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ات قة تغييررو

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

.CalOptima 

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

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

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

و استبدال. ضافة أإ

عضاء الخاص بك ة كتيب التمديد فتر

 31 لغاية 2019ليو يو 1ن من ي الف يسرسوو 2019-2020عضاء الخاص بك لعام ة كتيب اللقد تم تمديد فتر
 .2020ديسمبر 

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

سسات التي تقدم لة بالتغطية بين المؤل على الخدمات المشموعمليات كيفية الحصوايا وع سياسات المزن تتنومن الممكن أ
فر سسات التي تول كيفية تغيير المؤمات حول على معلوغب بالحصوذا كنت تر. إCalOptimaدي والخدمات ضمن شبكة مز

قمو اتصل على الرأ 8500-246-714-1قم ، على الرCalOptimaعضاء لدى تصال مع خدمات الجى الالخدمات، فير
 .ًمساء 5:30ا إلى ًصباح 8ثنين إلى الجمعة من من ال1-800-735-2929( TTY)، 8088-587-888-1المجاني  

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

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

عايةل على الرالمسافة للحصوقت السفر وو

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

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

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

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

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

مز البريدي الخاص بك. في الر

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

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

عاية العاجلة الر

ج إليها هي للخدمات التي تحتاللحياة. و ًو التي تشكل تهديدائة أت الصحية الطارو الحالت الصحية أللحالليست ئة عاية الطارالر
ل عاية العاجلة الحصواعيد الرصلً. تتطلب موو تفاقم لحالة صحية تعاني منها أصابة أو إثر على صحتك أقاية من تلف بالغ يؤللو

عاية ن خدمات الرن تكومن الممكن أو CalOptimaج منطقة خدمات خطة ذا كنت خارساعة. إ 48عاية خلل على الر
اء في و التوذن ألم في الو أنة أو سخوو التهاب في الحلق أد أت برعاية العاجلة لحالن الرلة بالتغطية. قد تكوالعاجلة مشمو

مة. موو خدمات الت أالعضل

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

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

عايتك. مقابل ر

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

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

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

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

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

ج المنطقة التي تسكن فيها و خارج الشبكة أخار

Kaiserء الذين ليس لديهم اتفاقية عمل مع لج الشبكة هم هؤن خاروفرالمو Permanente. 

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

ئة عاية الطارالر	 

عاية العاجلة الر	 

عاية الحساسة الر	 

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

هذا الفصل. 

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

 مقدم الرعاية األولية ج الشبكة، فتحدث معذا كنت بحاجة إلى المساعدة في خدمات خارإ
(Primary Care Provider, PCP) قم و اتصل بالرالخاص بك أ. (TTY 711) 1-800-464-4000

Kaiserج منطقة ذا كنت خارإ Permanente عاية و رئة أعاية طارعاية ليست ركنت بحاجة إلى رو ًافياخصة جغرالمر
(TTY 711)قم عاجلة فاتصل على الر (1-833-574-2273) 1-833-KP4CAREعاية خصائي رتحدث إلى أو

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

Kaiserم ئ. تقوارفة طوب غرقره إلى أّجو توأ 911قم ئة، اتصل بالرعاية الطارل على الرللحصو Permanente بتغطية 
ل في خوئ التي تتطلب داربحاجة إلى خدمات الطوو المكسيك وا إلى كندا أذا كنت مسافر ًج الشبكة. إئة خارعاية الطارالر

ً Kaiserم المستشفى، فستقو Permanente بحاجة إلىو المكسيك وج كندا أا خارلي ا دو ًذا كنت مسافرعايتك. إبتغطية ر
Kaiserم ئة، فلن تقوعاية الطارالر Permanente عايتك. بتغطية ر

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

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

تطعيمات البالغين ■

ن فرين ضمن الشبكة بدوحد الموو أليات الشبكة أحدى صيدل على تطعيمات البالغين )حقن( من إيمكنك الحصو
سات التطعيم ستشارية الخاصة بممارصى بها من قبل اللجنة الصي باستخدام الحقن الموافقة مسبقة. نحن نومو

(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ة اكز السيطرالتابعة إلى مر
 .(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)قاية منها الواض ومرعلى ال

