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 ةاسیسلا نایب1.0

 ةمزتلمKaiser Foundation Hospitals (KFH)و Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) نإ
  اذھمل شي .رطخللن یضرعملن ااكسلل ةبسنلاب ةياعرلى الع لوصحلا نمل ھست جمراب ميدقتب
  مھیلع نمؤملا ریغض فخنملا لخدلا يوذ نیلھؤملا ىضرملاى لإة یلاملا ةدعاسمليم ادقت مازتلالا
  ىلع لوصحلا نود تامدخلبل ااقمع فدلى العة ردقلا لوحتا مدنع ضفخنملا ينیمأتلا ءاطغلا يوذو
.ایب طةيرورضلا ةياعرلاو ئراوطلا ةياعر ً

 ضرغلا2.0

ً   ئراوطلا تامدخل ةیلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلوا لھأتلات ابلطتملا فوصة سایسلاه ذھ مدقت
 ةیبطلة ایلاملا ةدعاسملامج انرب لالخ نم ایبط ةيرورضلا اتمدخلاو

 (Medical Financial Assistance, MFA).501مسقلا عمات طارتشالا هذھق ستت(r) نوناق نم 
 ةیفیكو ةلھؤملاات مدخلل اوانتتي تلاة لصلا تاذ ةيالولا حئاولو ةدحتملات ايالوللة یلخادلا تدارايإلا
 اتءارجإلاو حنملغ الابماب حسس اسوأMFA حنمل كیھو جمانربلل لھأتلا ریياعمو اھیلع لوصحلا
 .ةیبطلا ریتاوفلاد ادسم دعة لاحي فا ھب حومسملا

ً

 قاطنلا3.0

  مساب الامجإا ھیلإ راشي( اھعورفو ةیلاتلا اتئیھلا ي فنیلماعلا نیفوظملاى ل ع ةسایسلاه ذھ قبطنت
:)“KFHP/H” ةسسؤمات یفشتسم"

ً ُ

3.1Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

3.2Kaiser Foundation Hospitals و؛

.KFHP/H عورف3.3

  ةعباتلا تداایعلاوKaiser Foundation تایفشتسمى لع ةسایسلاه ذھ قبطنت3.4
 Kaiser اتیفشتسم ،I لوألم اسقلا،قفرملق احلملاي ف دةدحملا تای فشتسملل

Foundation،اھیلإ عجارم ىلع ةقیثولاه ذھ يوتحتي تلاو. 

 تافيرعتلا4.0

 تاحلطصملادرسم-A قحلملا رظنا

 ماكحألا5.0

  أن نكمي يتلا ةیلاملز اجواحلا لیلقتل دراوملا صحف ىلعم وقيMFAج مانربى لعKFHP/H ىدلد جوي
 ضغب، نیلھؤملاى ضرملل ةبسنلاب ایبط ةيرورضلا ةياعرلاوئ اروطلا ةياعرى لع لوصحلا نود لوحت
  يسنجله اجوتلاوة رجھلاع ضوو أ ةینيدلال ویملاوق رعلاوع ونلاو ةقاعإلاوض يرملا نس نعر ظنلا
 .ال مة أیح صةیطغت هيدل ضيرملا ناك اذإ امع اضير أظنلا ضغبو، ينوطلا لصألاو

ً

ً

 ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةدعاسملا ةسای سبجومب ةلھؤملا ریغو ةلھؤ ملا تامدخلا5.1
MFA. يناثلا مسقلا ،قفرملا قحلملا يف كلذ ریغ ىلإ رةاشإلا متت مل ام II،  تامدخلا 

.MFA ة یبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةدعاسملا ةسایس بجومبة لھؤملا ر یغو ةلھؤملا ةی فا ضإلا

  ةياعرلاات مدخو ئراوطلا تالاحى لعMFA  قبطت نأ نكمي.ةلھؤملا تامدخلا5.1.1
  يتلا ةیبطلا تامزلتمسلاو ةیلدیصلا تاجتنمو تامدخوا یب طةيوررضلاة یحصلا
  ةعبالتا تاداعیلاوات یفشتسملا لثم(Kaiser Permanente(KP)  آتشنما ھرفوت
  ىرضم اتیلدیصي ف) ةیبطلا بتاكملي انابمو ةیبطلا زكارملاو تایفشتسملل
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  نیبعاتلا ةياعرلا يرفوم لخالن مو أ ،KFHP/H  ىلإ ةعباتلاة یجراخلا تادایعلا
:هاندأ ةحضوملا تاجتنملاوات مدخلا ىلع قبطتأن  نكميMFA نإف اذكھو. KPىلإ

  وأ ةبولطملات امدخلاو أ ةجلاعملا وأ ةياعرلا.ایبط ةيرروض لا تامدخلا5.1.1.1
 وص أیخشت ویم أیقتو أع نملة بولطملاKP ةمدخ دمقم نمة مدقملا
 ةحرا قیقحت ىلس إاسألا يف فدھتال ي تلاو ةیبطلا ةلاحلا ةجلاعم
.ةیبطلا ةياعرلا مدقم وأ ضيرملا

ً

  ةمدقملا ةیبطلا تافصولاة.یلدیلصا تامزلتسمو  ةیبطلا تافصولا5.1.1.2
  ةفوصوملاوKFHP/Hى لة إعباتلا ةیجراخلا تادایعلى اضرم ةیلدیص يف
 ریغئ اروطلاة رادإة مدخ يمدقموKP ىدلة ياعي ررفوم لبق نم
  يمدقموKPى لإ نیعباتلر ایغة جرحلاة ياعرلا يمدقموKPىلإ نیبعاتلا
.KP لبق نم ھمعم دقاعتملاة مدخلا

  ةيودألل لضفملا مداختسالا.ةسینجلا ةيودألا5.1.1.2.1
ً .انكممان كا ملك ،ةیس نجلا

 ةيراجتلا ءامسألا اھبد صقية.يراجتلا تاكراملا ةيودأ5.1.1.2.2
  فرصي" ةرابعبر شؤيوKP ةمدخ دمقما ھفصيي تلا ةيودألل
  امدنعو أ ،"(Dispense as written, DAW)  وبتكملا قفو

.رفوتم ئفاكم سیجن كانھ نوكيال 

  تامزلتسملا وأ ةیبط ةفصوب فرتص يتلا ةيودألا5.1.1.2.3
  مدقم نمب وتكمر مأو ةیبطة فصود وجو عموة یلدیلصا
  ىرضمللKPة یلدیصل الخ نم فرصيوKP ىلع إبات ةياعر
 .نییجراخلا

  ىلعق بطت.Medicare  جمانرب نم نيدیفتسملا5.1.1.2.4
  يتلا ةيودألاات فصول ةبسنلابMedicare نم نيدیفتسملا
 .ةیلدیصل زانت لكشي ف نمD  قسملا اھیطغي

  ةرممعلا ةیبطلا تادعملا5.1.1.3
(Durable Medical Equipment, DME).تداعملا هذھ بلطت  

  ةیبطلا تادعملات امیلعت بجومبKP  ىلع إباتة ياعر مدقم ةطساوب
  ھمیلع قبطنت نيذلاى رضملا ىلإKFHP/Hا ھمدقتوDME ةرمعملا
 .ةیبطلا ةرورضلر ایياعم

 اترضاحملاب ةطبترمم وسر كانھيحصلا فیقثتلا تارضاحم5.1.1.4
  ومدقم اھب يصويوKP جمانربا ھمدقيو اھدیعاوم ددحي يتلوا ةرفوتملا
 .ضيرملا ةياعة رطخ نمء زجكKP جمانربل نیعباتلا ةياعرلا

  دةدحم فقاوم يف ت.اءانثتاس ساسأ ىلع ةحاتملا تامدخلا5.1.1.5
  لالخ نمم دقتي تلات امدخلا )1(ى لعMFA قبطنيد ق، اءانثتسا ربتعت
  ةياعم ردقم اھبلط وأا ھفوصبم اق DME)2(و KP ىلإ ةعبات ریغ ةأشنم
  ھلأتلل .هاندأ حوضمو ھ امك عئاب/دقاعتم اھرفويوKP ىلإ عبات
 ةفعترملاة یبطلا اتقفنلار یياعمة یبلت ضيرملا نم بلطي، ءانثتسالل
.هاندأ5.6.2 سمقلا يفة فوصوملا

ً

ةياعرلا تامدخو ةلھؤملا ضيرمتلا تامدخ5.1.1.5.1
ةدقاعتملاKP آتشنم ىدحإة طساوب مدقتة.طسوتملا
 جورخ لیھستل ةفوصوم ةیبطة جاحهيدلض يرم ىلإ
 .ىفشتسمل انم ةیلخادلاات دایعلا ىضرم
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5.1.1.5.2
ً

ً

  يتلاDMEت ادعم .(DME)  ةرمعملا ةیبطلا تادعملا
KP ىلإ عبات ةياعر مدقم بلطى لع اءانبون عئابلا اھمدقي
  دقاعتم عئابا ھمدقيوDME  ىلعل وصحلا تامیلتعل اقفو
.KFHP/Hىلإة عباتلاDME  ةرادإ لالخ نم

  ةلھؤملا ةیفاإلضا تامدخلان إ ة.حاتملا ةلھؤملا ةیفاضإلا تامدخلا5.1.1.6
  اتمدخلا ،II يناثلا مسقلا،قفرملاق حلملي افة ددحمMFA بجومب
.MFA بجومب ةلھؤملا ریغو ةلھؤملا ةیفاإلضا

