teladoc Health, Inc.یش کی ی ٹیلی ہیلتھ خدمات پ ک

بنایا جاتا ہے کہ  کو پابند .Teladoc Health, Inc کی جانب سے جاتی ہیں۔ قانون
 ہ راز میں رکھے۔ یہ آپں نجی معلومات کو صیغآپ کی صحت کی بارے میوہ 

ے ہیں جس طرح سے روبرو رح سے تحفظ فراہم کرتکی معلومات کو اسی ط
چاہیئے کہ وہ  کو .Teladoc Health, Incاہم کنندہ کرتا ہے۔ دکھانے پر آپ کا فر

 یغہ راز میں رکھنے کےونی ذمہ داریوں اور صزمی طور پر اپنی قانآپ کو ال
یں آگاہی فراہم کرے۔طریقہ کار کے بارے م

وئی ت میں کیا ہو کہ جب کایسی صور
کہ جس کی وجہ سے ایسی تبدیلی آئے 

ی رسائی پر اشت یا خدمات تک آپ کنگہد
ں؟اثرات پڑی

Trilliumدن پہلے 30دیلی سے کم از کم  ارکان کو کسی بھی تب متاثر ہونے والے 
روگرام یا شامل کردہ لی فراہم کنندے، کسی پراہم کرتا ہے۔ یہ تبدیتحریری نوٹس ف

یلیاں زیادہ  نظر ہم یہ تبدکے پیشحفظ کے نمایاں مسائل خدمت میں ہوسکتی ہے۔ ت
کو ہم بعد میں نوٹس ر ہونے والے میمبران بھی کر سکتے ہیں۔ متاثتیزی سے 

اہم کنندے نے دیلیاں کی ہیں اور فرراہم کنندے نے اگر تبھیج دیتے ہیں۔ آپ کے فب
الے سے کوئی مناسب اطالع نہیں دی ہے، تو کے اندر تبدیلی کے حو دنوں 30
ندر مطلع کر دیں گے۔ دنوں کے ا15ہم آپ کو  تبدیلی کے بارے میں اس

ِ

 الئنزعملی گائیڈ
ے ایک سمت فراہم  کو بہتر بنانے کے لیعملی گائیڈ الئزن آپ کی صحت

 انات کو شامل کیا گیاکے کئے فوائد اور نقص ہیں۔ اس میں نگہداشت کرتی
آپ کسی گائیڈ الئنز ہیں۔ اگر کئی موضوعات پر عملی  کے پاس Trilliumہے۔ 

ہربانی میمبر سروس  م چاہتے ہیں تو براہگائیڈ الئن میں عملی موضوع کے بارے
 کے وسائل کے ذیل میں عملی سائیٹ پر فراہم کنندہ کال کریں۔ ہماری ویب پر

ی فراہم کی گئی ہیں۔گائیڈ الئنز بھ

ِ

بچاؤ کی خدمات
ی بہت اہم ہے۔ آپ کو  پہلے ان کو روکنا بھصحت کے مسائل کے پیدا ہونے سے

ا ہے۔ ت کو بھی شامل کیا گی میں بچاؤ کی خدماOHPحت مند رکھنے کے لیے ص
دمات میں  نہیں ہوتی۔ بچاؤ کی خ اجازت نامے کی ضرورتان خدمات کے لیے

ر پس اوا جا سکے۔ چیک اکہ مسئلہ کا پتہ لگایر ٹیسٹیں شامل ہیں تاپس اوچیک ا
 مشورہ دے گاPCP طے کرنے کے لیے آپ کا دیگر خدمات کا وقت 

َ َ

بچاؤ کی دیگر خدمات میں شامل ہیں:
 	
 	

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

EPSDT

 (غیرملکی سفر یا پھر د کے لیے حفاظتی ٹیکےبچوں اور بالغ افرا
ے نہیں)؛مالزمت کے مقصد کے لی

نی؛معمول کی جسما
لیب ٹیسٹس؛

ز؛تمباکو نوشی ترک کرنے کے ٹول
بچے کی نگہداشت؛زچگی اور نوزائیدہ 

سمیرز؛ن کا معائنہ اور پیپ خواتی
کسرے)؛میموگرام (چھاتی کا ایخواتین کے لیے 

ننگانے کے غدود کی اسکریمردوں کے لیے مث
گ؛ اورسرطان کی اسکرینن

معالجہ۔فلورائیڈ عالج 

نے شی کا استعمال ترک کرمیں تمباکو نو
رح سے مدد کے سلسلے میں کس ط

ا ہوں؟حاصل کرسکت
کر  لیے کے نےبنا بہتر کوت حصی کوں والدان انخے ناپاور ی ناپآپ و جز یچک ای
شی نو کوتمبا وکآپ ں۔ ردیکرک تال معتاسا کو اکبمتآپ ہ کے ہہ یوہ ں، یہے تکس
تی رکی گیادائی کات ادوی Trillium لیے کے نےکرم راہفت اونعمں یمے نرکرک ت
ل ستعماا کومباتآپ ر اگے۔ ہی رتکم اہفر نسلنگؤکا یعےرذ کےون فی لیٹاور ے ہ
. 8454-784-866-1ری فال ٹ Quit for Lifeں ریکال کو تں، یہے رتک

EPSDTکیا ہے؟ 
 برس )EPSDT( 21خیص اورعالج معالجہ ر میعادی اسکریننگ، تشابتدائی او

 EPSDTئدہ ہے۔ کی نگہداشت کا ایک فا میمبران کے لیے صحت سے کم عمر
ت شامل ہیں۔ ان ل اسکریننگ، تشخیص اور عالج معالجہ کی خدمامیں مکم
ی نگہداشت کے مسائل  یا نشوونما کی صحت کنگز میں جسمانی، رویوںاسکرین

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/telehealth.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/telehealth.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services/telehealth.html
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ج شخیص کرنے اور/یا عالملتی ہے، جن پر مزید تو تالش کرنے میں مدد ک
 کی میں جسمانی اور رویوں EPSDTرت ہو سکتی ہے۔ معالجہ کرنے کی ضرو

ی بھی ٹھیک کرنے یا اس میں بہتری النے کے لیے کسصحت کے عارضے کو 
امل ہے۔  ضروری عالج معالجہ شٹیسٹنگ یا طبی طور پرقسم کی تشخیصی 

EPSDTلوبہ خدمات ار بچے کے لیے بھی مط میں نشوونما میں تاخیر کے شک
نے سے روکا رضوں کو مزید خراب ہوان خدمات کے ذریعے عاشامل ہیں۔ 
 کو درپیش چے کی صحت کی نگہداشت۔ ان خدمات کے ذریعے بجاسکتا ہے
 کے بچوں اور EPSDTں بھی مدد ملتی ہے۔ ثرات میں کمی النے میمسئلہ کے ا

ک ی نگہداشت کی خدمات تہ میں اور اکثر صحت کانوں کو ابتدائی مرحلنوجو
رتبہ کی اسکریننگ کو بعض م EPSDT موقع ملتا ہے۔ رسائی حاصل کرنے کا

یک بھی کہا جاتا ہے۔ندرست دیکھ بھال کے چتندرست بچہ یا ت

EPSDTمیں کیا شامل ہے؟ 
َ  :ریننگ میں شامل ہیں اسکEPSDTپ، یا ایک تندرست بچہ چیک ا

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	

ہسٹری صحت اور نشوونما کی مکمل 
ائنہ مکمل جسمانی مع

لنگ ت کی تعلیم اور کاؤنستاریخ کی بنیاد پر صحعمر اور صحت کی 
بصارت کی ٹیسٹنگ 
سماعت کی ٹیسٹنگ 

رٹری کے ٹیسٹ لیبا
ٹیسٹ خون کے 

کے مسائل کا جائزہ کھانے اور نیند 
ائی حیثیتغذ

 ABC Dental )ABCD(  کے اہلPCP ی جانب سے منہ کی صحت ک کی
ی صحت کی خدمات اسکریننگ اور منہ ک

حفاظتی ٹیکے 
سکریننگ ذہنی صحت کی ا
 کی اسکریننگ تعمال کے عالج معالجے موادوں کے اس

اکٹروں کی ں یا عارضوں کے لیے ڈوعی یا پرانے بیماریوشدید، فر
اتمطلوبہ خدم

ے کسی عارضے کی  کی جانب سے جب صحت کبچے کے طبی فراہم کنندہ
 :راہم کنندہ کرتا ہے ہوتی ہے تو بچے کا فتشخیص

 	

 	

 کے ہم کنندہ کے عملی کامجہ کرتاہے، اگر یہ فرابچے کا عالج معال
 تو؛ یا دائرہ کار میں ہو
کرتا ے لیے بچے کو کسی موزوں ماہر کے پاس ریفر عالج معالجے ک

 ہے،ی جانچ شامل ہو سکتی ہے۔ اس میں اضافی ٹیسٹنگز یا پھر خصوص
جیسا کہ: 

	 
	 
	 
	 

نشوونما کی تشخیص،
جامع ذہن صحت

ی تشخیص، یا ے استعمال کے عارضے کمنشیات ک
نسلنگ۔ غذائی کاؤ

EPSDTنل اسسٹنس پروگرام  میں سپلیمنٹ نیوٹریش کی خدمات)SNAP( یا 
ور عالج ہیں ہیں۔ ایسی خدمات اات کے پروگرام شامل ندیگر سماجی خدم

معلومات  ہیں، ان کے بارے میں  کے تحت شامل نہیںEPSDTمعالجے جو 
کے ٹال فری  مہربانی میمبر سروس ں معاونت کے لیے، براہاور ریفرل می

۔(TTY 711) 5472-600-877-1 :ال کریںنمبر پر ک
ِ

ے  کEPSDTمات کے نتائج راہم کنندگان اپنی خدعالج معالجہ کرنے والے ف
 اس میں کو فراہم کریں گے اورریننگ فراہم کنندگان ریفر کرنے والے اسک

اور ذہنی صحت  ہسٹری، بشمول جسمانی نما دونوں کی جامعصحت اور نشوو
ال رکھا جائے گا۔ نما کی تشخیصوں کو بحکی نشوو

ے رسائی حاصل  تک کیسEPSDTیں َم
کروں؟

EPSDT یں  برس تک کی عمر کے میمبران کو مفت م21 کا پروگرام
فت میں ۔ اہل میمبران اور ان کے خاندان کے افراد مفراہم کیا جاتا ہے

یا ان کے خاندان کتے ہیں۔ اہل میمبران  بھی حاصل کرس(سواریاں)ٹرانسپورٹیشن
ی حاصل کر سکتے ہیں۔ ے میں مفت میں مدد بھ وقت طے کرنے کے سلسلوالے

EPSDTسروس کو کال یے، اس نمبر پر میمبر  سے رابطہ کرنے کے ل پروگرام
نے کا  کیئر کوآرڈینٹر سے بات کر)TTY 711( 5472-600-877-1کریں 
کہیں۔

مفت  کے پروگرام تک EPSDTکی عمر کے میمبران کو برس تک  21
فراد مفت میں ور ان کے خاندان کے ااتی ہے۔ اہل میمبران اائی فراہم کی جرس

ن مبران یا ان کے خانداصل کرسکتے ہیں۔ اہل می بھی حا(سواریاں)رٹیشنٹرانسپو
 ہیں۔ مدد بھی حاصل کر سکتےے سلسلے میں مفت میں طے کرنے کوالے وقت 

EPSDTس کو کال اس نمبر پر میمبر سروطہ کرنے کے لیے، ے راب پروگرام س
نے کا کہیں۔ ڈینٹر سے بات کر کیئر کوآر(TTY 711( 5472-600-877-1کریں 

EPDST ت کے لیے، مالحظہ کریںبارے میں مزید معلوما کے: Medicaid 
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20 :فیکٹ شیٹ

 Sheets/federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf 

AAP Periodicity Schedule: https://downloads.aap.org/AAP/PDF/

periodicity_schedule.pdf

EPSDTہداشت فراہم کنندہ  کرنے والے بنیادی نگ خدمات فراہم)PCP( کے لیے 
Trilliumنمائندے کے ساتھ ہ آپ اور آپ کے مجاز زم قرار دیتا ہے کہ و ال

 پر  پر اس تحریری معاہدہ فریقین کو الزمی طورری معاہدہ کریں۔ دونوںتحری
ے  کے تحت آپ کEPSDTیں ے۔ اس تحریری معاہدے مدستخط کرنے ہوں گ

یان کردہ ں بتایا جائے گا کہ بجائے گی۔ اس معاہدہ میفرائض کی عکاسی کی 
پ کا باقاعدہ ذریعہ لے میں فراہم کنندہ آ خدمات کے سلسEPSDTن وقت کے دورا

 مدد کرے  آپ کیTrilliumے میں فراہم کنندہ تالش کرنوگا۔ ایک موزوں ریفرل ہ
 کے EPSDT۔ میں آپ کی مدد کرے گی اپائنٹمنٹس طے کرنے Trilliumگی۔ 

 کیئر کوآرڈینیٹر  کاTrilliumحوالے سے روریات یا سواالت کے حوالے سے ض
  ماہ6 کی درخواست کے ریننگ کی خدمات کی آپکی مدد کرسکتا ہے۔ اسکآپ 

شروع ہوجانی چاہیئیں۔ کی خدمات کی فراہمی EPSDTکے اندر آپ کو 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20Sheets/federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/CHIP%20Fact%20Sheets/federaladvocacy_medicaidfactsheet_all_states.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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فوائد کے خالصے کی چیک لسٹ
ً ت کی درخواست جمع اہم کنندہ پیشگی اجاز آپ کا فرنب سے عموماورت ہوتی ہے۔ آپ کی جایے پیشگی اجازت کی ضربعض خدمات، طریقہ کار اور طبی آالت کے ل

 ہے یا نہیں۔ پیشگی  پیشگی اجازت ی ضرورت یہ بتایا جاتا ہے کہت موجود ہے۔ اس میں کواور طبی آالت کی فہرسمام خدمات، طریقہ کار اتا ہے۔ اس چارٹ میں تکرو
۔(TTY: 711) 5472-600-877-1 :مبر سروسز کے ٹال فری نمبر پر کال کریں مہربانی می میں مزید معلومات کے لیے، براہمات کی اجازت کے بارےخد ِ

کی  آپفوائد
شرائطپیشگی اجازت کی الگت

TRILLIUMاہم کنندہ سے  کے فر
 وقت  حصول کے

وددیکھ بھال کی حد

کوئی حد نہیں نہیںضروری0$بنیادی نگہداشت کیا ہے؟ڈاکٹر کے وزٹ

 
0$اسپیشلسٹ

ن کی صحت یا رویوں ڈینٹل، خواتی
ن کے لے کی صحت کے فراہم کنندگا

ضروری نہیں۔ 
دو وزٹس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دیگر 

خدمات کے لیے ضروری ہو۔ 

جس طرح سے سفارش کی گئی ہے یا 
OHPز کی بنیاد پر۔ کی گائیڈالئن

 کال  کوTrilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

بچاؤ کی خدمات
 کے بچوں اور چھوٹی عمر

ٹینز کے لیے تندرست بچہ 
وزتس

جس طرح سے سفارش کی گئی ہےضروری نہیں$0

جس طرح سے سفارش کی گئی ہےضروری نہیں0$معمول کی جسمانی 

جس طرح سے سفارش کی گئی ہےضروری نہیں0$تندرست خواتین وزٹس 

 خواتین کے لیے 
چھاتی کا ) میموگرام 

(ایکسرے

سفارش کی گئی ہےجس طرح سے ضروری نہیں$0

 مردوں کے لیے 
دود کے مثانے کے غ

معائنے
کوئی حد نہیںضروری نہیں$0

کوئی حد نہیںضروری نہیں0$خاندانی منصوبہ بندی 

جنسی طور پر منتقل ہونے  
 کی )STDs(والی بیماریوں 

اسکریننگ
کوئی حد نہیںضروری نہیں$0

ٹیسٹنگ اور کاؤنسلنگ 
HIVبرائے ایڈز اور 

کوئی حد نہیںضروری نہیں$0

نسخہ پر لکھی گئی ادویات

 کے نسخہ پر فراہم کنندہ
ں تاہم کئی ادویات تمام نہی

تیاب ہیں۔ اوریگین دس
تھ پالن کی ترجیح کردہ ہیل

ادویات کی فہرست میں 
مکمل فہرست دیکھی جا 

سکتی ہے۔

 کی دویاتا شدہ شامل

 نہیں۔ الگت  کوئی

 کی صحت ذہنی

 بھال دیکھ کی اتادوی

 سے جانب کی ریاست

 ہے۔ جاتی  کی

 کوپے کی ادویات ان

ہے۔ ہوتی مختلف

ے عالوہ ادویات کے لیے نسخے کبعض 
اجازت کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔

 اگر کسی اجازت
 جاتا الی دوا کا انکار کیاکی شرط و

 ہے،
مل نہیں کیا جائے گا۔تو اس کو شا
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 آپ کیفوائد
پیشگی اجازت کی شرائطالگت

TRILLIUM کے فراہم کنندہ سے 
 حصول کے وقت 
دیکھ بھال کی حدود

 لیبارٹری 
اور ایکس رے

کوئی حد نہیںریفرل ضروری ہیں0$خون نکالنا

ںکوئی حد نہیروری ہیںریفرل ض0$ایکسرے 

نہیںکوئی حد اجازت ضروری ہے0$سی ٹی اسکین 

 MRIs$0کوئی حد نہیںوری ہےاجازت ضر

ویکسینزحفاظتی ٹیکے/ٹیکے
برائے  $0

کردہ سفارش  
زویکسین 

سے سفارش کی گئی ہےجس طرح ضروری نہیں

 حمل کی
گہداشت ن

آپ کے فراہم کنندہ کے 
رےساتھ والدین کے دو

 حد نہیںکوئیضروری نہیں$0

ائش کے بعد بچے کی پید 
وہ نگہداشت )ت کی نگہداش

و بچہ پیدا ہونے جو آپ ک
عد فراہم کی جاتی کے ب

(ہے

نہیںکوئی حد ضروری نہیں$0

 کی معمول کی بصارت 
خدمات

ضروری نہیں$0
 تک یا اس سے 20حاملہ خواتین اور 

 بچوں کے لیے دستیابکم عمر

چھاتی کا دودھ پالنے،  
ھاتی کے پمپ بشمول چ
نتمیں معاو

ضروری نہیں$0
 Trillium تفصیالت کے لیے مزید

سے رابطہ کریں

زچگی اور بچے کی پیدائش

 کو حاملہ خواتین میمبران
پروگرام ہمارے والدین کے 

ے کی تیاری بچہ پیدا کرن
راہم کرسکتے میں مدد ف

ہیں۔

ری نہیںضرو$0

ِ ن یگاوریاور  Trillium بیبامہر ہابر
نے ہو سے حمل پنےا کو ٹیرتھاا ہیلتھ
میں  ےربا نےہو ختم کے حملاور 

کے  بچے پنےا وکآپ ں۔ ریکع لطم
 یندیت واسدرخے یلے ک OHP لیے

 یگیادائی کوں شدائیپض عبی۔ وگہ
Trilliumتی جا کی نہیں سے نبجا ی ک

تی جا کی سےب انجی ک OHA لیکن
شنس آپے کے رنکدا یپہ چب پر گھر ۔ہے

 OHP نیبامہر راہبں یمارے بے ک
ں۔ریکط رابے سز روسس ئنٹکال

ِ

وری نہیںضر0$ہنگامی صورتحالتال میں قیاماسپ
پر الزمی ہو تو  جب طبی طور 

حد نہیںکوئی 

ت طے جراحت کا وق 
یشنٹ کریں، بشمول ان پ
ونوں اور آؤٹ پیشنٹ د

 لیے طرح کی خدمات کے

اجازت ضروری ہے$0
 جب طبی طور پر الزمی ہو تو 

کوئی حد نہیں

اجازت ضروری ہے0$بحالی 
ہو تو کوئی جب طبی طور پر الزمی 

حد نہیں

 



TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :35   | میمبر سروس ٹال فری

 آپ کیفوائد
پیشگی اجازت کی شرائطالگت

TRILLIUM کے فراہم کنندہ سے 
 حصول کے وقت 
دیکھ بھال کی حدود

ان پیشنٹ اسپتال کی  
دماتخ

نی، ضروری نہیںفوری یا ناگہا$0
کوئی  طور پر الزمی ہو تو جب طبی
حد نہیں

 
ضرورت ہےاجازت کی 0$نٹ بحالیان پیش

OHPڈالئنز کی بنیاد پر  کی گائی
 Trilliumاجازت، تفصیالت کے لیے 

کو کال کریں
ی آؤٹ پیشنٹ اسپتال ک 

خدمات
اجازت کی ضرورت ہے$0

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
 Trilliumازت، تفصیالت کے لیے اج

کو کال کریں
ہنگامی وزٹس، فوری 
لوبہ نگہداشت یا دیگر مط

ہنگامی خدمات

ایمرجنسی روم وزٹس اور 
فوری نگہداشت

ضروری نہیں$0
و کوئی جب طبی طور پر الزمی ہو ت

حد نہیں

 
ضروری نہیں 0$ہنگامی طبی ٹرانسپورٹیشن

OHP پر گائیڈالئنز کی بنیاد  کی
 اجازت۔ 

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 
 ضروری نہیں0$ی خدماتفوری نگہداشت ک

OHPی بنیاد پر  کی گائیڈالئنز ک
Trillium یالت کے لیے اجازت، تفص

کو کال کریں

روری ہےاجازت ضPT($0( تھیراپی جسمانیتھیراپی

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
ازت۔  اج

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 
روزانہ کے )پیشہ ورانہ 

)OT( کی تھیراپی (کام
اجازت ضروری ہے$0

OHP بنیاد پر  کی گائیڈالئنز کی
 اجازت۔ 
و کال  کTrilliumت کے لیے تفصیال
کریں

 
ی ہےاجازت ضرورST($0(یراپی اسپیچ تھ

OHPنز کی بنیاد پر  کی گائیڈالئ
۔  اجازت

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

ریفرل ضروری ہیں0$کھوں کا معائنہآنبصارت
 سے  تک یا اس20واتین اور حاملہ خ

یے دستیابکم عمر بچوں کے ل

 
ہیںریفرل ضروری 0$ چشمہآنکھوں کا

 اس سے  تک یا20 حاملہ خواتین اور
ر بچوں کے لیے دستیابکم عم

 
ریفرل ضروری ہیں0$آنکھوں کا طبی معائنہ

س ظوری کی بنیاد پر وزٹپالن کی من
کی تعداد

اجازت ضروری ہے0$ اور سازوسامانطبی آالتخصوصی خدمات

OHPر ائیڈالئنز کی بنیاد پ کی گ
 اجازت۔ 

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
ریںک
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 آپ کیفوائد
پیشگی اجازت کی شرائطالگت

TRILLIUM کے فراہم کنندہ سے 
 حصول کے وقت 
دیکھ بھال کی حدود

ور سماعت کے آالت ا 
معائنے

وری ہےاجازت ضر$0

OHPئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈال
 اجازت۔ 

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 

روری ہےاجازت ض0$گھر پر صحت

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
ازت۔  اج

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

مہارت رکھنے والے  
زنرسنگ مراک

اجازت ضروری ہے$0

OHP بنیاد پر  کی گائیڈالئنز کی
 اجازت۔ 
و کال  کTrilliumت کے لیے تفصیال
کریں

گہداشت کی پرسکون ن 
خدمت

ری نہیںضرو$0

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
ازت۔  اج

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 
روری ہےاجازت ض0$کیرومعالج

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
ازت۔  اج

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 
روری ہےاجازت ض0$آکیوپنکچر

OHPالئنز کی بنیاد پر  کی گائیڈ
ازت۔  اج

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

روایتی صحت کے  
کارکنان

ڈوال-  
  -

  -

  -

  -

 معاونت کا ہم عمر  
*ماہر
مر تندرستی کا   ہم ع
*ماہر

 صحت کا نیوی اتیذ
گیٹر
ونٹی صحت کا   کمی

نکارک
*رویوں کی صحت

  

