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لنباشر. 

نحن هنا من أجلك في كل خطوة تمر بها.

بطاقة العضوية 

ستتلقى بطاقة العضوية التابعة لك    ⊲
قريًبا. وهي تحتوي عىل منافعك، 

والتي قد تشمل الرعاية البدنية، ورعاية 

األسنان، ورعاية الصحة العقلية، وعالج 

تعاطي المخدرات. كما تعلمك رسالة 

الترحيب عن المنافع التي تتمتع بها.

عندما تزور ُمَقدِّم/ة الخدمة التابع لك،    ⊲
أو الصيدلية، عليك جلب كل من بطاقة 

العضوية لهيلث شير وهوية تعريفية 

مجهزة بصورة فوتوغرافية. )إذا كانت 

لديك تغطية من ميديكير، يُرجى إحضار 

بطاقة عضويتك في ميديكير أيًضا.(  

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

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

منظمة الرعاية المنسقة 

 Coordinated Care(
 )Organization: CCO

التابعة لك

خطتك للصحة البدنية  خطتك لصحة األسنان

مقدم الرعاية األولية 

 Your Primary( لديك

)Care Provider: PCP

خطتك للصحة العقلية

باشر بتحديد موعد لزيارة العافية

وفي أقرب وقت ممكن، اتصل هاتفًيا    ⊲
بمكتب مقدم الرعاية األولية عىل 

الرقم عىل الوجه األمامي لبطاقة 

العضوية لديك. أحط العيادة علًما 

بأنك مريض جديد وعضو في كير 

أوريغون، وأنك تود تحديد موعد 

لزيارة العافية )wellness visit(. يقدم 

العديد من مقدمي الخدمات مواعيد 

للرعاية الصحية عبر التواصل اإللكتروني، 

وهي مواعيد هاتفية أو عن طريق الفيديو. 

أطلب من مقدم الخدمة لديك أي نوع من 

المواعيد يالئمك عىل أفضل شكل.



3

الدليل المبسط

المكالمة الهاتفية الترحيبية واالستبيان

حافظ عىل اتصالك بالرعاية

 ،OHP وللحفاظ عىل تغطيتك من خطة   ⊲
قد تحتاج إىل تقديم طلب لالنتماء مرة 

ثانية كل 12 شهرًا. سترسل OHP إليك 

رسالة عن كيفية عمل ذلك.  

وفي حالة تغيير عنوانك أو اسمك أو    ⊲
رقم هاتفك، حدث حسابك بالمعلومات 

الجديدة عىل الموقع اإللكتروني 

one.oregon.gov

نحن موجودون هنا لمساعدتك

 CareOregon(:( خدمة العمالء في أوريغون كير   ⊲
4100-416-503، أو عىل الرقم المجاني 

4840-224-800 أو 711 للمبرقة الكاتبة TTY. بإمكاننا 

مساعدتك في احتياجاتك العادية مثل البحث عن 

ُمَقدِّم/ة الخدمة أو إعادة تعبئة وصفة طبية.

إن كنت عضًوا جديًدا، ستتلقى مكالمة هاتفية ترحيبية 

قريًبا من كير أوريغون. ستسرنا اإلجابة عىل أي من األسئلة 

التي يمكن أن تتبادر إىل ذهنك حول تغطيتك ومنافع 

تأمينك الصحي. كما سنرسل إليك أيًضا فحًصا للمخاطر 

الصحية )Health Risk Screening( بالبريد. وعندما تستلم 

النموذج، يُرجى اتخاذ دقيقة لتعبئته. تساعدنا هذه األسئلة 

في معرفة المزيد عنك وعن احتياجاتك وكيفية تقديم 

الدعم لك عىل أفضل وجه. ولدى الحصول عىل إجاباتك، 

سيراجعها فريق تنسيق الرعاية لدينا. وقد نتصل بك 

لتزويدك ببعض الموارد الصحية التي قد تساعدك.

http://one.oregon.gov
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ابِن عالقة مع الـPCP لديك

وبصفتك كعضو في كير أوريغون، يُعين لك مقدم رعاية أولية، 
وستجد اسمه ورقمه عىل بطاقة العضوية لديك. غير أن من المهم 
أيًضا أن يتعرف عليك الـPCP. حدد موعًدا مع الـPCP المحدد لك لدى 

استاًلمك لبطاقة الهوية للعضوية — إلجراء فحص اعتيادي، حتى لو لم 

تكن تشعر بالمرض.

 إليك ما تبدو عليه عالقتك القوية مع 
الـPCP لديك: 

هل تذهب إىل الـPCP، أو مركز للرعاية 
العاجلة أو قسم الطوارئ؟

إذهب إىل الـPCP لديك إلجراء الفحوصات 
االعتيادية والكشوفات الصحية.

الحصول عىل الرعاية لقضايا صحية 
طفيفة كالرشح، اإلنفلوينزا، الحمى، األلم 

المستمر، إلخ.

فبإمكانه المساعدة في التجنب من 
المشاكل الكبيرة من خالل كونه عىل اطالع 

 عىل صحتك، واكتشاف المشاكل 
لدى حصولها.