ج السمع )السمع( عل■

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

ة الطبية. روضافية حسب الضرخدمات إ

ريدية الوالتغذية المعوية و■

ل الطعام بشكل طبيعي. نحن نغطي منتجاتيصال التغذية للجسم عندما تمنعك الحالة الطبية من تناوق إستخدم طرت ُ
ة الطبية. روريدي عندما تشكل الضرالحقن الوالتغذية المعوية و

لية م المسالك البوازلوصطناعية وم الفتحات الازلو■

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

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

سسات التي تقدم افقة مسبقة( بين المؤل على تصريح مسبق )مون خاضعة للحصوع الخدمات التي تكوحظة: قد تتنومل
سسات التي ل كيفية تغيير المؤمات حول على معلوغب بالحصوذا كنت تر. إCalOptimaدي والخدمات في شبكة مز

و اتصل أ 8500-246-714-1قم ، على الرCalOptimaعضاء لدى تصال مع خدمات الجى الفر الخدمات، فيرتو
ا إلى ًصباح 8ثنين إلى الجمعة من من ال1-800-735-2929( TTY)، 8088-587-888-1قم المجاني على الر
 .ًمساء 5:30

التثقيف الصحي 

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

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

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

 ًلين جنسياخدمات المتحو

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

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

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

ي ي الدموخدمات غسيل الكلى/ الغسيل الكلو■ 

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

ل نشمل بالتغطية:  

ات ميزم وازلوة وو معدات فاخرفاهية أو الراحة أمعدات للر	 

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

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

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

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

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

ل نشمل بالتغطية: 

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

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

 النظافةمعدات 	 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 5 صفحة 2019 تغييرات عام 

http://kp.org


  

 	

 	

 	

 	

 	

 

■ 

 	

 	

 	

  	 
   

■ 

 
 

■ 

و المصاعد نا أات غير طبية مثل حمامات الساودوأ	 

تك و سيارلك أت على منزالتعديل	 

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

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

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

ل على غب بالحصوذا كنت تر. إCalOptimaدي وصفات ضمن شبكة مزجيهات كتيب الوع تون تتنوحظة: يمكن أمل
، على CalOptimaعضاء لدى تصال مع خدمات الجى الفر الخدمات، فيرسسات التي تول كيفية تغيير المؤمات حومعلو

TTY)، 8088-587-888-1قم المجاني و اتصل على الرأ 8500-246-714-1قم الر  من  1-800-735-2929(
 .ًمساء 5:30ا إلى ًصباح 8ثنين إلى الجمعة من ال

ي د الفقرج بتقويم العموخدمات العل■ 

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

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

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

؛ 21ن سن طفال دوال	 

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

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

 في عيادة ضى غير المقيمين في المستشفىقسام المرعضاء عندما يتم تقديم الخدمات في أجميع ال	  
 عيادة صحة ريفية أو (Federally Qualified Health Clinic, FQHC) ًصحية مؤهلة فدراليا

(Rural Health Cilinc, RHC) 

خدمات طب القدم ■ 

ستفادة الكي والحراحي والجرج الطبي والعلة الطبية للتشخيص وروجل حسب الضررج النحن نغطي خدمات عل
تار التي والت واحي للعضلج غير الجرالعلخل في القدم وتار التي تدوالللقدم البشرية بما في ذلك الكاحل وبائي الكهرو

القدم.  ظائفتحكم و

بر خز بالالو■

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

نج النطق. من الممكن أخدمات علظيفي وج الوالعلي ود الفقرج تقويم العموعلضافة إلى السمع وا بال ًخدمتين شهري
ة الطبية. روضافية حسب الضرافقة مسبقة على خدمات إنصدر مو
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■ 

ظيفي ج الوالعل■ 

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

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

ج النطق عل■ 

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

الطبية. ة روالضر

الخدمات البصرية 

هلً، نغطي الخدمات التالية: ذا كنت مؤإ

تينية ون الرصات العيوفحو■ 

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

ات الطبية النظار■ 

قل ديوبتر على ال 0.75صفة طبية تقدر بـ ذا كانت لديك وا إ ًشهر 24العدسات( كل طار وات الطبية )الالنظار	  