:يلي امى لعMFA قبطنت ال دقة.لھؤملا ریغ تامدخلا5.1.2

  هددحي امل اقفو ایبط ةيرروض أو ةلجاع ربتتع ال يتلا تامدخلا5.1.2.1
:ىلع رصتقي الو نمضتيا ذھو.KP جمانربل عبات ةمدخ مدقم

ً ً

  كلذ يف امب ،یلمجتلا تامدخ وأیل مجتلا تایلمع5.1.2.1.1
 .ضيرملا رھظم نیسحت اتياغلة يدلجلا ةياعرلا تامدخ

 ،قمعلا جالع5.1.2.1.2

 ةئزجتلاب ةیبطلا تامزلتسملا5.1.2.1.3

  دومعلايموقتو ربإلابز خول اكلذ يف امب ةليدبلا تاجلامعلا5.1.2.1.4
 .كیلدتلات امدخو  يرقفلا

 ،يسنجلاز جعلا جعالل توادأو نقحلا5.1.2.1.5

 و ،ماحألرار یجأت تامدخ5.1.2.1.6

  نیمأتلة ايامح، ثلاث فرات طیلوؤمسبق لعتت تامدخ5.1.2.1.7
 .لامعلا تاضيوعتا ياضق وأ يصخشلا

. KP اللخ من سیل مھنی مأت ضىرمل تامدخ5.1.2.1.8
  تایلدی صتامزلتمسو ةلجاعر یغو أ ةئارطر یغ تامدخ
  ضيرملا ةیطغتب ةلومشملا ةیجارخلاات دایعلاىضرم
  ىرضمل انم بلطتتي تلاKPل الخ نم سیلة یحصلا
  تایلدیصلاو ةياعرلا يمدقم نم ةددحمة كبشم داختسا
.KP ىلإ ةعباتلا ریغ ةلضفملا

  ةیبطلا تافصولامل تش.تایلدیلصا ت امزلتسمو ةیبطلا تافصولا5.1.2.2
 الل اثملا لیبس ىلع ایبطةيرور ضوأ ةلجاع ربتعت الي تلا اتدادمإلاو
 اتجالعلاو ةیلدیصلا ةنجل ا ھیلع قفاوت مل يتلا ةيودألا )1( رصحلا
 وا أھفصي الي تلاات مزلتسملاوة یبط ةفوصن ودب عابت يتلاة يودألا)2(
 هجوى لع ةانثتسملاة يودألا )3(و KPج  مانربل عباتة ياعم ردقم اھبلطي
 زجعلا ةيودأویل مج تلاات رضحتسموقم علاة يودأل ثم( ديدحتلا
 .)يسنجلا

ً

  لينهمؤلا D مسقلا  Medicare  فينيلجسملل يةطبلا اتفصالو 5.1.2.3

 Low) ضفخالمن خلدلا ابحصأ مع دجمانرب ي فنليجسملا أو
Income Subsidy, LIS). ة دويأللة سبلنابقية بمتلة اتكلفلة اصح

  Dم س القMedicare Advantage يف نيلجسمللا يبطة وفصوملا

ا قبطض فخنملل اخدلااب حصم أعدج مانر في بنليجسمل و ا أنيلمؤهلا
   Medicaidو Medicareات مدخز راكملة جيهيتولئ اادمبلل

(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) . 

ً

ً
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  ةدعاسملاة سایسق بطنت .KP تآشنم جراخ ةمدقملا تامدخلا5.1.2.4
  آتشنم  ي فةمدقملا تامدخلا ىلع طقفMFA ةیبطلاة ياعرلل ةیبطلا

KP، ةمدخي مدقمة طساوب KP .مدقم نم ةلاحإد وجو دنع ىتحو  
 لوصحلل ةلھؤم ریغى رخألات امدخلا ةافكإن ف ،KP ىلإ عباتة ياعر
  ىلة إعباتر یغة یب طبتاكم يف ةمدقملا تامدخلا ىنثتست. MFA ىلع

KPاتمدخ ىلإ ةفاض، إئاروطلا ماقسأوة لجالعاة ياعرلاآت شنمو 
  يافعتلا ةياعروة یفیطلتلة اياعرلاوKP ىلة إعباتلا ریغ ةلیزنملة احصلا
  مسقلا بجومبء انثتساا ھنأى لعد دحت لم ام ةیئاصولة اياعرلا تامدخو

 .هعالأ5.1.1.5

ً

 عباتة ياعر دمقم اھبل طءاوسو .(DME)  ةرممعلا ةیبطلا تادعملا5.1.2.5
  نوكت دقاعتم عئاب لخال نم اھميدقت تمي يتلاDME  نإف ،الم أKP ىلإ
 مسقلا بجومبء انثتسا اھنأ ىلعا ھديدحتتم ي مل ام ةان ثتسم

  .هالعأ5.1.1.5

 عفد ىلع ىضرملاMFAج مانرب دعاسي الة.یحصلا ةطخلا طاسقأ5.1.2.6
.)طاسقألا وأات قحستملا(ي حصلا نیمأتلاط اسأقب ةلصلات اذف یلاكتلا

  ةلھؤملا ریغ ةیفاضإلا تامدخلا نإ .ةلھمؤلا ریغ ةیفاضإلا تامدخلا5.1.2.7
  ،IIي ناثلاسم قلا،قفرملاق حلملا يفة ددحمMFA ةسایس بجومب
.MFA ةسایس بجومبة لھؤملا ریغوة لھؤملا ةیفاضإلا تامدخلا

  ةياعرلا ومدقم اھمدقي يتلاة لھؤملا تامدخلى العط قفMFAق بطنت .ةياعرلا ومدقم5.2
  سمقلا،قرفملاق حلملا يفضح ومو ھ امك ،MFAة سایس ھمیلعق بطنت نيذلاة ی بطلا
.MFAة سایسل نیعضاخلا ریغو نیعضاخلا ةياعرلا ومدقم ،III ثلاثلا

 اتمولعم كانھ .MFA  ىلع ولصحلل بلط ميدقت ةیفیكو جمانربلا تامولمع رداصم5.3
  ،IV عبرالاسم قلا،قفرملا قحلملا يف ةصخلم بلط يمدقت ةیفیكوMFA  مجانرب نعة یفاضإ
.MFA ىلع لوصحللب لط ميدقت ةیفیكوج مانربلا تامولعم

  بلطلاج ذامنوMFA ةسایس نمخ نس رفوتت.جمانربلا تامولمع رداصم5.3.1
  تابیتك وأة سایسلا تاصخلمل ثم( ةحواض ةغلب ةبوتكم تاصخلمو اتمیلعتلاو
  وأ ينورتكلإلا ديربل اب وأ ينورتكلإلاKFHP/H عقوم ىلع اناجم ورھمجلل) جمانربلا
 .ةدحتملاات يالولي افي داعلا ديربلابو أ ،ةیصخش ةفصب

ً

  ىلع بجي ،MFAج مانرب ىلإب لطب مدقتلل.MFA  ىلع لوحصلل بلطميدقت5.3.2
  وأKP تامدخ لباقم قحتسم دیرصلة روتا فبببسة حلمة جاح دوجو اتبثإ ضيرملا
  بلاقمKP ىلع إباتةياعر مدقم اھبلط ةیلدیصللة یبطة فوصو أKP عمد دحم دعوم
  ةدعبMFA  جمانربل بلط يمدقتى رضملل نكمي .الهعأح ضومو ھ امك ةلھؤم تامدخ
  ميدقتو ةئبعتق يرط نعو أ ایفتاھو أا یصخش و أتنرتنإلا ربعك لذي فا مب قرط
  .يقرو بلط جذومن

ً ً

  ةصاخلاو ةمالعا ةیلھألا ىلع فرتعلل ضىرملا صحف5.3.2.1
  نیمأت ةیطتغ ىلعل وصحلا ىلعد ارفألاة فاكKFHP/H عجشت.جمانربلل

  ىلع ةظفاحملل ةیحصلة اياعرلا تامدخ ىلإ لوصولن اامضل يحص
KFHP/H دمقت .ضيرملاات ینتقمة يامحلو امومعة یصخشلا ةحصلا
MFA  جمانربل تابلطب نومدقتي نيذلى اضرملل ةیلاملا ةراشتسالا
  أن نكمي  يتلا ةلمتحملاة صاخلوا ةماعلا ةیحصلة ایطتغلج امارب ديدحتل

  يذلا ضيرملا ونكي دق .ةیحصلاة ياعرلاات جایتحا ةیبلتي فد عاتس
 وأ ةماعة یحص ةیطغت جمراب يى ألع لوصحلل الھؤم هن أاقبس مضرتفي

 .مجاربلاه ذھ يف كارتشلال بلطب مدقتي أنب ابلاطم ةصاخ

ً

ً ً
ً
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  تامولعم ىلإ ةجاح كانھ نوكتس.MFA ىلإ بلط ميدقتل ةبولطملا تامولعملا5.4
  ىدم ديدحتل ضيرملل يلاملاع وضلا نمق قحتلل ةلماكى رخأات مولعمو ةیلاموةیصخش

 ةیطغتلا جمراب اذكو، MFAة یبطلا ةياعرللة یبطلا ةدعاسملا جمانربى لع لوصحللة یلھألا
 اذإMFA ةیبطلا ةياعرللة یبطل اةدعامسلا حنمض فر تميأن  نكميو. ةصاخلاوة ماعلاة یحصلا
  ةفصب وة أبوتكمة غیصب اتمولعمله اذھ يمدقت نكمي .ةافوتسم ریغات مولعملا تناك

