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ات قة تغييررو

عضاء ت على نسختك من كتيب أأات التي طرل التغييرمات مهمة حوفيما يلي معلو
Kaiser Foundation Health Plan, Inc. لخطة 2019-2020 لعام 

L.A. Care Health Plan 

ح المدمجينفصاج الذنموليل التغطية وبد ًيضاعضاء الخاص بك أف كتيب ال َُعري
(Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, EOC/DF)ات هذه قة التغييرر. تسمح لك و

ات إلى جانب كتيب قة التغييررحتفاظ بوجى الر ُعضاء. يت على نسختك من كتيب الأالتحديثات التي طرات وف على التغييربالتعر
عضاء الخاص بك. ال

نها ات إما أن هذه التغييردناه. إأ 2019-2020عضاء الخاص بك لعام ت على كتيب الأات المهمة التي طرصف التغييرلقد قمنا بو
ذا كان التغيير دناه عما إحظات أدنا ملروعضاء الخاص بك. لقد أدة في كتيب الجوقسام موو تحل محل أصاف جديدة أوتضيف أ

و استبدال. ضافة أإ

عضاء الخاص بكة كتيب التمديد فتر

 .2020يسمبر د 31ية لغا 2019ليو يو 1 من نلاييسرف سوو 2019-2020م لعابك  صلخااءعضالاكتيب  ةفتريد تمدتم  لقد 

 2ان »كيفية عمل خطتك« في الفصل ضافتها تحت عنوة تمت إفقر
عضاء الخاص بك. كتيب ال 2ان »كيفية عمل خطتك« في الفصل من ضافة النص التالي تحت عنوتمت إ

سسات التي لة بالتغطية بين المؤل على الخدمات المشموعمليات كيفية الحصوايا وع سياسات المزن تتنومن الممكن أ
ل مات حول على معلوغب بالحصوذا كنت تر. إL.A. Care Health Planدي وتقدم الخدمات ضمن شبكة مز

قم على الر L.A. Care Health Planعضاء تصال بخدمات أجى السسات التي تقدم الخدمات، فيركيفية تغيير المؤ
(TTY 711) ع. سبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24 على مدار 1-888-839-9909 

المسافة قات السفر ووعاية( عن أل على الر)كيفية الحصو 3قسم جديد في الفصل 

عضاء الخاص بك. عاية إلى كتيب الل على الرالمسافة للحصوقات السفر ووصف التالي لضافة الولقد تمت إ

عايةل على الرالمسافة للحصوقت السفر وو

عاية. تساعد هذه المعايير في التأكد ل على الرالمسافة للحصوقت السفر ومبادئ و Kaiser Permanenteيجب على  
ا عن المكان الذي تعيش فيه. تختلف ًو بعيدة جدة طويلة أار إلى السفر لفترضطرن العاية دول على الرتك على الحصومن قدر

ا على المقاطعة التي تعيش فيها. ًالمسافة اعتمادقت السفر ومعايير و

497608163LaAb 
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المسافة هذه، فيمكن استخدام معيار مختلف يسمى معيار قت السفر وعاية لك خلل معايير وفير الرذا لم نتمكن من توإ
 )باللغة kp.orgة جى زيارالمسافة للمقاطعة التي الذي تعيش فيها، فيرقت وع على معايير الوطلل البديل. للصوالو
TTY)قم عضاء على الرتصال بخدمات الا ال ًيضنجليزية(. يمكنك أال  711) 1-800-464-4000. 

تصال ا عن المكان الذي تعيش فيه، فيمكنك ال ًعاية هذا بعيدفر الركان موخصائي وعاية من أل على رذا كنت بحاجة للحصوإ
(TTY 711)عضاء على بخدمات ال خصائي يقع عاية من أر على الرل على المساعدة في العثوللحصو1-800-464-4000
ت اصلسيلة موتب لك ون نرن تطلب منا أب، فيمكنك أقرخصائي أعاية لك مع أيجاد رذا لم نتمكن من إب منك. إقرفي مكان أ

ل صوذا لم تتمكن من الوا إ ًا عن المكان الذي تعيش فيه.يعتبر المكان بعيدًخصائي بعيدذا كان هذا الخصائي حتى إاجعة ألمر
 ًن نافذال بديل قد يكوصوي معيار والمسافة الخاصة بمقاطعتك، بغض النظر عن أقت السفر وخصائي ضمن معايير وإلى هذا ال

مز البريدي الخاص بك. في الر

عاية( ل على الر)كيفية الحصو 3عاية العاجلة في الفصل استبدال قسم الر

. استخدم 2019-2020عضاء الخاص بك لعام د في كتيب الجوصف الموت هذه الوقة التعديلرعاية العاجلة في وصف الريحل و
جع لتغطيتك. هذا كمر

عاية العاجلة الر

إليها  جللخدمات التي تحتاهي للحياة. و ًو التي تشكل تهديدائة أالطارت الصحية الحالو ت الصحية أللحالليست عاية العاجلة الر
ل عاية العاجلة الحصواعيد الرصلً. تتطلب موو تفاقم لحالة صحية تعاني منها أصابة أو إثر على صحتك أقاية من تلف بالغ يؤللو

ن ن تكومن الممكن أو L.A. Care Health Planج منطقة خدمات خطة ذا كنت خارساعة. إ 48عاية خلل على الر
ذن لم في الو أنة أو سخوو التهاب في الحلق أد أت برعاية العاجلة لحالن الرلة بالتغطية. قد تكوعاية العاجلة مشموخدمات الر

مة. موو خدمات الت أاء في العضلو التوأ

( TTY 711)قم عاية العاجلة، اتصل على الرل على الرللحصو (1-833-574-2273) 1-833-KP4CARE تحدث و
ع(. سبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24فر على مدار خص )متوعاية صحية مرخصائي رإلى أ

افقة ل على موعاية عاجلة. ل يتعين عليك الحصوة رب منشأقره إلى أّجج المنطقة، فتوعاية عاجلة خارذا كنت بحاجة إلى رإ
 لن تدفع Medi-Calعاية عاجلة، فإن كنت بحاجة إلى ريات المتحدة ولج الوخار ًاذا كنت مسافرخيص مسبق(. إمسبقة )تر

عايتك. مقابل ر

قم الهاتف المجاني عاية عاجلة للصحة العقلية، فاتصل بخطط الصحة العقلية بالمقاطعة على رلة رعايتك مسأذا كانت رإ
ة نت، تفضل بزيارنتراتف المجانية للمقاطعات عبر القام الهوع. لتحديد جميع أرسبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24ح المتا

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx نجليزية(. )باللغة ال

عاية عاجلة، باستثناء مقابل المعدات د بحاجة إلى رن ل تعوج الشبكة بعد أدين من خاروعاية المتابعة من مزنحن ل نغطي ر
د وعايتك العاجلة، فإن مزجل ذات صلة برذا كنت بحاجة إلى معدات طبية طويلة الجل الخاضعة للتغطية. إالطبية طويلة ال

ا. ّن يحصل على تصريح مسبق منعاية غير التابع للشبكة يجب أالر
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عاية( ل على الر)كيفية الحصو 3صف قسم غير تابع للشبكة في الفصل استبدال و

د في كتيب جوصف الموت هذه الوقة التعديلرصلية في وج نطاق منطقتك الو خدمات خارصف غير تابع للشبكة أيحل و
جع لتغطيتك. . استخدم هذا كمر2019-2020عضاء الخاص بك لعام ال

ج المنطقة التي تسكن فيها و خارج الشبكة أخار

 .Kaiser Permanenteء الذين ليس لديهم اتفاقية عمل مع لج الشبكة هم هؤن خاروفرالمو

عاية غير تابع للشبكة باستثناء فر رن تذهي إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( قبل أل على مويجب عليك الحصو
التالية: ت الحال

ئة عاية الطارالر	

عاية العاجلة الر	

عاية الحساسة الر	

عاية غير تابعين ي رفرعاية التي تحصل عليها من موجب عليك الدفع مقابل الرافقة مسبقة، فقد يتوذا لم تحصل على موإ
جه إلى العناوين التالية في عاية الحساسة توالرعاية العاجلة والرئة وعاية الطارمات عن خدمات الرللشبكة. للمزيد من المعلو

هذا الفصل. 

ة ضمن شبكة فرغير متوو Medi-Calلة بالتغطية من قبل مشمو ًرية طبياوذا كنت بحاجة إلى خدمات ضرإ
Kaiser Permanente ل على هذه الخدمات. ج الشبكة للحصوعاية خارفر رم بإحالتك إلى مونقوافق وف نوفسو

لية وعاية الج الشبكة، فتحدث مع مقدم الرذا كنت بحاجة إلى المساعدة في خدمات خارإ
(Primary Care Provider, PCP) قم و اتصل بالرالخاص بك أ(TTY 711) 1-800-464-4000. 

عاية و رئة أعاية طارعاية ليست ركنت بحاجة إلى رو ًافياخصة جغرالمر Kaiser Permanenteج منطقة ذا كنت خارإ
(2273-574-833-1)قم عاجلة فاتصل على الر 1-833-KP4CARE)711(TTY عاية خصائي رتحدث إلى أو

كنت بحاجة إلى يات المتحدة ولج الوخار ًاذا كنت مسافرع(. إسبويام في الأ 7م و ساعة في اليو 24خص )على مدار صحية مر
عايتك. لن تدفع مقابل ر Medi-Calعاية عاجلة، فإن ر

 بتغطية Kaiser Permanenteم ئ. تقوارفة طوب غرقره إلى أّجو توأ 911قم ئة، اتصل بالرعاية الطارل على الرللحصو
ل في خوئ التي تتطلب داربحاجة إلى خدمات الطوو المكسيك وا إلى كندا أ ًذا كنت مسافرج الشبكة. إئة خارعاية الطارالر

بحاجة إلىو المكسيك وج كندا أا خارًلي ا دو ًذا كنت مسافرعايتك. إبتغطية ر Kaiser Permanenteم المستشفى، فستقو
عايتك. بتغطية ر Kaiser Permanenteم ئة، فلن تقوعاية الطارالر

ج المنطقة التي تسكن و خارعاية غير التابعين للشبكة أي الرفرة من خلل موفرص الخدمات المتوسئلة بخصوذا كانت لديك أإ
(TTY 711)قم فيها، فاتصل على الر 1-800-464-4000. 
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الخدمات( ايا و)المز 4ايا الجديدة إلى الفصل صاف المزوضيفت أأ

التغطية. ايا وص المزعضاء الخاص بك بخصودة في كتيب الجومات الموضيفت إلى المعلوقسام جديدة أقسام التالية هي أن الإ

التطعيمات 	

افقة ن موفرين ضمن الشبكة بدوحد الموو أليات الشبكة أحدى صيدل على تطعيمات البالغين )حقن( من إيمكنك الحصو
سات التطعيم ستشارية الخاصة بممارصى بها من قبل اللجنة الصي باستخدام الحقن المومسبقة. نحن نو

(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) اض مرة على الاكز السيطرالتابعة إلى مر
 .(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)قاية منها الوو

ج السمع )السمع( عل	

ضافة إلى  ا بالًضى غير المقيمين على خدمتين شهريج السمع للمرنحن نغطي الخدمات السمعية. تقتصر خدمات عل
افقة مسبقة على ن نصدر موج النطق. من الممكن أخدمات علظيفي وج الوالعلي ود الفقرج تقويم العموعلبر وخز بالالو

ة الطبية. روضافية حسب الضرخدمات إ

ريدية الوالتغذية المعوية و	

نغطي منتجات ل الطعام بشكل طبيعي. نحنيصال التغذية للجسم عندما تمنعك الحالة الطبية من تناوق إستخدم طر ُت
ة الطبية. روريدي عندما تشكل الضرالحقن الوالتغذية المعوية و

لية م المسالك البوازلوصطناعية وم الفتحات الازلو	

لية. م المسالك البوازلوصطناعية وم الفتحات الازافقة المسبقة على لول على المويجب الحصو

م ازصقة. نحن ل نغطي اللواد اللالموي وم الرازلوأكياس التصريف ولية وة البوالقسطرمي وستونحن نغطي أكياس ال
ات. و الميزة أيضا المعدات الفاخرل نغطي أفاهية. وو الراحة أاض الرغرالمخصصة ل

سسات التي افقة مسبقة( بين المؤل على تصريح مسبق )مون خاضعة للحصوع الخدمات التي تكوحظة: قد تتنومل
ل كيفية مات حول على معلوغب بالحصوذا كنت تر. إL.A. Care Health Planدي وتقدم الخدمات في شبكة مز

قم على الر L.A. Care Health Planعضاء تصال بخدمات أجى السسات التي تقدم الخدمات، فيرتغيير المؤ
(TTY 711) ع. سبويام في الأ 7م و ساعة في اليو 24 على مدار 1-888-839-9909

التثقيف الصحي 

عاية هم من مقدمي الرو غيرأ PCPاد التي يقدمها الموامج والبرات التثقيف الصحي وعة من استشارعة متنونحن نغطي مجمو
ة. و زيارعد أخلل مو

ر نشط اد التعليمية لمساعدتك على القيام بدوالموامج والبرات التثقيف الصحي وعة من استشارعة متنوا مجمو ًيضنحن نغطي أ
بو(. الري وض السكرمنة )مثل مرت المزالحالجهاد وة الدارإخين وع عن التدقلامج التحسينها بما في ذلك برفي حماية صحتك و
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تصال بقسم التثقيف الصحي في جى الادنا يرموامجنا وبرات التثقيف الصحي التي نقدمها ول استشارمات حولمزيد من المعلو
(TTY 711)قم عضاء على الرتصال بخدمات الا ال ًيضفق الخطة المحلي لديك. يمكنك أمر جه و توأ1-800-464-4000

نجليزية(. )باللغة ال kp.orgابط ني على الروقعنا اللكترإلى مو

 ًلين جنسياخدمات المتحو

و عندما تفي أ ًرية طبياون ضرايا عندما تكوجتماعي( كإحدى المزع ال)خدمات تأكيد النو ًلين جنسيانحن نغطي خدمات المتحو
ميمية. احة الترالخدمات بمعايير الجر

الخدمات( ايا و)المز 4ايا في الفصل صاف المزواستبدال أ

دناه قسام أع إلى الجوجى الر. ير2019-2020عضاء الخاص بك لعام دة في كتيب الجوصاف المووقسام التالية محل التحل ال
جة. ايا المدرصاف محدثة لتغطيتك للمزول على أللحصو

ي ي الدموخدمات غسيل الكلى/ الغسيل الكلو	

من( ي )غسيل الكلى المزي الدمولك بتغطية خدمات الغسيل الكلوم كذا. نقوًمة طبيزجات غسل الكلى اللم بتغطية علنقو
 Medical Groupاسطة عة بوضوفي جميع المعايير الطبية المون تستوخدمات غسيل الكلى الصفاقي. يجب أو
ي.ة التي تقدم خدمة الغسيل الكلواسطة المنشأبوو

ل نشمل بالتغطية:  

ات ميزم وازلوة وو معدات فاخرفاهية أو الراحة أمعدات للر	

لة للسفر لية محموة غسيل الكلى المنزجهزو الملحقات لجعل ألدات أات غير طبية، مثل المودوأ	

 (”Durable Medical Equipment, “DME)ة المعدات الطبية المعمر	
ن ن تكورية طبيا التي يصفها لك الطبيب. يجب أوات الضردوافقة مسبقة. نحن نغطي الة موتتطلب المعدات الطبية المعمر

ة. عاقات الجسدية الكبيرو لمنع المية أنشطة الحياة اليورية لمساعدتك في أوات ضردوال

ذا كان هذا العنصر صفة طبية من الطبيب إى مع وخرالخدمات الالمعدات الطبية وم وازو استئجار اللواء أنحن نغطي شرو
افقة مسبقة عليه. تقتصر التغطية على العنصر القياسي من المعدات الذي يلبي احتياجاتك حصلت على موا وًا طبيًمزل

ل نظير المعدات عندما ق العادن تدفع لنا سعر السوو أ ُعيد المعدات إلينا أن ت. نحن نختار البائع. يجب أ ٍالطبية بشكل كاف
قف عن تغطيتها. نتو

ل نشمل بالتغطية: 

ئة كما هو ات باستثناء مضخات الثدي من فئة البيع بالتجزو الميزة أو المعدات الفاخرفاهية أو الراحة أسائل الرو	
اليد« في هذا الفصل المومة وموعاية الان »رماتها« تحت عنومستلزان »مضخات الثدي وضح تحت عنومو

ة التي جهزمية مثل معدات التمارين )بما في ذلك النشطة العادية للحياة اليوات غير المخصصة للحفاظ على الدوال	
و الرياضية( فيهية أنشطة الترضافي للفير دعم إتهدف إلى تو

 النظافةمعدات 	 
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و المصاعد نا أات غير طبية مثل حمامات الساودوأ	

تك و سيارلك أت على منزالتعديل	

ماتها( مستلزاقبة السكر في الدم وة مرجهزى )باستثناء أخراد الجسم الو موة فحص الدم أجهزأ	

ضع قف التنفس عند الرئتين باستثناء شاشات توو الرنية للقلب أوالشاشات اللكتر	

ستخدام ء الو سوقة أو السرع أو استبدال المعدات بسبب الضياح أصلإ	

غب ذا كنت تر. إL.A. Care Health Planدي وصفات ضمن شبكة مزجيهات كتيب الوع تون تتنوحظة: يمكن أمل
عضاء تصال بخدمات أجى السسات التي تقدم الخدمات، فيرل كيفية تغيير المؤمات حول على معلوبالحصو

L.A. Care Health Plan قم على الر(TTY  711 )  7م و ساعة في اليو 24 على مدار 1-888-839-9909
ع. سبويام في الأ

ي د الفقرج بتقويم العموخدمات العل	

ي. تقتصر ج اليدوي بالعلد الفقري، ويقتصر ذلك على المعالجة للعمود الفقرج بتقويم العموم بتغطية خدمتين للعلنقو
خدماتظيفي وج الوالعلالسمع وبر وخز بالضافة إلى الوا بال ًي على خدمتين شهريد الفقرج بتقويم العموخدمات العل

ة الطبية. روى حسب الضرخرافقة مسبقة على خدمات أن نصدر موج النطق. من الممكن أعل

ي: د الفقرج بتقويم العمول على خدمات العلهلة للحصوعضاء مؤالفئات التالية من ال

؛ 21ن سن طفال دوال	

ا بعد انتهاء الحمل؛ ًميو 60امل حتى نهاية الشهر الذي يتضمن النساء الحو	

و ت تحت الحادة؛ أعاية للحالة رو منشأسطة أعاية متوة رو منشأة أة تمريض ماهرن في منشأالمقيمو	

ضى غير المقيمين في المستشفى في عيادة قسام المرعضاء عندما يتم تقديم الخدمات في أجميع ال	
و عيادة صحة ريفية أ (Federally Qualified Health Clinic, PCP) ًالياهلة فدرصحية مؤ

(Rural Health Clinic, RHC) 

خدمات طب القدم 	

بائي الكهرستفادة والكي والحراحي والجرج الطبي والعلة الطبية للتشخيص وروجل حسب الضررج النحن نغطي خدمات عل
تار التي تحكم والت واحي للعضلج غير الجرالعلخل في القدم وتار التي تدوالللقدم البشرية بما في ذلك الكاحل و

القدم.  ظائفو

بر خز بالالو	

من مزمستمر ولم شديد واك أدرو تخفيف إو تغيير أقاية من أبر للوخز بالفي حالة الو ًرية طبياوم بتغطية الخدمات الضرنقو
نه( على و بدوبائي أبر الكهربر )باستخدام تحفيز الخز بالج بالو. تقتصر خدمات العلًفة عامةوناجم عن حالة طبية معرو

نج النطق. من الممكن أخدمات علظيفي وج الوالعلي ود الفقرج تقويم العموعلالسمع وضافة إلى وا بال ًخدمتين شهري
ة الطبية. روضافية حسب الضرافقة مسبقة على خدمات إنصدر مو
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ج المهني العل	

الخدمات التعليمية ج والعلج وتخطيط العلظيفي وج الوظيفي، بما في ذلك تقييم العلج الونحن نغطي خدمات العل
دج بتقويم العموالعلالسمع وبر وخز بالضافة إلى الوا بال ًظيفي على خدمتين شهريج الوستشارية. تقتصر خدمات العلالو

ة الطبية. روضافية حسب الضرافقة مسبقة على خدمات إن نصدر موج النطق. من الممكن أخدمات علي والفقر

ج النطق عل	

ج النطق على خدمتين شهريا. تقتصر خدمات علم طبيزج النطق اللنحن نغطي عل السمعبر وخز بالضافة إلى الوا بال ًً
ضافية حسب افقة مسبقة على خدمات إن نصدر موظيفي. من الممكن أج الوالعلي ود الفقرج بتقويم العموالعلو

الطبية. ة روالضر

الخدمات البصرية 

هلً، نغطي الخدمات التالية: ذا كنت مؤإ

تينية ون الرصات العيوفحو	

ًمر طبيام الذا لزضافية إصات العين الا. تتم تغطية فحو ًشهر 24ة كل تيني مرونحن نغطي فحص العين الر

ات الطبية النظار	

قل ديوبتر على ال 0.75صفة طبية تقدر بـ ذا كانت لديك و ًا إشهر 24العدسات( كل طار وات الطبية )الالنظار	

ت َقر ُو ساتك أو فقدت نظارديوبتر أ 0.50صفتك الطبية بما ل يقل عن ت وذا تغير ًا إشهر 24ة طبية بديلة خلل نظار	
ها. و كسرقتها أو سرة الخاصة بك أن تبلغنا بكيفية فقد النظارك. يجب ألم يكن خطأحها( وصلل يمكن إت )ورو كُسأ

لك  ًا على حصوشهر 24قل من ( عند انقضاء مدة أ80$ات القديمة )حتى طارلة بنفس نمط الات المستبدطارن التكو
ات على النظار

العدسات 	

و بديلة. ات جديدة أية عدسات نظارلفر الوتو

ات طارال	

ق بين ن تدفع الفار، يجب أ80$ز تكلفتها ات تتجاوت إطارذا اختركثر. إعلى ال 80$و بديلة تبلغ قيمتها ات جديدة أإطار
 .80$الـ ات وطارتكلفة ال

صقة الخاصة العدسات الل	

صقة تداء العدسات اللار ًي طبيارونه من الضرن أو طبيب العيور فيها طبيب الشبكة أذا كانت لديك حالة طبية يقرإ
نيريديا صقة الخاصة على سبيل المثال ل الحصر الهلة للعدسات اللت الطبية المؤصقة. تشمل الحالفسنغطي العدسات الل

طية. ونية المخرالقرة على التنفس وفقدان القدرو

ن تبلغنا بكيفية فقد قتها. يجب أو سرصقة أا في حالة فقد عدساتك اللًمة طبيزصقة اللم باستبدال العدسات اللسنقو
قتها. و سرصقة أعدساتك الل
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غب ذا كنت تر. إL.A. Care Health Planدي وستبدال ضمن شبكة مزع سياسات الن تتنوحظة: يمكن أمل
عضاء تصال بخدمات أجى السسات التي تقدم الخدمات، فيرل كيفية تغيير المؤمات حول على معلوبالحصو

L.A. Care Health Plan قم على الر(TTY  711 ) م و ساعة في اليو 24 على مدار 1-888-839-9909
ع. سبويام في الأ 7

فتها( كلمات مهمة يجب معرقام و)أر 7ات الفصل تغيير

عضاء الخاص بك ضافة التعريف التي إلى كتيب اللقد تمت إ

و منطقة نيا أرمنطقة شمال كاليفو ًاءن مسجل فيها )سوالتي تكو Kaiser Permanente هي منطقة صلية:المنطقة ال
نيا(. رب كاليفوجنو
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لغات وتنسيقات أخرى
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ى خرتنسيقات ألغات و
رى خألغات 

 ًامجانالصحية بالخطة التعلقة اد الومن يه غوهذا عضاء الكتيب عل ل الحصومكانك بإ
 .نمجاتصال ال TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعل اتصل  .رىخأبلغات 

رى خأتنسيقات 

ايل برطريقة مثل رى خأمساعدة بتنسيقات  ًامجانمات العلوهذه عل ل الحصومكانك بإ
قم الرعل اتصل  .تالصوالتنسيق ونقطة  18بحجم الكبي الخط و

1-800-464-4000)711 .(TTY نمجاتصال ال. 

الشفوية جمة الترخدمات 

الشفوية. جمة التخدمات ف ك ليساعدصدقاء الأو ة سلااد فرأد حأصطحاب لتضطر لن 
 24مدار عل مساعدة وثقافية ولغوية خدمات أو  ًا،مجاني شفوجم متعل ل للحصو
عل اتصل ى، خرأبلغة الكتيب هذا عل ل للحصوأو ع، سبوالف يام أ 7 وم اليوف ساعة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711(4000-464-800-1قم الر
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التمييز عدم شعار إ
Kaiserتمتثل  .نالقانوضد التمييز  Permanente كل ى مستوعلى وا ًاليفيدربها ل المعموالمدنية ق الحقوانين لقو

أو العقيدة أو مي القوصل الوأن اللوأو ق رِالعساس أعلى  )مختلفنحو على شخاص التعامل أو تستثني أو (تميز ول ة ولي
الصحية الحالة أو الجنسية الهوية أو الجنسي جه التوأو الجنس أو جتماعية الالحالة أو السن أو اللغة أو الديانة أو السللة 

ستعمل و، 422.56الجنائي ن القانوفي محددة رى خأعات مجموأو اد فرأأي تعريف أو العقلية أو الجسدية عاقة الأو 
Kaiser Permanente  اللغويةوالثقافية الناحية من ئم ملب سلوبأللتغطية الخاضعة الخدمات كل مين تأعلى. 
:Kaiser Permanente 

اصل بشكل فعال معنا، مثل: حتياجات الخاصة لمساعدتهم على التوي الشخاص ذوخدمات مجانية للتقدم مساعدات و •

هلين مؤة شارإلغة جمي متر ♦

معها، التعامل سهل نية وإلكترتنسيقات وتي، صوتنسيق وكبير، ط خوايل، بر(رى خأبتنسيقات مكتوبة مات معلو ♦
 )التنسيقاتمن ها غيرو

نجليزية، مثل: ساسية غير الن لغتهم الشخاص الذين تكوتقدم خدمات لغوية مجانية لل •

هلين مؤشفويين جمين متر ♦

رى خأبلغات مكتوبة مات معلو ♦

 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات فاتصل الخدمات، هذه من أي إلى بحاجة كنت ا ذإ

أو ق رِالعساس أعلى رى خأبطريقة ت ميزأو الخدمات هذه مين تأفي خفقت أ Kaiser Permanenteأن تعتقد كنت ا ذإ
أو الجنسي جه التوأو الجنس أو جتماعية الالحالة أو السن أو اللغة أو الديانة أو السللة أو العقيدة أو مي القوصل الاو ن اللو

العقوبات ن قانوفي محدد عات مجموأو اد فرأأي تعريف أو العقلية أو الجسدية عاقة الأو الصحية الحالة أو الجنسية الهوية 
 :نيواللكترالبريد أو الفاكس أو البريد عبر أو ا ًشخصيى بشكوالتقدم مكانك فبإ، 422.56

ت الشبكة حدى منشآعضاء كائن في إايا لدى مكتب خدمات أو طلب/مطالبة مزى أج شكوذمن خلل تعبئة نمو •

ت الشبكة حدى منشآعضاء في إى الكتابية عبر البريد إلى مكتب خدمات أسال الشكومن خلل إر •

 TTY) 711(4000-464-800-1عضاء قم خدمات التصال على ربال •

 )باللغة النجليزية(  kp.orgني وقعنا اللكترى على موج الشكوذعن طريق تعبئة نمو •

ى. ذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم شكوعضاء إتصال بخدمات الجى الير

https://healthy.kaiserpermanente.org
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أو الجنس أو مي القوصل الأو ن اللوأو ق رِالعساس أعلى بالتمييز المتعلقة ى الشكاوبكل المدنية ق الحقومنسق م لعإسيتم 
 .المدنيةق الحقومنسق مساعدة طلب مكانك فبإى، شكوتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإ .عاقةالأو السن 

Civil Rights Coordinator 
Kaiser Permanente 

One Kaiser Plaza, 12th Floor, Suite 1223 
Oakland, CA 94612 

ابة بوخلل من البشرية الخدمات والصحة رة ازوفي المدنية ق الحقومكتب إلى ا ًنيوإلكترمدنية ق حقوى شكوتقديم ا  ًضيأيمكنك 
طريق عن أو ، )نجليزيةباللغة ال(https://ocrportal.hhs.govعبرالمتاحة المدنية ق الحقولمكتب التابعة ى الشكاو
 :عبرالهاتف أو البريد 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

 .)نجليزيةباللغة ال(https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocrقع الموعلى ى الشكاوج نماذجد تو

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
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2019 
ملخص التغييرات للعضاء القدامى 

الهمة للتغييات ملخص تعطيك أدناه العلومات فإن ، 2018ف  Kaiser Permanenteأعضاء كتيب تلقيت قد كنت إذا 

الرجاء  .هذا 2019أعضاء كتيب ف والتوضيحات التغييات ملخص قسم ف التغييات أهم وصف يتم  2019. أعضاءكتيب ف 

 .التغيياتهذه عن الزيد لعرفة بأكمله العضاء كتيب قراءة 

 .القسمهذا تخطي فيمكنك  Medi-Calف  ًجديدا ًعضواكنت إذا 

 2019عضاء أكتيب في مهمة ضيحات تووات تغيير

سنان للاة المدرعاية الر
 .”Medi-Calلديهم الذين للشخاص وخدمات أخرى “برامج السمى القسم إل السنان خدمات عن العلومات بنقل قمنا لقد 

Health Homes Program 
 ).والخدمات”“الزايا 4 (الفصل ف  Health Homes Programعن معلومات أضفنا لقد 

طفال الطب خدمات 
 4.الفصل ف الطفال طب خدمات وصف عل التفاصيل من الزيد أضفنا لقد 

 2 (AB 1048)ل الجدودوية أانظر 
أن الصيدلية إبلغ طبيبك أو أنت يكنك طبية، بوصفة القررة للدوية بالنسبة  .كاليفورنياقواني بأحد تتعلق لغة أضفنا لقد 

 .طبيبكلك وصفه مم طبية بوصفة القرر الدواء من أصغر مقدار تعطيك 

ية لبالوع ستماالجلسات 
قمنا لقد  .الستمعجلسات إل بالولية العادلة الستمع جلسات اسم بتغيي كاليفورنيا ف الجتمعية الخدمات إدارة قامت لقد 

لك  (Evidence of Coverage/Disclosure Form, EOC/DF) الفصاحنوذج /التغطيةدليل ف السم بتغيي 

 .الدارةأجرته الذي التغيي يطابق 
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العاجلة عاية الر
 .التحدةالوليات داخل فقط مغطاة العاجلة الخدمات أن بتوضيح قمنا لقد 

فتها معريجب كلمات 
 7.الفصل ف معرفتها يجب التي الكلمت قائة ف التالية الصطلحات أضفنا لقد 

مرفق تابع للخطة  • 

مستشفى تابع للخطة  • 

صيدلية تابعة للخطة • 

طبيب تابع للخطة   • 

موفر رعاية تابع للخطة  • 

 7.الفصل ف التالية الصطلحات تعريف بتغيي قمنا لقد 

ي رالدوج المبكر والعلالتشخيص ونامج الفحص وبر •
.(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) 

 ًي طبياروضر •
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ا بك في ًحبمر
!Kaiser Permanente 

 L.A. Care Health Plan. خللمن الصحية عايتك رفر كمو Kaiser Permanenteاختيار على ً راكش
ن تتعاوو Cal‑ .Mediلديهم الذين شخاص للمخصصة صحية خطة  L.A. Care Health Plan ُعدت

L.A. Care Health Plan  ُعدت .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرعلى ل الحصوفي لمساعدتك نيا ركاليفوة وليمع 
Kaiser Permanente خلل من الصحية عايتك رفر مو.L.A. Care Health Plan 

عضاء كتيب ال

الكتيب اءة قرجى ير Kaiser Permanente. خللمن بك الخاصة التغطية ول حمات معلوهذا عضاء الكتيب يعطيك 

لياتك ومسؤوقك حقوسيفسر كما منها، ستفادة الولك العائدة الخدمات وايا المزفهم على الكتيب هذا ك سيساعد .بانتباهكاملً 
اء جزالكل اءة قرعلى ص فاحرخاصة، صحية احتياجات لديك كانت ا ذإ Kaiser Permanente. عضاءأمن كعضو 

 .عليكتنطبق التي 

ح المدمجينفصاج الذنموليل التغطية وبد ًيضاعضاء هذا أف كتيب العري َُ
 .(Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, “EOC/DF”) ملخص و وه

و Kaiser Permanenteبين م المبرالعقد على مبني و Kaiser Permanenteسياسات وانين لقو
 .L.A. Care Health Plan  معلتعاقدنا الصحية تغطيتك تخضع .L.A. Care Health Plan ّلتنزأو تلقيت ا ذإ 

 .منهالً بدالكتيب هذا استخدام وا ًجانبحها طرى رجُي، L.A. Care Health Planمن  ًةمباشرعضاء الكتيب من نسخة 
كتيب بين فات اختلد وجوحالة في  .بكالخاصة  Cal‑Mediتغطية وايا مزول حمات المعلودق بأهذا عضاء الكتيب ك دوسيز

 .لمساعدتكسنستخدمه ما ثيقة الوهذه ن ستكوالكتيب، هذا و L.A. Care Health Planمن تلقيته الذي عضاء ال

ابط الرعلى نت نترالعبر الخطتين عقد ج ذنمومن عينة على ع طلاليمكنك 
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx 

 ).نجليزيةباللغة ال(

ة زيارأو  TTY) 711(4000-464-800-1قم بالرتصال العبر  ًامجانعضاء الكتيب من ضافية إنسخة طلب ا  ًضيأيمكنك 
اءاتنا جرإوسياساتنا من نسخة طلب مكانك بإكما  .عضاءالكتيب على ع طللل )نجليزيةباللغة ال(kp.orgني واللكترقعنا مو
 .نيواللكترقعنا موعلى مات المعلوهذه إلى ل صوالوكيفية طلب أو  ًامجانالمسجلة غير دارية الوكلينيكية ال

https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx
https://healthy.kaiserpermanente.org
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اتصل بنا 

 4000-464-800-1قم الرعلى فاتصل سئلة، أأي لديك كانت ا ذإ .للمساعدةهنا  Kaiser Permanenteإن 
)711 .(TTY  ع سبوالفي يام أ 7 وم اليوفي ساعة  24نعمل) مجانيتصال ال ).سميةالرالعطل عدا ما. 

حدى إفي عضاء الخدمات قسم ة زيارأو ت وقأي في  )نجليزيةباللغة ال(kp.orgني واللكترقعنا موة زيارلك كذمكانك بإ
 ).العناوينعلى ل للحصو )نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesني واللكترقعنا موعلى ة المنشأدليل اجع ر(الخطة ت منشآ

 .بنااتصل ت، المنشآدليل من نسخة على ل للحصو

لك،  ًاشكر
Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://kp.org/facilities)���
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ل المحتويات جدو
1كعضوالبدء  1.

