Lựa chọn Chương
trình Bảo hiểm Y tế
Chọn chương trình bảo hiểm y tế của quý vị có thể là điều dễ dàng.
Sử dụng bảng tính này và lá thư của Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (Oregon Health Plan) gửi cho quý vị vào
tháng 10 để giúp quý vị chọn lấy chương trình CCO tốt nhất cho quý vị và gia đình quý vị. Mỗi chương trình CCO đều
có bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc khác nhau. Trong ba bước đơn giản, quý vị sẽ có tất cả thông tin quý vị cần để lựa chọn và đăng
ký một chương trình bảo hiểm y tế tốt nhất.
Bảng tính này dành cho các thành viên OHP sống ở các khu vực nơi mà các lựa chọn về chương trình CCO đang
thay đổi.

Bước 1 Xem xét
Xem lại thư của quý vị hoặc truy cập trực tuyến vào OHP.Oregon.gov để tìm các chương trình CCO trong khu vực của quý vị.
Liệt kê các lựa chọn chương trình của quý vị
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3

Bước 2 So sánh
Liệt kê các bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc quan trọng nhất đối với quý vị. Đối với mỗi chương trình CCO, hãy tìm hiểu
xem bác sĩ hoặc cơ sở đó có trong mạng lưới của chương trình hay không. Quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách gọi cho văn
phòng bác sĩ của quý vị hoặc chương trình CCO đó, hoặc bằng cách truy cập trang mạng của chương trình. Để thu hẹp lựa chọn
của quý vị, quý vị cũng có thể muốn xem xét các dịch vụ bổ sung của chương trình đó. Truy cập OHP.Oregon.gov [để tìm thêm
thông tin về từng chương trình CCO.
Các bác sĩ, bệnh viện và nhà thuốc là điều quan
trọng đối với quý vị

CCO nào họ đang tham gia

Bước 3 Chọn lựa
Tên của chương trình mà tốt nhất đối với quý vị:

Nếu đây là chương trình OHP phù hợp với quý vị, quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì. Quý vị sẽ được tự động đăng ký
vào chương trình phù hợp của quý vị.
Nếu quý vị muốn chọn một tùy chọn khác, hãy thực hiện một trong các cách sau:
Tùy chọn nhanh nhất: Thay đổi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị trực tuyến.
1. Truy cập http://bit.ly/CCOchoice.
2. Sử dụng số Letter ID (được cung cấp trong thư) dành riêng cho quý vị để đăng nhập. Quý vị cũng sẽ cần số nhận
dạng trên thẻ OHP (OHP ID) hoặc thẻ CCO của mình. Nếu quý vị bị mất thư và không có Letter ID của quý vị, quý vị
sẽ cần sử dụng một tùy chọn khác.
3. Hãy chọn một chương trình cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình của quý vị.
4. Lưu giữ lựa chọn chương trình của quý vị và nhận được một email xác nhận.
Bằng điện thoại: 877-647-0027 (số TTY 711, điện thoại dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm)
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 cho đến hết ngày 17 tháng 11,

Tháng 11 chương trình được chọn dành cho quý vị sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020.
17
Tháng 3
31

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, quý vị có thể sử dụng thử
chương trình CCO của quý vị và thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

Không fax hoặc gửi thư mẫu đơn này. Đó là một công cụ để giúp quý vị, không
phải là một mẫu đơn ghi danh.
Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bằng 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 nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.
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