يراك الـPCP لديك مراًرا، فهو يعرفك عىل 
أفضل وجه. بإمكانه القيام بما يلي:

تشخيصك بشكل أفضل ألنهم يفهمون صحتك.  •
 •  مراجعة األدوية التي تتناولها للتأكد من 

أنها محدثة.

 •  القرار فيما إذا كنت بحاجة للذهاب 
إىل أخصائيين.

ينصحك عن كيفية الشعور بحالة أفضل.  •
 •  التأكد من إنك تحصل عىل ما تحتاج إليه 

للبقاء في صحة جيدة.

إذهب إىل الـPCP لديك للحصول عىل ما يلي:

الفحوص.  ⊲
االختبارات والكشوفات الصحية.  ⊲

⊳  األمراض الخفيفة )الرشح، اإلنفلوينزا، ردود 
الفعل للحساسيات، االلتواءات، إلخ(.

⊳  الرعاية بعد ساعات العمل: قد يوجد شخص 
مناوب أو بإمكانه تحديد موعد قريًبا.

 إذهب إىل مركز للرعاية العاجلة في 
الحاالت التالية:

⊳  إذا تكون بحاجة للرعاية الفورية وينصحك الـ
PCP لدبك بالذهاب إىل مركز للرعاية العاجلة 

أو إذا لم يكن بإمكانه/ا رؤيتك.

⊳  لم يُعين لك مقدم أولي للرعاية.

إذهب إىل قسم الطوارئ في الحاالت التالية: 

أعراض مهددة للحياة، كهذه:

ألم في الصدر  ⊲
صعوبة في التنفس  ⊲

صدمة في الرأس  ⊲
التوتر النفسي  ⊲

الرعاية الطبية من مقدم الرعاية األولية لديك

إن مقدم الرعاية األولية )primary care provider(، المعروف غالًبا تحت االسم المختصر PCP، هو الشخص الذي يعرف 

عن صحتك عىل أفضل وجه. يمكن ان يكون الـPCP لديك طبيًبا، او ممارًسا تمريضًيا، أو مساعد الطبيب، أو طبيب 

عظام أو في بعض األحيان أخصائًيا في العالج الطبيعي. لالستفادة. إذا دعت الحاجة، بإمكان الـPCP لديك أن يحيلك إىل 

 )CareOregon( أخصائي في السرطان، والحمل، والعالج الطبيعي وأكثر من ذلك بكثير. تغطي مؤسسة كير أوريغون

جميع هذه الخدمات. إبدأ مع الـPCP لديك لتلبية جميع احتياجاتك الطبية.
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الرعاية البصرية الروتينية

تُقدم الخدمات البصرية من خالل خطة خدمات العينين 

)Vision Service Plan: VSP(. تشمل التغطية لفحوص 
العيون الروتينية والنظارات الطبية األعضاء المشمولين 

في المجموعات التالية:

البالغين في أعمار الـ20 سنة وما دون  ⊲

النسوة الحوامل بأي سن كان.  ⊲

األشخاص الذين تفوق أعمارهم العشرين والذين   ⊲
لديهم حاجة طبية مؤهلة أو إذا كانوا خاضعين لعملية 

جراحية في العين.

اتصل بخطة VSP مباشرة لمساعدتك في مجاالت 

التأهل، والمنافع والمطالبات. عليك الذهاب إىل الموقع 

اإللكتروني vsp.com أو اتصل بشعبة خدمة األعضاء في 

صبت بالتهاب أو 
ُ
VSP عىل الرقم 7195-877-800. إذا أ

إصابة في عينك، اتصل بالـPCP لديك لتقديم المساعدة 

في العناية بها. 

الحمل

ال يُسجل المواليد تلقائًيا في نظام OHP. إذا أصبحت 

حامل، تأكدي من إبالغ OHP حااًل لكي تشمل 

التغطية طفلك. اتصلي بـOHP عىل الرقم المجاني 

9075-699-800 أو أرسلي بريد إلكتروني إىل 

oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
كما إن لدى كير أوريغون برنامجًا للوالدين الجدد يدعى 

كير بيبي )CareBaby(. إنه برنامج خاص ُوضع للمساعدة 

في إرشاد عضواتنا الحوامل خالل فترة الحمل.

نتشارك بالتفاصيل المتعلقة بالمنافع اإلضافية. نعطيك 

قوائم المراجعات لكل ثالثة أشهر من فصول الحمل. 

ونقدم إليكن أفكارا، مثل تناول الفيتامينات لفترة ما قبل 

الوالدة وتحديد المواعيد مع أطباء األسنان، لمساعدتك 

أنت وطفلك لكي تتمتعان بالصحة الجيدة والسعادة. 

إذا كنت تريدين معرفة المزيد، زوري الموقع اإللكتروني 

careoregon.org/carebaby

تشمل تغطيتنا العناية في حاالت الطوارئ في أي 
مكان في الواليات المتحدة.

