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حیه اصل

طرح اعضای اهنمی رکتابچه در که است اتی تغییرص خصودر مهمی مطالب ی جارعات اطل

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  ازCalOptima های سالای بر

 .استشده اعمل  2020-2019
 »رحطشش پواهنمی رکتابچه انضمم به عات اطلافشای رم ف«همچنین  »اعضااهنمی رکتابچه «

(Combined Disclosure Form and Evidence of Coverage, EOC/DF)  در ا رشم حیه اصلاین  .ودشمینامیده
 .کنیدی نگهداراعضا اهنمی رکتابچه با اه همرا رحیه اصلاین  ًلطفا .دگذارمیاعضا اهنمی رکتابچه جدید مطالب و ات تغییرجریان 

یا ات تغییراین طی  .ایمداختهپراست شده اعمل  2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه در که مهمی ات تغییرصیف توبه زیر در ما 
که ایم دهکرهاشارزیر در  .استشده شم اعضا اهنمی رکتابچه در ج مندرهای بخشجایگزین مطالبی یا شده ده وافزجدیدی صیفات تو

 .نهاآدن کرجایگزین یا است عات اطلدن وافزع نواز تغییر 

اهنمای اعضا شما ه اعتبار کتابچه ررتمدید دو
 .دگیرمیبر درار 2020دسامب  31الی  2019ی ولج 1ه بازن اکنوو شده تدیده  2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه اعتبار ره ود

 2فصل در  »شماطرح کار ویه ر«فصل سرذیل افی اگرپارشدن ده وافز
 .استشده ده وافزاعضا اهنمی رکتابچه  2فصل در  »شمرح طکار ویه ر«فصل سذیل زیر مت 

شبکه در دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن شش پوتحت خدمات از ی داررخوبرهای ویهرو ایا مزدریافت های مشیخط 
دهنده ائهارهای مانسازدن کروض عه نحورد ومدر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدداشته ت تفاو CalOptimaدهنده ائهار

ایگان ره شمریا  8500-246-714-1ه شمرطریق از ظهر بعداز 5:30تا صبح  8ساعت از جمعه تا شنبه دوهای زورهستید، 
1-888-587-8088 )1-800-735-2929(TTY ، اعضای خدمات باCalOptima  بگیریدتاس. 

سفر مسافت و مان زرد ومدر  )مانیدرخدمات دریافت ه نحو 3 (فصل در جدید بخش 
 .استشده اضافه اعضا اهنمی رکتابچه به مانی درخدمات دریافت ای برسفر مسافت و مان زرد ومدر زیر صیف تو

مانی درخدمات دریافت ای برسفر مسافت و مان ز

ها معیاراین  .کندعایت رشم مانی درخدمات ای برا رسفر مسافت و مان زهای معیاراست ظف مو Kaiser Permanenteمان ساز
میس تان گیندزمحل از ور دیا مدت نیلطوسفر به نیاز ن بدومانی درخدمات دریافت امکان که کند میکمک ع ضومواین تضمین به 

497608163CoFr 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 1صفحه 



     

              

                     
                     

                   

                          
                     

                    
                         

                       
                

           
                   

      

  

                      
                       

                    
                 

                  
              

                       
                       

       

                       
                         

      
   

                      

 .استت متفاوتان گیندزمحل ر کشوبه جه توبا سفر مسافت و مان زهای معیار .باشد

سی دستمعیار «نام بهی دیگرمعیار سازیم، اهم فرسفر مسافت و مان زهای معیاراین ب چوچاردر ا رمانی درخدمات انیم نتوما اگر 
 kp.orgرس دآبه  ًلطفاتان، گیندزمحل در مسافت و مان زهای معیارمشاهده ای بر .دگیرار قراستفاده رد وماند تومی »جایگزین

 .بگیریدتاس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمربه اعضا خدمات بخش با انید تومیهمچنین  .کنیداجعه مر )انگلیسیبه (

تاس طریق از انید تومیباشد، شده اقع وتان گیندزمحل از ور ددهنده ائهارآن که باشید داشته متخصص از مانی درخدمات به نیاز اگر 
است دیکت نزشم به که متخصصی زد نمانی درخدمات یافت در  TTY)711(4000-464-800-1ه شمربه اعضا خدمات با 
است خودرانید تومیکنیم، پیدا مانی درخدمات دریافت ای براست دیکت نزشم به که ا رمتخصصی انیم نتواگر  .کنیدکسب اهنمیی ر

 .باشدشم گی ندزمحل از ور دمتخصص آن اگر حتی کنید، اجعه مرمختصص به تا ببینیم ک تدارایتان برنقل و حمل ویس سکه دهید 
متخصص به ا رود خانید نتودتان خوستان شهردر سفر مسافت و مان زهای معیارب چوچاردر که ود شمیتلقی ور دمتخصص محل قتی و
 .استس دستدر شم کد زیپای برکه جایگزین سی دستمعیار نه گوهراز غ فارسانید، بر

 )مانیدرخدمات دریافت ه نحو3 (بخش در ری وفهای اقبتمربخش شدن جایگزین 
مت این از  .ودشمی 2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه در طه بومرصیف توجایگزین حیه اصلاین در  »ریوفهای اقبتمر«صیف تو

 .کنیداستفاده ود خشش پوجع مران عنوبه 

ری وفهای اقبتمر

پی در شم مت سلبه جدی سیب آز روباز ی پیشگیرای براست خدماتی بلکه  .نیستگبار مریا انسی ژراوایط شای برری وفهای اقبتمر
 .ودشانجام ساعت  48ف رظاست زم لری وفهای اقبتمرهای نوبت .داریدکه های یبیمراز ناشی ناگهانی ض ارعویا احت جری، بیمر
های اقبتمر .دگیرار قرشش پوتحت اند تومیری وفهای اقبتمرخدمات هستید،  CalOptimaرح طخدماتی ده محدواز ج خاراگر 
 .باشدمامایی خدمات یا ت عضلفتگی گریا رد دوشگتب، د، درگلویا گی درماخوسمثل های چیزاند تومیریتی فو

(2273-574-833-1)ه شمربا ریتی، فوهای اقبتمرای بر 1-833-KP4CARE )711 (TTY  از یکی با تا بگیرید تاس
 ).هفتههای زورتامی و زی روشبانهرت وصبه(کنید صحبت بهداشتی های اقبتمرمجاز متخصصان 

به  .کنیداجعه مرری وفهای اقبتمرائه ارکز مرترین دیکنزبه داشتید، نیاز ری وفهای اقبتمربه خدماتی ده محدواز ج خاردر اگر 
 Medi-Calدید، کرپیدا نیاز ری وفاقبت مربه و اید دهکرسفر متحده ت ایالاز ج خاربه اگر  .نیستی نیاز )قبلیتأییدیه (تأییدیه پیش

 .ردکاهد نخوداخت پرا رشم اقبتی مرخدمات هزینه 

ن وارمت سلهای رحطایگان رتلفن ه شمربا است، ن وارمت سلای برری وفهای اقبتمرع نواز مانی درخدمات به شم نیاز اگر 
به ها ستانشهرایگان رهای تلفنه شمرتام یافت ای بر .بگیریدتاس است، س دستدر هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24که ستان شهر

 http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxرس دآبه نلین، آرت وص
 .ناییدع وجر )انگلیسیبه (

دیگر اینکه از پس ا رشبکه از ج خارگان دهندائهاراز پ آفالواقبتی مرخدمات شش، پوتحت ام بادوشکی پزات تجهیزاستثنای به ما 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 2صفحه 
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د، خوری وفاقبت مربا تباط اردر ام بادوشکی پزات تجهیزبه نیاز رت وصدر  .دهیمنیشش پوباشید، نداشته نیاز ری وفاقبت مربه 
 .کنددریافت ما از تأییدیه پیشباید  ًحتمشم شبکه از ج خاردهنده ائهار

 )مانیدرخدمات دریافت ه نحو3 (فصل در  »شبکهاز ج خار«صیف توجایگزین 
سال اعضا اهنمی رکتابچه در طه بومرصیف توجایگزین حیه اصلاین در  »شمخانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خار«خدمات صیف تو

 .کنیداستفاده ود خشش پوجع مران عنوبه مت این از  .ودشمی 2020-2019

شم خانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خار

 .نیستند Kaiser Permanenteبا ی همکارنامه افقتموای دارکه ود شمیگفته گانی دهندائهاربه شبکه از ج خارگان دهندائهار

 :زیرد ارمودر بجز کنید، دریافت  )قبلیز مجو(تأییدیه پیشباید  ًحتمشبکه از ج خارگان دهندائهاربه اجعه مراز قبل 

انسی ژراوهای اقبتمر	·

ری وفهای اقبتمر	·

حساس مانی درخدمات 	·

ای بر .کنیدداخت پردتان خوا رشبکه از ج خارگان دهندائهارمانی درخدمات هزینه شوید ر مجبواست ممکن نگیرید، تأییدیه پیشاگر 
همین در طه بومرهای فصلسبه حساس، های اقبتمرخدمات و ری وفهای اقبتمرانسی، ژراوهای اقبتمررد ومدر عات اطلکسب 
 .کنیدع وجرفصل 

ائه ار Kaiser Permanenteشبکه در اما هستند  Medi-Calشش پوتحت که باشید شکی پزرت وضای دارخدمات مند نیازاگر 
 .شویدمند هبهرخدمات آن از تا دهیم میع جاارشبکه از ج خاردهنده ائهاربه ا رشم نها آتأیید ضمن ما ند، شونی

مانی اصلی اقبتهای درشک مرپزبا هستید، کمک مند نیازشبکه از ج خارخدمات از استفاده در اگر 
(Primary Care Physician, PCP)  711(4000-464-800-1ه شمربا یا کنید، صحبت (TTY  بگیریدتاس. 

های اقبتمرع نواز که دارید نیاز مانی درخدمات به و هستید  Kaiser Permanenteمجاز افیایی جغرمنطقه از ج خاراگر 
از یکی با تا بگیرید تاس  KP4CARE )711 (TTY-833-1 (2273-574-833-1)ه شمربا ، نیستری وفیا انسی ژراو

از جخاربه سفر ول طدر اگر  ). هفتههای زورتامی در و زی روشبانهرت وصبه(کنید صحبت بهداشتی های اقبتمرمجاز متخصصان 
 .ردکاهد نخوداخت پرا رشم اقبتی مرخدمات هزینه  Medi-Calکنید، پیدا نیاز ری وفاقبت مربه متحده ت ایال

اقبت مر Kaiser Permanente.کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تاس  911با انسی، ژراود ارمودر 
نیاز شدن ی بستمند نیازانسی ژراوخدمات به و کنید میسفر مکزیک یا کانادا به اگر  .دهدمیشش پوا رشبکه از ج خارانسی ژراو

مند نیازو دارید مکزیک یا کانادا از ج خاربه الللی بینسفر اگر  .داداهد خوشش پوا راقبت مراین  Kaiser Permanenteدارید، 
 .داداهد نخوشش پوا رشم اقبتی مرخدمات  Kaiser Permanenteهستید، انسی ژراوهای اقبتمر

ه شمربا شم، خانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خارگان دهندائهاراز دریافت قابل خدمات رد ومدر ال سؤداشت رت وصدر 
1-800-464-4000)711 (TTY  بگیریدتاس. 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 3صفحه 



     

          
                      

  

                   
                

        
        

                     
                   

           

   

                        
                   

   

           

                      
                    

                  
                   

                   
       

 

                         
         

 )خدماتو ایا مز4 (فصل به ایا مزاز جدیدی صیفات توشدن اضافه 
 .ندشومیشم بیمه شش پوو ایا مزص خصودر اعضا اهنمی رکتابچه در د جوموعات اطلضمیمه که هستند جدیدی های بخشزیر جات مندر

  نگسالربز هایاکسنو	

تأییدیه به نیاز ن بدوشبکه عضو دهنده ائهاریا شبکه عضو خانه وداراز ن گسالربزهای اکسنودریافت امکان 
ی سازایمنر اموتی رمشوکمیته که هایی اکسنواز دسته آن  .ددارد وجوشم ای قبلی بر

(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP)  ی بیمری پیشگیرو ل کنتاکز مراز
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) دگیرمیار قرما شش پوتحت کنند صیه تو. 

  )اییشنو( یلوژدیواو	

که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدوسپایی ی لوژدیواوخدمات  .دهیممیار قرشش پوتحت ا ری لوژدیواوخدمات ما 
شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درگفتارو مانی درکاراکتیک، وپرکایرنی، زسوطب خدمات 
 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدوبا نیز ا ردیگر خدمات از بعضی 

  ال تپار و الا ت تغذیه	
ما  .نباشدپذیر امکانعادی دن رخوغذا شکی، پزمشکل یک دلیل به که ود رمیبکار اقعی مودر بدن به سانی غذارهای روشاین 

 .دهیممیار قرشش پوتحت باشد داشته شکی پزرت وضکه تی رصودر ا رال نتپارو ال انتای تغذیهت لمحصو

  یلوژوراو و میاستو تلمحصو	
 .باشندشده تأیید شم ای برقبل از باید ی لوژوراوو می استوم ازلو

که می ازلوما  .هستندما شش پوتحت می استوهای چسبو سانی رآبم ازلوناژ، درهای کیسهی، ارادرندهای سومی، استوهای کیسه
 .ندگیرنیار قرما شش پوتحت نیز کس لوامکانات و ات تجهیز .دهیمنیشش پوا رباشند احتی ریا سایش آاهداف ای بر

شبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن هستند  )تأییدیهپیش(قبلی ز مجودریافت م مستلزکه خدماتی  :جهتو
دهنده ائهارهای مانسازدن کروض عه نحورد ومدر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدت متفاو CalOptimaگان دهندائهار

ایگان ره شمریا  8500-246-714-1ه شمرطریق از ظهر بعداز 5:30تا صبح  8ساعت از جمعه تا شنبه دوهای زورهستید، 
1-888-587-8088)1-800-735-2929(TTY ، اعضای خدمات باCalOptima  بگیریدتاس. 

مت سلزش ومآ

ویزیت یا اجعه مرطی گان دهندائهارسایر یا  PCPکه ا رمت سلزش ومآبه ط بومرمطالب و ها نامهبره، رمشاوخدمات از عی متنوطیف ما 
 .دهیممیار قرشش پوتحت ند، گذارمیشم اختیار در 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 4صفحه 



     

                        
                      

    

                     
                     

            

  

                      
     

       
                    

            

 

                    
                  

      

     

       

                

  

                   
                      

          

                       
                     

                      

ود شکمک شم به تا دهیم میشش پوا رمت سلزش ومآبه ط بومرمطالب و ها نامهبره، رمشاوخدمات از عی متنوطیف همچنین ما 
من مزهای یبیمرو س استمدیریت خانیات، درک تهای نامهبرجمله از باشید، داشته ود خمت سلد بهبوو محافظت در فعالی نقش 

 ).مآسو دیابت نظیر (

رح طکز مردر مت سلزش ومآه اداربا  ًلطفامت، سلزش ومآمطالب و ها نامهبره، رمشاوخدمات ص خصودربیشت عات اطلکسب جهت 
تاس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمربه اعضا خدمات بخش با انید تومیهمچنین  .بگیریدتاس ود خمحل در اقع و

 .ماییدفر.دید باز )انگلیسیبه (kp.orgرس دآبه ما سایت وباز یا بگیرید 

جنسیت تغییر خدمات 

یا داشته شکی پزرت وضکه ی شطبه دهیم، میشش پوایا مزعی نوقالب در ا ر )جنسیتتطبیق خدمات (جنسیت تغییر خدمات ما 
 .باشدا دارا رمیمی ترعمل های معیار

 )خدماتو ایا مز4 (فصل در ایا مزصیفات توجایگزین 
صیفات تومشاهده ای بر ًلطفا .استمده آ 2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه در که ند شومیصیفاتی توجایگزین زیر های بخش

 .ناییدع وجرها بخشاین به ج، مندرخدمات ای برشم بیمه شش پوجدید 

  دیالیزهمو/دیالیز خدمات	
و  )منمزدیالیز (دیالیز هموخدمات ما  .دهیممیشش پوهستند، ی رروضشکی پزنظر از که ا ری دیالیزهای ماندرما 

کز مرو  Medical Groupسط توکه شکی پزهای معیارتمام از باید  .دهیممیشش پوهم ا رصفاقی دیالیز خدمات 
 .باشیددار رخوبراست شده تدوین دیالیز خدمات 

 :ماشش پواز جخارد ارمو

تجملی یا سایشی آاحتی، رامکانات و ات تجهیزسایل، و	·

کنند میسفر در حمل مناسب خانگی دیالیز ات تجهیزکه جانبی م ازلویا ر اتونرژمانند شکی غیرپزسایل و	·

  («Durable Medical Equipment, «DME) امبادو شکیپز اتتجهیز	

شده تجویز ایتان برشک پزف رطاز که شکی پزرت ورضای دارم اقل .نددارنیاز تأییدیه پیشبه ام بادوشکی پزات تجهیز
های فعالیتانجام در شما به که باشد داشته رت ورضحدی در باید دنظر رمول محصو .دگیرمیار قرما شش پوتحت باشد 

 .نمایدی پیشگیرعمده جسمانی انی ناتواز یا کند کمک ره مزور

که دهیم میشش پوتی رصودر ا رد دارنیاز شک پزتجویز به که خدماتی سایر و ات تجهیزشکی، پزم ازلوه اجاریا خرید ما 
است د محدودی استاندارات تجهیزبه شش پو .باشدشده تأیید شما ای برقبل از و ده بوی رروضشکی پزنظر از سیله وآن 
دیگر ا راتی تجهیزکه مانی ز .کنیممیانتخاب ا رشنده وفرما  .کندمیده روآبرا رشما شکی پزهای نیازکافی ان میزبه که 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 5صفحه 
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ار بازدر آن منصفانه قیمت طبق ا رات تجهیزآن قیمت یا دانید گربرما به ا رات تجهیزباید دهیم، نمیار قرشش پوتحت 
 .دازیدبپرما به 

 :دهیمنمیشش پوا رزیر د ارمو

 »مازلووهاشدوشیر«در ج مندرصیف توطبق خانگی های شدوشیرجز بهکس لویا احتی رسایشی، آامکانات یا ات تجهیز	·
فصل همین در  »لدشدهمتوهتازاد زنوو مادر از اقبت مر«فصل سذیل 

ای برکمکی سایل وشامل (ی زشروات تجهیزمانند نباشند ره مزورگی ندزعادی های فعالیتحفظ ر منظوبه که می اقل	·
 )یزشرویا تفریحی های فعالیت

بهداشتی ات تجهیز	·

ها رسانسوآیا نا سوهای حممنظیر شکی پزغیر م اقل	·

ماشین یا خانه تغییر و ح اصل	·

 )آنم ازلوو ن وخقند کز گلوهای رمانیتوبجز (نی خواد موسایر یا ن وختست های دستگاه	·

اد زنوتنفس قت موقطع های رمانیتوبجز ریه یا قلب نیکی والکتهای رمانیتو	·

ست نادراستفاده یا شدن دیده دزشدن، د مفقودلیل به ات تجهیزتعویض یا تعمیر 	·

 CalOptimaگان دهندائهارشبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن ویی دارعه مجمودهای هنمور :جهتو
جمعه تا شنبه دوهای زورهستید، دهنده ائهارهای مانسازدن کروض عه نحورد ومدر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدت متفاو

 8088-587-888-1ایگان ره شمریا  8500-246-714-1ه شمرطریق از ظهر بعداز 5:30تا صبح  8ساعت از 
)1-800-735-2929(TTY ، اعضای خدمات باCalOptima  بگیریدتاس. 

  اکتیکوپرکایر خدمات	
خدمات  .باشندمیدستی ی دستکاربا ات فقرن ستومان دربه د محدوی ولهستند، ما شش پوتحت اکتیک وپرکایرخدمات 

این در نیز مانی درگفتارو مانی درکاری، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدواکتیک وپرکایر
 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدوبا نیز ا رخدمات سایر شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمر

 :نددارا راکتیک وپرکایرخدمات از استفاده ای برزم لایط شزیر اعضای 

سال؛  21سن زیر کان دکو	·

د؛ بگذری داربارره وداتام از ز رو 60آن احتساب با که ماهی پایان در دار بارنان ز	·

یا ند؛ دارنت سکوحاد شبه اقبت مرکز مریا اسط واقبت مرکز مرای، فهحری ستارپرکز مردر که ادی افر	·

ال د تأیید فدررمت موکز سلیک مرستان، بیمرسپایی های بخشدر خدمات دریافت مان زدر اعضا تام 	·
(Federally Qualified Health Center, FQHC)  ستاییان ورمت سلکلینیک یا

(Rural Health Clinic, RHC) 
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  پا ماندر خدمات	
احی، جرشکی، پزع نواز مان درو تشخیص  :ندگیرمیار قرشش پوتحت زیر د ارموای برشکی پزرت وضطبق پا مان درخدمات 

احی جرغیرمان درو ند شومیی جایگذارپا داخل که ها نتاندوو پا ک زوغشامل انسان، پای ی روبر الکتیکی و دستی، مکانیکی، 
 .باشندپا دهای عملکرکننده لکنتکه پا های نتاندوو ت عضل

   یزسو طب	
در من مزو مستمر یا شدید رد دحس کاهش یا ح اصلی، پیشگیرای برکه ا رشکی پزرت وضای دارنی زسوطب خدمات تام ما 

با چه (نی زسوطب سپایی خدمات  .دهیممیشش پوباشند، ی رضومی عموو شده شناخته شکی پزمشکل یک د وجونتیجه 
اکتیک، وپرکایری، لوژدیواوخدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدو )آنن بدوچه و زن وسطریق از الکتیکی تحریک 

ر صدوبا نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درگفتارو مانی درکار
 .ناییمتأیید تأییدیه پیش

  ما یدرکار	
خدمات و اهنمیی رمان، درمانی، دری ریزنامهبرشغلی، مان درزیابی ارجمله از دهیم، میار قرشش پوتحت ا رمانی درکارخدمات ما 

ی، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدومانی درکارخدمات  .مانیدرکاربه ط بومرای هرمشاو
با نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درگفتارو اکتیک وپرکایر

 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدو

  ما یدر گفتار	
ماه در خدمات تبه مردو به د محدومانی درگفتار خدمات  .دهیممیشش پوا رباشد ی رضوشکی پزنظر از که مانی درگفتار ما 

رت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درکارو اکتیک وپرکایری، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است 
 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدوبا نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پز

شکی پزچشمخدمات 

 :هستندما شش پوتحت زیر خدمات 

  چشم لمعمو معاینات	
رت وضداشت رت وصدر چشم معاینات سایر  .دگیرمیار قرما شش پوتحت چشم ل معمومعاینه تبه مریک ماه،  24هر در 
ند گیرمیار قرشش پوتحت شکی پز

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 7صفحه 



     

                 

                    
                      
                     

                     

          

 

                          
         

   

                       
                     

       

                       
               

                  
                      

              
      

          
        

                    
 

  عینک	
باشید داشته دیوپت  0.75حداقل ای برنسخه یک هنگامیکه ماه  24هر در  )هالنزوقاب (طبی عینک 	·

د، مفقوشم های عینکیا باشید داشته دیوپت  0.50با ل معادحداقل ی تغییراگر ماه  24مدت ف رظعینک تعویض 	·
ع اطلما به یادداشتی طی بایستی  .باشیدده نبومقص شم و  )ردکتعمیر ا رها آنان نتوو (ند شوشکسته یا دیده دز

دریافت ا رود خعینک که مانی زاز اگر  .استشده شکسته یا فته، رت سق به شده، د مفقوعینکتان نه چگوکه دهید 
 .ودباهد خو )دلر 80تا (قبلی عینک قاب شکل همن به جدید عینک قاب د، گذرمیماه  24از کمت اید دهکر

  هالنز	
 .کندمیتهیه ایالتی لت دوا رتعویضی یا جدید عینک های لنز

  عینک فریم	
باشد، دلر  80از بیش آن قیمت که کنید انتخاب فریمی اگر  .استتر کمیا دلر  80نها آقیمت که تعویضی یا جدید های فریم
 .دازیدبپرا ردلر  80و فریم قیمت ت التفاومابهباید 

  صمخصو تاسی هایلنز	
هزینه د، دارشکی پزرت وضایتان برلنز از استفاده که دهد تشخیص رح طعضو سنج بینایییا شک پزکه باشید داشته ای ضهعاراگر 
عنبیه فقدان از تند عبارهستند ص مخصوتاسی های لنزایط شاجد وکه شکی پزت مشکلاز بعضی  .داداهیم خوشش پوا رلنز آن 

 ).سنوکواتوکر(نیه قروز قو )فاکیاآ(عدسی فقدان ، )نیریدیاآ(

می شش پوا رنها آدن کرجایگزین هزینه ما ند، وبرت سق به ویا شده د مفقوهستند ی رضوشکی پزلحاظ از که شم های لنزاگر 
 .بدهیدما به هایتان لنزشدن دیده دزیا شدن گم نگی چگواز شی ارگزهستید ظف موالبته  .دهیم

 .باشدت متفاو CalOptimaگان دهندائهارشبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن ها لنزمجدد تهیه انین قو :جهتو
ساعت از جمعه تا شنبه دوهای زورهستید، دهنده ائهارهای مانسازدن کروض عه نحورد ومدر عاتی اطلکسب به مایل اگر 

 8088-587-888-1ایگان ره شمریا  8500-246-714-1ه شمرطریق از ظهر بعداز 5:30تا صبح  8
)1-800-735-2929(TTY ، اعضای خدمات باCalOptima  بگیریدتاس. 

 )مهمهای ژهاووها هشمار7 (فصل به تعریفی شدن اضافه 
است شده اضافه اعضا اهنمی رکتابچه به زیر تعریف 

منطقه یا شملی نیای کالیفرمنطقه یا یعنی (اید دهکرنام ثبت نجا آدرکه  Kaiser Permanenteاز منطقه آن  :خانهمنطقه 
 ).جنوبینیای کالیفر
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سایر زبان ها و قالب ها

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

  
  

                
            

     

 

                 
            

        

              
            

                 
          

  

ها ها و قالببانسایر ز
ها بانزسایر 

ایگان ررت وصبه انید تومیا ررح طبه ط بومرمطالب سایر و اعضا اهنمی رکتابچه این 
تاس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمربا  .کنیددریافت دیگر های بانزبه 

 .استایگان ره شمراین با تاس  .بگیرید

ها قالبسایر 

بریل، خط جمله از دیگر کمکی های قالبدر ایگان ررت وصبهانید تومیا رعات اطلاین 
 4000-464-800-1ه شمربا  .کنیددریافت تی صوفایل و  18ه اندازبا شت درچاپ 

)711(TTY  استایگان ره شمراین با تاس  .بگیریدتاس. 

جم شفاهی خدمات متر

ای بر .کنیداستفاده شفاهی جم متان عنوبه ستان دویا اده خانواعضای از که د ندارمی ولز
اهنمیی ردریافت و ایگان رهنگی فرو شناسی بانزشفاهی، جم متخدمات است خودر

دیگر، های بانزبه اعضا اهنمی رکتابچه این دریافت ای بریا هفته، ز رو 7در ساعته  24
این با تاس  .ماییدفرحاصل تاس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمربا 

 .استایگان ره شمر



اطالعیه عدم تبعیض

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

                 
                   

                    
                  

            

                     
   

     

                  
     

              

    

      

                

                   
                
                      

            

 

 

            

             

              

عیه عدم تبعیض اطل
Kaiser.استن قانوبا مغایر تبعیض شدن قائل  Permanente  ق حقوحیطه در بط ذیرالی فدرو ایالتی انین قواز
جنسیت، هل، تأضعیت وسن، بان، زمذهب، اجداد، اعتقادات، اصلی، ملیت ست، پوگ رناد، نژاساس بر و ده کرتبعیت ندی وشهر

تعریف طبق دیگر ه روگیا شخص هر به تعلق یا ذهنی، یا جسمی انی ناتومت، سلضعیت وجنسی، هویت جنسی، ایش گر
Kaiser ًضمنا؛ )دگذارنمیت تفاویا استثنا (ود شنمیقائل تبعیض  422.56زا جنقانودر ج مندر Permanente  متناسب

Kaiser:.ردکاهد خوشش پوتحت خدمات ائه اربه اقدام بان زوهنگ فربا  Permanente 

ائه ارایگان رهای کمککنند، ار قربرتباط ارستی دربه ما با انند تونمیو هستند لیت معلوچار دکه کسانی به ●
 :مانندخدماتی نماید، می

ه اشاربان زای فهحرجم متر♦

نیکی والکترهای متفرتی، صوهای فایلشت، درچاپ بریل، خط (دیگر های قالبدر کتبی عات اطلائه ار♦
 )هامتفرسایر و سی دسترقابل 

 :مانندخدماتی نیست؛ انگلیسی نها آاصلی بان زکه کسانی ای برایگان ربانی زخدمات ائه ار●

ای فهحرشفاهی جمان متر♦

دیگر های بانزبه ب مکتوعات اطل♦

 .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربه اعضا خدمات بخش با خدمات، این به نیاز رت وصدر 

Kaiserمعتقدید اگر  Permanente  ملیت ست، پوگ رناد، نژمبنای بر شکلی به یا ده کرتاهی کوخدمات این ائه اردر
انی ناتومت، سلضعیت وجنسی، هویت جنسی، ایش گرجنسیت، هل، تأضعیت وسن، بان، زمذهب، اجداد، اعتقادات، اصلی، 

است، شده قائل تبعیض  422.56زا جن قانودر ج مندرتعریف طبق دیگر ه روگیا شخص هر به تعلق یا ذهنی، یا جسمی 
 :کنیدتنظیم شکایتی ایمیل، یا فکس پست، طریق از یا ی رحضوانید تومی

اکز عضو شبکه ایا در دفتر خدمات اعضا در یکی از مراست مزخوم مطالبه/درم شکایت یا فراز طریق تکمیل فر●

اکز عضو شبکه سال عریضه کتبی از طریق پست به یکی از دفاتر خدمات اعضا در یکی از مراز طریق ار●

 TTY). 711(4000-464-800-1ه شماربه اعضا خدمات بخش با تماس طریق از ●

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآبه ما سایت وب در شکایت رم فتکمیل طریق از ●

 .بگیریدتماس اعضا خدمات بخش با  ًلطفادارید، نیاز اهنمایی ربه شکایت تنظیم ای براگر 

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


اطالعیه عدم تبعیض

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

                  
                   

        

  
   

  

                     
             

             

  
   

  
  

 

        

Kaiserمدنی ق حقور امودر هماهنگی ل مسئو Permanente  گ رناد، نژمبنای بر تبعیض به ط بومرشکایات تمام از
هماهنگی ل مسئودارید، نیاز کمک به شکایت تنظیم ای براگر  .شداهد خومطلع انی ناتویا سن جنسیت، اصلی، ملیت ست، پو

 :شماستبه کمک ائه ارماده آمدنی ق حقور امودر 

Civil Rights Coordinator 
Kaiser Permanente 

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

به مدنی ق حقودفتر متحده، ایالت انسانی خدمات و بهداشت ه ادارزد نا رمدنی ق حقوبه ط بومرشکایات انید تومیهمچنین 
 )بان انگلیسیبه ز(https://ocrportal.hhs.govرس دآبه مدنی ق حقوشکایات تال رپوطریق از و نیک والکتررت وص
 :کنیدح مطرزیر تلفن یا رس دآبا تلفنی یا پستی رت وصبه یا و 

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) 

 .باشدمید جومو )بان انگلیسیبه ز(https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocrرس دآدر شکایات رم ف

https://ocrportal.hhs.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html


 
 

  
  

 

 

 

 

 
   

  
 

 

 

  

ای اعضایی که بر 2019ات صه تغییرخل
اند گشتهح بربه طر ًمجددا

ات ای از تغییرصهعات زیر خلاید، اطلدهدریافت کر 2018ا در سال ر Kaiser Permanenteاهنمای اعضای اگر کتابچه ر
ات صه تغییرات در خلترین تغییرمهمدهد. ار مید، در اختیار شما قرد دارجوو 2019اهنمای اعضای سال ا که در کتابچه رمهمی ر
ر ا به طواهنمای اعضا رات،کتابچه رد این تغییررعات بیشتر در موجهت کسب اطل ًضیحات بیان شده است. لطفاو بخش تو 2019

کامل مطالعه کنید.

د کنید. ا رانید این بخش رتوهستید، می Medi-Calاگر عضو جدید  

 2019اهنمای اعضا ضیحات مهم در این کتابچه رات و توتغییر

نیا کان کالیفردخدمات کو

 جایگزین Whole Child Model Programد را در موعاتی رده و اطلنیا حذف کرکان کالیفردا در خدمات کوما این بخش ر
ایم. دهکرن آ

های تجدیدنظر استخوشکایات و در

ا است تجدیدنظر رخوانید شکایت یا درتون میده است. اکنوتغییر کر Kaiser Permanente و CalOptimaداد بین ارقر
(ا در فصل ئیات این تغییر رانید جزتوح کنید. میمطر Kaiser Permanente یا CalOptimaزد ن دهی و حل شار»گز6

 مشاهده کنید. )ت«مشکل

Health Homes Program 
(در فصل  انویه ژ 1نامه از ایم. این برار دادهقر Health Homes Programد را در موعاتی ر، اطل)ایا و خدمات«»مز4
د. شومیع وشر Orange County در 2020

خدمات اطفال

ایم. ار دادهصیف خدمات اطفال قری در توئیات بیشتر، جز4در فصل  

(AB 1048)نامه های برودار II 
خانه وانید به دارتوشکتان میی خاص، شما یا پزهای تجویزوابطه با دارایم. در ردها اضافه کرنیا رن کالیفرتبط با قانوبان مرما ز

ده است به شما بدهد. شک تجویز کری که پزی نسبت به مقداری کمتری تجویزوبگویید دار



 

 
 

   

  

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 ایالتیهای سیدادر

سی ایالتی تغییر ا به دادرنه ایالتی رلسی عادنیا نام دادره خدمات اجتماعی کالیفرادار
ح شش طراهنمای پوعات به انضمام کتابچه رم افشای اطلا در فرداده است. ما این نام ر

(Combined Disclosure Form and Evidence of Coverage, EOC/DF) ایم تا مطابق با د تغییر دادهخو
سط ایالت باشد. شده توتغییر اعمال

ریتی اقبت فومر

د. گیرار میشش قرت متحده تحت پوریتی تنها در ایالفواقبت ایم که خدمات مردهما مشخص کر

Whole Child Model Program 
(در فصل  ایم. دادهار قر Whole Child Model Programد رعاتی در مو، اطل)ایا و خدمات«»مز4

 مهمهای هاژو

ایم. دهکر اضافه 7های مهم فصل هاژست وا به فهرهای زیر رهاژما و

ح کز عضو طررم●

ح ستان عضو طریمارب●

ح خانه عضو طروارد●

ح شک عضو طرپز●

ح دهنده عضو طرائهار●

ایم. داده تغییر 7ا در فصل های زیر رهاژما تعریف و

ای هردهنگام و دووای زی و مداوی، تشخیص بیماربالگرغر●
(Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT) 

شکی ت پزروای ضردار●



با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

   

              
              

                 
          

  
                  
                     

                   
               

 
      

       
   

  
  

           
  

  

                 
                     
                       

          

Kaiserبه  Permanente 
 !مدیدش آخو

Kaiserاینکه از Permanente اسطهوبه ار «CalOptima»  دید، کرانتخاب ود خبهداشتی اقبت مردهنده ائهاران عنوبه
ی همکارطریق از  CalOptima.است Medi-Calعضو اد افرای برمت سلرح طیک  CalOptima.اریمسپاسگزشما از 
Kaiser.کندمیکمک شما به تان نیازرد ومبهداشتی اقبت مردریافت در نیا، کالیفرایالت با  Permanente  ان عنوبه
 .باشدمی CalOptimaرح طدر شما مانی دربهداشتی خدمات دهنده ائهار

اعضا اهنمای رکتابچه 

Kaiserاسطه وبه شما بیمه شش پون اموپیرعاتی اطلاعضا، اهنمای رکتابچه در  Permanente  ا رآن ًلطفا .استشده بیان
همچنین  .ردکاهد خوکمک خدمات و ایا مزاز استفاده و شناخت در شما به د جوموعات اطل .انیدبخوکامل ور طبه و دقت با 

Kaiserاز ی عضوان عنوبه شما های لیتمسئوو قحقو Permanente  در خاص های نیازاگر  .استشده تشریح آن در
 .ماییدفرمطالعه  ًحتماا رود شمیشما به ط بومرکه هایی قسمت ًلطفادارید، مت سلزه وح

ح« شش طراهنمای پوعات به انضمام کتابچه رم افشای اطلاهنمای اعضا« همچنین »فراین »کتابچه ر
«EOC/DF») (Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, د. شونامیده می

Kaiserهای مشیانین و خطای است از قوصهر خلکوکتابچه مذ Permanente داد مابین ارو بر اساس قر
Kaiser Permanente  وCalOptima داد ما با ارمت شما بر اساس قرشش سلباشد. پومیCalOptima  تعیین

ا کنار بگذارید و ن رآ ًاید، لطفادهد کردریافت یا دانلو CalOptima از ًا مستقیمااهنمای اعضا رای از کتابچه رد. اگر نسخهشومی
ا ر Medi-Calشش ایا و پوط به مزبوعات مرترین اطلاهنمای اعضا دقیقض از کتابچه حاضر استفاده نمایید. این کتابچه ردر عو

 و کتابچه حاضر، از همین کتابچه CalOptimaهایی بین کتابچه دریافتی از تد تفاوجوت وردهد. در صوار میتان قردر اختیار
د. اهیم کراهنمایی شما استفاده خوای ربر

نتی اینتررس دآدر  «County Organized Health System» دادارقراز ای نهنموبه انید تومی
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx 

 .یابیدسی بان انگلیسی( دسترز)به 

اهنمای رکتابچه از ی دیگرایگان رنسخه و فته گرتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیهمچنین 
مشاهده ا راعضا اهنمای رکتابچه بان انگلیسی(، ز)به  kp.orgرس دآبه ما سایت وببه اجعه مربا یا کنید، است خودرا راعضا 
ه نحویا کنید است خودرا رما ایی اجرو بالینی مالکانه غیرهای ویهرو ها مشیخطاز ایگان رای نسخهانید تومیهمچنین  .نمایید
 .شویدجویا ا رما سایت وبدر عات اطلاین به سی دستر

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


با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

  
            

                     
     

                      
                    

            

 
 

متاس vبا ما 

Kaiser Permanente 4000-464-800-1ه شماربا دارید، الی سؤچنانچه  .استاهنمایی رائه ارماده آ 
)711(TTY  هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24ما  .بگیریدتماس) شما خدمت در  )کزمرسمی رت تعطیلاستثنای به

 .استایگان ره شماراین با تماس  .هستیم

اکز مراز یکی در اعضا خدمات بخش به یا نید بزسر نیز بان انگلیسی( ز)به  kp.orgرس دآبه تمایل رت وصدر انید تومی
بان زبه (kp.org/facilitiesرس دآبه ما سایت وبدر اکز مرلیست به ها، رسدآاز ع اطلای بر(مایید فراجعه مررح طفعال 

 .بگیریدتماس ما با اکز، مرست فهراز ای نسخهدریافت ای بر ). کنیدع وجر )انگلیسی

اریم، سپاسگز
Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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ح ی از طران عضوع کار به عنووشر 1.

