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 ةسایسلا انیب1.0 
  ةملتزم Kaiser Foundation Hospitals(KFH) و  Kaiser Foundation Health Plans(KFHP) إن
 ا ھذلميش .رطخلل نیضرعملا ناكسلل ةبنسلاب ةياعرلا ىلع لصوحلا ن ملھست جرامب ميتقدب
 مھیلع نممؤلا ریغ ضخفنملا لخلدا يو ذنیلمؤھل اىضرملا ىل إةیلاملا ةعدامسلا ميتقد مازتلالا

  ىلع لصوحلا نو دتادمخلا لبا مقعفدلا ىلع ةرلقد الحوت اندمع ضخفنملا ينیأمتلا ءاطغل ايووذ
 . ًایبطة يرورضلة اياعرلاوئ راوطلة اياعر

 ض رغلا2.0 
 ئرواطل اتاخدمل ةیلاملا ةعدامسلا ىلع لحصولاو لأھتلا تابلطتمل اًصفو ةسایلس اه ھذمتقد

  ةیبطلا ةیلاملا ةعدامسلا جامنرب لالخ ن مًایبط ةيرورلضت اامدخلاو
)Medical Financial Assistance, MFA(. 501 مسلقا ع متاطراتشالا ه ھذقستت(r) ننواق نم  
  ةییفوك ةلمؤھلا تادمخلا لوانتت يتلا ةلصل ات ذاةياللوا حئالوو ةحدتملا تاياللول ةیلخالدا تاادريإلا
 ت ءاراجإلواح نلمغ الابمب اسحس اسوأ MFA  حن ملكیوھ جامنربلل لأھتلا ریياعوم اھیلع لحصولا
 . ةیبطل اریتالفوا سداد معد ةلاح يف اھب حمومسلا

  قاطنلا3.0 
 م سابً الاجما إھیلر إاشُي(ا ھعورفوة یلاتلا تائیھلي افن یلماعلن ایفظولمى العة سایسلا ه ھذقبطنت

  :“KFHP/H”) ةسسمؤ تایتشف"مس
 3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc.
  و Kaiser Foundation Hospitals؛3.2 
 . KFHP/Hفروع 3.3 
 ة عباتلت اداایعلوا Kaiser Foundation تایتشفمس ىلع ةسایسلا ه ھذقبطنت3.4 

   تایتشفمس ،I لوألا ملقسا  ،قفرملا قحلملا يف ةحددملا تایتشفمسلل
Kaiser Foundation، اھیلإ عجرا مىلع ةیقثلو اه ھذيتوحت يتلا و . 

  تافيرعتلا4.0 
  تاحلطمصلا ردمس - A قحلملا ظرنا

  كامحاأل5.0 
 ن ن أكيمي تلة ایلالماز جواحلا لیلتقل ردامول اصحف ىلع ميقوMFA  جامنرب ىلعKFHP/H  ىلد جديو
  ضغب ن،یلمؤھلا ىضرملل ةبنسلاب ًایبط ةيرورلض اةياعرلاو ئرطوال اةياعر ىلع لصوحلا نو دلحوت
  ينسجلا هجتولوا ةرجھلا عضو وأ ةینيلد الیوملوا قرعلاو نوعلاو ةقاعإلاو ضيرملا نس نع رظنلا

 .  المأ ةحیص ةیطتغ هي لد ضيرملا نا ك إذاامع اًيض أرظنلا ضغبو ،ينطلوا لصألوا
  ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا دةعاسملا ةسایس جبومب ةلھؤملا ریغو ةلھؤملا تامدخلا5.1 

MFA . يناثل امسلق ا  ،قفمرلا قحمللا يف لكذ غیر ىلإ رةااإلش متت لم ا م  II، اتمدخل ا  
  .MFA  ةطبیلا ةياعللر ةطبیلا دةعاسملا ةاس سیبجومب ةھلؤملا غیر وةھلؤملا ةیفااإلض

 ةياعرلا تاخدمو ئراطولا تالاح ىلع MFA  بقتط أن نكمي .ھلةؤلما ماتخدال5.1.1 
  يتلا ةیبطلا تامزلتمسلوا ةیلدیلصا تاجتنوم تاخدمو ًایبط ةيرورلضا ةیحلصا

  ةعباتل اتادایعلوا تایشفتمسلا لث(م Kaiser Permanente (KP) تآنش مارھفتو
  ىضر متایلد صیيف )ةطبیلا بتاكملا ينامب وةیطبلا كزامرلاو تایفشستملل
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ً

 نیعباتلا ةياعرل ايرف مولالخ ن موأ ،  KFHP/Hىلإة عباتلة ایجراخلت اداایعلا
 :هاند أةحضولمت ااجتنلماوت امدخل اىلع قبطتن  أنكيم FAM نإف اكذوھ .KPىلإ

 و أة بولطلم اتامدخلاو ة أجلاعلمو اأة ياعرلا .ایبطرية ورلضامات خدال5.1.1.1 
  وأ صیختش وأ مییتق وأ ع منل ةبوطلمل  اKP ةخدم مقد من مةمقدملا
 ةحرا قیحقت ىلإ ساسألا يف فھدت ال يتلوا ةیبطلا ةلاحلا ةجلاعم
 . ةیبطل اةياعرلا م مقدو أضيرملا

 ةمقدملا ةیبطل اتاصفلوا  .ةییدلالصات مزتلسمویة بالطات فصوال5.1.1.2 
 ةفصومولا و KFHP/H ىلإ ةعباتلا ةیجراخلا تادایعلا ىضر مةیلیدص يف
  ریغ ئرطوال اةراإد ةخدم يومقدم KP ىلد ةياعر يرف مولبق نم
 يومقدم KP ىل إنیعباتلا ریغ ةجرحل اةياعرل ايومقدمKP ىلإ نیبعالتا
   . KPلبق ن ممھع مدقاعتملا ةخدملا

  ةيوألدل لمفضلا ماخدتسالا .سةینجالوية داأل5.1.1.2.1 
 ً. انكم منا كامل كة،یسنجلا

 ة يراجتلاء اسمألا اھبد صقي .ةيراجتلا تاكراملا ةيوأد5.1.1.2.2 
  فريص" رةاعبب شرؤيو KP ةمخد م مقداھصفي يتلا ةيوألدل
  اندمع وأ ،"  (Dispense as written, DAW) بتوكملا قفو
 . رفتوم ئفاك مسینج كان ھنكوي ال

 ات متلزسمالو أیة بطة فصوبف تصري تالوية داأل5.1.1.2.3 
  م مقدنم بتوك مرأمو ةیبط ةصفو جودو عوم یةیدلالص

  ضىرملل  KPةیلیدص لالخ ن مفريصو  KP ىلإع باتة ياعر
  ن.جییراخلا

  ىعل قطبت .Medicareمج رنامن بن یديفتسالم5.1.1.2.4 
  يتلا ةيوألد اتاصفلو ةبنسلاب Medicare ن منيیدتفمسلا
 . ةیلیدص لزانت لكش يف نم D  ملقسا اھیطغي

 ة عمرالمیة بالط اتعدالم5.1.1.3 
(Durable Medical Equipment, DME). تاعدمل اه ھذبلطت  

 ة یبطلت اادعلمات ایملعت بجوبم KP  ىلإ عبات ةياعر م مقدةطسبوا
  ھمعلی قبطنت نيذلا ىضمرلا ىلإ KFHP/H اھتقدم و DME مرةمعلا

  ة.یلطبا رةوضرلا ريیامع
 ت راضاحلمابة طبترمم وسرك انھ  حيصل افیقثتل اتراضاحم 5.1.1.4

  مقدمواھب يصيوو KP جامنرب اھيقدمو ایدھع موادحدي يتلاو ةرفتوملا
 . ضيرملا ةياعر ةطخ ن مءزجك KP جمانلبر نیبعالتا ةياعلرا

  ةحدد مفقا مويف. تاءناثتساس اسأى علحة اتلمامات خدال5.1.1.5 
  لالخ ن ممتقد يتلا تامخدلا )1 (ىلع MFA قبطين دق ً،اءاثنستا برتعت
  ةياعر مقد ماھبلط وأ اھفصبو ماق EMD )2(  و  KPىل إةعبات ریغ ةأنشم
 لأھتلل .هانأد حض مو ھوامك عئاب/دقاعت مارھفويو  KPىلع إبات
 ةفعتمرلا ةیطبلا تاقفلنا ريیاعم ةیتلب ضيمرلا نم بلطي ،ءاثنستالل
.  هاندأ 5.6.2 ملقسا يف ةفصومولا

 عاية رالمات خدو ؤھلةالمض تمريالمات خد5.1.1.5.1 
  دةقامتعلا KP  تآنش مىحدإ ةطسابو مقد ت .ةطوستملا
  جورخ لیھستل ةفصومو ةیبط ةجاح هيلد ضير مىلإ
 . ىتشفمسلا ن مةیلخالدا تاادیعلا ىضرم
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ً ً

  يتلا DME تادعم.  (DME)ة عمرالمیة بالط اتعدالم5.1.1.5.2 
  KP ىل إعبات ةياعر م مقدبلط ىلعً اءانب نوعئابلا اھيقدم

  دقاعت معئاب اھيقدم و DME ىلع لحصول اتامیلعتلً اقفو
  .KFHP/H ىلإ عةباتلا DME  ةرا إدلالخ نم

  ةلمؤھلا ةیفاضإلا تاخدملا نإ. حةتاالم ةؤھلالمة یفاضإلامات خدال5.1.1.6 
  تاخدملا ،II يناثلا ملقسا ،قفرلم اقحللمي افة ددحم  MFAبجومب
  .MFA بجموب ةلمؤھلا ریغو ةلمؤھل اةیفاضإلا

