
 

 
 

 

 

 

OhioRISEའད་ི Ohio Medicaid’s 

(ODM)གི་ སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཁྱབ་ཚད་ལས་ 

མ་འདྲཝ་ག་དེ་ས་ེཡྤྱོདཔ་ཨིན་ན? 

OhioRISE་ཀིས་ ལྤྱོ་ན་གཞྤྱོན་མི་ཚུ་ 

གཅེས་སྤྱོང་གི་རྒྱབ་སྤྱོར་ལེགས་ཤྤྱོམ་དགྤྱོ་མ་ིཚུ་ལུ་ གཙོ་བྤྱོ་བཏྤྱོནམ་ཨིན། Ohio 

Medicaid ཡྤྱོད་པའི་ ཨ་ལྤྱོ་དང་ན་གཞྤྱོན་ག་ར་གིས་ 
སེམས་ཁམས་ནད་དང་ སྤྱོ་རྫས་ལག་ལནེ་འཐབ་མི་ཚུ་ གཅེས་སྤྱོང་འབད་དྤྱོ་བཟུམ་ 

OhioRISEནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་ིཚུ་གིས་ཡང་ 
གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཞབས་ཏྤྱོག་ 

གསརཔ་དང་ལེགས་བཅྤྱོས་འབད་མ་ིཚུ་ཕུལ་ནི་ཨིན། OhioRISE 
ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་གསྤྱོ་བའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ 

ཨེཊ་ན་(the OhioRISE འཆར་གཞི)དང་ 
གཟུགས་ཁམས་ཞབས་ཏྤྱོག་འདི་ཚུ་ གཞན་འཛནི་སྤྱོང་འབད་མི་ལས་ཁུངས་ 

ཡང་ན་ Medicaid ཞབས་ཏྤྱོག་གི་འཐུས་ལས་ཐྤྱོབ་ནི་ཨིན། 

 འ་ན་ིཞབས་ཏྤྱོག་ཚུ་ “ཨ་རྟག་” ག་ི Ohio Medicaid 

་འཆར་གཞ་ིགསི་མནེ་པར་ OhioRISE གིས་ 

ག་ཅ་ིས་ེབནི་དྤྱོགཔ་ཨིན་ན? 

སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་རྤྱོག་དྲགས་ཡྤྱོད་མི་ ན་གཞྤྱོན་ཚུ་ལུ་ 
གཅེས་སྤྱོང་གཙ་ོབྤྱོ་བཏྤྱོན་ཞབས་ཏྤྱོག་ལས་ ཁེ་ཕན་དགྤྱོ་ནི་དང་ 
ཁྤྱོང་ཚུ་གཅེས་སྤྱོང་ལགེས་ཤྤྱོམ་འབད་ཐབས་ལུ་ 

འཛིན་སྤྱོང་གི་འཆར་གཞི་དྤྱོགཔ་ཨནི། OhioRISEཀིས་ ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ 
ན་གཞྤྱོན་ཚུ་ལུ་ དགྤྱོས་མཁྤྱོ་གི་འཆར་གཞ་ིལས་བརྒྱུད་དེ་ 
ཨ་ལུ་དང་བཟང་ཚང་གི་བསམ་བརྤྱོད་ཚུ་ བར་ིམཐྤྱོང་བསེད་ཚུགས་ནི་དྤྱོན་ལུ་ 
གྤྱོགས་རམ་བིན་མི་དང་ ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་མཉམ་ ལཱ་འབད་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 

 
 

 
 

OhioRISE གི་སྤྱོར་ལས་དང་ གནས་ཤྤྱོག་ནང་ཡྤྱོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཚུ་ 

ག་ཏ་ེལས་མངམ་ས་ེཤསེ་ཚུགསཔ་སྤྱོ? 

OhioRISE གི་ཡྤྱོངས་འབེལ་ནང་གཟགིས་གནང་།: 

managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise 
ཡང་ན་ ང་བཅས་ལུ་ དྲི་བ་དང་སྦྲགས་གྤྱོག་འགམེས་ཁང་བང་འདི་ནང་གཏང་གནང་། 

OhioRISE@ medicaid.ohio.gov. 
 