1المساعدةعلى ل الحصوكيفية 
Kaiser Permanente 2إلى ه ّضميمكن ن َم

2 (ID)الهوية بطاقات 
2كعضو كة المشارسائل و

4الصحيةالخطة ول ح 2.
4الصحيةالخطة ول حعامة لمحة 
5بك الخاصة الخطة تعمل كيف 
6عاية للرة فرالموسسات المؤتغيير 
7الصحيةالخطط تغيير 
8عاية الرارية استمر

10التكاليف

12عاية الرعلى ل الحصوكيفية  3.
12الصحيةعاية الرخدمات على ل الحصو

17عايةالرعلى تحصل ن يأ
18فرين الموشبكة 

20 (PCP)ساسية العاية الرفر مو

27الخدماتوايا المز 4.
27بكالخاصة الصحية الخطة تغطية تشمله ما 
Medi ‑Cal29ايا مز
48 (CCI)المنسقة عاية الرة مبادرايا مز
48قيخلالاض عترال
Kaiser Permanente 49ه فرتول ما
Medi‑Cal53لديهم الذين شخاص للرى خأخدمات وامج بر

56اياالمزتنسيق 
56الحالية والجديدة التقنيات تقييم 

57لياتوالمسؤوق الحقو 5.
57قكحقو
58لياتك ومسؤ

58صيةالخصوسات ممارشعار إ
59انين القوول حشعار إ
60للدفعذ لمخر كآMedi ‑Calول حشعار إ
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60كة الترمن السداد ول حشعار إ
60اء بإجرشعار إ
60العادية غير ف والظرول حشعار إ
61بكالخاصة ايا المزة دارإول حشعار إ
61هذاعضاء الكتيب في ات التغييرول حشعار إ
61ع الدفاوالمحاماة تكاليف وتعاب أول حشعار إ
61عضاءللم ملزهذا عضاء الكتيب أن بشعار إ
61كيلنا وليست  L.A. Care Health Planأن بشعار إ

61بك الخاصة التغطية ن بشأحظات مل

 62حلها والمشاكل عن غ بلال 6.
62ىالشكاو
64نالطعو

65الطعن ار قرعلى افق موغير كنت ا ذإعمله يمكنك ما 
IMR”( 66“(المستقلة الطبية اجعات المر

66مية الحكوع ستماالجلسات 
67ستخدامالء ووسالهدر وحتيال ال

68م الملزالتحكيم 
72المدنيةق الحقوى شكاومكتب 

 73فتها معريجب مهمة كلمات وقام أر 7.
73مهمةهاتف قام أر

73فتها معريجب كلمات 
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 البدء كعضو .1

ل على المساعدة كيفية الحصو
ول حف مخاوأو سئلة أأي لديك كانت ا ذإ .تتلقاهاالتي الصحية عاية بالرا ًسعيدن تكوأن على  Kaiser Permanenteص تحر

 .منكنسمع أن نريد الصحية، عايتك ر

 Kaiser Permanenteعضاء خدمات أ

 :مكاننابإ .لمساعدتكهنا  Kaiser Permanenteعضاء أخدمات 
بالتغطية لة المشموبالخدمات المتعلقة سئلتك أعن جابة ال •

 (Primary Care Provider, PCP)ساسية أعاية رد زوماختيار في مساعدتك  •
تحتاجها التي عاية الرعلى ل الحصويمكنك حيث إلى ك شادإر •

نجليزية التتحدث ل كنت ا ذإالشفوية جمة الترخدمات تقديم  •

مختلفة تنسيقات وبلغات لك مات المعلوتقديم  •

 .التاليةبالطريقة عضاء البخدمات فاتصل المساعدة، إلى بحاجة كنت ا ذإ
 4000-464-800-1نجليزية الباللغة  •

 )الشفويةجمة الترخدمات باستخدام لغة  150من بأكثر و(
0616-788-800-1سبانية الباللغة  •
7585-757-800-1الصينية باللهجات  •
• TTY 711 

ني واللكترقعنا موة زيارمكانك بإ .مجانيتصال ال ).سميةالرالعطل عدا ما (ع سبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24نعمل 
kp.org)توقأي في  )نجليزيةباللغة ال. 

 L.A. Care Health Planل على المساعدة من الحصو

 TTY)711(9909-839-888-1قم الرعلى بها فاتصل ، L.A. Care Health Planول حسئلة ألديك كانت ا ذإ

https://healthy.kaiserpermanente.org
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 Kaiser Permanenteه إلى ّن يمكن ضمَم
إلى نضمام الطلب كيفية ول حالمزيد فة لمعر .ًةمباشرعضاء ال Kaiser Permanenteتسجل ل 

Kaiser Permanente ، عضاء أبخدمات اتصلL.A. Care Health Plan  9909-839-888-1قم الرعلى. 

 (ID)بطاقات الهوية 
 Kaiser Permanente (Identity Card, ID). هوية بطاقةعلى ستحصل ، Kaiser Permanenteفي كعضو 
Medi-Calايا بمزالخاصة الهوية بطاقة و Kaiser Permanenteهوية بطاقة از برإعليك 

 (Benefits Identification Card, BIC) صفات وأو صحية عاية رخدمات أي على ل الحصوعند تك رصوتحمل هوية و
ف لتعر Kaiser Permanenteهوية بطاقة من ج ذنموإليك  .قتالوال طومعك الصحية البطاقات كل حمل عليك  .طبية

 :بطاقتكشكل ن سيكوكيف 

نموذج نموذج

ذا و إلك، أ Kaiser Permanenteسابيع من تعيين خلل بضعة أ Kaiser Permanenteذا لم تحصل على بطاقة هوية إ
علىاتصل  .جديدةبطاقة لك سل سنرور. عضاء على الفوتصال بخدمات الو ضاعت، فعليك القت أر ُو ستلفت البطاقة الخاصة بك أ ِ 

 TTY).711(4000-464-800-1قم الر

كة كعضو سائل المشارو
ر لحضوعضاء الندعو  .تحسينهارق طوالجيدة اءات جراللمناقشة اجتماعات عام كل تعقد و .منكتسمع أن  L.A. Careتريد 
 !ربالحضوكنا شار .جتماعاتالهذه 

ستشارية العامة ال L.A. Careلجنة 

 ُ L.A. Careظفي مومن عة المجموهذه لف تتأو .العامةستشارية ال L.A. Careلجنة سمى تعة مجمو L.A. Careتضم 
مناقشة لية ومسؤتتحمل كما ، L.A. Careسياسات تحسين كيفية ول حنقاشات عة المجموتعقد و .مثالكأمن عضائها أو

 9909-839-888-1قم بالرفاتصل عة، المجموهذه إلى نضمام الفي غب تركنت ا ذإ .عضاءالوالصحية الخطط ت مشكل
.(TTY 711) 
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 (RCAC)قليمية ستشارية المجتمعية الال L.A. Careلجان 

 L.A. Careلـ تابعة إقليمية مجتمعية ة لجنة استشارية حدى عشرجد إتو
(Regional Community Advisory Committees, RCAC)  س نجلووس لمقاطعة في  ”rack“). نطقت ُ(أ

امج البرواءات جرالوالسياسات على ثر تؤقد  L.A. Careة دارإلمجلس كات مشاربنقل عضاء للح السمامنها الهدف و
 .ساتالممارو

 RCAC:عضاء أ

 L.A. Careعضاء أعلى ثر تؤالتي الصحية عاية الرخدمات والصحة ت مشكلعن التحدث  •
 L.A. Careة دارإلمجلس ة رالمشوتقديم  •
فيها التحكم على تهم قدرتعزيز والصحية عاية الرت مشكلن بشأالمجتمع تثقيف  •

مع ن تتعاوالتي المجتمعية سسات المؤو L.A. Careعضاء أ RCACلجان تشمل  .شهرينكل رة م RCACلجان تجتمع 
 L.A. Care Community مسقبـ اتصل ، RCACلجان ول حالمزيد فة لمعر .الصحيةعاية الري فرموو L.A. Careعضاء أ

 .LA-CARE2-888-1)2732-522-888-1(المجاني الهاتف م رقكة على المشاراصل والتو

ة دارع مجلس الاجتما

م ويول أفي ة دارالمجلس يجتمع  .جتماعاتالهذه ر حضوشخص لي ويمكن  L.A. Care. سياساتة دارالمجلس ر يقر
 .1250-694-213-1قم الرعلى  L.A. Careبـ اتصل المزيد فة لمعر . ًاظهر 2 الساعةمن  ًبدايةشهر كل من خميس 
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ل الخطة الصحية حو .2

ل الخطة الصحية لمحة عامة حو

منطقة في  Cal‑Mediفي كين المشترشخاص للصحية خطة  L.A. Care Health Planعدت ُ
خدمةمنطقة "تعريف اجع رالبريدية، ز موالرئحة لعلى ع طللل L.A. Care Health Plan. خدمة

 "L.A. Care Health Plan ن تتعاوو ).فتها”كلمات مهمة يجب معرقام و“أر7 (الفصل فيL.A. Care Health Plan 
 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرعلى ل الحصوفي لمساعدتك نيا ركاليفوة وليمع 

عايتك رفر مو Kaiser Permanente ُعدتبينما  Cal‑Mediها تديرعاية رخطة  L.A. Care Health Plan ُعدت
على ل الحصوتختار فإنك ، Kaiser Permanenteتختار حينما  L.A. Care Health Plan. خللمن الصحية 

إلىالتابعين فرين المومن الخدمات معظم على ل الحصوعليك سيتعين  .بناالخاص الطبية عاية الرنامج برخلل من عاية الر
 .Kaiser Permanente  عضاء أخدمات ممثلي د حأإلى التحدث يمكنكKaiser Permanente ول حالمزيد فة لمعر

 TTY).711(4000-464-800-1قم الرعلى بنا اتصل  .الصحيةعايتك رفر مو

ت وقأي في 9909-839-888-1قم الرعلى بها تصال اليمكنك ، L.A. Care Health Planول حسئلة ألديك كانت ا ذإ
 .عسبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24مدار على 

نهايتهاعند بداية التغطية و

ن تتلقى بطاقة هويةض أفترُ، من المL.A. Care Health Plan من خلل Kaiser Permanenteعند انضمامك إلى  
 .Kaiser Permanenteنضمام إلى عين من السبون أفي غضو Kaiser Permanente (Identification, ID)عضو  

 .الخدماتلتلقي فيها تذهب رة مكل في البطاقة هذه از برإجاء ر

عقب الشهر من م ويول أفي  Kaiser Permanenteمن بالتغطية لة المشمو Cal‑Mediخدمات تلقي بدء يمكنك 
 9909-839-888-1المجاني الهاتف م رقعلى  L.A. Care Health Planبـ اتصل المزيد، فة لمعر .انضمامك

في ر آخفر مواختيار و Kaiser Permanenteإلى انضمامك نهاء إت وقأي في تطلب أن يمكنك 
بـ اتصل جديدة، ة فرموسسة مؤاختيار في مساعدة على ل للحصو L.A. Care Health Plan. شبكة

L.A. Care Health Plan 711(9909-839-888-1قم الرعلى (TTY  نيواللكترقعها موة بزيارتفضل أو
lacare.org)نهاء إطلب ا  ًضيأمكانك بإ ). نجليزيةباللغة الCal‑.Medi 

https://lacare.org


الصحية ة طلخ ا ل وحو 2 | 

 5 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

 )نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

 

         
          

     

           
               
          
                  

    

          

            
         

     
   
    
    
        

           
         

 
            

                  
               

 

              
     

         

                 
             

               
             

         

 :التاليةت الحالفي شبكتها في ر آخفر موإلى ك ّبضم L.A. Care Health Planمطالبة يمكننا 
الشبكة ت منشآحدى إفي ممتلكات أو شخص أي أو  Kaiser Permanenteظفي مومة سليهدد كك سلوكان  •

أو فيها؛ ة منشأأو الشبكة في فر مومن قة بالسرقمت  •

هوية بطاقة باستخدام ر آخلشخص ح السماأو صحيحة غير طبية صفة وتقديم مثل  ً،متعمدااحتيال حالة تكبت ار •
Cal‑Medi  هوية بطاقة أوKaiser Permanente 

 .ًكتابةلك بذفستعلمك خر، آفر موإلى ك ّضمبإعادة  L.A. Care Health Planقامت ا ذإ

يتعين  .لكالخدمات تقديم  Kaiser Permanenteو L.A. Care Health Planمكان بإيعد ل قد حيان، البعض في 
 :التاليةت الحالفي عليها تحصل التي التغطية نهاء إ L.A. Care Health Planعلى 

 L.A. Care Health Planخدمة منطقة ج خارانتقالك  •
السجن في ك دوجو •

 Cal‑Mediفي اكك اشترانتهاء  •
ل التنازامج برلبعض هلك تأ •

 )نيةالقروالكلى باستثناء (ساس أعضو ع رزعملية إلى حاجتك  •

أن يمكن ، Kaiser Permanenteإلى انضمامك و L.A. Care Health Planإلى هلك تأانتهاء حالة في 
ه فران “ما ل توانتقل إلى العنوا .رىخأامج برو م مقابل الخدمة أسوبر Medi-Calمن الخدمات تلقي على ا ًقادرتظل 

Kaiser Permanenteل هذه الخدمات.مات حول على مزيد من المعلو” في هذا الفصل للحصو. 

ت الخدمات الصحية الهندية عاية الصحية من منشآصل هندي، فلديك الحق في تلقي خدمات الرا من أًمريكيذا كنت أإ
(Indian Health Services).  مع البقاء لك كذويمكنكKaiser Permanente  تلقيك ثناء أفيها التسجيل إلغاء أو

ز يجوكما ، Medi-Calها تديرعاية رخطة إلى ا ينضموأل هندية ول صأمن مريكيين لليحق  .اقعالموهذه من عاية الرخدمات 
ع طللل .كانسبب ي ولت وقأي في  )الخدمةمقابل م سوبر(العادية  Medi-Calخطة إلى دة العووالصحية خططهم رك تلهم 

قع الخدماتة مواو زيار 3927-930-916-1قم تصال بالخدمات الصحية الهندية على الرجى المات، يرعلى المزيد من المعلو
 .)نجليزيةباللغة ال( www.ihs.govالصحية الهندية  

كيف تعمل الخطة الخاصة بك 

نياركاليفوة وليلالصحية عاية الرخدمات ة دائرمع بالتعاقد الصحية عاية الرلتقديم خطة  L.A. Care Health Planعدت ُ
 .(Department of Health Care Services, DHCS) ُ عدتL.A. Care Health Plan  صحية عاية رخطة

 L.A. Care Health Plan.خلل من الصحية عايتك رفر مو Kaiser Permanente ُعدتبينما ة مدار

 .دتهاجوويضمن الصحية عاية الرتاحة إى مستومن فع يربشكل لة معقوبتكلفة الصحية عاية الرد ارموة المدارعاية الرخطط فر تو
تقدم كي ا ًمعتعمل ي وه Kaiser Permanente. يفرموشبكة خلل من لك الخدمات  Kaiser Permanenteتقدم 

عاية الرنامج برخلل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك ، Kaiser Permanenteتختار حينما  .دةالجوعالية عاية رلك 
الخدمات  Kaiser Permanente. يفرموشبكة من الخدمات معظم على تحصل أن ض المفترمن  .بناالخاص الطبية 

 :يليما هي الشبكة ج خارمن تلقيها يمكنك التي حيدة الو

https://www.ihs.gov
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ت الخدمات الصحية الهندية حدى منشآعاية في إالر •

لة بالتغطية ئ المشموسعاف الطارخدمات ال •

لة بالتغطية ار الحالة المشموعاية بعد استقرالرئ وارخدمات الطو •

لة بالتغطية ة المشموسرخدمات تنظيم ال •

لة بالتغطية جية المشموعاية العاجلة الخارالر •

ج الشبكة فرين من خارت إلى موحالال •

لة بالتغطية بعض الخدمات الحساسة المشمو •

ات الصحية المحلية دارا في الًرية طبيوالمطاعيم الضر •

اًاليفيدرمعتمد صحي كز مرمن معينة خدمات تلقي من تتمكن قد  :حظةمل
 .(Federally Qualified Health Center, FQHC)  مع تصال اليمكنكL.A. Care Health Plan ل للحصو

 FQHC.خدمات ول حمات المعلومن المزيد على 

 مساعدتك على الفهم: Kaiser Permanenteعضاء حد ممثلي خدمات أيستطيع أ

 Kaiser Permanenteكيف تعمل  •
ج إليها عاية التي تحتاكيف تحصل على الر •

دين، و واعيد المزم بتحديد موكيف تقو •

هلً لخدمات النقل ذا كنت مؤف فيما إكيف تعر •

عضاء الخدمات مات معلوعلى ع طلالا  ًضيأمكانك بإ TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى اتصل المزيد، فة لمعر
 .)نجليزيةباللغة ال(kp.orgقع الموعبر نت نترالعلى 

مكانك بإ TTY). 711(9909-839-888-1قم الرعلى بها اتصل ، L.A. Care Health Planول حمات معلوفة لمعر
 ).نجليزيةباللغة ال(LACare.orgقع الموعبر نت نترالعلى عضاء الخدمات مات معلوعلى ر العثوا  ًضيأ

عاية ة للرفرسسات الموتغيير المؤ

اتصل  .توقأي في  L.A. Care Health Planي فرمومن ر آخفر موإلى التبديل و Kaiser Permanenteرك تيمكنك 
في ساعة  24مدار على ت وقأي في ، TTY)711(9909-839-888-1قم الرعلى  L.A. Care Health Planمع 
معظم في  .رالفوعلى التغيير هذا يحدث لن  .الصحيةعاية الري فرموتغيير في غبتك برهم خبارإوع سبوالفي يام أ 7و ماليو
انضمامك بدء عد موفة معر L.A. Care Health Planلك ستتيح  .التاليالشهر من ول لام اليوفي التغيير هذا يتم قات، وال

 Kaiser Permanente.من الخدمات على تحصل أن يجب الحين، ذلك حتى و .الجديدفر الموإلى 

 L.A. Care Health Planمطالبة مكانك فبإذلك، من ع رأست وقفي  Kaiser Permanenteرك تفي غب تركنت ا ذإ
تعلمك سالة رفستتسلم المعجلة، نضمام العادة إاعد قووافق تتوطلبك سباب أكانت ا ذإ .لك )سريعة(معجلة انضمام بإعادة 
 .كّضمبإعادة 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://LACare.org
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تغيير الخطط الصحية 

ات خيار Health Careبـ  اتصل .توقأي في رى خأصحية خطة إلى نضمام الو L.A. Care Health Planرك تمكانك بإ
إلى ثنين المن تصال المكانك بإ .جديدةخطة نتقاء ل TTY) 7077-430-800-1(4263-430-800-1قم الرعلى 

 www.healthcareoptions.dhcs.ca.govة زيارأو ، ًمساء 5 حتىا ًصباح 8 الساعةمن الجمعة، 
 .)نجليزيةباللغة ال(

قبل من طلبك على افقة الموتتم متى فة لمعر .اًومي 45إلى يصل ما  L.A. Care Health Planرك تطلب اءات جرإتتطلب 
Health Care 7077-430-800-1(4263-430-800-1قم الرعلى اتصل ات، خيار.(TTY 

مطالبة مكانك فبإذلك، من ع رأست وقفي  L.A. Care Health Planرك تفي غب تركنت ا ذإ
Health Care المعجل، التسجيل إلغاء اعد قووافق تتوطلبك سباب أكانت ا ذإ .لك )سريع(معجل تسجيل بإلغاء ات خيار

 .تسجيلكبإلغاء تعلمك سالة رفستتسلم 

ن على ما يلي: ول يقتصرن الذين يمكنهم طلب إلغاء تسجيل مستعجل، ويتضمن المنتفعو

و مساعدة التبني عاية البديلة أامج الرجب برن خدمات بموطفال الذين يتلقوال •

ئيسية عضاء الرل يقتصر على نقل العاية صحية خاصة، بما في ذلك، وعضاء الذين لديهم احتياجات رال •

ى خرة تجارية أعاية مدارخطة ر Medicareأو  Medi-Calعاية تابعة إلى صلً في خطة رعضاء المسجلين أال •

على اعثر  .لمقاطعتكالتابع البشرية والصحية الخدمات مكتب في ا ًشخصي L.A. Care Health Planرك تطلب مكانك بإ
 www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspxقع الموعلى المحلي المكتب 

 4263-430-800-1قم الرعلى  Health Care Optionsبـ  اتصلأو  )نجليزيةباللغة ال(
.(TTY 1-800-430-7077) 

ن إلى مقاطعة جديدة ب الجامعة الذين ينتقلوطل

في العاجلة عاية الروئ ارالطوخدمات إل نغطي فلن الجامعة، إلى للذهاب نيا ركاليفوفي جديدة مقاطعة إلى انتقلت ا ذإ
عن النظر بغض د البلنحاء أكل في  Cal‑Mediفي للمسجلين ة فرمتوالعاجلة عاية الروئ ارالطوخدمات  .الجديدةمقاطعتك 
 .فيهان يقطنوالتي المقاطعة 

في  Cal‑Mediإلى بطلب التقدم عليك يتعين فل ى، خرأمقاطعة في الجامعة تياد اري تنوو Cal‑Mediفي مسجلً كنت ا ذإ
ول ل، المنزج خارا ًقتمؤتقيم وا، ًعام 21سن تحت كنت طالما جديد  Cal‑Mediطلب لتقديم حاجة ثمة ليس  .المقاطعةتلك 

 .هلالقبل من الضريبية الناحية من معالً ال تز

 :مكانكبإ .خيارينمن خيار لديك ن سيكوالجامعة، تياد رلقت مؤبشكل ل المنزك تترعندما 
المكتب عطاء إوالجامعة تياد رلا ًقتمؤل المنزك تترنك بأالمقاطعة في المحلي جتماعية الالخدمات مكتب م علإ •

ز رموالجديد ان بالعنوالحالة ت سجلتحديث على عندها المقاطعة ستعمل  .الجديدةالمقاطعة في انك عنو
الجديدة، المقاطعة في تعمل  L.A. Care Health Planتكن لم ا ذإ .يةلالوبيانات قاعدة في المقاطعة 

https://healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
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سئلة المن المزيد ح لطر .الجديدةالمقاطعة في ة فرمتوخطة إلى التحويل والصحية الخطة تغيير عليك فسيتعين 
قم الرعلى  Health Care Optionsبـ  تصالالعليك جديدة، صحية خطة في تسجيلك خير تأون دلة الحيلوو

1-800-430-4263)1-800-430-7077(TTY التسجيلفي المساعدة على ل للحصو. 

أو 

ن يكوف ووس .رىخأمقاطعة في الجامعة تياد رل ًاقتمؤانتقالك عند الصحية خطتك تغيير عدم اختيار عليك  •
عاية الرعلى ل للحصو .الجديدةالمقاطعة في العاجلة عاية الرأو رئ واطفة غرعاية رعلى ل الحصوفقط ك ربمقدو

خدمةمنطقة في Kaiser Permanenteي فرموشبكة استخدام عليك سيتعين قائية، الوأو تينية والرالصحية 
 .L.A. Care Health Plan كانت حال في هو لك لذحيد الوستثناء الوL.A. Care Health Plan  تعمل

فرين المود حأمن الخدمات على تحصل كنت وا، ًنفآف صوالموالنحو على بها، تقطن التي الجديدة المقاطعة في 
 .بهاتقطن التي الجديدة المقاطعة في  Kaiser Permanenteشبكة في 

عاية ارية الراستمر

ا ًشهر 12قصاها ألمدة تهم زيارمتابعة يمكنك بما فر، Kaiser Permanenteشبكة ج خارفرين موإلى ا ًحاليتذهب كنت ا ذإ
 .الحوالبعض في 

 :يليما الشبكة ج خارمن خدمات على ل للحصوهلك تؤقد التي ت الحالاع ونأتتضمن و
تقديمها عن ن لومسئونحن خدمات تتطلب عقلية صحية بحالة صابتك إ •

Medi ‑Calإلى  Covered Californiaمن بالتحويل مطالبتك  •
عاقات ي الشخاص ذوالحد كبار السن وكأMedi‑Ca lل على هل للحصونت عضو جديد مؤأ •

(Senior or Person with Disability, “SPD”) ل خيص فعال للحصولديك طلب تر ًا والمسجلين حديث
م سوج مقابل رعلى خدمة عل

كية السلوالصحة ج لعي فرمود حأمع قائمة قة عللديك جد يو •

فضه رو (DHCS) الصحيةعاية الرلخدمات نيا ركاليفوة دارإمن طبي باستثناء مطالبتك  •

تسجيلك تاريخ قبل ة مباشرا ًوفصومكان ا ذإف، صوموج لعمن ا ًءزجويعد احدة ودوية أكة شرتنتجه عقار ل تناو •

جل الطويلة ة المدارالخدمات والدعم ضمن جل الطويلة عاية رتلقيك  •
(Managed Long-term Services and Supports, MLTSS) 

 :تسجيلكقبل التالية ت الحالحدى لفعالة عاية رعلى تحصل كنت ا ذإا  ًضيأهلً مؤن تكوقد 
الحادة الحالة انتهاء حتى الخدمات هذه نغطي أن يمكن  :حادةحالة  •

ًا من تاريخشهر 12ر ومر (1)ب من قرعد الن نغطي الخدمات حتى المويمكن أ :ةخطيرمنة مزضية مرحالة  •
ج، حيث يصبح بعدها ات العلحد مسارل بعد انتهاء أوم الاليو (2)أو  ؛Kaiser Permanenteتسجيلك في  

 بعد Kaiser Permanenteا لما تحدده ًفقي الشبكة، وفرحد موعاية الخاصة بك إلى أن يتم نقل الرمن أمن ال
منة المزضية المرت الحالسات المهنية الجيدة. تساق مع المماربالعاية غير التابع للشبكة وفر الرمع موالنقاش معك و

 :يليمما أي بتتصف الحالة كانت ا ذإة، الخطيرالطبية أو ضية المرت الحالهي ة الخطير
كامل ج لععلى ل الحصوون دة مستمركانت ا ذإ ♦

قت الومن طويلة ة فترمدار على ا ًءوسداد تزكانت ا ذإ ♦

ها رتدهومنع أو الحالة حدة خفة على للحفاظ  ًامستمرا ًلجعتتطلب كانت ا ذإ ♦
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بعد والحمل ثناء أالخدمات هذه نغطي أن يمكن  ).ةمباشردة لالوبعد ما ة فترفي عاية الريشمل (الحمل  •
ة مباشردة لالو

جها عليمكن ل التي اض مرالهي العضال اض مرال .ضالمرمدة ال طوالخدمات هذه نغطي أن يمكن  :عضالرض م •
ل أقأو احد وعام ن غضوفي فاة الوإلى دي تؤأن المحتمل ن ومعليها القضاء أو 

ًا منشهر 12ر ومر (1)ب من قرعد الن نغطي هذه الخدمات حتى المويمكن أ .امعوأ 3سن ن ودطفال العاية ر •
دة الطفل لات على وث سنور ثلومر (2)أو  Kaiser Permanenteتاريخ تسجيل الطفل في  

ثقها ويوعاية الرببدء فر الموصي يوأن يجب  .جالعلمسار في خل يدر آخاء جرإأي بالقيام أو احية جرعملية اء جرإ •
انتهاء تاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي أو ا ًجديدا ًعضوكنت ا ذإالتغطية سريان تاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي 

فر الموعقد 

مات، المعلومن المزيد فة معرفي غبة الرحالة في أو الشبكة ج خارفر مومن الخدمات على ل للحصوهلً مؤكنت ا ذإما فة لمعر
 TTY).711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات اتصل 

 Kaiser Permanenteن كويترالذين ن ووفرالمو

فر مومن الخدمات تلقي اصلة مومن تتمكن فقد ، Kaiser Permanenteمع العمل عن بك الخاص عاية الرفر موقف توا ذإ
 .عايةالرارية استمرشكال أمن ر آخشكل هذا و .هذاعاية الر

مستشفى من ميلً  15نطاق في تعيش كنت ا ذإأو معنا، تعاقدهما ينتهي مستشفى أو فر موعة مجموإلى ك ّضمتم ا ذإ
في ممكن ت وقرب قأفي أو (نتهاء التاريخ من قل العلى ا ًومي 60قبل ا ًكتابيا ًخطارإنمنحك ف فسومعنا، تعاقده ينتهي 

 ).لالمعقود حدو

فر مومع تعاقدنا انتهاء عند  )خرينآعاية ريفرموأو (للشبكة تابع طبيب أو مستشفى من المغطاة الخدمات تتلقى كنت ا ذإ
فر مومن الخدمات بعض تلقي في ار ستمرالمكانك بإن يكوفقد ، )مالسبب التعاقد فيها ينتهي التي ت الحالباستثناء (عاية الر
 :يليلما عاية الر

الحادة الحالة انتهاء حتى الخدمات لهذه تغطية فر نوأن يمكن  :الحادةت الحال •

 ًاشهر 12ر روم (1) منب قرالعد الموحتى للخدمات تغطية فر نوأن يمكن  :ةالخطيرمنة المزضية المرت الحال •
أن من المن بعدها يصبح حيث ج، العلات مسارد حأتمام إبعد ول لام اليو (2) أوفر؛ الموعقد انتهاء تاريخ على 
مع النقاش بعد  Kaiser Permanenteتحدده ما حسب للشبكة، تابع فر موإلى بك الخاصة عاية الرنقل يتم 

ة الخطيرمنة المزضية المرت الحال .الجيدةالمهنية سات الممارمع تساق بالوللشبكة التابع غير عاية الرفر مووالعضو 
 :يليمما أي بتتصف الحالة كانت ا ذإة، الخطيرالطبية أو ضية المرت الحالهي 
كامل ج لععلى ل الحصوون دة مستمركانت ا ذإ ♦

قت الومن طويلة ة فترمدار على ا ًءوسداد تزكانت ا ذإ ♦

ها رتدهومنع أو الحالة حدة خفة على للحفاظ  ًامستمرا ًلجعتتطلب كانت ا ذإ ♦

ة مباشردة لالوبعد والحمل ثناء أالخدمات هذه نغطي أن يمكن  .مةموالعاية ر •

يمكن ل التي اض مرالهي العضال اض مرال .ضالمرمدة ال طوالخدمات هذه نغطي أن يمكن  :العضالاض مرال •
ل أقأو احد وعام ن غضوفي فاة الوإلى دي تؤأن المحتمل ن ومعليها القضاء أو جها عل

على  ًاشهر 12ر روم (1) منب قراليحدث حتى الخدمات هذه نغطي أن يمكن  :امعوأ 3سن ن ودطفال العاية ر •
الطفل ة دلوعلى ات سنولث ثر رومحتى  (2) أوالخدمات؛ فر موعقد انتهاء تاريخ 
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ثقها ويوعاية الرببدء فر الموصي يوأن يجب  .جالعلمسار في خل يدر آخاء جرإأي بالقيام أو احية جرعملية اء جرإ •
فر الموعقد انتهاء تاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي 

في حالة: عاية الرخدمات ارية استمر Kaiser Permanenteن ّؤمت

الخدمة تلقي تاريخ في  Kaiser Permanenteتغطية سريان  •

فر الموتعاقد انتهاء تاريخ في عقده انتهى خدمات فر مومن الخدمات تلقيك  •

بنا الخاصة العقد حكام أوط ولشرا ًكتابيفر المول قبو •

للشبكة تابع فر مومن عليها حصلت ا ذإعضاء الكتيب جب بموتغطيتها والطبية الناحية من ة زملالخدمات ن وك •

فر الموعقد انتهاء تاريخ من  )ممكنت وقرب قأفي أو (ا ًومي 30ن غضوفي للخدمات طلبك  •

في حالة: عاية الرخدمات ارية استمر Kaiser Permanenteن ّؤمتل 

 Cal‑Mediبتغطية لة مشموغير الخدمات ن وك •
جديد فر موعلى ر العثوإلى بحاجة ن ستكوعندها و Kaiser Permanenteمع يعمل ل فر المون وك •

 TTY). 711(4000-464-800-1قم لراعلى ء اضعالت مابخدتصل ا،هليةلاطروشوية عالراية راستمراول حيد لمزافة لمعر

التكاليف 

عضاء العلى تبة المترلتكاليف ا

عضاء أعلى يتعين ول  Cal‑ .Mediعلى ل للحصوهلين المؤعضاء ال L.A. Care Health Planتخدم 
L.A. Care Health Plan  مينالتأاقتطاعات أو قساط أسداد عليك جب يتول  .بالتغطيةلة المشموالخدمات مقابل الدفع. 

 ").الخدماتوايا المز4 ("الفصل اجع رالمغطاة، بالخدمات قائمة على ل للحصو

عاية الصحية فر الركيف يتم الدفع لمو

 :تيةالق بالطرالصحية عاية الري فرلمو Kaiser Permanenteتدفع 
س وؤالرعلى الضريبة  •

 .سوؤالرعلى بالضريبة الدفعة هذه تسمى و .عضوكل لقاء شهر كل فرين المولبعض معين مبلغ دفع يتم  ♦
م سوالرمقابل الخدمة  •

اتير الفون سلويرثم ن وم Kaiser Permanenteعضاء لعاية الرخدمات بتقديم فرين الموبعض م يقو ♦
 .مسوالرمقابل بالخدمة الدفعة هذه تسمى و .المقدمةالخدمات لقاء  Kaiser Permanenteإلى 

 kp.orgني واللكترقعنا موة بزيارتفضل فرين، للمو Kaiser Permanenteدفع رق طول حالمزيد فة لمعر
 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالراتصل أو  )نجليزيةباللغة ال(

https://healthy.kaiserpermanente.org
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ة ربدفع فاتو Kaiser Permanenteمطالبة 

 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى ر الفوعلى عضاء البخدمات فاتصل مغطاة، خدمة لقاء ة رفاتوتلقيت ا ذإ

المطالبة ج ذنمواستخدم  .مطالبةتقديم يمكنك تغطيتها،  Kaiser Permanenteعلى ه نأتعتقد خدمة لقاء تدفع كنت ا ذإ
 TTY) 711(3510-390-800-1أو  4000-464-800-1قم بالرتصال اليمكنك  .للدفعك اراضطربسبب  ًكتابةنا خبرأو

 .لأم الك موأاستعادة يمكنك كان ا ذإفيما للنظر مطالبتك اجعة بمر Kaiser Permanenteم ستقو .مطالبةج ذنمولطلب 

 :يليما تفعل أن يجب ال، موالداد استرأو بالدفع مطالبة لتقديم 
نت نترج مطالبة عبر الذل على نموقت ممكن. يمكنك الحصوع وسرج مطالبة مكتمل في أذسال نموعليك إر •

ق التالية: بالطر

نجليزية( )باللغة ال kp.orgني على وقعنا اللكترعلى مو ♦

دين التابعين للخطة. ومن المزت الخطة وحدى منشآعضاء في إي مكتب من مكاتب خدمات المن أ ًشخصيا ♦
نجليزية( )باللغة ال kp.orgني على وقعنا اللكترت على مور على العناوين في دليل المنشآيمكنك العثو

أو  4000-464-800-1قم عضاء لدينا على الركز اتصال خدمات التصال على مرمن خلل ال ♦
(TTY 711) 1-800-390-3510 

 .المطالبةج ذنموإكمال في مساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإبمساعدتك نسعد ف وس •
مع للشبكة التابع غير فر المومن ت يصالإواتير فوأي ج ابإدرم تقوأن يجب خدمات، لقاء بالدفع قمت قد كنت ا ذإ •

 .بكالخاص المطالبة ج ذنمو
المطالبة ج ذنمومع منه اتير فوأي ج تدرأن يجب للشبكة، التابع غير فر الموخدمات لقاء ندفع أن تريدنا كنت ا ذإ •

على عضاء البخدمات تصال الى رجُيللشبكة، التابع غير فر المومن اتير فوأي على ا ًقلححصلت ا ذإ .بكالخاص 
مساعدة على ل للحصو TTY) 711(3510-390-800-1قم الر

عاية الرعلى لك حصوبعد ممكن ت وقرب قأفي المكتمل المطالبة ج ذنموإلينا سل ترأن يجب  •

 :إلىالبريد عبر ت يصالإأو اتير فوي وأالمكتمل المطالبة ج ذنموسال إريجب 

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 

P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242-7004 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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عاية ل عل الركيفية الحصو .3

عاية الصحية ل على خدمات الرالحصو

عاية ل على الرفرين التي يمكنك الحصوعة الموو مجموشخاص أف على المات التالية للتعراءة المعلوجاء قرالر
الصحية من خللها. 

 Kaiser Permanente. إلىانضمامك سريان تاريخ من الصحية عاية الرخدمات على ل الحصوفي البدء يمكنك 
و  Kaiser Permanenteبين م المبرالعقد على مبني و Kaiser Permanenteسياسات وانين لقوملخص هذا و

.L.A. Care Health Plan 

بطاقة هوية و Kaiser Permanente (Identification, ID)ا على حمل بطاقة هوية ًمص دواحر
L.A. Care Health Plan بطاقة و(Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal BIC حد ي أ. ل تجعل أ

 الخاصة بك. BICو بطاقة خر يستخدم بطاقات الهوية أآ

ا ًمعن يعملوفهم  Kaiser Permanente. شبكةفي فرين الموعبر عضاء للخدمات  Kaiser Permanenteتقدم 
نامج برخلل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك ، Kaiser Permanenteتختار حينما  .عاليةدة جوذات عاية برك ويدلتز
ني واللكترقعنا موة بزيارتفضل ، Kaiser Permanenteلشبكة التابعين فرين الموقع موفة لمعر .بناالخاص الطبية عاية الر

 ).نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesابط الرعلى 

منطقة خدمة و Kaiser Permanente تابع لشبكة (”PCP“)ساسية عاية أفر رعضاء الجدد مون يختار اليجب أ
L.A. Care Health Plan.  تختار أن ويجبPCP  إلىانضمامك تاريخ من ا ًومي 30ن غضوفي
 .Kaiser Permanente باختيار تقم لم ا ذإPCP  ،لكا  ًاحدوفسنختار لك. 