تدير كير أوريغون شؤون خطتك في الصحة البدنية

وتشمل منافعك ما يلي:

⊳  الزيارات إىل مقدمي الخدمات الطبية لديك

⊳  الفحوصات المختبرية واألشعة

⊳  تخطيط نسل األسرة

⊳  رعاية الحمل

⊳  اإلقامة في المستشفى

⊳  أجهزة السمع

 ⊳  المعدات الطبية المعمرة، كالكرسي المتحرك 
أو المشاية

⊳  العالج الطبيعي، والمعالجة اليدوية، والمعالجة 
بالوخز باألبر وأنواع أخرى من الرعاية البديلة للحاالت 

الصحية المعينة )شرط الحصول عىل التخويل(

⊳  األدوية الموصوفة )أنظر جزء الصيدليات(

يمكن ان يكون الـPCP لديك طبيًبا، او ممارًسا 

تمريضًيا، أو مساعد الطبيب، أو طبيب عظام أو في 

بعض األحيان أخصائًيا في العالج الطبيعي. لالستفادة 

كلًيا من زيارتك إىل الـPCP لديك، يُستحسن أن تكون 

جاهزًا. أحضر معك قائمة باألسئلة التي قد تكون 

لديك. كما عليك إحضار قائمة تدرج جميع األدوية التي 

تتناولها حالًيا.

الصحة البدنية )الرعاية التقليدية والرعاية البديلة(

http://vsp.com
mailto:oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
http://careoregon.org/carebaby
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عندما تكون عىل عالقة وثيقة مع مقدم الخدمة:

⊳  بإمكانك التحدث مع مقدم الخدمة لديك عن األمور 
الشخصية.

⊳  تشعر بوجود شخص يسمعك كما تشعر باألمان.

⊳  إنك تعرف بأن مقدم الخدمة لديك سيدافع عن 
احتياجاتك الفريدة من نوعها وسيعطيك النصائح 

التي تثق بها.

بناء عالقة

 إذا كنت ترغب في التغيير من مقدم 

للخدمة إىل آخر, فإن ذلك ال بأس به.

لتغيير مقدمك للخدمة:

إبحث عن مقدم جديد للخدمة تود أن تجربه: 	1	
أ.  للصحة البدنية، عليك زيارة الموقع اإللكتروني 

 careoregon.org/find-a-provider
ب.  للصحة العقلية، عليك زيارة الموقع اإللكتروني 

healthshare-bhplan-directory.com
 ج.  لصحة األسنان، اتصل بخطتك لتأمين 

 صحة األسنان )مدرجة عىل بطاقة العضوية 

التابعة لك(. 

	أو، اتصل بشعبة خدمة الزبائن عىل الرقم  	2 		
 TTY 4840-224-800 أو 711 للمبرقة الكاتبة

وسنساعدك في العثور عىل مقدم جديد للخدمة.

	عندما تجد مقدًما جديًدا للخدمة، اتصل به هاتفًيا  	3 		
وحدد موعًدا.

استبدال مقدم للخدمة بمقدم آخر

المكان: هل هم بالقرب منك؟  ⊲
⊳  ما الذي يجعلك أنت بالذات: هل سيفهمون 

المسائل المتعلقة بعرقك، أو جنسك، 

أو توجهك الجنسي، أو دينك، أو تاريخك 

الشخصي، أو ثقافتك أو أي شيء يميزك عن 

غيرك؟

اللغة: هل يتكلمون بلغتك؟  ⊲
 ⊳  نهج الرعاية: هل يقدمون الخدمات 

التي تريدها؟

كيف تختار مقدم الخدمة

اختيار مقدم للخدمة

من المهم أن يكون لديك عالقة مبنية عىل الثقة مع جميع مقدمي الخدمة لديك — والتي تشمل مقدمي الخدمة 

في مجاالت الصحة البدنية، وصحة األسنان والصحة العقلية. تعني عبارة العالقة الوثيقة أن مقدم الخدمة التابع لك 

يعرفك أنت وصحتك عىل أفضل وجه، وإنك تشعر بارتياح عندما تجتمع بهم. تريد مؤسسة هيلث شير/كير أوريغون 

)Health Share/CareOregon( مساعدتك في بناء تلك العالقة وإيجاد مقدم للخدمة الذي يعمل عىل أفضل شكل. 

http://careoregon.org/find-a-provider
http://healthshare-bhplan-directory.com
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المنافع المتعلقة بطب األسنان

إن الرعاية بأسنانكم ولثتكم وسيلة مهمة للعناية بصحتكم عموًما. لهذا السبب فإن رعاية طب األسنان مغطاة كجزء 

.)Health Share/CareOregon( من منافعكم الصحية مع هيل شير/كير أوريغون

تشمل حزمتكم لمنافع طب األسنان خدمات مثل تلك المدونة أدناه:

	الفحوص	وأشعة	
إكس	والتظيفات

الختام	السني	لألعضاء	
في	سن	الـ15	وما	دون

العالجات	بالفلور التنظيف	العميق	
لمرض	اللثة

الحشوات

اقتالع	السن التيجان	)محدودة( الحشوات	الجذرية	
)محدودة(

وجبات	األسنان	الكاملة	
والجزئية	)محدودة(

قد تنطبق بعض القيود و/أو قد تكون الموافقة المسبقة مطلوبة.