  ي:لي ا مىل ع MFA  قطبتن  الدق .ؤھلةالمیر غمات خدال5.1.2 
  هدحدما يا لقفوا یبطة ريوضرو ألة جعابر تعي ال تتلامات خدال5.1.2.1 

  ى:لع رتصيق الو نمضتي اوھذ .KPمج برناع لابة تمخددم قم
  كل ذيف امب ل،یمجتلا تاخدم وأ لیمجتلا تایلمع5.1.2.1.1 

 . ضيرملا رھظ منیحست تاياغل ةيلدجلا ةياعرلا تاخدم
  م،عقل اجالع5.1.2.1.2 
  زئةجتلا بیةبطلا اتمزلتسملا5.1.2.1.3 
  مودعلا ميوتقو ربإلاب زخلوا كلذي فا بمة ليدبلت ااجلاعلما5.1.2.1.4 

 . كیلتدل اتاخدم و يرلفقا
  ي،سنجل ازجعل اجالعل تاوأدو نحقلا5.1.2.1.5 
  و م،احرألا ریجأت تاخدم5.1.2.1.6 
  نیأمتلا ةيامح ،ثلاث فرط تایلومسؤب قلعتت تاخدم5.1.2.1.7 

 . لامعل اتايضعوت اياضق وأ يخصلشا
  . KP ل الخن مس یم لھنیمى تأضمرمات لخد5.1.2.1.8 

  تایلیدص تازملتومس ةلجاع ریغ وأ ةئراط ریغ تاخدم
 يض رلم اةیطغتبة لوشملمة ایجراخلت اادایعلى اضرم
  ىضرمل ان مبلطتت يتلاKP  لالخ ن مسیل ةیحلصا
  تایلیدلصاو ةياعرلا يقدم من مةحدد مةكبش ماخدتسا
  .KP ىل إةعباتلا ریغ ةلمفضلا

  ةیبطلا تاصفلوا لمتش .تاییدلالصات مزتلسمویة بالطات فصوال5.1.2.2 
 ال لاثمل الیبس ىلع ًایبط ةيرورض و أةلجاع ربتعت ال يتلا تإلمدادااو
 تاجالعلاو ةیلیدلص اةنجل اھیلع قفتوا مل يتلا ةيوألدا )1( رحصلا
  وأ اھيصف ال يتلا تازملتسملاو ةیبط ةصفو نوبد اعبت يتل اةيوألدا )2(
  هجو ىلع ةانثتمسلا ةيوألد) ا3( و  KPجامنربل عبات ةياعر م مقداھبلطي
  زجعلا ةيوأدو لیمجتلا تراحضتسوم معقل اةيوأد لث(م يدحدتلا
 . )سينجلا

D  مقسلا eraciMed ي فن یجلسلمیة لبالطات فصوال5.1.2.3 
 ل خالدحاب صأم عدمج ي برنافین جلسلماو أ ینؤھلالم
  یةقبتملا فةلتكلا صةح .  (Low Income Subsidy, LIS)ضفخنالم

Medicare Advantage   يف نیلجمسلل ًایبط ةفصوومل اةيوألدل ةبنسلاب
 لخلدا باحصأ مع دجامنرب يف نیلجمسلا و أنیلمؤھلا D ملقسا
 و Medicare تامدخ زراكمل ةیھیجتولا ئادبملل اًبقط ضخفنملا

 Medicaid(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS).  
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 ةعدامسلا ةاسیس قطبتن . KPشآتنمج رخامة دقلمامات خدال5.1.2.4 
  تآنش ميف ةمقدملا تاخدملا ىلع طقف MFA یةبطلا ةايعرلل یةبطلا

KP، ةخدم يقدم مةطسابو KP. ممقد ن مةلاح إجودو ندع ىتحو  
  لحصولل ةل مؤھریغ ىرخأل اتاخدملا ةفا كنإف ،KP ى لإع باتة ياعر
  ىلإ ةعبات ریغ ةیبط بتاك ميف ةمقدملا تاخدمل اىنثتتس . MFAلىع

KP ت امدخى ل إًةفاض، إئرواطلم ااسقأوة لجاعلة اياعرلات آشنمو
 ي فاعتلة اياعروة یفیطلتلا ةياعرلوا KP ىلإ عةابتلا ریغ یةلزنملا حةصلا
  ملقسا بجموب ءانثتسا اھنأ ىلع حددت مل ا مةیئاصلو اةياعرل اتاخدمو

 . هعالأ 5.1.1.5
  عبات ةياعر م مقداھبلط ءاسوو.  (DME)ة عمرالمیة بالط اتعدالم5.1.2.5 

  نكوت دقاعت معئاب لالخ ن ماھميتقد متي يتلا DME نإف ال، مأ  KPىلإ
 ملقسا بجموب ءانثتسا اھنأ ىلع ايدھحدت متي مل ا مةانثتمس

   .هعالأ 5.1.1.5
 عف دىلع ىضرملا   MFAجامنرب عدايس  ال .یةحالصة خطالط ساقأ5.1.2.6 

 . )طاسقألاو ت أاقحتسلم(اي حصلن ایمأتلاط اسقأبة لصلات ذایف لاكتلا
  ةلمؤھلا ریغ ةیفاضإل اتاخدملا نإ. ؤھلةلمایر غة یفاضإلامات خدال5.1.2.7 

  ،II يناثلا ملقسا ،فقرملا قحلملا  فيةددمح MFAة سایس بجوبم
  .MFA  ةاس سیبجومب ةلمؤھلا ریغو ةلمؤھلا ةیفاضإل اتاخدملا

  ةياعرلا قدمو ماھيقدم يتلا ةلمؤھل اتادمخلا ىلع طقف  MFA قطبتن .يةاعلرا ومقدم5.2 
 ملقسا ،قفرمل اقحلملا يف حض مو ھوامك ،  MFAةسا سیھمیعل قبطتن نيذلا ةبیطلا
  . MFAةسایلس نیعضاخلا ریغو نیعضاخل اةياعرلا مقدمو ،III ثلاثلا

 تاوملع مكانھ .MFAى علل وحص للبطلم يدقیة تفیكومج رنابالات موعلمر دمصا5.3 
 ،IV عبارلا ملقس ا،قفرمل اقحلملا يف ةخصل مبلط ميتقد ةییفوك MFA جمانرب نع ةیفاضإ
  .MFA ىلع لحصولل بلط ميتقد ةییفوك جامنربلا تالومعم

 بلطلاج ذانم و  MFAةسایس ن مخنس رفتوت .مجرنابالات موعلمر دمصا5.3.1 
 تابیت كو أةسایسلا تاخصل ملث(م ةحضوا ةغلب ةبتوك متاخصلوم تامیلعتلاو
  أو ينوتركلإلا ديلبراب وأ ينروكتلاإل KFHP/H عق موىلعً اناج مرھومجلل )جامنربلا

 . ةحدتملا تاياللو ايف يداعلا يدربلاب وأ ،ةیخصش ةبصف
 لىع بيج ،MFA جامنرب ىل إبلطب متقدلل .MFA ى علل وحصب للطلم ديقت5.3.2 

  وأ KP تاخدم لبا مققحت مسیدصرل ةرتواف بببس ةحل مةجاح جودو تابثإ ضيرملا
  لبا مق KP ىل إعبات ةياعر م مقداھبلط ةیلیدلصل ةیبط ةصفو وأ KP ع محدد معدمو

  ةعدب MFA  جامنربل بلط ميتقد ىضرملل نكمي .هالع أحض مو ھوامك ةل مؤھتاخدم
  يمدقتو ةبئتع قيطر نع أوً افیتاھ أو ًایصخ شأو تنرنتاإل برع لكذ يف ابمرق ط
   .يقرو بلط جموذن

  صةخاالومة اعالة یاألھلى علف عرتى للضرالمص حف5.3.2.1 
  نیأمت ةیطغت ىلع لحصول اىلع رادفألا ةفاك  KFHP/Hعجتش .مجبرنالل
  ىلع ةظفاحملل ةیحصل اةياعرلا تامخد ىلإ لصولوا ناملض يحص
KFHP/H   متقد .ضيرملا تاینت مقةيامحلوً امومع ةی خصلشا ةحلصا
MFA    جامنربل تابلطب نتقدموي نيذلا ىضرملل ةیلاملا ةراشتسالا
  نأ نكمي يتل اةلمتحملا ةصاخلاو ةامعلا ةیحصلا ةیطغتلا جامرب يدحدتل

  يلذا ضيرملا نكوي دق .ةیحلصا ةياعرلا تاجایتح اةیبلت يف عداتس
  وأ ةامع ةیحص ةیطغت جمارب يأ ىلع لوص حللً ال مؤھهنً أابق مسضرتيف
 . جرامبلا هھذ يف كارتشالل بلطب متقدي نأبً ابلاط مةصاخ
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  تالومع مىلإ ةجاح كانھ نكوتس .MFA ى إلب طلم ديقتوبة لمطلالمات وعلالم5.4 
  ى مديدحدتل ضيرملل يلاملا عضلوا ن مقحقتلل ةلام كىرخأ تاوملعوم ةیلاوم ةیخصش

  ةیطغتلا جامرب ا وكذ ، MFA ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا جامنرب ىلع لحصولل ةیلألھا
 ا  إذ  MFAةیبطل اةياعرلل ةیبطل اةعدامسلا حن مضفر متي نأ نكميو .ةصاخلوا ةامعلا ةیحلصا
  ةبصف و أةبتوك مةغیبص تالومعمل اه ھذميتقد نكمي .ةافتو مسریغ تالومعمل اتناك

