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 ةس السيايانب 1.0

  مؤسسة يات ومستشف  (Kaiser Foundation, KFHP) سة ية لمؤسح الصإن الخطط
(Kaiser Foundation Hospitals, (KFH) اية ى الرعصول عللح ان تسهل مرامجم ببتقدية متزلم

ى ضرالممالية إلى الاعدة مسم الم تقديلتزاذا االمل هيشر. لخطين لضعرالمكان ة للسنسببال
 ما تحول ندض عنخفالم ينتأمياء الغطي الوم وذيه علالمؤمنض غير خفالدخل المني ولين ذمؤهال
ً .ايبط ةيرورضال ةيارعالو ئراوطال ةيارع ىل عولصحال نود تامدخال لباقم عفدال ىل عةردقال

 

  الغرض 2.0

ً ارئ ولط ادماتخلمالية لا ةداعسملا ىل عولصحالو لهأتال تابلطتم لافصو ةسايسال هذه مدقت
  ةيبطال ةيالمال ةداعسمال جمانرب اللخ نم ايبط ةيرورضال تامدخالو

. (Medical Financial Assistance, MFA)501سم  القت مع هذه االشتراطاقس تت(r) انون قن م 
 ية وكيف المؤهلة مات دخاول الن تتيالتصلة ذات الالية  الوولوائححدة تالماليات لية للوالداخادات يراإل
 جراءات واإل المنح مبالغساب اس حسوأ MFA ل منح يكوهامج للبرنأهل تير الومعايا يهلصول علحا
  ة.يالطب رتيفواد السدام الة عدي حفا مسموح بهال

ً

 

  قلنطاا 3.0

 ا ه وفروعية التالئاتالهيي فين ن العاملظفيموى اللسياسة عهذه ال قتنطب 3.1
ً  ”(:KFHP/H “ةسسؤم تايفشتسم "مساب الامإج اهيإل راشي) ُ

3.1.1Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  

  ؛ وKaiser Foundationت مستشفيا 3.1.2

 . KFHP/Hروع ف 3.1.3

ات يتشفمسبعة للات التاادوالعي Kaiser Foundation Hospitals ى لسياسة عهذه ال قتنطب 3.2
 . 1-8قات فالمر، Kaiser Permanente Regions قلحم  رجة فيمدوال

 

  اتيفرتعال 4.0

 .  حاتمصطلد المسر - B قملحال انظر

 

  األحكام 5.0

 حول ن أن تي يمكلية التماز الحواجليل القارد لتموص الحف على يقوم MFA امج برن KFHP/Hجد لدى يو
  ن عرظنال ضغب ،نيلهؤمال ىضرملل ةبسنالب ايبط ةيرورضال ةياعرالو ئراوطال ةيارع على حصولدون ال

 ني، ل الوطصواألي جنساله والتوجرة هجع ال أو وضلدينية اوالميولق عرلواوع والنة قإلعاض وايسن المر
 . ةيحص ةيطغت هيد لضيرمال ناك اذإ ام عاضيأ رظنال ضغبو

ً

ً

 . MFA  ةيبطلا ةياعرلل ةيبطلا ةدعاسملا ةسايس   بجومب ةلهؤملا ريغو ةلهؤملا تامدخلا 5.1

ت ماوارئ وخدطت ال( حاال1ى )لع MFA  قطب تن أنيمك هلة.لمؤمات االخد 5.1.1
 مات تلزمس( وال3ة؛ )ليات الصيدجنتمومات ( وخد2 )؛ايبط ةيرورضال ةيحصال ةيارعال
يات مستشفل ال)مث   Kaiser Permanente(KP)شآت ها منرفوي تية التطبال

 ي  فة( بيلط ابات المكانيبية ومبلط ازالمراكت وشفياة للمستعادات التابيوالع

ً
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 ي رف مو من خاللأو، HKFHP/ى ة إلبعارجية التالخ ااداتيى الع مرضياتصيدل
 . KP إلى بعيناية التاالرع

 ة أو طلوبالم دماتخ أو الجةعالالمعاية أو رال .ايبطرية ورلضامات خدال 5.1.1.1
و  أشخيصو ت أع أو تقييمبة لمنطلوالم( KP خدمة )قدم من ممقدمةال

راحة  حقيقلى ت إاسسي األفف تهدي ال  والتلطبية احالةمعالجة ال
  بية.لط اةم الرعايمقدض أو ريالم

ً

 قدمة المية  الطبالوصفات ت.اات الصيدليزممستلبية وات الطالوصف 5.1.1.2
ة فالموصوو  KFHP/Hإلى عة ارجية التابخدات الى العياضة مري صيدليف 

 ين بعتا غير الرة الطوارئإداة  خدميقدموم KPرعاية لدى  يرف مومن قبل
 مة دمي الخدومق  KPن إلى  التابعيرجة غيرلح اية الرعاميمقدو KPىإل

  نان األس بر في طكتوود  KPبل قم من د معهقالمتعا
 (Doctor of Medicine in Dentistry, DMD)ن سنا أر جراحةدكتوو 

(Doctor of Dental Surgery, DDS) .  

 يسة، جنة الدويخدام األاستيفضل  سة.ياألدوية الجن 5.1.1.2.1
ً . انكمم ناك املك

 ي ترية الركات التجاماأدوية ال ة.ت التجاريكاأدوية المار 5.1.1.2.2
 حدى  إيف مؤهلة نتكو KPمات خد مقدمي صفهاي

  ن:ياليتالحالتين الت

 توبة" هي مكا كمف تصررة "ن عباما تكوعند 5.1.1.2.2.1
(Dispense as Written, DAW) ة كتوبم  

  ة أوى الوصفعل

 . جنيسل بدير فال يتو 5.1.1.2.2.2

و ة أبية طوصفبدون تصرف تي األدوية ال 5.1.1.2.3
ات جت هذه المنونكت نية.الصيدالالمستلزمات 

 ا:ندمع لةمؤه

 بد كتق KPى  تابع إلمة خدممقديكون  5.1.1.2.3.1
 . بو طل أيةبة طوصف

 ارجية ة خادة عين صيدلير منصلع ايصرف 5.1.1.2.3.2
  و؛ KPى تابعة إل

ي فظم  منتوفر بشكلر متالعنصيكون  5.1.1.2.3.3
 . KPية صيدل

 لى  عتطبق .Medicareرنامج ن من بيديتفالمس 5.1.1.2.4
 ة بيطات الوصفوية الة ألدنسبلبا Medicareن ن متفيديمسال
 زل ل تناكمن في ش Medicare Part Dا هيغطيتي ال

 . دليةصي

 ادات يى العمرضجات الع نان.جات األسعال 5.1.1.2.5
 DDS أو  DMD اهفصي يتال ايبط ةيرورضال ةيرجاخال
 . ناناألسمات  خدجعالل

 
ً 

 ة عمرية المب الطالمعدات 5.1.1.3
(Durable Medical Equipment, DME). ه  هذبطلت 

 المعدات ت ما تعليبموجب  KPى  تابع إلةرعاي مقدم بواسطة المعدات
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 م يهل عقن تنطبى الذيرضمى الإل KFHP/H ا تقدمهو DME  مرةية المعطبال
ي فظم نتمكل رة بشفمتوصر الى العناعلر تقتصلطبية. اورة ر الضرييمعا

 .KP مرافق

 ضرات المحابطة تبمر رسوم اكهن .حيصقيف الضرات التثمحا 5.1.1.4
مقدمو ها بصي يوو KPج اما برنها ويقدمهيدمواعدد  يحتيالمتوفرة وال

 .  المريضاية رع خطةزء منكج KPج امرن لببعيناية التاالرع

ر تعتبف محددة قمواي ف ت.ءاس االستثناعلى أسات ا الخدمتتوفر 5.1.1.5
 عاية والرل مؤهض الريالتممات  خد(1ى )عل  MFA قينطبد قاءات، نتثاس

 ى  تابعة إلرة غيشأالل من من خمي تقدات الحماية التمخدالمتوسطة و
KP  وDME  ا رهفويو KPإلىاية تابع  رعا مقدمطلبها أو م بوصفهاق  ( 2)

 ض ريالمن  مبليطء، ستثناالأهل له. للتأدناهو موضح  ماد/بائع كقمتعا
 . أدناه 5.6.2 القسم ي فة وف الموصةرتفعمية الطبات الفقر النييعاية ملبت

 رعاية مات الوخد ض المؤهلةتمريمات الخد 5.1.1.5.1
  إحدى سطةتقدم بوا ية.االحممات خدوسطة والمت

 ة فصو موطبيةاجة ض لديه حريى مدة إلقتعاالم KPشآت من
 . ىمستشف الة منليالداخت ادا العيمرضىج  خرولتسهيل

(DME)ة عمرية المب الطالمعدات 5.1.1.5.2  ي الت DME معدات . 
  KPى  تابع إلرعاية مقدم طلبى ل عاءانب نوعئابال اهمدقي
 د من قع متعاا بائويقدمه  DME ىل عولصحلا تاميلعت لاقفو

 . KFHP/Hى ة إلبعالتا DMEارة  إدخالل

ً
ً

  ي:يلا ى معل  MFA  قد ال تنطبق ؤهلة.المير الخدمات غ 5.1.2

  هدحدما يا لقفوا يبطة ريوضرو أجلة عابر تعي ال تتلامات خدال 5.1.2.1
 ة ثلأمة بر شاملائمة غيقي يلا مفي .KPبرنامج ابع لة تدم خدممق

   :ايبط ةيرورضال ري غوأ ةئراطال ري غتامدخلل

ً ً

ً

 ات الرعاية م خدا في ذلكميل، بلتجم ااتدمات أو خليعم 5.1.2.1.1
  ريض.المر مظهين تحسيات ية لغاجلدال

 ي فا الصلة بمت  ذادماتلخواعقم ات العالج 5.1.2.1.2
 . يصشخذلك الت

 

 . التجزئةية ب الطبزماتتلمسال 5.1.2.1.3

 ود ويم العمتقر وإلب الوخز باكي ذلفا لة بمديالمعالجات الب 5.1.2.1.4
 . ات التدليك خدموالفقري 