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

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

العدسات ■ 

و بديلة. ات جديدة أية عدسات نظارلفر الوتو

ات طارال■ 

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

صقة الخاصة العدسات الل■ 

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

طية. ونية المخرالقرة على التنفس وفقدان القدرو

ن تبلغنا بكيفية فقد قتها. يجب أو سرصقة أا في حالة فقد عدساتك اللًمة طبيزصقة اللم باستبدال العدسات اللسنقو
قتها و سرصقة أعدساتك الل

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 7 صفحة 2019 تغييرات عام 



  

 

 

مات ل على معلوغب بالحصوذا كنت تر. إCalOptimaدي وستبدال ضمن شبكة مزع سياسات الن تتنوحظة: يمكن أمل
قم ، على الرCalOptimaعضاء لدى تصال مع خدمات الجى الفر الخدمات، فيرسسات التي تول كيفية تغيير المؤحو

TTY)، 8088-587-888-1قم المجاني و اتصل على الرأ 1-714-246-8500  من  1-800-735-2929(
 .ًمساء 5:30ا إلى ًصباح 8ثنين إلى الجمعة من ال

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

عضاء الخاص بك ضافة التعريف التي إلى كتيب اللقد تمت إ

Kaiser هي منطقة صلية:المنطقة ال Permanente و منطقة نيا أرمنطقة شمال كاليفو ًاءن مسجل فيها )سوالتي تكو
نيا(. رب كاليفوجنو

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 8 صفحة 2019 تغييرات عام 



لغات وتنسيقات أخرى

 
   

 

 

             
      

 

           
            

  

  

            
             

                
   

 ى خرتنسيقات ألغات و
رى خألغات 

 ًامجانالصحية بالخطة املتعلقة اد املومن ريه غوهذا عضاء األكتيب عىل ل الحصومكانك بإ
  .ينمجاتصال اال TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعىل اتصل  .رىخأبلغات 

رى خأتنسيقات 

طريقةمثل رى خأمساعدة بتنسيقات ًامجانمات املعلوهذه عىل ل الحصومكانك بإ
قم الرعىل اتصل  .يتالصوالتنسيق ونقطة  18بحجم الكبري الخط وايل بر

1-800-464-4000(711 .)TTY ينمجاتصال اال. 

الشفوية جمة الترخدمات 

.الشفويةجمة الرتخدمات يف ك ليساعدصدقاء األأو ة رسألاادفرأد حأصطحاب التضطر لن 
24مدار عىل مساعدة وثقافية ولغوية خدمات أو ًا،مجاني شفوجم مرتعىل ل للحصو
عىل اتصل ى، خرأبلغة الكتيب هذا عىل ل للحصوأو ع، سبواأليف يام أ 7وم اليويف ساعة 

 .ينمجاتصال اال TTY(. 711)4000-464-800-1قم الر

 ين. تصال مجااال TTY(. 711)4000-464-800-1قم عضاء عىل الرتصال بخدمات األميكنك اال
  (.سميةما عدا العطل الر)ع سبويام يف األأ 7م وساعة يف اليو 24نعمل 

  (نجليزيةباللغة اإل)kp.orgين وقعنا اإللكرتة موتفضل بزيار



إشعار عدم التمييز

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

              
                   
                     

                  
             

 

              
 

    

             
   

            

   

    

              

                   
                       
                    

            

 

 

       

          

           

شعار عدم التمييز إ
Kaiserتمتثل  .نالقانوضد التمييز  Permanente كلى مستوعلى وا اليفيدربها ل المعموالمدنية ق الحقوانين لقو ً

أوالعقيدة أو مي القوصل األوأن اللوأو ق رِالعساس أعلى  (مختلفنحو على شخاص األتعامل أو تستثني أو )تميز وال ة والي
الصحية الحالة أو الجنسية الهوية أو الجنسي جه التوأو الجنس أو جتماعية االالحالة أو السن أو اللغة أو الديانة أو الساللة 

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

فعال بشكل اصل التوعلى لمساعدتهم الخاصة حتياجات االوي ذشخاص لألمجانية خدمات ومساعدات تقدم   	
 :مثلمعنا، 
هلين مؤة شارإلغة جمي ترم  ♦