 . تفاھل اربعو ة أیصخش
  ةر مل كيف ضيرملل يلاملا عضلو انم قحقتل امتي  .يلاملا ضعولا نم ققحتلا5.4.1 

  ماخدتساب ضيرملل يلاملا عضلوا ن مقحقتل انكمي نا كاإذو .ةعداسمل ااھیف بلطي
  ة.لیام قئاث ويأ يمدقبت ًالباطم ضيمرلا نوكي  الدقف ،ةجیراخ تانا یب رادمص

 عضلوا ن مقحقتلا نكمي مل اإذ. ىخراألمات وعلالموة یمالالمات ولعالمم ديقت5.4.2 
  ميتقد ضيرملا ن مبلطي قدف ة،یجراخلا تانایبلا راد مصماخدتساب ضيرملل يلاملا
 . يلالمه ا ضعو نم ققحتلل MFA  جامنرب بلط يف ةحضمولا تالومعملا

  ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا جامنربل ةیلألھا حددت ت .ملةكاالمات وعلالم5.4.2.1 
  تالومعملاو ةیلاملاو ةیخصلشا تالومعملا ل كيلقت ردجمب MFA یةبطلا

  ة.بولطملا ىخراأل
  وأ يد،ربلاب وأ ًا،یخصش ضيرمل االغبإ متي .ملةتكالمر یغمات وعلالم 5.4.2.2

  ضيرملل نكمي .ةلمتك مریغ ة لمتسلمت اامولعلم اتناكذا تف إاھلر ابع
 راعشإلا لاسر إخيرات ن ماًيوم 30 لالخ ةصقانلا تاملوعملا ميقد نأ
 . تفاھلر ابعة ثداحلمو اة أیصخشلة اثداحلماء ارجو إد أيربلاب

  ةبلوطملا تالومعملا تنا كإذا .ةفروتمر یغوبة مطلالمات وعلالم5.4.2.3 
  ميقو  نأ نكمیف ض،يرملل ةحات مریغ جامنربلا بلط يف ةحضمولا
ي تلة احاتلمى ارخأل اةلدألة اشقان لم KFHP/H ع ملاتصالاب ضيرملا
  ة.ھلیاأل تبتث نأ نكمي

  تالومعمل اميقد نأ ضيرملا ىلع بجي. یةمالمات وعلمفر وتال ت5.4.2.4 
 رقيو )رمصدلوا ت،جدو نإ ل،خلدا تانایب لث(م ةیساسألا ةیلاملا
 هضع ونم ققحلتا نكمي  ال نا كاإذ )1( :یةلاتلا التاحلا يف اھتیحالصب
  تالومعملا تنا ك إذا)2(  وة یجراخلات انایبلر اداصمم داختسابي لالما
  نأ نكمي ىرخأ ةلأد كانھ نكت مل اإذ )3( و ةحات مریغ ةبلوطملا ةیلاملا
  ةیساسألا ةیلاملا تالومعملا ميتقدب ًابلاط مضيرملا نكوي .ةیلألھ اتبثت
 :ناكذا  إاھتحصبر راقإلاو

  وأ ى،وأ مالب5.4.2.4.1 
  ف كشجذمون ىلع لحصي ال و ألخلدل ر مصدهيلد سیل5.4.2.4.2 

  قيتعل امیف ءانتثاسب( لملعا بحا صنم يمرس بتار
  ةينقد ايا ھدىلقتي وأ )يصخلشا مھباسحل نلومعي نمب
  لخدل اةبيرض تائداع لیجتسب ًابلاط منكمي مل وأ
  وأ ة،بقاسلا ةیبيرلضا ةنلسا يف ةیكومحلا وأ ةیلارلفدا

  ينطلو اىتومسلا ىلع ةفورع مةثراكب ثرأت دق نوكي نأ5.4.2.4.3 
  ).اهندأ 5.11 ملقسل عجر(ا يمیلقإلا وأ

  تالومعمل ال كميتقدل هدھج ىراصق لبذي نأ ضيرملا ىلع بجي .ضيرملا وناعت5.4.3 
  نیعب فورظلا خذأ متي ة،بلوطملا تالومعمل اةفا كميتقد معد ةلاح يفو .ةبلوطملا
  ة.لیھاأل ديحدت ندع رابتعالا نیعب اخذھأ نكمي اوكذ رابتعالا
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ً

  جامنربل لمؤھ هن أىلع بلطب متقدي مل ضير ميدحدت نكمي .ضترفالمة یلاألھحديد ت 5.5 
MFA ضيرمل ايدحدت مت لاح يف .ضيرمل ااھيقدم يتلا كلت ریغ ىرخأ تالومعم ىلع ًءانب  

  ن مارھیغو ةیلاوم ةیصخش تالومع مميتقدب بلاط مریغ نكوي هنإف ،ل مؤھهن أىلع
 . يضرلملً ایئاقلت MFA تاصخص ميدحدت نأ نكمي و ةیلاملا ةلاحلا ن مققحتلل تالومعملا

  لاح مهنأب تبث اإذ وأ لأھت نوأ هل قبس دق نا كاإذً ابق مسل مؤھضيرملا نأب ضرتيف
  ه:انأد حض مو ھوام كمودع مني دبببس

  ل مؤھهنأب يلاملا فكشلا ةیلمع ررتق يلذا ضيرملا نكوي ً.اقبمس لھمؤ5.5.1 
  لوحصللً ابق مسل مؤھهنأب ضرتيف ةصاخلاو ةامعلا ةعدامسل اجامرب ىلع لوحصلل
 ض:يرمل انا كاإذً اقب مسل مؤھضيرملا ربتعي .MFA جامنرب ىلع

  MFA  ةیبطلا ةياعرلل ةیلا مةعداس مجامنرب يفً الج مسنا كاإذ5.5.1.1 
 ى ضرلمة الاحإ تتمن أ قبس (Community MFA, CMFA) يعمجتم
  ةياللوا ةمكوح و أةیلارفدل اةكومحلا )1( لالخ ن ماًبقس ملأھتلاو هیلإ
  ةمدتع مةألموموا ةبوألا ةياعرل ةسس مؤ)2( وأ ةیلحملا ةكومحلا وأ

  وأ ،KFHP/H ةياعرب يعمتج ميحص ثحد يف )3( أو عمجتملا ىعل
  لحصولا معلد مممص KP ل ةعیمجتم ئدواف جامنرب يفً الج مسنا كاإذ5.5.1.2 

  نیلمؤھلوا ضخفنملا لخلد اباحصأ ن مىضرملل ةبنسلاب ةياعرل اىلع
 ةسس مؤتایشفتس ميف نیینعملا نیظفمولا لبق ن ماًبقمس

KFH/HP، وأ  
 ردموال اصحف ىلع مئاق ةیحص ةیطغت جامنرب يفً الج مسنا كاإذ5.5.1.3 

 لخلدا باحصأم عد ل Medicare  جامنرب لث(م هب اًقثو موةیلاملا
  و) أفضخنلما

 ا ًيوم  30رخآ لالخ ةبقا س MFA  ةحن مىلع اًبقاس لحص5.5.1.4 
  ةیلھألا راد مصةفا كاذنفتسا عدب .موعدمن ديب بسل بحامه نأى علف رعم5.5.2 

  يف ةياعر ىلع لصح دق نكوي يذلا ضيرملا عضو ةسراد نكيم ى،رخألا عفلداو
  ةصدرأ لثم( ةیلا مبعاص مجودو ىلع تراش مؤاكن ھنا كاإذ KP  تآنش مىحدإ

  ضيرمل انا كاإذ .ةیجراخ تانایب رادمص ماخدتساب جمانربلل لأھتلل )ةتئاف ةحقتمس
  متي ال دق .طقف ةحقتسملا ةلمؤھلا ةصدرألل MFA ةحن مىلع لصحي هنإفً المؤھ

  ةعضاخ نكوت و ألیصحتلا ىلإ ةلمؤھلا تاخدملا لبا مقةحقتمسلا ةصدرألا لاسرإ
   .ةومعدملا KP نيو دتاقنف يف اھنیمتض متي و أىرخأ لیحصت تءاارجإل

  ،V  سماخلا مسلق  ا،قفرلم اقحلملي اف راصتخابح ضومو ھ امك  .جمانربلل ةیلھألا ریياعم5.6 
  لحصوللً الھ مؤ MFA  ىلع لصوحلل بلطب مقدتي يلذا ضيرمل انوكي ن أنكمي  ،  ھلألتا يیرامع
  ة.فعتمرلا ةطبیلا تاقفلنا يیرامع أو ،ةلیاملا دراوملا صحف ىعلً اءابن ةلیام دةعاسم ىعل

 ضيرملا نا كاإذ ام يدحدتل ضيرملا مییتق متي .ةیلاملا رداوملا صحف ریياعم5.6.1 
.  ةیلالماد روالمحص افة یلھر أیياعمي بلي

  نكوي يلذا ضيرملل ةبنسلاب . لخالد ىوتسمى عل اءنابیة األھل5.6.1.1 
  صحف ریياع ميوايس وأ ن ملقأ هل يلامجإلا ةرسألا لخ دىتومس

 يلرادلف ارلفقا طخ ن مةيئو مةبنس  كKFHP/Hى دلة یلالمد اروالما
(Federal Poverty Guidelines, FPG)، ىلع لوحصللً ال مؤھنكویس  

