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Truyền tải (đánh dấu vào ô phù hợp nhất): 

 Chính sách 
mới 

  Thay đổi chính 
sách 

 Làm rõ chính sách  Thư của người 
điều hành 

 Quy tắc hành chính  Cập nhật thủ 
công 

 Khác:  

 

Áp dụng cho (đánh dấu tất cả các câu phù hợp): 
 

 Tất cả nhân viên ODHS  Giám đốc Sức khỏe Tâm thần Quận 

 Area Agencies on Aging: {Select type}  Các dịch vụ sức khoẻ 

 Cơ quan Phục vụ Người cao tuổi và 
Người khuyết tật  Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát 

triển (ODDS) 
 Các chương trình Tự túc 

 Quản lý Chương trình DD của Quận  Dịch vụ Chăm sóc tại nhà Chuyên 
sâu ODDS Children  Giám đốc Môi giới Dịch vụ Hỗ trợ 

 Dịch vụ Dân cư ODDS Children 
 Đơn vị Ổn định và Khủng hoảng 
(SACU) 

 Chương trình Phúc lợi Trẻ em  Dịch vụ khác (vui lòng nêu cụ thể):  
 
 
 

Tiêu đề chính sách/quy 
tắc: 

Healthier Oregon Program 

(Các) số chính 
sách/quy tắc: 

411-304-0130, 411-317-0000, 411-
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 

Số phát hành:  
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Ngày có hiệu lực: 01/07/2022 Ngày 
hết hạn: 

 

Tài liệu tham khảo: HB 3352 

Địa chỉ web: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-
DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf 

 

Thảo luận/giải thích: 
 

**Xin lưu ý rằng có một thay đổi đáng kể đối với chính sách này so với phiên bản 
được đăng trên trang web Đổi mới và Tương tác của ODDS liên quan đến những cá 
nhân bước sang tuổi 26. 
 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tình trạng nhập cư sẽ không ảnh hưởng đến 
khả năng đủ điều kiện nhận các dịch vụ dành cho người khuyết tật về phát triển ở 
Oregon. Mọi người được xác định là có khuyết tật về phát triển hoặc trí tuệ đủ tiêu 
chuẩn đều có thể đăng ký tham gia các dịch vụ quản lý hồ sơ. 
 
Chương trình Oregon khỏe mạnh hơn sẽ cho phép tất cả cư dân của tiểu bang **tuổi 
từ 19 đến 25** và ít nhất 55 tuổi để được hưởng các quyền lợi của Chương trình Y tế 
Oregon và các Dịch vụ và Hỗ trợ Dài hạn, chẳng hạn như các dịch vụ do Văn phòng 
Dịch vụ Khuyết tật Phát triển cung cấp. **Các thành viên sẽ không bị mất bảo hiểm vì 
họ đủ 26 tuổi cho đến ít nhất là tháng 7 năm 2023. Họ có thể giữ bảo hiểm lâu hơn 
nếu chương trình mở rộng.** 
 
Những người đủ điều kiện nhận các dịch vụ dành cho người khuyết tật về phát triển 
và đã đăng ký tham gia Chương trình Healthier Oregon sẽ đủ điều kiện nhận toàn bộ 
các dịch vụ hiện có được tài trợ thông qua chương trình K hoặc các miễn trừ. Các 
dịch vụ tư vấn lựa chọn, ủy quyền dịch vụ, giới hạn dịch vụ và quản lý trường hợp đối 
với những người đăng ký Chương trình Healthier Oregon cũng giống như đối với 
những người tham gia Medicaid (các chương trình OSIPM hoặc HSD Medical). 
 
Để biết liệu ai đó có đăng ký tham gia Chương trình Healthier Oregon hay không, 
trong tab eXPRS View Client Medicaid Eligibility, quý vị sẽ thấy phần mô tả trường 
hợp “HOP”. Nếu người đăng ký dịch vụ mới chưa đăng ký Medicaid hoặc Chương 
trình Healthier Oregon, hãy hỗ trợ họ tiếp cận với văn phòng địa phương để được 
đăng ký, nếu cần. Việc bổ sung mã hóa Chương trình Healthier Oregon không thay 
đổi bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc đăng ký và khả năng đủ điều kiện nhận 
dịch vụ. 
 
Các cá nhân đã đăng ký CME theo dự án thí điểm Phi công dân (do thay đổi yêu cầu 
về quyền công dân hoặc theo cách khác) sẽ cần phải hoàn tất đơn đăng ký DD (DHS 

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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0552) không muộn hơn ngày 30 tháng 9 năm 2022. ODDS sẽ kết thúc dự án thí điểm 
Phi công dân vào thời điểm đó. CDDP phải đưa ra quyết định mới dựa trên đơn đăng 
ký, gửi Thông báo Đủ điều kiện và nhập một dòng về khả năng đủ điều kiện trong 
eXPRS nếu cần. Hỗ trợ ghi danh vào Chương trình Healthier Oregon sẽ được cung 
cấp khi cần thiết. Ghi danh vào Chương trình Healthier Oregon cũng giống như quy 
trình ghi danh vào các chương trình Medicaid. 

 
Kế hoạch đào tạo/truyền thông: 
 

Việc truyền tải này sẽ được thảo luận trong buổi Đánh giá Truyền tải Hàng tháng tiếp 
theo. Vui lòng gửi câu hỏi trước đến ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us. 

Đánh giá Truyền tải hàng tháng được tổ chức vào Thứ Tư của tuần thứ hai hàng 
tháng lúc 2 giờ chiều bằng nền tảng Zoom. Vui lòng đăng ký trước cho các cuộc họp 
này: https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-
qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4 
 

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email xác nhận có chứa lịch hẹn và thông tin về 
việc tham gia cuộc họp. Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language, ASL) và 
phụ đề trực tiếp sẽ được cung cấp. Để yêu cầu chỗ ở hoặc ngôn ngữ khác, xin vui 
lòng gửi email đến ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us ít nhất ba ngày làm việc 
trước cuộc họp. 

 
sdf 

 

Đánh giá hiện 
trường/các bên liên 

quan: 
 Có  Không 

Nếu có, người xem xét: Được đăng lên trang web Tương tác và Đổi mới. 

 
 
 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, hãy liên hệ: 

Liên hệ: Mike Parr 

Điện thoại: 503-508-4003 Fax: 

Email: mike.r.parr@dhsoha.state.or.us 
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