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Multi-Language Insert 

You have the right to get this information in a different format, such as audio, Braille,
or large font due to special needs or in your language, at no additional cost. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn. Gọi số 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
繁體中文 (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

1-800-440-1561 (TTY: 711)。 

Af Soomaali (Somali) DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Af Soomaali, adeegyada caawimada 
luqadda, oo lacag la'aan ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-800-440-1561. (TTY: 711). 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-440-1561 (телетайп: 711). 

لابكلرفاوتتةیوغ مقربلصتا.ناجم للاةدعاسملاتامدخ نإف،ةغ لل یب اركذاثدحتتتنكاذإ:ةظوحلمة (Arabic)رعل ا 
1-800-440-1561 )711(. 

 یناب

አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ 

 اب
ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-440-1561 (መስማት ለተሳናቸው: 711). 

زت دعاسمتامدخ، یمدوجومامشی اربناگیارروط،ن د کیمتبحصی ردن دی وت  اربھج زھبرگا)Dari(یر
هرا .دیریگ مشاب.دشاب بس  1-800-440-1561 (TTY: 711)امت 

ትግርኛ (Tigrinya) ምልክታ፡ ትግርኛ ትዛረብ ተኾይንካ ኣገልግሎት ሓገዝ ቋንቋ ንዓኻ ብናጻ ይርከብ፡፡ ደውል 
1-800-440-1561 (TTY: 711)፡፡ 

(Burmese) သတိ ဳ 1ည္ ◌ျမ4 ◌ျပရန္ - အကယ္၍ သင 

9 

ာစကား က5 

ီ ဲ အCတက္ စစဥ္ေ◌ဆာFငက္ေ◌ပးပါမည္။ ဖန္◌းန၊ အခမ၊ သင္◌ ီ G့ ့ 

ိ9 ေ◌◌ျပာပါက၊ ဘာသာစကား 

အက>အည 

(TTY: 711) သ9◌ိ ပါ။ိ႔ ေ◌ခၚဆ9 

ပံါတ္ 1-800-440-1561 

ਪੰਜਾਬੀ (Panjabi) ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ,ੋ ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-440-1561 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다.1-800-440-1561 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

 ھج
 ھاا

یانا : 
1-800-440-1561 (TTY: 711)دشاب یممرفمش 

Українська (Ukrainian) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете 
звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 
1-800-440-1561 (телетайп: 711). 
ភសែខម ំ ន មរ (Khmer) កត់ចំណ៖ របសិនេបើអកនិយយភសែខរ 
េសវជំនួយភសមិនគិតៃថលមនសរមប់អនក។ សូមទូរសពទមកេលខ 1-800-440-1561 (TTY: 711)។ 

AH_MK790_Language_Insert_06_2021 HCA APPROVAL: 2021-355 

ربناگیارتروصب ی وتیسراف بزتالیھستی ،دنک یموگتفگیسرافنابزھبرگا (Farsi) 
اب.  .دیریگبسامت



 

 

  
    

      
     

        
        

     
            

     
    

     
      

         
          

       
        
   

        
         

   
           

         
        

     
    

       
       

 مطالب فهرست
 و Community Health Plan of Washington به

6 Washington Apple Health آمدید خوش ......................... 
........................8 ................................مهم استم اتعالاط

9  ............................. من صحی های مراقبت دهندگان ارائه
11  ................................ راهنما کتابچه این از استفاده نحوه

.................................13 ................................شدن شروع
 کارت ، دارید نياز کارت دو به خدمات به دسترسی برای

Community Health Plan of Washington خدمات کارت و 
13...............................................................ProviderOne 

 Community Health عضویت یسایشنا کارت.1
..13 Plan of Washington شما................................

 13......................... شما ProviderOne خدمات کارت.2
14  ........... دارید نياز جدید ProviderOne خدمات کارت به اگر
15  ........................... رفتاری صحت اتخدم هایبرنامه تغيير

 پوشش و خصوصی صحی بيمه از ادهفتسا
16.................... Community Health Plan of Washington 
17  ................................ رفتاری صحت خدمات دریافت نحوه

 يهاول های مراقبت دهنده ارائه و رفتاری صحت خدمات
 PCP)..................................................................17( شما

18  ...............کنيد دریافت ارجاع بدون توانيد می که یخدمات

 رفتاری حتص دهندگان ارائه به ایدب شما

..18 ................................دور راه از طبابت/دور راه از صحت

Community Health Plan of Washington، ها فاخانهش و 
.................................20 ................................کنيد مراجعه

........20 ................................رفتاری صحت خدمات پرداخت
................21 ................................ کيفيت بهبود های برنامه

3 



 

 

        
          

        
          

     
     

       
         

      
    

   
        

    
         

        
            

        
        

          
      

        
            

     
      

        
      

22 برداری بهره یریتمد های برنامه ....................................... 
 .........22 آالسکا بوميان و آمریکا سرخپوستان برای اتلومعم

 D-SNP) ..........23( دوگانه شرایط واجد ویژه نيازهای برنامه
 خانه از که یمانز یا اریراضط مواقع در مراقبت دریافت

 ..................................................................25 هستيد دور
25 اضطراری یطراش در ................................................... 

26 یتکاون بحران خط تليفون شماره ................................ 
 های مراقبت دهنده رائها یک که یزمان برای انتظارات
 .......................................................27 ببيند را شما صحی
Community Health Plan of ششپو تحت مزایای

28............................................................... Washington 
 .......................29 اضظراری های مراقبت و عمومی خدمات
 .........................................................31 البراتواری خدمات
 ........................31 کودکان برای صحی های مراقبت خدمات
 32.................................. دهيممی ارائه که فیاضا خدمات
33 دهيم ارائه است ممکن که افیضا مراقبت هماهنگی خدمات .. 
 .....................37)شوند نمی املش( شده مستثنی خدمات

 ................................38 شما صحی اتلومعم به دسترسی
 مراقبت از ایجنبه هر یا صحی برنامه دهنده،ارائه از گرا

 ......................................................38 هستيد ناراضی تان
Ombuds)39)بازرس منازعه، حل صصمتخ ............................ 

 .....41 اداری جلسات و نظر تجدید رد، مورد در مهم اتلومعم
 ..................................................................44 شما حقوق

 .....................................................46 شما های مسئوليت
 .............47)احتياطی نامه يتوص( لیقب های دستورالعمل
47 چيست؟ قبلی دستورالعمل .............................................. 
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49............................ 
49 ............................. 

 روانی صحت لیقب های دستورالعمل

 چيست؟ روانی صحت قبلی دستورالعمل

49 ....... 
49...... 
51................. 

 کنم؟ يلتکم را روانی صحت قبلی دستورالعمل یک چگونه

 استفاده سوء و )کردن تلف( الفتا تقلب، از جلوگيری

 کنيم می محافظت شما خصوصی حریم از ما

5 



 

 

    
    

   
         

     
      

             
           

         
          

         
           
           

             
     

           
           

             
  

         
         

         
          

             
          

         
       

            
           

              
        

 و Community Health Plan of Washington به
آمدید خوش Washington Apple Health 

 !يدآمد خوش
)BHSO( رفتاری صحت ماتدخ فقط نام ثبت برای شما از
 به و سپاسگزاریم Washington Apple Health (Medicaid) رد

Community Health Plan of Washington
 ششپو تا کنيم می کار Apple Health با ما .آمدید
 حتت ایایمز مورد در تریشبي جزئيات راهنما کتاب این .دهيم ارائه

 خوش تان صحت برنامه
BHSO را شما 

 .هدد می ارائه اتدمخ دریافت حوهنو شما ششپو
 ثبت دهش دیریتم مراقبت با مشتریان اکثر

بيمه حق
Apple Health BHSO

Apple Health که معناست انبد این .دکنن می نام
 شما ششپو .ندک می پرداخت شما پوشش برای را شما ماهانه
 حتص اختالالت اویدت خدمات جمله از تاریرف صحت دماتخ برای
 در که دببيني را انیدهندگ ائهرا یدبا شما .است وادم مصرف و روانی

Community Health Plan of Washington
 به خود برنامه شبکه از خارج گانددهن ارائه دندی برای .تندسه

 دگاندهن ارائه شبکه

 که است دوگانه شرایط دارای افراد برای

 خدماتی منطقه از خارج دریافتی ماتدخ اکثر .یدراد نياز قبلی يدیأت
 شده يدیات قبل از اینکه مگر گرفت نخواهند قرار پوشش حتت ما

 .دباشن
 اعضای از برخی ایبر )D-SNP( دوگانه ویژه يازهاین هایبرنامه

Apple Health برنامه از خاصی نوع این .است دسترس در 
Medicare Advantage

 را Apple Health و Medicare اتخدم بين مراقبت هماهنگی امکان
 پوشش از هم دوگانه شرایط واجد فرد یک

Apple Health
 .شود می رفتاری و فيزیکی صحت های مراقبت ششپو

Community Health Plan of Washington
 از یدراد که سوالی هر يدانتو می شما .گرفت اهدوخ تماس شما

 .ندک می فراهم
Medicare شامل این .است برخوردار پوشش هم و 

 با دهآین هفته ندچ در

 تليفون طوطخ .ریديبگ کمک مالقات قرارهای تعيين در و سيدربپ ما
 بهما با .است باز شما با استم از قبل سوالی هرگونه برای ما

 تا هدوشنب یدريبگ تماس )TTY: 711(1561-440-800-1 شماره

6 



 

 

             
            

            
         
            

         
          

           
            

           
           
            

             
            

  
          

            
         

             
    

              
   

    
          

   
         

        
             

            
          
               

 .ظهر از بعد 5 تا بحص 8 ساعت از ،جمعه

 همچنين .يدکن دندی
 صحی های

 مترجم ماتدخ به یا يدکن دیدن

 یا ناشنوا کر، یا نيست شما عالقه مورد زبان انگليسی اگر
 شما خواهيم می ما .کنيم کمک توانيم می ما ،هستيد شنوا کم

 تهاشد دسترسی خود صحی های مراقبت مزایای به بتوانيد
 از انگليسی، از غير زبانی به معلومات گونه هر به اگر .دباشي
 1561-440-800-1 مارهش با د،یردا نياز اشاره، زبان جمله

)TTY: 711( ای ینهزه هيچ ونبد را زبان کمک ما .یدريبگ تماس 
 کمک شما به توانيممی همچنين ما .کرد خواهيم ارائه شما برای
 .ندکمی بتصح شما زبان به که دکني پيدا را ایدهدهنائهرا کنيم

Apple Health پوشش حتت حیص مراقبت قرار یک در که هنگامی
 .یدارد را زبان به دسترسی دماتخ دریافت حق د،کني می شرکت
 های مالقات قرار برای مترجم یک است موظف شما دههند ارائه
 ارائه به د،ينک می عيينت را خود القاتم قرار وقتی .کند تعيين شما
 نياز مترجم به که دهيد عاطال خود صحی های مراقبت دهدهن
 .دارید

 د،کنن مراجعه دهدهنئهراا دفتر به ندناتومی گفتاری زبان مترجمان
 یوییوید شما مالقات قرار طول در یا ندشاب داشته تماس تليفونی
 دفتر به توانندمی اشاره انزب مترجمان .ندشاب داشته حضور
 ویدیو در ماش القاتم قرار طول در یا د،کنن مراجعه دهنهدارائه
 .ندشاب داشته حضور
 در ما سایت وب از د،ریدا سؤالی ما مترجم خدمات برنامه درباره اگر

 آدرس
chpw.org/contact-us/language-assistance 

 مراقبت سازمان مترجم خدمات وب حهصف از يدانتومی
)Health Care Authority, HCA( در 

HCA
hca.wa.gov/interpreter-services 

 .دکني ارسال ایميل interpretersvcs@hca.wa.gov آدرس به
 قالب در یا دارید نياز کمک به معلومات فهم و درک برای اگر
 ناتوانی اگر .بگيرید استم ما با دارید ازني آن به دیگر های

 یا ناشنوا دارید، محدودی بينایی یا هستيد نابينا د،داری )معلوليت(
 ما با د،هميف نمی را دیگر مطالب یا کتاب این یا د،هستي شنوا کم

7 
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 توانيممی ما ).TTY: 711( 1561-440-800-1.یدريبگ تماس
 ونبد را بریل خط ندمان کمکی وسایل یا دیگری قالب در را مطالبی
 شما به توانيممی ما .دهيم قرار شما اختيار در ایهزینه هيچ

 دسترسی قابل چرلیو با اتدمخ دهندهارائه دفتر آیا که بگویيم
 ما .دارد ویژه جهيزاتت سایر یا خاص اطیبارت هایدستگاه یا است

 :دهيم می ارائه همچنين
 

 

 

 