 . يس الجنج العجزوأدوات لعالالحقن  5.1.2.1.5

  م.رحاأل اير تأجدماتخ 5.1.2.1.6

 ماية التأمين ، حثف ثالرطمسؤوليات  بقخدمات تتعل 5.1.2.1.7
  لعمال. اايا تعويضاتضقي أو الشخص

 .  KP ل ن خال مسيهم لى تأمينمرضمات لخد 5.1.2.1.8
 يات  صيدلتماة ومستلزير عاجلرئة أو غطاخدمات غير 

 ض ريالم يةطغبتمولة شالمارجية لخ اتادا العيمرضى
 ى رضلم ا منبلي تتطتال KPن خالل س مة ليحيالص
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 يات والصيدلعاية قدمي الرن مة محددة مبكشخدام ستا
 . KPى تابعة إلر اللة غيمفضال

  فات ص الوتشمل ت.اات الصيدليزممستلبية والطات الوصف 5.1.2.2
  ليبس ىل عايبط ةيرورض وأ ةئراط ربتعت ال يتال تادادمإلاو ةيبطال

 :رال ال الحصالمث

ً

 ة بل لجنقن ا ميه عل يوافقة التي لموياألد 5.1.2.2.1
  ة.االمداووالصيدلة 

 

 ي تية والة طب وصفستلزمال تالتي مات المستلزة ووياألد 5.1.2.2.2
 . KPى  تابع إل خدمةمقدما  أو طلبهصفهام بولم يق

 ية ة طب وصفستلزمال تالتي مات المستلزة ووياألد 5.1.2.2.3
 ا  طلبهبجوي  KPدلية يي صفنتظام ابر فتتوي ال والت

  اص.بشكل خ

 

 ماية  أو حثف ثالرت طوليامسؤ بقتتعلطبية فات وص 5.1.2.2.4
   العمال.ضاتيضايا تعوقي أو خص الشينأمالت

 ة خصوبل اليد )مثتحدل اوجهى ناة علتثمسة الوياألد 5.1.2.2.5
 . سي(جن الضعفل وال التجميراتحضومست

 لين مؤهال Medicare Part D ن في لمسجليات الطبية لالوصف 5.1.2.3
 ض نخفدخل المصحاب العم أرنامج د في بو المسجلينأ

. (Low Income Subsidy, LIS) ة نسببالبقية لفة المتتكة الحص 
 القسم  Medicare Advantage يف نيلجسمل لايبط ةفوصومال ةيودألل

D ض نخفمالدخل الب صحا أممج دع برنايفين جلمسو ال أينالمؤهل 
 Medicaidو  Medicare تامد خزكارم لةيهيوجتلا ئدابمل لاقبط
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) . 

ً

ً

قط ف MFA سة  سياقبتنط .KPشآت خارج مندمة لمقمات االخد 5.1.2.4
 خدمة ي ممقدسطة واأو ب، KPشآت ني مفقدمة الممات ى الخدعل
KP .ى تابع إلرعاية  مقدم نالة م إح وجودى عندتوحKP ،ة فكاإن ف

 مات  الخدثنىتست . MFA ى علصول ة للحر مؤهلى غيرمات األخالخد
 ة العاجلة رعايآت الومنش  KPى  تابعة إل غير طبيةبكاتي مفقدمة الم

  ىإل ةعباتال ري غةيزلنمال ةحصال تامدخ ىإل ةفاضإ ،ئراوطال ماسقأو
KP ا لم ئية مصا الوت الرعايةماوخدي فة التعارعايفية ولطية التوالرعاي 
  أعاله. 5.1.1.5القسم  جبموناء بتث اس أنهالىدد عتح

ً

 ا دمهيقالتي  DMEاد ستبع اميت (.DME ة )عمرية المب الطالمعدات 5.1.2.5
 مات  خددم مقن قبللبه متم طد ق كان إذاا  عمرنظض البغد قعابائع مت

KP أعاله. 5.1.1.5  مسقل لاقفو ءانثتساك هديدحت متي م لام  ً

  على المرضى MFAامج برناعد . ال يسرفف السكالي وتلخدمات النق 5.1.2.6
 السفر ة بعلقف المتاريصالمرئ أو ر الطايرئ أو غل الطاف النقع تكاليفد

   .والوجبات(امة ق)مثل اإل

 عاية لرة لاعدة الطبيمسمج النابراعد يسال   ة الصحية.ط الخطأقسا 5.1.2.7
ن اط التأميسقات الصلة بأات ذفروالمصع في دفى رضمال MFAية طبال

  ط(.ساقو األ أمستحقاتل الي )مثالصح
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 صة ة الخاالمؤهلير لة وغمؤهات الجمنتدمات والخشأن الية بفإضامات لوتوجد مع 5.1.3
 ، Kaiser Permanente Regions حقمال رظالصلة. اني  ذقلحلم اة فينطقالمب

 . 1-8قات فالمر

 طبية عاية الدمو الر مقدمهايقالتي المؤهلة مات ى الخدط علقف  MFA قبطي ة.مو الخددممق 5.2
 . 1-8قات المرف، Kaiser Permanente Regions قمالح رظان. MFAم يهل عقبالذين تنط

ُ

 يتم  . MFAل على حصو للم طلبيدتقية يفكمج ورناات البمعلو مدرمصا 5.2.1
 لة.  الص ذيقحي الملفم تقدييفية الوك MFA امج رنبحول ية ف إضاتمالوخيص معتل

 . 8-1قات فالمر، Kaiser Permanente Regions  قالحم انظر

 بللط اماذجنو  MFAسة سيان سخ مر نفتوت مج.رناات البمعلو مدرمصا 5.2.2
ات بتيو ك أسياسةات الخصمثل ملة )ة واضحلغبتوبة صات مكخوملت ماليعوالت

 ي أو تروناإللكبريد الو ب أينإللكتروا KFHP/H عقوم ىل عاناجم روهمجل ل(جمانربلا
  ت المتحدة.اليا الودي في العايدبر أو بال،صيةخبصفة ش

ً

 ض ريلم ا علىبيج، MFA امج لى برن إبم بطلللتقد . MFAل على حصو الطلب 5.2.3
 د  موعوأ KPمات  خدبلقا مقتح مسدصية لروراتف ببحة بسحاجة ملود إثبات وج

 مات  خدلمقاب KPع إلى رعاية تاب مقدم هاة طلبيدليصلطبية ل وصفة أو KP مع محدد
 ا ق بمطر بعدة MFAامج ن لبربتقديم طلى مرضكن للم. يأعالههو موضح ا كممؤهلة 

 جذومن ميدقتو ةئبعت قيرط نع وأ ايفتاه وأ ايصخش وأ تنرتنإلا رب عكذل يف
  ي. قور  بطل

ً ً

  ولصحل لبلطب مدقتال ىضرمال نم بلطي. KP إلى تابعلا MFAج امبرن 5.2.3.1
 . KPات من خدمن اليتلقو ثحي KPخدمة طقة ي منف MFAامج نبرى عل

ُ

 ص.خاام واللع امجنارهل للبن التأق مللتحقى رضحص المف 5.2.3.2
 ي ين صحأمة تعلى تغطيصول لح اد علىرافة األفكا KFHP/Hع تشج

 لصحة  اظة علىفمحالية لعاية الصحرات ال خدمىإل الوصول لضمان
  KFHP/H داعستس .ضيرمال تاينتقم ةيامحول اموم عةيصخشال

احة متاعدة المسمج الرايد ب في تحديهنامو ض أؤمنالمر المريض غي
 ادل تبي فة تاحالمالتغطية و Medicaidمج  رناا في ذلك بمم إليها بوالتقد

  الهؤم هنأ اقبسم ضرتفي يذال ضيرمال نوكي دق .ةيحصال عفانمال
ة حي الصعافدل المني تبا فالمتاحةية تغطأو ال Medicaid ى ول عللحصل
 نم بلطي ن ل.جماربال هذه يف اكرتشال لبلطب مدقتي نأب ابالطم

 امج رنبخل لألهلية للد امعاييرالمالية م ته حالاوزج تتنى الذيرضالم
Medicaid امج نبرى ل علحصو للبلبطم قدالت Medicaid . 

ً

ً ً

ُ ً

 مات لو حاجة إلى معاكهنكون ست .MFA ب إلى  طلمديمطلوبة لتقومات العلالم 5.3
  مدى يدتحدلض مريي للمال من الوضع الققحاملة للتى كمات أخروعل وميةمالوية شخص

  ةيلهألا ىإل ةفاضإ MFAية بطعاية الرطبية للاعدة المسالامج نبرى ل علحصوة لللياأله
 تم صحية. يع الفالمناادل  تبالل من خمتاحم المدعومين اللتأوا Medicaid ى ول عللحصل
  ة.اعدمسا الهيف برة يطلل مي كفض مريالي للالمضع  الو منقتحقال

ً

  ةرسألا مج حتامولعم نيمضت ىضرمال نم بلطي ة.ماليمات اللوديم المعتق 5.3.1
 المالية ت  المستندامإن تقديف ذلك، عهم، ومخاص بال MFA  بطلع رة م سودخل األ

 . اديدحت KPه با لم تطلري ميا أمر اختيمال من الوضع الققالتحماح بللس

ُ

ً

  تضمين ميتذا لم إ لي.ما دون توثيقوضع المالي ق من الالتحق 5.3.1.1
مالية الة اللح ا منقق التحتمسيف، MFA  بطلمع المالية  قالوثائ
  من قحقتا لم يمكن الذ إ.يةرجات الخابيانر الاد مصدام باستخض ريللم

  بطلقد ي فارجية،لخ ار البياناتاد مصدامخستباض ريلمي لمالالوضع ال
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  MFA امج رن ببي طلفة موضحمالية الت الندا المستيمدق المريض تمن
  ي.مالعه الوض من ققالتحماح بللس

  تادنتسملا نيمضت مت اذإ   .يلام قيثوت عم يلاملا عضولا نم ققحتلا 5.3.1.2
 . ةمدقملا تامولعملا لىع ةيلهألا دمتعتسف  ،MFA  بلط عم ةيلاملا