 . ةیلا مةعدامس
 رادفأب قصدي .ةرسألا ادرفأ ىلع لخلد اتابلطت مقبطنت  .ةرألسا لخد5.6.1.2 

  نیطبتر مرث أكوأ نیخصش ن مةعموج موأ ردنف مصخش ةرسألا
  ل كةرسألا ادرف أنمض لخيد .اًع منیشوعيو ينبتل او أجوازل او أالدیملاب
 براقألا نم ةياعرل ايقدموم نیلمؤھل انییلزنمل اءاركشلاو جاوزأل انم
 ردنفملا صخشلا نكوي نيرخآ ادرفأو براقألا ن مةياعرلا ي مقدملاطفأو
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ً  ایلا مهنعً الو مسؤنيلدالوا حدأ وأ يلزنملا كيرلشا وأ نیجوزلا حد أوأ
 . ةرسألا ع منكيسو

  يبلي نا كاإذ ا ميدحدتل ضيرملا مییتق متي .ةیلاعلا ةیبطلا تاقفنلا ریياعم5.6.2 
 . یةلاعلا یةبطلا اتقفنلل ھلأتلا ریايعم

 بحاصض يرلملة بسنلاب .ةیلاعلا ةیبطلا تاقفنلا ىلعً اءانب لھأتلا5.6.2.1 
  ن مةیئاوود ةیبط تانفق عفدي يلذا يلامجإلا ةرسألا لخلد ىتو مسيأ

  يدزي و أيوايس امب اًرھش 12  ن مرثألك ةلھ مؤتاخدم ریظن صاخلا هبیج
  ىلع لوحصللً ال مؤھنكویس ة،رسألل ينولسا لخدلا نم %10 نع

 . ةیلا مةعدامس
  . KFHP/Hيفب یجالن معة وفالمدات قفنال5.6.2.1.1 

 KP  تآنشم يف ةبترتملا ةیئاولداو ةیبطلا تانفقلا لمتش
  نیأمتلاو ةبقمسلا تاعفلداو ةركتمشلا تاعوفمدلا
 . ةلمؤھلا تاخدملاب ةللصا تا ذتاعاطتقالاو كرتمشلا

 .KFHP/Hج رخاب یجالن معة وفالمدات قفنال5.6.2.1.2 
  الجبع ةقعلمتلاو ةیئاولدوا ةیبطل اتافقنلا كل ذلميش

  يتلا ،  KPتآشن مریغ يف ةمقدملا ينیتورلا نانسألا
  ضيرمل ااھلمحتي يتلاو ة،لمؤھل اتاخدملاب ةطبتر منكوت
  ىلع بجي .)ةبطو مشغلاب مو أتاصومخ يأ ءانثتساب(
  ةیبطلا تاقنفلا ىلع ةللدا اتنداتمسلا ميقد نأ ضيرملا
  . KPتآشن مریغ ن ماھیقلت متي يتل اتاخدملل ةبنسلاب

 ةعوفمدل اتانفقلا لمتش  ال .یةحالصة خطالط ساقأ5.6.2.1.3 
 ي حصلان یمأتللة بحاصملایف لاكتلاض يرلم ابیجن م

 . )طاسقألا وأ تاحقتمسلا لث(م
  نوعالطوض فالرحاالت 5.7 

 ةدعامسلا جامنرب يف كارتشالل بلطب متقدي يلذ اضيرملا الغب إمت ي .فضرلا5.7.1 
  بطل ضفبر ًایھفش أو ًابیاكت لھألتا ريیاعم ييلب الو MFA یةبطلا ةايعرلل یةبطلا
 .  بهاصخلا MFA یةبطلا ايةعرلل یةبطلا ةدعاسملا

 . MFAیة بالطة عايریة للبالط ةعدساالمب طلض فري فعن طالیة فیك5.7.2 
  لكبش هتالومع موأ هب صاخلا بلطلا يف رظنلا متي مل هنأ ىري يلذ يض ارلملن كيم
 ةیبطلا ةعدامسلا بلط ضفر ةلاسر يتوحتس .رارلقا ىلع فنأتيس نأ مئالم

 نم نعطلا ةجعارم تتم ن.طعلا ةملیع لامكاست تامیعلت ىعل MFA  ةبیلطا ةياعللر
  ن.ینیمع KFHP/H يظف مولبق

 عفلدا ةقحتمسل اةصدرألاو ةحقتمسلا غلابملا لىع MFA حمن قطبتن . نحالمل كیھ5.8 
  حن منمتضت نأ نكمي .طقف فیلاكتلا راظتناب ةقلعمو موعد مني دةلاحإ اھنأبً ابق مسةحددملا

 MFAةياعر مقد ملالخ ن مددح م ھوام كةبولط مةعبات متاخدم ةيأل ةیلأھ ةرتفً ايضأ  
  . KPلىإ عبات

ً  ءاانب MFA جامنرب لالخ ن مىضرملا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا حددتت. نحالمس ساأ5.8.1 
 . ضيرملا ةرسأ ادرف ألخود ضيرملل ةیحص ةياعر ةیطغت كان ھتنا كاإذ ا مىلع

 یة طغجد توي ال تالذ  MFAىعلل وحصلل لؤھمالض المري5.8.1.1 
  نمؤملا ریغ لمؤھل اضيرملا لصحي .)نمؤالم یرغ(له یة حصعاية ر
 ةفا كىلع ضيرملا ىلع ةبترتمل افیلاكتل اىلع مخص ىلع هیلع
 . ةلمؤھلا تاخدملا
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 عاية رة یطغجد توي تالذ  MFAىعلل وحصلل لؤھمالض المري5.8.1.2 
  ىلع لھمؤل اهیلع نؤمملا ریغ ضيرملا لحصي .)منؤلما(یة له حص

 تامخدلا ةفا كلباق مضيرملا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا ىلع مخص
 و ةیخصش ةیلو مسؤاھنعً الو مسؤضيرملا نكوي )1 ( يتلا ةلمؤھلا
 قئاثلوا ميقد نأ ضيرمل اىلع بجي .نیأمتلا ةركش اھعفتد ال )2(
  يدحدتل (Explanation of Benefits, EOB)، ئدالفوا حرش لث مة،زماللا
 . ةرتوالفا ن منیأمتلا هیطغي ال يلذا ءزجلا

  يجب .نیمأتلا ةركشمن تلمة سملاعات وفالمد5.8.1.2.1 
  لزانت ىلع عقيو ن ألؤھملا هیلع نمؤملا ضيرملا ىلع
  ةركش ن مااھلقتي تاعوف مدي أنع KFHP/H ىلإ
  .KFHP/H ن مةمقدملا تاخدملا ریظن نیأمتلا

 ةحاتملا تاخصوملا نع ةیفاضإلا تالومعملا .ماتوخصالل وجد5.8.1.3 
 ،VI سادسلا ملقس ا،قفرمل اقحلملا يف ةخصل مةسایلسا بجموب

  .تاصومخلا لودج
  ضيعوت ىلع لحصولا ىلإ  KFHP/H  ىعتس  .تايوستلا نم تاضيوعتلا5.8.1.4 

  ن مو أيخصلشا نیأمتلا ةيامح/ثلاثلا فرطلا ةیلوسؤ متايتسو نم
 . مئالم ھو ام كى،رخألا ًاننواق ةلوسؤملا فارطألا وأ عفلداب نيقومو

  يلذا خيراتل اوأ ة،قفامولا خيرات ن مةعباتملا تاخدم ةرتف أبدت . نحلملیة لاألھة ترف5.8.2 
  ي ھةیلھألا ة مدةرتف نإ .ةيوألد افرص خيرات وأ ت،امخدل اىلع هیف ةقفامولا تمت
  ك:ل ذيف امب ةعددت مقرط ب KP ريتقدلً اقفو حدديو طقف ودحد متقو

  ةعباتملا تاخدملً ايوم 365 ةمدل ىصقأ حدك. ةدحدمیة نمزة مد5.8.2.1 
  دةدحملا ضيمرلا ىعل ةتب رتلمة اقحتسلمیف الاكتلة ادصروأة لھؤلما
 . مودعلمان يدلة الاحل إبق

  تاخدمللً ايوم 30 ىصقأ حدك. جلةعالا عايةالروھر الماض تمريال5.8.2.2 
  .KP قاطن جراخ ةمقدملا

 خيرات نً مايوم 180 ةمدل ىصقأ حدك .ةعمرالمیة بالط اتعدالم5.8.2.3 
  ة.بیطلا تادمعلل عئالبا یمسلت

ً ايوم 180 ةمدل ىصقأ حد ك.عايةرالحلة مر/ جةعالالمر سام5.8.2.4 
 م مقداحددھي ام كةددح مةياعر ةلحر موأ /و ةجلاع مرامسل ةبنسلاب

  .KP ةخدم
 ج ماى برلعل وحصم للھتأھلل تمحمال من نوكن يالذيى ضالمر5.8.2.5 

ً اميو 90 ة مدىصق أحدك ة.اصخلا وةماعلایة حالص یةطغتال
  ةیطغتلا جامرب ىلع لحصولل هميتقد لالخ ضيرملا ةعدامسل
 . ةصلخااو مةاعلا

 يف كراتشالل متقدلا لبق. ةحداوة رلممة دقالمة یلیدصالحة نم5.8.2.6 
  متقد ةیلدیص ةحن مىلع لحصوللً الؤھ مضيرملا نكوي ،MFA  جامنرب

  و MFA  ةحن مىلع لصاح ریغ )1(يض رلمن ااكذا ة إدحاوة رلم
  ىحد إيف  KP  ةخدم مد مقلبق ن مةبتوك مةیبط ةصفو لجيس  )2(