اهنمایی ردریافت ه نحو

Kaiser Permanente یا ال سؤچنانچه  .باشیدد خشنوو اضی راستفاده رد ومبهداشتی اقبت مرخدمات از شما اهد خومی
 !بشنویما رنها آمایلیم دارید، ود خمانی درخدمات ص خصودر مشکلی 

Kaiserاعضا خدمات  Permanente 

Kaiserاعضا خدمات  Permanente دهیمائه ارانیم تومیکه هایی کمک .استاهنمایی رو کمک ائه ارماده آ: 
شش پوتحت خدمات به ط بومرت السؤبه پاسخگویی ●

 (Primary Care Provider, PCP)لیه اوهای اقبتمردهنده ائهارانتخاب به کمک ●

شما نیاز رد وممانی درخدمات دریافت ای برمناسب محل دادن ع اطل●

کنید نمیصحبت انگلیسی بان زبه که تی رصودر شفاهی جمه ترخدمات ائه ار●

دیگر های قالبدر و ها بانزسایر به عات اطلائه ار●

 .بگیریدتماس اعضا خدمات با زیر عات اطلطبق کمک، به نیاز رت وصدر 
 4000-464-800-1نگلیسی ا●

 )جممترخدمات از استفاده با بان ز 150از بیش و (

0616-788-800-1اسپانیایی  ●

 7585-757-800-1گویش های چینی  ●

● 711 :TTY 

ایگان ره شماراین با تماس  .هستیمشما خدمت در  )کزمرسمی رت تعطیلاستثنای به (هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24ا م
 .کنیددیدن ما سایت وباز ، )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآبه اجعه مربا انید تومیتمایل رت وصدر  .است

 CalOptimaاز فتن گرکمک 

 8088-587-888-1ایگان ره شماریا  8500-246-714-1ه شماربه نها آبا دارید،  CalOptimaص خصودر الی سؤاگر 
ایگان ه رشنبه تا جمعه با شمارهای دوزوظهر ربعداز 5:30 صبح تا 8انند از ساعت تومی TTYان بربگیرید. کارتماس 

 )بان انگلیسیبه ز(www.caloptima.orgسایت بانید از وتوند. همچنین میتماس بگیر1-800-735-2929
نمایید. دید باز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
www.caloptima.org
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Kaiserبه ستن پیوایط شراجد واد افر Permanente 
Kaiser Permanente استخوه درص نحوعات بیشتر در خصوجهت کسب اطل .کندنمیاعضا نام ثبتبه اقدام  ًمستقیما

 CalOptima با خدمات مشتریان 8088-587-888-1ه ، از طریق شمارKaiser Permanenteعضویت در  
تماس بگیرید. 

 (ID)شناسایی های تکار
Kaiserدر شدن عضو با  Permanente ، شناسایی  تکاریک(ID)  ازKaiser Permanente  اهید خودریافت
 (Identification, ID)شناسایی ت کارهستید م ملزها نسخهدریافت یا بهداشتی اقبت مرخدمات از استفاده هنگام  .ردک

Kaiser Permanente ایای مزشناسایی ت کاراه همربه ا ر(Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal 
از ای نهنمواینجا در  .باشیدداشته اهتان همرا رمت سلهای تکارتمامی همیشه باید  .دهیدائه اردار عکسشناسایی ت کاریک و 

Kaiserشناسایی ت کار Permanente ودباهد خورت وصچه به شما ت کاردهیم نشان شما به تا شده ه ردوآ: 

نمونه
نمونه

 به Kaiser Permanenteل پس از تخصیص یافتن به ف چند هفته اوظر Kaiser Permanenteت شناسایی اگر کار
ایتان برا رجدیدی ت کارفاصله با خدمات اعضا تماس بگیرید. دیده شد، بلسیب دید، گم شد یا دزتان آتسید یا اگر کارتان نردست

 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا  .ردکاهیم خوسال ار

طرح از ی عضوان عنوبه کت مشارهای هار

(MAC)اعضا ه رمشاوکمیته  CalOptima 

CalOptima های شماست. مشتاق شنیدن صحبتCalOptima ت ص نقاط قوای گفتگو در خصوا برهر ساله جلساتی ر
کت کنند. در یکی از جلسات د در این جلسات شرشوت میم دعوکنند. از اعضای محترار میگزبر CalOptimaد ه بهبوو نحو

نمایید! کت شر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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این  .است (Member Advisory Committee, MAC)اعضا ر مشاوکمیته نام به هی وگرای دار CalOptimaرح ط
مان درو بهداشت ه ادارو اجتماعی خدمات ه اداراز سنلی پرو ل وکجامعه، نماینده ، CalOptimaاعضای از متشکل ه روگ

در اعضا که تی مشکلو ددازپرمی CalOptimaهای مشیخط ح اصلنگی چگوص خصودر گفتگو و بحث به ه روگاین  .است
.ودششارگز CalOptimaه مدیرهیئت به تا کند میشناسایی ا رند شومیاجعه موآن با مانی دربهداشتی خدمات دریافت 

 با 8088-587-888-1 یا شماره رایگان 8500-246-714-1 اگر مایلید عضوی از این گروه باشید از طریق شماره 
CalOptima تماس بگیرید. کاربران TTY بعدازظهر روزهای دوشنبه تا جمعه با 5:30 صبح تا 8 توانند از ساعتمی 
بان به ز(www.caloptima.org سایتتوانید از وبتماس بگیرند. همچنین می 2929-735-800-1 شماره رایگان

 نمایید. ( بازدیدانگلیسی

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

www.caloptima.org
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مت شما ح سله طرباردر 2.

مت سلطرح بر اجمالی ر روم

CalOptima اد عضو ای افرمتی برح سلطرMedi-Cal ستان در شهرOrange ده خدماتی است. به تعریف »محدو
CalOptima ع کنید. جوهای مهم«( رهاژها و وه)»شمار 7« در فصلCalOptima نیا، دری با ایالت کالیفراز طریق همکار

کند. تان به شما کمک مید نیازرمانی مودریافت خدمات بهداشتی در

Kaiserو است  Medi-Calدر شما شده مدیریتهای اقبتمررح ط CalOptimaرح ط Permanente  ان عنوبه
Kaiserقتی و .باشدمیرح طاین در شما مانی دربهداشتی خدمات دهنده ائهار Permanente یعنی کنید، انتخاب ا ر

از ا رخدمات بیشتر باید شما  .کنیددریافت ما شکی پزهای اقبتمرنامه برطریق از ا رود خمانی درخدمات گیرید میتصمیم 
Kaiserگان دهندائهار Permanente  د، خوبهداشتی اقبت مردهنده ائهارص خصودر بیشتر عات اطلای بر .کنیددریافت

Kaiserاعضا خدمات گان نماینداز یکی با انید تومی Permanente  ه شماربه مابا  .کنیدصحبت
1-800-464-4000)711(TTY  بگیریدتماس. 

ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتودارید، می CalOptimaص الی در خصواگر سؤ
شنبه تاهای دوزوظهر ربعداز 5:30 صبح تا 8انند از ساعت تومی TTYان برنها تماس بگیرید. کاربا آ1-888-587-8088

 www.caloptima.orgسایت بانید از وتوند. همچنین میتماس بگیر 2929-735-800-1ایگان ه رجمعه با شمار
دید نمایید. باز )بان انگلیسیبه ز(

شما بیمه شش پواتمام و ع روشمان ز

ت شناسایی لً باید کارشوید، اصوملحق می Kaiser Permanente به CalOptimaقتی از طریق و
Kaiser Permanente د در ف دو هفته از عضویت خوا ظررKaiser Permanente ای بار که برهر ًدریافت کنید. لطفا

ا نشان دهید. ت رکنید، این کاراجعه مینه خدمات مرگواستفاده از هر

Medi-Calشش ع به دریافت خدمات تحت پووانید شرتومی Kaiser Permanenteتان در ل ماه بعد از عضویتز اوواز ر
 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتوعات بیشتر، مینمایید. جهت کسب اطل Kaiser Permanenteاز  

 صبح تا 8انند از ساعت تومی TTYان برتماس بگیرید. کار CalOptima با 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار
سایت بانید از وتوند. همچنین میتماس بگیر 2929-735-800-1ایگان ه رشنبه تا جمعه با شمارهای دوزوظهر ربعداز 5:30

www.caloptima.org)دید نمایید. باز )بان انگلیسیبه ز

Kaiserدر تان عضویتبه انید تومیاهید بخوکه مان زهر  Permanente  در ا ری دیگردهنده ائهارو دهید پایان
ه دهنده جدید، از طریق شمارائهمان ارمینۀ انتخاب سازجهت دریافت کمک در ز .کنیدانتخاب  CalOptimaشبکه 

انند ازتومی TTYان برتماس بگیرید. کار CalOptima با 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار1-714-246-8500

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

www.caloptima.org
www.caloptima.org
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سایت بند. از وتماس بگیر 2929-735-800-1ایگان ه رشنبه تا جمعه با شمارهای دوزوظهر ربعداز 5:30 صبح تا 8ساعت  
www.caloptima.org )نامه است کنید برخوانید درتودید نمایید. همچنین میباز )بان انگلیسیبه زMedi-Cal شما 

د. شولغو 

د تماس بگیرید. ستان خوه خدمات اجتماعی شهرانید با ادارتومی Medi-Calای لغو عضویت همچنین بر

 :دهدانتقال شبکه در ی دیگردهنده ائهاربه ا رشما اهیم بخو CalOptimaاز که داریم ا رحق این زیر ایط شردر ما 
ا به اکز عضو شبکه رال داخل مریا هریک از اشخاص یا امو Kaiser Permanenteمندان فتار شما ایمنی کارر●

د؛ یا خطر بینداز

یا شوید؛ شبکه عضو اکز مراز یکی یا شبکه عضو دهنده ائهاراز قت سرتکب مر●

تكاراز ی دیگرشخص دهید ه اجازیا کنید ائه ارنامعتبر ای نسخهمثال ای برکنید، ی دارهبرکلبه اقدام  ًعمدااگر ●
Medi-Calعضویت   (Identification Card, ID)  یاKaiser Permanente  كند استفاده شما

 .داداهد خوع اطلشما به کتبی رت وصبه کند، منتقل ی دیگردهندۀ ائهاربه ا رشما عضویت  CalOptimaاگر 

Kaiserو  CalOptimaاست ممکن ایطی شردر  Permanente  رح ط .کنندسانی رخدماتشما به انند نتودیگر
CalOptima کندقطع ا رشما شش پوزیر ایط شردر است ر مجبو: 

كنید مكان نقل  CalOptimaخدماتی ده محدواز ج خاربه شما ●

باشید ندان زدر ●

نباشید  Medi-Calعضو دیگر ●

باشید استثنا ل شموهای نامهبراز خی برایط شراجد و●

انید بتوهمچنان است ممکن یابد، خاتمه  Kaiser Permamenteدر شما عضویت و  CalOptimaزد نشما حیت صلاگر 
فصل سربه ر، کومذخدمات ص خصودر بیشتر عات اطلای بر .کنیددریافت خدمات ها نامهبرسایر یا  Medi-Calانه کاراز 
Kaiserکه دی ارمو« Permanente کنیدع وجرفصل این در  »کندنمیائه ار. 

 Indian Health Serviceهای بهداشتی در اقبتدارید که از خدمات مررخومریکایی هستید، از این حق برست آخپواگر سر
در ا رود خعضویت انید تومیها، مکاناین از بهداشتی اقبت مرخدمات از ی داررخوبرحین دار شوید. رخوبر

Kaiser Permanente  عات بیشتر، با جهت کسب اطل .کنیدلغو یا و حفظIndian Health Service ه به شمار
 www.ihs.govس دربه آ Indian Health Serviceسایت بفته یا به وتماس گر1-916-930-3927

اجعه نمایید. مر )بان انگلیسیبه ز(

شما طرح کار ویه ر

CalOptima  نیا کالیفربهداشتی های اقبتمرخدمات ه اداربا که است مت سلرح طیک
«DHCS»)(California Department of Health Care Services, رح ط .ددارداد ارقرCalOptima 

Kaiserو است شده مدیریتهای اقبتمردر مت سلرح طعی نو Permanente  بهداشتی خدمات دهنده ائهاران عنوبه
 .باشدمی CalOptimaرح طدر شما مانی در

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

www.caloptima.org
https://www.ihs.gov
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د بهبوضمن که کم هزینه با مانی دربهداشت خدمات منابع از استفاده ای براست ی روششده مدیریتهای اقبتمرهای رحط
Kaiser.هستنیز مانی درخدمات کیفیت ضامن خدمات، ع نواین به سی دستر Permanente  طریق از ا رود خخدمات

Kaiserشبکه گان دهندائهار Permanente  در ا رمطلوبی مانی درخدمات تا کنند میی همکارنها آ .دهدمیائه ارشما به
Kaiserقتی و .دهندار قرتان اختیار Permanente طریق از ا رود خمانی درخدمات گیرید میتصمیم یعنی کنید، انتخاب ا ر

Kaiserشبکه عضو گان دهندائهاراز ا رخدمات بیشتر باید شما  .کنیددریافت ما شکی پزهای اقبتمرنامه بر Permanente 
 :ازتند عبارکنید دریافت شبکه از ج خارگان دهندائهاراز انید تومیکه خدماتی تنها  .کنیددریافت 

 Indian Health Serviceاکز اقبتی در یکی از مرخدمات مر ●

رح طشش پوتحت نس لمبوآانسی ژراوخدمات  ●

رح طشش پوتحت بیمار ضعیت وتثبیت از پس های اقبتمرو ی اراضطرخدمات  ●

رح طشش پوتحت اده خانوتنظیم خدمات  ●

رح طشش پوتحت منطقه از ج خارری وفهای اقبتمر ●

شبکه از ج خارگان دهندائهاربه ع جاار ●

شش پوتحت حساس خدمات از بعضی  ●

محلی مت سلهای بخشدر شکی پزنظر از ی رروضن زداکسن و ●

ال فدرتأیید رد وممانی درکز مرطریق از ا رخاص خدمات بعضی انید بتواست ممکن  :جهتو
(Federally Qualified Health Center, FQHC)  خدمات ه باردربیشتر ع اطلای بر .کنیددریافتFQHC ،

.بگیریدتماس  CalOptimaبا 

د به شما کمک کند: ارک این مواند در درتومی Kaiser Permanenteنماینده خدمات اعضای  

 Kaiser Permanenteساز و کار  ●

د دنیاز خورمانی موه دریافت خدمات درنحو ●

دهنده، و ائهه دریافت نوبت از ارنحو ●

ایط دریافت خدمات حمل و نقل دن شرا بوع از داره اطلنحو

بخش عات اطلانید تومیهمچنین  .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا بیشتر، عات اطلکسب جهت 
 .نماییدمشاهده  )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآدر نلین آرت وصبه ا راعضا خدمات 

ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتو، میCalOptimaد رعات بیشتر در موجهت کسب اطل
ظهر بعداز 5:30 صبح تا 8انند از ساعت تومی TTYان برتماس بگیرید. کار CalOptima با 1-888-587-8088

سایت بانید از وتوند. همچنین میتماس بگیر 2929-735-800-1ایگان ه رشنبه تا جمعه با شمارهای دوزور
www.caloptima.org)دید نمایید. باز )بان انگلیسیبه ز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
www.caloptima.org
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خدمات دهنده ائهارهای مانسازدادن تغییر 

 استفاده CalOptimaج شوید و از خدمات شبکه خار Kaiser Permanenteانید از شبکه تواهید میمان که بخوهر ز
 با 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتوعات بیشتر، میکنید. جهت کسب اطل

CalOptima ان برتماس بگیرید. کارTTY ه شنبه تا جمعه با شمارهای دوزوظهر ربعداز 5:30 صبح تا 8انند از ساعت تومی
 )بان انگلیسیبه ز(www.caloptima.orgسایت بانید از وتوند. همچنین میتماس بگیر 2929-735-800-1ایگان ر

ماه ز رولین اودر قات، اوبیشتر ا تغییر دهید. های بهداشتی راقبتگان مردهندائهنها بگویید که قصد دارید اردید نمایید، به آباز
آن تا  .داداهد خوع اطلشما به ا رجدید دهنده ائهاردر تان عضویتع روش CalOptimaرح ط .فتگراهد خورت وصبعد 

Kaiserاز همچنان ا رود خخدمات رید مجبوهنگام  Permanente  کنیددریافت. 

Kaiserاز تر سریعاهید خومیاگر  Permanente زد نارری وفرح طتعیین است خودرانید تومیشوید، ج خار
CalOptima تغییر بر مبنی ای نامهباشد، ری وفرح طتعیین انین قوبا مطابق تان استخودرای برشما دلیل اگر  .کنیدح مطر

 .ردکاهید خودریافت ا ررح ط

مت سلهای طرحدادن تغییر 

 CalOptimaج از واست خرخوی دررت حضورد، به صوستان خومت و انسانی شهراجعه به دفتر خدمات سلانید با مرتومی
ا در د رنت خودیک محل سکوه نزس اداردرائه دهید. آا ارر

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx )پیدا کنید. )بان انگلیسیبه ز 

د نباشند. های هماهنگ خواقبتح مرقادر به تغییر طر CalOptimaجه: ممکن است اعضای تو

کنند میمکان نقل ی دیگرستان شهربه که کالج دانشجویان 

در ا رری وفهای اقبتمرو انسی ژراوخدمات فقط کنید، مکان نقل نیا کالیفردر ی دیگرستان شهربه کالج در تحصیل ای براگر 
های اقبتمرو انسی ژراوخدمات باشد، که جا هرنت سکومحل ستان شهر .داداهیم خوار قرشش پوتحت جدیدتان ستان شهر

 .استسی دسترقابل ایالت اسر سردر  Medi-Calاعضای کلیه ای برری وف

ای برستان شهرآن در نیست ی نیازشوید، کالج رد اوی دیگرستان شهردر است ار قرو هستید  Medi-Calعضو اگر 
Medi-Cal به ار خانودر همچنان و است قتی مو ًفاصرخانه در شما د نبوده، بو 21زیر شما سن قتی وتا .دهیداست خودر

 .دهید Medi-Calای برجدیدی است خودرنیست ی نیازشوید، میشناخته مالیاتی متکی ان عنو

 :انیدتومی :داریداختیار در ه اردو کنید، میرک تکالج در تحصیل ای برا رخانه در نت سکو ًقتاموقتی و
و کنید، میرک تکالج در تحصیل ای برا رخانه  ًقتاموکه دهید ع اطلود خستان شهردر اجتماعی خدمات دفتر به ●

داده پایگاه در ا رستان شهرکد و جدیدتان رس دآستان، شهر .دهیدش ارگزجدید ستان شهردر ا رتان رسدآ ًضمنا
نداشته فعالیت جدید ستان شهردر  CalOptimaرح طاگر  .ردکاهد خورد اوتان ابقسونده وپردر و ایالت 
ت السؤرح طای بر .دهیدتغییر جدید ستان شهردر فعال های رحطاز یکی به ا رتان متسلرح طرید مجبوباشد، 
تماس محل ستان شهراجتماعی خدمات ه اداربا باید جدید، مت سلرح طدر نام ثبتدر خیر تأاز ی گیرجلوو دیگر 

 .کنندکمک شما به نام ثبتدر تا بگیرید 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

www.caloptima.org
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
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ستان شهردر کالجی در تحصیل ای برتان قتموجابجایی طی ا رتان متسلرح طکه کنید انتخاب ا ره اراین ●
ری وفهای اقبتمریا انس ژراوبخش به فقط جدید ستان شهردر حالت، این در  .ندهیدتغییر دیگر 
گان دهندائهارشبکه از رید مجبومنظم، یا انه پیشگیربهداشتی های اقبتمرای بر .داشتاهید خوسی دستر

Kaiser Permanente  خدماتی ده محدودرCalOptima  ص خصواین در استثنا رد وم .کنیداستفاده
طبق (باشد داشته فعالیت تان نتسکومحل جدید ستان شهردر  CalOptimaکه مانی زاز است ت عبار

Kaiserشبکه عضو گان دهندائهاراز ا رخدمات و  )قوفصیفات تو Permanente  محل جدید ستان شهردر
 .کنیددریافت تان نتسکو

مانی درخدمات اراستمر

Kaiserشبکه عضو که کنید میاجعه مرگانی دهندائهاربه حاضر حال در اگر  Permanente  ،خاص ایط شردر نیستند
 .کنیداجعه مرگان دهندائهارهمان به همچنان ماه  12تا انید تومی

به شوید ایط شراجد وشبکه از ج خارگان دهندائهاراز خدمات دریافت ای برنها، آاسطه وبه است ممکن که هایی قعیتمو
 :استزیر رح ش

هستیم آن ائه ارل مسئوما که است خدماتی به نیاز و دارید ن وارمت سلع نواز مشکلی شما ●

دهید تغییر  Medi-Calبه  Covered Californiaاز ا رود خرح طکه باشید شده م ملز●

لیت چار معلود دده یا فررد سالخوان فرشما عضو جدیدی هستید که به عنو●
«SPD») (Senior or Person with Disability, ایط اجد شروMedi-Cal است تأیید خوهستید و در

انه فعال دارید مان کاردر

باشید داشته ی فتاررمت سلمان درخدمات گان دهندائهاراز یکی با ی جارابطه ریک ●

باشد فته نگرار قرل قبورد ومکه باشید ده کراست خودرشکی پزاستثنای قاعده ای بر DHCSاز ●

از قبل ست درو دارآن و کنید، میف مصرشده تجویزمان دراز بخشی ان عنوبه ا رمنبع یک تنها با ویی دارشما ●
باشد شده تجویز شما عضویت تاریخ 

 »بلندمدتشده مدیریتهای پشتیبانیو خدمات «تحت بلندمدت های اقبتمردریافت حال در ●
«MLTSS») (Managed Long-Term Services and Supports,  باشید

 :باشیدایط شراجد واست ممکن نیز اید دهکرمیاستفاده مانی درخدمات از زیر های یبیماراز یکی ای برتان عضویتاز قبل اگر 
دهیم ار قرشش پوتحت ا رخدمات این حاد، ضه عارآن ع رفمان زتا انیم تومی .حادضه عاریک ●

شش دتر پیش بیاید، تحت پووکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرممکن است خدمات ر .شدیدمن مزضه عاریک ●
12ار دهیم: قر ه رز بعد از اتمام دوولین راو (2)؛ یا Kaiser Permanenteنام شما در ماه از تاریخ ثبت (1)
دن خطر بوخطر باشد؛ بیگان عضو شبکه بیدهندائهاقبتی شما به یکی از اری خدمات مراگذارکه ومان هنگامیدر

د، به شوج از شبکه مشخص میدهنده خارائهو پس از صحبت با شما و ار Kaiser Permanenteسط ن توآ
شکی پزت مشکلسایر یا و ها یبیماریعنی شدید من مزهای ضهعارگار باشد. ای صحیح سازفهویه حری که با رنحو

 :کندپیدا مصداق ی بیمارآن ص خصودر زیر د ارمواز یکی چنانچه جدی، 

کند پیدا ادامه کامل معالجه ن بدوی بیمار♦

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ود شتر خیمونی لطوره ودیک طی ♦

باشد نیاز مستمر ای مداوبه ضه، عارشدن تر خیمواز ی پیشگیریا د بهبود ونرحفظ ای بر♦

از پس ست درو یداربارمان زدر ا رخدمات این انیم تومی ).ایمانزاز پس ری وفهای اقبتمرشامل (ی داربار●
دهیم ار قرشش پوتحت تان ایمانز

از ه روگآن ج لعلهای یبیمار .دهیمار قرشش پوتحت ی بیمارره ودطی ا رخدمات این انیم تومی .لجعلی بیمار●
یا سال یک رض عدر ود رمیاحتمال و فت، گران تونمیا رآن فت پیشری جلویا ند ندارمان درکه هستند اضی امر

ند شورگ مبه منجر کمتر 

دتر پیش وکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرانیم این خدمات رتومی .سال 3زیر کان دکوای براقبتی مرخدمات ●
12ار دهیم: شش قربیاید، تحت پو ؛Kaiser Permanenteک شما در دنام کوماه از تاریخ ثبت (1)

ک دسالگی کولد سهتو (2)یا  

و صیه تودهنده ائهارسط توبایستی اقبت مراین  .استمان درد ونراز بخشی که ی دیگراقدامات یا و احی جر●
تاریخ از ز رو 180یا  )هستیدجدیدی عضو اگر (شش پوای اجرتاریخ از ز رو 180ف رظدر تا ود شی مستندساز

د گیرانجام دهنده ائهارداد ارقرخاتمه 

خدمات بخش با بیشتر، عات اطلکسب یا شبکه از ج خارگان دهندائهاراز خدمات دریافت ای برحیت صلداشتن از ع اطلای بر
 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربه اعضا 

Kaiserاز که گانی دهندائهار Permanente ند شومیجخار

Kaiserبا ی همکارشما دهنده ائهاراگر  Permanente دهنده ائهارآن خدمات از انید بتوهمچنان است ممکن کند، قطع ا ر
 .استمانی درخدمات ار استمراز ی دیگرنه نمونیز این  .کنیداستفاده 

از مایلی  15ده محدودر یا د، شومنقضی ما با دادش ارقردارید اختصاص آن به که ستانی بیماریا گان دهندائهاره روگاگر 
جایی تا ر تزودچه هریا (داد ارقرخاتمه تاریخ از قبل ز رو 60حداقل د، شومنقضی ما با دادش ارقرکه کنید میگی ندزستانی بیمار

 .داداهیم خوکتبی عیه اطلیک شما به  )باشدممکن منطقی ور طبه که 

هستید  )دیگرگان دهندائهارخی بریا (شبکه عضو شکان پزیا ها ستانبیماراز یکی از شش پوتحت خدمات دریافت حال در اگر 
از بعضی انید بتواست ممکن ، )ودشفسخ دلیلی به داد ارقراینکه مگر (یابد میخاتمه دهنده ائهارآن با ما داد ارقرکه حالی در 

 :کنیددریافت زیر های یبیمارای برا رخدمات 
دهیم ار قرشش پوتحت ا رخدمات این حاد، ضه عارآن ع رفمان زتا انیم تومی .حادهای ضهعار●

تحت بیاید، پیش ر تزودکه کدام هرزیر، مقاطع از یکی تا ا رخدمات است ممکن  .شدیدمن مزهای ضهعار●
12دهیمار قرشش پو مان درد ونراتمام از بعد ز رولین او (2)یا دهنده؛ ائهارداد ارقرخاتمه تاریخ از ماه  : (1)

دن بوخطر بیباشد؛ خطر بیشبکه عضو گان دهندائهاراز دیگر یکی به شما مانی درخدمات ی اگذاروکه هنگامی
Kaiserسط توآن  Permanente  د، شومیمشخص شبکه از ج خاردهنده ائهارو رد فبا ت رمشواز پس و
ت مشکلسایر یا و ها یبیماریعنی شدید من مزهای ضهعار .باشدگار سازصحیح ای فهحرویه رباوکهینحوبه 
 :کندپیدا مصداق ی بیمارآن ص خصودر زیر د ارمواز یکی چنانچه جدی، شکی پز

کند پیدا ادامه کامل معالجه ن بدوی بیمار♦

ود شتر خیمونی لطوره ودیک طی ♦

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید



 سلمت شماح درباره طر 2 | 

  10صفحه 

                

                     
 

                   
                      

      

                      
                  

                     
              

             
                

                    

              

                      
            

                    
  

             
       

               
   

                  
    

 

  

               
                   

        

باشد نیاز مستمر ای مداوبه ضه، عارشدن تر خیمواز ی پیشگیریا د بهبود ونرحفظ ای بر♦

شش پوتحت تان ایمانزاز پس ست درو یداربارمان زدر ا رخدمات این انیم تومی .یداربارره ودهای اقبتمر●
دهیم ار قر

آن ج لعلهای یبیمار .دهیمار قرشش پوتحت ی بیمارره ودطی ا رخدمات این انیم تومی .لجعلهای یبیمار●
یک رض عدر ود رمیاحتمال و فت، گران تونمیا رآن فت پیشری جلویا ند ندارمان درکه هستند اضی امراز ه روگ

ند شورگ مبه منجر کمتر یا سال 

پیش ر تزودکه کدام هرزیر، مقاطع از یکی تا ا رخدمات این انیم تومی .سال 3زیر کان دکوای براقبتی مرخدمات ●
12دهیمار قرشش پوتحت بیاید  دک وکسالگی سهلد تو (2)یا دهنده؛ ائهارداد ارقرخاتمه از پس ماه  : (1)

و صیه تودهنده ائه ارسط توبایستی اقبت مراین  .استمان درد ونراز بخشی که ی دیگرهای عملیا و احی جر●
 .ودشانجام دهنده ائهارداد ارقرخاتمه تاریخ از ز رو 180ف رظدر تا ود شی مستندساز

Kaiserکت شر Permanente  دسازمیاهم فرا رمانی درخدمات ار استمرامکان زیر ایط شردر: 
Kaiserدر شما شش پواگر ● Permanente  باشد معتبر کنید میدریافت ا رخدمات که تاریخی در

است شده تمام دهنده ائهارخاتمه تاریخ در دادش ارقرکه کنید میدریافت ای دهندهائهاراز ا رخدمات اگر ●

کند م اعلما داد ارقرابط ضوو ایط شربا ا رود خافقت مو ًکتبادهنده ائهار●

اید، دهکرمیدریافت شبکه عضو دهنده ائهاراز ا رنها آاگر  ًضافرو داشته رت ورضشکی پزلحاظ از خدمات این ●
است شده میب محسوشش پوتحت خدمات ء زجاعضا اهنمای رکتابچه این طبق 

صت فرلین اودریا(دهنده ائهارداد ارقرخاتمه تاریخ از ز رو 30ف رظا رخدمات دریافت ای برود ختقاضای ●
کنید تسلیم  )ممکن

Kaiserکت شر Permanente  دسازنمیاهم فرا رمانی درخدمات ار استمرامکان زیر ایط شردر: 
باشد نداشته ار قر Medi-Calشش پوتحت خدمات ●

Kaiserبا شما دهنده ائهار● Permanente دهنده ائهارکه ود باهید خور مجبو .باشدنداشته ی همکار
کنید پیدا ا رجدیدی 

ه شماربه اعضا خدمات بخش با ، زملایط شرو مانی درخدمات ار استمرص خصودر بیشتر عات اطلکسب ای بر
1-800-464-4000)711 (TTY  بگیریدتماس. 

ها هزینه

اعضا های هزینه

هزینه نیستند ر مجبو CalOptimaاعضای  .کندمیسانی رخدمات Medi-Calایط شراجد وادافربه  CalOptimaرح ط
تحت خدمات از ع اطلای بر .داشتاهید نخوانشیز فریا بیمه حق ان عنوتحت ای هزینه .کنیدداخت پرا رشش پوتحت خدمات 

(«فصل به شش، پو  .ماییدفرع وجر »)خدماتو ایا مز4

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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خدمات دهنده ائهاربه ها هزینهداخت پره نحو

Kaiser Permanente کندمیداخت پرگان دهندائهاربه زیر های شکلبه ا رها هزینه: 
انه سرداخت پر●

ا رداخت پرع نواین  .ودشمیداخت پراعضا از هریک ای برماه هر در ثابتی مبلغ گان، دهندائهاراز بعضی به ♦
 .گویندمیانه سرداخت پر

انه کار●

Kaiserاعضای ای برمانی درخدمات ائه اراز پس گان دهندائهاربعضی ♦ Permanente ،تحسابی رصو
Kaiserبه اند دادهائه ارکه خدماتی اساس بر ا ر Permanente ا رداخت پرع نواین  .کنندمیسال ار

 .نامندمیانه کارداخت پر

Kaiserسط توگان دهندائهاربه ها هزینهداخت پره نحوص خصودر بیشتر عات اطلای بر Permanente ، به ما سایت وباز
 .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربا یا نمایید دید باز )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآ

Kaiserاز است خودر Permanente تحساب رصوداخت پرای بر

ه شماربه اعضا خدمات با فاصله بلدید، کردریافت شش پوتحت خدمات ای برا رتحسابی رصواگر 
1-800-464-4000)711 (TTY  بگیریدتماس. 

Kaiserکنید میفکر که اید دهکرداخت پرا رخدماتی هزینه اگر  Permanente  انید تومیاست، ده کرمیداخت پرباید
 .ایددهبوهزینه آن داخت پربه ر مجبورا چکه دهید ع اطلما به  ًکتباو کنید استفاده ی دعورم فاز  .کنیدی دعواقامه 

 .بگیریدتماس  TTY) 711(3510-390-800-1یا  4000-464-800-1ه شماربا ی، دعورم فاست خودرای بر
Kaiser Permanente ودشمشخص ول پداخت بازپرامکان تا رد کاهد خوسی ربرا رشما ی دعو. 

 :کنیدعمل زیر ل واربه باید هزینه، داخت بازپریا ی دعورح طای بر
ا از طریق یکی از ی رم دعوانید فرتوسال کنید. میا به ما اری رشده دعوم تکمیلصت ممکن، فرلین فردر او●

نلین دریافت کنید: ت آرهای زیر به صوشور

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آبدر و♦

اجعه به ح و همچنین مراکز عضو طری به یکی از دفاتر خدمات اعضا در یکی از مرراجعه حضومر♦
 kp.orgس درسایت ما به آباکز در وست مرا فهرها رسدرانید آتوح. همچنین میگان عضو طردهندائهار
 پیدا کنید. )بان انگلیسیبه ز(

 3510-390-800-1 یا 4000-464-800-1ه کز تماس خدمات اعضا به شماراز طریق تماس با مر♦
(TTY 711) 

کنیم کمک شما به شویم میشحال خودارید، نیاز کمک به مطالبه رم فدن کرپر در اگر ●

از ج خارگان دهندائهاراز دریافتی سید ریا تحساب رصونه گوهرباید باشید، ده کرداخت پرا رخدمات هزینه اگر ●
 .کنیدالصاق ود خمطالبه رم فبه ا رشبکه 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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ا که از تحسابی ررداخت کنیم، باید هر صوا پرج از شبکه ردهنده خارائهاهید ما هزینه خدمات ارخواگر می ●
تحسابی از رصو ًد الصاق کنید. اگر متعاقبای خوم دعواید به فردیدهج از شبکه دریافت کردهنده خارائهار
 3510-390-800-1ه اهنمایی از طریق شمارجهت دریافت ر ًدید، لطفاج از شبکه دریافت کردهنده خارائهار
)711(TTY با بخش خدمات اعضا تماس بگیرید 

کنید سال ارما ای برمانی درخدمات دریافت از پس صت فرلین اودر ا ری دعوشده تکمیلرم فباید شما  ●

 :ودشپست زیر نشانی به باید سید ریا تحساب رصونه گوهرو ی دعوشده تکمیلرم ف

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 

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

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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مانی ه دریافت خدمات درنحو 3.

بهداشتی اقبت مرخدمات دریافت 

مانی درخدمات انید تومیگان دهندائهاراز هی وگرچه یا دهنده ائهارکدام از بدانید تا کنید مطالعه ا رزیر عات اطل ًلطفا
 .کنیددریافت 

Kaiserشبکه در ود خعضویت ز رواز ا رمانی دربهداشتی خدمات دریافت انید تومیشما  Permanente نماییدع روش. 
Kaiserهای مشیخطو انین قوصه خلاین  Permanente  بین داد ارقراساس بر وKaiser Permanente  و

CalOptima است. 

(ID)عضویت ت کاره ارهمو Kaiser Permanente ،عضویت ت کارCalOptima  ت کاروMedi-Cal BIC به ا ر
Kaiserعضویت های تکاراز دیگر اد افرندهید ه اجازهیچگاه  .باشیدداشته اه همر Permanente  ایا شناسایی مزت کاریا

(Benefits Identification Card, BIC)  کننداستفاده شما. 

Kaiser Permanente  شبکه گان دهندائهارطریق از ا رود خخدماتKaiser Permanente  ائه ارود خاعضای به
قتی و .کنندمیی همکارهم با شما، به ممکن مانی درخدمات بهترین ائه ارجهت گان دهندائهاراین  .دهدمی

Kaiser Permanente شکی پزهای اقبتمرنامه برطریق از ا رود خمانی درخدمات گیرید میتصمیم یعنی کنید، انتخاب ا ر
Kaiserشبکه گان دهندائهارمحل از ع اطلجهت  .کنیددریافت ما  Permanente ، رس دآبه ما سایت وببه

kp.org/facilities) نماییداجعه مر )انگلیسیبان زبه. 

 انتخاب کنند که در شبکه ,PCP») (Primary Care Provider»لیه های اواقبتدهنده مرائهاعضای جدید باید یک ار
Kaiser Permanente ده خدماتی و در محدوCalOptima در نام ثبتمان زاز ز رو 30ف رظباید ار داشته باشد. قر
Kaiser Permanente ، یکPCP  یک ما ندهید، انجام ا رکار این اگر  .کنیدانتخابPCP اهیم خوانتخاب شما ای برا ر

 .ردک

Kaiserبه یافته تخصیص اده خانواعضای ای بر PCPچند یا  PCPیک انید تومیشما  Permanente  کنیدانتخاب. 

