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 coordinated care( وهي إحدى منظمات الرعاية المتسقة ،)Health Share of Oregon( تقدم منظمة هيلث شير أوف أوريغون

organizations: CCOs(، الرعاية الصحية الجسدية، وطب األسنان، والرعاية الصحية العقلية وعالج سوء استخدام المواد من خالل 
خطة أوريغون الصحية )Oregon Health Plan: OHP(. إن "كير أوريغون" )CareOregon( هي إحدى العديد من مؤسسات تقديم 

 )Health Share( التابعة لهيلث شير )CCO( خدمات التأمين في منطقة المقاطعات الثالث التي تساعد منظمة الرعاية المتسقة

في تقديمها للرعاية. قد تكون مؤهاًل لالشتراك في خطة OHP استناًدا إىل دخلك أو غير ذلك من العوامل األخرى. 

تعرفوا عىل جميع منافعكم

طرق تقديم الطلبات

هل أنا مؤهل؟

التركيز: هل أنا مؤهل لخطة أوريغون الصحية )Oregon Health Plan(؟

:OHP اعتباًرا من شهر أبريل 2022، إليكم بعض األمثلة لألشخاص الذين يقدمون طلباتهم لخطة

.................................. 2,004$ في الشهر الزوجان اللذان............................................................ يكسبان أقل من

............................................... 6,736$ في الشهر ............... أقل من أربعة أطفال الذين يكسب والديهم/وصييهم

................................... 2,040$ في الشهر اإلمرأة الحامل التي.................................................... تكسب أقل من

متى يجب تقديم الطلب  ما تحتاج إليه لتقديم طلب 
)لجميع أفراد األسرة(

تاريخ الميالد )شهادة والدة، إن ُوجدت(

 رقم الضمان االجتماعي 

)إذا كان لديك رقًما، ليس مطلوب(

معلومات عن الدخل واالستقطاعات 

)مثاًل، أرومات الشك(

وثائق الهجرة )إذا لزم األمر(

معلومات عن التأمين الصحي المتوفر 

لديكم من خالل رب عمل )إن ُوجد(

وللحفاظ عىل تغطيتك من خطة OHP، قد تحتاج إىل 

تقديم طلب لالنتماء مرة ثانية كل 12 شهًرا. وأحيانًا 

 .)redetermination( "يُسمى ذلك "إعادة اتخاذ القرار

سترسل OHP إليك رسالة عن كيفية عمل ذلك.

إذا كنت مؤهاًل لالشتراك في برنامج ميديكيد، نريد 
أن نتأكد بأن التغطية تشملك

للتحدث مع مساعد أو لمعرفة المزيد، اتصل بنا عىل الرقم 

8090-416-503، أو الرقم المجاني 3845-519-888 أو 

 TTY 711 للمبرقة الكاتبة

نحن موجودون هنا لمساعدتكم!

إن أفضل طريقة لمعرفة إذا ما كنتم مؤهلين هو أن تقدموا طلًبا.

االتصال بهيئة أوريغون الصحية )OHP(: اتصل بشعبة 

خدمة الزبائن لدى  OHP Client Services (  OHP ( عىل الرقم 

 9075-699-800    أو بالرقم 711 للذين يستخدمون المبرقة 

TTY الكاتبة

شخصًيا: يوجد "مساعدون" الذين من شأنهم أن 

يرشدوك عبر عملية التسجيل. اتصل بنا عىل الرقم    

4100‑416‑503، أو مجانًا عىل الرقم 888-519-3845 
أو 711 للمبرقة الكاتبة TTY، أو تعلم المزيد بزيارتك 

 careoregon.org/am-i-eligible للموقع اإللكتروني

عىل اإلنترنت: one.oregon.gov أو ابحثوا عن مساعد 

في منطقتكم )local assister( عىل الموقع اإللكتروني 

healthcare.oregon.gov/Pages/find-help.aspx

ورقًيا: قوموا بتنزيل الطلب من الموقع اإللكتروني التالي

link.careoregon.org/ohpapp وأرسلوها بواسطة 
الفاكس إىل الرقم 

5628-378-503  أو أرسلوها بالبريد إىل: 