 Kaiser Permanente.إلى المنضمين ة سرالاد فرألجميع مختلفين  PCPعة مجموأو نفسه  PCPاختيار مكانك بإ

فرين()دليل الموفي البحث يمكنك جديد،  PCPعلى ر العثوفي غب تركنت أو عليه، بقاء الود تطبيب لديك كان ا ذإ
 .Provider Directory بكل قائمة على ي يحتوليل فالدPCP  شبكةفي .Kaiser Permanente  دليل ويشتمل

قم بالرفاتصل فرين، مودليل إلى بحاجة كنت ا ذإ .ختيارالعلى لمساعدتك رى خأمات معلوعلى فرين المو
1-800-464-4000)711 .(TTY ابط الرعبر ني واللكترقعنا موعلى فرين المودليل على ع طلالا  ًضيأمكانك بإ
kp.org/facilities)نجليزيةباللغة ال(. 

 PCPعلى يجب ، Kaiser Permanenteلشبكة تابع فر مومن تحتاجها التي عاية الرعلى ل الحصويمكنك ل كان ا ذإ
فر موإلى للذهاب افقة موإلى بحاجة لست  .الشبكةج خارفر موإلى سالك إرعلى الطبية عة المجموافقة مويطلب أن بك الخاص 

 .الفصلهذا في ا ًقلح  "الحساسةعاية الر"ان العنوتحت ة ركوالمذالحساسة الخدمات على ل الحصول جأمن الشبكة ج خار

 .فرينالموشبكة وفرين المودليل و PCPول حالمزيد فة لمعرالفصل ذلك باقي أ اقر

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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 | عاية ل عل الرحصولاوكيفية  3

 (IHA)لي الوالصحي لتقييم ا

التالية ا ًومي 90الـ خلل الجديد بك الخاص  PCPة بزيارم تقوأن ا، ًجديدا ًعضوبصفتك ، Kaiser Permanenteتنصحك 
الخاص  PCPمساعدة  IHAمن الهدف و (Initial Health Assessment, IHA). لصحتكمبدئي تقييم اء جرإل جأمن 
يطلب قد أو الصحي تاريخك ول حسئلة البعض بك الخاص  PCPلك يسأقد  .احتياجاتكوالصحية عايتك رتاريخ فة معرعلى بك 

 .كتساعدقد التي الصحي التثقيف ف صفووات استشارول حا  ًضيأبك الخاص  PCPك سيخبرو .استبيانملء منك 

فيعضو ك نإالهاتف عن يجيب الذي الشخص خبر أبك، الخاص  IHAعد موتحديد ل جأمن تتصل عندما 
 .Kaiser Permanente في التابع الطبي سجلك م رقم ّدوق.Kaiser Permanente 

دويتك بأقائمة تحضر أن الجيد ن ومك. عدالخاصة بك إلى مو BICو Kaiser Permanenteحضر معك بطاقة هوية أو
ف. مخاوة يوأبك الخاصة الصحية عاية الراحتياجات ول حبك الخاص  PCPإلى للتحدث ا ًمستعدكن  .تكزيارفي معك سئلتك أو

 .هرحضوعليك تعذر أو عد الموعن خر ستتأكنت ا ذإبك الخاص  PCPبمكتب تصال العلى ص احر

عتيادية العاية الر

علىك تساعدي وه .فاهالرعاية رأو فاه الرا  ًضيأسمى تالتي قائية الوعاية الرتتضمن ي وه .منتظمةصحية عاية رعتيادية العاية الر ُ 
 .اتستشارالوالصحي التثقيف والمنتظمة صات الفحوقائية الوعاية الرتتضمن  .ضبالمرصابة المن حمايتك وجيدة بصحة البقاء 

 Kaiser Permanenteم تقو .ضالمرعند عاية الرعتيادية العاية الرتتضمن أن ا  ًضيأيمكن قائية، الوعاية الرإلى ضافة إ
 .بكالخاص  PCPمن عليها تحصل التي عتيادية العاية الربتغطية 

 :يليبما بك الخاص  PCPم سيقو
الطبية صفات الووج العلوالتطعيم حقن وعتيادية الصات الفحوذلك في بما بأكملها، عتيادية العاية بالرك ويدتز •

 .الطبيةة رالمشوو
الصحية تك بسجلحتفاظ ال •

الحاجة دعت ا ذإخصائيين، أإلى  )سالكإر(حالتك إ •

إليها بحاجة كنت ا ذإالمخبرية صات الفحوأو الشعاعي الثدي تصوير أو السينية شعة بالتصوير اء جرإطلب  •

اتف قام هول على أرنت. للحصونترعد عبر الو حجز موة الخطة المحلية أتصال على منشأتينية، يمكنك الوعاية رج إلى رعندما تحتا
عد عبر . لطلب مو)نجليزيةباللغة ال(kp.orgني على وقعنا اللكترت على موع إلى دليل المنشآجوجى الراعيد، يرحجز المو

 .)نجليزيةباللغة ال(kp.orgني على وقعنا اللكترجه إلى مونت، تونترال

 .رئواطاستقبال رب قأإلى انطلق أو  911قم بالراتصل ئ، ارالطوت حالفي 

 4الفصل أ اقربتغطيتها، م نقول التي تلك وبتغطيتها م نقوالتي الصحية الخدمات وعاية الرول حالمزيد فة لمعر
 .هذاعضاء الكتيب في  ")الخدماتوايا المز("

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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العاجلة عاية الر

العاجلة عاية الرن تكوقد  .للحياةمهددة أو ئة طارليست نها أإل ساعة،  24خلل تحتاجها التي عاية الرهي العاجلة عاية الر
 .تالعضلفي اء التوأو ذن الفي م ألأو نة سخوأو الحلق في التهاب أو رد بت لحال

على فاتصل بك، الخاص  PCPإلى ل صوالوعلى ا ًقادرتكن لم ا ذإ .بكالخاص  PCPبـ اتصل العاجلة، عاية الرعلى ل للحصو
(2273-574-833-1)قم الر 1-833-KP4CARE)711(TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى تحدث و)على فر متو

 ).عسبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24مدار 

افقة مسبقة ل على موعاية عاجلة. ل يتعين عليك الحصوة رب منشأقره إلى أّجج المنطقة، فتوعاية عاجلة خارذا كنت بحاجة إلى رإ
عايتك. لن تدفع مقابل ر Medi-Calعاية عاجلة، فإن كنت بحاجة إلى ريات المتحدة ولج الوخار ًاذا كنت مسافرخيص مسبق(. إ)تر

الذي وبالمقاطعة العقلية الصحة لخطط المجاني الهاتف قم برفاتصل عقلية، صحية بمشكلة متعلقة العاجلة عايتك ركانتا ذإ
تفضل نت، نترالعبر للمقاطعات المجانية اتف الهوقام أرجميع لتحديد  .عسبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24مدار على ح يتا

 ).نجليزيةباللغة ال(http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxة بزيار

عاية عاجلة، باستثناء مقابل المعدات الطبية د بحاجة إلى رن ل تعوج الشبكة بعد أدين من خاروعاية المتابعة من مزنحن ل نغطي ر
عاية غير د الروعايتك العاجلة، فإن مزجل ذات صلة برذا كنت بحاجة إلى معدات طبية طويلة الجل الخاضعة للتغطية. إطويلة ال

ا. ّن يحصل على تصريح مسبق منالتابع للشبكة يجب أ

ئة الطارعاية الر

 (Emergency Room, ER).رئ واطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالراتصل ئة، الطارعاية الرعلى ل للحصو
 .ئةالطارعاية الرلتلقي  )مسبقخيص تر(مسبقة افقة موعلى ل الحصوعليك يتعين ل 

عاية الرخصائي أليس و(العاقل العادي للشخص يمكن التي صابة الأو ض للمري وه .ئةالطارالطبية ت للحالئة الطارعاية الرن تكو
صحتك ن تكوفقد ر، الفوعلى عاية الرعلى تحصل لم إن ك نإقع توالطب، والصحة ر موبأسطة متوفة بمعريتمتع الذي  )الصحية

ن وم .ةخطيرصابة إالجسم في ء زجأو الجسم في عضو أو الجسم ظائف ومن ظيفة وتصاب قد أو خطر في  )جنينكصحة أو (
 :ذلكعلى مثلة ال

النشطة دة لالوحالة  •

العظم في كسر  •

الصدر في خاصة شديد، م أل •

شديد رق ح •

عقار من ائدة زعة جر •

غماء إ •

شديد نزيف  •

نفسية رئ واطحالة  •

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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 .بحالتكى درالوبك الخاص  PCPمن عتيادية العاية الرعلى تحصل أن ينبغي  .عتياديةالعاية الرل جأمن  ERإلى تذهب ل 
قم بالرتصال الا  ًضيأيمكنك  .بكالخاص  PCPبـ فاتصل ل، أم ئة طارالحالة تلك كانت ا ذإمما ا ًمتأكدتكن لم ا ذإ

(1-833-574-2273) 1-833-KP4CARE)711(TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و)على فر متو
 ).عسبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24مدار 

شبكةضمن يكن لم إن وحتى ،  (ER)رئ واطاستقبال رب قأإلى ه ّجفتول، المنزعن ا ًبعيدئة طارعاية رإلى بحاجة كنت ا ذإ
 .Kaiser Permanente إلى ذهبت ا ذإER ، معتصال المنهم فاطلب .Kaiser Permanente  أو ت نأعليك ينبغي

 .ئةالطارعاية الرعلى لك حصوبعد ساعة  24خلل  Kaiser Permanenteمع تتصل أن استقبلتك التي المستشفى 

أو بك الخاص  PCPال سؤإلى بحاجة لست  .911قم بالرفاتصل ئ، ارالطونقل إلى بحاجة كنت ا ذإ
Kaiser Permanente إلى جه التوقبل ً ولأ.ER 

المستشفى م فستقو، )الحالةار استقربعد ما عاية ر(ئة الطارالحالة بعد الشبكة ج خارمستشفى في عاية رإلى بحاجة كنت ا ذإ
 Kaiser Permanente.مع تصال بال

عاية رل جأمن ليس وئ، ارالطول جأمن إل ئة الطارعاية الرعلى تحصل ل  .ئةطارالحالة تكن لم ما  911قم بالرتتصل ل  :تنبيه
استقبال رب قأإلى انطلق أو  911قم بالرفاتصل ئة، طارالحالة كانت ا ذإ .الحلقالتهاب أو د البرمثل بسيط رض مأو اعتيادية 

 .رئواط

الحالة ار استقربعد ما عاية ر

رى يأن بعد عليها تحصل التي و ER) ذلكفي بما (مستشفى في ا ًطبيمة زاللالخدمات من الحالة ار استقربعد ما عاية ر ُعدت
جل المعدات الطبية طويلة ال ًيضاار أستقرعاية ما بعد التتضمن ر .اًإكلينيكية مستقرئة الطارالطبية حالتك أن يعالجك الذي الطبيب 

(durable medical equipment, DME) ط التالية: وفقط عند تلبية كافة الشر

عضاء هذا جب كتيب اللة بالتغطية بمومشمو DMEات دون أعندما تكو •

ج من المستشفى ن تخربعد أ DMEل على بالنسبة لك الحصو ًي طبيارون من الضرعندما يكو •

ئة التي تلقيتها في المستشفى عاية الطارذات صلة بالر DMEن عندما تكو •

ان “المعدات جه إلى عنوعضاء هذا، توجب كتيب اللة بالتغطية بموجل المشمومات عن المعدات الطبية طويلة الللمزيد من المعلو
عضاء هذا. الخدمات”( من كتيب الايا و)“المز 4جل” في الفصل الطبية طويلة ال

جب بموا ًزملرلماانكاذإأو،عليهامسبقة فقة امومنا قداذإإللشبكة ارجاخفرمومن لة لحااراستقرابعد ما ية عارتغطية بمنقول 
 .لةلحااراستقرابعد ما ية عارليف تكاداد سبمنقوأن قبل منا ن ذإعلى لجك يعاذي لافر لموايحصل أن جب ي .يارسلاننولقاا

قم بالرفر المويتصل أن يجب الشبكة، ج خارفر مومن الحالة ار استقربعد ما عاية رتلقيك على مسبقة افقة مولطلب 
1-800-225-8883)711 .(TTY  هوية بطاقة ظهر على د جوالموالهاتف قم برتصال الا  ًضيأيمكنه

Kaiser Permanente  الخدماتعلى تحصل أن قبل بنا فر المويتصل أن يجب  .بكالخاصة. 
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عاية رعلى ل الحصوإلى بحاجة ك نأنا رقرا ذإو .الصحيةمشكلتك ول حيعالجك الذي الطبيب إلى سنتحدث فر، المويتصل عندما 
فر موجانب من عاية الرلتقديم تب نرقد حيان، البعض في  .بالتغطيةلة المشموبالخدمات ذن نأف فسوالحالة، ار استقربعد ما 

 .للشبكةتابع 

ذن نأفقد عاية، الرتقديم ل جأمن للشبكة التابعين من ر آخفر موأو متخصص، تمريض كز مرأو مستشفى، إلى ء اللجونا رقرا ذإ
 .بالتغطيةعادة نشملها ل التي الخاصة النقل خدمات ذلك يشمل قد  .فرالموإلى يصالك إل جأمن ا ًطبيالمطلوبة النقل بخدمات 

خدمات أو الخدمات إل بالتغطية نشمل ل فنحن  .بهاذنا أقد  )تانتقالأي ذلك في بما (عاية الرعن فر المول تسأأن نبغي 
لقاء فر الموإلى بالسداد م نقول فقد عليها، حصلت وبالتغطية لة مشموغير خدمات طلبت ا ذإ .بهاا ًنذإعطينا أالتي النقل 
 .الخدماتتلك 

الحساسة عاية الر

ر  ّافقة للقصخدمات المو

 :عايةالرمن التالية ع انوالعلى صي الوأو الديك وجانب من افقة موون دمن الطبيب إلى الذهاب يمكنك 
 :لجأمن  )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (جية الخاربالعيادات العقلية الصحة  •

الجسدي أو الجنسي عتداء ال ♦

خرين الأو النفس يذاء إاحتمالية  ♦

الحمل  •

 )التعقيمباستثناء (ة سرالتنظيم  •
غتصاب الذلك في بما الجنسي، عتداء ال •

 )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (اليدز /البشريةالمناعة نقص س وفيراختبار  •
 )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (ا ًجنسيالمنتقلة ى العدو •
 )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (اد الموتعاطي اب اضطرج لعخدمات  •

الخاص  PCPمن حالة إإلى ج تحتاول  Kaiser Permanenteشبكة من ا ًءزجالعيادة أو الطبيب ن يكوأن جب يتول 
يمكنك الخدمات، هذه يقدمان عيادة أو طبيب على ر العثوفي للمساعدة  .الخدماتهذه على ل الحصول جأمن بك 
 KP4CARE-833-1قم بالرتصال الا  ًضيأيمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرتصال ال

(1-833-574-2273))711(TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و)في ساعة  42 مدارعلى فر متو
 ).عسبوالفي يام أ 7 وماليو

قم بالرتصال الخلل من الصحية مشاكلهم ول حاد انفرعلى الممثلين د حأإلى التحدث القاصرين مكان بإ
1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711 (TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و)على فر متو

 ).عسبوالفي يام أ 7 وم اليوفي ساعة  24مدار 
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خدمات البالغين الحساسة 

أي اختيار يمكنك لك، كذمر الكان إن و .الخاصةأو الحساسة عاية الرل جأمن بك الخاص  PCPة زيارود تل قد ا، ًبالغبصفتك 
 :عايةالرمن ع انواللهذه عيادة أو طبيب 

ة سرالتنظيم  •

اليدز /البشريةالمناعة نقص س وفيرفحص  •

ا ًجنسيلة المنقوى العدو •

بك الخاص  PCPم يقوأن ميستلزل  Kaiser Permanente. شبكةمن ا ًءزجالعيادة أو الطبيب ن يكوأن م يستلزل 
تصال اليمكنك الخدمات، هذه يقدمان عيادة أو طبيب على ر العثوفي للمساعدة  .الخدماتمن ع انوالهذه ل جأمن بإحالتك 

 )1-833-574-2273(KP4CARE-833-1قم بالرتصال الا  ًضيأيمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم بالر
)711 (TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و)عسبوالفي يام أ 7و م اليوفي ساعة  24مدار على فر متو.( 

المسبقة جيهات التو

عليك تعذر حال في بها غب ترالتي الصحية عاية الرماهية ج اردإفيه يمكنك ني قانوج ذنموعن ة عبارالمسبق الصحي جيه التو
ات ارقرتخاذ ل، وجزمثل ما، شخص اسم تحدد أن يمكنك  .بهاغب ترل عاية رأي ج تدرأن ويمكنك  .اًقلحار قراتخاذ أو التحدث 

 .تقدرل كنت ا ذإالصحية عايتك رول ح

الدفع م يلزقد  .طباءالعيادات ونية القانوالمكاتب والمستشفيات وليات الصيدمن مسبق جيه توج ذنموعلى تحصل أن يمكنك 
الخاص  PCPأو تك، سرأمن تطلب أن يمكنك  .ًامجانله تنزن وأنت نترالعلى ج ذنموعلى تعثر أن ا  ًضيأيمكنك  .جذالنمولقاء 
 .جذالنموملء على مساعدتك به تثق شخص أي أو بك، 

 .توقأي في المسبق جيهك توإلغاء أو تغيير في الحق لديك  .الطبيةتك سجلفي المسبق جيهك توع ضويتم أن في الحق لديك 

ص بخصو Kaiser Permanenteك ستخبر .المسبقةجيهات التوانين قوعلى أ تطرالتي ات التغييرف تعرأن في الحق لديك 
 .التغييربعد ا ًومي 90عن تزيد ل مدة خلل ية لالون قانوعلى أ تطرالتي ات التغيير

عاية ين تحصل على الرأ

ية عار(ئية قالواية دعتيالاية عالراكل بك اص خلا PCPلك م سيقد .بكاص خلا PCPمن بك صة لخااية عالراغلب أعلى ستحصل 
اص خلا PCPمع ال صتالعلى رص حا .اًيضمرن تكوما عندية عالرالى علللحصوبك اص خلا PCPر وتزسكما  .بكصة لخاا )اهفرلا

 .ليهمإجة بحاكنت ا ذإئيين خصاأى لإ )كلاسإر(لتك حابإبك اص خلا PCPم سيقو .لطبيةاية عالراعلى تحصل أن قبل بك 

ابط ني على الروقعنا اللكترة موتفضل بزيار، Kaiser Permanenteفرين التابعين لشبكة قع الموفة مولمعر
kp.org/facilities)711(4000-464-800-1قم عضاء لدينا على الرو اتصل مع خدمات الأ )نجليزيةباللغة ال (TTY. 

 KP4CARE-833-1قم الرعلى تصال الا  ًضيأمكانك بإالصحية، سئلتك بأيتعلق فيما المساعدة على ل للحصو
)1-833-574-2273) (711 (TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و)م اليوفي ساعة  24مدار على فر متو
 ).عسبوالفي يام أ 7 و

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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لكنها وقريب ت وقفي تحتاجها التي عاية الرهي العاجلة عاية الر .بكالخاص  PCPبـ فاتصل عاجلة، عاية رإلى بحاجة كنت ا ذإ
 .العضلياء اللتوأو ذن الم ألأو الحمى أو الحلق التهاب أو د البرمثل ت لحالعاية الرتشمل و .ئةطارليست 

 .رئواطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالراتصل ئ، ارالطوت حالفي 

بالتغطية لة مشمون تكون أيمكن التي التالية الخدمات من أكثر أو احدة وخرين الفرين المووالمستشفيات بعض تقدم ل 
منع ذلك في بما الحمل؛ منع خدمات أو ة؛ سرالتنظيم  :تكسرأمن رد فأو ت نأتحتاجها د وقبك الخاصة الخطة عقد جب بمو

 .جهاضالأو الخصوبة؛ عدم جات علأو دة؛ لالووالمخاض ت وقفي ب فالوقناة ط برذلك في بما التعقيم، أو ئ؛ الطارالحمل 
سين الممارجمعية أو الطبية عة المجموأو تقب المربالطبيب اتصل  .التسجيلقبل مات المعلومن مزيد على تحصل ن أينبغي 

ل الحصوإمكانية من للتأكد  1-800-464-4000 (TTY 711) قمالرعلى الصحية بالخطة اتصل أو العيادة أو المستقلين 
 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرخدمات على 

فرين دليل المو

الشبكة هي . وKaiser Permanenteن في شبكة كوفرين الذين يشارالمو Kaiser Permanenteي فرج دليل مويدر
 .Kaiser Permanenteن مع فرين الذين يعملوعة المومجمو

ضة قابلة ممرس وض ممارممرخصائي وأو PCPليات الصيدقائمة بالمستشفيات و Kaiser Permanenteي فرج دليل مويدر
ة. سرفر لخدمات تنظيم المومساعد طبيب وو

فر ذا كان الموك بما إاللغات المتحدثة. ويخبرساعات العمل واتف وقام الهوأرفرين وعناوين الموسماء وفرين أيتضمن دليل المو
حتياجات الخاصة داخل المبنى. ي الل ذوصوى إمكانية ومات عن مستوفر معلوم ل. ويوضى الجدد أيستقبل المر

 .)نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesقع نت عبر المونترفرين على شبكة الع على دليل الموطلمكانك البإ

 .TTY)711(4000-464-800-1قم فرين، فاتصل بالرعة من دليل الموذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوإ

فرين شبكة المو

 Kaiser Permanente. معن يعملوالذين خرين الالخدمات ي فرمووالمستشفيات وطباء العة مجموهي فرين الموشبكة 
 Kaiser Permanente.شبكة خلل من بالتغطية لة المشموخدماتك على ستحصل 

تختار حينما  L.A. Care Health Plan. خللمن الصحية عايتك رفر مو Kaiser Permanenteعدت ُ
Kaiser Permanente ، معظم على ستحصل  .بناالخاص الطبية عاية الرنامج برخلل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك

 .لشبكتناالتابعين فرين المومن الخدمات 

بخدمة ك ويدتزعلى قي خلأاض اعترخر، آفر موأو المستشفى أو  PCPذلك في بما للشبكة، التابع فر المولدى كان ا ذإ
 4الفصل انظر  TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرفاتصل جهاض، الأو ة سرالتنظيم مثل بالتغطية، لة مشمو

 .قيةخلالاضات عترالول حالمزيد فة لمعر ")الخدماتوايا المز("

ج تحتاالتي الخدمات لك يقدم ر آخفر موعلى ر العثوفي ك يساعدأن يمكنه قي، خلأاض اعتربك الخاص فر المولدى كان ا ذإ
 .فرموعلى ر للعثومعك  Kaiser Permanenteن تتعاوأن ا  ًضيأيمكن  .إليها

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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الشبكة في 

عاية الرعلى ستحصل  .الصحيةعاية للراحتياجاتك ل جأمن  Kaiser Permanenteشبكة في فرين الموستستخدم 
شبكة في خرين آفرين موومستشفيات وخصائيين أا  ًضيأستستخدم  .بكالخاص  PCPمن عتيادية العاية الروقائية الو

.Kaiser Permanente 

مكانك بإ TTY). 711(4000-464-800-1قم بالراتصل للشبكة، التابعين فرين بالموالخاص فرين المودليل على ل للحصو
 .)نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesابط الرعبر نت نترالشبكة على فرين المودليل على ع طلال

 .رئواطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالراتصل ئة، الطارعاية الرعلى ل للحصو

 .الشبكةج خارفرين المومن المقدمة عاية الرلقاء السداد مك يلزقد ئة، الطارعاية الرباستثناء 

الشبكة ج خار

ئة عاية الطارباستثناء الر Kaiser Permanente. مععمل اتفاقية لديهم ليس الذين ء ؤلههم الشبكة ج خارن وفرالمو
ا ذإ .ج الشبكة.فرين من خارعاية من الموجب عليك السداد لقاء الرلة بالتغطية، قد يتوعاية العاجلة المشموالرلة بالتغطية والمشمو

طالما تكلفة ون دمن الشبكة ج خارمن عليها ل الحصومن تتمكن فقد بالتغطية، لة مشموصحية عاية رخدمات إلى بحاجة كنت 
للذهاب افقة موإلى ج تحتال  .الطبيةعة المجمواسطة بوا ًمسبقعليها افقة الموتمت والشبكة، في ة افرمتوغير وا، ًطبية زملكانت 

 .الفصلهذا في ا ًسابقد ارالو "الحساسةعاية الر"ان العنوتحت ة ركوالمذالحساسة الخدمات على ل للحصوالشبكة ج خارفر موإلى 

 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرفاتصل الشبكة، ج خارخدمات في المساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإ

عاية فر الرو عاجلة، فاتصل مع موئة أعاية ليست طارج إلى رتحتاو L.A. Care Health Planج منطقة خدمة ذا كنت خارإ
(2273-574-833-1)قم تصال بالرا ال ًيضر. يمكنك ألية على الفووال 1-833-KP4CARE )711 (TTY التحدث إلى و
يات المتحدة لج الوخار ًاذا كنت مسافرع(. إسبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24فر على مدار خص )متوعاية صحية مرخصائي رأ
عايتك. لن تدفع مقابل ر Medi-Calعاية عاجلة، فإن كنت بحاجة إلى رو

بتغطية  Kaiser Permanenteم تقو .رئواطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالراتصل ئة، الطارعاية الرعلى ل للحصو
في ا ًيداعإتتطلب التي ئ ارالطوخدمات إلى بحاجة والمكسيك أو كندا إلى ا ًمسافركنت ا ذإ .الشبكةج خارئة الطارعاية الر

إلى بحاجة والمكسيك أو كندا ج خارا ًليدو ًامسافركنت ا ذإ .عايتكربتغطية  Kaiser Permanenteم فستقوالمستشفى، 
 .تالحالغلب أفي عايتك ربتغطية  Kaiser Permanenteم تقوفلن ئة، الطارعاية الر

 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى فاتصل المنطقة، ج خارأو الشبكة ج خارعاية الرول حسئلة ألديك كانت ا ذإ

طباء ال

ضمن من بك الخاص  PCPن يكوأن يجب  Kaiser Permanente. يفرمودليل من  (PCP) ساسيةأعاية رفر موستختار 
ي فرمودليل من نسخة على ل للحصو Kaiser Permanente. شبكةيتبع فر الموأن هذا يعني و  .كينالمشارفرين المو

Kaiser Permanente ، 711(4000-464-800-1قم بالراتصل .(TTY 

 .جددضى مراستقبال يمكنه تريده الذي  PCPأن من التحقق دت أرا ذإا  ًضيأتتصل أن عليك ينبغي 
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إليه الذهاب في ار ستمرالمن تتمكن فقد ، Kaiser Permanenteفي عضويتك قبل معين طبيب إلى تذهب كنت ا ذإ
.هذاعضاء الكتيب في عاية الرارية استمرول حالمزيد اءة قريمكنك  .عايةالرارية استمرعليه طلق يما هذا و .دةمحدوة لفتر ُ 

 TTY).711(4000-464-800-1قم الرعلى اتصل المزيد، فة لمعر

 Kaiser Permanente.شبكة داخل خصائي أإلى بإحالتك بك الخاص  PCPم فسيقوخصائي، أإلى بحاجة كنت ا ذإ

 .ختياربالم تقوأن فضل المن لذا الصحية؛ عايتك رباحتياجات ى درالت نأ .لكا ًاحدوفسنختار ، PCPباختيار تقم لم ا ذإ :كيرتذ

أن من تأكّد  Kaiser Permanente. يفرمودليل من  PCPتختار أن يجب بك، الخاص  PCPتغيير تريد كنت ا ذإ
PCP  اختيار كيفية فة لمعر .الجددضى المريستقبل هذاPCP  على ني واللكترقعنا موة زيارجى يرله، التبديل أو مختلف

ر العثويمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات اتصل أو  )نجليزيةباللغة ال(kp.orgابط الر
 ).نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesابط الرعبر ني واللكترقعنا موعلى خطتنا طباء أدليل على 

المستشفيات 

 .مستشفىرب قأإلى انطلق أو  911قم بالراتصل ئ، ارالطوت حالفي 

سيتعين  .إليهتذهب مستشفى أي بك الخاص  PCPر فسيقرالمستشفى، في عاية رإلى بحاجة كنت وئة طارالحالة تكن لم ا ذإ
 .فرينالمودليل في  Kaiser Permanenteشبكة بمستشفيات قائمة افر تتو .الشبكةداخل مستشفى إلى الذهاب عليك 

 (PCP)ساسية العاية الرفر مو
يمكنك جنسك، وسنك على ا ًاعتمادو Kaiser Permanente. إلىنضمام المن ا ًومي 30ن غضوفي  PCPتختار أن يجب 

عاية الركطبيب طفال أطبيب أو باطنة، طبيب أو ة، سرالطب في متخصص أو ليد، توونساء خصائي أأو عام، س مماراختيار 
الطبيبمساعد أو  (Nurse Practitioner, NP) سالممارض الممرن يكوأن ا  ًضيأالممكن من  .بكالخاص ساسية ال

 (Physician Assistant, PA)  ت اخترا ذإ .بكالخاص ساسية العاية الرفر موالمعتمدة القابلة ضة الممرأوNP  أوPA  أو
 .عايتكرعلى اف شرلإللك طبيب تحديد يتم أن يمكن معتمدة، قابلة ضة ممر

اًليارفيدمعتمد صحي كز مرمن سية سالالصحية اية عالراعلى ل لحصوارختياااًضيأيمكنك 
 (Federally Qualified Health Center, “FQHC”)  يفيةرصحية ادة يعأو .(Rural Health Clinic, “RHC”) 

من لصحية ايتك عارعلى ل لحصوايد تركنت ا ذإ .لصحيةاية عالراات دمخمن يد لعداتملك ل طق منافي لصحية اكز المراذه هتقع 
من بك اص خلا PCPن ليكو FQHCء طباأد حأر ختيااولصحية ايتك عارفر موتغيير فعليك ، منتظمبشكل  FQHCكز امرد حأ

قم لراعلى  L.A. Care Health Planء عضاأتمابخدتصل ا L.A. Care Health Plan. للخ
1-888-839-9909)711 (TTY يدلمزافة لمعر. 

لم ا ذإو Kaiser Permanente. فيعضاء أهم ممن بأكملها ة سرللاحد و PCPاختيار من تتمكن قد فر، الموع نوحسب 
بخدمات فاتصل التغيير، كيفية فة معرتريد ولك  PCPتحديد تم ا ذإ .لكا ًاحدونختار ف فسوا، ًميو 30ن غضوفي  PCPتختر 

 .التاليالشهر من م ويول أفي التغيير يحدث  TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء ال
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 :يليبما بك الخاص  PCPم سيقو
الصحية احتياجاتك والصحي تاريخك فة معر •

الصحية تك بسجلحتفاظ ال •

تحتاجها التي عتيادية الوقائية الوالصحية عاية الرتقديم  •

احد وإلى بحاجة كنت ا ذإخصائي أإلى  )سالكإر(حالتك إ •

ذلك احتجت ا ذإالمستشفى في عايتك لرتيب التر •

على فرين المودليل يشتمل  Kaiser Permanente. شبكةضمن  PCPعن للبحث فرين المودليل على ع طلاليمكنك 
 Kaiser Permanente.مع ن يعملوالذين فرين بالموقائمة 

 ). نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesعلى نت نترالعبر  Kaiser Permanenteي فرمودليل على ر العثويمكنك 
 TTY).711(4000-464-800-1قم بالرتصال الا  ًضيأيمكنك 

فرين المووطباء الاختيار 

 .بكالخاص  PCPباختيار م تقوأن فضل المن لذا الصحية؛ عايتك رباحتياجات ى درالت نأ

إلى التغيير ود تكنت ا ذإذلك، ع وم .الصحيةعاية الرمن احتياجاتك فة معرمن يتمكن حتى احد و PCPمع تبقى أن فضل المن 
PCP  ،تختار أن يجب  .توقأي في لك بذالقيام يمكنك جديدPCP  ي فرموشبكة منKaiser Permanente ، أن على

 .جددضى مريستقبل ن يكو

 TTY).711(4000-464-800-1قم بالراتصل ، PCPتغيير أو اختيار كيفية فة لمعر

في ضى لمرصحية عاية ريقدم ل أو شبكتنا، رك تأو جدد، ضى مريستقبل ل كان ا ذإبك الخاص  PCPتغيير منك نطلب أن يمكن 
مكانك بإيكن لم ا ذإشبكتها في لك مختلف فر موتحديد عادة إ L.A. Care Health Planمن ا  ًضيأنطلب أن يمكن  .كعمر

بإعادة  L.A. Care Health Planذا قامت إ .عنهاخر تتأأو اعيد الموعن تتغيب كنت أو طبيبك مع افق التوأو نسجام ال
 .ًلك كتابةخر، فستعلمك بذفر آك إلى موّضم

ات الزيارواعيد المو

 :صحيةعاية رإلى ج تحتاعندما 
بك الخاص  PCPبـ اتصل  •

هوية بطاقة على د جوالموKaiser Permanente (في الطبي سجلك قم بر ًاجاهزكن  •
Kaiser Permanente  تتصل عندما  )بكالخاصة

مغلقة العيادة كانت إن هاتفك م رقوباسمك سالة رك اتر •

 .تكرصوتحمل هوية وبك الخاصة  Kaiser Permanenteهوية بطاقة و BICبطاقة ك عدموفي معك حضر أ •
المحدد ك عدموفي احضر  •

ا ًخرمتأتي ستأكنت أو ك عدبموام اللتزعليك تعذر ا ذإالحال في اتصل  •

 .إليهااحتجت حال في ة جاهزدويتك أمات معلووسئلتك أاجعل  •
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 .رئواطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالرفاتصل ئة، طارحالة لديك كانت ا ذإ

عد ُعاية الصحية عن بات الرزيار

عايةات الرن زيارى طبيبك أأذا رلك على الخدمات الخاضعة للتغطية. إعد إلى تيسير حصوعاية الصحية عن بات الرتهدف زيار ُ 
و بعض الخدماتت الطبية أات غير متاحة لبعض الحالات. هذه الزياربما يتيح لك خيار هذه الزيارئمة لك، فرعد ملالصحية عن ب ُ 

 ُعد.عاية الصحية عن بات الرا باستخدام خيار زيارًلست مطالبالخاضعة للتغطية. و

السداد 

تحصل أن يمكن  .فرالمومن ة رفاتوعلى تحصل لن ت، الحالغلب أفي  .بالتغطيةلة المشموالخدمات لقاء الدفع عليك جب يتول 
تفصيل  ُعديول  Kaiser Permanente. منبيان أو  (”Explanation of Benefits, “EOB) ايابالمزتفصيل على 
 .اتيرفوالبيانات و (EOB) اياالمز

سبب والخدمة تاريخ وع المدفوبالمبلغ نا خبرأو TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرفاتصل ة، رفاتوعلى حصلت ا ذإ
لة مشموخدمة أي لقاء  Kaiser Permanenteعلى مستحق مبلغ أي عن فر موأي سداد عن لً ومسؤلست  .ةرالفاتو

 .بالتغطية

ج ذنموملء ا  ًضيأيمكنك ذلك، عليك يتعين ل نه بأك اعتقادم رغصحي مين تأم رسسداد منك ب ُِلطأو ة رفاتوعلى حصلت ا ذإ
مكانك بإكان ا ذإما ر نقرومطالبتك أ سنقر .الخدمةأو البند لقاء السداد إلى ك اراضطربسبب كتابة نا تخبرأن إلى ج ستحتا .مطالبة

 ). نجليزيةباللغة ال(kp.orgني واللكترقع الموخلل من نت نترالعبر مطالبة ج ذنموعلى ل الحصويمكنك  .مالكاستعادة 
كنت ا ذإبمساعدتك نسعد ف وس TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات تصال الا  ًضيأيمكنك 
 .المطالبةج ذنموكمال لمساعدة إلى بحاجة 

ت حالال

د حأفي ضافي إتعليم على حصل طبيب خصائي الو .اًاحدواحتجت ا ذإخصائي أإلى سالك لرحالة إبك الخاص  PCPسيعطيك 
عد مولتحديد بك الخاص  PCPعيادة ك تساعدأن يمكن  .خصائيأختيار لبك الخاص  PCPمعك ن سيتعاو .الطبت مجال