ست فهربه انید تومیکنید، پیدا جدید  PCPیک اهید خومییا کنید استفاده ود خدنظر رموشک پزاز همچنان دارید قصد اگر 
Kaiserشبکه های PCPتمام ست فهر .نماییداجعه مر (Provider Directory)گان دهندائهار Permanente  در

کمک شما به  PCPانتخاب در اند تومیکه است ی دیگرعات اطلشامل گان دهندائهارست فهراین  .استمشاهده قابل آن 
ست فهر .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیگان دهندائهارست فهربه نیاز رت وصدر  .کند

 .استمشاهده قابل  )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesرس دآبه ما سایت وبدر همچنین گان دهندائهار

Kaiserشبکه دهنده ائهاراز ا رود خدنیاز رمومانی درخدمات انید تونمیاگر  Permanente  کنید، دریافتPCP  باید شما
ج خاردهنده ائهاربه اجعه مرجهت  .کندتقاضا شبکه از ج خاردهنده ائهاربه شما فی معرای برا ر Medical Groupتأیید 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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


رمانیدت   افت خدما ری دنحوه  3 | 

  14صفحه 

                  
 

                   

   

                    
             

                    
                     

           

                    
          

                 
                     

             

                       

 

                 
                   

                  
             

 
                     

  

          

              

                   

 
    

    

ه اجازبه ی نیازاست داده رح شفصل این در  »حساساقبتی خدمات مر«قسمت در که حساسی خدمات دریافت و شبکه از 
 .داشتاهید نخو

 .نماییدمطالعه ا رفصل این ادامه دهنده، ائهارشبکه و گان دهندائهارست فهرها، PCPرد ومدر بیشتر عات اطلکسب جهت 

 (IHA)لیه اومت سلزیابی ار

Kaiser Permanente لیه اومت سلزیابی ارجهت نام، ثبتمان زاز ز رو 90ف رظجدید، عضو ان عنوبه کند میصیه تو
(Initial Health Assessment, IHA)  بهPCP  هدف  .نماییداجعه مرود خجدیدIHA  که است اینPCP  شما

مت سلسابقه رد ومدر تی السؤ PCPاست ممکن  .ردوآدست به شما بهداشتی اقبت مرسابقه و ها نیازبا ابطه ردر عاتی اطل
زش ومآه رمشاوجلسات و ها لسکرد ومدر همچنین  PCP.کنیدتکمیل ا رای سشنامهپراهد بخوشما از یا کند ح مطرشما 
 .دهدمیع اطلشما به باشد مفید ایتان براند تومیکه مت سل

عضو که بگویید دهد میپاسخ تلفن به که دی فربه گیرید، میتماس  IHAنوبت اخذ جهت که هنگامی 
Kaiser Permanente شکی پزنده وپره شمار .هستیدKaiser Permanente دهیدائه ارا رود خ. 

Kaiserعضویت ت کارو  CalOptimaعضویت ت کارو  BICت کار Permanente اه همربه ویزیت هنگام ا رود خ
در باشید ماده آ .باشیدداشته ود خبا ویزیت هنگام ا ردارید ذهن در که تی السؤنیز و ها ودارست فهراست بهتر  .باشیدداشته 

 .کنیدصحبت  PCPبا ود خبهداشتی اقبت مربا تبط مرهای انینگرو ها نیازرد وم

 .یدبگیرس تماود خ PCPفتر دباًحتماد، ویشضرحاآن درخیر تأباتاسرراقیاکنید کت شرتقاملجلسه در ددارینقصد ر اگ

منظم اقبت مر

متی سلسی ربرهمچنین که - انهپیشگیراقبت مرشامل اقبت مراین  .ودشمیگفته ای رهودبهداشتی اقبت مربه منظم اقبت مر
شامل انه پیشگیراقبت مر .نشویدمریض و بمانید سالم کند میکمک شما به و  .باشدمی- ودشمینامیده مت سلاقبت مریا 

ی بیمارمان زدر اقبت مرشامل انه، پیشگیراقبت مربر وه لعمنظم اقبت مر .استه رمشاوو بهداشت زش ومآمنظم، های چکاپ
Kaiser.است Permanente ف رطاز شده انجام منظم اقبت مرPCP  دهدمیشش پوارشما. 

PCP شما: 
شما به ا رشکی پزصیه توو و دارتجویز ها، ماندرریقات، تزمنظم، های چکاپجمله از شما عادی اقبت مرتمام ●

دهد میائه ار

کند میرد اوتان شکیپزنده وپردر ا رشما ابق سو●

 )ستدفرمینها آپیش (دهد میع جاارمتخصصین به ا رشما نیاز، رت وصدر ●

کند میتجویز شما ای برا رنها آمایشگاه، زآدر مایش زآانجام یا افی گرمامو، ریایکسبه نیاز رت وصدر ●

و رزنلین نوبتی رت آرد تماس بگیرید یا به صونت خودیک محل سکوح نزکز عضو طرانید با مرتواقبت منظم میهنگام نیاز به مر
بان به ز(kp.orgس درسایت ما به آبد در وجواکز موست مربه فهر ًهای اخذ نوبت، لطفاتلفنه ع از شمارکنید. جهت اطل

اجعه کنید. مر )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آبنلین به وت آراجعه کنید. جهت اخذ نوبت به صومر )انگلیسی

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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 .کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 

 4فصل دهیم، نمیشش پونچه آو ما شش پوتحت خدمات و مانی درخدمات رد ومدر بیشتر عات اطلکسب جهت 
 .نماییدمطالعه ا راعضا اهنمای رکتابچه این  »)خدماتو ایا مز(«

ری وفهای اقبتمر

 .نیستشما گی ندزکننده تهدیدیا انسی ژراواما دارید، نیاز ساعت  24ف رظکه ود شمیگفته اقبتی مربه ری وفهای اقبتمر
 .باشدماهیچه گی کشیدیا رد دوش گتب، د، درگلو یا گی درماخوسرشامل اند تومیری وفاقبت مر

با کنید، ار قربرتماس  PCP باانید تونمیاگر  .بگیریدتماس ود خ PCP باری وفاقبت مردریافت ای بر
1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711(TTY  مانی دربهداشتی خدمات مجاز متخصص با و بگیرید تماس

 ).هفتهز رو 7 وز روشبانهساعت  (24کنید صحبت 

اجعه کنید. به ریتی مراقبت فوائه مرکز ارترین مردیکریتی نیاز داشتید، به نزاقبت فوده خدماتی به مرج از محدواگر در خار
دید، ریتی نیاز پیدا کراقبت فواید و به مردهت متحده سفر کرج از ایالی نیست. اگر به خارتأییدیه )تأییدیه قبلی( نیازپیش

Medi-Cal د. اهد کرداخت نخوا پراقبتی شما رهزینه خدمات مر

ن وارمت سلهای رحطایگان رتلفن ه شماربا است، ن وارمت سلای برری وفهای اقبتمرع نواز مانی درخدمات به شما نیاز اگر 
ایگان رهای تلفنه شمارتمام یافتن ای بر .بگیریدتماس است، س دستردر هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24که ستان شهر
رس دآبه نلین، آرت وصبه ها ستانشهر

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx)بان انگلیسیبه ز( 
نمایید. ع وجر

اقبت ا پس از اینکه دیگر به مرج از شبکه رگان خاردهندائهپ از ارآاقبت فالوشش، مرام تحت پوشکی بادوات پزما به استثنای تجهیز
دهنده ائهد، ارریتی خواقبت فوتبط با مرام مرشکی بادوات پزت نیاز به تجهیزردهیم. در صوشش نمیریتی نیاز نداشته باشید، پوفو

تأییدیه از ما دریافت کند. ج از شبکه شما باید پیشخار

انسی ژراواقبت مر

در  .کنیداجعه مر (Emergency Room, ER)انس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 
 .دندارد وجو )قبلیتأییدیه (تأییدیه پیشبه نیاز انسی، ژراود ارمو

نه (متخصص غیررد فهر که است سیبی آیا ی بیمارای براقبت مراین  .استانسی ژراوشکی پزایط شرای برانسی ژراواقبت مر
اقبت، مرری وفدریافت عدم رت وصدر که ود شمیجه متوو دارو مت سلسط متودانش ای دار )بهداشتیاقبت مرمتخصص 

ی عضویا بدن اندام بدن، د عملکربه شدیدی سیب آیا بیفتد، خطر به اند تومی )شمانشده لد متواد زنومت سلیا (شما مت سل
 :مثالان عنوبه  .سدبربدن از 

حمل ع ضوحال در ●

ان استخوشکستگی ●

سینه قفسه در  ًصامخصوشدید، رد د●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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شدید ختگی سو●

و دارحد از بیش ف مصر●

فتن رحال از ●

شدید ی نریزخو●

شکی انپزورانسی ژراوضعیت و●

گاه آتان ایطشراز کامل ور طبه که شما،  PCPسط توباید عادی اقبت مر .نکنیداجعه مر ERبه عادی اقبت مرانجام ای بر
با انید تومیهمچنین  .بگیریدتماس ود خ PCPبا است، انسی ژراودارید که ایطی شرنیستید مطمئن اگر  .ودشانجام است، 
(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه شمار (711(TTY  بهداشتی اقبت مرمجاز متخصص با و بگیرید تماس

 ).هفتهز رو 7 وز روشبانهساعت  (24کنید صحبت 

آن اگر حتی کنید، اجعه مر (ER)انس ژراوبخش ترین دیکنزبه د، گیررت وصل منزدر فاصله بلانسی ژراواقبت مردارید نیاز اگر 
Kaiserشبکه در انس ژراوبخش  Permanente اهید بخونها آاز انس، ژراوبخش به اجعه مررت وصدر  .باشدنداشته د وجو

Kaiserبا  Permanente  دریافت از ساعت  24ف رظباید اید شدهش پذیرآن در که ستانی بیماریا شما  .ندبگیرتماس
Kaiserبا انسی ژراوهای اقبتمر Permanente  بگیریدتماس. 

یا ود خ PCPبا نیست نیاز  ERبه اجعه مراز پیش  .بگیریدتماس  911با دارید نیاز انسی ژراوجابجایی به اگر 
Kaiser Permanente  بگیریدتماس. 

د، گیررت وصشبکه از ج خارستان بیماردر شما اقبت مردارید نیاز  )ضعیتوتثبیت از پس اقبت مر(انسی ژراوایط شراز پس اگر 
Kaiserبا ستان بیمار Permanente  فتگراهد خوتماس. 

دریافت انسی ژراود ارمودر تنها ا رانسی ژراواقبت مر .بگیریدتماس  911با انسی ژراوایط شردر تنها  :باشیدداشته خاطر به 
به یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر  .رددگلو یا گی درماخوسرمانند خفیفی ی بیماریا عادی اقبت مرنه کنید، 

 .کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنز

ضعیت وتثبیت از پس اقبت مر

ود شمیگفته )  ERشامل (ستان بیماردر شده ائهارشکی پزلحاظ از ی رروضخدمات به بیمار ضعیت وتثبیت از پس اقبت مر
ا رخدمات آن شده، تثبیت بالینی نظر از شما ی اراضطرشکی پزضعیت ودهد تشخیص شما معالج شک پزاینکه از پس که 

ام شکی بادوات پزد شامل تجهیزده شوروآایط برمانی که تمام این شرضعیت بیمار تنها زاقبت پس از تثبیت وکنید. مرمیدریافت 
(Durable Medical Equipment, DME) اهد شد: نیز خو

●DME ند شش داده شواهنمای اعضا پوتحت این کتابچه ر

ی باشد روشکی ضرستان از نظر پزک شما از بیمارپس از تر DMEداشتن  ●

●DME تباط داشته باشد اید اردهستان دریافت کرانسی که در بیمارژراقبت اوبه مر

شکی ات پزفصل »تجهیزاهنمای اعضا، به سرشش این کتابچه رام تحت پوشکی بادوات پزد تجهیزرعات بیشتر در موجهت کسب اطل
اجعه نمایید. اهنمای اعضا مرایا و خدمات«( این کتابچه ر)»مز 4ام« در فصل بادو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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بر آن ائه اریا باشیم داده ه اجازقبل از که دهیم میشش پوا رشبکه از ج خاردهنده ائهارتثبیت از پس اقبت مرتی رصودر تنها ما 
ای دهندهائهارکنیم، داخت پرا رضعیت وتثبیت از پس اقبت مرهزینه اینکه از قبل  .باشدشده شناخته زم لطه بومرانین قواساس 

 .دبگیره اجازما از باید کند میمان درا رشما که 

ج از شبکه، دهنده خارائهضعیت بیمار از اراقبت پس از تثبیت وای شما جهت دریافت مرتأییدیه براست پیشخوجهت در
ه شماربا اند تومیهمچنین دهنده ائهارد. با ما تماس بگیر TTY)711(8883-225-800-1ه دهنده باید از طریق شمارائهار
Kaiserعضویت ت کارپشت در شده رجد Permanente  ا رخدمات اینکه از قبل باید دهنده ائهار .دبگیرتماس شما

 .دبگیرتماس ما با کنید دریافت 

تشخیص اگر  .ردکاهیم خوصحبت شما مت سلمشکل رد ومدر معالجتان شک پزبا د، گیرمیتماس ما با دهنده ائهارکه هنگامی
د ارموخی بردر  .ودشائه ارشما به شش پوتحت خدمات دهیم میه اجازدارید، نیاز ضعیت وتثبیت از پس اقبت مربه که بدهیم 
 .ودشانجام شبکه عضو گان دهندائهاراز یکی سط تواقبت مرکه ود شداده تیبی تراست ممکن 

است ممکن د، شوانجام ی دیگردهنده ائهاریا ای فهحری ستارپرکز مرشبکه، ستان بیماریک سط تواقبت مربگیریم تصمیم اگر 
است ممکن ع ضومواین  .ودشانجام دهنده ائهارآن به شما فتن رجهت شکی پزنظر از ی رروضجابجایی خدمات دهیم ه اجاز

 .دهیمنمیشش پولً معموکه باشد ای هویژجابجایی خدمات شامل 

یا شکی پزخدمات فقط ما  .ودشانجام  )جابجاییجمله از (اقبتی مرچه دادیم ه اجازسید بپردهنده ائهاراز است زم ل
تحت که شوید خدماتی استار خواگر  .باشیمداده ا رآن انجام ه اجازکه دهیم میشش پوتی رصودر ا رطه بومرهای نقلوحمل

 .کنیمداخت پرآن دهنده ائهاربه ا رخدمات آن هزینه انیم تونمیکنید، یافت درا رخدمات آن و نیست شش پو

حساس اقبتی مرخدمات 

نی قانوسن زیر اد افرضایت رخدمات 

 :کنیداجعه مرشک پزبه ود خست سرپریا الدین وضایت رن بدوانید تومیمانی درخدمات ع نواین ای بر
 :دارمواین در  )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (سرپایی ن وارمت سل●

بدنی فتار ءرسویا جنسی ءاستفاده سو♦

سانید برسیب آان دیگریا ود خبه است ممکن که هنگامی ♦

ی داربار●

 )یسازعقیمجز به (اده خانوتنظیم ●

ز تجاوشامل جنسی، ت حمل●

 )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (ایدز /ویآی اچ مایش زآ●

 )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (بتی مقارهای نتعفو●

 )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (اد موف ءمصرسواختلل مان درخدمات ●

Kaiserشبکه ء زجکلینیک یا شک پزنیست نیاز خدمات، این دریافت جهت  Permanente  نیست نیاز و باشدPCP 
با انید تومیدهد میائه ارا رخدمات این که کلینیکی یا شک پزیافتن با ابطه ردر کمک دریافت جهت  .باشدداده ع جاارا رشما 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 KP4CARE-833-1ه شماربا انید تومیهمچنین  .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمار
)1-833-574-2273) (711(TTY  24کنید صحبت بهداشتی های اقبتمرمجاز متخصص با و بگیرید تماس)  ساعت

 ).هفتهز رو 7 وزروشبانه

(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه شماربا انند تومینی قانوسن زیر اد افر (711(TTY  با و ند بگیرتماس
 ).هفتهز رو 7 وز روشبانهساعت  (24کنید صحبت بهداشتی های اقبتمرمجاز متخصص 

ن گسالربزحساس خدمات 

ویزیت ود خ PCPزد نصی خصویا حساس اقبت مربا ابطه ردر باشید نداشته تمایل است ممکن گسال، ربزدی فران عنوبه 
 :کنیدانتخاب ها اقبتمرع نواین دریافت جهت ا رکلینیکی یا شک پزهر انید تومیت، رصواین در  .شوید

اده خانوتنظیم ●

ایدز /ویآی اچ مایش زآ●

بتی مقارهای نتعفو●

Kaiserشبکه ء زجکلینیک یا شک پزنیست نیاز  Permanente نیست نیاز  .باشدPCP  ع نواین دریافت جهت ا رشما
با انید تومیدهد میائه ارا رخدمات این که کلینیکی یا شک پزیافتن با ابطه ردر کمک دریافت جهت  .دهدع جاارخدمات 

 KP4CARE-833-1ه شماربا انید تومیهمچنین  .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شمار
)1-833-574-2273) (711(TTY  24کنید صحبت بهداشتی های اقبتمرمجاز متخصص با و بگیرید تماس)  ساعت

 ).هفتهز رو 7 وزروشبانه

شده تعیین پیش از های العملردستو

در ود خدنیاز رموبهداشتی اقبت مرانید تومیرم فاین در  .استنی قانورم فیک شده تعیین پیش از مانی دراقبت مرالعمل ردستو
دریافت به مایل که مانی درخدمات انید تومی .نماییدر ذکا ربگیرید تصمیم آن رد ومدر یا کنید صحبت انید نتو ًبعداکه دی ارمو
در ی گیرتصمیمبه قادر که مانی زدر که کنید ر ذکا رد، خوهمسر مانند د، فریک نام انید تومی .کنیدر ذکآن در ا رنیستید آن 

 .دبگیرتصمیم شما جای به ایشان نیستید، ود خمانی دراقبت مررد وم

 .نماییددریافت شکان پزمطب و قی حقودفاتر ها، ستانبیمارها، خانهوداراز ا رشده تعیین پیش از العمل ردستورم فانید تومی
اعضای از انید تومی .کنیدد دانلوا رایگان ررم فانید تومیهمچنین  .کنیدداخت پرا ررم فاین هزینه باشد زم لاست ممکن 

 .کندکمک شما به رم فاین تکمیل در اهید بخوود خاعتماد رد ومرد فیا  PCPاده، خانو

حق این از شما  .باشیدداشته ود خشکی پزنده وپردر ا رود خشده تعیین پیش از العمل ردستوکه دارید رخوبرحق این از شما 
 .کنیدلغو یا داده تغییر مان زهر در ا رود خشده تعیین پیش از العمل ردستوکه دارید رخوبر

 .کنیدکسب شده تعیین پیش از العمل ردستوانین قوات تغییررد ومدر عاتی اطلکه دارید رخوبرحق این از شما 
Kaiser Permanente ع اطلشما به تغییر آن اعمال مان زاز ز رو 90از کمتر ا رایالتی ن قانودر شده اعمال ات تغییر

 .داداهد خو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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مانی درخدمات دریافت های مکان

 PCPا ر )متسل(منظم انه پیشگیراقبت مرکل  .ردکاهید خودریافت ود خ PCPاز ا رتان دنیازرمومانی درخدمات اکثر 
از پیش  ًحتما .ردکاهید خواجعه مرود خ PCPبه اقبت مردریافت جهت ی، بیمارمان زدر همچنین شما  .کندمیائه ارشما به 

دهد میع جاارنها آبه ارشما  PCPمتخصص، به نیاز رت وصدر  .بگیریدتماس ود خ PCPبا شکی پزاقبت مردریافت 
 ).ستدفرمینها آزدن(

 kp.org/facilitiesس درسایت ما به آب، به وKaiser Permanenteگان شبکه دهندائهع از محل ارجهت اطل
 با خدمات اعضا تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه اجعه نمایید یا از طریق شمارمر )بان انگلیسیبه ز(

 )KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه شماربا انید تومیود خمت سلبا ابطه ردر ال سؤنه گوهرداشتن رت وصدر 
)711(TTY  24کنید صحبت بهداشتی اقبت مرمجاز متخصص با و بگیرید تماس)  هفتهز رو 7 وز روشبانهساعت.( 

انجام سریع دارید نیاز که ود شمیگفته اقبتی مربه ری وفاقبت مر .بگیریدتماس ود خ PCPبا ری وفاقبت مربه نیاز رت وصدر 
 .استت عضلگی کشیدیا رد دوش گتب، د، درگلو گی، درماخوسرمان زدر اقبت مرشامل اقبت مراین  .نیستانسی ژراواما د، شو

 .کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 

شش پوتحت شما طرح داد ارقرطبق است ممکن که خدماتی این از رد ومچند یا یک گان دهندائهارو ها ستانبیماراز بعضی 
از ی پیشگیرخدمات اده؛ خانوتنظیم  :دهندنمیائه ارا رباشید داشته نیاز آن به تان ادهخانواعضای از یکی یا شما یا د گیرار قر
های ماندرایمان؛ زو حمل ع ضومان زدر ای لهلوی سازعقیمشامل ی، سازعقیمی؛ دارباراز ی اراضطری پیشگیرشامل ی، داربار
انید تومیاینکه از اطمینان ای بر .کنیدکسب د ارمواین در ی بیشترعات اطلنام، ثبتاز پیش  ًلطفا .جنینسقط یا ایی؛ ناز

تماس کلینیک یا مستقل شکی پزانجمن شکی، پزوه رگشک، پزبا کنید، دریافت ا رود خنیاز رد ومبهداشتی اقبت مرخدمات 
TTY)ه شمارطریق از یا بگیرید  711)  .ماییدفرحاصل تماس مت سلطرح با  1-800-464-4000

گان دهندائهارست فهر

Kaiserشبکه در که گانی دهندائهاراسامی  Permanente گان دهندائهارست فهردر ند دارر حضو
Kaiser Permanente با که ود شمیگفته گان دهندائهاراز هی وگربه شبکه  .استشده رج دKaiser Permanente 

 .کنندمیی همکار

اده خانوتنظیم گان دهندائهارو شک پزان دستیارماماها، متخصص، ان ستارپرمتخصصین، ها، PCPها، خانهودارها، ستانبیمارنام 
Kaiserگان دهندائهارست فهردر  Permanente استشده رج د. 

همچنین ست فهراین  .ددارد وجوگان دهندائهارست فهردر گان دهندائهاربان زو کار ساعات تلفن، ه شماردهنده، ائهاررس دآنام، 
 .استشده ر ذکنیز ساختمان فیزیکی سی دستران میز .خیریا د پذیرمیجدیدی بیمار دهنده ائهارآیا دهد مینشان 

 .استمشاهده قابل  )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesدر گان دهندائهارست فهر

 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیگان دهندائهارست فهرپرینت به نیاز رت وصدر 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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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گان دهندائهارشبکه 

Kaiserبا که ود شمیگفته گان دهندائهارسایر و ها ستانبیمارشکان، پزاز هی وگربه گان دهندائهارشبکه  Permanente 
Kaiserشبکه طریق از ا رشش پوتحت خدمات شما  .کنندمیی همکار Permanente  ردکاهید خودریافت. 

Kaiser Permanente ح مانی شما در طردهنده خدمات بهداشتی درائهان اربه عنوCalOptima قتی باشد. ومی
Kaiser Permanente شکی ما های پزاقبتنامه مرا از طریق برد رمانی خوگیرید خدمات درا انتخاب کنید، یعنی تصمیم میر

گان شبکه ما دریافت کنید. دهندائها از اردریافت کنید. شما باید بیشتر خدمات ر

تحت خدمات ائه ارابطه ردر قی اخلاض اعتر- دیگردهنده ائهاریا ستان بیمار، PCPشامل - شبکهدر شما دهنده ائهاراگر 
 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا باشد، داشته جنین سقط یا اده خانوتنظیم نظیر شما به شش پو

(«فصل به قی اخلاضات اعتررد ومدر بیشتر عات اطلکسب جهت   .کنیداجعه مر »)خدماتو ایا مز4

به کند ائه ارشما به ا رتان دنیازرموخدمات که ی دیگردهنده ائهاریافتن در اند تومیاو د، دارقی اخلاض اعترشما دهنده ائهاراگر 
Kaiser.نمایدکمک شما  Permanente  کندکمک شما به دیگر ای دهندهائهاریافتن در اند تومینیز. 

شبکه در 

Kaiserشبکه گان دهندائهاراز  Permanente انه پیشگیراقبت مر .ردکاهید خواستفاده ود خبهداشتی اقبت مرهای نیازای بر
شبکه گان دهندائهارسایر و ها ستانبیمارمتخصصین، خدمات از همچنین  .ردکاهید خودریافت ود خ PCPاز منظم و 

Kaiser Permanente  ردکاهید خواستفاده. 

گان دهندائهارست فهر .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا شبکه گان دهندائهارت سفهردریافت هت ج
 .استمشاهده قابل  )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesدر نلین آرت وصبه 

 .کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 

 .کنیدداخت پرا رشبکه از ج خارگان دهندائهارخدمات هزینه باشد زم لشاید انسی، ژراواقبت مرجز به 

شبکه از ج خار

 Kaiser Permanenteی با نامه همکارافقتای مود که دارشوگانی گفته میدهندائهج از شبکه به ارگان خاردهندائهار
گان دهندائهاقبتی دریافتی از ارم باشد هزینه خدمات مرزشش، شاید لریتی تحت پواقبت فوانسی و مرژراقبت اونیستند. به جز مر

از خدمات این که تی رصودر دارید، نیاز شش پوتحت بهداشتی اقبت مرخدمات به اگر داخت کنید. ا پرج از شبکه رخار
ممکن باشند، شده تأیید  Medical Groupسط توپیش از و باشند نداشته د وجوشبکه در باشند، ی رروضشکی پزنظر 

از ج خاردهنده ائهاربه اجعه مرجهت  .کنیددریافت شبکه از ج خارگان دهندائهاراز ایگان ررت وصبه ا رها آنانید بتواست 
ه اجازبه ی نیازشد، داده رح شبخش این در  »حساساقبتی خدمات مر«قسمت در که حساسی خدمات دریافت و شبکه 

 .داشتاهید نخو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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 TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیشبکه از ج خارخدمات با ابطه ردر کمک به نیاز رت وصدر 
 .بگیریدتماس 

ریتی اقبت فوانسی یا مرژراقبت اواقبتی دارید که مرهستید و نیاز به خدمات مر CalOptimaده خدماتی ج از محدواگر خار
 KP4CARE-833-1 (2273-574-833-1)ه انید با شمارتود تماس بگیرید. همچنین میخو PCP با ًار، فونیست

)711(TTY ز هفته(. اگر ور 7ز و ورساعت شبانه 24های بهداشتی صحبت کنید )اقبتتماس بگیرید و با متخصص مجاز مر
داخت ا پراقبتی شما رهزینه خدمات مر Medi-Calریتی نیاز پیدا کنید، اقبت فوت متحده به مرج از ایالل سفر به خاردر طو

د. اهد کرنخو

Kaiser.کنیداجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر  Permanente اقبت مر
شدن ی بسترمند نیازانسی ژراوخدمات به و کنید میسفر مکزیک یا کانادا به اگر  .دهدمیشش پوارشبکه از جخارانسی ژراو

Kaiserدارید، نیاز  Permanente  مکزیک یا کانادا از ج خاربه المللی بینسفر اگر  .داداهد خوشش پوا راقبت مراین
Kaiserهستید، انسی ژراواقبت مرمند نیازو دارید  Permanente  داداهد نخوشش پوا راقبت مراین د ارموبیشتر در. 

 4000-464-800-1ه شماربا انید تومیدارید ده محدواز ج خاریا شبکه از ج خاراقبت مربا ابطه ردر الی سؤاگر 
)711(TTY  بگیریدتماس. 

شکان پز

Kaiserگان دهندائهارست فهراز  (PCP)لیه اوهای اقبتمردهنده ائهاریک شما  Permanente  ردکاهید خوانتخاب.
 PCP  شبکه در دهنده ائهارکه است معنا بدان این  .باشدهمکار دهنده ائهاریک باید شماKaiser Permanente ار قر
Kaiserگان دهندائهارست فهراز نسخه یک دریافت جهت  .باشدداشته  Permanente ، 4000-464-800-1ه شماربا 

)711(TTY  بگیریدتماس. 

 .بگیریدتماس او با باید خیر، یا د پذیرمیجدیدی بیمار تان دنظررمو PCPکه شوید مطمئن مایلید اگر 

Kaiserدر شدن عضو از پیش اگر  Permanente شک پزآن زد ند محدومدتی ای برانید بتواست ممکن اید، داشتهشکی پز
خدمات ار استمربا ابطه ردر ی بیشترعات اطلانید تومیشما  .ددارنام  »مانیدرخدمات ار استمر«امر این  .شویدویزیت 

 TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا بیشتر، عات اطلکسب جهت  .کنیدپیدا اعضا اهنمای رکتابچه این در مانی در
 .بگیریدتماس 

Kaiserشبکه در متخصص یک به ا رشما  PCPباشید، داشته نیاز متخصص به اگر  Permanente دهدمیع جاار. 

های نیازاز خوبی به شما  .ردکاهیم خوانتخاب شما ای برا ر PCPیک ما ندهید، انجام ا رکار این اگر باشید، داشته یاد به 
 .کنیدانتخاب ا رود خ PCPدتان خوکه است این ه اربهترین دلیل همین به هستید، گاه آود خبهداشتی اقبت مر

Kaiserگان دهندائهارست فهراز  PCP یکباید دهید، تغییر ا رود خ PCP مایلیداگر  Permanente  نماییدانتخاب. 
 kp.orgما سایت وببه  ًلطفا، PCPتغییر یا انتخاب ه نحواز ع اطلجهت  .دپذیرمیجدید بیمار  PCP شویدمطمئن 

 .بگیریدتماس اعضا خدمات با  TTY)711(4000-464-800-1ه شمارطریق از یا نمایید، اجعه مر )بان انگلیسیبه ز(
 .نماییدمشاهده  )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesسایت وبدر ا رما رح طمتخصصین ست فهرانید تومی

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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

 .کنیداجعه مرستان بیمارترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 

 .ویدبرستان بیمارکدام به د گیرمیتصمیم  PCPدارید، نیاز ستان بیماردر اقبت مربه و نیست انسی ژراوایط شرکه تی رصودر 
Kaiserشبکه های ستانبیمار .ویدبرشبکه های ستانبیماراز یکی به است زم ل Permanente ست فهردر انید تومیا ر
 .نماییدمشاهده گان دهندائهار

 (PCP)لیه اوهای اقبتمردهنده ائهار
Kaiserدر نام ثبتمان زاز ز رو 30ف رظباید  Permanente ، یکPCP  د، خوسن وجنسیت به جه توبا .کنیدانتخاب
کان دکوشک پزیا داخلی طب متخصص اده، خانوشک پزایمان، زو نان زمتخصص /ایمانزمتخصص می، عموشک پزیک انید تومی
شک پزدستیار ، (Nurse Practitioner, NP)متخصص ستار پر .کنیدانتخاب ود خلیه اوهای اقبتمرشک پزان عنوبه 

(Physician Assistant, PA)  شما لیه اوهای اقبتمردهنده ائهاران عنوبه انند تومینیز شده تأیید مامایی ستار پریا
تا ود شداده تخصیص شما ای برشک پزیک است ممکن شده، تأیید مامایی ستار پریا  NP ،PAانتخاب رت وصدر  .ندشوانتخاب 

 .باشدداشته ت نظارشما اقبت مربر 

ال فدرتأیید رد وممانی درکز مردر ا رود خلیه اوبهداشتی اقبت مرکه کنید انتخاب انید تومیهمچنین 
«FQHC») (Federally Qualified Health Center,  ستایی ورمت سلکلینیک یا

«RHC») (Rural Health Clinic,  بهداشتی خدمات که اند شدهاقع ومناطقی در مانی دراکز مراین  .کنیددریافت
باید کنید، دریافت  FQHCدر منظم ل واربه ا رود خبهداشتی های اقبتمراهید خومیاگر  .ودشنمیائه ارزیادی مانی در

ود خ PCPان عنوبه  CalOptimaطریق از ا ر FQHCشک پزیک و دهید تغییر ا رود خبهداشتی اقبت مردهنده ائهار
ایگان ره شماریا  8500-246-714-1ه شماربه  CalOptimaاعضای خدمات با بیشتر، عات اطلکسب ای بر .کنیدانتخاب 

1-888-587-8088)1-800-735-2929(TTY  بگیریدتماس. 

Kaiserعضو که تان ادهخانواعضای کل ای بر PCPیک انید تومیدهنده، ائهارع نوبه بسته  Permanente  ،هستند
 PCPیک اگر  .ردکاهیم خومشخص شما ای برا ر PCPیک ما نکنید، انتخاب ز رو 30ف رظا ر PCPیک اگر  .کنیدانتخاب 

با  TTY) 711(4000-464-800-1ه شمارطریق از شوید، مطلع وی تغییر ه نحواز دید بومایل و شد مشخص شما ای بر
 .شداهد خواعمال بعد ماه ز رولین اودر تغییر این  .بگیریدتماس اعضا خدمات 

PCP شما: 
شد اهد خومطلع شما های نیازو مت سلسابقه از ●

کند میرد اوتان شکیپزنده وپردر ا رشما ابق سو●

کند میائه ارشما به ا رتان دنیازرمومنظم و انه پیشگیربهداشتی اقبت مر●

 )ستدفرمینها آپیش (دهد میع جاارمتخصصین به ا رشما نیاز، رت وصدر ●

دهد میتیب ترشما ای برا رآن ستان، بیماردر اقبت مربه نیاز رت وصدر ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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Kaiserشبکه در  PCPیک یافتن ای بر Permanente تمام اسامی  .کنیدمشاهده ا رگان دهندائهارست فهرانید تومی
Kaiserبا که گانی دهندائهار Permanente ددارد وجوگان دهندائهارست فهراین در کنند میی همکار. 

Kaiserگان دهندائهارست فهر Permanente  درkp.org/facilities)استمشاهده قابل  )بان انگلیسیبه ز. 
 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیهمچنین 

گان دهندائهارو شکان پزانتخاب 

ا رود خ PCPدتان خوکه است این ه اربهترین دلیل همین به هستید، گاه آود خمانی دراقبت مرهای نیازاز خوبی به شما 
 .کنیدانتخاب 

انید تومید، جوواین با  .ودشگاه آشما بهداشتی اقبت مرهای نیازاز اند بتواو تا کنید استفاده  PCPیک خدمات از است بهتر 
شبکه در که کنید انتخاب  PCPیک باید شما  .کنیدانتخاب جدید  PCPیک دهید، تغییر ا راو دید بومایل که مان زهر در 
Kaiserگان دهندائهار Permanente  دبپذیرجدید بیمار و باشد. 

 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومی PCP تغییریا انتخاب ه نحواز ع اطلجهت 

ائه مانی ارسن شما خدمات دران همای بیمارج شده است یا برد، از شبکه خارپذیربیمار جدیدی نمی PCPتی که ردر صو
تی راهیم در صوبخو CalOptimaا تغییر دهید. همچنین ممکن است از د رخو PCPاهیم دهد، ممکن است از شما بخونمی

خیر شوید یا با تأهایتان حاضر نمیات او مخالف هستید یا در نوبتی کنید یا با نظرد همکارشک خوانید به خوبی با پزتوکه نمی
دهندۀ ائهمان ارا به سازشما ر CalOptimaد تخصیص دهند. اگر ی در شبکه خودهندۀ دیگرائها به ارشوید، شما رحاضر می

اهند داد. ع خوت کتبی به شما اطلرنها به صوی تخصیص دهد، آدیگر

ویزیت های توقو ها نوبت

 :بهداشتیاقبت مربه نیاز هنگام 
بگیرید تماس ود خ PCPبا ●

Kaiserشکی پزنده وپره شمار● Permanente)شناسایی ت کاری روKaiser Permanente شده رج د
باشید داشته ود خبا تماس هنگام ا ر )است

بگذارید ود ختلفن ه شمارو نام ی حاوپیامی مطب، دن بوبسته رت وصدر ●

اه همربه ویزیت هنگام در ا رود خدار عکسشناسایی ت کارو  CalOptimaعضویت ت کارو  BICت کار●
باشید داشته 

کنید پیدا ر حضوها قاتملت وقدر قع موبه ●

بگیرید تماس فاصله بلداشت، اهید خوخیر تأیا کنید پیدا ر حضوها قاتملت وقدر نیستید قادر که تی رصودر ●

کنید ماده آنیاز رت وصدر ا رود خهای ودارعات اطلو تالسؤ●

کنید. اجعه مرانس ژراوبخش ترین دیکنزبه یا بگیرید تماس  911با انسی، ژراود ارمودر 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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

Telehealth شکتان تشخیصفته شده است. اگر پزشش در نظر گری از خدمات تحت پوداررخولت بیشتر شما جهت برای سهوبر
ای بعضی بر Telehealthایتان انتخاب کند. ا برر Telehealthاند گزینه توای شما مناسب است، میبر Telehealthدهد که  

د. د ندارجوو Telehealthای استفاده از امی برد. الزشوائه نمیشش ارها یا خدمات تحت پویبیمار

هزینه داخت پر

 .ردکاهید نخودریافت دهنده ائهاراز تحسابی رصوهیچ د، ارمواکثر در  .کنیدداخت پرا رشش پوتحت خدمات هزینه نباید شما 
Kaiserاز ای اظهاریهیا  ,EOB»)(Explanation of Benefits»ایا مزضیح تواست ممکن  Permanente  دریافت

 .آیندنمیشمار به تحساب رصوان عنوبه ها اظهاریهو ها  EOB.کنید

تاریخ شده، لحاظ هزینۀ  .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا تحساب، رصودریافت رت وصدر 
خدمات انجام جهت دهنده ائهارکه ای هزینهداخت پرل مسئوشما  .دهیدع اطلما به ا رتحساب رصور صدودلیل و خدمات 

Kaiserاز شش پوتحت  Permanente  نیستیدد، شومیطلبکار. 