 مات معلو كل القيتلد مجرب MFAمج رناة لبليد األهدتتح ملة.ت كااديم معلومتق 5.3.2
  ة.بطلوالمى ألخر اتمامعلوالية والالمة وخصيالش

 فتاهال رب عوأ ،ديربالب وأ ،ايصخش ضيرمال غالبإ متي ملة.كتر الميمات غالمعلو 5.3.3
ات م المعلومن يقد أريضمكن للمتملة. ي غير مكتلمةمسات ال المعلومت كانإذا
 ةثداحمال ءارإج وأ ديربالب راعشإلا السرإ خيرات :امإ نم اموي 30صة خالل قالنا

 ت كانذاإ MFA ض منح ف رتم يكن أناتف. ويمبر الهادثة عمح أو الةخصيالش
  ة.افمستوير ات غالمعلوم

ً

ً

 ي فحة  الموضةطلوبمات ال المعلومانتا كإذ فرة.متور مطلوبة غيومات العلالم 5.3.4
  KFHP/H مع صالالتايض ب يقوم المريمكن أنفض، يراحة للمتغير مامج  البرنبطل

  ية. األهلتبتث أن ني يمكتاحة التالمألخرى  اائقشة الوثقلمنا

 ةالماليمات معلو يقدم الض أنمري على الب جي ية.مات مالفر معلوال تتو 5.3.5
 ي فا يتهصالحيقر بأدنى ور( كحد مصدوال، إن وجدت، خل الدل بياناتثية )مألساسا

ر ادصدام مختالمالي باسه من وضع قحقيمكن الت كان ال إذا( 1 ):يةتالالحاالت ال
ذا لم  إ(3)تاحة و غير مبةطلوالممالية ات ال المعلومانتا ك إذ(2ة و)ارجيخات البيانال
  ميدقتب ابالطم ضيرمال نوكي .ةيلهألا تبثت نأ نكمي ىرأخ ةدلأ اكنه نكت

  :قبطيني يلا ممكان أي ا  إذتهابصحر راقاإلساسية وية األمالات الالمعلوم

ً

 . ردينمشالادة ياية من ععى الر أو يتلقى مأوالالمريض ب 5.3.5.1

 ب راتشفموذج كى نعلل حصل أو ال ير للدخ مصدضريالمى س لدلي 5.3.5.2
 ن عملو بمن يقلا يتعيمفثناء است العمل )ببحن صارسمي م

  ابالطم نكمي م لوأ ةيدقن اياده ىقلتي وأ ي(صخشال مهباسحل
 سنة ي الفية لحكوم افدرالية أول ال الدخةيبرت ضائدال عبتسجي

  ة.قالسابالضريبية 

ً

 مي أو اإلقليي أو طنوى ال المستوة علىفوعررثة مض بكايتأثر المر 5.3.5.3
  ه(.أدنا 5.11م رجع للقسمة )اعاة صحيارئ حالة طو

 مات علولم ايم كلده لتقدارى جهصقذل بن ي أ المريضلى عبيج ض. المريتعاون 5.3.6
ف خذ الظرو أمكنة، يطلوبالمات ة المعلومفكام ي عدم تقد حالةوفية. طلوبالم

  لية.د األهيند تحدر عتبان االععيب

د الة عدم وجوي حفالمالية اعدة مسى القة علفموامكن الي راضية. فت االيةتحديد األهل 5.4
 الت حاو لمبتجسيولم  قتحسد ميض رصريمها لليفن ي يكوتالت الي الحافتمل  مكبطل

 بصاعد مو وجتبتثاحة متى الألخر اماتمعلو ولكن اللب بطتقدمولم ي KP مع لالتواص
 مات لوقديم معبت بطال غير منإنه يكوفهل،  مؤنه أىض عليد المرحدي تم تحالي فية. مال

ت صاخصد محديسيتم تية ومالالة اللح ا منققحات للتن المعلوما ميره أو غيةمالوة يشخص
MFA ةيضارتفالا ةيلهألا ديدحت لةماعدال تامولعمالو ببسال قيثوت متيس .ضيرمل لايئاقلت  

 ضيرمال نوكي نأ ضرتفي .ةيفاضإلا ضيرمال تاظالحم نيمضت متي دقو ضيرمال باس حيف
 اكنه تناك وأ اقبسم الهؤم ضيرمال ناك اذإ تادنتسمال تابلطتم ن عزلانتال متيو الهؤم

  ة.يمالة ود ضائقوجى ت علمؤشرا

 
ً

ُ
ًً ً

  ضيرمال ليجست ىل عليدل اهيف دوجي يتال تالاحال نأ ضرتفي .اقبسمل ؤهم 5.4.1
ج برامحتمل لمل الأهن خالل التا م تحديدهالمالي أوص ح الفةلي عمفي

ًُ
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. MFA جمانرب لا(قبسم لهؤم يأ )ةلهؤم هاند أذكورةالمصة مة والخا العامساعدةال
  :ةيالتال ريياعال نم يأ يبلي ضيرمال ناك اذإ اقبسم لهؤم ضيرمال ربتعي

ً
ً

 (Community MFA, CMFA)معي جتم MFA جمانرب يف الجسم ناك اذإ 5.4.1.1
 الل خنم اقبسم لهأتالو هيلإ ىضرمال ةالإح تمت نأ قبس
 أو حليةالمحكومة و ال أاليةالومة رالية أو حكوفدة الالحكوم (1)
 ي ف( 3أو )ع ى المجتمعلة مدعتومة ممواألبوة رعاية األة لمؤسس (2)

 . KFHP/H ةبرعايي  مجتمعحيحدث ص

ً

ً

 دعم مصمم ل KP ىد لةيعمتجم دئاوف جمانرب يف الجسم ناك اذإ 5.4.1.2
 ض نخفمالدخل الب صحا أى منض للمرسبةبالنلرعاية  اىلصول علحا

  تايفشتسم يف نيينعمال نيفظومال لبق نم اقبسمن ليمؤهوال
 . KFH/HPمؤسسة 

ً

ً

 دراوملا صحف ىل عمئاق ةيحص ةيطغت جمانرب يف الجسم ناك اذإ 5.4.1.3
   لدعم Medicareامج رنبأو  Medicaid  جمانرب لثم )هب اقوثوم ةيالمال
 . فض(نخلم ال الدخصحابأ

ً
ً

ل سائوالب هرابتاخ مت ةيقادصم يذ ةما عةداعسم جمانرب يف الجسم 5.4.1.4
 ة ة التكميليغذي والتفالألطواضع والرساء نمج الال، برامثل الى سبي)عل

  ة(.اعدمسج الوبرام

ً

  مة.مدعودخل أو فضة الخكن منساي مفيقيم  5.4.1.5

5.4.1.6 ً ً . اموي 30 ل آخربدأت خال  MFA  ةحنم ىل عاقباس لصح

رعاية  قىتل الذي ضيص المرحفتم د يق ية.مالة قجود ضائى وشرات علمؤ 5.4.2
 يل  سبلى مالية )عتعوباصود لى وجرات عيه مؤشد لدجتووالذي  KPشأة ي منف

 KP ع( من قبلف الدرة علىالقددم د أو عسدارة ال متأخةتحقمس أرصدة ال،المث
دام مالية باستخ البصاعالمامج ونبرة اللي أه منقحق الديون للتلت تحصيووكاال

 MFA ةحنم ىلع لصحي هنإف الهؤم ضيرمال ناك اذإ .ةيرجاخال تانايبال رداصم
  ط.قفة تحقمسة الالمؤهلة لألرصد

ً

  من قحقللتالمرضى ص حبف KPد تقوم ق . KPواسطة  بيةتحديد األهل 5.4.2.1
 . ن الديويلص تح لدى وكالةحقة المستهمت أرصدبل وضع قامجرنبأهلية ال

  صحفب  KP  موقتس   .ةقحتسملا عفدلا ةيتاذ ةدصرألا 5.4.2.1.1
  نويدلا ليصحت ةلاكو عم بيسنتلل مهديدحت مت نيذلا ىضرملا
  امك لئاسولاب رابتخا ريياعم ىلع ءانب جمانربلا ةيلهأ لجأ نم 
 .  جمانربلل ةيلهألا ريياعم  5.  6 مسقلا يف حضوم وه

ً

ات علومالمر فد ال تتوق ية.مالة قجود ضائى وشرات علمؤ 5.4.2.1.2
د حدية لتتحقسة م أرصديهمدن لى الذيرضمض العية لبمالال

 ضائقةود لى وجرى عرات األخشمؤد تؤدي القكن ة وللياأله
 . فضنخالمل  الدخحديدإلى ت KPا إلى نه عالغإلب املية تما

 MFAامج نبرى ة علالمؤهلحقة تمسألرصدة ال اقطبيسيتم ت
ت  المؤشراشملد تق. لتحصيل ات من إجراءاديع لمز تخضولن

  ر:ال الحصال يل المثسب ىل مالية، عقةضائود على وج

  تايالوال جراخ نم انطاوم ضيرمال نوكي نأ 5.4.2.1.2.1
 ماعي مان اجتم ضق رعاية أو رنبدوتحدة الم

 حة؛ صالترة وفين و عناو أيةبت ضريأو سجال
 ن وتبيباتهم؛ سابشأن ح KP  مع لواصيتلم 

ً
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 ك تليمض ال مريالالمعقولة أن ل ود التحصيجه
 . ألصلي اي بلدهفة صولي أد مالية أوارمو

 مات  خدمقابلة ستحقأرصدة مض يلدى المر 5.4.2.1.2.2
KP مت نيحال كذل ذنمو اقباس ةمدقمال  

ال وج؛  متزير غن؛ن الزمويلة مترة طنه لفسج
  KPن م تتمكولالدخل؛ ى علرات وجد مؤشت

  ريض.مال بالمن االتص

ً

 ل سج أو /أصولركةتون ض ديي المرفتو 5.4.2.1.2.3
  ون.د الديعن سداول مسؤ بريلق

 ة تركو ال أصية الوهرظوتض يي المرفتو 5.4.2.1.2.4
  ار.  إعسوجود

 ص األرصدة حفم يتس. ونيل الدة تحصيالل وكة من قبيتحديد األهل 5.4.2.2
 ي شكل روتينن ب الديويلص تحا لدى وكالةه إيداعتمي ة التسددالمغير 

  ة.المالي بصاعالمنامج وبرة الأهليد من أكلتل

 ت ي وكاالتجرس ية.مالة قجود ضائى وشرات علمؤ 5.4.2.2.1
 ى مرضات الة لحسابستقلمراجعة من  الديوتحصيل

 يل  سبىلى )عاألخرالمالية مات لوعالمخدام ستبا
 ة علقالمتر ون غية، والديسابقس الالفإل االت حاال،المث

 ا إلى ع، ومف الدإلىلميل ن، وامائتاريخ االتو، KPامج نبرب
 ية لكل مثادية )متصقاالاعية وجتمرات االتباواالعذلك( 

ا  إذة.المالي بصاعالمحديد  إلى لتد تؤديقالتي المنزل( 
 ة لألرصد MFA ةحنم ىل علصحي هنإف الهؤم ضيرمال ناك
ع األرصدة رجا إم. سيتقطفحقة  المستلةمؤهال
 امج رنبى يقها علوتطب ، KPى ؤهلة إلالمتحقة مسال

MFA حصيلراءات الت إجند مزي لمعخضن تول  . 