 .خصائيالإلى للذهاب 

 :حالةإإلى ن يحتاجوالذين خصائيين المثلة أتشمل 
احية الجرالعمليات  •

العظام اض مرأ •

القلب اض مرأ •

م اورلا •

الجلدية اض مرال •

النطق جات علوالمهنية والطبيعية جات العل •

حد التوخدمات ي فرمومن عاية الرعلى ل الحصومن تتمكن أن قبل بإحالتك بك الخاص  PCPم يقوأن يجب ذلك، إلى ضافة بال
 .المعتمدين
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أن يمكن ك نأذلك ويعني  .دائمةحالة إإلى ج تحتافقد طويل، قت لوخاصة طبية عاية رإلى ج تحتاصحية مشكلة لديك كانت ا ذإ
 .رةمكل في حالة إعلى ل الحصوون دمن رة ممن أكثر ذاته خصائي الإلى تذهب 

، Kaiser Permanenteلدى حالة السياسة من نسخة تريد كنت أو دائمة حالة إعلى ل الحصوفي مشكلة لديك كانت ا ذإ
 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى فاتصل 

 :تيةالر موالفي حالة إإلى بحاجة لست 
 PCPات زيار •
طفال الب طوة سرالب طوالبالغين طب في العام التخصص طباء أ •

اد الموتعاطي اب اضطرمعالجة والعقلية الصحة والبصر قياس في ن خصائيوال •

ليد التووالنساء ات زيار •

ئة الطارأو العاجلة عاية الرات زيار •

قم الرعلى نيا ربكاليفوة سرالتنظيم مات معلووت حالإة بدائراتصل المزيد، فة لمعر(ة سرالتنظيم  •
(1-800-942-1054 

 )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (اته استشاروالبشرية المناعة نقص س وفيراختبار  •
 )فأكثرا ًعام12سن من للقاصرين فقط (ا ًجنسيالمنتقلة ى العدوج لع •
بر بالخز الوخدمات  •

خدمات طب القدم  •

ي الفقرد العموبتقويم ج العلخدمات  •

 :يليفيما حالة إإلى ا  ًضيأن والقاصرج يحتال 
 :لجأمن  )فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط (جية الخاربالعيادات العقلية الصحة  •

الجسدي أو الجنسي عتداء ال ♦

خرين الأو النفس يذاء إاحتمالية  ♦

الحمل عاية ر •

غتصاب الذلك في بما الجنسي، عتداء الت حالعاية ر •

 )ا فأكثرًعام 12فقط للقاصرين من سن (اد اب تعاطي الموج اضطرخدمات عل •

في حالة الم تلزفقد فرين، الموؤل همن عاية الرغلب ألتلقي اميتين إلزغير المسبقة افقة الموأو حالة الأن من غم الرعلى و
 :التاليةت الحال

الخدمات بعض ل جأمن مسبقة افقة موعلى ل الحصوفر الموعلى جب يتوقد  •

حالتك أو ضك بمرتتعلق إكلينيكية ة خبرذي خصائي أإلى فر المويحيلك أن ويمكن  •
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المسبقة افقة المو

 .عايةالرعلى تحصل أن عة الطبية قبل ذن من المجموالطلب إلى خصائي الأو  PCPج سيحتاعاية، الراع ونألبعض بالنسبة 
عاية الرأن من التأكد الطبية عة المجموعلى ه نأذلك ويعني  .سابقةافقة موأو مسبقة افقة موأو ا ًا مسبقًتصريحذلك ويسمى 

 .اًطبيرية وضرأو ة زمل

م ألمن التخفيف أو عاقة الأو الشديد ض المرمن قايتك وأو حياتك، لحماية رية وضرولة معقوكانت ا ذإا ًطبية زملعاية الرتعد 
 .صابةإأو اعتلل أو رض مج لعأو تشخيص خلل من شديد 

 :مسبقةافقة موا ًدائمم تستلزلخدمات مثلة أيلي فيما 
ة المعمرالطبية المعدات  •

لية البوالمسالك م ازلووصطناعية الالفتحات م ازلو •

الشبكة ي فرمولدى المتاحة غير الخدمات  •

عضاء الاعة رزعمليات  •

 )باستثناء للخدمات الحساسة(قامة في مستشفى ج الشبكة، بما في ذلك الالخدمات خار •

قعنا موة زيارجى يرذن، الات ارقرتخاذ لالمستخدمة المعايير ومسبقة افقة موتتطلب التي بالخدمات كاملة قائمة على ل للحصو
 TTY).711(4000-464-800-1على عضاء البخدمات تصال الأو  )نجليزيةباللغة ال(kp.org/UMعلى ني واللكتر

 .طفلنجاب إذلك ويتضمن  .الشبكةج خارمن كانت إن وحتى ئة، الطارعاية الرعلى مسبقة افقة موإلى ا ًدبأج تحتال 

1367.01جب المادة ا( مع بعض الخدمات. بموً ً (h)(1) رمة، ستقرالسلن الصحة ومن قانو ا مسبق ذنافقة مسبقة )إج إلى موتحتا
ر. ا لنقرًمة منطقيزمات الليام عمل من تلقيها المعلوأ 5افقات مسبقة اعتيادية خلل عة الطبية موالمجمو

مني طار الزع الن اتباعة الطبية أو الشخص المناسب المكلف من جانب المجموفرين أحد الموفي حالة الطلبات التي يحدد فيها أ
و و الحفاظ عليها أظيفة جسمانية ما أى لول إلى الكفاءة القصوصوتك على الوو قدرو صحتك أالقياسي قد يهدد بشكل خطير حياتك أ

بما والصحية حالتك تتطلبها التي عة بالسرا ًشعارإسنعطي ذن. ار مستعجل )سريع( بالعة الطبية باتخاذ قرم المجمواستعادتها، ستقو
 .الخدماتطلب تلقي بعد ساعة  72عن يزيد ل 

عة الطبية على افق المجموذا لم توإ .ماخدمات أو تغطية لمنع اجعين المرإلى بالدفع  Kaiser Permanenteم تقول 
التقدم بكيفية  NOAخطاب ك سيخبرو .إليك. (”Notice of Action, “NOA)اء شعار بإجرسال خطاب إم بإرالطلب، فسنقو

 .المتخذار القرعلى افق تولم ا ذإبطعن 

اجعة طلبك. قت لمرو الومات أج إلى المزيد من المعلوعة الطبية تحتاذا كانت المجموسنتصل بك إ

الثانية اء رال

 .جكعلخطة أو تشخيصك ول حأو إليها ج تحتاك نإبك الخاص فر المول يقوالتي عاية الرول حثان ي أرعلى ل الحصوود تقد 
خطة ع اتبالت حاوقد كنت أو ما احة جرأو جية علصفة وإلى حاجتك من ا ًمتأكدتكن لم ا ذإا ًثانيا ًيأرود تقد المثال، سبيل على 

 .تفلحم ولجية عل

https://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/pdfs/how_to_get_care/cal_utilization_management.pdf?kp_shortcut_referrer=kp.org/um
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من الشبكة ضمن فر موإلى بإحالتك بك الخاص  PCPم يقوأن يمكن  .بكالخاص  PCPبـ اتصل ثان، ي أرعلى ل للحصو
قم بالرتصال الا  ًضيأيمكنك  .ثاني أرعلى ل الحصول جأمن الطبية لحالتك المناسبين والمعتمدين الطبيين خصائيين ال

1-800-464-4000)711 (TTY  الشبكةفي فر مومن ثان ي أرعلى ل الحصوتيب ترعلى لمساعدتك. 

فر مومن الثاني ي أالرعلى حصلت وذلك بطلب الشبكة في بك الخاص فر الموأو ت نأقمت ا ذإالثاني ي أالرلقاء بالسداد م سنقو
 .للشبكةتابع فر مومن ثان ي أرعلى ل للحصومنا ن ذإإلى ج تحتال  .الشبكةفي ر آخ

من فر مومن ثان ي أرلقاء بالسداد م فسنقوا، ًثانيا ًيأرليعطيك  Kaiser Permanenteشبكة في فر موهناك يكن لم ا ذإ
عضاء الخدمات ك فستساعدالشبكة، ضمن فرين الموبين لحالتك مناسب ومعتمد طبي خصائي أهناك يكن لم ا ذإ .الشبكةج خار

الذي فر المواعتماد تم ا ذإعمل يام أ 5خلل ك سنخبر .ثاني أرعلى ل للحصوالشبكة ج خارمن فر مومع ة استشارتيب ترعلى 
جسمك، في ا ًساسيأا ًءزجأو افك طرأد حأأو حياتك تفقد قد أو منة مزعلة لديك كانت ا ذإ .ثاني أرعلى ل الحصول جأمن ته اختر

 .ساعة 72خلل ر فسنقر

(”ى، انظر الفصل ل الشكاوفة المزيد حو. لمعر)و تظلمأ(ى ي الثاني، يمكنك تقديم شكوأن الرفضنا طلبك بشأذا رإ حل غ وبلال6
عضاء هذا. في كتيب ال “)المشاكل

ة أالمرصحة خصائيو أ

خدمات لتقديم مة زاللوبالتغطية لة المشموعاية الرل جأمن الشبكة داخل من ة أالمرصحة في خصائي أعلى ل الحصويمكنك 
للمساعدة  .الخدماتهذه على ل للحصوبك الخاص  PCP منحالة إإلى ج تحتاول  .ةأللمرقائية الووعتيادية الالصحية عاية الر

تصال الا  ًضيأيمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرتصال اليمكنك ة، أالمرصحة في خصائي أعلى ر العثوفي 
فر متو(خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و TTY) KP4CARE)1-833-574-2273) (711-833-1قم بالر

 ).عسبوالفي يام أ 7 وم اليوفي ساعة  24مدار على 

قتها وفي عاية الرعلى ل الحصو

خللعد موتحديد يجب عد الموع نو

ساعة 48 )مسبقةافقة موالعاجلة عاية الراعيد موتتطلب ل (العاجلة عاية الراعيد مو

عمليام  10العاجلة غير ساسية العاية الراعيد مو أ

عاجلةغير عاية رخصائي  عملم وي 15أ 

عمليام  10 )بطبيبليس (عاجلة غير عقلية صحية عاية رفر مو أ

جلعأو لتشخيص جانبية خدمات ل جمن عاجلة غير اعيد مو علةأو صابة أ إ
رىخصحية حالة أي أو  أ

عملم وي 15
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خللعد موتحديد يجب  عد الموع نو

عضاءالخدمات ل جمن الهاتف على نتظار الت وق العملساعات ثناء أ أ
العادية 

دقائق 10

 /7ساعة 24مدار على ة فرالمتوالخدمات  24/7مدار على ة فرالمتوالخدمات - زالفر
كثرالعلى دقيقة  30–يام  أ 

 من Kaiser Permanenteي فرحد موو الذهاب إلى أك أاعيدل موحق يتناسب أكثر مع جدوعد لنتظار لمو ُفضل الذا كنت تإ
أن خص مرصحية عاية رخصائي أرر قا ذإجة المدرالمدة عن ول طأمدة تنتظر قد ت، الحالبعض في  .تكم تفضيلك، فسنحتراختيار

 .صحتكعلى ا ًسلبيثر يؤلن خر المتأة الزيارعد مو

قائية، الوللخدمات محدد مني زل بجدوطبيبك ينصحك قد  .قائيةالوالخدمات على اعيد الموافر بتوالخاصة المعايير تنطبق ل 
الدائمة ت حالالأو ة المستمرت الحالبمتابعة الخاصة رية الدوعاية الرعلى ا  ًضيأالمعايير تنطبق ل  .احتياجاتكعلى ا ًاعتماد

 .خصائيينلل

الشفوية جمة الترخدمات 

منا علإجى يربالتغطية، لة مشموخدمات على تحصل عندما أو بنا تتصل عندما الشفوية جمة ترخدمات إلى بحاجة كنت ا ذإ
من لمزيد  .عليكتكلفة أي ون دمن العمل ساعات جميع ثناء أة شاراللغة ذلك في بما الشفوية جمة الترخدمات افر تتو .لكبذ

 .بناالخاص عضاء الخدمة اتصال كز بمرتصال الجى يرنقدمها، التي الشفوية جمة الترخدمات ول حمات المعلو
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الخدمات ايا والز .4

بك الخاصة الصحية الخطة تغطية تشمله ما 
Kaiser. فيا ًعضوبصفتك بالتغطية لة المشموخدماتك جميع القسم هذا ح يشر Permanente لة المشموخدماتك ن تكو

ض المرمن قايتك وأو حياتك، لحماية ة زملولة معقوكانت ا ذإا ًطبية زملعاية الرتعد  .اًطبية زملكانت ا ذإمجانية بالتغطية 
 .صابةإأو اعتلل أو رض مج لعأو تشخيص خلل من شديد م ألمن التخفيف أو عاقة، الأو الشديد 

Kaiser. يفرموشبكة من الخدمات معظم على ل الحصومكانك بإن سيكو Permanente  التي حيدة الوالخدمات يلي فيما
 :الشبكةج خارفرين مومن تلقيها يمكنك 

ت الخدمات الصحية الهندية حدى منشآعاية في إالر •

ئة الطارسعاف الخدمات  •

الحالة ار استقربعد ما عاية روئ ارالطوخدمات  •

ة سرالتنظيم خدمات  •

المنطقة ج خارئة الطارعاية الر •

الشبكة ج خارفرين موإلى ت حالال •

الحساسة الخدمات بعض  •

اًفيدراليمعتمد صحي مركز من معينة خدمات تلقي من تتمكن قد  :ملحظة
 .(Federally Qualified Health Center, FQHC)  بـ التصال يمكنكL.A. Care Health Plan  للحصول

 FQHC.خدمات حول المعلومات من المزيد على 

 :الخدماتمن التالية ع انوالنقدم نحن 
 )المتنقلة(المقيمين غير ضى المرخدمات  •
ئ ارالطوخدمات  •

التلطيفية عاية الروحتضار الحلة مرفي عاية الر •

المستشفى في ع اليدا •

دة لالوحديثي ومة موالعاية ر •

صفات الطبية دوية الوأ •

هيل التأوهيل التأعادة إة جهزأوخدمات  •

شعاعي الالتصوير وات المختبرخدمات  •

منة المزاض مرالعلى ة السيطروفاه الرعاية روقائية الوعاية الرخدمات  •
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العقلية الصحة خدمات  •

اد المواستخدام ابات اضطرخدمات  •

طفال الطب خدمات  •

البصرية الخدمات  •

البحثية الخدمات  •

 (”Non-emergency medical transportation, “NEMT)ئ الطارغير الطبي النقل  •
 (”Non-medical transportation, “NMT)الطبي غير النقل  •
ميمية التراحات الجر •

 (”Managed long-term services and supports, “MLTSS)ل لجايلة طوة دارملاات دمخلاومدعلا •

 .عليهال الحصويمكنك التي الخدمات ول حالمزيد فة لمعردناه أقسام المن قسم كل أ اقر

Kaiserعضاء لالمقدمة الصحية عاية الرخدمات تخضع  Permanente بين م المبرالعقد استثناءات ود قيووحكام أوط ولشر
Kaiser Permanente وL.A. Care Health Plan تهتعديلل وكهذا عضاء الكتيب في ضح الموالنحو على و. 
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 Cal‑Mediايا مز

 )المتنقلة(المقيمين غير ضى المرخدمات 

الحساسية عاية ر ■

ج المناعي. و العلو خفض التحسس أالة التحسس أا، بما في ذلك إزًمين طبيزج الحساسية اللعلم بتغطية اختبار ونقو

ي الفقرد العموبتقويم ج العلخدمات  ■

ي الفقرد للعموا ًطبيمة زاللالمعالجة على ذلك ويقتصر الشهر، في ي الفقرد العموبتقويم ج للعلخدمتين بتغطية م نقو
 :التاليةللفئات ذلك وي، اليدوج بالعل

؛ 21ن سن طفال دوال •

دة؛ للى بعد الووة الامل خلل الزيارالنساء الحو •

و ت تحت الحادة؛ أعاية للحالة رو منشأسطة أعاية متوة رو منشأة أة تمريض ماهرن في منشأالمقيمو •

 RHCأو  FQHCفي الخدمات تقديم يتم عندما عضاء الجميع  •

ي الدموي الكلوالغسيل  /الكلىغسيل خدمات  ■

الكلى غسيل (ي الدموي الكلوالغسيل خدمات بتغطية لك كذم نقو .اًطبيمة زاللالكلى غسيل جات علبتغطية م نقو
عة الطبية اسطة المجموبوعة ضوالموالطبية المعايير جميع في تستوأن يجب  .الصفاقيالكلى غسيل خدمات و )منالمز

 .يالكلوالغسيل خدمة تقدم التي ة المنشأاسطة بوو

المقيمين غير ضى المراءات جرإمن ها غيروالمقيمين غير ضى للمراحية الجرالعمليات  ■

 .المقيمينغير ضى المراءات جرإمن ها غيروا ًطبيمة زاللالمقيمين غير ضى للمراحية الجرالعمليات بتغطية م نقو

التخدير طباء أخدمات  ■

 .المقيمينغير ضى المرعاية رتتلقى عندما ا ًطبيمة زاللالتخدير خدمات بتغطية م نقو

 :بها Medical Groupح م بتغطية الخدمات التالية عندما تصرسنان، نقواءات الخاصة بالجربالنسبة لإل •
طبي خصائي أبل ِقمن المعطاة العام التخدير أو  (IV) ةدورلاداخل اللم تسكين خدمات  •

عيادة أو ،  (”FQHC“)ا ًاليفيدرمعتمدة صحية عيادة في التخدير أو اللم بتسكين الخاصة ت المنشآخدمات  •
المقيمين غير ضى المراحات جرل جأمن مستشفى أو سنان، أ

 .سنانالطبيب خدمات مثل سنان، بالبالعناية المتعلقة رى لخ االخدمات نغطي ل 
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الطبيب خدمات  ■

 .جماعيعد موهيئة في الخدمات بعض تقديم يتم قد  .اًطبيمة زاللالطبيب خدمات بتغطية م نقو

القدم طب خدمات  ■

ج لعلاحية الجروالطبية الخدمات على القدم طب خدمات تقتصر  .اًطبيمة زاللالقدم طب خدمات بتغطية م نقو
في ثر تؤأو منة مزطبية اض مرلا ًتعقيدأو ا ًتالي ًارثأ ُعدتالتي القدم إلى الداخلة تار والأو الكاحل، أو القدم، ابات اضطر

 .المشيعلى تك قدر

جية العلالمعالجات  ■

 :ذلكفي بما ا، ًطبيمة زاللجية العلالمعالجات بتغطية م نقو

الكيميائي ج العل •

شعاعي الج العل •

المعطاة المنتجات ودوية ال •

ئ ارالطوخدمات 

ئة طارطبية حالة ج لعلمة زاللالمستشفى في المقيمين غير والمقيمين ضى المرخدمات  ■

يصحبها طبية حالة عن ة عبارالطبية ئ ارالطوحالة و .طبيةرئ واطحالة ل جأمن مة زاللالخدمات جميع بتغطية م نقو
الطبية العناية على المريض يحصل لم إن ه نأجة لدرة رالخطومن كبير قدر على الحالة و .ةخطيرصابة إأو شديد م أل

 :يليما اقب العون تكوأن قع توالطب وبالصحة سطة متوفة معرذي شخص لي يمكن رية، الفو

أو الصحة؛ على بالغة ة رخطو •

أو الجسم؛ ظائف لوبالغ ى ذأ •

أو منه؛ ء زجأو الجسم من عضو أي ظيفة وفي خطير اعتلل  •

 :يليمما أي يحدث أن يمكن عندما قيت توفي دة لالوأي النشط، دة لالوور طفي امل الحوحالة في  •
دة لالوقبل ر آخمستشفى إلى لك من الللنقل كاف ت وقجد يول  ♦

بعد لد يولم الذي طفلك مة سلأو صحة على أو متك سلأو صحتك على ا  ًتهديدالنقل يمثل قد  ♦

ئ ارالطونقل خدمات  ■

ن حالتك ذلك يعني أئ. وارت الطوعاية في حالب مكان رقرل إلى أصوسعاف لمساعدتك على الوم بتغطية خدمات النقو
 .حياتكأو بصحتك يخاطر أن يمكن عاية رمكان إلى ليصالك رى خأرق طاستخدام فيه ن يكوالذي الحد إلى ة خطير
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ئ ارالطواستقبال خدمات  ■

حالة عن ة عبارالطبية ئ ارالطوحالة أن كّر تذ .طبيةرئ واطحالة ج لعلمة زاللئ ارالطواستقبال خدمات بتغطية م نقو
طبية عناية على تحصل لم ا ذإه نأجة لدرا ًجدة خطيرن تكوالحالة هذه و .ةخطيرصابة إأو شديد م أليصحبها طبية 

 .جسمكأو صحتك على بالغ رر ضعنها ينجم فقد رية، فو

التلطيفية عاية الروحتضار الحلة مرفي عاية الر

حتضار الحلة مرفي عاية الر ■

هذه تساعد  .تالموإلى المفضي ضهم لمرحتضار الحلة مرفي عاية الرتلقي اختيار حتضار الحلة مرفي عضاء لليمكن 
 .عايتهرمقدم وته سرأتساعد كما المحتضر، الشخص لم آمن التخفيف على عاية الر

 :حتضارالحلة مرفي عاية الرعلى ل الحصوت اخترا ذإ

رى لخااض عرالواللم حدة لتخفيف عاية الرعلى أكبر أو ا ًعام 21إلى هم عمارأتصل الذين ن البالغويحصل  •
ض المرج لعلليس وت، الموإلى المفضي ض للمرالمصاحبة 

إلى المفضي ض للمرالمصاحبة رى لخااض عرالواللم حدة لتخفيف عاية الرعلى ا ًعام 21سن ون دطفال اليحصل  •
ضهم لمرج العلعلى ل الحصوار استمراختيار ويمكنهم ت المو

ل الحصولبدء ك اختيارن يكوأن يجب  .توقأي في حتضار الحلة مرفي عاية الرعلى ل للحصوك اختيارتغيير يمكنك 
 Cal‑.Mediاعد قومع ا ًمتفقوا ًكتابييقافها إأو حتضار الحلة مرعاية رعلى 

 :التاليةط والشرجميع فيت استوا ذإإل حتضار الحلة مرعاية ربتغطية م نقول 

قل و أشهر أأ 6ن المدة المتبقية لك على قيد الحياة حدد أت وإلى المو ٍض مفضقام طبيب من الشبكة بتشخيصك بمر •

Kaiserتملك منطقة في الخدمات تقديم يتم  • Permanente م المبرالعقد ض يفرلم ما فيها، بالعمل ا  ًخيصتر
Kaiserبين  Permanente وL.A. Care Health Plan ذلك على ا ًدقيو

بالشبكة الخدمات ي فرموضمن من حتضار الحلة مرعاية رفي متخصصة خصة مركالة واسطة بوالخدمات تقدم  •

عليه ة السيطروت الموإلى المفضي ضك مرتخفيف ل جأمن ة زملالخدمات أن الشبكة داخل من طبيب يحدد  •
الصلة ذات ت الحاللك كذو

 :التاليةحتضار الحلة مرعاية رخدمات بتغطية م نقوه، علأط والشركل فيت استوا ذإ

الشبكة طباء أخدمات  •

على ة السيطرواللم ج لعوالتمريضية، حتياجات الحالة ة دارإوتقييم ذلك في بما ة، الماهرالتمريضية عاية الر •
عاية الرمقدمي إلى جهة الموالتعليمات وتك، سرلولك العاطفي الدعم واض، عرال

الحياة نشطة أعلى الحفاظ في للمساعدة أو اض عرالعلى ة السيطرل جأمن النطق ج لعوالمهني والبدني ج العل •
مية اليو

التنفسي ج العل •

الطبية جتماعية الالخدمات  •

بس الملتداء اروستحمام الوالطعام ل تناوفي المساعدة ولي المنزالصحي المساعد  •
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إلى تصل لمدة ت الموإلى المفضي ض للمررى لخااض عرالتخفيف في للمساعدة واللم على ة للسيطردوية أفير تو •
 .الشبكةليات صيدحدى إمن دوية الهذه على تحصل أن يجب  .دويةالكتيب شادات لرا ًقوفار تكرلكل م وي 100

على عضاء البخدمات اتصل  .اًومي 30ة فترأي في ا ًومي 30لمدة مداد لإلتغطية نقدم دوية، اللبعض بالنسبة 
 (TTY 711) دوية اللهذه الحالية القائمة فة لمعر1-800-464-4000

ة المعمرالطبية المعدات  •

مد الة قصيرالداخلية عاية الرهي مد الة قصيرعاية الر :عايةالرمقدمي احة لرالحاجة عند مد الة قصيرعاية الر •
احدة الوة المرفي الية متويام أخمسة عن تزيد ل بمدة المحددة و

الفقد ت حالفي للمساعدة ة ستشارال •

الغذائي النظام ات استشار •

اض عرأتلطيف ل جأمن ا ًطبية زملن تكوعندما مات زالات فترخلل فقط التالية حتضار الحلة مرخدمات لك كذنغطي 
 :عليهاة السيطرأو حادة طبية 

ل المنزفي عايتك لرم يلزبما م اليوفي ساعة  24إلى تصل لمدة ة مستمربصفة التمريض عاية ر •

ل المنزفي ه فيرتويمكن ل ى مستوعند مد الة قصيرالداخلية عاية الر •

التلطيفية عاية الر ■

 لهذه الخدمات. Medi-Calنامج هل الخاصة لبرن معايير التأفوعضاء الذين يستوعاية التلطيفية للم بتغطية الرنقو
عضاء المصابين حانية لدى الوالرجتماعية والالعاطفية وعاجات البدنية ونزعاية التلطيفية على الحد من التعمل الرو
ة.اض خطيرمربأ

قت حتضار في الوحلة العاية مررعاية التلطيفية ول على كل من الرو أكثر الحصوا أًعام 21ل يمكن للبالغين في عمر  
حتضار، يمكنك طلب التبديل حلة العاية مرل على رهل للحصوط التأوفي شرتستوعاية التلطيفية وذا كنت تتلقى الرنفسه. إ

قت. ي وحتضار في أحلة العاية مرإلى ر

المستشفى في ع اليدا

التخدير طباء أخدمات  ■

تخدير في متخصص عاية رفر موالتخدير طبيب و .المستشفىفي قامات الثناء أالتخدير طباء أخدمات بتغطية م نقو
.الطبيةاءات جرالبعض ثناء أم َ ُستخد يالطب من ع نوهو التخدير و .ضىالمر

بالمستشفيات الداخلية عاية الرخدمات  ■

خدمات الخدمات تتضمن  .المستشفىفي يداعك إيتم عندما ا ًطبيمة زاللبالمستشفيات الداخلية عاية الربتغطية م نقو
المستشفى م تقورى خأخدمات وات المختبروشعاعي الالتصوير خدمات والمعدات ودوية الوالطعام وفة الغرفي قامة ال

 .ًعادةبتقديمها 

احية الجرالخدمات  ■

 .مستشفىفي اة المجرا ًطبيمة زاللاحات الجربتغطية م نقو



ات الخدموايا والز 4 | 

 33 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

 )نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

  

         
          

     

   

          

 

     

    
        

   
     

    
        

   
          

   
               

              

  

                  
               

       
                  

     

دة لالوحديثي ومة موالعاية ر

 :اًطبية زملن تكوعندما دة لالوحديثي ومة موالعاية رخدمات بتغطية م نقو

ضاعة الطبيعية ل الرالتثقيف حو■

الطبيعية ضاعة للرشامل دعم بتغطية م نقو

بعدها ودة لالوثناء أعاية الر■

 .دةلالوبعد ما عاية روالمستشفى في الخدمات بتغطية م نقو

القابلة ضة الممرخدمات ■

 .معتمدةقابلة ضة ممرخدمات بتغطية م نقو

دة لالوقبل ما عاية ر■

 .دةلالوقبل ما عاية رصات فحومن سلسلة بتغطية م نقو

ليد التوكز مرخدمات ■

نامجبري فرمومن ن تكوالتي ليد التواكز مرخدمات بتغطية م نقو
 (CPSP) Comprehensive Perinatal Services Program  منالمعتمدين .Medi-Cal ُعدت 

كنت ا ذإ .ةرالخطومنخفض حملً ن يختبراتي اللوللنساء المستشفيات في مة موالعاية لربديلً ليد التواكز مرخدمات 
 .طبيبكلي فاسأهلة، مؤكنت ا ذإما فة معرتريدين واكز المرهذه د حأفي طفلك نجاب إدين تو

صفات الطبية دوية الوأ

بالتغطية لة المشمودوية ال

العناصر بتغطية م نقو .طبيةصفة وون دمن ة افرالمتوالعناصر بعض وطبية صفة وتتطلب التي ا ًطبيمة زاللالعناصر بتغطية م نقو
 .بناالخاص دوية الكتيب شادات إرمع افق يتوبما وستهم، مماروخيصهم ترنطاق داخل الشبكة، ي فرمواسطة بوفة صوالمو

دة في جودوية المودوية المفضلة. القائمة ال ًحياناهذه تسمى أعضاء. ودوية المعتمدة للصفات لدينا قائمة باليتضمن كتيب الو
 بتحديث هذه القائمة. يساعد تحديث هذه القائمة على ًرياالصيادلة دوطباء وعة من الم مجموفعالة. يقومنة وصفات آكتيب الو

نه ذا كان طبيبك يعتقد بأصفات لحالتك إاء ليس ضمن كتيب الوم بتغطية دوفعالة. نقومنة ودة فيها آجودوية المون الالتأكد من أ
 بالنسبة لك. ًي طبياروضر

ً ج الشبكة: فرين من خارات التي يصفها من يلي من المودوبتغطية اليضام أنقو

سنان بالللعناية اء الدوكان ا ذإسنان الطباء أ •

العنصر كان وللشبكة التابع غير الطبيب إلى كتابية بإحالة الطبية عة المجموحت صرا ذإالشبكة، ج خارمن طباء ال•
حالة التلك من ء كجزبالتغطية لً مشمو
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ج خارالعاجلة عاية الرأو بالتغطية لة المشموئ ارالطوخدمات ضمن العنصر كان ا ذإالشبكة، ج خارمن طباء ال •
المنطقة 

ئ تكفي لماارج الشبكة إمدادات طوئ في مستشفى خارارو استقبال طوج الشبكة ألي من خارقد يعطيك صيد♦
 ساعة 72يصل إلى  

 Short-Doyleن قانوإطار في العقلية الصحة بخدمات ا ًتبطمرالعقار كان ا ذإالشبكة، ج خارمن طباء ال •
متخصصة عقلية صحة بخدمات ا ًتبطمرالعقار كان ا ذإالشبكة، ج خارمن طباء ال •

قم الرعلى اتصل الكتيب، من نسخة على ل للحصوأو الكتيب في ا ًجمدراء الدوكان ا ذإما فة لمعر
 .(TTY 711)

1-800-464-4000 
 ).نجليزيةباللغة ال(kp.org/formularyعلى ني واللكترقعنا موة زيارا  ًضيأيمكنك 

 .معينةطبية حالة ل جأمن لك سيصفه طبيبك أن القائمة في اء الدود وجوحقيقة ة روبالضرتعني ل  :حظةمل

مي اليومداد الحد 

 .احدةالوة المرفي فها صريمكن ر آخعنصر أو اء دولكمية بالنسبة حد جد يو

نية موالهرالحمل انع مو■

مي، مداد اليود تغطية السباب حدوصفها. لاجب وو عنصر منع الحمل الواء أصفة كمية دويحدد الطبيب الذي يكتب الو
 .اًومي 365أو م وي 100أو م وي 30لمدة لك ا ًطبيا ًزملا ًإمدادتمثل التي الحمل انع موكمية الشبكة طباء أيحدد 

 .اًومي 365لمدة إمداد هو احدة الوة المرفي نية موالهرالحمل انع مومن عليه ل الحصويمكنك لما قصى الالحد و

رى لخاالعناصر جميع ■

طباء أريقر .المكملأو مداد الأو اء الدومن صفها وم زاللالكمية الطبية صفة الومقدم سنان الطبيب أو الطبيب يحدد 
لما قصى الالحد و .موي 100أو  30لمدة لك ا ًطبيا ًزملا ًإمداد ُعدتالتي المكمل أو مداد الأو اء الدوكمية الشبكة 
أو ا ًومي 30ة فترفي ا ًومي 30إمداد إما ن يكواحدة الوة المرفي بالتغطية ل مشموعنصر من عليه ل الحصويمكنك 
 .مياليومداد الحد ز تتجاوالتي العناصر أو دوية الكميات تغطية يتم ل  .موي 100ة فترفي موي 100إمداد 

هذا أن لية الصيدجدت وا ذإا ًومي 30ة فترأي في ا ًومي 30الـ إمداد في فه صريتم الذي مي اليومداد اللية الصيدتقلل قد 
الذي اء الدوكان ا ذإبما ك خبارإللشبكة التابعة ليتك لصيديمكن (محددة دوية لأو ق السوفي د المحدومداد العناصر من العنصر 

 ).دويةالهذه من ا  ًاحدوله تتناو

ليات الصيد

يكن لم ما (بالبريد الطلب خدمة خلل من أو الشبكة ليات صيدحدى إمن بك الخاصة دوية الصفات وف رصيجب 
فرينالمودليل اجع ر ).المنطقةج خارالعاجلة عاية الرأو بالتغطية لة المشموئ ارالطوخدمات من ا ًءزجالعنصر هذا 

 (Provider Directory)  عبر ني واللكترقعنا موعلىkp.org/facilities)عضاء البخدمات اتصل أو  )نجليزيةباللغة ال
(TTY 711) قم الرعلى   .منطقتكفي الشبكة ليات صيدعمل ساعات واقع موفة لمعر1-800-464-4000

https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/!ut/p/a0/RcoxDoMwDEbhszB0TN2x6tZTtMmCLGNCBImjnwDq7Yu6dHx6HwV6Uyi8p8gtWeHlbC9amuIhtit0cFmHJL-9utGQt4XxoRcFCnPt18nQZGs9dFRAQX6uV0O83P74pBUcM5Mv5oRlUqo5349n130Byrj_gQ!!/
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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هويةبطاقة مع الطبية صفتك ولية الصيدإلى م ّقد .إليهاالطبية صفتك وخذ للشبكة، تابعة لية صيداختيار ور ف
 .Kaiser Permanente  ا ذإ .لديكحساسية اع ونأي وألها تتناوالتي دوية الكل ول حشيء كل تعلم لية الصيدأن من تأكّد

 .ليالصيدال سؤعلى ص فاحرالطبية، صفتك وول حسئلة أأي لديك كانت 

القليل زع وتل  .نتنترالعبر الطلب أو البريد عبر الطلب أو ا ًمقدمالهاتف عبر تصال اليمكنك اء، الدوار تكرإلى الحاجة عند 
 .بالبريدالطلب خدمة خلل من البريد عبر دوية البعض سال إريمكن ل كما بالتغطية، لة المشمودوية الات ارتكرليات الصيدمن 

كانت ا ذإ )نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesني واللكترقعنا موعلى فرين المودليل أو للشبكة التابعة لية الصيداجع ر
فر تتوالتي العناصر تخضع  .للشبكةتابعة لية صيدمن عليه ل الحصوأو بالبريد ف صوالموائك دوسال إرإمكانية ول حسئلة ألديك 

 .شعارإن بدووت وقأي في للتغيير بالبريد الطلب خدمة خلل من 

 2ل دوية الجدوأ

كنت ذااحد. إة وفة مرصوالمو 2ل دوية الجدوحد أف من أصوقل من المقدار المون تعطيك ألية أغ صيدبلو طبيبك إنت أيمكنك أ
ليتك. ل صيدن تسأ، فيمكنك أ2ل اء ضمن الجدوصفتك الطبية تتضمن دوذا كانت وف فيما إتعر ال 

 Medicareء “د” من خطة الجز

خطة  فستدفعفيها، مسجلً أو  Medicareء “د” من خطة الجزلتغطية هلً مؤو Medi-Calمن تغطية على حاصلً كنت ا ذإ
خطة  بتغطيةل مشموغير  Medi-Calاسطة بوالمغطى اء الدون يكوقد حيان، البعض في  .لًوأ Medicareء “د” من الجز
اء الدوهذا يظل فقد ،  Medi-Calبتغطية ل المشمودوية الد حأتغطي ل  Medicareكانت ا ذإ Medicare. ء “د” منالجز

Kaiserعضاء أد حأكنت ا ذإ Cal- .Mediبتغطية لً مشمو Permanente Senior Advantage المزيد فة معرتريد و
 )دليل التغطية( Evidence of Coverageاجع فر، Medicareء “د” من دوية من خطة الجزالتغطية ول ح

عة المدفوفاتك ومصرسداد في المساعدة من المزيد تلقي كيفية على ف التعرا  ًضيأيمكنك  Senior Advantage. الخاص بـ
 .الجيبمن 