نباید دید کراحساس و کنید داخت پرک مشترداخت پران عنوبه ا رمبلغی شد استه خوشما از یا شد صادر تحساب رصوایتان براگر 
هزینه شدید ر مجبورا چدهید ع اطلما به کتبی رت وصبه باید شما  .کنیدپر ا ری دعورم فانید تومیدهید، انجام ا رکار این 

 .دهیممیع اطلشما به هزینه این داخت بازپررد ومدر و کنیم میسی ربرا رشما ی دعوما  .کنیدداخت پرا رات تجهیزیا خدمات 
ه شماربه اعضا خدمات بخش با انید تومیهمچنین  .کنیددریافت  )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآاز ا ریدعورم فانید تومی

1-800-464-4000)711(TTY  باشید، داشته نیاز کمک به ما ی دعورم فدن کرپر ای برکه تی رصودر  .بگیریدتماس
 .کنیمکمک شما به شد اهیم خوشحال خو

متخصص به ع جاار

ود شمیگفته شکی پزبه متخصص  .دهدمیائه ارمتخصص به اجعه مرجهت ع جااریک شما  PCPمتخصص، به نیاز رت وصدر 
 PCPدفتر  .ردکاهد خوکمک شما به متخصص انتخاب در  PCP.استشکی پزهای زهوحاز یکی در تکمیلی دانش ای دارکه 

 .کندکمک شما به متخصص از نوبت اخذ در اند تومیشما 

 :ددارع جااربه نیاز که متخصصین از رد ومچند 
احی جر●

توپدی ار●

قلب بخش ●

 )ىلوژانکو(شناسى طان سر●

ست پو●

مانی درگفتار و مانی درکار اپی، ترفیزیومتخصصین ●

شما کنید، دریافت ا رتیسم اوخدمات شده تأیید گان دهندائهارخدمات انید بتواینکه از پیش باید شما  PCPاین، بر وه لع
 .دهدع جاارا ر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
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نیاز مستمر ع جااربه است ممکن د، دارنیاز ه ویژشکی پزاقبت مربه نی لطومدت ای برکه دارید متی سلمشکل که تی رصودر 
متخصص یک زد نویزیت، هر ای برع جااردریافت به نیاز ن بدوو بار یک از بیش انید تومیکه معناست بدان این  .باشیدداشته 

 .شویدویزیت 

Kaiserمشی خط از ای نسخههستید مایل یا شدید رو بورمشکلی با مستمر ع جااردریافت در اگر  Permanente  در
 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا باشید، داشته ا ربیمار ع جاار

 :نداریدع جااربه ی نیاززیر د ارموای بر
 PCPهای ویزیت ●

اطفال شکی پزو اده خانوشکی پزن، گسالربزشکی پزهای شتهردر می عمومتخصص  ●

اد موف ءمصرسواختلل مان درو ن وارمت سلسنجی، بیناییمتخصص  ●

نان زمتخصص /ایمانزمتخصص های ویزیت ●

ری وفو ی اراضطراقبت مرهای ویزیت ●

سانی رعاتاطلویس سر«با  1054-942-800-1ه شمارطریق از بیشتر، عات اطلکسب جهت (اده خانوتنظیم  ●
 )بگیریدتماس  »نیاکالیفراده خانوتنظیم ع جاارو 

 )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (ی/ایدز ی وچ آمایش ازآ ●

 )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (بتی مقارهای نتعفومان در ●

نی زسوطب خدمات  ●

مان پا خدمات در ●

اکتیک وپرکایرخدمات  ●

 :ندندارع جااربه ی نیازنی قانوسن زیر اد افر
 :دارمواین در  )تربالو سال  12نی قانوسن زیر اد افرای برتنها (سرپایی ن وارمت سل ●

بدنی فتار ءرسویا جنسی ءاستفاده سو ♦

سانید برسیب آان دیگریا ود خبه است ممکن که هنگامی  ♦

ی دارباران ردواقبت مر ●

ز تجاوشامل جنسی، ت حملمینه زدر اقبت مر ●

تر( سال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افراد )تنها برف موءمصرمان اختلل سوخدمات در ●

به زیر های قعیتمودر نیست، زم لگان دهندائهاراین از ها اقبتمربیشتر دریافت ای برتأییدیه پیشیا ع جااراینکه د وجوبا 
 :باشدمینیاز ع جاار

باشد داشته تأییدیه پیشبه نیاز خاص خدمات این ای بردهنده ائهاراست ممکن  ●

به ط بومربالینی سابقه و تخصص ای دارکه دهد ع جاارمتخصصی به ا رشما دهنده ائهارباشد زم لاست ممکن  ●
 .باشدشما ضه عاریا ی بیمار

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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تأییدیه پیش

 .دبگیره اجاز Medical Groupاز اقبت، مردریافت از پیش باید متخصص یا  PCPها، اقبتمرع اانواز بعضی با ابطه ردر 
باید  Medical Groupکه معناست بدان این  .گویندمیتأییدیه پیشیا قبلی تأیید قبلی، ه اجازاست خودرامر، این به 

 .استدنیاز رمویا ی رروضشکی پزنظر از اقبت مرکه کند حاصل اطمینان 

یا شدید ی بیماری جلوباشد، زم لرد فجان از حفاظت ای برو ده بول معقوکه است ی رروضشکی پزنظر از تی رصودر اقبت مر
 .دهدکاهش ا رشدید رد داحت، جریا ضه عاری، بیمارمان دریا تشخیص طریق از و د بگیرا رشما لیت معلو

 :استشده ه ردوآند، دارنیاز تأییدیه پیشبه ه ارهموکه خدماتی از هایی نهنموزیر در 
ام بادوشکی پزات تجهیز●

ی لوژوراوو می استوم ازلو●

دهند نمیائه ارشبکه ن رودگان دهندائهارکه خدماتی ●

اعضا ند پیو●

ستان )به جز خدمات حساس( ی در بیمارج از شبکه، شامل بسترخدمات خار●

کسب به ط بومرتصمیمات اتخاذ ای برکه هایی معیارو ند دارنیاز تأییدیه پیشبه که خدماتی کامل ست فهرمشاهده ای بر
ه شمارطریق از یا ده کراجعه مر )بان انگلیسیبه ز(kp.org/UMرس دآبه ما سایت وببه  ًلطفااست، شده استفاده ه اجاز

1-800-464-4000)711(TTY  بگیریدتماس اعضا خدمات تماس کز مربا. 

به شامل اقبت مراین  .باشدشبکه از ج خاراقبت مراین اگر حتی ندارید، نیاز تأییدیه پیشبه انسی ژراواقبت مرای برهیچگاه شما 
 .ودشمیاد زنون ردوآدنیا 

مت ن ایمنی و سلم است. تحت قانوزتأییدیه )تأییدیه قبلی( لابطه با بعضی از خدمات، پیشدر ر
(Health and Safety Code) 1367.01، بخش(h)(1) ،Medical Group مان دریافت ی از زز کارور 5ف ظر

د. گیرهای منظم تصمیم میتأییدیهد پیشردنیاز جهت اخذ تصمیم، در مورعات مواطل

دهد که طه تشخیص میبومر Medical Groupد منتصب کند یا فردهنده مشخص میائههایی که اراستخوابطه با دردر ر
د دن، حفظ، یا بهبوروانایی به دست آمت شما یا توگی یا سلندسیب شدیدی به زاند آتود میمانی استاندارب زچودن چاردنبال کر

از ساعت  72از کمتر ما کند. ا اتخاذ مییافته )سریع( رتصمیم تأییدیه تسریع Medical Groupد، د سازارهای شما وقابلیت
 .داداهیم خوع اطلشما به د، دارنیاز شما مت سلایط شرکه ممکن مان زترین تاهکودر و خدمات است خودردریافت مان ز

Kaiser Permanenteاگر ددازپرنمیسی رل براد مسئوای به افرشش یا خدمات هیچ هزینهد پوجهت ر .
Medical Group عیه اقدام ا تأیید نکند، ما نامه اطلاست رخودر«NOA»)(Notice of Action, سال ای شما ارا برر

ائه دهید.است تجدیدنظر ارخونه یک درت مخالفت با این تصمیم چگورد در صوشوبه شما گفته می NOAد. در نامه اهیم کرخو

استتان نیاز داشته باشد، با شما تماس خوسی دررای بری برمان بیشترعات بیشتر یا زبه اطل Medical Groupاگر  
فت. گراهیم خو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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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تی رمشوهای نظر

مان دررح طیا تشخیص با ابطه ردر یا دهنده ائهارنظر از تان نیازرد وماقبت مربا ابطه ردر ا رتی رمشونظر یک باشید مایل شاید 
ا رمانی دررح طیا دارید احی جرعمل یا و دارطریق از مان دربه نیاز نیستید مطمئن که هنگامی مثال، ان عنوبه  .بشنویدود خ

 .بشنویدا ری دیگررد فنظر باشید مایل است ممکن اید، فتهنگراب جوو ده کردنبال 

که دهد ع جاارشبکه از ای دهندهائهاربه ا رشما اند تومیشما  PCP.بگیریدتماس ود خ PCPبا تی، رمشونظر دریافت ای بر
دریافت ای بر .دهدنظر شما ایط شربا ابطه ردر او تا است، شما شکی پزایط شربا ابطه ردر شده تأیید شکی پزمتخصص ای دار

 TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومیشبکه ن روددهنده ائهاربا ویزیت ت وقدن کرهماهنگ جهت کمک 
 .بگیریدتماس نیز 

ما کنید، دریافت شبکه ن روددهنده ائهاراز ا رتی رمشونظر و باشید داشته تی رمشونظر است خودرشما دهنده ائهاریا شما اگر 
 .نداریدنیاز ما ه اجازبه شبکه ن روددهنده ائهارجانب از تی رمشونظر دریافت ای برشما  .ردکاهیم خوداخت پرا رآن هزینه 

Kaiserشبکه در ای دهندهائهاراگر  Permanente هزینه ما کند، بیان شما رد ومدر ا رتی رمشونظر که باشد نداشته د وجو
متخصص یک که ای شبکهن روددهنده ائهاراگر  .ردکاهیم خوداخت پرا رشبکه از ج خاردهنده ائهاراز تی رمشونظر دریافت 

شک پزبا ه رمشاویک دن کرهماهنگ در اعضا خدمات باشد، نداشته د وجوشماست ضه عارای برمناسب ایط شراجد وشکی پز
نظر ای برکه ای دهندهائهارآیا دهیم میع اطلشما به ی کارز رو 5ف رظما  .ردکاهد خوکمک تی رمشونظر ای برشبکه از ج خار

قطع گ، مرض معردر است ممکن یا هستید من مزی بیمارچار دکه تی رصودر  .خیریا است تأیید رد ومدید کرانتخاب تی رمشو
 .فتگراهیم خوتصمیم ابطه راین در ساعت  72ف رظگیرید، ار قربدن اصلی اعضای از یکی یا پا یا دست 

درعات بیشتر در موائه دهید. جهت کسب اطلانید شکایت )عریضه( ارتودیم، مید کرا رتی رراست شما مبنی بر نظر مشوخواگر در
اجعه کنید. اهنمای اعضا مرت«( این کتابچه ردهی و حل مشکلشار)»گز 6شکایات، به فصل  

نان زمت سلمتخصصین 

بهداشتی اقبت مرخدمات تا نمایید اجعه مرنان زمت سلمتخصص به شش پوتحت ی رروضاقبت مردریافت جهت انید تومیشما 
دریافت جهت  :نداریدنیاز ود خ PCP عجااربه زیر خدمات دریافت ای برشما  .ودشائه ارشما به نان زمنظم و انه پیشگیر
همچنین  .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا انید تومینان زمت سلمتخصص یافتن در کمک 

(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه شماربا انید تومی (711(TTY  مجاز متخصص با و بگیرید تماس
 ).هفتهز رو 7 وز روشبانهساعت  (24کنید صحبت بهداشتی های اقبتمر

مانی درخدمات به قع موبهسی دستر

درود شائه ارویزیت باید  ویزیت ع نو

ساعت 48 مرای هتزیوی(ری وفقبت مرای هتزیوی )ددارنز نیایه ییدتأپیشبه ری وفقبت ا ا

یکارز رو 10 ری وفغیر لیه اواقبت مرهای ویزیت

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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درود شائه ارویزیت باید  ویزیت ع نو

یکارز رو 15 ری وفغیر متخصص 

یکارز رو 10  )شکپزغیر (ری وفغیر ن وارمت سلدهنده ائهار

یکارز رو 15 یا ی بیمارسیب، آمان دریا تشخیص کمکی خدمات ای برری وفغیر ویزیت 
مت سلایط شرسایر 

دقیقه 10 عادی ی کارساعات ول طدر اعضا خدمات ای برتلفنی انتظار مان ز

از کمتر - هفتهز رو 7در ساعته  24خدمات 
دقیقه  30

 24/7خدمات - تریاژ

د انتخاب ردهنده موائهدهید ارجیح میمانی شماست یا ترنامه زدهید منتظر ویزیت بعدی بمانید که متناسب با برجیح میاگر تر
متخصص که تی رصودر د، ارموخی بردر گذاریم. ام میا ببینید، ما به انتخاب شما احترر Kaiser Permanenteد در خو
انتظار مدت است ممکن داشت، اهد نخوشما مت سلبر منفی ثیر تأهیچ شما ی آتویزیت باشد معتقد بهداشتی های اقبتمر

 .ودشبیشتر ر مقرمان زاز شما 

به جه توباشک پزاست ممکن  .کندنمیصدق انه پیشگیرخدمات ص خصودر ویزیت ت وقدن بوس دستردر دهای استاندار
ای برای رهودمتعاقب اقبت مربر همچنین دها استانداراین  .کندصیه توانه پیشگیرخدمات ای برخاص نامه بریک شما، های نیاز

 .ودشنمیاعمال متخصصین به مستمر های عجااریا د جوموهای یبیمار

شفاهی جم مترخدمات 

 .دهیدع اطلما به ا رع ضومواین دارید، نیاز شفاهی جم مترخدمات به شش پوتحت خدمات دریافت یا ما با تماس هنگام اگر 
کسب جهت  .دگیرمیار قرشما اختیار در ایگان ررت وصبه ی کارساعات کلیه در ه اشاربان زشامل شفاهی جمه ترخدمات 

 .بگیریدتماس ما اعضای خدمات تماس کز مربا  ًلطفاما، سط توشده ائهارشفاهی جم مترخدمات رد ومدر بیشتر عات اطل

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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ایا و خدمات مز 4.

شما مت سلطرح شش پوتحت د ارمو

Kaiserاز ی عضوان عنوبه شما شش پوتحت خدمات تمام ه باردربخش این  Permanente تحت خدمات  .دهدمیضیح تو
است ی رروضشکی پزنظر از تی رصودر اقبت مر .ودباهند خوایگان رباشند، ی رروضشکی پزنظر از که تی رصودر شما شش پو

مان دریا تشخیص طریق از و د بگیرا رلیت معلویا شدید ی بیماری جلوباشد، زم لرد فجان از حفاظت ای برو ده بول معقوکه 
 .دهدکاهش ا ررد داحت، جریا ضه عاری، بیمار

Kaiserشبکه عضو گان دهندائهاراز ا رخدمات بیشتر باید شما  Permanente  از انید تومیکه خدماتی تنها  .کنیددریافت
 :ازتند عبارکنید دریافت شبکه از ج خارگان دهندائهار

 Indian Health Serviceاقبتی در یکی از خدمات مر●

ی اراضطرنس لمبوآخدمات ●

بیمار ضعیت وتثبیت از پس های اقبتمرو ی اراضطرخدمات ●

اده خانوتنظیم خدمات ●

ده محدواز ج خارانسی ژراواقبت مر●

شبکه از ج خارگان دهندائهاربه ع جاار●

حساس خدمات بعضی ●

ال فدرتأیید رد وممانی درکز مرطریق از ا رخاص خدمات بعضی انید بتواست ممکن  :جهتو
(Federally Qualified Health Center, FQHC)  خدمات  هباردربیشتر ع اطلای بر .کنیددریافتFQHC ، با

CalOptima  بگیریدتماس. 

 :استزیر رح شبه کنیم میائه ارکه خدماتی ع اانو
 )یبسترغیر(سرپایی خدمات ●

انسی ژراوخدمات ●

تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر●

ستان بیماردر ی بستر●

شده لد متوه تازاد زنوو مادر از اقبت مر●

ی تجویزهای ودار●

انبخشی توو انی توبازخدمات و ها دستگاه●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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ی داربرعکسو مایشگاهی زآخدمات ●

من مزهای یبیمارمدیریت و متی سلو ی پیشگیرخدمات ●

ن وارمت سلخدمات ●

اد موف ءمصرسواختلل خدمات ●

اطفال تخصصی خدمات ●

شکی پزچشم خدمات ●

تحقیقاتی خدمات ●

 ,NEMT») (Non-Emergency Medical Transportation»ی اراضطرغیر شکی پزجابجایی ●

 ,NMT») (Non-Medical transportation»شکی پزغیر جابجایی ●

میمی تراحی جر●

مدت بلند و شده مدیریتخدمات و ها حمایت●
(Managed Long-Term Services and Supports, «MLTSS») 

 .نماییدمطالعه ا رزیر های بخشاز یک هر کنید، دریافت انید تومیکه خدماتی ه باردربیشتر ع اطلای بر

Kaiserاعضای به که بهداشتی های اقبتمرخدمات  Permanente ها دیتمحدوایط، شرابط، ضواساس بر د، شومیائه ار
Kaiserبین شده تنظیمداد ارقراستثنائات و  Permanente  وCalOptima  کلیه و اعضا اهنمای رکتابچه این در و است

 .اندشدهتشریح آن های حیهاصل

 Medi-Calایای مز

 )یبسترغیر(سرپایی خدمات 

ژی رلآمانی درخدمات ■

ه اندازاز بیش حساسیت حساسیت، د نبوجمله از هستند، ی رروضشکی پزنظر از که رژی لآهای ماندرو ها مایشزآما 
 .دهیممیشش پوا رژیک لرآلیل دبه مان درابر بردر ایمنی و 

اکتیک وپرکایرخدمات ■

ی رروضمان دربه د محدوشش پواین اما دهیم، میار قرشش پوتحت ا راکتیک وپرکایرخدمات بار دو ماه هر در ما 
 .هاستهمهردستی ی دستکارطریق از ات فقرن ستو

دیالیز همو/دیالیزخدمات ■

و  )منمزدیالیز (دیالیز هموخدمات ما  .دهیممیشش پوهستند، ی رروضشکی پزنظر از که ا ری دیالیزهای ماندرما 
کز مرو  Medical Groupسط توکه شکی پزهای معیارتمام از باید  .دهیممیشش پوهم ا رصفاقی دیالیز خدمات 

 .باشیددار رخوبرشده تدوین دیالیز کننده ضهعر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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خدمات  و مزایا 4 | 

  31صفحه 

       

               

  

                   

              
   

                 
     

              

  

                    
   

   

                    
                      

           

   

          
  

  

     

 

            

                 
                   
                     

  
      

      

سرپایی های عملسایر و سرپایی احی جر■

 .دهیممیشش پوا رشکی پزنظر از ی رروضسرپایی های عملسایر و سرپایی احی جرما 

شی بیهوخدمات ■

 .دهیممیشش پواست، نیاز رد ومسرپایی بیمار اقبت مرمان زدر شکی پزنظر از که ا رشی بیهوتخصصی خدمات ما 

 :دهیممیشش پوا رزیر خدمات کند، تأیید  Medical Groupکه تی رصودر شکی، دندانپزایندهای فرای بر
شکی سط یک متخصص پزشده توائهمی ارشی عمویا بیهو (Intravenous, IV)ریدی ن ووحسی درخدمات بی●

ال فدرتأیید رد وممانی درکلینیک سرپایی، احی جردر شی بیهویا حسی بیبه ط بومرمانگاهی درخدمات ●
«FQHC»)(Federally Qualified Health Center,  ، ستانی بیمارمحیط یا شکی دندانپزمطب

 .دهیمنمیشش پوا رشکی، دندانپزخدمات قبیل از شکی، دندانپزاقبت مربا تبط مرخدمات دیگر ما 

شکی پزخدمات ■

ار قریک رت وصبه است ممکن خدمات از بعضی  .دهیممیشش پوهستند، ی رروضشکی پزنظر از که ا رخدماتی ما 
 .ندشوائه ارهی وگرقات مل

پا مان درخدمات ■

خدمات به است د محدوپا مان درخدمات  .دهیممیشش پوهستند، ی رروضشکی پزنظر از که ا رپا مان درخدمات ما 
ت مشکلتا فته گرثانویه های یبیماراز د، شومیپا رد اوکه نی تاندوک، زغوپا، در اختلل مان درای برشکی پزو احی جر
 .ندگذارمیثیر تأفتن رهاردر شما انایی توی روکه من مزشکی پز

مانی درهای رهود■

 :جملهاز دهیم، میشش پوا ریرروضمانی درهای رهودما 
مانی درشیمی ●

مانی درتو پر●

شده ضهعرت لمحصوو هاودار●

انسی ژراوخدمات 

ی اراضطرشکی پزضعیت ویک مان درای برنیاز رد ومسرپایی و ی بسترخدمات ■

شکی پزضعیت ویک  .دهیممیشش پوا رانسی ژراوشکی پزضعیت ویک مان درای برنیاز رد ومخدمات تمام ما 
که است جدی حدی به ضعیت واین  .جدیسیب آیا شدید رد دبا اه همرشکی پزضعیت واز است ت عبارانسی ژراو

مسائل این به که است ن روشبهداشتی و شکی پزسط متودانش با کس هر ای برد، نگیرار قرگی سیدررد وم ًاروفاگر 
 :شداهد خومنجر 

یا شما؛ مت سلای برجدی خطر ●

یا جسمانی؛ دهای عملکربه جدی سیب آ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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یا ؛ آنهای بخشیا اندام از یک هر یا بدن د عملکردر جدی نقص ●

 :زیرایط شراز یکی ز روبهنگام در ایمان زانجام معنای به حمل، ع ضوحال در دار بارزن یک د وجورت وصدر ●

ایمان زاز قبل دیگر ستان بیماریک به رد فایمن انتقال ای برکافی مان زد نبو♦

نشده لد متودک وکیا مادر ایمنی و مت سلای برانتقال دن بوناک خطراحتمال ♦

انسی ژراوجابجایی خدمات ■

این  .سیدبراقبتی مرکز مرترین دیکنزبه انسی ژراوهای ضعیتودر شما تا دهیم میشش پوا رنس لمبوآخدمات ما 
ا رشما جان یا مت سلاست ممکن اقبت مرکز مربه سیدن رهای روشسایر که است جدی حدی به شما ضعیت ویعنی 

 .دبیندازخطر به 

انس ژراوخدمات ■

یک باشید، داشته یاد به  .دهیممیشش پوا رانسی ژراوشکی پزضعیت ویک مان درای برنیاز رد ومانس ژراوخدمات ما 
ی قدربه ضعیت واین  .جدیسیب آیا شدید رد دبا اه همرشکی پزضعیت واز است ت عبارانسی ژراوشکی پزضعیت و

 .ددگرشما بدن و مت سلبه جدی سیب آبه منجر اند تومید، نشوگی سیدرآن به ًاروفاگر که است جدی 

تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر

سایشگاهی آهای اقبتمر■

در ا رود خج لعلی بیماربه ط بومرهای اقبتمرکه کنند انتخاب انند تومیهستند رگ مف رشدر که اعضایی 
به همچنین و ده کرکمک است رگ مف رشدر که شخصی های احتینارتسکین به اقبت مراین  .کننددریافت سایشگاه آ

 .ساندرمیی یارشخص اده خانوو شکی پزاقبت مردهنده ائهار

 :کنیدانتخاب ا رسایشگاهی آاقبت مراگر 
کنند، میدریافت مسکن ود خمهلک ی بیمارئم علسایر و رد دتسکین ای بربال به سال  21سن با گسال ربزاد افر●

 .ودشنمیداده ها آنبه ی بیمارمان درای برویی داراما 

انند تومیو ده کردریافت مسکن ود خمهلک ی بیمارئم علسایر و رد دتسکین ای برسال  21سن زیر کان دکو●
ند بگیرار قرمان درتحت ود خی بیمارای برکه ند بگیرتصمیم 

خاتمه یا ع روشای برشما انتخاب  .کنیددریافت سایشگاهی آاقبت مرمان، زهر در ود خانتخاب تغییر با انید تومی
 .باشدMedi ‑Calات رمقربا مطابق و کتبی رت وصبه باید سایشگاه آدر اقبتی مرخدمات 

 :باشندداشته د وجوزیر ایط شرکلیه که دهیم میشش پوا رسایشگاهی آهای اقبتمرتی رصودر فقط ما 
 ماه یا کمتر است 6گی شما ندچار هستید و امید به زجی دعلی لشک شبکه تشخیص بدهد به بیماریک پز●

Kaiserکه ای ناحیهدر خدمات ● Permanente داد ارقراساس بر نکه آمگر د، شومیائه ارد دارفعالیت ز مجو
Kaiserبین  Permanente  وCalOptima ،باشد داشته د وجوهایی دیتمحدو

ود شمیائه ارهست، هم شبکه گان دهندائهارء زجکه سایشگاهی آمجاز کز مریک سط توخدمات این ●

ط بومرض ارعوو شما ج لعلی بیمارمدیریت و رد دتسکین ای برخدمات این که دهد تشخیص شبکه شک پزیک ●
است ی رروضآن به 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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 :دهیممیشش پوا رسایشگاهی آخدمات این بال، در شده ر ذکامات الزتمام دن بوا داررت وصدر 
شبکه های شکپزخدمات  ●

حمایت ئم، علل کنترو رد دای مداوی، ستارپرهای نیازدی رمومدیریت و د رورآبجمله از ای، فهحرستار پراقبت مر ●
شکی پزاقبت مردهنده ائهارای برات ردستوو تان ادهخانوو شما ای براحساسی 

ره مزورگی ندزهای فعالیتحفظ در شما به کمک یا ئم علل کنترای برمانی درگفتار و مانی درکار اپی، ترفیزیو ●

مانی درتنفس  ●

شکی پزاجتماعی خدمات  ●

شیدن پولباس و دن کرحمام دن، رخوغذا در کمک و ل منزدر بهداشتی کمک  ●

بار هرای برز رو 100ف مصرحداکثر تا شما ج لعلی بیماردیگر ئم علع رفبه کمک و رد دلکنترهای ودار ●
ا رها وداراین انید تومیشما  .باشدداشته مطابقت ما های ودارست فهردر شده رج ددهای هنموربا که تجدید 

زه ور 30ره ودهر در ا رزه ور 30ف مصران میزیک ها ودارخی برای بر .کنیددریافت شبکه خانه وداریک از 
 4000-464-800-1ه شمارطریق از ها، وداراین فعلی ست فهردریافت ای بر .دهیممیشش پو
)711(TTY  بگیرید تماس اعضا خدمات با

ام بادوشکی پزات تجهیز ●

گهگاه اقبت مربه ای جهفراقبت مر .شکیپزاقبت مردهنده ائهاراحت استرجهت م زولرت وصدر ای جهفراقبت مر ●
نیست پیاپی ز روپنج از بیش تبه مرهر در که ود شمیگفته ستان بیماردر د محدومدت تاه کو

ان عزیزدادن دست از غم تسکین در کمک ای بره رمشاو ●

غذایی ژیم ررد ومدر صیه تو ●

ئم علمدیریت یا رد دتسکین ای برکه هنگامی و انی بحرهای رهودول طدر تنها نیز ا رزیر تسکینی اقبت مرخدمات ما 
 :دهیممیشش پوباشد داشته شکی پزرت ورضحاد شکی پز
خانه در شما از ی نگهدارای برم زولرت وصدر ز رودر ساعت  24مدت به سته پیور بطوی ستارپراقبت مر ●

رد کائه ارل منزدر ان تونمیکه سطحی در ستان بیماردر مدت تاه کواقبت مر ●

تسکینی های اقبتمر ■

دار باشند، رخوای این خدمات بربر Medi-Calایطی اجد شرهای وای اعضایی که از معیارا برهای تسکینی راقبتما مر
حی اعضای مبتل وهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و راحتیهای تسکینی به کاهش ناراقبتدهیم. مرار میشش قرتحت پو
کند. های حاد کمک مییبه بیمار

دار رخوسایشگاهی برهای آاقبتهای تسکینی و هم از مراقبتمان هم از مرانند همزتوسال به بال نمی 21ن گسالربز
سایشگاهی دارید، هر اقبتی آای خدمات مرا برم رزایط لهای تسکینی هستید و شراقبتند. اگر در حال استفاده از مرشو

ا بدهید. سایشگاهی راقبتی آاست تغییر به خدمات مرخوانید درتواهید میمان که بخوز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ستان بیماردر ی بستر

شی بیهوخدمات ■

متخصص یک  .دهیممیشش پوا رشکی پزی رروضشی بیهوخدمات ما ستان، بیماردر شما ی بستران ردوول طدر 
ول طدر که است و داراز عی نوشی بیهو .ددارتخصص ان بیماردن کرش بیهودر که است ای دهندهائهاری، شبرهو
 .دگیرمیار قراستفاده رد ومشکی پزایندهای فر

ستان بیماردر ی بسترخدمات ■

شش پواست، ی رروضشکی پزنظر از که ا ری بسترستانی بیمارهای اقبتمرما ستان، بیماردر شما ش پذیراز پس 
ور طبه ستان بیمارکه خدماتی سایر کنار در مایشگاه زآو ی دارعکسبرات، تجهیزو، دارتخت، و اتاق خدمات  .دهیممی

 .هستندخدمات این زو جکنید میائه ارل معمو

احی جرخدمات ■

 .دهیممیشش پوند، شومیانجام ستان بیماریک در و هستند زم لشکی پزنظر از که ا رهایی احیجرما 

شده لد متوه تازاد زنوو مادر از اقبت مر

 :دهیممیشش پوشکی پزرت ورضد وجورت وصدر ا رشده لد متوه تازاد زنوو مادر از اقبت مرخدمات این ما 

مادر شیر با دهی شیرزش ومآ■

 .دهیممیشش پوا ردهی شیرهای زشومآتمام ما 

ایمان زاز پس وایمان زمان زدر اقبت مر■

 .دهیممیشش پوا رایمان زاز پس اقبت مرو ستانی بیمارخدمات ما 

مامایی ستار پرخدمات ■

 .دهیممیشش پوا رمامایی ستار پرسط توشده ائهارخدمات ما 

ایمان زاز پیش اقبت مر■

 .دهیممیشش پوا رایمان زاز پیش اقبت مرمایشات زآاز ای عهمجموما 

ایمان زکز مرخدمات ■

 Comprehensive Perinatal Services Programدهنده ائهارتأیید رد ومکه ا رایمانی زاکز مرخدمات ما 
(CPSP) تأیید رد ومMedi-Cal  ،در ایمان زاقبت مرجایگزین ایمان زکز مرخدمات  .دهیممیشش پواست

دنیا به اکز مراین از یکی در ا رود خند زفرهستید مایل اگر  .نددارخطر کم ی داربارکه باشد مینانی زای برستان بیمار
 .کنیدال سؤود خشک پزاز هستید، دار رخوبرزم لحیت صلاز بدانید اهید خومیو رید بیاو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ی تجویزهای ودار

شش پوتحت های ودار

شش پوا رنسخه ن بدوخاص م اقلاز بعضی و ند دارشک پزتجویز به نیاز و هستند ی رروضشکی پزنظر از که می اقلما 
طبق اد، افراین تخصصی د عملکرو از جوزه وحده محدودر ، ارشبکه گان دهندائهارسط توشده تجویز م اقلما  .دهیممی

 .دهیممیشش پوود خهای ودارست فهرهای العملردستو

ست ان فهرقات با عنواند. گاهی اوای استفاده اعضای ما تأیید شدهها هستند که بروستی از دارنده فهرنامه ما در بر گیرودار
ای هرت دوران به صوسازوشکان و دارهی از پزوثر هستند. گرخطر و مؤنامه بیوهای داروند. دارشوجیحی شناخته میهای ترودار

و خطر بیآن در د جوموهای ودارکنید پیدا اطمینان کند میکمک ما به ست فهراین دن کرز روبهکنند. ز میورا بهست راین فهر
و دارآن ما است، ی رروضشما ای برشکی پزنظر از ها ودارست فهراز ج خاری وداریک کند میفکر شما شک پزهستند. اگر ثر مؤ
دهیم. میار قرشش پوتحت ا ر

دهیم: شش میا نیز پوج از شبکه رگان خاردهندائهسط این اری توهای تجویزوم یا دارما اقل

باشد دندان از اقبت مرای برو دارتیکه رصودر ها، شکدندانپز●

مانی درشبکه از ج خارشک پزبه کتبی ع جااریک ه اجازشکی پزه روگتیکه رصودر مانی درشبکه از ج خارشکان پز●
 .استشش پوتحت ع جااراز بخشی ان عنوبه رد وماین و ده کرصادر ا ر

د دارار قرده محدواز ج خاردر ری وفاقبت مریا ی اراضطرخدمات شش پوتحت رد وماگر شبکه، از ج خارشکان پز●

 ساعت به 72ل با حداکثر ف معادان مصراند به میزتوستان میانس بیمارژرج از شبکه یا اوساز خارویک دار♦
و بدهد شما دار

است ط بومر Short-Doyleن وارمت سلخدمات به و داراگر شبکه، از ج خارشکان پز●

است ط بومرن وارمت سلتخصصی خدمات به و داراگر شبکه، از ج خارشکان پز●

ه شماربا ها، ودارست فهراز نسخه یک دریافت ای بریا ددارار قرها ودارست فهردر و داریک اینکه از عاطلای بر
1-800-464-4000)711(TTY  رس دآبه ما سایت وببه انید تومیهمچنین  .بگیریدتماسkp.org/formulary 

 .کنیداجعه مر )بان انگلیسیبه ز(

شکی پزضعیت ویک ای برارآن شما شک پزکه نیست معنی این به ًماولزددارد وجوست فهردر و داریک که اقعیت واین  :جهتو
 .ردکاهد خوتجویز ص بخصو

انه زورمقدار حداکثر 

 .دداردیت محدود، کرزیع توبار هر در ان تومیکه می اقلسایر یا و دارمقدار 

نی مورهوی دارضدبارهای ودار■

ف مصرشش پوهای دیتمحدوخاطر به  .ودشتجویز ی دارضدباری ودارچقدر کند میمشخص کننده تجویز شک پز
ره ودای بری رروضمین تأاز است ت عبارکه کنند، میمشخص ا ری دارضدباری ودارمقدار شبکه شکان پزانه، زور

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/!ut/p/a0/RYw7DsIwEAXPkoLSLCWi4xRgN9Fqs3GsxF7rxUnE7fk0lDMjDQV6Uii8p8gtWeHlw160NMVNbFfo4LIOSX55daMhbwvjRQ8KFCo4ZiZfzAnLpF83136dDE221kNHBRTk53o2xNPlP6g5X497170BLRTt7g!!/
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حله مریک در انید تومیکه نی مورهوی دارضدباری وداران میزبیشترین  .زهور 365یا زه ور 100یا زه ور 30
 .استزه ور 365ف مصرکنید، دریافت 

دیگر م اقلتمام ■

رد ومدر شبکه شکان پز .کندمیتعیین ا رغذایی مکمل یا مات وملزو، دارمقدار و، دارکننده تجویز شک دندانپزیا کتر د
شکی پزلحاظ از شما ای برکه زه ور 100یا زه ور 30مقدار یک با ابطه ردر مکمل م اقلیا مات، وملزو، دارمقدار 

ه خیرذکنید، دریافت شش پوتحت ی ودارحله مریک در انید تومیکه انی میزبیشترین  .ندگیرمیتصمیم است، ی رروض
از که می اقلیا ها ودارمقدار  .استزه ور 100ره ودیک ای برزه ور 100ه خیرذیازه ور 30ره ودیک ای برزه ور 30

 .دگیرنمیار قرشش پوتحت کند، ز تجاوانه زورمقدار حداکثر 

شبکه خانه ودار(است خاص ی وداریا است د محدوار بازدر است خودررد ومی ودارکه سد برنتیجه این به خانه ودارچنانچه 
انه زورشده تجویز ی ودارمقدار است ممکن ، )هاستوداراین از یکی کنید میف مصرکه ویی دارآیا که بگوید شما به اند تومی

 .دهدکاهش زه ور 30ره ودهر در زه ور 30مقدار به ا ر

ها خانهودار

از بخشی و دارنکه آمگر (کنید دریافت پستی ش سفارخدمات طریق از یا شبکه خانه وداریک طریق از ا رود خنسخه باید 
به ود خمنطقه های خانهوداری کارهای ساعتو ها مکانای بر ). باشدده محدواز ج خارانسی ژراواقبت مریا انسی ژراوخدمات 

بان به ز(kp.org/facilitiesرس دآبه ما سایت وبی روبر  (Provider Directory)گان دهندائهاراهنمای رست فهر
TTY(4000-464-800-1ه شماربه اعضا خدمات با یا کنید اجعه مر )انگلیسی  .بگیریدتماس  )711

شناسایی ت کاربا اه همرا رود خنسخه  .ببریدنجا آبه ا رود خنسخه شبکه، خانه وداریک انتخاب از پس 
Kaiser Permanente (Identification, ID)  که هایی ودارتمام از خانه ودارشوید مطمئن  .کنیدائه ارخانه وداربه

 .سیدبپرود خساز وداراز  ًحتمادارید، الی سؤود خنسخه ه باردراگر  .کندپیدا ع اطلدارید، که هایی حساسیتو کنید میف مصر

بعضی  .دهیدش سفارنلین آرت وصبه یا پست طریق از کنید، تلفن قبل از انید تومیکنید، تجدید ا رو داراست زم لهنگامیکه 
اگر  .ردکزیع توما پستی ش سفارنامه برطریق از ان تونمیا رها ودارهمه و پیچند نمیه باردوا رشش پوتحت ی ودارها خانهودار
در گان دهندائهارست فهریا شبکه خانه وداریک به دارید، الی سؤشبکه خانه وداراز آن تهیه یا و داردن کرپست امکان ه باردر

ما پست ویس سرطریق از نها آتهیه که می اقل .کنیداجعه مر )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesرس دآبه ما سایت وب
باشند. میتغییر به محتمل قبلی ع اطلن بدوو مانی زهر در است پذیر امکان