 آدرس
 وب
 سایت

 خدمات
 مشتری
 شماره
 های
 نوتليف

 مشتری
 ساعت
 خدمات

 ازمانس

chpw.org 1-800-440-15 
(TTY: 711) 61 

 تا دوشنبه
 8 جمعه،

 بعد 5 تا بحص
 .هرظ زا

Community
Health Plan of 

Washington 
hca.wa.g

ov/
apple-
health 

1-800-562-30 
22 

TRS 711 

 تا دوشنبه
 جمعه

 تا بحص 7 5
 .ظهر از بعد

 خدمات
 نمشتریا

Apple Health
 ازمانس

 هایمراقبت
 HCA)( صحی

 ).است 711 ما TTY تليفون شماره(TTY خط
 زرگب چاپ با معلومات

 نقل و حمل تنظيم و ترتيب یا القاتم قرار تعيين در کمک
 .مالقات قرار به )ترانسپورت(

 خاص مراقبتی نيازهای در که گانیدهند ارائه آدرس و نام
 .دارند صصتخ

 مهم ماست اتعالاط

8 



 

 

  
 
  
 

 
 

  
  
  

 
 

  

 

   
  

      
   

 
  

 

 
   

      
           

            
       

            
  

       
  
  

        

       
  

  

     
     

  

      
    

  

           
              

          
             

         
          

 آدرس
 وب
 سایت

 خدمات
 مشتری
 شماره
 های
 نوتليف

 مشتری
 ساعت
 خدمات

 ازمانس

wahealth 
plan

finder.org 

1-855-923-46 
33 

TTY 
1-855-627-96 

04 

 تا دوشنبه
 جمعه

 تا بحص 8 6
 .ظهر از بعد

Washington
Healthplanfin

der 

 من صحی های مراقبت دهندگان ارائه
 تليفون مارهش و نام سریع دسترسی برای کنيم می پيشنهاد

 در را ودخ سایتوب اتمعلوم ما .نيدک یادداشت را خود دههند ارائه
 خواهيم a-doctor-chpw.org/find در مان دهنهدارائه فهرست
 کمک ما و یدريبگ تماس ما با يدانتو می چنينهم شما .داشت
 .کرد خواهيم

شماره  نوتليف نام صحی های مراقبت دههند ارائه
 :نم ليهوا های اقبترم دههند ائهرا

 این من تاریرف صحت دههند ارائه
 :است
 صحت( دندان طب دههند ارائه
 :است نای نم )دندان
 تخصصی های مراقبت دههند ارائه
 :است نای نم

 .کند نمی ایجاد قانونی حق یا حقوق گونه هيچ راهنما چهکتاب این
 در خود معلوماتی منبع تنها عنوان به راهنما کتاب این به یدنبا شما
 خالصه ئهارا برای راهنما کتابچه این .يدنک تکيه Apple Health مورد
 شده گرفته نظر در شما صحی مزایای مورد در معلومات از ای

 Health مقررات و قوانين حهصف به مراجعه با توانيدمی .است
Care Authority درباره دقيقی معلومات زیر، آدرس در اینترنت در 

9 
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hca.wa.gov/about-hca  :يدکن دریافت Apple Health برنامه
./rulemaking 
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 راهنما کتابچه این از ستفادها نحوه

 تا نيدک استفاده زیر جدول از .است خدمات برای شما راهنمای این
 .یدريبگ تماس سؤاالت مورد در کسی چه با که یدريبگ یاد

بگيرید تماس  …مورد در سوالی
 دارید

 اگر

:HCA از امن ثبت لغو یا تغيير  

 مشتری پورتال  حتص خدمات فقط برنامه
ProviderOne: Apple (BHSO) رفتاری

www.waproviderone.or 15 - Health حهصف 
g/client حتت اتدمخ دریافت نحوه  

https://www.fortress.w  

/a.gov/hca/p1contacus 
 که Apple Health ششپو
 دهجانيگن شما پالن در
 19 صفحه – است دهنش

به یا یدارد سؤالی هم هنوز اگر خدمات کارت  

با د،ریدا نياز بيشتری کمک ProviderOne شما – 
3022-562-800-1 شماره  13 صفحه

 .یدربگي ستما

Community Health Plan of
Washington شماره به

 (TTY: 711) 1-800-440-1561 
 آدرس به یا یدريبگ تماس

chpw.org دکني مراجعه آنالین. 

 پوشش حتت خدمات
 29 صفحه
 38 صفحه- ایتشک ثبت

 در نظر یدتجد درخواست
 توسط که تصميمی مورد
 شما صحی پالن یا برنامه

 می تأثير شما ایایمز بر
 41 صفحه درذاگ

 

 

 

شما تاریرف صحت دههند ارائه رفتاری صحت خدمات  

دهندهارائه انتخاب ایبر اگر(  یا روانی حتص( شما
نياز کمک به اوليه مراقبت )مواد مصرف اختالل
شماره با دارید،  17 صفحه

(TTY: 711) 1-800-440-1561 صفحه انخصصتم به عجارا  
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 به یا یدربگي ستما ما با
chpw.org دکني مراجعه آنالین. 

 2920-418-866-1 شماره با
TTY: 711)( خط به توان می 
 مراجعه )نرس( پرستار مشاوره

 .درک

18 

Washington 
Healthplanfinder در 

1-855-WAFINDER 
 این به یا )(1-855-923-4633

 :دکني مراجعه آنالین آدرس
.wahealthplanfinder.org 

 شما حساب در تغييرات 
 :ندنام
 آدرس، تغييرات •
 د،مآرد تغيير •
 أهل،ت عيتضو •
 و بارداری •
 فرزندخواندگی یا تولد •

12 



 

 

  
           

    
    

     
   

  
  

  
    

    
    

          
         

           
             

            
           

        
           

             
  

       
         

    

 شدن شروع
 ، دارید نياز کارت دو به خدمات به دسترسی برای
 و Community Health Plan of Washington کارت
 .ProviderOne خدمات کارت

 Community Health Plan عضویت یسایشنا کارت.1
of Washington شما 

 کارت
 شناسایی
 عضویت
 30 یدبا شما
 از پس روز
 در نام ثبت

 کارت در عضویت اساییشن مارهش .برسد شما دست به ششپو
 نبودن درست صورت در .بود خواهد شما عضویت شناسایی

ً  را ودخ شناسایی ارتک هميشه .بگيرید تماس ما با فورا معلومات
 نشان دکنيمی دریافت مراقبت که بار هر و يدشاب داشته خود با
 الزم نسخه، کردن پر یا دهنده ارائه یک به مراجعه ایبر .يدهد

 یدريبگ تماس ما با .يدباش خود کارت رسيدن منتظر نيست
711) 1-800-440-1561TTY:( یا CustomerCare@chpw.org. اگر 

 چنينهم شما دهدهنارائه .دارید نياز مراقبت به کارت دنآم از قبل
 تماس ما با زمان هر در بودن شرایط اجدو بررسی برای تواندمی
 .بگيرد

 شما ProviderOne خدمات کارت.2

 پست طریق از را ProviderOne خدمات کارت همچنين
 .کرد خواهيد دریافت

13 
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 هفت شما ProviderOne خدمات کارت
 شرایط اجدو اینکه از پس روز 10 تا
 شما ایرب يدشاب Apple Health ششوپ

 کارت یک این .شودمی پست
 شبيه که است پالستيکی شناسایی

 صحی بيمه شناسایی های کارت سایر
 در اگر .دارید نگه را کارت این .است

 دکارخو طور به HCA د،شيبا کرده دریافت یدجد کارت یک شتهذگ
 درخواست توانيد می نياز صورت در .کند نمی رسالا شما برای
 را خود ProviderOne مشتری شماره فرد هر .يدهدب جدید کارت
 .يدباش داشته خود با تان داکتر با القاتم قرار در را کارت این .دارد
 شما خدمات ششوپ از ميناناط برای کارت این از دگاندهن ارائه

 .نندک می استفاده

 ProviderOne خدمات کارت از استفاده با
 خود ProviderOne ماتدخ کارت از لیيتاجدی سخهن یک نيداتو می
 مشاهده WAPlanfinder موبایل برنامه یا شناپليکي یقرط از را
 بيشتر اپليکيشن ارهبدر wahbexchange.org/mobile/ در .دکني

 د،ریدا خود همراه يتالدیج نسخه یک هميشه تیوق .بياموزید
 !يستن تعویض رشسفا به نيازی
 .دارد قرار شما کارت پشت در شما ProviderOne مشتری شماره
 شروع .شود می ختم "WA" به و بود خواهد رقم نه هميشه

 پورتال ریقط از را خود حیص پالن یا نيدک تأیيد را خود ششوپ
 تغيير www.waproviderone.org/client در ProviderOne مشتری

 .يدهد
 ProviderOne از ندانتو می نيز صحی های مراقبت دگاندهن ارائه

 یدا کرده نام بتث Apple Health در شما آیا دنببين تا دکنن استفاده
 .خير یا

 دارید نياز جدید ProviderOne خدمات کارت به اگر

 یا بود ستدرنا معلومات نکردید، فتایدر را خود کارت اگر
 خدمات کارت یک توانيدمی ید،دکر گم را خود کارت

14 
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چند از توانيد می شما .کنيد ستاوخرد جدید ProviderOne 
:  کنيد تعویض ستاوخرد طریق

ProviderOne :نيدک دیدن تریشم پورتال سایتوب از  

www.waproviderone.org/client 
مارهش به رایگان بصورت فونيتل خط با 1-800-562-3022  

 .دکني دنبال را دستورات د،گيریب تماس
تغيير درخواست  

 /https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus:آنالین
o 

BHSO  ( رفتاری صحت

Washington Healthplanfinder سایتوب در را خود پالن
wahealthplanfinder.org 

 

 :دهيد تغيير
ProviderOne :نيدک بازدید مشتری پورتال از  

https://www.waproviderone.org/client 
  :آنالین تغيير درخواست

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/home/client 
Enroll/Change Health Plans" موضوع
 .کنيد انتخاب را ")صحی یها برنامه

 انتخاب را ")ماتدخ کارت" ("Services Card" موضوع
 .يدنک

 یدجد کارت دریافت .شود نمی دریافت ای هزینه یدجد کارت برای
 .کشد می طول روز 7-10 پست طریق از

 رفتاری صحت خدمات هایبرنامه تغيير

 خدمات فقط برنامه بخواهيد که زمان هر که یدراد را حق این شما
 ممکن شما پالن تغيير .يدده تغيير را خود )

 از قبل .تدبيف اتفاق تان دادن تغيير از پس ماه یک حضم به است
 مطمئن ،دببيني خود یدجد نامهبر شبکه در را اندهندگ ائهرا اینکه
 .یدا کرده نام ثبت شده درخواست یدجد برنامه در که شوید
 :دارد ودوج شما برنامه یا پالن تغيير برای راه چند

تغيير/نامثبت("" o 
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 با HCA بگيرید ماست:.(TRS: 711) 1-800-562-3022 
 شما مراقبت د، يباش داشته یصح یها برنامه رييتغ به ميتصم اگر
 مراقبت انتقال یبرا شما دیجد برنامه با ما .داد ميخواه انتقال را
 خدمات افت یدر به ديبتوان تا کرد ميواهخ کار یرورض یطب یها

 .ديده ادامه خود ازين مورد
 باید مریض گیهماهن و بررسی برنامه در دگانکنن نام ثبت :توجه

 نقل صورت در .بمانند سال یک دتم به صحی برنامه همان در
 .یدريبگ تماس ما با مکان

 پوشش و وصیصخ صحی بيمه از استفاده
Community Health Plan of Washington 

 برای ندیلما یا ندسته

 ما .هستند صیوصخ صحی بيمه دارای دگانکنن نام ثبت از برخی
 پوشش به تا کنيم همکاری دیگری های بيمه با است ممکن
 بيمه که ماتیخد و )کسرها( فرانشيزها ها، پرداخت از برخی
 .کنيم کمک هدد نمی پوشش صیوصخ صحی

 رفتاری حتص های مراقبت دگاندهن ارائه که کنيد حاصل اطمينان
 دگاندهن ارائه شبکه در شما

Community Health Plan of Washington
 که موجودی بيالنس یا کسرها مشترک، های پرداخت گونه هر
 پوشش توسط صحی های مراقبت ابحسصورت پرداخت از پس
 شما به این .ندازردپب صورتحساب ما به ماند، می باقی تان اوليه
 .دکني جلوگيری شما جيب از ایهزینه نهرگوه از تا ندکمی کمک
 داکتر که يدشاب داشته یاد به د،يتسه Medicare شرایط اجدو اگر

 .کند صادر را Medicare حساب صورت ابتدا یدبا شما
 ها کارت همه طبی، اندهندگ ئهراا سایر یا داکتر به مراجعه هنگام

 :ودش می زیر موارد شامل این .يدهد نشان را
 

 

 

