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  بحتساا حکمہم

  ی ہیلتھٹکمیونقومی 
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 2023  ،1یجنور

 صفحہ  مالک کا زدستاوی

 22کا  1  تعاونی میاتمالی ب طڈائریکٹر،

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

  انیکا بسی پالی 1.0

Kaiser Foundation Health Plans )KFHP(  ر اوKaiser Foundation Hospitals )KFH( سے ای 
 کو ائی س رتک تداشہنگ آبادی کی  زدہتیب مصجوں ہیم عزپرے کے لئراہمی  فکیراموں روگپ

 شدہ س شورنر کم انو اورنس شدہشیر انے اہل غآمدن کں کم یزم ماس عں۔  ہیتےناآسان ب
 مات  خدےئر کے لیئری کضروور پر ططبی ر ی اورجنس ایمبجشامل ہے  تونعا مالی مکیں مریضو

  ی ہے۔وٹ ہوتکا رےئ ان کے لتیہل اکیی  گئیاداے ے لئک

  صدمق 2.0

ر ی اوجنسے ایمریعذرے  ک),MFAMedical Financial Assistance( نتی معاومالی ی طبیہ پالیس
 ریات یہ ضروے۔ ی ہتضح کر کو واوریاتی ضر کت اہلیے لئےول کے حصت کما خدضروریور پر طی طب
 ی راہمفمات کی  خدوراہل ایں ہقابآر( کے مط  )501شن یکے سڈ ک کویونیورل ی انٹرنریکام

 طریقہ ا  کلیتی اہوگرام کرے، پی ہرنل کص حاےی کیس رسائ ہیں،تیر الگو ہوبط پواضریاستی کے
م ی عدز کبلل یڈیکر ماد اوی بنیے کرناب ک حسکام ق ریڈ کاریو اسٹرکچر،اا  کڈزارایو MFAر،کا

  ں۔رروائیاکاازت  اجلابقادائیگی پر 

  کاردائرہ  3.0

و جوں )ار ادتتحماے  ان ک اورںستیورج ذیل ہو دج ہوتی ہے الگوپر مالزمین ن  اسیپالییہ  3.1
  ں: ہیتے کرتزمالس مکے پایں( ے ہ جاتانےسے جے نام ک"KFHP/H" ر ور پطماعی اجت

3.1.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.1.2Kaiser Foundation Hospitals  اور؛  

3.1.3 KFHP/H ے۔ار ادیلیے ذک  

 ے ی ہہوتگو پر ال نکس کلیلکسنسے مال پتس اور ہںالوپتسؤنڈیشن ہافر  کیزسیپالییہ  3.2
  شامل ہیں۔  ںمی   Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 جو

  ںییفتعر 4.0

(Appendix B – Glossary of Terms )  گرہنفت کی الحاصط۔اBس نڈکاپیں یکھد

  ابیتیدس 5.0

KFHP/H التی حنی کوط رکی یا تتگبسوای ہب مذسل،صنف، نذوری، عمر، مع ں کی ریضوم ،
 ی  کتو صحض کریا مہ آیظر کع نطقھی ے بس بات س ا اورطع نظر، قسے تومیق، ی رجحانجنس

 ل حاصل بھایکھ ری دضروور پر طی طبر و ایامگہنے یں کے ل مریضوں، اہلا نہیے یہوریج حاصل ک
  ے۔تا ہ رکھاررقبرکو م راروگپ MFAر کابہ ک تجریے ایل ے کےرنر کدوکو ں رکاوٹو مالی ںے میرنک
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 تاریخ  مؤثر احتساب  محکمہ

   1،2023یجنور قومی کمیونٹی ہیلتھ 

 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  2 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

  ۔ ہیںہل ر ااور غیل ت اہے تحسی کیپالم ایف اے جو ایمات خد 5.1

  کی تحصروری ر ضر پبی طوی اور طامنگہ( 1ض ) بعطالق اکا   MFAخدمات۔ہل ا 5.1.1
KFHP/H  ( 3ر )عات؛ اور مصنومات اودی خارمیسی کف( 2ات؛ )خدمال کی ھیکھ بد

  KP(Kaiser Permanente( ر و ایں،ہ مندفراہم کن KP ، یانے خادوا نٹپشیکے آؤٹ 
 ر مراکز، اوطبی کوں، ینلتہ کوابسسے ال ، اسپتلوںتااسپجیسے، یات )ہولی سک

ا  جیاں پر کلتو سہوطبیی ے والجانراہم کی ف ںتوں( میار عمکیاتر فی دطب
  ے: گیا ہن کیاں بیاا کہ ذیل میسیے، جسکتا ہ

 ندہ فراہم کن KPا یعالج، ال، ھ بھدیک ت۔مای خدضرور ر طور پطبی  5.1.1.1
 جانچ، چاؤ،  جو بدماتی خے وال جانی کہمرافا ڈر یارے  سب جانیک

 ر ادی طویبن اورں ہیضروریے کے لئالج  کے عت حالبیص یا طیتشخ
 ں ے نہیکے لئی کی آسانے ے والچانہن پتشگہداڈیکل ن یا مییضپر مر

 ۔ یںہ

  ٹینشپی آؤٹ ک KFHP/H ۔زپالئ سسیور فارمیخہ جات انس 5.1.1.2
  KPیران، غندگفراہم کن KPر و اے نسخےے گئ پیش کیںیسی میرماف

 راہم ف تہداشوری نگف KPیرگان، غکنندراہم ف کے کمہمی محہنگا
 ن ان آف میڈیسر  ایک ڈاکٹندگان،فراہم کنوالے معاہدہ  KPر و اکنندگان،

 ف  آٹرک ڈااور (Doctor of Medicine in Dentistry, DMD)ری سٹنٹڈی
 ۔ دہ نسخےریر ک ذریعہ تحرےک (Dental Surgery, DDS) رجریل سنٹڈی

 ح رجیو تال کتعمکے اسویات  ادجنرک ۔تجنرک ادویا 5.1.1.2.1
  ن ہو۔کممبھی  بجے، ی ہ جاتدی

 یز  سےتجوب جانکینندہ م کراہفی کے پ  ت۔برانڈ ادویا 5.1.1.2.2
  :ا تو یبہیں ج ت اہل ادویایم کڈ نارانردہ بک

  ں" ریم ک تقسیقطابے م"تحریر ک 5.1.1.2.2.1
(Dispense as Written, DAW) ے نسخ 

  ، یاے درج ہپر

 رککوئی جنی  مساواس کے 5.1.1.2.2.2
  ں۔نہی یابستد

 عات  مصنوہی ئز۔پالی سمیسفارات یا پر ادویکاؤنٹر  5.1.1.2.3
  :بں جہیاہل 

 خہ نے نسہ کنندراہم فک ایی کے کے پ 5.1.1.2.3.1
  ے۔ر لکھا ہرڈ آیا

 ے سارمیسی ف ٹنٹ پیشے آؤکKPئٹم آ 5.1.1.2.3.2
   اورا ہے؛ جاتم کیاتقسی

اعدگی اقمیں بارمیسی فی ے پآئٹم ک 5.1.1.2.3.3
  اب ہے۔ی دستسے

 ویات  ادپرے خنس ےوالے۔نید ہوتفے مسئر سی کیمیڈ 5.1.1.2.4
  جو  پر الگوںے والوفید ہونت مسےس Medicareے ے لئک
 ے  ہونے کبراسے مسی ارمیفمیں  Dارٹ ر پ کیئیڈیم

   آتے ہیں۔ت تحرے کےزم
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 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  3 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 ات کے م خدکینتوں دا ۔ دویاتق اعلتم سے دانتوں 5.1.1.2.5
 ز کردہ سے تجویف ری طک DDSیا  DMD یے ے لعالج ک

  ویات۔ ادٹنیشآؤٹ پروری ضور پر طی طب

 ے ک   (Durable Medical Equipment, DME)۔ (DME)الت بی آطپائیدار  5.1.1.3
ر ا او کیا گیڈرآر ذریعہ ہ کےکنندراہم ف KP قے مطابا اصولوں کرہنم

KFHP/H ر یا کے معاضوںی تقطبو ا ج کیا گیہمرا ف کویضریعہ مرے ذک
 یاب ستدے ی ساعدگاقے بسہولیات کی سی کے پ  تا ہو۔تر اراپر پو

  ود۔حدک ماشیاء ت

  مراہفر ردہ اوول ک شیڈ سے طرفیک KP  ز۔شن کالسیجوکھ اییلتہ 5.1.1.4
ال ھیکھ ب دکیض ریو م جںہ فیسی وابست سےںالسوکیاب  دستردہک

 ز ہ تجویریعہ کے ذنندم کہراف KPور پر طے کے ے حصبے ککے منصو
  ی ہیں۔ جاتیک

 ال تحور صسیھ ایکچ ں۔ہیر دستیاب پ بنیاد اء کیناستثمات خد 5.1.1.5
 ند نرم( ہ1ے: )سکتا ہا ا جطالق کی ااک MFA  ،ںیہ ینثتسم و جںیم

 تلسہو KPر و کہ غیات ج خدملر کسٹوڈیر اویئ کٹیڈگ، انٹرمینرسن
 ا ہ یویز کردجعہ ت ذریہ کےندفراہم کن KP( 2ر )و اتی ہیں جایم کراہفپر 

DME ں ذیل میم کردہ راہفعہ  ذریےش ک/فرودہر معاہڈر کردہ اوآرے ک 
 وری لیے ضرے ض کری، مےلیے کے ل ہونا اہاء کاستثن ۔ہےا یا گیبیان ک
 جو ذیل ا ہو رتا کور کو پاری اس مع کےخراجات ا طبی زیادہ وہہے کہ
 ۔ ہےا  کیا گییانمیں ب 5.6.2 شن یکسمیں 

 یٹ ڈت اور انٹرمیاگ کی خدمنرسنہنر مند  5.1.1.5.1
 ہ ک معاہدای ۔ماتی خدکل  کسٹوڈیاورت نگہداش

 ز جوی کو تضمریی  کسریعہ کے ذتل سہوکی KPشدہ 
اخل یں دال مپت ہسقرت کے مطابوی ضرکردہ طب

 ی راہم کف تہولکی سے رنرج ک خا کوںمریضو
  ہے۔ یجات

 ے ک DMEے ڈر ننوی ای(۔یم الت )ڈی ابی آطپائیدار  5.1.1.5.2
 عہ  ذریہ کےکنندراہم فکے   KP قے مطابا اصولوں کرہنم

DME ر ی اوکی تھی راہمفی کKFHP/H DME  کے 
  ذریعہ ےر ک والے وینڈہعاہد ا یک معہ ذریےمہ کحکم
 ۔ گئیکیراہم ف

  ا:کے گں ہو سیہنگو  ایف اے المر ایجن پ ت۔ال خدمغیر اہ 5.1.2

 ں ور نہ ہوصوری ترپر ضطور بی ا ط ییتوعننگامی جو ہمات خد 5.1.2.1
  ہے۔گیا  ین کیاتعسے نب دہ کی جاہم کننپی فراکے جیسا کہ 

 ر ے جو غی ہتسکمل فہرر مک غیکی ایثالوں ت کی مما خددرج ذیل
 : ں ہینہیںروری ضور پر طی ا طبں یہیی امنگہ

 د سے ل جس میں ج،دماتا خیجری  سرکیٹکاسم 5.1.2.1.1
 ض یپر مرر طویادی بنکہ  جو امل ہیںشمات  خدقلتعم

 ۔ ے ہیںکے لئصد  مقے کےہتر بنان کو بکلی شاہرظکی 

  ت۔صاخیشمول تمات بشدلقہ ختعر مج اوالا عپن کنجھ با 5.1.2.1.2

  الئز۔پسل طبی ٹیری 5.1.2.1.3

ٰ
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

  ،ٹککوپری چیرپنکچر،یکیو امول، بشالجاتدل عمتبا 5.1.2.1.4
  خدمات۔ساج کی ر ماو

  ت۔ر آالشنز او انجکےکے لئج الی کے ع کمزورسیجن 5.1.2.1.5

 ۔ دماتی خوگیسسر 5.1.2.1.6

ارکنوں ا کیحفظ یمہ تی ب، ذات داری ذمہی کث ثالقفری 5.1.2.1.7
  ت۔ما خدقے متعلسالت امے معے کضکے معاو

