
 متى يتوجب عليكم االتصال هاتفيا بخطتكم 
لطب األسنان 

اتصلوا بخطتكم لطب األسنان إذا كانت لديكم أسئلة عن المنافع، أو إذا كنتم

تريدون مساعدة في تحديد موعد أو البحث عن طبيب أسنان جديد. يُدرج رقم 

شعبة خدمة الزبائن في القسم األسفل من بطاقتكم للعضوية. بإمكانكم البحث 

عن مقدمي رعاية طب األسنان عىل الموقع اإللكتروني لخطتكم لطب األسنان.

البطاقة التعريفية لعضويتكم
بإمكانكم اختيار خطة لتأمين طب األسنان من أحد شركائنا 

الخمس من مقدمي الخدمات. تجدون المعلوات التي تغطي 

خطة تأمين طب األسنان التابعة لكم في الوجه الخلفي 

 .)Health Share( للبطاقة التعريفية من هيلث شير

HSO-22326408-AR-0302

ابتسموا!
لديكم تغطية لتأمين طب األسنان

OHP-HSO-19-315

 )Advantage( برنامج أدفانتج 
لطب األسنان

الرقم المجاني: 866-268-9631
advantagedental.com

 طب األسنان من كير 
)CareOregon( أوريغون

الرقم المجاني: 888-440-9912
careoregondental.org

 )Kaiser Permamente( كايزر بيرمانينتي
الرقم المجاني: 800-813-2000

kaiserpermanentedentalnw.org

TTY )المبرقة الكاتبة(: 711 
)لجميع الخطط في طب األسنان(

 )Willamette( مجموعة ويلياميت 
لطب األسنان  

الرقم المجاني: 855-433-6825
willamettedental.com

 ODS
الرقم المجاني: 800-342-0526

modahealth.com/ohp

يمكنكم الحصول عىل هذا الخطاب بلغات أخرى، أو 

مطبوعة بخط كبير، أو مطبوعة عىل طريقة برايل أو حسب 

الصيغة المفّضلة لديكم. كما يمكنكم طلب مترجم شفهي. 

إن هذه المساعدة مجانية. اتصلو عىل 4840-224-800 و 

المبرقة الكاتبة 711. نستقبل المكالمات المحولة. يمكنكم 

الحصول عىل المساعدة من مترجم معتمد ومؤهل في 

مجال الرعاية الصحية.

Name
MEMBER NAME
Member ID ABC1234 Language ENGLISH

For urgent care, call your PCP 24 hours/day 
In an emergency, call 911 or go to the hospital 

JUN 2021 

Health Share of Oregon 
www.healthshareoregon.org  
503-416-8090 or 888-519-3845 
TTY/TDD 711

Physical Health Plan Dental Health Plan

Mental Health & Substance Use Plan
CareOregon 503-416-4100

CareOregon Dental 
888-440-9912 (TTY/TDD 711) 

Rx BIN/Rx PCN: 610011/IRX
Rx Grp: CORMCAID

CareOregon
800-224-4840 (TTY/TDD 711) 

Primary Care Provider (PCP) Primary Dental Provider (PDP)

PHYSICAL HEALTH 
CLINIC 
503-000-0000 

DENTAL CLINIC 
800-000-0000

http://advantagedental.com
http://careoregondental.org
http://kaiserpermanentedentalnw.org
http://willamettedental.com
http://modahealth.com/ohp


تشمل الصحة الجيدة أن تكون 
األسنان واللثة في صحة جيدة

 إن الرعاية بأسنانكم ولثتكم وسيلة مهمة للعناية بصحتكم عموًما. ولهذا السبب 

 تشمل منافع هيلث شير أوف أوريغون )Health Share of Oregon( وخطة أوريغون 

الصحية )Oregon Health Plan: OHP( تغطية طب األسنان. 

الرعاية باألسنان للبالغين واألطفال
تنطبق معظم منافعنا في طب األسنان عىل األعضاء من جميع األعمار. يتلقى األعضاء 

بين أعمار 0 و 20 سنة، أو الحوامل المزيد من المنافع. 

هل أنتم بحاجة للمساعدة للحصول عىل موعد مع طبيب أسنان؟
بصفتكم عضو في هيلث شير، بإمكانكم الحصول عىل المساعدة في النقل إىل موعد لطب 

األسنان إن لم تستطيعوا الذهاب إليه بمفردكم. وحسب احتياجاتكم، بإمكانكم الحصول 

عىل بطاقات للنقل السريع، أو التوصيل أو الحصول دفع تكاليف الوقود. ومهما كان نوع 

المساعدة، فإن ذلك مجاني لكم.

يقدم هذه الخدمة أحد شركائنا، رايد تو كير. التفاصيل: RideToCare.com أو االتصال 

هاتفًيا بالرقم 4899-321-855 ؛ وللمبرقة الكاتبة: 711

الرعاية الطارئة أو العاجلة لطب األسنان
إذا كنتم بحاجة للرعاية الطارئة أو العاجلة في طب األسنان، يغطي التأمين كليهما. يتوجب 

عليكم االتصال هاتفًيا بطبيب أسنانكم أو خطة صحة األسنان قبل الذهاب إىل قسم 

الطوارئ، حتى لو كان ذلك أثناء الليل أو أثناء عطلة نهاية األسبوع. سيساعدكم أحد مقدمي 

الرعاية في اتخاذ القرار. 

رعاية األسنان المتخصصة
في بعض األحيان، قد يقرر طبيب أسنانكم أنكم بحاجة لرعاية متخصصة في طب األسنان. 

عادة ما تكون مغطاة إذا حصلتم عىل إحالة من طبيب األسنان وموافقة مسبقة من 

خطتكم لطب األسنان. بإمكان خطة طب األسنان مساعدتكم في ذلك.

تشمل صحة األسنان الممتازة فحص سنوي
وحتى لو لم يكن لديكم أسنان سيقوم طبيب األسنان بما يلي:

البحث عن عالمات للسرطان الفموي	 

فحص صحة طقم أسنانكم، أو البحث في تركيب طقم  	 

تُعتبر زيارة طبيب أسنانكم 

مرة في السنة طريقة رائعة 

للعناية بأنفسكم

سيساعد فحص أسنانكم والرعاية في 

منزلكم )التنظيف بالفرشاة والخيط( عىل 

تجنب أمراض اللثة. يُعتبر مرض اللثة 

السبب أكثر شيوًعا في فقدان األسنان 

 في البالغين. نحن نهتم 

ألسنانكم ولثتكم! 

مالحظة: يكون لبعض المنافع حدود أو تحتاج إىل موافقة مسبقة من خطتكم لطب 
األسنان. هل لديكم أسئلة؟ إسألوا طبيب أسنانكم. أو اتصلوا بخطتكم لطب األسنان. 

إن رقم الهاتف موجود عىل بطاقة هويتكم والقسم الخلفي لهذا الكتيب. 

منافعك المتعلقة بطب األسنان

الفحوص واألشعة السينية وجلسات التنظيف

الختام السني )طالء حامي للطواحن؛ لألعضاء في سن 15 سنة وما دون(

العالجات بالفلور

التنظيف العميق لمرض اللثة

الحشوات

التيجان )محدودة(

اقتالع السن

األطقم الجزئية، كل خمس سنوات بصورة عامة

األطقم الكاملة، كل عشر سنوات بصورة عامة

الحشوات الجذرية )محدودة(

http://RideToCare.com