 خصوصی حیص يمهب کارت
 و ProviderOne خدمات کارت
 .Community Health Plan of Washington کارت
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 به لهبالفاص نياز صورت در
Washington 

 

 

Contact Community Health Plan of
 :اگر د،گيریب تماس

 رسد، می پایان به شما صیوصخ صحی بيمه ششپو
 یا د،نک می تغيير شما صیوصخ صحی بيمه ششپو

 از استفاده مورد در 
 .یداردیسؤال خود

Apple Health صیوصخ صحی بيمه با 

 رفتاری صحت خدمات دریافت نحوه

 اوليه های مراقبت دهنده ارائه و رفتاری صحت خدمات
 PCP)( شما
 مواد مصرف و روانی اختالل معالجوی خدمات شامل رفتاری صحت

)SUD( یک ضرحا حال در رفتاری حتص اعضای اکثر .است 
 نندام دیگری طبی شبکه از )PCP( اوليه مراقبت دهنهدارائه

Medicare، ی،خصوص صحی بيمه Indian Health Center یا 
Apple Health هزینه آن به که( دهشیریتمد مراقبت مهنارب بدون 

 حتص ماتدخ لزوم، صورت در .دارند )ندیوگمی نيز دماتخ برای
PCP  نياز کمک به اگر .کنيم می هماهنگ شما با را شما رفتاری

 .بگيرید تماس ما با )TTY: 711(1561-440-800-1 شماره به دارید
 رفتاری حتص نيازهای به ما رفتاری حتص دگاندهن ارائه از یکی
 مواد مصرف اختالل و روانی صحت اویدت ماتدخ جمله از شما
 به نياز یا یشماآز مشاوره، به نياز صورت در .کرد هداوخ گیرسيد
 شما رفتاری حتص يازهاین ما رفتاری، صحت صصمتخ به مراجعه

 .کرد خواهيم نگهماه را

 رفتاری صحت خدمات دریافت نحوه
 مشتری خدمات با دارید، نياز رفتاری حتص ماتدخ به اگر

Community Health Plan of Washington مارهش به 
1-800-440-1561)TTY: 711( شما به توانيممی ما و بگيرید استم 

 ششپو تحت که نيدک دايپ را رفتاری صحت صصمتخ یک کنيم کمک
 .باشد شما برنامه
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 خارج خصصیمت از را الزم هایمراقبت باشيم، نداشته شبکه در اگر
 دریافت Community Health Plan of Washington شبکه از

 يدیأت قبل از را خود شبکه از خارج یددزبا هرگونه یدبا ما .کنيممی
 .نيدک حثب خود PCP با مورد این در .کنيم
PCP کرد هداوخ طبی وماتمعل با قبلی يدیات خواسترد ما از شما 
 پنج ظرف یدبا ما .دارید نياز مراقبت این به چرا هدد نشان ما به تا
 را خود تصميم ما .دهيم پاسخ شما PCP به درخواست از پس روز

 .داد خواهيم اطالع شما به روز 14 تا حداکثر
 د،ردیک خالفتم ما تصميم با و کردیم رد را درخواست این ما اگر
 می شما که معناست انبد این .یدارد جدیدنظرت واستدرخ حق
 .کند بررسی را درخواست دیگری خصش که بخواهيد ما از يدناتو

 .دکني اجعهرم 41 صفحه به بيشتر وماتمعل برای
 به را شما Community Health Plan of Washington یا PCP اگر
 کنيم، يدیأت را آن قبل از ما و هدد ارجاع ما شبکه از خارج صصیخمت

 .اریدند ای هزینه هيچ قبال در مسئوليتی

 کنيد دریافت ارجاع بدون توانيد می که خدماتی

 یک دندی برای تان PCP ارجاع به زیر واردم از کیی به نياز صورت در
 :یدارند ازني ما شبکه در دههند ارائه

  :شامل تاریرف صحت حرانب به گوییپاسخ خدمات

 رانحب اخلهمد •
 معالجوی ماتدخ وارزیابي •

 به هاحدودیتم برای( سرپایی رفتاری صحت خدمات
 )يدنک اجعهرم 35 صفحه

 

 دور راه از طبابت/دور راه از صحت

 ارائه با کمپيوتر یا تليفون طریق از حضوری، قرار جای به نيداتو می
 شناخته دور راه از طبابت واننع به این .دکني مراجعه ودخ دهدهن
 گفته نيز دور راه از صحت آن به که( دور راه از طبابت .شود می
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 و وتیص یا صوتی ارتباطات و تعاملی ی،خصوص یدبا )شود می
 .باشد واقعی زمان در تصویری

 و اریدبگذ اشتراک به خود دهندهارائه با را معلومات يدانتومی
 مکان یک در حضور ونبد واقعی زمان در را معالجه و يصتشخ
 .يدکن دریافت

 راه از حتص ماتدخ آیا که يدرسپب خود رفتاری حتص دهندهارائه از
 به ما ساعته 24 نرس خط با توانيدمی نينچهم .دهدمی ارائه دور

 در رایگان مشاوره برای )TTY: 711( 2920-418-866-1 شماره
 .یدريبگ تماس شيداب داشته نياز است ممکن که مراقبتی نوع مورد

 مدیریت مراقبت برنامه بدون Apple Health خدمات
 تحت )شود می ناميده نيز خدمات هزینه که( شده

 .گيرد می قرار پوشش
ً HCA د،نک می پرداخت مامستقي خدمات و مزایا از برخی برای 

 ندترباع مزایا این .يدشاب کرده امن ثبت صحی النپ یک در اگر حتی
 :از

 

 رشدی های اتوانین دارای افراد برای خدمات. 
 ProviderOne خدمات کارت به فقط مزایا این به دسترسی برای
 Community Health Plan of ب یا PCP.دارید نياز خود

Washington دسترسی خدمات این به کند می کمک شما به 
 جزئيات برای .کنيد نگهماه را خود های مراقبت و يدباش داشته
 اگر .دکني مراجعه 21 صفحه به پوشش حتت مزایای مورد در بيشتر

 ما با دارید سؤالی جاینا در دهش ذکر ماتدخ یا مزایا مورد در
 .یدريبگ تماس

 و دت،م طوالنی مراقبت های حمایت و خدمات

19 



 

 

        
   

      
            

     
             

     
         

     
 

        
        
          

  
            
          

       
         

 
         

           
      

     
        

        
           

            
   

            
  

 رفتاری صحت دهندگان ارائه به باید شما
Community Health Plan of Washington،و 

 کنيد مراجعه ها شفاخانه

 با که دکني استفاده رفتاری حتص دگاندهن ارائه از یدبا شما
Community Health Plan of Washington ما .نندک می کار 

 آنها از يدانتو می که داریم اییه دواخانه و ها شفاخانه همچنين
 وماتمعل حاوی )دایرکتوری( فهرستی توانيدمی .يدنک استفاده
 فهرست .دکني خواسترد ما ایه شفاخانه و اندگدهنارائه درباره
 :است زیر موارد شامل ها

 

 

 

 

 

 

 اعضای خدمات تليفونی خط با ،)فهرست( دایرکتوری دریافت برای
1-800-440-1561 )TTY: 711( وب از یا یدريبگ تماس 

 chpw.org. کنيد دندی ما سایت

 رفتاری صحت خدمات پرداخت

 یا مشترک پرداخت هيچ ،Apple Health مشتری یک عنوانبه
 .یدراند پوشش حتت ماتدخ از یک هيچ برای )کسر( فرانشيز
 :اگر دکني ینهزه خود خدمات برای يدشاب جبورم شاید
 که نيدک می دریافت را خدماتی شما Apple Health را آن 

 .هدد نمی ششپو

 .دهدهن ارائه تليفون شماره و عيتقمو نام،
 .طبی رکمد و حصيلیت ارکدم تخصص،

 یقتصد ضعيتو و اقامت، تکميل طبی، دانشکده فارغ
 .یرهدم هيئت
 .شود می بتصح دگاندهن ارائه آن توسط که هایی زبان

 و کودکان بزرگساالن،( مریضان نوع در ودیتمحد هرگونه
 .نديب می دهنده ارائه که )غيره

 .یرندپذمی را جدید مریضان که گانیددهنارائه شناسایی

 مارهشبهما

 ضروری طبی نظر از که يدنک می افتیدر خدماتی شما
 .نيست

 

20 



 

 

            
         

   
             

           
    

           
             

       
            

 
           

        
        

             
        

    
 

    
         

           
          
          

          
 

             
               

             
             

            
           

          

 و يدنادنمی را خود حیص برنامه ای پالن نام شما 
 یدبا کسی چه داندنمی يدينبمی که خدماتی دهنهدارائه
 .بدهد حسابصورت

o کارتدارید، نياز ماتدخ به که بار هر که است مهم 
 با را خود صحی برنامه کارت و ProviderOne خدمات
 .شيداب داشته خود

 که کنيدمی دریافت مراقبت خدمات دهندهارائه یک از شما 
 يدیأت يشپ از یا طراریضا عيتضو یک و نيست ما شبکه در

 .نيست شما صحی برنامه توسط شده
 پيروی صصمتخ از مراقبت دریافت برای ما وانينق از شما 

 .کنيدنمی
 پوشش حتت خدمات برای نداهوخب شما از یدبان دگاندهن ارائه
 شماره با یدردک دریافت ابحسصورت اگر .کنيد هزینه

1-800-440-1561)TTY: 711( ئهراابا ما .یدريبگ تماس ما با 
 درستی به آنها که شویم مطمئن تا کرد خواهيم کار شما دهدهن

 .ندنک می دریافت را شما حساب صورت

 کيفيت بهبود های برنامه

 Community Health Plan of کيفيت بهبود برنامه هدف
Washington ما .است شما ربهجت و مراقبت کيفيت ودبهب 

 را خود عملکرد و کنيممی دنبال را صحی تلفخم هایبرنامه
 بفهميم تا کنيممی استفاده معلومات این از ما .کنيممی گزارش
 و هامراقبت همه اینکه از مينانطا برای توانيممی چگونه
 .کنيم عمل بهتر د،ننکمی دریافت را خود نياز مورد هایحمایت

 با تليفون یا الکترونيکی پست ایميل، طریق از گاهی چند از هر
 می فکر که ماتیخد یا ها برنامه مورد در تا گيریم می تماس شما
 که کنيم یادآوری شما به د،کن کمک شما به است ممکن کنيم

 کسب برای فقط یا کنيم، یادآوری شما به را همیم صحی خدمات
 ودبهب وانيمتب تا ویيمبگ ماش به شما، مورد در بيشتر معلومات

 بهبود برنامه مورد در تریشبي معلومات یا دارید سؤالی اگر .یابيم
ً  مارهش به ما مشتری ماتدخ با لطفا د،واهيخمی کيفيت
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1-800-440-1561)TTY: 711( آدرس به یا بگيرید استم 
customercare@chpw.org ديبزن ليمیا. 

 برداری بهره مدیریت های برنامه

Community Health Plan of Washington خواهدمی شما از 
 هاییمراقبت ونبد است، مناسب شما برای که را اییهمراقبت

 نيازهای اساس بر گيری تصميم با ما .يدکن دریافت دارید،ن نياز که
 می کمک شما به ش،شوپ حتت مزایای و بودن اسبنم طبی،
 .نيدک دریافت را مراقبت از اسبیمن سطح تا کنيم
 پاداش گفتن نه برای گيرند می را اتتصميم این که کارکنانی به ما

 اگر .باشد منصفانه ما تصميمات شود می اعثب این .دهيم نمی
 مارهش با د،یراد سؤالی ماتيتصم این خاذتا حوهن درباره

1-800-440-1561)TTY: 711(، 8 ساعت از جمعه، تا دوشنبه از 
 .یدريبگ تماس ظهر از بعد 5 تا بحص

 آالسکا بوميان و آمریکا سرخپوستان برای ماتومعل

HCA زمينه واشنگتن در آالسکا بوميان و آمریکا سرخپوستان به 
 Apple ششپویا Apple Health شده یریتمد مراقبت بين خابتان

Health نيز ماتدخ ینهزه که( شده یریتمد مراقبت برنامه بدون 
 قوانين از پيروی برای را کار این HCA.دهد می را )شود می دهامين

 صحی های مراقبت ائهرا سيستم شناختن رسميت به فدرال،
 مراقبت به شما دسترسی از اطمينان به کمک و سرخپوستان

 تغيير یا السؤ ایبر .دهد می امانج گیفرهن مناسب صحی های
 ماست 3022HCA-562-800-1 شماره با توانيد می خود نام ثبت
 تغيير زمانی هر در را ودخ )های(انتخاب يدانتو می شما .یدريبگ
 .ودب هداونخ اجرا بلقا دهآین ماه تا تغيير این اما د،دهي
 است ممکن د،يتهس آالسکا بومی یا آمریکایی سرخپوست اگر

 خدمات مرکز یک طریق از را صحی های مراقبت ماتدخ بتوانيد
 برنامه یا ای قبيله صحی مراقبت برنامه سرخپوستان، صحی
 صحت هيئت مانند )UIHP( سرخپوستان شهری صحت

 پروژه یا )Seattle Indian Health Board( سياتل سرخپوستان
 آگاه ها ککليني این دگاندهن ارائه .يدکن دریافت Spokane بومی

22 

mailto:customercare@chpw.org


 

 

            
             

              
         

               
           

            
         

             
             

    

      
              

         
           

       
          

        
      

           
            

        
            

           
          

              
    

            
          

 را شما صحی های مراقبت يازهاین و امعهج فرهنگ، و تندسه
 یا قبيله صحت برنامه ،IHS مرکز یک یقطر از اگر .دکنن می درک

UIHP می آنها هستيد، ارتباط در یا مرتبط ای قبيله دستيار یک با 
 .کنند کمک گيری تصميم در شما به ندناتو
 یک به را شما یا ندهد می شما به را الزم های مراقبت آنها
 دکنن کمک شما به است کنمم آنها .ندهد می رجاعا صصمتخ

 ششپو یا دهش دیریتم مراقبت برنامه یک آیا که بگيرید تصميم
Apple Health يدکن خابتان شده یریتمد مراقبت برنامه ونبد را. 