البحث عن طبيب لألسنان

من ينبغي عليه أن 
يزور طبيب األسنان؟

الجميع!	لكن	الرعاية	

المنتظمة	بصحة	األسنان	

ذات	أهمية	قصوى	لألشخاص	

الحوامل،	والمصابين	

بداء	السكري	أو	حاالت	

مزمنة	أخرى،	واألطفال.

نتشارك مع خطط التأمين المحلية في طب األسنان لكي تزوروا 

طبيب األسنان بدون تكاليف. توجد خطة طب األسنان التابعة لكم 

عىل بطاقة العضو التعريفية التابعة لديكم. فإنهم يتعاونون معكم 

لتلبية احتياجاتكم المرتبطة بصحة أسنانكم. اتصلوا بهم عندما تكونوا 

بحاجة للرعاية ألسنانكم أو عندمان تكون لديكم أسئلة عن الصحة 

الفموية، قبل أن تبحثوا عن الرعاية العاجلة أو الفورية. 

إن طبيب األسنان التابع لكم:

⊳  إنه أول جهة لالتصال عندما تكونوا بحاجة للرعاية 
ألسنانكم، ما عدا في الحاالت الطارئة التي تعرض 

الحياة للخطر، كالنزيف الذي ال يمكن السيطرة عليه.

يرتب أمور الرعاية المختصة لألسنان، إذا كنتم بحاجة إليها.  ⊲

⊳  يحافظ عىل سجالت أسنانكم ويعرف عن صحتكم 
الفموية عىل أفضل وجه، مما يمكنهم عىل تقديم 

أفضل نصيحة، حتى في الحاالت الطارئة.
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)Oregon Health Plan( وخطة أوريغون الصحية ،)CareOregon( وكير أوريغون ،)Health Share of Oregon( هيلث شير أوف أوريغون

الرعاية الصحية العقلية وعاًلج استخدام المخدرات

الصحة السلوكية )Behavioral health( مصطلح يُستخدم لإلشارة إىل ثالث خدمات رعاية الصحة العقلية، وعالج 
استخدام العقاقير ودعم التعافي. 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 خدمة الزبائن إذا كانت لديك أسئلة.

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

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

رعاية الصحة العقلية
اإلرشاد  •

•			العالج	والعالج	النفسي
•	األدوية

عالج سوء استخدام 
العقاقير

 •  برامج	للتخلص	من	
سموم	المخدرات

•		األدوية
• 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...

نحن موجودون هنا لمساعدتك. إجري مكالمتك األوىل اليوم.

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.

تشعر	بأنه	ال	
يتسنى	لك	

الوقت	للحصول	
عىل	المساعدة

ليس	متأكًدا	
من	العثور	

عىل	المرشد	
المناسب	لك

الخوف	من	عدم	
تحسن	حالتك

تكافح	في	معالجة	
شؤون	األبوة	

واألمومة،	والعمل،	
وأكثر	من	ذلك

التفكير	بإلحاق	
األذى	بنفسك

تواجه	صعوبة	
في	النهوض	
من	السرير

الشعور	بأنك	
مغلوب	عليك

 ⊲  مصطلح يُستخدم لإلشارة إىل ثالث ))))))) ))))))))))) الصحة السلوكية

.خدمات: رعاية الصحة العقلية، وعالج استخدام العقاقير ودعم التعافي
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المنافع والخدمات الصيدلية

يعتمد أعضاؤنا عىل األدوية للشفاء والبقاء بصحة جيدة. وهذا هو السبب في إننا ندفع ثمن الكثير من األدوية 

الموصوفة. نوّد أن نتأكد من أن لديكم األدوية التي تحتاجون إليها. إن كنتم بحاجة لدواء ليس ضمن األدوية المشمولة 

 .TTY ضمن التأمين، اتصلوا بشعبة خدمة الزبائن عىل الرقم 4840-224-800 أو 711 للمبرقة الكاتبة

ليس لألدوية التالية تغطية:

 ⊳  األدوية غير الموجودة في 
الئحتنا للوصفات 

⊳  األدوية التي تعالج حاالت ال تغطيها خطة 
أوريغون الصحية.

أدوية ألغراض التجميل.  ⊲
⊳  األدوية التي لم تنل موافقة إدارة الغذاء 

.FDA والدواء

 ⊳  األدوية التي لم تحصل عىل الموافقة 
لمعالجة حالتك.

الحدود األخرى:

 ⊳  يمكنك أن تحصل عىل أدوية جنيسة بداًل 
عن األدوية األصلية.

⊳  قد يتوجب عليك تجربة أدوية أخرى أواًل 
)يُعرف بالعالج حسب الخطوات(.

قد يكون الدواء مقيًدا حسب سن الشخص.  ⊲
قد توجد حدود لكميات الدواء.  ⊲

قد تحتاج وصفتك الطبية إىل موافقة مسبقة.  ⊲
⊳  سينبغي عىل صيدليتك أن ترسل الفاتورة 

إىل هيئة أوريغون الصحية مباشرة للوصفات 

المتعلقة بالصحة العقلية.