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

 :مثلنجليزية، اإلغير ساسية األلغتهم ن تكوالذين شخاص لألمجانية لغوية خدمات تقدم   	

هلين مؤشفويين جمين متر  ♦

رى خأبلغات مكتوبة مات معلو  ♦

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

Kaiserأن تعتقد كنت اذإ Permanente أوق رِالعساس أعلى رى خأبطريقة ت ميزأو الخدمات هذه مين تأفي خفقت أ
أو الجنسي جه التوأو الجنس أو جتماعية االالحالة أو السن أو اللغة أو الديانة أو الساللة أو العقيدة أو مي القوصل األاو ن اللو

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

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

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

 TTY( 711)4000-464-800-1عضاء األخدمات م رقعلى تصال باال 	

 (نجليزيةاإلباللغة )kp.orgني واإللكترقعنا موعلى ى الشكوج ذنموتعبئة طريق عن  	

.ىشكوتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت اذإعضاء األبخدمات تصال االجى ير

https://healthy.kaiserpermanente.org/


إشعار عدم التمييز

                    
               

  
   

  

                   
           

   

  
  

  
  

 

      

أوالجنس أو مي القوصل األأو ن اللوأو ق رِالعساس أعلى بالتمييز المتعلقة ى الشكاوبكل المدنية ق الحقومنسق م العإسيتم 
.المدنيةق الحقومنسق مساعدة طلب مكانك فبإى، شكوتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت اذإ .عاقةاإلأو السن 

Civil Rights Coordinator 
Kaiser Permanente 

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

ابةبوخالل من البشرية الخدمات والصحة رة ازوفي المدنية ق الحقومكتب إلى ا نيوإلكترمدنية ق حقوى شكوتقديم ا ًضيأيمكنك  ً
طريقعن أو ،(نجليزيةاإلباللغة )https://ocrportal.hhs.govعبرالمتاحة المدنية ق الحقولمكتب التابعة ى الشكاو
 :عبرالهاتف أو البريد 

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

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

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

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

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


ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

 

                
                 

        

         

 

          
 

               
            

              
   

            

                  
           

2019  
ملخص التغييرات لألعضاء القدامى 

املهمة للتغيريات ملخص تعطيك أدناه املعلومات فإن ، 2018يف  Kaiser Permanenteأعضاء كتيب تلقيت قد كنت إذا 

الرجاء  .هذا 2019أعضاء كتيب يف والتوضيحات التغيريات ملخص قسم يف التغيريات أهم وصف يتم  2019. أعضاءكتيب يف 

 .التغيرياتهذه عن املزيد ملعرفة بأكمله األعضاء كتيب قراءة 

.القسمهذا تخطي فيمكنك  Medi-Calيف ًجديداًعضواكنت إذا 

 2019عضاء ضيحات مهمة في كتيب أتوات وتغيير

California Children’s Services  
برنامجعن مبعلومات واستبدلناه  California Children ’ s Servicesبربنامج الخاص القسم بإزالة قمنا لقد 

.Whole Child Model Program 

ن الطعوى والشكاو
من أي لدى طعن شكوى تقديم اآلن ميكنك  Kaiser Permanente. و CalOptimaبني املربم العقد تغري لقد 

CalOptima أو .Kaiser Permanente  (.املشاكل”وحل “اإلبالغ 6 )الفصل يف التغيري هذا تفاصيل عىل العثور ميكنك 

Health Homes Program  
يناير  1بتاريخ الربنامج هذا يبدأ  (.والخدمات”“املزايا 4 )الفصل يف  Health Homes Programعن معلومات أضفنا لقد 

 .أورانجمقاطعة يف  2020

طفال خدمات طب األ
 4.الفصل يف األطفال طب خدمات وصف عىل التفاصيل من املزيد أضفنا لقد 

 AB 1048( 2(ل دوية الجدوانظر أ
أن الصيدلية إبالغ طبيبك أو أنت ميكنك طبية، بوصفة املقررة لألدوية بالنسبة  .كاليفورنياقوانني بأحد تتعلق لغة أضفنا لقد 