མངའ་ས་ེདང་ས་ིགཞུང་མ་ིསརེ་རང་དབང་ག་ིཁམིས། 

Ohio Medicaid གིས་ ཁྱྤྱོད་ར་ ཕྤྱོགས་རིས་ཡང་ན་ཉེ་རིང་ཕེ་ན་ིལས་ 
སྲུང་སྤྱོབ་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ མངའ་སེ་དང་སི་གཞུང་མི་སེར་རང་དབང་གི་ཁམིས་ 
ལག་ལནེ་འཐབ་དྤྱོ་ཡྤྱོདཔ་ཨནི།  ཁྱྤྱོད་ར་ འ་ནི་གནས་ཤྤྱོག་འདི་ཧ་གྤྱོ་ནི་དྤྱོན་ལུ་ 
སད་ཡིག་རྒྱབ་སྤྱོར་དང་ དྤྱོར་ཁ་སྒྱུར་ནི་ དེ་ལས་ ལྷན་ཐབས་ ཞབས་ཏྤྱོག་ཚུ་ 
ཁྱྤྱོད་རའི་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་རིན་གྤྱོང་མདེ་མ་དགྤྱོ་པར་ཡྤྱོདཔ་ཨིན། 

ཁྱྤྱོད་ཀི་ཞབས་ཏྤྱོག་འད་ི ODM’s་ མི་སེར་རང་དབང་/ཨ་ེཌི་ཨ་ེ 

འགྤྱོ་འདྲེན་པ་ལུ་ཞུ་བ་འབད་ཚུགས། 614-995-9981/ ཊི་ཊི་ཝའ ི711 

གྤྱོག་འཕིན། 1-614-644-1434 ཡང་ན་གྤྱོག་འགེམ།: 

ODM_EEO_EmployeeRelations@ 

medicaid.ohio.gov. 

 

 

དུས་མཐུན་ཚསེ་གངས། ས་ིཟླ ༤པའ་ིས་ིཚསེ ༢༡ ས་ིལྤྱོ ༢༠༢༢།  

འབེལ་མཐུན་རིང་ལུགས་དང་མཆྤྱོག་གྱུར་ཐྤྱོག་ལས་ ནུས་སྤྱོབས་ཡྤྱོད་པའི་ 

OhioRISE་འདི་ སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ དེ་ལས་ 
གཞན་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ལ་ེཤ་དགྤྱོ་མི ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་ཚུ་ལུ་ 
གཅེས་སྤྱོང་འབད་ནི་ལུ་མཁས་པ་སྦྱང་མི་ལས་རིམ་གཅགི་ཨིན།

mailto:EmployeeRelations@medicaid.ohio.gov


OhioRISE་གསི་ ག་ ཕན་ཐྤྱོགས་ན་ིསྤྱོ? 

ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་ OhioRISEགིས་ཕན་ཐྤྱོགས་འྤྱོང་ནི་ཨནི་མ་ིཚུང་ཡང་།: 

• གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་གདྤྱོང་ལན་ལས་བརྟེན་ 
དགྤྱོས་མཁྤྱོ་ལེ་ཤ་ཡྤྱོད་མ།ི 

• གཞན་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་མདེཔ་ཐལ་ཏེ་ རྒྱབ་སྤྱོར་ལེ་ཤ་དགྤྱོ་མི་ ཡང་ན་ 

གཟུགས་སྤྱོབས་ཚབ་ཆེན་སེ་མེདཔ་ཐལ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡྤྱོད་མི་དང་/ཡང་ན་ 

• ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕི་ཁར་ཐྤྱོན་འགྤྱོ་དགྤྱོ་པའི་ ཉནེ་ཁ་ཡྤྱོད་མི་ ཡང་ན་ 
ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕི་ཁར་ཐྤྱོན་འགྤྱོ་མི་ཚུ་ ལྤྱོག་བཟའ་ཚང་ནང་འྤྱོང་མི། 

ན་གཞྤྱོན་ གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཉམས་འགྤྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ འཕལ་འཕལ་ར་ མི་སེ་ནང་ལས་ 
ཨ་ལུའི་དྲང་བདནེ་ ཨ་ལུ་ཉནེ་སྲུང་དང་ དབང་པྤྱོ་སྤྱོན་ཅན་ག་ིམཐུན་རནེ་ཡར་རྒྱས་ 
སྤྱོབ་གྲྭ་ གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོ་རྫས་ལང་ཤྤྱོར་དང་གཞན་ཚུ་བརི་སེ་ 
གྤྱོགས་རམ་དང་ཞབས་ཏྤྱོག་ཚུ་དགྤྱོཔ་ཨིན། 

OhioRISE གིས་འཐུས་མ་ིཚུ་ལུ་ 

ཞབས་ཏྤྱོག་མ་འདྲཝ་ག་ཅ་ིར་བནིམ་ཨིན་ན? 