  .ةیبطل اةصفلو انمث عف دىلع رادق ریغ هنأ ليقو ) 3(  و  KFHP/H  تایلیدص
  ریفتو نمتضتوً اومي  30  ةدمب ةودحد مةدحاو ةرمل ةدممقلا ةحنملا نإ
  .KP  ةدمخ مدمق  هددحي امك اًیبط ةمئالملا ةيوألدا نم ةلقوع مةیمك

  ءاھتن اخيرات لبقً ايوم (30) نیثالث ن مًةيابد. حةنمال  تمديدبطل5.8.2.7 
 مقدتلا ةادعإ ضيرمل اعیطتيس ك،ل ذعدب تقو ةيأو ةیلاحل اةحنملا

 . جمانرللب  لببط
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ً

 و أخسف وأ ءاغلإب متقو نأ KFHP/H قح نم. حةنمالل عديو تأ خسفو أء غاإل5.8.3 
  هارت ام كة،نیع متالاح يف MFA یةبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا ةحن مليعدت
  :یةلاتلا التاحلا كلذ ملش ي.اًمالئم

 و أغش لو ال أایتحالة الاح .یةالمال اتیریغتالو أقة سرالو أل یاتحاال5.8.3.1 
  رثتؤ يتل اىرخألا فورظلا و أيلاملا عضلوا يف تاریغتلا وأ ةقرلسا

  .MFA  ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا جامنرب ةالمس ىلع
  ةبنسلاب ضرتيف .ةصاخلاو ةماعلا ةیحصلا ةیطغتلا جماربل لھأتلا5.8.3.2 

  ةامعلا ةیحلصا ةیطغتلا جامربب قلعتي امیف صحلفل عخضي يلذ اضيرملل
 . جمرابلا هھذل بلطلا ةیلمع ع منواعتي ال نكلً الھ مؤهنأ ةصاخلوا

 راد مصوأ ةیحصلا ةیطغتلا ببتست .ىرخاألة دحدالمع فالدر دمصا5.8.3.3 
  ةیبطلا ةعدامسلا ةحنمل ضيرملا يلقت عدب ةحددملا ىرخأل اعفلدا

  ةلمؤھلا تاخدمل امسور ریتبفوا ةبلاطملا ةادعإ يف MFA  ةبیطلا ةياعللر
  ءزجلا ھذال ةبسنلاب ضيرملا ةبلاط ممتت ال ك،ل ذثوحد ةلاح يف .ًایئالقت
  ریغ )2(  و ًایخصش ضيرملا هنعً الوسؤ منكوي يلذا )1( ةرتوالفا نم
 . ىرخأل اعفلد اراد مصو أهب ةصاخلا ةیحصلا ةیطغتلا لالخ ن موعفمدلا

  رثأيت يذلا ضيمرلا نم بلطسی .ةیحصل اةیطغتل افي تراییغتلا5.8.3.4 
  ةعدامس ىلع لحصولل بلط ميتقد ةادعإ ةیحصلا ةیطغتل ايف رییغتب
  .MFA جامنرب نم

 ةعدامسلا ىلع لحصولل لمؤھلا ضيرمل الیمحت نوعممل انم .فیلاتكلا ىلع ودیقلا5.9 
 تاخدمب قلعتي امیف )لامكلاب فیلاكتلا لث(م رالولداب ةلام كغلابم  MFAیةبطلا ايةعرلل یةلاملا
  .Kaiser Foundation ةسسؤمل عباتلا ىشفتمسل ايف ةمقدملا ةلمؤھل اىتشفمسلا
 ةسس مؤتایتشف مسىحدإ ي ف ةل مؤھىشفت مستاخدم ىلقت يلذا ضيرملل ةبنسلابو

Kaiser Foundation جامنرب يف اكرتشاللً ال مؤھنوكي يلذا و MFA، ةحن مىلقتي مل نكل 
 ً امومع ةرتمفولا غلابملا ن مرثأك لمحتي نل ا،اھي إهحن مضفر مت وأ ةعدامسلا

(amounts generally billed, AGB) تاخدمل اهھذل ةبنسلاب . 
  ئراطولا تاخدمل (AGB)ً اموعمة رتوفلمغ الابلمد احدت .اموعمة تروفالمغ بالالم 5.9.1 

  جامنرب يف نیركتش مصاخشأ ىلإ ةمقدملا ىرخألا ًایبط ةيرورلضا ةياعرلا وأ
 قحلملا يف ةحدد مي ھامك KP تآنشمل ةبنسلاب ةياعرلا هھذ يطغي ينیأمت
  .(AGB)ً اموعمة رتوفلمغ الابلم اباسحس اس أ ،IIV عبالسا ملقسا ق،فرملا

 .یلصحلتاات ءاجرإ5.10 
  لیحصت ةلاوك وأ KFHP/H ةسس مؤتایتشف مسخذتت . ولةقعالمر عاشاإلد وھج5.10.1 

 ةصدرأ مھل نيذلا ىضرملا الغبإل ةلعقومل اھودجل ال كاھنع بنوت يتلا نيولدا
 .اھذ MFA ةیبطلا ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا جامنربب ةبقاس ةلقع موأ ةحقتمس
  ي:لي ا مةلعقوملا راعشإلا ھودج لمتش

  ن مجورخل اعدب نایب لوأ خيرات نً مايوم 120 لالخ يطخ راعش إميتقد5.10.1.1 
  ةياعرلل ةیبطلا ةعداسملا رفتواب باسحلا بحاص الغبإل ىتشفمسلا
 . نیلھؤلمص ااخشألل MFA یةبطلا

  ةيادعلا ریغ لیحصتل اتءاارجإ ةمئابق يطخ راطخإ ميتقد 5.10.1.2
(extraordinary collection actions, ECA) تایشفت مسمزتعت يتلا  

  یدصر ادسد ءبدل ااذھختا نيولد الیحصت ةلاوك وأ  KFHP/Hةسسمؤ
، تاءراجإله اذھلي ئاھنلاد عولموا، يضرلماى لعة بترتلمیف الاكتلا
 . يطخل اراعشإلا ن ماًيوم 30 لبق نكوي ال ثیحب
  ةياعرلل ةیبطلا ةعدامسلا ةسایلس ةحضاو ةغلب بتوك مصخل مميتقد5.10.1.3 

 . ضيرملا ىلإ ىتشفمسلا ن منایب لوأ عمMFA  یةبطلا
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  ةیبطل اةعدامسلا ةسایبس ًایھشف باحسل ابحاص الغبإ ةلواحم5.10.1.4 
  ةیلمع لالخ ن مةعدامسلا ىلع لحصول اةییفوك MFA  ةبیطلا ةياعللر
  .MFA ة یبطلة اياعرللة یبطلة ادعاسلم ابلط

  ىضرمل اةصدرأ ليحوت لبق ،بلطلا ىلع ًءانب جامنربلل ةیلألھ ايدحدت 5.10.1.5
 . نيولد الیصحت ةلاوك ىلإ ةرخأتملا و أعفلدا ةحقتمسلا

ح اسملو اأ، ذاختاب KFHP/H متقو ال  .ديةعاالیر غ لیحصتالت اءارجإق یعلت 5.10.2
  ضد (ECA) ةيادع ریغ لیحصت تءاارجإ يأ ا،ھنع ةباینلاب خذتت نأب لیحصتلا تالالوك

  :ةیلاتلات الاحلي افيض رلما
 و، أةيراج MFA ةحن مىلع لصاح5.10.2.1 
  ةيبدا عدب MFA  یةبطلا ايةعرلل یةلام ةعدا مسىلع لصوحلل بلط مدق5.10.2.2 

ECA. ةيدالعا رغی لیصحلتا تاءاجرإ قلیتع أوECA   رارلقا اذختا نیح ىلإ 
  ل.ھألتاب قعليت امیف يئاھلنا

  .ھاح بوسمالمدية عالایر غل یحصتالات ءاجرإ5.10.3 
  يأ يف ءبدلا لبق .ولةقعالمد وھجلاص وخصي بائھنالر ارقال 5.10.3.1

  ضيرملل ةیلاملا تاخدملا سیئر أكدتي ،ECA ةيداع غیر لصیحت تاءاجرإ
  ي:لي ام ميمیلقإل اتاادريإلا ةرو ديف

 ج مانرببيض رلمر ااطخإلة لوقعلمد اوھجلل ااكمتسا5.10.3.1.1 
  .MFA یةبطلا ايةعرلل یةبطلا ةدعاسملا

  خيرات ن ملقأل اىلع م يو 240ح اسمة رتفيض رلمح انم5.10.3.1.2 
  ىلع لحصول الجأ ن ممدتقلل ریتالفواب ةبلاط منایب لوأ
  .MFA یةبطلا ايةعرلل یةبطلا ةدعاسملا

 . نتمااالئب كاتمو أك ھلتسالمن تمائات كاالوى إل ريراقتالم ديقت 5.10.3.2
 غلبت ن أاھنع بنوت يتلا نيولدا لیصحت ةلاوك وأ KFHP/H  ن ملكل قحي
 ن اتمئاال بتاكم أو كھلستملا تانامئتا نع غبالاإل تاالكو
 . یةبلسلا تامولعلماب

 و أة یئاضقت ءاراجي إة أعباتمل بق .یةنالمدو أ یةضائقالات ءاجراإل 5.10.3.3
 ي لالمع اضول اقیقدتبKFHP/H  ةسس مؤتایتشفس ممتقو ة،ینمد