  ۔ تامدخ ےیل ےک ںوضیرم ےلاو ہمیب تحص  KP  ریغ 5.1.2.1.8
  یک نٹشیپ ٹؤآ روا تامدخ یماگنہ ریغ ای یروف ریغ
  یک تحص  KP  ریغ ےک ضیرم وج زیئالپس ےک یسیمراف
  یحیجرت وک ںوضیرم ںیم سج ںیہ یتآ تحت ےک جیروک
  صوصخم کیا اک ںویسیمرا فروا ناگدننک مہارف  KP  ریغ
 ۔ ےہ یتوہ ترورض یک ےنرک لامعتسا کرو ٹین

 کو ز جن ات اور سپالئہ جخنس ز۔پالئ سسیور فارمیخہ جات انس 5.1.2.2
 امل شیں  ان مہےا  جاتیاں کر نہیوری تصور ضرور پبی طی یا طامنگہ

  یں: ہںود نہیک محدن ان تیکلہیں، 

  ب جانیی کٹک کمییوٹپیراور تھ ایارمیسف جو ادویات 5.1.2.2.1
  ں۔  گئییں کی نہور منظسے

  کی  کنندہہمراف KP  جو ز اور سپالئویات ادپرر نٹکاؤ 5.1.2.2.2
 ۔ کی گئیںں ہیڈر نآرا ویز ی تجسے بجان

  پی  جو کےامانور س اب ادویاتیا دستپرر نٹکاؤ 5.1.2.2.3
 ر ں اوہیں یہنتیاب ے دسی ساعدگق باںیسی میرماف
  ے۔ہی چاا جانوایانگر پر مطواص ں خہیان

  ای ظفحت سنروشنا یتاذ ،یراد ہمذ کی قیرف ےرسیت 5.1.2.2.4
 ۔ ےخسن قلعتم ےس تالماعم ےک ےضواعم ےک ںونکراک

 ال کے  )مثیاتی ادوے والننہ ہوامل پر شر وخصوصی ط 5.1.2.2.5
 ۔   (تعالی فی عدم جنسک،ٹ کاسمیی،ٹٹیلیرفور پر ط

 ن کم آمدا ئے یں کے لوالوونے رج ہ دٹ ڈی میںئر پاری کیمیڈ 5.1.2.3
  سخہ جات۔نکے لئے ج افراد ں درگرام میپرو (LIS)سڈی سب

 ے  والوں کےکرنراج یں اند متسی فہرکرٹ ڈی پاٹیج انر ایڈو کیئیڈیم
 ر افز رٹ جو سینی حصہقا با کتیمق یں کیوی دوائے کنسخلیے 

Centers for Medicare & Medicaid)  روسزیڈ سمیڈیکر اینڈ میڈیکیئ
Services, CMS) ا تو  یابقطے مطوط کا خکے رہنم(Low Income 

Subsidy, LIS)  ۔ یںہہ راج شدں اند اس مییاہیں  ے اہلرام کروگپ 

    کیA  FM۔ یمہارف یک تامدخ رہاب ےس تایلوہس یپ ےک 5.1.2.4
  فرص ،رپ تامدخ ہدرک مہار فےس نباج یک ناگدننک مہارف  KP  یسیلاپ

KP  یک ہدننک مہارف یپ ےک ہک کت ںاہی  ۔ ےہ یتوہ وگال ںیم تایلوہس  
  ےک ےا فیا میا تامدخ یرسود مامت ،یھب رپ ےنر ک رفیر ےس فرط
  تایلوہس یک تشادہگن یرو ف،رتافد لکیڈیم  KP  ریغ  ۔ ںیہ لہا ریغ ےئل
  تحص ،سیپساہ ،ھتلیہ موہ  KP  ریغ ھتاس ھتاس ےک ںومکحم یماگنہ روا
  یلاو ےناج یک مہارف تامدخ یلاو ستارح روا ،تشادہگن یک یبای
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

  نشکیس الاب ہروکذم ہک ہی الا  ،ےہ اتاج اید رک ینثتسم وک تامدخ
 ۔ وہ یتوہ تخانش یک ءانثتسا یسک قباطم ےک  5.1.1.5

  ےس فرط یک رڈنیو ہدش ہدہاعم  ۔ (یا میا یڈ) تالآ یبط رادیئاپ 5.1.2.5
  مہارف  KP  ہی ہک ےک سا رظن عطق ےہ اتاج اید رک جراخ وک  DME  ہدرک مہارف
  نشکیس ےلاو رپوا ہک کت بج ،ےہ ایگ ایک رڈرآ ےس فرط یک ہدننک
 ۔ ےئاج ایک ہن تخانش رپ روط ےک ءانثتسا ےسا قباطم ےک  5.1.1.5

 گرام وپر MFA۔ خراجات ری ا اور سفماتی خد کل و حملنق 5.1.2.6
  قعل متےر سا سفل ی حمل ومی نقنگار ہگامی یا غیہنکو ں مریضو

   ۔ہےا تہیں کرمدد نں ی مییگ ادائکیے( ر کھانائش او رہعنیاخراجات )ی

 سے ای موگراپر اے  ایفیما ۔یمیئم پروبوں کےصصحت کے من 5.1.2.7
 رتے ا کاد تیمقریج کی  کور کیئہیلتھو ا جتں کرہیمدد نی ں کمریضو
  ئمز(۔ یریمات یا پواجب کہ ساجیہیں )

 ی فضا اںارے میکے بعات ر مصنو اودماتل خل اور غیر اہے اہظ سحاے لے کقعال 5.1.3
 Addenda for Kaiser یںھ۔ دیکہےود موجیں مہ مہ ضمیلق متعوماتعلم

Permanente Regions, Attachments 1-8 ۔ 

 اہم رفعہ  ذریں کےے والوکرنراہم ف تشہدابی نگرف طالق صا اطک MFA ن۔کنندگافراہم  5.2
  کھیںے۔ دیی ہہوتگو ی السیی پالک MFAر ن پتا ہے جپر ہومات  خدی اہلے وال جانیک

Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 ۔ 

سے کیخواست رئے د اے کے لفور ایم ایع اکے ذرائمات لوپروگرام مع 5.2.1
 ے کے ین دترخواس د اوروماتلی معف اضایںرے ماے برام کروگپ MFA ہے۔ی دین
  Addenda for Kaiserیکھیں ہے۔ دا گیامہ میں دیضمیلقہ تعہ مص کا خالیقہطر

Permanente Regions, Attachments 1-8 ۔ 

ر دایات، اوارم، ہف تسرخوا، دییسی پالک MFA ع۔کے ذرائمات لوپروگرام مع 5.2.2
 ی ز( کوشر بررام کےا پروگے یصے خالسی کے پالییس)ج ےالص خےزبان کادہ س

 ، ذاتی یلی م ایعہذر بے سٹ سائویبی ک KFHP/Hہ، اوضبال مع  کو،کاپیاں عوام
 ۔ اب ہیںستی ذریعہ د کےاکل ڈی پوسٹریک امیار پر، طو

  کے ےین دترخواسے دلیگرام کے وپر  واست دینا۔رخے لئے د کایم ایف اے 5.2.3
 شدہ طے  ھکے سات KP، سایا بیلنے بقیکے ل دماتخکی  KPکو ض مریطے، واس
 مات  خدلعہ اہ ذریے کےخے نسسی کارمیف ذریعہ ےندہ کفراہم کن KPا ات، یقمال
 کہ سایے جوری ہا ضرکرنہرہ ا مظاکورت ر پر ضرطووری فے ے لیینے کر درڈ آکا
 تاسرخوے دں سقوطریدد تعض میے مرلیرام کے پروگ MFA ہے۔ ا یا گییان کپر باو

 ی ذ ککاغا ریعے، ین کے ذیفویلٹر پر، طو، ذاتی نالئول آن شمے بہ کتادے س
  ۔ عےذری کے ترخواسد

 رام پروگ MFAں ہ میریس ایسرو KPکو ں ریضوم  پروگرام MFAکے پی  5.2.3.1
مات دسے خ  KP وہ ے کہورت ہضر کیے ین دتسرخواے دے لیک

  ے ہیں۔ کر رہصلحا

 ضوں کی ے مریے لئکی اہلیت  کجی پروگرامناور سرکاری  5.2.3.2
 مات  خدکیال ھ بھی دیک کتصحکو اد رف اتمام  KFHP/H نگ۔رینسک
 ے، ے لیک تحذاتی صپر ر عی طومومجے، نانی بین یق کوائی ر ستک
ریج  کویمہ کبی حتیے صظ کے ل تحف اثاثوں کےں کےر مریضواو
 ا وں یریضدہ مشمہ بیر غی KFHP/Hے۔ ی ہت دیبی ترغینے کصل کرحا

 یاب  دست پرکسچینج ایٹیفبین ہیلتھ  اوریڈیڈیکو م کںضامنوان کے 
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 ترخواسر د اوتناخکی شں اموامدادی پروگریاب ستد تکوریج سمی
ا  جاتمجھال سے اہے لیک  Medicaid جو ریضا۔ ممدد کرے گں ے مییند

 اموں کے روگپرکو ان ریج  کوبتیاپر دس یکسچینج اٹفیتھ بینا ہیلہے ی
  یں کضورین مے۔ جی ہکتسرت پڑ وی ضرینے ک دتسرخوالیے د

ہ ادسے زیز رامیٹرپی کے تیہل اےدنی ک آمیک Medicaid  تمالی حیثی
 ۔ گییں ہوہت نروری ض کےین دترخواسیے دکے ل Medicaidں ہے انہی

 لیتیے اہام کے لپروگر  MFA ات۔ضروریے لئے نے کخواست دیرے لئے د کایم ایف اے 5.3
 Medicaid ساتھ تھ  کے ساقیث کی توتییث حیمالی ض کمریک ے ایے لیکے رنن کعیکا ت
 ر ی اومالمل ذاتی، یے مکج کے لکوریی سبسڈیاب  دستپرج ن ایکسچیٹیفتھ بینیل اور ہاور
و ے ت دیتا ہتسرخواے دے لیکدد ض مری مجبر ر بای ہے۔ ہت ہوتروری ضت کمامعلوگردی
  ی ہے۔جات کی قتصدیی  کتی حیثیمالی ض کیمر

 ساتھ  کے ترخواسد MFA  ان کی  کوںمریضو ی۔فراہمت کی امعلوممالی  5.3.1
 ے، ی ہت ہوترورکی ضنے شامل کرمات لوکی معی  آمدنلوری گھ اورزلو سائریگھ
 مع ت جزاویتاالی دسیے مے کے لینزت داجا کی صدیق کی تتیثالی حی، مہمتا

  نہ تسرخوار پر د طوصوصیسے خف کی طر KP  کہ ک تبے جہاری تی اخکرانا
  ائے۔کی ج

  رگ  ا۔ انرک قیثوت یک تیثیح یلام ریغب ےک تازی واتسد یتایلام 5.3.1.1
  وت ،ںیہ ںیہن لماش ھتاس ےک تساوخرد  MFA  تازیواتسد یتایلام
  یک ےس عئارذ ےک اٹیڈ ینوریب قیدصت یک تیثیح لیام یک ضیرم
  اٹیڈ یجراخ قیدصت یک یتثیح یلام کی ضیرم یسک رگا ۔یگ ےئاج
  اتکس اج  ا ہک ےس ضیرم وت ،ےہ یتکس اج یک ںیہن ےس لئاسو ےک
  تیایلام ہدرک نایب ںیم تساوخرد یک مارگورپ  MFA  ہو ہک ےہ
 ۔ ےکس وہ قیدصت یک تیثیح یلام یک سا ہکات ےئارک عمج تازیواتسد

 ر اگ ق کرنا۔توثیت کی ثییی حال متھاویزات کے سدستایاتی مال 5.3.1.2
  تلیو اہتیں، ھ شامل ہت کے ساتاسرخود MFAزات اوی دستیمالیات

 ۔ یہوگی نمب پرمات ولہ معراہم کردف

 عین ا ت کت اہلیےکے لیم وگراپرمدادی  االیی مطب  ا۔ہم کرنت فراوماعلمل مکم 5.3.2
ت مامعلوری وسد اورالی، میذات  ردہ کتخواسدرمام  تبے ج ہوتا ہاس وقت
  ی ہیں۔ جاتموصول ہو