 IIنامه های برودار

دانید ا به شما بدهد. اگر نمیر IIنامه ی بروخانه بگویید در هر بار کمتر از مقدار تجویز شده داروانید به دارتوشکتان میشما یا پز
ال کنید. خانه سؤوانید از دارتواست یا خیر، می IIنامه ی بروای دارنسخه شما بر

Medicare  بخشD 

ابتدا دارید، ا رآن عضویت یا هستید  Dبخش شش پوبا Medicareایط شراجد وودهبو Medi-Calشش پوتحت اگر 
Medicare  بخشD  شش پوتحت ی ودارقات اوگاهی  .کندمیداخت پرا رهزینهMedi-Cal  شش پوتحت است ممکن

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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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Medicare  بخشD اگر  .نباشدMedicare شش پوتحت که ا رویی دارMedi-Cal است ممکن ندهد، شش پواست ده بو
Kaiserعضو اگر  .دگیرار قر Medi-Calشش پوتحت همچنان و داراین  Permanente Senior Advantage 

به کنید، کسب ود خ Dبخش  Medicareویی دارشش پورد ومدر ی بیشترعات اطلاهید خومیو هستید 
) Evidence of Coverageرحطشش پوتحت اقبت مرایای مزاهنمای رچه دفترSenior Advantage اجعه مر )

ود خجیب از داختی پرج مخارداخت پرای برمضاعف کمک دریافت ه نحورد ومدر ا رعاتی اطلانید تومیهمچنین  .نمایید
 .کنیدکسب 

(بخش  Medicareرد ومدر بیشتر عات اطلکسب ای بر D بخش در عضویت ه نحوجمله از(D ،تماس کز مربا  ًلطفا
ایگان رتلفن با انید تومیهمچنین  .بگیریدتماس  TTY)711(0815-443-800-1ه شماربه ما اعضای خدمات 

Medicare  800-1ه شماربه-MEDICARE)1-800-633-4227) (1-877-486-2048(TTY  یا بگیرید تماس
 .کنیداجعه مر )انگلیسیبان زبه (www.medicare.govرس دآبه آن سایت وببه 

انبخشی توو انی توبازخدمات و ها دستگاه

 :ودشده روآبرزیر ایط شرهمه که دهیم میشش پوتی رصودر ا رزیر در شده تشریحانبخشی توو انی توبازخدمات ما 
باشند ی رروضشکی پزنظر از خدمات ●

باشند بهداشتی ایط شریک ع رفای برخدمات ●

باشند ره مزورگی ندزد عملکرو ها تمهارد بهبویا ی گیریادحفظ، در شما به کمک ای برخدمات ●

شکی پزرت ورضشما ای برکه دهد تشخیص شبکه شک پزاینکه مگر کنید، دریافت شبکه کز مریک در ا رخدمات ●
کنید دریافت ی دیگرمکان در ا رخدمات که د دار

 :ودشمیداده شش پورح طسط تود ارمواین 

نی زسوطب ■

در من مزو مستمر یا شدید رد دحس کاهش یا ح اصلی، پیشگیرای برشکی پزنظر از که ا رنی زسوطبخدمات تمام ما 
سرپایی نی زسوطب خدمات  .دهیممیشش پوباشند، ی رروضمی عموو شده شناخته شکی پزمشکل یک د وجونتیجه 

کنید، اجعه مربار دو از بیش اهید خومیاگر  .استد محدوماه در بار دو به  )هازنوسالکتریکی تحریک ن بدویا با (
 .باشیدداشته  )تأییدیهپیش(ز مجویک اضافه خدمات آن دریافت ای برباید 

ی فتاررمت سلهای ماندر■

مثل مانی، درو خدماتی های نامهبرشامل  (Behavioral Health Treatment, BHT)ی فتاررمت سلمان در
عملی د عملکرحداکثر بازیابی و د رشبه که ود شمیر محوک مدری فتاررمداخله های نامهبرو دی برکاری فتاررتحلیل 

 .کندمیکمک رد فیک 

به که باشید داشته هایی فتاررباشید، داشته سال  21از کمتر شما که دهیم میشش پوا ر BHTخدمات تی رصودر ما 
نت، خشوخشم، از تند عبارآن از هایی نهنمو(کند ایجاد اختلل شما اجتماعی و گی ادخانوگی ندزدر جه توقابل شکل 

ثبات شکی پزنظر از و  )تباطاری ارقربرهای تمهاریا /ودن کری بازگی، ندزهای تمهاردر مشکل یا ار، فرنی، دزخو
 .باشیدداشته 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

http://www.medicare.gov/
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احل مراز یک هر انگیختن برطریق از یا ی فتاررتقویت و مشاهده از استفاده سیله وبه ا رها تمهار BHTخدمات 
جمله از  .ندندارمایشی زآجنبه و هستند اتکا قابل اهد شواساس بر  BHTخدمات  .دهندمیزش ومآرا گهدففتار ر

تحلیل و جامع ی فتاررمان درشناختی، ی فتاررمداخله های بستهی، فتاررت مداخلبه ان تومی BHTخدمات نه نمو
 .ردکهاشاردی برکاری فتارر

به ند، شوتجویز ز مجوای دارشناس نواریا شک پزیک سیله وبه باشند، ی رروضشکی پزنظر از باید  BHTخدمات 
 .باشندداشته انی همخوشده تأیید مان دررح طبا که دند گرائه ارشکلی به و باشند سیده ر Medical Groupتأیید 

 :ماندررح ط
اند تومیو باشد شده تهیه است تیسم اوای برایط شراجد ودهنده ائهاریک که شبکه دهنده ائهاریک سط توباید  ●

یک یا تیسم اوای برایط شراجد وسانی رخدماتشناس کاریک تیسم، اوای برایط شراجد ودهنده ائهاریک سط تو
دد گرا اجرتیسم اوای برایط شراجد وسانی رخدماتتخصصی غیرشناس کار

ایط شراجد ودهنده ائهارسط توکه باشد مشخص مان زمدت یک ول طدر سنجش قابل شخصی اهداف ی حاو ●
است شده تایید و تهیه مان درتحت عضو جهت تیسم اوای بر

نیاز رت وصدر و فته گرار قربینی بازرد ومتیسم اوای برایط شراجد ودهنده ائهارسط تویکبار ماه شش هر حداقل  ●
دد گرحاصل

است هماهنگ اهد شوبر مبتنی  BHTهای هشیوبا ها مداخلهکه کند حاصل اطمینان  ●

انی ناتوهای نامهبرسه، مدرشکی، پزاقبت مر )گاندهندائهار(دهندهائهاریا /والدین وبا اصلی های هماهنگیشامل  ●
باشد ها نامهبرسایر  )داشتنمصداق رت وصدر (و ایالتی، 

باشد شکی پزاقبت مردهنده ائهار/الدینوکت مشارو پشتیبانی ش، زموآشامل  ●

رد ومکار جی وخرسنجش و زیابی ارمعیار و د گیرار قرمان درتحت باید که عضو ی فتاررمت سلهای انیناتو ●
دهد رح شا ری فتارراهداف به دستیابی کیفیت سنجش ای براستفاده 

مقاصد و اهداف به یافتن دست ای برنیاز رد ومالدین وکت مشاران میزو ساعات، تعداد خدمات، ع نوشامل  ●
باشد عضو فت پیشرش ارگزو زیابی ارمانی زاصل فوو ح، طر

کند استفاده بالینی شده ثابت ایی کاربا اهد شوبر مبتنی های هشیواز تیسم اویا شدی راگیر فرت اختللمان دردر  ●

یافت اهند خوخاتمه نها آدن نبومتناسب رت وصدر یا مان درمقاصد و اهداف تحقق رت وصدر  BHTخدمات  :جهتو

 :دهیمنمیشش پوا رزیر د ارمو
● BHT  د ندارد وجوبالینی ایای مزدریافت انتظار که مانی زدر شده ائهرا

ند دارشی زموآیا انه زوراقبت مراحتی، استرجنبه لً اصوکه خدماتی  ●

مانی درنامه بریک در مادر یا پدر کت شرهزینه داخت بازپر ●

باشد تفریحی یا شغلی هدف که دی ارمودر مان در ●

انه زورگی ندزهای فعالیتدر کمک جهت  : (i)ودشمیائه ارد ارمواین در  ًعمدتاکه ستی سرپرهای اقبتمر ●
و ان، دیگریا عضو ایمنی حفظ ای بر (ii)، )شخصینظافت حفظ و دن رخوغذا شیدن، پولباس دن، کرحمام مانند (

(iii) ود شائه ارای فهحری زموآکاریا ها تمهارن بدواشخاص سط تواند تومی

های چشمهها، احتگاهاستربه د محدونه ی ولشامل م، سومرغیرهای محیطدر شده ا اجرهای لواریا م ازلوخدمات،  ●
ها کمپو معدنی آب 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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است ل مسئونی قانولحاظ به که شخصی یا نی، قانوقیم الد، ویک سط توشده ائهارخدمات  ●

( TTY 711)ه شماربه اعضا خدمات با ال سؤنه گوهررت وصدر   .بگیریدتماس 1-800-464-4000

قلبی انبخشی تو ■

 .دهیممیشش پوسرپایی یا ی بسترحالت در ا رقلبی انبخشی توخدمات ما 

ام بادوشکی پزات تجهیز ■

به که خدماتی سایر و ات تجهیزشکی، پزم ازلوه اجاریا خرید ما  .نددارنیاز تأییدیه پیشبه ام بادوشکی پزات تجهیز
شما ای برقبل از وده بویرروضشکی پزنظر از سیله وآن که دهیم میشش پوتی رصودر ا رددارنیاز شک پزتجویز 
 .باشدشده تأیید 

شنده وفرما  .کندمیده روآبرا رشما شکی پزهای نیازکافی ان میزبه که است د محدودی استاندارات تجهیزبه شش پو
قیمت یا دانید گربرما به ا رآن باید یا دهیم، نمیار قرشش پوتحت دیگر ا رسیله ویک که مانی ز .کنیممیانتخاب ا ر

 .کنیدداخت پرما به ا رار بازدر آن نه لعاد

سمعک  ■

دریافت نسخه یک ود خشک پزاز و است ی رروضشکی پزنظر از سمعک داشتن ود شمشخص ایی شنومایش زآدر اگر 
کند، میده روآبرا رشما شکی پزهای نیازکه سمعک ع نوترین انزاربه شش پو .داداهیم خوشش پوا رآن هزینه ما کنید، 
دهیم، میشش پوا رسمعک یک فقط ما  .کندضه عرا رسمعک کسی چه که فت گراهیم خوتصمیم ما  .ودشمید محدو
ن زدجا ای بروش گهای قالبما  .باشدنیاز وش گهر ای برسمعک یک به بهتر بسیار نتیجه کسب ای برنکه آمگر 

و نظافت ای براجعه مرسمعک، صحیح د عملکراز اطمینان ای برشک پزبه ویزیت د، استانداری باتربسته یک سمعک، 
 .دهیممیشش پوا رشما سمعک تعمیر البته و ن زدجا 

خانه در مانی دراقبت مرخدمات  ■

سط توتجویز و م زولرت وصدر ا رشما خانه در شده ائهارمانی دراقبت مرما کنند، صدق زیر د ارموتمام که مانی ز
 :دهیممیشش پوشک پز
 )باشیدشده د محدو ًاساسااده خانوعضو یا ست دویک خانه یا تان خانهدر (باشید شده نشین خانه  ●

باشد مانی درگفتار یا مانی درکاراپی، ترفیزیومتخصص ستار، پریک ف رطاز خدمات دریافت مند نیازشما ضعیت و ●

باشد میممکن لتان منزدر شما مانی درخدمات ل کنترو ت نظارکه دهد تشخیص شبکه شک پزیک  ●

رد کائه ارشما ل منزدر ثر مؤو ایمن رت وصبه ان تومیا رخدمات که دهد تشخیص شبکه شک پزیک  ●

کنید دریافت شبکه گان دهندائهاراز ا رخدمات شما  ●

 :قبیلاز ند، شومید محدو Cal‑Mediشش پوتحت خدمات به خانه در مانی دراقبت مرخدمات 
ت وقنیمه تخصصی ی ستارپرخدمات  ●

ت وقنیمه خانگی بهداشت کار مدد ●

شکی پزاجتماعی خدمات  ●

شکی پزم ازلو ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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شکی پزهای دستگاهو ات تجهیزم، ازلو■

شش پوا رایی، شنوایمپلت های دستگاهجمله از اند، سیدهرکتر دتأیید به و هستند ی رروضشکی پزنظر از که می ازلوما 
 .باشندشده تأیید شما ای برقبل از باید ی لوژوراوو می استوم ازلو .دهیممی

مانی درکار■

مان، درمانی، دری ریزنامهبرشغلی، مان درزیابی ارجمله از باشند، ی رروضشکی پزنظر از که مانی درکارخدمات ما 
 .دهیممیار قرشش پوتحت ا رمانی درکاربه ط بومرای هرمشاوخدمات و اهنمایی ر

تز وپر/دنسیتوار■

تی رصودر ا راند شدهتجویز شکتان پزسط توو هستند ی رروضشکی پزنظر از که خدماتی و تز وپرو زتوارم ازلوما 
کافی ان میزبه که است د محدودی استاندارات تجهیزبه شش پو .باشندشده تأیید شما ای برقبل از که دهیم میشش پو

 .کنیممیانتخاب ا رشنده وفرما  .کندمیده روآبرا رشما شکی پزهای نیاز

اپی ترفیزیو■

مان، درمانی، دری ریزنامهبراپی، ترفیزیوزیابی ارجمله از باشند، ی رروضشکی پزنظر از که جسمی مانی دراقبت مرما 
 .دهیممیار قرشش پوتحت ا رضعی موهای وداراز استفاده و اپی ترفیزیوبه ط بومرای هرمشاوخدمات و اهنمایی ر

ی ریوانبخشی تو■

 .دهیممیشش پوا رشده تجویز شک پزسط توو است ی رروضشکی پزنظر از که ی ریوانبخشی توما 

ای فهحری ستارپرکز مرخدمات ■

نظر از که ای فهحری ستارپرکز مرخدمات کنید، پیدا نیاز اقبت مراز بالیی سطح به و باشید داشته لیت معلواگر 
اقبت مربا ز مجوای دارکز مریک در تخت و اتاق هزینه خدمات این  .دهیممیشش پوا رهستند ی رروضشکی پز
 .دگیرمیبر در ساعته  24رت وصبه ا رتخصصی ی ستارپر

مانی درگفتار ■

تعداد در هایی دیتمحدواست ممکن  .دهیممیشش پوا راست ی رروضشکی پزنظر از که مانی درگفتار ما 
 .باشیدداشته ماه هر در مانی درگفتار شک پزهای ویزیت

ی داربرعکسو مایشگاهی زآخدمات 

بر مختلف فته پیشری داربرتصویرایندهای فر .دهیممیشش پوا ری بسترو سرپایی بیمار ایکس اشعه و مایشگاهی زآخدمات ما 
 .ودشمیداده شش پوشکی پزام الزاساس 

من مزهای یبیمارمدیریت و متی سلو ی پیشگیرخدمات 

ح است: شش طرد زیر تحت پوارمو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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انه پیشگیرهای فعالیتشده صیهتوهای اکسنوای برتی رمشوکمیته ●

اده خانوتنظیم خدمات ●

مت سلمنابع و خدمات ه ادار Bright Futuresهای صیهتو●

نان زای برویی دارانجمن سط توشده صیهتوانه پیشگیرخدمات ●

سیگار رک تخدمات ●

 Bو  Aاقدام ه روگمتحده ت ایالانه پیشگیرخدمات شده صیهتوانه پیشگیرخدمات ●

لد توبین فاصله و ند زفرتعداد تعیین انایی توتا هستند ری آودنزرفسن در که ود شمیائه اراعضایی به اده خانوتنظیم خدمات 
به شما  .دگیرمیبر در ا رو دارو غذا مان سازتأیید رد ومری آودنزرفل کنترهای روشتمام خدمات این  .باشندداشته ا رندان زفر

 .کنیدمیدریافت او از ا رنیاز رد ومخدمات و انتخاب ا رود خده محدودر نظر رد ومشک پزعضو، یک ان عنو

Kaiserاده خانوتنظیم خدمات ای بر Permanente ،اقبت نده مردهائهنان و ارزایمان/متخصص زسی به متخصص امکان دستر
ع جان نیاز به دریافت ارانید بدوتواده میای خدمات تنظیم خانود. برد دارجوو (Primary Care Provider, PCP)لیه او
Kaiserبا که کنید انتخاب ا رمانگاهی دریا شک پزتأییدیه، پیشیا  Permanente  تنظیم خدمات هزینه ما  .نیستتباط اردر

داخت. اهیم پرا خوکنید رشک یا کلینیک دریافت میای که از پزادهخانو

ن وارمت سلخدمات 

 :ودشمیداده شش پورح طسط تود ارمواین 

سرپایی رت وصبه ن وارمت سلتخصصی خدمات ■

یک به اجعه مرای بر .دهیممیشش پوا رند شومیاهم فرشبکه دهنده ائهاریک سط توکه ن وارمت سلخدمات ما 
Kaiserشبکه داخل در ن وارمت سلمتخصص  Permanente  ن وارمت سلمتخصص یک  .نداریدنیاز ع جااربه

ملیم گی دافسرچار دکه کند مشخص شما ن وارمت سلی بالگرغرنتایج اگر  .کندمشخص ا رشما اختلل سطح اند تومی
ا رن وارمت سلخدمات انیم تومیما برید، میج رنی فتاررد عملکریا عاطفی انی، ورت اختللاز یا هستید خفیف یا 
 :دهیممیشش پوا رن وارمت سلخدمات این ما  .کنیمائه ار
سرپایی رت وصبه ن وارمت سلتخصصی خدمات ●

 )مانیدرنوار(هی وگرو دی فررت وصبه ن وارمت سلای مداوو زیابی ار♦

باشد ی رروضن وارمت سلضه عارزیابی ارای برکه هنگامیانشناختی ورمایش زآ♦

مانی درو داربر ت نظارو ل کنترر منظوبه سرپایی ان بیمارای برخدمات ♦

شکی انپزوره رمشاو♦

شما ن وارمت سلضعیت ومان درای بر )نیستی بستربیمار که مانی زدر شده تجویز (سرپایی های ودار●
 )کنیداجعه مر »یتجویزهای ودار«به (

و مایشگاهی زآخدمات «به (شما ن وارمت سلضعیت ومان دربه ط بومرمایشگاهی زآو ی دارعکسبرخدمات ●
 )کنیداجعه مر »یدارعکسبر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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Kaiserسط توکه ن وارمت سلخدمات ه باردربیشتر عات اطلکسب ای بر Permanente ه شماربا انید تومیود شمیائه ار
1-800-464-4000)711(TTY  بگیریدتماس. 

ن وارمت سلتخصصی خدمات به که کند مشخص شما ن وارمت سلی بالگرغرنتایج اگر 
(Specialty Mental Health Services, SMHS)  ای برا رشما شکتان پزدارید، نیاز

 .داداهد خوع جاارستان شهرن وارمت سلرح طبه زیابی ار

ن وارمت سلتخصصی خدمات  ■

های معیاراز دار رخوبرو ذینفع اد افربه ا ر (SMHS)ن وارمت سلتخصصی خدمات ستان، شهرن وارمت سلهای رحط
 :دبگیربر در ا رزیر سرپایی و ی بسترخدمات اند تومی SMHS.دهندمیائه ار Medi-Calدر شکی پزامی الز
 :سرپاییخدمات  ●

 )جنبیخدمات و ی روبازپرمان، درنامه، برایجاد ها، زیابیار(ن وارمت سلخدمات  ♦

ویی دارحمایت خدمات  ♦

انه زورمان درده فشرخدمات  ♦

انه زورانبخشی توخدمات  ♦

انی بحرهای ضعیتودر مداخله خدمات  ♦

انی بحرهای ضعیتوتثبیت خدمات  ♦

هدفمند دی رمومدیریت خدمات  ♦

مانی درفتار رخدمات  ♦

 (Intensive Care Coordination, ICC)ده فشراقبت مرهماهنگی  ♦

 Based Services, IHBS)‑(Intensive Homeخانگی ده فشرخدمات  ♦

 (Therapeutic Foster Care, TFC)اده خانودر رد فاز مانی دراقبت مر ♦

 :اقامتیخدمات  ●

ن گسالربزاقامتی مان درخدمات  ♦

انی بحرهای ضعیتواقامتی مان درخدمات  ♦

 :یبسترخدمات  ●

حاد انی ورایط شردر ستان بیماردر ی بسترخدمات  ♦

انی ورستان بیماردر ی بستربا ای فهحرخدمات  ♦

ن وارمت سلکز مرخدمات  ♦

ائه ارستان شهرن وارمت سلرح طسط توکه ن وارمت سلتخصصی خدمات ه باردربیشتر عات اطلدریافت ای بر
نلین، آرت وصبه ها ستانشهرایگان رهای تلفنه شمارتمام یافتن ای بر .بگیریدتماس ستان شهربا انید تومید، شومی
بان به ز(http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxاز 

 .نماییددید باز )انگلیسی
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اد ف موءمصرمان اختلل سوخدمات در

 :ماشش پوتحت د ارمو
 PCPیک سط توهنگامیکه ا مداوای برع جاارو مدت تاه کومداخله الکل، ف ءمصرسوسرپایی های یبالگرغر●

 .دهیممیشش پوا رباشد شده ائه ار

است ی رروضشکی پزنظر از که ئم، علحذف مدیریت ای برستان بیماردر ی بستراقبت مر●

ستان انی شهروح بهداشت را از طراد، از جمله خدمات اقامتی، باید این خدمات رف موءمصرمان اختلل سوای سایر خدمات دربر
از نلین، آرت وصبه ود خستان شهرن وارمت سلرح طایگان رتلفن ه شماریافتن ای برد دریافت کنید. خو

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx )بان انگلیسیبه ز( 
 .نماییددید باز

اطفال تخصصی خدمات 

 :Kaiser Permanenteشش د تحت پوارمو

ای هردهنگام و دووای زی و مداوی، تشخیص بیماربالگرخدمات غر●
.(Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) 

شش ا پوک ردمت کوهای سلویزیت Kaiser Permanente سال داشته باشید، 21ندتان زیر زاگر شما یا فر●
مانی است. ی، تشخیصی و دربالگرانه، غرای جامع از خدمات پیشگیرعهک مجمودمت کوهای سلدهد. ویزیتمی

●Kaiser Permanente د کان کمک شودکند تا به کواهم میا فردهد و حمل و نقل رتیب میهایی ترنوبت
ا دریافت کنند. د رد نیاز خوراقبتی موخدمات مر

دهنگام وهای منظم باشد که در تشخیص زیبالگرمت و غرهای سلاند شامل چکاپتوانه میاقبت پیشگیرمر●
شکی، دهان و دندان، ت پزکند به دنبال مشکلشکتان کمک میهای منظم به پزشک شما کند. چکاپت به پزمشکل

 خدمات Kaiser Permanenteاد در شما باشد. ف موءمصرانی و اختلل سووایی، بهداشت ربینایی، شنو
اقبت های منظم شما نباشد. مرل چکاپدهد، حتی اگر در طوشش مین نیاز باشد پومان که به آا در هر زی ربالگرغر

 باید Kaiser Permanenteندتان باشد. زی شما یا فرروهای ضراکسناند شامل وتوانه همچنین میپیشگیر
های اقبتمان و هر ویزیت مرا در هر زی رروهای ضراکسنشده ونویسیکان نامداطمینان حاصل کند که تمام کو

بهداشتی انجام دهند. 

ی مشاهده شد، ممکن است خدمات بالگرل چکاپ یا غرانی یا جسمی در طووهنگامی که مشکل بهداشت ر●
شکی باشد و ت پزروای ضراقبتی دارد داشته باشد. اگر خدمات مرجون مشکل وفع یا کمک به حل آاقبتی جهت رمر

Kaiser Permanente دهد. این خدمات شش میای شما پوا برن خدمات رنها باشد، آداخت هزینه آل پرمسئو
تند از: عبار

ستان اقبت در بیمارستار متخصص و مرشک، پرپز♦

متی شما هایی جهت حفظ سلاکسنو♦

مانی مانی و گفتار دراپی، کار درترفیزیو♦

ها باشد سایل و دستگاهشکی، وات پزاند تجهیزتول، که میمت در منزخدمات سل♦

اند عینک یا سمعک باشد توایی، که میمان بینایی و شنودر♦

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
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شدی های رانیتیسم و سایر ناتوت طیف اوای اختللی برفتارمت رسلمان در♦

مت ش سلزمودی هدف و آردی، مدیریت مورمدیریت مو♦

های یادی، ناهنجارزهای ناهنجار بدن با علل نقص مادرمیم ساختارح یا تراحی جهت اصلمیمی، جراحی ترجر♦
ی طبیعی. د، یا ایجاد ظاهرد عملکرر بهبوی به منظور یا بیمارمونت، توما، عفووشدی، ترر

اقبتی نباشد، ن خدمات مرداخت هزینه آل پرمسئو Kaiser Permanenteشکی باشد و ت پزروای ضراقبتی داراگر خدمات مر
تند از: ا دریافت کنید. این خدمات عبارد ردنیاز خوراقبت صحیح مود مراهد کربه شما کمک خو

اد ف موءمصرانی و سووت بهداشت رای اختللانبخشی برانی و توتومان و خدمات بازدر●

دنسی باشد تواند ارتوت دهان و دندان، که میمان مشکلدر●

صی ستار خصوخدمات پر♦

شکی پزچشم خدمات 

 :ماشش پوتحت د ارمو
Kaiserسط تونها آدن بوایط شراجد وکه اعضایی ای برعینک ● Permanente  داشتن با د، شومیمشخص

 :ایطشراین 

یا باشند؛ داشته سن سال  21زیر ♦

باشند ای فهحری ستارپرکز مریک در ♦

ی دارباراز پس ان ردوول طدر دار بارنان زای برعینک ●

بار یک ماه  24هر چشم منظم معیانه ●

 :دهیممیشش پوا رزیر خدمات باشید، ایط شراجد واگر 

عینک ■

باشید داشته دیوپتر  0.75حداقل ای برنسخه یک هنگامیکه ماه  24هر در  )هالنزوقاب (طبی عینک ●

شما های عینکیا باشید داشته دیوپتر  0.50با ل معادحداقل ی تغییراگر ماه  24مدت ف رظعینک تعویض ●
یادداشتی طی بایستی  .باشیدده نبومقصر شما و  )ردکتعمیر ا رها آنان نتوو (ند شوشکسته یا دیده دزد، مفقو

که مانی زاز اگر  .استشده شکسته یا فته، رقت سربه شده، د مفقوعینکتان نه چگوکه دهید ع اطلما به 
قبلی عینک قاب شکل همان به جدید عینک قاب د، گذرمیماه  24از کمتر اید دهکردریافت ا رود خعینک 

 .ودباهد خو )دلر 80تا (

ها لنز■

 .کندمیتهیه ایالتی لت دوا رتعویضی یا جدید عینک های لنز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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عینک فریم ■

 80از بیش آن قیمت که کنید انتخاب فریمی اگر  .استتر کمیا دلر  80نها آقیمت که تعویضی یا جدید های فریم
 .دازیدبپرا ردلر  80و فریم قیمت ت التفاومابهباید باشد، دلر 

ص مخصوتماسی های لنز■

در چشم هر ای بر )زیعتوو دادن ار قرشامل (شکی پزرت ورضبا تماسی لنز دو ، )عنبیهفقدان (نیریدیا آای بر●
ماه  12هر 

ماه،  24هر  )نیریدیاآبه ط بومرتماسی های لنزجز به (است ی رروضشکی پزنظر از که تماسی لنز جفت یک ●
بسیار دید عینک، با مقایسه در ها لنزاین از استفاده با که کند مشخص متریست اپتویا شبکه شک پزیک اگر 
داشت اهید خوی بهتر

یا د مفقوها لنزکه تی رصودر اه م 24نی مازصله فادر شکی پزنظر از ی رروضسی تمای هالنزن ردکین یگزجاینه هز●
 .دانفتهرقت سربه یا ده شدمفقوشما ی هالنزنه چگوکه هید دلع طامابه یتادداشیطی یستی با .ندشوده دیدز

تحقیقاتی خدمات 

ند گیرمیار قرمطالعه رد ومها انسانی روبر که شکی پزخدمات سایر و ها ویهرات، تجهیزها، وداراز تند عبارتحقیقاتی خدمات 
د وجوزیر ایط شرتمام که کنیم میائه ارمانی زفقط ا رتحقیقاتی خدمات ما  .خیریا هستند ایمن و ثر مؤآیا که ود شمشخص تا 

 :باشدداشته 
د نشومنجر ضعیت ومان دربه کافی ه اندازبه د استاندارمان در●

نکند ی گیرجلودهنگام وزرگ میا نده ورپیشلیت معلواز د استاندارمان در●

باشد داشته وی قایمنی و فقیت موسابقه خدمات دهنده ائهار●

 .نباشدهشی وپژمطالعه تکل وپریک از بخشی خدمات ●

یا دهد میایش افزجهی توقابل ور طبه ا رعمر ول طخدمات که باشد داشته د وجوانتظار این منطقی حد در ●
ود شمیانه زورهای فعالیتانجام انایی توحفظ یا بازیابی باعث 

است خوای درشکی مستقل برسی پزرد بررعات بیشتر در موای کسب اطلند. برتأییدیه نیاز دارتمام خدمات تحقیقاتی به پیش
(«فصل شکی« در سی مستقل پزرخدمات تحقیقی، به »بر  .کنیداجعه مر »)تمشکلحل و دهی شارگز6

 («NEMT»)ی اراضطرغیر شکی پزجابجایی 

ار قرمحل در ر حضوجهت ا رتاکسی یا قطار س، اتوبوو، درخواز استفاده انایی توشکی پزیا جسمی نظر از که مانی ز
و کنید استفاده  («NEMT»)ی اراضطرغیر شکی پزجابجایی از که هستید دار رخوبرحق این از باشید، نداشته قات مل

Kaiser Permanente دریافت از پیش  .ردکاهد خوداخت پرا رشما شکی پزیا جسمی ضعیت وهای هزینهNEMT  باید
مشخص ا رجابجایی مناسب ع نوشما، مانی درضعیت وتناسب به شک پزو کنید ائه ارا رخدمات است خودرود خشک پزطریق از 
 .ردکاهد خو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.
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NEMT باشدایی هوجابجایی یا ویلچر ون ی، بارون نس، لمبوآیک اند تومی.NEMT  نیستتاکسی یا س اتوبوو، درخویک. 
Kaiserباشید، داشته نیاز ود خویزیت محل به جابجایی به که تی رصودر  Permanente هزینه ترین انزاردهد میه اجاز

NEMT ا رویلچر ون سیله وبه جابجایی انایی توشکی پزیا جسمی نظر از اگر مثال، ای بریعنی، این  .ودشداخت پرشما ای بر
استفاده ایی هوانتقال از دارید حق تی رصودر فقط شما  .ردکاهیم نخوداخت پرا رنس لمبوآاز استفاده هزینه ما باشید، داشته 
 .باشدنداشته د وجومینی زجابجایی ع نوهیچ از استفاده امکان تان شکیپزضعیت وخاطر به که کنید 

NEMT  ودشاستفاده ایط شراین در باید: 
انید تونمییا باشد؛ نیاز آن به شکی پزیا جسمی نظر از است، شده مشخص شک پزکتبی تأییدیه در که ر همانطو●

 .کنیداستفاده ویزیت محل به سیدن رای برون یا و درخوتاکسی، س، اتوبواز شکی پزیا فیزیکی رت وصبه 

نیاز کمک به ود خمان درمحل یا و درخواقامت، محل به انتقال ای برذهنی، یا جسمی انی ناتود وجودلیل به ●
 .باشیدداشته 

ود شتأیید قبل از و است خودرشبکه شک پزیک وی ساز ●

اهد خوتجویز ا رشما های نیازبه جه توبا  NEMTع نوبهترین دارید، نیاز  NEMTبه که کند مشخص شما شبکه شک پزاگر 
 .فتگراهیم خوتماس شما با جابجایی مان زی ریزنامهبرای برما  .ردک

 NEMTهای دیتمحدو

ار قرمحل به انتقال ر منظوبه خدمت آن دریافت ای بردیتی محدوهیچ کند، تجویز شما ای برا ر NEMTدهنده ائهاریک اگر 
Kaiserشش پوتحت شکی پزقات مل Permanente شش پوتحت ویزیت ع نواگر  .داشتاهد نخود وجوMedi-Cal 

Kaiserطریق از نه اما باشد  Permanente ، ا رشما انتقال تیب تر )امکانرت وصدر (و دهیم میع جاارا رشما ما
 .داداهیم خو

د؟ شونمیشامل دی ارموچه 

س دستردر جابجایی های روشسایر یا تاکسی س، اتوبوو، درخواز استفاده با بدهد ه اجازشما به ذهنی و جسمی ضعیت واگر 
ویس سرنباشد،  Medi-Calشش پوتحت طه بومرخدمات اگر  .شداهد نخوائه ارجابجایی وید، برود خشکی پزقات ملمحل به 

 .ددارد وجواعضا اهنمای رکتابچه در شش پوتحت خدمات از ست فهریک  .شداهد نخوائه ارنقل وحمل

عضو ای برهزینه 

 .داشتاهد نخود وجوای هزینههیچ د، شوتأیید ما وی ساز که مانی زدر جابجایی 

 («NMT»)شکی پزغیر جابجایی 

شکی غیرپزجابجایی از انید تومی، Medi-Calشش پوتحت خدمات ای برقات ملار قریک از د آمو ترفهنگام در 
(«NMT»)  کنیداستفاده. 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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Kaiser Permanente  شش پوتحت خدمات ای برشکی پزقات ملار قربه سیدن رای بردهد میه اجازشما بهMedi-Cal ،
های نیازبا که  NMTع نوهزینه کمترین ما  .کنیداستفاده صی خصو/میعموهای روشسایر یا س اتوبوتاکسی، و، درخویک از 
 .دانیممیمجاز ا رباشد داشته انی همخوشما شکی پز

س، اتوبوت کارنقل، و حمل ار گزکارطریق از نه و شده اهم فرذینفع وی ساز که شخصی وی رودخبا نقل و حمل هنگام 
وی رودخبا نقل و حمل  .دانیمگرمیباز شما به شده دهپیمومسافت اساس بر ا رهزینه ما قطار، بلیط یا تاکسی کوپن 

قبل از که  Medi-Cal)ابط ضواساس بر (د گیرمیار قرشش پوتحت مانی زمسافت، اساس بر هزینه داخت بازپرو شخصی 
نسبت تصمیمات اتخاذ ای براستفاده رد ومهای معیاراز ع اطلو ز مجواست خودرای بر .باشدشده تأیید  )سفرانجام از پیش (

ه باردرال سؤنه گوهراند تومیهمچنین نماینده  .بگیریدتماس  TTY)711(6230-299-844-1ه شماربا ز،مجور صدوبه 
 .دهدپاسخ ا رشده طی مسافت ای ازبه داخت بازپر

ی کارز روسه حداقل  ًلطفا، Medi-Calشش پوتحت خدمات از یکی به فتن رجهت  NMTخدمات است خودرای بر
Kaiserنقل و حمل خدمات دهنده ائهاربا ود خقات ملار قراز پیش  )جمعهتا شنبه دو( Permanente  ه شماربه

مانزدر  ًلطفا .بگیریدتماس ت وقع اسردر انسی، ژراوقات ملار قرد وجورت وصدر یا بگیرید تماس 1-844-299-6230
 :باشیدداشته ماده آا رزیر د ارموتماس 

Kaiserشناسایی ت کار● Permanente ود خ

ود خشکی پزویزیت مان زو تاریخ ●

وید رمیکه محلی نشانی و شوید ار سونجا آاز است زم لکه نشانی ●

دید گربرمبدأ به دارید نیاز آیا ●

 )شکیپزاقبت مردهنده ائهاریا نی قانوقیم /یولمثال، ای بر(رد کاهد خواهی همرا رشما شخصی آیا ●

 NMTهای دیتمحدو

Kaiserشش پوتحت شکی پزقات ملار قرمحل به انتقال ر منظوبه  NMTدریافت ای بردیتی محدوهیچ  Permanente 
مت سلرح طمت، سلرح ططریق از نه اما د دارار قر Medi-Calشش پوتحت قات ملار قرع نواگر  .داشتاهد نخود وجو
 .ردکاهد خوکمک آن تنظیم در شما به یا داد اهد خوار قرشما اختیار در ا رجابجایی نامه بر

د؟ شونمیشامل دی ارموچه 

 :اگرود شنمی NMTشامل 
دیگر ع اانویا ویلچر ون ی، بربارون نس، لمبوآبه شش پوتحت خدمات دریافت ای برشکی پزنظر از ●

NEMT  باشدنیاز. 

