
हामीलाई तपाईंको स्ास्थ्यसँग सरोकार छ, सोहह कारणले तपाईंको सुह्धामा तपाईंको Oregon Health Plan (OHP) ले 
कभर गर्ने स्ास्थ्य सम्न्धि अपोइन्टमेन्ट र से्ाहरु ललर् जार्को लागी थ्याताथ्यातको सहथ्योग पहर् पछ्छ । थ्यदि तपाईंको लाहग कभर 
गर्ने स्ास्थ्य से्ा ललर् जार् कुर्ै पहर् साधर् छैर् भर्े, हाम्ो पा्ट्छर्र  Ride to Care तपाईंलाई तथ्यहाँ समम लहगदिर् सकछ । 

केन्द्र: यातायात 
तपाईंको सबै  सुविधाहरुको बारेमा बुझ्ुहोस् 

careoregon.org

Ride to Care मा 855-321-4899 वा TTY 711 मा  फोर् गरर तपाईंको लाहग कुर् से्ा उपथ्युकत हुनछ बुझर्ुहोस् । 
तपाईंले हरेक चो्टी फोर् गिा्छ हामी तपाईं र तपाईंले ललर् चाहर्ुभएको थ्याताथ्यात से्ाको बारेमा प्रश्नहरु सोधछौं । सम्भ् भएसमम, 
तपाईंको थ्याताथ्यातको बारेमा छलफल गर््छ र सोको समथ्य तथ्य गर््छ कृपथ्या हामीलाई तपाईंको स्ास्थ्य से्ाको अपोइन्टमेन्ट भनिा 
कन्मतमा दुइ दिर् अघि फोर् गर्ु्छहोस । तपाईंले ९० दिर् समम अगाडी र्ै थ्याताथ्यात तथ्य गर््छ सकर्ुहुनछ ।

यदि तपाईंको कुनै प्रश्नहरु भए, CareOregon को 
ग्ाहक सेवामा 800-224-4840 मा फोन गनुनुहोस ।

अपोइन्टमेन्टहरुमा पुगने ततन उपायहरु 

Ride to Care को ग्ाहक सेवाको द्टमले तपाईंसँग ममलेर तपाईंको आवशयकता पुरा गनने सबै भनिा 
सजिलो र ससतो यातायातको उपाय पत्ा लगाउछँन् |

सावनुितनक यातायात 
हामी दैव्क िा माससक ट्ानन्जिट पासहरु प्रदा् गर्छौं | 
हामी तपाईंको अपोइन्टमेन्टहरुको बारेमा र्लफल गर्छौं 
र तपाईंको डाकटरलाई भेट््े ममवतहरूको लावग दैव्क िा 
माससक पास उपयुकत हुन्र्, सो को व्र्णय गर्छौं |

पैसा तफतानु 
तपाईंको सिास्य सेिाको लावग हु्े यातायातको लावग हामी प्रवत 
माइल दरमा माइलेजि वतर्छौं | तपाईं आफै गाडी चलाउ् सक्ुहुन्र्, 
िा अन्य कोवहले तपाईंलाई लवगदद् सकर्् | ridetocare.com मा 
भएको अपोइन्टमेन्ट भेररफीकेस् फारम भ्ु्णहोस् र तपाईंको सिास्य 
सेिा प्रदायकको अवफसको सटाफलाई हसताक्षर ग््ण लगाउ्ुहोस |  
वफता्ण हु्े रकम वप्र पेड डेवबट काड्णमा लोड गररएको हुन्र् |

गाडीले यातायात पुयानुईदिने 
हामी व्जजि िा बाँडेर यातायात सेिा प्रदा् ग््ण सकर्ौं | तपाईंको 
सिास्य आिशयकता हेरेर हामी सद्, व्हलचेयर भया्, सटे्चर 
भएको गाडी, िा इमजिजेन्सी ्भएको यामबुलेंस पठाउँर्ौं |

तपाईंको सोवह दद् िा अकको 
दद्को लावग यातायात माग्े 

अधीकार र् | तैपव्, यदद तपाईं 
ले र्ोटो समयमै गाडीको माग 
ग्ु्ण भयो भ्े, र यातायातको 
माग पव् बढी र् भ्े, हामी 

ततकाल सिास्य सेिाको 
आिशयकता भएको मागलाई 

प्राथममकता ददन्र्ौं |  

Ride to Care मा 
855-321-4899 वा 

TTY 711 मा फोन गरर थप 
िन्ुहोस |

http://careoregon.org
http://ridetocare.com
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यातायात एक सेवा हो िुन CareOregon, िुन तपाईंको सवास्य तबमक 
हो यसले प्रिान गछनु | हामी बारे थप यहाँ बुझ्ुहोस् ।