ً

 صة  الخاقمن المالح 5س مخاقسم الي الفص لخو ما هكم ج. للبرنامهل التأاييرمع 5.5
  مالية ساعدةلى مصول عحلل MFAى ل علصولمتقدم للح ا المريضتأهلد يق، قبالمناط

  قالحم رظنا .ةعفترمال ةيبطال تاقفنال وأ دراومال رابتاخ ريياعم ىل عءانب
Kaiser Permanente Regions  ،1-8قات فالمر . 

ً

ض ريالم كان إذاا محديد مريض لتيم التقييتم  ة.يالموارد المال حصايير فمع 5.5.1
  ة.الماليرد مواص الحفلية  أهرييعاي ملبي

 ن ي يكو الذيضة للمرسببالن .لخلداى وتسمى لع ءنابية األهل 5.5.1.1
 ص حفر يي معاين أو يساول مق ألي لهماجرة اإلاألسل مستوى دخ

درالي  الفرالفقن خط ة مئويكنسبة م  KFHP/Hالمالية لدى رد مواال
 ، (Federal Poverty Guidelines, FPG)ىل عولصحل لالهؤم نوكيس  

  ة.الماليرد موار الاختباي فصول ي األف النظر ميت ال .يةمالاعدة مس

ً

ً

اد رفد بأقصية. سراد األرفأ على ت الدخلبا متطلقبنطت  رة.دخل األس 5.5.1.2
 ين رتبط أو أكثر منيص من شخعةموج أو م منفردشخصرة ألسا
  لك ةرسألا دارفأ نمض لخدي .اعم نوشيعيو ينبتال وأ جاوزال وأ داليمالب

ارب قمن األعاية قدمي الرن ومليمؤهن اليلينزالمكاء شروال األزواج من
 رد المنفشخصن الن يكوري آخرادفارب وأقأل اية من الرعاميمقدال وأطف

  ايالم هنع الوؤسم نيدالوال  أحدي أومنزلك الري الش أوأحد الزوجينأو 
  سرة. مع األنويسك

ً

ً ً
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 ير ي معايلبا كان ي إذماديد حيض لتيم المريتم تقي عة.تفرمية الت الطباقنف الاييرمع 5.5.2
  تفعة.ية المرطب الفقاتنالتأهل لل

 ض مرية للنسببال .ةعفالمرت يةبطالات قفنالى عل ءنال بتأهال 5.5.2.1
 ية طبات ع نفقف الذي يدالي اإلجمة األسرلتوى لدخ مس أيبصاح
  لبق ارهش  12ر من  ألكثلةمؤهمات خدير ظه الخاص نبجيية من ودوائ

 رة، ي لألسخل السنو الدمن % 10  نزيد عوي أو ياا يسبمالتقديم 
 . ةيالم ةداعسم ىل عولصحلل الهؤم نوكيس

ً

ً

ً

 ل شمت .KFHP/Hفي جيب ن ال موعةفات المدقنفال 5.5.2.1.1
عات وفمدال KP  نشآتي مفبة المترتية ة والدوائقات الطبيالنف

عات طاتقواالترك مشن ال والتأمي المسبقةعاتدفوالالمشتركة 
  ة.المؤهلمات دخذات الصلة بال

 يشمل .KFHP/Hخارج جيب ن ال موعةفلمدات اقنفال 5.5.2.1.2
 نان ألس اجالعلقة بتعالموية وائية والد الطبتقاذلك النف

ت مابالخدن مرتبطة تكوتي ال، KPشآت  غير منقدمة فيالم
  يأ ءانثتساب )ضيرمال اهلمحتي يتالو ،ايبط ةيرورضال ةلهؤمال

 ض أن يقدم يى المر علبج. يبة(لغ مشطو أو مباوماتخص
 مات  للخدبةسبالنت الطبية قاى النفلة عللدا اتنداتمسال

 . KPت شآنا من غير مقيهتلم  يتيالت

ً

 ع إلى تابير الدمة غلخ اكان مقدما إذ 5.5.2.1.2.1
KFHP/H م يقدم سورد الكبت يتم ثيح 

 ض ريالمن د يكوق مالية ةاعد مسامجرنب
  ىل عبجيف هيلع ولصحل لالهؤم

 ر ااعتببل ق بطل ديمى تقرضالم
  لة.مؤهة بيات طوف كمصرمرسوال

ً

وعة فمد الفقاتتشمل النال   ة الصحية.ط الخطأقسا 5.5.2.1.3
 ي ن الصحتأميبة للصاحمف التكاليض الي المربمن جي
 . ساط(قات أو األستحقالم)مثل 

  عونض والطفحاالت الر 5.6

 اعدة مسمج الرناي بفاك رالشت لبقدم بطليتي  الذلمريض ام إبالغيت ض.فحاالت الر 5.6.1
  ةيبطال ةداعسمال بلط ضفرب ايباتك لهأتال ريعايي ملب يالو MFAية طبالة  للرعايالطبية

 . ص بهالخا MFA ة ة الطبيلرعايل

ً

 ى رضالم .MFAية ة الطبرعايية لل الطبةساعدب المطلفض في رطعن ية اليفك 5.6.2
 ى ول علص مؤهلون للحمن أنهتقدويع وميهقة علفموال اتأو تم MFA ضو منف رالذين

 ا  إذطعنلى الى عمرضع اليتشج يتم رار. القعن فيلط اممكنهى يلأع MFA نحة م
 مات يين تعلم تضم يترتهم.ل أسر دخغي( ت2 مالية أو )داتمستنبل قمن ا قدمولم ي (1)
  MFAع ق موىة إلفإضا MFA لى قة عافموض والفل الر رسائن في الطعيةال عملكمإ
 ى رضالمغ التم إبين. ينيعم KFHP/Hفي ل موظبقن من الطعو مراجعة ني. تتمإللكتروا
ً . ةيئاهن نوعطال تارارق ةفاك نوكت .هومدق يذال نعطال ةجيتنب ةباتك

دة صة واألرتحقسالممتأخرة أو لة المؤهصدة ال األرعلى MFA نح مقتطبييتم   نح.ل الميكه 5.7
  ةرتف اضيأ MFAح ن من أن تتضمن. يمكعلقةالم سوم والريون الدلالة تحصي وكىموضوعة لدال

 . KPإلى رعاية تابع قدم  من خالل مدد هو محماوبة كلطمات متابعة  خدم أليةيةأهل

ً
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 ءانب MFA امج  خالل برننى مرضالموعة عن فمدف اليتكالد التحدت .نحأساس الم 5.7.1
 ض. ريالمة سر أرادف ألض ودخريملية لصحرعاية  يةطتغاك  هنت كانإذاا ى معل

ً

 ة طية رعايغوجد تي ال تالذ MFAعلى لحصول ل لمؤهالمريض ال 5.7.1.1
 ى ليه عالمؤمن علر لمؤهل غي اريضالمحصل ي (.منر المؤي صحية له )غ

  ة.المؤهلمات ة الخدفكاى علض ريالمى علتبة ترالمف اليالتكى خصم عل

 ة رعاية طيتغوجد ي تالذ MFAعلى لحصول ل لمؤهالمريض ال 5.7.1.2
 ى خصم علل مؤه عليه الالمؤمنض ريالمل حصي ؤمن(.لمية له )اصح

 المؤهلة مات ة الخدفاقابل كض مريمى اللبة عرتف المتيى التكالعل
 ا عهف( ال تد2و) ةيصخش ةيولؤسم اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي (1تي )ال

 ح  شرثلمزمة، لال اقلوثائ ايقدمض أن مريى ال علبيج أمين.تشركة ال
، لوائد الف (Explanation of Benefits, EOB)غطيه ي ال ي الذزءجد الحديت 
 م ل تقديمؤهيه اللمؤمن علا ضيرمال نم بلطي .ةروتافال نم نيمأتال
  بلطي .ةضوفرم تابالطم يأ نأشب هب ةصاخال نيمأتال ةكرش ىإل نعط
 . نعطل لنيمأتال ةكرش ضفر قئاثو ميدقت مهيل عنمؤمال ىضرمال نم

ً

ُ
ُ

َّ

  بيج ن.يأمتشركة المستلمة من لوعات االمدف 5.7.1.2.1
 زل تنا على عقؤهل أن يوالميه مؤمن علض الريالمى عل

 ركة شا من اهتلق ياتوعف مدن أيع KFHP/Hإلى 
 . KFHP/Hة من قدمالممات خدير ال نظينأمالت

 ن ى الذيرضالمى عل KPا هضتفرتي الغ الم المبتقو مات.خصوجدول ال 5.7.1.3
ة مستخدمية الر األهلييعاع مى نولطبية عمالية العدة السان للميتأهلو

احة المتمات عن الخصوية فمات اإلضاوعلالم. امجيض للبرنأهل المرلت
  قمالح  . انظرلة الص ذاتقحي الملفة خصاسة مل السيبموجب

Kaiser Permanente Regions ،1- 8قات فالمر . 