 .فتاھلار بعو أ ةیصخش

 ةرمل ك يف ضيرملل يلاملا ع ضولا نم ققحتلا متي ي.لاملا عضلوا نم ققحتلا5.4.1
 مادختساب ضيرملل يلاملا عضولا نم ققحتلا نكمي ناك اذإو .ةدعاسملا اھیف بلطي
.ةیلام قئاثو يأ ميدقتب ابلاطم ضيرملا نوكي ال دقف، ةیجراخ تانایب رداصم ً

  عضولا نمق قحتلا نكميملاذإ ى.رخألا تامولمعلاو ةیلاملا تامولعملا ميدقت5.4.2
  يمدقت ضيرملا نم بلطيد قف ،ةیجراخلا تانایبلادر اصمم ادخت ساب ضيرمللي لاملا
 .يلاملا هوضع نم ققحتللMFA جمانربب ل طيف ةحضوملا تامولعملا

  ةياعرلل ةیبطلة ادعاسملامج انربلة یلھألا ددحتت.ةلماكلا تامولعملا5.4.2.1
  اتمولعملاو ةیلاملوا ةیصخشلاتامولعملا لك يقلت درجمبMFA ةیبطلا
 .ةب ولطملاى رخألا

  وأ ،ديربلابو أ ،ایصخش ضيرملا غالبم إتي.ةلمتكملا ریغ تامولعملا5.4.2.2
  ضيرملل نكمي. ةلمتكمر یغة ملتسملا اتمولعملات ناك اذإف تاھلا ربع
  راشعإلال اسإر خيرات نم اموي30 لالخ ةصقانلاات مولعملام دقي نأ
 .فتاھلر ابع ةثداحملو اأة یصخشلا ةثداح ملا ءراجإ ود أيربلاب

ً

ً

  ةبولطملا تامولعملا تناكذا إ.ةروفتم ریغ ةبولطملا تامولعملا5.4.2.3
 موقيأن  نكمیف، ضيرملل ةحاتم ریغ جمانربلا بل طيف ةحضوملا
  يتلاة حاتملى ارخألة الدألا ةشقانملKFHP/H عمل اصتالاب ضيرملا
 .ةیلھألات بثت ن أنكمي

 اتمولعملم ادقي نأض يرملاى لعب جي ة.یلا م تامولعم روفتت ال5.4.2.4
 رقيو )ردصملاو، تدجو نإ، خلدلا اتنایب لثم(ة یساسألا ةیلاملا
  هعضو نمق قحتلا نكمي ال ناك اذإ )1( :ةیلاتلاالت احلا يا فھتیحالصب
  تامولعملا تناكذا إ )2(و ةیجراخلات انایبلا رداصم مادختسابي لاملا
  أن نكمي ىرخأة لدأك انھ نكت لمذا  إ)3(و ةحاتمر یغة بولطملا ةیلاملا
  ةیساسألا ةیلاملا تامولعمليم ادقتب ابلاطمض يرملا نوكي .ةیلھألا تبثت
:ناكذا ا إھتحصب رارإلقاو

ً

 وأ ،ىوأم بال5.4.2.4.1

  فكش جذومنى لعصل حيال و أ لخدلل ردصم هيدل سیل5.4.2.4.2
  قلتعي امیف ءانثتساب( لمعلا بحان صمي مسر بتار
  ةيدقن ايادھ ىقلتي وأ )يصخشل ا مھباسحلن ولمعي نمب
  لخدلا ةبيرض تادئاع یلجستبا  بلاطم نكميلم  وأ
 و، أةقباسلة ایبيرضلا ةنلسا يف ةیموكحلا وة أیلاردفلا

ً

  ينطولاى وتسملا ىلع ةفورعم ةثاركب رثأت دق ونكي نأ5.4.2.4.3
 .)اهندأ5.11 قسملل عجرا(ي میلقإلا وأ

  اتمولعملا لك يمدقتل  هدھجى راصقل ذبي أنض يرملاى لع بجيض.يرملا نواعت5.4.3
  نیعب فورظلذ اخأ متي، ةبولطملا تامولعملا ةفاكم يدقتمدع ةلاح يفو .ةبولطملا
 .ةیلھألا ديدحت دنع اربتعالا نیعب اھذخأ نكميذا كور ابتعالا
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  جمانربلھل ؤمه نأ ىلعب لطب مدقتي لم ضيرمد يدحت نكميض.رتفملا ةیلھألا ديدحت5.5
MFAضيرملاد يدحتتم  لاحي ف .ضيرملا اھمدقي يتلا كلتر یغ ىرخأ اتمولعمى لع ءانب  

  نما ھریغوة یلامو ةیصخشات مولعم يمدقتب بلاطم ریغن وكي هنإف ،لھؤمه نأ ىلع
  .ضيرملل ایئاقلتMFA اتصصخمد يدحت نأ نكميو  ةیلاملا ةلاحل انمق قحتلل تامولعملا
 لاحمه نأب تبث اذإ وأل ھأتأن وه ل قبس دق ناكا ذ إاقبسمھل ؤم ضيرملا أنب ضرتفي

:هاندأ حضوموھا مك ومدمع نيد بببس

ً

ً
ً

5.5.1ً   ھلؤمه نأبي لاملا فشكلة ایلمعر رقت يذلا ضيرملا نوكي.اقبسم لھؤم
  لوصحلل اقبسم ھلؤمه نأبض رتفي ةصاخلاو ةماعلاة دعاسملا جماربى لع لوصحلل

:ضيرملان اك اذإ اقبسمھل ؤمض يرملا ربتيع. MFA جمانرب ىلع

ً
ً

MFA  ةیبطلاة ياعرللة یلام ةدعاسم جمانرب  يف الجسمناك اذإ5.5.1.1
  ىضرملا ةلاحإ تمت نق أبس (Community MFA, CMFA)ي عمتجم
 ةيالولا ةموكحو أ ةیلادرفلة اموكحلا )1( لالخ نم اقبسمھل أتلوا هیلإ
  ةدمتعم ةمومألاوة وبألة اياعرل ةسسؤم )2( وأة یلحملا ةموكحلو اأ

 وأ ،KFHP/H ةياعرب يعمتجمي حص ث دحي ف )3 ( وأ عمتجملا ىلع

ً

ً

5.5.1.2ً   لوصحلام عدل ممصملKP ةیعمتجمد ئواف جمانربي ف  الجسم ناك اذإ
  نیلھؤملاوض فخنملا خلدلا باحص أنم ىرضمللة بنسلابة ياعرلا ىلع
 ةسسؤم تایفشتسم يف نیینعملا نیفوظملا بلق نما قبسم

KFH/HP، وأ 

ً

5.5.1.3ً  داروملا صحفىلعم ئاقة یحة صیطغت جمانربي ف الجسم ناك اذإ
 خلدلاب احصأ عمدلMedicare  جمانربثل م(ه ب اقوثوم ةیلاملا
 وأ )ضفخنملا

ً

5.5.1.4ً ا موي30 رخآ لالخ ةقباسMFA ةحنم ىلعا قباس لصح ً

 ةیلھألدر ااصم ةفاكذ افنتسا دعب.مدوعم يند ببسب الحم هنأ ىلع فرعم5.5.2
  يفةياعر ىلع لصحد ق نوكي يذلض ايرملا عضو ةسراد نكمي ،ىرخألا عفدلاو
  ةدصرل أثم( ةیلام بعاصمد وجو ىلع اترشؤم كانھ ناك اذإKP تآنشمى دحإ
  ضيرملا انك اذإ. ةیجراخات نایبدر اصم مادختساب جمانربلل لھأتلل )ةتئاف ةقحتسم
  تميال  دق. طقفة قحتمسلا ةلھؤملاة دصلألرMFA  ةحنم ىلعصل حي هنإف ھالؤم
  ةاضعخون كت ویل أصحتلى الإ ةلھؤمل ات امدخلا لباقمة قحتمسلا ةدصرألال اسإر
  .ةمودعملاKP نويد تاقفن يف اھنیمضت متيو أ ىرخأ لیصحتات ءارجإل

ً

 ،V  سماخلا مسقلا  ،قفرملا قحلملا يف راصتخاب حوضم وھ امك  .جمانربلل ةیلھألا ریياعم5.6
  لوصحلل ھالؤمMFA  ىلع لوصحلل بلطب مدقتي يذلا ضيرملا نوكي نأ نكمي ، ھلأتلا ریياعم
.ةعفترملا ةیبطلا تاقفنل اریياعم وأ، ةیلاملا درواملاص حف ىلع ا ءانب ةیلام ةدعامس ىل ع

ً
ً

  ضيرملان اكا ذإ امد يدحتل ضيرملا یمیقت تمية.لیاملا دراوملا صح فریياعم5.6.1
 .ةیلاملد اراوملا صحف ةیلھأر یياعم يبلي

5.6.1.1ً   نوكي يذلاض يرمللة بنسلاب .لخدلا ىتوسم ىلع اءانب ةیلھألا
  صحف ریياعم  يواسيو أ نم قلأه ل يلامجإلا ةرسألاخلدى وتسم
  يلاردفلار قفلا طخ نمة يوئم ةبنسكKFHP/H ىدلة یلاملد اراوملا