حدود الوصفات الطبية

إن معظم الوصفات محدودة لـ31 

يوًما أو أقل. ولمعظم األدوية بإمكانك 

الحصول عىل إعادة التعبئة للوصفة خالل 

23 يوًما بعد تاريخ تعبئة وصفتك األخيرة. 

نجهز وصفات لمدة 90 يوًما للعديد من 

األدوية التي تعالج األمراض المزمنة.

إعادة التعبئة للوصفات الطبية

كما تشمل منافعك الصيدلية ما يلي:

 تدفع خطتك لألدوية من ميديكيد 

 ثمن العديد من الوصفات، 

 ولكنها ال تدفع ثمن جميع 

 الوصفات. تمثل الئحة 

 الوصفات كتيب يبين األدوية 

 التي نغطيها. عندما يوصف 

 مقدم الخدمة لديك دواًءا، 

 أطلب منه أن يخبرك إذا ما 

 كان مدرجًا عىل الئحة 

 .)CareOregon( الوصفات لكير أوريغون

األدوية المغطاة

For members of Columbia Pacific, Health Share/CareOregon & Jackson Care Connect 

OHP Drug List (Formulary)

UPDATED DECEMBER 1, 2021

2021

⊳  بعض األدوية بدون وصفة طبية، عندما يكون 
لديك وصفة.

⊳  مراجعة األدوية مع الصيدلي للتأكد من التفاعل الجيد 
مع بعضها.
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)Oregon Health Plan( وخطة أوريغون الصحية ،)CareOregon( وكير أوريغون ،)Health Share of Oregon( هيلث شير أوف أوريغون

الخدمات اللغوية

يحق لكم قانونًا أن تحصلوا عىل خدمات الترجمة الشفهية والتحريرية المجانية. إن لم تتكلموا أو تقرأوا باللغة اإلنجليزية 

أو إذا كنتم تفضلون مناقشة المسائل المتعلقة برعايتكم الصحية بلغة أخرى والتي تشمل لغة اإلشارة، فإن "كير أوريغون" 

)CareOregon( موجودة هنا لتقديم الخدمات لكم.

عندما	تقدمون	
	التعليقات	
عن	رعايتكم

في	أي	وقت	تتكلمون	مع	شخص	
في	مكتب	مقدم	الخدمة	لديكم

عندما	تكونون	بحاجة	للتكلم	
مع	شخص	ما	عن	رعايتكم

أثناء	وجودكم	في	
الصيدلية

عندما	تكونون	
بحاجة	للمساعدة	

مع	النقل

أثناء	مواعيدكم	مع	طبيب	
األسنان	أو	مقدم	الرعاية	

في	الصحة	العقلية

أثناء	زيارات	مقدم	
الخدمة	)زيارات	

شخصية	وعىل	الهاتف	
وعىل	الفيديو(

إليكم بعض األمثلة التي تدل عىل أي وقت يحق لكم طلب الخدمات اللغوية:

تشمل حقوقكم الحصول عىل الخدمات اللغوية المجانية ولذا فينبغي أن تكون سهلة المنال.

في	أوقات	أخرى،	كالمساعدة	في	
	اإلسكان،	وموارد	الطعام	واألكثر	

من	ذلك	

عندما	تكون	لديكم	
أسئلة	عن	تغطية	

	خطة	التأمين	
أو	التكاليف

عندما	تكون	بحاجة	لفهم	
وثيقة	قبل	التوقيع	عليها

عندما	ال	تكونوا	متأكدين	عن	
الخطوات	التالية	في	رعايتكم	

عندما	تقرأون	أو	تفهمون	المعلومات	
المتعلقة	بالرعاية	الصحية

إذا كنتم بحاجة إىل أي مساعدة فيما يتعلق بالخدمات اللغوية أو إذا كانت لديكم أي شكاوي، نود أن تعلمونا بذلك. اتصلوا 

بقسم خدمة الزبائن في كير أوريغون )CareOregon Customer Service( عىل الرقم 4840-224-800 أو الرقم 711 

careoregon.org/portal أو أرسلوا إلينا رسالة آمنة عىل الموقع اإللكتروني ،)TTY( للذين يستخدمون المبرقة الكاتبة

http://careoregon.org/portal
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بطاقة اللغة المفضلة

من الممكن أن ُقدمت لك بطاقة اللغة المفضلة في 

حزمتك البريدية لمساعدتك في إعالم مكتب مقدم الخدمة 

لديك بلغتك المنطوقة. إذا كانت لديك أية مشاكل في 

الحصول عىل مترجم، يُرجى إعالمنا من خالل االتصال 

هاتفًيا بشعبة الزبائن لدى كير أوريغون.

I speak Arabic

فريقكم للرعاية

يسر أي مقدم للخدمة في 
الرعاية الصحية - إن كانت 

بدنية، أو عقلية أو في طب 
األسنان - أن يساعدكم عىل 

اإلقالع عن التدخين. بإمكانهم 

مساعدتكم في إيجاد برامج جيدة 

ومحلية التي تعمل من أجلكم 

وإن جميعها مغطاة في تأمينكم 

الصحي. كما في إمكانهم 

مساعدتكم في القرار عىل أي 

دواء قد يناسبكم بطريقة جيدة 

)كلصقة أو علكة النيكوتين(.