 حصل سي  .اقبسمل ؤهم - ديري تق اليةتحديد األهل 5.7.1.3.1
( 5.4.1 مسقال يف هصيخلت مت امك )اقبسم لهؤمال ضيرمال

 لفة لى تكع MFAمن  % 100 مى خصعل  MFAية ألهل
 ض ريالمن ي يكوقدمة التالممات م الخد رسوض أوريالم
 . اهن عالوؤسم

ً

ً

ً

 صدة الدفع أر -  KPسطة ي بواديرتق اليةتحديد األهل 5.7.1.3.2
 ر ييعابي ميلي  الذ المريضقىليتس ة.قمعلالذاتي ال

  ىلع يجيردت اسسأ ىل عامص خةيالمال دراومال رابتاخ
 تامدخال فيلاكت نم اءز جوأ  المريضة علىبالمترتف تكاليال
 . اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي يتال ةمدقمال

ً
ً

ً

 ؤشرات م -  KPسطة ي بواديرتق اليةتحديد األهل 5.7.1.3.3
 ير ي معايب يلض الذيريملقى السيت ية.الة المئقالضا

 ف يتكالعلى ال % 100 ةبسنب امص خةيالمال ةقئاض تارشؤم
 مات لخدا لباقم فيالكتال نم اءز جوأ ضيرملا ىل عةبترتمال
 . اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي يتالو ةمدقمال

ً
ً

ً

  يلحصالة تل وكقب ي منديرتق اليةتحديد األهل 5.7.1.3.4
ة  لضائقالبائعير ي معايبيلي  الذ المريضقىلسيت الديون.

  على ترتبةمف الالتكاليعلى  % 100 ةبسنب امص خةيالم
  يتالو ةمدقملا تامدخال لباقم فيالكتال نم اءز جوأ ضيرمال

   .اهن عالوؤسم ضير الميكون 

ً
ً

ً
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  .يةالمالد راوالمص حفر يعاي لمفوتسمض المري 5.7.1.3.5
 رد موار الر اختباييمعاي بيل الذي ضيى المرسيتلق

 ف كاليى التلي عيجدرس ت أساعلى MFA مالية خصم ال
 تامدخال فيالكت نم اءز جوأ ضيرملا ىل عةبترتمال
 . اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي يتال ةمدقمال

ٍ

ً
ً

5.7.1.3.6

 

  عة.تفالمرية قات الطبفنير الض معايرييلبي الم 
قات فر النر اختباييمعاي بيل الذي ضيى المرسيتلق

ى عل  % 100 بةنسب MFA ة خصم تفعية المرطبال
مقابل  يف أو من التكال المريضة علىبالمترتف تكاليال
ً . اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي يتالو ةمدقمال تامدخال

 ض يتعولى  عحصولإلى ال KFHP/Hى تسع ت.سويان التمضات تعويال 5.7.1.4
ن  أو مصيشخاية التأمين ال/حمث الثالرفلط اةيسؤولت مسويامن ت

ً . مئالم وه امك ،ىرألخا انوناق ةولؤسمال فارطألا وأ عفدالب نوموقي

  الذي اريخقة، أو التفمواريخ التاعة من  المتابدماتة خبدأ فترت لمنح.للية ة األهفتر 5.7.2
 ي ية ههل مدة األةن فتر إوية.ف األدريخ صر أو تامات،ى الخدقة فيه علفموا التتم
ً  ك:ي ذلفا ة بم متعددرقبط  KP ريدقت لاقفو ددحيو طقف دودحم تقو

  ةعباتمال تامدخ لاموي 365 لمدة ىصق أكحد حددة.مية مدة زمن 5.7.2.1
  المحددة  المريضة علىة المترتبتحقمسف الية التكالمؤهلة وأرصدال

   المعدوم.نالة الدي إحقبل

ً

 عاية لرت اماوخداية الحممات وخد ض المؤهلةتمريمات الخد 5.7.2.2
ً . KP جرا خةمدقمال تامدخل لىصقأ دحك اموي 30 وسطة.المت

  ميلست خيرات نم اموي 180ة مدصى لق أكحد ة.عمرية المب الطالمعدات 5.7.2.3
  ة.يطباللمعدات البائع ل

ً

  ةبسنالب اموي 180 لمدة ىصق أحد. كرعايةجة/ مرحلة الالمعالمسار  5.7.2.4
 . KPخدمة  مقدم هايحدد مااية محددة ك رعلةحو/ أو مرر معالجة سالم

ً

 صحية طية الغلتامج اين لبركونوا مؤهل ين يحتمل أنمرضى الذيال 5.7.2.5
 مدقتال ءانثأ ضيرمال ةداعسم لىصقأ دحك اموي 90 صة.والخامة عاال
  ة.صوالخاامة ة العحيالصة التغطيامج برل

ً

 ، MFAمج رنام لبل التقديبق حدة.رة والمدمة ة المقليصيدمنحة ال 5.7.2.6
 اذإ ةداحو ةرم لمدقت ةيدليص ةحنم ىلع ولصحل لالهؤم ضيرمال نوكي

ة لقو مع أطةنش  MFA حة ى منلصل ع حاير( غ1ض )ريالمكان 
  إحدى يف KPخدمة م مقدبل قة من توبية مكطبفة صرف ويص (2و)

 ة ي الطبصفة الوع ثمنفى ددر علاقه غير قول أن( ي3و) KFHP/Hيات صيدل
  حنمت يتال ةحنمال. MFAة لي أهيد لتحديمالر شاستر مفيتو( ال 4و)

 حد وم واي على روتقتص قطفة مرة واحدض مريحة لكل ة متالمرة واحد
  مدقم لبق نم ايبط ددحم وه امك ةيودألا نم الوقعم ادادمإ نمضتتو

 . KPخدمة 

ً

ُ

ً ً ً

  نيثالث نم ةيادب ة. الماليساعدةى المحصول عل لليمدتقإعادة ال 5.7.2.7
  عيطتسي ،كذل دعب تقو ةيأو ةيالحال ةحنمال ءاهتنا خيرات لبق اموي (30)

 . امجرنب للبل بطلتقدم اإعادةض ريالم

ً
ً
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سخ أو فو  أم بإلغاءن تقوأ KFHP/H قمن ح حة.منل التعدي أو خء أو فسغاإل 5.7.3
 ما تراه ، كةالت معين حافي MFAة ي الطبعايةلرة ليطباعدة المسحة الل منتعدي

ً  الية:تحاالت الذلك ال  لمشي .امئالم

 ش أو ال أو الغيالحت احالة .ية المالغييراتتسرقة أو الل أو التيااالح 5.7.3.1
 ثر ي تؤى التألخر افمالي أو الظروالضع  الورات فية أو التغيقالسر

 . MFA ية طبة العايبية للرلط امساعدةمج النارالمة بعلى س

 ة لنسبرض بايفت صة.والخا مةالعاصحية ية الج التغطمبراالتأهل ل 5.7.3.2
 امة عصحية الة التغطيج الرامبب قلتعما ييفص  للفحخضعي ي الذللمريض

ً . جماربال هذه لبلطال ةيلمع عم نواعتي ال نك لالهؤم هنأ ةصاخالو

ر اد مصأوية صح التغطية الببتتس ى.راألخالمحددة در الدفع مصا 5.7.3.3
 ية طبالاعدة مسحة اللمنض ريالمي لقعد تى المحددة بألخر اعفالد

 المؤهلة ت ماخد رسوم الراتي المطالبة بفوإعادةي ف MFA ة الطبية لرعايل
  ءزجال اذه لةبسنالب ضيرمال ةبالطم متت ال ،كلذ ثود حةال حيف .ايئاقلت

ر ( غي2)و ايصخش ضيرمال هن عالوؤسم نوكي يذال (1اتورة ) الفمن
  ع األخرى.ف الددرصا أو مهاصة بلخ اةحيصية الع من خالل التغطوفمدال

ً
ً ً

 ر ذي يتأثض الريالم من بلطسي حية.ة الص التغطيفيت يرايتغال 5.7.3.4
 اعدة مسى ل عللحصو لبلطادة تقديم  إعصحيةتغطية الي الفر بتغيي
 . MFAامج نبرمن 

 ي فر تغييأثر ب يتض الذيريالمن  مبسيطل . رة دخل األس على تغييرال 5.7.3.5
 . MFAامج نراعدة من بمسى ل عللحصو لبلطإعادة تقديم ة  األسردخل

اعدة مسالى ل عللحصو لالمؤهلض ريلم التحميوع ممنن الم يف.ى التكالعليود لقا 5.8
ات خدم بقعليتا ميفامل( ف بالكالتكاليالر )مثل  كاملة بالدوالغمب MFAية طبالرعاية ية للمالال
 . Kaiser Foundationؤسسة  لمعشفى التاب المستة فيقدمالمالمؤهلة ى مستشفال

 Kaiser Foundation Hospital فيلة مؤهشفى مستمات  خدقىتل الذي ضيلمربة لوبالنس
 تم ال ي، MFA نحة ض مف رأو  MFA حة ى منلحصل ع لم يهكنلو MFAامج نؤهل لبرو موه

   عام ا بشكلير بهواتفر  إصداي يتممبالغ الت من الرمنه أكثم  رسوتحصيل
 (amounts generally billed, AGB)ت.مادلخ اكتلل  

ت مالخد( AGB )ةدا عةرتوفمال غلابمال ددحت .ةادا عم فوترتهتتي المبالغ الت 5.8.1
  يف نيكرتشم صاخشأ ىإل ةمدقمال ىرألخا ايبط ةيرورضال ةيارعال وأ ئراوطال
 ي فة ا هي محددكم KPشآت منبة لعاية بالنسه الر هذيط يغتأمينيامج رنب

  قمالح رظ. اننطقةالم بص الخاقطبالم قلحالممن  7  السابعالقسم
Kaiser Permanente Regions1- 8قات ف، المر . 