 نا كا إذا ميدحدتل ةیجراخ تانایب رادص مماخدتس الالخ ن مضيرملل
  .  MFAةیبطلة اياعرللة یلالمة ادعاسلمج امانربلً الھؤميض رلما

  تاءارجإ ي أخذتت ال . MFAى علل وحصل للؤھم5.10.3.3.1 
 ء اغلم إتي .MFA جامنربل نیلمؤھلا ىضرملا ضد ةیفاضإ
ا ھتداعوإ   MFAىلع لحصولل ةلھمؤل اتاباحسلا
 . عيجر ثرأب

 یة بطالة عدسالماى علل وحصللل ھؤمیر غ5.10.3.3.2 
  نكمي اًدج ةودحد متالاح يف .MFAة یبطالعاية للر

  ةبق مسةقفا موىلع لصوحل اع مةیلاتلا تءاارجإلا اذختا
  :يیملقإلل اوألي الاملل اوؤسلمو ا أراشتسلمن ام

 روجألز اجح5.10.3.3.2.1 
  ال .ةینمدلا تاءراجإلا /ةیئالقض اىواعلدا 5.10.3.3.2.2

 ردف يأ ضد يننواق ءارجإ يأ خذتي
 رخ آر مصديأ البو لمعل انع لطاع

 . لخدلل ممھ
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 . نكاسلمى ا عل زجحلا5.10.3.3.2.3 
 ةسس مؤتایتشفس مخذتت ال. ةروحظالمدية عالایر غل یحصتالات ءاجرإ5.10.4 

KFHP/H، فرظ ي أتحت ةیلاتلا تاءراجإلا ،اذختاب لیحصتلا تالالوك حمست ال و 
  :فورظلا نم

 و أًایبط ةيرورلضا ةياعرلا وأ ئرطوال اتاخدم ميقدت ضفر وأ لیجأت 5.10.4.1
  ریغ قباس یدصر جود و ةجحب تاخدملا ه ھذءاأد لبق عفلداب ةبلاطملا

 . باحسل ابحالص وعفمد
 . ثلاثرف طى لب إاسحلا بحاصى لع قحتسلمن ايدلع ایب5.10.4.2 
 . تاباحسلا ةرادمص وأ ةیكلمل ازعن5.10.4.3 
 . لاتقعالا تار مذكراتصدسا 5.10.4.4
 . راحضإلاو طبلضا راموأ راتصدسا 5.10.4.5

 ةیلألھا ریياع مليعدتب تق مؤلكبش متقو نأ KFHP/H ـل قحي .رثاوكالحاالت لجابة تساال5.11 
  نيثرأمتلا ىضمرلا وتامعجتملل ةحامتلا دةعاسملا يزعزلت ميدقتلا تاملیع و MFA جامنربل
 . ةیلرایدلف اةكومحل اوأ ةياللوا لبق ن مةثرا كهرابتعا مت فورع مثحدب

  ةیل أھریياع مىلع ةتقمؤلا تارییغتلا نمتضت دق . ملة تحالمیة ھلاألالت عديت 5.11.1
MFA ييل ام:  

  ةھلیاأل دویق قیتعل5.11.1.1 
 . دراولمر اابتخر ایياعمة بتعة دايز5.11.1.2 
 . دراولمر اابتخر ایياعمة بتعفض خ 5.11.1.3

 ىلع ةتقمؤل اتراییغتلا نمتضت دق .لةتمحالمات بالطلم ديقة تیعملالت عديت5.11.2 
  :ييل ام  MFA تابلط ميتقد ةیلمع

 ت انایب لثم(ة یساسألة ایلالمات امولعلمم ايدقتبى ضرلملح اسملا 5.11.2.1
  اإذ )1( :یةلاتلا التاحلا يف اتھیحالصب رقيو )رمصدلاو ت،جدو نإ ل،خلدا
  تانایبل اراد مصماخدتساب يلامل اهعضو ن مقحقتلا نكمي ال ناك
 و ةحات مریغ ةبلوطملا ةیلامل اتالومعملا تنا كاإذ )2(  وةجیراخلا
 . ةیلألھ اتبثت نأ نكمي ىرخ أةل أدكانھ نكت مل اإذ )3(
  بببس فیظتولا/رجوألل ةیلبتقمسل اةراسخلا رث أنابسحلا يف خذألا5.11.2.2 

 . ةرسألا لخ ديددحت ندع ثحدلا
  ةتقمؤلا  MFA  جامنرب تراییغت فتص تالومع مرفتوت  .ةماعلل رةفوتملا تامولعملا 5.11.3

  ثرة.أمتلا قطامنلا يف    KPتآشمن يف وةنیكترول اإل MFA  جمانبر ةحفص ىعل ةماللع
  قحالملاع/جارملا6.0 

 تاحلطمصلا ردسم - A قحمللا6.1 
 دروالموا حئالولوا نینالقوا6.2 

111-148  ماعلا ننوالق اة،لفكتلا ةریسو مةياعر ميتقدو ضيرملا ةيامح ننواق6.2.1 
  (Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148)

 ( [2010]  119 (124 يساسألا ننوالقا 
   ينولسا يلارلفدا رلفقا طخو يلرالفدا لجلسا 6.2.2

 ( Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines)
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   H لوجدلل 2014 تامیلعت ة،یلخلدا اترادايإلا ةحل مصةرنش 6.2.3
  (Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H)

 ( 990 ( نم
39-2010    ةیلخالدا تاراديإلا ةحل مصراعشإ6.2.4 

(Internal Revenue Service Notice 2010-39) .
  ة یلرادیفلت اایملعتلان وناقء زاجأ ة، یلخالدا تاادريإل اةحل مصننواق6.2.5 

(Code of Federal Regulations, CFR) 26، 602 و 53 و 1 ءازجاأل، RIN 1545-
BK57؛ RIN 1545-BL30؛ RIN 1545-BL58 – ت ایفشتسلملة یفاضإلات اطراتشالا 

  ةيرخیلا
  تایفتشمسلل ةیلاملا ةعدامسلا تااسی سننیاوق  - اینریفولا كتایشفت مسةطبار6.2.6 

 ( 2015California Hospital Association – Hospital ةخنس ة،یعمتجملا ئدالفواو
 ( Financial Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition

 ئدلفواا نع الغبإلاو طیطخت لیلد - ةحدتملا تاياللوا يف ةیكیلثواكل اةحلصا ةیعمج6.2.7 
  2012ةخسن ة،ی معجتملا

 (– A Guide for Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition
Catholic Health Association of the United States )

  ةياعرلا ي مقدممئاوق6.3 
  :ييل امل ةینروكتلاإلKFHP/H  عقا موىلع ةياعرلا يدم مقمئاوق رفتوت 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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 Aق حالمل
  حاتطللمصاد سرم

 ن امألة اكبشت اظمنم ع منواعتت يتلا ةططخملا ةيریخلا ةياعرلا جامرب اھب يقصد  (CMFA)یةعتمجالمMFA  نإ
 م ھیلع نمؤلمر ایغض فخنلمل اخدل اباحصى أضرملى الة إيریخلا ةياعرلات امدخ ميدقتلة یعتمجلمت ااظمنلموا
  .KP تآنش ميف ضخفنمل اينیأمتل اىوتمسلا باحصأو

  ةسرام مو أیذنفتب رشاب مریغ وأ رشاب مءارجإ لالخ ن مميقو يذلا صخلش ااھب صديق ونيدلا لیصحت ةلاوك
 . نيو ديرت مشوأ نئالد قحت مسهنأب معوزمل اوأ قحتمسلا غلبملا لیحصت ةلواح موأ لیحصتلا
 ت اخاخبلوات اماعدلواة يداعلت اازاكعل، ارصحلال ال اثلمال یبسى لع  (DME) ةعمرمالیة بالطت اعدمالل شمت
ة كرحتلمي اسرا كلاو لزنملا يف مخداتسالل بابلا ىلع رجلا تاحدوو ةنیع مضارغأل ةخصصملا تاادإلمداو
  تاعدملا ریياع مبجموب حدد م ھوام كةیلزنمل اتالامعتسالل نیجكسأل اةزھجأو ىفتشمسل اةرسوأ تايامشلاو
  رئابجل الث(م ةیعانطصالا فراطألاو ءاعضألا ميتقو DME ة رعملمة ایبطلت اداعلمل امشتال و .DME ةرعملمة ایبطلا
  ةمشقألاو ةیبط ةصفو نوبد ةعابملا تازملتمسلاو )تازملتمسلاو ةعیانطصاال ةجرحنلاو امظلعا يموقت /ةیكمیايندلا
 . )حورجلا تاادوإمد ةیلوبلا كلامسلا تازملت مسلث(م تاجنسومل اوأ

  ضيرمل انا كاءاسو ة،سایلسا ه ھذيف ةحددملا ةیلألھا ریياع مهیلع قبطنت يلذا صخلشا ھول ؤھمالض المري
  ةياعلرا ةیطغت أو Medicaid أو Medicare  لث(م ماع جمانرب لالخ ن مةیطغت ىلع لصحي )2( وأ هیلع ن مؤمریغ )1(
  ریغ ةیحص ةطخ بجموب هیلع ن مؤم)3 ( و أ)يحلصا نیأمتل الادبت لالخ ن ماءھارش متي يتلا ةمعومدل اةیحلصا
  .KFHP لالخ ن مةیطغتلاب لمو مش)4( وأ KFHP جامنرب

  ةجاحلا مییتقل ةیخصلشا ىضرملا تاوملع مةعجارمل نخدموتيس ثلاث فرط عوئاب مھ  ةیجراخلا تانایبلا رداصم
  ىلعً اءانب ضير مل كمیتق يتلا ةامعلا تالجلسا تانایب عدواق ساس أىلع ميقو جوذمن ماخدتسا لالخ ن مةیلاملا
  . ةیلالميض ارلمة اردقة جردب اسحل جن أمر یياعلمافس ن