OhioRISE གིས འྤྱོག་ལུ་བཀྤྱོད་ཡྤྱོད་པའི་ གསྤྱོ་བའི་ཞབས་ཏྤྱོག་གསརཔ་དང་ 

སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ལེགས་བཅྤྱོས་ཀི་ཞབས་ཏྤྱོག་ཕུལཝ་ཨིན།:  

 

• གཅིག་མཐུན་གི་གཅེས་སྤྱོང་རབ་དང་འབིང་། 

• ཁྱིམ་ནང་སན་བཅྤྱོས་རབ་སེ་འབད་ནི་ (ཨའ་ིཨཅེ་བི་ཊི)། 

• མངའ་སེ་ནང་འཁྤྱོད་ སྤྱོད་ཁྱིམ་ནང་སེམས་ཁམས་སན་བཅྤྱོས་མཐུན་རནེ། 

(པི་ཨར་ཊི་ཨེབ་ཨེས) 

• གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་ཡངས་ཆག 

• གཞི་རྟནེ་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན། 

• འགྲུལ་སྤྱོད་ངྤྱོས་ལེན་དང་ར་བརྟན་ཞབས་ཏྤྱོག (ཨེམ་ཨར་ཨེས་ཨེས)  

 
 

OhioRISE འད་ིནང་འྤྱོས་འབབ་ག་ཡྤྱོདཔ་སྤྱོ? 

ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་ OhioRISE ནང་འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་མི་ཚུ་: 

• Ohio Medicaid ནང་ནང་འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད 

(འཛིན་སྤྱོང་གཅེས་སྤྱོང་ ཡང་ན་ ཞབས་ཏྤྱོག་ག་ིདྤྱོན་ལུ་འཐུས་སྤྱོད་ཐྤྱོག་ལས) 

• སེས་ལྤྱོ་ ༠-༢༠ འབད་མི་དང་ 

• Ohioཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་དགྤྱོས་མཁྤྱོ་དང་ནུས་པ་(སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས)བརྟག་
ཞིབ་འབད་དེ་ གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་སན་བཅྤྱོས་ 

ངེས་པར་འདུག་དགྤྱོཔ་ཐྤྱོན་མི།. 

ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་ལ་ལུ་ཅགི་OhioRISE་ནང་  
གནས་སངས་གལ་ཅན་ལས་ལུ་བལྟ་ འྤྱོས་འབབ་འྤྱོང་སིད། དཔེར་ན། ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ 
ན་གཞྤྱོན་འདི་ གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་གནད་དྤྱོན་ལས་བརྟནེ་ 

 

ས་ིཨ་ེཨེན་ཨསེ་བརྟག་ཞབི་ཟརེ་མ་ིག་ཅ་ིསྤྱོ? 

སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་ཟེར་མི་འདི OhioRISE 
གི་འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་མདེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ ལག་ཆས་ཅགི་ཨནི། འདི་ག་ི 
ན་གཞྤྱོན་དང་བཟའ་ཚང་གི་ལྤྱོ་རྒྱུད་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ 
ཁྤྱོང་རའི་དགྤྱོས་མཁྤྱོ་དང་ནུས་ཤུགས་ཚུ་ ལགེས་ཤྤྱོམ་སེ་ཧ་གྤྱོ་ཚུགས་བཞིནམ་ལས་ 
ཆ་རྤྱོགས་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ཨིན། སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་འད་ི 
ད་ལྟྤྱོ་འབད་བཞིན་ཡྤྱོད་པའི་ གསྤྱོ་བའི་གཅེས་སྤྱོང་འཆར་གཞི་ལུ་ 
གྤྱོགས་རམ་འབད་ནི་དྤྱོན་ལུ་ འཕལ་འཕལ་ར་དུས་མཐུན་བཟྤྱོཝ་ཨིན། 

 

ཨ་ལུ་ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་གསི་ སི་ཨ་ེཨནེ་ཨསེ་བརྟག་ཞབི་ཐྤྱོབ་ན་ིདྤྱོན་ལུ་ 

ག་ཏ་ེའགྤྱོ་དྤྱོགཔ་སྤྱོ? 

སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་ཀི་ དྲི་བའི་དྤྱོན་ལུ།:  

• ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་འཛནི་སྤྱོང་འབད་མི་ལས་ཁུངས།  

• Aetna Better Health of Ohio། 

• ས་གནས་གཅེས་སྤྱོང་དང་འཛིན་སྤྱོང་སེ་ཚན།   

• Medicaid ཀན་ཟུ་མར་ ཧྤྱོཊ་ལ་འནི་ ཡངན་ 

• སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ག་སིག་ཡྤྱོད་མི་ ཡང་ན་ 
མཐུད་འབེལ་འབད་ཚུགས་མི་ གསྤྱོ་བའི་སེམས་ཁམས་དང་སྤྱོད་ལམ་ཞབས་ཏྤྱོག་ 
ཡང་ན་ བཟའ་ཚང་དང་ཨ་ལུ་ཚོགས་སེ་དང་པ་ མཉམ་འབེལ་བ་འཐབ་གནང་། 

 

 

 

 

ཨ་ལུ་ཡང་ན་གཞྤྱོན་འད་ིལུ་ OhioRISE གི་ཞབས་ཏྤྱོག་འད་ི 

ནམ་ལས་ཐྤྱོབ་ན་ིའགྤྱོ་བཙུགས་ན་ིསྤྱོ? 

སི་ཨེ་ཨེན་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་པའི་ 

ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྤྱོན་ཚུ་ OhioRISE་ནང་ སི་ཨེ་ཨནེ་ཨེས་བརྟག་ཞིབ་འདི་ 
ཕུལ་བའི་ཚེས་གངས་ལས་ར་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ཨནི། 

གནས་སངས་གལ་ཅན་ནང་ལུ་ OhioRISE ནང་འཛུལ་ཞུགས་དེ་ཡང་: 

• སེམས་ཁམས་ནད་ ཡང་ན་ སྤྱོ་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྤྱོད་པའི་ 
སན་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡྤྱོད་པའི་ནདཔ་འདི་ 
འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཚེས་གངས་ལས་ ཡང་ན་ 

• སྤྱོད་ཁྱིམ་ནང་སེམས་ཁམས་སན་བཅྤྱོས་མཐུན་རནེ། (པི་ཨར་ཊི་ཨེབ་ཨེས) 
ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཚེས་གངས་ལས། 

 OhioRISE ནང་ 

འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགྤྱོཔ་ངསེ་པར་དུ་ཨནི་ན? 

ཨིན། གལ་སིད་ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་འད་ི 

OhioRISE་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་པ་ཅནི་ 

OhioRISE་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགྤྱོཔ་ ངེས་པར་དུ་ཨིན། 
གལ་སིད་ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་འདི་འྤྱོས་འབབ་མེད་པ་ཅིན་ 
འཛུལ་ཞུགས་འབད་མ་དགྤྱོཔ་དང་དབང་ཆ་ཧ་གྤྱོ་ཡྤྱོད་པའི་གྤྱོག་འགེམས་གཏང་འྤྱོང་

། གལ་སིད་ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་ཡང་ ཁྤྱོང་རའི་ཕམ/གཅེས་སྤྱོང་པ་གིས་ 

OhioRISE་ནང་འཛུལ་ཞུགས་མི་འབད་ནི་ཨནི་པ་ཅིན་ 

འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་དགྤྱོ་ཟེར་སབ་བཏུབ། ODM་གིས་ 
འཛུལ་ཞུགས་མི་འབད་ནའིི་ ཞུ་བ་འདི་བསར་ཞབི་འབད་ནི་ འྤྱོས་འབབ་ཡྤྱོད་མེད་ 
ཐག་གཅད་འྤྱོང་།  ཨ་ལུ་ ཡང་ན་ ན་གཞྤྱོན་འདི་ 

OhioRISE་ནང་འཛུལ་ཞུགས་མ་འབད་མི་འདི་ལུ་ 
ཞབས་ཏྤྱོག་གསར་དང་ལགེས་བཅྤྱོས་འབད་ཡྤྱོད་མི་འདི་ཐྤྱོབ་ལམ་མེད་ཨིན། དེ་ཡང་ 

ཞབས་ཏྤྱོག་འདི་ཚུ་ OhioRISE ལས་བརྒྱུད་དེ་ 
རངམ་གཅིག་ཡྤྱོད་མི་ལུ་བརྟནེ་ཨིན། 

   