 خود صحی های مراقبت ششپو یا صحی های مراقبت مورد در اگر
 بتوانند است ممکن شما UIHP یا ای قبيله کارکنان دارید، سؤالی

 .نندک کمک شما به

 )D-SNP( دوگانه شرایط واجد ویژه نيازهای برنامه
 پوشش هم و Medicare ششپو از هم نهوگاد شرایط واجد فرد یک

Apple Health واجد وگانهد مشتری یک شما اگر .است برخوردار 
 مراقبت يازهاین ایبر شما اوليه ششپو Medicare هستيد، شرایط

)دومی( یهنوثا ششپو Apple Health.است شما فيزیکی حتص از
 طریق از همچنين دوگانه شرایط واجد مشتریان .بود خواهد شما
 Apple رفتاری حتص ماتدخ فقط دهش دیریتم قبتمرا برنامه

Health (BHSO) ندارد رفتاری صحت پوشش. 
 د،هدمی ارائه ترازهم نامثبت که دکنيمی زندگی کاونتی در اگر
 ودخ BHSO و D-SNP ششپو برای را برنامه همان يدانتومی
 دوگانه شرایط دارای مشتریان به ترازهم نامثبت .يدکن خابتان

 یک تحت را خود رفتاری و کیفيزی حتص ماتدخ ندکمی کمک
 کردن هماهنگ و دههند ارائه یافتن ارک این .کنند یریتمد برنامه
 .ندک می تر آسان را Apple Health و Medicare خدمات
 زیر در Medicare باز نام بتث زمانی ولجد از D-SNP در نام ثبت

 :ندک می پيروی

 شرایط واجد بار اولين برای که گامیهن .اوليه نام ثبت دوره
Medicare یدشو حقمل نامهرب یک به توانيد می د،دیش. 
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 ال،س هر دسامبر 7 تا اکتوبر 15 از .باز نام ثبت دوره
 را ای برنامه یا دهيد تغيير د،شوی ملحق برنامه به يدانتومی
 زمانی تا( شود می آغاز جنوری 1 ازشما ششپو .يدکن رها
 ).کند دریافت دسامبر 7 تا را شما درخواست مهنارب که

 

 باز نام ثبت دوره Medicare Advantage. تا جنوری 1 از 
Medicare Advantage Plan در اگر سال، هر مارچ
 به مدت این در بار یک توانيد می د،ای کرده

نام ثبت 31 
Medicare 

Original Medicare
Medicare 

Advantage Plan 

 یا ،دکني نام ثبت Apple Health BHSO در

 دریافت را Apple Health تاریرف صحت ششپو برنامه ونبد
 .دکني

 

 

 به یا هيدد غييرت دیگری
 اگانهدج دوایی برنامه به و( بروید

 برنامه يدانتو می بار یک فقط دتم این در :توجه ).یدنديوپب
 .دهيد تغيير را ها
 ما خدماتی منطقه راهنمای در را دهش تراز نام ثبت نقشه
 .خير یا است موجود شما کاونتی در تراز آیا ديببين تا يدنک دهاهمش
 چه؟ شمبا کاآالس بومی/آمریکایی ستپوخرس یک من اگر

 می شرایط واجد دو رایاد آالسکا وميانب/آمریکایی وستانسرخپ
 :ندناتو

 کيکلين .دارند معایبی و مزایا دامک هر شما، فردی شرایط به بسته
 آشنا ها گزینه این با شهری هند کلينيک کارکنان و ای قبيله صحت

 .دکنن کمک ودخ انتخاب در شما به توانند می و تندسه
 بوميان/آمریکایی وستانپسرخ ایبر Apple Health پوشش درباره
 .بياموزید بيشتر آالسکا
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 خانه از که زمانی یا اضطراری مواقع در مراقبت دریافت
 هستيد دور

 اضطراری یطراش در
 دکنيمی فکر که یدارد شدیدی یا ناگهانی حیص مشکل اگر

 عاجل بخس تریننزدیک به یا بگيرید استم 911 با است، اضطراری
 .بروید ایمرجنسی یا

 که يدهد اطالع ما به تا یدريبگ تماس ما با وقت اسرع در آن از پس
 .اید کرده دریافت مراقبت جاک از و اید داشته طراریضا عيتضو

 قبلی جوزم به نيازی ریطراضا مواقع در مراقبت جستجوی برای
 هر از يدتوان می طراریضا شرایط داشتن صورت در .یدارند

 .دکني استفاده ایمرجنسی یا طراریضا مرکز یا شفاخانه
 رفتاری صحت بحران

 رفتاری صحت بحران/اضطراری شرایط از ییهانمونه
 :ستا زیر موارد املش

 قراری بی طراب،ضا احساس
 دارد دنوابيخ در ناتوانی یا
 کناره خانواده و دوستان از

 ندک می گيری
 خوی و خلق تغييرات با

 شود می مواجه چشمگير
 دبين نمی گیزند برای دليلی
 رمخد وادمیا کوللا مصرف

 هدد می ایشزفارا

  درباره یا ندک می یدتهد

 خود کشتن یا رساندن آسيب
  ندک می صحبت

 ندک می دیناامي احساس
  عصبانيت یا خشم احساس

 ندک می نشده کنترول
  دام در ندک می احساس

  هيچ انيکه مثل است، افتاده
 داردن وجود خروج ایبر راهی

 می امانج پروا بی تارهایرف
 هدد

 

 

 

 

 

 روانی صحت حرانب دچار يدناسشمی که خصیش یا شما اگر
 .بگيرید ماست زیر در خود کاونتی رانحب خط با د،يتهس
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 گیزند تهدیدکننده طراریضا موارد برای :فوری کمک برای 
988  با روانی حتص ایمرجنسی ضعيتو برای یا 911 با

 .یدريبگ تماس
 یا روانی صحت بحران یک مورد در فوری کمک برای 

 از پيشگيری ملی نجات خط با :کشیدخو افکار
):1TRS-800-799-4889(1-800-273-8255 خودکشی

 988 شماره به یا یدريبگ تماس
 چنينهم .است دسترس در و رمانهحم رایگان، خط

 این .يدهد پيام یا یدريبگ تماس
365/7/24 

 حمایت به است ممکن که تيدسه عزیزانی از یکی نگران اگر
 .يدزنب زنگ را 988 يدانتو می باشد، داشته نياز رانحب

 شنگتنوا ابییازب راهنمای خط :رفتاری صحت بحران
ارجاع خط و اخلهمد یک (Washington Recovery Help Line)

 به مربوط ئلسام با که است کسانی ایبر ساعته 24 رانحب در
 قمار و رمخد مواد مصرف اختالل اویدت خدمات روانی، صحت
 شماره به زدن زنگ با .دکننمی نرم پنجه و دست آفرینمشکل

به د،گيریب تماس )  TTY( 3219-461-206-1 یا 1-866-789-1511
recovery@crisisclinic.org به یا يدنزب ایميل 
warecoveryhelpline.org

 :کنند برقرار ارتباط نوجوانان با صیخا ساعات
 در ننداتو می وجوانانن .يدنک اجعهرم

1-866-833-6546، 
.866teenlink.org 

 یتکاون بحران خط تليفون شماره
 یا شما برای تا یدريبگ تماس خود لیمح رانحب خط با نيداتو می
 مارهش .دکني خواسترد کمک خانواده اعضای یا دوستان از یکی
 :ببينيد زیر در را کاونتی حرانب های

 خطوط
 بحران

ها کاونتی  منطقه

1-800-803-8833 Cowlitz، Grays Harbor، 
Lewis، Pacific، 

Wahkiakum 

Great 
Rivers 

1-888-544-9986 Asotin، Benton، 
Columbia، Franklin، 

Greater 
Columbia 
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Garfield، Kittitas، Walla 
Walla، Whitman، Yakima 

1-866-427-4747 King King 
1-800-852-2923 Chelan، Douglas، Grant، 

Okanogan 
North 

Central 
1-800-584-3578 Island، San Juan، Skagit، 

Snohomish، Whatcom 
North 
Sound 

1-800-576-7764 Pierce Pierce 
1-888-910-0416 Clallam، Jefferson، Kitsap Salish 
1-877-266-1818 Adams، Ferry، Lincoln، 

Pend Oreille، Spokane، 
Stevens 

Spokane 

1-800-626-8137 Clark، Klickitat، Skamania Southwest 
1-800-270-0041 Mason، Thurston Thurston-

Mason 

ساعت 24:ایمرجنسی یا اضطراری های مراقبت  

 .است دسترس در تههف روز هفت و روز شبانه
صحت دهدهنئهراا از ساعت 24 عرض در :فوری مراقبت  

 .دکني یدزدبا دفتر از دیگر دهدهنارائه یا تان رفتاری
صحت دهدهنائهرا از روز 10 طی :معمول های مراقبت  

 مراقبت .دکني یدزدبا دفتر از دیگر دهدهنارائه یا تان رفتاری
 بازدیدهای شامل و است دهش ریزی برنامه معمول های
 یا فوری که است اییه گرانین برای ههندد ارائه منظم

 .نيستند اضطراری

 های مراقبت دهنده ارائه یک که زمانی برای انتظارات
 ببيند را شما صحی

 شما مراقبتی زهایيان به دهدهن ارائه یک دندی برای انتظار زمان
 دهدهنارائه دیدن برای را انتظار مورد انتظار هایزمان .دارد بستگی

 .يدنک مشاهده زیر در
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 يدشک طول االب های زمان از بيشتر دهنده ارائه یک دیدن برای اگر
 .یدريبگ تماس ما با

 ها نسخه

 نمی قرار شما BHSO برنامه حتت تاریرف صحت های خهنس
 شما انیجسم صحت مزایای از بخشی عنوان به ها نسخه .دنگير
 D خشب ششپو با دگانکنن نام ثبت .ندشو می داده ششپو

Medicare برنامه یقطر از Medicare Part D نسخه پوشش به 
 تجویزی دواهای پوشش مورد در .داشت خواهند دسترسی خود
 .بگيرید تماس ما با خود

 Community Health Plan of پوشش تحت مزایای
Washington 

 Community پوشش حتت خدمات و رفتاری حتص مزایا بخش این
Health Plan of Washington کاملی ليست این .هدد می شرح را 

 خود تاریرف صحت دهنده ارائه با .نيست پوشش حتت ماتدخ از
 ليست در یدراد نياز که خدماتی یا سرویسی اگر یا یدريبگ تماس
 در را ما ماتدخو مزایا يدناتومی .یدريبگ تماس ما با نيست

chpw.org کنيد دهاهمش. 
 نياز است ممکن ششپو حتت صحی هایمراقبت خدمات از برخی

 به نياز پوشش حتت غير ماتدخ همه .ندشاب داشته قبلی يدیأت به
 طریق از پوشش حتت غير ماتدخ .دارند ما از قبلی يدیات

Health از قبلی تأیيد به نياز شده یریتمد مراقبت برنامه بدون 
 .دارد

 نياز صورت در .شوند می ودمحد ها یددزبا ادتعد با خدمات از برخی
 گسترش یک نداوتمی شما دهدهنارائه بيشتر، بازدیدهای به