$0

ہ ہم عمر  ادارے کے ساتھ وابستکسی
 (رویوں کی صحت) معاون خصوصی

مخصوص ی ایسا فرد جو آپ کی یا کوئ
 کی معاونت کر سکتا ضروریات میں آپ

 رابطہ کریں۔ سےTrilliumو کے لیے ہ

نہیںکوئی حد 

ڈیکل نام امیگرنٹ می 
 )NEMT(ٹرانسپورٹیشن 

خدمات
ںضروری نہی$0

 Trilliumے مزید تفصیالت کے لی
کریںسے رابطہ 

 

ضروری نہیں0$اتٹیلی ہیلتھ خدم

OHP اد پر کی گائیڈالئنز کی بنی
 اجازت۔ 

ال  کو کTrilliumکے لیے تفصیالت 
کریں

 
ضروری نہیں0$ماتمترجم کی خد

 Trilliumد تفصیالت کے لیے مزی
سے رابطہ کریں
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 آپ کیفوائد
پیشگی اجازت کی شرائطالگت

TRILLIUM کے فراہم کنندہ سے 
 حصول کے وقت 
دیکھ بھال کی حدود

رویوں کی صحت

منشیات کے استعمال کے 
یں عارضے کے سلسلے م

عالج ادویات کی مدد سے 
معالجہ 

ہیںضروری ن$0
عد دنوں کے ب30 پہلے 

پیشگی اجازت ضروری ہے

 
حد نہیںکوئی ضروری نہیں0$تریپ اراؤنڈ خدما

ویوں کی آؤٹ پیشنٹ ر 
صحت کی خدمات

ضروری نہیں$0
 دنوں کے بعد30 پہلے 

جازت ضروری ہےپیشگی ا

شنٹ اور نفسیاتی ان پی 
تخدما

اجازت کی ضرورت ہےاجازت کی ضرورت ہے$0

 
عصب )نیوروالجیکل 

 اور (ابی نظاماور عص
یسٹنگخصوصی ٹ

اجازت کی ضرورت ہےرت ہےاجازت کی ضرو$0

 
عالج تصریحی کمیونٹی 
معالجے کی خدمات

د نہیںکوئی حضروری نہیں$0

 کی رویوں کی صحت 
جانچ اور تشخیص 

کوئی حد نہیںضروری نہیں$0

 
ہےاجازت کی ضرورت ت ہےاجازت کی ضرور0$جائزہ اطالقی رویوں کا 

ضروری نہیں0$ سروسزکیئر کوآرڈی نیشنہم آہنگی

OHP کی گائیڈالئنز کی بنیاد پر 
 اجازت۔ 

 کو کال Trilliumتفصیالت کے لیے 
کریں

 

ضروری نہیں0$کیس مینجمنٹ کی خدمات

OHPپر  گائیڈالئنز کی بنیاد کی 
 اجازت۔ 

  کو کالTrillium لیے تفصیالت کے
کریں

 
کوآرڈی نیشن انٹینسو کیئر 

)ICC(ت خدما
اجازت کی ضرورت ہےاجازت کی ضرورت ہے$0
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ائش میں خاندانی منصوبہ بندی اور پید
توقفے کی خدما

ب یاتدسے یلے کز نیٹاور  ردوںمن، یواتخات دمخہ متعلق روا یبند بہمنصو نیاندخا
پنے ا لیے کے نےکر صلحا تماخد لقہعتماور دی نبہ وبصنمی دانانخو کآپ ں۔ یہ

PCPھاتسے کی ارٹھاتھ ہیلت یگینروا ۔ہے نہیںرورت ضی کے نیلرل فری ے س 
کا  ینےدام جانو کات دمخان س پا کے جس ہکنند ہمافر بھی ئیکو ہشد یکٹنٹرکا
ر وا یبند بہمنصو نیاندخا ۔ہیں سکتی کر لاصحات دمخہ یے سان  آپو، ہس نسالئ
:ہیں ملشا میں نا ہےں یہنرورت ضی کرل فری لیے کے جن تماخد لقہمتع

 	

 	

 	

 	
 	
 	

ئش ئنے اور بچوں کی پیدای کے وزٹس (جسمانی معاخاندانی منصوبہ بند
علیم)پر قابو پانے کی ت

قابو  پیدائش پر یزیں، مثالرکھنے کے لیے درکار چپیدائش پر قابو 
 اور کونڈوم؛رکھنے کی گولیاں

 مردوں کی ی ٹیوبل الئیگیشن اورری کی خدمات (خواتین کبانجھ کا
ویسکاٹامی)؛
پیپ ٹیسٹ؛

؛ اورحمل کی ٹیسٹ
پر  اور جنسی طور )STDs(ں قل ہونے والی بیماریاجنسی طور پر منت
.)STIs(نفیکشن منتقل ہونے والے ا

ً

علومات ؤنسلنگ کے حوالے سے م کی ٹیسٹنگ اور کاHIV حمل، ایڈز اور اسقاِط
0557-273-800-1 ز پر کال کریں  ٹال فری کالئنٹ سروس کیOHPکے لیے 

(TTY 711)۔

 تو ایسی صورت میں اگر میں حاملہ ہوں
ا ہوگا؟کی

  ہے۔ آپ اور آپ کے بچے وقت نگہداشت بہت اہمجس وقت آپ حمل سے ہیں اس
گہداشت بہت اہم ہے۔ی پیدائش سے قبل کی نکی صحت کے لیے بچے ک

TRILLIUM دفاتر بند ہوتے ہیں کے
 	

 	
 	

 	

ے کی پیدائش سے  کی نگہداشت (آپ کے بچچے کی پیدائش سے پہلےب
آپ کی نگہداشت)پہلے 

ور بچے کی پیدائشزچگی ا
یدائش کے بعد آپ ہداشت (آپ کے بچے کی پ کی پیدائش کے بعد نگبچے
گہدات)؛ اور،کی ن

لود بچے کی نگہداشتآپ کے نومو

کال  میمبر سروسز کو OHP  کہ آپ حمل سے ہیں، توآپ کو جیسے ہی علم ہو
ک آپ حمل دہانی کرے گی کہ جب تروسز اس بات کی یقین  میمبر سOHPکریں۔ 

یں۔  کے فوائد نہ کھوئOHPسے آپ اپنے 

Trilliumمرتبہ جب ہمیں  کے پاس حمل کا پروگرام ہے۔ ایک DHSی جانب  ک
 کال کرکے اس  جائے گا، تو ہم آپ کوکے بارے میں مطلع کیاسے آپ کے حمل 

 میں داخل کریں گے۔پروگرام

ی  فراہمی کی یقین دہانکو مطلوبہ نگہداشت کی کے حمل کے دوران آپ آپ
ن آپ سے ار بے بی ٹیم کے ارکا کا اسٹارٹ سمارٹ فTrilliumکرنے کے لیے 

ے میں بھی آپ کو گر ایسی امداد کے بارے۔ ہماری ٹیم آپ کو دیرابطہ کریں گ
آپ حاصل کر سکتے ہیں۔مات فراہم کرے گی جو معلو

اسپتال سے باہر بچے کی پیدائش:
گھر پر یا بچہ پیدا کرنے کے )بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں اگر آپ اسپتال سے باہر 

خدمات دستیاب ہیں۔ اس میں حمل کا کم  کے ذریعے یہ OHP، تو (مراکز میں
 پہلے اور بچے کی لیے بچے کی پیدائش سےکھنے والی خواتین کے خطرہ ر

ت کی خدمات شامل ہیں۔ ائش کے بعد کی نگہداشپید

ِ م کریں۔ آپ کو اہم کنندہ کے ساتھ کا مہربانی اپنے فربراہمزید معلومات کے لیے 
KEPRO طہ کرنا چاہیئے یئر کوآرڈینیشن ٹیم سے اس نمبر پر بھی راب ک

ن میں مدد درکار ۔ اگر آپ کو ہم آہنگی اور ٹرانسپورٹیش 1-800-562-4620
۔5472-600-877-1ر پر کال کریں  کو اس نمبTrilliumو، ہو ت

د از جلد:اہم: آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد جل
 	

 	

 	

 میں OHPں۔ وہ آپ کے بچے کو یمبر سروس پر کال کری کی مOHPآپ 
داخل کریں گے۔

ور زچگی کے ماشت ان اپنی تمام طبی نگہدگر آپ نے حمل کے دوراا
  فراہم کنندہ سے حاصلیدائش سے قبل نگہداشتاہر طبیب یا بچے کی پم

 منتخب کرنے میں PCP۔  منتخب کرنا ہوگاPCP کی ہے تو آپ کو ابھی
 کو کال کریں۔Trilliumمعاونت کے لیے 

ش کے بعد کے ھنے اور بچے کی پیدائ صحت کے بارے میں پوچآپ کی
ٹارٹ سمارٹ اہمی کے لیے آپ کو اسر اضافی معاونت کی فرلیے درکا

ب سے کال موصول ہوگی  ٹیم کے ارکان کی جانفار بے بی

ُ ُ

ی کی بنیاد پر پروگرامز پر مندرجہ ذیل آؤٹ پیشنٹ اور کمیونٹ
ابل رسائی ہیں:وں کی صحت کی خدمات قروی

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

ی (نفسیاتی وتھیراپی، گروپ تھیراپمعالجے کی خدمات: روبرعالج 
ی کے لیے)، فیملی تھیراپ نفسیاتی تعلیم دونوںمعالجہ اور

مات کا استعمالکے عالج معالجے کی خد موادوں کے استعمال 

رانیتی اور ادویاتی کی نگنفسیا

تمہارتوں کی تربی

صحت کو فروغ دینا

قفے کی خدماتو

انہ خدماتپیشہ ور

ٹکیس مینجمن

ذاتی نگہداشت

ر معاونتہم عم

رہائشی

نت فراہم کردہ رہائشمعاو

(ٹرانسپورٹیشن (سواریاں

بحرانی خدمات
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سکتی /سکتا اوکر ئنہمعا کا ںنکھوآ یںم کیا
؟ںہو سکتی/سکتاکر صلحا چشمہ رواوں ہ

تک( کو مندرجہ ذیل  سال کی عمر 20ائش تا میمبران )پید
ئد حاصل ہیں:فوا

 	

 	

 	

س کو معمول اور فٹنگز (بعض اوقت اا معائنہ، لینز، فریمز، بصارت ک
کی خدمات کہا جاتاہے)۔کی بصارت 

 ہنگامی صورتحال کا نکھ کے زخمی ہونے اورآنکھوں کی بیماریوں، آ
 کے عالوہ خدمات اس کو بصارت کی معمولبی معائنہ (بعض اوقات ط

جاتا ہے)۔کہا 
پہنا جا سکتا تو ایسی صورت میں ب کے باعث چشمہ نہیں اگر طبی اسبا

۔ بصارت ی جانب سے کی جائے گی کOHPنسز کی ادائیگی کانٹیکٹ لی
 پیشگی اہر کو دکھانے کے لیےالوہ خدمات میں کسی مکی معمول کے ع

ت ہوتی ہے۔اجازت کی ضرور

 برس یا اس سے بڑی عمر( کے لیے 21حاملہ بالغ ارکان )
رجہ ذیل فوائد ہیں:مند

 	

 	

 	

 	

ہ، لینز، فریم، اور محدود بصارت کا معائن ماہ میں ایک مرتبہ تک 24
ت کہا جاتاہے)۔مول کی بصارت کی خدماگ (بعض مرتبہ اس کو معفیٹن

 صورتحال کا زخمی ہونے اور ہنگامیکی بیماریوں، آنکھ کے آنکھوں 
وہ خدمات صارت کی معمول کے عالنہ (بعض اوقات اس کو بطبی معائ

کہا جاتا ہے)۔
نب سے کانٹیکٹ  کی جاOHPورت میں ہی صرف چند عارضوں کی ص

کی ادائیگی کی جاتی ہے۔لینسز 
 چشموں کی تبدیلی شاملبالغ افراد کے لیے بغیر پیشگی اجازت کے 

ی خدمات کے لیے کسی عمول کے بغیر بصارت کفوائد میں نہیں ہے۔ م
ہے۔ ریفرل کی ضروت ہوتی اہر کو دکھانے کے لیےم

ڑی عمر( کے  برس یا اس سے ب21کان )غیر حاملہ بالغ ار
 ذیل فوائد ہیں:لیے مندرجہ

 	

 	

 	

 	

 	

امی صورتحال کا کے زخمی ہونے اور ہنگوں کی بیماریوں، آنکھ آنکھ
عالوہ خدمات و بصارت کی معمول کے عائنہ (بعض اوقات اس کطبی م

کہا جاتا ہے)۔
اہ)  م24 سال (2ے جانے بعد کے شفاف پردے کے ہٹائکانٹیکٹ یا آنکھ 

رت کا محدود معائنہ۔میں ایک مرتبہ بصا
رف شامل کردہ  دنوں کے اندر ص120 کے انٹیکٹ کے ہٹائے جانےک

ریمز اور فٹنگز۔لینسز، ف
کانٹیکٹ  کی جانب سے OHPں ہی ند عارضوں کی صورت میصرف چ

ئیگی کی جاتی ہے۔لینسز کی ادا
 کو دکھانے کے دمات کے لیے کسی ماہرل کے بغیر بصارت کی خمعمو

فرل کی ضروت ہوتی ہے۔لیے ری

میں نسخے پر لکھی گئی ادویات کیسے 
حاصل کرسکتا ہوں؟

ل کی گئی ہیں۔ ی جانب سے ادویات شام کTrilliumاورگین کی اکثر فارمیسیز پر 
ھی ایسی فارمیسی پر ہ دیا ہے وہ آپ کسی باکٹر نے آپ کو جو نسخآپ کے ڈ

 حاصل ریگین سے باہر ادویاتہولت ہو۔ اگر آپ کو اوے جائیں جہاں آپ کو سل

کو ریاست ے اور فارمیسی دونوں ہو، تو نسخہ لکھنے والکرنے کی ضرورت 
 ہے تو استثنی ہے۔ اگر ہنگامی صورت پاس رجسٹر ہونا الزمیاوریگین کے 

 چند مخصوص  کو کال کریں۔ صرفTrilliumاست کرنے کے لیے کی درخو
کے حصول کی  باہر کے عالقوں میں ادویات Trilliumں ہی صورتوں می
ی  ہیں، تو آپ بازادائیگویات کی ادائیگی کرتےتی ہے۔ اگر آپ اپنی ادمنظوری دی

ند مخصوص صورتوں میں  کروا سکتے ہیں۔ صرف چکی بھی درخواست جمع
یگی کر سکتی ہے۔ باز ادائTrilliumہی 

ٰ

Trilliumنظور شدہ ادویات کی العمل ہے، جس میں ان م کے پاس ایک دستور
 شامل جویز کردہ ادویات میںکی جانب سے نسخہ پر ت Trilliumہرست ہے، جو ف

ھ بھال کے طریقہ ت اور فارمیسی کی دیک نسخہ میں شامل ادویاہیں۔ آپ یہاں پر
۔ www.trilliumohp.comحاصل کر سکتے ہیں کے بارے میں معلومات کار 
ے ے، کیوں کہ آپ کے عارضو استعمال کیا جاتا ہست میں شامل ادویات کفہر

 ادویات Trillium میں دستیاب ہیں۔  یہ مؤثر ہیں اور مفتکے عالج معالجے میں
امل ہونے کی شرائط تی ہے یا ادویات کے شکرسکتی ہے یا نکال سککو شامل 

یا آپ ی دوا کو نکالتے ہیں ر ہم فہرست میں سے کس تبدیل کر سکتی ہے۔ اگکو
والے سے ہم دود کرتے ہیں، تو اس ح کر رہے ہیں اس کو محجو دوا استعمال

ل کوئی ایسا دوا استعمار آپ کا ڈاکٹر آپ کو گی مطلع کر دیں گے۔ اگآپ کو پیش
ٹر کی جانب شامل نہیں ہے اور ڈاک کی فہرست میں Trilliumکرنے کا کہتا جو 

ی ہے، تو ہم اس نے کی درخواست کی جات کو یہ دوا شامل کرTrilliumسے 
م منظوری کے بارے واست کی منظوری یا عدت پر غور کریں گے۔ درخدرخواس

ے کے  کے بارے میں بات کرنائے گا۔ اپنے انتخاباتمیں آپ کو مطلع کر دیا ج
 سے بات کریں۔PCPیات لکھنے والے یا اپنے لیے نسخہ پر ادو

 ہیں؟ سی ادویات شامل نہیںکون
 	

 	

 	

 	

 	

 	

ں دی  کی جانب سے نہیFDA کے استعمال کی منظوری ایسی ادویات جن
گئی ہے؛

وری نہیں ہیں؛یات جو طبی طور پر ضرایسی ادو

تحقیق ہو رہی ہے؛ایسی ادویات جن پر تجربہ یا 

ادویات؛ونت فراہم کرنے والی و حاملہ کرنے میں معاآپ ک

الی ادویات؛ے لیے استعمال ہونے ووزن کم کرنے ک

یات۔یا بال بڑھانے کی ادوکاسمیٹکس 

ً َ Trilliumنٹر ر دی کاؤامل بعض اوو ہماری فہرست میں ش)OTC(ادویات، مثال  
ے پر لکھ کٹر نے آپ کو دوا نسخی کرتی ہے، بشرطیکہ ڈااسپرین کی بھی ادائیگ

 //:https ہیں ادویات شاملOTCن سی  دیکھنے کے لیے کہ کوکر دی ہو۔ یہ
www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-

Services.html مل مالحظہ کریںیہاں پر دستورالع

۔ ایسی بہت ادویات جو لوگ ات کو شامل نہیں کرتےخہ پر لکھی تمام ادویہم نس
 اوریگین  راستکی ادائیگی براہاستعمال کرتے ہیں، ان ذہنی صحت کے لیے 

 مہربانی فارمیسسٹ کو  جاتی ہے۔ براہ کی جانب سے کی)OHA(ٹی ہیلتھ اتھار
دکھائیں۔  آئی ڈی کارڈ دونوں Trilliumارڈ اور اپنا وریگین ہلتھ آئی ڈی کاپنا ا

 بل کہاں بھیجنا ہے۔علوم ہوجائے گا اس کوفارمیسی کو م

ِ
ِ

http://www.trilliumohp.com
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
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ات کہاں سے حاصل میں اپنی ادوی
تا/سکتی ہوں؟کرسک

رسکتے ہیں جو آپ کے فارمیسی کو استعمال کآپ اپنی پسند کی کسی بھی 
Trilliumانے کے گین ہیلتھ آئی ڈی دکھی کارڈ قبول کرے۔ اوری میڈیکل آئی ڈ

نشگٹن کاؤنٹی کے کماس، ملٹنوماہ اور وا کے پاس کالTrillium۔ لیے تیار رہیں
 کے انتظامات ہیں۔وں میں اکثر فارمییسزعالق

ھی نسخہ پر ادویات نے والی فارمیسی سے بآپ ڈاک کے ذریعے آرڈر کر
ر  کیئرمارک میل آرڈCVS پرسکرپشن سروسز اور حاصل کر سکتے ہیں۔ پوسٹل

ر آپ پاس ات فراہم کرتے ہیں۔ اگکے ذریعے آرڈر کی خدمفارمیسی دونوں ڈاک 
 معلومات تالش کر اں پر ڈاک کے آرڈر کیسہولت موجود ہے تو یہانٹرنیٹ کی 
 -https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health:سکتے ہیں

plan/Benefits-and-Services.html ی سہولت دستیاب نہیں ہےاگر انٹرنیٹ ک 
 سروسز کو کال کریں۔ میمبرilliumrTتو 

ر کورجت پر پابندیوں کی دیگادویا
اں ط عائد ہیں یا پابندیشمولیت کی اضافی شرائفہرست میں شامل بعض ادویات پر 

:جن میں شامل ہیں

 	
 	
 	
 	

ہوں دستیاب جب استعمال، کا ادویات جینرک
 Trilliumمنظوری پیشگی سے بجان کی

ناکر پہلے استعمال کا تادویا والی الگت کم راو مختلف- تھیراپی ٹیپاس
ناکر محدود کا مقدار

 کے Trilliumوالے سے  استثنائی فہرست کے حپیشگی اجازت اور ادویات کی
 عملے  کےTrilliumاشت اور کورج کی بنیاد پر ہیں۔ فیصلے صرف موزوں نگہد

ی ا جاتا اور نہ ہی ایسقسم کا انعام نہیں دیا انکار کرنے پر کسی کو درخواستوں ک
 کرنے پر جس سے خدمات کا انکار استعمال کی جاتی ہے کوئی مالیاتی ترغیب

ہو۔انعام ملتا 

گ کے مرکز ے یا اسپتال اور نرسن کا بننے سے پہلTrilliumایسے ارکان جو 
جو فہرست میں  استعمال کر رہے تھے ے کے بعد ایسی ادویاتڈسچارج ہون

ات  مرتبہ تک عبوری ادوی تینTrillium کے لیے یں ہیں تو ایسے افرادشامل نہ
دویات کی  آپ کا ڈاکٹر عبوری اوری دے سکتی ہے۔ آپ یافراہم کرنے کی منظ

 رابطہ کر سکتے ہیں۔ سےTrilliumد کے لیے کورج میں مد

ہوگا کہ اگر میرے اس صورت میں کیا 
 ہو؟Medicare پاس

ے ہے جس کے پاس یہ معلومات آپ کے کنبہ میں شامل ہر اس فرد کے لی
Medicare اور Oregon Health Plan )OHP(وجود ہے۔ ان کے  کی کورج م

 دویات کی کورج کے لیے اPart Dکہا جاتا ہے۔  Medicare Part D کو فادئدہ
eMedicarدویات کے فائدے پہنچانے والے و الزم قرار دیتاہے۔ ا کوپیمنٹس ک

یگر تمام شامل  دTrillium کرتے ہیں۔ کوپیمنٹس سے رقم وصولاکثر منصوبے 
ی کو جاری رکھے گا۔ ت کی خدمات کی ادائیگشدہ صح

ی معاونت-پر لکھی گئی ادویات کنسخہ 
Oregon Prescription Drug Program

Oregon Prescription Drug Program ی پر لکھی گئی ادویات ک ان نسخہ
 کے پیکج  کے فائدےOHPے جو آپ ں مدد فراہم کرسکتا ہقیمت کو کم کرنے می

 کے لیے دسیتاب ہے۔ یگین کے تمام باشندوںیں ہیں۔ یہ پروگرام ارمیں شامل نہ
 یا پھر 4284-913-800-1ے کے لیے کال کریں ن کے ذریعے داخلہ لینفو

Oregon Prescription Drug  ںویب سائیٹ کو وزٹ کری کی: 
 www.oregon.gov/OHA/pharmacy/OPDP/pages/applicationpage.

aspx#What_is_O PDP

Patient Assistance Program )PAP(
 مفت بھی  بنانے والی کمپنی سےایسی ادویات جو شامل نہیں ہیں وہ آپ دوا

کے لیے آپ ں معلومات حاصل کرنے  کے بارے میPAPے ہیں۔ حاصل کر سکت
ئیٹ کو وزٹ کریں۔والی کمپنی کی ویب سا لکھی گئی دوا بنانے کے نسخہ پر