  وک ضیرم وت ںیہ یتوہ لوصوم لمکمان تامولعم یرورض رگا  ۔ تامولعم لمکمان 5.3.3
  ند  30  وت ای ضیرم ۔ےہ اتاج ایک علطم ےس ہعیرذ ےک ن و فیلیٹ ای طخرپ روط یتاذ
  ایگ ایک لیم سٹون وک خیرات سج :ےہ اتکس رک عمج تامولعم ہدش مگ ردنا ردنا ےک
  لمکمان .ھیت یئوہ تیچ تاب رپ نوف لییٹ ای ،یھت ئیوہ یتچ تاب رپ روط یتاذ ،اھت
 ۔  ےہ اتکس اج ایک راکنا ےس دادما یلام یبط ےس ےس ہجو یک تامولعم

اس  جس کے پیضک مرای ۔ستیابیکی عدم د وماتعلمدہ خواست کردر 5.3.4
 گر وہ دی یں ہیںہومات ن معلردہ کتسرخواان کردہ د بییں متخواسدری رام کروگپ
  جو ےتا ہسک رابطہ کر ےس  KFHP/Hے یے کے لکرن بات راویزات پ دستیابستد
  ی ہیں۔تر سککظاہر کو  تلیاہ

 ے  ذرائع س کےیٹانی ڈ( بیرو1 )بج ۔یںہناب ات دستیمعلومالی  موئیک 5.3.5
  مالی ہ کردترخواس د(2ہو، )ی کتہو سیں ہ نقصدیت کی ت حالالیی مض کریم
  تلی اہے جس سہ ہووجود نا ثبوت مر ایسو ای( کوئ3ر )اب نہ ہو اوی دستوماتعلم
  اگر کوئی ی، آمدنیسے،مات )جلوی معمالیادی بنے تو اسو، سکتا ہر ہرہ کا مظاک

 قیی تصد ککی صداقتاس ر ے اوی ہت ہوترورکی ضنے فراہم کرعہ( ریر ذہے، او
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 ض کی مریا ہے تو وتی الگو ہھکوئی بے سل میں رجہ ذی اگر مند۔ےی ہی پڑترنک
  ے: ت ہوتی ہروری ض کقر تصدیمات اومعلو مالی یادی بنسے بجان

 ۔ ےہ ہدننک لوصو اک لاھب ھکید ےس کنیلک رھگ ےب ای ،ےہ رھگ ےب ضیرم 5.3.5.1

  ہاوخنت ہدعاقاب ےس رجآ ےنپا ےسا ،ےہ ںیہن یندمآ یئوک  یک ضیرم 5.3.5.2
  یلام ،(ںیہ راگزور رس رب روط ےنپا وج ہوالع ےک ںوگول نا) یتلم ںیہن
  ای یقافو ےیل ےک لاس سکیٹ ہتشذگ ےسا ای ،ںیہ ےتلم فئاحت
 ۔ یھت ںیہن ترورض یک ےنرھب ےراوشوگ سکیٹ ےک یندمآ یتسایر

 ورت  صمینگامہ کی ہ عاتح ی یا صباہئی تاقا عالومی یقف وعرم 5.3.5.3
 ۔   ں(ریہ کالحظم 5.11شن یکسے چنیا ہو ) ہوثرتاحال سے م

 ے کے لئے رنم کراہفمات علوہ مطلوبام ما تم کک مریضای ون۔ کا تعامریض 5.3.6
 ں راہم نہیف وماتل کردہ معتسرخواھی د سبے. اگری ہرورش کرنا ض کوشبمناس

  ے۔ ہ جا سکتار الیاوغ یر ز کوالتحا ن کرتے وقتیتعا  کتلیو اہے تی ہ جاتیک

  یروظنم یک دادما یلام ںیم تروص یک ےنوہ ہن تساوخرد لمکم  ۔نیعت اک تیلہا یضرف 5.4
  یئاسر کت  KP  ،وہ سنلیب ایاقب ساپ ےک ضیرم ںاہج ےہ یتکس اج ید ںیم ںوتروص یسیا
  لیام تامولعم بایتسد رگید نکیل ید ںیہن ستاوخرد روا اید ںیہن باوج اک ںوششوک یک
  کی لتاح یلام وک ضیرم ،وت ےہ مزعرپ ےیل ےک ےننب لہا رگا ۔ںیہ یترک بتاث و ک تالکشم
  ےسا روا ےہ ںیہن ترورض یک ےنرک مہارف تامولعم رگید روا یلام ،یتاذ ےیل ےک قیدصت

  نواعم روا ہجو کی نیعت ےک یتلہا ہنکمم ۔اگ ےئاج اید رک ضیوفت ڈراویا  MFA  رپ روط راکدوخ
  ےیک لماش سٹون یافضا ےک ضیرم روا یگ ںیئاج یک جرد ں یم ےتاھک ےک ضیرم تامولعم
  ای وہ ایگ وہ لہا ےس ےلہپ ضیرم رگا روا ےہ اتاج اھجمس لہا وک ضیرم کیا ۔ںیہ ےتکس اج
 ۔ ںیہ ےتاج ےید رک فاعم ےضاقت ےک زیواتسد وت ںوہ ےراشا ےک تالکشم یلام

ا ض کریمک  کہ ایہےود ج موثبوتا ت کس با اہاںت جے حاالایس  اہل۔سےپہلے  5.4.1
 ا گیا ہے ن کیعیکا ت بات  اسےعمل سگ کے نسکرین ااتیا مالیے ی گیا ہراج کیااند
 راموں دادی پروگ امجی اور نیوامعے ے گئذکر کییں ور پر ذیل مطنہ  ممکوہکہ 

( لسے اہ  ےہلپی ل )یعنیے اہے لرام کروگپ MFAے یے کے لل ہونے اہے لیک
 درج ذیل  یضا ہے اگر مر جاتجھاہل سم ا سےےہلکو پض مریں۔ ہیے  جاتسمجھے

  :ہےا رتا اتور پپرر یاک معی ای کس سےیںم

 راج شدہ ں اندرام میپروگ Community MFA, CMFA(MFA(  ی نٹکمیو 5.4.1.1
، تامی حکوم مق یااست، ریاقیف و(1کو )ں مریضویں س مہے ج

 کے زیر  KFHP/H( 3ا )ییم، ظ تنی نٹی ک کمیوار دکتشراایک  (2)
  ا ہے۔ کیا گیکی شریں، معہقا وتحصی کے ٹمام کمیونہتا

5.4.1.2 KP  مک وج ےہ ہدش جاردنا ںیم مارگورپ ےک تاعارم کی یٹنویمک  
  ںوراکلہا دزمان ےک  KFHP/H  روا ،کت لاھب ھکید یک ںوضیرم ےلاو یندمآ
 . ےہ ایگ ایک نئازیڈ ےئل ےک ےنرک یتامح یک یئاسر ہعیرذ ےک

راج اندیں وگرام مپرج کوریتھ  شدہ ہیلٹسٹیے  ذرائع سارتباعابل ق 5.4.1.3
،  Medicaidر، ور پے ط کا ہے )مثال جاتھاسمجے اہل ا اسے یشدہ ہ

Medicare ام(۔امدادی پروگرا مدنی ک آمک  

 ں رام میدادی پروگ امیوامعئے چے گن جاسےرائع ر ذباابل اعتقایک  5.4.1.4
 وگرام،  پرں کےبچور او راو خریش ،نیتاو خ،الثم )ےہ ایگ ایک جاردنا

  م(۔گراوپرمدادی  ا اورتئی غذااضافی

  ے۔ہا تانات میں رہکدادی م امے یاوالکم آمدنی  5.4.1.5

ً
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

   گیا تھا۔ دیارڈایوا MFA گی یشدر پں کے اندنو 30تہ زشگ 5.4.1.6

 دیکھ یں  متسہول کی KPس نے ض جمریایک  ۔شارےت کے االمشکمالی  5.4.2
  ،الثم )ںیہ ےراشا ےک تالکشم یالم ےی لےک س جروا ےہ یک لصا حالھب

 ے رنع ک جمرضقر او KPکو اکامی(  نںے میکرنگی ئیاداا س یلنبیا ے بقایماضی ک
ر  اوتیلی اہرام کروگپے ہوئرتے ال کستعم اکارائع ا ذٹارجی ڈیں خنسیاجوالی ای
 ف صرو ض کری، م ہو تور اہل اگی ہیں۔تسکگ کر ننی اسکرےے لیک مشکالتمالی 

 گا۔رڈ ملے ایوا MFA ے ے لیس کایا بیلنابل بقق

5.4.2.1 KP  ا تعین۔ت ک سے اہلیفطرکی KP رام کی و پروگضوں کمری 
 ا کے بقایکہ ان ے ے پہلساس کتا ہے ر سین ککراسے کے لی تلیاہ
 ۔ ںئیجاے  رکھاسے پی ک ایجنسالیونے صول کرض ورقس نیلب

 کی ضوں ریان م KP  س۔یگی بیلنخود ادائایا بق 5.4.2.1.1
  ت اہلییرام ک پروگتشناخی  جن کگاے رنگ کاسکرین

 ھ ے ساتی ک ایجنسالیے ورنمع کض جرقے ے لیک
ر یا کے معرائع کی جانچذے ی ہ کی گئےکے لیتقرری 
  تیہل ایکرام پروگ 5.6ن شیکا کہ سسر جیاد پکی بنی

 ۔ ہےا  کیا گیانییں بم ارعیا مک

ا ہ بقایے ککتا ہہو س ۔شارےت کے االمشک  مالی 5.4.2.1.2
 مات معلوی مالے کے لیں یضوکچھ مرے نس والیلب
 KPیکن ، ل ہوںیاب نہستدیے ے کے لرنکین تعا  کتلیاہ
 ارے گر اشیت کے دکالشی ممال والی ےم ہونعلوو مک

ا ابل بقای قں۔ہیے تن سک بثا باعن کعیتے  آمدنی ککم
مع ر جاوے یں گ  جائ کیےالگوپر وگرام پر MFA س نیلب
 ے۔ ں ہوں گیہن مشروط ےں سوائیوررکا زیدے کی مرنک

 تے ہیں، امل ہو سکشارے  کے اشمشکالتمالی 
 :یں ہیں نہحدودک من ان تیکل

 ے. ی ہریک امرک غیض ایریم 5.4.2.1.2.1
 رٹی یکول سسوش ،پانسرشسپا

 گ لن بت درس، یارڈکاس رییکٹنمبر، 
 ٹؤنکا ان کے اشہری؛ر ے کے بغیپت

  بات اتھسکے ی کے پں ارے میکے ب
مع  جاسبر منو اے۔ ہکییں ہ نتچی
 ے  چلتا ہتہے پں سشوش کویے کرنک

 ک ل ملاس ان کے اصے پض کریکہ م
 ۔  یں ہنہیںسائل ا اثاثہ وی یمالمیں 

 ہ راہم کرد فےسلے ہاس پے پض کریم 5.4.2.1.2.2
KP ر م ہے اوق رایابقلیے  دمات کےخ 

 ت کے  مدیلہ طوے وعد ساس کے ب
  شدہ شادیید ہے،  قمیںیل لیے ج

 ارے ی اشئ کوی کے آمدنے؛ں ہہین
  رابطہ  سےمریض KP ر یں؛ اوں ہہین
 ۔ ہےر اصقے ے سرنک

 وئی ی کس کے جیا ہ مر گمریض 5.4.2.1.2.3
ر رشتہ  داہ ذمرض کےقا یاد/اثاثہ جائید

  ہیں ہے۔رڈ ن ریکاکار دا

ً
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۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

ا  یبیٹر پرویا ہے، اووت ہوگفض ریم 5.4.2.1.2.4
  ہے۔  تااہر کرپن کو ظیوالیہ  دٹٹیاس

 ا بقای . تعین کا عہ اہلیتذریکے سی نی ایجے والرنع کض جمقر 5.4.2.2
 یں ے ہے گئ رکھاس کے پسینجوالی اینے  جمع کرضرق جو نسیلب
 قمطابے ول کے معمیت کے لکالش مالی م اورتیلی اہرام کروگپ