Apple
HCA 

( ودیتمحد
 ارائه از د،داری نياز

LE( ندک درخواست. 
 ندهد

 پوشش حتت غير ماتدخ به اگر
( قانون از ناتثاس یک که بخواهيد ودخ ه

 .ندک درخواست
 1561-440-800-1 شماره به ما با که دباشي داشته یاد به

(ETR 

TTY: 711)( در را ما دهدهن ارائه دایرکتوری یا یدريبگ تماس 
a-doctor-chpw.org/find تاریرف صحت دماتخ دریافت از قبل 
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 شما به که بخواهيد خود PCP از يدانتو می همچنين .دکني بررسی
 .کند کمک نياز مورد های مراقبت دریافت در

 اضظراری های مراقبت و مومیع خدمات

اضافی معلومات  خدمات
 هر در هفته در روز هفت روز، در ساعت 24

 .است دسترس در حدهتم ایاالت از نقطه
 یرارضطا خدمات

 ایمرجنسی یا

 یدبا ضطراریا غير های مراقبت تمام برای
 .ودش يدیات ما توسط

 خدمات
 شفاخانوی،

 سرپایی و تریسب

 ازني که دارید صحی مشکل یک که هنگامی
 در شما دگینز اما دارد، ریفو مراقبت به

 استفاده ریفو های مراقبت از ست،ني خطر
 .يدنک

 یورف اقبترم

 رفتاری صحت
 جهمعال و روانی حتص خدمات شامل رفتاری صحت خدمات
 یا یشماآز مشاوره، به نياز صورت در .است مواد مصرف اختالالت
 یک تا کنيم کمک شما به وانيمت می ما رفتاری، صحت از حمایت
 1561-440-800-1 شماره به ما با .يدکن داپي دههند ارائه

)TTY: 711( ارائه فهرست از را ای دهنهد ارائه یا یدريبگ تماس 
 .يدنک انتخاب ما دهدهن

فیاضا اتمومعل  خدمات

 است ممکن SUD معالجوی خدمات
 :باشد زیر واردم شامل

 ارزیابی 
 به رجاعا و مختصر اخلهمد 

 معالجه
 زدایی سم( رکت مدیریت( 
 سرپایی )اویدت( معالجه 
 دهرفش اییرپس یودات 

 اختالل یومعالج خدمات
وادم مصرف

 .(SUD) 
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 اقامتی و یربست یودات 
 سيهود( قضيه یتردیم( 

 حتت زمانی روانی صحت خدمات
 داکتر توسط که دنگيرمی قرار ششپو

 مشاور روانشناس، روانی، صحت
 ددکارم جوز،م ایراد روانی صحت

 خصصمت یا جاز،م کلينيکی اجتماعی
 دارای انوادهخ و ازدواج )درمانشناس(

 و ارزیابی شامل .ندشو ئهارا مجوز
 E&T).( مستقل معالجه

 یودات انی،رو صحت
 تریسب

 حتت زمانی روانی صحت خدمات
 داکتر توسط که دنگيرمی قرار ششپو

 مشاور روانشناس، روانی، صحت
 ددکارم جوز،م ایراد روانی صحت

 خصصتم یا جاز،م کلينيکی اجتماعی
 دارای انوادهخ و ازدواج )درمانشناس(

 .ندشو ئهارا مجوز
 است ممکن روانی صحت خدمات
 :باشد زیر واردم شامل

 فستن ارزیابی 
 فردی معالجه خدمات 
 دوایی مدیریت 
 همتایان حمایت 
 ختصرم تداوی و اخلهمد 
 خانوادگی معالجه 
 دهش ارائه روانی صحت خدمات 

 مسکونی يطمح یک در
 روانشناختی ارزیابی 
 انربح خدمات 

 یودات انی،رو صحت
 سرپایی

 مستقل معالجه و ارزیابی شامل
.(E&T) 

 یا جهمعال و یابیرزا
 شفاخانه در تریسب
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 به که هستند دولتی وجوه )GFS( ایالت-ومیمع های وقندص
 پرداخت به کمک برای )MCOs( دهش دیریتم مراقبت های سازمان
 به .شود می ارائه د،تنيسن Medicaid ششپو تحت که خدماتی
)BH( تاریرف صحت جهمعال برای ختت و اتاق ال،ثم عنوان

 ختبازپردا GFS با و نيست Medicaid ششپو حتت مسکونی
 .شود می

ً  معموال آنها .است متفاوت منطقه اساس بر GFS مالی خدمات
 متصل رفتاری صحت خدمات سایر به ضافیا بودجه تأمين برای
 .ندشو می

 البراتواری خدمات

فیاضا اتمومعل  خدمات

 یيدات به نياز است ممکن خدمات از برخی
 .دباشن داشته قبلی

 یراواترالب خدمات

 کودکان برای صحی های مراقبت خدمات

 نام به حیص های مراقبت مزایای از سال 21 زیر جوانان و کودکان
)EPSDT( اویدت و تشخيص ای، دوره و گامنزوده آزمایشات
 دماتخ از کاملی طيف شامل EPSDT.تندسه برخوردار

 .است ویلجمعا و خيصیتش آزمایشاتی،

 طریق از رفتاری صحت مزایای از برخی
of Washington

Health 
 می داده پوشش

Community Health Plan
Apple توسط دیگر برخی و شود

)اتدمخ برای هزینه( شده یریتمد مراقبت برنامه بدون
 بگيرید تماس ما با سواالت برای .شود می داده ششپو

 ندشومی داده ششپو Apple Health توسط ًمستقيما ها یشمازآ
 یا رفتاری جسمی، حتص بالقوه زهاینيا شناسایی به توانند می و

 به نياز است ممکن که دکنن کمک رشدی صحی های مراقبت
 .شدبا اشتهد یربيشت معالجه و يصتشخ
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EPSDT الزم طبی جهمعال و تشخيصی آزمایش گونه هر شامل 
 چنينهم و رفتاری و جسمی صحت عيتضو بهبود یا اصالح برای

 دارای که است کودکی از حمایت برای نياز وردم ضافیا خدمات
 .است رشد تاخير

 سرعت هشکا و شرایط شدن دترب از جلوگيری خدمات این هدف
 دسترسی EPSDT.است کودک حیص مراقبت مشکل تأثيرات

 انجوان و کودکان ایبر را صحی های مراقبت به مستمر و زودهنگام
 .کند می تشویق

 دهيممی ارائه که اضافی خدمات
 و خدمات ما .کنيممی حمایت افراد امتم صحت از ما ،CHPW در

 شما برای ایهزینه هيچ که دهيممی ارائه را بيشتری مزایای
 .شيداب داشته تریسالم گیزند کندمی کمک شما به و ندارد
 خط با ندانتو می BHSO اعضای .نرس یا پرستار مشاوره خط

 24 نرس یا پرستار مشاوره
(TTY: 711) 1-866-418-2920 

 نوع وردم در اییراهنم ایبر شده

 ندريبگ تماس در ما ساعته
 نام ثبت نرس یک با تا نيدزب زنگ را

 مورد است ممکن که قبتیمرا
 .دکني بتصح شدبا نياز

 همراه تليفون یک شرایط واجد است ممکن .+فیاضا مزایای
 قرارهای تا انرایگ نقل و حمل تخفيف، با Amazon Prime رایگان،
 در بيشتر جزئيات .شيداب دیگر موارد و صحی

chpw.org/member-center/behavioral-health/behavioral-
health-services-only-plan/ 

 دارای کودکان به کمک ایبر CHPW.وانانج برای خدمات
 این .دارد حورم جامعه و مکتب خانه، خدمات رفتاری، نيازهای
 بين هماهنگ مراقبت و فشرده روانی حتص ماتدخ شامل حمایت
 .شود می شما کودک دگاندهن ارائه
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 است ممکن که اضافی مراقبت هماهنگی خدمات
 دهيم ارائه

 خود اوليه نيازهای به باید داتبا ودخ صحت از مراقبت برای
 تيم Community Health Plan of Washington.نيدک گیرسيد

 محلی منابع به نيازها این از برخی برای را شما جامعه حمایتی
 ارجاع کنيم، اساییشن را منابع وانيمت می ما .ندک می متصل
 های حمابت .کنيم هماهنگ شما گانددهن ارائه با و دهيم

 جامعه در موجود های برنامه و منابع با را شما تواند می اجتماعی
 می شما .ندک متصل غذا و نقل و حمل کن،سم :مانند شما،

 اعضای از یکی یا بخواهيد خودتان را جامعه حمایتی ماتدخ يدناتو
 مانند سایرین، .ندک درخواست شما برای را آنها نداوت می خانواده
 از ترخيص ریزان مهنارب صحی، های مراقبت دگاندهن ارائه

 توانند می نيز ما، مراقبت یریتمد کارکنان و مراقبان شفاخانه،
 قبل .ندده ارجاع جامعه حمایت به دماتخ به اتصال برای را شما
 جازها به د،ينک دریافت را جامعه حمایتی ماتدخ يدنابتو اینکه از

 7006-418-866-1 شماره با تربيش وماتمعل برای .داریم نياز شما
 .یدريبگ تماس

 که ماتیخد یا معالجه با ارتباط در شما به وانيمتمی چنينهم ما
 ABA:مانند کنيم، کمک يدباش داشته نياز آنها به است ممکن

 PACT ،)فشرده ماتدخ با پيوند(WISe ،)کاربردی رفتاری تحليل(
 طوالنی بستری اویدت(CLIP و )قاطعانه اجتماعی اویدت برنامه(

 ندکن کمک شما به ننداتو می ما ارکنانک از یک هر ).کاندکو مدت
 مارهش با سواالت، یا ارجاع برای .شوید هدایت خدمات آن به تا

1-800-440-1561)TTY: 711( ليلحت ارجاعات برای .بگيرید استم 
- بگيرید ماست ما صیتصاخا تليفون خطوط با لطفا کاربردی، رفتار

 ABA:1-866-418-7004، 1-866-418-7005 تليفون شماره
)DSNP.( ما با زیر آدرس در یميلا طریق از توانيدمی نينچهم 

 caremgmtReferrals@chpw.com:یدريبگ تماس

 مراقبت از فراتر اجتماعی های حمایت .جامعه های حمایت
 بر که شما گیزند های جنبه سایر در کارکنان .است طبی های
 جامعه های حمایت .نندک می کمک ذاردگ می تأثير شما صحت
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 شود مطمئن د،کني پيدا ارپاید مسکن کند کمک شما به نداوت می
 های اتمالق قرار به که ندک حاصل طمينانا د،ریدا کافی ایغذ که

 به را شما و د،داری نقل و حمل برای ای وسيله آن از و خود طبی
 .کند می صلمت لیمح منابع سایر

 به مربوط مسائل و انیجسم صحت دیریتم .مراقبت مدیریت
 ما مراقبت یریتمد تيم .باشد دشوار تواند می رفتاری صحت

 به شما صیشخ دوسيه یرمد .ندک کمک شما به تا استجاین
 و کرده شناسایی را خود صحی دافاه تا دکن می کمک شما
 و ماتدخ کردن هماهنگ ایبر چنينهم آنها .کنيد ریزی برنامه
 د،ارید نياز احساس بهترین برای که فیختلم صحی هایبرنامه
 .داشت ندهاخو حضور

 نانچهم د،دیش خارج شفاخانه از اینکه از بعد .مراقبت انتقال
 انتقال تيم .یدارد نياز حمایت به کامل بهبودی از ميناناط برای

 شود مطمئن تا کند می کار شما شفاخانه با CHPW مراقبت
 با شفاخانه از خروج از پس آنها .است ساده شما خيصرت انتقال
 خواهند مطمئن آنها .ندکن می بررسی را شما تليفونی تماس یک
 مورد دواهای و يدسرب خود بعدی قرارهای به نيداتو می که شد
 .نيدک دریافت را دخو نياز

 یک کمک با .کنيم کمک توانيم می ما .کنيد ترک توانيد می
 سگرت گی،دزن برای رکت برنامه با منابع سایر و وب حمایت مربی،

 .بياموزید بيشتر it-for-lifechpw.org/qu/ در .يدکن ترک را
 مدیریت تواندمی Health Homes مهبرنا چگونه که بياموزید
 ندناتو می شرایط واجد اعضای .کند ترانآس را شما مراقبت

 .ندکن دریافت کمک مراقبت، هماهنگی انتقالی، های مراقبت برای
 يدناتو می .دیگر موارد بسياری و مراقبت یریتمد صحی، آموزش
 را بيشتر معلومات

 .يدکن دریافت chpw.org/health-homes در

 صحت سازی یکپارچه برنامه .کنيد مدیریت را خود روان صحت
 صحت گانددهن ارائه به ترآسان دسترسی کانما شما به روانی
 می افیضا هزینه ونبد را يهولا های مراقبت کيکلين در روانی
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 مشورت صصانمتخ با ندناتومی بتمراق دگانکننهماهنگ .هدد
 برای .کنند ارائه روانی صحت ارجاع شما برای نياز صورت در و دکنن

 گاندنماین از یکی با بيشتر علوماتم کسب
Community Health Plan of Washington مارهش به 

TTY: 711) 1-800-440-1561( يدکن بتصح. 