Covid-19 ٹیسٹ کٹس آپ کی مقامی 
ی کے ذریعے فائدہ ہیںفارمیس
فت حاصل کر سکتا/سکتی  کی ٹیسٹ کس طرح سے مCOVID-19میں گھر پر 

ہوں؟
َ

پر  میسیارفل امشں یمورک ٹ ین کسی کی نپال ہیلتھ ینٹکمیو Trilliumآپ ر اگ
، ہشد رمنظو سے OTC(، FDA(ر ٹاؤنکدی ر َاووں یمت فمے ساں وہآپ و تں یائج
صل حا ٹیسٹ کی COVID-19 پر گھر کی )EUA(ن شزییارائھاتوز یی جنسیمرا

۔ ہے نہیں طشر کی نےوہ یزتجو پر خہنس لیے کے کٹ ٹیسٹ ۔ہیں سکتی/سکتےکر

ٹر پر ٹیسٹ ں۔ اسٹور کے نارمل رجسیسی سے ٹیسٹ حاصل کریاہم: خود فارم
ی ادائیگی اگر نارمل رجسٹر پر ٹیسٹ کروا کر اس کدائیگی مت کریں۔کروا کر ا

ٰ جمع کروانا ہوگا۔ویلیے آپ کو نسخے کا دعو پھر بازادائیگی کے کرتے ہیں ت

ٹ شامل نہیں ہیں؟فارمیسی کے ذریعے ٹیسکیا 

COVIDو شامل نہیں ان میں کی ٹیسٹ کٹس ج:

 	
 	
 	

والی کٹس)ی ہوتی ہیں (جمع کرنے کٹس جو لیب میں بھیجنوہ 
 نہیں ہے کی وضاحت درج"OTC" پر ایسی کٹس جن

یدی گئی دہ امریکہ سے باہر خرکٹس جو ریاستہائے متح COVIDایسی 
ہوں

 کی گھر پر استعمال ہونے والی ٹیسٹ COVID-19پنے پیسوں سے میں نے ا
ئیگی کی جائے گی؟ تھی، کیا مجھے بازاداخریدی

ً  ایمازان مثال)ارمیسی یٹ ورک سے باہر کسی فجی ہاں۔ اگر آپ نے ہمارے ن
 FDA سے ( وغیرہ سےن سے، ادویات کی دوکانسے، کسی پرچون کی دوکا

 خریدی ہے تو آپ  کی ٹیسٹCOVID-19ر پر  گھOTC، EUAمنظور شدہ، سے 
 مندرجہ ذیل ی الگت تک بازادائیگی ٹیسٹ کی کٹس ک( فی ٹیسٹ تک12$)کو 

:ہوگی

 	FDA سے منظور شدہ EUA گھر پر ٹیسٹ خریدی۔  کی فہرست میں شامل

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/Benefits-and-Services.html
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 	FDA سے منظور شدہ EUAئیٹ پر دیکھی جا ی فہرست ہماری ویب سا ک
 --https://www.trilliumohp.com/coronavirus-disease ہےسکتی

covid-19-.html رابطہ کریں۔ ، یا میمبر سروسز سے
الم میں یں ان میں منسوب کے کغیر جو ٹیسٹ دستیاب ہنسخے کے ب	 

امل ہوں گے۔ٹر گھر پر ٹیسٹ) بھی شر دی کاؤن (برائے اوو"OTC"شامل  َ
 	ُ ر مینٹ فارم پرکرپشن کلیم ری امبرس لیے علیحدہ علیحدہ پہر رکن کے

جمع کروائیں:کر کے 

ی کے لیے حوالے سے مکمل رہنمائ جمع کروانے کے دعوی 	
.https://www.trilliumohpائیٹ وزٹ کریں ہماری ویب س

com/coronavirus-disease--covid-19-.htmlیا میمبر  
سروسز سے رابطہ کریں۔

ٰ

نظور  سے مFDA سے پہلے ڈاکٹر کے کہنے پر 2022 جنوری 15اگر آپ نے 
پ کے دعوے دائیگی کی بنیاد پر آے، تو ایسی صورت میں ا خریدی ہEUAشدہ، 

ازادائیگی کرے گا۔ی ہیلتھ پالن آپ کو ب کمیونٹTrilliumے پر فارم کے آن

ے گا جو اد پر پابندی عائد کرپالن ان ٹیسٹس کی تعد کمیونٹی ہیلتھ Trilliumکیا 
ت میں حاصل کر سکتاہے؟ایک میمبر مف

َ شدہ فی میمبر کے ر  دنوں کے اندر کو30 کمیونٹی ہیلتھ پالن Trilliumجی ہاں۔ 
OTC ، سے منظور شدہ، FDAشگی اجازت کے بغیر  کے احکامات یا پیPCPلیے 

EUA گھر پر COVID-19ک ری کی اجازت دے گا۔ ای عدد خریدا8 ٹیسٹ کی  کی
دود ٹیسٹ ہ کے احکامات پر المحی نگہداشت فراہم کنندالئسنس یافتہ صحت ک

وفاقی رہنمائی  پر جاری ہونے والی 2022 جنوری 10یں گی۔ ان پر فرہم کی جائ
بق عمل کیا جائے گا۔کے مطا

میں کس سے ربطہ کروں؟ سواالت کرنے ہوں تو اگر مجھے

دعوے ج یا باز ادائیگی کے  گھر پر ٹیسٹس کی کور کیCOVID-19اگر آپ کو 
وس کے اس  کرنا ہو تو میمبر سرے بارے میں کوئی سوالکے جمع کروانے ک

.TTY: 711؛ 5472-600-877-1 کریں نمبر پر کال

 حال اور ہنگامی طبی صورِت
فوری نگہداشت کی خدمات

ہنگامی طبی صورتحال سے کیا مراد ہے؟
بیمار پڑ جانا ہے، ہوجانا یا پھر اچانک ہنگامی صورتحال سے مرد شدید زخمی 

 تو  فوری مدد حاصل نہ کیآپ کے خیال اگر آپ نےول ایسا شدید درد جو بشم
ان پہنچ سکتا جسم کو بہت زیادہ نقصکتا ہو یا پھر اس سے موت کا باعث بن س

ود بچہ بھی شامل ہے۔ یں آپ کا پیٹ میں موجآپ حاملہ ہیں تو اس مہے۔ اگر 
 روز 7نٹے، ہفتے کے  گھ24شت ہر وقت، دن کے نگامی اور فوری نگہداہ

ال میں آپ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کہیں بھی، تیاب ہے۔ ہنگامی صورتحدس
کز میں جاسکتے ہیں۔ یا پھر کسی دوسرے مرکسی بھی اسپتال

 911ال کا شکار ہیں، تو پ واقعی ہنگامی صورتحر آپ سمجھتے ہیں کہ آاگ
۔ ہنگامی  میں جائیں)ER(نسی روم ریبی اسپتال کے ایمرجپر کال کریں یا پھر ق

ے کی  لیے آپ کو اجازت لیننگہداشت حاصل کرنے کےصورتحال میں 
 ضرورت نہیں ہے۔

امی صورتحال ہو سکتی ہے:ایک ہنگ
 	
 	
 	
 	
 	
 	

چھاتی میں درد؛
نس لینے میں دشواری؛سا
ہر خورانی؛ز

ہنا جو رک نہ رہا ہو؛ایسا خون ب
ہڈی کا ٹوٹنا؛ یا،

ال۔ صحت کی ہنگامی صورتحذہنی

تایمبولینس کی خدما
خدمات بھی شامل ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں ایمولینس کی 

 کے بعد میں کس ایک ہنگامی صورتحال
ا ہوں؟ے نگہداشت حاصل کرسکتطرح س

 تک کہ آپ شامل سمجھا جاتاہے جبہنگامی صورتحال کو اس وقت تک 
کال کریں۔ آپ کے  کو PCPہداشت کے لیے پ نگ ہو جاتے۔ فالو امستکم نہیں

 ہنگامی ا جاتا ہے لیکن اس کوگہداشت کو شامل تو کیپ نم ہونے پر فالو امستحک
 سمجھا جاتا۔صورتحال نہیں

َ
َ

 آپ ہنگامی اشت، وہ نگہداشت ہے جووجانے کے بعد کی نگہدمستحکم ہ
ے بعد حاصل ے بعد اور آپ کی صورتحال مستحکم ہو جانے کصورتحال ک
ی اسپتال میں حاصل ل کی نگہداشت کسی ایساگر آپ ہنگامی صورتحاکرتے ہیں۔ 

ے ورتحال کے مستحکم ہون باہر ہے اور آپ کی صتے ہیں جو نیٹ ورک سےکر
:گہداشت کی ضرورت ہےکے بعد بھی آپ کو ن

 	

 	

ر نیٹ ل کے لیے الزمی طور پ شامل نگہداشت کے حصوتو آپ کو اپنی
اسپتال میں آنا ہوگا، یورک میں شامل ا

کے لیے پیشگی منظوری ہ نگہداشت حاصل کرنے آپ کو اپنی شامل شد
حاصل کرنی ہوگی۔
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سے حاصلفوری نگہداشت کس طرح میں  
کرسکتا ہوں؟

ٰ ھٹیوں میں بھی کوئی  کہ ویک اینڈز اور چیدن اور رات میں کسی بھی وقت، حت
سلسلے کےمسئلہ فوری کسی آپ اگر گا۔ ہو موجود لیے کے کی مدد آپ کوئی ہ ن

و جلدی نہیں دیکھ  سکتے یا پھر وہ آپ ککے دفتر تک نہیں پہنچ PCPمیں اپنے 
ں۔ شت کے لیے جا سکتے ہیئنٹمنٹ کے فوری نگہداے، تو آپ بغیر کسی اپاسکت

نا یا شدید درد ں شدید انفیکشن، موچ آچیزیں شامل ہیں ان میفوری مسائل میں جو 
 مہربانی کلینک  براہ شامل ہیں۔ اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہے تووغیرہ

والوں کو بتائیں۔

 

ِ

 ہتی ہے تو چاہے آپ نےکی حالت فوری توجہ چاآپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 
و ہی کال  بھی سب سے پہلے ان ک کو نہیں دیکھا، لیکن بھرPCPابھی تک اپنے 
 موجود ہے۔ آپ  آئی ڈی کارڈ پرTrillium کا نام آپ کے PCPکریں۔ آپ کے 

 :پر تالش کر سکتے ہیںاہم کنندگان کو یہاں  فوری فر
https://providersearch.trilliumhealthplan.com/

تفوری نگہداشت کے مقاما
AFC Urgent Care 

397 Warner Milne Road, Oregon City, OR 97045 
503-305-6262

Eagleton Providers PC 
17437 Boones Ferry Road, Suite 100 

Lake Oswego, OR 97035 
413-887-6030

Urgent Care Oregon, LLC 
861 W Main Street, Molalla, OR 97038 

503-873-8686

Uptown Providers PC 
7033 NE Sandy Boulevard, Portland, OR 97213 

503-306-6262

Uptown Providers PC 
25 NW 23rd Place, Suite 11, Portland, OR 97210 

503-766-2215

Uptown Providers PC 
14284 SW Allen Boulevard, Beaverton, OR 97005 

503-305-6262 

رعالج اگر میں شہر سے باہر ہوں او
ت پڑتی ہے تو؟معالجے کی ضرور

دہ امریکہ میں کہیں بھی کور ران کو ریاستہائے متح اپنے میمبTrilliumحاالنکہ 
 ر وہ اوریگین سے باہرہی ہونی چاہیئے کہ اگ، تاہم میمبران کو آگافراہم کرتی ہے

جائے تو و ہنگامی صورت پیش آ یسی صورت اگر ان ان کسفر کر رہے ہیں تو ا
ں ایمرجنسی روم ے کسی دوسری ریاست می نTrilliumے۔ حاالنکہ کیا ہو سکتاہ

م ہے کہ ایسے تمام فراہ اس کا مطلب یہ نہیں ظوری دے رکھی ہے، تاہمکی من
کو نگہداشت فراہم کرتے ہیں وہ صورتحال کے دوران آپ کنندگان جو ہنگامی 

Trilliumمطلب ہے کہ ان ہش مند بھی ہیں۔ اس کا بل وصول کرنے کے خوا سے 

آپ تال میں جن لوگوں نے ہ کیا جا سکتا ہے۔ اسپ کا بل آپ سے بھی وصوخدمات
 بل کو نظر ب سے موصول ہونے والےاہم کیا ہے ان کی جانکو عالج معالجہ فر

 ان کو حل کرنے  CCOبل وصول ہوتے ہیں، توکریں۔ اگر آپ کو دیگر انداز مت 
ں آپ کی مدد کرے گا۔ می

گامی صورتحال ہو سکتی ہے:ایک ہن
 	
 	
 	
 	
 	
 	

چھاتی میں درد؛
انس لینے میں دشواری؛س

زہر خورانی؛
؛بہنا جو رک نہ رہا ہوایسا خون 

ہڈی کا ٹوٹنا؛ یا،
حال۔ی صحت کی ہنگامی صورتذہن

کا ا ستعمال مت کریں جن ے لیے ایمرجنسی روم ک مہربانی ایسی چیزوں کبراِہ
ل میں جو ہو سکتا ہے۔ فوری مسائعالج معالجہ فوری نگہداشت کے دفتر میں 

درد وغیرہ شامل ہیں۔کشن، موچ آنا یا شدید ہیں ان میں شدید انفیچیزیں شامل 

کے دوران اگر یمرجنسی روم میں وزٹ ریاست سے باہر ا
ے جائیں: تو یہ اقدامات اٹھائممکن ہو

 	

 	

 	

 	

 	

ر کریں تو  آپ ریاست سے باہر سفقین دہانی کریں کہ جباس بات کی ی
Trilliumپاس موجود ہو۔ا آئی ڈی کارڈ آپ کے  ک

سے معلوم کریں کہ ارڈ پیش کریں اور ان د ممکن ہو سکے اپنا کجتنا جل
ہیں گے؛ سے بل وصول کرنا چاTrillium (Medicaid)آیا وہ 

Trilliumن سے ابطہ کر کے صورتحال پر بات چیت کریں اور ا سے ر
پ کیا کرنا چاہیئے۔مشورہ کریں کہ آ

ب تک کہ آپ کو کوئی دستخط مت کریں ج وقت تک کسی کاغذ پر اس
 سے بل وصول Trillium (Medicaid)ندہ  ہو جائے کہ فراہم کنعلم نہ

ہتے ہیں؛کرنا چا
 کی فراہم Trilliumد ہوتے ہوئے تو آپ اپنے وہاں موجواگر ممکن ہو 

؛فتر میں بات کروا دیںکنندہ کے د

ں ہوتے۔ تاہم اگر آپ دامات ہمیشہ ممکن نہیہنگامی صورتحال میں مندرجہ باال اق
وئی ہے اور آپ نے تیاری کی ہے بارے میں آگاہی ہے و لئے جانے اقدامات کک

ہ کے دفتر میں ریاست میں فراہم کنندتحال کے دوران آپ اس تو ہنگامی صور
قدامات کو اٹھانے سے  حل کر سکتے ہیں۔ ان اوئے بلنگ کے مسائل کوہوتے ہ

و ان  بچ سکتے ہیں جو آپ کس اضافی ذہنی دباؤ سےآپ بل وصول کرنے کے ا
 سے CCO میں شامل ہیں، تاہم فراہم کنندہ Trillium ملتے ہیں جو خدمات کے لیے

ل وصول نہیں کرے گا۔ ب

 ایسی صورت میں اگر مجھے بل ملے تو
کیا کرنا چاہیئے؟ مجھے 

فوری طور پر کال  ہمیں - مہربانی میڈیکل بلوں کو نظر انداز مت کریں براِہ
یج نے والے اداروں کو بھ ادا شدہ بل وصولی کر۔ کئی فراہم کنندے غیرکریں

 تک دائر  لیے عدالت میں مقدمہدائیگاں وصول کرنے کےدیتے ہیں اور وہ ا
 کو حل کرنا بہت زیادہ پیدا ہو جائے تو اس ۔ اگر ایک مرتبہ مسئلہکر دیتے ہیں

مشکل ہوتا ہے۔ 

OHPکا بل موصول ہونے خدمت حاصل کی تھی اس  ہوتے ہوئے آپ نے جو  پر
:جلد از جلد آپ کریںپر 

 ریں اور ان کو بتائیں میمبر سروس کو کال ک کیTrilliumی طور پر فور	 
وصول کریں گے۔  کی خدمت کا بل OHPے  کے فراہم کنندہ آپ س

https://providersearch.trilliumhealthplan.com/
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ول ہونے کا د کریں گے۔ مزید بل وصاف کرنے میں آپ کی مدہم بل ص
 کریں۔انتظار مت

 	

 	

 	

ر سکتے ہیں یک خط بھیج کر اپیل ک کو اTrilliumاگر اطالق ہوتا ہو، آپ 
 نے خدمت ہے کیوں کہ جس وقت آپاس بل سے اتفاق نہیں کہ آپ کو 

ے لیٹر ھے۔ اپنے ریکارڈ کے لی میں تOHP اس وقت آپ وصول کی تھی
نے پاس رکھیں۔کی ایک نقل اپ

ا کر دیا ہے آپ کی یقین دہانی کرنے کے لیے کہ ہم نے بل اداس بات 
پ کرتے رہیں۔فال ا

یں کال کریں۔ ل ہوں تو فوری طور ہمکو عدالتی کاغذات وصواگر آپ 
ینی فٹ ہاٹ الئن لیے اٹارنی یا پبلک بی مشاورت اور مدد کے آپ قانون

 پر ہوتے OHPر سکتے ہیں۔  پر کال ک5292-520-800کے اس نمبر 
 ط طریقے سے بل وصول ہوا ہے تو صارفین کےہوئے اگر آپ کو غل

َ

 OHP ہیں۔ سکتے کر صلحا مدد آپ سے جن ہیں موجود قوانین ایسے یےل

 صارفین تو ہے ہوا ولوص بل سے طریقے غلط وک آپ اگر ہوئے ہوتے رپ

ہیں۔ سکتے کر حاصل دمد آپ سے جن ہیں وجودم قوانین ایسے لیے کے

ہیں کرتی، تو آپ اس کی خدمات کا بل ادا ن آپ Trilliumاگر کسی سبب سے 
ں۔ مزید  جائزہ کا کہ سکتے ہیسکتے ہیں یا پھر ہمیںصلے کے خالف اپیل کر فی

ا سیکشن مالحظہ کریں۔معلومات کے لیے ''شکایات اور اپیلز'' ک

OHP اشت کو ہنگامی اور فوری نگہدامریکہ میں کہیں بھی  ریاستہائے متحدہ
۔ اس کا مطلب ہے  امریکہ سے باہر نہیںتاہم ریاستہائے متحدہر کرتی ہے، کو
یں گہداشت کی ادائیگی نہیں حاصل کی گئی کسی ن میکسیکو یا کینڈا مOHPکہ 

کرے گی۔

َ

آپ کی دانتوں کے فوائد اور خدمات
ی خدمات کیا ہیں؟دانتوں ک

یں ی نگہداشت کے سلسلے مئد کا حصہ ہیں۔ بچاؤ کدانتوں کی خدمات آپ کے فوا
وں کی بیماریوں  مجموعی صحت اور دانت معائنہ کروانا آپ کیدانتوں کا باقاعدہ

 وں کی خدمات کے سلسلے۔ اگر آپ کو اپنے دانتک تھام کے لیے اہم ہےکی رو
ت کی کریں۔ آپ کو جس نگہداش کو کال Trillium تو میں مدد کی ضرورت ہے

 گے۔س میں آپ کی مدد کریںضرورت ہوگی ہم ا

Trilliumں میں سے کے مندرجہ ذیل منصوبون دانتوں کی نگہداشت  کے ارکا
:کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں

	Advantage Dental Services or 
Capitol Dental Care or 

Oregon Dental . 
	
	

منصوبہ ہے؟ے پاک کون سان ڈینٹل میر
کارڈ موصول کریں گے،  میمبر آئی ڈی Trilliumآپ ڈاک کے ذریعے جو اپنا 

 )DCO(زیشن ا ڈینٹل کیئر آرگنائینٹل پالن اسائنمینٹ یس میں آپ کو آپ کی ڈیا
ملے گی۔

ِ  Trillium کو ہر مرتبہ اپنا  مہربانی انں تو براہپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیجب آ
 کا دونوں دکھائیں۔ اگر آپن ہیلتھ آئی ڈی کارڈ کارڈ اور اپنا اوریگیمیمبر آئی ڈی 

کے اس نمبر پر  مہربانی میمبر سروس ڈ گم ہو جائے تو براہمیمبر آئی ڈی کار
۔TTY 711، 5472-600-877-1ست کریں کے نئے کارڈ کی درخواکال کر

ا منصوبہ کس میں دانتوں کی نگہداشت ک
نتخب کروں؟طرح سے م

ہیں  ہتےچا ناکر یلتبد نپال ینٹلڈ پناا پآ پھر یا مال نہیںالن پل ٹنڈیی وئکو کآپ ر اگ
، 5472-600-877-1ں ریکہ طرابر پر بمناس ے کوس سر میمبر نیبامہر ہار بوت

TTY 711۔
ِ

س طرح میں اپنے دانتوں کے فوائد کو ک
ں؟سے استعمال کرو

 کے شتانگہد یدبنیا نےاپو کآپ و تے، ائجل م النپل ٹنڈیی وئکا کآپ و کآپ ب ج
 یکوں تدانے کآپ ے۔ اہوتہا رنکاب ختانا کر تدفل ٹنڈیا ی کلینک کے )PCD( ینٹسٹڈ

 رےکام کر کل مھ اتسے کآپ  PCDا کآپ ے یل کے نےکر شتانگہد کی اتروریض
ں۔ریکال کو ک PCDے نپا پہلے سے نےکر صلحات داشہگنی کوں تدانا۔ گ

اہم کرنے والے بنیادی نگہداشت فر
 کروں؟ کا انتخاب کس طرح سےڈینٹسٹ

بنیادی ڈ اے ڈینٹسٹ سے اپنے  کی فائنTrillium پر آپ ہماری ویب سائیٹ
 سکتے ہیں۔  ڈینٹسٹ کا انتخاب کر نگہداشت کنندہ

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-
members/benefit-information.html.html  یا پھر آپ اپنےPCD کے دفتر 

پہلی اپائنٹمنٹ کا  کے ساتھ آپ کی PCDی ر سکتے ہیں اور وہ کسمیں کال ک
تظام کر سکتے ہیں۔ان

https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html.html
https://www.trilliumohp.com/members/oregon-health-plan/for-members/benefit-information.html.html
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Advantage Dental Services 
 کسٹمرز سروس

9631-268-866-1  ٹال فری 
TTY 711

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

TTY 1-800-735-2900

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

TTY 1-503-243-39586313-466-800-1 یا 

 فراہم کرنے والے میں بنیادی نگہداشت
سے طرح کس ٹ اپائنٹمنساتھ کے ٹسٹ ڈین

طے کروں؟
 	

 	

 	

 	

ں۔ آپ کو آپ  کے دفتر میں کال کریPCDدفتری اوقات کے دوران اپنے 
ا پھر میمبر ہ کی ڈائریکٹری میں یمنصوبے کے فراہم کنندکے ڈینٹل 
ل جائیں گے۔ کال کرکے فون نمبر مسروسز پر

کہ آپ ڈینٹسٹ کو ہ اور یکے میمبر ہیں  Trilliumکے آپ بتائیں میں دفتر 
وں دکھانا چاہتے ہیں۔کی

ن ہیلتھ آئی کارڈ اور اپنا اوریگی میمبر آئی ڈی Trilliumاپائنٹمنٹ پر اپنا 
ں۔ساتھ لے جان مت بھولیڈی کارڈ 