(Federal Poverty Guidelines, FPG)، ىلعل وصحلل ھالؤمون كیس  
 .ةیلام ةدعاسم

ً

  دارفأب دصقي .رةسألا دارفأ ىلعل خدلاات بلطتمق بطنت.ةرسألا لخد5.6.1.2
  نیطبترمر ثكأو أ نیصخش نمة عومجم وأد رفن مص خشة رسألا
  كل ةرسألاد راأف نمض لخدي. اعم نوشیيعو ينبتلو اأج اوزلو اأ دیالملاب
 براقألا نمة ياعرلا يمدقمو نیلھؤملا نییلزنملء ااكرشلاوج اوزألا نم
  درفنملاص خلشانوكي نيرخآ درافأو براقألا نمة ياعرلي امدقم لافطأو

ً
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  ایلام هنع الوؤسم نيدلاولا دحأ وأ يلزنملا كيرلشا وأ نیجوزلاد حو أأ
 .ةرسألا عم نكيسو

ًً

  يبلين اك اذإ امد يدحتلض يرملایم یقتتم ي. ةیلاعلا ةیبطلا تاقفنلا ریياعم5.6.2
 .ةیلاعلا ةیبطلاات قفنلل لھأتلر ایياعم

5.6.2.1ً  بحاص ضيرملل ةب سنلاب  ة.یلالعا ةیبطلا تاقفنلا ىلع اءانب لھأتلا
  نمة یئاودو ةیبط تاقفنع فديي ذلا يلامجإلا  ةرسألا خلدل ىوتسمي أ

  ديزي وي أوايسا مبا رھش12  نم رثكألة لھؤمات مدخر یظنص اخلا هبیج
  ىلع لوصحلل الھؤمن وكیس ،ةرسألل يونلسخل ادلا نم%10  نع
 .ةیلام ةدعاسم

ً
ً

.KFHP/H يف بیجلا نم ةعودفملا اتقفنلا5.6.2.1.1
PKآت شن م يف ةبترتملا ةیئوادلاوة یبطلا تاقفنلال مشت
  نیمأتلوا ةقبسملا تاعفدلاو ةكرتشملا اتعوفدملا
 .ةلھؤملا تامدخلابة لصلا تذا اتعاطتقالاوك رتشملا

.KFHP/H جراخ بیجلا نم ةعودفملا اتقفنلا5.6.2.1.2
  جالعب ةقلتعملاو ةیئاودلاوة یبطلا اتقفنلاك لذل مشي
  يتلا ،KPآت شنم ریغ يفة مدقملي انیتورلان انسألا
  ضيرملا اھلمحتيي تلاو ،ةلھؤملاتامدخلاب ةطبترم نوكت
  ىلعب جي. )ةبوطمش غلابم وات أموصخي أ ءانثتساب(
  ةیبطلاات قفنلا ىلعة لادلات ادنتمسلام دقي أن ضيرملا
.KP تآشنمر یغ نما ھیقلت تمي يتلات امدخللة بسنلاب

  ةعوفدملا تاقفنلا لمشت الة.یحصلا ةطخلا طاسأق5.6.2.1.3
  يحصلا نیمأتلل ةبحاصملا فیلاكتلا ضيرملا بیج نم
.)طاسقألاو أ تاقحتسملاثل م(

نوعطلاو ضرفلا التاح5.7

  ةدعاسملا جمانربي ف كراتشلالب لطب مدقتيي ذلا ضيرملاغ بالإتم ي.ضرفلا5.7.1
  بلط ضفربا یھفشو أ ایباتك لھأتلار یياعمي بلي الوMFA ةیبطلا ةياعرللة یبطلا
 .هبص اخلا MFAةیبطلا ةياعرلل ةیبطلاة دعاسملا

ً ً

.MFA ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةدعاسملا بلط ضفريف نطعلاةیفیك5.7.2
  كلشب هتامولمع وأه ب صاخلاب لطلي افر ظنلتم اي مله نأ ىري يذلا ضيرملل نكمي

 ةیبطلة ادعاسملاب لطض رفة لاسر يوتحتس. اررقلا ىلع فنأتسين أ مئمال
  نم نعطل ا ةعجارم تمت .نطعلاة یلمعل امكتسا تامیلعت ىلعMFA ةیبطلا ةياعرلل
 .نیینعمKFHP/H يفوظم بلق

  عفدلا ةقحتسملة ادصرألاوة قحتسملا غلابملا ىلعMFAح نم قبطنت ح.نملا كلھی5.8
 حنم نمضتتن أ نكمي .طقف فیلاكتلا راظتنابة قلعمو مودعم نيدة لاحإ اھنأب اقبسمة ددحملا

MFAةياعر م دقم لالخ نمد دحمو ھ امك ةبولطمة عباتم تامدخة يألة یلھة أرتف اضيأ  
.KP ىلإعبات

ً
ً

  اءانبMFA مجانرب لالخ نم ىرضملى العة بترتملاف یلاكتلد ادحتت .حنملا ساسأ5.8.1
 .ضيرملا ةرسأ دارفأ لخدو ضيرملل ةیحص ةياعر ةیطغت كانھت ناك اذإ ام ىلع

ً

  ةیطغت دجوت ال يذلاMFA ىلع ولحصلل لھمؤلا ضيرملا5.8.1.1
  نمؤملر ایغل ھؤملض ايرمل الصحي).منؤملا ریغ( هل ة یحص ةياعر
 ةافك ىلعض يرملاى لع ةبترتملا فیلاكتلاى لع صمخ ىلع هیلع
 .ةلھؤملا تامدخلا
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  ةياعر ةیطغت دجوت يذلاMFA ىلع ولحصلل لھمؤلا ضيرملا5.8.1.2
  ىلعھل ؤملا هیلع نمؤملار یغ ضيرملاصل حي.)نمؤملا( هل ةیحص
 تامدخلا ةفاك لباقم ضيرملا ىل عة بترتملا فیلاكتلا ىلعصم خ
و ةیصخشة یلوؤس م اھنع الوؤسم ضيرملا ونكي )1 ( يتلاةلھؤملا
 قئاثولا مدقيأن  ضيرملا ىلع بجي .نیمأتلا ةكرش اھعفدت ال)2(
  ديدحتل ،(Explanation of Benefits, EOB)د ئاوفلح ارشل ثم ،ةمزلالا
 .ةورتافلا نم نیمأتلا هیطغي ال يذلا ءزجلا

ً

بجي.نیمأتلا ةكرش نم ةملتسملا تاعوفدملا5.8.1.2.1
  لزانت ىلعع قوي نأھل ؤملا هیلع نمؤملاض يرملاى لع
  ةكرش نما ھاقلتي تاعوفدم يأ نعKFHP/H ىلإ
.KFHP/H نم ةمدقملا تامدخلا ریظن نیمأتلا

  ةحاتملاات موصخلان ع ةیفاإلضا تامولعملات.اموخصلا ولدج5.8.1.3
  ،VI سدالسا سمقلا ،قفرملاق حلملاي فة صخلم ةسایسلا بجومب

.تاموصخلا لودج

 ضيوعت ىلع لوصحلا ىلإKFHP/H ىعتس  .تايوستلا نم ت اضيو عتلا5.8.1.4
 نم وأ يصخشلا نیمأتل اةيامح/ثلاثلا فرطلا ةیلوؤسم تايوتس نم
.ئمالم وھ امك ،ىرخألا انوناق ةلوؤسملا فارطألا وأ عفدلاب نوموقي ً

  يذلخ ايراتلا و، أةقفاوملاخ يرات نم ةعباتملات امدخ ةرتف أدبت ح.نملل ةیلھألا ةرتف5.8.2
  يھة یلھألا ةدم ةرتفإن  .ةيودألاف رصخ يراتو أ ،تامدخلا ىلعه یف ةقفاوملات مت
:كلذ يف امب ةددعتمق رطبKP ريدقتل اقفو ددحيوط قف دودحم تقو ً

 ةعباتملا تامدخل اموي365 ةدمل ىصقأد حك .ةددحم ةینمز ةدم5.8.2.1
  ةددحملا ضيرملا ىلعة بترتملا ةقحتسملا فیلاكتلا دةأرصو ةلھؤملا
 .ومدعمل انيدلا ةلاحإبلق

ً

  تامدخلل اموي 30 ىصقأ دحك .ةلجاعلا ةياعرلاو رھاملا ضيرمتلا5.8.2.2
.KP قاطنج راخة مدقملا

ً

  خيارت نم اموي180  دةمل ىصقأد حك.ةرمعملا ةیبطلا تادعملا5.8.2.3
 .ةیبطلا تادعملل عئابلا میلتس

ً

 اموي180  ةدمل ىصقأ دحك .ةياعرلا ةلحرم /ةجلاعملا راسم5.8.2.4
  دمقم اھددحيا مكدةدحم ةياعرة لحرمو أ /و ةجلاعم راسملةبسنلاب

. KPةمدخ

ً

  جمارب ىلع لوحصلل مھلھأت لمتحملا نم نكوي نيذلا ىضرملا5.8.2.5
 اموي90ة دم ىصقأ دحكة.صاخلاو ةماعلا ةیحصلا ةیطغتلا
 ةیطغتلا جماربى لع لوصحلله ميدقتل الخ ضيرملا ةدعامسل
 .ةصاخلاوةماعلا

ً

  يف كارتشالل مدقتلال بق.ةدحاو ةرملةمدقملا ةیلدیصلا ةحنم5.8.2.6
  دمقت ةیلدیص ةحنم ىلعل وصحلل ھالؤمض يرملون اكي، MFA جمانرب
وMFA ةحنمى لع اصلحر یغ )1(ض يرملان اك اذإ ةدحاو رةمل
 ىدحإ يفKP  ةمدخ مدقم لبق نم ةبوتكم ةیبط ةفوص لجيس )2(