نیاز کمک به مان درمحل یا و درخواقامت، محل به انتقال ای برذهنی، یا جسمی مشکل د وجودلیل به ●
 .باشیدداشته 

 .دندارار قر Medi-Calشش پوتحت خدمات این ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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عضو ای برهزینه 

ی باشد، هیچ روضر Medi-Cal یا Kaiser Permanenteشش اکز خدمات تحت پوگشت به یکی از مرفت و براگر ر
د. شوای این خدمت اعمال نمیای برهزینه

میمی تراحی جر

 :ماشش پوتحت د ارمو
اند ناشی از نقص تود. این مشکل مید دارجوهای بدن شما واقعی که مشکلی در یکی از قسمتاحی در موجر●

ت روای ضرن دارد بهتر آن قسمت یا عملکرمیم ظاهر آای ترا که برسیب باشد. ما خدماتی ری یا آادی، بیمارزمادر
دهیم شش میشکی باشد، پوپز

پستان و پستان آن میمی تراحی جرما است، ی رروضشکی پزلحاظ از که پستان از قسمتی یا تمام داشتن براز پس ●
داشتن براز پس رم وبه ط بومرخدمات همچنین  .دهیممیار قرشش پوتحت ا رمشابه ظاهر ایجاد هدف به دیگر 
دهیم. میشش پوا ری لنفاوغدد 

شش ما نیست. د تحت پوئی در ظاهر شما منجر شوهایی که به تغییر جزاحیجر

بالینی مایی زآکاربا تبط مرخدمات 

زیر ایط شرهمه که دهیم میشش پوتی رصودر ا رکنید میدریافت طان سربالینی مایی زآکاربا ابطه ردر که خدماتی ما 
 :ندشوده روآبر

 .دادیممیشش پوا رنها آدند نبوبالینی مایی زآکاربا ابطه ردر خدمات اگر اینکه ●

ضه عاریا طان سرای مداوبا ابطه ردر مایشی زآتکل وپراساس بر بالینی مایی زآکاردر کت شرایط شراجد وشما ●
قطع ضه عارفت پیشرد ونراینکه مگر د، دارد وجورگ ماحتمال که ای ضهعار(کند میتهدید ا رگی ندزکه ی دیگر

 :استشده مشخص زیر های روشبه که ر همانطوهستید؛  )ودش

Kaiserشبکه دهنده ائهار♦ Permanente  د بگیرتصمیم رد وماین در

کند تأیید ا رتشخیص این که دهید ار قرما اختیار در ا رعلمی و شکی پزعات اطلشما ♦

Kaiserشبکه دهنده ائهارهر اگر ● Permanente یک ان عنوبه ا رشما بالینی، مایی زآکاردر کننده کتشر
Kaiserشبکه دهنده ائهارطریق از باید شما د، بپذیربالینی مایی زآکاردر کننده کتشر Permanente  در
 .باشدشما گی ندزمحل ایالت ج خاردر بالینی مایی زآکاراینکه مگر کنید، کت شربالینی مایی زآکار

است شده تصویب بالینی مایی زآکاریک بالینی مایی زآکار●

ی، پیشگیربه ط بومربالینی مایی زآکار IVحله مریا  IIIحله مر، IIحله مر، Iحله مریعنی  »شدهتصویب بالینی مایی زآکار«
 :باشدداشته ا رزیر امات الزاز یکی باید بالینی مایی زآکار .کندمیتهدید ا رگی ندزکه ی دیگرضه عاریا طان سرای مداویا تشخیص 

تحت مریکا آی ودارو غذا مان سازسط توو شده انجام جدید ی ودارهشی وپژد برکارتحت هش وپژیا مطالعه ●
باشد سی ربر

باشد مستثنی جدید ی ودارهشی وپژد برکاراز که باشد ویی دارمایش زآهش، وپژیا مطالعه ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 :باشدشده جه دبومین تأیا تأیید زیر های مانسازاز یکی سط توهش وپژیا مطالعه ●

مت سلملی سسات مؤ♦

ی بیماری پیشگیرو ل کنتراکز مر♦

بهداشتی اقبت مرکیفیت و هش وپژمان ساز♦

 Medicaidو  Medicareخدمات اکز مر♦

نشسته بازان بازسرر امورت ازویا ع دفارت ازویا ق وفنهادهای از یکی ی همکارکز مریا ه روگ♦

های هزینهکمک ای برمت سلملی سسات مؤدهای هنموردر که ایط شراجد ولتی دوغیرهشی وپژنهاد یک ♦
باشد شده شناسایی حمایتی 

از هش وپژیا مطالعه که تی رصودر فقط اما ی، ژانررت ازویا ع دفارت ازویا نشسته بازان بازسرر امورت ازو♦
کند، میمشخص مریکا آمتحده ت ایالانسانی خدمات و بهداشت زیر وکه همتا سی ربرسیستم یک طریق 

سسات مؤهمتا سی ربرسیستم با  : (1)باشدداشته ا رزیر امات الزتمام و فته گرار قرتأیید و سی ربررد وم
ن بدوسی ربربدهد اطمینان  (2)و باشد قیاس قابل ود رمیبکار تحقیقات و مطالعات ای برکه مت سلملی 

هیچ که حیت صلاجد واد افرسط توشده مشخصعلمی دهای استاندارترین بالاز و ود شمیانجام زی رورضغ
باشد دار رخوبرند، ندارسی ربرنتیجه در منافعی 

 .دهیمنمیشش پوند، شومیضه عرعات اطلتحلیل و تجزیه و ری آوجمعای بر ًفاصرکه ا رخدماتی ما 

 («MLTSS»)مدت بلند و شده مدیریتخدمات و ها حمایت

 :دهیممیشش پوایط شراجد واد افرای برارزیر در  MLTSSایای مزتمام ما 
شبه اقبت مرکز مریا سط متوسطح های اقبتمرکز مرای، فهحری ستارپرکز مردر که بلندمدت ای فهحرهای اقبتمر●

 )زرو 91از بیش (ند دارنت سکوحاد 

 ,CBAS») :(Community-Based Adult Services»جامعه بر مبتنی ن گسالربزخدمات ●

● (Multipurpose Senior Services Program, «MSSP») 

ل منزداخل های حمایتو خدمات /شخصیاقبت مرخدمات ●
(In-Home Supports and Services, «IHSS») 

 .ردکاهید خودریافت ستان شهراز ا رخدمات این باشید، داشته ا ر IHSSاز استفاده حیت صلاگر ♦

 صبح تا 8شنبه تا جمعه از ساعت های دوزود صحبت کنید یا رخو PCPایط، با اجد شراد وها و افرنامهع از این برای اطلبر
 تماس بگیرید. TTY)711(9619-551-866-1ه به شمار Kaiser Permanenteاقبت ظهر با مدیریت مربعداز 6

 (CCI)هماهنگ اقبت مرطرح ایای مز
مشاهده ای بر .است (Coordinated Care Initiative, CCI)هماهنگ اقبت مرایای مزحداقل از ست فهریک این 
 .کنیداجعه مراعضا اهنمای رکتابچه این در  (CCI)هماهنگ اقبت مررح طبخش به  ًلطفا، CCIایای مزئیات جز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 :استرح طشش پوتحت زیر د ارمو
کنند میکار شما ای برهم کنار در که گان دهندائهاراز شبکه یک ●

ا رود خنیاز رد ومپشتیبانی و اقبت مرشما کند میحاصل اطمینان که شخصی اقبت مرکننده هماهنگیک ●
کنید میدریافت 

اقبت مررح طو شما بهداشتی های نیازاز شده شیسفارسی ربریک ●

مت سلبیمه ت کاریک ●

هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24در تماس ای بری ستارپره رمشاوخط یک ●

قی اخلاضات اعتر

حق قی، اخلنظر از مخالفت د وجورت وصدر یعنی این  .نددارقی اخلاض اعترخدمات بعضی به نسبت گان دهندائهاراز بعضی 
 :باشدد ارمواین شامل است ممکن خدمات این  .نکنندائه ارا رشش پوتحت خدمات از بعضی ند دار

اده خانوتنظیم خدمات ●

جنین سقط ●

ی دارباراز ی اراضطری پیشگیرجمله از ی، دارباراز ی پیشگیرخدمات ●

ایمان زو حمل ع ضومان زدر ای لهلوی سازعقیمشامل ی، سازعقیم●

دهنده ائهاریک ود خنیاز رد ومخدمات ای بررد کاهد خوکمک شما به د، دارقی اخلمخالفت د ارمواین با شما دهنده ائهاراگر 
Kaiser.کنیدپیدا دیگر  Permanente  داده ع جاارای براگر  .کندکمک شما به دیگر ای دهندهائهاریافتن در اند تومینیز
 .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربا دارید، نیاز کمک به دیگر دهنده ائهاریک به شدن 

ار قرشش پوتحت شما رح طداد ارقرطبق است ممکن که خدماتی این از رد ومچند یا یک گان دهندائهارو ها ستانبیماراز بعضی 
 :دهندنمیائه ارا رباشید داشته نیاز آن به تان ادهخانواعضای از یکی یا شما یا د گیر

اده خانوتنظیم ●

ی دارباراز ی اراضطری پیشگیرجمله از ی، دارباراز ی پیشگیرخدمات ●

ایمان زو حمل ع ضومان زدر ای لهلوی سازعقیمشامل ی، سازعقیم●

جنین سقط ●

بهداشتی اقبت مرخدمات انید تومیاینکه از اطمینان ای بر .کنیدکسب د ارمواین در ی بیشترعات اطلنام، ثبتاز پیش  ًلطفا
ه شمارطریق از یا بگیرید تماس کلینیک یا مستقل شکی پزانجمن شکی، پزه روگشک، پزبا کنید، دریافت ا رود خنیاز رد وم

1-800-464-4000)711 (TTY  اعضای خدمات باKaiser Permanente  ماییدفرحاصل تماس. 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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Kaiserکه دی ارمو Permanente کند نمیائه ار

کنید دریافت  Medi-Calدر  (FFS)انه کارطریق از انید تومیکه خدماتی 

Kaiserقات اوگاهی  Permanente  انه کارطریق از انید تومیهم باز اما دهد، نمیشش پوا رخدمات
Medi-Cal (Fee-For-Service, FFS) ع اطلای بر .اندشدهست فهربخش این در خدمات این  .کنیددریافت ا رها آن

 5555-541-800-1ه شمارطریق از ایگان ررت وصبه  Medi-Calیا ود خستان شهرحیت صلتعیین کار مددبا بیشتر 
 .بگیریدتماس  )اسپانیاییو انگلیسی (

شکی دندانپزخدمات 

Medi-Cal  جملهاز دهد، میشش پوا رشکی دندانپزخدمات از بعضی: 
ود شمیضه عردندان و دهان ح راجیا دنسی، توارمتخصص شک، دندانپزسط تولً معموکه خدماتی  ●

شکی دندانپزسایل و ●

 6384-322-800-1ه شمارطریق از کنید، پیدا ع اطلشکی دندانپزخدمات ه باردربیشتر اهید خومییا دارید الی سؤاگر 
)1-800-735-2922(TTY  باDenti-Cal  سایت وببه انید تومیهمچنین  .بگیریدتماسDenti-Cal  رس دآبه

denti-cal.ca.gov)کنیداجعه مر )بان انگلیسیبه ز. 

د. شوشش داده میاهنمای اعضا پوابط این کتابچه رشکی خاص بر اساس ضوای بعضی خدمات دندانپزشی برهوجه: خدمات بیتو
ایا و خدمات«( )»مز 4اقبتی سرپایی« در این فصل ی« در قسمت »خدمات مرشبران »خدمات هوعات بیشتر به عنوای کسب اطلبر
اجعه کنید. مر

Kaiserطریق از انید تونمیکه خدماتی  Permanente  یاMedi-Cal  کنید دریافت

Kaiserکه ند دارد وجوخدماتی  Permanente  وMedi-Cal جملهاز دهند، نمیشش پوا رها آن: 
خاص خدمات و ها معاینه●

سایش آیااحتی ربهطبومرماقل●

زیبایی خدمات ●

ف مصریکبار م ازلو●

مایشی زآخدمات ●

 )ریروابکمک ی رفناوخدمات و عی مصنوح لقاایی، نازخدمات جمله از (ری روابخدمات ●

مو د رشیا مو ش ریزمان در●

ند شونمیب محسوبهداشتی اقبت مربه ط بومرخدمات و م اقلء زجکه خدماتی و م اقل●

مانی درماساژ ●

شخصی اقبت مرخدمات ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://www.denti-cal.ca.gov
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س معکوی سازعقیم●

پا از منظم اقبت مرخدمات و م اقل●

 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا یا کنید مطالعه ا رزیر های بخشاز یک هر بیشتر، ع اطلای بر

خاص خدمات و ها معاینه

Medi-Cal دهدنمیشش پوا رنیاز رد ومخدمات و مایشات زآ: 
شغل حفظ و کاریابی ●

بیمه فتن گر●

انه وپرنه گوهراخذ ●

ط ومشرگی دبخشویا گی دبخشوای بریا و گاه دادر دستوبه ●

 .ودشنمیاعمال استثنا این هستند، ی رروضشکی پزلحاظ از خدمات که دهد تشخیص شبکه عضو شکان پزاز یکی تیکه رصودر 

سایش آیااحتی ربهطبومرماقل

 .دونرمیکار به عضو بهداشتی اقبت مردهنده ائهاریا عضو یک اده خانوعضو، یک سایش آیا احتی رای بر ًامنحصرکه می اقل

زیبایی خدمات 

ه باردراستثنا این  ). ظاهرتغییر ای بربدن عادی های بخشی روبر احی جرشامل (ظاهر در تغییر ایجاد ای برخدماتی 
 :ودشنمیاعمال شش، پوتحت تز وپرهای دستگاه

شش پوتحت میمی تراحی جراز بخشی ان عنوبه بیضه تز وپر●

ی داربرپستاناز پس نیاز رد ومپستان تز وپر●

ه چهراندام از بخشی یا تمام جایگزینی ای برتز وپر●

ف مصریکبار م ازلو

 Ace.ع نوای هننسماپاو یبندمزخ، هکنندنیعفوضدت لمحصوار، وناز، گ،ننسماپا :لمنزدر اده فتاسی رابرزیف مصرر یکبازم اول

(«فصل در که زیر ایای مزاز بخشی ان عنوبه شده ائهارف مصربار یک م ازلورد ومدر استثنا این  این  »)خدماتو ایا مز4
 :کندنمیصدق شده، داده ضیح تواعضا اهنمای رکتابچه 

دیالیز همو/دیالیزمان در●

ام بادوشکی پزات تجهیز●

ل منزدر بهداشتی اقبت مر●

تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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شکی پزهای دستگاهو ات تجهیزم، ازلو●

ی تجویزهای ودار●

مایشی زآخدمات 

ای براما ند شومیمایش زآانات حیوی رویا مایشگاه زآیک در که خدماتی یا ها ویهرات، تجهیزها، وداریعنی مایشی زآخدمات 
 .نیستندماده آانسان ی رومایش زآ

ی روبارخدمات 

 .شدندار باربه کمک ای برخدماتی 

مو د رشیا مو ش ریزمان در

 .موش ریزیا مو د رشبه ط بومرخدمات و ماقل

ند شونمیب محسوبهداشتی اقبت مربه ط بومرخدمات و م اقلزء جکه خدماتی و م اقل

 :دهیمنمیشش پوا رزیر د ارمومثال، ای بر
فتار ررز طوداب آزش ومآ●

ی ریزنامهبرو انه زورفعالیت ی ریزنامهبرقبیل از ی ریزنامهبرهای تمهارسعه توجهت حمایت و زش ومآخدمات ●
تکلیف یا ه وژپر

تحصیلی های تمهاریا دانش ایش افزر منظوبه خدمات و م اقل●

عات اطلایش افزای برپشتیبانی و شی زموآخدمات ●

مان زمدیریت و ریاضی بان، زر دستوقبیل از هایی تمهاربا تبط مرکادمیک آتدریس و ی بیگرمر●

نباشید چه و باشید پریشی انشخوبه مبتل چه اندن، خوه نحوزش ومآ●

شی زموآیگیرنوزمآ●

رد ومدر  »یباززش ومآ«ای براستثنا این اینکه جز به شنا، یا ی بازسیقی، موی، ارسواسب قص، رهنر، زش ومآ●
مان در«از بخشی ان عنوبه و ود شنمیاعمال هستند، ی فتاررمت سلای مداونامه براز قسمتی که خدماتی 

(«فصل در  »یفتاررمت سل  .دگیرمیار قرشش پوتحت  »)خدماتو ایا مز4

ای فهحرو فنی اهداف یا اشتغال با تبط مرهای تمهارزش ومآ●

ای فهحرو فنی های تمهارزش ومآیا ای فهحرو فنی زش ومآ●

ای فهحرد رشهای رهود●

ی کاره رمشاویا خاص شغل یک ای برزش ومآ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید



خدمات  و مزایا 4 | 

  54صفحه 

                     
                    

     

    

     

    

     

 

                     
               

    

     

    

     

  

                     
                     

                   
     

          

  

        

      

           

مانی درخدمات ای بربی، آهای ماندرسایر و مانی درآب به ط بومراستثنا این  .یآبهای ماندرسایر و مانی درآب ●
(«فصل ایای مزاز قسمتی ان عنوبه و ود شنمیاعمال هستند اپی ترفیزیومان دررح طاز بخشی که  و ایا مز4

 .دگیرمیار قرشش پوتحت  »)خدمات

ل منزدر بهداشتی اقبت مر♦

تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر♦

انبخشی توو انی توبازخدمات ♦

ای فهحری ستارپرکز مرخدمات ♦

مانی درماساژ 

بخشی ان عنوبه و ود شنمیاعمال است اپی ترفیزیومانی دررح طیک از بخشی که مانی درخدمات در استثنا این  .مانیدرماساژ 
(«فصل ایای مزاز   :دگیرمیار قرشش پوتحت اعضا، اهنمای رکتابچه این  »)خدماتو ایا مز4

ل منزدر بهداشتی اقبت مر●

تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر●

انبخشی توو انی توبازخدمات ●

ای فهحری ستارپرکز مرخدمات ●

شخصی اقبت مرخدمات 

بستر به فتن، ره ار :مثالای بر(انه زورگی ندزهای فعالیتانجام در کمک قبیل از نیستند، ی رروضشکی پزلحاظ از که خدماتی 
انجام در کمک به استثنا این  ). ودارف مصرو الت تواز استفاده تغذیه، شیدن، پولباس دن، کرحمام خاستن، برآن از و فتن ر

 :ودشنمیط بومردند، گرمیائه ارزیر در شده تشریحشش پواز بخشی ان عنوبه که گی ندزره مزورهای فعالیت
تسکینی و سایشگاهی آهای اقبتمر●

 (MLTSS)مدت بلند و شده مدیریتخدمات و ها حمایت●

س معکوی سازعقیم

 .یدارباراز ی گیرجلوطلبانه داودن کرس معکوبه ط بومرخدمات 

پا از تین وراقبت مرخدمات و م اقل

نیستند ی رروضشکی پزلحاظ از که پا از اقبت مرخدمات و م اقل

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 Medi-Calای داراد افرای بردیگر خدمات و ها نامهبر
 :جملهاز د، دارد وجوی دیگرخدمات و ها نامهبر Medi-Calای داراد افرای بر

 (CCI)هماهنگ اقبت مررح ط●

● Diabetes Prevention Program 

● Health Homes Program 

اهدای  بافت  و  عضو  ●

 Indian Health Serviceاکز مر●

 Whole Child Modelنامه بر●

ا رزیر های بخشاز یک هر ، Medi-Calای داراد افربه ط بومرخدمات و ها نامهبرسایر ه باردربیشتر عات اطلای بر
کنید.  مطالعه

 (CCI)هماهنگ اقبت مرطرح 

هم که کسانی (گانه دوایط شراجد واد افرای براقبت مرهماهنگی تقای اراستای ردر نیا کالیفر (CCI)هماهنگ اقبت مررح ط
 :استشده تشکیل اصلی بخش دو از رح طاین  .ددارفعالیت  )هستندایط شراجد و Medicareای برهم و  Medicaidای بر

● :Cal MediConnect  نامه برهدفCal MediConnect اجد واد افرای براقبت مرهماهنگی تقای ار
در جداگانه نام ثبتجای به ود خایای مزمدیریت ای بردهد میه اجازاد افراین به نامه براین  .استگانه دوایط شر
ائه اررح طاین از هدف این، بر وه لع .کنندنام ثبترح طیک در فقط ، Medicareو  Medi-Calهای رحط

 .بمانندسالم ود خخانه در امکان حد تا کند میکمک اد افربه که است باکیفیتی اقبت مر

(MLTSS): بلندمدتهای حمایتو خدمات ● Medi-Cal  ذینفع اد افرتمامMedi-Cal ، اد افرجمله از
شده مدیریتخدمات و ها حمایتایای مزمثل ود خ Medi-Calایای مزدریافت ای برباید گانه، دوایط شراجد و

رح طبه ، Medicareجامع بسته و  (Long Term Services and Supports, LTSS)مدت بلند و 
 .ندندبپیو Medi-Calمدیریت تحت بهداشتی اقبت مر

TTY)ه شماربا ، CCIرد ومدر بیشتر عات اطلکسب جهت  711)  .بگیریدتماس  1-800-464-4000

Diabetes Prevention Program 

(DPP) Diabetes Prevention Program گی است که با هدف ندای تغییر در سبک زاهد برای مبتنی بر شونامهبر
کشد و ل مینامه یک سال طود. این برشوا میدیابت اجراد مبتل به پیشع 2 در افرز دیابت نووخیر انداختن بری یا به تأگیرجلو

گی استفاده ندات معتبر در سبک زنامه از تغییرد. در این برشوایط باشند یک سال دیگر هم تمدید میاجد شرادی که وای افربر
تند از: نها عبارخی از آد که برشومی

بی همتا؛ ائه مرار●

تی و حل مشکل؛ دنظارش خوزموآ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید



خدمات  و مزایا 4 | 

  56صفحه 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 ایجاد ترغیب و ارائه بازخورد؛ ●

 ارائه مطالب اطلعاتی در جهت حمایت از اهداف سلمت؛ و ●

 پیگیری موارد دوره ای سنجش وزن برای کمک در دستیابی به اهداف سلمت. ●

عات بیشتر در ای کسب اطلنامه باشند. برحیت برط صلوامات شرای الزهستند باید دار DPPاعضایی که مایل به استفاده از 
ایط عضویت، با بخش خدمات اعضا تماس بگیرید. نامه و شرص برخصو

Health Homes Program 

 2020)انویه ژ 1ا از تاریخ اجر(

Medi-Cal خدمات (HHP) Health Homes Program شش من خاص پومت مزایط سلچار شرای اعضای دا برر
های ی و خدمات و پشتیبانیفتارمت رمت جسمی، خدمات سلدن خدمات سلدهد. هدف از این خدمات کمک به هماهنگ کرمی

من است. ایط مزچار شرای اعضای دبر (Long-Term Services and Supports, LTSS)ر محوبلند مدت جامعه

انید خدمات توع از اینکه مید. همچنین جهت اطلفته شونامه با شما تماس گرای این بردن برایط بواجد شرت ورممکن است در صو
HHP انید با تودریافت کنید، میCalOptima کنان کلینیک صحبت کنید. شک یا کارتماس بگیرید، یا با پز

 باشید: HHPایط اجد شرانید وتود میاردر این مو

 تماس بگیرید؛ CalOptimaانید با تود میدن خوایط بواجد شرع از ومن باشید. جهت اطلمت مزایط سلچار شرد●
ا داشته باشید: د زیر رارو یکی از مو

 باشید HHPایط اجد شرمن وایط مزای یک یا چند شردار♦

ی شده باشید ستان بستردر سال گذشته در بیمار♦

ده باشید؛ یا اجعه کرانس مرژردر سال گذشته حداقل سه بار به بخش او♦

گی نداشته باشید. ندای زمکانی بر♦

 نیستید: HHPایط دریافت خدمات اجد شرد واردر این مو

سایشگاهی دریافت کنید؛ یا خدمات آ●

نت داشته باشید.ای سکوفهی حرستارکز پرن در مرش و ماه بعد از آبیش از ماه پذیر●

شش تحت پو HHPخدمات  

HHP اقبتی، با دن خدمات مرر هماهنگ کردهد تا به منظوار میاقبت در اختیار شما قرکننده خدمات و یک تیم مریک هماهنگ
ی کنند.نده شما و سایرین همکاروان پرها، مدیرسازوشکان، متخصصین، دارهای بهداشتی شما، نظیر پزاقبتگان مردهندائهشما و ار

دهیم: ائه مید است، ارارا، که شامل این مور HHPما خدمات  

اقبتی جامع مدیریت خدمات مر●

اقبتی دن خدمات مرهماهنگ کر●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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مت تقا سلار●

اقبت انتقالی جامع مر●

د اده و فرخدمات پشتیبانی از خانو●

 اجتماعی و جامعهع به پشتیبانی جاار●

های پیچیده تماس بگیرید. ندهوبا مدیریت پر TTY)711(9619-551-866-1ه عات بیشتر، از طریق شمارجهت کسب اطل

عضو و بافت اهدای 

انید تومیدارید، سن سال  18و  15بین اگر  .کندکمک ان دیگرگی ندزنجات به بافت یا اندام اهدای با اند تومیکسی هر 
تغییر مان زهر در ا رعضو اهدای رد ومدر ود خنظر انید تومی .شویدعضو اهداکننده یک قیم، یا ی ولکتبی ضایتنامه رائه اربا 

انید تومیهمچنین  .کنیدصحبت ود خ PCPبا نمایید، کسب ی بیشترعات اطلعضو یا بافت اهدای ه باردرمایلید اگر  .دهید
 )بان انگلیسیبه ز(organdonor.govرس دآبه مریکا آمتحده ت ایالانسانی خدمات و بهداشت رت ازوسایت وببه 
 .کنیداجعه مر

 Indian Health Serviceاکز مر

 Indian Health Serviceاکز ا از یکی از مرد رد نیاز خورهای بهداشتی مواقبتانید مرتومریکایی هستید میمی آاگر بو
کز با مر ًها دریافت کنید، لطفاا از یکی از این کلینیکد رهای بهداشتی خواقبتاهید مرخودریافت کنید. اگر می

Indian Health Service کر شده است، تماس بگیرید.اهنمای تلفن ذد که در رمحلی خو

 Whole Child Model (WCM) برنامه 

CCS مت من سلت مزها یا مشکلیمت خاص، بیمارت سلسال و مبتل به مشکل 21کان زیر دنامه ایالتی است که کویک بر
 شما PCP یا CalOptimaکند. اگر مان میا درهستند ر CCSنامه انین برکر شده در قوایط ذای شرو کسانی که دار

دن ایط بواجد شراهد شد تا وع خوجاستان ارشهر CCSنامه است، او به بر CCSایط ای شرندتان دارزاعتقاد داشته باشد فر
 و CalOptimaا از طریق ر CCSاقبت د، او مرندتان مشخص شوزدن فرایط بواجد شرتی که ورد. در صوزیابی شوی ارو

Kaiser Permanente د. اهد کردریافت خو

CCS دهد. شش نمیا پومت رت سلتمام مشکلCCS ند یا باید شولیت جسمی میا که باعث معلومتی رایط سلبیشتر شر
شش ا تحت پومت رایط سلای این شرکان داردکو CCSدهد. ار میشش قرند تحت پومان شوانبخشی دراحی یا توو، جربا دار

دهد: میار قر

اد زی قلبی مادربیمار●

طان سر●

ر موتو●

فیلی همو●

لی شکم نی سلوکم خو●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://www.organdonor.gov/
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ئید وت تیرمشکل●

دیابت  ●

ی من کلیوت جدی و مزمشکل●

ی کبدی بیمار●

ده وی ربیمار●

شکاف لب / کام  ●

شکاف همهر●

ایی ناشنو●

ارید وب مرآ●

ی فلج مغز●

ایط خاص تشنح تحت شر●

ئید ماتووتریت ررآ●

نی فی عضلودیستر●

ایدز  ●

ات ن فقرهای شدید به سر، مغز و ستوسیبآ●

های شدید ختگیسو●

اف زیاد ای انحرهای داردندان●

ندتان زاست یا خیر. اگر فر CCSایط استفاده از خدمات اجد شرند شما وزند که آیا فرگیرتصمیم می CCSنامه کنان برکار
مان ا درع شده است رجاار CCSن دلیل بهمشکلی که او به آ CCSگان دهندائهاقبت باشد، ارع مرایط دریافت این نواجد شرو

د. اهند کرخو

ایا مزهماهنگی 

Kaiser Permanente  انی نگریا ال سؤاگر  .کندمیکمک بهداشتی اقبت مرهای نیازهزینه ن بدوی سازهماهنگدر شما به
 .بگیریدتماس  TTY)711(4263-430-800-1ه شماربا دارید، کتان دکومت سلیا ود خمت سله باردر

د جوموو نوین های یرفناوزیابی ار

Kaiser Permanente ویه ریک جدید، شده مایشزآو شکی پزهای یرفناوبه ط بومربالینی اهد شوزیابی ارو ت نظارای بر
متخصصان، سایر سط توشده سیربرو بالینی مطالعات اساس بر آیا که ند گیرمیتصمیم شبکه های شکپز .ددارانه سختگیربسیار 

 .خیریا هستند مناسب ان بیمارای برشکی پزنظر از و ده بودار رخوبرزم لبخشی اثرو امنیت از جدید شکی پزهای یرفناو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ها ولیتق و مسئوحقو 5.
Kaiserاز یعضوان عنوبه شما  Permanente ،این ضیح توبه فصل این  .داریدمشخصی های لیتمسئوو ق حقو
از ی عضوان عنوبه شما که است نی قانوهای غیهابلنده داربردرهمچنین فصل این  .ددازپرمیها لیتمسئوو قحقو

Kaiser Permanente  داریدحق آن به نسبت. 

شما ق حقو

Kaiserاعضای  Permanente  ندداررخوبرقحقواین از: 
ود شعایت رشان شکیپزعات اطلمانگی محرحفظ و ها آنشخصی حریم د، شوفتار رمانه محترها آنبا ●

ود شداده ار قرها آناختیار در شش، پوتحت خدمات از اعم ، آنخدمات و رح طبه ط بومرعات اطل●

کنند انتخاب لیه اوهای اقبتمردهنده ائهاریک ما، شبکه از باشند داشته امکان ●

کنند کت مشارمان، دردن کررد حق جمله از د، خومان درو مت سلبه ط بومری گیرتصمیمدر ●

بدانند ا راند دیدهکه شی زموآع نوو کنند میائه ارمانی درخدمات ها آنبه که کسانی اسم ●

باشد پذیر سدسترو تمیز ایمن، خطر، بیکه کنند دریافت محلی در ا راقبت مر●

ند شوجویا ا رشبکه شکان پزاز یکی تی رمشونظر مانی زهر در ●

کنند از ابرا ردریافتی اقبتی مرخدمات یا مان سازه باردرود خب مکتویا شفاهی شکایت ●

کنند دریافت اقبت مرهماهنگی ●

بدهند تجدیدنظر است خودرایا مزیا خدمات ی دسازمحدویا تعویق ، ردبه ط بومرهای تصمیمبه نسبت ●

کنند دریافت ود خبان زبه شفاهی جمه ترخدمات ●

کنند دریافت ایگان رقی حقوکمک ها، هروگسایر یا منطقه قی حقوهای مساعدتدفتر در ●

کنند تنظیم ا رفته پیشرهای العملردستو●

ط بو، خدمات مرIndian Health Serviceاکز ال، مرد تأیید فدررمانی مواکز دراده، مربه خدمات تنظیم خانو●
ال، ن فدرمطابق با قانو Kaiser Permanenteج از شبکه انسی خارژربتی و نیز خدمات اوهای مقاریبه بیمار

سی داشته باشند دستر

است کنید خوا درشده رسی تسریعایط دادرط به شربوعات مرسی ایالتی، شامل اطلاست دادرخودر●

این است، مجاز قی حقونظر از که جایی در و باشند داشته سی دسترود خشکی پزسابقه از هایی نسخهبه ●
کنند تصحیح یا ح اصلدریافت، ا رها نسخه

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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لغو است خودرانند تومیکه نفع ذیاد افرخی بر .کنندلغو ا رود خعضویت است، خودررت وصدر  ●
یا  Foster Care Programخدمات که نفعی ذیاد افراز تند عباردهند شده تسریعنام ثبت

Adoption Assistance Program اقبت مرهای نیازای داراعضای نیز و کنند؛ میدریافت ا ر
خاص بهداشتی 

باشند داشته سی دسترنی قانوسن زیر اد افرضایت رخدمات به  ●

بخش  W&Iن قانوبا مطابق و نظر رد ومقالب ی سازمادهآای برمناسب مانی زهبازدر و است خودررت وصدر  ●
14182 (b)(12) ، قالب و شت درچاپ بریل، خط از اعم (دیگر های قالبدر ا راعضا سانی رعاطلمطالب

کنند دریافت  )تیصو

ار قراستفاده رد ومانتقام یا احتی رانضباط، اجبار، ای بری ارابزان عنوبه که ی جداسازیا دیت محدوع نوهر از  ●
باشند د ازآد گیر

ای برود خانایی توو ایط شربا متناسب ا رجایگزین های اهکاررو د جومومانی درهای گزینهبه ط بومرعات اطل ●
کنند دریافت آن رک د

164.524§مفاد با مطابق و کنند دریافت ا رود خشکی پزسابقه از نسخه یک  ● ال فدرات رمقرعه مجمو 45
(Code of Federal Regulations, CFR)  بدهند ا رآن تصحیح یا ح اصلاست خودر، 164.526و

Kaiserسط توها آنمان دره نحوبر منفی ثیر تأنبدو ● Permanente ،از استفاده در ایالت، یا گان دهندائهار
باشند داشته ادی زآق حقواین 

شما های لیتمسئو

Kaiserاعضای ان عنوبه شما  Permanente  داریدا رها لیتمسئواین: 
شوید مطلع خدمات دریافت ه نحوو ود خشش پواز تا کنید مطالعه ا راعضا اهنمای رکتابچه این  ●

شناسایی ت کارکنید، میاجعه مراقبت مردریافت ای برقتی و .کنیداستفاده ستی دربه ود خشناسایی ت کاراز  ●
(ID) Kaiser Permanente ،شناسایی ت کارو دار عکسشناسایی ت کارMedi-Cal اه همرا رود خ

 .باشیدداشته 

شوید حاضر قات ملهای ارقردر  ●

دهید ع اطلود خ PCPبه ا رود خمانی درسابقه و مت سلضعیت و ●

کنید دنبال ا ردارید افق توآن ی روشما  PCPو شما که مانی درنامه بر ●

شوید گاه آتان متیسلی روبر ود خگی ندزسبک ات اثراز  ●

باشید داشته حظه ملو ام احتراعضا، و مانی درکادر سایر و شبکه شکان پزبه نسبت  ●

دازید بپرا رنیست  Medi-Calشش پوتحت که خدماتی هزینه  ●

دازید بپرمسائل حل به اعضا، اهنمای رکتابچه این در ج مندرهای روشاز استفاده با  ●

دهید ع اطلما به شبکه، از ج خارستان بیماریک در شدن ش پذیررت وصدر  ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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صی خصوحریم حفظ های ویهرعیه اطل

KAISERهای سیاستبه ط بومرعیه اطل PERMANENTE  و است د جوموشکی پزابق سومانگی محرحفظ های ویهرو
 .ودشمیداده ار قرشما اختیار در است، خودربه بنا 

Kaiser Permanente  شده محافظتمانی درعات اطلمانگی محراز(Protected Health Information, PHI) 
 PHI.کنندحفاظت شما  PHIاز که سازیم میم ملزا رود خداد ارقرف رطگان دهندائهارهمه همچنین  .کندمیحفاظت شما 
اقبت مرخدمات مت، سلضعیت وه باردر )نیکوالکتریا کتبی شفاهی، (جداگانه تشخیص قابل عات اطلاز است ت عبارشما 

 .شمابهداشتی اقبت مربه ط بومرهای داختپریا دریافتی بهداشتی 

ما از و کنید سانی رزوربها رآن یا ع رفا رآن اشتباهات نمایید، دریافت و مشاهده ا رود خ PHIاز نسخه یک انید تومیلً معمو
است خودرانید تومی .بدهیمشما به ا رایم دادهار قران دیگراختیار در شما  PHIاز که مشخصی عات اطلاز ستی فهراهید بخو

 .ودشسال ارشما ای برل معموه شیواز غیر ای هشیوبه یا ل معمورس دآاز غیر محلی به مانه محرعات اطلاین که کنید 

کیفیت د رورآبیا تحقیق قبیل از مانی دردهای عملکریا ها هزینهداخت پرشکی، پزهش وپژاقبت، مرانجام ای براست ممکن 
ا رشما  PHIظفیم مون قانوطبق همچنین  .دهیمار قران دیگراختیار در ا رآن یا کنیم استفاده شما  PHIاز خدمات، و اقبت مر
 .کنیمائه ارنی قانواقدامات هنگام یا دهیم ار قرلت دواختیار در 

استفاده شما  PHIاز  )کنیدمیتعیین ود خای برکه ای نمایندهیا (شما کتبی ه اجازکسب ن بدوباشد، که ی دیگرر منظوهر به 
پایین در که (صی خصوحریم حفظ های ویهرعیه اطلدر که دی ارمودر مگر دهیم؛ نمیار قران دیگراختیار در ا رآن یا کنیم نمی

 .بدهیدا رود خ PHIاز استفاده نه اینگوه اجازکه د ندارد وجوامی الز .استشده ر ذکMedi ‑Calمانگی محرات رمقرو  )مدهآ

ه کز خدمات اعضای ما به شمارکند، با مرست استفاده میر نادرعات شما به طوبینید که شخصی از اطلاگر می
(TTY 711) ه نیا به شمارهای بهداشتی کالیفراقبته خدمات مرمانگی ادارر محرمویا با مأ1-800-464-4000

ه خدمات انید ایمیلی به ادارتوتماس بگیرید. همچنین می(TTY 1-877-735-2929)1 داخلی 1-866-866-0602
کنید. سال ار privacyofficer@dhcs.ca.govس درنیا به آهای بهداشتی کالیفراقبتمر

صی خصوحریم حفظ های ویهرعیه اطل .ماستصی خصوحریم حفظ کلیدی های ویهراز خی براز تاهی کوصه خلتنها این 
به بنا و ده بود جوموشماست  PHIرد ومدر شما ق حقوو صی خصوحریم حفظ های ویهره باردرتکمیلی عات اطلی حاوکه 
ه شماربه اعضا خدمات بخش با انید تومیآن از نسخه یک دریافت ای بر .دگیرمیار قرشما اختیار در است، خودر

(TTY 711) Kaiserکز مردر ا رعیه اطلاین انید تومیهمچنین  .بگیریدتماس 1-800-464-4000 Permanente 
 .نماییدمشاهده  )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآبه نلین آاجعه مرطریق از یا 

انین قوبه ط بومرعیه اطل

گنجانده اعضا اهنمای رکتابچه این در انین قواین اگر حتی  .کنندمیصدق اعضا اهنمای رکتابچه این رد ومدر متعددی انین قو
اهنمای رکتابچه این بر که اصلی انین قو .ندبگذاراثر شما های لیتمسئوو ق حقوبر است ممکن باشند، نشده داده رح شیا 

ممکن نیز ایالتی و ال فدرانین قوسایر  Medi-Cal. نامهبره باردرال فدرو ایالتی انین قواز تند عبارهستند حاکم اعضا 
 .باشندنافذ است 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov


ها ئولیت سحقوق و م 5 | 

  62صفحه 

        
                    

                  
  

                   
        

                   
                   

    

                   
               

        
                  

              

                 

            

 
                    

               
     

  
                        

                     
                

   

و 

داخت پرگزینه خرین آان عنوبه  Medi-Calبه ط بومرعیه اطل

Kaiserکه خدماتی هزینه ی دیگررد فباید ابتدا گاهی  Permanente  اگر مثال، ای بر .کندائه ارا ردهد میائه ارشما به
ابتدا باید  (Workers Compensation)ان گرکارامت غریا بیمه اید، دیدهسیب آکار محل در یا اید داشتهگی انندرتصادف 
 .ددازبپرا رهزینه 

که  Medi-Calشش پوتحت خدمات ای برکه د دارا رلیت مسئوو حق این نیا کالیفربهداشتی های اقبتمرخدمات ه ادار
Medi-Cal کنددریافت هزینه نیست، آن لیه اوکننده داختپر. 