 مدیریت مراقبت برنامه بدون Apple Health خدمات
 گيرند می قرار پوشش تحت شده

 هزینه( شده یریتمد مراقبت مهنارب بدون Apple Health ششپو
 ماتدخ و مزایا جامعه، بر مبتنی های برنامه سایر یا )دماتخ برای
 پوشش یدا کرده نام ثبت ما در که زمانی حتی را زیر در دهش ذکر
 کمک شما به تا کرد خواهيم هماهنگ شما PCP با ما .هدد می
 را ودخ تمراقب و يدشاب داشته دسترسی ماتدخ این به کنيم

 ماتدخ کارت از باید خدمات همه ایبر .دکني هماهنگ
ProviderOne دکني استفاده خود. 

 فهرست جااین در که دارید ماتیخد یا مزایا مورد در سؤالی اگر
 ونبدرا Apple Health ششپو .یدريبگ تماس ما با است، دهنش

 تماخد از کاملی فهرست برای دهش دیریتم مراقبت برنامه کتابچه
-hca.wa.gov/assets/free-or-low:دکني دهاهمش

.cost/19-065.pdf 

فیاضا اتمومعل  خدمات
 به اییوه سالنوآمب لنق و لحم خدمات متما

 از شود، می ارائه Apple Health مشتریان
 مراقبت سازمان یک در که افرادی جمله

 .اند کرده نام ثبت )MCO( شده مدیریت

 سالنوآمب خدمات
 )هوایی(

 زمينی النسوبمآ نقل و حمل خدمات تمام
 مشتریان به طراری،اض غير و اضطراری

Apple Health، یک در که افرادی جمله از 
 ثبت )MCO( شده مدیریت مراقبت سازمان

 .شود می ئهراا د،ان کرده نام

 سالنوآمب خدمات
 )زمينی(
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فیاضا اتمومعل  خدمات
انربح ماتدخ شما، دگینز لمح ساسا رب  انربح خدمات

 برای .است دسترس در شما از ایتحم برای
 با گیزند دهننک یدتهد ضطراریا عيتضو یک

 صحت ایمرجنسی ضعيت و یک برای یا 911
 ها شماره برای .یدريبگ تماس 988 با روانی

 .دکني مراجعه 26 صفحه به خود نطقهم در
 از پيشگيری اتحي ملی خط برای

 یا یدريبگ تماس 988 شماره به :خودکشی
 8255-273-800-1 با یا کنيد ارسال پيام

 TTY کاربران د،گيریب تماس
1-206-461-3219 

 اختالل هایحرانب یا روانی صحت برای
ً اداری خدمات انسازم با لطفا واد،م مصرف

 .یدريبگ تماس )BH-ASO( رفتاری صحت
 صفحه در يدناتومی را تليفون هایشماره

 :دکني دايپ زیر آدرس در یا باال 26
hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-

care/i-need-behavioral-health-
.support/mental-health-crisis-lines 

MSS خدمات زایمان از پس و باردار افراد به 
 یا خانه در را پيشگيرانه آموزشی و صحی
 سالم بارداری به تا هدد می ارائه کار محل

 .ندک کمک سالم نوزادی و
ICM سال یک تا کودکان که اییهخانواده به 
 حوهن و مورد در تا کندمی کمک دارند

 حمایتی خدمات
 اول دمق مادران
MSS)(، مدیریت 
 وزادن دوسيه

ICM)( آموزش و 
 CBE)( زایمان

 آموزشی اجتماعی، طبی، منابع از استفاده
 تا بياموزند جامعه نياز مورد منابع سایر و

 .کنند رشد ندنابتو خانواده و کودک
CBE و باردار افراد برای گروهی های صنف 
 ائهرا یک سطوت که مانیز اهآن حامی ادراف
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 داده وزشآم یيدات دورم HCA CBE دهدهن
 ملشا اتموضوع .ندک می فراهم شود، می

 تغذیه، بارداری، در دهنده هشدار عالئم
 طول در چهآن زایمان، مهنارب شيردهی،

 ایمنی و داشت، انتظار یدبا والدت و زایمان
 .است نوزاد
 به شما، منطقه در اندهندگ ئهراا برای

hca.wa.gov/health-care-services-
supports/apple-health-medicaid-

coverage/first-steps-maternity-and-
infant-care دکني مراجعه. 

 ستما ما با ماتدخ نای به سیردست ایرب
 .یدريبگ

 های اقبترم
 روانی صحت

 تریسب

Apple Health لنق و لحم خدمات ینهزه 
 مراقبت های نوبت از و به )ترانسپورت(

 پرداخت را نياز مورد ضطراریا غير صحی
 ودیتمحد و ماتدخ از اطالع برای .کند می
 نماینده( نقل و حمل دهنده ئهراا با ها

 .یدريبگ تماس خود منطقه در )ترانسپورت
 مناسب شما ای منطقه ترانسپورت نماینده
 برای را نقل و حمل ترین ینههز کم و ترین
 نماینده از فهرستی .دهد می ترتيب شما
 در توانيدمی را ترانسپورت های

hca.wa.gov/transportation-help دايپ 
 .دکني

 ایرب لنق و لحم
 های اتمالق قرار
 غير طبی

 اضطراری

 )شوند نمی شامل( شده مستثنی خدمات
 مراقبت برنامه بدون Apple Health یا ما پوشش حتت زیر خدمات
 د،کردی دریافت را ماتدخ این از یک هر اگر .نيستند شده مدیریت
 ما با دارید، سوالی اگر .یدازدربپ را بل یدشو جبورم است ممکن
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 .یدريبگ تماس

فیاضا اتمومعل  خدمات
 ی،و دهقيع مانرد ،ندی رب مبتنی اعمال

 هوميوپاتی یا اهیيگ اویدت
 نیزجایگ اهایود

 و جاودزا هورمشا
 جنسی رابطه

 فاهیر لسایو
 شخصی

 :از ندترباع دهحتم ایاالت قلمروهای
• کویپورتور 
• گوام 
 حدهتم ایاالت جينروی جزایر 
 شمالی ماریانای جزایر 
 یکاییرآم آیوسام 

 که خدماتی
 قانون توسط
 و ایالتی یا فدرال

 و قلمروها
 جازم آن متصرفات
 .نيست
 دهش ائهرا خدمات

 ایاالت از خارج در
 حدهتم

 شما صحی معلومات به دسترسی

 از ایجنبه هر یا صحی برنامه دهنده،ارائه از اگر
 هستيد ناراضی تان مراقبت

 تماس 1561-440-800-1 شماره به ما با شکایت، یک ثبت برای
 :يدسیبنو زیر آدرس به ما به یا )TTY: 711( یدريبگ

1111 3rd Ave, Suite 400 
Seattle, WA 98101 

 گویند می این به .دارید کایتش حق شما جازم مایندهن یا شما
 .کنيد ثبت را خود شکایت کنيم می کمک شما به ما .شکایت

 :باشد زیر مورد در تواند می ها دادخواهی یا یاتاکش
38 



 

 

       
        
            

  
         
          
           

  

               
             

             
               

        
     

            
           

           
          

          
         

           
       

              
   

      
  

 
  

 
   

   
 

 
 

 

شما داکتر دفتر در مشکل  

تان داکتر از بل یک دریافت  

می ارسال صيالتتح به طبی بل نشدن پرداخت دليل به  

 .شود
  .شما با وردخبر حوهن یا شما مراقبت کيفيت

  .صحی برنامه یا داکتران توسط دهش ارائه خدمات

صحی های مراقبت دریافت برای که دیگری مشکل هر  

 .دارید

 یا کایتش که دهيم اطالع شما به نامه یا تليفون طریق از یدبا ما
 در باید ما .ایم کرده دریافت کاری روز دو ظرف را شما دادخواهی

 نداوت نمی اما کنيم، گیرسيد شما های نگرانی به وقت رعسا
 نسخه یک ما با ماست با توانيد می .شدبک طول روز 45 از يشب

 .يدکن دریافت را ما شکایت پاليسی از رایگان
Ombuds)بازرس منازعه، حل صصختم( 

Ombuds رمانهحم و رایگان کمک ارائه برای که است شخصی 
 در شما رفتاری حتص ماتدخ به مربوط هاینگرانی رفع برای

 صحت از کایتش داشتن صورت در توانند می آنها .است دسترس
 گرانین رفع به منصفانه دادرسی یا دنظرجدیت درخواست رفتاری،
 Ombuds.کنند کمک ممکن سطح ترین پایين در شما های

 ارائه صیشخ وسطت این .شماست صحی برنامه از مستقل
 اعضای از یکی یا اشتهد تاریرف صحت اتخدم که شودمی

 .است داشته رفتاری حتص ماتدخ اشخانواده
 خود نطقهم در Ombuds با استم برای زیر های تليفون شماره از

 :يدنک استفاده
Ombuds 

 حل متخصص(
 منازعه،

 )زرسبا

ها نتیوکا  منطقه

1-800-803-8833 
 یا

360-561-2257 

Cowlitz، Grays Harbor، 
Lewis، Pacific، 

Wahkiakum 

Great 
Rivers 
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Ombuds 
 حل متخصص(

 منازعه،
 )زرسبا

ها نتیوکا  منطقه

1-888-544-9986 
 یا

509-808-9790 

sotinA، Benton، 
Columbia، Franklin، 

Garfield، Kittitas، Walla 
Walla، Whitman، Yakima 

Greater 
Columbia 

1-866-427-4747 
 یا

206-265-1399 

King King 

509-389-4485 
 یا

1-800-852-2923 

Chelan، Douglas ، Grant، 
Okanogan 

North 
Central 

1-800-584-3578 
 یا

360-528-1799 

Island، San Juan، 
Skagit، Snohomish، 

Whatcom 

North 
Sound 

1-866-427-4747 
 یا

253-304-7355 

Pierce Pierce 

1-888-910-0416 
 یا

360-481-6561 

Clallam، Jefferson، 
Kitsap 

Salish 

1-877-266-1818 
 یا

509-655-2839 

damsA، Ferry، Lincoln، 
Pend Oreille، Spokane، 

Stevens 

Spokane 

1-800-626-8137 
 یا

509-434-4951 

Clark، Klickitat، 
Skamania 

Southwest 

1-800-270-0041 
 یا

360-489-7505 

Mason، Thurston Thurston-
Mason 
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 اداری جلسات و نظر تجدید رد، مورد در مهم ماتومعل

 خدماتی شما صحی برنامه که است زمانی )یرشذپ عدم( ردیه
 .ندکنمی پرداخت یا تأیيد اید،کرده واستدرخ داکتران یا شما که را

 ارسال شما برای ای نامه کنيم، می رد را ماتیخد ما که هنگامی
 رد را درخواستی سیسرو چرا که گویيم می شما به و کنيم می
 و حقوق .است ما تصميم رسمی ميهالاع مهنا این .ایم کرده

 اطالع شما به نظر تجدید درخواست حوهن مورد در را خود معلومات
 .هدد می
 معلومات تمام نبوده، صحيح که يدکن می فکر ،دهستي مخالف اگر

 یدبا ميمصتدکني می فکر یا است، دهنش تهفرگ نظر در طبی
 بررسی خواسترد دارید حق ود،ش بررسی دیگری شخص توسط
 ما .نظر تجدید ميگویند این به .دباشي تهداش را تصميمی هر دمجد
 .هيددب نظر یدتجد درخواست تا کنيم می کمک شما به
 دوباره خواهيدمی ما از که است زمانی دیدنظرتج ستاوخرد

 دهش رد ماتدخ برای يدناتومی .کنيم بررسی را تاندوسيه
 کنيم کمک شما به توانيم می ما .يدکن دنظرجدیت درخواست
 خصشیا Ombuds ده،ندهارائه .هيددب نظر یدجدت درخواست

 امضا اگر د،کن نظر یدتجد درخواست شما برای نداوتمی دیگری
 اگر .نيدک اعالم دنظرجدیت درخواست با را خود موافقت که دکني
 به کنيم،می بررسی را ودخ تصميم که زمانی تا خواهيدمی

 ایبر روز 10 طفق د،دهي ادامه کنيدمی دریافت که خدماتی دریافت
 پاسخ شما به کتبی صورت به ما .دارید صتفر دنظرخواهییتجد

 را شما دنظردیجت درخواست که گویيممی شما به و داد خواهيم
 روز 14 ظرف ما موارد، بيشتر در .ایمکرده دریافت روز پنج ظرف

 برای اگر .گرفت خواهيم تصميم و کرده بررسی را شما رظدندیجت
 شما به یدبا باشيم، داشته نياز بيشتری زمان به گيری تصميم
 .شود گرفته روز 28 ظرف یدبا جدیدنظرت تصميم .بگویيم
 نظر یدتجد درخواست کتبی یا شفاهی صورت به يدانتو می شما
 دکني ارسال زیر آدرس به را کتبی نظر یدتجد خواسترد .دکني

1111 3rd Ave, Suite 400, Seattle, WA 98101 (206) فکس یا 
 به وانيمت می ما .customercare@chpw.org ایميل یا 652-7040

 برای .يدکن ثبت را خود نظر یدتجد درخواست کنيم کمک شما
41 
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 1561-440-800-1 شماره به شفاهی، دنظرجدیت درخواست
)TTY: 711( بگيرید تماس ما با. 