   گی۔ئے جایال کتپڑجانچ 

 ی رنے والمع کرض جق ۔شارےت کے االمشکمالی  5.4.2.2.1
  یہالوید ےک یضام ،الثم )تامولعم یالم رگید ںایسنجیا

 رجحان، کای یگ ادائی،ٹ ہسٹرض، کریڈرق KPیر پن، غ
  یک رھگ ،الثم) تاظفحت یداصتقا و یاجمس روا ہ(ریوغ
 ا ھاتوں کے کض کریے مے ہوئرتال کعمتا اس( کتکیمل
ے ے ک رنن کیتعا ت ککالشی ممالں گی ہ لیئز جازادانہآ
ے س کنیلایا ببقابل قف و صرض کری، م تول ہو اگر اہ۔ئےل

 کو ی م کے پق ر االدابواج   گا۔لے مرڈایوا MFA لیے 
 گو کی الیں رام مروگپ MFA ائے گی، ی جس کر دواپ

 ے وں سئیررواکا مزید کیے رنمع کر جی اوجائے گ
 ۔ وں گےں ہط نہیرومش

  Vن یکشہ کے سضمیمخصوص ے م ے کق عالا کہجیس ۔معیارکا ت یے اہلیے لپروگرام ک 5.5
  یلاع ای ،چنا جیک عئارذ ضیرم الاو ےنید تساورخد ےی لےک  MFA  گیا ہے، ہ کیامیں خالص

  ںھی دیکا ہے۔و سکتل ہے اہے لید کدا امالیاد پر مر کی بنییاکے معجات ی اخراطب
Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 ۔ 

 ض ریما  کہ آیےے لیکے رنن کعیکا ت بات اس ۔معیارکا  ےہ لگانزکا اندائل وسا 5.5.1
ا کض ری، مںہیا نیر کرتا ہے و پوار کیا کے معتیلے کی اہازہ لگانا اندل کوسائ

  ا ہے۔ جاتیازہ لجائ

 نز الئیڈ گائیرل پاورٹڈیف ت۔لیاد پر اہی بنسطح کیکی آمدنی  5.5.1.1
(Federal Poverty Guidelines, FPG)  ر ور پے طد کصیفکے KFHP/H  

ی موعجرابر م اس کے بم یاار سے ک معیجانچ کےی رائع ککے ذ
 جانچ میں ی رائع کہل ہے۔ ذ اکااد امد الیض مریاال ممدنی و آلوریگھ
 ۔ےاتا ہا جور نہیں کیر غثوں پاثا

 ں۔  ہیتےو ہور الگین پراک اےھر ک تقاضے گےآمدنی ک ی۔مدنگھریلو آ 5.5.1.2
و پ ہے جروا گد کراف ادہزیاسے ا دو و یا درد یف ایک طلبا مگھرانہ ک

 ے ہت رتھک سا جو ایتہ ہیںوابس سے گود لینےا ی، یادشش، پیدائ
 ے، بچر،  داتراکھریلو ش، اہل گ حیاتکریشں کین میرا ا۔ گھریلویںہ

 امل راد شف ا اور دوسرےے، بچوں کےارہ دشت رںنگرار،  داہشت رںنگرا
 ا یی، ساتھ گھریلو  حیات،رد، شریکفحد ے وایجن کے لں  ہیہو سکتے

 ۔ ہتے ہیں رمیںجو گھر  ںہیر  دا ذمہپرر وطی مالوالدین 

  ےک ےنرک نیعت اک تاب سا ہزادنا اک ضیرم کیا  ۔ رایعم اک تاجارخا یبط ہدایز تہب 5.5.2
 ۔ ےہ اترتا اروپ رپ رایعم ےک تیلہا یک تاجارخا یبط یلعا ضیرم ایآ ہک ےہ اتاج ایک ےیل

  گھریلو ہالنسا  ر اہلیت۔اد پنیی بخراجات کی اب زیادہ طہتب 5.5.2.1
 ے ے سین دترخواسدر براباس کے ا  زیادہ یے% س10ے آمدنی ک

 باہر سے  بے جیے لی کدماتران اہل خوے دمدت کی اہ کم 12ے ہلپ
ی موعجھی م کسی بتھات کے ساجے اخراارمیسی کفر ی اوطب
 ۔ ہےا اہل د کمدا االیض ممریا طح کی سکی  آمدنلوریگھ

ً

ً

ٰ

ٰ
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5.5.2.1.1 KFHP/H یصر ق ت۔خراجااضل افعت سے طااست 
 ارمیسی فر ی اویں طبات ملیسہوی  کٹننیماپر

 ی ع کرائ جمی،یگ ادائہرکں، مشتہیل اماخراجات ش
  قمستحر ئزہ، او جاورنسشترکہ ان مشم،ق ریگئ

  ں۔یاٹوت کقعلتے مخدمات س

  ریغ  ۔ تاجارخ  اKFHP/H  ریغ لضاف ےس تعاطتسا 5.5.2.1.2
KP  یسیمراف ،یبط ےلاو ےناج ےیک مہارف رپ تایلوہس،  

  تامدخ یرورض لہا رپ روط یبط ،تاجارخا   ےک ںوتناد روا
  ےلاو ےناج ےیک ےس فرط یک ضیرم روا ،قلعتم ےس

  (رک ڑوھچ وک ےتاھک ےٹب ای ٹوھچ یھب سیک) تاجارخا
  یک ٹنینامرپ رصی قریغ وک ضیرم کیا ۔ںیہ لماش
  یبط ےلاو ےنھٹا رپ تامدخ ہدرک لصاح ںیم تایلوہس

 ۔  ےہ یرورض انرک مہارف تازیواتسد یک تاجارخا

 جہاں ہ کنندراہم ف KFHP/Hر غیر اگ 5.5.2.1.2.1
  مالی اںہں و ہیتے جاےل کیوصوارجز چ

س  جےش کرتا ہپیم روگراکا پاد امد
 اس ے، کتا ہ اہل ہو سیضے مرے لیک

 ی باہل طکو ایک ارجز ہ چلے کہپسے 
و یضوں کا جائے، مرھسمجخرچ 

   چاہیے۔ دینیترخواسد

  ںیم تاجارخا یتاذ  ۔ مئیمیرپ ےک ںوبوصنم ےک تحص 5.5.2.1.3
  مرق ادالا جباو ،ینعی) جیروک یک لاھب ھکید یک تحص
 ۔ ںیہ ںیہن لماش تاجارخا کلسنم ھتاس ےک (مئیمیرپ ای

 ںور اپیلیانکار ا 5.6

ر یاے مع کت اہلی اور ہے دیتاترخواسدیے ے لوگرام کرپ MFA جو ضیک مرای انکار۔ 5.6.1
 ے ان کی یکے ل MFA  کہ ہےا  جاتیاع ک مطلپرر  طویحریرسے ت ااتتر اںرا نہیپر پو

  ی ہے۔ی گئد کر دتر مسترخواسد

  ن  ج۔ ںیرک ےسیک لیپا فالخ ےک راکنا ےس مارگورپ یدادما یلام یبط 5.6.2
  ںیہنا روا ےہ ایگ ایل رک روظنم ںینہا ای ےہ ایگ اید رک راکنا ےس  MFA  وک ںوضیرم
   رک لیپا فالخ ےک ےلصیف ہو ںیہ لہا ےیل ےک ڈراویا  MFA  یلعا ہو ہک ےہ نیقی

  ےلہپ ( 1 ) ےن ںوہنا رگا ےہ یتاج ید بیغرت یک ےنرک لیپا وک ںوضیرم ۔ںیہ ےتکس
  یئگ وہ لیدبت یندمآ ولیرھگ یک نا (2 ) ای ںیہ ےئارک ںیہن عمج تازیواتسد یلام
  ےک یروظنم روا راکنا ےک  MFA  تایادہ یک ےنرک لمکم وک لمع ےک لیپا ۔ےہ

  دزمان اک ںولیپا ۔ںیہ لما ش یھب ںیم ٹئاس بیو کی  MFA  ھتاس ھتاس ےک طوطخ
  جئاتن ےک لیپا یک نا وک ںوضیرم ۔ےہ اتاج ایل ہزئاج ہعیرذ ےک ہلمع  KFHP/H  ہدرک

 ۔ ںیہ یمتح ےلصیف مامت ےک لیپا  ۔ ےہ اتاج ایک ہاگآ رپ روط یریرحت ےس

 ض رقس، نیلایا با بق االدا یجبے واماضی کق اہل طال اکاز رڈایوا MFA چہ۔ڈھانایوارڈ کا  5.7
 ہے۔ ا  جاتیاز پر کرج چا زیر التواء اورنسگئے بیلے  رکھاسے پی ک ایجنسالیے ورنکمع ج

MFA امل ہو شھی ت ب مدی کتیلے اہے لیات ک خدمالو اپفبہ لوط کسی مںز میرڈایوا 
  ے۔اتا ہا جیطے کیعہ ذرہ کے نندراہم کف KP کہ سایہے جی کتس

  کی ریضی مانے والج یا ک ادےیعذرے رام کروگ پیف اے ایما اد۔وارڈ کی بنیای 5.7.1
 ال کی ھ بھ کی دیکحتکی صض ریما  کہ آیہےا  جاتیااد پر کیبنس  انعیکا ت تالگ

  آمدنی ہے۔ گھریلو یض کریر مکوریج او
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 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  11 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 کا  MFA فتہ(یمہ یایر بر )غج کے بغییورحت کی کت صنگہداش 5.7.1.1
 مات  خدہل ا تمامیض کیرو مض کریل مے اہیمہ والغیر بب ۔مریضہل ا

 ۔  ہےتیوٹ ملر چھچ پکے خر

 ہل  اکا  MFAہ( فتایمہ یج واال )بیورحت کی کت صنگہداش 5.7.1.2
 ض مری لیے دمات کےل خمام اہ کو تریضشدہ ممہ بیل ک اہای ۔مریض
 ر ور پ ذاتی طریضیے مس کے ل( ج1)ے ی ہلت متای رعر پتکی الگ

 یعے ذر ےئر کمہ کیری بیے ان کدائیگی ایس ک( ج2)ر ار ہے اومہ دذ
  کہ ساجیزات، ویتار دسور پطالزمی کو ض مریے۔ ی ہ جاتکیں ہین
 اس کے ل اکہ بے تی ہرنی ہوتراہم کفی( بل )ای و یوائد کی تفصف
  لہا کیا ۔اتا ںیہن ںیم ےرمز ےک مہیب وج ےکس ا جایک نیعت اک ےصح
 ار شدہ  انکبھیاتھ کسی سر کے ہ کیریئیمنے بکو اپض مریشدہ مہ بی

 مہ شدہ یاہل ب ۔ےت ہوتی ہروری ض کےرنر ک اپیل دائےکے لیدعوے 
ت یزاستاودر کی کاسے انیل ی اپئر کرییس کشورنے انپن ا کوںمریضو

  ت ہے۔رورکی ضنے فراہم کر

 صول کی ے وجانب سے ادارے کی شورنس کان 5.7.1.2.1
 وری ئے ضرے لض کریمہ م بیک اہلای قم۔والی رجانے 

 ہ اہم کردرفعہ  ذریکے KFHP/Hر پ KFHP/Hوہ  کہ ہے
ے رخط ک دستری پیگ ادائی بھی کسےیمات کے لخد
  ب جانکیندہ فراہم کنمہ  بیریض کےو مض کریو مج

  ا ہے۔ ملتسے

 ے ل کرتا ہ وصوےے مریض سایس KPں میق رجو ڈیول۔یچھوٹ کا ش 5.7.1.3
ے ے کل بنانکو اہض مرییے م کے لوگراپرہ ہے وا اہل  کانت اعیمالجو 

 ۔  ہےینب پر متیی نوعر ک کے معیالیتی اہنے والوال ہعماستلیے 
 ا ات ک معلوم اضافیںے میارے بعایتوں ک ر دستیابتحتی کے پالیس

 Addenda for Kaiser ھیںیک گیا ہے۔ د دیامیںمہ ہ ضمی متعلقصہخال
Permanente Regions, Attachments 1-8 ۔ 

