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ومستقبل خطة أوریغون الصحیة  Medicaidاإلعفاء التوضیحي بخصوص برنامج 
   2027-2022بوالیة أوریغون خالل الفترة 

 
 ؟  Medicaidما ھو إعفاء  

 
Medicaid  .یجب على الوالیة التقدم بطلب إعفاء خاص ببرنامج  ھو برنامج فیدرالي وخاص بالوالیاتMedicaid  عندما ترید

في والیة أوریغون،   Medicaid)، برنامج OHPتُقِدّم خطة أوریغون الصحیة ( إجراء تغییرات على التوجیھات الفیدرالیة العادیة. 
لوائح معینة لمزید من المرونة حول ما یلي   یمكن للوالیة أن تطلب اإلعفاء من الرعایة الصحیة لألشخاص ذوي الدخل المنخفض.

 والمزید غیر ذلك:  
  Medicaidمن المؤھلون لالنضمام إلى  •
  ما المزایا التي یحصلون علیھا •
  Medicaidكیف یتم تقدیم الرعایة الصحیة ألعضاء  •

 
في والیتنا لخدمة أعضائنا بشكل  Medicaid) في تعدیل برنامج 1115التقدیم یكمن الغرض من تجدید اإلعفاء (المعروف باسم 

قرارات نھائیة والیة أوریغون ب Centers for Medicare and Medicaid Services، زودت 2022سبتمبر  28أفضل. في  
 .  2023، وسیبدأ بعضھا في 2024ستبدأ معظم التغییرات في  بشأن التغییرات المسموح بھا في خطة أوریغون الصحیة.

 
   2027-2022أھداف اإلعفاء خالل الفترة  

 
سیسعى اإلعفاء إلى االنطالق من تاریخ والیة  إن معالجة العدالة الصحیة ھو التركیز األساسي لإلعفاء الخاص بوالیة أوریغون. 

  أوریغون في االبتكار في مجال الرعایة الصحیة وإحراز تقدُّم نحو أھدافنا األساسیة:
  افیة واللغویةإنشاء نظام رعایة صحیة أكثر إنصافًا واستجابة من الناحیة الثق •
  ضمان قدرة األشخاص على الحفاظ على تغطیتھم الصحیة •
  تحسین النتائج الصحیة من خالل معالجة االحتیاجات االجتماعیة التي تؤثر على الصحة •
  ضمان اإلنفاق الذكي والمرن لتحقیق العدالة الصحیة •

 
   2027-2022ما التغییرات في اإلعفاء خالل الفترة 

 
  التسجیل

ھذا یعني أن األطفال  )، من الوالدة حتى العام السادس من العمر. OHPاستمرار تسجیل األطفال في خطة أوریغون الصحیة (
سیحصلون على تغطیة رعایة صحیة حتى یصلوا إلى سن ست سنوات، ویمكنھم أن یواصلوا زیارة مقدمي الرعایة الصحیة أنفسھم 

 أفضل.  لمدة أطول، وھو ما یؤدي إلى نتائج صحیة
 

 )، حتى لو تغیرت حالة أھلیتھم.OHPاستمرار تسجیل األفراد لمدة عامین من عمر ست سنوات فأكثر في خطة أوریغون الصحیة (
) یكونون غیر مؤھلین لمدة قصیرة OHPالعدید من األشخاص الذین یفقدون التأمین الصحي الخاص بخطة والیة أوریغون الصحیة (

یؤدي ”الدخول والخروج“ من خطة أوریغون الصحیة  ).OHPاالنضمام إلى خطة والیة أوریغون الصحیة (فقط، ثم یعودون إلى 
)OHP .ھذا إلى حدوث نتائج صحیة أسوأ ( 

 
  ) OHPماذا یعني ھذا ألعضاء خطة والیة أوریغون الصحیة ( 

حالیًا یحتاج األفراد إلى إعادة االشتراك   لفترة أطول.) متمتعین بالتغطیة التأمینیة OHPسیظل أعضاء خطة والیة أوریغون الصحیة (
في اإلعفاء الجدید، لن یكون األعضاء   كل عام، ویفقدون التغطیة في حال تغیر أي شيء في مؤھالتھم (مثل التغیر في الدخل).