 .طبيبكلك وصفه مام طبية بوصفة املقرر الدواء من أصغر مقدار تعطيك 



إشعار عدم التمييز

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.
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ية الع بالوستماجلسات اال
قمنا لقد  .االستامعجلسات إىل بالوالية العادلة االستامع جلسات اسم بتغيري كاليفورنيا يف االجتامعية الخدمات إدارة قامت لقد 

ليك  )Evidence of Coverage/Disclosure Form, EOC/DF( اإلفصاحمنوذج /التغطيةدليل يف االسم بتغيري 

 .اإلدارةأجرته الذي التغيري يطابق 

عاية العاجلة الر
 .املتحدةالواليات داخل فقط مغطاة العاجلة الخدمات أن بتوضيح قمنا لقد 

Whole Child Model Program  
 (.والخدمات”“املزايا 4 )الفصل يف  Whole Child Model Programعن معلومات أضفنا لقد 

فتها كلمات يجب معر
 7.الفصل يف معرفتها يجب التي الكلامت قامئة يف التالية املصطلحات أضفنا لقد 

للخطة تابع فق مر 	

للخطة تابع مستشفى  	

للخطة تابعة لية صيد 	

للخطة تابع طبيب  	

للخطة تابع عاية رفر مو 	

 7.الفصل يف التالية املصطلحات تعريف بتغيري قمنا لقد 

ي رالدووالمبكر ج العالوالتشخيص والفحص نامج بر  	
.)Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT( 

ًطبياي رروض  	



 
              
              

           

 
                

                 
               

  
           
            

                
                 

          

                
  

 

               
             

              

ًا بك فيحبمر
!Kaiser Permanente 

Kaiserاختيار على لك ًراكش Permanente خاللمن الصحية عايتك رفر كمو .CalOptima ُعدتCalOptima خطة
على ل الحصوفي لمساعدتك نيا ركاليفوة واليمع  CalOptimaن تتعاوو Medi-Cal. لديهمالذين شخاص لألمخصصة صحية 

Kaiserُعدت .تحتاجهاالتي الصحية عاية الر Permanente خالل من الصحية عايتك رفر مو.CalOptima

عضاء األكتيب 

Kaiser. اللخمن بك صة لخاالتغطيةاول حت مامعلوذا هء اضعاألكتيب يعطيك  Permanente مالًكالكتيب اءةارقجى ير
منكعضو تك لياومسؤوقك حقوسيفسر كما ،منهاادة فتساالولك دة ائعلااتدمخلاويا المزافهمعلى لكتيب اذا هكعدسيسا .هنتبابا
Kaiser. ءعضاأ Permanente عليكتنطبق لتي اءازجاألكل ءة ارقعلى ص حرفاة، صاخصحية ت جاحتياايكلدنت كااذإ.

”Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, “EOC/DFًيضاأاهذء عضاألاكتيب َف ُعري
Kaiserسياسات وانين لقوملخص و وه (.مجينلمداحفصاإلاجذنموولتغطية اليل د) Permanente مالمبرالعقد على مبني و

Kaiserبين  Permanente و .CalOptima  معلتعاقدنا الصحية تغطيتك تخضع .CalOptima ّلتنزأو تلقيت اذإ
كتيبك دوسيز .منهاالً بدالكتيب هذا استخدام وا ًجانبحها طرى رجُي،CalOptimaمن ًةمباشرعضاء األكتيب من نسخة 

الذي عضاء األكتيب بين فات اختالد وجوحالة في  .بكالخاصة  Medi-Calتغطية وايا مزول حمات المعلودق بأهذا عضاء األ
 .لمساعدتكسنستخدمه ما ثيقة الوهذه ن ستكوالكتيب، هذا و CalOptimaمن تلقيته 

ابط الرعلى نت نتراإلعبر للمقاطعة المنظم الصحي النظام عقد ج ذنمومن عينة على ع طالااليمكنك 
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx 

 (.نجليزيةاإلباللغة )

ةزيارأو  TTY( 711)4000-464-800-1قم بالرتصال االعبر ًامجانعضاء األكتيب من ضافية إنسخة طلب ا ًضيأيمكنك 
اءاتنا جرإوسياساتنا من نسخة طلب مكانك بإكما  .عضاءاألكتيب على ع طاللال (نجليزيةاإلباللغة )kp.orgني واإللكترقعنا مو
.نيواإللكترقعنا موعلى مات المعلوهذه إلى ل صوالوكيفية طلب أو ًامجانالمسجلة غير دارية اإلوكلينيكية اإل

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


 
              

             

                
          

       

  
 

بنا اتصل 

Kaiserإن  Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى فاتصل سئلة، أأي لديك كانت اذإ .للمساعدةهنا
(711 .)TTY  مجانيتصال اال (.سميةالرالعطل عدا ما )ع سبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24نعمل. 