ہے ضرورت کی مترجم کسی  یا لینگوچسائن پر ئنمنٹ کو اپنی اپاآپ اگر 
ں۔ینک کے عملے کو بتائیے کرتے وقت یہ بات کلتو اپائنٹمنت ط

ہداشت کو ہم آہنگ آپ کے دانتوں کی نگ
ی فراہم بنیادے کے لیے آپ کا کرن

رے گا:ڈینسٹ ککنندہ
 	

 	

 	

	 

ز کو ایک ے آپ کے ڈینٹل ریکارڈمات فراہم کرنے کے لیآپ کو بہتر خد
کھتا ہے۔ہی جگہ پر ر
فتے  گھنٹے، ہ24ت تک دن کے ری اور ہنگامی نگہداشدانتوں کی فو

 روز رسائی فراہم کرتا ہے؛7 کے
 تو پہلے آپ اشت کی ضرورت ہوتی ہےآپ کو دانتوں کی نگہدجب بھی 
 کال کرتے ہیں؛ اوراس کو ہی

۔ے ہتاکر منتظاا کا لبھا ھکدیی وصصخی کوں تدانو تو ہرورت ضو کآپ ر اگ

 ائنٹمنٹ کے لیے سواریکیا مجھے اپنی اپ
مل جائے گی؟

ِ نی بامہر ہابر تو ےہرورت ضی کدد مے یلے کے انجک تٹ نمٹنائاپی ناپو کآپ ر اگ
MTM 1552-583-877ں ریکال ک پر نمبر یفر لٹا کے )TTY: 711( ےکآپ ۔ 

 ہعذریی وئکاس پے کآپ ر اگے یل کے نےجا سپا کے نسلرؤکا یا ینٹسٹڈ ، کٹراڈ
پ آ لیے کے نےکر گییادائی کواری سں۔ یہے تکسر کدد می کآپ م ہ تو ہے نہیں

۔ہیں سکتے کر صلحا دمد

میں بنیادی نگہداشت فراہم کرنے والے 
تبدیل کروں؟ڈینٹسٹ کو کس طرح سے 

منتخب کرنے کے  PCDکر سکتے ہیں۔ نیا  تبدیل PCDآپ ہر سال دو مرتبہ اپنا 
ری کا استعمال کریں۔اہم کنندہ کی ڈائریکٹنے ڈینٹل پالن میں فرلیے،اپ

ھے کسی ت میں کیا ہوگا کہ مجایسی صور
ت  فراہم کنندہ کی ضرورماہر یا دوسرے

ہے؟
 فراہم کنندے کو دکھانے کو کسی ماہر یا دوسرےاگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 

ہ آپ کا ٹمنٹ طے کریں۔ یہ فیصل سے اپائنPCDکی ضرورت ہے تو پہلے اپنے 
PCDکتی ہے۔ اگر ہ آپ کو کن خدمات اور ٹیسٹس کی ضرورت پڑ س کرے گا ک

ضرورت ہے تو، آپ کا  کنندے کو دکھانے کی  ماہر یا دوسرے فراہمآپ کو کسی
PCD جب آپ کا  آپ کو ریفر کرے گا۔PCDحسوس کرے گا، تو ہر  ضرورت م

نندے اہر یا دوسرے فراہم کل کئے جاتے ہیں۔ کسی ماملے کے لحاظ سے ریفرمع
زمی طور پر  کے ڈینٹل پالن کو الٹ پر جانے سے پہلے آپکے پاس اپائنٹمن

منظوری دینی ہوگی۔ریفرل کی 

 پاس جانے سے ہو یفرل کے بغیر ماہر کے کی جانب سے رPCD کے آپاہم: 
تبرداری لب یہ ہے کہ آپ کو دسنہ کیا جائے۔ اس کا مط ہے کہ آپ کا بل ادا سکتا

ہی بل ادا کرنا ہےے پڑ سکتے ہیں کہ آپ پر دستخط کرن
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مجھے کون سے ڈینٹل فوائد حاصل ہیں؟
ور خدمات کا خالصہفوائد ا

فوائد
خواتین حاملہ

 سے برس 21  اور

میمبران عمر کم

تمام  دیگر
افراد بالغ

نگامی خدماتہ

ہنگامی استحکام
: مثالیں(خدمت کے عالقے کے اندر اور باہر)

 	
	
	

 
 

شدید درد یا انفیکشن
خون بہنا یا سوجن

دانتوں یا مسوڑوں میں چوٹ لگنا

XX

XXمعائنےبچاؤ کی خدمات

XXصفائی کرنا 

XXفلورائڈ عالج معالجہ 

نہیں شاملXسیلینٹ 

XXبھرائی 

کردہ محدودXنچرزجزوی ڈی 

کردہ محدودکردہ محدودمکمل ڈینچر 

نہیں شاملکردہ دودمحکراؤن 

 منہ کا آپریشن
   اینڈوڈونکٹکس

XXکشید 

کردہ محدودXروٹ کینال تھیراپی 

د کی پابندیاں ہوں۔*فوائد میں ہو سکتا ہے کہ پیشگی اجازت کی شرائط اور تعدا
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دانتوں کی ہنگامی 
اور فوری ڈینٹل 

نگہداشت کی 
خدمات

تحال سے کیا  ہنگامی دانتوں کی صور
مراد ہے؟

ت دستیاب ہے۔  ہنگامی ڈینٹل نگہداش روز7 گھنٹے، ہفتے کے 24دن کے 
سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو فوری نگہداشت ورتحال سے مراد کوئی ہنگامی ص

و سکتا ہے۔ ہنگامی ا اچانک شدید عارضہ ہورت ہے۔ یہ کوئی چوٹ یکی ضر
:تحال کی بعض مثالیںصور

 	
 	
 	

 	

خراب انفیکشن؛
یک چھاال ہوتا ہے)؛پر کوئی پھوڑا اآپ کے مسوڑوں  پھوڑے (خراب

 کاؤنٹر ملنے والی دوار دی درد جس میں اووت میں شدید درد (ایسا دان
ہ ہو)؛ اورسے بھی کوئی فائدہ ن

و نکل گیا ہو۔۔ایسا دانت ج

َ

کال کریں۔ اگر  کو 911 صورتحال ہے تو اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ہنگامی
 کریں، یہ ہنگامی  کو کال911ضرورت ہو تو یمولینس کی خدمات کی آپ کو ا
حال میں شامل ہیں۔ صورت

پ استحکام کے بعد کی کی طرح النے کے لیے آکی صورتحال کو بہتری آپ 
الوں گامی خدمات والی اسپت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہننگہداشت کی خدمات بھی

ید معلومات خدمات کے بارے میں مزبعد والی نگہداشت کی اور استحکام کے 
س طرح سے تالش کٹر یا فراہم کنندہ کحظہ کریں ''میں ایک ڈاکے لیے، مال

کروں؟''

 خدمات سے کیا وری ڈینٹل نگہداشت کی ف
ے؟مراد ہ

وری نگہداشت کی یہ ہے کہ دانتوں کو ففوری ڈینٹل نگہداشت سے مراد 
سکتا۔ فوری صورتحال  فوری طور پر نہیں ہو ہے، تاہم عالج معالجہضرورت

: چند مثالیں یہ ہیںکی

 	
 	
 	

دانت میں درد؛
وں کی سوجن؛ اورمسوڑ
ا۔ں کی بھرائی کا اکھڑندانتو

ری کی ضرورت ل پالن سے پیشگی منظودانتوں کی بعض خدمات کے لیے ڈینٹ
کے لیے پیشگی گامی اور فوری خدمات ہے، لیکن دانتوں کی ہنپڑ سکتی 
کی ضرورت نہیں ہوتی۔منظوری 

اہر ہوں اور مجھے اگر میں شہر سے ب
توں کی نگہداشت کی ہنگامی یا فوری دان

میں ڑ جائے تو ایسی صورت ضرورت پ
کیا ہوگا؟

پ کو سفر کر رہے ہیں اور آمت کے عالقے سے باہر  کے خدTrilliumاگر آپ 
مندرجہ ) PCDسب سے پہلے اپنے تحال پیش آگئی ہے، تو کوئی ہنگامی صور

مریکہ میں کے آپ ریاستہائے متحدہ ا سے رابطہ کریں۔ (ی طرحباال ہدایات ک
ت کروا سکتے ہیں۔ اگر می صورتحال کی نگہداشی بھی اسپتال سے ہنگااندر کس

رنی ڈینٹل نگہداشت حاصل کالزمی طور پر ہنگامی آپ کو عالقے سے باہر 
 ہر آئٹم کا بل ٹل پالن بھیجے جس میںکہیں کہ وہ آپ کو ڈینہے، تو ڈینٹسٹ سے 

ں کی ہنگامی صورتحال ی بھیجے جس میں دانتو ہو اور چارٹ نوٹس بھموجود
کی وضاحت کی گئی ہو۔

میں کس گامی صورتحال کے بعد ایک ہن
ت حاصل کرسکتا ہوں؟طرح سے نگہداش

ِ   کو دکھائیں، براہحال کے بعد ایک ڈینسٹجب آپ دانتوں کی ہنگامی صورت
تو وہ نگہداشت کی ضرورت ہو  کریں تاکہ اگر مزید  کو کالPCDبانی اپنے مہر

انتظام کر دے۔
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ذہنی صحت اور کیمیائی موادوں 
پر انحصار کے فوائد

ہیں؟ذہنی صحت کی خدمات کیا 
ارضوں کا سامنا ی صحت کے دیگر ایسے عئل، مشکل رویوں یا ذہن، بے چینی، خاندانی مسایاب ہیں جن کو ڈپریشنہنی صحت کی خدمات دستان تمام افراد کے لیے ذ

عاون ہو سکتی ہیں۔ل ہیں جو آپ کے لیے مں ایسی کئی خدمات شام میOHPر نہیں کرسکتے۔ ہش کے مطابق زندگی بس کے باعث وہ اپنی خواہے جن

رتیں پیدا کرنا شامل ، کیس مینجمنٹ اور مہا تھیراپی، مراقبہ کرنای، فیملی تھیراپی، گروپجو خدمات شامل ہیں ان میں روبرو کی تھیراپں اور بالغوں کے لیے بچو
س مدد کی  ہو سکتی ہیں۔ آپ کو جدمات آپ کے لیے معاونسکتے ہیں کہ کون سی خالقات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دے ہیں۔ آپ تھیراپسٹ سے م

 گے۔ کرکے خوشی محسوس کریںہم ہر وقت آپ سے بات  کی مدد کرنے کے لیے  کو تالش کرنے میں آپضرورت ہے اس

کتے ہیں۔س مینجمنٹ فراہم کر س تالش ہے، ہم ان کو کیپیاروں کی نگہداشت کیآپ اور آپ کے جن 

  ورک میں موجود فراہمکی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹلیے آپ کو کسی ریفرل  خدمات حاصل کرنے کے کنندہ سے ذہنی صحت کیمیں موجود ایک فراہم  نیٹ ورک :اہم
ریکٹری مالحظہ کریں۔ پرووائیڈر ڈائTrillium مہربانی کنندگان کی فہرست کے لیے براہ ِ

یے ذہنی صحت کی خدماتبالغ افراد کے ل
ایسے افراد جو  انتخاب کر سکتے ہیں۔ ح کی سودمند خدمات کا کے سلسلے میں کئی طرسے ذہنی صحت کے مسائلت فراہم کنندگان میں بالغ افراد ہمارے کئی خدما

سرٹو کمیونٹی ، ایسے افراد کے لیے اکا بہت زیادہ خطرہ ہےخراب ہونے اور بحران یں اور جن کی صحت کو سپتال میں داخل رہے ہہنی بیماری کے باعث اشدید ذ
الجہ معاون ہو سکتا ہے۔ ماڈل کا عالج معACT کیئر یا

TACوں، سود مند روزگار کےگہداشت کرنے والی ٹیمکھا ہے۔ جہاں ایسے افراد متعد پیشہ ورانہ نیں رکھنے کا عزم کر رگوں کو ان کمیونٹیز م کی ٹیموں نے لو 
ِ بہتر بنا سکتے ہیں۔  زندگییعے اپنا معیارر کیس میمنجمنٹ کے ذرمواقعوں تک رسائی او

ت کی خدماتبچوں کے لیے ذہنی صح
کے ذریعے بچوں اور  آؤٹ پیشنٹ تھیراپیز ھروں اور اسکولوں میںکی جاتی ہیں۔ اداروں، گئی طرح سے خدمات پیش ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار بچوں کو ک

تی ہے۔سان بنانے میں مدد مللیے تھیراپی کا عمل آ کے خاندان والوں کے ان

نی  بہت زیادہ کوششیں کرابی حاصل کرنے کے لیے دیگر مقامات پر کامی ان کو گھر، اسکول اورد مسائل ہوتے ہیں اور میں ذہنی صحت کے شدیبعض اوقات بچوں
خدمات میں وسیع عاونت دستیاب ہیں۔ ان ی طرح کی خدمات اور مروریات کے لحاظ سے کئکے لیے ان کی مخصوص ض ان کے خاندان والوں پڑتی ہیں۔ بچوں اور

یں۔ اگر آپ کو یہ ینشنس شامل ہو سکتے ہا انٹینسو کیئر کوآرڈریپ اراؤنڈ پروگرام یو آؤٹ پیشنٹ خدمات اور معاونت کے پروگرام، ٹ پیشنٹ خدمات، انٹینستر آؤ
ر ہم مدد کریں گے۔، تو ہمیں کال کریں اوون سی خدمات بہتر ہیںنا ہو کہ آپ کے لیے کسمجھ
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میں ذہنی صحت اور کیمیائی موادوں 
پر انحصار کے فوائد کو کس طرح 

سے استعمال کروں؟
روں؟کالش ت کیسے لجہمعا جعال اکار صحانر پات( یشنما یل وحک)الوادوں می ائیکیم میں

ے ہیں کہ آپ کو نتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتزیادہ مشکل کا باعث بالوں کے لیے بھی بہت  بلکہ اس کے خاندان وائل نہ صرف اس فرد پرالکوحل اور منشیات کے مس
ن کی فہرست موجود نے والے فراہم کنندگاار کا عالج معالجہ کری میں منشیات پر انحص پرووائیڈر ڈائریکٹرTrillium کہ سکتے ہیں۔  ہے تو آپ مدد کے لیےمسئلہ
کتے ہیں۔ مدد کے لیے کال کر س کو بھیTrilliumکو آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ جن 

نندہ سے رابطہ کریں۔ پر ذہنی صحت فراہم کاہیئے کہ آپ فوری طورنی صحت کی نگہداشت کی ضرورت ہے تو آپ کو چاگر آپ کو ذہ
کو کال کر سکتے ہیں۔ Trilliumم کنندہ یا  پرووائیڈر ڈائریکٹری میں موجود کسی بھی فراہTrilliumآپ  کی فوری ضرورت ہو توذہنی کی صحت کی خدماتاگر آپ کو 

؟کنندہ کیسے تالش کروںمیں ذہنی صحت کا فراہم 
Trilliumکسی ایسے فراہم  کنندہ کی تالش ہے یاقبول کرنے والے فراہم۔ اگر آپ کو نئے مریض نندگان نئے مریضوں کو قبول نہیں کر ہے ہیں کے بعض فراہم ک 

 طور آپ کو الزمیل کی نگہداشت کے لیے  کریں۔ معمول کی اسپتا کو کالTrilliumو تو، سری زبان بھی بولتا ہیزی کے عالوہ کوئی دوہ کی تالش ہے جو انگرکنند
 انتخاب کرنا چاہیئے۔ موجود اسپتال میں سےئریکٹری کی فہرست میں پرووائیڈر ڈاTrilliumپر 

 : سے پرووائیڈر ڈائریکٹری پرنٹ کریںسکتے ہیں یا پھر یہاںہم کنندہ کو تالش کر ٹ کی سہولت ہے تو فرا اگر آپ کے پاس انٹرنی
http://providersearch.trilliumhealthplan.com۔

TRILLIUM :کو کال کریں اگر 
 	
 	

 	
 	

و۔ہا تولبی ھبان زبری سدوی وئکالوہ عے کزی یرگانو جے ہرورت ضی ک ہکنند ہمافر یسےا کسیو کآپ ا یے ہرورت ضی ک ہکنند ہمافر کے صحتی نذہو کآپ 
 سے پیشگی Trilliumں ہے۔ آپ کو پہلے ڈر ڈائریکٹری میں نہی کی پرووائیTrillium  دکھانا چاہتے ہیں جوحت کے فراہم کنندہ کوآپ کسی ایسے ذہنی ص

اتی ہے۔ معامالت میں ہی دی جرح کی منظوری صرف خاص حاصل کرنی ہوگی۔ اس طمنظوری
ت ہے۔ہ تبدیل کرنے کی ضرورنی صحت کا فراہم کنندآپ کو اپنا ذہ

 کرنے کی ضرورت ہے۔ کی خدمات کو ہم آہنگامل شدہ رویوں کی صحتآپ کو اپنی غیرش

و؟تو ہرورت ض کی دمد میں سلسلے کے ےرنکالش تدہ ننکم راہف کا صحت ہنیذ مجھے راگ
Trilliumں مدد کنندگان کے انتخاب میو ذہنی صحت کے فراہم  دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کخاب کرنا ہے جن کو وہم کنندگان میں سے انت میمبران کو ذہنی صحت کے فراہ

ے یا ڈائریکٹری میں نہیں ہ پرووائیڈر Trillium نندہ کو دکھایا ہے جو ذہنی صحت کے فراہم کں۔ اگر آپ نے کسی ایسے کو کال کریTrillium کی ضرورت ہے، تو
 کو کال کریں۔Trilliumکرنا چاہتے ہیں تو، کنندہ کی جانب تبدیل ف ذہنی صحت کے فراہم پھر آپ کسی مختل

ں گا؟کروطے سے طرح منٹ کس اپائنٹکے پاس  کنندہ فراہمکے نے ذہنی صحت اپمیں 
کے لیے  منتخب کرنے میں مدد ے ہیں یا فراہم کنندہ کنندہ کو کال کر سکتفہرست میں شامل فراہموائیڈر ڈائریکٹری کی  پروTrilliumشروع کرنے کے لیے، آپ 

Trilliumہیں۔ اگر اپائنٹمنٹ طے کر سکتے کے لیے فوری طور پر  لیں، تو ان کو دکھانےم کنندہ کا انتخاب کر آپ ذہنی صحت کے فراہال کریں۔ ایک مرتبہ جب کو ک 
م کنندہ کو بتائے پنے ذہنی صحت کے فراہمطلع کر دیں۔ اگر آپ ام کنندہ کو کال کرکے پنے ذہنی صحت کے فراہسکتے تو جلد از جلد ائنٹمنٹ پر نہیں پہنچ آپ اپنی اپا

نے کا بول سکتے ہیں۔ فراہم کنندہ منتخب کروئی نیا ذہنی صحت کا  پہنچے، تو وہ آپ کو کر اپائنٹمنٹس پر نہیںبغی

نی صحت کی خدماتغیرشامل شدہ ذہ
 کی OHP کی ادائیگی نہیں کی جاتی، تاہم ان کے ذریعے ادا Trillium Community Health Planہ جن کی ادائیگی رویوں کی صحت کی ایسی خدمات بھی ہیں ک

 میمبر سروس پر Trillium مہربانی رنے کی ضرورت ہے تو، براہ طویل مدتی نفسیاتی نگہداشت، کو ہم آہنگ کر آپ کو ان خدمات، مثالانب سے کی جاتی ہے۔ اگج
ے بات کرنے کا کہیں۔ریں۔ کیئر کوآرڈینٹر سکال ک

ِ ً

http://providersearch.trilliumhealthplan.com
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امل  کی جانب سے شOHP جو  چند خدمات کی مثالیںایسی
 فراہم نہیں کی  کی جانب سےTRILLIUM کی جاتی ہیں لیکن

جاتیں:
 	
 	
 	

 	

ویات رضوں کی بعض مخصوص ادرویوں کی صحت کے عا
 ہوم کی بازادائیگی  ارکان معالجاتی گروپ برس سے کم عمر21
 طویل مدتی نفسیاتی  برس یا اس سے بڑی عمر کے میمبران کی18

گہداشتن
 کی بالغوں کے فوسٹر ہوم ے بڑی عمر کے میمبران برس یا اس س18

 میں ذاتی نگہداشت
 Trillium پر  یہاں5472-600-877-1 کے لیے مزید معلومات حاصل کرنے

روسز سے رابطہ کریں۔ میمبر س

سے ر لکھی گئی ادویات کیمیں نسخے پ
حاصل کرسکتا ہوں؟

گئی ہیں۔ ب سے ادویات شامل کی  کی جانTrilliumز پر اورگین کی اکثر فارمیسی
سی فارمیسی پر  ہے وہ آپ کسی بھی اینے آپ کو جو نسخہ دیاآپ کے ڈاکٹر 

  سے باہر ادویات حاصلہو۔ اگر آپ کو اوریگینیں جہاں آپ کو سہولت لے جائ
است  فارمیسی دونوں کو ری نسخہ لکھنے والے اورکرنے کی ضرورت ہو، تو

  استثنیگر ہنگامی صورت ہے تواوریگین کے پاس رجسٹر ہونا الزمی ہے۔ ا
مخصوص کو کال کریں۔ صرف چند  Trilliumرنے کے لیے کی درخواست ک

ول کی قوں میں ادویات کے حص باہر کے عالTrilliumصورتوں میں ہی 
تو آپ بازادائیگی کی ادائیگی کرتے ہیں، ۔ اگر آپ اپنی ادویات منظوری دیتی ہے

صوص صورتوں میں  سکتے ہیں۔ صرف چند مخبھی درخواست جمع کرواکی 
ر سکتی ہے۔  باز ادائیگی کTrilliumہی 

ٰ

َ سلے میں مدد کے لیے  کاؤنٹر ادویات کے سلر دی سے باہر یا اوودستورالعمل
 کو کال کریں۔Trilliumپنے ڈاکٹر یا ا

ر ادویات ذہنی بیماریوں کی اکثت کو شامل نہیں کرتے۔ہ پر لکھی تمام ادویاہم نسخ
یگین ہیلتھ اتھارٹی دائیگی براہ راست اورمال کرتے ہیں ان کی اجو لوگ استع

)OHA(ین رمیسسٹ کو اپنا اوریگ مہربانی فای ہے۔ براہ کی جانب سے کی جات
ئیں۔ فارمیسی کو ی ڈی کارڈ دونوں دکھا آئTrilliumاور اپنا ہلتھ آئی ڈی کارڈ 

کہاں بھیجنا ہے۔ ہوجائے گا اس کو بل معلوم

ِ

ذہنی صحت کی ہنگامی صورت حال 
اور بحران کی خدمات

تحال سے نی صحت کی ہنگامی صور ذہ
کیا مراد ہے؟

نے کا احساس یا پھر بے قابو رتحال میں بے قابو ہوذہنی صحت کی ہنگامی صو
 کسی دوسرے کو ل ہے جس میں آپ کو یاپھر کوئی ایسی صورتحاہوجانا ہے یا 

ار رہ پیدا ہونے کا انتظد حاصل کریں۔ حقیقی خطپہنچ سکتا ہے۔ فوری مدنقصان 
 روم کال کریں یا ایمرجنسی کو 911ئن کو کال کریں، مت کریں۔ کرائسس ال

( ER)ہیں۔ بولینس کی خدمات شاملگامی صورتحال میں ایم میں جائیں۔ ہن 
ی حاصل کر سکتے ہیں۔ے گشتی خدمات تک رسائ کو کال کرک911آپ 

 	

	

	

	