بخدمات تصال الى رجُي، )ء “د”بما في ذلك كيفية التسجيل في خطة الجزMedicare (ء “د” منخطة الجزول حالمزيد فة لمعر
(TTY 711). قم الرعلى عضاء ال المجاني الهاتف م رقعلى  Medicareبـ تصال الا  ًضيأيمكنك 1-800-443-0815

 (TTY 1-877-486-2048) (1-800-633-4227) 1-800-MEDICARE على ني واللكترقعنا موة زيارأو
www.medicare.gov)نجليزيةباللغة ال.( 

هيل التأوهيل التأعادة إة جهزأوخدمات 

 :التاليةط والشركل استيفاء حالة في هذا دناه، أفة صوالموهيل التأعادة إوهيل التأخدمات بتغطية م نقو
ا ًطبيمة زاللالخدمات  •

صحية حالة لمعالجة الخدمات ن تكوأن  •

تحسينهما أو تعلمهما أو مية اليوللحياة ظيفي الوداء الوات المهارعلى الحفاظ في لمساعدتك الخدمات ن تكوأن  •

تتلقى أن لك ا ًطبيم زاللمن ه نأبالشبكة طبيب حدد ا ذإإل للشبكة تابعة ة منشأفي الخدمات تتلقى ن تكوأن •
ر آخمكان في الخدمات 

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
http://www.medicare.gov/


ات الخدموايا والز 4 | 

 36 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

 )نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

  

         
          

     

 

  

                   
               

                   
    

 

        
                 

   

                  
                   

     

                
             

            

                   
         

                    
            

                   
    

                    

         
                

 
      
              

  

 :الخطةتغطي 

بر بالخز الو ■

ناجم ومن مزومستمر وشديد م ألاك درإتخفيف أو تغيير أو من قاية للوا ًطبيمة زاللبر بالخز الوخدمات بتغطية م نقو
 )برلإلبائي الكهرالتحفيز ن بدوأو مع (المقيمين غير ضى للمربر بالخز الوخدمات تقتصر  .ًعامةفة ومعرطبية حالة عن 

مسبقة افقة موعلى ل الحصوعليك يجب احد، وشهر في تين زيارمن أكثر تريد كنت ا ذإ .احدالوالشهر في خدمتين على 
 .ضافيةالالخدمات هذه على  )مسبقن ذإ(

كية ج الصحة السلوعل ■

تحليل مثل ج العلامج بروالخدمات  (Behavioral Health Treatment, BHT) كيةالسلوالصحة ج لعيشمل 
د للفرظيفي الوداء الاستعادة أو تطوير على تعمل التي ودلة العلى القائمة كية السلوخل التدامج بروالتطبيقي ك السلو
 .ممكنحد قصى أإلى 

المجتمعية أو لية المنزالحياة ض تعتركيات سلولديك وا ًعام 21من ل أقك عمركان ا ذإ BHTخدمات نغطي نحن 
اللعب أو /والحياة ات مهارفي صعوبة أو ب والهرأو النفس يذاء إأو العنف أو الغضب مثلة البعض تشمل (كبير بشكل 

 . ًامستقرالطبي ضعك وكان و )اصلالتوات مهارأو /و

تشجيع خلل من أو كي السلوالتعزيز وكية السلوحظة الملاستخدام خلل من ات المهاربتعليم  BHTخدمات م تقو
مثلة أتتضمن  .تجريبيةليست وقة ثومودلة أ على BHTخدمات تعتمد و .فَستهدُالمك السلومن ة خطوكل تعليم 

كي السلوالتحليل والشامل كي السلوج العلوفي المعركي السلوخل التد َمزحوكية السلوت خلالتد BHTخدمات 
 .التطبيقي

دة َعتمُمنتكون وأص َّرخُمطبيب أو نفسي طبيب بل ِقمن صفها ويتم ن وأا ًطبيمة زل BHTخدمات ن تكوأن ويجب 
 :جيالعلنامج البر .المعتمدةج العلخطة  ّبعتتبطريقة ها فيرتويتم ن أعة الطبية وبل المجموِقمن 

خدمات فر موبل ِقمن ته دارإيمكن ن وأللشبكة تابع وهل مؤحد توخدمات فر موقبل من ه تطويريتم أن يجب  •
حد التولخدمات هل مؤمهني مساعد أو هل مؤحد توخدمات خصائي أأو هل مؤحد تو

خدمات فر موقبل من اعتمادها وضعها ويتم التي ومعين، مني زمدى على للقياس قابلة دية فرهداف أله ن تكو •
ج للعلالخاضع للعضو هل المؤحد التو

حسب تعديله يتم ن وأهل المؤحد التوخدمات فر موقبل من شهر أستة كل قل العلى احدة ورة ماجعة للمريخضع  •
قتضاء ال

دلة العلى القائمة  BHTتقنيات مع ت خلالتداتساق يضمن  •

ها غيروية، لللوالتابعة عاقة الامج بروسة، المدروعاية، الرمقدمي أو الدين الوك يشرالذي عاية الرتنسيق يشمل  •
قتضاء الحسب 

عاية الرمقدم /الدالوكة مشارودعم وتدريب يشمل  •

لقياس المستخدمة الناتج قياس تقييم معايير ومعالجتها سيتم التي للعضو كية ضعف الصحة السلوت حاليصف  •
ك السلوهداف أتحقيق 
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يتم الذي ار التكرونامج، البرغايات وهدف لتحقيق رية والضرالد الوكة مشاروالساعات، عدد والخدمة، ع نويشمل  •
به تقرير عداد إوالعضو تقدم لتقييم استخدامه 

اسع والنمائي اب ضطرالج لعفي الفعالية مثبتة السريرية ب التجارمع دلة، العلى القائمة سات الممارمن يستفيد  •
حد التوأو نتشار ال

مناسبة تعد ل عندما أو ج العلغايات وهداف أتحقيق بعد  BHTخدمات قف ستتو :حظةمل

 :بالتغطيةنشمل ل 

سريرية فائدة على ل الحصوار استمرقع توعدم حالة في المقدمة  BHTخدمات  •

التعليمية الخدمات أو النهارية، عاية الرخدمات أو ل، والالمقام في مد الة قصيرتعد التي الخدمات  •

جي علنامج برفي بوية الكة المشارعن التعويض  •

ا ًفيهيترأو ا ًمهنيض الغرن يكوعندما ج العل •

ستحمام المثل (مية اليوالحياة نشطة أفي للمساعدة  (i) ئيسيربشكل ها فيرتويتم التي صائية الوعاية الرخدمات  •
خرين، الأو العضو مة سلعلى للحفاظ  (ii) و،)الشخصيةالنظافة على الحفاظ والطعام ل تناووبس الملتداء ارو
المتخصص التدريب أو المتخصصة ات المهارن يمتلكول الذين شخاص القبل من تقديمها يمكن  (iii) و

الحصر ل المثال سبيل على ذلك في بما تقليدية، غير بيئة في تتم التي اءات جرالأو م، ازاللوأو الخدمات،  •
المخيمات والسبا، ادي نووالمنتجعات، 

ا ًنيقانول والمسؤالشخص أو ني، القانوصي الوأو الد الوقبل من المقدمة الخدمات  •

( TTY 711).قم الرعلى عضاء البخدمات فاتصل سئلة، أأي لديك كانت ا ذإ 1-800-464-4000

القلب هيل تأعادة إ ■

 .المقيمينغير والمقيمين ضى للمرالقلب هيل تأعادة إخدمات نغطي نحن 

ة المعمرالطبية المعدات  ■

الخدمات والطبية المعدات وم ازاللواستئجار أو اء شرنغطي نحن و .مسبقةافقة موة المعمرالطبية المعدات تتطلب 
 .عليهمسبقة افقة موعلى حصلت وا ًطبيا ًزملالعنصر هذا كان ا ذإالطبيب من طبية صفة ومع رى لخا

أن يجب  .البائعنختار نحن  . ٍكافبشكل الطبية احتياجاتك يلبي الذي المعدات من القياسي العنصر على التغطية تقتصر 
 .تغطيتهاعن قف نتوعندما المعدات نظير ل العادق السوسعر لنا تدفع أن أو إلينا المعدات  ُعيدت

السمعية المعينات  ■

صفة وعلى حصلت واًطبية زمللسمعية اتلمعيناانت كاويك لدلسمع ادان قفرختبااتم ا ذإلسمعية اتلمعيناانغطي نحن 
لمعينة باك يمدمن ر نختاف ووس .لطبيةاتك جاحتيااتلبي لتي اوتكلفة ل لق ات لمعينااعلى لتغطية اتقتصر  .طبيبكمن طبية 

فضل أئج نتاعلى ل للحصون ذألكل سمعية معينة ى لإجة حاك هناتكن لم ما دة حاوسمعية عينة منغطي نحن  .عيةلسما
مة حزوكيب للترمة زللاذن اللب اقونغطي نحن  .فقطدة حاوسمعية معينة م استخدباعليه ل لحصوايمكن مما بكثير 

لمعينة اح لصإوكيب لتراوللتنظيف ات ارزيوصحيح بشكل تعمل لمعينة اأن من كد للتأات ارزيودة حاوسية قياية ربطا
 .بكصة لخاالسمعية ا
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لية المنزالصحية الخدمات  ■

يلي ما كل ن يكوعندما والطبيب ويصفها ا ًطبية زملن تكوعندما لك منزفي المقدمة الصحية الخدمات نغطي نحن 
 :اًصحيح

 )ةسرالاد فرأد حأأو صدقاء الد حأل منزفي أو لك منزفي كبير بشكل ك حجزحالة في (ل بالمنزقعيد ت نأ •
نطق ج لعخصائي أأو مهني ج لعخصائي أأو طبيعي ج لعخصائي أأو ضة ممرمن خدمات تلقي حالتك تتطلب  •

لك منزفي بها التحكم وعايتك رمتابعة الممكن من ه نأللشبكة تابع طبيب رى ي •

لك منزفي فعالة ومنة آبطريقة الخدمات تقديم الممكن من ه نأللشبكة تابع طبيب رى ي •

الشبكة ي فرمومن الخدمات على تحصل  •

 :مثل، Cal‑Mediتغطيها التي الخدمات على لية المنزالصحة خدمات تقتصر 

قت الولبعض ة الماهرالتمريضية عاية الر •

قت الولبعض لي المنزالصحي المساعد  •

الطبية جتماعية الالخدمات  •

الطبية م ازاللو •

الطبية ة جهزالوالمعدات وم ازاللو ■

ل الحصويجب  .عةورالمزالسمعية ة جهزالذلك في بما الطبيب عليها افق يوالتي ا ًطبيمة زاللالطبية م ازاللونغطي نحن 
 .ليةالبوالمسالك م ازلووصطناعية الالفتحات م ازلوعلى المسبقة افقة الموعلى 

المهني ج العل ■

الخدمات وج العلوج العلتخطيط والمهني ج العلتقييم ذلك في بما ا، ًطبيمة زاللالمهني ج العلخدمات نغطي نحن 
 .ستشاريةالوالتعليمية 

الصناعية اف طرال / العظامتقويم  ■

على ل الحصوتم ا ذإطبيبك يصفها التي والصناعية اف طرالوالعظام لتقويم ا ًطبيمة زاللالخدمات وة جهزالنغطي نحن 
نحن  . ٍكافبشكل الطبية احتياجاتك يلبي الذي المعدات من القياسي العنصر على التغطية تقتصر  .عليهامسبقة افقة مو

 .البائعنختار 

الطبيعي ج العل ■

الخدمات وج العلوج العلتخطيط والطبيعي ج العلتقييم ذلك في بما ا ًطبيمة زاللالطبيعي ج العلخدمات نغطي نحن 
 .ضعيةالمودوية الاستخدام وستشارية الوالتعليمية 

ي ئوالرهيل التأعادة إ ■

 .الطبيبيصفها التي وا ًطبيمة زاللي ئوالرهيل التأعادة إنغطي نحن 
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الماهر التمريض ة منشأخدمات ■

 .عايةالرمن  ٍعالى مستوإلى ج تحتاوعاقة إمن تعاني كنت ا ذإا ًطبيمة زاللالماهر التمريض ة منشأخدمات نغطي نحن 
في ساعة  24مدار على ة ماهرتمريضية عاية رمع ة صّرخُمة منشأفي الطعام وفة غرفي قامة الالخدمات هذه تشمل و

 .ماليو

النطق لج ع■

عليها ل الحصويمكنك التي نطق عالج ُمإلى ات الزيارعدد على د قيوهناك ن تكوقد  .اًطبيم زاللالنطق ج لعنغطي نحن 
 .الشهرفي 

شعاعي الالتصوير وات المختبرخدمات 

شعاعي الالتصوير اءات جرإتغطية يتم  .المقيمينغير والمقيمين ضى للمرالسينية شعة الوات المختبرخدمات نغطي نحن 
 .الطبيةة روالضرساس أعلى المختلفة المتقدمة 

منة اض المزمرة على الالسيطرفاه وعاية الررقائية وعاية الوخدمات الر

 :الخطةتغطي 
التطعيم سات لممارستشارية الاللجنة بل ِقمن بها صى المواللقاحات  •

ة سرالتنظيم خدمات  •

الصحية د ارالمووالخدمات ة بإدارالخاصة  Bright Futuresنامج برصيات تو •

صى بها من معهد الطب قائية للنساء الموالخدمات الو •

خين التدعن ع قلالخدمات  •

مريكية القائية الوالخدمات قة فرمن  "ب"و "أ"قائية الوالخدمات صيات تو •

هذه تشمل و .بينهمالمباعدة وطفال العدد تحديد من لتمكينهم نجاب السن في الذين عضاء للة سرالتنظيم خدمات فير تويتم 
لك سيقدم ومنك ب بالقريقع طبيب اختيار كعضو يمكنك  .اءالدووالغذاء ة دارإمن المعتمدة النسل تحديد رق طجميع الخدمات 
 .تحتاجهاالتي الخدمات 

لدى ليد التووالنساء خصائيي أو (Primary Care Provider, PCP) ساسيةعاية الفر الرمنموكل فر يو
Kaiser Permanente  غير عيادة أو طبيب اختيار ا  ًضيأيمكنك ة، سرالتنظيم خدمات يخص فيما و .ةسرالتنظيم خدمات

Kaiserبـ تبطة مر Permanente العيادة أو الطبيب لهذا ندفع ف وس .مسبقةافقة موأو حالة إعلى ل الحصوم زولون د
 .عليهاتحصل التي ة سرالتنظيم خدمات مقابل 
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العقلية الصحة خدمات 

 :الخطةتغطي 

المقيمين غير ضى للمرالعقلية الصحة خدمات ■

داخل عقلية صحة خصائي أة لزيارحالة إإلى ج تحتاول  .الشبكةو فرمويقدمها التي العقلية الصحة خدمات نغطي نحن 
Kaiser. شبكة Permanente  نتائج حددت ا ذإ .لديكالضعف ى مستوتحديد العقلية الصحة خصائي أيستطيع

أو العقلية ظائف الوفي ضعف من تعاني أو لة معتدأو خفيفة محنة من تعاني ك نأبك الخاصة العقلية الصحة فحص 
 :التاليةالعقلية الصحة خدمات نغطي نحن  .العقليةالصحة خدمات تقديم يمكننا كية، السلوأو العاطفية 

ضى غير المقيمين خدمات الصحة العقلية للمر •

 )النفسيج العل(العقلية للصحة الجماعي ودي الفرالتقييم وج العل ♦
العقلية الصحية الحالة لتقييم ة روالضرعند النفسي ختبار ال ♦

دوية بالج العلاقبة مرض لغرالمقيمين غير ضى المرخدمات  ♦

النفسية ة ستشارال ♦

 ).”لطبيةاتصفالواية ود“أنظر ا(لعقلية الصحية التك حاج لعللمقيمين اغير ضى لمراة دويأ •
التصوير وات المختبر"خدمات انظر (العقلية الصحية حالتك ج بعلالمتعلقة شعاعي الالتصوير وات المختبرخدمات  •

 )شعاعي"ال

من المقدمة العقلية الصحة خدمات ول حمات المعلومن المزيد على ر العثوفي المساعدة على ل للحصو
Kaiser Permanente ، 711(4000-464-800-1قم بالرتصال اليمكنك.(TTY 

متخصصة عقلية صحة خدمات إلى ج تحتاك نأبك الخاصة العقلية الصحة صات فحونتائج خلل من ر تقرا ذإ
(Specialty Mental Health Services, SMHS) ،في العقلية الصحة نامج برإلى بإحالتك طبيبك م فسيقو

 .ضعكولتقييم مقاطعتك 

 :المتخصصةالعقلية الصحة خدمات ■

من المستفيدين إلى  (SMHS) متخصصةعقلية صحة خدمات المقاطعات في العقلية الصحة امج برتقدم 
Cal‑Medi  خدمات تتضمن قد  .الطبيةة روالضرمعايير ن فويستوالذينSMHS  المقيمين ضى المرخدمات

 :المقيمينغير و

 :المقيمينغير ضى المرخدمات  •
 )جالعلفي ك المشاروهيل، التأوج، العلوالخطة، ع ضووالتقييمات، (العقلية الصحة خدمات ♦

ائي الدوالدعم خدمات ♦

مية اليوجية العلالمكثفة الخدمات ♦

مية اليوهيل التأعادة إخدمات ♦

مات زالت وقالسريع خل التدخدمات ♦

مات زالفي ار ستقرالدعم خدمات ♦
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المستهدفة الحالة ة دارإدمات خ♦

جية العلكية السلولخدمات ا♦

 (Intensive Care Coordination, ICC)تنسيق العناية المكثفة ♦

 (Intensive Home-Based Services, IHBS)ل المنزفي المكثفة الخدمات ♦

 (Therapeutic Foster Care, TFC)البديلة جية العلعاية الر ♦

 :ليةالمنزالخدمات  •
لية المنزالبالغين ج لعدمات خ♦

لية المنزمات زالج لعدمات خ♦

 :المقيمينضى المردمات خ •
المستشفيات في المقيمين ضى للمرالحاد النفسي ض المردمات خ♦

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالمتخصصة النفسي ض المردمات خ♦

النفسية الصحية ت المنشآدمات خ♦

المتخصصة العقلية الصحة خدمات ول حمات المعلومن مزيد على ر العثوفي مساعدة على ل لحصول
قام أرعلى ع طللل .بالمقاطعةتصال اليمكنك المقاطعة، في العقلية الصحة نامج بريقدمها التي 

ة زيارجى يرنت، نترالشبكة على المقاطعات كل في المجانية الهاتف 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 

 ).نجليزيةباللغة ال(

اد ابات استخدام الموج اضطرخدمات عل

 :نغطينحن 
ضى للمر PCPقبل من تقديمه حالة في ج العلإلى حالة الوجز، الموخل التدول، الكحواستخدام ساءة إصات فحو •

المقيمين ير غ

ا ًطبيمة زاللنسحاب الاض عرأعلى ة للسيطرالمقيمين ضى للمرمستشفى في عاية لرا •

ن تحصل على هذه الخدمات لية، يجب أاد، بما في ذلك الخدمات المنزاب تعاطي الموج اضطرى لعلخري خدمات أيما يخص أف
شبكة على مقاطعتك في العقلية الصحة نامج لبرالمجانية الهاتف قام أرعلى ع طلللنامج الصحة العقلية الخاص بالمقاطعة. من بر

 http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxة زيارجى يرنت، نترال
 ).نجليزيةباللغة ال(

طفالالطب خدمات 

 :ما يلي: Kaiser Permanenteتغطي  
ي رالدووالمبكر ج العلوالتشخيص والفحص نامج برخدمات  •

.(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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اجعات مربتغطية  Kaiser Permanenteم فستقو ً،عاما 21من ل أقالعمر من تبلغ طفلك أو ت نأكنت ا ذإ •
المبكر الكشف وقائية الوالخدمات من عة مجموهي الشاملة صات الفحوات زيارإن  .الشاملةصات الفحوات زيار

 .الشاملةج العلوالتشخيص و
عاية الرعلى ل الحصوعلى طفال اللمساعدة النقل تقديم واعيد الموبتحديد  Kaiser Permanenteم ستقو •

 .إليهان يحتاجوالتي 
اكتشاف على طبيبك لمساعدة منتظمة شاملة صحية صات فحوالمبكر الكشف وقائية الوعاية الرن تكوأت يمكن  •

الصحية ابات ضطربالتتعلق مشاكل ة يأعن البحث على طبيبك الشاملة الطبية صات الفحوتساعد  ً.امبكرالمشاكل 
الكشف خدمات بتغطية  Kaiser Permanenteم تقو .ادالموتعاطي ابات اضطرة يوأالسمع وؤية الروسنان الو

ن تكوأن يمكن  ً،يضاأ .المنتظمالشامل الطبي فحصك ضمن ليست كانت ا ذإحتى إليها، ج تحتات وقأي في المبكر 
كافة ل حصومن  Kaiser Permanenteتتأكد  أنيجب  .طفلكأو ت نأإليها ج تحتاحقن قائية الوعاية الر
 .صحيةعاية رة زيارأي ت وقفي إليها ن يحتاجوالتي الحقن على المسجلين طفال ال

ج لعلعاية رهناك ن يكوفقد مبكر، كشف أو شامل طبي فحص خلل عقلية أو جسدية مشكلة ة يأعلى ر العثوعند  •
عاية، الرمقابل الدفع عن لين ومسؤنحن و ًطبيارية وضرعاية الركانت ا ذإ .عليهاالتغلب في المساعدة أو المشكلة 

 :الخدماتهذه تشمل  .عليكتكلفة ن بدوعاية الربتغطية  Kaiser Permanenteم ستقوعندها 
المستشفيات وسين الممارضين الممروطباء اليقدمها التي عاية الر♦

جيدة بصحة عليك تحافظ التي الحقن ♦

ظيفية الوجات العلواللغة /النطقج لعوالطبيعية جات العل♦

طبية ة جهزأأو إمدادات أو معدات ن تكوأن يمكن التي ولية المنزالصحة خدمات ♦

السمع مساعدات أو طبية ات نظارن يكوأن يمكن الذي والسمع والبصر ج لع♦

رى لخارية التطوعاقات الوحد التوطيف اب ضطرلكية السلوالصحة ج لع♦

الصحي التثقيف والمستهدفة ت الحالة دارإوت الحالة دارإ♦

ناتجة الجسم في طبيعية غير اكيب ترح لصإأو لتصحيح احية جرعمليات ن تكوالتي وميمية، التراحات الجر♦
يجاد إأو ظيفة ولتحسين اض مرأأو م اروأأو ى عدوأو صدمات أو النمو في هات تشوأو خلقية ب عيوعن 

 .طبيعيمظهر 

على بمساعدتك م سنقوعندها عاية، الرمقابل الدفع عن لة ومسؤ Kaiser Permanenteو  ًطبيارية وضرعاية الركانت ا ذإ
 :الخدماتهذه تشمل  .إليهاج تحتاالتي الصحيحة عاية الرعلى ل الحصو

اد الموتعاطي والعقلية الصحة ابات ضطرلهيل التأوج العلخدمات  •

سنان التقويم ن تكوأن يمكن التي وسنان المشاكل ج لع •

الخاصة المهام تمريض خدمات  •

البصرية الخدمات 

 :نغطينحن 
Kaiserتحدده حسبما هلين المؤعضاء للطبية ات نظار• Permanente  التاليةت الحالفي: 

أو سنة؛  21ون دكعمر♦

ماهر تمريض ة منشأفي ت نأ♦
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دة لالوبعد حتى امل الحوللنساء طبية ات نظار •

 ًاشهر 24كل رة متيني وربصر فحص  •

 :التاليةالخدمات نغطي هلً، مؤكنت ا ذإ

الطبية ات النظار■

قل العلى ديوبتر  0.75بـ تقدر طبية صفة ولديك كانت ا ذإ ًاشهر 24كل  )العدساتوطار ال(الطبية ات النظار •

أو اتك نظارفقدت أو ديوبتر  0.50عن يقل ل بما الطبية صفتك وت تغيرا ذإ ًاشهر 24خلل بديلة طبية ة نظار •
أو قتها سرأو بك الخاصة ة النظارفقد بكيفية تبلغنا أن يجب  .كخطأيكن م ول )حهاصلإيمكن ول (ت رِكُسأو ت َرقُس

 ًاشهر 24من ل أقمدة انقضاء عند  80$) حتى(القديمة ات طارالنمط بنفس لة المستبدات طارالن تكو .هاكسر
ات النظارعلى لك حصوعلى 

العدسات ■

 .بديلةأو جديدة ات نظارعدسات ية لالوفر تو

ات طارال■

ق الفارتدفع أن يجب ، 80$تكلفتها ز تتجاوات إطارت اخترا ذإ .كثرالعلى  80$ قيمتهاتبلغ بديلة أو جديدة ات إطار
 .80$الـ وات طارالتكلفة بين 

الخاصة صقة اللالعدسات ■

انعدام لمعالجة  ًاشهر 12كل عين لكل  )التثبيتوكيب الترذلك في بما (ا، ًطبيمة زاللصقة اللالعدسات من اثنتان  •
حية القز

ا ذإا ًشهر 24كل  )حيةالقزانعدام ج بعلالخاصة صقة اللالعدسات عدا ما (ا ًطبيمة زاللصقة اللالعدسات من وج ز •
الطبية ة بالنظارعليه ل الحصويمكنك مما بكثير فضل أؤية رلك سيتيح ه نأالشبكة ضمن ن عيوطبيب أو طبيب د جو
حدها و

أن يجب  .قتهاسرأو صقة اللعدساتك فقد حالة في  ًاشهر 24ن غضوفي ا ًطبيمة زاللصقة اللالعدسات استبدال  •
قتها سرأو صقة اللعدساتك فقد بكيفية تبلغنا 

البحثية الخدمات 

ا ذإما لتحديد البشر على استها درتتم التي رى لخاالطبية الخدمات أو اءات جرالأو المعدات أو دوية الهي البحثية الخدمات 
 :التاليةط والشرجميع استيفاء يتم عندما إل البحثية الخدمات نغطي ل  .لأم منة آأو فعالة كانت 

كاف بشكل الحالة القياسي ج العليعالج لن  •

ة المبكرفاة الوأو التدريجية عاقة الالقياسي ج العليمنع لن  •

وي قحنجاومة سلسجل الخدمة فر مولدى  •

بحثية اسة درل كوتووبرمن ا ًءزجليست الخدمة  •

مية ليواةلحياانشطة أءداأتستعيد أو على فظ ستحاأو كبير بشكل لعمر اتطيل ف وسمة لخداأن بلمعقوقع توك هنا•
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عن غ بلال6 ("الفصل في  "المستقلةالطبية اجعة المر"انظر  .المسبقةافقة الموعلى ل الحصوالبحثية الخدمات جميع تتطلب 
 .البحثيةالخدمات لطلبات المستقلة الطبية اجعة المرعلى ف للتعر ")حلهاوالمشاكل 

 (”NEMT“)ئ الطارغير الطبي النقل 

عندما  (”Non-Emergency Medical Transportation, “NEMT) ئالطارغير الطبي النقل استخدام لك يحق 
م تقوورى لجاة سيارأو القطار أو الحافلة أو ة السياراسطة بوالطبي ك عدموإلى ل صوالوطبية أو جسدية سباب لعليك يتعذر 

Kaiser Permanente  على ل الحصوقبل  .الجسديةأو الطبية حالتك مصاريف نظير بالدفعNEMT ،طلب إلى ج تحتا
.الطبيةلحالتك المناسب والصحيح النقل ع بنوطبية صفة ويعطيك ف وسالذي وطبيبك خلل من الخدمة 

نقل سيلة وأو ك المتحرسي بالكرضى المرلنقل شاحنة أو ضى المرلنقل ة مجهزشاحنة أو سعاف إة سيارعن ة عبار NEMTإن  
Kaiserتسمح  .ةجرالات سيارأو ت الحافلأو ات السيار NEMTيتضمن ل  .جوية Permanente  باستخدامNEMT 

من كان ا ذإه نأالمثال، سبيل على يعني، هذا و .كعدموإلى نقل سيلة وإلى بحاجة ن تكوعندما الطبية حتياجاتك لتكلفة قل ال
 .سعافإة سياراستخدام مقابل ندفع لن فإننا ك المتحرسي بالكرضى المرلنقل ة مجهزشاحنة اسطة بونقلك ا ًطبيأو  ًاجسديالممكن 

 .ممكنغير ي البرالنقل شكال أمن شكل أي استخدام تجعل الطبية حالتك كانت ا ذإإل ي الجوالنقل استخدام لك يحق ل 

 عندما: NEMTاستخدام يجب 

ا ًطبيأو ا ًجسديا ًقادرن تكول عندما أو الطبيب من كتابي بإذن تحديده يتم كما طبية أو جسدية حاجة هناك ن تكو •
ك عدموإلى ل صوللوالنقل شاحنة أو ة السيارأو ة جرالة سيارأو الحافلة استخدام على 

جسدي عجز بسبب جك علمكان أو تك سيارأو لك منزإلى ومن الطريق في السائق من مساعدة إلى ج تحتا •
عقلي أو 

ا ًسبقُمذن العلى ل الحصووالشبكة طبيب بل ِقمن ذلك طلب يتم  •

ف وس .فضلأبشكل احتياجاتك يلبي الذي  NEMTبـ  صفةوبإعطائك م يقوف فسو، NEMTإلى حاجتك الشبكة طبيب رر قا ذإ
 .بكالخاص النقل عد مولتحديد بك نتصل 

 :(NEMT)ئ الطارغير الطبي النقل د حدو

Kaiserتغطيها التي الطبية اعيد المومن أو إلى  NEMTلتلقي د حدوهناك ليست  Permanente  فر مويعطي عندما
Kaiserخلل من ليس لكن واعيد المومن ع النولهذا  Cal‑Mediتغطية حال في  .بهاصفة و Permanente ،م نقوف وس

 ).اًمتاحكان ا ذإ(نقلك تنسيق وبإحالتك 

ينطبق؟ ل الذي ما 

ة سيارأو الحافلة أو ة السيارباستخدام الطبي عد الموإلى بنقلك تسمح الطبية والجسدية حالتك كانت ا ذإالنقل فير تويتم لن 
بتغطية لة مشموغير الخدمة كانت ا ذإالنقل خدمات فير تويتم ن ول .إليهال صوالويسهل رى خأنقل سيلة وأي أو ة جرال

Cal‑ .Medi  بالتغطيةلة المشموبالخدمات قائمة هذا عضاء الكتيب يتضمن. 
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 :العضويتحملها التي التكلفة 

 .النقلبخدمة ح ِّ ُصرنعندما تكلفة أي رض ُفتل 

 (”NMT“):الطبي غير النقل 

لخدمة عد مون ومإلى تنتقل عندما  (”Non-Medical Transportation, “NMT) الطبيغير النقل استخدام يمكنك 
 Cal‑.Mediتغطيها 

Kaiserلك تسمح  Permanente  ل صوللوالخاصة /العامةسائل الومن ها غيرأو الحافلة أو ة جرالة سيارأو ة السيارباستخدام
يلبي الذي وتكلفة قل ال NMTع بنونسمح نحن و Cal‑ .Mediتغطيها طبية خدمات على ل للحصوالطبي ك عدموإلى 

 .الطبيةاحتياجاتك 

أو الحافلة تذاكر أو نقل سيط وخلل من ليس والمستفيد تيب بترخاصة ة سيارفي النقل عند ميال العن التعويض نقدم نحن 
شادات إرمع يتفق بما (ميال العن التعويض والخاصة ات السياراسطة بوالنقل تغطية تتم  .القطارتذاكر أو ة جرالات سيارقسائم 

Cal‑ (Medi  مسبقة افقة موعلى ل الحصوعند) المستخدمة المعايير على ع طلالوخيص ترلطلب  ).النقلحلة رث حدوقبل أي
ول حسئلة أأي عن جابة الا  ًضيأالممثل مكان بإ TTY). 711(6230-299-844-1قم الرعلى اتصل خيص، الترات ارقرتخاذ ل

 .ميالالعن التعويض 

التابع النقل خدمة فر بموتصال الجى ير، Cal‑Mediتغطيها خدمة إلى للذهاب  (NMT) الطبيغير النقل خدمات لطلب 
Kaiserلـ  Permanente  من قل العلى  )الجمعةإلى ثنين المن (عمل يام أثة ثلقبل 6230-299-844-1قم الرعلى
 :تصالالعند معك  ًاجاهزيلي ما كل ن يكوأن جى ير .عاجلعد مولديك ن يكوعندما ممكن ت وقع سربأتصال الأو ك عدمو

Kaiserهوية بطاقة  • Permanente  بك الخاصة

قتها ووالطبية ك اعيدموتاريخ  •

إليه ستذهب الذي المكان ان عنوومنه ك ذخأم يلزالذي المكان ان عنو •

دة عوحلة رإلى ج ستحتاكنت ا ذإعما مات معلو •

 )عايةرمقدم أو ني قانوي صو/الدوالمثال، سبيل على (معك يسافر ف وسما شخص كان ا ذإ •

 (NMT)الطبي  غيرالنقل د حدو

Kaiser. تغطيهاالتي الطبية اعيد المومن أو إلى  NMTلتلقي د حدوهناك ليست  Permanente كانت ا ذإCal‑Medi 
أو النقل خدمة فير بتوالصحية الخطة م تقوف فسوالصحية، الخطة خلل من ليس لكن واعيد المومن ع النوهذا بتغطية م تقو

 .لتهاجدوعلى مساعدتك 
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ينطبق؟ ل الذي ما 

 :حالةفي  NMTينطبق ل 
أي أو ك المتحرسي بالكرضى المرلنقل شاحنة أو ضى المرلنقل ة مجهزشاحنة أو سعاف إة سيارإلى الطبية الحاجة  •

 .بالتغطيةلة مشموخدمة على تحصل حيث مكان إلى نتقال لل NEMTسائل ومن رى خأسيلة و
 .طبيةأو جسدية حالة بسبب ج العلمكان أو ة السيارأو ل المنزن ومإلى السائق من مساعدة إلى ج تحتا •
 Cal‑.Mediبتغطية لة مشموغير الخدمة  •

العضو يتحملها التي التكلفة 

Kaiserمن خدمة تغطيها نتقال إلى وي تكلفة عند الحاجة إلى النقل للض أ ُفرل ت Permanente  أوMedi-Cal. 