حدى إفي عضاء األخدمات قسم ة زيارأو ت وقأي في  (نجليزيةاإلباللغة )kp.orgني واإللكترقعنا موة زيارلك كذمكانك بإ
على ل للحصو (نجليزيةاإلباللغة )kp.org/facilitiesني واإللكترقعنا موعلى ت المنشآدليل اجع ر)الخطة ت منشآ

 .بنااتصل ت، المنشآدليل من نسخة على ل للحصو (.العناوين

لك،اشكر ً
Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org/
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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البدء كعضو  .1

المساعدة على ل الحصوكيفية 

Kaiserص تحر Permanente  ول حف مخاوأو سئلة أأي لديك كانت ا ذإ . تتلقاهاالتي الصحية عاية بالرا ًسعيدن تكوأن على
 .منكنسمع أن نريد الصحية، عايتك ر

Kaiserعضاء أخدمات  Permanente 

Kaiserعضاء أخدمات  Permanente  مكاننابإ . لمساعدتكهنا: 
بالتغطية لة المشموبالخدمات المتعلقة سئلتك أعن جابة ال	

 (Primary Care Provider, PCP)ساسية أعاية رفر مواختيار في مساعدتك 	

تحتاجها التي عاية الرعلى ل الحصويمكنك حيث إلى ك شادإر	

نجليزية التتحدث ل كنت ا ذإالشفوية جمة الترخدمات تقديم 	

مختلفة تنسيقات وبلغات لك مات المعلوتقديم 	

.التاليةبالطريقة عضاء البخدمات فاتصل المساعدة، إلى بحاجة كنت اإ ذ
نجليزية الباللغة 	

 )الشفويةجمة الترخدمات باستخدام لغة  150من بأكثر و(
1-800-464-4000

0616-788-800-1باللغة  ال سبانية 	

7585-757-800-1الصينية باللهجات 	

	TTY  711 

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

 CalOptimaمن المساعدة على ل الحصو

المجاني قم بالراتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى بها فاتصل ، CalOptimaول حسئلة ألديك كانت ا ذإ
من الجمعة إلى ثنين المن ، 2929-735-800-1قم الرعلى  ًمجاناتصال ال TTYلمستخدمي يمكن  . 1-888-587-8088

 ).نجليزيةالباللغة  (www.caloptima.orgعلى ني واللكترقع الموة زيار ًيضاأيمكنك  . ًمساء 5:30إلى  ًصباحا 8الساعة 

https://healthy.kaiserpermanente.org/
http://www.caloptima.org/
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Kaiserإلى ه ّضميمكن ن َم Permanente 
Kaiserتسجل ل  Permanente نضمام إلى  ل كيفية طلب الفة المزيد حولمعر . ًةمباشرعضاء ال

Kaiser Permanenteء  ، اتصل بخدمات عملCalOptima 8088-587-888-1قم   على الر. 

 (ID)الهوية بطاقات 
Kaiserفي كعضو  Permanente ، هوية بطاقةعلى ستحصل .Kaiser Permanente (Identity Card, ID) 
Kaiserهوية بطاقة از برإعليك  Permanente ايا  بمزالخاصة الهوية بطاقة وMedi-Cal 

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

 :بطاقتكشكل ن سيكوكيف 

ذا لم تحصل على بطاقة هوية  إ

جذنموج ذنمو

Kaiser Permanente سابيع من تعيين   خلل بضعة أKaiser Permanente ذا  و إ لك، أ
على اتصل  . جديدةبطاقة لك سل سنرو . ر.عضاء على الفوتصال بخدمات الو ضاعت، فعليك القت أر ِ ُو ستلفت البطاقة الخاصة بك أ