.ةیبطلا  ةفصول ا  نمث عفدى لع رداق ریغ هنأ لوقي )3( وKFHP/H  تایلدیص
 ریفوت نمضتتو اموي30  ةدمب ةدودحم ةدحاو  ةرمل ةمدقملا ةحنملا نإ
.KP  ةمدخ مدقم هددحي امك ایبط ةمئالملا ةيودألا نم ةلوقمع ةیمك

ً

ً

ً

 ءاھتنخ ايراتل بق اموي (30) نیثثال نم ةيداب .ةحنملا ديدمت بلط5.8.2.7
  مدقتلا ةداعض إيرملع ایطتيس، كلذ دعب تقو ةيأوة یلاحلا ةحنملا
 .جمانربللبلطب

ًً



 

National Community Benefit

ن السیاسة: المساعدة الطبیة للرعايةا عنو
بیةلطا

NATL.CB.307رقم السیاسة:
  

  

اإلدارة المالكة: 
National Community Benefit

2021فبراير 1سريان: التاريخ

صفحة: 17 من 9المالیة الطبیةالمساعدة الوصي: مدير،     

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

  وأ خسف وأء اغلإب موقتن أKFHP/H قح نم  .ةحنملا ليدعت وأ خسف وأ ءاغلإ5.8.3
  هارتا مك، ةنیمع التاح يفMFA ةیبطلة اياعرللة یبطلا ةدعاسملة احنمل يدعت

:ةیلاتلا تالاحلك الذ ملشي .امئمال ً

 وأشغلا ول أایتحالا ةلاحة.یلاملا تارییتغلا وأ ةقرسلا وأ الیتحالا5.8.3.1
 رثؤت يتلا ىرخألاف ورظلا وأ يلاملا عضولاي فاتریغتلا وأ ةقرسلا

.MFAة یبطلا ةياعرللة یبطل اةدعاسملاج مانرب ةمالس ىلع

  ةبسنلاب ضرتفية.صاخلاو ةماعلا ةیحلصا ةیطغتلا جماربل لھأتلا5.8.3.2
  ةماعلاة یحصلا ةیطغتلا جمرابب قلتعيا میف صحفلل عضخي يذلا ضيرملل
ً .جماربلاه ذھلب لطلاة یلمعع م نواتعي  ال ن كل ال ھؤمه نأ ةصاخلاو

 رداصم وأ ةیحصلا ةیطغتلا ببستتى.رخألا ةددحملا دفعلا رداصم5.8.3.3
 ةیبطلا ةدعاسملا ةحنمل ضيرملي اقلت دعب ةددحملى ارخألع افدلا
  ةلھؤملا تامدخلا موسر ریتاوفبة بلاطملاة داعإ يفMFA ةیبطلا ةياعرلل
  ءزجلا اذھلة بسنلابض يرملة ابلاطمتم ت ال ،كل ذوث دح ةلاح يف. ایئاقلت
  ریغ )2(وا یصخشض يرمله انع الوؤسم  ونكي يذلا )1 ( ةروتافلا نم
.ىرخألا عفدلر اداصم وه أبة صاخلة ایحصلا ةیطغتلا لالخ نمع وفدملا

ً
ً ً

  رثأتي يذلا ضيرملا نم بلطیس.ةیحلصا ةیطتغل ا يف تارییغتلا5.8.3.4
  ةدعامس ىلعل وصحللب لطم يدقتةداعة إیحصلة ایطتغلاي فر ییتغب
.MFA جمانرب نم

  ةدعاسملا ىلعل وصحلل لھؤملا ضيرملا یلمحت عونمملا نم ف.یلاكتلا ىلع دویقلا5.9
 تامدخب  قلعتيا میف )ل ماكلابف یلاكتلاثل م( رالودلابة لماك غلابمMFA ةیبطلا ةياعرلل ةیلاملا
. Kaiser Foundation ةسسؤمل عباتلا ىفشتسملا يف ةمدقملاة لھؤملاى فشتسملا
  ةسسؤمات یفشتسم ىدحإ يف ةلھؤمى فتشسمات مدخى قلت يذلا ضيرملل ةبسنلابو

Kaiser Foundationجمانربي ف كارتشلال ھالؤمن وكي يذلاو  MFA، ةحنم ىقلتيلم  نكل  
 امومع رةتوفملاغ لابمل انم رثكأ لمحتي  نل ،اھايإ هحنم  ضفرتم و أة دعاسملا

 (
amounts 

generally billed, AGB
)

 .تامدخله اذھلة بسنلاب

ً
ً

5.9.1ً   ئراوطلات امدخل (AGB) امومعة رتوفملغ الابملا ددحت.امومع ةرتوفملا غلابملا
  جمانربي ف نیكرتشم صاخشأى لإ ةمدقملاى رخألا ایبطة يرورضلا ةياعرلو اأ
  قحلملا يف ةددحمي ھ امكKPآت شنملة بسنلاب ةياعرلا ذهھي طغي ينیمأت
.(AGB)ً امومع ةرتوفملا غلابملااب سح ساسأ ،VIIع باسلا سم قلا،قفرملا

ً

ً

 ل.یصحتلا تاءارجإ5.10

  یلصحت ةلاكوو أKFHP/H ةسسؤمات یفشتسمذ ختت ة.لقومعلا راعشإلا دوجھ5.10.1
  ةدصرأ ھمل نيذلا ىرضملا غبالإل ةلوقمعلد اوھجلا لكا ھنع بونتي تلا نويدلا
  .ذاھMFA ةیبطلاة ياعرلل ةیبطلا ةدعاسملا جمانرببة قباسة قلعمو أ ةقحتسم

:يليا م ةلوقعملا راعشإلا دوھج لمتش

  نمج ورخلاد بع نایبل وأ خيارت نم اموي120  لخال يطخ راعشإيم دقت5.10.1.1
  ةياعرللة یبطلا ةدعاسملار فاوتب باسحلا بحا صغالبإلى فشتسملا
 .نیلھؤملا صاخشأللMFAة ی بطلا

ً

  ةيداعلا ریغیل صحتلا تءاارجإ ةمئاقبي طخر اطخإيم دقت5.10.1.2
(extraordinary collection actions, ECA)اتیفشتسم مزتتعي تل ا  

  دیصر دادس ءدبلا ھذاختا ونيدلا لیصحتة لاكو وأKFHP/H ةسسؤم
  ،اتءارجإلا هذھلي ئاھنلا دعوملاو، ضيرملا ىلع ةبترتملف ایلاكتلا
ً .يطخلا ارعشإلا نم اموي30ل بقن وكي ال ثیحب

  ةياعرللة یبطلاة دعاسملا ةسایسل ةحضاوة غلب بوتكمص خلميم دقت5.10.1.3
 .ضيرملاى لإى فشتسملا نم انیبل وأ عمMFA ةیبطلا
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5.10.1.4ً   ةیبطلاة دعاسملا ةسایسب ایھفشاب سحلب احاصغ البإ ةلواحم
  ةیلمعل الخ نم ةدعاسملا ىلع لوصحلاة یفیكوMFA ةیبطلا ةياعرلل

.MFAة یبطلاة ياعرللة یبطلة ادعامسل ا بلط

  ىضرملاة دأرص ليوحت بلق ،بلطلا ىلع ءانبج مانربللة یلھألا ديدحت5.10.1.5
 .نويدلا یلصحتة لاكو ىلإة رخأتملو اأ عفدلا ةقحتسملا

ً

  حامسلاو أ ،ذاختابKFHP/H موقتال  .ةيدالعا ریغ لیحصتلا تاءارجإ قیلعت5.10.2
  دض (ECA)ة يداع ریغیل صحت تاءراجإ يأ ،اھنع ةباینلاب ذختتأن بیل صحتلا تالاكول
:ةیلاتلا تالاحلا يف ضيرملا

وأ ،ةيراجMFAة حنمى لعصل اح5.10.2.1

  ةيادبد عبMFA ةیبطلا ةياعرللة یلام ةدعاسم ىلعل وصحلل بلطم دق5.10.2.2
ECA. ةيداعلا ریغ لیصحتلاات ءارجإق یلتعو أ ECAرارقلا ذاختا نیح ىلإ  

 .ھلأتلاب قلعتي امیفي ئاھنلا

 ا.بھ حومسملا ةيداعلا ریغ لیصحتلا تاءارجإ5.10.3

  يأي فء دبلا بلقة.لقوعملا دوھجلا صوصخب يئاھنلا رارقلا5.10.3.1
  ضيرملل ةیلاملات امدخلا سیئ ردكأتي، ECA ةيداع ریغل یصحتات ءارجإ
:يليا ممي میلقإلات اداريإلا ةرودي ف

  جمانرببض يرملار اطخإل ةلوقعملاد وھجلال امكتسا5.10.3.1.1
.MFA ةیبطلا ةياعرلل ةیبطل ة ادعاسملا

  خيرات نم قلألا ىلع موي240ح امس ةرتفض يرملانح م5.10.3.1.2
  ىلع لوصحلجل اأ نم مدقتلل ریتاوفلاب ةبلاطمان یب لوأ
.MFA ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلة ادعاسملا

  .نامتئالا بتاكم وأ كلھتسملا نامتئا تالاكو ىلإ ريراقتلا ميدقت5.10.3.2
  غلبت نأ اھنعب ونت يتلاون يدلا لیصحتة لاكوو أKFHP/H نم كللق حي
  نامتئالا بتاكمو أك لھتسملاات نامتئان ع غالبإلا تالاكو
 .ةیبلسلااتمولعملاب