ميمية التراحات الجر

 :نغطينحن 
خلقي عيب بسبب المشكلة هذه تحدث قد  .جسمكمن ء زجفي مشكلة هناك ن تكوعندما احية الجرالعمليات  •

و يعمل ء في جسمك بشكل طبيعي أا كي يبدو هذا الجزًمة طبيزم بتغطية الخدمات اللنحن نقوو .صابةإأو رض مأو 
 .فضلة أربصو

ميمية التراحات الجروللثدي ميمية التراحات للجرتغطية فر نومنه، ء زجأو بالكامل للثدي ا ًطبيم زاللستئصال البعد  •
 .الليمفاويةالغدد استئصال بعد الناتجة ام روبالالخاصة الخدمات نغطي  .متماثلشكل على ل للحصوخر الللثدي 

ل تغيير بسيط في المظهر. احات التي لن ينتج عنها إل نغطي الجر

السريرية ب بالتجارالصلة ذات الخدمات 

 :يليما جميع استيفاء تم ا ذإطان السرض لمرسريرية بة بتجريتعلق فيما تتلقاها التي الخدمات نغطي 

سريرية بة بتجرمتعلقة تكن لم ما الخدمات سنغطي كنا  •

من ه غيرأو طان السرج بعليتعلق فيما بة التجرل كوتوولبرا ًقوفالسريرية بة التجرفي كة للمشارهلً مؤكنت ا ذإ •
 :التاليةق الطربإحدى محدد هو كما ، )الحالةمسار قف يتولم ما فاة الوتحتمل حالة ي وه(للحياة المهددة ت الحال
ار القرهذا  Kaiser Permaneeلشبكة التابع فر المويتخذ  ♦

ار القرلهذا المؤيدة العلمية والطبية مات بالمعلوتمدنا  ♦

Kaiserشبكة ي فرمومن أي ك اشترا ذإ • Permanente  بة التجرفي كتك مشارعلى افق ووالسريرية بة التجرفي
Kaiserلشبكة تابع فر موخلل من السريرية بة التجرفي كة المشارعليك يجب السريرية،  Permanente  ما

بها تعيش التي ية لالوج خارالسريرية بة التجرتكن لم 

معتمدة سريرية بة تجرعن ة عبارالسريرية بة التجركانت ا ذإ•
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بمنع المتعلقة  VIحلة المرأو  IIIحلة المرأو  IIحلة المرأو  Iحلة المرفي السريرية بة التجر "المعتمدةالسريرية بة التجر"تعني 
 :التاليةط والشرحد بأالسريرية بة التجرتفي أن يجب  .للحياةالمهددة ت الحالمن ه غيرأو طان السرج لعأو اكتشاف أو 

اء الدووالغذاء ة دارإقبل من اجعته مرتمت بحثي جديد اء دوطلب جب بموالبحث أو اسة الدرهذه اء جرإيتم  •
مريكية ال

بحثي جديد اء دوطلب امتلك م زولمن مستثناة ائية دوبة تجرالبحث أو اسة الدر •

 :قلالعلى يلي مما احد وقبل من لين مموأو معتمدين البحث أو اسة الدركانت ا ذإ •
للصحة طنية الوالمعاهد  ♦

منها قاية الوواض مرالمكافحة اكز مر ♦

الصحية عاية الردة جووبحاث أكالة و ♦

 Medicaidو Medicareخدمات اكز مر ♦
بين المحارون ؤشرة ازوأو ع الدفاة ارزلوأو له عأة ركوالمذالكيانات من لي تابع كز مرأو نية تعاوعة مجمو ♦

القدامى 

كز لمرام دعلمنح للصحة طنية لواهد لمعااعن ة ادرصلاادات شالرفي ددة حموهلة مؤمية حكوغير ث بحاأهيئة  ♦

أو اسة الدراجعة مرتمت ا ذإفقط لكن والطاقة رة ازوأو ع الدفارة ازوأو القدامى بين المحارون ؤشة ارزو ♦
المتحدة يات لالوفي نسانية الالخدمات والصحة زير ور يقران قرأاجعة مرنظام خلل من اعتماده والبحث 

لدى المتبع ث البحوواسات للدران قرالاجعة مرلنظام مماثل ه نأ : (1) التاليةط والشرلجميع استيفاءه 
شخاص أيد على العلمية المعايير على لة متحيزغير اجعة مريضمن ه نأ (2) وللصحة طنية الوالمعاهد 

اجعة المرنتيجة في مصلحة لديهم ليست هلين مؤ

 .تحليلهاوالبيانات جمع بهدف إل تقديمها يتم ل التي الخدمات نغطي ل نحن 

 (”MLTSS“)جل الطويلة ة المدارالخدمات والدعم 

 :هلينالمؤعضاء للالتالية  MLTSSايا مزبتغطية م نقونحن 
الحادة تحت ت للحالعاية رة منشأأو سطة متوعاية رة منشأأو ماهرتمريض ة منشأفي جل الطويلة ة الماهرعاية الر •

 )اًومي 91من أكثر (
 (Community Based Adult Services, CBAS)المجتمعية البالغين خدمات  •
 (Multipurpose Senior Services Program, MSSP)اض غرالمتعددة السن كبار خدمات نامج بر •
 (In-Home Support and Services, IHSS)لية المنزالخدمات والدعم /الشخصيةعاية الرخدمات  •

 .المقاطعةمن الخدمات هذه على فستحصل ، IHSSخدمات على ل للحصوهلً مؤكنت ا ذإ ♦

Kaiserو اتصل مع الخاص بك أ PCPث إلى ّهل لها، تحدن يتأَمامج ول هذه البرمات حول على معلوللحصو Permanente 
ا إلى الساعة ًصباح 8ثنين إلى الجمعة من الساعة ، من الTTY)711(9619-551-866-1قم المجاني عاية على الرة الردارإ

 .ًمساء 6
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 (CCI)المنسقة عاية الرة مبادرايا مز
ول حتفاصيل فة لمعر (Coordinated Care Initiative, CCI). المنسقةعاية الرة مبادرايا لمزدنى البالحد قائمة هذه 

 .هذاعضاء الكتيب  في CCIقسم على ع طلالجى ير، CCIايا مز

 :الخطةتغطي 
جلك أمن ا ًمعن يعملوفرين المومن شبكة  •

إليهما ج تحتااللذين الدعم وعاية الرعلى لك حصوعلى ص سيحرالشخصية عاية للرمنسق  •

عاية الرخطة والصحية حتياجاتك لمخصصة اجعة مر •

احدة وصحي مين تأبطاقة  •

ع سبوالفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على به تصال للح المتاالتمريض ات استشارخط  •

قي خلالاض عترال

لة المشموالخدمات بعض تقديم عدم في الحق لهم أن هذا ويعني  .الخدماتبعض على قي خلأاض باعترفرين الموبعض يحتفظ 
 :الخدماتهذه تشمل قد  .اًقيخلأعليها ن ضويعترا كانوا ذإبالتغطية 

ة سرالتنظيم خدمات  •

جهاض ال •

ئة الطارالحمل منع سائل وذلك في بما الحمل منع خدمات  •

دة لالووالمخاض ثناء أنابيب الط برذلك في بما التعقيم  •

لـ ا  ًضيأيمكن  .مةزاللللخدمات ر آخفر موعلى ر العثوفي ك فسيساعدقي، خلأاض اعتربك الخاص فر المولدى كان ا ذإ
Kaiser Permanente  فر موإلى حالة إعلى ل الحصوفي مساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإ .فرموعلى ر للعثومعك ن تتعاوأن

 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالرفاتصل مختلف، 

عقد ضمن بالتغطية لة مشمون تكوقد التي التالية الخدمات من أكثر أو احدة وخرين الفرين المووالمستشفيات بعض تقدم ل 
 :تكسرأاد فرأد حأأو ت نأتحتاجها قد التي ونامج البر

ة سرالتنظيم  •

ئة الطارالحمل منع سائل وذلك في بما الحمل منع خدمات  •

دة لالووالمخاض ثناء أنابيب الط برذلك في بما التعقيم  •

جهاض ال •

سين الممارجمعية أو الطبية عة المجموأو تقب المربالطبيب اتصل  .التسجيلقبل مات المعلومن مزيد على تحصل أن ينبغي 
Kaiserعضاء أبخدمات اتصل أو العيادة أو المستقلين  Permanente  711(4000-464-800-1قم الرعلى (TTY 

 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرخدمات على ل الحصوإمكانية من للتأكد 
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Kaiserه فرتول ما Permanente 

 Cal‑Mediبـ الخاص  " (FFS) مسوالرمقابل الخدمة "نظام خلل من عليها ل الحصويمكنك خدمات 

Kaiserم تقول  Permanente نظام خلل من عليها ل الحصومكانك بإال يزل لكن والخدمات بتغطية  ًاحيانأ
 .الخدماتهذه القسم هذا يتضمن  Cal‑Mediبـ الخاص  " (Fee-For-Service, FFS) مسوالرمقابل الخدمة "

 5555-541-800-1على  Cal‑Mediنامج لبرالمجاني قم الرأو مقاطعتك في هلية الظف بمواتصل المزيد، فة لمعر
 ).سبانيةالونجليزية ال(

Kaiserخلل من عليها ل الحصويمكنك ل التي الخدمات  Permanente  أوCal‑Medi 

Kaiserتغطيها لن التي الخدمات بعض هناك  Permanente  أوCal‑Medi ، ذلكفي بما: 
• (CCS) California Children’s Services 
الخدمات وصات لفحواعض ب •

احة الرسائل وأو ناصر ع •

التجميلية لخدمات ا •

ستعمال الحيدة وم ازللوا •

التجريبية لخدمات ا •

 )المساعدةنجاب الجيا لوتكنوخدمات و صطناعي الالتلقيح والعقم خدمات ذلك في بما (الخصوبة دمات خ •
ه نموعلى المساعدة أو الشعر تساقط ج لع •

صحية عاية رخدمات وعناصر تعد ل التي الخدمات ولعناصر ا •

ليك التدج لع •

الشخصية عاية الردمات خ •

التعقيم كس ع •

تينية والرالقدم عاية رخدمات وناصر ع •

 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالراتصل أو المزيد فة لمعردناه أقسام المن كل أ قرا

(CCS) California Children’s Services 

ت مشكلأو اض مرأأو معينة صحية ت حالمن ن يعانوالذين ا ًعام 21سن تحت طفال اليعالج ا ًميا حكوًنامجبر CCS ُعدي
Kaiserاعتقدت ا ذإ .نامجالبراعد قون فوويستومنة مزصحية  Permanente  أوPCP  حالة من يعاني طفلك أن بك الخاص

 .نامجالبرإلى حالته إفستتم ، CCSنامج بريغطيها 

ع لنواذا هعلى ل للحصوهلً مؤطفلك ان كاذإ .مجنالبراات دمخعلى ل للحصو ًهلمؤطفلك ان كاذإما  CCSمج نابرظفو مور يقرس
Kaiserستستمر  .مجنالبرايغطيها لتي الة لحاامن لطفل اجبعل CCSمج نابرو فرموم فسيقوة، ايعرلامن  Permanente  في

 .الفطاله ارفت صافحووتحاللقااولطبية اتصالفحوامثل  CCSيغطيها  للتي اات دمخلااع ونأتغطية 
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Kaiserتغطي ل  Permanente  نامجبريقدمها التي الخدمات .CCS نامج بريستمر حتى وCCS  هذه تغطية في
 .المعداتوالخدمات وفر الموعلى نامج البرافق يوأن يجب الخدمات، 

أو الجسدي العجز تسبب التي الصحية ت الحالمعظم  CCSنامج برويغطي  .الصحيةت الحالجميع  CCSنامج بريغطي ل 
 :مثلصحية ت حالمن ن يعانوالذين طفال ال CCSنامج بريغطي  .هيلالتأعادة إأو احة الجرأو دوية بالجها عليجب التي 

الخلقية القلب اض مرأ •

طان السر •

م اورلا •

 )فيلياالهيمو(الدم ف زنرض م •
المنجلي الدم فقر  •

قية الدرالغدة مشاكل  •

ي السكررض م •

ة الخطيرمنة المزالكلى مشاكل  •

الكبد رض م •

معاء الرض م •

ق المشقوالحنك /قةالمشقوالشفة  •

ي الفقرد العموتشقق  •

السمع فقدان  •

العين عدسة عتام إ •

الدماغي الشلل  •

معينة ف روظظل في ع الصر •

ماتويدي والرالمفاصل التهاب  •

ت العضلر ضمو •

اليدز  •

الشديدة كي الشوالحبل أو غ الدماأو س أالرصابات إ •

الشديدة ق والحر •

سنان الفي الشديد ج جاعوال •

في يستمر ف فسو، CCSنامج برخدمات على ل للحصوهل مؤغير طفلك كان ا ذإ CCS. نامجبرلخدمات بالدفع ية لالوم تقو
Kaiser.من ا ًطبيمة زاللعاية الرعلى ل الحصو Permanente 

 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالراتصل ، CCSنامج برول حالمزيد فة لمعر
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الخدمات وصات الفحوبعض 

 :المطلوبةالخدمات وصات الفحوبتغطية  Cal‑Mediم تقول 
بها ار ستمرللأو ظيفة وعلى ل للحصو •

مين تأعلى ل للحصو •

خيص الترمن ع نوأي على ل للحصو •

ختبار التخت ضع الوأو ط والمشرج افرالل جأمن كانت ا ذإأو المحكمة من ر أمجب بمو •

 .اًطبية زملالخدمات أن للشبكة التابع الطبيب اكتشف ا ذإستثناء الهذا ي يسرل 

احة الرسائل وأو عناصر 

 .لعضوصحية عاية رفر موأو عضو رة سأأو عضو احة لرفحسب المخصصة العناصر 

التجميلية الخدمات 

هذا ينطبق ل  ).كمظهرلتغيير الجسم من العادية اء جزللاحية جرعمليات اء جرإتشمل (ك مظهرتغيير إلى الهادفة الخدمات 
 :بالتغطيةلة المشموالتعويضية ة جهزالعلى ستثناء ال

بالتغطية لة المشموميمية التراحة الجرمن ء كجزاعتها رزيتم التي الخصوية سات الغر •

الثدي استئصال عملية بعد م زاللصطناعي الالثدي  •

منه ء زجأو كامل جه بالوجي خارعضو ستبدال لالتعويضية ة جهزال •

ستعمال الحيدة وم ازاللو

بطة رالوح والجرضمادات وات المطهروطة شرالوالشاش وبطة رال :ليالمنزستخدام للالمخصصة التالية ستعمال الحيدة وم ازاللو
 .المطاطة

ايا المز4 ("الفصل في ضحة الموالتالية ايا المزمن ء كجزها فيرتويتم التي ستعمال الحيدة وم ازاللوعلى ستثناء الهذا ينطق ل 
 :هذاعضاء الكتيب من  ")الخدماتو

ي الدموى الكلوالغسيل /الكلىغسيل ج لع •

ة المعمرالطبية المعدات  •

لية المنزالصحية عاية الر •

التلطيفية عاية الروحتضار الحلة مرفي عاية الر •

الطبية ة جهزالوالمعدات وم ازاللو •

صفات الطبية دوية الوأ•
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التجريبية الخدمات 

لكنها وانات الحيوعلى أو مختبر في ها اختباري يجرالتي الخدمات أو اءات جرالأو المعدات أو دوية الهي التجريبية الخدمات 
 .البشرعلى ختبار للة جاهزليست 

الخصوبة خدمات 

 .الحملعلى ة أامرتساعد التي الخدمات 

ه نموعلى المساعدة أو الشعر تساقط لج ع

 .تساقطهتعالج أو الشعر نمو على تساعد التي الخدمات والعناصر 

صحية عاية رخدمات وعناصر تعد ل التي الخدمات والعناصر 

 :بتغطيةم نقول المثال، سبيل على 
تيكيت الوداب التعليم  •

عات والمشرتخطيط ومية اليونشطة التخطيط مثل التخطيط ات مهارتنمية إلى تهدف التي الدعم والتعليم خدمات  •
المهام أو 

كاديمية الات المهارأو فة المعرزيادة إلى تهدف التي الخدمات والعناصر  •

كاء الذزيادة إلى تهدف التي الدعم والتعليم خدمات  •

قت الوة دارإوالرياضيات واللغة اعد قومثل ات المهارتدريس أو كاديمي الالتدريب  •

ل أم اءة القرعسر من تعاني كنت  ًاءسواءة، القركيفية تعليمك  •

ي بوالترختبار ال •

"تعليم اللعب"  لـستثناء الهذا أن إل السباحة، أو اللعب أو سيقى الموأو الخيل ب وركأو قص الرأو ن الفنوتعليم  •
ج الصحة ضمن “علبالتغطية شملها ويتم كية سلوصحة ج لعخطة من ا ًءزجتعد التي الخدمات على ينطبق ل 

 )الخدمات"ايا و"المز4 (الفصل كية” في السلو

مهنية اض غرلأو بالعمل الخاصة ات المهارتعليم  •

المهنية ات المهارتعليم أو المهني التدريب  •

المهني النمو ات ردو •

ظيف التوات استشارأو محددة ظيفة وعن التدريب  •

خدمات على رى لخاالمائية جات العلوالمائي ج العلاستثناء ينطبق ل  .رىلخاالمائية جات العلوالمائي ج العل •
ايا المز4 ("الفصل في التالية ايا المزمن ء كجزبالتغطية شملها ويتم طبيعي ج لعخطة من ا ًءزجتعد التي ج العل

 "):الخدماتو

لية المنزالصحية عاية الر♦
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 الرعاية  في  مرحلة  الحتضار  والرعاية  التلطيفية 

خدمات  التأهيل  وإعادة  التأهيل ♦

 خدمات  منشأة  التمريض  الماهر ♦

ليك التدلج ع

ضمن بالتغطية شملها ويتم طبيعي ج لعخطة من ا ًءزجتعد التي ج العلخدمات على ستثناء الهذا ينطبق ل  :ليكالتدج لع
 :هذاعضاء الكتيب من  ")الخدماتوايا المز4 ("الفصل في التالية ايا المز

لية المنزالصحية عاية الر •

التلطيفية عاية الروحتضار الحلة مرفي عاية الر •

هيل التأعادة إوهيل التأخدمات  •

الماهر التمريض ة منشأخدمات  •

الشخصية عاية الرخدمات 

ستحمام الومنه القيام واش الفرإلى الذهاب والمشي  :مثل(مية اليوالحياة نشطة أفي المساعدة مثل ا، ًطبيمة زاللغير الخدمات 
مية اليوالحياة نشطة أفي المساعدة على ستثناء الهذا ي يسرل  ).دويةالل تناووالحمام في المساعدة والتغذية وبس الملتداء ارو

 :ضمنبالتغطية لة المشمووفة صوالموالتغطية من ء كجزها فيرتويتم التي 
التلطيفية عاية الروحتضار الحلة مرفي عاية الر •

 (MLTSS)جل الطويلة ة المدارالخدمات والدعم  •

التعقيم عكس 

 .عيالطواحي الجرالنسل تحديد لعكس خدمات 

تينية والرالقدم عاية رخدمات وعناصر 

 .اًطبيمة زاللغير القدم عاية رخدمات وعناصر 

 Cal‑Mediلديهم الذين شخاص للرى خأخدمات وامج بر
 :ذلكفي بما ، Cal‑Mediلديهم الذين شخاص للرى خأخدمات وامج برهناك 

•(CCI) Coordinated Care Initiative 
• Diabetes Prevention Program 
•Health Homes Program  
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التبرع بالعضاء والنسجة  •

ت الخدمات الصحية الهندية منشآ •

• Dental Managed Care 

 Cal‑.Mediلديهم الذين شخاص للرى لخاالخدمات وامج البرعن المزيد فة لمعردناه أقسام المن كل اءة قرجاء الر

(CCI) Coordinated Care Initiative 

هلين المؤشخاص ال(جة دوالمزهلية الي لذوعاية الرتنسيق لتحسين نيا ركاليفوفي  (CCI) المنسقةعاية الرة مبادرتعمل 
 :ساسيينأئين جزمن ن تتكوو Medicare). و Medicaidمن كل على ل للحصو

• :Cal MediConnect  نامج بريهدفCal MediConnect  هلية الي لذوعاية الرتنسيق تحسين إلى
منفصلتان خطتان لديهم ن تكوأن من لً بداياهم، مزجميع ة دارلاحدة وخطة في التسجيل لهم يتيح فهو  .جةدوالمز
بصحة البقاء على شخاص التساعد التي دة الجوعالية عاية الرإلى ا  ًضيأويهدف  Medicare. و Cal‑Mediمن 

 .ممكنةة فترل ولط لهم منازي وفجيدة 
، Medi-Calبـ المنتفعين جميع على يجب  Medi-Cal:  من (MLTSS)جل ة طويلة الالخدمات المدارالدعم و •

ايا مزلتلقي  Medi-Calمن ة مدارصحية عاية رخطة إلى ا ينضموأن جة، دوالمزهلية الوي ذفيهم بما 
Medi-Cal  من الشاملة ايا المزوجل الطويلة الخدمات والدعم ذلك في بما بهم، الخاصة.Medicare 

 TTY). 711(4000-464-800-1قم بالراتصل ،  (CCI)المنسقة عاية الرة مبادرول حالمزيد فة لمعر

Diabetes Prevention Program 

تصميمه تم د وقالحياة ب سلوألتحسين دلة العلى ا ًقائمنامج بر (Diabetes Prevention Program, DPP) نامجبرإن 
أن ويمكن عام لمدة نامج البرويستمر  .يالسكربمقدمات المصابين اد فرالبين  2ع النومن ي السكررض مرظهوخير تأأو لمنع 

المثال سبيل على ذلك في بما الحياة، ب سلولالمعتمدة ات التغييرنامج البريستخدم  .ضافيإعام لمدة ن هلوالمؤعضاء اليتابعه 
 :يليما الحصر ل 

ان؛ قرالمن  ّبمدرفير تو •

ت؛ المشكلل حوالذاتية اقبة المرتعليم و •

التعليقات؛ والتشجيع تقديم و •

هداف؛ اللدعم ماتية المعلواد الموفير توو •

 .هدافالنجاز إفي للمساعدة عتيادية الالتقييمات تتبع و •

ول حمات المعلومن لمزيد عضاء البخدمات اتصل  .نامجللبرهل التأط روش DPPنامج ببرن المهتموعضاء الفي يستوأن يجب 
 .هلالتأط روشونامج البر
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Health Homes Program 

لت احمن ن نويعاين لذاءعضالل (Health Homes Program, HHP) تماخدتغطية ب Medi-Calمج نابرميقو
ت مالخداوكية لسلوالصحة ات ماخدوية لجسدالصحة ات ماخدتنسيق على ة عدللمسات مالخداه هذإن  .معينةمنة مزصحية 

ن نويعاين لذاءعضالل (Long-Term Services and Supports, LTSS) للج ايلة طولمجتمعية ات اعدلمسااو
معل تصالاًيضاأيمكنك  .مجناللبرهلً مؤكنت ا ذإبك ل تصالالممكن امن  .منةمزصحية لت احمن 

 ,L.A. Care Health Plan  على ل لحصوانك مكابإن كاا ذإفيما فة لمعرة دلعيااظفي موأو طبيبك لى إثلتحداأو
 HHP. تماخد

 :اذإ HHPعلى ل للحصوهل تتأأن يمكن 
.L.Aمع تصال اليمكنك  .معينةمنة مزصحية ت حالمن تعاني كنت  • Care Health Plan ت الحالفة لمعر

 :يليمما احد وتلبي ت نوأهل؛ تتأالتي 
 HHPعلى ل للحصوهلة المؤمنة المزالصحية ت الحالمن أكثر أو لث ثمن تعاني كنت  ♦
الماضية السنة خلل مستشفى في قمت أ ♦

أو الماضية؛ السنة خلل أكثر أو ات مرلث ثئ ارالطوقسم رت ز ♦

 .فيهللعيش مكان لديك يكن لم  ♦

 :اذإ HHPخدمات على ل للحصوهل مؤغير ت نأ
أو التلطفية؛ عاية الرخدمات تتلقى كنت  •

.يليهالذي الشهر ول خوالدشهر من كثر لهل مؤتمريضية عاية رفق مرفي تقيم كنت ا ذإ •

لة بالتغطية المشمو HHPخدمات  

الصيادلة وخصائيين الوطبائك أمثل لك الصحية عاية الري فرموع وممعك للعمل عاية رفريق وعاية رمنسق  HHPسيعطيك 
 :تتضمنالتي و، HHPخدمات نقدم نحن  .عايتكرلتنسيق هم غيروت الحالاء مدرو

عاية للرالشاملة ة دارال •

عاية الرتنسيق  •

الصحة تعزيز  •

شاملة انتقالية عاية ر •

ي سرالودي الفرالدعم خدمات  •

جتماعية الوالمجتمعية المساعدات إلى حالة ال •

 TTY). 711(9619-551-866-1قم ت المعقدة على الرة الحالدارفة المزيد، اتصل مع إلمعر
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نسجة الوعضاء بالع التبر

ا، ًعام 18و 15بين ح اويترك عمركان ا ذإ .نسجةالأو عضاء بالا ًعمتبريصبح أن بح وارلانقاذ إفي المساعدة شخص لي يمكن 
أي في عضاء بالع بالتبريتعلق فيما ك يأرتغيير يمكنك  .عليكصي الوأو الديك ود حأمن خطية افقة بموا ًعمتبرتصبح أن يمكنك 

رة ازوقع موة زيارا  ًضيأمكانك بإ .بكالخاص  PCPإلى فتحدث نسجة، الأو عضاء بالع التبرعن المزيد فة معردت أرا ذإ .توق
 ).نجليزيةباللغة ال(organdonor.govعبر المتحدة يات لالوفي البشرية الخدمات والصحة 

ت الخدمات الصحية الهندية منشآ

ذا كنت تريد ت الخدمات الصحية الهندية. إحدى منشآعاية الصحية من إل على خدمات الرا، يمكنك الحصوًصليا أًمريكيذا كنت أإ
ة الخدمات الصحية الهندية المحلية لديك، تصال بمنشأجى الحدى هذه العيادات، يرعاية الصحية من إل على خدمات الرالحصو

 .ليل الهاتف الخاص بكجة بدالمدرو

Dental Managed Care 

حدى إسنان العاية رخدمات على ل للحصوهلين المؤس نجلوأوس لمقاطعة في  Medi-Calمن ن المنتفعويختار أن يجب 
ات خيارعن مات المعلومن للمزيد  .لهمسنان العاية رعلى ل للحصوالمتاحة  Dental Managed Careخطط 

Dental Managed Care ، مع اتصلHealth Care Options  4263-430-800-1قم الرعلى. 

ايا المزتنسيق 

Kaiserتقدم  Permanente  ا ذإ .تكلفةأي ون دبك الخاصة الصحية عاية الراحتياجات تنسيق على لمساعدتك خدمات
 TTY). 711(4263-430-800-1قم بالرتصال اليمكنك طفلك، صحة أو صحتك ن بشأف مخاوأو سئلة ألديك كانت 

الحالية والجديدة التقنيات تقييم 

Kaiserم تقو Permanente  التي الجديدة الطبية التقنيات على السريرية دلة التقييم واقبة لمرمة صارعملية بتطبيق
اسات الدرفي فاعليتها ومتها سلثبتت أالتي الجديدة، الطبية التقنيات كانت ا ذإما الشبكة طباء أر يقر .اتاختباروجات علتمثل 

 .لأم ضاهم لمرا ًطبيمناسبة ان، قرالاجعة لمرالخاضعة وة رالمنشوالسريرية 

 56 الصفحة 
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ليات والسؤق والحقو .5
Kaiserفي ا ًعضوبصفتك  Permanente ، ق الحقوهذه الفصل هذا ح سيشر .لياتوالمسؤوق الحقوبعض لديك

Kaiser.في كعضو حقك من نية قانوات شعارإا  ًضيأالفصل هذا يتضمن  .لياتوالمسؤو Permanente 

قك حقو

Kaiserعضاء ألدى  Permanente التاليةق الحقو: 
الطبية ماتك معلوسرية على الحفاظ إلى الحاجة وصية الخصوفي لحقك اجب الوعتبار الء ليإمع ام باحترالمعاملة  •

بالتغطية لة المشموالخدمات ذلك في بما خدماتها والخطة ول حمات معلوفير تو •

شبكتنا داخل من ساسية أعاية رفر مواختيار من التمكن  •

المعالجة ض رففي الحق ذلك في بما الصحية، عايتك ريخص فيما ار القراتخاذ في كة المشار •

عليه ا حصلوالذي التدريب عية نووبك الخاصة عاية الرن يقدموالذين شخاص السماء أفة معر •

إليه ل صوالولة سهووالنظافة ومة السلومان باليتسم مكان في عاية الرعلى ل الحصو •

ت وقأي في الشبكة في طبيب من  ٍثاني أرعلى ل الحصو •

المتلقاة عاية الرأو سسة المؤاء إزكتابة، أو ا ًشفهياء سوالتظلمات، عن التعبير  •

عاية للرتنسيق على ل الحصو •

ايا المزأو الخدمات حد أو جاء إرأو بمنع ات ارلقرطعن طلب  •

عضاء اللغات إلى الشفوية جمة الترخدمات على ل الحصو •

رى خأعات مجموأي أو المحلي نية القانوالمساعدة مكتب من مجانية نية قانومساعدة على ل الحصو •

المسبقة جيهات التوصياغة  •

ت الخدمات الصحية الهندية، منشآا، وًالياكز الصحية المعتمدة فيدرخدمات المرة، وسرل على خدمات تنظيم الالحصو •
Kaiserج شبكة ئ خارارخدمات الطوا، وًلة جنسياض المنقومرخدمات الو Permanente ن افق مع القانوبما يتو

الي الفيدر

ع اء جلسة استماجرجبها إن من الممكن بموف التي يكوول الظرمات حومية، تشمل معلوع حكوطلب جلسة استما •
مستعجلة 

تصحيحها أو تعديلها أو الطبية تك سجلمن  ُسخنعلى ل الحصونية، القانوالناحية من ئم ملمر الكان ا ذإوع، طلال •

الذي ن المستفيدومستعجل تسجيل إلغاء طلب يمكنهم الذين المستفيدين مثلة أمن  .الطلبعند التسجيل إلغاء  •
الخاصة الصحية عاية الراحتياجات وي ذعضاء الوالتبني، عانة إامج بروالبديلة، عاية الرتحت ج تندرخدمات ن يتلقو
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 | ت اليوالسؤق وحقولوا 5

ر  ّللقصافقة الموخدمات على ل الحصو •

 )تيةالصوالمقاطع والكبير، الخط ذات الطباعة وايل، برتشمل (بديلة بتنسيقات عضاء للمكتوبة مية علإاد موتلقي  •
فاه الرن قانومن  (12)(b) 14182المادة مع افق يتوبما وب المطلوللتنسيق مناسب ت وقخلل والطلب عند 

 (Welfare and Institutions Code, W&I)سسات المؤو

نتقام الأو ءمة الملأو ديب التأأو اه كرالسائل ومن سيلة كومستخدم إقصاء أو تقييد أي من ر التحر •

الفهم على تك مقدرولحالتك ئم ملب سلوبأالمقدمة والمتاحة ج العلبدائل وات خيارول حمات معلوعلى ل الحصو •

45الية الفيدرائح اللون قانوفي ضح موهو كما تصحيحها، أو تعديلها طلب والطبية تك سجلمن نسخة تلقي  •
 (Code of Federal Regulations, CFR)  164.526و 164.524§البند 

Kaiserمن معاملتك كيفية على بالسلب ثر تؤأن ون دمن ق الحقوهذه سة ممارحرية  • Permanente ، أو
ية لالوأو فرين، المو

لياتك ومسؤ

Kaiserعضاء أيتحمل  Permanente التاليةليات والمسؤ: 
الخدمات على ل الحصوكيفية وبك الخاصة التغطية على ف للتعرعضاء الكتيب اءة قر •

Kaiserهوية بطاقة حضار إ .سليمنحو على الهوية بطاقات استخدام  • Permanente ،ة، رالصوتحمل هوية و
عاية الرعلى ل للحصور الحضوعند Medi ‑Calبطاقة و

اعيد الموعلى الحفاظ  •

الصحي تاريخك والصحية بحالتك بك  الخاص (PCP)ساسية عاية الفر الرموخبارإ •

بك الخاص  PCPمع عليه اتفقت الذي عاية الرنامج برع اتبا •

صحتك على حياتك نمط ثير تأاك درإ •

خرين العضاء الوالصحية عاية الرطاقم وللشبكة التابعين طباء الام احتر •

Medi ‑Calبتغطية لة المشموغير الخدمات مقابل دفع  •
هذا عضاء الكتيب في ضحة الموق الطرباستخدام المشاكل حل  •

الشبكة ج خارمستشفى في خالك دإتم ا ذإغنا بلإ •

صية الخصوسات ممارشعار إ

Kaiserاءات جرإوسياسات ضح يوبيان هناك  Permanente  به ك ويدتزيتم ف ووسالطبية تك سجلسرية بحماية الخاصة
 .الطلبعند 
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 | ت اليوالسؤق وحقولوا 5

Kaiserتحمي  Permanente المحمية الصحية ماتك معلوصية خصو(Protected Health Information, PHI)  ،
 ّفةمعرمات معلو الخاصة بك PHI ُعدت الخاصة بك. PHIصية خصوحماية معهم المتعاقد فرين الموجميع على ط نشترننا أكما 

مقابل الدفع أو تتلقاها التي الصحية عاية الرخدمات أو الصحية بحالتك تتعلق  )نيةوإلكترأو مكتوبة أو شفوية (شخصي بشكل 
 .بكالخاصة الصحية عاية الر

بعمليات قائمة منا تطلب ن وأثها ّتحدأو خطاءها أتصحح أو  الخاصة بك PHIمن نسخة تستلم وعلى تطلع أن ا ًمعمولك ز يجو
صيل توسائل وعبر أو المعتاد انك عنوغير قع موإلى سرية اسلة مرصيل توطلب يمكنك  الخاصة بك. PHIعن المحددة الكشف 

 .المعتادةسائل الوغير 

عاية الرعمليات أو الدفع أو الصحية ث البحوأو عاية للر الخاصة بك PHIاستخدام إمكانية خرين المنح أو استخدام لنا ز يجو
مة الحكوإلى بك الخاصة  PHIمنح  ًا،نقانوا،  ًيضألنا ز ويجو .الخدماتوعاية الردة جوى مستوقياس أو البحث اض غرأمثل الصحية، 

 .نيةالقانواءات جرالفي تقديمها أو 

ت نأتحدده شخص أي أو (منك كتابي خيص ترعلى ل الحصون بدور آخرض غلي عنها نفصح أو  الخاصة بك PHIنستخدم لن 
ل Medi ‑Cal. صية خصواعد قوو )دناهأانظر (صية الخصوسات ممارشعار إفي محدد هو ما باستثناء ، )عنكنيابة ف للتصر

 الخاصة بك. PHIلـ  خرالستخدام الهذا خيص ترعليك جب يتو

 4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات فاتصل مناسبة، غير بطريقة ماتك معلويستخدم شخص أي ت يأرا ذإ
)711 (TTY  اختر و 0602-866-866-1قم الرعلى الصحية عاية الرلخدمات نيا ركاليفوة دارلالتابع صية الخصوبمكتب أو

ني واللكترالبريد عبر الصحية عاية الرلخدمات نيا ركاليفوة دارإاسلة مرا  ًضيأيمكنك  TTY). 2929-735-877-1(الخيار 
privacyofficer@dhcs.ca.gov .

يقدم الذي ولدينا صية الخصوسات ممارشعار إفر يتو .بناالخاصة ئيسية الرصية الخصوسات ممارلبعض جز موملخص إل هذا ا وم
ل للحصو .الطلبعند به ك ويدتزسيتم و الخاصة بك PHIص بخصوقك حقوولدينا صية الخصوسات ممارول حضافية إمات معلو
على ر العثوا  ًضيأويمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات تصال الا  ًضيأيمكنك نسخة، على 

Kaiserت منشآد حأفي شعار ال Permanente  ني واللكترقعنا موعلى أوkp.org)نجليزيةباللغة ال.( 

انين القوول حشعار إ

لم ا ذإحتى لياتك ومسؤوقك حقوعلى انين القوهذه ثر تؤد وق .هذاعضاء الكتيب على تنطبق التي انين القومن العديد هناك 
انين قوهي هذا عضاء الكتيب على تنطبق التي ئيسية الرانين القوإن  .هذاعضاء الكتيب في حها شرأو انين القوهذه تضمين يتم 
 .رىخأة وليانين قووالية فيدرانين قوا  ًضيأي تسروMedi ‑Cal. نامج ببرالمتعلقة الية الفيدرانين القووية لالو

https://healthy.kaiserpermanente.org
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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 | ت اليوالسؤق وحقولوا 5

للدفع ذ لمخر كآMedi ‑Calول حشعار إ

Kaiser. لكتقدمها التي الخدمات مقابل ً ولأبالدفع القيام ر آخشخص على ن يكوحيان، البعض في  Permanente 
تعويض أو مين التأم يقوأن يجب العمل، في صابة إلك حدثت ا ذإأو ة سياربحادث ا ًرفطكنت ا ذإالمثال، سبيل فعلى 

 ً.ولأبالدفع العمال 

Medi ‑Calتغطيها التي الخدمات مقابل التحصيل في لية والمسؤوالحق نيا ركاليفوة وليبالصحية عاية الرخدمات ة لدائرن ويكو
 .لهاول لاالدافع هي Medi ‑Calن تكول التي و

عن رى لخ ااف طرللنية القانولية وبالمسؤالمتعلقة الية الفيدروية لبالوالخاصة ائح اللووانين بالقوMedi ‑Calنامج برم يلتز
Kaiserستتخذ  .للمستفيدينالصحية عاية الرخدمات  Permanente  نامج برن يكوأن لضمان لة المعقوالتدابير جميع

Medi ‑Cal للدفعذ لمرآخهو. 