 TTY).711 (4000-464-800-1قم الر
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كعضو كة المشارسائل و

 (MAC)عضاء للستشارية ال CalOptimaلجنة 

ق تحسين عمل  طراءات الجيدة وجر اجتماعات لمناقشة ال CalOptimaن تسمع منك. كل عام، تعقد   أ CalOptimaتريد  
CalOptimaر! كنا بالحضوجتماعات. شارر هذه العضاء لحضو. ندعو ال

لف تتأو (Member Advisory Committee, MAC). عضاءللستشارية الاللجنة سمى تعة مجمو CalOptimaتضم  ُ 
عاية الركالة ووجتماعية الالخدمات كالة ومن ظفين موومحامين والمجتمع من ممثل و CalOptimaعضاء أمن عة المجموهذه 

خدمة على ل الحصوفي عضاء الاجهها يوالتي المشاكل تحدد و CalOptimaسياسات تحسين كيفية عة المجموتناقش  . الصحية
 CalOptima.ة دارإمجلس إلى ها تقاريرفع تروالصحية عاية الر

 ًو اتصل مجانا أ 8500-246-714-1قم  الر على CalOptimaعة اتصل مع   من هذه المجمو ًءان تصبح جزذا كنت تريد أإ
ثنين، من ال2929-735-800-1قم   على الر ًتصال مجانا ال TTY. يمكن لمستخدمي  8088-587-888-1قم  الرعلى 

 www.caloptima.orgني على وقع اللكترة المو زيار ًيضا. يمكنك أً مساء 5:30 إلى ً صباحا 8إلى الجمعة من الساعة  
 ).نجليزيةباللغة ال(

http://www.caloptima.org/
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 ل الخطة الصحية حو.2
الصحيةالخطة ول حعامة لمحة 

منطقة خدمة”اجع تعريف انج. رروفي مقاطعة أ Medi-Calشخاص الذين لديهم خطة صحية مخصصة لأل CalOptimaعد ُتت
“CalOptima ن تتعاوو .“(فتهاكلمات مهمة يجب معرقام وأر7 )” في الفصلCalOptima  لمساعدتك نيا ركاليفوة واليمع

 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرعلى ل الحصوفي 

Kaiserد ُعوت Medi-Calمن ة دارُالمعايتك رخطة  CalOptimaُعدت Permanente حينما .الصحيةعايتك رفر مو
Kaiserتختار  Permanente ، عليك سيتعين  .بناالخاص الطبية عاية الرنامج برخالل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك
Kaiser. إلىالتابعين فرين المومن الخدمات معظم على ل الحصو Permanente  خدمات ممثلي د حأإلى التحدث يمكنك

Kaiserعضاء أ Permanente قم الرعلى بنا اتصل  .الصحيةعايتك رفر موول حالمزيد فة لمعر
.)TTY 711( 1-800-464-4000 

قمعلى الرًو اتصل مجاناأ 8500-246-714-1قم تصال بهم على الر، يمكنك االCalOptimaسئلة عن ذا كانت لديك أإ
ثنين إلى الجمعة من، من اإل2929-735-800-1قم على الرًتصال مجانااال TTY. يمكن لمستخدمي 1-888-587-8088

.(نجليزيةباللغة اإل) www.caloptima.orgني على وقع اإللكترة الموزيارًيضا. يمكنك أًمساء 5:30 إلى ًصباحا 8الساعة  

نهايتها وتغطيتك بداية 

Kaiserعند انضمامك إلى  Permanente من خالل CalOptimaن تتلقى بطاقة هوية عضوض أفترُ، من الم
Kaiser Permanente )Identification, ID( نضمام إلى عين من االسبون أفي غضوKaiser Permanenteجاء . ر

ية خدمة. ة تذهب فيها لتلقي أاز هذه البطاقة في كل مربرإ

Kaiserمن بالتغطية لة المشمو Medi-Calخدمات تلقي بدء يمكنك  Permanente  عقب الشهر من م ويول أفي
Kaiser. إلىانضمامك  Permanente مع اتصل المزيد، فة لمعرCalOptima  أو  8500-246-714-1قم الرعلى

من، 2929-735-800-1قم الرعلى ًمجاناتصال اال TTYلمستخدمي يمكن  .8088-587-888-1قم الرعلى ًمجانااتصل 
على نيواإللكترقع الموة زيارًيضاأيمكنك  .ًمساء 5:30إلى ًصباحا 8الساعة من الجمعة إلى ثنين اإل

www.caloptima.org ( نجليزيةاإلباللغة.) 