 وأ ةیئاضق تاءارجإ ية أعباتم بلقة.یندملا وأ ةئیاقضلا تااءرجإلا5.10.3.3
  يلاملا عضولا قیقدتبKFHP/H ةسس ؤم تایفشتسم موقت، ةیندم
 ناك اذإا مد يدحتل ةیجارخ تانایب دراصم امدختسال الخ نم ضيرملل
.MFA  ةیبطلاة ياعرللة یلاملاة دعاسملا جمانربل ھالؤم ضيرملا ً

  اتءارجإ يأ ذختت ال .MFA ىلع صولحلل لھؤم5.10.3.3.1
 ءاغلإتم ي .MFA جمانربل نیلھؤملاى رضملا دض ةیفاضإ
  اھتداعوإMFAى لعل وصحللةلھؤملا تاباسحلا
 .يعجررثأب

  ةیبطلا ةدعاسملا ىلع ولصحلل لھؤم ریغ5.10.3.3.2
  نكمي ادج ةدودحمالت احي ف.MFA ةیبطلا ةياعرلل
 ةقبمسة قفاومى لع لوصحلا عمة یل اتلا تاءراجإلاذ اختا
:يمیلقإلا لوألا يلاملا لوؤسملا وأ راتشسملا نم

ً

 جورألز اجح 5.10.3.3.2.1

 ءات راجإل/ اةئياض القىوادعلا 5.10.3.3.2.2

 د ي ضنوناء قراجي إذ أخت ال يدنية.مال
 در صمي أ وبال مللعن اعاطل رد عي فأ

  دخل.للهم مر خآ
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  ن.اكمسلاى علز جحلا 5.10.3.3.2.3

  ةسسؤم تایفشتسم ذختتال  .ةروظحملا ةيداعلا ریغ لیصحتلا تاءارجإ5.10.4
KFHP/H، فر ظيأ تحتة یلاتلات اءارجإلا ،ذاختاب لیصحتلا التاكول حمست الو  

:فورظلا نم

 و أایبطة يرورضلا ةياعرلاو أ ئرواطلا تامدخ يمدقتضفر وأیل جأت5.10.4.1
  ریغق باس دیصر دوجوة جحب تامدخلا هذھء دال أبقع فدلاب ةبلاطملا
 .باسحلب احاصل عودفم

ً

 .ثلاث فرط ىلاب إسحلا بحاصى لع قحتسملا ني دلاع یب5.10.4.2

.اتباسحلا ةدراصمو أ ةیكلملاع زن5.10.4.3

 .لاقتعالا تراكذمر ادصتسا5.10.4.4

 .راضحإلاو طبضلا رماوأر ادصتسا5.10.4.5

 ةیلھألار یياعميل دتعبتقؤم لكشب موقت نأKFHP/H ـلق حي .ثراكولا التاحل ةباجتسالا5.11
  نيرثأتملى اضرملاوات عمتجملل ةحات ملاة دعاسملا زيزعتل ميدقتلات ایلمعوMFA مجانربل
 .ةیلاردیفلا ةموكحلو اأة يالولا لبق نم ةثارك رهابتعاتم  فورعمث دحب

  ةیلھر أیياعم ىلعة تقؤملا تراییغتلا نمضتت دق . ةلمتحملا ةیلھألا تاليدعت5.11.1
MFAيلي ام:

 ةیلھألا دویق قیلعت5.11.1.1

.دراوملا رابتخار یيامعة بتع ةدايز5.11.1.2

.داروملار ابتخر ایياعم ةبتعض فخ5.11.1.3

  ىلع ةتقؤملا تراییغتلا نمضتتد ق .ةلمتحملا تابلطلا ميدقت ةیلمع تاليدعت5.11.2
:يليا مMFA  اتبل طيمدقت ةیلمع

 اتنایب لثم(ة یساسألة ایلاملاات مولمعلا يمدقتبى رضمللح امسلا5.11.2.1
  اذإ )1(: ةیلاتلا التاحلا يف اھتیحصالبر قيو )درصملاو ،تدجو إن، خلدلا
 اتنایبلا رداصمم ادختسابي لامل اهعوض ن مققحتل انكمي ال ناك
و ة حاتمر یغ ةبولطملا ةیلاملا تامولعملت اناكا ذإ )2(و ةیجراخلا
 .ةیلھألا تبثتن أ نكمي ىرخة ألدأ كانھ نكت لم اذإ)3(

  ببسبف یظوتلا/ورجألل ةیلبقتسملاة راسخلار ثأ نابحسلا يفذ خألا5.11.2.2
.ةرسألا لخدد يدحتد نعدث حلا

 ةتقؤملاMFA ج مانرب تارییغت فصت اتمولعم رفوتت  .ةمالعل ةرف وتملا تاملومعلا5.11.3
.ةرثأتملا قطانملا يفKP  تآشنم يف و ةینورتكلإلاMFA مجانرب ةحفصى لع ةماعلل

 قحالملا/عجارملا6.0

اتحلطصملا درسم -Aق حلملا6.1

 داروملاو حئاوللاو نینواقلا6.2

111- 148م اعلاونناقلا ،ةفلكتلا رةوسیمة ياعريم دقتوض يرملاة يامحن وناق6.2.1
 (Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148)

[2010] 119يساسألون اناقلا124(  (

Federal Register and the )يلسنوي الدرافلر افقلط اخوي لدراجل الفلسا 6.2.2  

Annual Federal Poverty Guidelines)



)
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 H (Internal Revenueل ودجلل 2014 ات مليتع، ةليخادلارادات ة اإليحنشرة مصل 6.2.3

Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H) (990  نم ) 

 Internal Revenue Service Notice) 39-2010ة ليخدالت اراداة اإليحلصم ارشعإ 6.2.4

2010-39).  

 Code of)ة يلادرلفيات امليعلتانون اء قزاج، أةيلداخلرادات اة اإليحانون مصلق 6.2.5
Federal Regulations, CFR) 26،و 602 و53 1ء زاجأل ا ،RIN 1545-BK57 ؛ RIN

1545-BL30 ؛RIN 1545-BL58 – ةخيريلات اتشفيمسللة افيإلضات اراطشتالا  

 ات تشفيمسللة لياملدة امساعلات اسايس ننيقوا -ا نيفورلياات كشفيمستة طراب 6.2.6

 California Hospital Association – Hospital) 5102 ة خنس، ةمعيجتملد الفوائوا

Financial Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition ) 

 د ئفوال انغ عإلبالوا ططيخ تليلد - دة حمتلات اواليلي اة فكيلياثوكلة احصلة امعيج 6.2.7

 – Catholic Health Association of the United States) 2102ة خنس، ةمعيجتملا

A Guide for Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition) 

  ةرعايلاي مدئم مققوا 6.3

 :ييلا ملة يرونكتلإلا KFHP/Hع ى مواقعلة عايرلي امدمقر قوائم تتوف 6.3.1

6.3.1.1  Kaiser Permanente of Hawaii 

6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 

6.3.1.3  Kaiser Permanente of Northern California 

6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 

6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington 
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 A قحلملا

  تاحلطمصلا ردسم

  ةكبش تامظنمع م نواتعت يتلا ةططخملا ةيریخلاة ياعرلا جمراب اھب دصقي(CMFA) ةیمعتجملاMFA نإ
 ری غ ضفخنملخل ادلا باحصأى رضملا ىلإ ةيریخلا ةياعرلا تامدخ يمدقتل ةیمعتجمل ات امظنملوا نامألا
.KP آتشنم يفض فخنملا ينیمأتلا ىوتسملااب حأصو مھیلع نمؤملا

 ةسراممو أذ یفنتب رشابم ریغ وأ رشابمء ارجإل الخ نم موقي يذلا صخشلا اھبد صقي نويدلا لیحصت ةلاكو
.نويد يرتشمو أ نئادلق حتسم هنأب موعزملو اأق حتسملا غلبملیل اصحتة لواحم وأ یلصحتلا

  تاخاخبلاوات ماعدلاو ةيدالعا تزااكلعا ،رصحلاال  لاثملا لیبسى لع(DME) ةرمعملاةیبطلا تادمعلا لمشت
 ةكرحتملا يسراكلاول زنملا يف مداختسلال بابلا ىلع رجلاات دحوو ةنیمعض ارغألة صصخملا اتدادمإلاو
  اتدعملاریيامع بجومب ددحم وھا مك ةیلزنملالت اامعتسالل نیجسكألاة زھجوأ ىفشتسملا ةرسأو تاياشملاو
 رئابجلاثل م( ةیعانطصالف اارطألاو ءاضعأليم اوقتDME  ةرمعملاة یبطلات ادعملا لمشت الو .DME ةرمعملاة یبطلا
  ةشمقألوا ةیبط ةفصو نودبة عابملا تامزلتسملاو )تامزلتسملاوة یعانطالصا ةرجنحلاوم اظعلايم وقت /ةیكیمانيدلا
.)حورجلا تدادامإوة یلوبلاك لاسملا تامزلتمس ثلم(ات جوسنملو اأ

  ضيرملا ناكءا اوس، ةسایسله اذھ ي فةددحملا ةیلھألار یياعمه یلع قبطنتي ذلص اخشلاو ھ لھمؤلا ضيرملا
  ةياعرلة ایطغتو أMedicaidو أMedicare ثلم(م اع جمانربل الخ نمة یطغت ىلع لصحي )2 (و أه یلع نمؤم ریغ )1(
  ریغة یحصة طخ بجومبه یلع نمؤم )3( وأ) يحصل انیمأتلا لدابتلالخ نم اھءارش  تمي يتلاة موعدملاة یحصلا
.KFHPل الخ نمة یطغتلاب لومشم )4(و أKFHP جمانرب