ًً

ً

  لتحصيإجراءات ال 5.9

ل ا كنهب عتي تنو الديون اللالة تحصي وكأو KFHP/Hخذ تت ولة.عقر المشعاجهود اإل 5.9.1
 امج ة ببرنة سابقعلق أو ممستحقة أرصدة من لهى الذيضغ المرالإلبة لالمعقوود جهال
  لي:ما ي ة المعقولار اإلشعمل جهودش. تهذا MFAية بطعاية الرطبية للاعدة المسال

  نم جورخال دعب نايب ولأ خيرات نم اموي 120خالل  خطي ارإشعتقديم  5.9.1.1
 ة لرعايلاعدة الطبية سالمر فساب بتوالح ابصاحبالغ فى إلالمستش

 . مؤهلينص الشخالأل MFAية طبال

ً

 عادية غير اليل حصراءات الت إجقائمةبطي ر خطا إخيمتقد 5.9.1.2
(extraordinary collection actions, ECA)تشفيات  مسم التي تعتز 

 د رصيد اسدها لبدء اذخن ات الديولالة تحصيوكأو  KFHP/Hمؤسسة 



Community Health 
 

 السياسة  رقم السياسة  عنوان

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 السريان  تاريخ المسؤولة  اإلدارة

National Community Health 1  ،2023يناير 

 الصفحة الوثيقة  مالك

 19من  13 المساعدة المالية الطبية مدير، 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.  

Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing is prohibited.  

Printed copies are for reference only. Please see electronic copy for latest approved version. 

  ال ثيبحات، راءه اإلجي لهذموعد النهائ، وال المريضة علىبالمترتف تكاليال
ً . يطخال راعشإلا نم اموي 30ل بقيكون 

 عاية لرة ليطباعدة المسياسة الحة لسضغة وا بلمكتوبص  ملخيمتقد 5.9.1.3
 .  المريضىى إلمستشف من الن أول بيامع MFAية طبال

  ةيبطال ةداعسمال ةسايسب ايهفش باسحال باحص غالبإ ةولاحم 5.9.1.4
 ية الل عمل من خمساعدةلى الصول عحيفية الوك MFA ة ة الطبيلرعايل

 . MFA ية طبة العايبية للرلط اةاعدمس البطل

ً

  ىضرملا ةدصرأ ليوحت لبق ،بلطال ىل عءانب جمانربل لةيلهألا ديدحت 5.9.1.5
 . يون الدلصي تحى وكالةة إل المتأخرع أوف الدتحقةمسال

ً

ماح س أو الاذ،تخبا KFHP/H  ال تقوم عادية.غير ال حصيلت التراءاإجق يعلت 5.9.2
  ة عادي غيريلصح، أي إجراءات تهاة عننيابذ بالختتن  الديون بأحصيللوكاالت ت

(ECA )ة:ت التاليالي الحافض يد المرض  

 ، أواريةج MFAحة نلى محاصل ع 5.9.2.1

 ة بعد بداي MFA عاية الطبية  مالية للراعدة مسول علىص للحبطلم قد 5.9.2.2
ECA .قيتعل ECA ة.يباألهل قما يتعليفي ر النهائذ القراخان اتى حيإل  

  ح بها.سمودية المعالل غير اتحصيإجراءات ال 5.9.3

 ، ECA ي أي فء بل البدق ولة.لجهود المعقوص اي بخصائنهرار اللقا 5.9.3.1
 يمي لقادات اإلرإلي اورةي دفض ريمية للمالات الدمخس الئي رأكديت

  لي:ي مما

 امج رنب المريض بارخط المعقولة إلودالجهال ستكما 5.9.3.1.1
 و  ، MFAية بطعاية الرطبية للاعدة المسال

  لوأ خيرات نم لقألا ىلع موي  240  حامس ةرت فضيرملا حنم 5.9.3.1.2
 . MFA  ىلع لوصحلا لجأ نم مدقتلل ريتاوفلاب  ةبلاطم نايب

  تمان.ب االئكات مك أوهلن المستئتمات ا إلى وكاالاريرتقديم التق 5.9.3.2
غ ا أن تبل عنهنوبي تن الت الديولصيتحلة كاو وأ KFHP/H ل من  لكقيح
 مات علوممان بالئت االباتك أو مكهلمستات المانئت اغ عن اإلبالالتكاو

  ة.يلبالس

 ضائية أو ق إجراءات ة أيبعتابل مق نية.أو المد  ضائيةلقاإلجراءات ا 5.9.3.3
 المالي ع ض الوقيقبتد KFHP/H مؤسسة تستشفياتقوم ممدنية، 

 كان إذا ماحديد ية لترج خادر بياناتصام متخداالل اسن خض مريللم
ً . MFA  ةيبطال ةياعرل لةيالمال ةداعسمال جمانربل الهؤم ضيرمال

 ية ف إضااتراء إجخذ أيتتال  . MFAل على حصوؤهل للم 5.9.3.3.1
ت اباغاء الحسم إليت. MFAج املبرنلين مؤهى الضد المرض
   رجعي.ثرا بأعادتهوإ  MFAى ل علحصولة للمؤهال

 ودة ت محدي حاالف .MFA ول على حصللؤهل  مغير 5.9.3.3.2
 ىلع ولصحال عم ةيالتال تاءارإلجا ذاختا نكمي ادج

 ول المالي األمسؤول  أو الرشا المست منقة مسبقةفموا
  ي:ليمقاإل

ً

 ورألجاجز ح 5.9.3.3.2.1
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 اءات إلجرضائية/ القوى االدعا 5.9.3.3.2.2
 ضد ني انوق إجراء ذ أيخيتال   المدنية.

ر  مصدأيال  وبل عن العملرد عاطفأي 
  دخل.لآخر مهم ل

  ن.اكسالمى ز علحجال 5.9.3.3.2.3

ح سمال تو، KFHP/Hخذ تتال  ة.وردية المحظعالل غير اتحصيإجراءات ال 5.9.4
  روف:لظ ان ف مظر أي ة تحتاءات التاليجراذ، اإلتخل بايحصلوكاالت الت

 وأ ايبط ةيرورضال ةياعرال وأ ئراوطال تامد خميدقت ضفر وأ ليأجت 5.9.4.1
  غير قبد سايود رصوججة حدمات بالخ هذه  أداء قبلعفالدلبة بالمطا

 .  الحساببصاحوع لفمد

ً

 . ثف ثالرإلى طساب لح ابحصا على قمستحين ال الديعب 5.9.4.2

  ت.ادرة الحسابصامية أو لكالمنزع  5.9.4.3

 .  قالالعت ات مذكرااراستصد 5.9.4.4

 . ارواإلحضبط الضر أوامر صداستا 5.9.4.5

   مؤقتوم بشكلن تقأ KFHP/H لـ قحي مة.العاوالصحة  وارثوارئ الكلطاالستجابة  5.10
 تجتمعاحة للمالمتااعدة مسل اززيعلتالتقديم ليات وعم MFA امج ية لبرنر األهلييعايل متعدب
و  أالواليةبل قن امة مة عصح رثة أو طوارئكااره اعتبوف تم رث معبحدأثرين تالمالمرضى و

 . يةراليد الفالحكومة

 هلية  أ معاييرعلىتة قمؤت الغييرالت اد تتضمنق . ملة ية المحتهلالت األتعدي 5.10.1
MFA ي:يلا م  

 . يةهلود األيق قيعلت 5.10.1.1

  ة.الماليرد مواص الحفير ة معايتبادة عزي5.10.1.2 

  وارد.المر تبا اخيري معاةتبض عخف 5.10.1.3

ى علتة قمؤت الغييراد تتضمن التق .لةات المحتمبديم الطلتقة يالت عملتعدي 5.10.2
  ي:يلا م MFA لبات م طتقديلية عم

 انات بي ثلماسية )األسالمالية مات لوالمع متقديى بضسماح للمرال 5.10.2.1
 ا  إذ(1تالية: )الت الي الحافا الحيتهقر بصيدر( والمصت، وجدن و إالدخل،

 انات ير الباد مصخدامتالمالي باسه عض من وقحقن التكان ال يمك
  بحة بسبر متابة غيطلوالمالمالية مات علوالم ت كانذا إ(2)ية ورجالخا

 . يةل األهتن أن تثبى يمكدلة أخر أاكنن ه إذا لم تك(3)الحادثة و

 حدث  الببسبف توظيور/الألج المستقبلية لارةسلخ ارسبان أثلح ااألخذ في 5.10.2.2
 . ل األسرةد دخحديعند ت

تة قمؤال  MFAامج نبرت يراف تغيت تصمامعلور فتتو ة.مة للعامتوفرومات العلالم 5.10.3
 . رة المتأثقطالمناي ف KPشآت ي منفة ورونيكتاإلل MFA امج فحة برنلى صامة علعل

 راجعمالمالحق/ال 6.0

  المالحق 6.1

  يةليم اإلققالتطبيابلية ق - A قلحالم 6.1.1
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 ات المصطلحسردم - B قلحالم 6.1.2

  اتفقالمر 6.2

 Kaiser Permanente Colorado قلحم – 1 المرفق 6.2.1

 Kaiser Permanente Georgia قلحم – 2 المرفق 6.2.2

 Kaiser Permanente Hawaii قلحم – 3 المرفق 6.2.3

 Kaiser Permanente Mid-Atlantic States قلحم – 4 المرفق 6.2.4

 Kaiser Permanente Northern California قلحم – 5 المرفق 6.2.5

 Kaiser Permanente Northwest قلحم – 6 المرفق 6.2.6

 Kaiser Permanente Southern California قلحم – 7 المرفق 6.2.7

 Kaiser Permanente Washington قلحم – 8 المرفق 6.2.8

  خرىأ مراجع 6.3

  ن العامقانو، الةتكلفالورة رعاية ميستقديم مريض وماية الانون حق 6.3.1
 119 [2010])ي ساسالقانون األ 124 (148-111

  يرالي السنوالفدر الفقط الي وخدر الفجلالس 6.3.2

 ( 990من )  Hول لجدل 2014مات ة، تعليليالداخت ادايرإل ا مصلحةةنشر 6.3.3

 . 39-2010ة ليالداخت ادايرإل ا مصلحةارشعإ 6.3.4

;  BK57-1545RIN، 602و  53و 1زاء األج CFR 26ة ليالداخت ادايرإل ا مصلحةنانوق 6.3.5
RIN 1545-BL58RIN 1545-BL30;  – خيرية الياتمستشف للضافيةراطات اإلتالشا  