 ةر إدااحددھت ام كرقلفا ىتو مسسایلق ينولس الخلد اتايتو مسحددي يلذ اھو  (FPG)ليدرافل ارقفل اطخ
 . يلارلفدا لجلسا يف ًاينوس ثحديو ةیكيرمألا ةيربشلوا ةیحلصا تاخدملا

  ةیلاملا ةیطغتل اتراایخ فاكشتس ايف ىضرمل اةعدامسل ةخدمتمسلا ةیلمعلا اھب يقصد یةالمالات رشاتساال
 تاراتشسال ابلط مھنكمي يلذا ىضرملا .KP تآنش ميف ةمقدملا تادمخلا ریظ نعفدلل حةاتملا فةلتخملا یةحصلاو
  ينیأمتلا ءاطغلا باحصوأ مھیلع نمؤملا ریغو ًایت ذاعفلداب نيقومو ن مر،حصل اال لاثملا لیبس ىلع ن،لوميش ةیلاملا
 . ضيرملل ةلامكل اتازامتلالاب ءافلو اىلع ةرلقدا معد نع اوربع نوم ضخفنملا
  ي:لاتل افصلو اهیلع قبطني عضو يف و أناكألما دحأ يف میمقلا صخلشا ةلاح  فصي أوىم الب

  ةرجوھملا ينابملوا ةصفرألوا تازھنتملاو تارایلسا لثم ر،بشل اناكسلل ةخصصملا ریغ ناكألما يف •
 و؛ أ)عراشلا في(

 و؛ أئراطولل ىوأ ميف •
 و أرعالشو ان ملصألا ي ف نموادلق اىوأ ممھل سیل نيلذا صاخشألل صصخ ممعا دوأ تق مؤنك مسيف •

 . ئراوطلئ اجالم
  وأ ىتشف مسيف )يلاتولا ىلع اً يوم 30 ىتح( اًریصق اًتقو ييقض هنكل هالعأ ةرمذكولا ناكألم ان ميأ يف •

 . ىرخأ ةسسمؤ
 رخ آنك مسجديو الو يرسألا فنعلا ن مبورھلا ديري وأ ةصاخ ةینكس ةحدو نم بوعسأ لالخ درطلل ضرعتیس •

 . نكمسلا ىلع لوحصلل ةبلوطملا معلد اتاكبشو ردامولا ىلإ رتق يف يلذ اصخلشاو ه،ل حددم
 يتلا ناإلدم اجالع وأ ةیلعقلا ةحصلا جالع تآنشم لث مت،اسسمؤلا ىحد إن مبوعسأ لالخ هجراخ إمتیس •

  ةیلاملا ردموال اهيدل جدتو الو هل دحد مرخآ نكس مجديو الو ةیلاتت ماًيوم 30 نم رثألك اھب اًمیق مصخلش اناك
 . نكس ىلع لحصولل ةبلوطملا يعامتجال امعلدا تاكب شو

PK لمتشKaiser Foundation Hospitals  و  Kaiser Foundation Health Plans  و   
Permanente Medical Groups ءانتثاسب ،اھعفروو Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC). 
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 Aالملحق 
 مسرد المصطلحات (متابعة) 

 
KP ل ةرجأتمس وأ ةلوكم مى،نبملل ةیجراخلاو ةیلخالدا بناجولا كل ذيف امب ة،ياد متآنش ميأ لمشت  PK آتشنم
  ةركلش عباتلا قباطلا وأ ىنبملا لث(م ضيرملل ةياعرلا ميتقد كل ذيف امب ،KPةكرشللة يراجتلل اامعألء اداض أرغب

KP ةركشل عباتل اریغ ىنبمللى رخأل اةیجراخلو اأة یلخدال اقطانلما وة أدحولو اأ KP(.  
  ضيرملا ن مةمقدملا ةیجراخلا تاملوعملا و أتانایبلا رادص ممخداتسا ةيقرط هب دصيقیة المالد راوالمص حف
  نا كاإذ ا مىلع ءاانب MFA  ةیبطل اةياعرلل ةیلا مةعدا مسو أةامع ةیطغت جامنرب ىلع لصوحلل لأھتلا ى مديدحدتل
 . يلارلفدا رلفقا طخل ةدحدمل اةيئوملا ةبنسلا ن مربأك ردلفا لخد

  ال نيذلا نیلمؤھل اىضرملا ىل إةیبطلا فیلاكتلا عفلد ةينقدلا حنملا متقد (MFA)یة بلطایة مالالة عدساالم
  عفلدا رادص ماونفذتسا نيلذوا ةيوألداو تاجتنملاو يئزج و أيل كلكشب ًایبط ةيرورلضا تاخدمل افیلاكت عف دمھنكمي
 لكبش ةياعرلا ةلفكت عفلد ةعدامسلاب ةصاخلا جامنربلا ریياع مادرفألا ىلع قبطنت ن أبجي .ةصاخلواة ماعلا
 . ئيزج أو لماك

  شاشو ةیبطل اتاقالعلاو رئابجلا لث ممخداتسالا ةادعإل ةلبالق اریغ ةیبطلا ادمولا اھب يقصدة یبالطمات تلزسالم
  ءاثناستب و،ًابیط ةيرضرولا ةمدخلا يمدقت ءاثنأ صخمر ةحیص ةياعر م مقدلبق ن مةخدمتمسلا تاادملضاو حورجلا
 . رخآ ر مصدن ماھیلع لصحي وأ ضيرملا اھيرتيش يتلا موادلا

 ااھلقتي يتلا ةياعرلا لباق مضيرمل اىلع ةرتمفول افیلاكتلا ن مءزجلا اھب يقصد ىضرلماى علبة رتتالمف یكالتال
  تایلیدصو ةیبطلا بتاكملا يناب مة،یحلصا زاكرملا ت،ایتشفمسل اتادایع ت،ایشفتمسلا لثم( KP تآنش ميف
 ً.ایكومح لمو مةیحص ةياعر جامنرب و أنیأمتلا لبق ن ماھنع ضيوعتلا متي ال يتلا )ةیجراخلا تاادیعلا ىضرم
  لخدل ايوذ D ءجزلا KP Senior Advantage Medicare ءاعض أىلإ ةیلاملا ةعدامسلا ميقد ةیلدیصلا زلانت
  يتلا نییجراخلا ىضرملل ًایبط ةفصومولا ریقاعقلل ةبسنلاب ةلفكتلا يف مھتحص لمحت مھنكمي ال نيلذ اضخفنملا

  .D ملقسا   Medicareاھطیيغ
  ةیحلص اةياعرل اتاخدم متقد يتلا ةیومكحلا تالالوكا وأ/و ةیحبرلا ریغ تامظنملا نم ماظن اھب يقصد ن مااألكة بش

 أجل موأ ةسین كوأ ةیعمتج مةادیع وأ ماع ىتشف مسلث متاعمتجملا دحأ يفً اظح لقأل او أنینمؤملا ریغل ةرشابملا
 . خلإ ةسر مدو أةلنقت مةحص ةحدو وأ نيردمشلل

  املتزاال نأ ،هب ةاصخلا ةحیصلا ةياعللر ةطیتغ   جودو ن ممغرلا ىلع جد،ي يذل اصخشلا ھو  ٍ اف كریغً انیمأت نمؤم
  ببتسي ریب كيلا مءبع لثمي ةعطتقمل اغلابملاو ةركتمشلا تانیأمتلوا ةركتشملا تاعوفمدلوا نیأمتلا طاسقأ عفبد
 . صاخلا هبیج ن ماھعفيد يتلا فیلاكتلا بببس ةيرورلضا ةیحلص اةياعرل اتاخدم ىلع ضيرملا لحصو مدع وأ ریخأت يف
  هتعدامسل ةياللوا ن مةمعو مدوأ ةیلاردف ةیلا مةعداس موأ ةیحص ةياعر نیأمت جديو ال يلذ ا ھوهیلع منؤمالیر غ
 . ةیحلصا ةياعرل اتاخدم ةلفكت عف ديف
  رث أكرطخلل ةضرع مھتمالسو مھتحص ربتعت يتلا ةیفارغمويلدا تاعومجملا نلوم يش طرخین للضرعلمان كاسال
 . ىرخ أةلطع ملامعو ي أوأ نلس او أقرعلا وأ ضرملا وأ يادتصقالاو يعامتجالا عضلول ةجیتن نیيادعلا ناكلسا نم
  هنأ نیبتي صخش يأ راحضإب تاطللسا ةبلاطمل ةمكحمل اابدأھت يتلا ةیلمعل ااھب ديقص رحضااإلوبط الضمر اوأ
 . فیقتولا ةرذك ملث مة،مكحملا ماأم ين مدنایعص عضو يف
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Kaiser Permanente Southern California   :قحالمل
 2022 يرابرف 1  :قحالمل نياسرريخ تا

I. تایفتشمس  Kaiser Foundation. تآنش مةفا كىلع ةسایلسا ه ھذقبطنت KFHP/H )لثم  
  ىضرم تایلیدصو )ةیبطلا بتاكملا ينابوم ةیبطلا زاكرملا ت،ایشفتمسلا تاادیع ت،ایتشفمسلا
  ي:لي ا ماینرویفلا كبنوج يفKaiser Foundation Hospitals  تایتشفس منمتضت .ةیجراخلا تادایعلا

 KFH Anaheim KFH Moreno Valley 
 KFH Irvine KFH San Diego 

 KFH Baldwin Park KFH West Los Angeles 
 KFH Fontana KFH Woodland Hills

 KFH South Bay KFH Downey 
 KFH Los Angeles KFH Ontario

 KFH Panorama KFH Zion
 KFH Riverside

  تایتشفمسلل ةلادعلار اعسألت ااسایسب   Kaiser Foundation Hospitalsزملتت :ةظحالم
(Hospital Fair Pricing Policies)، اینریفولا كيف  127400§ةالمسلاو ةحلصا ننواق  

(California Health & Safety Code).   