التي الخدمات بعض سداد  Medicareنامج برم يلزقد  .تبلغناأن يجب ، Medicareخدمات على ل للحصوهلً مؤكنت ا ذإ
 .النهايةفي Medi ‑Calيدفع ما ا ًدائم .خللنامن عليها تحصل 

كة الترمن السداد ول حشعار إ

Kaiserعضو كة ترمن السداد طلب نيا ركاليفوة وليعلى يجب  Permanente عنفى توُالم: 
 55الـ  دهميلعيد بعد أو في العضو عليها حصل التي الخدمات  •

Kaiserن يتبعول فرين مومن العضو عليها حصل خدمات مقابل رى خأدفعات أي  • Permanente 

 .0590-650 (916)قم بالرتصال اليمكن كة، الترمن السداد ول حالمزيد فة لمعر

اء بإجرشعار إ

Kaiserلك سل ستر Permanente اءبإجرشعار إسالة ر (Notice of Action, NOA)  جل نؤأو فيه فض نرتوقأي في
 .طعنتقديم ا ًدائميمكنك نا، ارقرعلى افق تول كنت ا ذإ .الصحيةعاية الرلخدمات ا ًطلبنعدل أو ننهي أو 

العادية غير ف والظرول حشعار إ

ك ويدلتزنية بحسن ا ًجهدنبذل ف فسوى، الكبرث ارالكومثل لها، عداد الوعاية الرتقديم على تنا قدرمن يحد ما شيء حدث ا ذإ
رب قأإلى فاذهب ئة، طارطبية حالة من تعاني كنت ا ذإ .للشبكةالتابعة المتاحة ت المنشآوفرين المومن تحتاجها التي عاية بالر

 ".ئارالطوخدمات "قسم في ضح موهو كما ئ ارالطولخدمات تغطية لديك  .مستشفى
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بك الخاصة ايا المزة دارإول حشعار إ

سياسات (معايير نضع أن يمكن ذلك، إلى ضافة بال .العاديالعمل مسار نطاق في بملئها نطالبك ج نماذأي بتعبئة م تقوأن يجب 
 .بالخدماتلك ويدنا تزلتحسين  )اءاتجرإو

في ر آخشخص لي أو لك ذلك بعمل مين ملزفلسنا خر، آشخص لي أو لك هذا عضاء الكتيب ط وبشر ًاستثناءحنا طرا ذإ
 .المستقبل

ط روشتطبيق لنا يحق  .هذاعضاء الكتيب ط روشعن ل نتنازننا أيعني ل فهذا هذا، عضاء الكتيب من ء زجبتطبيق نقم لم ا ذإ
 .توقأي في هذا عضاء الكتيب 

هذا عضاء الكتيب في ات التغييرول حشعار إ

.L.Aافقة موعلى ل الحصوبعد يمكننا،  Care Health Plan ،ف ووس .توقأي في هذا عضاء الكتيب على ات تغييراء جرإ
 .ثهاحدومن ا ًومي 30قبل ات تغييرأي با ًكتابينبلغك 

ع الدفاوالمحاماة تكاليف وتعاب أول حشعار إ

التكاليف وم سوالرف رطكل يتحمل ، Kaiser Foundation Hospitalsأو عة الطبية، و المجموأبيننا، وبينك ع زانأي في 
 .عالدفاوالمحاماة تعاب أهذا ويشمل  .بهالخاصة 

عضاءللم ملزهذا عضاء الكتيب ن أبشعار إ

Kaiserتعيين  كرختيااعند  لك مةملزا هذء عضالاكتيب  طوشرتعد   Permanente ل لخنمL.A. Care Health Plan. 

.L.Aن أبشعار إ Care Health Plan  كيلنا وليست

.L.A ُعدتل  Care Health Plan لـ ممثلً أو كيلً و.Kaiser Foundation Health Plan, Inc 

بك الخاصة التغطية ن بشأحظات مل

 .لدينالك ان عنوحدث أإلى التحديثات هذه سل نرف ووس .بكالخاصة الصحية عاية الرتغطية ول حتحديثات إليك سل نرقد 
عضاء الخدمات قم برتصال الخلل من ممكن ت وقرب قأفي الجديد انك بعنونا خبرفأجديد، ان عنولديك صبح أأو انتقلت ا ذإ

.L.Aوبالمقاطعة هلية الظف موا  ًضيأخبر أ TTY). 711(4000-464-800-1على  Care Health Plan انك بعنو
 .الجديد
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حلها غ عن الشاكل وبلال .6
Kaiser:مع اجهها توقد التي المشاكل من عان نوهناك  Permanente 

Kaiserمع مشكلة لك تحدث عندما الحالة تلك هي  )التظلمأو (ى الشكو • Permanente  مشكلة أو فر موأو
فر مومن عليه حصلت الذي ج العلأو الصحية عاية الرص بخصو

ها تغييرأو خدماتك تغطية بعدم نا ارقرعلى افق تول عندما الطعن يحدث  •

Kaiserالطعن الخاصة بـ اءات التظلم وجرييمكنك استخدام إ Permanente تصالال ًيضامنا بمشكلتك. يمكنك أعلل
Careمع   Health Plan .L.A لً من بدKaiser Permanenteي من ن استخدام عملية التظلم الخاصة بأ. إ

Kaiser Permanente  أوL.A. Care Health Plan عن يصدر ن ولنية. و المعالجات القانوقك أي من حقولن تلغي أ
Kaiser Permanente  ولL.A. Care Health Plan  عن  .إليناى شكوتقديم بسبب منك انتقام أو دك ضتمييز أي

 .عضاءاللكل نقدمها التي عاية الرى مستوتحسين في تساعدنا اجهها، توالتي بالمشكلة منا علإطريق 

الصحية عاية الربقسم تصال المكانك فبإالنتيجة، عن  ٍضارغير كنت ا ذإأو به تقدمت الذي الطعن أو التظلم حل يتم لم ا ذإ
 HMO-2219-888-1قم الرعلى  (Department of Managed Health Care, DMHC) نياركاليفوفي ة المدار

.(TTY 1-877-688-9891) 

 (DHCS) نياركاليفوفي الصحية عاية الرخدمات ة لدائرالتابع Medi ‑Calمن ة المدارعاية الرى شكاومحقق يستطيع 
المساعدة يمكنه كما كها، ترأو ها تغييرأو صحية خطة إلى نضمام الفي ت مشكلاجهت وا ذإالمساعدة ويمكنه  .ا ًضيأالمساعدة 

قم الرعلى ى الشكاوبمحقق تصال الويمكنك  .الجديدةمقاطعتك إلى Medi ‑Calنقل في صعوبة اجه توكنت وانتقلت ا ذإ
 .ًمساء 5حتى ا ًصباح 8الساعة ن ومالجمعة إلى ثنين المن ، 1-888-452-8609

من التأكد عدم حالة في Medi ‑Cal. على ل للحصوهليتك أص بخصوالمقاطعة في هلية المكتب إلى تظلم تقديم ا  ًضيأيمكنك 
 TTY). 117(4000-464-800-1قم بالرتصال اليمكنك إليها، التظلم تقديم يمكنك التي الجهة 

ى الشكاو

من تتلقاها التي الخدمات عن ا ضربعدم تشعر أو مع مشكلة اجهك توعندما هي  )التظلمأو (ى الشكو
Kaiser Permanente  ىالشكولتقديم مني زحد جد يوول  .فرينالمود حأأو. 

نت. نترو عبر الأ ًو كتابياقت عن طريق الهاتف أي وى في أيمكن تقديم شكو

 :الهاتفعبر  •
Kaiserعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 

)117 (TTY  ع سبوالفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على) قم سجلك م لنا رّقد ).سميةالرالعطل باستثناء
اك. سبب شكواسمك والطبي و
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.L.Aعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Care Health Plan  9909-839-888-1قم الرعلى 
)117 (TTY  اسمك والصحية خطتك هوية م رقم ّقد .عسبوالفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على
اك شكوسبب و

عبر البريد:  •

Kaiserعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 
)711 (TTY بتعبئة قم  .طبيبكعيادة في ى شكاوج نماذلك كذهناك ن سيكوو .إليكج ذنموسال إرطلب و

كيف وحدث بما نا خبرأ .اكشكوسبب والطبي سجلك م رقواسمك تضمين من تأكّد  .لهمك استلعند ج ذالنمو
لشبكة التابعة ت المنشآحدى إفي عضاء الخدمة مكتب إلى البريد عبر ج ذالنموسل أر .مساعدتكيمكننا 

) Kaiser Permanente فريندليل الموانظر (Provider Directory) اقعالموفة لمعر( 
.L.Aعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Care Health Plan  9909-839-888-1قم الرعلى. 

)711 (TTY كيف يمكنهم هم بما حدث وخبرله.أمك استلعند ج ذالنموبتعبئة قم  .إليكج ذنموسال إرطلب و
 :إلىالبريد عبر ج ذسل النمومساعدتك. أر

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

نت نترالعبر  •

Kaiserقع د على موجوني المووج اللكترذاستخدم النمو ♦ Permanente ني على واللكترkp.org 
 )نجليزيةباللغة ال(

.L.Aقع ة مويمكنك زيار ♦ Care Health Plan ني على واللكترLACare.org)نجليزيةباللغة ال( 

على اتصل  .مجانيةلغات خدمات لك نقدم أن لك كذيمكننا  .اكشكوتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإمساعدتك يمكننا 
.L.Aمن مساعدة على ل الحصوا  ًضيأيمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم الر Care Health Plan ، ويمكنها
 .مجانيةلغات بخدمات ك ويدتزلك كذ

.L.Aلدى ى شكوبتقديم قمت ذا إ Care Health Plan ،ع وممعك ن يعملوف فسوKaiser Permanente  لحل
.L.Aتظلمات عملية ول حالمزيد فة لمعر .المشكلة Care Health Plan ، مع اتصلL.A. Care Health Plan  على

(9909-839-888-1قم الر  711 .(TTY 

ك تخبررى خأسالة رلك سل سنرا، ًميو 30خلل و .استلمناهاننا بأتعلمك سالة رلك سل سنرى، الشكوتقديم من يام أ 5خلل 
.L.Aإلى ا ًتظلمقدمت ا ذإ .مشكلتكحل بكيفية  Care Health Plan ، نفسهامنية الزات طارالخلل فستستجيب. 

Kaiserار سريع من ل على قرو طبيبك الحصونت أدت أذا أرأ Permanente  أوL.A. Care Health Plan 
اجعة ن تطلب مرتك على العمل في خطر، يمكنك أو قدرو صحتك أاك سيضع حياتك أقه حل شكوقت الذي يستغرن الول

Kaiserبـ اتصل مستعجلة، اجعة مرلطلب مستعجلة )سريعة(.  Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 
)711 (TTY  أوL.A. Care Health Plan  711 (9909-839-888-1قم الرعلى .(TTY أو نحن سنتخذ و

L.A. Care Health Plan اكشكوتلقي من ساعة  72خلل ا ًارقر. 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://www.LACare.org
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ن الطعو

Kaiserلى إما إه ّجموطلب  لطعناو .ىولشكاامن  اًمختلفا ًعنولطعن ا ُعدي Permanente  أوL.A. Care Health Plan 
 (Notice of Action, NOA) ءارإجبرشعاإلة سارلك سلنا رأاذإ.بةمطلومة خدتغطية  نبشأه ناتخذاراقرتغيير وجعة المر

سيةسالاية عالرافر يمكنلمو .طعنيم تقديمكنك ا، ناررقلى عفق اتول كنت ومة خدننهي أو نغير أو خر نؤأو فض نرننا بأفيها ك نخبر
 (Primary Care Provider, PCP) منكخطي ن ذإجب بموعنك بة لنياباطعن يم تقدا  ًضيأبك اص خلا. 

ا ًحاليتتلقى  ِكنتا ذإ .استلمتهاالتي اء بإجرشعار السالة رتاريخ من ا ًتقويميا ًومي 60ن غضوفي طعن تقديم عليك يجب 
شعار السالة رصيل توتاريخ من تقويمية يام أ 10خلل ا ًطعنا ًذإتطلب أن يجب ج، العلعلى ل الحصواصلة موتريد وا ًلجع

Kaiserحددته الذي التاريخ قبل أو إليك اء بإجر Permanente  أو نا خبارإى رجُيالطعن، تطلب عندما  .الخدماتليقاف
L.A. Care Health Plan الخدماتتلقي متابعة في غبتك بر. 

 :نتنترالعبر أو ا ًكتابيأو الهاتف عبر طعن تقديم يمكنك 

 :الهاتفعبر  •
Kaiserعضاء تصال بخدمات أيمكنك ال ♦ Permanente 711(4000-464-800-1قم على الر (TTY

اسمك قم سجلك الطبي وم لنا ر ّسمية(. قدع )باستثناء العطل الرسبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24على مدار  
صها الخدمة التي تقدم الطعن بخصوو

.L.Aعضاء تصال بخدمات أيمكنك ال ♦ Care Health Plan 9909-839-888-1قم على الر 
)711 (TTY اسمك قم هوية خطتك الصحية وم لهم رّع. قدسبويام في الأ 7م وساعة في اليو 24 على مدار
صها الخدمة التي تقدم الطعن بخصوو

 :البريدعبر  •
Kaiserعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 

)711 (TTY قم  .طبيبكعيادة في طعن ج نماذا  ًضيأهناك ن ستكوو .إليكج ذنموسال إرطلب و
الخدمة التي تقدم الطعن قم سجلك الطبي ورتأكّد من تضمين اسمك و .لهمك استلعند ج ذالنموبتعبئة 
لشبكة التابعة ت المنشآحدى إفي عضاء الخدمة مكتب إلى البريد عبر ج ذالنموسل أرصها. بخصو

) Kaiser Permanente  اقعالموفة لمعرفرين المودليل انظر( 
.L.Aعضاء أبخدمات تصال اليمكنك  ♦ Care Health Plan  9909-839-888-1قم الرعلى 

)711 TTY م رقواسمك تضمين من تأكّد  .لهمك استلعند ج ذالنموبتعبئة قم  .إليكج ذنموسال إرطلب و
 :إلىالبريد عبر ج ذالنموسل أر .صهابخصوالطعن تقدم التي الخدمة والصحية خطتك هوية 

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

نت نترالعبر  •

Kaiserقع د على موجوني المووج اللكترذاستخدم النمو ♦ Permanente ني على واللكترkp.org 
 )نجليزيةباللغة ال(

.L.Aقع د على موجوني المووج اللكترذاستخدم النمو ♦ Care Health Plan ني على واللكتر
LACare.org)نجليزيةباللغة ال( 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://www.LACare.org
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على اتصل  .مجانيةلغات خدمات لك نقدم أن لك كذيمكننا  .الطعنتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت ا ذإمساعدتك يمكننا 
.L.A. منمساعدة على ل الحصوا  ًضيأيمكنك  TTY). 711(4000-464-800-1قم الر Care Health Plan  يمكنهم

 .لك ًمجانالغوية خدمات تقديم  ًيضاأ

.L.Aلدى طعن بتقديم قمت ا ذإ Care Health Plan ،ع وممعك ن يعملوف فسوKaiser Permanente  لحل
.L.Aن ستتعاو .المشكلة Care Health Plan  و معكKaiser Permanente ول حالمزيد فة لمعر .طعنكص بخصو

.L.Aتظلمات عملية  Care Health Plan ، مع اتصلL.A. Care Health Plan  9909-839-888-1قم الرعلى 
)117 .(TTY 

 .الطعنص بخصونا اربقرسنعلمك ا، ًميو 30خلل و .مهباستلتعلمك سالة رلك سل سنربك، الخاص الطعن م استلمن يام أ 5خلل 
.L.A إلى ًذا قدمت طعناإ Care Health Planمنية نفسها. ات الزطار، فستستجيب خلل ال

Kaiserمن سريع ار قرعلى ل الحصوطبيبك أو ت نأدت أرا ذأ Permanente  أوL.A. Care Health Plan 
أن يمكنك خطر، في العمل على تك قدرأو صحتك أو حياتك سيضع بك الخاص الطعن حل قه يستغرالذي قت الولن 

 4000-464-800-1قم الرعلى بنا اتصل مستعجلة، اجعة مرلطلب  ).سريعة(مستعجلة اجعة مرتطلب 
)711 (TTY  أوL.A. Care Health Plan  711(9909-839-888-1قم الرعلى .(TTY أو نحن سنتخذ و

L.A. Care Health Plan بكالخاص الطعن تلقي من ساعة  72خلل ا ًارقر. 

الطعن ار قرعلى افق موغير كنت ا ذإعمله يمكنك ما 

.L.Aأو منا سالة رتلقيت وطعن طلب بتقديم قمت ا ذإ Care Health Plan  ا ًمطلقتتلق لم أو نا ارقرنغير لم ننا بأتبلغك
 :يمكنكا، ًميو 30ة فترمضت ونااربقرك تخبرمنا سالة رأي 

، (Department of Social Services, DSS)جتماعية ة الخدمات المن دائرع جلسة استماطلب عقد  •
اجعة قضيتك بمر ٍم قاضسيقوو

اجع مرم سيقوو DMHCمن  (Independent Medical Review, IMR)مستقلة طبية اجعة مرطلب  •
.L.Aلـ تابع غير جي خار Care Health Plan  أوKaiser Permanente قضيتك اجعة بمر

 .IMRو مية أع حكول على جلسة استماجب عليك الدفع للحصولن يتو

ذا كانت ستحل فة فيما إى لمعرخراحدة قبل الا طلب و ًيضقت نفسه. يمكنك أفي الو IMRمية و ع حكويمكنك طلب جلسة استما
حق. قت لمية في وع حكومكانك طلب جلسة استماال بإار فل يزا على القرًافقلكن لم تكن مولً ووأ IMRذا طلبت لً. إومشكلتك أ

ن جلسة في هذه الحالة، تكو. وIMRحدثت الجلسة بالفعل، فل يمكنك طلب لً وومية أع حكوذا طلبت جلسة استمانه إل أإ
ل الفصل. مية صاحبة القوع الحكوستماال

 .IMRو مية أع حكول كيفية طلب جلسة استمامات حوقسام التالية بمزيد من المعلوك الدوستز
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 (”IMR“)المستقلة الطبية اجعات المر
، IMRعلى ل الحصوفي غبة الرحالة في  .حالتكاجعة بمرالصحية بالخطة تبط مرغير جي خاراجع رُمم يقوعندما  IMRتحدث 
Kaiserإلى طعن تقديم ً ولأعليك يجب  Permanente أو .L.A. Care ا ًتقويميا ًومي 30خلل منا ا ًردتستلم لم ا ذإ

ار بقرشعار التاريخ من شهر أ 6خلل  IMRاء جرإطلب عليك و IMR. طلبحينئذ يمكنك نا، ارقرعن  ٍضارغير كنت ا ذإأو 
 .الطعن

بخطر مهددة صحتك فيها ن تكوالتي ت الحالفي هذا و ً.ولأطعن تقديم ن بدوة مباشر IMRعلى ل الحصوك ربمقدون يكوقد 
 .اًبحثيأو ا ًتجريبييعتبر ج العللن فضه رتم قد الطلب كان ا ذإأو مباشر 

على  "نالطعو"و  "ىالشكاو"عن يتحدث  "تظلم"مصطلح أن ظ لح  IMR. طلبكيفية ول حمات معلودناه أة الفقرفر تو
 .اءسوحد 

خطتك من تظلم لديك كان ا ذإ .الصحيةعاية الرخدمات خطط تنظيم عن لة ومسؤنيا ركاليفوفي ة دارُالمالصحية عاية الرة دائر
تصال القبل فيها التظلمات عملية ع اتباو TTY) 711(4000-464-800-1قم الرعلى بها ا ًهاتفيتصال الً ولأعليك الصحية، 

 .لكمتاحة ن تكوقد محتملة نية قانوق حقوأو تعويضات أي على ل الحصومن هذا التظلمات اء جرإاستخدام مك يحرل  .ةبالدائر
بل ظل تظلم أو ٍ رضُمنحو على الصحية الخطة تحله لم تظلم أو رئ واطحالة يتضمن تظلم في مساعدة إلى بحاجة  ِكنتا ذإ

ا ذإ .IMRعلى ل للحصوا  ًضيأهلً مؤتصبح قد  .المساعدةعلى ل للحصوة داربالتصال اليمكنك ا ًومي 30عن تزيد لمدة حل 
يتعلق فيما صحية خطة بل ِقمن المتخذة الطبية ات ارللقرحيادية اجعة مرعمليتها فر توف فسو، IMRعلى ل للحصوهلً مؤكنت 
ت حالفي السداد ول حفات خلوبطبيعتها بحثية أو تجريبية جات علتغطية ات ارقروحين مقترج لعأو لخدمة الطبية ة روبالضر

 TDDط خو )HMO-2219-888-1(مجاني هاتف م رقا  ًضيأة الدائرفر تو .العاجلةأو ئة الطارالطبية الخدمات 
نت نترالعبر ة للدائرني واللكترقع المويشتمل  .النطقوالسمع لضعاف  )1-877-688-9891(

http://www.hmohelp.ca.gov )طلبات ج نماذوى شكاوج نماذعلى  )نجليزيةباللغة الIMR عبر تعليمات و
 .نتنترال

ميةع الحكوستماجلسات ال

حل على  ضقاك عديسافيها و.(DSS)عية جتمالاتمالخداةئرادمن  صشخاأمع  ءلقاهي  ميةلحكواعستمالاجلسة  
Kaiserلى إا ًطعنلفعل بامت قدقد  كنت اذإل إمية حكوع ستمااجلسة  طلب يمكنك لو .مشكلتك Permanente ى لإ

L.A. Care Health Plan. اًومي 30بعد  لطعناص بخصو ًاراقرتتلق  لم اذإو أر القراعن  ٍضارغير  لتزما  كنت اذإ. 

لية الخاص بك وعاية الفر الرار الطعن. يستطيع موشعار بقرا من تاريخ الًميو 120مية خلل ع حكواء جلسة استماجرعليك طلب إو
افقة للمو DSSتصال بـ لك ال. يمكنك كذDSSافقة ذا حصل على موإافقة خطية منك وجب مومية بموع حكوطلب جلسة استما

مية. ع حكولية الخاص بك بجلسة استماوعاية الفر الرعلى طلب مو

 .و البريدع عبر الهاتف أمكانك طلب جلسة استمابإ
قم الرعلى  (DSS) جتماعيةالالخدمات ة دائرفي العامة ستجابة الحدة بواتصل  :الهاتفعبر  •

.(TTD 1-800-952-8349) 1-800-952-5253 

http://www.dmhc.ca.gov/?referral=hmohelp.ca.gov
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 :انالعنوإلى سله أر .بكالخاص الطعن ار قرشعار إمع م ّالمقدج ذالنموبتعبئة قم  :البريدعبر  •

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

ن نقدم لك خدمات لغوية مجانية. لك أمية، يمكننا مساعدتك. يمكننا كذع حكوذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماإ
 TTY). 711(4000-464-800-1قم اتصل على الر

في القاضي يفصل حتى ا ًومي 90إلى يصل ما مر الق يستغرد وق .يناأربإعطاء م سنقوو .كيأربإعطاء ع ستماالجلسة خلل م ستقو
 .القاضيار قرع اتباعلينا و .لتكمسأ

و صحتك مية سيضع حياتك أع حكوقه عقد جلسة استماقت الذي سيستغرن الوار سريع لباتخاذ قر DSSغب في قيام ذا كنت ترإ
مية مستعجلة ع حكوطلب جلسة استماة وتصال بالدائرالخاص بك ال PCPو نت أتك على العمل في خطر، يمكنك أو قدرأ

يام عمل من تاريخ تلقي طلبك. أ 3ز عد ل يتجاوار في موة باتخاذ قرم الدائرن تقو)سريعة(. يجب أ

ستخدام الء وسوالهدر وحتيال ال

 .عنهغ بلالحقك فمن استخدام، ء وسأو ا ًهدرأو احتيالً تكب ارقد Medi ‑Calمن ا ًمستفيدا ًشخصأو  ًافرموأن بتظن كنت ا ذإ

 :يليما فر الموجانب من ستخدام الء ووسالهدر وحتيار اليشمل 

الطبية ت السجلوير تز •

ا ًطبيم زاللمن أكثر دوية أف صو •

ا ًطبيم زاللمن أكثر طبية عاية رخدمات عطاء إ •

منحها يتم لم لخدمات اتير فوعداد إ •

بالخدمة المتخصص ذلك يقم لم حين في متخصصة لخدمات اتير فوعداد إ •

 :يليما ايا بالمزمستفيد من ستخدام الء ووسالهدر وحتيال اليشمل 

منMedi ‑Calايا مزهوية بطاقة أو الصحية الخطة هوية بطاقة عطاء إأو بيع أو اض إقر •
 (Benefits Identification Card, BIC)  ر آخلشخص

احد وفر مومن أكثر من يشابهها ما أو دوية الأو جات العلنفس على ل لحصوا •

ئة طارليست الحالة أن حين في رئ واطقسم إلى لذهاب ا •

ر آخلشخص التابعة الصحية الخطة هوية بطاقة أو جتماعي الالضمان م رقاستخدام  •

ء وسأو الهدر أو حتيال التكب ارالذي الشخص هوية م رقوان عنوواسم ن ّدوستخدام، الء ووسالهدر وحتيال العن غ بللإل
قم  .فرينالمومن كان ا ذإالتخصص أو الهاتف م رقمثل الشخص، هذا عن مات المعلومن ممكن قدر أكبر فير بتوقم  .ستخدامال

 .بالضبطحدث لما ملخص وحداث الاريخ توفير بتو



 68 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

)نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

        
          

     

 

                      
     

 
                  
                 

               

                    

      
                 

         

     

  
     

   

   

         
        

 
 

           
 
           
         

 | ها لحغ عن الشاكل وبلوال 6

في يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على ت وقأي في عضاء البخدمات فاتصل محتمل، ف تصرء وسعلى ات شرمؤحظت لا ذإ
 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى  )سميةالرالعطل باستثناء (ع سبوال

م الملزالتحكيم 

ا ًارقرويتخذ المشكلة في طرلكل جي الخارف الطريستمع  .محايدجي خارف رطخلل من المشاكل لحل طريقة هو م الملزالتحكيم 
التي ى الدعاولتسوية م الملزالتحكيم نستخدم ف وس .محكمةأو محلفين لهيئة الحق عن فان الطركل ل يتناز .فينالطرلكل ا ًزملُم

 .فحسبلنا ا ًمملزالقديمة ى الدعاولهذه م الملزالتحكيم استخدام يعد  .هذاعضاء الكتيب سريان تاريخ قبل نقدمها 

نطاق التحكيم 

ط والشرجميع استيفاء ط بشرلدينا بعضويتك أو هذا عضاء البكتيب متعلقة ى الدعوكانت ا ذإم الملزالتحكيم تستخدم أن يجب 
 :التالية

 :يليبما تتعلق ى الدعوكانت ا ذإ •
تقديمها تم أو بها ح مصرغير أو رية وضرغير الطبية العناصر أو الخدمات أن بى دعو(الخاطئة سات الممار ♦

أو ؛ ) ٍفواغير بشكل أو بإهمال، أو سليمة، غير بطريقة 

أو العناصر؛ أو الخدمات فير تو ♦

ت المنشآلية ومسؤ ♦

 :منمقدمة ى الدعوكانت ا ذإ •
أو ضدنا؛ جانبك  ♦

دك ضجانبا من  ♦

ى الدعولتسوية م الملزالتحكيم استخدام الحاكم ن القانويمنع ل  •

ة صغيرمطالبات محكمة خلل من ى الدعوتسوية تتعذر  •

 :تنبيه
مية ع حكوى التي يمكن تسويتها من خلل جلسة استمام للدعاوم استخدام التحكيم الملزل يلز •

مية ع حكوى من خلل جلسة استمان الدعوار بشأذا كنت قد حصلت على قرم إل يمكنك استخدام التحكيم الملز •

 :مالملزالتحكيم اء جرإيطلب الذي ف الطرإلى  "تنأ"كلمة تشير فحسب، هذا  "مالملزالتحكيم "قسم في 
 )عضو(ت نأ •
عنك نيابة ف للتصراسمه تحدد شخص أي أو قريبك أو ريثك و •

معنا قتك علب بسبما ام زتلافي بحقه عي يدشخص  •



هالحغ عن الشاكل وبلوال 6 | 

 69 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

 )نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

 

         
          

     

             
 

 

 

 

 

 

 

      
              

        

      
  

 
               

 

          
   

     
                

         
      

          

 :ضدهم الملزالتحكيم اء جرإ ُلبطالذي ف الطرإلى مشتقاتها و "نحن"كلمة تشير فحسب، هذا  "مالملزالتحكيم "قسم في 
• Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ("KFHP") 

• KP Cal, LLC ("KP Cal") 

• Kaiser Foundation Hospitals ("KFH") 

• Southern California Permanente Medical Group ("SCPMG") 

• The Permanente Medical Group, Inc. ("TPMG") 

• The Permanente Federation, LLC 

• The Permanente Company, LLC 

 TPMGو أ SCPMGـ لتابع طبيب ي أ•
م الملزالتحكيم استخدام تطلب التي اف طرالهذه من أي مع متعاقدة سسة مؤأو شخص ي أ •

اف طرالهذه من أي لدى كيل وأو ظف موأي  •

ائية جراعد الالقو

 :ائيةجرالاعد القوباستخدام م الملزالتحكيم اء جرإيتم 
Kaiserكة من اسطة مكتب المدير المستقل مع مشارائية بوجراعد الضع القوتم و• Permanente اللجنة و

للتحكيم ستشارية لا

قم الرعلى عضاء البخدمات تصال الخلل من ائية جرالاعد القومن نسخة على ل الحصومكنك ي  •
1-800-464-4000 ) 117(TTY 

اء تحكيم كيفية المطالبة بإجر

 :يشملالذي و، )التحكيمطلب (سمي رطلب تقديم عليك م، ملزتحكيم اء جرإلطلب 
ضدنا عة فوالمرى للدعوصفك و•

عنها بالتعويض تطالب التي ار ضرالم ك•

من لي محام هناك كان ا ذإ .ىالدعوإقامة في كين المشتراف طرالبجميع الخاصة الهاتف قام أروالعناوين وسماء لا•
هاتفه م رقوانه عنووالمحامي هذا اسم تضمين يجب اف، طرالهذه 

ضدهم ى الدعوهذه تقيم التي اف طرالسماء أ •

 .احدوطلب في الحادث نفس عن الناتجة ى الدعاوجميع تضمين يجب 
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تقديم طلب التحكيم 

 The Permanenteأو  TPMGأو  SCPMGأو  KFHأو  KP Calأو  KFHPضد ى دعوفع تركنت ا ذإ
Federation, LLC  أوThe Permanente Company, LLC ،إلىالبريد عبر التحكيم طلب سل رفأ: 

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 

Pasadena, CA 91188 

بإقامة الخاص نيا ربكاليفوالمدنية اءات جرالن قانوطه يشترلما ا ًقوفتبلغه أن يجب خر، آف رطأي ضد ى دعوفع تركنت ا ذإ
 .مدنيةى دعاو

 .التحكيمطلب تلقي عند المحكمة إلى ر بالحضومطالبين نصبح 

ى فع الدعوم رسور

دفع على تك مقدرعدم حالة في عنها ل التنازيتم التي و 150$ بـتقدر التي ى الدعوع رفم ورسم الملزالتحكيم تكاليف تشمل 
 .التكاليفمن حصتك 

ى المقدمة ن هي نفس القيمة، بغض النظر عن عدد الدعاوتكو، و“حساب التحكيم”ى مستحقة الدفع لصالح فع الدعوم رسون رتكوو
دة. م التقديم غير مسترسون رة. إركواف المذطرو عدد الفي طلبك أ

 .التكاليفهذه عن ل بالتنازالمستقل المدير مكتب مطالبة يمكنك م، الملزالتحكيم تكاليف من حصتك دفع على ا ًقادرتكن لم ا ذإ
:إلىسله ترم وسوالرعن ل التنازج ذنموتعبئ أن يجب لك، بذللقيام 

المستقل؛المدير مكتب  • 

ضدهم ى الدعوهذه تقيم التي اف طرالو • 

:مسوالرعن ل التنازج ذمون

لأم م سوالرعن ل التنازار لقرالمستقل المدير مكتب اتخاذ بكيفية ك يخبر •

عنها ل التنازيمكن التي م سوبالرك يخبر • 

 4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات تصال الخلل من م سوالرعن ل التنازج ذنمومن نسخة على ل الحصومكنك ي
) 117 .(TTY 

عدد المحكمين 

ن هناك أكثر من محكم. ى قد يكوخرت أفان )محكم محايد(. في حالاحد يتفق عليه الطراسطة محكم وع بعض القضايا بويتم سما
 .ذا كنا سندفع تكاليف المحكم المحايدثر عدد المحكمين على ما إقد يؤ
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ن يبقى احد. يجب أار يتم النظر فيها من قبل محكم وضرمقابل أ 200,000$ت التي تطالب بمبلغ لغاية الحال • 
نن يكوار في القضية. يجب أتخاذ قرثة محكمين لن هناك ثلن يكوفان على أن يتفق الطر. يمكن أ ًالمحكم محايدا

ف ثة محكمين، يمثل محكم كل طرن هناك ثلتفاق على تعيين أكثر من محكم بعد تقديم طلب تحكيم. عندما يكوال
.200,000$ن( منح أكثر من . ل يستطيع المحكم )المحكموًن الثالث محايداويكو

ن ثة محكمين. عندما يكوار يتم النظر فيها من قبل ثلضرمقابل أ 200,000$ت التي تطالب بمبلغ أكبر من الحال • 
ف. يستطيع كل طر ًن محايداالمحكم الثالث يكوع واف النزن هناك محكم يمثل كل طرثة محكمين، يكوهناك ثل

ع ستمااحد محايد بالم محكم ون يقوتفاق على أع الاف النزن له محكم يمثله. يستطيع طرن يكول عن حقه في أالتناز
احد محايد بعد تقديم طلب تحكيم. تفاق على تعيين محكم ون الن يكوإلى القضية. يجب أ

فات المحكمين ومصرتعاب وأ

 .ائيةجرالاعد القواجع رتعاب، الفيها ندفع التي ت الحالعلى ف للتعر .تالحالبعض في المحايد المحكم تعاب أندفع ف وس
 4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات تصال الخلل من ائية جرالاعد القومن نسخة على ل الحصويمكنك 

) 711 .(TTY  فينالطركل على ي بالتساوتعاب الهذه تقسيم يتم ى، خرالت الحالجميع في. 

 .بهالخاص ف الطرمحكم تعاب أف رطكل يتحمل ف فسوفين، طرمحكمين فان الطراختار ا ذإ

التكاليف 

التحكيم عن الناتجة به الخاصة التكاليف دفع ف رطكل على يجب ن، القانوبه يسمح الذي للحد ا ًقوفوله عأمبين هو ما باستثناء 
 .التكاليفمن ها غيرود، الشهوتعاب أوالمحامين، تعاب أمثل النتيجة، عن النظر بغض م، الملز

حكام عامة أ

 .المدنيةى الدعاوفي ى الدعولهذه التقادم ن بقانوتفي ل ى الدعوكانت ا ذإم الملزالتحكيم طلب يمكنك ل 

:ا ذإاك دعوض رفسيتم 
أوائية، جرالاعد للقوا ًقوفالعناية من ل معقوبقدر فيها ف تتصرلم  • 

 :التاليةحداث الرب قأبعد ات سنوخمس من أكبر ة فتررت موع ستماالجلسة تنعقد لم  • 
أو التحكيم؛ لطلب تقديمك تاريخ  ♦

الحادث نفس ول حمدنية ى دعوفع برقيامك تاريخ  ♦

 .ذلكيحدث لكي ا ًضحمول المقبوالسبب ن يكوأن يجب  .المحايدالمحكم اسطة بورى خأسباب لى الدعوض رفيمكن 

 .فالطرهذا غياب في ى الدعوهذه في حكم صدار إالمحايد للمحكم ز يجوع، ستمااللجلسة اف طرالد حأر حضوعدم حالة في 

:مثلن، وانقلابه يسمح ما حسب ى اودعلاعلى  )تيلتعدي وأ(لطبية اات ابصالعن يض لتعوايل لتعدنيا رليفوكاة ولين نوقاي يسر
عانة عجزو إميني أي مبلغ تأدلة على استحقاق أالحق في تقديم أ • 

قتصاديةدادها عن الخسائر غير الد على المبالغ المالية التي يمكنك استرالقيو • 

رية الدوعات المدفوفي تحدث التي المستقبلية ار ضرالعن تعويض على ل الحصوفي الحق  • 
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:القسمهذا مع ض تتعارل نها أطالما ا  ًضيأالمعايير هذه ي تسر ".مالملزالتحكيم "لقسم التحكيمات تخضع 
اليالفيدرالتحكيم ن قانومن  2ة الفقر • 

نياربكاليفوالمدنية اءات جرالن قانو • 

ائية جرالاعد القو • 

المدنية ق الحقوى شكاومكتب 

أو مي القوصل الأو ن اللوأو ق رِالعساس أعلى بلنا ِقمن أو للشبكة تابع فر موبل ِقمن دك ضتمييز سة بممارتعتقد كنت ا ذإ
مكتب لدى ى شكوتقديم يمكنك الدين، أو  )الجنسيةالهوية والجنسية النمطية ر الصوذلك في بما (الجنس أو العمر أو عاقة ال

Office of Civil Rights, OCR").المتحدة يات لالوفي البشرية الخدمات والصحة رة ازوفي المدنية ق الحقو ") 

 OCRيقبل قد ذلك، ع وم .دكضتمييز ع قوبوك اعتقادتاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي  OCRلدى اك شكوتقديم يمكنك 
كيفية و OCRول حمات المعلومن لمزيد  .المناسبقت الوفي التقديم ون دحالت ف والظرأن ى أرا ذإشهر أستة بعد طلبك 

 ).نجليزيةباللغة ال(hhs.gov/civil-rightsة بزيارتفضل ، OCRإلى  ىشكوع رف

https://www.hhs.gov/civil-rights
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 | فتها كلمت مهمة يجب معروم قاوأر 7

فتهاكلمت مهمة يجب معرقام وأر 7.