,OHP Customer Service, PO Box 14015 

Salem, OR 97309-5032

http://healthshareoregon.org
http://careoregon.org/am-i-eligible
http://one.oregon.gov
http://healthcare.oregon.gov/Pages/find-help.aspx
http://link.careoregon.org/ohpapp
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 تُقدم الخدمات اللغوية من قبل "كير أوريغون"، وهي خطة التأمين الصحي 
من ميديكيد. تعلموا المزيد عنا هنا.

)CareOregon( "تعرفوا عىل "كير أوريغون

عندما يتكلم األشخاص عن ميديكيد في والية أوريغون، قد تسمعونهم يستخدمون العديد من األسماء أو 

األحرف المختلفة. ويرجع السبب في ذلك إىل وجود العديد من المنظمات التي من شأنها التحقق من إنكم 

تحصلون عىل الرعاية التي تستحقونها. كيف يمكنكم إعطاء معنى لكل ذلك؟

تقدم "كير أوريغون" مثل هذه الخدمات 
:)OHP( لألعضاء المشتركين في ميديكيد

رعاية الصحة البدنية 	

رعاية الصحة العقلية 	

عالج سوء استخدام المواد 	

رعاية األسنان 	

ميديكير عن طريق برنامج كير أوريغون أدفانتيج  	

)CareOregon Advantage(
رعاية المحتضرين والرعاية الملطفة لآلالم عن  	

 طريق منظمة مقدمي الزيارات المنزلية 

)Housecall Providers(

كما ستتمكنون من استخدام خدمات هامة 
مثل ما يلي: 

تنسيق الرعاية 	

الصيدلية 	

رعاية ما قبل الوالدة والرضع 	

خيارات في خدمات النقل 	

خدمات للمترجمين اللغويين 	

قسم الطوارئ والرعاية العاجلة 	

يمكنكم الحصول عىل ذلك بلغات أخرى، أو بأحرف كبيرة أو 

بطريقة برايل أو أية صيغة تفضلونها. كما بإمكانكم طلب 

حضور مترجم. إن هذه المساعدة مجانية. اتصلوا بالرقم 

.TTY 4840‑224‑800   أو 711 للمبرقة الكاتبة

قد يساعدكم تشبيه ميديكيد في أوريغون بهرم

 تدير هيئة أوريغون الصحية )Oregon Health Authority: OHA(  برنامج ميديكيد لوالية 

 .)Oregon Health Plan: OHP( أوريغون بأكملها، مما يُدعى خطة أوريغون الصحية

 )Health Share of Oregon: HSO( "تُعرف مؤسسة "هيلث شير أوف أوريغون

بما يُسمى بمنظمة الرعاية المتسقة )coordinated care organization: CCO(. تعمل 

"هيلث شير أوف أوريغون" تحت إشراف OHA لخدمة األعضاء في OHP في منطقة 

المقاطعات الثالث. 

قد يكون مقدم الرعاية األولي )primary care provider: PCP( طبيب، أو 

ممرض ممارس، أو مساعد طبيب، أو أخصائي في العالج الطبيعي. فهم 

ينسقون الرعاية التي تتلقاها مع "كير أوريغون" واألعضاء اآلخرين من الفرق 

الطبية كأطباء األسنان، ومقدمي رعاية الصحة العقلية، والصيادلة وغيرهم.

إن "كير أوريغون" )CareOregon( واحدة من العديد من مقدمي خدمات التأمين 

في منطقة المقاطعات الثالث التي تساعد الـ CCO التابعة لهيلث شير في 

تقديمها للرعاية. كما إننا نساعد في التنسيق بين الخدمات اللغوية ألعضائنا.
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