 ض ییک مرا  ت۔شگی اہلییپ - کا تعین ی اہلیتفرض 5.7.1.3.1
  کہ ساجیے )ل ہسے اہے ے پہلے لیک تیہلا MFAجو 
 ض کی مریا گیا ہے( کیہ میں خالص .14.5شن یکس
  MFA% 010ر ارجز پے چات ک خدمکردہراہم فا  یتالگ

  ے۔ار ہمہ دذض یے مرکے لیس ا جرے گ حاصل کترعای

5.7.1.3.2 KP  ایا بق - ینعکا تیت اہلی  سے فرضفطرکی 
  جانچ یکرائع و ذض جمریک ای س۔یلنبی یگخود ادائ

ا  یتمیقی ض کری ماسےا اترتا ہے ورپر پر یاکے مع
 نگ ئیڈ سال پر کے حصےارجزات کے چم خدہراہم کردف

 ض ریے مے لیس کا جگ ملے ٹنسکاؤڈ MFAل کیاس
  ے۔ار ہمہ دذ

5.7.1.3.3 KP  مالی - ین ع کا تیتہل اکنہ سے ممفطرکی  
 ت کالمشی مال جو ک مریضای اشارے۔ت کے مشکال
 ی ض کمریے ے اسرا اترتا ہر پوارے پر کے اشیاکے مع

 ر حصے پارجز کے ے چات ک خدمردہراہم کفا  یتیمق
100% MFA ض ریمیے س کے لجی  ملے گتایرع  

  ے۔ار ہمہ دذ

ٓ
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 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  12 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 رف سے طنسی کی ی ایجے والرنع کض جمقر 5.7.1.3.4
 الت ی مشکمال جو مریضایک  ۔کا تعیننہ اہلیت کمم

 ض ری ماسےا اترتا ہے ورپر پر یاکے معر ینڈے وے لیک
 ے پر ے حصرجز ک چادمات کےہ خاہم کردرفا  یتیمقکی 

100% MFA ض ریمیے س کے لجی  ملے گتایرع  
  ہے۔ ر  داذمہ

 ۔اترتا ہےورا پر پ معیار کےکی جانچ   ذرائعمریض 5.7.1.3.5
 را اترتا ہے ار پر پوی کے معجانچرائع کی ذ جو یضیک مرا

 ارجز ت کے چما خدہراہم کردفا  یتیمقی ض کمریاسے 
 ے گی ٹ ملچھو MFA سکیل  اڈنگسالئیے پر کے حص

  ے۔ہر  دا ذمہمریضیے س کے لج

 ورا  پپرعلی معیار اجات کے اخربی ا طمریض 5.7.1.3.6
 ر ی معیاعل ااجات کے اخرطبی جو مریضایک  ۔اترتا ہے

 ہ راہم کردفا  یتیمقی ض کیراسے متا ہے تر اراپر پو
 س ے گی ج ملترعای MFA % 100رجز پر  چادمات کےخ
  ے۔ار ہمہ د ذیضے مرے لیک

  قے فریرتیس    KFHP/Hوالی رقمیں۔ ونےل ہحاص ےیوں ستصف 5.7.1.4
 ں، نے والوری کیگ ادائے،تصفیظ کے تحفے مہ کیتی بذای/ارمہ دکی ذ

 ے، طالق ہا ابل ق کہ ساجیسے، ریقوں  فارمہ در پر ذطوی انونقیا دیگر 
  ہے۔  رتاوی ککی پیراوضے عسے م

دت  کی متیہل اےیمات کے لخدو اپ کی الف ۔یہورانا دوارڈ کی اہلیت کای 5.7.2
 ی راہم کفمات  خدب جے تاریخ س اسیای ہے، ع ہوتے شروتاریخ سی کی ورنظم
ا ت ک مدکی تلی۔ اہی تھیںئیجی گویات بھ ادبجے  تاریخ سس ا، یاںھیتئی گ

 اس د پر صوابدیکی  KP سے قوں ری طفر مختل ہے اوود وقت ک محدف ایہ صرنیرادو
  مول:ا ہے، بش جاتن کیاعیکا ت

 اپ الو فلدن اہ 365ادہ ے زی  زیادہ س۔وص دورانیہمخصکا قت و 5.7.2.1
 ندہی شای نن کلیے جس کے ے بیلن کتض الگریا مر بقایمات اوخد

 ۔ یھی تی گئلے ک پہےلے س حواض کےرقخراب 

  یپ ےک  ۔ رئیک ٹیڈیمرٹنا روا زسورس لیڈوٹسک  ،گنسرن دنم رنہ 5.7.2.2
 ۔ ند  30  ہدایز ےس ہدایز ےیل ےک تامدخ یلاو ےناج یک مہارف رہاب ےس

 ادہ ے زیکے لیامان وسازسی طبر پائیدا  ن۔مازوساسابی طپائیدار  5.7.2.3
  ن۔د 180ہ ادسے زی

 ے م کنندہ کراہف KP. وڈسیپی ت کا اگہداشکورس یا نعالج کا  5.7.2.4
 گرام کے  کے پروتداشا نگہور/ی االجع قطابمدہ کے ن کرذریعہ متعی

  ن۔د 180ادہ  زیےہ سادلیے زی

  وگراموں پر کوریج کےصحت کیی ور نجری ارکاجو س مریض 5.7.2.5
 ے  زیادہ سےلیدد کے ی مض کیمر ہیں.ل ر اہہ طور پمکنمکے لئے 

ے یں کے لاموکوریج پروگرھ  اور نجی ہیلتاریرکوہ س جبدن  90ادہ زی
  ں۔ہیے یت دترخواسد
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 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  13 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 ینے  دواسترخں دم میوگراپر  MFA یوارڈ۔سی امیرای فقتو ایک 5.7.2.6
 ہے ے اہل یرڈ کے ل ایوایارمیسفر کے ابض ایک یک مرلے، ایہپسے 
  ے،ں ہ زیر التواء نہیل یاعافرڈ   ایواMFAاس کے پ( 1ض )ریاگر م

(2 )KFHP/H پر ارمیسی فKP  ا ا ہوکھ سے لرف کی ط کنندہہمراف
 ا ے عاجزی کسنے ی کرگئیدا اےے لی کےخ( نس3ے، )رتا ہبھنسخہ 

 یے ے لنے کا تعین کر کتیہل ایک  MFA( 4ر )، اوےی ہرتر کظہاا
 ف صرکو ض یہر مررڈ یوا اتیقک وے۔ ایں ہیاب نہیستدیر  مشیمالیات

  اس میں  اورےد ہوتا ہدوک محن تیک د اے، یہب ہوتا ہتیار دسایک با
 ندہ نراہم کف KP کہ ساے جیہتی امل ہوشراہمی ف بسی مناات کویاد

  ے۔ ہا گیار کیمقر پر ورط طبی بسنا ذریعہ مکے

  داعیم یک ڈراویا ہدوجوم  ۔  انید تساوخرد ہرابود ےیل ےک دادما یلام 5.7.2.7
  یسک دعب ےک سا روا ےلہپند  )30( سیت ےس خیرات یک ےنوہ متخ
 ۔ ےہ اتکس ےد تساوخرد ہرابود ےیل ےک مارگورپ ضیرم ،تقو یھب

، ںت میھ معامالچک دہ۔میم شترک، یا منسل  ا گیا،نسوخ کر دی مایوارڈ 5.7.3
KFHP/H پر، وابدید صی اپن MFA م رمی تں اس می، یاےپس ل کالعدم کر، وا کورڈایوا 

  ں:ہیل امں شاالت میح ا ہے۔تر سکک

 ض ری، مری، چوطیی، غلوکہ دہدھ ی۔بدیللی تمایا چوری، ، فراڈ 5.7.3.1
اے ف م ای جو ایالتحار ، یا دیگںدیلیا تبیںال مت حورالی صکی م

 .  ہےیر بناتزوکمکو  تالمیسی رام کروگپ

  ے لئے اموں ک پروگرکےی کوریج جی صحت کناور سرکاری  5.7.3.2
 ک  لئے ایےاموں کرروگپے ریج ک کویک تی صحنجر و اعام یں.ل ہاہ
 ے کے لئگراموں و پرکن انا ہے لیکت جا س کیاا اہتمامض کریم
  ں ہوتا۔ن نہیعاوے تعمل س کے ترخواسد

  کی تحص  ئی۔ر لی گت کی شناخع کئ کے ذراگیدائیدیگر ا 5.7.3.3
 MFAریعہ رے کے ذاداے  دوسرتشناخی د کبع کے ا مریضکوریج ی

 ٹو ریٹرہ ریوباو داروں ککہل السے اہجہ ا ہے اس وتصل کر حارڈایوا
ا اگر ایسے. نتا ہ بب سبکامات کے الزاے رنل کارہ بوبے دسیقے طر

 ے کے نرگی کئیادای ے کاس حصے ( بل ک1کو )ض یتو، مرہوتا ہے 
ا ار ہوتہ د ذمپرر طوذاتی ض یے مرکے لیس اتا ہے جا جکہیں ہنلیے 
 رائع ے ذوسری کے دیگائ ادریج یا کویک تس کی صح ا( جو2ر )ہے او
  ے۔اتا ہا جیں کدا نہی اسے

ال ھیکھ ب دکی تصح جو ریضایک م ی۔تبدیلیں  مریجصحت کی کو 5.7.3.4
ں م میوگراپر  MFAے ے اسبہ کرتا ہرجکا ت تبدیلی میںوریج کی ک

   گا۔ئے جاے کہائے کے لکرنگو ارہ الوبد

 ہ ربتجا  کبدیلیں تی مینآمدیلو ھر. گیبدیلں تمیی مدنگھریلو آ 5.7.3.5
کو ے ین دترخواسرہ دباویں درام مروگپ  MFA ض سے ریے مے والرنک

   گا۔ئے جاکہا

 ے  جان کیےہمرافیں ٹل مسپ ہایشناؤنڈفیصر قکو وں ریضل مے اہک MFA د۔ی حز کرجچا 5.8
 ی موعجی معنیم )ق رں مکملیکل می ش کے ڈالریں کے لضوعاو کے اہل متالسپوالے ہ

ل پتال ہسمیں اہٹل اسپیشن ہاؤنڈفر یصق نے  جسیضک مر۔ ای ہےنعا مرنکول وصارجز( چ
ا وں ہ موصول نہیرڈیواا MFAکن ں، لی ہیے اہلم کوگراپر MFAر یں اوی ہصل ک حادماتکی خ

 ل ے بکے لئمات  خدیکن  اپرر  عام طویا ہے،ا گہیں کیار نسے انکرڈ ایوا MFA ا ہے ی
(Amounts Generally Billed, AGB) ا ہے۔ جاتں کیاارج نہیادہ چے زیم سقر  
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 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  14 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

ال کے ھکھ بوری دیر پر ضرطوی طب ری یا دیگامنگہ  قم۔دہ رر بل کرعام طور پ 5.8.1
اس اس پو جن کے د کراف اان)AGB( وم ق ریوالی جانے  بل کرور پم ط عایےل

ا یلیے کے ات کیسہول KPین تعا ہے کمہ  بیکرنے واالاحاطہ ا ال کبھیکھ ح کی دطر
  VIIن یکشہ کے سضمیمخصوص ے مے کق عالطالق اابلق کہ ساہے جیا جات

   ,Addenda for Kaiser Permanente Regionsںھیکہے۔ دیا یا گییان کیں بم
Attachments 1-8 ۔ 

  لعہ اعماجموم 5.9

 الی ے وکرنی  وصولکیرض قا ی KFHP/H یں۔شوشع کی کب اطالمناس 5.9.1
 ں ارے میبرام کے کے پروگ MFA ہے رتیام کسے کف س کی طر ای جوجنسای

ل ے معقوے لیکے کرنطلع و مکں ریضو والے مسلنبیا ا بقایا یے بقایماضی ک
  ں:یشامل ہ میں شوںن کی کوشیشٹیفکنو اسبنے۔ می ہتں کرششیکو

ر ایک ددن کے ان 120 ے یان کہ کے بادوالے م ہونے ارجی خے ہہلپ 5.9.1.1
 ان  MFA ہا ہے ک کو بتاتڈر ہولٹؤنکا اےوالنے فراہم کرس ٹی نویررتح