به مانی دراقبت مرای برثالث اشخاص قی حقولیت مسئوبه ط بومرال فدرو ایالتی ات رمقرو انین قواز  Medi-Calنامه بر
Kaiser.کندمیتبعیت نفع ذیاد افر Permanente  نامه برکه کند حاصل اطمینان تا اهد خوانجام ا رل معقواقدامات همه

Medi-Cal استداخت پرگزینه خرین آ. 

باشد زم لاست ممکن  Medicareنامه بر .دهیدع اطلما به ا رع ضومواین باید هستید،  Medicareایط شراجد وشما اگر 
 .استکننده داختپرخرین آهمیشه  Medi-Cal.ددازبپرا رکنید میدریافت ما از که مشخصی خدمات هزینه 

ها هزینهان جبرای برک ماترداد استرص خصودر عیه اطل

Kaiserفی متوعضو ک ماترمحل از باید نیا کالیفرایالت  Permanente ، کندول صوا رزیر د ارموای برشده هزینهمبالغ: 
است ده کردریافت ود خسالگی  55لد تواز پس یا در عضو که خدماتی ●

Kaiserاز غیر گان دهندائهاراز عضو که خدماتی بابت دیگر هزینه هر ● Permanente است ده کرریافت د

 .بگیریدتماس  0590-650 (916)ه شماربا ک، ماترطریق از ول صوه باردربیشتر عات اطلای رب

اقدام عیه اطل

Kaiser Permanente  دهیم، ار قرتغییر یا قطع تعویق، ، ردرد وما رمانی دراقبت مرای براست خودرما که مانی زهر در
هستید، مخالف تصمیم این با اگر  .ردکاهد خوسال ارشما به  (Notice of Action, NOA)اقدام عیه اطلنامه یک 
 .کنیدتجدیدنظر است خودرهمیشه انید تومی

ف نامتعارایط شرعیه اطل

لش تنیت حسن با کند، د محدوا راقبت مردادن تیب تریا ائه اردر ما انایی توکه آید پیش رگ زبفاجعه یک نظیر اتفاقی اگر 
ضعیت واگر  .کنیمائه ارشما به مانی درنامه براکز مریا شبکه د جوموگان دهندائهارطریق از ا رتان نیازرد وماقبت مررد کاهیم خو
تحت شما ، »انسیژراوخدمات «بخش در ج مندرد ارمواساس بر  .ویدبرستان بیمارترین دیکنزبه دارید، انسی ژراوشکی پز
 .هستیدانسی ژراوخدمات شش پو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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شما ایای مزای اجربه ط بومرعیه اطل

انیم بتوبهتر نكه آای براست ممكن همچنین  .کنیدپر ا رکنیم میاست خودرود خکار عادی ل واردر که می فرنه گوهر باید 
 .ریموآدجوبوا ر )هاویهروهامشیخط (دهایی استانداركنیم، مین تأا رشما نیاز رد ومخدمات 

ای برا راینکار که د ندارمی ولزشویم، قائل ی دیگرشخص یا شما ای براعضا هنمای رکتابچه این ایط شررد ومدر ا راستثنایی اگر 
 .دهیمانجام آینده در ی دیگرشخص یا شما 

این ات رمقرو ایط شراز ما كه نیست معنی بدان این ریم، وآنمیدر ا اجربه ا راعضا اهنمای ركتابچه این مفاد از قسمتی اگر 
 .بگذاریما اجررد ومبه مانی زهر ا راعضا اهنمای ركتابچه این ابط ضوکه داریم ا رحق این ما  .ایمدهكرفنظر صراعضا كتابچه 

اعضا اهنمای رکتابچه این در ات تغییرعیه اطل

 .ریموآد جوبواعضا اهنمای ركتابچه این در اتی تغییر، CalOptimaاز تأیید فتن گربا باشد، زم لکه مانی زهر در انیم تومیما 
 .داداهیم خوع اطلشما به  ًكتباا رع ضومواین تغییر، نه گوهرایجاد از قبل ز رو 30ف رظ

تبط مرهای هزینهو ه رمشاوحق کاله، الوحقبه ط بومرعیه اطل

فین طراز یک هر ، Kaiser Foundation Hospitalsیا  Medical Groupما، و شما بین ف اختلنه گوهر در 
 .ودشمینیز ه رمشاوحق و کاله الوحقشامل ع ضومواین  .نددازپرمی ًشخصاا رود خهای هزینهو ددستمز

عضو اد افرای براعضا اهنمای رکتابچه دن بور آوامالزعیه اطل

ایط این کتابچه ای شرآیید، اجردر Kaiser Permanente به عضویت CalOptimaگیرید از طریق قتی تصمیم میو
امی است. ای شما الزاهنمای اعضا برر

نیست ما نماینده  CalOptimaاینکه به ه اشارعیه اطل

 .نیست .Kaiser Foundation Health Plan, Incنماینده یا عامل  CalOptimaرح ط

شما بیمه شش پوبه ط بومرهای عیهاطل

سی درآجدیدترین به ا رعات اطلاین ما  .ستیمبفرایتان برا رشما مانی درخدمات شش پوبه ط بومرعات اطلخرین آاست ممکن 
کز مربا تماس با صت فرلین اودر دارید، جدیدی نشانی یا دید کرمکان نقل اگر  .کنیممیسال ارداریم دست در شما از که 

به ا رجدیدتان نشانی همچنین  .دهیدع اطلما به ا رعضومواین  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربه اعضا خدمات 
 .دهیدع اطل CalOptimaو ود خستان شهرحیت صلتعیین كار مدد

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ت دهی و حل مشکلوشارگز 6.
Kaiserبا است ممکن که د دارد وجومسئله ع نودو  Permanente  کنیدپیدا: 

Kaiserبا که است قتی و )ضایتیناریا (شکایت ● Permanente  اقبت مریا مان دربا یا خدمات دهنده ائهاریا
کنید میپیدا مشکل کنید میدریافت ای دهندهائهاراز که بهداشتی 

نیستید افق موود خخدمات تغییر یا شش پوعدم رد ومدر ما تصمیم با که است قتی وتجدیدنظر است خودر●

ا به ما بگویید. همچنین باید به جای د ر، مشکل خوKaiser Permanenteآیند شکایت و تجدیدنظر انید از طریق فرتومی
Kaiser Permanente با CalOptima ایند ثبت عریضه تماس بگیرید. استفاده از فرKaiser Permanente یا 

CalOptima اهد شد. نه نی شما نخوت قانوان خسارق و جبرفتن حقوباعث از دست رKaiser Permanente و نه 
CalOptima د به ما کمک دهند. انتقال مشکل خوار نمید تبعیض یا انتقام قررا مواید، شما ردهبه دلیل اینکه از ما شکایت کر

د بخشیم. ای همه اعضا بهبوا برمانی رکند که خدمات درمی

Kaiserبا تباط اری ارقربربا همیشه ود شمیصیه تو Permanente ، ساعته  24انید تومی .دهیدع اطلما به ا رمشکلتان
و بگیرید تماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربه مابا  )کزمرسمی رت تعطیلاستثنا به (هفته ز رو 7 درو 

اقدام شما، شکایت پی در ما  ً،ضمنا .ردکاهد نخوسلب شما از ا رنی قانوق حقواز یک هیچ کار این  .بگوییدما به ا رمشکلتان 
اعضا همه ای برا رمانی درخدمات که کند میکمک ما به ود خمشکل انتقال  .ردکاهیم نخوشما علیه جویی انتقامیا تبعیض به 

 .بخشیمد بهبو

نیا کالیفربهداشتی های اقبتمرخدمات ه ادار Medi-Calشده مدیریتاقبت مربخش ر وآدادهمچنین 
(California Department of Health Care Services, DHCS)  در اگر  .کنداهنمایی را رشما اند تومینیز

اید دهکرمکان نقل اگر همچنین  .کنندکمک شما به انند تومیها آندارید، مشکلی مت سلرح طیک از روج خیا تغییر ستن، پیو
شنبههای دوزوانید رتومی .کنندکمک شما به انند تومینها آدارید، مشکل جدیدتان ستان شهربه ود خ Medi-Calانتقال در و 

 تماس بگیرید. 8609-452-888-1ه ر به شماروآعصر با داد 5 صبح تا 8تا جمعه، از ساعت  

 .دهیدائه ارود خستان شهرحیت صلتعیین دفتر به ا رود خ Medi-Calحیت صلتعیین ه باردرتان شکایتانید تومیهمچنین 
 .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربا کنید، ائه ارکسی چه زد نا رود خشکایت که نیستید مطمئن اگر 

شکایات 

Kaiserاز تان دریافتیخدمات رد ومدر که است قتی و )ضایتیناریا (شکایت  Permanente  مشکل دیگر، ای دهندهائهاریا
 .دندارد وجوشکایت تنظیم ای برمانی زدیت محدوهیچ  .داریدای ضایتیناریا 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 CalOptima یا Kaiser Permanenteنلین در ی یا آرت کتبی، حضورانید شکایتی از طریق تلفن، به صوتومی
نمایید: تکمیل 

 :تلفنی ●

کز خدمات اعضای سمی( با مرت رز هفته )به استثنا تعطیلور 7 ساعته و در 24ت رانید به صوتومی ♦
Kaiser Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY نده وه پرتماس بگیرید. شمار

ائه دهید ا به ما ارد رشکی، نام و دلیل شکایت خوپز

 8500-246-714-1ه ظهر از طریق شماربعداز 5:30 صبح تا 8شنبه تا جمعه از ساعت های دوزور ♦
 تماس بگیرید. CalOptima، با خدمات اعضای 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار

)1-800-735-2929(TTYائه دهید نها ارا به آد رمت، نام و دلیل شکایت خوح سله شناسایی طر. شمار

 :پستبا  ●

 تماس TTY) 711(4000-464-800-1ه به شمار Kaiser Permanenteکز خدمات اعضای با مر ♦
د هستند. جوشک شما نیز موهای شکایت در مطب پزمسال کنند. فرایتان ارا برطه ربوم مراهید فربگیرید و بخو

کر کنید. به ما ا ذد رشکی و دلیل شکایت خونده پزوه پرنام، شمار ًا پر کنید. حتمان رفتید، آا گرم رقتی فرو
ا به دفتر خدمات اعضا در یکی از م رانیم به شما کمک کنیم. فرتونه میبگویید که چه اتفاقی افتاده و چگو

Kaiserاکز عضو شبکه مر Permanente گان دهندائهست ارها، فهرع از مکانای اطلپست کنید )بر
(Provider Directory) حظه کنید( ا ملر

 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه از طریق شمار ♦
)1-800-735-2929(TTY با خدمات اعضای CalOptima ا م راهید فرنها بخوتماس بگیرید و از آ

مت و ح سله شناسایی طرنام، شمار ًا تکمیل کنید. حتمان رسید، آم به دستتان رقتی فرسال کنند. وای شما اربر
ا به این م رانند به شما کمک کنند. فرنها بگویید که چه اتفاقی افتاده تا بتوکر کنید. به آا ذد ردلیل شکایت خو

س پست کنید: درآ

CalOptima Member Services 
505 City Parkway West 

Orange, CA 92868 

 :یرحضو ●

 در دفتر خدمات اعضا در یکی Kaiser Permanenteایا است مزخوم مطالبه/درم شکایت یا فرتکمیل فر ♦
اکز عضو شبکه از مر

 City Parkway West, Orange, CA 92868 505س دربه آ CalOptimaم در دفتر تکمیل فر ♦

 :نلینآ ●

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس دربه آ Kaiser Permanente سایتبنلین در وم آاستفاده از فر ♦

 )نگلیسیانبازبه ( www.caloptima.orgس ردآه ب CalOptimaیت سابوردین نلآمفرز اهدستفاا ♦

ائه دهیم. ایگان به شما اربانی رانیم خدمات زتوانیم به شما کمک کنیم. ما میتود نیاز به کمک دارید، میح شکایت خوای طرگر برا
نها نیز کمک دریافت کنید آ CalOptimaانید از توتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه با شمار

ائه دهند. ایگان به شما اربانی رانند خدمات زتومی

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
www.caloptima.org
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کنند. ی میهمکار Kaiser Permanenteفع مشکل با شما و نها جهت ر، آCalOptimaد ت تکمیل شکایت نزردر صو
ه یا شمار 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتومی CalOptimaایند عریضه د فررعات بیشتر در موجهت کسب اطل

 تماس بگیرید. CalOptima با TTY)2929-735-800-1(8088-587-888-1ایگان ر

 .ساندراهیم خوشما ع اطلبه ا رشکایت دریافت و رد کاهیم خوسال ارشما به ای نامهشما، شکایت دریافت از ز رو 5ف رظ
 .ایمدهکرف طربرنه چگوا رشما مشکل که گفت اهیم خوشما به آن در و ستاد فراهیم خوشما به ی دیگرنامۀ ، زرو 30ف رظ

اهند داد. مانی به شما پاسخ خوب زچونها نیز در همین چارده باشید، آح کرطر CalOptimaد ا نزد راگر شکایت خو

 دارید CalOptima یا Kaiser Permanenteی سریع از گیراست تصمیمخوشکتان درتی که شما یا پزردر صو
انید تود، میا به خطر بیندازانایی شما رمتی یا توگی، سلندمان پاسخگویی به شکایت شما ممکن است زکنید زا فکر میزیر
TTY)711(4000-464-800-1ه سی، از طریق شمارراست تسریع برخوای درائه دهید. برسی ارراست تسریع برخودر
 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه یا از طریق شمار Kaiser Permanenteبا  

)1-800-735-2929(TTY با CalOptima تماس بگیرید. ما یا CalOptima مان دریافت شکایت ساعت از ز 72ف ظر
د. اهیم کری خوگیرشما تصمیم

تجدیدنظر های استخودر

 یا Kaiser Permanenteاست یک عضو خواست تجدیدنظر درخوت است. دراست تجدیدنظر با شکایت متفاوخودر
CalOptima عیه اطلکه تی رصودر ایم. فتهشده گراستخوشش خدمات درد پورسی و تغییر تصمیمی است که در مورای بربر

قطع یا تغییر تعویق، ، ردبه اقدام که ایم گفتهشما به و ایم دهکرسال ارشما ای بر (Notice of Action, NOA)اقدام 
لیه های اواقبتدهنده مرائهاست تجدیدنظر کنید. ارخوانید درتوافق نیستید، میایم و شما با این تصمیم ما مودهخدمات نمو

(Primary Care Provider, PCP) است تجدیدنظر کند. خوایتان دره کتبی شما، براند با اجازتوشما نیز می

تحت حاضر حال در اگر  .دهیدائه ارا رتجدیدنظر است خودرد، خو NOAدریافت تاریخ از تقویمی ز رو 60ف رظباید 
تاریخی از قبل یا شما به  NOAسال ارتاریخ از تقویمی ز رو 10ف رظباید کند، پیدا ادامه مان دراهید خومیو هستید مان در

Kaiserکه  Permanente است خوقتی درو .دهیدائه ارا رتجدیدنظر است خودراست، ده کرم اعلخدمات قطع ای بر
اهید خدمات ادامه پیدا کند. خوبگویید که می CalOptima به ما یا ًدهید، لطفاتجدیدنظر می

 :دهیدتجدیدنظر است خودرنلین آیا ی رحضوکتبی، تلفنی، انید تومی
 :تلفنی●

کز خدمات اعضای سمی( با مرت رز هفته )به استثنا تعطیلور 7ز و ورساعت شبانه 24انید در تومی♦
Kaiser Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY نده وه پرتماس بگیرید. شمار

ار دهید ا در اختیار ما قراست تجدیدنظر دارید رخون درد آرد و خدماتی که در موشکی، نام خوپز

 8500-246-714-1ه ظهر از طریق شماربعداز 5:30 صبح تا 8شنبه تا جمعه از ساعت های دوزور♦
 تماس بگیرید. CalOptima، با خدمات اعضای 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار

)1-800-735-2929(TTYن د آرد و این خدماتی که در مومت، نام خوح سله شناسایی طر. شمار
ائه دهید نها ارا به آاست تجدیدنظر دارید رخودر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 :پستبا  ●

 تماس TTY) 711(4000-464-800-1ه به شمار Kaiser Permanenteکز خدمات اعضای با مر ♦
د، نام خو ًا پر کنید. حتمان رسید، آم به دستتان رقتی فرسال کنند. وایتان ارا برطه ربوم مراهید فربگیرید و بخو

ا به دفتر م رائه دهید. فرا اراست تجدیدنظر دارید رخون درد آرشکی و خدماتی که در مونده پزوه پرشمار
Kaiserاکز عضو شبکه خدمات اعضا در یکی از مر Permanente ها، ع از مکانای اطلپست کنید )بر

حظه کنید( ا ملگان ردهندائهست ارفهر

 8088-587-888-1ایگان ه ریا شمار 8500-246-714-1ه از طریق شمار ♦
)1-800-735-2929(TTY با خدمات اعضای CalOptima م اهید فرنها بخوتماس بگیرید و از آ
ح ه شناسایی طرد، شمارنام خو ًا تکمیل کنید. حتمان رسید، آم به دستتان رقتی فرسال کنند. وای شما ارا برر

س پست کنید: درا به این آم رائه دهید. فرا اراست تجدیدنظر دارید رخون درد آرمت و خدماتی که در موسل

CalOptima Member Services 
505 City Parkway West 

Orange, CA 92868 

 :یرحضو ●

 در دفتر خدمات اعضا در یکی Kaiser Permanenteایا است مزخوم مطالبه/درم شکایت یا فرتکمیل فر ♦
اکز عضو شبکه از مر

 City Parkway, WestOrange, CA 92868 505س دربه آ CalOptimaم در دفتر تکمیل فر ♦

 :نلینآ ●

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس دربه آ Kaiser Permanenteسایت بنلین در وم آاستفاده از فر ♦

 (نگلیسیانبازبه ) www.caloptima.orgس ردآه ب CalOptimaیت سابوردین نلآمفرز اهدستفاا ♦

ایگان بانی رانیم خدمات زتوانیم به شما کمک کنیم. ما میتود نیاز به کمک دارید، ما میاست تجدیدنظر خوخوائه درای ارگر برا
 کمک CalOptimaانید از توتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه ائه دهیم. با شماربه شما ار

ائه دهند. ایگان به شما اربانی رانند خدمات زتونها نیز میدریافت کنید آ

ی همکار Kaiser Permanenteفع مشکل با شما و نها جهت ر، آCalOptimaد است تجدیدنظر نزخوت تکمیل درردر صو
 یا 8500-246-714-1ه انید از طریق شمارتومی CalOptimaایند عریضه د فررعات بیشتر در موکنند. جهت کسب اطلمی

 تماس بگیرید. CalOptima با TTY)2929-735-800-1(8088-587-888-1ایگان ه رشمار

شما ع اطلبه ا رشکایت دریافت و رد کاهیم خوسال ارشما به ای نامهشما، تجدیدنظر است خودردریافت از ز رو 5ف رظ
است تجدید نظر خواگر در .ساندراهیم خوشما ع اطلبه ا رتجدیدنظر با ابطه ردر ود ختصمیم ، زرو 30ف رظ .ساندراهیم خو
اهند داد. مانی به شما پاسخ خوب زچونها نیز در همین چارده باشید، آح کرطر CalOptimaد ا نزد رخو

ا فکر دارید زیر CalOptima یا Kaiser Permanenteی سریع از گیراست تصمیمخوشکتان درتی که شما یا پزردر صو
انید تود، میا به خطر بیندازانایی شما رمتی یا توگی، سلنداست تجدید نظر شما ممکن است زخومان پاسخگویی به درکنید زمی
 یا با TTY)711(4000-464-800-1ۀ سی، با ما به شمارراست تسریع برخوای درائه دهید. برسی ارراست تسریع برخودر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://healthy.kaiserpermanente.org
www.caloptima.org
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CalOptima 2929-735-800-1(8088-587-888-1ۀ به شمار(TTY تماس بگیرید. ما یا CalOptima ف ظر
د. اهیم کری خوگیراست تجدید نظر شما تصمیمخومان دریافت درساعت از ز 72

تجدیدنظر ی رأبا افقت موعدم اقع مودر زم ل اقدام 

ا د رایم که تصمیم خون به شما گفتهاید که در آدهف ما دریافت کرای از طراید و نامهاست تجدیدنظر دادهخوتی که درردر صو
انید توز گذشته است، میور 30تان استخومان دراید و از زدهمان دریافت نکرۀ تصمیمبارف ما درای از طرایم، یا نامهتغییر نداده

 دهید تا یک قاضی سی ایالتیدادراست خودر (Department of Social Services, DSS)ه خدمات اجتماعی در ادار
ایالتی نه لعادسی دادرجلسه ای برای هزینهشما  .شداهد خوسی ربرقاضی سط توشما نده وپرسی کند. را برنده شما روپر

 .دگذارمیشما اختیار در ایالتی نه لعادسی دادرجلسه است خودرۀ نحوۀ باردری بیشترعات اطلزیر های قسمت .دازیدپرنمی

 ایالتیهای سیدادر

د. تنها اهد کر. یک قاضی به حل مشکل شما کمک خو(DSS)ه خدمات اجتماعی ادی از ادارای است با افرسی ایالتی جلسهدادر
است خودر CalOptima یا Kaiser Permanenteسی ایالتی داشته باشید که قبلً به است دادرخوانید درتوتی میردر صو

تان است تجدیدنظرخوه دربارز تصمیمی درور 30ضایت ندارید یا بعد از تجدیدنظر داده باشید. اگر همچنان از این تصمیم ر
دید. دریافت نکر

ائه دهید. سی ایالتی اراست دادرخوکند، درم میا اعلتان راست تجدیدنظرخوای که نتیجه درعیهز از تاریخ اطلور 120ف باید ظر
PCP  تأییدیه از  فتنت گررصوشما یا در  ه کتبیاجازاند با تومیشماDSSائه دهد. همچنین ایالتی ارسی دادراست خوایتان در، بر

افقت کند. سی ایالتی موای دادرشما بر PCPاست خواهید با دراز ایالت بخو DSSانید از طریق تماس با تومی

ائه دهید. سی ایالتی اراست دادرخوانید از طریق تلفن یا پست، درتوشما می

 TTD)8349-952-800-1( 5253-952-800-1ه شماربه  DSSمی عموپاسخگویی احد وبا  :تلفنی●
 .بگیریدتماس 

 .کنیدپر ا راست فته گرار قرتان اختیاردر تجدیدنظر نتیجه عیه اطلاه همربه که می فر :پستطریق از ●
 :کنیدسال اررس دآاین به ا رآن 

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

به ایگان ربانی زخدمات انیم تومیما انیم به شما کمک کنیم. توسی ایالتی نیاز به کمک دارید، میاست دادرخوائه درای اراگر بر
 .بگیریدتماس  TTY)711(4000-464-800-1ه شماربا  .دهیمائه ارشما 

تا کشد میول طزرو 90تا  .ردکاهیم خوح مطرنیز ا رود خات نظر .ردکاهیم خوح مطرا رشما ات نظرما سی، دادرجلسه در 
 .کنیمتبعیت قاضی تصمیم از باید ما  .دبگیرتصمیم شما نده وپره باردرقاضی 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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اهیدخود، میاندازه میا کاملً به مخاطرد شما رانایی عملکرمت یا توگی، سلندسی ایالتی، زآیند دادرنکه مدت فراگر به دلیل آ
سی ایالتی است دادرخوتماس بگیرید و در DSSانید با توشما می PCPد، شما یا د شما سریع تصمیم بگیرردر مو DSSکه  

 .کندی گیرتصمیمی کارز رو 3حداکثر ف رظباید شما، است خودردریافت از پس  DSSائه دهید. ی( اررشده )فوتسریع

استفاده وء سو ف اتلی، دارهبرکل

یا ف اتلی، دارهبرکلتکب مر Medi-Calخدمات کننده دریافتشخص یا دهنده ائهاریک اینکه به هستید ک مشکواگر 
 .کنیدش ارگزا رع ضوموکه دارید ا رحق این است، شده ءاستفاده سو

 :ازتند عباردهنده ائهارسط توءاستفاده سوو ف اتلی، دارهبرکلد ارمو
شکی پزابق سوجعل ●

شکی پزنظر از نیاز رد ومان میزاز بیشتر ی ودارتجویز ●

شکی پزنظر از نیاز رد ومان میزاز بیشتر بهداشتی اقبت مرخدمات ائه ار●

است نشده ائه ارکه خدماتی ای برتحساب رصور صدو●

است ده نکرائه ارا رخدمات ای فهحررد فقتی وای فهحرخدمات ای برتحساب رصور صدو●

 :ازتند عبارایا مزکننده دریافترد فسط توءاستفاده سوو ف اتلی، دارهبرکلد ارمو
 Medi-Calایای مزشناسایی ت کاریا مت سلرح طشناسایی ت کاردادن یا ش روفدهی، رضق●

(Benefits Identification Card, BIC)  دیگر دی فربه

دهنده ائهاریک از بیش از یکسان یا مشابه های وداریا ها ماندردریافت ●

نیست انسی ژراورد ومقتی وانس ژراوبخش به فتن ر●

دیگر رد فمت سلرح طشناسایی ه شماریا اجتماعی مین تأه شماراز استفاده ●

ا راست شده ائم جراین تکب مرکه دی فرشناسایی ه شمارو رس دآنام، باید ءاستفاده، سوو ف اتلی، دارهبرکلش ارگزای بر
که تی رصودر دهنده ائهارتخصص یا تلفن ه شمارمانند بدهید؛ عات اطلرد فآن ه باردراست ممکن که نجا آتا  .بنویسید

 .کنیدر ذکا راست داده رخ نچه آاز دقیق ای صهخلو قایع وتاریخ  .استشده د ارمواین تکب مردهنده ائهار

خدمات کز مربا  )تتعطیلشامل (هفته ز رو 7در و ز ورشبانه ساعت 24در  انیدتومیشدید، فتار ءرسواحتمالی ئم علجه متواگر 
 .بگیریدتماس  TTY) 711(4000-464-800-1ه شماربه اعضا 

ا جرالزملی رداو

ف رطدو هر ات اظهارثالث شخص این  .استف رطبیو ثالث شخص یک طریق از فات اختلحل ای بری روشا جرالزملی رداو
گاه دادیا منصفه هیئت در سی دادرحق از ف رطدو هر  .ندبپذیرباید ف رطدو هر که کند میاتخاذ تصمیمی و د شنومیا ر

اعضا اهنمای رکتابچه این ای اجرتاریخ از قبل که کنیم میاستفاده ی دعاوحل ای برا جرالزملی رداواز ما  .کنندمینظر فرص
 .استر آوامالزما ود خای برتنها سابق ی دعاواین ای برا جرالزملی رداواز استفاده  .باشیمده کرتسلیم 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ی رداوحیطه 

ما زد نشما عضویت یا اعضا اهنمای ركتابچه این به ط بومری دعوكه كنید استفاده ا جرالزملی رداواز مانی زبایستی شما 
 :کنندصدق زیر د ارموهمه كه طی شربه د، شومی

 :باشدزیر د ارمواز یکی ای بری دعو●

رت وصبه یا ده بومجاز غیریا و یرروضغیر شکی پزم اقلیا خدمات اینکه رد ومدر ی دعو(شکی پزتخلف ♦
یا ؛ )استشده ضه عرکفایت بییا انه کارمسامحهنامناسب، 

یا م؛ اقلیا خدمات ائه ار♦

محل لیت سئوم♦

 :استشده ح مطرطریق بدین ی دعو●

یا ما؛ علیه شما ♦

شما علیه ا م♦

کند نمیممانعت ی دعوبه گی سیدرای برا جرالزملی رداواز استفاده از حاکم ن قانو●

نیست فصل و حل قابل  »چککوی دعاوگاه داد«طریق از ی دعوین ا●

 :باشیدداشته نظر در 
ا استفاده کنید جرالمزی لرسی ایالتی قابل حل و فصل هستند از داوی که از طریق دادرای دعاوم نیست برزل●

ا جرالمزی لرانید از داوتونده شما اتخاذ شده است، نمیود پررسی ایالتی تصمیمی در مواگر از طریق دادر●
کنید استفاده 

 :کندمیتقاضا ا جرالزملی رداوای برکه است فی طرمعنای به  »شما«، »اجرالزملی رداو«قسمت این در فقط 
 )عضویک (شما ●

کند میعمل شما جانب از و اید دهبرنام ود خکه کسی یا ند خویشاوشما، رث او●

د دارعهده بر ای ظیفهوما، با شما ابطه رعلت به کند میادعا که دی رف●

 :استشده تسلیم ا جرالزملی رداویک وی علیه ای برکه است فی طرمعنای به  »ما«، »اجرالزملی رداو«قسمت این در قط ف
●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 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 TPMGیا  SCPMGشک پزهر ●

د سازمیم ملزا راجرالزملی رداواز استفاده که ها فرطاین از کدام هر با داد ارقرای دارمان سازیا شخص ر ه●

ها فرطاین از کدام هر نماینده یا مند کارر ه●

نظامنامه انین قو

 :دگیرمیرت وصنظامنامه انین قواز استفاده با ا جرالزملی رداو
Kaiserهای دادهاز استفاده با و مستقل ست سرپردفتر سط تونظامنامه انین قو● Permanente  عات اطلو

است شده تنظیم  »حکمیتتی رمشوکمیته «از حاصل 

 TTY) 711(4000-464-800-1ۀ شماربه اعضا خدمات از انید تومیا رنظامنامه انین قواز نسخه یک ●
 .کنیددریافت 

ی رداواست خودره نحو

زیر د ارموشامل كه کنید تسلیم ا ر »)یرداوتقاضای «بنام (سمی رتقاضای باید شما ا، جرالزملی رداوتقاضای ائه ارای بر
 :ودشمی

ما علیه ی دعورد ومدر شما صیف وت●

کنید میاست خودرکه تی خساربلغ م●

كیل وها فرطاین از كدام هر اگر  .نددارکت شری دعواین در که هایی فرطهمه تلفن ه شمارو نشانی اسم، ●
كنید ر ذكا ركیل وآن تلفن ه شمارو نشانی اسم، ند، دار

کنید میی دعواقامه نها آعلیه که هایی فرطاسم ●

 .ندشور ذکاست خودریک در باید باشند احد واقعه ویک از ناشی که ی دعاوهمه 

ی رداوتقاضای تسلیم 

یا  KFHP ،KP Cal ،HFK ،SCPMG ،TPMG ،The Permanente Federation, LLCعلیه اگر 
The Permanente Company, LLC  کنیدسال ارنشانی این به ا ر »یرداوتقاضای «اید، دهکری دعواقامه: 

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 

Pasadena, CA 91188 

بایستی مدنی، شکایت ص خصودر نیا کالیفرمدنی سی دادرآیین ام الزطبق کنید، میی دعواقامه ی دیگرف رطهر علیه اگر 
 .بدهیدنها آبه ا رای غیهابل

 .استشده داده ما به نی قانولحاظ از غیه ابلکنیم، دریافت ا ری رداوتقاضای که مانی ز

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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شکایت تنظیم هزینه 

آن از دازید، بپرا رود خسهم انید نتواگر که دلر  150$مبلغ به شكایت تنظیم هزینه از است ت عبارا جرالزملی رداوهزینه 
 .ودشمیفنظر صر

فین است شما و یا تعداد طرخوی در درجه به تعداد دعاون توده و بدوی« بورداخت به »حساب داوهزینه تسلیم شکایت قابل پر
داخت نیست. کر شده همیشه یک مقدار ثابت است. هزینه تسلیم شکایت قابل بازپرذ

از که اهید بخومستقل ست سرپریک از انید تومینیستید، ا جرالزملی رداوهای هزینهاز ود خسهمیه داخت پربه قادر اگر 
به وده کرپر ار (Fee Waiver Form)هزینه از فنظر صررم فیک باید کار، این انجام ای بر .کندفنظر صرها هزینهدریافت 

 :نماییدسال ارزیر مقام 
و مستقل؛ ست سرپردفتر ●

کنید میی دعواقامه نها آعلیه که فینی طر●

 :هزینهاز فنظر صررم ف
کند فنظر صرهزینه دریافت از د گیرمیتصمیم مستقل ست سرپرر چطوکه گوید میشما به ●

گوید میشما به رد کفنظر صرنها آاز ان تومیکه ا رهایی هزینه●

 .کنیددریافت  TTY) 711(4000-464-800-1ۀ شماربه اعضا خدمات از انید تومیا رفنظر صررم فاز نسخه یک 

ها یرداوتعداد 

د دیگر، ممکن است بیش از ارف(. در موطرد )میانجی بیشوع میافق هستند استماف مور که هر دو طرسط یک داود توارخی موبر
ثیر داشته باشد. ف ما تأف از طرطرر بیداخت هزینه داوداخت یا عدم پراند بر پرتوها میرد داشته باشد. تعداد داوجور ویک داو

ف بماند. طربیر باید ند. داوشومیگی سیدرر سط یک داوکنند تومیاست خوت درخسار 200,000$دی که تا ارمو●
ائه ر باید پس از تکمیل و ارای بیش از یک داوافق برنده کار کنند. تووی پرور رافق کنند سه داوانند توتوفین میطر

ف م نماینده طرر دوف، داور نماینده یک طرد، یک داود دارجور ودی که سه داوارد. در موائه شوی اررتقاضای داو
 اعطا کنند. 200,000$انند بیش از تور)ها( نمید. داواهد بوف خوطرم بیر سوم و داودو

ند. هنگامی که شوگی میسیدر رسط سه داوکنند تواست میخوت درخسار 200,000$هایی که بیش از ندهوپر●
فین کدام از طرد. هراهد بوف خوطرم بیر سور است و داوای یک داوفین دارد، هر یک از طرد دارجور وسه داو

افق انند توتوه میف مشاجرنظر کنند. هر دو طرفد صران نماینده خور به عنوای داشتن داود برانند از حق خوتومی
ائه تقاضای ف باید پس از تکمیل و ارطرر بیای یک داوافق برگی کند. توسیدنده روف به پرطرر بیکنند که یک داو

د. ائه شوی اررداو

میانجی های هزینهو ها ددستمز

داخت پرا رها هزینههنگامیکه رد ومدر عات اطلکسب ای بر .دازیمپرمیا رف رطبیمیانجی دهای دستمزما د ارمواز خی بردر 
ۀ شماربه اعضا خدمات از انید تومیا رنظامنامه انین قواز نسخه یک  .کنیداجعه مرنظامنامه انین قوبه د، کراهیم خو

1-800-464-4000)711 (TTY  ند دازپرمیی مساور بطوا رها هزینهاین فین طردیگر، د ارموهمه در  .کنیددریافت

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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 .نددازپرمیا رود خمیانجی هزینه کدام هر کنند، انتخاب ا رود خبه ط بومرهای میانجیفین طراگر 

ها هزینه

باید کار نتیجه به جه تون بدوفین طراز کدام هر د، دارمیر مقرن قانوکه نچه آمطابق و شد داده رح شبال در نچه آاز غیر به 
 .نددازبپرا رج مخارسایر و شاهدان د دستمزکل، ود دستمزقبیل از ا جرالزملی رداوبا ابطه ردر ود خهای هزینه

می عمومفاد 

 .کنیداست خودرا جرالزملی رداوای برانید تونمید، نشوعایت رمدنی اهی خودادیک در ی دعویک نی قانودیت محدواگر 

 :ودشمیرد شما ی دعوباشد، د جوموزیر ایط شراز یكی اگر 
یا باشید، نداده نشان جدیت ود خاز ل معقوحد در کار، ل وارانین قومطابق شما ●

 :استگذشته سال پنج از بیش باشد، ر تزودکه کدام هر زیر، های تاریخاز و نشده تشکیل سی دادرجلسه ●

یا سیده؛ رشما دست به  »یرداوتقاضای «گه برکه تاریخی ♦

دید کرتسلیم مدنی شکایت یک اقعه وهمان مبنای بر که تاریخی ♦

 .ودشائه اری کارچنین ای برخوبی دلیل بایستی  .ودشرد ف رطبیمیانجی سط توی دیگرلیل دبه است ممکن ی دعویک 

 .دبگیرتصمیم نده وپربه اجع رف رطآن غیاب در اند تومیف رطبیمیانجی نیابد، ر حضوسی دادرجلسه در فین طراز یکی اگر 

 (California Medical Injury Compensation Reform Act)نیا کالیفرشکی پزهای احتجرامت غرح اصلن قانو
 :کندمیصدق قبیل این از دی ارمودر شده، شناخته مجاز ن قانوسط توکه نه گوبدان ، )حیهاصلنه گوهر و (

شماست به متعلق که گی افتادکار از ایای مزداخت پریا بیمه نه گوهر ک مدرائه ارحق ●

رید وآدست به اقتصادی غیر های تخساراز انید تومیکه لی پومبلغ دیت محدو●

ود شمیانجام ای رهودهای داختپررت وصبه که بعدی های تخسارای برامت غردریافت حق ●

صدق مانی زتا همچنین دها استانداراین  .استشده بیان  »اجرالزملی رداو«قسمت این در که است تی رصوبه ها یرداو
 :نباشندتضاد در بند این با که کنند می

 (Federal Arbitration Act)ال فدرحکمیت ن قانو 2بند ●

نیا کالیفرمدنی سی دادرآیین ●

نظامنامه انین قو●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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مدنی ق حقودفتر به شکایات 

قالبی ر تصوشامل (جنسیت سن، لیت، معلوملیت، ست، پوگ رناد، نژخاطر به ما یا شبکه دهنده ائهارکه دارید عقیده اگر 
و بهداشت رت ازودر مدنی ق حقودفتر به ا رشکایتی انید تومیایم، شدهقائل تبعیض مذهب یا  )جنسیهویت و جنسی 

 .کنیدتسلیم  ,OCR»)(Office of Civil Rights»مریکا آمتحده ت ایالانسانی خدمات 

به است افتاده اتفاق میز آتبعیضاقدام دارید عقیده که هنگامی از ز رو 180ف رظدر ا رود خشکایت انید تومیشما 
OCR  ی ول .کنیدتسلیمOCR  دهند تشخیص که کند ل قبوماه شش از بعد تی رصودر ا رشما است خودراست ممکن

،OCRبه شکایت تسلیم ه نحوو  OCRرد ومدر بیشتر عات اطلکسب ای بر .استشده آن قع موبه ائه ارمانع ایطی شر
 .نماییداجعه مر )بان انگلیسیبه ز(hhs.gov/civil-rightsبه  

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

https://hhs.gov/civil-rights)�
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های مهموهاژها و ووهشمار 7.