 ةجاحلا مییقتلةیصخشلا ىرضملا تامولعم ةعجارمل نومدختسي ثلاثف رطو عئاب مھ ةیجراخلا تانایبلا رداصم
  ىلع اءانب ضيرم لكم یقتي تلا ةمالعا التجسلاات نایبد عاوقس اسأ  ىلع موقي جذومن امدختسل االخ نم ةیلاملا
  .ةیلاملا ضيرملا رةدق ةجرد ابسحجل أ نم ریياعملا سفن

ً

  ةاردإ اھددحت امك رقفلى اوتسم سایقل يونسلال خدلا تايوتمس ددحي يذلا وھ (FPG) لياردفلا رقفلا طخ
.يلادرفلا لجسلا  يفا يونس ثدحيوة یكيرمألاة يربشلاو ةیحصلا تامدخلا ً

  ةیلاملا ةیطغتلات ارایخ فاشكتسا يف  ىضرملا ةدعاسمل ةمدختسملاة یلمعلا اھب دصقي ةیلاملا تاراشتسالا
  تاراتشس الا بلط ھمنكمي يذلا ىرضملا .KP تآنشم يفة مدقملات امدخلا ریظنع فدللة حاتملا ةفلتخملا ةیحصلاو
  ينیمأتلا ءاطغلا باحصأو ھمیلع نمؤملا ریغو ایتاذ عفدلاب نوموقي نم ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع، نولمشي ةیلاملا
 .ضيرمللة لماكلاات مازتلالابء افولاى لع ةدرقلام دع نع اوربع نمو ضفخنملا

ً

:يلاتلاف وصلاه یلعق بطنيع ضو يف وأ نكامألا دحأي فم یقملا صخلشا ةلاحف صيىوأم الب

ةروجھملي انابملاوة فصرألاوات ھزنتملاوت راایسلا ثلم ،رشبلان اكسلل ةصصخملا ریغ نكامألي اف  
 وأ ؛)عراشلايف(

وأ ؛ئرواطللى وأمي ف 

و أعرواشلا نم لصألا يف نومداقلا ىوأم مھل سیل نيذلا صاخشأللص صخم عمادو أ تقؤم نكمسي ف 
 .ئاروطلا ئجالم

وأ ىفشتمسي ف) يلاوتلا ىلع اموي30ى تح( اریصقا تقو يضقي هنكل هعالأة روكذ مل انكامألا نم يي أف  
 .ىرخأة سسؤم

ً ًً

رخآ نكسم دجويال و يرسألف انعلا نموب رھلا ديري وة أصاخ ةینكسة دحو نم عوبسأ لالخد رطلل ضرتعیس  
 .ن كسملا ىلع لوصحللة بولطملا عمدلا تاكشبود اروملا ىلر إقتفي يذلص اخشلاو ،هلد دحم

يتلا انمدإلاج الع وأ ةیلقعلاة حصلا جالعآت شنم لثم ،اتسسؤملا ىدحإ نم عوبسأ لخاله جارخإ تمیس  
يوما متتالیة وال يوجد مسكن آخر محدد له وال توجد لديه الموارد المالیة  30 نمر ثكأل اھب امیقمص خشلاان ك

وشبكات الدعم االجتماعي المطلوبة للحصول على سكن. 

ًً

KP ملتش  Kaiser Foundation Hospitalsو Kaiser Foundation Health Plans  وPermanente Medical  

Groups ءاثنستا، باهروعوف Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) . 
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A قحلملا
)ةبعاتم( تاحلطمصلا درسم

لKP ةرجأتسمو أ ةكولمم، ىنبملل ةیجراخلاوة یلخادل ابناوجلك الذ يفا مب، ةيدام تآنشمي أ ملشتKP تآشنم
 ةكرشل عباتلاق باطلا وأ ىنبملا لثم(ض يرمللة ياعرلايم دقت كلذي فا مب ،KPةكرش لل ةيارجتلا لامعألا ءداض أرغب

KPةكرشل عباتلا ریغ ىنبملل ىرخألا ةیجراخلا وة أیلخادلا قطانملا وة أدحولاو أ KP(.

  ضيرملا نم ةمدقملا ةیجراخلا اتمولعملا وأ اتنایبلا رداصمم ادختسا ةقير طهب دصقي  ةیلاملا دراوملا صحف
 ناك اذإ امى لع اءانبMFAة یبطلا ةياعرللة یلام ةدعامس وأة ماع ةیطغتمج انربى لع لوصحلل ھل أتلا ىدم ديد حتل
.يلاردفلا رقفلا طخلة ددحملاة يوئملا ةبنسلا نم ربكأ درفلا لخد

 ال نيذلا نیلھؤملا ىضرملى الة إیبطلا فیلاكتلا عفدلة يدقنلاح نملا مدقت( MFA) ةیبطلا ةیلاملا ةدعاسملا
  عفدلادر اصم اوذفنتسا نيذلاوة يودألاو تاجتنملوا يئزج وأ يلك لكشبا یب طةيوررضلا تامدخلف ایلاكت عفد ھمنكمي
  لكبش ةياعرلا ةفلكت عفدلة دعاسملابة صاخلاج مانربلر ایياعم دارألفا ىلع قبطنتأن  بجي .ةصاخلاو ةماعلا
 .يئزجوأملاك

ً

  شاشوة یبطلا تاقالعلوا رئابجلا لثمم داختسالا ةداعإل ةلب اقلا ریغة یبطلد ااوملا اھبد صقي ةیبطلا اتمزلتسملا
  ءانثتسابو ،ایبطة يوررضلة امدخلا ميدقتء انثص أخرم ةیحصة ياعر مدقمبل ق نم ةمدختسملا اتدامضلوا حورجلا
 .رخآ ردصم نما ھیلعل صحيو أض يرملاا ھيرتشيي تلا داوملا

ً

 اھاقلتي يتلا ةياعرلل اباقمض يرملاى لع رةتوفملاف یلاكتل انمء زجلا اھبدصقيضىرملا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا
  اتیلدیوصة یبطلاب تاكملاي نابم ،ةیحصلاز كراملا، تایفشتسملات ادایع، تایفشتسملاثل م(KP آتشنمي ف
 .ایموكح لومم ةیحصة ياعج رمانرب و أنیمأتلل اب قنما ھنع ضيوعتل ا تميال ي تلا) ةیجراخلا تادایعلا ىضرم

  خلدلي اوذDء زجلاKP Senior Advantage Medicareء اضعأى لة إیلاملاة دعاسملا مدقيةیلدیصلا زلانت
  يتل انییجراخلاى ضرملل ایبط ةوفصوملار یقاقعلل ةبسنلاب ةفلكتلاي فھم تصحمل حت مھنكميال  نيذلا ضفخنملا
.D مسقلاMedicare اھیطغي

ً

ً

  ةیحصلا ةياعرلا تامدخ دمقت يتلاة یموكحلاالت اكولاو أ/وة یحبرلار یغ تامظنملا  نم امظن اھب دصقي نامألا ةكبش
  أجلمو أ ةیسنك وأة یعمتجم ةدایعو أم اع ىفشتمسل ثمات عمتجملا دحأ يف اظح لقألاو أ نینمؤملا ریلغة رشابملا
 .خلإ ةسردم وأ ةل قنتمة حص ةدحو وأن يدرشملل

ً

ٍ ً  مازتلالا نأ ،هب ةصاخلا ةیحصلا ةياعرلل ةیطغت دوجو نم مغرلا ىلع ،دجي يذلا صخلشا وھ فاك ریغ انیمأت نمؤم
 ببتسي ریبك يلام ءبع لثمي ةعطتقملا غلابملاو ةكرتشملا تانیمأتلاوة كرتمشلا اتعوفدملاو نیمأتلا طاقسأ عفدب
.صاخل اهبیج نم اھعفدي يتلا فیلاكتلا ببسب ةيرورضلا ةیحصلاة ياعرلا تام دخ ىلع ضيرملال وصح مدع وأ ریخأت يف

  هتدعامسلة يالولا نمة موعدمو أ ةیلادرف ةیلامة دعاسم وأ ةیحص ةياعر نیمأتد جويال ي ذلا وھ هیلعنمؤملا ریغ
 .ةیحصلا ةياعرلا تامدخ ةفلكتع فدي ف

  رثكأ رطخللة ضرع ھمتمسالو ھمتحص ربتعتي تلاة یفارغوميدلا اتعومجملان ولمشيرطخلل ینضرعملا ناكسلا
 .ىرخأة لطمعمل اوع يو أأ نسلاو أ قرعلو اأ ضرملو اأي داصتقالاو يعامتجالا عضوللةجیتن نیيدالعاانكسلا نم

  هنأ نیبتي صخش يأ راضحإبات طلسلا ةبلاطملة مكحملاا ھأدبت يتلاة یلمعلاا ھب دصقيراضحإلا وطبضلا رماأو
 .فیقوتلا ةركذمل ثم ،ةمكحملم اامأي ندم نایصعع وضي ف



  National Community Benefit

لطبية للرعاية  ا  السياسة: المساعدةعنوان 

 ية  الطب

NATL.CB.307: رقم السياسة

 اإلدارة المالكة: 

