
الصحة السلوكية )Behavioral health( مصطلح يُستخدم لإلشارة إىل ثالث خدمات: رعاية الصحة العقلية، وعالج 

استخدام المخدرات ودعم الشفاء. تتوفر هذه الخدمات لك بدون تكلفة. من السهل الحصول عىل المساعدة: تعلم 

عن خدماتنا المبينة أدناه وبعد ذلك اتصل بخطة الصحة السلوكية المعينة لك لتحديد موعد، أو للتواصل الخارجي مع 

شعبة خجمة الزبائن إذا كانت لديك أسئلة.

تعرفوا عىل جميع منافعكم

نحن موجودون هنا لمساعدتك. إجري مكالمتك األوىل اليوم.

careoregon.org

 بإمكانك أيًضا االتصال بشعبة خدمة الزبائن عىل الرقم 

4840-224-800 أو الرقم 711 للمبرقة الكاتبة لالتصال 

بشعبة رعاية الصحة العقلية، وعالج اإلدمان عىل المخدرات 

ودعم الشفاء.

إذا كنت تواجه إحدى هذه الحاالت، بإنك لست بمفردك. بإمكاننا تقديم المساعدة.

تقدم كير أوريغون )CareOregon( الموارد لمساعدتك، بدون تكلفة.

التركيز: الرعاية الصحية العقلية وعالج استخدام المخدرات

رعاية الصحة العقلية
• اإلرشاد

• العالج والعالج النفسي
• األدوية

عالج سوء استخدام المواد
• برامج للتخلص من سموم المخدرات
•  األدوية لعالج اإلدمان عىل المخدرات

• الزيارات إىل العيادة واإلرشاد

الدعم للشفاء
• الرعاية الشخصية

 •  المدافعة المرتكزة 
عىل الشخص

• الدعم من األقران

 إنك لست بمفردك. قد يبدو ذلك من المستحيالت، لكن يمكنك البدء في 

الحصول عىل المساعدة التي تحتاج إليها بإجراء مكالمة هاتفية واحدة.

وأكثر بكثير من ذلك...

تحتوي بطاقتك للعضوية عىل رقم خطة الصحة السلوكية التي حُددت لك. من المهم أن تشعر بارتياح مع الشخص الذي 

يقدم لك الرعاية. إذا لم يالئمك المقدم الذي تجتمع به أواًل، اتصل بشعبة خدمة الزبائن لالختيار من بين قائمة تحتوي 

عىل مقدمين آخرين.

الشعور بأنك 
مغلوب عليك

تواجه صعوبة في 
النهوض من السرير

التفكير بإلحاق 
األذى بنفسك

تكافح في معالجة 
شؤون األبوة 

واألمومة، والعمل، 
وأكثر من ذلك

الخوف من عدم 
تحسن حالتك

ليس متأكًدا من 
العثور عىل المرشد 

المناسب لك

تشعر بأنه ال يتسنى 
لك الوقت للحصول 

عىل المساعدة

http://careoregon.org
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)CareOregon( "تعرفوا عىل "كير أوريغون

OHP-HSO-21-2295 HSO-21239314-03-AR-1221OHP-HSO-21-1989

قد يساعدكم تشبيه ميديكيد في أوريغون بهرم

إن رعاية الصحة العقلية وعالج استخدام المخدرات خدمات تقدمها 

CareOregon، وهي خطتك الصحية التابعة لميديكيد. 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؟

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

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

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

بمنظمة الرعاية المنسقة )coordinated care organization: CCO(. تعمل "هيلث شير أوف 

أوريغون" تحت إشراف OHA لخدمة األعضاء في OHP في منطقة المقاطعات الثالث. 

ينسق مقدمو رعايتك الصحية وعالج استخدام المخدرات رعايتك مع 

CareOregon وأعضاء آخرين من الفرق الطبية كمقدمي الصحة الجسدية، 
والممرضين/الممرضات الممارسات، واألخصائيين في العالج الطبيعي، 

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. إن رعاية الصحة العقلية وعالج استخدام المخدرات خدمات 

.CareOregonمقدمة من شبكة مقدمي الخدمة التابعة لـ

تقدم "كير أوريغون" مثل هذه الخدمات لهم 
لديكم أسئلة؟

هل ترغب في معرفة المزيد؟ اتصل بشعبتنا 

المفيدة والودية شعبة خدمة الزبائن عىل الرقم 

4840-224-800 أو أرسل رسالة آمنة مستخدًما 
careoregon.org/portal الموقع اإللكتروني

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

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

http://careoregon.org/portal