 هيدد ادامه اتدمخ دریافت به رظدندیجت ندیآرف طول در اگر :توجه
 مجبور ستا ممکن د،يهدب دست از را دنظردیجت درخواست و

 .بپردازید ایدکرده دریافت که را یخدمات هزینه شوید
 داکتر یا شما فوری، رفتاری صحت شرایط برای .است فوری اگر
)فوری( سریع دنظردیجت درخواست ما با ماست با انيدتومی تان
 سه عرض در د،نکمی جابیا شما رفتاری صحت وضعيت اگر .دکني
 واستدرخ برای .شودمی گرفته تصميم شما مراقبت درباره روز
 اگر .دارید نياز ترسریع تصميم به چرا بگویيد ما به سریع، رظدندیجت

 همان در شما دنظردیجت درخواست کنيم، رد را شما درخواست
 اگر .شودمی بررسی باال در شده ذکر زمانی های ودهمحد

 دنظردیجت درخواست از شما درخواست تغيير بر مبنی ما تصميم
 د،دارین دوست را استندرد دنظرجدیت درخواست به سریع
 برای شما درخواست رد صورت در .نيدک شکایت يدانتومی

 تماس شما با کرد اهيمخو تالش سریع، دنظرجدیت درخواست
 پاسخ ؤالیس هر به و دهيم توضيح را آن دليل بتوانيم تا بگيریم
 خواسترد از شما درخواست تغيير بر مبنی ما تصميم اگر .دهيم

 دوست را استندرد دنظردیجت درخواست به سریع رظدندیجت
 ميمصت از پس روز دو طی باید ما .دکني شکایت توانيدمی د،ریدان

 .کنيم ارسال کتبی اطالعيه یک گيری،
 که دارید را حق این د،تييسن موافق جدیدنظرت ميمصت با اگر

 لسهج یکدر .يدکن اداری دگیيرس یا دادرسی درخواست
 یا ما برای که اریدا حقوق ضیاق یک اداری، رسيدگی یا دادرسی

HCA ندک می بررسی را شما يهوسد د،کن نمی کار. 
 واستدرخ برای ما نظرددیتج تصميم تاریخ از روز 120 شما
 از قبل که را اتیخدم خواهيدمی اگر .دارید صتفر اداری گیرسيد
 دارید صتفر روز 10 فقط دهيد، امهدا یددرکمی دریافت ما نمودن رد
 .يدکن اداری گیرسيد درخواست تا

 يدیبگو اداری جلسات دفتر به باید اداری، دگیيرس واستدرخ برای
 دليل .است دخيل Community Health Plan of Washington که
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 خییرتا و ده؛ش رد که خیتاری ه؛شد رد خدماتی چه رسيدگی؛
ً  آدرس نام، حتما همچنين .است دهش رد نظر یدتجد درخواست که

 .دکني درج را خود تليفون شماره و
 :طریق از گیرسيد برای درخواست ارسال

 ارهمش به )oah.wa.gov( اداری جلسات دفتر با تماس .1
1-800-583-8271، 

 یا
 :به نامه .2

Office of Administrative Hearings
P.O. Box 42489 

Olympia, WA 98504-2489 
 دیگری خصشاز یا يدکن صحبت وکيل یک با يدانتو می شما

 گینمایند دگیيرس یا دادرسی جلسه در را شما که هيداوخب
nwjustice.org به د،داری نياز کمک به وکيل یافتن برای اگر .کند

 1014-201-888-1 در NW Justice CLEAR خط با یا يدنک مراجعه
 .یدريبگ تماس

 برای خود ميمصت وضيحت برای ای اطالعيه اداری دگیيرس ضیقا
 این د،ارید خالفتم گیرسيد ميمصت با اگر .ندک می ارسال شما

ً  واستدرخ با یا HCA استيناف هيئت به مستقيما که دارید را حق
)IRO( مستقل بازنگری ازمانس یک توسط خود دوسيه بررسی
 .يدکن اعتراض ميمصت این به نسبت
 در نظر دیجدت یبرا یدامقا که یورتصدر :مهم ی زمان تیدمحدو
 ظرف یدگيرس لسهج ميتصم د،ينده جامنا یدگيرس ميتصم مورد
 .شود یم لیتبد یینها حکم به پست ارسال خیتار از پس روز 21
 خواسترد ديتوان یم د، یدار خالفتم یدگ يرس ميتصم با اگر

 ودیارند مستقل یبررس به یازين شما .ديکن مستقل یبررس
HCA اف ياست ئتيه از و دیذرگب لهرحم نیا از است ممکن  ن

 .ديکن یبررس درخواست
IRO برای که ميشود جامنا تریکدا یک توسط مستقل بررسی یک 
 و یدريبگ تماس ما با یدبا ،IRO واستدرخ برای .ندک نمی کار ما

 IRO یک از دگی،يرس گيری تصميم نامه دریافت از پس روز 21 ظرف
43 
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 را افیضا معلومات نهگو هر یدبا شما .نيدک بررسی درخواست
 تصميم .يدهد قرار ما اختيار در IRO درخواست از پس روز پنج ظرف
IRO داد خواهيم اطالع شما به را. 
 استم )TTY: 711(1561-440-800-1 شماره با راهنمایی برای
 یک درخواست است ممکن است، خطر در شما صحت اگر .یدريبگ

 شتهاد را بررسی این درخواست اگر .يدشاب داشته سریع تصميم
 بازنگری سازمان به کاری روز سه ظرف شما دوسيه د،باشي

IRO ( مستقل
تصميم .یدازردپب ای هزینه بررسی

 این برای نيستيد جبورم شما .شد خواهد ارسال )
IRO خواهيم العاط شما به را 

 .داد
 جدیدنظرت ضیقا یک از نيداتومی نيستيد، موافق IRO ميمصت با اگر
 بررسی را شما دوسيه تا دکني خواسترد HCA استيناف هيئت از

 تصميم نامه دریافت از پس تا یدراد صتفر روز 21 فقط شما .کند
IRO، عیقط رظدندیجت قاضی مميتص .دکني بررسی خواسترد 
 دوسيه بررسی برای دنظردیجت ضیاق از درخواست برای .است
 :شما

 یا
 

 

 د،گيریب تماس 5212-728-844-1 شماره با

 :به يدنویسب نامه
HCA Board of Appeals 

P.O. Box 42700 
Olympia, WA 98504-2700 

 شما حقوق

 :یدراد حق شما نام، ثبت یک عنوان به
 

 

 اوی،تد از امتناع جمله از خود، صحی های مراقبت درباره
 رفتاری و فيزیکی صحت ماتدخ شامل این .بگيرید تصميم
 .شود می
 از نظر صرف موجود، معالجوی های ینهزگ مامت مورد در

 .شوید مطلع هزینه،
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PCP يدده تغيير یا انتخاب را خود.  

خود حیص برنامه در دیگری دهنهد ارائه از را دوم نظر  

 .يدکن فتدریا
  .نيدک دریافت موقع به را خدمات

با .است ممنوع عيضبت .شود رفتار کرامت و احترام با  

 ملی، منشاء رنگ، نژاد، ليلدبه تواننمی کسهيچ
 یا دهقيع هب،مذ سن، جنسی، ترجيحات جنسيت،
 .کرد رفتار ناعادالنه یا فاوتمت )وليتمعل( اشناتوانی

ونبد خود های ینگران و صحی های مراقبت مورد در  

 .يدکن بتصح آزادانه دیب جهنتي هيچ
مربوط علوماتم و دکني محافظت خود خصوصی حریم از  

 .دارید نگه نهرماحم را خود مراقبت به
دریافت و بخواهيد کاپی یک خود صحی یا طبی بقاوس از  

 .دکني
طبی دوسيه در الحاتیصا و دکني خواسترد نياز، صورت در  

 .يدده امانج خود
  :مورد در اتمعلوم کسب و استدرخو

 .شما پوشش تحت خدمات و صحی های مراقبت •
 سایر و متخصصان به ارجاع حوهن و شما دههند ارائه •

 .دگاندهن ارائه
• 

• 

• 

• 

 ئهارا به شما طبی های مراقبت هزینه ختپردا نحوه
 .شما دگاندهن
 از خاصی انواع چرا ینکها و مراقبت ایبر ها گزینه همه

 .نيدک می دریافت را مراقبت
 مراقبت مورد در دادخواهی یا شکایت ثبت برای چگونه

 یا خدمات رد مورد در بازنگری درخواست در کمک یا
 .نيدک دریافت کمک نظر یدتجد درخواست
 ها، روش و ها پاليسی شامل ما سازمانی ساختار

 .است تغييرات يهتوص حوهن و عملی، هایدستورالعمل
و حقوق و خدمات مزایا، ها، پاليسی ساليانه اقلدح  
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 .کنيد دریافت را اعضا هایمسئوليت
 به خود های مسئوليت و حقوق وردم در اییه يهتوص

Community Health Plan of
 .دهيد ئهارا

 

 اعضای از یکی عنوان

 .يدکن دریافت را حرانب های تليفون شماره از ليستی
 یا ذهنی پيشبرد های دستورالعمل های فورم تکميل برای
 .نيدک دریافت کمک طبی

 ماش های مسئوليت

 :يدکن می موافقت شما ده،نکن نام ثبت یک عنوان به
مراقبت و صحی نيازهای وردم در خود گانددهن ارائه با  

 .يدکن صحبت تان صحی های
از خود، صحی های مراقبت مورد در گيری تصميم به  

 .ریديبگ تصميم داوی،ت از امتناع جمله
در امکان حد تا و يدناسشب را خود حیص مشکالت  

 .نيدک شرکت دهش توافق معالجوی اهداف
Community Health Plan of و خود دگاندهن ارائه به

 .يدهدب خود صحت مورد در مکمل معلومات
 

 با که مراقبتی برای را خود دهنده ارائه های دستورالعمل
 .دکني الدنب اید کرده موافقت آن
 اگر .يدباش وقت سر و نيدک حفظ را ها مالقات های قرار
 دفتر با کنيد، لغو را القاتم قرار یدبا یا بيایيد دیر است قرار
 .بگيرید ماست خود دههند ارائه

 برای باید که هيددب خود دگاندهن ارائه به را معلوماتی
 .دکنن پرداخت پول شما به خدمات ارائه

 شناسایی کارت و
 قرار همه در را

 پوشش حتت که ماتیخد و خود حیص برنامه مورد در
 .يدکن کسب معلومات تندسه
 .يدکن ادهفاست صحی های مراقبت ماتدخ از نياز صورت در

Washington 
 

 

Washington 
 

 

 

ProviderOne 
Community Health Plan of Washington

 .بياورید خود های مالقات

خدمات کارت  
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 این اگر .دکني استفاده درستی به صحی مراقبت ماتدخ از 
 هماهنگی و بررسی برنامه در است ممکن د،ينکن را کار

 یک ،PCP یک به شما برنامه این در .کنيد نام ثبت مریض
 یک و شده کنترل مواد برای کننده ویزجت یک دواخانه،

 داده تصاصاخ طراریضا غير های مراقبت برای نهاخلفش
 .يدنابم برنامه همان در ماه 12 قلادح باید شما .یدا شده

 بارداری، مانند کرد، تغيير شما عيتضو یا خانواده اندازه اگر 
 برای بودن شرایط واجد یا آدرس تغيير دگی،فرزندخوان تولد،
 .دهيد اطالع HCA به ها، بيمه سایر یا Medicare بيمه

 از استفاده با Washington Healthplanfinder در 
wahealthplanfinder.org، یدتمد ساالنه را خود ششپو 

 تأهل، ضعيتو د،درآم مانند را تان حساب در تغييرات و يدنک
 شدن شرایط اجدو و آدرس، تغيير دگی،فرزندخوان تولد،
 .کنيد گزارش را ها بيمه سایر یا Medicare يمهب برای

 )احتياطی نامه وصيت( قبلی های دستورالعمل
 چيست؟ قبلی دستورالعمل

 های مراقبت برای را شما های انتخاب قبلی، دستورالعمل یک
 داکتر به قبلی دستورالعمل .دهد می قرار کتوبم صورت به صحی