 روز 7ے ک ہفتے گھنٹے 24آپ و ت ہیں ہتےر میں نٹیؤکااس امالککآپ ر اگ
۔8585-655-503 ہیں سکتے رکال کر پر بمناس ے کن الئس سرائک
 روز 7 کے ہفتے ھنٹے گ24آپ و تں یہے ترہں می نٹیؤکا ہماملٹنو پآر اگ 

۔4888-988-503 ہیں سکتے کر لکا پر ربمناس ے کن الئس سرائک
 روز 7 کے ہفتے نٹےھ گ24آپ و تں یہے ترہ ںیمی ٹاؤنکن ٹگنواشآپ ر اگ 

۔9111-291-503 ہیں سکتے کر لکا پر ربمناس ے کن الئس سائکر
ورتحال حسوس کریں کہ آپ کی صہنگامی صورتحال میں اگر آپ م 

کرنے  کال کریں۔ آپ کی مدد  پر911 تو کسی بھی وقت محفوظ نہیں ہے
بی پہنچ جائے گی اور قری کے دیئے گئے پتے پر کے لیے پولیس آپ

 رابطہ کرے گی۔ بحرانی پروگرام سے
 برس سے کم 18ا ہے اگر اس کی عمر جس فرد کو بحرانی صورتحال کا سامن

 کو کال کریں، TTY 711، 3111-689-541ہے تو آپ یوتھ کرائسس الئن 
 گشتی بحرانی خدمات کے میں جائیں۔ )ER(سی روم و کال کریں یا ایمرجن ک911

وز  ر7 گھنٹے ہفتے کے QMHP( 24(پیشہ ورانہ ماہر لیےاہل ذہنی صحت کے 
 کی جانب QMHP تشخیص کی گئی تو رانی کال کی بنیاد پردستیاب ہیں۔ اگر بح

ائے گا۔ عمل دیا جعالجاتی ردسے روبرو م ِ

ہ ہے کہ گرفتار الئن دونوں کا مقصد یدمات اور کرائسس ہاٹ گشتی بحرانی خ
 کے مرکز میں جانے  یا کسی شدید نگہداشتہنگامی شعبہ میں جانےکرنے، 

سو گھر پر یا جائے۔ اگر آپ انٹینہی استحکام کو فروغ دائے کمیونٹی کے اندر بج
 انی خدمات کا ردصل کر رہے ہیں تو بحرحت کا عالج معالجہ حارویوں کی ص

 گھنٹے دستیاب ہے۔24عمل 
ِ

، ہے ناجا پڑ ربیما کاناچر ھپا یا انوجہی مزخد دیشرد مے سال حترصو میہنگا
تو  کیہ نل اصحدد موری فے نآپ ر اگال یخے کآپ و جدرد د دیشا سایول مشب
۔ ہے سکتا پہنچ نقصانادہ زیت ہبو کم سجے س سا پھر یا ہو سکتا نبث اعبا کوت م
می ہنگا ۔ہے ملشا بھی بچہ دجووم میں پیٹ کا پآ میں اسو تں یہہ لامحآپ ر اگ

ت رصو مینگاہے۔ ہی اتجی کم راہفز رووں اتسے کے تفہے، ٹنھ گ24 شتانگہد
 وںالتپاسی والات دمخی امگہن ۔ہیں سکتے جا میں لسپتاا بھی کسی بھی یںہکآپ ں یم

کے  تمامعلو یدزمں یمارے بے کات دمخی کت داشہگنی والد عبے کام کحتاساور 
روں؟''کالش تے سرح طس ک ہکنند ہمافر یا کٹرڈاک ایں ی''مں ریکہ ظحمال ،لیے

 اورکوئی اگر میں شہر سے باہر ہوں
حال پیدا ہو جائے تو؟ہنگامی صورت

 الجعآپ اور ے ہی ئآگش یپال حورتصی امگنہی وئکی کت حصی نذہو کآپ ر اگ
، کتےآسں یہنس واپں یموں یٹاؤنکگ نٹنواشا یاہ مملٹنو ،سماکاکال لیے کے لجےمعا
ئے ستہایارک تب جآپ ں۔ یہے تکاسجں یمروم ی سنرجمایے کال تپاسی بریقآپ 
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 میہنگا غیر ۔گا ئےجا ایکل امشو کروم ی سنرجمایے کآپ ں یہں یمہ کریامدہ حتم
۔یںکر مت لستعماا کوروم ی سنرجمایے یلے کت داشہگنی کال حورتص

 کے بعد میں کس ایک ہنگامی صورتحال
ا ہوں؟ے نگہداشت حاصل کرسکتطرح س

ہ آپ مستکم سمجھا جاتاہے جب تک کہنگامی صورتحال کو اس وقت تک شامل 
ذہنی صحت کے فراہم  یا pcp کے لیے اپنے پ نگہداشتاتے۔ فالو انہیں ہو ج

ل تو کیا پ نگہداشت کو شامے مستحکم ہونے پر فالو اندہ کو کال کریں۔ آپ ککن
ال نہیں سمجھا جاتا۔ن اس کو ہنگامی صورتحجاتا ہے لیک

َ
َ

اری  اپائنٹمنٹ کے لیے سوکیا مجھے اپنی
مل جائے گی؟

ِ  تو براہلیے مدد کی ضرورت ہے اگر آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ تک جانے کے 
 کال 711 پر 877 یا 5566-682-541کے ٹال فری نمبر  MTMمہربانی 

یے اگر آپ کے سلر کے پاس جانے کے لڈاکٹر ، ڈینٹسٹ یا کاؤنکریں۔ آپ کے 
 ہیں۔ سواری کی ادائیگیم آپ کی مدد کر سکتے ی ذریعہ نہیں ہے تو ہپاس کوئ

حاصل کر سکتے ہیں۔کرنے کے لیے آپ مدد 

شکایات اور اپیلیں
؟ںہو سکتا کر سے حطر کس تیاشکا میں
نندے بہت زیادہ  کی خدمات یا فراہم ک، اپنی صحت کی نگہداشتTrilliumاگر آپ 
معاملے میں شکایت کے آپ کسی بھی دوسرے  ہیں، تو سوائے انکار ناخوش

 ر بنانے کی کوشش کریں کے لیے چیزوں کو بہت کروا سکتے ہیں۔ ہم آپدرج
؛ 5472-600-877-1وسز سے رابطہ کریں  گے۔ یہاں پر میمبر سر

TTY: 711س پتے پر خط بھیجیں یا ہمیں ا:  Trillium Community Health
Plan, 555 International Way, Building B, Springfield, Oregon 97477.

0557-273-800-1 ٹ کو اس نمبر آپ اوریگین ہیلتھ پالن کالئنٹ سروس یون
ا فرد م کنندہ یا کوئی دوسر سکتے ہیں۔ آپ کا فراہپر کال کرکے شکایت درج کروا

تحریر اجازت نے کے لیے ان کے پاس کروا سکتا ہے۔ ایسا کربھی شکایت درج 
یئے۔ ہونی چاہ

 دنوں کے  کاروباری5 تاریخ سے  شکایت موصول ہوگی اسجس تاریخ پر ہمیں
 کریں گے یا آپ کو ر حل کر کے آپ کو کالکا مسئلہ الزمی طور پاندر ہم آپ 

ھیں گے۔ لک

 کاروباری 5ئلہ حل نہیں کر سکتے تو ہم باری دنوں کے اندر مس کارو5اگر ہم 
 وضاحت کریں گے کہ خطر ارسال کرکے اس کیں کے اندر آپ کو ایک دنو
 30 مکمل کرنے میں ہمیں تے۔ درخواست کے عمل کو ایسا کیوں نہیں کرسکہم

 یت کےگے نہیں ہم آپ کی شکاتا ہے۔ جب تک آپ کہیں دن تک کا وقت لگ سک
ے میں اگر ۔ آپ کی شکایت دور کرنو کچھ نہیں بتائیں گےبارے میں کسی ک

Trilliumزبان میں اس حوالے تو آپ کو اپنی ترجیحیو زیادہ دیر لگتی ہے  ک 
ا۔ے مطلع کر دیا جائے گس

ے ہیں، کسی ر آپ شکایت درج کروات بتایا جاتا ہے کہ اگیاددہانی کے طور پر
کرنے سے انکار کرتے ی ایسی چیز سے اتفاق تعاون کرتے ہیں یا کستفتیش میں 

 Trillium ایسی صورت میں  قانون کے خالف ہے تویں جو آپ کے خیال میںہ
۔ آپ نے جو ی قدم نہیں اٹھا سکتےاور آپ کا فراہم کنندہ آپ کے خالف کوئ

 آپ کو وہ واپس Trillium یا سماعت کی درخواست جمع کروائی ہے شکایت، اپیل
نے کا نہیں کہ سکتا۔لی

ہم کرنے سے انکار اگر کوئی خدمت فرا
پیل کس طرح یا جائے تو میں ایک اکرد

 ہوں؟سے کرسکتا
تا جا کیا بند کو ساا یے اہاتجا یکم کو کاس ے، اہاتجا یکار کانا کت دمخی سکر اگ

 آپم ہا۔ وگہول وصم )NOABD(ن شنیرمٹڈیٹ فی نیبڈورس ایآف س وٹنو کآپ و ت ہے
ئے جا کی بھی تاحوضہ یں یمط خاس ے۔ گ یںد کر طلعم بھی کو ےکنند ہمافر کے

پ  آ(کہیں کا نےکر یلتبد فیصلہ پناا سے ہم)ے ائجی کے سرح طس کل یاپہ کی گ
یلی تبد کو ہم یعےرذ کے نگہیئر فیئرٹ یٹاساور ل یاپآپ ہ کے ہل اصحق حہ یو ک
 وںن د60ے کخ اریتی کط خ کے مینشنیٹرڈ فٹ بینیڈورس ایف آس وٹنآپ ں۔ کہی کا
ں۔یہے تکسر کت واسدرخی کل یاپر پور طری ریحتا یی انزبدر انے ک

ر آپ کو انکار کا تحریر نوٹس نہیں مال  انکار کیا گیا ہے اواگر آپ کی خدمات کا
دائیگی کرنی ہ آپ کو اس خدمت کی ا آپ کو یہ بتاتا ہے کیا آپ کا فراہم کنندہہے 

 دکھانے کا کہ سکتے  اس کو انکار کا نوٹسو شامل نہیں ہے تو آپپڑے گی ج
 مرتبہ دمت شامل نہیں ہے۔ ایک دکھایا جائے گا کہ خیں۔ انکار کے نوٹس میںہ

 کو اپیل کا کہ سکتے ہیں۔Trillium تو آپ اگر آپ کو ملے

ہ اپیل ب سے میرا فراہم کنندکیا میری جان
؟کا کہ سکتا ہے

وں کو اس کی اجازت اگر آپ کو خدمات کا انکار کیا گیا ہے تو آپ کے فراہم کنند
جازت یں زبانی یا تحریری ا اپیل جمع کروائیں۔ ہم کہ وہ آپ کی جانب سےہے

کی ضرورت ہوگی۔ 

اپیل کس طرح کسی فیصلے کے خالف 
ئےسے کی جا

ہم کنندہ آپ کے ف صحت کا نگہداشت فرا کا ایک مختلTrilliumایک اپیل میں، 
:پیل کا کہیں بذریعےے جائزہ لے گا۔ ہمیں امعامل

 	

 	
 	

؛ 5472-600-877-1وسز سے رابطہ کریں   یہاں پر میمبر سر
TTY: 711درخواست کریں۔ ؛ اور زبانی اپیل کی 

یک خط لکھنا؛ یا،ہمیں ا
 فارم نمبر OHP، ی درخواست جمع کرواناایک اپیل اور سماعت کہمیں 

ھیجا گیا تھا۔ س آف ایکشن کے ساتھ بفارم آپ کو آپ کے نوٹ۔ یہ 3302
فارم کا کہ سکتے ہیں۔ کال کر سکتے ہیں اورآپ ہمیں
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ک اپیل ں کال کریں اور ہم ایی ضرورت ہے تو آپ ہمیاگر آپ کو اس میں مدد ک
 کسی دوست  آپ دستخط کریں گے۔ آپر کر کے دیں گے جس پرفارم آپ کو پ

قانونی مشورے جر وغیرہ سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یا کیس مین
 پر بھی 5292-520-800-1 فٹ ہاٹ الئن ونت کے لیے پبلک بینیاور معا

نوٹس آف اپیل  دنوں کے اندر 16 کو ہیں۔ ہماری جانب سے آپکال کر سکتے 
ے گہ آیا جائزہ ں آپ کو مطلع کیا جائمل جائےگا جس می )NOAR(ریزولیوشن 

 جائزہ ق نہیں کرتا۔ اگر ہمیںاتفاق کرتا ہے یہ اتفواال ہمارے فیصلے سے لینے 
سال کریں گے جس و ہم آپ کو ایک خط ارمزید وقت درکار ہوا تلینے کیے لیے 

ت مانگ ر ہیں۔ آپ بھی مزید وق درکا14میں کیوں مزید ہ بتایا جائے گا کہ ہمیں ی
سیع شدہ اپیلوں وٹس اور معیاری یا تو نTrillium۔ اگر (وں تک دن14)سکتے ہیں 

 رنے میں ناکام رہے، توشرائط کے مطابق عمل کیقہ کار کے اوقات کی کے طر
 ہے اور آپ طریقہ کار ختم ہو چکاہ آپ کے پاس اپیل کا یہی سمجھنا چاہیئے ک

 یا اپیل کے طریقہ  شکایتTrilliumے ہیں۔ ر ہیئرنگ شروع کر سکتاسٹیٹ فیئ
ں کرے گی جب ایسا خواست صرف اس صورت میکار میں مزید وقت کی در

اد میں ہوگا۔ا میمبر کے بہترین مفکرن

ُ

ھیں گے جو ہماری بند وہ خدمت لینا جاری رکانتظار کرتے ہوئے آپ اپیل کا 
س ت کو بند کرنے کے نوٹ پہلے چل رہی تھی۔ خدمکرنے کے اصل فیصلے سے

اری زمی طور پر خدمت کو ج کے اندر آپ ہم کو ال دنوں10آف ایکشن کے 
نے واال اصل ھتے ہیں اور جائزہ لیر آپ خدمت کو جاری رکرکھنے کا کہیں۔ اگ

ل نوٹس آف ایکشن سی صورت میں آپ کو اصفیصلے سے اتفاق کرتا ہے، تو ای
گت ادا کرنی ہوگی۔ل کی گئی خدمات کی الؤثر تاریخ کے بعد حاصکی م

 میمبر OHP، Trillium ں مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو اپیل فارمز میاگر
: رابطہ کریںسروسز کو کال کریں یا

 Legal Aid Services in Oregon, 
 Portland Regional Office 

520 SW Sixth Avenue, Suite 700 

Portland, OR 97204 

(ٹال فری) 6958-228-800-1 یا 503-224-4086

سماعت درکار ہو تو؟اگر مجھے تیز رفتار 
  کے فوری مسائلھتے ہیں کہ آپ کو صحتاگر آپ اور آپ کا فراہم کنندہ یہ سمج

ئیں کہ  کر سکتے، تو ہمیں بتا اپیل کا انتظار نہیں ہیں اور آپ معمول کیدرپیش
پ اپنے فراہم ۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آار سماعت کی ضرورت ہےآپ کو تیز رفت

  کہیں کہ وہ ہمیں کالی شامل کریں یا ان سےی جانب سے بیان کو بھکنندہ ک
وضاحت کریں کہ اپیل کو تیز کرنے کی ضرورت کیوں کریں اور اس چیز کی 

ر صورت میں  کال کریں گے یا تحری دن کے اندر ہم آپ کوہے۔ ایک کاروباری
  کی درخواست موصولنب سے تیز رفتار اپیل گے کہ ہمیں آپ کی جامطلع کریں

 72 ہے تو ہم فیصلے کے  کرتے ہیں کہ یہ فوری گئی ہے۔ اگر ہم اتفاقہو
 ر ہمیں جائزہ لینے کیے لیے مزید وقتگھنٹوں کے اندر آپ کو کال کریں گے۔ اگ

ا کہ  میں یہ بتایا جائے گ خط ارسال کریں گے جسدرکار ہوا تو ہم آپ کو ایک
کر سکتے تک توسیع کی درخواست  دن 14 درکار ہیں۔ آپ 14ہمیں کیوں مزید 

در ایک تحریری  کاروباری دنوں کے ان32 آپ کو ڈاک کے ذریعےTrilliumہیں۔ 
ا انکار اگر تیز رفتار اپیل کلہ لکھا گیا ہوگا اورال کرے گی جس میں فیصخط ارس

فون اس کے بارے میں اہم کنندہ کو بذریعہ ے تو آپ اور آپ کے فرکر دیا گیا ہ
طلع کر دیا جائے گا۔م

کار کردیا جائے تو اگر میری اپیل کا ان
ے حاصل کی تظامی سماعت کس طرح سان

جائے؟
سٹیٹ افیئر کا کہ ٹریٹو ال جج کے پاس اایک اپیل کے بعد آپ اورگین ایڈمنس

یخ کے بعد آپ کے پاس  کی تار)NOAR(یزولیوشن ے ہیں۔ نوٹس آف اپیل رسکت
گا لیٹر میں ایک فارم ہو NOARن ہوں گے۔ آپ کے  د120سماعت کا کہنے کے 
 بھیجنے کا  ہیئرنگ ریکوئسٹ فارمیں۔ آپ ہم کو اپیل اورجو آپ بھیج سکتے ہ

، 0557-273-800 سروسز کے اس نمبر  کالئنٹOHPتے ہیں یا بھی کہ سک
TTY 711  کا پوچھیں۔3302نمبر پر کال کریں اور فارم 

متفق آپ ہمارے فیصلے کیوں  یہ بتا سکتے ہیں کہ عت کے دوران آپ جج کوسما
ل کی ضرورت ل کیا جائے۔ آپ کو وکی کہ خدمت کو کیوں شامنہیں ہیں اور یہ

 کو لے کر جاسکتے ہیں، جیسے آپ کا ڈاکٹر یکن آپ اپنے ساتھ کسینہیں ہے، ل
 وغیرہ۔ 

ا کرنی ہوگی۔ و آپ کو اس کی فیس اددمات حاصل کرتے ہیں تاگر آپ وکیل کی خ
نٹر گین اور اورگین ال سیگل ایڈ سروسز آف اوریلی)بینی فٹس ہاٹ الئن آپ پبلک 

 پر کال کر کرے TTY 711 ،5292-520-800-1  نمبر کے اس(کا پروگرام
مدد  سکتے ہیں مفت قانون ممکنہ نمائندگی کا کہطلب کر سکتے ہیں اور مشورہ 

.www.oregonlawhelp.orgی مل سکتی ہے آپ کو یہاں پر بھ

ً  کا  کا وقت لگتا ہے۔ اپیل دنوں سے زیادہ30 موماسماعت کی تیاری میں عایک 
بند کرنے کے ی رکھیں گے جو ہماری  آپ وہ خدمت لینا جارانتظار کرتے ہوئے

 کی تاریخ NOAR ۔ خدمت کو بند کرنے کےے سے پہلے چل رہی تھیاصل فیصل
کو جاری رکھنے کا و الزمی طور پر خدمت دنوں کے اندر آپ ہم ک 10کے 
تا صل فیصلے سے اتفاق کری رکھتے ہیں اور جج اں۔ اگر آپ خدمت کو جارکہی

اصل  مؤثر تاریخ کے بعد ح کیNOARیں آپ کو اصل ہے، تو ایسی صورت م
الگت ادا کرنی ہوگی۔کی گئی خدمات کی 

ت درکار ہو تو؟اگر مجھے تیز رفتار سماع
ت کے فوری مسائل جھتے ہیں کہ آپ کو صحاگر آپ اور آپ کا فراہم کنندہ یہ سم

ائیں کہ ں کر سکتے، تو ہمیں بتی اپیل کا انتظار نہیش ہیں اور آپ معمول کدرپی
گ ریکوئسٹ فارم ے اور اپیل اور ہیئرنتار سماعت کی ضرورت ہآپ کو تیز رف

  ہے کہ آپ اپنے فراہمس کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہیئرنگ یونٹ کو فیکOHPکو 
ہو کہ جس میں وضاحت کی گئی ان کو بھی شامل کریں کنندہ کی جانب سے بی

ں کے اندر  کاروباری دنو3آپ کو نے کی ضرورت کیوں ہے۔ اپیل کو تیز کر
۔6035-945-503-1ا فیکس نمبر یہ ہے ائے گا۔ ہیئرنگ یونٹ کفیصلہ مل ج

http://www.oregonlawhelp.org


TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :52   | میمبر سروس ٹال فری

سے اپنی جانب ہم تو ہے، ر کیا جاتا انکاکا درخواست کی ت سماعتیز کی آپ اگر 
 کے بارے میں زبانی فراہم کنندے کو انکارور درخوست کرنے والے میمبر ا

  دو دنوں کے اندر ایکوری کوشش کریں گے اورور پر مطلع کرنے کی پط
َپ کریں گے۔ے فالو اتحریری نوٹس کے ذریع

ک دی جائیں گی؟کیا میری خدمات رو
ونے اور آپ سماعت کے حل ہ کی خدمات وصول کر رہے ہیں OHPاگر آپ 

شن کا لیٹر تو آپ کو نوٹس آف ایکاری رکھنا چاہتے ہیں، تک ان خدمات کو ج
 کے اندر فوائد کو جاری رکھنے کا  کاروباری دنوں10ے کے موصول ہون

تا، تو ایسی صورت میں  آپ کے حق میں نہیں آا۔ اگر سماعت کا فیصلہکہنا ہوگ
نی  کی آپ کو ادائیگی کرجاری رہنے والی خدماتفیصلے کے انتظار میں 
یمبر کی  ہیئرنگ کے عمل میں ماپیل اور ایڈمنسٹریٹوپڑ سکتی ہے۔ شکایت، 

و کال کر سکتے ہیں ہاں پر میمبر سروسز کحفوظ رکھا جا تا ہے۔ یمعلومات کو م
۔ 711 پر TYT یا 1-877-600-5472

ی صورت میں اگر مجھے بل ملے تو ایس
کرنا چاہیئے؟مجھے کیا 

ِ  ربانی میڈیکل بلوں کو مہلیکن پھر بھی براہچاہے آپ کو بل ادا نہیں بھی کرنا، 
 غیر ادا کریں۔ کئی فراہم کنندےمیں فوری طور پر کال  ہ-نظر انداز مت کریں

وہ ادائیگاں وصول و بھیج دیتے ہیں اور ی کرنے والے اداروں کشدہ بل وصول
سئلہ  ہیں۔ اگر ایک مرتبہ مقدمہ تک دائر کر دیتےے کے لیے عدالت میں مکرن

یادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کو حل کرنا بہت زپیدا ہو جائے تو

OHP دمت حاصل کی تھی اس کاہوتے ہوئے آپ نے جو خ پر 
لد از جلد آپ کریں:بل موصول ہونے پر ج

1.  