  ں۔ہیو اہل ے جیاب ہست دےکے لئلوگوں 

 ھ ے سات کتسی فہرک )ECAs( وائیاں رارلی کمو غیر معےن کلیکشک 5.9.1.2
 ے رنمع کجرض قا ی KFHP/H کہ م کرناہرافس ی نوٹریرتحا ک بات اس

 روع یگی ش ادائیس کنل بیاجات کےخر اں کے مریضوسینجوالی ای
خ، اریآخری تی وائیوں کررکای ح کطراس ر ے، اوی ہھترکرادہ  اکاے رنک
 ۔وے نہ ہدن پہل 30سے س نوٹری و کہ تحریج

 ک کی ای  یسپالی MFA ساتھ یان کے ے بض کری کے متالسپے ہہلپ 5.9.1.3
  م کرنا۔راہفصہ خالا زبان کادہ س

5.9.1.4 MFA  ر ے اوکرنطلع و مر کڈی ہول زبانیں مارےے بسی کپالیکیMFA  
  مطلع یں مارےے کے برنکل دد حاصے مع ذریعمل کے کے ترخواسد
  ی۔ش کش کویے کرنک

 ی ے والن جمع کررضق  کونسیلایا ببقض کے ریا ما یے بقایماضی ک 5.9.1.5
 رام روگپر، ے پرن کترخواسے د ے پہلسے رنل کنتقمیں ی مجنسای
   کا تعین۔تیہل ایک

 ف خالض کے یی مرسک   KFHP/Hعطل۔ موائیوعہ کاررمجمعمولی  مغیر 5.9.2
(Extraordinary Collection Actions, ECA)  ں وائیوراری کیکشن کی کلعمولیرمغ
 ے کی نم کر منظسےف رطنی کو اپیوں  ایجنسالیے ورنمع ک ج سےرفی طک

 ض:یر مر اگا ہے،تں دیہیازت ناج

  ، یاہے رڈایوا MFAال عفک اس ایکے پ 5.9.2.1

  یدرک عورش تساوخرد یک ےا فیا میا دعب ےک زاغآ ےک ےا یس یا 5.9.2.2
 ۔ ےہ اتاج اید رک لطعم وک ےا یس یا کت ےنرک نیعت اک فادہا یمتح ۔ےہ

  ال۔اعموعہ جم میعمول میرجازت غل اقاب 5.9.3

 کو ی اے ی س ای بھیکس ی تعین۔تمشوں کا حوشب کمناس 5.9.3.1
 نشل ناف ٹکل پیشنییو سائی ریونائقالبل، عقے سے رنع کوشر

   ہے:اتانی بینکو یق درجہ ذیلما منہن رکاز سروس

 ے ے لئ کےکرنطلع و م کریض کے مگرامف اے پروایم ای 5.9.3.1.1
  اورل،یی تکمشوں ک کوشبمناس
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ے ئے کے لین دترخواس د کے لئےف اےی ایم ا کومریض 5.9.3.1.2
 یے راہم کفدن  240ز کم  امسے ک  بیان ےگ کے بلنہلپ

 ۔ گئے ہیں

  رٹنگ۔ی رپوروس کیوڈٹ ب یا کریںٹ ایجنسیویڈن کرفیصار 5.9.3.2
KFHP/H  کام  سے رفطنی  جو اپسینجوالی اینے  جمع کررضقا ی 
کو و وربیڈٹ ریا کییوں  ایجنسگٹنورڈٹ رپکریین کے فارصوہ ہے کر رہی 
 ۔  ہے سکتیالع دے کی اطتمامعلومنفی 

  عمل رئی پاروال کا سوی یت عدالی بھیکس ۔مالل اعسو یہ یاعدل 5.9.3.3
 ی ض کریے م ذرائع س کےٹاارجی ڈیے خک KFHP/Hے، ے پہلے سرنک

ہ جا سکے کا ن کیعیکا تت س با ااکہے تتا ہ کرقوثیی ت کتمالی حیثی
  ں۔ہی یا نےکا اہل ہگرام وپر MFAض ریم

  MFAض ریو مج ل۔ے اہلیوگرام کے  پرایم ایف اے 5.9.3.3.1
 ی اروائی کف اضاکوئیف الن کے خا یں ہے اہلرام کروگپ

 ے ے لئ ک ایف اےمای ی ہے۔ جات الئیں نہیںعمل می
 ر ایک ں اویے ہے گئیئردسوخ کنٹس من اکاؤے والتلیاہ
 ۔ یں ہےس آتپر واپاد ی بنیسویوٹرری

  محدود تبہ ے نا اہل۔لیوگرام کے  پرایم ایف اے 5.9.3.3.2
 ر ولٹر یا کنانشل آفیسرن فیفائی چقعالیں، معامالت م

ا ے جامات کئدق ادرج ذیلساتھ وری کے  منظےلہپسے 
  :ے ہیںکتس

  ظتحفا اجرت ک 5.9.3.3.2.1

  نیوناق  ۔ لامعا لوس /تامدقم 5.9.3.3.2.2
  فالخ ےک درف ےسیا سیک یئاورراک
  یراگزور ےب وج اتاج ایال ںیہن ںیم لمع
 ۔ ےہ ریغب ےک یندمآ مہا رگید روا

  طگی۔ی ضبائشوں کرہ 5.9.3.3.2.3

 ہ تو میں، نورت صی سی بھک   KFHP/Hال۔اعموعہ ملی مجیر معموعہ غممنو 5.9.4
کو یوں  ایجنسالیے ورنمع ک جرضقی ر نہ ہاومات کرتا ہے داق ادرجہ ذیلمن
  ے: ازت دیتا ہ اجکیرنے ات کدامق اسےای

  ہجو یک گییئادا مدع یک سنلیب ےلھچپ ےس بناج کی رڈلوہ ٹنؤاکا 5.9.4.1
  رپ روط بیط ای یماگنہ ای ،ںیرک راکنا ای ںیرک رخوم وک لاھب ھکید ےس
 ۔ ےہ ترورض یک یگیئادا ےلہپ ےس ےنرک مہار فلاھب ھکید یرورض

  ں۔ کردیت فروخ کوقیرفسرے تیرض قا ر کڈل ہوٹؤنکا ایکا 5.9.4.2

  ہونا۔کا منجمند س نٹ اکاؤایندی  پر پابتخی فرواثاثوں ک 5.9.4.3

 ۔ ترخواس دیس کنٹارے وئاری کے لتفگر 5.9.4.4

 ۔ خواستیںدری ات کلکسن کے مجسم 5.9.4.5
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 ف و معرےپن ا پرورطضی ارع KFHP/H ل۔دعممی رہ کا ہنگاامحت عور ص اآفاتقدرتی  5.10
 ی  کساکہہے تا تسکر م کرمی تںں میریقوے ط کترخواسر در اویا کے معتیلی اہرام کروگپ
 ے  جا سکایاد کو بڑھمدا ایاب دستےئوں کے لریضر مو امیونٹیزہ کثرتاسے مے عقوف واعرم

 ت حالمیہنگامہ کے  عاتح یا صدرتی آفتقی  کسنے متی حکوقافیا و ت ریاسجسے
  دیا ہو۔ارر قر اہلور پے طک

 یاں لیارضی تبدں عر می کے معیااہلیتکی  MFA۔   یماترمممکنہ تیں میت اہل 5.10.1
   ہیں:تیسکامل ہو ش

  رنا۔طل کیاں معندی پاب کتلیاہ 5.10.1.1

  ہ کرنا۔افں اض حد مییر کیاچ کے معجانل کی وسائ 5.10.1.2

   کو کم کرنا۔ حدیر کیای معکے اعلجات ی اخراطب 5.10.1.3

ں عمل می کے ترخواسی دک MFA ۔تمانہ ترمی ممکے عمل میںخواست کدر 5.10.2
   ہیں:ےکتو سہامل ں شں میبدیلیوضی تارع

 ر ے، اوی ہئ کوآمدنی، اگرے، مات )جیسمعلو مالی دییابنکو ں مریضو 5.10.2.1
  کی صداقتاس کی ر ا اوینزت داجاے کی کرنراہم ف ذریعہ( کااس 
  تمالی حیثیی س ک ا سے ذرائع ڈیٹا کےیرج خا(1 )با جن کرقتصدی

 ترخواسے دہ سکی وجعہ ق( وا2، )ی ہوسکت ں ہویہ نقیکی تصد
 ود  موجترا ثبو دوسیوئ( ک3ر )نہ ہو، اویاب ستات دوملی معمالکردہ 

  ہو۔ا کرتہرہ ا مظاک ت اہلیو جونہ ہ

  تمزالم/ترجا ےس ہجو یک ےعقاو سا تقو ےترک نیعت اک یندمآ ولیرھگ 5.10.2.2
 ۔ انھکر رظن دم وک تارثا ےک ناصقن ےلاو ےنوہ ںیم لبقتسم ےک

 کو ں بدیلیوی تعارضی م کوگراپرکے  MFA ب۔تیاست دماعلوے معوام کے لی 5.10.3
 وں قعالرہ ر متاثہ پر اوحصف بوی کے رامکے پروگ MFA مات لوی معے والکرنبیان 
  ی ہے۔ جاتیکراہم فکو عوام یں ات ملی سہوکی KPمیں 

  ہ جاتحوالضمیمہ/ 6.0

  ضمیمہ 6.1

 قالابل اطقائی عالق -  Aمہ ضمی 6.1.1

  گنی فرہات کالحط۔اصBس اپنڈک 6.1.2

  کاتمنسل 6.2

 مہضمییے کے ل Kaiser Permanente Colorado - 1ک نسلم 6.2.1

 ہضمیمے ے لیک  Kaiser Permanente Georgia - 2ک نسلم 6.2.2

 میمہلیے ضی کے  ہوائٹنر پرمینیصق Kaiser Permanente Hawaii 3ک نسلم 6.2.3

  ضمیمہے کے لی Kaiser Permanente Mid-Atlantic States - 4ک نسلم 6.2.4

  ضمیمہے کے لی Kaiser Permanente Northern California - 5ک لمنس 6.2.5

  یمہے ضملیکے  Kaiser Permanente Northwest - 6ک نسلم 6.2.6

  ضمیمہے کے لی Kaiser Permanente Southern California - 7ک نسلم 6.2.7

 میمہلیے ضکے  Kaiser Permanente Washington - 8ک نسلم 6.2.8
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   جاتحوالہدیگر  6.3

Patient  111-148ء ک البل پ،ٹر ایک کیئبلرڈایوف ااینڈ شنوٹیکپر ٹنپیش 6.3.1
Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148 

 )) 2010( 119 124 Stat.(

 Federal Register and طما خطورہن کے تباقی غرفہ والنر ساو اٹررجسرل یڈف 6.3.2
 the Annual Federal Poverty Guidelines

  Internalدایاتے ہکے لئول ایچ یڈش 2014ن، یشیکل پبسروسیو نل ریونٹران 6.3.3
 Instructions for Schedule H2014 Revenue Service Publication, (990ارم ف ) 

39-2010 س نوٹروس سیو نل ریونٹران 6.3.4

 ی ۔ب1545ن آئی ایر  آ،602ر او 53 ، 1س ارٹپCRF  26ڈ،  کوسروسیو نل ریونٹران 6.3.5
 ں الوپتسہتی خیرا - 58 لی ایب-1545نر آئی ای آ؛30لی ایب-1545ن ؛آرآئی ای57کے

  یاتروری ضف اضاےے لئک

ر ں اوسیاداد کی پالی امالیکی مال پتسہ -شن ی ایال ایسوسا ہسپتنیورلیفکی 6.3.6
 – California Hospital Association ایڈیشن 2015 وانین، ق کے فٹیی بیننٹکمیو

Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit 
 Laws, 2015 Edition

 صوبہ ے منبرائا ک رہنمای - س سٹیٹٹڈ ئیف یونا آنی ایشایسوسہیلتھ لک یتھوک 6.3.7
 Catholic Health Association ایڈیشن 2012، ٹیفنبیی ٹگ کمیونٹنورر رپی اوبند

of the United States – A Guide for Planning & Reporting Community 
 Benefit, 2012 Edition

 ٹ سائویبی ک KFHP/Hں ستیکی فہرندہ فراہم کنں۔ ستیی فہرکدگان نفراہم کن 6.3.8
 :ںہیب  دستیاپر