II. سة ایسب جوة بمؤھلالمیر غو ةؤھلالمة یفاضإلامات خدالMFA . 
a. ىوأ  ممھيدل سیل نيلذا ىضرملل رفتوت   .مھل ىوأم ال نيذلا ىضرملل لقنلا ةمدخ  

  .KP  يف ئراطولا ماسقأ وأ  KP  تافیشستم من خروجلا لھیسلت ةئراطلا غیر وةئراطلا تاالحلل
b. ؤھلةلمایر غة یفاضإلامات خدال.  

i. عملسا تاعدامس 
ii. ةيصرلبا تامزستلملا  
iii. حصة ة بقلعتالمات قفنالMedi-Cal فیلاتكلا يف (Share of Cost, SoC) . 

 مممصلا  Medi-Calيبطلا جامنربلا ن مزأجتي ال اءز ج SoC فیلاتكلا يف صةحلا دعت
 يف ىلعألا جمانربل ان منیعفتنملا ةعدامسل ةیحلصا ةياعرلا ئداوف ميتقدل

 SoC نأل  SoC غلاب مىل ع  MFAقیبطت نكمي ال ىلع لحصوللً ال.ھلخلدا ىتومس
  حبيص نأ لبق هعفيد نأ ضيرملا ىلع بجي يلذا غلبملا اھنأ ىلع ةياللوا احددھت
 Medicaid    ىلع لوحصللً ال مؤھضيرملا

III. ة سیاسن لیعضخاالیر غوین عضخاالة مخدالو مدقم MFA. يف ةمخدل اي مقدمةمئاق 
  ةعدامسلا ةسایسب نیلمومشلا ریغو نیلمومشلا oniatdnouF resaiK ةسسؤ متایتشفمس

  يلاتلا ينورتلكإلا KFHP/H MFA عق موىلعً اناجم روھمجلل رةفومت MFA یةبطلا ايةعرلل یةلاملا
www.kp.org/mfa/ncal .

IV. ىلع ولصحلا لبط ميدقت ةیفیوك جمانربلا تامولعمMFA   .  جامنرب تالومع مرفتوت  MFA ةمنض مت  
  تابیت كل،اث(م ة طسیب ةغبل تاصخمل وتاملتعلیا و،تالبطلا ذجامنو  ،MFA  جامنربل اةسایس ن مخنس

  بلطب مدتقلا ضيرملل نكمي .ةعبوط مخنسو ينورتكلإ لكش يف ل،باق منو دس،انلا ةامعل ،)جرامبلا
  ا،ًیخصش كلذ يف امب قرط ةعد يف  ،  KFHP/Hنم اھعلی صلحي يلتا ةياعلرا دبع أو ءانثأ  ،FAM  جمانلبر
  .)هالأع    5.4و    5.3ما سقاأل ىلإ عوجلرا( ي.قرولا بطللا قيطر نع أو ،فتاھلا قيطر نع أو

http://www.kp.org/mfa/scal
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a. ع قومى علد وجوالمي ونتركإللاب الطلم ديقوت ئةبعتم بقKFHP/H ينوتركاإلل . 
  ىعل ينروكتل  اإلFAM عقوم نمً انیروكتلإ هميدقتو بطللا تامولمعب ءدلبا ضيمرلا عطیستي

www.kp.org/mfa/scal. 
b. عقوم منج مابرنالمات ولعم ل نزيتم بق KFHP/H  ن مةینورتكلإلا خنسلا .نيورتكلإلا 

  .www.kp.org/mfa/scal  ىعل ينتروكلاإل  MFAعقمو ىلع ةحات مجامنربلا تالومعم
c. قيرط  نع جامنربلا تالومع منم ةینورتكلإ خنس رفتوت .ایونتركإلج منابرالت اموعلم بطلا 

 . بلطلا دعن ينوتركلإلا ديلبرا
d. ةحات مجامنربل اتالومعم .ایخصشك بدم بطلقتو أمج برناالعن  ماتوعلمى علل حصا 

 ةددحملا noitaundoFr esiKa ةسس مؤتایشفت مسيف ئراطولاو لخولدا ةفرغ تاراإد يف
   .Kaiser Foundation Hospitals تایتشف مسI لوألا ملقس ايف

e. ىلإ لصولوا نكمي .فاتھالر بعك بطلدم بقتو أمج انبرال عنمات وعلالم بلطا  
 ةدعامسل اىلع لحصولل ةیلألھا ى مديدحدتو تالومعملا ميدتقل فتاھلا ربع نيراتشمسلا
 ةعدامسل اهھذ ىلع لوحصلل متقدلا يف ضيرمل اةعداسوم MFA یةبطلا ايةعرلل یةلاملا

MFA. ةلیالتا امقرألا ىلع نيراتشمسلا ىلإ لصولوا نكم ي: 
3507-390-800-1 : تفواھلم ااقرأ

f. تامولمع بطل ضيمرلل نكمي  .يدبرالك ببطلدم بقتو أمج انبرال عنمات وعلالم بطلا 
  نع لامكلا MFA  جامنرب بلط ميتقد لالخ نم MFA يف كاترالشل بطل يمدقتو جمانلبرا

  :ىلع ديرلباب تاقیطبلتاو تامومعللا تابلط لارسإ نكمي د.يلبرا قيطر
Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 

Pasadena, CA 91109-7086 

g. ةرا إدىل إًایصخش ةافتومسلا تابلطلا میلست نكمي .كمالهإعد  بیاخصشب الطلم سل  
  .Kaiser Foundation ةسس مؤتایتشفمسل عبات ىتشف مسل كيف لخولدا

V. ىلع لحصولل ةیلألھا ى مديدحدت ندع رابتعال انیعب ضيرملا ةرسأ لخ دخذ أمتي .لھأتلا ریياعم  
MFA.) هالع. أ5.6.1 ملقسا ىل إعجرا.(  

a. يلاردلفا رلفقا طخ نم 400%ى تح: ةیلالماد رواملاحص فر یياعم  
b. ءاضعأل ةبنسلاب KFHP مھیلع قبطنت ن أبجي م،ھب صاخ مخصلل لباق غلب مجدوي نيلذا  

  جامنربلل نیلھ مؤانوكوي ىتح ةیلاعلا ةیبطلا تانفقلا ریياعم
VI. اھضرتف يتلا غلابملا متقو .ماتوخصالل وجد KP ةیلاملا ةدعامسلل نلوأھتي نيلذا ىضرملا ىلع  

 . جامنربلل ضيرمل الأھتل ةخدمتمسلا ةیلألھ اریياع معنو ىلع ةیبطلا
a. ة یلالمد اروالمر اابتخر ایياعمي بليي ذليض ارملى اقلتیس .ةیلاملا رداوملا صحف ریياعم

 ل باقمیف لاكتلان مً ءازجو أيض رلماى لع ةتبمترلا فلیاكلتا ىعل %100 ةبنسبً امخص
 . اھنعً الو مسؤضيرملا نكوي يتلاو ةممقدلا تاخدملا

 

b. یريامع يلبي ذيلا ضيمرلا ىقتل سی .عةفالمرتیة بالطات قفنالیر عايمض ريالمي بيل  
و أيض رلماى لعة بترتلمیف الاكتلى الع %100 ة بسنبً اصمخ ةعفترلمة ایبطلات اقفنلار ابتخا
 . اھنعً الوسؤ مضيرملا نكوي يتلاو ةمقدملا تاخدملا لبا مقفیلاكتلا نم

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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VII. امومع رةتوفملا لغابملا باسح ساسأ ً(AGB) .حددت  KFHP/H ًةداعة رتوفلمغ الابلماAGB  يأل  
 يلامج إبرض قيرط نع ى مضامیف ریكتفلا ةقيرط مخداتساب ًایبط ةزمالل اةياعرلا وأ ئراطو ةلاح
ب اسحلوا ً AGBةادع ةرتمفول اغلابملا رعبس ةلقعتملا تالومعملا .AGB لعد ميف ةياعرلا مسور
KFHP/H MFA  ةسس مؤتایفتشمسل ةیبطلا  ةياعرلل ةیلامل اةعدامسلا عق موىلع ةحاتم
  .  www.kp.org/mfa/scalيلاتلا ينورتلكإلا

VIII. ةعداس مىلع لحصولل بلطب ضيرملا هیف متقدي يتل اتالاحل ايف. تادترسالم MFA تتم و  
 جامنرب هعفيد نأ KFHP/H عقتوت ام مرثأك هیلع لحص غلب ميأ نع ضيعوت ميقدت متیف ةقفامولا

Medicare أو Medi-Cal ةینھملا تاخدملا وأ/و ىتشفمسلل عفتد دق ىرخأ ةیكومح ةھج ي أوأ . 
a. ن مًةيابد ة،ینمدلا تاءراجإلا ننواق نم  685.010ملقسا يف حددمل ارعسلاب ةئدالف احددت  

  .1%0ي لاحلل ادعلم. ايضرلمن امت اعوفدلملى فشتسلمم االتساخ يرات

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 
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