مالية اعدة المست الاسايين سوانق - ا يفورنات كالييشفبطة مسترا 6.3.6
 1520ة نسخعية، تمد المجوالفوائيات مستشفلل

 عن بالغ طيط واإلخدليل ت -ة حدات المتاليالوي فكية وليلكاث اصحةجمعية ال 6.3.7
 2012خة ية، نسعد المجتمالفوائ

 ية اإللكترون KFHP/Hع قمواى عاية علي الرقدموائم مقر فتو. تلرعاية ايقدموائم مق 6.3.8
  لي:ما يل

6.3.8.1) Kaiser Permanente of Hawaii www.kp.org/mfa/hawaii (

6.3.8.2) Kaiser Permanente of Northwest www.kp.org/mfa/nw (

6.3.8.3  Kaiser Permanente of Northern California
  ) (www.kp.org/mfa/ncal

6.3.8.4 Kaiser Permanente of Southern California 

  ) (www.kp.org/mfa/scal

6.3.8.5 ) Kaiser Permanente of Washingtonwww.kp.org/mfa/wa (

  

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


Community Health 
 

 السياسة  رقم السياسة  عنوان

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

 السريان  تاريخ المسؤولة  اإلدارة

National Community Health 1  ،2023يناير 

 الصفحة الوثيقة  مالك

 19من  16 المساعدة المالية الطبية مدير، 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.  

Publication, duplication, disclosure or use for any purpose not expressly authorized in writing is prohibited.  

Printed copies are for reference only. Please see electronic copy for latest approved version. 

 
 حاتطلسرد المصم  - B ق الملح

 ون عا تتيتة ال المخططيةر الخيج الرعايةبرام –( CMFA )ية تمعالمج  MFAية  الطبللرعاية مالية ساعدة الالم
ل  الدخحابى أصمرضة إلى الرييخعاية المات الر خدمتقديمعية لمجتات النظمالمان وبكة األمت شمانظمع م

 . KPشآت ني مفض نخفمي النوى التأمي المستحاب وأصممؤمن عليهل ا غيرفضنخالم

 صيل أو حمارسة التو م أنفيذ بتشر مبارو غي أشراء مباالل إجر من خميقو الذي خصالش –الديون  حصيلوكالة ت
  ي ديون.مشتردائن أو  لقح بأنه مستم المزعو أوقحتمس المبلغ التحصيلمحاولة 

 خات  والبخااماتية والدعادزات الع، العكارال ال الحصالمثيل  سبىعل – ( DME )معمرةية الت الطبمعداتشمل ال
ة المتحركي راسوالكي المنزل  فخدامب لالستى الباللجر ع اوحداتة وين معضألغراخصصة المادات واإلمد

 المعدات ر يي معابموجو محدد با هكمة يزلماالت المنعتن لالسجيكسة األجهزفى وأالمستشة أسرمشايات ووال
 بائر لج الثية )مطناعالصاف واألطرا عضاءأل اويمتق DME رة المعمية  الطب المعداتملتشوال . DME مرةية المعطبال

 مشة قواألية صفة طباعة بدون وات المبمستلزمات( والزممستلعية والناة االصطالحنجروظام ويم العتقية/ يكامينالد
  (.الجروحادات إمدية وولمسالك البت المازمستل)مثل جات  المنسوأو

 ا سواءياسة،  السي هذهفة د المحدةلياألهر ييعا عليه مبقطتن الذي صخالش –هل مؤالمريض ال
أو  Medicaid أو  Medicareل مج عام )مثنا برمن خاللية ى تغطل عل يحص(2يه أو )ن عل مؤمير( غ1ض )ريالمكان 

  خطة بموجبيه ( مؤمن عل3 )ي( أو ن الصحادل التأميبالل تن خا مشراءهم يتي مة التمدعوة الحيلص ارعايةتغطية ال
 . KFHP الل ن خمول بالتغطية مش م(4أو ) KFHPج امرنبير ية غصح

 

 اجة لح امة لتقييخصيشى الرضالممات معلو لمراجعة خدمون يستثلف ثارئعو طبا – خارجية ت الدر البيانامصا
  ىل عاءانب ضيرم لك ميقت يتال ةماعال تالجسال تانايب داعوق اسسأ ىلع موقي جذومن مادختسا لال خنم ةيالمال
  . يةمالض الريالمرة دقرجة ب دسا أجل حمنر ييالمعاس نف

ً

 ة حي الصدماتلخ ادارة إهادما تحدالفقر ك ىاس مستوقيي لدخل السنوات المستوي –( FPGدرالي )لفر اقلفخط ا
ً . يالردفال لجسال يف ايونس ثدحيو ةيكيرمألا ةيرشبالو

 الصحية وة يمال التغطية الاراتاف خيتكشس اى فيرضماعدة المسة لتخدممسلية الالعم – الماليةاالستشارات 
 المالية رات شاتالس ابلم طمكنهلذي ي اىضالمر. KP تشآي منفمة مقدات الالخدمير ظع نفحة للدالمتاة تلفالمخ

  ينيمأتال ءاطغال باحصأو مهيل عنمؤمال ريوغ ايتاذ عفدالب نوموقي نم ،رصحال ال الثمال ليبس ىل ع،نولمشي
 . لمريضلكاملة ل ااماتتزاء بااللوفى الالقدرة علم  عن عدوابرعن فض ومنخالم

ً

   ه:أدناهو موضح  ماد ك للفريشمعية الوضع الحال -وى بال مأ

 ورة هجالم ينالمبارصفة وألهات وازتنالمارات وي السثلمر، سكان البشة لل المخصصرياكن غي األمف •
  ارع(. الش)في

  ئ.ارطولوى لمأي ف •

 أو رعشوا من اللصي األفادمون القى  مأو لهميساص الذين لخص لألش داعم مخص أومؤقتن ي مسكفأو  •
  رئ.ئ الطوامالج

  وأ ىفشتسم يف ي(الوتال ىل عاموي  30 ىتح )اريصق اتقو يضقي هنك لهالأع ةروكذمال نكامألا نم يأ يف •
 . أخرىمؤسسة 

 آخر ند مسكال يوجوي  األسرعنف من البرود اله أو يريةية خاصة سكنمن وحدوع بد خالل أسررض للطسيتع •
  ن.كمسى الول علحصة للطلوبالم الدعم تشبكارد وموار إلى اليفتق الذي خصوالشله، دد مح

ي لت اإلدمان االج عية أوالعقلصحة الج الآت عمنشل سات، مثسمؤإحدى الن ع مبوخالل أسراجه  إخسيتم •
 لية ماد الارومال هيد لدوجت الو ه لددحم رآخ نكسم دوجي الو ةيالتتم اموي 30 نم رثكأل اهب اميقم صخشال ناك

  سكن.لى  عحصولوبة للمطلماعي الالجت ام الدعبكاتوش

 

ً ًً

ًً
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KP – شمل ت Kaiser Foundation Hospitals ةلمؤسسالصحية خطط ى والتشفمسبعة للات التاادوالعي  
Kaiser Foundation Health Plans  ات موعومجPermanente Medical Groups ة شركء ثناست، باهاروعفطبية وال 

Kaiser Permanente ن للتأميKaiser Permanente Insurance Company )KPIC,( . 

 

 KP لة أو مستأجركةلوممى، بن للمجيةارلخوالية خالدا بك الجواني ذلفا ، بمديةماشآت أي من –  KPت منشآ
 كة ر التابع لشقطاب أو النىض )مثل المبيللمرم الرعاية تقديي ذلك ف ماب، KPشركة ية للارتجال المأداء األعض غرب

KP شركة ع لر التاببنى غيى للمألخر ايةرجو الخا أية الداخلق المناط الوحدة أوأوKP) . 

يد لتحدض ريالمة من قدمالمارجية خات الأو المعلومانات بير الادمصخدام استريقة ط  –ية د المالوارحص المف
 كان دخل ا  إذمالى  عبناءا MFAية  الطبرعايةية للمالاعدة  مسة أوامية عغطامج تن برىلصول عحلأهل لمدى الت

  ي.رالالفدر الفقخط  لدة المحدئويةمبة ال من النسررد أكب الفرةأس

ن ليمؤهى الضى المرة إلف الطبيكاليع التفلدح النقدية  يقدم المنجامبرن –( MFA)ية لطبمالية اساعدة الالم
 ا نفذوست انوالذيوية واألدجات نتلماو يئز جوأ يلك لكشب ايبط ةيرورضال تامدخلا فيالكت عفد مهنكمي ال نيذال
 الرعاية لفة ع تكفاعدة لدمسبالخاصة مج الرناير الباياد معرفى األعل قب أن تنطبجية. والخاصامة ع العف الددرصام

   جزئي.و أكاملبشكل 

ً

 وح جر الاششلطبية و ااتقر والعالالجبائثل دام مخادة االستعلة إلقابير الية غطبد المواال –ة بيالطالمستلزمات 
  يتال داومال ءانثتسابو ،ايبط ةيرورضال ةمدخال ميدقت ءانثأ صرخم ةيحص ةيارع مدقم لبق نم ةمدختسمال تادامضالو

  ر. آخدر مصنا ميهلل عيحصض أو يا المريشتريه

ً

ي فا اهلق يت التيرعايةقابل الض مريمى اللترة عمفوف اليمن التكالء جزال –رضى لمعلى ارتبة يف المتتكالال
 ت مرضى لياية وصيدطب البتمكامباني الية،  المراكز الصحت،ستشفياالمادات يات، عيمستشفل الثم) KP منشآت

ً . ايموك حولمم ةيحص ةيارع جمانرب وأ نيمأتال لبق نم اهن عضيوعتال متي ال يتال ة(يرجاخال تادايعال