توقف عن التدخين اليوم. إليك طرًقا ضمن التغطية الكاملة:

خط هاتف اإلقالع عن التدخين 
 في أوريغون 

)Oregon Tobacco Quit Line( 
إن خط اإلقالع عن التدخين خدمة 

إرشادية مجانية التي تُقدم هاتفًيا 
أو من خالل الدردشة عىل اإلنترنت. 

إبدأوا هذه الخطوة عىل الموقع 

  quitnow.net/oregon اإللكتروني

 800-QUIT-NOW أو االتصال بالرقم 

)8669-784-800(. بإمكانكم استخدام 
هذه المنفعة المغطاة مرتين فالسنة 

خالل فترة 12 شهًرا.

Smokefree.gov
إن smokefree.gov برنامج قومي 
يقدم مختلف األدوات لمساعدتكم 

عىل التوقف عن التدخين، والذي 
يشمل الدردشة عىل اإلنترنت، ورسائل 

نصية مجانية مشجعة. وإنه مجاني 

لكم. زوروا الموقع اإللكتروني واختاروا 

الخدمة التي تريدون تجربتها.

http://careoregon.org/find-a-provider
http://careoregon.org/portal
http://careoregon.org/portal
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)Oregon Health Plan( وخطة أوريغون الصحية ،)CareOregon( وكير أوريغون ،)Health Share of Oregon( هيلث شير أوف أوريغون

النقل )المواصاًلت(

إن صحتك مهمة لنا، وهو السبب في شمول منافعك المساعدة بنقالتك إىل مواعيد الرعاية الصحية والخدمات 

التي يغطيها تأمينك الصحي من قبل خطة أوريغون الصحية )Oregon Health Plan: OHP(. إذا لم تكن لديك 

 وسيلة للوصول إىل موعد للرعاية الصحية المغطاة من قبل التأمين، بإمكان شريكتنا رايد تو كير 

 )Ride to Care( توصيلك إىل موعدك. اتصل برايد تو كير عىل الرقم 4899-321-855 أو 
711 للمبرقة الكاتبة TTY لمعرفة أي خدمة تالئمك. وفي كل مرة تتصل بنا، سنوجه أسئلة عنك وعن الرحلة التي 

تطلبها. ومتى يمكن ذلك، يُرجى االتصال بنا بيومين عىل األقل من موعدك للرعاية الصحية للبحث في عملية 

نقلك وجدولتها. بإمكانك جدولة الموعد إىل حد 90 يوًما قبل الموعد.

ثالث وسائل للوصول إىل المواعيد

 ستعمل شعبة خدمة الزبائن في رايد تو كير معك في البحث عن أنسب خيار وأقل تكلفة 
لمالئمة احتياجاتك:

النقل العام
تقدم	بطاقات	يومية	أو	شهرية	للنقل	

السريع.	سنبحث	في	موضوع	مواعيدك	
ونقرر	ما	إذا	كانت	الطاقة	اليومية	أو	الشهرية	

أفضل	بمالئمتها	لزياراتك	المجدولة.

التعويض
ندفع	كلفة	كل	ميل	لألميال	للذهاب	إىل	زياراتك	

للرعاية	الصحية	والعودة	منها.	بإمكانك	قيادة	سيارتك	
أو	بإمكان	شخص	آخر	أن	يقودها.	إطبع	استمارة	

	)appointment	verification	form(	الموعد	من	التحقق
	ridetocare.com	اإللكتروني	الموقع	في	تجدها	التي

واطلب	من	الموظف	في	مكتب	رعايتك	الصحية	
للتوقيع	عليها.	سُيضاف	مبلغ	التعويض	إىل	بطاقة	

السحب	اإللكتروني	المدفوعة	كلفتها	سلًفا.

النقالت في المركبات
بإمكاننا	جدولة	نقالت	خاصة	ومشتركة.	واستناًدا	إىل	

احتياجاتك	الطبية،	بإمكاننا	أن	نرسل	سيارة	ركاب،	
أو	سيارة	مجهزة	لتحميل	الكرسي	المتحرك،	أو	مركبة	

مجهزة	بنقالة	أو	سيارة	إسعاف	ليست	للحاالت	الطارئة.

يحق لك طلب نقلة لنفس 
اليوم أو لليوم التالي. ولكن، إذا 
كان طلبك خالل فترة وجيزة، 
وإذا كان الطلب للنقالت عال، 

 نعطي األولوية للطلبات 
الطبية المستعجلة. 

اتصل برايد تو كير لمعرفة 

المزيد عىل الرقم 

4899-321-855 أو 711 
)للذين يستخدمون 
)TTY المبرقة الكاتبة

http://ridetocare.com
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تنسيق الرعاية

منسقو الرعاية إنهم يعملون معك ومع مقدميك للخدمة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من خطتك الصحية. 

نحن نعرف إىل أي مدى يمكن األمر صعًبا ومربكًا عليك. نحن موجودون هنا لمساعدتك.

معرفة	احتياجاتك	ومساعدتك	في	العثور	عىل	الحل	الصحيح.

