Lựa chọn Chương
trình Bảo hiểm Y tế

OHP hiện có một số chương trình bảo hiểm y tế địa phương mà sẽ giúp quý vị sử
dụng trợ cấp của mình. Các chương trình này được gọi là các tổ chức chăm sóc
phối hợp (coordinated care organization, hoặc CCO). Khu vực quý vị đang có một
số thay đổi về các chương trình bảo hiểm CCO. Quý vị có thể chọn một chương
trình phù hợp nhất cho mình và gia đình.

OHP đã khởi đầu bằng cách xác định cho quý vị một chương
trình CCO dựa trên các bác sĩ và dịch vụ chăm sóc quý vị hiện có:
Chúng tôi có thể giúp quý vị:

1. Cân nhắc

Chương trình này
có phù hợp với quý
vị không?

2. So sánh

Các chương trình khác có
đáp ứng nhu cầu của quý vị
tốt hơn không?

3. Chọn

Nếu quý vị muốn chọn một
chương trình CCO khác, vui
lòng cho OHP biết sự lựa

Báo cho OHP biết sự lựa chọn của quý vị
Trực tuyến tại http://bit.ly/CCOchoice
Qua điện thoại theo số 877-647-0027 (TTY 711)
Qua một đối tác cộng đồng đáng tin cậy. Quý vị có
thể tìm đối tác cộng đồng tại: OHP.Oregon.gov.

Những ngày đáo hạn quan trọng
Nếu quý vị không chọn một chương trình CCO khác
Tháng 11 trước ngày 17 tháng 11, chương trình mà chúng
tôi đã xác định cho quý quý vị sẽ có hiệu lực vào
17
ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Tháng 3
31

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm
2020, quý vị có thể dùng thử chương trình CCO của
mình và đổi sang chương trình khác vì bất cứ lý do nào.

Nếu quý vị hài lòng với chương trình được chọn sẵn cho quý
vị, quý vị không phải làm gì cả!
Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc định dạng quý vị thích.
Hãy liên lạc với Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon theo số 877-647-0027.
Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711.
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