مهمة هاتف قام أر
Kaiserعضاء أخدمات  • Permanente 

نجليزية الباللغة  ♦
 )الشفويةجمة الترخدمات باستخدام لغة  150من بأكثر و(

1-800-464-4000 

 0616-788-800-1سبانية الباللغة  ♦

 7585-757-800-1الصينية باللهجات  ♦

♦ TTY 711 

 1-800-225-8883 (TTY 711)الحالة ار استقربعد ما عاية لرخيص رت •

Kaiserات استشارواعيد وم • Permanente 1-833-KP4CARE 
(TTY 711) (1-833-574-2273) 

• L.A. Care Health Plan (TTY 711) 1-888-839-9909 

• Health Care Options 1-800-430-4263 

(TTY 1-800-430-7077) 

فتها معريجب كلمات 

في ر آخمستشفى إلى مان بأنقلها يمكن ول ثة الثلدة لالوار طوبأة أالمرخللها تمر التي منية الزة الفترهي  :نشطةة دلوحالة 
 .الجنينأو ة أالمرمة سلوبصحة يضر قد النقل أن أو دة لالول حصوقبل المناسب قت الو

 .طويلةة لفترم تدوول سريعة طبية عناية تتطلب مفاجئة طبية حالة  :حادة

Kaiserفي عضاء الد حأطلب  :الطعن Permanente مطلوبةخدمة تغطية ص بخصواتخاذه تم ار قرتغيير واجعة مر. 

 .الصحيةالخطة هذه جب بموبالتغطية لة المشمودوية الوالصحية عاية الرخدمات  :اياالمز

التحكيم طريق عن حلها يتم التي ت للمشكلبالنسبة  .محايدجي خارف رطخلل من المشاكل لحل طريقة  :مالملزالتحكيم 
 .محكمةأو محلفين لهيئة الحق عن فان الطركل ل يتناز .لكليهماا ًزملُما ًارقرويتخذ المشكلة في لطرجي الخارف الطريسمع م، الملز
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 | فتها كلمت مهمة يجب معروم قاوأر 7

:(CCS) California Children’s Services من ن يعانوالذين وا ًعام 21سن حتى طفال للخدمات يقدم نامج بر
 .معينةصحية ت مشكلواض مرأ

:(CHDP) California Health and Disability Prevention خدمات ي فرلموبالدفع م يقوعام صحة نامج بر
 .الشبابوطفال اللدى عاقات الواض مرالمن قاية الوأو عن للكشف ة مبكرصحية تقييمات اء جرلالخاصة والعامة الصحية عاية الر

ساسيةالعاية الرفر لمويمكن  .منتظمةصحية عاية رعلى ل للحصوهلين المؤالشباب وطفال النامج البرويساعد 
 (Primary Care Provider, PCP)  عاقة المن قاية الووللصحة نيا ركاليفونامج برخدمات فير توبك الخاص.CHDP 

ئيسية الرالصحية المشاكل فهم في مساعدتك يمكنهم الذين ن جتماعيوالن خصائيوالأو ن المسجلون ضوالممر :الحالةمدير 
 .بكالخاصين فرين المومع عاية الرتيب ترو

 .اًءوسداد تزل حتى معالجتها يجب أو من الزر وبمرتتفاقم أو ا ًتمامها شفاؤيمكن ل رى خأطبية مشكلة أو رض م :منةمزحالة 

ا ًاليا فيدر ًا معتمدًا صحيًكزن مرقد تكولية. ووعاية أفر رها كموعضاء اختيارة يمكن للالعيادة هي منشأالعيادة: 
(Federally Qualified Health Center, “FQHC”) و عيادة صحية ريفية و عيادة مجتمعية أأ

(Rural Health Clinic, “RHC”) ساسية. عاية الت الرها من منشآو غيرو عيادة خدمات صحية هندية أأ

المقيمين غير ضى المرخدمات  (Community-Based Adult Serivces, CBAS):المجتمعية البالغين خدمات 
عاية الرم َِمقدوالعائلة دعم وتدريب والشخصية عاية الروجات العلوجتماعية الالخدمات وة الماهرالتمريضية عاية للرت المنشآفي 

 .هلينالمؤعضاء للرى خأخدمات والنقل والتغذية خدمات و

Kaiserعن ضا الرعدم عن العضو من الخطي أو الشفهي التعبير  :ىالشكو Permanente  أو عاية الردة جوأو فر الموأو
 .التظلمنفس هي ى الشكوو .المقدمةالخدمات دة جو

لديه الحاليين عاية الري فرمومن Medi ‑Calخدمات على له حصوارية استمرعلى ما خطة عضاء أد حأة قدر :عايةالرارية استمر
Kaiserوعاية الرفر مومن كل افق وا ذإالخدمة في ع انقطاون د ًاشهر 12إلى تصل لمدة  Permanente  ذلكعلى. 

 .بدفعهمين التأكة شرم تقوما إلى ضافة بال ًعامةالخدمة ت وقفي ديها تؤدفعة  :الدفعفي كة المشار

Kaiserعضاء لالمقدمة الصحية عاية الرخدمات  ):يةالتغطبلة المشموالخدمات (التغطية  Permanente ط ولشرالخاضعة و
 .تهتعديلل وكهذا التغطية دليل في ضح الموالنحو على وMedi ‑Calعقداستثناءات ود قيووحكام أو

عاية الرخدمات ة دائر (Department of Health Care Services, DHCS):عاية الصحية ة خدمات الردائر
Medi ‑Cal.نامج برعلى ف يشرالذي ية لالومكتب هو هذا إن  .نياركاليفوفي الصحية 

.L.Aقف عن استخدام التو :التسجيلإلغاء  Care Health Plan ها عاية التي يديركخطة الرMedi-Cal بسبب 
غب في استخدام نك لم تعد ترح بأج يصرذقيع نموو التبديل إلى خطة صحية جديدة. ويجب عليك توهلية أقف التو

L.A.Care Health Plan تصال بـ و الأHealth Care Options ا.ًإلغاء التسجيل هاتفيو. 

الصحية عاية الرة دارإ (Department of Managed Health Care, DMHC):ة دارُعاية الصحية المة الردارإ
 .ةالمدارالصحية عاية الرامج برعلى ف يشرالذي ية لالومكتب هو هذا إن  .نياركاليفوة وليبةدارُالم
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 | فتها كلمت مهمة يجب معروم قاوأر 7

الطبيب طلبها التي وا ًطبيمة زاللالمعدات  (Durable Medical Equipment, DME):ة المعمرالطبية المعدات 
تتم و .اءالشرتكلفة عن اليجار تكلفة تزيد أل يجب  .ةالمعمرالطبية المعدات هذه اء شرأو استئجار نحن ر نقرو .رآخفر موأو 

 .الطبيةالمعدات ح لصإتكلفة تغطية 

ج العلالتشخيص وي ورالدونامج الكشف المبكر وبر
:(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) ن خدمات إEPSDT 

صات الصحية الفحوعضاء ي الن يجرا للحفاظ عليهم بصحة جيدة. ويجب أًعام 21هم عن عمارالذين تقل أ Medi-Calعضاء ايا لحدى المزهي إ

قت مبكر. اض في ومرج العلر على المشاكل الصحية وصات المناسبة للعثوالفحوهم وعمارالمناسبة ل

اللم أو  )لهعأالتعريف انظر (نشطة ة دلوحالة مثل شديدة اض عرأذات  )عقلية(نفسية أو طبية حالة  :ئةالطارالطبية الحالة 
عاية رعلى ل الحصوعدم أن منطقي بشكل يعتقد أن الطب وبالصحة لة معقووعادية فة معرذي لشخص يمكن بحيث الشديد 

 :إلىدي يؤقد رية فوطبية 
شديد خطر إلى الجنين صحة أو صحتك تعريض  •

الجسم ظائف وحدى إفي ضعف في التسبب  •

صحيح بشكل عضائه أد حأأو الجسم من ء زجعمل عدم في التسبب  •

هناك كانت ا ذإما فة لمعر )نالقانوبه يسمح حسبما الطبيب اف شرإتحت ظف موأو (طبيب ديه يؤفحص  :ئارالطوقسم عاية ر
 .ةالمنشأات قدرد حدوفي ي السريرضعك وار ستقرلرية وضرا ًطبيمة زاللالخدمات ن تكوو .ئةطارطبية حالة 

 .ئةطارطبية عاية رلتلقي رئ واطقسم إلى رئ واطة سيارأو سعاف إة سياراسطة بوالنقل  :ئالطارالطبي النقل 

 .الخطةخلل من خدمات يتلقى الذي وصحية خطة في العضو الشخص  :لّالمسج

Kaiserتغطيها ل التي الخدمات  :المستثناةالخدمات  Permanente بالتغطيةلة المشموغير الخدمات أي ؛. 

 .الحملخير تأأو منع خدمات  :ةسرالتنظيم خدمات 

في يقع صحي كز مر ,FQHC”) :(Federally Qualified Health Center“ا ًاليفيدرالمعتمد الصحي كز المر
صحي كز مرمن قائية الوعاية الروساسية العاية الرعلى ل الحصوويمكنك  .الصحيةعاية الري فرمومن العديد فيها ليس منطقة 
 (FQHC).ا ًاليفيدرمعتمد 

يستطيع  .ةدارُمصحية عاية رخطة في كًا مشترلست ك نأهذا يعني  (Fee-For-Service, FFS):م سوالرمقابل الخدمة 
Medi ‑Calإلى اتير فوصدار إو "ةالمباشر"Medi‑Calبخدمات يدعى ما ل قبو "مسوالرمقابل الخدمة "جب بموطبيبك 
 .تلقيتهاالتي الخدمات عن ة مباشر

ثناء أأو المستشفى ول خدبعد المريض حالة تقدم من للتحقق الطبيب بها م يقوالتي المنتظمة الطبية عاية الر :المتابعةعاية ر
 .جلعمسار 

 .عضاءللاعتمادها م وتمعينة معايير في تستوالتي العناصر أو دوية بالقائمة  :دويةالكتيب 

ر آخشخص أو له حصوإلى دي يؤقد ع الخداأن بيعلم الذي والتحريف أو ع الخدابهدف شخص به م يقود ّمتعمفعل  :حتيالال
 .لهاهل مؤغير ايا مزعلى 
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Kaiserعن ضا الرعدم عن العضو من الخطي أو الشفهي التعبير  :التظلم Permanente  أو عاية الردة جوأو فر الموأو
 .ا ًضيأالتظلم هي ى الشكوو .المقدمةالخدمات دة جو

مية اليوللحياة م زاللظيفي الوداء الوات المهارعلى الحفاظ في ك تساعدالتي الصحية عاية الرخدمات  :هيلالتأة جهزأوخدمات 
 .تحسينهماأو تعلمهما أو 

:(HCO) Health Care Options الصحيةالخطة في تسجيلك إلغاء أو تسجيلك مكانه بإالذي نامج البر. 

 ًاءجزأن يعالجوالذين طباء الأو طان السرن يعالجوالذين طباء الأو احين الجرمثل ن المتخصصووطباء ال :الصحيةعاية الرو فرمو
Kaiserمع ن يعملوالذين والجسم من خاصة  Permanente  خيص ترعلى شبكتنا و فرمويحصل أن يجب  .شبكتنان يتبعوأو
 .نغطيهابخدمة ك ويدتزمن التمكن ونيا ركاليفوفي سة للممار

 .الخدماتبعض مع  )اًمسبق ًانذإ(مسبقة افقة موإلى ج تحتا .خصائيأؤية لربك الخاص  PCPمن حالة إإلى العادة في ج تحتاو

أو ليد التو/النساءعاية رأو ئة الطارعاية الرأو ة سرالتنظيم مثل الخدمات اع ونألبعض بك الخاص  PCPمن حالة إإلى ج تحتال 
 .الحساسةالخدمات 

عاية الصحية: ي الرفرع موانوأ

السمع يفحص عاية رفر موهو السمع خصائي أ •

دة لالووالحمل ثناء أبك تهتم ضة ممرهي المعتمدة القابلة ضة الممر •

عمار الجميع من شخاص اللدى شائعة طبية ت مشكليعالج طبيب هو ة سرالطبيب  •

الشائعة الطبية المشاكل يعالج طبيب هو العام الطبيب  •

اض مرالذلك في بما الباطني، الطب في خاص تدريب على حاصل طبيب هو الباطني الطبيب  •

طبيبك مع يعمل خص مرض ممرهو خص المرالمهني ض الممر •

سرية البالمشاكل يتعلق فيما ك يساعدشخص هو المستشار  •

الطبية عاية الرعطائك إفي طبيبك يساعد خص مرغير شخص هو المعتمد الطبي المساعد أو الطبي المساعد  •

المعتمداتت القابلضات الممرمثل الصحية عاية الري فرموإلى ة شارلإلم  َستخدُياسم هو ى المستوسط متوس الممار •
سين الممارضين الممرأو طباء المساعدي أو 

التخدير يعطيك ض ممرهو التخدير ض ممر •

حالتك بتشخيص م ويقوطبيب عيادة أو عيادة في يعمل الذي الشخص هو الطبيب مساعد أو س الممارض الممر •
معينة د حدوإطار في عايتك روجك علو

دة لالووالحمل ثناء أذلك في بما ة، أالمربصحة يهتم طبيب هو دة لالو/النساءرض مأخصائي أ •

صابة إأو رض مبعد مية اليونشطة الوات المهاراستعادة على ك يساعدعاية رفر موهو المهني المعالج  •

اهقة المرسن حتى ودة لالومنذ طفال اليعالج طبيب هو طفال الطبيب  •

صابة إأو رض مبعد جسمك وة قبناء على ك يساعدفر موهو الطبيعي المعالج  •

بقدميك يعتني طبيب هو القدم خصائي أ •

طبية صفات ويعطي ل لكنه والعقلية الصحة ت مشكليعالج شخص هو النفسي خصائي ال •
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المهام ببعض للقيام خيص ترلديه وخص المرالمهني ض الممرمن أكثر ب َّدرُمض ممرهو المسجل ض الممر •
طبيبك مع 

التنفس ص بخصوك يساعدعاية رفر موهو التنفسي ج العلخصائي أ •

النطق ص بخصوك يساعدعاية رفر موهو النطق خصائي أ •

ّإ خلل من احية الجروالطبية النفقات نظير دفع  ُتالتي مينية التأالتغطية  :الصحيمين التأ النفقاتلقاء عليه ن م للمؤالدفع عادة 
 .ةمباشرعاية الرفر لموالدفع أو صابة الأو ض المرعن الناتجة 

 .لالمنزفي المقدمة رى لخاالخدمات والمتخصصة التمريضية عاية الر :ليةالمنزالصحية عاية الر

 .لالمنزفي رى لخاالخدمات وة الماهرالتمريضية عاية الرلك ن يقدموالذين ن وفرالمو :ليةالمنزالصحية عاية الرو فرمو

من يعاني عضو لدى حاني والروجتماعي الوالعاطفي والبدني ج عانزالمن الحد إلى تهدف التي عاية الر :حتضارالحلة مرعاية ر
 ).شهرأ 6من أكثر يعيش أن قع المتوغير من (ت الموإلى  ٍمفضرض م

 .نضوالممروطباء اليقدمها المقيمين غير والمقيمين ضى للمرعاية رعلى فيه ل الحصويتم مكان  :المستشفى

 .مقيمكمريض ج للعلالمستشفى ول خد :المستشفىفي ع اليدا

كمريض ل خوالدون دالمستشفى في ها اؤجرإيتم التي احية الجرأو الطبية عاية الر :المقيمينغير ضى للمرالمستشفى عاية ر
 .مقيم

تقديم عن لة ومسؤوالمتحدة يات لالوفي نسانية الالخدمات والصحة ة ارزلوتابعة الية فيدركالة و :الخدمة الصحية الهندية
 .سكالأاطني مووهندية ول صأمن مريكيين للالصحية الخدمات 

 .تحتاجهاالتي الطبية عاية الرعلى ل للحصور آخمكان أي أو مستشفى في ليلة قضاء إلى تضطر عندما  :المقيمينضى المرعاية ر

:Kaiser Foundation Health Plan, Inc. كلمة تعني هذا، عضاء الكتيب في  .نياركاليفوفي بحية رغير سسة مؤ
 .Kaiser Foundation Health Plan, Inc.مشتقاتها و "نحن"

:Kaiser PermanenteKaiser Foundation Health Plan, Inc.،وKaiser Foundation Hospitals 
 Southern California Permanente Medical Group.و،)نياربكاليفوبحية رغير سسة مؤ(

:L.A. Care Health Plan  هايديرالتي الصحية عايتك رخطة .MediCal عد ُتKaiser Permanente فر مو
.L.A.خلل من الصحية عايتك ر Care Health Plan 

.L.A:خدمة منطقة  Care Health Plan  س نجلوأوس لمقاطعة

ليات الصيدوالعيادات وخصائيين الوطباء البعض وى ستستخدم ل Medi ‑Calخطط من خطة  :ةالمدارعاية الرخطة 
Kaiserد ُعوت .الخطةتلك في المسجلين  Cal‑Mediمستفيدي لخدمة المستشفيات و Permanente ةمدارعاية رخطة. 

:Medical GroupSouthern California Permanente Medical Group ،بحللرهادفة مهنية كة شري وه. 
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نفسهم، أعاية لرالذاتية ة دارالعلى عضاء الة قدرن  ّويحسفضل، أصحية عاية رعية نوفر سيوالذي عاية الرج ذنمو :الطبيل المنز
 .قتالور وبمرتجنبها يمكن التي التكاليف ويقلل 

ض ضى من المرقاية المرعاية مطلوبة لوتحمي الحياة. هذه الرلة ون معقوهي خدمات مهمة تكوة طبية(: روو ضر)أ ًرية طبياوضر
هم عمارعضاء الذين تبلغ أصابة. بالنسبة للو العياء أو الض أج المرعاية تخفف اللم الشديد من خلل علعاقة. هذه الرو الالشديد أ

ض و مرج حالة جسدية أو المساعدة في علح أصلل ًرية طبياون ضرعاية التي تكوالر Medi-Cal، تتضمن خدمات 21قل من أ
ن من قانو 42من الفصل 1396d(r)ضح في القسم اد، كما هو موابات تعاطي الموو حالة صحية، بما في ذلك اضطرعقلي أ

يات المتحدة. لالو

:Medicare ا ًسنصغر الشخاص البعض وأكثر، أو سنة  65هم عمارأتبلغ الذين شخاص للالي الفيدرالصحي مين التأنامج بر
الكلى غسيل يتطلب الذي الدائم ي الكلوالفشل (الكلى رض ممن ة خيرالاحل المرمن ن يعانوالذين شخاص الوبإعاقات، المصابين 

 ESRD). ًاحيانأيسمى الذي واعتها رزأو 

Kaiserفي  مسجلو Medi-Calمج نابرمن  هلمؤمستفيد  يأ :لعضوا Permanente ل لن خمL.A. Care Health Plan 
 .لعضوا”نتأ“كلمة  تعني ،اهذء عضالاكتيب  فيو.لتغطيةبالة لمشمواتمالخداتلقي  في لحقايه لدو

 .ضىللمركية السلووالعقلية الصحة خدمات ن يقدموالذين ن خصوالمراد فرال :العقليةالصحة خدمات فر مو

Kaiserمع المتعاقدين خرين الفرين المووالمستشفيات والعيادات وطباء، المن عة مجمو :الشبكة Permanente فير لتو
 .عايةالر

 .دناهأ "كالمشارفر المو"اجع ر ):للشبكةالتابع فر الموأو (الشبكة فر مو

Kaiser.تغطيها ل خدمة  :بالتغطيةلة المشموغير الخدمة  Permanente 

يمكنك ل عندما النقل  (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT):ئ الطارغير الطبي النقل 
غير الطبي النقل لقاء ندفع  .ةجرالة سيارأو القطار أو الحافلة أو ة السياراسطة بوبالتغطية ل مشموطبي عد موإلى ل صوالو

 .كعدموإلى يقلك من إلى ج تحتاعندما الطبية حتياجاتك لتكلفة قل ال (NEMT) ئالطار

 .دويةالكتيب في ج مدرغير اء دو :جمدرغير اء دو

 .فرالموعليها افق ويو Cal‑Mediيغطيها خدمة لتلقي عد مون ومإلى تنتقل عندما النقل هذا يحدث  :الطبيغير النقل 

Kaiser.شبكة يتبع ل فر مو :كمشارغير فر مو Permanente 

أوحاد بشكل مصاب الجسم من ء زجتصحيح أو لدعم الجسم إلى ج الخارمن يثبت ق وطأو كداعم م َستخد ُيجهاز  :تقويمجهاز 
 .اًطبيالعضو لشفاء ا ًطبيا ًزملالجهاز ن ويكومريض 

Kaiserتحمل التي المنطقة ج خارمكان أي في العضو اجد توثناء أخدمات  :المنطقةج خارالخدمات  Permanente خصة ر
Kaiserتحمل التي ماكن الول حمات المعلومن المزيد على ل للحصو .فيهاللعمل  Permanente فيها، بالعمل ا  ًخيصتر
 TTY). 711(4000-464-800-1قم الرعلى عضاء البخدمات اتصل 

Kaiser.شبكة يتبع ل فر مو :الشبكةج خارفر المو Permanente 
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الطبية عاية الرعلى ل للحصور آخمكان أي أو مستشفى في ليلة قضاء عليك ا ًاملزن يكول عندما  :المقيمينغير ضى المرعاية ر
 .تحتاجهاالتي 

صحية ت حالمن ن يعانوالذين عضاء المن المقيمين غير ضى للمرخدمات  :المقيمينغير ضى للمرالعقلية الصحة خدمات 
 :ذلكفي بما سطة، المتووالبسيطة بين جتها درح اوتترعقلية 

 )النفسيج العل(العقلية للصحة الجماعي أو دي الفرالتقييم وج العل •
العقلية الصحية الحالة لتقييم  ًاسريريبه صية عندالتوالنفسي ختبار ال •

دوية بالج العلاقبة مرض بغرالمقيمين غير ضى المرخدمات  •

النفسية ة ستشارال •

المقيمين غير ضى للمرت المكملوم ازاللووالمختبر  •

اض مربأالمصابين عضاء اللدى حانية والروجتماعية الوالعاطفية والبدنية عاجات نزالمن الحد إلى تهدف عاية ر :التلطيفيةعاية الر
 .ةخطير

Kaiserمع متعاقد خص مرمستشفى  :كالمشارالمستشفى  Permanente يتلقى الذي قت الوفي عضاء للالخدمات فير لتو
سياساتنا بسبب دة محدوعضاء للكة المشارالمستشفيات بعض تقدمها قد التي وبالتغطية لة المشموالخدمات  .عايةالرالعضو فيه 

 .المستشفىمع عقدنا أو دة الجوضمان وستخدام الاجعة بمرالخاصة 

الصحية ت المنشآأو خصين المرالصحية عاية الري فرمومن هما غيرأو مستشفى أو طبيب  ):كالمشارالطبيب أو (ك المشارفر المو
Kaiserمع المتعاقدة الحادة تحت ت الحالعاية رت منشآذلك في بما خصة المر Permanente  لة مشموخدمات لتقديم

 .عايةالرالعضو فيه يتلقى الذي قت الوفي عضاء للبالتغطية 

الخدمات ذلك يشمل ول العظام تقويم أو الطب سة لممارية لالون قانوجب بموخص مرشخص يقدمها خدمات  :طباءالخدمات 
 .المستشفىة رفاتوفي تكاليفها ج اردإيتم التي والمستشفى لك خودثناء أطباء اليقدمها التي 

 .ةالمدارعاية الرخطة انظر  :الخطة

من  ًءاجزن تكوو )نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesعلى ني واللكترقعنا موعلى جة مدرة منشأأي  :للخطةتابعة ة منشأ
تصال الجى يرالخطة، ت لمنشآالحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة ت منشآإن  .شبكتنا

 .عضاءالخدمات مع 

 ًءاجزن ويكو )نجليزيةباللغة ال(kp.org/facilitiesعلى ني واللكترقعنا موعلى ج مدرمستشفى أي  :للخطةتابع مستشفى 
الخطة، لمستشفيات الحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة مستشفيات إن  .شبكتنامن 

 .عضاءالخدمات مع تصال الجى ير

Kaiserويشغلها يملكها لية صيد :للخطةتابعة لية صيد Permanente  ع جوالرجى ير .بتخصيصهام نقورى خألية صيدأو
ليات بصيدقائمة على ل للحصو )نجليزيةباللغة ال(kp.orgعلى ني واللكترقعنا موعلى ت المنشآدليل أو شادات الركتاب إلى 

الخطة، ليات لصيدالحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة ليات صيدإن  .منطقتكفي الخطة 
 .عضاءالخدمات مع تصال الجى ير

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org
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الخدمات لتقديم يتعاقد خص مرطبيب أي أو ، Medical Groupلدى ظف مونيكوخص مرطبيب أي  :للخطةتابع طبيب 
 .الخطةضمن طباء أن ويعتبرل حالة الخدمات لتقديم فقط معنا ن المتعاقدوطباء ال .عضاءللبالتغطية لة المشمو

عاية رفر موأي أو للخطة تابعة لية صيدأو الطبية عة المجموأو للخطة تابع طبيب أو للخطة تابع مستشفى  :للخطةتابع فر مو
Kaiserم يقور آخصحية  Permanente  للخطةتابع فر كموبتعيينه. 

 .ئةطارطبية حالة ار استقربعد تتلقاها التي الخدمات  :الحالةار استقربعد ما خدمات 

من افقة موعلى ل الحصوبك الخاص  PCPساسية العاية الرفر موعلى يتعين  ):المسبقذن الأو (المسبقة افقة المو
Southern California Permanente Medical Group  افق تولن  .معينةخدمات تلقيك قبل
Southern California Permanente Medical Group  على افق تون ول .تحتاجهاالتي الخدمات على إل

خلل من ءمة ملأكثر أو مماثلة خدمات على ل الحصويمكنك نه بأاعتقدت ا ذإكين مشارغير فرين مومن المقدمة الخدمات 
Kaiser. يفرمو Permanente  من افقة موعلى ل الحصوفعليك  .افقةموحالة العدت ُولSouthern California 

.Permanente Medical Group 

 .التغطيةتكلفة التغطية، لقاء ع المدفوالمبلغ  :قسط

 .فرموجانب من فة صوالمودوية التغطية  :صفات الطبيةدوية الوأتغطية 

طبية  صفةوتتطلب ل التي دوية الف بخلفه، لصرخص مرفر مومن ا ًرأمن القانوجب بموم يستلزاء دو :صفات الطبيةدوية الوأ
.(over-the-counter, OTC) 

الصحية الخطة هذه من معتمدة دوية المن ة مختارقائمة  (Preferred Drug List, PDL):المفضلة دوية القائمة 
 .دويةالبكتيب ا  ًضيأتسمى و .لكدوية أف بصرمر يأأن لطبيبك يمكن منها و

 .عتياديةالعاية الراجع ر :ساسيةالعاية الر

ور مأمعظم في معه تتعامل الذي خص المرعاية الرفر مو (Primary Care Provider, PCP):ساسية العاية الرفر مو
بعض ج تحتا .إليهاج تحتاالتي عاية الرعلى ل الحصوفي بك الخاص  (PCP) ساسيةالعاية الرفر موك يساعد .الصحيةعايتك ر
 :التاليةت الحالباستثناء عليها، مسبقة افقة موإلى عاية الراع ونأ

ئ ارالطوت حال •

ليد التو/النساءعاية رإلى الحاجة  •

الحساسة الخدمات إلى الحاجة  •

ة سرالتنظيم عاية رإلى الحاجة  •

 :يليمما ا ًيأبك الخاص  (PCP) ساسيةالعاية الرفر مون يكوأن يمكن 
عام س ممار •

باطني طبيب  •

طفال أطبيب  •

رة سأطبيب  •
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ليد تو/نساءخصائي أ •

 (RHC)ريفية صحية عيادة أو  (FQHC) اًاليفيدرمعتمد صحي كز مر •
س ممارض ممر •

طبيب مساعد  •

عيادة  •

أو الخدمات بعض لتقديم افقة موعلى ل الحصوالصحية عاية الرفر موعلى يملي سمي راء جرإ ):المسبقةافقة المو(المسبق ذن ال
 .اءاتجرال

 .الجسممن د مفقوء زجستبدال لبالجسم مثبت اصطناعي جهاز  :تعويضيجهاز 

Kaiser.شبكة في فرين بالموقائمة  :فرينالمودليل  Permanente 

عليك مباشر خطر في اء سولتتسبب الكافي بالقدر شديدة أو ة خطيراضه عرأن تكوعقلي اب اضطر :ئةالطارالنفسية الطبية الحالة 
 .العقلياب ضطرالبسبب الملبس أو ى، والمأأو الطعام، استخدام أو فير توعن مباشر، بشكل ك، عجزأو خرين العلى أو 

 .الحادةت للحالنفسي مستشفى إلى أو عام مستشفى داخل نفسية حدة وإلى عضو نقل ئة الطارالنفسية الخدمات تتضمن قد 
لن النقل ان المعالج فر المويعتقد ذلك، إلى ضافة بال .ئةطارنفسية طبية حالة حدة تقليل أو تجنب ل جأمن النقل هذا يتم 

 .العضوحالة ر تدهوعنه ينجم 

الصحي، ضع الوتحليل ى، خرأاءات جرإبين من ذلك، يتضمن  .ككلالسكان تستهدف صحية خدمات  :العامةالصحة خدمات 
هب التأوالصحي، ف الصروالبيئة حماية والمعدية، اض مرالمكافحة وقاية، الوخدمات والصحة، تعزيز والصحي، اف شرالو
 .المهنيةالصحة وث، ارللكوستجابة الو

 .حالتكلمعالجة ئم ملوسة الممارمنطقة في هل مؤطبيب  :هلالمؤفر المو

ء من جسمك. قد تحدث هذه المشكلة بسبب عيب خلقي ن هناك مشكلة في جزها عندما تكواؤجراحة يتم إجر :ميميةاحة الترالجر
فضل. و يعمل بشكل أأ ًء يبدو طبيعياا جعل ذلك الجزًم طبيزمن اللصابة. وو إض أو مرأ

اع ونأبعض تتطلب  .رآخفر مومن عاية الرعلى ل الحصويمكنك ه نإبك الخاص  PCPساسية العاية الرفر مول يقوعندما  :حالةال
ول حالمزيد فة لمعر ")عايةالرعلى ل الحصوكيفية 3 ("الفصل انظر  .مسبقةافقة مووحالة إبالتغطية لة المشموالخدمات وعاية الر

 .المسبقةافقة الموأو ت حالالتتطلب التي الخدمات 

 .عتياديةالرية الدوالمتابعة عاية رمثل عاية رأو طفال الفاه رات زيارأو ا ًطبيمة زاللالخدمات وقائية الوعاية الر :عتياديةالعاية الر
 .الصحةت مشكلمن قاية الوإلى عتيادية العاية الرتهدف و

عاية الري فرمومن العديد فيها ليس منطقة في صحي كز مر (Rural Health Clinic, RHC):الريفية الصحية العيادة 
 (RHC).الريفية الصحية العيادة من قائية الوعاية الروساسية العاية الرعلى ل الحصويمكنك  .الصحية

اًجنسيلة المنقوى العدووة سراللتنظيم ا ًطبيمة زاللالخدمات  :الحساسةالخدمات 
 (Sexually Transmitted Infection, STI) جهاضالت حالوالجنسي عتداء الواليدز /البشريةالمناعة نقص س وفيرو. 



 82 الصفحة 

 .نمجاتصال ال TTY). 711 ( 4000-464-800-1قم الرعل عضاء البخدمات تصال اليكنك 
).سميةالرالعطل عدا ما  (ع سبو الف يام  أ  7 وم اليوف ساعة  24نعمل 

)نجليزيةباللغة ال( kp.orgن واللكتقعنا موة بزيارتفضل 

         
          

     

 

            

                 
      

                  

                
               

           

   
    

           

   

    

    

     

     

    

   

   

    

   

  

    

    

   

        

        

    

 | فتها كلمت مهمة يجب معروم قاوأر 7

 .فاةالوعنها تنجم د وقجها عليتم أن يجب حالة أو رض م :الخطيرض المر

ة منشأفي قامة الثناء أن خصومرن معالجوأو /ون،فنيوأو /ون، ضوممريقدمها بالتغطية لة مشموخدمات  :الماهرالتمريض عاية ر
 .عضاءالد حأل منزفي أو ماهر تمريض 

 .فحسببين المدرالصحة خصائيي أيد على م اليوفي ساعة  24مدار على تمريضية عاية ريقدم مكان  :الماهرالتمريض ة منشأ

العظام ح راجم يقوالمثال، سبيل على  .الصحيةعاية الرت مشكلمن معينة ا ًاعنوأيعالج طبيب  ):خصائيالالطبيب أو (خصائي ال
معظم في  .القلبت مشكلالقلب طبيب ي يداوبينما الحساسية، ت حالالحساسية خصائي أويعالج ة؛ رالمكسوالعظام ج بعل

 .خصائيأإلى تذهب حتى بك الخاص  PCPمن حالة إإلى ج ستحتات، الحال

 :المتخصصةالعقلية الصحة خدمات 
 :المقيمينغير ضى المرخدمات  •

 )جالعلفي ك المشاروهيل، التأعادة إوج، العلوالخطة، ع ضووالتقييمات، (العقلية الصحة خدمات  ♦

ائي الدوالدعم خدمات  ♦

مية اليوجية العلالمكثفة الخدمات  ♦

مية اليوهيل التأعادة إخدمات  ♦

مات زالت وقالسريع خل التدخدمات  ♦

مات زالفي ار ستقرالدعم خدمات  ♦

المستهدفة الحالة ة دارإخدمات  ♦

جية العلكية السلوالخدمات  ♦

 (Intensive Care Coordination, ICC)المكثفة العناية تنسيق  ♦

 (Intensive Home Based Services, IHBS)ل المنزفي المكثفة الخدمات  ♦

 (Therapeutic Foster Care, TFC)البديلة جية العلعاية الر ♦

 :ليةالمنزالخدمات  •

لية المنزالبالغين ج لعخدمات  ♦

لية المنزمات زالج لعخدمات  ♦

 :المقيمينضى المرخدمات  •

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالحاد النفسي ض المرخدمات  ♦

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالمتخصصة النفسي ض المرخدمات  ♦

النفسية الصحية ت المنشآخدمات  ♦
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 | فتها كلمت مهمة يجب معروم قاوأر 7

عاية فر الربين موات محددة عن طريق الهاتف بينك وزيارات تفاعلية عن طريق الفيديو وزيار :عدُعاية الصحية عن بات الرزيار
الخاص بك. 

ض المرسار ا ذإل أقأو احد وعام خلل فاة الوفي الغالب في ستتسبب وعكسها يمكن ل طبية حالة  :تالموإلى المفضي ض المر
 .الطبيعيه مسارفي 

إلى حاجتك ح إلحامدى تحديد ض بغرفحص اء جرإعلى ب مدرض ممرأو طبيب اسطة بوصحتك تقييم  ):الفحصأو (ز الفر
 .عايةالر

عاية رتتطلب التي ئة الطارغير اض مرالأو صابات الأو ت الحالج لعلالمقدمة الخدمات  ):العاجلةالخدمات أو (العاجلة عاية الر
ل صوالويمكن ل أو متاحين غير الشبكة و فرموكان ا ذإالشبكة ج خارمن فر مومن عاجلة عاية رعلى تحصل أن يمكن  .طبية

 . ًاقتمؤإليهم 

التصال  مجان .1-800-464-4000  (TTY  711).يكنك  التصال  بخدمات  العضاء  عل  الرقم   
  (ما  عدا  العطل  الرسمية). أيام  ف  السبو ع7ساعة  ف  اليوم   و  24 نعمل

(باللغة النجليزية)kp.orgتفضل  بزيارة  موقعنا  اللكتون

https://healthy.kaiserpermanente.org/


 ًغة عمداكت فارهذه الصفحة تر



              
  

 

عضاء كز اتصال خدمة المر

ع سبوالال طووماليوفي ساعة  24ح متا، )711قم بالرتصال ال TTYخدمة لمستخدمي يمكن (1-800-464-4000

 ).سميةالرالعطل باستثناء (

kp.org)نجليزيةباللغة ال( 

https://www.kp.org
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