التأكد	من	أن	جميع	مقدميك	للخدمة	يتواصلون	مع	بعضهم	البعض.

مساعدتك	في	الحصول	عىل	الرعاية،	واالختبارات	والعالج	التي	تحتاج	إليها.

الحصول	عىل	التجهيزات	الصحيحة،	التي	تشمل	األدوية،	والتجهيزات	المرتبطة	
بداء	السكري،	والكراسي	المتحركة،	وإسطوانة	األكسجين	وأكثر	من	ذلك.

المساعدة	بمزيد	من	الخدمات،	التي	تشمل	السكن،	والطعام	)برنامج	اإلعانة	
الغذائية	التكميلية(	وموارد	النقل.

قبل ذلك 
كيف سيمكنني من 

القيام بما يلي...

بعد ذلك
 بإجراء مكالمة 

هاتفية واحدة...

اتصل بشعبة خدمة الزبائن عىل الرقم 4840-224-800 أو 711 للمبرقة الكاتبة TTY لمعرفة المزيد عن تنسيق الرعاية.

 البحث عن 
موارد للطعام؟

تحديد موعد؟

االتصال بموارد 
السكن؟

 الحصول 
عىل األدوية؟

 الوصول إىل 
موقع موعدي؟

 الحصول عىل تجهيزات 
تتعلق بداء السكري؟

 البحث عن 
طبيب لألسنان؟

 البحث عن
 مرشد؟

 التعامل مع 
هذه الفاتورة؟

 العثور عىل 
خطتي الصحية؟

 التأكد من مشاركة 
مقدمي الخدمة

بالمعلومات عنك.

 جعل نفسي 
مفهوًما؟

 الحصول عىل 
كرسي متحرك؟

 البحث عن 
أخصائي

بإمكان منسقيك للرعاية عمل ما يلي:
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)Oregon Health Plan( وخطة أوريغون الصحية ،)CareOregon( وكير أوريغون ،)Health Share of Oregon( هيلث شير أوف أوريغون

 تدير هيئة أوريغون الصحية )Oregon Health Authority: OHA( برنامج	ميديكيد	لوالية	
	.)Oregon	Health	Plan:	OHP(	الصحية	أوريغون	خطة	يُدعى	وهو	بأكملها،	أوريغون

تُعرف مؤسسة "هيلث شير أوف أوريغون" )Health Share of Oregon: HSO( بما	يُسمى	
بمنظمة	الرعاية	المنسقة	)CCO	organizatio:	care	coordinated(.	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( التابع لكم 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( هي	واحدة	من	العديد	من	مقدمي	خدمات	التأمين	في	
منطقة	المقاطعات	الثالث	التي	تساعد	الـCCO	التابعة	لهيلث	شير	في	تقديمها	للرعاية.	

كما	إننا	نساعد	في	التنسيق	بين	منافع	وخدمات	الرعاية	الصحية	اللغوية	ألعضائنا.

قد يساعدكم تشبيه ميديكيد في أوريغون بهرم

)CareOregon( من هي كير أوريغون

وما هي عالقتها بميديكيد )Medicaid(؟

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 لألعضاء 
:)OHP( المشتركين في ميديكيد

رعاية الصحة البدنية  ⊲
رعاية الصحة العقلية  ⊲

عاًلج سوء استخدام العقاقير  ⊲
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  ⊲
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س:  هل سترسل لي كير أوريغون فاتورة يوًما ما؟

ج:  ال. لن نفرض عليك كلفة أي خدمة تغطيها 

ميديكيد/خطة أوريغون الصحية. إذا أرسل 

إليك مقدم للرعاية الصحية فاتورة، ال تسددها. 

عوًضا عن ذلك، اتصل بشعبة خدمة الزبائن 

لدينا حااًل. لمراجعة القائمة التي تبين الخدمات 

المغطاة، يُرجى مشاهدة دليل العضوية لديك.

هل سأدين بدفع مشترك عندما أزور  س: 

مقدم الخدمة المسؤول عني؟

ال نقاضي أعضاؤنا بالدفعات المشتركة أو الرسوم  ج: 

 primary care( عندما يزوروا مقدم الرعاية األولية

provider: PCP( لديهم أو أي ُمَقدِّم/ة خدمة 
آخر في شبكتنا. قد يتحتم حصول دفع مشترك 

في الصيدليات لبعض الوصفات لألدوية التي 

تعالج الصحة العقلية التي تغطيها الوالية.

إذا طلبت منك عيادة دفًعا مشترًكا، أطلب من   

الموظف المسؤول أن يتصل بشعبة خدمة 

الزبائن. عندما تحدد موعًدا، أخبر المكتب 

أن كير أوريغون تغطي خدماتهم لك. 

ماذا ينبغي أن أفعل إذا تلقيت فاتورة  س: 

من عيادة مقدم الخدمة بالبريد؟

يُرجح أال يكون أي مبلغ مستحق عليك  ج: 

للخدمات المغطاة ما دمت عضًوا في كير 

أوريغون. عليك االتصال بشعبة خدمة الزبائن 

لدى كير أوريغون حااًل لمعرفة ذلك.

