اخ� الخطة ت
ت
ال� تناسبك
ي
ت
ال� تناسبك.
يمكن أن يكون من السهل اختيار الخطة الصحية ي

استخدم هذه الصفحة ورسالة خطة صحة أوريغون المرسلة إليك ف� شهر شت�ين أ
الول لمساعدتك ف ي� اختيار خطة منظمة
ي
الرعاية المتسقة أ
الفضل لك والرستك .تضم كل خطة  CCOاطباء ومستشفيات وصيدليات مختلفة .بع� القيام بثالثة خطوات
ت
ال� تحتاجها الختيار أفضل خطة صحية والتسجيل فيها.
بسيطة ،ستمتلك جميع المعلومات ي
ف أ
أ
ت
ال�
ستتغ� فيها خطط منظمات
ي
هذه الصفحة مخصصة لعضاء خطة اوريغون الصحية الذين يعيشون ي� الماكن ي
الرعاية المنسقة.

الخطوة  1استعرض
راجع الرسالة المرسلة إليك او إذهب إىل الموقع  OHP.Oregon.govاليجاد خطط منظمة الرعاية المتسقة ف ي� منطقتك.
أدرج خياراتك للخطة:
الخيار 1
الخيار 2
الخيار 3

الخطوة  2قارن
أ
ت
ال� تحتل أهمية بالنسبة لك .ف ي� كل خطة  ،CCOتحرى وجود الطبيب أو المؤسسة ضمن الشبكة
ادرج الطباء والمستشفيات والصيدليات ي
ال� تغطيها الخطة .يمكنك القيام بذلك بع� االتصال بمكتب طبيبك أو خطة  ،CCOاو زيارة الموقع إ ت ن
ت
و� للخطة .لتضييق مجال البحث
اللك� ي
ي
ف
ت
ال� تقدمها كل خطة .إذهب عىل  OHP.Oregon.govاليجاد المزيد من المعلومات حول كل
واالختيار ،يمكنك أيضا النظر ي� الخدمات إ
الضافية ي
خطة رعاية متسقة.

أ
الطباء والمستشفيات والصيدليات المهمة بالنسبة لك

ت
ال� يشاركون فيها
ما هي الـ CCOي

الخطوة  3ت
اخ�
حدد الخطة أ
الفضل بالنسبة لك:
ف
ت
ش
ال� تطابقت معها.
�ء .سوف تسجل آليا ي� الخطة ي
إذا حددت حطة اوريغون الصحية هذه الخطة لك ،ال تحتاج إىل القيام بأي ي
يل:
إن كنت ترغب باختيار خيار آخر ،قم بواحد مما ي
أ
اال تن�نت.
الخيار الرسع :يغ� خطتك الصحية عىل إ
 .1إذهب إىل http://bit.ly/CCOchoice
ف
 .2استخدم هوية التعريف الخاصة بك الموجودة ي� الرسالة لتسجيل الدخول كما ستحتاج ايضا إىل رقم معرف OHP
من بطاقة  OHPأو  CCOلديك .إذا فقدت الرسالة وال تمتلك معرف الرسالة ،ستحتاج إىل استخدام خيار آخر.
اخ� خطة من أجلك وأفراد أرستك آ
 .3ت
الخرين.
ال� ت
ت
اخ�تها واحصل عىل بريد تأكيدي.
 .4إحفظ الخطة ي
(الم�قة الكاتبة )711
هاتف ًيا 877-647-0027 :ب

ين
واحدا ف ي�.OHP.Oregon.gov :
من خالل أحد ش�كاء المجتمع
الموثوق� :يمكنكم إيجاد ً

تواريخ استحقاق مهمة:
ن
ش
الثا�
ت�ين ي

ن
إن لم ت
ش
الثا� ،17
تخ� خطة رعاية متسقة
أخرى بحلول ت�ين ي
ف
ن
الثا�.2020 ،
ستبدأ خطتكم الجديدة المطابقة ي�  1كانون ي

آذار

ب� كانون ن
ين
الثا�  1و آذار  ،2020 ،31يمكنك أن تجرب
ي
خطة الرعاية المتسقة لديك وتغي�ها ألي سبب من أ
السباب
ي

17

31

لك� ن
ال ت
و� .فهي أداة لمساعدتك ،وليست استمارة تسجيل.
ال�يد إ
ال ترسل هذه االستمارة بع� الفاكس أو ب
ي
كب�ة أو بطريقة برايل أو أية صيغة تفضلها .اتصل
يمكنك الحصول عىل هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو بأحرف ي
بخطة أوريغون الصحية عىل الرقم  .877-647-0027نستقبل المكالمات المحولة أو يمكنك االتصال بالرقم 711
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