مهم های تلفنه شمار
Kaiser:اعضای خدمات  ● Permanente 

 4000-464-800-1انگلیسی  ♦
 )شفاهیجم مترخدمات از استفاده با بان ز 150از بیش و (

 0616-788-800-1اسپانیایی  ♦

 7585-757-800-1چینی های ویشگ ♦

♦ TTY 711 

 3888-522-008-1 (TTY 711)بیمار ضعیت وتثبیت از پس اقبت مرز جوم ●

Kaiserدر نوبت خذ ا ● Permanente  833-1ه رمشاوو-KP4CARE 
(TTY 711) (1-833-574-2273) 

●CalOptima  1-714-246-8500  8088-587-888-1یا 

(TTY 1-800-735-2929) 

مهم های ژهاو

ستان بیماربه قع موبه اند تونمیایمان زاز پیش یا د دارار قرایمان زحله مرسه در زن یک که مانی زمدت  :حملع ضوحال در 
 .ساندبرسیب آنشده لد متودک وکیا زن ایمنی و مت سلبه اند تومیاو انتقال یا ود شمنتقل ی دیگر

 .کشدنمیول طنی لطومدت و د دارنیاز شکی پزسریع اقبت مربه و است ناگهانی که شکی پزضعیت ویک  :حاد

Kaiserاز عضو یک است خودر :تجدیدنظراست خودر Permanente ه باردرشده فتهگرتصمیم تغییر و بینی بازای بر
 .استشده استخودرویس سریک شش پو

 .متسلرح طاین شش پوتحت های ودارو بهداشتی اقبت مرخدمات  :ایامز

ا جرالزملی رداوطریق از که تی مشکلای بر .فرطبیثالث شخص یک از استفاده با ت مشکلحل ای بری روش :اجرالزملی رداو
به م ملزف رطدو هر که کند میاتخاذ تصمیمی و د شنومیا رقضیه ف رطدو های للاستدثالث شخص ند، شومیفصل و حل 
 .کنندمینظر فرصگاه دادیا منصفه هیئت در سی دادرحق از ف رطدو هر  .هستندآن فتن پذیر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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s Services’:(CCS) California Children ها یبیمارای دارکه سال  12 زیرکان دکوای برا رخدماتی که ای نامهبر
 .کندمیائه ارهستند، مشخص مت سلت مشکلو 

:(CHDP) California Health and Disability Prevention  های هزینهکه می عمومت سلنامه بریک
و ی بیماراز ی پیشگیریا تشخیص جهت مت سللیه اوزیابی ارای برا رمت سلخدمات صی خصوو می عموگان دهندائهار

مت سلاقبت مربه سی دسترایط شراجد وکه انانی جوو کان دکوبه نامه براین  .کندمیداخت بازپرانان جوو کان دکوهای لیتمعلو
اند خدمات توشما می (Primary Care Provider, PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهکند. ارمیکمک هستند، عادی 

CHDP ائه کند. ا ارر

:CalOptima شده مدیریتهای اقبتمرمت سلرح طMedi-Cal. Kaiser Permanente  دهنده ائهاران عنوبه
 .باشدمی CalOptimaرح طدر شما مانی دربهداشتی خدمات 

 Orangeستان شهر CalOptima:خدماتی ده محدو

ا راقبت مرو کنید رک دا رمت سلعمده ت مشکلکنند کمک شما به انند تومیکه اجتماعی ان کارمددیا ان ستارپر :ندهوپرمدیر 
 .کنندمیهماهنگ شما گان دهندائهاربا 

باید یا ود شمیبدتر مان زول طدر یا ود شمان درکامل ور طبه اند تونمیکه شکی پزدیگر مشکل یا ی بیماریک  :منمزضه عار
 .دنشوبدتر شما ضعیت وکه ود شمان درری وط

 انتخاب کنند. این (PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهان یک ارا به عنون رانند آتوی است که اعضا میکزکلینیک مر :کلینیک
، کلینیک  ,FQHC»)(Federally Qualified Health Center»ال د تأیید فدررمانی موکز درمحل، ممکن است یک مر

کز ، یا یک مرIndian Health Service، کلینیک ,RHC»)(Rural Health Clinic»ستایی ومت رمحلی، کلینیک سل
لیه دیگر باشد. اقبت اومر

کز مردر سرپایی خدمات  (Community-based adult services, CBAS):جامعه بر مبتنی ن گسالربزخدمات 
اقبت مردهنده ائهارو اده خانوپشتیبانی و زش ومآشخصی، اقبت مرها، ماندراجتماعی، خدمات تخصصی، ی ستارپراقبت مرای بر
 .ایطشراجد واعضای ای برخدمات سایر و جابجایی تغذیه، خدمات شکی، پز

Kaiserبه نسبت ضایت رعدم ه باردرعضو یک کتبی یا شفاهی بیانیه  :شکایت Permanente ، کیفیت یا دهنده، ائهاریک
 .استاییه شکویک مانند شکایت یک  .شدهائهارخدمات کیفیت یا مانی درخدمات 

مدت به ود خفعلی دهنده ائهاراز  Medi-Calخدمات دریافت ادامه ای بررح طعضو یک انایی تو :مانیدرخدمات ار استمر
Kaiserو خدمات دهنده ائهارکه طی شربه خدمات، در قفه ون بدوماه  12حداکثر  Permanente کنندافقت مو. 

 .کندمیداخت پرگر بیمهکه مبلغی بر اد مازدهید، میانجام خدمات مان زدر لً معموکه داختی پر :کمشترداخت پر

مان محلی ایجاد یک ساز (County Organized Health System, COHS):ستان شهرچه یکپارمت سلسامانه 
دهنده ائهارشده، نویسینامگان کننددریافت .Medi-Calنامه داد بستن با برارستان جهت قران شهررسط هیئت مشاوشده تو

کنند. می انتخاب COHSگان دهندائها از بین تمام ارد رهای بهداشتی خواقبتمر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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Kaiserاعضای به که مانی دربهداشتی خدمات  ):ششپوتحت خدمات (شش پو Permanente ود شمیائه ار
این در د جوموست فهراساس بر و  Medi-Calداد ارقراستثناهای و ها دیتمحدوابط، ضوایط، شرتابع و 

(Evidence of Coverage, EOC)  استآن های حیهاصلهمه و. 

:DHCS نامه بربر که است لتی دوه اداریک  .نیاکالیفربهداشتی های اقبتمرخدمات ه ادارMedi-Cal کندمیت نظار. 

ا رجدیدی مت سلرح طیا نیستید ایط شراجد ودیگر که دلیل این به  CalOptimaاز استفاده دن کرقف متو :عضویتلغو 
 .ندارید CalOptimaاز استفاده به تمایلی دیگر کند میبیان که کنید امضا ا رمی فراست زم لکار این ای بر .کنیدمیانتخاب 

:DMHC مت سلهای رحطبر که است لتی دوه اداریک ه، اداراین  .نیاکالیفرشده مدیریتمانی دربهداشتی خدمات ه ادار
 .کندمیت نظارشده مدیریت اقبت مر

و هستند ی رروضشکی پزنظر از که اتی تجهیز (Durable Medical Equipment, DME):ام بادوشکی پزات تجهیز
های هزینه .گیریممیتصمیم  DMEخریدن یا دن کره اجاررد ومدر ما  .ندشومیتجویز دیگر دهنده ائهاریا شما شک پزوی ساز 

 .ودشمیداده شش پوشکی پزات تجهیزتعمیر  .باشندخرید هزینه از بیش نباید ه اجار

ه ای ردهنگام و دووای زی و مداوی، تشخیص بیماربالگرغر
:(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) خدمات EPSDT 

د و ا بر اساس سن خومت مناسب رهای سلنها سالم باشند. اعضا باید چکاپاست تا آ 21 زیر Medi-Calای اعضای ایایی برمز
ها انجام دهند. یدهنگام بیمارومان زمت و درت سلا جهت یافتن مشکلهای مناسب ریبالگرغر

تعریف (حمل ع ضوحال در مانند است، جدی های نشانهبا  )ذهنی(انی وریا شکی پزضعیت ویک  :انسیژراوشکی پزضعیت و
کند ر باوای حظهملقابل شکل به اند تومیشکی، پزو مت سله باردرتخصصی غیر دانش با دی فرکه شدید رد دیا  )ببینیدا ربال 
 :استممکن ری وفشکی پزاقبت مردریافت عدم که 

کند تهدید شدت به ا رشما نشده لد متودک وکمت سلیا شما مت سل ●

ود شبدن د عملکربه سیدن رسیب آباعث  ●

ود شبدن عضو یا بخش یک به سیدن رسیب آاعث ب ●

پی ای بر )نقانواساس بر شک پزیک ستی سرپرتحت اد افریا (شک پزسیله وبه شده انجام معاینه یک  :انسژراوبخش اقبت رم
امکانات حد در شما ضعیت ودن کرپایدار ای بری رروضشکی پزخدمات  .ددارد وجوشکی پزی اراضطرضعیت ویک اینکه به دن بر
 .استزم لکز مر

شکی پزاقبت مرانجام ای برانس ژراوبخش به ی اراضطرنقلیه سیله ویا نس لمبوآیک در جابجایی  :یاراضطرشکی پزجابجایی 
 .یاراضطر

 .کندمیدریافت رح ططریق از ا رخدماتی و است مت سلرح طیک عضو که دی فر :شدهنام ثبت

Kaiserسط توکه خدماتی  :مستثنیخدمات  Permanente نشدهداده شش پوخدمات د؛ شونمیداده شش پو. 

 .یداربارخیر تأیا ی پیشگیرای برخدماتی  :ادهخانوتنظیم خدمات 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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در مت سلکز مریک  ,FQHC»):(Federally Qualified Health Center»ال فدرتأیید رد وممانی درکز مر
 FQHCیک در ا رانه پیشگیرو لیه اواقبت مرانید تومی .دندارد وجوزیادی بهداشتی اقبت مردهنده ائهارآن در که ای ناحیه

 .کنیددریافت 

نام ثبتشده مدیریتهای اقبتمرمت سلرح طیک در شما که معناست بدان این  (Fee-For-Service, FFS):انه کار
ای بر ًمستقیماا ر Medi-Calهای تحسابرصوو د بپذیرا ر »مستقیم«Medi-Calباید شما شک پز، FFSتحت  .ایددهنکر

 .کندصادر شما دریافتی خدمات 

 .ماندرره ودیک ول طدر یا شدن ی بستریک از پس بیمار د بهبود ونرسی ربرای برشک پزمنظم اقبت مر :تکمیلیاقبت مر

 .اندشدهتأیید اعضا ای برو ند دارمشخصی های معیارکه می اقلیا ها وداراز ستی فهر :هاودارست فهر

خی بربه اند تومیدادن فریب داند میکه شخصی سیله وبه دن کرجعل یا دادن فریب ای برگاهانه آفتار ریک  :یدارهبرکل
 .ودشمنجر دیگر رد فیک یا شخص ود خای برمجاز غیرایای مز

Kaiserبه نسبت ضایت رعدم ه باردرعضو یک کتبی یا شفاهی بیانیه  :شکایت Permanente ، کیفیت یا دهنده، ائهاریک
 .استاییه شکویک مانند شکایت یک  .شدهائهارخدمات و ها اقبتمر

حفظ ا رره مزورگی ندزد عملکرو ها تمهارکنند میکمک شما به که مانی دربهداشتی خدمات  :یانمندسازتوسایل وو خدمات 
 .بخشیدد بهبویا بگیرید یاد کنید، 

شکانی پزیا کنند، میمان درا رطان سرکه شکانی پزاحان، جرمانند متخصصانی و شکان پز :بهداشتیهای اقبتمرگان دهندائهار
Kaiserبا که نهایی آوکنند میمان درا ربدن ه ویژهای بخشکه  Permanente  هستندما شبکه در یا کنند میکار. 
 .کنندائه ارا رما شش پوتحت خدمات و باشند داشته ز مجونیا کالیفردر خدمات ائه ارای برباید ما شبکه گان دهندائهار

تأییدیه پیشخدمات، از بعضی با ابطه ردر  .داریدزم لا رود خ PCPوی ساز فی معرمتخصص، یک به اجعه مرای برلً معموشما 
 .استزم ل )قبلیتأییدیه (

به حساس، خدمات یا نان زمتخصص /ایمانزمتخصص اقبت مرانسی، ژراواقبت مراده، خانوتنظیم مانند خدمات از خی برای بر
 .نداریدنیاز ود خ PCPوی ساز فی معر

 :بهداشتاقبت مرگان دهندائهارع اانو
کند میتست ا رایی شنوکه است ای دهندهائهارسنجی اییشنومتخصص  ●

کند میاقبت مرشما از ایمان زو ی داربارول طدر که است ی ستارپرمتخصص مامایی ستار پر ●

کند میمان درا رسنی های هردهمه در اد افرل معموت مشکلکه است شکی پزاده خانوشک پز ●

کند میمان درا رشکی پزل معمومسائل که است شکی پزاده، خانوشک پز ●

است داخلی، های یبیمارجمله از داخلی، شکی پزدر خاص زش ومآای دارشکی پزداخلی، های یبیمارشک پز ●

کند مییهمکارشما شک پزباکه است ز مجوای دارستار پریک ز،مجوای دارای فهحرستار پر ●

کند میکمک شما به اده خانوت مشکله باردرکه است دی فرر، مشاو ●

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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تا کند میکمک شما شکان پزبه که است ز مجون بدورد فیک شده، تأیید شکی پزدستیار یا شکی پزدستیار  ●
کنند ائه ارشما به ا رشکی پزاقبت مر

ان ستارپریا شکان پزان دستیارمامایی، ستار پرمانند بهداشتی اقبت مردهنده ائهارای برنامی سط، متوتبه رستار پر ●
است متخصص 

کند میائه ارشما به ا رشی بیهوخدمات که است ی ستارپرشی، بیهومتخصص ستار پر ●

خدمات که کند میکار شکی پزمطب یا کلینیک یک در که است دی فرشک، پزدستیار یا متخصص ستار پر ●
کند میائه ارشما به مشخص، ده محدودر ، اراقبت مریا مان درتشخیص، 

اقبت مرایمان، زو ی داربارول طدر جمله از ، زنمت سلاز که است شکی پزنان، زمتخصص /ایمانزمتخصص  ●
کند می

یک از پس ا رانه زورهای فعالیتو ها تمهارکند میکمک شما به که است ای دهندهائهارمانی، درکارمتخصص  ●
رید وآدست به هباردواحت جریا یبیمار

کند میمان درانی جونوسنین تا لد تواز ا رکان دکوکه است شکی پزکان، دکوشک پز ●

به سیب آیا ی بیماریک از پس ا رود خبدن ان توکند میکمک شما به که است ای دهندهائهاراپیست، ترفیزیو ●
رید وآدست 

کند میاقبت مرشما پاهای از که است شکی پزپا، متخصص  ●

کند نمیتجویز ویی داری ولکند، میمان درا رن وارمت سلت مشکلکه است دی فرانشناس ور ●

ی زمجوو است دیده زش ومآزمجوای دارای فهحرستار پریک از بیش که است ی ستارپرکار، انه وپرای دارستار پر ●
د دارشما شک پزبا اه همرا رهاکارخی برانجام ای بر

کند میکمک شما به شما تنفس در که است دی فرتنفس، سیستم شک پز ●

کند میکمک شما به دن کرصحبت انایی تومینه زدر که است دی فرگفتار، شناس سیبآ ●

داخت بازپرشده بیمه رد فبه سیب آیا ی بیمارهای مینهزدر ا راحی جرو شکی پزهای هزینهکه بیمه شش پو :متسلبیمه 
 .ددازپرمیدهنده ائهاربه مستقیما ا رها هزینهاین یا کند می

 .لمنزدر شده ائهارخدمات سایر و ی ستارپرتخصصی اقبت مر :لمنزدر بهداشتی اقبت مر

ائه ارشما به ل منزدر ا رخدمات سایر و ی ستارپرتخصصی اقبت مرکه گانی دهندائهار :لمنزدر بهداشتی اقبت مرگان دهندائهار
 .کنندمی

انتظار که کسی (ج لعلی بیمارای دارعضو یک ای بری حروو اجتماعی عاطفی، جسمی، احتی نارکاهش ای براقبت مر :سایشگاهآ
 ).نماندنده زماه  6از بیش ود رمی

 .کنیدمیدریافت ان ستارپرو شکان پزاز ا رسرپایی و ی بستراقبت مرنجا آدر که جایی  :ستانبیمار

 .یبستربیمار یک ان عنوبه مان درای برستان بیماریک در ش پذیر :شدنی بستر

 .یبسترر بیمایک ناعنوبه شیرپذون دبنستاربیمایک در ده شامجانحی اجریا شکی پزقبت امر :نستاربیمایی پاسرای هقبتامر

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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خدمات ائه ارل مسئوکه متحده ت ایالانسانی خدمات و بهداشت رت ازوداخل در ال فدرنهاد یک  :ستانخپوسرمت سلخدمات 
 .استسکا لآمی بواد افرو مریکا آستان خپوسربه مت سل

 .بمانیددیگر مکان یا ستان بیماریک در ا رشب شوید ر مجبوود خنیاز رد ومشکی پزاقبت مرای برکه هنگامی  :یبستراقبت مر

:Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  اعضا، اهنمای رکتابچه این در  .نیاکالیفردر انتفاعی غیر مان سازیک
 .است .Kaiser Foundation Health Plan, Inc، »ما«از ر منظو

Kaiser Foundation Hospitals ,Kaiser Foundation Health Plan, Inc. :Kaiser Permanente 
 Southern California Permanente Medical Group.و ،)نیاکالیفردر انتفاعی غیر مان سازیک (

های ستانبیمارو ها خانهودارها، کلینیکمتخصصان، شکان، پزاز فقط که  Medi-Calرح طیک  :شدهمدیریتهای اقبتمرطرح 
Kaiser.کندمیاستفاده رح طعضو  Medi-Calذینفعان ای برمشخصی  Permanente  های اقبتمررح طیک
 .استشده مدیریت

:Medical Group Southern California Permanente Medical Group ، انتفاعیای فهحرکت مشاریک. 

اقبت مرتحت اعضای مستقل مدیریت د، کراهد خوائه ارا ربهداشتی اقبت مراز ی بهترکیفیت که اقبت، مراز لی مد :شکیپزکز مر
 .داداهد خوکاهش ا رهیز پرقابل های هزینهمان زول طدر و بخشید اهد خود بهبوا رود خ

د که شوشکی به خدمات مهمی گفته میت پزروای ضراقبتی دارخدمات مر ):شکیپزرت ورضیا (ری ورضشکی پزلحاظ از 
انی حاد ی یا ناتوان به بیمارچار شدن بیماری از دگیرای جلواقبتی برند. این خدمات مرشوده و باعث حفظ عمر میمنطقی بو

 سال، خدمات 21ابطه با اعضای زیر دهد. در را کاهش مید شدید رسیب، دری، مریضی یا آمان بیماراقبت با درم است. این مرزل
Medi-Cal ت ی جسمی یا فیزیکی، شامل اختللایط یا بیمارفع یا کمک به شرشکی جهت رت پزروای ضرشامل خدمات دار

ت متحده می باشد. ن ایالقانو 42ان از عنو 1396d(r)اد، طبق بخش ف موءمصرسو

:Medicare و لیت، معلوای دارتر انجواد افرخی برتر، بالیا ساله  65اد افرای برال فدرمت سلبیمه نامه بر
گاهی که است، عضو ند پیویا دیالیز مند نیازکه کلیه دائمی افتادن کار از (پایانی حله مری کلیوی بیمارای داراد افر

[End-Stage Renal Disease, ESRD]  ودشمینامیده.( 

نام شده است و ثبت Kaiser Permanente در CalOptima که از طریق Medi-Calایط اجد شرد ذینفع وهر فر :عضو
 .استرح طاز عضو یک معنی به  »شما«اعضا، اهنمای رکتابچه این در د. ا دارشش رحق دریافت خدمات تحت پو

 .کنندمیائه اران بیماربه ا ریفتاررمت سلو نوارمت سلخدمات که ز مجوای داراد افر :نوارمت سلخدمات دهنده ائهار

Kaiserبا داد ارقرای دارگان دهندائهارسایر و ها ستانبیمارها، کلینیکشکان، پزاز هی وگر :شبکه Permanente ائه ارای بر
 .اقبتمرخدمات 

 .کنیداجعه مرپایین در  »کنندهکتمشاردهنده ائهار«به  :)شبکهعضو دهنده ائهاریا (شبکه  دهندهائهار

Kaiserسط توکه خدماتی  :ششپواز ج خارخدمات  Permanente ودشنمیداده شش پو. 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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در جابجایی  (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT):ی اراضطرغیر شکی پزجابجایی 
به نیاز که مانی ز .ویدبرشش پوتحت شکی پزت وقبه تاکسی یا قطار س، اتوبومبیل، اتوسیله وبه انید تونمیشما که هنگامی 

 .دازیمپرمیشما شکی پزهای نیازای برا ر NEMTترین انزارهزینه ما باشید، داشته ود خویزیت ای برنقل وحملویس سر

 .استنشده قید ها ودارست فهردر که ویی دار :ستفهراز جخاری ودار

گشت بازهنگام در یا  Medi-Calشش پوتحت خدمات ای برویزیت محل به سفر هنگام در جابجایی  :شکیغیرپزنقل وحمل
 .باشدشده تأیید شما دهنده ائهارسط توکه ، آناز 

Kaiserشبکه از ج خاردهنده ائهار :عضوغیر دهنده ائهار Permanente .

بدن از قسمت یک تا ود شمیل صوبدن به نی وبیررت وصبه بست یا نده نگهداریک ان عنوبه که ای سیلهو :زتوارسیله و
عضو شکی پزبازیابی ای برشکی پزنظر از و کند ح اصلیا د دارنگه است شده ی بیمارچار دیا دیده سیب آشدت به که ا ر

 .استی رروض

فعالیت  زمجو Kaiser Permanenteاست که  ایدهمحدوج از خارعضو در  مانی کهزخدمات در  :دهمحدواز ج خارخدمات 
Kaiserکه هایی محله باردربیشتر عات اطلای برد. دار Permanente ه شماربه اعضا خدمات بخش با د، دارفعالیت ز مجو

1-800-464-4000)711(TTY  بگیریدتماس. 

Kaiserشبکه ء زجکه ای دهندهائهار :شبکهاز ج خاردهنده ائهار Permanente نیست. 

 .بمانیدود خنیاز رد ومشکی پزاقبت مرای بردیگر مکان یا ستان بیماریک در ا رشب نشوید ر مجبوکه هنگامی  :سرپاییاقبت مر

 :شاملسط، متون وارمت سلهای ضعیتوای داراعضای ای برسرپایی خدمات  :سرپاییرت وصبه ن وارمت سلتخصصی خدمات 
 )مانیدرنوار(هی وگریا دی فرن وارمت سلمان درو زیابی ار ●

باشد شده مشخص بالینی نظر از که تی رصودر ان، ورمت سلضعیت ویک زیابی ارای برانشناسی ورتست  ●

مانی درو داربر ت نظارر منظوبه سرپایی خدمات  ●

شکی انپزوره رمشاو ●

سرپایی های مکملو کات تدارمایشگاه، زآ ●

 .جدیی بیماریک ای دارعضو یک ای بری حروو اجتماعی عاطفی، جسمی، های احتینارکاهش ای براقبت مر :تسکینیاقبت مر

دریافت اقبت مرعضو یک که مانی زدر اعضا به خدمات ائه ارای برکه ز مجوای دارستان بیماریک  :کنندهکتمشارستان بیمار
Kaiserبا کند، می Permanente است ممکن کننده کتمشارهای ستانبیماربعضی که شش پوتحت خدمات  .ددارداد ارقر
 .ندشومید محدوستان بیماربا ما داد ارقریا کیفیت تضمین و ی داربرهبهربینی بازهای سیاستسط توکنند، ائه اراعضا به 

و بهداشت زه وحدر دار زمجومتخصص رد فیا ستان بیمارشک، پزیک  ):کنندهکتمشارشک پزیا (کننده کتمشاردهنده ائهار
Kaiserبا دادی ارقرکه حاد نیمه اکز مرجمله از مت، سلدار زمجوکز مریا مان در Permanente تحت خدمات تا ند دار
 .کنندائه ارنها آبه کنند میدریافت مانی درخدمات اعضا که مانی زدر ا رشش پو

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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و ان استخوشناسی سیبآیا شکی پزکار ای برال فدرن قانوتحت ز مجوای داردی فرسیله وبه شده ائهارخدمات  :شکپزخدمات 
ستان بیمارتحساب رصودر و شوید میفته پذیرستان بیماریک در که مانی زدر ا رشکان پزسیله وبه شده ائهارخدمات که عضله، 

 .ودشنمیشامل ند، شومیگنجانده 

 .ببینیدا رشده مدیریتهای اقبتمررح ط :طرح

د و بخشی از شبکه د دارجوو )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبی که در وکزمر :کز عضو طرحمر
 ًح، لطفااکز عضو طرهای فعلی مرع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلمان و بدوح در هر زاکز عضو طرماست. ممکن است مر

با خدمات اعضا تماس بگیرید. 

د و بخشی د دارجوو )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبستان که در وهر بیمار :ستان عضو طرحبیمار
های فعلی ع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلمان و بدوح در هر زهای عضو طرستاناز شبکه ماست. ممکن است بیمار

 با خدمات اعضا تماس بگیرید. ًح، لطفاهای عضو طرستانبیمار

ای کنیم. برای که ما تعیین میخانهویا دار Kaiser Permanenteه ای تحت مالکیت و ادارخانهودار :خانه عضو طرحودار
ست یا فهر (Your Guidebook)اهنمای شما چه ربه دفتر ًد، لطفاح در منطقه خوهای عضو طرخانهوست دارع از فهراطل
مان و ح در هر زهای عضو طرخانهواجعه کنید. ممکن است دارمر )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آباکز در ومر

 با خدمات اعضا تماس بگیرید. ًح، لطفاهای عضو طرخانهوهای فعلی دارع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلبدو

داد جهت ارای قرز که دارای مجوشک داراست، یا پز Medical Groupمند ز که کارای مجوشک دارهر پز :شک عضو طرحپز
ح شکان عضو طران پزع به عنوجاائه خدمات ارجهت ار ًفاداد با ما صرارشکان تحت قرشش به اعضا است. پزائه خدمات تحت پوار

ند. شوفته نمیدر نظر گر

گان دهندائهح یا دیگر ارخانه عضو طرو، دارMedical Groupح، شک عضو طرح، پزستان عضو طربیمار :دهنده عضو طرحائهار
ده است. ح مشخص کردهنده عضو طرائهان اربه عنو Kaiser Permanenteهای بهداشتی که اقبتمر

 .کنیدمیدریافت شد، تثبیت ی اراضطرشکی پزضعیت ویک اینکه از پس شما که خدماتی  :بیمارضعیت وتثبیت از پس خدمات 

 شما باید PCPا دریافت کنید، پیش از اینکه شما خدمات خاصی ر ):تأییدیهپیشیا (لیه اوتایید 
 تأییدیه دریافت کند. Southern California Permanente Medical Groupاز 

Southern California Permanente Medical Group نها د که به آاهد کرا تأیید خوفقط خدماتی ر
گان دهندائها از طریق ارتر رل یا مناسبانستید خدمات معادتور داشته باشند که شما مینها اگر باونیاز داشته باشید. آ

Kaiser Permanente د. اهند کرا تأیید نخوکننده رکتگان غیر مشاردهندائهی ارشده از سوائهدریافت کنید، خدمات ار
ا ر Southern California Permanente Medical Groupع به معنای یک تأیید نیست. شما باید تأییدیه جایک ار

دریافت کنید. 

 .رحطشش پوهزینه ح؛ طرشش پوای برداختی پرمبلغ  :بیمهحق 

 .دهندهائهاریک سیله وبه شده تجویز های ودارای برشش پو :یتجویزی ودارشش پو

خرید قابل های ودارلف خبر است، دار زمجودهنده ائهاریک از ر دستویک مند نیازنی قانونظر از که ویی دار :یتجویزهای ودار
 .ندندارنیاز نسخه به که  (over-the-counter, OTC)ان پیشخواز 

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

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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مت سلرح طاین سیله وبه شده تأیید های وداراز ستی فهر (Preferred Drug List, PDL):ها ودارجیحی ترست فهر
 .ودشمینامیده نیز ها ودارست فهر .کندتجویز شما ای برا رویی دارنها آبین از است ممکن شکتان پزکه 

 .ببینیدا رمنظم اقبت مر :لیهاواقبت مر

بهداشتی اقبت مربیشتر که ی دارزمجودهنده ائهار (Primary Care Provider, PCP):لیه اوهای اقبتمردهنده ائهار
تأیید به ها اقبتمربعضی  .کنیددریافت ا رود خنیاز رد وماقبت مرتا کند میکمک شما  PCP.کنیدمیدریافت او از ا رود خ
 :نکهآمگر ند، دارنیاز لیه او

باشید داشته ی اراضطرضعیت ویک  ●

باشید داشته نیاز نان ز/ایمانزاقبت مربه  ●

باشید داشته نیاز حساس خدمات به  ●

باشید داشته نیاز اده خانوتنظیم اقبت مربه  ●

PCP  باشدد ارمواین از یکی اند تومیشما: 
می عموشک پز ●

داخلی های یبیمارشک پز ●

اطفال شک پز ●

اده خانوشک پز ●

نان زمتخصص /ایمانزمتخصص  ●

●FQHC  یاRHC 

متخصص ستار پر ●

شک پزدستیار  ●

کلینیک  ●

یا خدمات ائه ارای برد سازمیم ملزا ربهداشتی اقبت مردهنده ائهاریک که سمی رایند فریک  ):تأییدیهپیش(لیه اوزمجو
 .کنددریافت تأییدیه مشخص، ایندهای فر

 .بدنفته ردست از عضو یک جایگزینی ای بربدن به شده ل صوعی مصنوسیله ویک  :تزوپردستگاه 

Kaiser.شبکه در خدمات گان دهندائهاراز ستی فهر (Provider Directory):گان دهندائهارست فهر Permanente 

ری وفخطر یک عث باتا هستند ید شدیا دی جفی کاهدازانبه ها نهنشاآن در که هنی ذلل تاخیک  :شکینپزاوری اررطاضضعیت و
 .شیدباان واتنسلبایا ه پناسرذا، غاز اده فتاسیا ن ردکهم افراز صله فابلهنی ذلل تاخلیل دبه یا ند شوان رگدییا شما ی راب

یک به یا می عموستان بیماریک شکی انپزوراحد ویک به عضو یک انتقال شامل است ممکن شکی انپزوری اراضطرخدمات 
همچنین،  .ودشمیانجام شکی انپزوری اراضطرضعیت ویک کاهش یا هیز پرای برانتقال، این  .ودشحاد انی ورستان بیمار

 .شداهد نخومنجر عضو ضعیت وشدن بدتر به انتقال، این که د دارر باومان دردهنده ائهار

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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ضعیت وتحلیل از تند عبارخدمات، این  .استم عموکلی ور طبه نها آهدف که مت سلخدمات  :میعمومت سلخدمات 
گی مادآمحیطی، زیست بهداشت و محافظت نی، عفوی بیمارل کنتری، پیشگیرخدمات مت، سلویج ترمت، سلبر ت نظارمت، سل

 .شغلیمت سلو ، آنبه پاسخ و فاجعه 

 .استتأیید رد ومشما ضعیت ومان درای برود خکار ناحیه در که شکی پز :تأییدرد ومدهنده ائهار

اند ناشی از نقص تود. این مشکل مید دارجوهای بدن شما واقعی که مشکلی در یکی از قسمتاحی در موجر :میمیتراحی جر
ی است. روشکی ضرد از نظر پزد عملکرن قسمت به حالت عادی یا بهبوسیب باشد. تغییر ظاهر آی یا آادی، بیمارزمادر

ها اقبتمرخی بر .کنیددریافت دیگر دهنده ائهاریک از ا راقبت مرخدمات انید تومیگوید میشما  PCPکه هنگامی  :عجاار
نیاز تأییدیه پیشو ع جااربه که خدماتی ه باردربیشتر عات اطلای بر .نددارنیاز تأییدیه پیشو ع جااربه شش، پوتحت خدمات و 

(«فصل به ند، دار  .کنیداجعه مر »)مانیدرخدمات دریافت ه نحو3

اقبت مرمانند هایی اقبتمریا ک، دکومت سلمعاینات انه، پیشگیرهای اقبتمرو شکی پزنظر از ی رروضخدمات  :منظماقبت مر
 .استمت سلت مشکلاز ی پیشگیرمنظم، اقبت مرهدف  .منظمتکمیلی 

گان دهندائهارآن در که ای ناحیهدر مت سلکز مریک  (Rural Health Clinic, RHC):ستایی ورمت سلکلینیک 
 .کنیددریافت  RHCیک در ا رانه پیشگیرو لیه اواقبت مرانید تومی .هستندتعداد کممانی دربهداشتی خدمات 

بتی مقارهای نتعفواده، خانوتنظیم ای برشکی پزلحاظ از ی رروضخدمات  :حساسخدمات 
(Sexually Transmitted Infection, STI) ، جنینسقط و جنسی ر ازآایدز، /ویآی اچ. 

 .ودشمنجر رگ مبه است ممکن و ود شمان درباید که حالتی یا ی بیماریک  :حادهای یبیمار

طی ز مجوای داران مانگردریا /وها تکنسینان، ستارپروی ساز شده ائهارشش پوتحت خدمات  :یستارپرتخصصی های اقبتمر
 .ویخانه در یا ای فهحری ستارپراکز مردر شخص ی بستر

کنند، ضه عرانند تومیمت سلدیده زش ومآمتخصصان فقط که ا رساعته  24ی ستارپراقبت مرکه مکانی  :ایفهحری ستارپرکز مر
 .کندمیائه ار

ح راجیک مثال، ای بر .ددازپرمیمانی دربهداشتی ت مشکلاز خاصی ع نومان دربه که شکی پز ):متخصصشک پزیا (متخصص 
ا رقلبی ت مشکلقلب، کتر دیک و کند؛ میمان درا رها رژیلآ، رژیلآمتخصص یک کند؛ میمان درا رشکسته های اناستخوتوپد ار
 .داریدزم لا رود خ PCPوی ساز فی معرمتخصص، یک به اجعه مرای برلً معمود، ارمواز ی بسیاردر  .کندمیمان در

 :نواربهداشت تخصصی خدمات 
 :سرپاییخدمات  ●

 )جنبیخدمات و ی روبازپرمان، درنامه، برایجاد ها، زیابیار(ن وارمت سلخدمات  ♦

ویی دارحمایت خدمات  ♦

انه زورمان درده فشرخدمات  ♦

انه زورانبخشی توخدمات  ♦

با بخش خدمات اعضا به شامره TTY 711( 1-800-464-4000( متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت رسمی مرکز( در خدمت شام هستیم.

از وب سایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید
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انی بحرهای ضعیتودر مداخله خدمات  ♦

انی بحرهای ضعیتوتثبیت خدمات  ♦

هدفمند دی رمومدیریت خدمات  ♦

مانی درفتار رخدمات  ♦

 (Intensive Care Coordination, ICC)ده فشراقبت مرهماهنگی  ♦

 Based Services, IHBS)‑(Intensive Homeخانگی ده فشرخدمات  ♦

 (Therapeutic Foster Care, TFC)اده خانودر رد فاز مانی دراقبت مر ♦

 :اقامتیخدمات  ●

ن گسالربزاقامتی مان درخدمات  ♦

انی بحرهای ضعیتواقامتی مان درخدمات  ♦

 :یبسترخدمات  ●

حاد انی ورایط شردر ستان بیماردر ی بسترخدمات  ♦

انی ورستان بیماردر ی بستربا ای فهحرخدمات  ♦

ن وارمت سلکز مرخدمات  ♦

دهنده خدمات شما. ائهقت قبلی میان شما و ارهای تلفنی با وهای ویدئویی تعاملی و ویزیتویزیت Telehealth: هایویزیت

که تی رصودر و کمتر یا سال یک رض عدر زیاد احتمال به و نیست گشت بازقابل که شکی پزضعیت ویک  :لجعلی بیمار
 .شداهد خومنجر رگ مبه کند، طی ا رود خطبیعی د ونریبیمار

ای برشما نیاز ریت فوتعیین هدف با تا دیده زشومآستار پریا شک پزیک سیله وبه شما مت سلزیابی ار ):یبالگرغریا (تریاژ 
 .کندسی ربرا رضعیت واقبت، مر

ی که به ارضعیت غیر اضطراحت یا وی، جرمان یک بیمارای درشده برائهخدمات ار ):ریتیفوخدمات یا (ری وفهای اقبتمر
ا از یک ریتی رفواقبت انید مرتوس نباشد، میقت در دسترر موگان عضو شبکه به طودهندائهد. اگر ارشکی نیاز داراقبت پزمر
ج از شبکه دریافت کنید. دهنده خارائهار

متاس بگیرید. متاس با این شامره رایگان  TTY 711( 1-800-464-4000( با بخش خدمات اعضا به شامره
.در خدمت شام هستیم( به استثنای تعطیالت رسمی مرکز)روز هفته  7روز و  ساعت شبانه 24است. ما 

بازدید کنید( به زبان انگلیسی) kp.org سدرسایت ما به آباز و

https://healthy.kaiserpermanente.org/
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