 :یدگو می شما خانواده و
 خواهيد نمی یا خواهيد می را صحی های مراقبت نوع چه 

 :اگر
 .يدهد می دست از را خود ریياهوش شما •
 صحی های مراقبت مورد در توانيد نمی دیگر شما •

 .يدکن گيری تصميم
 چه که بگویيد خود خانواده یا داکتر به يدانتو نمی شما •

 .خواهيد می مراقبتی نوع
 دااه را خود دنب اعضای رگم از پس خواهيد می شما •

 .يدنک
 مورد در دیگری شخص خواهيد می توانيد، نمی اگر •

 .گيردب تصميم شما صحی های مراقبت
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 یا شما عزیزان که است معنی این به قبلی دستورالعمل داشتن
 های انتخاب شما های خواسته اساس بر توانند می شما داکتر
 ایالت در قبلی دستورالعمل نوع سه .دهند امانج شما ایبر طبی

 :دارد وجود واشنگتن
 به قادر شما اگر .صحی های مراقبت برای بادوام نامه وکالت .1

 می امن را دیگری شخص د،تييسن خود ایبر گيری تصميم
 .بگيرد را صحی یا طبی تصميمات شما برای تا دیگير

 این ).کردن دگینز اراده( صحی مراقبت قبلی دستورالعمل .2
 تداوی يدواهخمی آیا که گویدمی مردم به مکتوب بيانيه
 .خير یا شود امانج عمرتان کردن ترطوالنی ایبر هایی

 عضو ایاهد درخواست .3

 زمان هر توانيدمی شما .يدکن صحبت خود نزدیک اطرافيان و داکتر با
 معلومات يدانتو می .دکني لغو را قبلی دستورالعمل یک بخواهيد که

 قبلی های دستورالعمل مورد در شفاخانه یا داکتر ما، از را بيشتری
 :يدناتو می همچنين شما .يدکن دریافت
 

 

 است هرکسی برای )POLST( ارپاید اویدت برای داکتر دستور فورم
 وردم در گيری تصميم به نياز و دارد جدی حیص ضعيتو یک که
 برای POLST فورم از اندوت می شما دهنده ارائه .دارد ارپاید اویدت

 و واضح طبی دستورات عنوان به شما های خواسته دادن نشان
 درباره بيشتر اتمعلوم کسب ایبر .کند استفاده خاص

 .یدريبگ تماس ما با قبلی هایدستورالعمل

 در را خود حیص برنامه های پاليسی تا نيدک درخواست
 .ببينيد قبلی های دستورالعمل مورد
 به را خود شکایت د،نش رعایت شما دستورالعمل اگر

Community Health Plan of Washington یا HCA ارسال 
 .دکني
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 روانی صحت قبلی های دستورالعمل

 چيست؟ روانی صحت قبلی دستورالعمل

 که است قانونی مکتوب سند یک روانی صحت قبلی دستورالعمل
 شود یدشد درقنآ شما روانی صحت التمشک اگر هددمی يحتوض
 این .افتدمی اتفاقی چه د،اشيب داشته نياز دیگران کمک به که

 یا/و باشد شده تلمخ شما اوتضق که شدبا زمانی است ممکن
 .يدباشن موثر ارتباط برقراری به قادر

 نمی یا خواهيد می را رفتاری چه اینکه مورد در را دیگران نداوت می
 گيری تصميم اختيار او به که را فردی تواند می و ندک گاهآ خواهيد

 .ندک شناسایی اید داده را شما طرف از
 دارید، جسمانی صحت از مراقبت پيشبرد برای دستورالعملی اگر
 اریدبگذ ميان در خود روانی حتص ماتدخ دهدهن ارائه با را آن باید
 .نندابد را شما های خواسته آنها تا

 تکميل را روانی صحت قبلی دستورالعمل یک چگونه
 کنم؟

 و روانی حتص قبلی دستورالعمل فورم از نسخه یک يدانتومی
-hca.wa.gov/free-or در را آن تکميل نحوه درباره بيشتر معلومات

low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-
support/mental-health-advance-directives نيدک دریافت. 
مراقبت دهدهن ارائه ، Community Health Plan of Washington

 در شما به ننداتو می نيز شما Ombuds یا تاریرف صحت های

 خدمات و حياتی مزایای ششپو

 :بگيرید تماس ما با بيشتر معلومات برای .کنند کمک ورمف تکميل

 ستفادها سوء و )کردن تلف( اتالف تقلب، از جلوگيری

 ماليات نشود، کنترول استفاده سوء و اتالف تفلب، که زمانی
 برای توان می را ها پول این .ندازدرپمی پول یا هزینه دگاندهن

Apple Health
 بهصرنحم موقعيتی در شما گان، دهکنن نام

 استفاده جامعه در
 فرد ثبت عنوانبه .کرد
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 صورت در .تيدسه بيهوده یا متقلبانه هایروش اساییشن برای
 :دهيد اطالع ما به زیر موارد از یک هر دهاهمش

 خدمات کارت دریافت دلب در شخصی اگر ProviderOne 
 دلب در یا ندک می پيشنهاد شما به را متاعی یا پول شما
 متاعی یا پول شما به صحی مالقات قرار یک به رفتن

 .شود می پيشنهاد
 دریافت که خدماتی یا ها محموله مزایای مورد در حیضيوت 

 .يدکن می دریافت یدا نکرده
 می فعتنم ادعای دروغ به که يدناسش می را کسی اگر 

 .کند
 تقلبی، شویدمی آگاه آن از که دیگری عمل هر 

 .رسدمی نظر به دهکنناتالف یا کنندهفادهسوءاست
 می ،دهستي مشکوک استفاده سوء یا اتالف تقلب، از اگر 

 یا پست ل،ایمي طریق از یا آنالین صورت به را آن يدناتو
 به که دارید را امکان این شما .دهيد گزارش ما به فکس
 به آنالین گزارش برای .دهيد گزارش ناشناس صورت

potential-fraud-forms.chpw.org/report ایبر .بروید 
 فورم يدانتو می فکس یا پست ایميل، طریق از گزارش

 تماس معلومات از و يدکن ددانلو را "احتمالی تقلب گزارش"
 در توانيدمی را فورم .دکني استفاده فورم در رجمند

chpw.org/member-center/member-rights/fraud-
waste-and-abuse کنيد داپي. 

50 

https://chpw.org/member-center/member-rights/fraud
https://forms.chpw.org/report


 

 

        
           
             

          
           

             
         

        
            

        
            

          
             

     
               

          
          

      
            

            
           
            

          
            

        
           

           
           

         
       

 کنيم می محافظت ماش وصیصخ حریم از ما

 افظتمح شما حیص معلومات از هستيم موظف قانون طبق ما
 ارائه برای شما وماتمعل از ما .داریم نگه صیوصخ را آن و کرده
 حیص های مراقبت عمليات و پرداخت جه،لمعا جامنا مزایا،

 از همچنين ما .ذاریمگ می اشتراک به و کنيم می استفاده
 است الزامی و جازم ونقان طبق که دیگری دالیل به شما معلومات
 .ذاریمگ می اشتراک به و کنيم می استفاده
 مانند صحی علوماتم به )PHI( شده افظتمح حیص معلومات
 سایر یا عضو مارهش نام، شامل که صحی یا طبی سوابق
 توسط دهش ریاذگاشتراک یا استفاده مورد هایشناسه

 به HCA و صحی های برنامه .دارد اشاره است، صحی هایامهبرن
 :ارندگذ می اشتراک به را PHI زیر دالیل

ئهراا سایر و شما بين ارجاعات شامل- PCP اویدت  

 .است صحی های مراقبت دگاندهن
مورد در گيری تصميم ایبر PHI از است ممکن- پرداخت  

 ممکن این .اریمبگذ اشتراک به یا کنيم استفاده پرداخت
 تصميم و تدوای های تایيدیه ها، مطالبه شامل است
 .باشد طبی نيازهای مورد در گيری

وماتمعل از است کنمم- صحی های مراقبت عمليات  

 برنامه یک مورد در شما به تا کنيم استفاده شما مطالبه
 .دهيم العاط کند کمک شما به تواند می که صحی

 PHI از شما از کتبی يدیأت ونبد خاصی شرایط حتت است ممکن
 .گذاریمب اشتراک به یا کرده استفاده شما

 و بستگان سایر خانواده، اعضای به شما PHI افشای
 :اگر است جازم شما نزدیک شخصی دوستان

ً  در دوست یا خانواده مشارکت به مستقيما معلومات این •
 شما و است؛ مرتبط مراقبت آن برای پرداخت یا مراقبت

 اعتراض صتفر یا یدا کرده قتمواف افشا با شفاهی یا
 .یدا نکرده ضیرااعت و دهش داده شما به
 Community Health Plan of یا HCA به قانون

 

 

51 



 

 

             
      

           
           

   
           

         
   

           
        

     
            

         
          

        
         

          
             

          
         

           
   

        
              

               
              

    
       

         
      

Washington از تا دهد می اجازه PHI زیر یلدال به شما 
 :ذاردبگ اشتراک به و استفاده

 االتیا انسانی ماتدخ و حتص وزارت وزیر که هنگامی •
 به را شما PHI که خواهد می ما از )DHHS( حدهتم

 .بگذاریم اشتراک
 به ککم ملشا است ممکن که ایمنی و عامه صحت •

 کنترول یا پيشگيری برای عامه صحت های سازمان
 .باشد مرض

 برای شما PHI به است ممکن دولتی هایسازمان •
 امنيت هایفعاليت مانند خاص عملکردهای یا مميزی
 .ندشاب داشته نياز ملی

 هيئت یک توسط که زمانی خاص، واردم در تحقيق برای •
 .تاس شده یيدأت سازمانی یا صیوصخ حریم بررسی

 حکم به پاسخ ندنام حقوقی، های گیرسيد برای •
 یرانمد با شما PHI است ممکن همچنين .محکمه
 اشتهگذ اشتراک به ونیقان داکتران یا جنازه تشييع
 .کند کمک کارهایشان جامنا در آنها به تا شود

 فرد یا هدشا مظنون، یافتن به کمک برای قانون اجرای با •
 سوء قربانی شما است ممکن کنيم فکر اگر .گمشده
 د،اشيب شده خانگی خشونت یا جهیوت بی استفاده،
 در نيز ونیقان اماتمق سایر با شما PHI است ممکن
 .ودش اشتهگذ ميان

 .کارگران خسارات جبران قوانين از اطاعت •
 مورد است دهنش ذکر باال در که دیگری دالیل به شما کتبی يدیأت

 لغو یدا داده ما به که را کتبی یهیيدأت توانيد می شما .است نياز
 لغو از بلق شده جامنا داماتقا مورد در شما لغو حال، این با .دکني

 .شد هداونخ اعمال
)PHI( خود دهشافظتمح حیص معلومات به خواهيدمی اگر

 معلومات به دسترسی درخواست فورم د،نيک پيدا دسترسی
 در جودوم شدهافظتمح صحی
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و تکميل را chpw.org/member-center/member-forms-tools 
 با تماس با را ورمف از اپیک یک توانيدمی همچنين .يداندررگب

Community Health Plan
 ).TTY: 711( 1561-440-800-1 دکني خواسترد آدرس

 این به تنواشنگ مشتری خدمات خشب

 حریم حفظ خصوص در را شما قوقح ما که نيدکمی فکر اگر
 :توانيدمی ایم،کرده قضن PHI خصوصی

 عليه اقدامی هيچ ما .يدکن شکایت و یدريبگ تماس ما با 
 که مراقبتی .دهيم نمی انجام شکایت ثبت برای شما

 .کند نمی تغيير وجه هيچ به نيدک می دریافت
 دنیم حقوق دفتر به 

Office for Civil Rights
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

 :يدیسبنو زیر آدرس به

DHHS 
 :در ،)

 ,U.S. DHHS( حدهتم ایاالت

 یا د،کني شکایت

U.S. Department of Health and Human Services 
Independence Ave SW, Room 509F, HHH 200 

Building 
Washington, D.C 20201 

 :یا
)7697TDD-537-800-1(1019-368-800-1 شماره به
 یدريبگ تماس

 که هستيم ملزم ما .است کلی نمای یک فقط اتمعلوم این :توجه
PHI مورد در مکتوب علوماتم ساالنه و داریم نگه صیوصخ را شما 

 و برنامه صیوصخ حریم حفظ اقدامات
ً 

PHI ارائه شما به را شما 
 صیوصخ حریم داماتقا اطالعيه به بيشتر جزئيات ایبر لطفا .دهيم
 به بيشتر اتمعلوم برای توانيدمی چنينهم .دکني مراجعه خود

 TTY: 711( 1561-440-800-1 شماره
Ave, Suite 400, Seattle, WA 98101 

Third 1111 (، ما آدرس
 ما ایميل , 

customercare@chpw.org، ما سایت وب chpw.org یدريبگ تماس. 
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