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 : (ضع عالمة في المربع الذي ينطبق على أفضل وجهنشر )

 خطاب تنفيذي   توضيح سياسة   تغيير سياسة    سياسة جديدة  

  غير ذلك:   تحديث يدوي   قاعدة إدارية   

 

 : (ضع عالمة على كل ما ينطبقينطبق على )
 

 مديرو الصحة النفسية بالمقاطعة    جميع موظفي إدارة الخدمات اإلنسانية بوالية أوريغون  

 خدمات الصحة   }اختر نوًعا{  الوكاالت اإلقليمية للشيخوخة: 

  مكتب خدمات األشخاص ذوي إعاقات النمو   مكتب المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة  
(ODDS )   برامج االكتفاء الذاتي 

الخدمات الُمكثَّفة في المنزل لألطفال الخاصة بمكتب    مديرو برنامج األشخاص ذوي إعاقات النمو بالمقاطعة  
 مديرو وسطاء خدمات الدعم   خدمات ذوي إعاقات النمو 

خدمات الدور الجماعية لألطفال الخاصة بمكتب خدمات ذوي   
 إعاقات النمو 

 ( SACUوحدة االستقرار واألزمات )  

 (: يُرجى التحديد غير ذلك )  برامج رعاية األطفال  

 
 
 

 Healthier Oregon Programبرنامج   عنوان السياسة/القاعدة: 

-411 ،0000-317-411 ، 0130-304-411 رقم )أرقام( السياسة/القاعدة: 
320-0080، 411-325-0390، 411-328-

0790، 411-340-0100، 411-345-0027، 
411-346-0240 ، 411-348-0390، 411-

360-0190، 411-380-0030، 411-415-
0030، 411-435-0030، 411-450-0030، 

411-455-0020 

  رقم اإلصدار: 

تاريخ انتهاء   07/01/2022 تاريخ السريان: 
 الصالحية: 

 

 HB 3352 المراجع: 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS- عنوان الويب: 
HOP.pdf-Eligibility-SRules/TempDISABILITIES/DD/ODD 

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB3352/Enrolled
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
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 :المناقشة/التفسير
 

يُرجى مالحظة أن هناك تغييًرا مهًما اُجري على هذه السياسة من اإلصدار المنشور على صفحة الويب “المشاركة  **
 عاًما.   26واالبتكار في مكتب خدمات ذوي إعاقات النمو” فيما يتعلق باألفراد الذين تبلغ أعمارهم 

 

، لن تؤثر حالة الهجرة على أهلية الحصول على خدمات األشخاص ذوي إعاقات النمو بوالية  2022يوليو   1اعتباًرا من  
ِّلة التسجيل في خدمات إدارة الحاالت. أوريغون.  يمكن ألي شخص تم تحديد إصابته بإعاقة ذهنية أو إعاقة نمو ُمؤه 

 
  25و  19لجميع المقيمين في الوالية الذين تتراوح أعمارهم بين ** Healthier Oregon Programسيسمح برنامج  

عاًما باالستفادة من مزايا خطة أوريغون الصحية والخدمات طويلة األجل والدعم    55** وممن ال تقل أعمارهم عن عاًما 
عاًما حتى يوليو   26رهم لن يفقد األعضاء التغطية إذا بلغت أعما** مثل تلك التي يقدمها مكتب خدمات ذوي إعاقات النمو. 

 **قد يتمكنون من الحفاظ على التغطية لفترة أطول في حالة توسيع البرنامج. على األقل.   2023

 
 Healthier Oregonإن األشخاص المؤهلين للحصول على خدمات ذوي إعاقات النمو والمسجلين في برنامج  

Program حة الممولة بخالف ذلك من خالل خطة  مؤهلون للحصول على مجموعة كاملة من الخدمات المتاK   أو
تقديم المشورة بشأن االختيار، وتراخيص الخدمات، وقيود الخدمات، وخدمات إدارة الحاالت هي نفسها بالنسبة   اإلعفاءات.

أو   OSIPM)برامج  Medicaidوالمشاركين في برنامج   Healthier Oregon Programللمسجلين في برنامج 
HSD   .)الطبية 

 
 eXPRS، في عالمة التبويب  Healthier Oregon Programرفة ما إذا كان شخص ما مسجالً في برنامج  لمع

View Client Medicaid Eligibility" سترى واصف حالة ،HOP."   إذا كان مقدم طلب جديد للخدمات غير مسجل
لى المكتب المحلي ليتم  ، فساعده في الوصول إHealthier Oregon Programأو برنامج   Medicaidفي برنامج  

إلى تغيير أي عمليات تتعلق   Healthier Oregon Programال تؤدي إضافة ترميز برنامج   تسجيله، إذا لزم األمر.
 بالتسجيل وأهلية الحصول على الخدمة. 

 
)من خالل    سيتعين على األفراد المسجلين في كيانات إدارة الحاالت بموجب المشروع التجريبي ”المحرومون من الجنسية“

( في موعد أقصاه  DHS 0552اختالف في متطلبات الجنسية أو غير ذلك( إكمال طلب األشخاص ذوي إعاقات النمو )
سيقوم مكتب خدمات ذوي إعاقات النمو بإنهاء المشروع التجريبي ”المحرومون من الجنسية“ في ذلك   . 2022سبتمبر  30

قراًرا جديًدا بناًء على الطلب، وإرسال إشعار أهلية، وإدخال سطر أهلية   يجب أن يتخذ برنامج مجتمع إعاقات النمو الوقت.
 حسب الحاجة.  Healthier Oregon Programيجب تقديم المساعدة للتسجيل في برنامج   إذا لزم األمر.  eXPRSفي  

 . Medicaidهو نفس عملية التسجيل في برامج    Healthier Oregon Programالتسجيل في برنامج 

 
 :خطة التدريب/االتصال

 

يُرجى إرسال األسئلة مسبقًا إلى   ستتم مناقشة عملية نشر السياسات هذه خالل مراجعة نشر السياسات الشهرية التالية. 
.ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us 

 . Zoomظهًرا باستخدام منصة    2يوم األربعاء الثاني من كل شهر في تمام الساعة   تُعقد مراجعات نشر السياسات الشهرية
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-يُرجى التسجيل مسبقًا لهذه االجتماعات: 

qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4 
 

mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
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سيتم   بعد التسجيل، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على موعد ومعلومات حول االنضمام إلى االجتماع. 
، يُرجى إرسال  لطلب التسهيالت أو اللغات األخرى ( والتعليقات التوضيحية المباشرة.ASLتوفير لغة اإلشارة األمريكية )

 قبل ثالثة أيام عمل على األقل من االجتماع.  ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us بريد إلكتروني إلى 

 
sdf 

 

 ال   نعم   :الميدانية/مراجعة المساهمالمراجعة 

 تم النشر في صفحة الويب ”المشاركة واالبتكارات“.    :من قِبل ُروِجعإذا كانت اإلجابة بنعم، 

 
 
 

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه السياسة، فاتصل بـ: 

 مايك بار  جهة )جهات( االتصال: 

 فاكس:  4003-508-503 الهاتف: 

 mike.r.parr@dhsoha.state.or.usالبريد اإللكتروني:  

 

mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us
mailto:mike.r.parr@dhsoha.state.or.us