مینھم في خطة والیة أوریغون مضطرین إلعادة االشتراك كما ھو متبع غالبًا، والتغیرات المؤقتة في األھلیة لن تجعلھم یفقدون تأ
  ).OHPالصحیة (

 
  االحتیاجات االجتماعیة 

https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demonstrations/index.html
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عندما یمر األشخاص بتحوالت كبیرة في حیاتھم، مثل  سیتم تقدیم الخدمات لألفراد واألسر الذین یكافحون لتغطیة نفقاتھم المعیشیة.
وصول إلى مقدمي الرعایة الصحیة المتابعین لھم، مما یؤدي إلى  فقدان السكن أو التأثر بتقلبات جویة شدیدة، فغالبًا ما یفقدون إمكانیة ال

  حدوث نتائج صحیة أسوأ.
 

لمساعدة األعضاء على االحتفاظ بالتغطیة ومواصلة التواصل مع مقدمي الرعایة الصحیة المتابعین لھم والحفاظ على صحتھم، ترید 
اجھتھم ھذه األنواع من األحداث في حزمة من الخدمات تُعرف باسم والیة أوریغون توفیر وسائل الدعم االجتماعي لألعضاء أثناء مو

  االحتیاجات االجتماعیة المتعلقة بالصحة. 
 

  اعتماًدا على طبیعة التحول، قد تتضمن أجزاء من حزمة االحتیاجات االجتماعیة المتعلقة بالصحة خدمات تتعلق بما یلي:
 

  اإلسكان
  أكثر من المكونات التالیة:قد یتضمن دعم اإلسكان مكونًا أو 

المساعدة في التأجیر أو السكن المؤقت (مثل مدفوعات اإلیجار، الودائع، مساعدات مالیة متعلقة بمرافق الخدمات) لمدة تصل  •
  أشھر  6إلى 

  التعدیالت المنزلیة (على سبیل المثال، المنحدرات، الدرابزین، اإلصالح البیئي) •
  إلیجار (طلبات السكن، دعم االنتقال، منع اإلخالء)خدمات دعم اإلیجار وما قبل ا •
  خدمات البحث عن السكن و/أو مدیر الحالة •

 
  المساعدة الغذائیة

  قد یتضمن دعم التغذیة مكونًا أو أكثر من المكونات التالیة: 
مج المساعدة الغذائیة  الروابط إلى الموارد الغذائیة المجتمعیة (على سبیل المثال، دعم طلبات الحصول على إعانات برنا •

 ))WIC)/برنامج التغذیة التكمیلیة الخاصة للنساء والرضع واألطفال (SNAPالتكمیلیة (
  التوعیة التغذویة والطبخ •
) وصنادیق/وجبات الطعام VeggieRXأشھر، والمعروفة أیًضا باسم   6وصفات الفاكھة والخضروات (لمدة تصل إلى   •

  الصحیة 
  توصیل وجبات مجھزة طبیًا •

 
  الحمایة من أحداث الطقس

  قد تتضمن سبل الدعم واحًدا أو أكثر من المكونات التالیة:
الدفع مقابل األجھزة التي تُبقي درجات الحرارة في النطاق الصحي وتنقیة الھواء، بما في ذلك المكیفات والسخانات وفالتر  •

  الھواء والمولدات لتشغیل األجھزة عند انقطاع التیار الكھربائي
 

  من قد یكون مؤھالً للحصول على خدمات االحتیاجات االجتماعیة المتعلقة بالصحة 
  المجموعات التي قد تكون مؤھلة للحصول على ھذه الخدمات بموجب اإلعفاء ھي كما یلي: 

  عاًما 26- 19خاصة من سن الشباب من ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة ال •
  عاًما 18الشباب الخاضعون لرعایة األطفال، بما في ذلك من یغادرون الرعایة البدیلة في سن  •
  األشخاص المشردون أو المعرضون للتشرد •
  Medicareو Medicaidالبالغون األكبر سنًا الذین لدیھم كٌل من التأمین الصحي  •
  األشخاص المطلق سراحھم من الحجز •
  شخاص المعرضون لخطر مواجھة تغیرات جویة شدیدة بسبب تغیر المناخاأل •

 
  ) OHPماذا یعني ھذا ألعضاء خطة والیة أوریغون الصحیة ( 

) الذین یواجھون تحدیات حیاتیة ُمعیَّنة خدمات اإلسكان والتغذیة الالزمة لبقائھم بصحة  OHPستتاح ألعضاء خطة أوریغون الصحیة (
  الشدة. جیدة في أوقات 

 