هل لديك أسئلة أخرى؟

إني بحاجة لزيارة ُمَقدِّم/ة الخدمة المسؤول  س: 

عني، غير أنني لم أتلق بطاقة العضوية من 

هيلث شير بعد. ما الذي ينبغي علي فعله؟

اتصل بشعبة خدمة الزبائن.  ج: 

فسيسرهم تقديم المساعدة لك.

لقد فقدت بطاقة عضويتي. كيف  س: 

أحصل عىل بطاقة جديدة؟

اتصل بشعبة خدمة الزبائن أو أطلب بطاقة  ج: 
جديدة من خالل زيارتك لبوابة األعضاء في 

careoregon.org/portal الموقع اإللكتروني

س:  ماذا لو كانت لدي تغطية من 

كل من ميديكير وميديكيد؟

يُسمى األعضاء المسجلين في ميديكيد  ج: 
وميديكير عىل السواء كأعضاء ذوي "أهلية 

مزدوجة" )dual eligible(. يُسجل األعضاء ذوي 

األهلية المزدوجة تلقائًيا في خطة تابعة لمنظمة 

الرعاية المنسقة )CCO( بشكل تلقائي.

•  بإمكان OHP تقديم المساعدة في تغطية 
تكاليف أقساط التأمين الصادرة من 

ميديكير، والدفعات المشتركة، وأشياء 

أخرى ال تغطيها ميديكير )كرعاية األسنان 

والمساعدة في النقل إىل المواعيد(.

•  قد يكون لديك تغطية أخرى من خالل 
صاحب/ة عمل، أو خطة للتقاعد و/أو خطة 

صحية فردية. إن كان لديك تغطية من 

شركة تأمين أخرى، فيكونوا المسددون 

األوائل قبل ميديكيد أو ميديكير.

 لمعرفة المزيد، اتصل بخطة ميديكير أو بشعبة 

خدمة الزبائن في كير أوريغون لمعرفة الطريقة 

.OHP التي تعمل بها منافع ميديكير و

http://careoregon.org/portal
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هل لديكم أسئلة؟ فيما يلي الجهات التي يمكنك االتصال بها

 :)Oregon Health Authority( االتصال بهيئة أوريغون الصحية

للحصول عىل المعلومات المتعلقة بالتسجيل، بما في ذلك التجديدات، ووضع الطلب الذي قدمته، وتغيير   ⊲ 
الـCCO لديك، والتغييرات في االسم/العنوان، الحمل/ووالدات األطفال، وتغييرات في رب العمل أو في الدخل.

 one.oregon.gov :عىل اإلنترنت

هاتف: الرقم المجاني 9075-699-800 | 711 للمبرقة الكاتبة TTY | من الساعة 8 صباحًا إىل الساعة 5 مساًء اإلثنين - الجمعة

:)Health Share of Oregon( االتصال بهيلث شير أوف أوريغون

الستبدال بطاقة عضوية مفقودة أو مسروقة.  ⊲
إلجراء تغيير ضمن خطة تأمين صحية أو في رعاية األسنان ضمن إطار هيلث شير.   ⊲

هاتف: 8090-416-503 أو الرقم المجاني 3845-519-888 | 711 للذين يستخدمون المبرقة الكاتبة TTY | الساعة 8 
صباحًا - 5 مساًء. اإلثنين - الجمعة

info@healthshareoregon.org :البريد اإللكتروني

االتصال بكير أوريغون: 

لتغيير الـPCP أو إليجاد مقدم للخدمة.  ⊲
لتوجيه أسئلة تتعلق بمنافعك وأهليتك، كاألسئلة التالية: هل تغطيتي سارية المفعول؟ ما هي األدوية أو الخدمات   ⊲

التي تشملها التغطية؟ ما هو وضع استئنافي أو التخويل المسبق؟

لرفع شكوى.   ⊲

هاتف: 4100-416-503 أو الرقم المجاني 4840-224-800 |  711 للذين يستخدمون المبرقة الكاتبة TTY | الساعة 8 
صباحًا - 5 مساًء. اإلثنين - الجمعة

customerservice@careoregon.org :البريد اإللكتروني

careoregon.org/portal :للرسائل اآلمنة

facebook.com/careoregon | careoregon 

)Community Advisory Board: COCAB( ليكن صوتك مسموع في مجلسنا االستشاري المجتمعي

هل تريد أن يكون لك رأي في كيفية تحسين صحة مجتمعنا؟ انضم إىل المجلس االستشاري المجتمعي لدينا. عليك زيارة 

الموقع اإللكتروني careoregon.org/COCAB لمعرفة المزيد.

يمكنك الحصول عىل هذه الرسالة بلغات أخرى، أو بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو أية 

صيغة تفضلها. كما بإمكانك طلب حضور مترجم. إن هذه المساعدة مجانية. اتصل 

بالرقم 4840-224-800   أو 711 للمبرقة الكاتبة TTY. نستقبل المكالمات المحولة. يمكنك 

الحصول عىل المساعدة من مترجم معتمد ومؤهل في مجال الرعاية الصحية.

http://careoregon.org
http://healthshareoregon.org
http://one.oregon.gov
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