  

 

 

  

 پرتھے اور ان OHPپ ور ان کو بتائیں کہ آفراہم کنندے کو کال کریں ا
 کو بھیجا جائے۔Trilliumے کہہیں کہ بل س

 54721-600-877-ں ریکال کو کز روسس میمبر یرہما پر رطو یرفو.2
بل  کا متخد ی کOHPے سآپ دہ ننکم ہرافہ کں یائتباور  711 ر پTTYا ی

 دزیمے۔ گں ریکدد می کآپ ں یمے نرکف اصل بم ہے۔ ہا رہ رکول وص
۔یںکر مت رنتظاا کا نےوہول وصل ب

کتے ٹر بھیج کر اپیل کر سآپ ہم کو اور اپنے فراہم کنندے کو ایک لی.3
وں ے اتفاق نہیں کرتے کی سکتے ہیں کہ آپ بل سہیں، جس میں آپ کہ

ارڈ کے لیے لیٹر کی  پر تھے۔ اپنے ریکOHP کہ خدمت کے وقت آپ
ں۔یک نقل اپنے پاس رکھیا

 آپ  نے بل ادا کر دیا ہےنی کرنے کے لیے کہ ہماس بات کی یقین دہا.4
ں۔پ کرتے رہیفال ا

 وتوں، ہول وصمات ذاغکے کت دالعے سے الوحے کل بو کآپ ر اگ.5
 ےیلے کدد ماور اورت شمی ونانقآپ ں۔ یکر مطلع ہمیں پر رطو وریف
پر  5292-520-800-1ر بمناس ے کن الئٹ ہا فٹ بینی پبلک یا یارناٹ
بل  ےسے قریطط لغو کآپ ر گاے وئہے وتہر پ OHPں۔ ہی سکتے کر لکا

 آپے سن جں یہود وجمن یوانق یسےا لیے کے فینرصاو تے ہوا ہول وص
ں۔یہے سکت کر صلحا دمد

َ

 آپاور ے لم بل ئیکو میں سلسلے کےات دمخی کت داشہگنی کت حصو کآپ ر اگ
 رپور طوری ف تو نہیں یا ہیئےچا ارنکادا ل بہ یو کآپ ہ کو ہہ نم لعں یمرے اباس و ک

۔711 ر پTTYا ی 1-877-600-5472 ںریکال ک کو سزوسر میمبر پر روںبمنان 

 میں نہیں کرتا اور ات کا کام درست انداز کا فراہم کنندہ کاغذبعض مرتبہ، آپ
 کو ا یہ مطلب نہیں کہ آپصل نہیں کر پاتا۔ اس کسی سبب سے ادائیگی حاا

ر ہم آپ کے دمت حاصل کر لی ہے او۔ اگر آپ نے پہلے ہی خادائیگی کرنی پڑے
ندہ ے انکار کر دیں تو پھر بھی آپ کا فراہم کندے کو ادائیگی کرنے سفراہم کنن

موصول ری جانب سے ایک نوٹس یں کر سکتا۔ آپ کو ہماآپ سے بل وصول نہ
ں کہ ہم خدمت کی ادائیگی نہیں کریں میں ہم یہ کہ سکتے ہیہو سکتا ہے، جس 

  ہے کہ ادائیگی آپ کو کرنی ہے۔ فراہم کنندےنوٹس کا مطلب یہ نہیںگے۔ اس 
ہ آپ سے کہیں  یا آپ کا فراہم کنندت وصول نہ کرے۔ اگر ہمکو چاہیئے کہ وہ قیم

آپ کو یہ حق حاصل  نہیں ہے، تو پھر بھی  کی جانب سے شاملOHP کہ خدمت
لے کو چیلنج کر دیں۔ماعت کے ذریعے اس فیصکہ آپ ایک اپیل اور سہے 

الگتوں کی ذمہ داری
Trilliumئے۔ کوئی ائیگی نہیں کرنی چاہیو صحت کی خدمات کی اد کے ارکان ک

ارندہ ٹنگ فراہم کنندہ کا کیجنٹ، ٹرسٹی یا کانٹری پر فراہم کنندہ یا ابھی کانٹریکٹ
:نہیں کر سکتا

 	
 	
 	

میمبر سے بل وصول نہیں کر سکتا
یج نہیں سکتارے کو میمبر کا بل بھل وصول کرنے والے اداب

Trilliumکے لیے ے تو وہ اس کی وصولی  کسی رقم کی مقروض ہ
بر کرسکتے، جس کے لیے میمخالف سول ایکشن نہیں کسی میمبر کے 

 نہیں ہے۔ کنندہ کے پاس جوابدہکانٹریکٹ پر فراہم

 سروس پر کال کریں۔اگر آپ کو بل وصول ہوتاہے، تو میمبر

OHP۔ آپ کا صحت کا دائیگی نہیں کرتےبران شامل خدمات کی ا کے میم
کتا ہے کہ جب مندرجہ س صورت میں بل بھیج سشت کنندہ آپ کو صرف انگہدا

:ذیل چیزیں درست ہوں
 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 شامل نہیں ہے؛ کے پالن میںOHP خدمت کوئی ایسی ہے کہ جو طبی

 کے ہلے، ایک درست ادائیگی خدمت وصول کرنے سے پآپ نے 
 صحت OHP - 3165نمبر  فارم OHPخط کئے تھے معاہدے پر دست

ہدہ (اس کو نب سے ادائیگی کا معامات کے لے صارف کی جاکی خد
بھی کہا جاتا ہے)؛دستبرداری 

 گئی تھی؛ الگت دکھائیی اندازا میں خدمت پر آنے والفارم 

اورت کو شامل نہیں کرتا؛  خدمOHPا گیا تھا کہ فارم میں کہ 

ا کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ تھا کہ آپ خود بل ادفارم میں کہا گیا 

 پالن میں شامل OHP جو  کچھ اس طرح سے ہے کہفارمیسی کی خدمت 
نہیں ہے؛

کے ے ایک درست ادائیگی ول کرنے سے پہلے، آپ سادویات وص 
 OHP - 3166 فارم نمبر OHP  کرنے کا کہا جائے گامعاہدے پر دستخط

ادائیگی کا معاہدہ  لے صارف کی جانب سے فارمیسی کی خدمات کے
ا جاتا ہے)؛  کو دستبرداری بھی کہ(اس

وا کی الگت دکھائی گئی ہے؛ فارم میں د 

ارم میں کہا  شامل نہیں کرتا؛ اورف خدمت کوOHPا تھا کہ فارم میں کہا گی 
ے پر اتفاق کرتے ہیں۔کہ آپ خود بل ادا کرنگیا تھا 

ً



TCHP22 TrilliumOHP.com  | 1-877-600-5472 (TTY 711) :53   | میمبر سروس ٹال فری

OHPپنی صحت کی  پر مجھے کس وقت ا
رنی ہوگی؟ی خدمات کی ادائیگی کنگہداشت ک

 	

 	

 	

و قبول نہیں  کOHP دکھاتے ہیں جو  ایسے فراہم کنندہ کواگر آپ کسی
ہ نہیں ہے تو ایسی  نیٹ ورک کا حصجو ہمارے فراہم کنندہکرتا یا 

۔ طبی ں آپ کو خدمات کی ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہےصورت می
یقین ے سے پہلے اس بات کی نے یا فارمیسی پر جاننگہداشت حاصل کر

ہ نیٹ ورک میں شامل ہوں۔ وہ ہمارے فراہم کننددہانی کر لیں کہ
 کے OHPاگر آپ  حاصل کی تھی، اس وقت جس وقت آپ نے خدمت

ی پڑ سکتی ہے۔خدمات کی ادائیگی کرنل نہیں تھے تو آپ کو لیے اہ
ت کی ادائیگی کرنے ر نمائندے کو ان خدماالیاتی طور پر ذمہ داآپ یا م

 نہیں: میں شاملOHPے گی جو پڑ
	 

	 

	 

 اگر آپ خدمت حاصل کرنے سے پہلے اس کی ادائیگی کے ایک
تفصیلی معاہدہ پر دستخط کرتے ہیں۔

 معاہدے میں تمام خدمات اور ان پر آنے والی الگت کی فہرست 
موجود ہو۔

اس میں پیشگی منظوری کے تحت انکار کی گئی خدمات بھی 
شامل ہوں۔

ت کی ں درست ہے کہ اگر خدمعاہدہ صرف اس صورت میادائیگی کا م	 
 30ی جانب سے دستخط کے پ یا آپ کے نمائندے کفراہمی کا وقت آ

دنوں کے اندر ہو۔ 

ّ

ے والی رقم  جانب سے وصول کی جان، یعنی فراہم کنندہ کیبیلنس بلنگ	 
 درمیان  کی جانے والی رقم کے بیمے کی جانب سے ادااور آپ کے

گا۔ھی وقت اطالق نہیں ہوفرق کا کسی ب

 کی گئی، میرے پالن کی جانب سےمیں اسپتال میں تھا اور اس کی ادائیگی 
یں کیا کروں؟بل وصول کر رہا ہوں۔ ماپنے فراہم کنندے سے لیکن اب میں 

 الجعا کآپ ہ کے ہ ممکنہ تو ہیں تےجا یںمروم ی سنرجمایا یال تپاسآپ ب ج
پر  رطو کے لمثاو۔ ہا رتکہ نام کں یم لسپتاا جو ےکر ہکنند مراہفا سایی وئکہ جالمع

بھی  یکٹسپر پنیا کی جن ںوہ بھی کٹراڈ یسےا میںروم ی سنرجمایہ کے ہ ممکنہ
بل  ہعلیحد کو پآ وہں۔ یہے رتکم راہفات مخد بھی میں مور جنسییمرا ہو لیکن ہو
ہے  کتاسو ہو تے، ہا روایکن شریآپے نآپ ں یمال تپسا کسی گرا ۔ہیں سکتے جبھی
جسٹ النستھیسیوایاور ٹ سوالجڈیریب، یلہ ک ٰیتحاور ن، رجسال، تپاسو کآپ ہ ک

مطلب  یہ کا اسے ہا یکادا ل با ک التپاسر اگے ن Trillium ۔بھیجیں بل ہعلیحد ہعلیحد
میں  التپاسے۔ ہی کی گیادائی ھبو کدوں ننکم راہفر گدیے ن Trilliumہ ک ہے نہیں

 ےونہول وصمے سب انجی کان ے ہا یک ہمافر لجہمعا جعال کوآپ ے نوں وگلن ج
م راہفر ہو توں ہول وصمل بر گدیو کآپ ر اگں۔ ریکت مداز انر ظنو ک لبے وال
 وکآپ ں۔ ریک ولوصل بے س Trillium وہہ کں یہکے سان اور ں ریکال کو کدہ ننک

' '؟ہیئےچا ناکر کیا ھےجمں یمورت صی سایو ت ےلمل بے ھجمر ''اگآپ ہ ک ہیئےچا
ںیائھاٹات دامقا 5 ےس 1 دجومو میں یکشنس

فیصلے کے تمےخا کے گیندز پنیا میں 
اؤں؟تبے سرح طس کو کروں دوس

زندگی کے خاتمے کے فیصلے اور 
یں وصیت( نس ڈائریکٹوز )زندگی مایڈوا

:رنے دیتا ہےی فارم ہے جو آپ کر کایڈوانس ڈائریکٹو ایک قانون
1. 

 

 سکتے تو پ کوئی اظہار نہیں کری کیفیت ایسی ہے کہ آاگر آپ ک
داف اور  اپنی اقدار، عقائد، اہج معالجے کے حوالے سےآپ اپنے عال

کریں۔والے سے آگاہی فراہم خواہشات کے ح
خص ہں ہیں تو کسی ایسے شلے خود کرنے کے اہل ناگر آپ اپنے فیص.2

۔  کے فیصلے کر سکتا ہوآپ کی صحت کی نگہداشتکا نام بتائیں جو 
ن دہ کہا جائے گا اور ا کی نگہداشت کا نمائناس فرد کو آپ کی صحت

وگا۔ طور پر اتفاق کرنا ہنے کے حوالے سے الزمیکو یہ کردار ادا کر

ق عمل نہ کریں۔ انس ڈائریکٹو کے مطاببعض فراہم کنندگان ہو سکتا ہے کہ ایڈو
 برس 18ل کرتے ہیں یا نہیں۔ م کرلیں کہ آیا وہ عمراہم کنندگان سے معلواپنے ف

 سکتے ہیں، مر کے افراد اپنی نگہداشت کے فیصلے خود کراور اس سے بڑی ع
ن موجود ہے کہ کسی فیصلہ۔ اس بات کا امکابشمول عالج معالجے سے انکار کا 

ہم کنندگان جائیں کہ آپ اپنے فراپڑ جائیں یا زخمی ہو  آپ اتنے شدید بیمار دن
پ انا ہے یا نہیں۔ اگر آخصوص عالج معالجہ کروبتا پائیں کہ آپ کو مکو یہ نہ 

آپ کے فراہم  کو کال کر لی ہے تو ونگ ولو لکھ لی ہے، لنے ایڈوانس ڈائریکٹ
ٹو س اگر ایڈوانس ڈائریککر سکتے ہیں۔ آپ کے پاآپ کی ہدایات پر عمل کنندگان 

م کر سکتے خاندان والوں سے معلوفراہم کنندگان آپ کے نہیں ہے، تو آپ کے 
ہیں لہ نہیں کر پاتے یا نپ کے خاندان والے فیصکو کیا کرنا ہے۔ اگر آہیں کہ ان 

ِ

عالج معالجہآپ کا وہ معیاری طبی ت میں فراہم کنندگان کرتے تو ایسی صور 
کیا جاتا ہوگا۔جو آپ کی بیماری میں کریں گے 

ً  سانس چالنے ہتے، مثالعالجہ کروانا نہیں چا مخصوص قسم کا عالج ماگر آپ
 تو آپ یہ چیزیں والی ٹیوب کا استعمال یا پھر غذا پہنچانے والی مشین کا استعمال

 پ کی نگہداشت کے بارے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آانس ڈائریکٹو میں لکھایڈو
ت کی  جس وقت آپ کو نگہداشنے کا اختیار دیتی ہےمیں اس وقت فیصلہ کر

 کے پ خود سے ہدایات دینےیسی صورت میں کہ جب آ ا-ضرورت ہوتی ہے 
 تو آپ کے جاگ رہے ہیں چوکس ہیں کوما میں۔ اگر آپ ثالقابل نہیں ہوتے، م

۔ کے مطابق عمل کریں گےے ہمیشہ آپ کی خواہش فراہم کنند
ً

سکتے  مل مرفا ٹوکریڈائس ڈوانایے سان دگننکم راہفی ئکاور  وںالتپاسر ثاکو کآپ 
/https://www.oregon.gov/oha ہے تاسک مل بھی نالئآن ے ساں ہیو کآپ ں۔ یہ

PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee.aspx

خاندان ہم کنندگان اور اپنے کھتے ہیں تو اپنے فراپ ایڈوانس ڈائریکٹو لاگر آ
بھی دے دیں۔ ہم کر کے اس کی نقول ے بارے میں آگاہی فراوالوں کو اس ک

ات پر ہی عمل ہی کر تو وہ صرف آپ کی ہدای پاس یہ نقول ہوں گی اگر ان کے
 ڈائریکٹو ب چاہیں اپنے ایڈوانسادہ بدل جائے تو آپ جکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارس

وخ کرنے کے لیے ان ائریکٹو کو منسانس ڈر سکتے ہیں۔ اپنے ایڈوکو منسوخ ک
کھ کر جلی حروف میں منسوخ لڑ دیں یا ان کے اوپر  نقول واپس لے کر پھاسے

ے لیے اوریگین ت یا مزید معلومات کے تاریخ ڈال دیں۔ سواالاپنے دستخط کرک
، ٹال فری0894-692-503-1پر رابطہ کریں ڈسیشنز سے ان نمبروں  ہیلتھ 

۔711 پر TTY یا 1-800-422-4805

ٓ

https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/AdvanceDirectiveAdoptionCommittee.aspx
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َ Trilliumرج فراہم نہیں ئے فیصلوں کو کوہبی بنیادوں پر کئے گ اخالقی یا مذ
تال اپنے اخالقی یا  کہ بعض ڈاکٹر یا اپس درخواست کر سکتے ہیںکرتی۔ آپ یہ

ر یا اسپتال ایسا ہوتا ہے، تو ڈاکٹمل نہیں کر سکتے۔ اگر ذہبی عقائد کے باعث عم
نی کر پائیں کہ آپ کو اپں تا کہ آپ یہ فیصلہ ے کہ وہ آپ کو بتا دیکو چاہیئ

پتال چاہیئے یا نہیں۔ئی مختلف ڈاکٹر یا اسنگہداشت کے لیے کو

ئط کے انس ڈائریکٹوز کی شرا نے ایڈوTrillium کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
یں ایک پالن کو یعنی ایڈوانس ڈائریکٹوز کے بارے م) کیا ہے مطابق عمل نہیں

س شکایت کر سکتے ہیں  کے پاOHA ، تو آپ(ا ہےنے ارکان کو مطلع کرن جو اپ
https://www.oregon.gov/oha/ph/

providerpartnerresources/healthcareprovidersfacilities/
healthcarehealthcareregulationqualityimprovement/pages/complaint.aspxf 

OHA: 1-800-699-9075

ج سکتے ہیں: آپ اپنی شکایت یہاں بھی بھی
Health Care Regulation and Quality Improvement 

NE Oregon St, #465, Portland, OR 97232 800 
Mailbox.hclc@state.or.us : ای میل
0556-673-971 : فیکس

TTY: 711؛ 0540-673-971 :فون

سے  سزوسر میمبر پر ںہای ۔ںیہے تکسروا کدرج ت یشکا بھی سپا کے Trilliumآپ 
خط  یکا پر پتے ےرماہ پھر یا  TTY: 711؛5472-600-877-1ں ریکہ طراب

International Way, Building B, Springfield, OR 97477 555 :ںریکال ارس

ذہنی صحت کے عالج معالجے کا اقرار 
نامہ

نی ذہی ناپآپ ے سب بسی سکا یے ہش یدرپران حب اکت حصی نذہو کآپ ر اگ
یسی ا تو سکتے کر نہیں یصلہفی وئکے سے والحے کے لجمعا جعال کے صحت

کے  شتاگہدنی کت حصی نذہآپ ر پس جے ہارم فک ایاس پے کن یگاوریورت ص
لجے معا جعال کے تحصی نذہو کارم فاس ں۔ ہی سکتے لکھ تہشااخو یناپے والح
پنی ا پآ جب ہیں سکتے کر رپت وقاس و کا اسآپ ے۔۔ ہا اتجا ہکام نرار اقا ک

 رارقاا کے جلمعا جعال کے صحت ہنیذوں۔ ہل اہے کے رنکے لفیص کے شتانگہد
ت ہشاواخی ناپآپ ہ کے ائآجش یپورت صی سایی وئک کبھی گرا کہ ہے تابتاہ یہ امن
ہیں چا نااوکر لجہعامالج عا کم سقس کآپ  ںیمورت صاس و تں یائپر کہ نار ہظاا ک
 یناپآپ ا یآ کہ ہیں سکتے کر صلہیفا کات باس ی ہر ٹڈاکدو اور ت دالعرف صے۔ گ
۔ہیں نہیں ہلا کے نےکر فیصلہ سے لےاحو کے لجےمعا جعال کے صحت ہنیذ

ے کہ آپ کس قسم کی انتخابات کرنے دیتا ہیہ فارم آپ کو اس حوالے سے 
اہتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی ہداشت چاہتے اور کس قسم کی نگہداشت نہیں چنگ

ں کے حوالے کسی بالغ فرد کا نام تجویز کرنے کے لیے نگہداشت کے فیصلو
 کر سکتے ہیں۔ آپ جس شخص کا نام تجویز کریں گے اس کو بھی استعمال

ُ

 کے مطابق عمل نے اور آپ کی خواہشاتپر آپ کی جانب سے بولالزمی طور 
واہشات تحریری صورت رنا ہوگا۔ اگر آپ کی خر رضامندی کا اظہار ککرنے پ

 کی کیا چاہت ہو سکتی ہے۔ص فیصلہ کرے گا کہ آپیں نہیں ہیں، تو یہ شخم

)3( ے لیے ہی کار گر ہوگا۔ ان تین  برسوں ک)3(رم صرف تین اقرار نامے کا فا
وران اگر آپ فیصلہ کرنے کا اہل نہ ہوں گے، تو آپ کا اقرار نامہ برسوں کے د

رہ فیصلے نہ کرنے لگیں۔  گا جب تک کہ آپ دوبااس وقت تک کار گر رہے
 کے فیصلے کرنے کے اہل ہو جائیں تو آپ اقرار نامے جب آپ اپنی نگہداشت

ر پر اپنے بنیادی  کو یہ فارم الزمی طومنسوخ کر سکتے ہیں۔ آپکو تبدیل یا 
ا ہوگا جس کو آپ نے اپنے داشت فراہم کنندہ ڈاکٹر اور اس شخص کو دیننگہ

ے نامزد کیا ہے۔فیصلے کرنے کے لی

ے سے مزید معلومات ذہنی صحت کے عالج معالجے کا اقرار نامے کے حوال
.http://cms.oregon :ی ویب سائیٹ پر وزٹ کریںکے لیے، ریاست اوریگین ک

gov/oha/amh/forms/declaration.pdf .
 پ کا فراہم کنندہ آپ کے ذہنی صحت کے عالج معالجے کا اقرار نامےاگر آ

و آپ شکایت کر سکتے ے مطابق عمل نہ کرے تمیں موجود خواہشات ک
/https://www.oregon.gov/oha/PHہیں۔ اس کے لیے فارم یہاں پر ہے 

PROVIDERPARTNERRESOURCES/HEALTHCAREPROVIDERSFACILITIES/
HEALTHCAREHEALTHCAREREGULATIONQUALITYIMPROVEMENT/

Pages/complaint.aspx

 اپنی شکایت بھیجیں:
 Health Care Regulation and Quality Improvement

800 NE Oregon St, #465
Portland, OR 97232

Mailbox.hcls@state.or.us : ای میل
0556-673-971 : فیکس

TTY: 711؛ 0540-673-971 :فون

ے؟ہں یمراز ہ غیصات وملعمی ذاتی ریما یک
ہیں  ملشا یںچیز مامتوہ ں یماس ے۔ ہں یم زار صیغہ تمامعلو کی ںیضومر متماآپ کے ریکارڈ رازداری میں ہیں

کٹر اڈ پنےاں، یمہے نآپ ں زییچو جاور ں یہود وجمں یم ارڈکریل کڈییمے کآپ  جو
 ایت اسریی کس جر ھپا یال حورتصی امگنہے ائسو ہم ۔ہیں ید کو عملے کلینکل یا
۔تےکر نہیں شیئر تھسا کے کسی تاوملعمہ یو، ہازت اجت حتے کن یوانقے کق اوف

http://cms.oregon.gov/oha/amh/forms/declaration.pdf
http://cms.oregon.gov/oha/amh/forms/declaration.pdf
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https://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/HEALTHCAREPROVIDERSFACILITIES/HEALTHCAREHEALTHCAREREGULATIONQUALITYIMPROVEMENT/Pages/complaint.aspx
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اتی ہے جتنی علومات ہی شییئر کی جت میں بھی صرف اتنی مہنگامی صور
کا عملہ یہ دیکھنے کے لیے آپ کے ریکارڈ تی ہے۔ ریاست یا وفاق ضرورت ہو

ہیں یا نہیں۔ گہداشت فراہم کر رہے  آیا ہم آپ کو بہتر ن جائزہ لے سکتا ہے کہکا
رے کے دوران آپ سے لے یا بعد میں کسی دوکٹر یا کلنک آپ کے پہآپ کا ڈا

کہ کون ہے۔ یہ فارم بتائے گا تخط کرنے کا کہ سکتا لومات کے اجراء پر دسمع
 اور ان کو ومات کون وصول کرے گائر کی جا سکتی ہے، معلسی معلومات شی

میں یہ دکھایا جاتا اریخ بھی ہوتی ہے جس رت کیوں ہے۔ فارم پر تاس کی ضرو
گا۔ عمل کب بند ہو جائے ے کہ شیئر کرنے کا یہہ

ا ریکارڈ ر ادائیگی کے اسباب ک معالجے، طریقہ کار اوہم صرف آپ کے عالج
ا ریکارڈ کون دیکھ  کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہیں۔ آپ اس کو محدودہی شیئر کرت