National Community Benefit

2021 فبراير  1 لسريان: يخ ا ر تا

 صفحة:  17 من 15المالية الطبية  المساعدة  الوصي: مدير، 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

Kaiser Permanente Northwest حق:لملا

2021 طسسغأ 1  حق:لملا ناير سخيرات

I. تآشنم Kaiser Foundation Hospitals. آت شمنة افك ىلاسة عسيلاذه ق هبطنتKFHP/H

 ( ةبيطلاتب اكملي امبانوة يطبلاز راكملواات ستشفيمللة بعاتلاادات لعيواات تشفيمسلمثل ا)

:ونيغورأي ة فيلالتا Kaiser Foundation Hospitals نمضتت .ةجيراخل ادات اعيلى ارضمات ليدصيو

Kaiser Sunnyside Medical Center

 Kaiser Westside Medical Center

 ةنمضتملا  تافيشتمسلل  ةبعالتا اتدايلعاو    Kaiser Foundation تافيشستم ةمئا قرفوتت : ةظحالم

.www.kp.org/mfa/nw  ىلع  يون رتلكإلا  KFHP/H MFA  عقمو ىلع MFA  ةسايس  يف

II. سةاي سبجموب لةهمؤلا يرغو ةلهمؤلا ةفياإلضا اتمدخلا  MFA .

a. لةهمؤلا يرغ ةافياإلض اتمدخلا 

i. عمسلات ادمساع  

ii. ةصصخمتلت ااسدعلع ازرك لي ذا فمبة ريصلبزة اهجألوات امزتلسملا

iii. ةرئاطال  رغيوة ئارطلالت ااحلي النقل فا 

III. سةاسيل يناضعخلا يرغن وضعياخلا ةم دخلا  ومدقم MFA. ي ة فرعايلي امدمة مقر قائتتوف
  ناضعيخلر اغيون يضعاخلا اتفيشمستللة علتابادات اي لعوا Kaiser Foundationات شفيمست

ة ي طبلة ارعايللة لياملة ادعاسملع اوقم ىلع، اناجم ، MFAة بيطلة ارعايللة لياملة ادساعملة اسالسي

. www.kp.org/mfa/nwي لالتا KFHP/H MFAة سسمؤات يشفتمسل

ً

 

IV. لى ع صولحلا بلط ةفيكي وجمانرلبا تامعلوم MFA. ج ماات برنممعلور توفتMFA  خ نسة منضمت 

 اتب تيال، كثمة )طسيبة بلغات صخلموات مليتعل وا، اتبطللاج اذمون، MFA جمالبرنة اساسي نم

 ب طلم بدتقلض امريلل نكميطبوعة. مخ نسوي رونتلكإشكل ي ، فبلامقون ، دسالنة اماعل ، ج(مرالبا
 ك ل ذيا فمق برطدة عي ، فKFHP/H  نمالواردة  ةعايرلد اعء أو باثنأ، MFAمج انري بك فراشتلال

( عاله.أ 5.4و 5.3ام سألقا ىلع إجورلاي. )لورقلب اطلاريق  طنع وأ، فتاهلق ايرط نعو ، أايصخش ً

a. وقعم من تنترنإلا برع   قديمهت وبلطلا ةتعبئب مق  KFHP/H ع طيتيس . نيتروكلإلا 

 ى علي رونكتلإلا MFA عوقم نم اينوركتلا إهمديوتق لبطلات املومعبء دلبض المريا

www.kp.org/mfa/nw . 

ً

b. قعوم نم جمانبرلا اتملوعم يلنزتب مق KFHP/H نمة نيوركتلإلسخ النا ني.ور إللكتا  

. www.kp.org/mfa/nwي رونكتلإلا MFAع قموى علة حاتمج  مابرنلاات ممعلو

c. يقر طنج عمالبرنت اامعلوم نمة نيورت لكخ إنسر ف تتو ا.ينورت كلإ جمانرلبا تاممعلو بلطا 

 طلب.لد اعني رونكتلإلد البريا

ً

d. ةحامتج  مانر بلات اموعلم   ا. يخصش كبلطب مدقت وأ جمانربلا نع تامولع  م لىع صلا ح 

 I مقسل اي فةددحمل  اKaiser Foundation Hospitals  يف ئراطولاو لخودلا ةرفغ اترداإ يف
Kaiser Foundation Hospitals . زكارم يف اضي أنوراشت مسلاد جواتي  KP  يانبمو ةيطبلا 

 دة اعسملا ىلعل وص حللة  يهلألا ديدحتلو مجانرلبا  نع اتموعل مل امديقلتي بطلا بكتملا

:ةيلاتلا تآنش ملا يف نودجاويت ونراشستملاو ع.يرس لبشك  MFA ةيطبلاة ياعرللة يلاملا

ً

ً

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

  

e. ى ل ل إوصول انمكي ف.تالها برع كبلطب قدمت وأ جمانبرلا عن تاملمعلو ا بل طا 

 دة مساعلاى علل صوحللة ليهألى ادمد ديح ات وتمعلوملم اديلتقتف اهلر اعب  ن  رياستش ملا

 ة دساعملذه اى هعلل صوحللم دتقلي ا فضيرملدة اساعمو  MFAة يطبلة ارعايللة لياملا

MFA .ةلياتلام ارقألى ال عنرياستشملى الل إوصولك اكنمي: 

  و أ 2000-813-503 : فهاتلام او أرقرقم أ
  وأ 1-800-813-2000

 TTY:  711ي صلنف اهاتلة امدخ
 

f. ات ملومعب لض طمريلل نمكي  د.يبرلاب كبلطب قدمت وأ جمانبرلا  عن تاملمعلوا بلطا 
 ن عمل الكا MFA مج الب برنديم طالل تقخ نم  MFAي تراك فشاللب م طلديوتقج مالبرنا

 :ىعلد لبريابات لبطلواات ملومعلات البل طاس إرنمك. يدريلبا ريقط

 Kaiser Permanente
 Attention: Financial Counselors

 500 NE Multnomah Street
 Portland, Oregon 97232

 

g. ا يصخشة افوتسملات ابلطليم الست نكمي  .صيخ شكلشب  لهامإك دبع  بلطلا ملس 

 .KPمج ابرنل ة بعاة تأشمني ى ألإ

ً

 

V. ج مالبرنة يألهلا دديحتد عن ارتب االعيض فلمريرة اسأخل ؤخذ دي  هل.ألتا يري اعمMFA( .ى لع إجورلا 

  .(هأعال  .5.6.1ام ألقسا

a. يلدراير الففقل اطخ نم %400ى ل إلص: ما يري معايلار ابتخوسائل ا  
 

VI. اهلمحلتي تاغ لامبلد امعتت م. خصلا دولج KP ةيبطلاة رعايلل ة ليمال ادة مساعللهل مؤل ض ايرملل  

 .مجابرن للض مريل اأهيل لتة مدخمستلة اليألهر ايمعايع على نو

a. ط سمتور يعايمي بيلي ذلض امريلاصل حسي . تاصفحولا طمتوس يرياعم    بيلي ضيالمر 
 ى عل يف لاكلتة ابنس وض أمريلى اعلة تبرمتلف الياتكلا ىعلج ردمت صم خى علات لفحوصا

 خل دى لع ءانبصم خل غ المبد ديحتتم ي. اهنع الوؤسمض يرمل كون التي ية امدلمقات امدخال

 :ييلا مض كمريللرة سألا

ًً

 

  رفقلل ةليدرالفا ةمئويل ا سبلنا اتهوجيت
  ةليامل ادةساعملصم اخ

  ىلإ من

     0%   - 2 00 1 صمخ   % 00 %

     201% - 3 00 %75  مصخ  %

%50  مصخ  350%     - 301%   

%25  مصخ 400% - 351%         

 

 ة مؤهللة ايطبلات اصفلوى اعل  %100ة مم بقيصخى عل Medicareي ف نليجمسلاصل حيس: ةظحمال

  خر.ار آشعى إي حترسألهم ادخل نظر عنلض اغلية بد لصيات امزلتمسو
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 ى دلون يكو أ ملاكلافعه بد يتمن يجب أ يتبقملد ارصيلإن ا، ف)%100  نمل ي )أقجزئصم خنح مإذا تم 

  د.ون فوائددفع بة طخع وضار ض خيلمريا

 

b.

 

  رييامعي لبيي ذلا  ضلمريل اصحسي. ةفعتمرلا ةلطبيا تاقفلنا يرياعم لبيي ضي المر 
 و ض  أمريلى اعلة تبرتمليف الاتكلاى عل  %100 ة نسبخصم بى علة عرتفملة ابيطلات افقلنا

ً . هانع الوؤس مض يرملان لتي يكوة امدمقلا اتمدخلى الف علياتكال

 

VII. دةاع رةتوفملا غ لابملا ابسح ساأس  (AGB). ات تشفيمسحدد تKFHP/H رة وتلمفغ الامبلا
 ا مكير فيتفلة اريقم طداخستابى رخألا ايبطة يرورضلة ارعايلا  وئ أطوار  ةلاحي  ألة نسبلاب AGB ةداع

 رة وتمفال غلامبلاقة بتعلملاات معلوملا. AGBل دمع  في ةرعايلف الياتك يلامجرب إق ض طرينضى عم
 ة سسمؤات تشفيمسلة بيطلة اعايرللة لياملدة امساعلع اوقمى علة حامت اب سحلوا AGBادة ع

KFHP/H MFA ي لالتا ط بارلى اعل ينوركتلاإلwww.kp.org/mfa/nw . 

ًً

 

 

http://www.kp.org/mfa/nw
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