 ( www.kp.org/mfa/hawaii)ہوائی   رماننٹےقیصر پ 6.3.8.1

 ( www.kp.org/mfa/nw  )ٹتھ ویسارنٹے ننمارقیصر پ 6.3.8.2

 ( www.kp.org/mfa/ncal)ا نیریفو کیلیمالشٹے ننمارقیصر پ 6.3.8.3

 ( www.kp.org/mfa/scalا )رنیلیفوی کیجنوبٹے ننمارقیصر پ 6.3.8.4

 ( www.kp.org/mfa/wa )ٹن نگآف واشٹے ننمارقیصر پ 6.3.8.5

  

http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/wa
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  نگی فرہکطالحات ۔اصBس پنڈکا

 

 ر مبنی ی پونٹکمی امز جوروگپر تنی معاو مالیاتبیی سے طبندنصوبہ ے م ہبطلا مک  –  )MFA )CMFAیکمیونٹ
 س شدہ شورنر انن غید آمر کمولیات پہسی کہ کے پے تاکام کرتا ہ ر مل کھے ساتموں کیی تنظاظتاور کلی حف

  سکے۔ا ا کی جیہر م کیئر پر ضروریبی طووں کو طمریضس شدہ شورنر کم اناو

  ذریعہ  کےیرروائکاہ سطالوا یا بتراسراہ  جو بہےص خسا شاد ایمرسے  –سی نی ایجوالرنے ع کض جمقر
 اس پر اینے  جمع کرےیے لنے ک االدا قرض لیبواجا ندہ، یرض دہ قی کس کواریدض خررقا  دہندہ یضرقکسی 

  ا ہے۔ت کوشش کرکیے رنمل کع

 ب طلو، مرززبوالئینیں، ھیااکبیسینز، ڈ کرنڈں: سٹیود نہیحد لیکن مشاملمیں  –)DME( ل آالت ڈیکپائیدار می
 ال پت، ہس، واکرزرز چیئ، وہیلٹنکشن یوپر ٹریزے کے او درواےے لئال کعماستر میں ھ، گئزالپالی سے وینائدہ دف

 ی ایم ے۔ ڈی ہ کی گئتضاحیں ور مکاہ ریقای طی ایم کہ ڈا ن جیسجےآکسیکے لئال تعمیں اسر گھر مز، اوبیڈ
 ی وٹر بناو ارتھوسس،/آپلنٹسمک سر ڈائناور پے طال کثے)مں ہوتیہنامل کس شتھیٹ سروس، پھوٹک آرتیںای م

 ۔ پالئز(نڈ سوور ز اوپالئل سیکورولوجر یور پے طال کڈز )مث گر سافٹز اوپالئ پر س کاؤنٹر اورز(سپالئر نکس اویرل

 ا ہو ی مرد وہ اہےرتا ہے چا اتورپر پر یاکے مع تیہل اےے گئتائں بسی می اس پالیے جورد ہفا ایک ایس – مریضہل ا
 ر ور پے طال کے ) مثل کرتا ہج حاصکوریعے  ذریکے رامپروگاری سرک( 2 )ہ؛رنس شدشور ان(غی1ورت )ع

Medicare  ، Medicaid وریج(؛  کھ کیئرلتیڈائزڈ ہبسی گئی سیدے خریعذرے نج کن ایکسچیارمیشتھ انفیل ہ، یا

 ی کے ایچ پف ( کے ای4ا )ین؛  پالہیلتھا یا گیمہ کبی   سےبجانی رے کسی دو کسےجائے بچ پی کف ای( کے ای3)
  ہ۔دشمہ  بیعےذری

ا ڈل کمار کسی اد پ کی بنییسرڈ کے ڈیٹا بکاوامی ریں عیہنہیں جز ڈرنی وث ثالقہ فریو – کے ذرائع ڈیٹاجی خار
 ال تعمے اسے لی نے ک جائزہ لیکامات معلوی ض کی ذاتیے مرے لیال کتپڑچ  جانیت کورمالی ضرے ر کال کستعما

 ض یر مرپر ہاد ینار کی بیی معک ہے ایکے لیساب لگانے ا حر کے اسکود کتعدای اسمالض کے ری ما ہے جو جاتکیا
  ا ہے۔رتزہ ک انداکا

 ہائے استکہ ریا ں جیسیی سطحی ک آمدننہے ساالی کے لتربغ –  )FPG( ط طوما خ کے رہنی غربتاقوف
 ٹی اپ ڈاالنہسیں جسٹر م ررلیڈفر ہے اوا  جاتین کیاتعمعے ذریت کے ما خدی انسان اورتحکمہ صح کے مہتحدم

  ے۔اتا ہا جکی

 گی ئیادای ات ک خدمیلے وا جانیم کراہفں ولیات میکی سہ KPکو یضوں  جو مرےل ہ عموہ –ت شاورممالی 
  مالے استعیدد کے لں منے می کریافتدررات ف اختیال مختکوریج کےی  کتصحر  اوت اعانیمالیاب  دستےے لئک

 ود ں، خہید ندوک محن ان ت لیکامل ہیںشیں  ان مںہیے تسکصل کرحااورت  مشیاتو مالیض جری م وہے۔اتا ہا جکی
 ری وے معذے سرنا ک اد داری ذمہی پوریض کمریے ں ن جنہو وہ اورہ،یمہ شدم ب، کمہ شدہیر بئیگی،غیادا

  ی ہے۔ظاہر ک

 س ٹیٹے اسے لیال کت حوری ص کگیزند یص کخسی ش، کے گیا ہن کیاں بیاا کہ ذیل میسجی –  گھربے
  ر:پٹرڈسک

رات ماعک رو پاتھ، متس، فٹرک، پایوںاڑکہ گا سں، جیہیں  لئے نہیدات کے عای انسان جویںات مام مقان •
  (۔پر ٹیسڑ)

  ں گاہ میہی پناامایک ہنگ •

 ناہ پی امنگس یا ہٹریٹصل سراد جو ےے لئد کراف ارں جو بے گھں میوھرن گ اےنے والرا دیسہا  عارضی یا •
  م ہوں۔ ہوں مقیےے آئں سگاہو

 ک( تدن  30سل ں )مسلر رہے ہو گزاوقتئے  کے لوقتتصر ک مخن اییکر لامات پ مقج باالدرھی کسی ب •
  یں۔رے مادا سرےا کسی دویال میں تہسپ



Community Health 
 

 نمبر  پالیسی عنوان  کا پالیسی

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 تاریخ  مؤثر احتساب  محکمہ

   1،2023یجنور قومی کمیونٹی ہیلتھ 

 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  19 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

ا گ رہھاے بتحال سورصدد کے تشلو ریا گھا ہو یارہا جی دخل کےے بس مکان نجیدوران ایک ے تے کایک ہف •
ر ل اوسائوری وضر  کے لئےحصولے اس گھر ک پرد کےفر ہ ہواوی نہشاندی نش ک رہائبسنای مر کوئہو او

 ۔ س کی کمی ہورک وٹ نیییتماح

 ج رائی کے عالصوص بخم  یاتح کہ ذہنی صساا ہو جیا رہا جرج کیسچاے ڈے سار ادیک ادورانے تے کایک ہف •
 ائش کی  رہباسنر کوئی ما ہو اورکھ چکش رہائادہ ے زین سد   30 مسلسلدرفاں وہ ہں جی متہولی سک

 ش کے  رہائو جوی ہکم کی تمایماجی حر سئل اووسایاتی مالاس رد کے پفر ی ہو او سکہوی نہ نشاندہ
 ۔ وری ہیںضر  کے لئےحصول

KP –  نز، پالھ ہیلتاؤنڈیشن  فریصقس، کینلے کتالوں کاسپتہ وابسسے اس ر ز اوسپٹلن ہااؤنڈیشفر یصقمیں 
  ی پنکم بیمہ  Kaiser Permanenteئے رے، سواادای ذیلعلقہ کے متر ان ، اوسوپگری مستقل طب

(Kaiser Permanente Insurance Company, KPIC)   ۔ امل ہیںشکے 

ے النر چاروباا کی ککے پسے ف ر کی ط پیے، کاطے احوجودھی می بں کوئہیامل شں می –ولیات سہکے پی 
  کی ریئے کض کریمں  جس میے،ہامل  حصہ شنی اور بیروونی درا انرت کما عکر ایز پی یا لیت ملکیےے لئک
 ا روسا دں کارتو عم پیکےا نان ، یٹر، یونلوفپی ک کے ای ، یاارت عمکر ایور پے طل کے )مثاشامل ہھی راہمی بف
 ۔ ی حصہ(نی یا بیرووندران

 ا کے یٹ ڈیرجخا  ردہم کہراف ذریعہ  کےریض ذریعہ مےس کے جیقہ ہر ایسا طیکا –  والے وسائلانے اندازہ لگ
 اس اتا ہے ا جال کیعماستیے ے کے لکرنن ا تعی کتلیہ اکی MFAا م یرا کے پروگوریجعوامی ککو ت ماعلوا مذرائع ی

  ں۔ہی یا ن ہے زیادہسے صدیفمخصوص ک ی ایما خطوط کہن ر کےربتی غقافمدنی و آید کرف  اسر کہاد پنیب

ا تفراہم کرز رڈ ایوایمالیاتے کے لئی یگ ادائکیجات راخ اطبیے ے لیکں اہل مریضو – )MFA( امداد ی ی مالطب
 ر اصقسے نے ی کریگدائ ایے کک حصا ایی یات کوید اات یا، مصنوعدماتمام خوری تر ضرور پبی طنی ط جو اپہے

ا ھ یکے کچ تشگہدا کے لیے نرادفا ۔یںہے ر دیذرائع ختم کے ے والرنکگی ئیادای  نج اورمی عوا نےںنہور جو ایںہ
  وری ہے۔ضرا نرا کر کو پواریعمم کے وگراپرے ن کعاوے تکے لینے ی کریگدائ ایچ ک تمام خر

 زخموں کی ز، س، سلنگٹا کہ سپلنسیاد ج مویکلڈال میعمست اابلقرہ نابا ہے دوبطلا مک –ئز ال سپمیڈیکل
 ہ بکہوجی  گئکیہم راف سے بن جایے کوالنے ا کرہی مر کیئیلتھشدہ ہس ئسنک ال کہ ایجز جونڈیبیر و انگ،ڈریس

ے سیعے ذررے سسی دو سے کبجانض کی یک مرر ایں، اوی ہوارہی جراہم کفت ما خدضروریور پر طی طب
 ۔  ہےاد شامل نہیں موا گیاکیل ا حاصخریدا ی

 طبی نکوں،  کلی منسلکےسال ، اسپتوںتالاسپجیسے یات )ہولکی س KPکو ں ریضو مبطلا مک–چ  کا خرمریض
 ادا کیے ل بیے  کے لتشگہدای نے والنل ہو میں حاصیوں(ارمیسف شنٹپیر آؤٹ  اوتوںارعمی تر کفی دبمراکز، ط

ے  کتصح شتگہداوالے ن ے چلنسےاد د امیمالر سطح پ عوامی ہ یابیم جو ہےصہ  کا وہ حںاوضوے معنے والجا
  ے۔ ہاتیں کی جی نہییگزادائعہ با ذریےرام کروگپ

راہم ف عاونت مالیاتی م کورکان ارٹ ڈیر پا کیئیڈیم جینٹواایڈئر  سینی پیےآمدنی ککم  –نی تثسسی افارمی
  ت برداشا اپنا شیئرت کاجاے اخرے لئچ ککوریت کی  ادویاٹنٹ پیش آؤت تحی کےرٹ ڈئر پای کیے جومیڈکرتا ہ

 ۔ وتےں ہہینابل قے کے رنک

 یں ی منٹمیوو کہے جنظام ا ا ایک ایسں کیوجنساری ایکر اور/یا سموںیی تنظتنفعر مراد غیسے م – ٹی نیٹ یفس
 ال، ک ہسپتسے پبلے جیم کرتا ہراہفمات  خدی کتشہدابی نگ طت راسراہ کو بطبقہر مایہ یا بیمکسی ب