 الدخل يذو Dء جزال KP Senior Advantage Medicareضاء  أعى إليةمالاعدة السالميقدم  –ة  الصيدلينازلت
  يتال نييرجاخال ىضرمل لايبط ةفوصوملا ريقاقعل لةبسنالب ةفلكتال يف مهتص حلمحت مهنكمي ال نيذال ضفخنمال
 . Dالقسم  Medicare ا يهطيغ

ً

 ية صحعاية الدمات الرم خي تقدتية الت الحكومالكا الو و/أويةحالربير ات غن المنظمام منظ – ن ألماشبكة ا
 أجلم وأ ةسينك وأ ةيعمتجم ةداي عوأ ما عىفشتسم لثم تاعمتجمال دأح يف اظ حلقألا وأ نينمؤملا ريغ لةرشابمال

  خ.ة إل مدرسلة أومتنقحة حدة صوين أو للمشرد

ً

ٍ ً  ه، أن اصة بلخ اةحيصعاية الرللجود تغطية م من ورغى الجد، علي الذي شخصال – فكاير غ نايم تأمنؤم
 مالي ء بل ععة يمثط المقتوالمبالغ المشتركة اتأمين والتتركةمشات الوعفمدلن واساط التأميق أعفزام بداللتا
 تي  اليف التكالبسببورية ية الضرصحعاية الدمات الرخلى ض عيل المر حصوم أو عدري تأخيف ببيتسبير ك

 . ه الخاص جيبا منعهفيد

 
 

 

ة والي من ال دعمدرالية أوفمالية اعدة  مسة أويرعاية صحمين ه تأوجد لدي ال ي الفرد الذيهو – ن غير المؤم
  صحية.عاية المات الر خدكلفةع تف داعدته فيمسل

 ر من ر أكثة للخط عرضممتهم وسالصحتهبر ي تعتتية الفالديموغراعات موالمج – طر رضين للخلمعالسكان ا
 . رىخ ألةط عوامل معي أ السن أوأوق  العرمرض أو أو التصاديقالواماعي ت االجوضعة للن نتيجيالسكان العادي

 ضع ه في ون أنيتبيص شخر أي ضا بإحتلطا السبةمطال المحكمة لهاأبدي تة التليالعم –إلحضار وابط أوامر الض
  يف.وقكرة الت مذثلممة، حكالممام  أين مدعصيان
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 Kaiser Permanente Washington  :الملحق

 2023، يناير 1  :الملحق يانتاريخ سر
 

I. ت منشآKaiser Foundation Health Plan ي فWashington. على سة السيا هذهقبطتن  
 بعة تادات اليات، العيامستشفل الثم) WAي ف Kaiser Foundation Health Planشآت ة منفكا
  تتضمن ة.ارجيلخ ااداتيى العضيات مريدلصلطبية( و ابتا المكيمبانة ولمراكز الطبي اى،مستشفلل

  ي:يلا م Washingtonي ف Kaiser Foundation Health Plan تمستشفيا

Kaiser Permanente Central Hospital 
 

II. اسة يوجب سة بموغير المؤهل ةة المؤهلفياإلضمات االخدMFA . 

a. ةة المؤهلفياإلضمات االخد  

i. لبق نم اهبلط متو ايبط ةيرورض نوكت نأ ررقت يتال ةيعمسالدات ساعالمل وسائ 
 . KPي فمع ست/ال السمعيازرك من خالل ماؤهشرايتم  KP خدمة فير فمو

ii. رفوم لبق نم اهبلط متو ايبط ةيرورض نوكت نأ ررقت يتال ةزهألجاو ةيرصبال مزاولال 
 . KPة من ري البصرعايةن خالل الا مراؤهم شيتو  KPي فخدمة 

ً

ً

 

III. ة ن لسياسيوغير الخاضعين ة الخاضعمالخد دمومق MFA. ي فدمة خمقدمي المة ائقر فتتو 
KFH ية بطعاية الرية للمالاعدة المسالسة بسياولين شمالمير ن وغمشموليالMFA  اناجم روهمجلل 
 ي تالال MFA KFHP/H مؤسسة مستشفيات  لةة الطبيلرعاي ليةمالاعدة المسع الق موعلى

ً

www.kp.org/mfa/wa . 
 

IV. ول على حصب ال طلديمقة تييف وكمجنا البروماتعلم MFA. امج ات برنلومعر مفتتو MFA  
 ة يطسة بات بلغخصوملت ماليع والتبات،طلاذج المون ،MFAامج برنياسة المن سنسخ متضمنة 

 ض ريمن لل. يمكبوعةطسخ موني ترونل إلكفي شكمقابل، ن م، دوموع(، للالبرامجيبات ال، كت)مث
 ا ق بمة طري عدف، KFHP/Hا من هليعصل يحي ة الترعايد البعاء أو ثنأ، MFAامج  لبرنبلطالتقدم ب

 من  5.4و  5.3سام قراجع األالورقي. ) لبلط اقن طريع وأ ،فتاهال قيرط ن عوأ ،ايصخش كذل يف
  .( السياسة

ً

a. قع و معلىجود وي المإللكترونب اديم الطلتق وم بتعبئةقKFHP/H ني.اإللكترو   
 ي نإللكتروا  MFA عقوم نم اينورتكإل هميدقتو بلطال تامولعمب ءدبال ضيرمال عيطتسي

 . www.kp.org/mfa/waى عل

ً

b. وقع ج من ممابرنمات اللوعمل قم بتنزي KFHP/H ن ة منيوخ اإللكترنسال وني.إللكترا
 . www.kp.org/mfa/waي نروتإللكا MFAع قمو على امج متاحةن البروماتعلم

c. يقعن طرامج رنبالمات لومن معة نيو إلكترنسخر فتتو .ايونتركإلج منابرالت اموعلم بطلا 
 . بللط اعند medfinassist@kp.orgى وني علإللكتر ابريدال

d. رة وفامج متنبرت المالومع .ايخصشك بدم بطلقتو أمج برناالعن  ماتوعلمى علل حصا 
  ،Iالقسم ي فرجة مدال Kaiser Foundation Hospitalsي فارئ ول والطوسام القبق أفي

Kaiser Foundation Hospitals .شآة ن كل مال في األعمبتي مكف الموظفون رفما يتوك 
 ي أي فيل التسج بكت أو ماري التجبكتالمي فن احوفون متظموال. KPي ف جلة العاةلرعايل

 .  Kaiser Permanente  من مرافقمرفق

e. ر عبوظفون المر فتوي اتف.ر الهطلبك عبدم بو تقمج أان البرمات عنعلو المطلبا
 صول ح للبل بطي التقدمفض ياعدة المرومس  MFA لية  أهيدحد وتوماتعللم اديمالهاتف لتق

 حتى ااحبص 8:00، من ةلجمع اىن إلن االثنيين م الموظفإلىول يمكن الوصو. MFAى عل
  :ىل عئداهال طيحمال تيقوتب ءاسم 5:00

 ( TTY 711) 4014-442-800- 1ف: م الهاتقر 

ً

ً

ً
ً

  

http://www.kp.org/mfa/wa
http://www.kp.org/mfa/wa
mailto:medfinassist@kp.org
http://www.kp.org/mfa/wa
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f. وماتل معبطل لمريضيمكن ل  يد.البرطلبك بدم بو تقمج أان البرمات عنعلو المطلبا 
 امل عن الك MFA امج  برنبم طلتقدين خالل م MFAي فك ترا لالشبطل ديموتقامج رنالب
  :ىد عليبرباللبات لطوامات علوالمبات لطال  إرسمكنييد. بر القيطر

 Kaiser Permanente MFA Program
 PO Box 34584

 Seattle, Washington 98124-1584
 

g. يأ ىإل ايصخش ةلمتكمال تابلطال ميلست نكمي .كمالهإعد  بياخصشب الطلم سل  
 . KP شآت ة من منشأي أي منف مال أعبكتأو مل  تسجيبكتم

ًً

 

V. ى ل علحصوة لللياأله مدى يدند تحدر عتبان االععيبض مريسرة ال ألذ دخ أختمي .هل التأاييرمع 
MFA( .السياسةمن 5.6.1سم  القراجع ).  

.a اليدرفقر الفيمن خط ال % 300ى ا يصل إل: ميةمالد الارمور الر اختباييمعا  

 

VI. ا هضتفرتي الغ الم المبتقو مات.خصوجدول الKP المالية دة ساعلمتأهلون لن يى الذيرضالمى عل 
 . امجيض للبرنأهل المرلتة  المستخدمةير األهليي معاعنو على الطبية

a. ر يي معايبيلذي ض الريالمقى سيتل  .يةالمالد راوالمص حفر يعاي لمفوتسمض المري
 ض أو مريلى الة عتبرف المتكاليالت ىلع يجيردت اسسأ ىل عامص خةيالمال دراومال رابتاخ
 مصخال غلبم ددحي .اهن عالوؤسم ضيرمال نوكي يتال ةمدقمال تامدخال فيالكت نم اءزج

  ي:تالو ال النحىلض عريالمة سر أ دخلبحس

ٍ
ً

َّ ُ ً ً

خط هات ة لتوجيلمئويالنسب ا
 ييدراللفر اقلفا

عدة م المساخص
  المالية

 إلى  من

 % 100 خصم % 0 - % 200

 % 75 خصم % 201 - % 250

 % 50 خصم % 251 - % 300
 

 ين  أو تضمملالكاي بتبقالم غبلالمع ف دبج(، ي% 100من ل قي )أزئم جذا تم منح خصإ
  د.وائفون ع دفة دعداد خطار إلخي

 
VII.  وترة عادة فملغ الب المباحساأساس( AGB). ت ستشفياد محدتKFHP/H ترة مفوالغ البالم 

  ةقيرط مادختساب ايبط ةمزالال ةيارعال وأ ئراوط ةال حيأل (Amounts Generally Billed, AGB) ةداع

 علقة ات المتالمعلوم. AGBل ي معدفعاية رسوم الرجمالي  إبضر قن طريا مضى عيمفر كيالتف

 ي ي التالتروناإللك MFA KFHP/Hع ق مولىاحة عتب مسالحوا( AGB ) ةدا عةرتوفمال غالبمال رعسب

www.kp.org/mfa/wa . 

ًً

ً
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