ڈ نہ ے ہیں کہ آپ کا ریکارشخص ہے کہ جو آپ چاہتتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سک
ر آپ کہیں گے ی صورت میں بتائیں۔ اگہربانی آپ ہمیں تحریر مدیکھے، تو براہ

کارڈ  ساتھ ہم نے آپ کا ریت آپ کو دیں گے جن کےن تمام افراد کی فہرستو ہم ا
شیئر کیا ہے۔

ِ

 ہے )HIPAA( اینڈ اکاؤنٹبلٹی ایکٹتھ انشورنس پورٹبلٹی  قانون جس کا نام ہیلایک
س کو صیغہ راز میں  فراہم کرتا ہے اور ایڈیکل ریکارڈ کو تحفظوہ آپ کے م

س کو رے پاس ایک کاغذ ہے ج بھی کہا جاتا ہے۔ ہماھتا ہے۔ اس کو رازداریرک
احت کی گئی سی پریکٹس کہا جاتا ہے، اس میں تفصیل سے وضنوٹس آف پرائیوی

ستعمال کرتے ہیں۔ اگر  معلومات کس طرح سے ااپنے میمبران کی ذاتیہے کہ ہم 
 اور ان مبر سروس کو کال کریںآپ کو بھیج دیں گے۔ میآپ کہیں گے تو ہم یہ 

ارے میں معلوم کریں۔رائیویسی پریکٹس کے بسے نوٹس آف پ

یں اپنی محفوظ رکھی گئی صحت کی َم
ے جائزہ  کا کس طرح سومات )PHI(معل

 ہوں، اس کو درست لے سکتا/سکتی
ں کے ساتھ تا/سکتی ہوں یا دوسروکرسک

 کرنے سے کس طرح سے اس کو شیئر
؟حدود کرسکتا/سکتی ہوںم

طہ کر سکتے ہیں کہ: سے رابTRILLIUMآپ 
 	
 	

 	
 	
 	

ں۔یہ سکتے کہ کا نےکر صلاحل قنک ایی کاس ا ی ےنھکدیارڈ کریا ناپپ آ
اتا  یا اس کو شیئر کیا جح سے استعمال ہوتی ہےآپ کی معلوم جس طر

رنے کا کہ سکتے ہیںہے اس کو محدود ک
کرنے کا کہ سکتے ہیں۔پ اپنی مجازیت منسوخ آ

کہ سکتے ہیں۔ست یا تبدیل کرنے کا آپ اپنے ریکارڈ کو در
 نے معلومات شیئر کی آپ ان Trilliumرے میں جتنی مرتبہ آپ کے با

 کا کہ سکتے ہیں۔کی فہرست

 ک نقل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے فراہم کنندےآپ اپنے میڈیکل ریکارڈ کی ای
ایک نقل کا کہ ذا آپ ان کو بھی ، لہیڈیکل ریکارڈ ہوتا ہےکے پاس آپ کا اکثر م ٰ

 سکتے ہیں۔ ہمارے معقول فیس بھی طلب کریں۔ وہ آپ سے نقول کی سکتے ہ
 سے ھی کہ سکتے ہیں۔ ہم آپپ اس کی ایک نقل کا بجو آپ کا ریکارڈ ہے آپاس 

ں۔س بھی طلب کر سکتے ہینقول کی معقول فی

ھ سکتے س وقت تک اپنے پاس رکے ریکارڈ کی نقل کو اآپ اپنے ذہنی صحت ک
دہ نوعیت کے مسائل سمجھتا کہ اس سے سنجیہیں جب تک کہ فراہم کنندہ یہ نہیں 

م لے سکتے ہیں۔جن

 صورت یں دیکھ سکتے تو ایسیکہ آپ اپنا ریکارڈ نہ کا فراہم کنندہ کہے اگر آپ
ل کرنے یا اس دکھانے، اس کی نقل حاصپ کو اپنے ریکارڈ کو  آTrilliumمیں 

ر آپ کی درخواست کا  انکار کر سکتی ہے۔ اگل کرنے کی درخواست کاکو تبدی
یا جائے وگا جس میں آپ کو بتاآپ کو ایک خط موصول ہنکار کیا جاتا ہے تو ا

کا انکار کا جائزہ لینے ں کیا گیا ہے اور یہ درخواست کا انکار کیوگا کہ آپ کی 
کس طرح سے کہ سکتے ہیں۔

 ایس ڈپارٹمنٹ آف  یا یوTrilliumگی کہ ت بھی فراہم کی جائے آپ کو یہ معلوما
ے ے پاس شکایت کس طرح سآفس فار سول رائیٹس کتھ اینڈ ہیومن سروسز، ہیل

دائر کر سکتے ہیں۔ 

 طرح سے ی کی شکایت کس رازدارمیں
 ارےبے کہ لئسمے کرازداری ا ی ںہو سکتاکر

 مطلع کرسکتا ہوں؟ میں کس طرح سے
رے میں معلومات اہتے ہیں یا آپ کے بااگر آپ رازداری کی شکایت دائر کرنا چ

ے کسی مسئلہ کے بارے شیئر کرنے کے حوالے ستعمال کرنے یا اس کو کو اس
س ڈپارٹمنٹ آف  یا یو ایTrilliumآپ ع دینا چاہتے ہیں تو  کو اطالTrilliumمیں 
 آپ ابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر فار سول رائیٹس سے راینڈ ہیومن سروسز، آفسہیلتھ 

ے گا۔ اگر آپ  پر کوئی اثر نہیں پڑتو ان سے آپ کے فوائدشکایات کرتے ہیں 
ں یا کسی ایسی چیز یش میں تعاون کرتے ہیج کرواتے ہیں، کسی تفتشکایت در

ف  کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں قانون کے خال اتفاق کرنے سے انکارسے
اروائی ف کوئی بھی بدلے کی ک آپ کے خالTrilliumں ہے تو ایسی صورت می

نہیں کرسکتی۔

ہ ڈاک: کروا سکتے ہیں بذریع رازدری کی شکایت جمع آپ
Office for Civil Rights 

 Department of Health and Human Services 
2201 Sixth Avenue 

Mail Stop RX-11 Seattle, WA 98121

 2290-615-206-1: بذریعہ فون
 1019-368-800-1: ٹال فری

TTY: 1-800-537-7697 
2297-615-206-1 :یا، بذریعہ فیکس

نوٹس آف پرائیویسی پریکٹس
ے کو  کے عملTrillium لیے  خدمات فراہم کرنے کےصحت کی نگہداشت کی

اس بات کا  جمع کرنی ہوگی۔ ہمیں الزمی طور پر معلوماتآپ کے بارے میں 
ات جمع کرتے ہیں کے بارے میں جو معلومہم آپ اور آپ کی صحت علم ہے کہ 

ستی مات کو وفاقی اور ریااری ہے کہ ہم اس معلوجی ہے۔ یہ ہماری ذمہ دوہ ن
ہیلتھ انفارمیشن معلومات کو پروٹیکٹڈ فظ فراہم کریں۔ ہم اس قوانین کے تحت تح

)PHI( کہتے ہیں۔
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 ےکآپ ے سرح طس ک Trilliumہ کے ہا اتتب کو پآ یکٹسپر یسیئوراپف آس وٹن
 یکال حورتصے کرح طر ہے۔ ہا رتکر ئیشا یال مستعا کو تمامعلو میں ارےب

 اسپے ناپاور ے رتکع مجم ہات وملعمو جں یمارے بے کآپ ی۔ اتجی کں یہنت احوض
 یسوییرائپف آس وٹنو کآپ م ہہ کے ہالزم ر پم ہے سے والحے کاس  ہیں کھتےر
ے۔ہی زمال لیے ےرماہ ناکر عملر پط رائشی کس وٹنو گالت وقاس ں۔ دیس ٹکریپ

۔ ہے سکتی کر یلتبد کو یکٹسپر یسیئیواپر آفس وٹنے ناپ Trillium میں مستقبل
Trillium میں مستقبل یا ،ےہود وجمات وملعمو جے س پہلے سپا کے Trillium 

کے  ئطاشر کی ونانقا۔ وگہق الطاا ک یلدیبتر پاس ی گرے ک صلحا تمامعلو جو
۔یگے ائجی کال ارسے عیذرے کڈاک و ک Trilliumل قنک ایی کس وٹنے ئن بقمطا

جودہ نوٹس  رابطہ کریں تو آپ موتشریف الئیں یا ان سے Trilliumآپ جب بھی 
 سے آن الئن بھی سی پریکٹس کی نقل طلب کر سکتے ہیں۔ آپ یہاںآف پرائیوی

.http://www.trilliumohp.com کر سکتے ہیں حاصل

طرح سے آپ  کس Trilliumکے بغیر کے لیے آپ کی مجازیت عالج معالجے 
کر سکتی ہے کو استعمال یا شیئر  کی معلومات

دوں اشت میں شامل صحت کی نگہداشت کے فراہم کننہم آپ کی صحت کی نگہد
ے طور پر، ر کر سکتے ہیں۔ مثال کلومات استعمال یا شیئکے ساتھ آپ کی مع

کرنے کے لیے ر کرنے یا اس پر عمل معالجے کا منصوبہ تیاآپ کے عالج 
معلومات شیئر کی جا سکتی ہے۔

ہم ے لیے ادائیگی ک
جو خدمات وصول کی ے صحت کی نگہداشت کی ادائیگی وصول کرنے یا آپ ن

تعمال یا شیئر کر سکتے ہیں۔کے لیے معلومات کو اس ان کی ادائیگی کرنے  ہیں
 سے OHP داشت فراہم کی گئی ہے، آپ کو جو صحت کی نگہ مثال کے طور پر

 فراہم کر سکتے ہیں۔PHI ل کرنے کے لیے ہماس کا بل وصو

 کے طریقہ کار کے لیے صحت کی نگہداشت
کے لیے معلومات کو ں کی دیکھ بھال کرنے ہم آپ کے پروگرام اور سرگرمیو

، آپ کو جو خدمات فراہم کی ے ہیں۔ مثال کے طور پرتعمال یا شیئر کر سکتاس
ستعمال کر سکتے  کو اPHIے کے لیے ہم ے معیار کا جائزہ لینجا رہی ہیں ان ک

ہیں۔

 ذہنی صحت کے عالج معالجے کے لیے
 سے دیکھ بھال  کی جانبOHPے میں ہم عالج معالجے کی سرگرمیوں کے سلسل

آپ کی معلومات شیئر نے والے نگہداشت کے دیگر منصوبوں کے ساتھ کئے جا
کر سکتے ہیں یا اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔

وں کے لیے  عامہ کی سرگرمیصحت
Trillium بھی OHAکا یہ ادارہ اہم ے، عوامی صحت ٹریکٹر ہ کے پاس ایک کان

ت وغیرہ و اپڈیٹ کرتاہے، جیسا کہ پیدائشیں اور اموارڈ کو رکھتا اور اس کریکا
ی بھی جانچ کرتا ہے۔یہ بعض بیماریوں کے کاور ساتھ ہی 

ِ

رمیوں کی نگرانی کے لیے صحت کی سرگ
Trilliumرنے یا ان کی تفتیش م کنندوں کا معائنہ ک صحت کی نگہداشت فراہ

یا شیئر کر سکتی ہے۔  معلومات کو استعمال رنے کے لیے بھی آپ کیک

 مطابق۔ے نفاذ کے تقاضوں کے  قانون اور قانون ک
Trillium کرے گی جب ایسا کرنا وفاقی کو استعمال اور شیئر  اس وقت معلومات

قاضا یا اجازت ہوگی۔ن یا عدالتی حکم کا تیا ریاستی قانو

یےالعات اور تفتیش کے ل استحصال کی اط
Trilliumی ہے کہ وہ استحصال کی اطالعات نی ذمہ داری عائد ہوت پر یہ قانو

ور ان کی تفتیش کرے۔وصول کرے ا

ے لیے حکومتی پروگرموں ک
ادات کے لیے معلومات  عوامی مفTrilliumحکومتی پروگراموں کے تحت 

مینٹل  سپلی Trilliumور پر، کر سکتی ہے۔ مثال کے طکو استعمال اور شیئر 
کو شیئر کر کرنے کے لیے معلومات  کے فوائد کا تعین (SSI)سکیورٹی انکم 

سکتی ہے۔ 

کے لیے نقصان سے بچنے 
ے والے کسی سنجیدہ حت اور تحفظ کو پہنچنکسی فرد یا عام لوگوں کے ص

روں ن نافذ کرنے والے ادا قانوTrilliumکے لیے عیت کے خطرے سے بچنے نو
 کر سکتی ہے۔ شیئرPHIکے ساتھ 

 تحقیق کے لیے
Trilliumمعلومات استعمال کر سکتی یں تیار کرنے کے لیے  مطالعات اور رپورٹ

شاندہی نہیں کی جاتی۔ں کسی مخصوص فرد کی نہے۔ ان رپورٹوں می

اد ، دوستوں اور دیگر افرں شامل خاندانی افراد آپ کی طبی نگہداشت می
 کے لیے افشا کرنا

Trilliumگر افراد اندان کے افراد یا دیاشت میں شامل آپ کے خ آپ کی طبی نگہد
 شیئر کرنے پر ۔ آپ کو اس معلومات کوومات شیئر کر سکتی ہےکے ساتھ معل

اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔

ی اجازت درکار ہوتی ہےا کے لیے آپ کی تحریر دیگر استعمال اور افش
 کے لیے ے یا اس کو افشا کرنےدیگر صورتوں میں معلومات کو استعمال کرن

Trillium اس جازت کو  کرے گی۔ آپ جب چاہیں سے تحریری اجازت حاصل آپ
سے جو استعمال یا یں۔ آپ کے اجازت نامے ر پر منسوخ کر سکتے ہتحریری طو

واپس نہیں لے سکتی۔ ان کو Trillium OHP ا پہلے سے ہو چکے ہیںافش

PHI وانینو تحفظ فراہم کرنے والے دیگر ق ک
 Trilliumوالے سے ستعمال اور افشا کے حآپ کے بارے میں معلومات کے ا

ائی ۔ مثال کے طور پر، کیمی دیگر قوانین بھی ہیںکئی پروگراموں کے پاسکے 
ال اور شیئر ے کے ریکارڈ کو استعمانحصار کے عالج معالجموادوں پر آپ کے 

ی اجازت دینی ہوگی۔ کو تحریر Trilliumپرلیے آپ کو الزمی طور کرنے کے 

PHI کے حقوق کیا ہیں؟ے رازداری ک 
تی ہے اس معلومات اپنے پاس رکھ جو صحت کی Trilliumآپ کے بارے میں 

ق ہیں۔  آپ کے مندرج ذیل حقوکے حوالے سے

 اس کی نقول ریکارڈ کو دیکھنے اورں آپ کو اپنے میڈیکل اکثر صورتوں می
 کو دیکھنے اور و اپنے میڈیکل ریکارڈے کا حق حاصل ہے، آپ کحاصل کرن

رخواست الزمی طور ق حاصل ہے۔ آپ کو یہ د نقول حاصل کرنے کا حاس کی
 پ سے آپ کے ریکارڈ کیہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آتحریر صورت میں دینی پر 

ریکارڈ کی کی جائے۔ اگر آپ اپنے لی الگت کی فیس وصول نقل بنانے پر آنے وا
 کو کال کریں۔Trilliumکرنا چاہتے ہیں تو نقول حاصل 

 درخواست کا حقرنے یا اپڈیٹ کرنے کی کے ریکارڈ کو درست ک آپ
ات یکارڈ میں غائب معلومئی غلطی تو آپ اپنے راگر آپ سمجھتے ہیں کہ کو

کو درخواست  کو کہ سکتے ہیں۔ آپ Trilliumبدیل کرنے کا کو شامل کرنے یا ت

http://www.trilliumohp.com
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رخواست کا کوئی کرنی ہوگی اور اپنی د پر تحریری صورت میں الزمی طور
ھی فراہم کرنا ہوگا۔سبب ب

ا حقکی فہرست حاصل کرنے ک افشا 
 نے جن Trilliumرسوں کے دوران آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ گزشتہ چھ ب

ت حاصل کرنے کا  ان کے ناموں کی فہرس کا ریکارڈ دیا ہے آپلوگوں کو آپ
 میں دینی ہوگی۔ اس می طور پر تحریر صورتآپ کو یہ درخواست الزکہیں۔ 

 جس کو عالج معالجے، لومات شامل نہیں ہوگیفہرست میں اس وقت کی مع
ا۔ اس  لیے شیئر کیا گیا تھداشت کے طریقہ کار کےدائیگی یا صحت کی نگہا

است آپ کو یا آپ  ریا جائے گا جو براہلومات کو شامل نہیں کفہرست میں اس مع
 سے لومات جو آپ کی اجازت کی گئی تھی، یا وہ معاندان والوں کو فراہمکے خ

بھیجی گئی تھی۔

PHI ے کی درخواست کا حقیا افشا کو محدود کرنے استعمال  ک
ال یا  جس طرح سے استعمPHI آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں

 کو Trilliumپر ہیں۔ آپ کو الزمی طور س کو محدود کرنے کا کشیئر ہوتی ہے ا
 ی معلومات محدود کرناینی ہوگی کہ آپ کون سی صورت میں درخواست دتحریر

تے ہیں۔ آپ اس کو محدود کرنا چاہ آپ کن لوگوں کے لیے چاہتے ہیں اور یہ کہ
رخواست کر سکتے بندیوں کے خاتمے کی دحریری صورت میں ان پازبانی یا ت

ہیں۔

ِ

ا حقجازت کو منسوخ کرنے کا 
ستخط کرنے ے کے اجازت نامے پر داگر آپ کو معلومات استعمال یا شیئر کرن

خ کر سکتے ہیں۔ آپ س اجازت نامے کو منسو ہے، تو آپ جب چاہیں اکا کہا گیا
ینی ہوگی۔ اس سے اس  پر تحریر صورت میں دیہ درخواست الزمی طورکو 
 شیئر کی جا چکی ہے۔یں پڑے گا جو پہلے سےلومات پر کوئی اثر نہمع

اس کے انتخاب کا حقس طرح سے ابالغ کریں  ہم آپ کے ساتھ ک
ص طریقے سے  کہیں کہ وہ کسی مخوTrilliumآپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ 

۔ مثال کے طور پر، تھ معلومات شیئر کریںصوص مقام پر آپ کے سایا کسی مخ
ات آپ کے گھر کے پتے یں کہ وہ آپ کو معلوم کو کہ سکتے ہTrilliumآپ 

ل کرے آپ کو یہ درخواست ی جگہ کے پتے پر ارساکے بجائے آپ کے کام ک
ے کی ی۔ آپ کو یہ وضاحت کرنری صورت میں کرنی ہوگالزمی طور پر تحری
نیاد پر کر رہے ہیں۔ہ آپ یہ درخواست کس بضرورت نہیں ہے ک

قکایت درج کروانے کا ح ش
Trillium  کی مات استعمال اور شیئرجس طرح سے آپ کی معلو کی جانب سے 

وانے کا حق و آپ کو شکایت درج کرس سے متفق نہیں ہیں تجاتی ہے اگر آپ ا
حاصل ہے۔

قل حاصل کرنے کا حق اس نوٹس کی کاغذی ن
رنے ایک کاغذی نقل حاصل کہ آپ جب چاہیں اس کی حق حاصل ہے کیہ آپ کو 

کا کہ سکتے ہیں

 الصحتاساور اں زیی، دہہ وکدھہ نیبمں یم
روں؟کع لطمے سرح طس کں یمارے بے ک

اور ہوئے، دھوکہ دہی، زیاں وانین کی تعمیل کرتے  اطالق قہم نے تمام قابِل
کسی حد بندی ، ان قوانین میں بغیر ام کا عزم کر رکھا ہےاستحصال کے روکتھ

 ایکٹ بھی شامل ہیں،  کا فالس کلیمز ایکٹ اور وفاقی فالس کلیمزکے ریاست

وں میں شامل ہیں:فراہم کنندہ کے دھوکہ کی مثال
ں یا ان چیزوں کا بل ا جو نہیں دی گئی تھیخدمات کا بل وصول کرنان 	 

ی تھیں۔ کو فراہم نہیں کی گئوصول کرنا جو میمبران

الوں میں شامل ہیں:ی جانب سے زیاں کی مثفراہم کنندہ ک
 	

 	

رہے ہیں۔ی تشخیص ٹیسٹیں کروا راہم کنندگان غیرضرورف

روانے کے لیے ضرورت رضے کا عالج معالجہ ککسی مخصوص عا
پر لکھ رہے ہیں۔ے زیادہ ادویات نسخے س

:ہیں ملشا میں ںلومثا کی لتحصااسے سب انجی کدہ ننک مراہف
 	

 	

ل وصول کر رہی نام والی ادویات کا بانجانے میں برانڈ کے فارمیسیاں 
ادویات دی گئی تھیں کہ حقیقت میں جینرک ہیں جب

طبی خدمات کا بل میں غیرضروری طور پر راہم کنندگان انجانے ف
 کر رہے ہیں۔وصول

ی مثالوں میں شامل ہیں: جانب سے دھوکہ دہی کمیمبر کی
ا  کرتے ہوئے کوئی دوسری ڈی کارڈ کو استعمالمیمبر کے میمبر آئ	 

ہا ہے۔شخص خدمات یا میڈیکل کی چیزیں حاصل کر ر

ں شامل ہیں:سے زیاں کی مثالوں میمیمبر کی جانب 
اشیاء نہ اٹھاناسے نسخہ پر لکھی گئی فارمیسی 	 

امل ہیں: دہی کی مثالوں میں شر کی جانب سے استحصالمیمب
بی خدمات حاصل کرناغیر ضروری ط	 
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آپ کی صحت کی نگہداشت کو 
منسلک کرتے ہوئے

ِ  قوانین  اطالق وسل بلوئرقابلہو کر مطلع کریں اور ل کے بارے میں گمنام  دہی، زیاں اور استحصا حاصل ہے کہ آپ دھوکہایک میمبر کی حیثیت میں آپ کو یہ حق
تانے ل کے بارے میں ہمیں بہمیں دھوکہ یا استحصازوں اداروں کو دے گی۔  استحصال کی اطالع موہ دھوکہ دہی، زیاں اور مبینTrilliumل کریں۔ تحت تحفظ حاص

الئن دستیاب ہے۔ کے لیے فون ہاٹ 
ونے کی روکتھام میں ر میمبران کے متاثر ہیں۔ ہمیں بتانے سے دیگں جلد از جلد مطلع کرستحصال ہوا ہے تو ہمی، دھوکہ دہی، زیاں یا اپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاگر آ

ت کے بارے میں و اپنی فوائد کی وضاح مدد ملے گی۔ اگر آپ کظ فراہم کرنے میں بھی سے آپ کی صحت کی نگہداشت کے فوائد کو تحفدد ملے گی۔ ہمیں بتانےم
ِ سے رابطہ کریں۔ مہربنی ہمہے تو براہا دھوکہ دہی، یا زیاں  ان میں غلطیاں ہیں ی یا آپ سمجھتے ہیں کہت پر شکوک وشبہات ہیںمعلوما

 بذریعہ فون
8664-685-866-1 اں اور استحصال کی ہاٹ الئن، ٹال فریداری سے دھوکہ دہی، زیراز

 میمبر سروسز
TTY 711 5472-600-877-1ٹال فری 

 روبرو
13221 SW 68th Pkwy #200, Tigard, OR 97223

 بذریعہ ڈاک
Trillium Community Health Plan, P.O. Box 11740 Eugene, Oregon 97440-3940

 جس چیز کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دہی، زیاں اور
 استحصال ہے اس کے بارے میں آپ مطلع کر سکتے ہیں:

Office of the Inspector General 
TTY 1-800-377-4950، 8477-447-800-1 یا HHS-TIPS-800-1ٹال فری 

اطالع دینی ہےال کی صورت میں کہاں ے دھوکہ دہی یا استحص فراہم کنندے کی جانب س
Medicaid Fraud Control Unit )MFCU( Oregon Department of Justice 

  100 SW Market Street, Portland, OR 97201 
1890-673-971 :، فیکس1880-673-971 :فون

 OHA Program Integrity Audit Unit )PIAU( 
 3406 Cherry Ave. NE, Salem, OR 97303-4924 

FRAUD01 (888-372-8301)-888-1 :، ہاٹ الئن2577-378-503 : فیکس
 https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Index.aspx:ویب سائیٹ

ے میں کہاں مطلع صال کے معاملے کے بارمیمبر کی جانب سے کسی دھوکہ دہی یا استح
کرنا ہے

 DHS/OHA Fraud Investigation 
PO Box 14150, Salem, OR 97309 

 ہاٹ الئن:Attn 503-373-1525 :، فیکسFRAUD01 (888-372-8301)-888-1 : ہاٹ الئن
https://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/Pages/fraud-reporting.aspx : ائیٹویب س

 محتسب
داری انجام دیتا ہے۔ ار وسیلے کے طور ذمہ  درمیان ایک غیرجانبد محتسب ایک سرکاری اہلکار ہوتا ہے جو لوگوں اور اداروں کے

 محتسب ہے یہاں پر:  اوریگین میں
 500 Summer St NE Salem, Oregon 97301 

2341-947-503فیکس 

۔(TTY 711( 0450-642-877-1 سے معاونت طلب کر سکتے ہیں  محتسبOHA آپ اس کال فری نمبر پر کال کرکے 

https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Index.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/Pages/fraud-reporting.aspx
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آپ کے ڈیجیٹل ہیلتھ ریکارڈ کی دیکھ بھال کے لیے نئے آپشنس

مبران کے لیے اب شدید ضرورت کے وقت میوفاقی قانون کے باعث،  نامی ایک نئے )CMS 915 F(نڈ پیشنٹ ایکسس رول  پر انٹراوپریبلٹی ای2021، 1جوالئی 
ے آپ اپنی ک مکمل رسائی ہے، جس ساپنی صحت کی ریکارڈ تپنے موبائل ڈوائس پر یا ہے۔ اب آپ کے پاس اکرنا نہایت آسان ہو گ صحت کا ریکارڈ حاصل اپنی

ے وسائل دستیاب ہیں۔ یں کہ آپ ک لیے کون س بھی معلوم کر سکتے ہل کر سکتے ہیں اور یہر انداز میں دیکھ بھاصحت کی بہت

تصور کریں:

 	
 	
 	

 	
 	

کتا ہے۔ ی ہیلتھ ہسٹری دیکھ سشتہ پانچ برس کی آپ کں اور آپ کا ڈاکٹر گزکٹر کو دکھانے گئے ہیہے اور آپ ایک نئے ڈاآپ کی طبیعت خراب 
ں۔ ائریکٹری استعمال کر سکتے ہی پرووائیڈر ڈرنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹہ یا اسپیشلسٹ تالش کآپ فراہم کنند

ہیلتھ ہسٹری اشت حاصل کریں آپ کی یے کہ آپ بہترین نگہدیقین دہانی کرنے کے ل کرنے اور اس بات کی اسپیشلسٹ آپ کی تشخیصوہ فراہم کنندہ یا 
کر سکتا ہے۔ استعمال 

مد ہو رہا ہے۔ابھی تک اس پر عملدرآانکار کیا گیا ہے یا ی ادائیگی ہو چکی ہے، تے ہیں کہ آیا دعوے کمپیوٹر پر ہی دیکھ سکآپ اپنے ک
* لے کر جا سکتے ہیں. ہسٹری بھی اپنے ساتھے کے ساتھ اپنی ہیلتھ کے منصوبے تبدیل کرنچاہیں تو آپ اپنے صحتاگر آپ 

ٓ

 میں، میمبران یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ جب وہ صحت کے منصوبے تبدیل کریں تو ان کی صحت کا ریکارڈ بھی ان کے ساتھ جائے۔2022*

مات تالش کرنا آسان ہے:  کے بارے میں معلو** نئے قوانین کے باعث

 	
 	
 	
 	

ا انکار کئے گئے)دعوے (ادا ہو گئے ی
مخصوص حصےی کلینکل معلومات کے آپ ک

فارمیسی دوا کی کورج
داشت فراہم کنندےصحت کی نگہ

 پر یا اس کے بعد آپ خدمت کی تاریخوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 2016، 1**جنوری 

بر اکاؤنٹ وزٹ کریں۔مزید معلومات کے لیے، اپنا آن الئن میم
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جو الفاظ معلوم ہونے چاہیئیں
 دود اجازت، بشمول خدمت درخواست کردہ خدمت کا انکار یا مح)1(عمل: 

ھلی اجازت شدہ خدمت میں کمی، تعطل یا خاتمہ؛  پچ)2(کی قسم اور سطح؛ 
 )4(گی کا مکمل یا اس کے کسی حصے کا انکار؛  کسی خدمت کی ادائی)3(

(5)ہمی میں ناکامی؛ بق، خدمت کی بروقت فراریاست کی تعریف کے مطا

438.408)b(

 
 کی جانب سے عمل CCO  میں فراہم کردہ وقت کی حد کے اندر

 والے، CCOم صرف ایک  دیہی عالقوں میں مقی)6(کرنے میں ناکامی؛ یا 
 کے تحت نیٹ ورک (ii)(b)438.52وریگین ہیلتھ پالن میں داخل کسی فرد کو ا

ست کا انکار کردینا  کرنے کے حق کی درخواسے باہر خدمات حاصل

وہ نگہداشت جو آپ اسپتال میں حاصل کرتے ی نگہداشت: شدید ان پیشنٹ نفسیات
منظوری ہونی چاہیئے۔اشت کی الزمی طور پر ہیں۔ اس طرح کی نگہد

 سے ایک ایسا دستاویز جو زندگی کے خاتمے کے حوالےائریکٹو: ایڈوانس ڈ
ات کی وضاحت کرتا ہےعالج معالجے کے سلسلے میں آپ کی خواہش

 ڈاکٹر کی جانب سے کہی جب آپ اپنے پالن کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کےاپیل: 
گئی کسی خدمت کے ایسے فیصلے کو تبدیل کرے جس سے آپ اتفاق نہیں 

کی وضاحت ر کر کے اس چیز  کر یا پھر ایک فارم کو پکرتے۔ آپ ایک خط لکھ
اہیئے۔ اس کو اپیل دائر لہ کیوں تبدیل کرنا چ کہ پالن کو اپنا فیصکر سکتے ہیں

کرنا کہا جاتا ہے۔

وزٹ کرنا۔فراہم کنندہ کے پاس ٹمنٹ: اپائن

ایاستعمال کے عارضے کا اس میں ذہنی صحت اور موادوں کے رویوں کی صحت:
معالج معالجہ شامل ہے

ی نیشن یا انٹینسو کیئر کوآرڈی کیئر مینجمنٹ، کیئر کوآرڈنگہداشت کا پالن: 
 میں شامل میمبران کا پالن۔ نگہداشت کا پالن مکمل شخصیت کی نیشن سروسز

 ہداف، صحت اور تحفظ کےد۔ یہ میمبر کی ذاتی ااشت کی معاونت میں مدنگہد
معاونت، نتائج، سرگرمیوں اور وسائل کا خاکہ پیش حصول کے لیے مطلوبہ 

وط اور مختلف شعبوں کو باہمی طور شترکہ تعاون واال، مربکرتا ہے۔ منصوبہ م
ندرستی کے نتائج کے  پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ شاندار صحت اور تپر مالنے

 وں، تعلیمی، روحانی اورحصول کے لیے یہ طبی، سماجی، کلچر، نشوونما، روی
مالیاتی ضروریات کو دیکھ سکتا ہے

 نگہداشت حاصل کرنے میں  دیگر اداروں سے آپ کو مؤثر:کیس مینجمنٹ
معاونت کی خدمات۔

 چوائس پروگرام ذہنی عارضوں کے شکار بالغ افراد کو کم سےچوائس پروگرام: 
اونت فراہم کرتا ہے۔ جس میں مقامی کم پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں مع

ی خدمات اور عبوری ربوط نگہداشت، کمیونٹی کے لحاظ سے بنائی گئاحتساب، م
مات شامل ہیں۔خد

ُ

 سے دوسرے کو  فراہم کنندہ کی جانبنگہداشت میں شامل ایکآپ کی مشاورت: 
یا جانے واال مشورہ۔فراہم ک

Trilliumیٹر کیئر آرگنائیزیشن ایک کوآرڈی ن(CCO) :ہے CCO کمیونٹی کی 
 پر ایک تنظیم ہے جو تمام اقسام کے صحت کے نگہداشت فراہم کنندگان بنیاد

ونٹی کو معاونت فراہم کرتی ہے۔ گوں، خاندانوں اور کمیایک ساتھ مل کر لو

ی خدمت کے لیے اپنی جیب سے  ایک شخص کو ہر صحت کرقم جوکوپے: 
پے نہیں ہوتا۔ نجی ادا کرنے پڑتی ہے۔ اوریگین ہیلتھ پالن میمبران کے پاس کو 

 کے پاس بعض مرتبہ کے پیز ہوتے ہیں۔Medicareصحت کے بیمے اور 

چیزیں جیسے ویل چیئرز، والکرز یا اسپتال : (DME)ار طبی سازوسامان پائید
چلتے ہیں۔ یہ طبی سپالئیز ں کہ یہ طویل مدت تک کے بیڈز۔ یہ پائیدار ہیں، کیو

ہو جاتے۔کی طرح ختم نہیں 

ی یا چوٹ جس کے باعث فوری نگہداشت کوئی ایسی بیمارہنگامی طبی عارضہ: 
ہڈیاں۔ ید درد یا ٹوٹی ہوئی و بند نہ ہو رہا ہو، شدت ہو۔ ایسا خون بہنا جکی ضرور

م کا کوئی ے کہ جس میں آپ کے جساس میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہ
د کر دے۔ ایک ہنگامی ذہنی صحت سے مراد نداز میں کام کرنا بنحصہ درست ا

س ہے، یا خود کو یا دوسرے لوگوں کو نقصان ے باہر ہوجانے کا احساآپے س
نچانے واال احساس ہے۔پہ

طبی نگہداشت کے حصول کے لیے سواریاں(: ہنگامی ٹرانسپورٹیشن )
 مال۔ سواری یا پرواز کے دوران ایک ایمرجنسیمبولینس یا الئف فالئٹ کا استع

نگہداشت فراہم کرتاہے۔ )EMT(یڈیکل ٹیکنیشن 

ERاور  ED :گہ ہیں رٹمنٹ، اسپتال کی وہ جایمرجنسی روم اور ایمرجنسی دپا
صورتحال کے لیے نگہداشت حاصل کر ا ذہنی صحت کی ہنگامی جہاں آپ طبی ی

سکتے ہیں۔

ی سنجیدہ نوعیت کی ایسی نگہداشت جو اچانک پیدا ہونے والہنگامی خدمات: 
ا اس کو مستحکم کرےتحال کو بہتر بنائے یی یا ذہنی صحت کی صورطب

ائیگی صحت کا پالن نہیں کرتا۔ ایسی ایسی چیزیں جن کی ادخدمات: اخراج کردہ 
کاسمیٹکس سرجری اور ا بناتی ہوں، جیسا کہ و آپ کی شباہت کو اچھخدمات ج

 نزلہ زکام وغیرہ تو ان کو د ٹھیک ہو جاتی ہوں مثالایسی چیزیں جو خود بخو
تاہے۔خارج کیا جا

 ہے کہ میں شکایت۔ قانون کہتادہ یا کلینک کے بارے پالن، فراہم کننشکایت: 
CCOsعمل دینا چاہیئے۔رد طور پر ہر شکایت پر  کو الزمی 

صحت کی نگہداشت کی ایسی خدمات جو آپ کو کی خدمات اور آالت: بحالی 
انے، ان کو برقرار رکھنے یا روزمرہ کی زندگی کے کاموں اور مہارتیں سکھ

بہتر بنانے میں معاونت فراہم کریں۔

ً

ِ
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ادائیگی کرتا ہے۔ ایک ایسا پروگرام جو صحت کی نگہداشت کی حت کا بیمہ: ص
 شامل مپنی یا حکومتی ادارہپ کرنے کے بعد، ایک کرام میں آپ کے سائن اپروگ

ام ماہانہ یں۔ بیمے کے بعض پروگرات کی ادائیگی کرتے ہشدہ صحت کی خدم
پریمیئم کہا جاتاہے۔وصول کرتے ہیں، جن کو ادائیگیاں 

سواالت کی ایک ایسی گ کیا ہے: طرے کی تشخیص/اسکریننصحت کے خ
 بہتر انداز میں  کی مخصوص ضروریات کوست جو ہمیں آپ کی صحتفہر

نے میں مدد کرتے ہے۔سمجھ

یا چوٹ لگنے وہ خدمات جو آپ آپریشن، بیماری  کی نگہداشت: گھر پر صحت
تے ہیں۔ ان میں جو ے لیے گھر پر وصول کرکے بعد بہتر زندگی بسر کرنے ک

ور نہانا وغیرہ شام ے بعض ادویات، کھانا اات شامل ہیں ان میں سخدم

رسکون کے خاندان والوں کو پمرنے والے فرد اور اس نس کی خدمات: ایمبولی
 عالج معالجہ، ہے اور اس میں درد کااسپتال میں لچک ہوتی کرنے کی خدمات۔ 

ت شامل ہو سکتی ہیں۔گ اور فقفے کی نگہداشکاؤنسلن

اسپتال کی ان پیشنٹ پیشنٹ کی نگہداشت: کے ان پیشنٹ اور اؤٹ اسپتال 
 3داخلو اور کم از کم مریض ایک اسپتال میں شت یہ ہے کہ جب کوئی نگہدا

 سے مراد یہ ہے کہ آپ اس رے۔ آؤٹ پیشنٹ نگہداشتراتوں کے لیے قیام ک
کروائیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے ریشن یا عالج معالجہ پتال میں کوئی آپ

جائیں۔

کیئر کوآرڈی  سطح کی اعلی( کیا ہیں: ICC سروسز )انٹینسو کیئر کوآرڈی نیشن
ت کرتی ہے۔ کوئی  معاونICCروریات میں ات۔ پیچیدہ عوارض یا ضنیشن خدم

سکتا ہے۔ ایک کیس ہ اپنے آپ کو ریفر کر بھی میمبر جس کو ضرورت ہو و
ر آپ سے رابطہ کرے گا۔مینج

 سے ہمیں اس ایک مختصر اسکریننگ فارم جسابتدائی خطرے کی اسکریننگ: 
 پائیں کہ ہم کس طرح ملے گی کہ ہم یہ دیکھشاندہی کرنے میں مدد بات کی ن

سے مدد کر سکتے ہیں۔

 ہے تے جو فراہم کنندہ کیایسے افراد جو وہ زبان نہیں بولرجم کی خدمات: مت
 لینگوچ کے  کے لیے زبان یا سائنمعذوری کا شکار افرادیا پھر سماعت کی 

مترجمین۔

کوئی ایسا فرد جو ادویات لکھنے کے لیے سند شنر:  یافتہ میڈیکل پریکٹیالئسنس
یافتہ ہے

۔ اگر جزوی طور پر شامل ہیںصحت کی خدمات جو صرف ذہنی محدود خدمات: 
 کسی بھی طرح سے نگہداشت کو قبول  خدمات محدود ہیں اورآپ کو علم ہے کہ

 کو ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس میں وہ  تو ایسی صورت میں آپکرتے ہیں
 سے بھی آگے کی ہیں۔خرابی کی نشاندہ کرنےمات بھی شامل ہیں جو خد

، تشخیص کسی طبی عارضے یا اس کی عالمات کو روکنےی طور ضروری: طب
زوسامان۔ اس ے ضروری خدمات اور سا عالج معالجہ کرنے لیکرنے یا ان کا

عالج معالجے کے طور طبی شعبہ میں معیاری مات بھی شامل ہیں جو میں وہ خد
ر قبول کی جاتی ہیں۔پ

 کے ساتھ )OHA(تھ اتھارٹی صحت کا پالن جو اوریگین ہیل کا پالں: طبی صحت
وادوں پر چاؤ کی اور کیمیائی میہ پالن طبی، جراحتی، بکانٹریکٹ کرتا ہے۔ 

دمات فراہم کرتا ہے۔انحصار کی خ

آپ کی ادویات کا آرڈر کرنا اور ان کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال: ادویات کی 
مت کو شامل نہ کرنا۔ن آپ کی ادویات کی قیلیک

َ

ٰ

ے کی وضاحت ایک دستاویز جس میں اس عالج معالجڈائریکٹو: ذہنی صحت 
ی کے باعث معذور جب آپ کسی ذہنی بیمار جو آپ اس وقت چاہیں کی گئی وہ

 ہوجائیں۔(نہ ہوں فیصلے کرنے کے قابل اچھے)

فراہم کنندگان سی اور سازوسامان کے ذہنی صحت، ڈینٹل، فارمیطبی، نیٹ ورک: 
 کانٹریکٹ کرتی ہے۔)CCO( کیئر آرگنائیزیشن ساتھ ایک کوآرڈی نیٹرجن کے 

ئی فراہم  کے نیٹ ورک میں شامل کوCCOکسی بھی یٹ ورک فراہم کنندہ: ن
ہے، تو اس کی ادائیگی اہم کنندہ کو دکھاتا کنندہ۔ اگر کوئی میمبر نیٹ ورک فر

اپنے ہرین میمبران کے لیے تی ہے۔ کچھ نیٹ ورک ماپالن کی جانب سے کی ج
ط بھی عائد  سے ریفرل حاصل کرنے کی شر)PCP(بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ 

کرتے ہیں۔

ے کانٹریکٹ پر  سCCOایسا فراہم کنندہ جس نے غیرن نیٹ ورک فراہم کنندہ: 
 CCOمات کے بدلے میں کتا ہے کہ وہ اپنی خددستخط نہیں کئے ہیں، اور ہوس

ور پر قبول نہ کریں۔کی جاانب سے ادائیگی کو مکمل ادائیگی کے ط

 ہے اور ہ نہیںکے پالن کا حصایک غیرجانبدار فرد کہ جو صحت سب: محت
اونت فراہم کرتا ہے۔کایات حل کرنے میں معمیمبران کی ش

ے کانٹریکٹ  سCCOایسا فراہم کنندہ جس نے فراہم کنندہ: نیٹ ورک سے باہر 
 CCOمات کے بدلے میں کتا ہے کہ وہ اپنی خدپر دستخط نہیں کئے ہیں، اور ہوس

ور پر قبول نہ کریں۔کی جاانب سے ادائیگی کو مکمل ادائیگی کے ط

آپ کے جسم سے متعلق صحت۔صحت: جسمانی 

صل کرتے ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے حاوہ خدمات جو کی خدمات:ڈاکٹر 

ارکان کی صحت  جو اپنے CCOدارہ یا ، ڈینٹل، ذہنی صحت کا اایک طبیپالن: 
یگی کرتا ہے۔اشت کی خدمات کی ادائکی نگہد

 لیے ادا کی جاتی ہے۔قم جو بیمہ پالیسی کےمخصوص رپریمیئم: 

خدمات ایک دستاویز جو کہتا ہے کہ (: PAازیت یا پیشگی اجازت )پیشگی مج
مات کے حصول الن اور خدمات میں خدکا پالن کرے گا۔ کچھ پکی ادائیگی آپ 

 داشت عموماوتا ہے۔ اس طرح کی نگہ حاصل کرنا ضروری ہPAسے پہلے 
ام دیتے ہیں۔ڈاکٹر انج

وہ دوا جو آپ کا ڈاکٹر کہتاہے کہ آپلکھی گئی ادویات:  نسخے پر 
استعمال کریں۔

صحت کا بیمہ یا پالن جو نسخہ پر لکھی رج:  کوہ پر لکھی گئی دوا کینسخ
گی میں مدد کرتا ہے۔ہوئی ادویات کی ادائی

ں، یہ ایک طبی " بھی کہتے ہیPCPس کو "ا(: PCPشت فراہم کنندہ )بنیادی نگہدا
 یہ وہ کرتا ہے۔ عموماپ کی صحت کی نگہداشت نہ ماہر ہوتا ہے جو آپیشہ ورا

ہداشت کی ضرورت کے پ صحت کے مسائل یا نگشخص ہو تا ہے جس کو آ
ڈاکٹر، نرس پریکٹشنر،  کوئی PCPے ہیں۔ آپ کا ت سب سے پہلے کال کرتوق
عالجہ درتی طریقے سے عالج ممعالج یا بعض مرتبہ قاکٹر کا معاون، مالشی ڈ

وپیتھ بھی ہوسکتا ہے۔کرنے واال نیچر

ا  ایک فزیشن یPCPر یا بنیادی نگہداشت کا ڈاکٹبنیادی نگہداشت کا ڈاکٹر: 
شات رتشخیص شدہ صحت کے خدہے جو کسی فرد میں غیمیڈیکل ڈاکٹر ہوتا 

پہال جاری نگہداشت کے لیے رح کے طبی عارضوں کی کے عالوہ مختلف ط
رابطہ ہوتا ہے۔

ّ

ً

َ

ً
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 سوڑوںآپ اپنے دانتوں اور موہ ڈینٹسٹ جس کے پاس شت ڈینٹسٹ: بنیادی نگہدا
 جاتے ہیں۔لیے عموماکی نگہداشت کے 

اشت کی خدمات فراہم ایسا کوئی فرد یا ادارہ جو صحت کی نگہددہ:  فراہم کنن
رتا ہو۔ک

کے استعمال کے بعد ، چوٹ لگنے یا منشایت  آپریشنعمومابحالی کی خدمات: 
نانے کے خصوصی خدماتے یا رویوں کو بہتر بقت بحال کرنے، کام کرنطا

 یے اپنے بنیادی عالجیعنی آپ کو نگہداشت حاصل کرنے کے لخود سے ریفرل: 
ے کی ضرورت نہیں ہے۔ٹر سے اجازت حاصل کرنمعالجہ کرنے والے ڈاک

ت لینے میں زخم کی نگہداشت، تھیراپی یا آپ کی ادویارسنگ نگہداشت: ماہر ن
کی نگہداشت کی گ ہوم یا گھر پر صحت ی مدد۔ آپ اسپتال، نرسنایک نرس ک

ت حاصل کر سکتے ہیں۔ھی ماہر نرسنگ نگہداش اپنے ذاتی گھر میں بمدد سے

وص اعضا یا اہر جس کو جسم کے مخصایک طبی پیشہ ورانہ مسٹ: اسپیشل
صوصی تربیت اشت فراہم کرنے میں خسم کی بیماری کی نگہدکسی خاص ق
حاصل ہے۔

و بند میں کمی النے یا اس ککسی فائدہ کا انکار کرنے، اس گ: اسٹیٹ فیئر ہیئرن
ا میمبر کا  میمبر یOHPماعت۔ ایک  کی سOHAکے حوالے سے کرنے کے اقدام 

ہے۔نمائندہ سماعت کے لیے کہ سکتا 

کسی زخم یا آپ کو کسی سنگین درد، ایسی نگہداشت جو فوری نگہداشت: 
 کام کرنے کو یا جسم کے کسی حصے کے خراب ہونے سے بچانے بیماری کو

 اسی دن درکار ہو۔دینے کو روکنے کے لیےبند کر 

ً

ً

نوٹس
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