  ہ۔ کول وغیر، اسٹنھ یولتیہ موبائل  گاہ،ہپنااد کی رف اگھرے چ، بک، چری کلیننٹکمیو

 ا رتس کوود، محس باوجےریج ک کوی کت صحتہداشگ جو، نہےرد ف وہاد رسے م – خص شدہ شیمہ فی بکانا
 وجھ لی بمام ا اہتن ا داریمہی کی ذیگ ادائکییوں ور کٹوت ایمہ،شترک ب، مںیگیو ادائدقمیم، نریس پنورکہ انشہے 
 ر  سے باہتطاعتا اسہے ی  ی جاتویر ہتاخں ے میکرنصل  حادماتی خ کتح صتشگہداوری نضرو ض کمری کہ ہے
  ے۔ا ہر پاتیں ک نہاصلے یہ حجہ سواجات کی اخر

 یں ی میگ ادائی کدمات کی خصحت تس نگہداش کے پاسہے جص شخہ راد وسے م –خصے شمہ والر بیغیب
 ں صل نہی حامددی مالمیں ی ترپرس ریاستی سی یاقافے وا اسیں ہے یہکا بیمہ ن صحت تے نگہداشے لید کمد
  ے۔ ی ہہوت



Community Health 
 

 نمبر  پالیسی عنوان  کا پالیسی

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 تاریخ  مؤثر احتساب  محکمہ

   1،2023یجنور قومی کمیونٹی ہیلتھ 

 صفحہ مالک  کا دستاویز

 22کا  20 ڈائریکٹر، طبی مالیاتی معاونت 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

 رجے، ی دادتصق ای وماجسود ہب اور بحتکی صں جن  ہیوتےشامل ہس ادیاتی گروپےآبمیں ایس – دیوں ار آباناد
 ہوتی ر صو خطر تپرادہ  زیںے میبلقاے مادی ک عام آبعث کے با عواملےری کوے معذا دوسر، عمر یتومیقاری، بیم

  ے۔ہ

 یں وہین مسول ت دے کر دایات کو ہحکامسے ف ر کی طت عدالے جول ہ عموہ –ٹی ر کرنے کسلکباڈی من
 ۔  کی طرحاریتف گرٹ وارنلاتا ہے، بالک جع کیاو شر سےمے کے حکرنش کپیے سامن کے ت عدالوص کملوث شخ

 

 



 
 

 کمیونیٹی ہیلتھ 

 

 

۔   Kaiser Permanenteملکیتی معلومات۔   جملہ حقوق محفوظ ہیں

۔    اشاعت، نقل، انکشاف یا کیس بیھ مقصد ےک لیں استعمال یک تحریری طور پر اجازت نہیں ہے

۔ ۔ پرنٹ شدہ کاپیاں رصف حوالہ جات ےک لیے ہیے انک کاپی دیکھیے  براہ کرم آخری منظور شدہ نسخے یک الیکٹر

  ورنیای کیلیفجنوب Kaiser Permanente  یمہ:ضم

 2023 ،1یجنور  :ؤثر تاریخمی یمہ کضم

 

I.  Kaiser Foundation Hospitalsمام ی تیہ پالیس ۔KFHP/H الثم )ےہ یتوہ وگال رپ تایولہس،  
 ض مرینی ور بیریں( اوارتمی عر کتفبی د، اور طزی مراکبک، طک کلینلنسل سے متاتال، ہسپہسپ

   ہیں:شاملیل ذدرج میں ز سپٹلیشن ہانڈاؤفیصر قکے ا نیوریف کیلیبی۔ جنوارمیسف

KFH Anaheim 

KFH Irvine 

KFH Baldwin Park 

KFH Fontana 

KFH South Bay 

KFH Los Angeles 

KFH Panorama 

KFH Riverside 

KFH Moreno Valley  

KFH San Diego  

KFH West Los Angeles  

KFH Woodland Hills 

KFH Downey  

KFH Ontario 

KFH Zion 

ل تا ہسپتح کے ت127400§ڈ  کو کےتحفاظر  اوتحے صا کیفورنال کیلیے ہسپتڈیشن کؤنافر یصقنوٹ: 
  ں۔ ہیے تعمل کروں پر یپالیسسنگ رائاف پکی شف

II. ت دمای خافاضMFA ں۔یہیں ہل نر اہں اوت اہل ہیے تحسی کیپال  

a. ماتدل خاضافی اہ  

i. ے پی کا کے ں یالوی ہسپتے پک ۔ ل و حملقیے نوں کے لیضبے گھر مر 
 ے ئ کے لتل سہویض کیھر مرے گے بنے والرغ ہوافے ں سموکمی محہنگا

  ہے۔یسر ال میں محصورتنگامی ر ہی یا غیامنگہ

b. ات۔ل خدمر اہاضافی غی  

i. تی آالسمع  

ii. زپالئیی سبصر  

III.  کنندہ قراہم MFA صر یقی گان ککنندم راہف طابق۔م مر عدبق اوطا مسی کےلیکی پا 
م  عوار عامے اوہ قعدم مطابر  اوقے مطابسی کے پالی ا ایفیم اتسریں فہالوں متہسپاؤنڈیشن ف

  اب ہے۔ی دسترپ www.kp.org/mfa/scal  ٹ سائبیکی و KFHP/H MFAہ وضعاکو بالم

IV. یم  ایںت ممامعلوے کی  ا ایفیما ۔دینا خواستے در لئف اے کےیم ایور امات الوپروگرام مع 
  کہ ساں )جییشامل ہالصے  زبان میں خر عامدایات اوارمز،ہف ترخواسقول،دی نی کف اے پالیسای
 ک   ایں۔ہیب تیاں دسپی میکارڈ ا ہای  ٹارمیفنک یکٹرو الضہعاو بالمئےلے وام کز(عام عربروشرام روگپ
 ے رنی کواس کی پیرا یران ے دوانی ک نگرالیے ولنمے س  KFHP/H ے لیگرام کے وپر MFAض ریم
 اغذی ا کییعے، ذرے ون کفی یلٹر پر، طو، ذاتی نالئول آن شمے بسیقوں ی طرے کئے لیک
  ۔(حوالہ دیںا ک 5.4ر او 5.3 ن یکشکے سی پالیسہے۔ )ا تسک دے تسرخوا، دعےذری کے ترخواسد

a. KFHP/H ک ای ں۔ع کرائیر جمکمل اومخواست درن سے آن الئٹ  ویب سائکی 
 ی  کترخواسر دور پطک ٹران الکسے    www.kp.org/mfa/scal ٹ سائبیکی و  MFAضریم
  ا ہے۔کتجمع کرا سر  اووع شروماتعلم

b. KFHP/H مات ولم معوگراپر ں۔کریڈاؤن لوڈ ت ماعلو میکے پروگرام ٹ سب سائوی
  یاب ہیں۔ دستپر www.kp.org/mfa/scal ٹسائ ب ویی اے کف  اییم اپیاںکاک ونر الیکٹیک

c. یات کلومکی معرام پروگ ست۔خوات کی دروماوگرام معلے سے پریقرطونک  رکٹالی  
 رپ CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.orgیعے رے ذ ای میل کر پترخواسں د کاپیاکرانکٹالی
 . اب ہیںیستد
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 کمیونیٹی ہیلتھ 

 
d. مات لوگرام معوپر  ست دینا۔خواور پر درطذاتی رنا یا کل حاصمات لوپروگرام مع 

  تہرسفں می 1شن ے سیک۔ کلوںپتان ہساؤنڈیشفیصر قی روم رجنس ایم،تقے وداخلے ک
  اب ہیں۔ ی دست سےمحکموںکردہ 

e. ی ٹیل نا۔خواست کردرریعے  کے ذی فونیلواست یا ٹرخدکی مات لوپروگرام مع 
 ی  اے ک ایفیم اہاکاب ہیں تی دستےے والینرہ دمشوے ے لئ کمیراہفت کی مامعلون پر وف
ل  متونعامیں مے ین دتخواسدرئے اے کے لف کو ایم ایض یر مرے او ہوسکین تعا  کتلیاہ

  ے: جا سکتا ہا کیبطہرار ں پرومبنج ذیل درسے ں ے والوینہ دور مشے۔ سک

3507-390-800-1  ر:نمبون فی یلٹ

f. ض مریایک  ا۔خواست کرنردعے  کے ذریلواست یا میرخکی دمات لوپروگرام مع 
 عے  ذریل کےے میلئف اے کے ی ایم اور اہےا سکت کر تخواسدرئے ت کے لمامعلورام روگپ

ر ں  اوضیار  کی عومات معلے۔ سکتا ہداخل کر  تسرخوااے کی دف مکمل ایم ای
  ں:ہیی سکت جایر کتہ پاک پپر ڈج ذیل درں تیرخواسد

Kaiser Permanente 
Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086 

g. ک ر ایں ہتیرخواسی دمل کی گئمک ۔ ہم کریں فرای طور پرخواست ذاترہ دل شدمکم 
 ی  مالیاتےض کریا مرد یف  والےخلہ کرنے داپرر طو ذاتی ںال میتن ہسپاؤنڈیشفیصر ق

 ۔ ی ہیںکتجاسی و دموں کمحکے وں کیرمش

V. ر۔معیاکا یت اہل MFA ہے۔ ا جاتا ر کیر غونی پآمدو یلرکی گھض ری متے وقتن کرعیکا ت تیہل اکی 
  ۔( حوالہ دیںکا 5.6.1شن یکے سی ک)پالیس

a. ۔ تک% 400 ے ول کا اصہنم ر کےتبی غرقافار: وعیا م کرائع کی جانچذ 

b. KFHP یبط یلاع ےیل ےک ےنوہ لہا ےک مارگورپ وک نا ےہ یتوٹک اسپ ےک نج ناربمم  
  ۔ یے چاہرا اترناوپر پر عیا کے ماخراجات

VI. ں میق رجو ڈیول۔یچھوٹ کا شKP ہے وہ کا اہل ت اعانیمال جو ےل کرتا ہ وصوےے مریض سایس  
 ر  پتنوعیر کی یا کے معت اہلیالیل ہونے وماے استعکے لیے ل بنانہ ا کوے مریضکے لیرام روگپ
  ی ہے۔بنم

a. کے  جانچ یرائع کو ذض جیک مرای ۔ معیارچ کا نرائع کی جاے ذتوں کقاالم کی مریض 
ر ے پرجز کے حص چادمات کےہ خراہم کردفا  یتیمقض کی مریے تا ہے استر اراپوار پر عیم

  ے۔ار ہمہ دض ذیے مرے لی ک جسگی ملے ترعای 100%

VII.  بنیاد کے لئےحسابم کے قر  کی  بلپرعمومی طور   (AGB)۔ KFHP/H ال کے ھھ بدیک 
 ر ور پطبی طر ی یا دیگامنگہی سی بھر کب دے کے ضرح س شریک AGBکو ارجز ی چموعمج
  قعل متےس کتاب ب وسار حح او شرکی AGB ہے۔ رتاعین ککا ت AGBے ے لیال کھکھ بوری دیضر

 ۔ ہےب یا دستپر www.kp.org/mfa/scal ٹ سائویبی ک KFHP/H MFAمات علوم

IIVI. ال عفے پن اےی ن کے پبجیں  معامالت مےایسنڈز۔ یفر MFA ض یکسی مرر  کے اند مدتیڈ کارایو 
 م ق رےے لی کمق ریھسی بی کدا کی گئ ا کوے، مریضی ہجمع کر لی دائیگ ا سےیطلسے غ

 ۔ ے تھیی چاہ ہونیتحرڈ کے تیواا MFAال عف جو یے گ جائکیروع شسی ی واپک

a. ف  آ کوڈسےز آغااریخ کے  تکیی صولی وی کیگ ادائ کوتالسپےہ سانبی جض کریم 
 گا۔ و ہو ود الگے سح سشر ہر کرد مقرتحتکے  685.010 ن یکشی س کروسیجرسول پ

 ۔ ہےصد یف 10 رح موجودہ ش

   ۔یہ ظوفحم قوقح ہلمج Kaiser Permanente ۔تماولعم تیکلم

   ۔ہ یہن تزجاا رپ روط یریرحت یک لماعتسا لی ےک دصقم یھب یسک یا فشاکنا ل،قن عت،شاا

 ۔ییکھد پاک کناٹلیکا یک سخن شدہ روظمن یرخآ مرک اہرب ۔یہ یل  ےکتاج ہلاوح فرص ںاپیاک شدہ نٹرپ
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