CareOregon लाई बुझ्ुहोस् 

जब माहर्सहरुले ओरेगर्मा मेघडकेडको बारेमा कुरा गछ्छर्, तपाई ले उर्ीहरुले हबभभन्न र्ामहरु ्ा अक्षरहरु भर्ेको पाउर्ुहुनछ । 
तथ्यसो हकर् भएको हो भर्े, थेरै संस्ाहरु घमलेर तपाईंको लाहग लाथ्यक स्ास्थ्य से्ा प्रिार् गछ्छर् । थ्यो सबैलाई कसरी बुझर्े?
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CareOregon ले यी प्रकारका सेवाहरु मेडीकेड 
(OHP) सिसयहरुलाई प्रिान गछनु ।

 ⊲ शारीररक सिास्य सेिा 
 ⊲ मा्ससक सिास्य सेिा 
 ⊲ लावग औषध प्रयोग समिन्धि उपचार 
 ⊲ दाँत समिन्धि सेिा 
 ⊲ CareOregon Advantage माफ्ण त मेवडकेयर 
 ⊲ Housecall Providers माफ्ण त हसवपस र बृद्द वरिद्दालाई 
सेिा प्रदा् ग्जे 

तपाईंले तनमन िरूरी सेवाहरु पतन ललन सकनुहुनछ: 
 ⊲ सेिा समन्िय
 ⊲ औषमध 
 ⊲ गभ्णिती र सशशुको सेिा 
 ⊲ यतायात वबकलपहरु 
 ⊲ भाषा अ्ुिादक सेिाहरु 
 ⊲ एमजिजेंसी र अजिजेन्ट केयर 

प्रश्न छन्?

के तपाईंलाई थप जिान्न रहर र् ? हाम्ो सहयोगी र ममत्रित 
ग्ाहक सेवा समूहलाई फो् ग्ु्णहोस 800-224-4840 मा 
िा हामीलाई careoregon.org/portal मा सुरक्क्षत मेसेजि 

पठाउ्ुहोस ।

थ्यो तपाईं अनथ्य भाषामा, ठुलो ललघपमा, 
ब्ेल ललघपमा ्ा अनथ्य तपाईले चाहेको 
तररकाले पहर् प्रापत गर््छ सकर्ुहुनछ तपाईं 
अर्ु्ािकको पहर् माग गर््छ सकर्ुहुनछ | 
थ्यो सहथ्योग हर्:शुलक हो फोर् गर्ु्छहोस 
800-224-4840 ्ा TTY 711 |

Oregon Health Authority (OHA) सम्पूर्ण ओरेग् राजयको लावग मेडीकेड काय्णक्रम संचाल् गर््ण  
जिसलाई Oregon Health Plan (OHP) भव्न्र् | 

Health Share of Oregon (HSO)  कोअडडी्ेटेड केयर अग्ण्ाइजिेस् (CCO) हो | हेल्थ शेयर अफ 
ओरेग्ले OHAअन्तग्णत काय्ण गर््ण  र ट्ाई काउन्टी क्षेत्रमा OHP का सदसयहरुलाई सेिा प्रदा् गर््ण  | 

तपाईंको प्राइमरी सवेा प्रिायक (PCP)  डाकटर हु् सकर््, ्स्ण प्रानकटस्र हु् सकर््, 
वफजजिससय्को असससटेन्ट हु् सकर््, िा न्याचरुोपाथ हु् सकर्् | उ्ीहरुल ेतपाईंको सिेा 
CareOregon सगँ र अन्य सिास्य सिेा प्रदायक दटमहरु जिसतै डेन्टदटसट, मा्ससक सिेा 
प्रदायकहरु, औषमध वितरकहरु आददसगँ समन्िय गरेर प्रदा् गर््ण् |

CareOregon ट्ाई काउन्टी क्षेत्रमा भएका धेरै वबमा प्रदायक मधय एक हो जिसले 
CCO लाई सेिा प्रदा् ग््ण सहयोग गर््ण  | यातायात सेिाहरु CareOregon बाट कभर 
गररएको र् |

ओरेग्मा मेडीकेडलाई वपराममडको रूपमा बुझ् सजजिलो हुन्र् |

http://careoregon.org
http://careoregon.org/portal
http://careoregon.org/portal