Kaiserإلى انضمامك نهاء إت وقأي في تطلب أن يمكنك  Permanente شبكةفي ر آخفر مواختيار و .CalOptima 
علىًمجانااتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى  CalOptimaمع اتصل جديدة، دة ومزسسة مؤاختيار في للمساعدة 

إلىثنين اإلمن ،2929-735-800-1قم الرعلى ًمجاناتصال اال TTYلمستخدمي يمكن  .8088-587-888-1قم الر
www.caloptima.orgعلى ني واإللكترقع الموة زيارًيضاأيمكنك  .ًمساء 5:30إلى ًصباحا 8الساعة من الجمعة 

Medi-Cal.نهاء إطلب اًضيأمكانك بإ (.نجليزيةاإلباللغة )

http://www.caloptima.org/
http://www.caloptima.org/
http://www.caloptima.org/
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.مقاطعتكفي جتماعية االالخدمات كالة بوتصال االطريق عن لديك  Medi-Calنهاء إطلب ا ًضيأمكانك بإ

:اذإشبكتها في ر آخفر موإلى ك ّبضم CalOptimaمطالبة يمكننا 
وأ؛لشبكةاتمنشآى حدإفي  تممتلكاو أشخص  يأو أ Kaiser Permanenteظفي مومة سالد يهدكك سلون كا 	

أوفيها؛ ة منشأأو الشبكة في فر مومن قة بالسرقمت  	

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

.ًكتابةلك بذفستعلمك خر، آفر موإلى ك ّضمبإعادة  CalOptimaقامت اذإ

Kaiserو CalOptimaمكان بإيعد ال قد حيان األبعض في  Permanente  على يتعين  .لكالخدمات تقديم
CalOptima التاليةت الحاالفي عليها تحصل التي التغطية نهاء إ: 

 CalOptimaخدمة منطقة ج خارانتقالك  	

السجن في ك دوجو 	

 Medi-Calفي اكك اشترانتهاء  	

ل التنازامج برلبعض هلك تأ 	

Kaiserإلى انضمامك و CalOptimaإلى هلك تأانتهاء حالة في  Permanente ، الخدماتتلقي على اًقادرتظل أن يمكن
Kaiser" هفرتوال ما"ان العنوإلى انتقل  .رىخأامج برأو الخدمة مقابل م سوبر Medi-Calمن  Permanente  هذا في

 .الخدماتهذه ول حمات المعلومن مزيد على ل للحصوالفصل 

Indian Health Servicesت عاية الصحية من منشآصل هندي، فلديك الحق في تلقي خدمات الرا من أمريكيذا كنت أإ ً
Kaiserمع البقاء لك كذويمكنك  .(الخدمات الصحية الهندية) Permanente  خدمات تلقيك ثناء أفيها التسجيل إلغاء أو

قم تصال بالخدمات الصحية الهندية على الرجى االمات، يرع على المزيد من المعلوطاللال .اقعالموهذه من عاية الر
 (.نجليزيةباللغة اإل) www.ihs.govقع الخدمات الصحية الهندية ة مواو زيار 1-916-930-3927

بك الخاصة الخطة تعمل كيف 

نياركاليفوة واليلالصحية عاية الرخدمات ة دائرمع بالتعاقد الصحية عاية الرلتقديم خطة  CalOptimaُعدت
 .)Department of Health Care Services, “DHCS”( ُعدتCalOptima  ُعدتبينما ة مدارصحية عاية رخطة

Kaiser Permanente خالل من الصحية عايتك رفر مو.CalOptima 

 .دتهاجوويضمن الصحية عاية الرتاحة إى مستومن فع يربشكل لة معقوبتكلفة الصحية عاية الرد ارموة المدارعاية الرخطط فر تو
Kaiserتقدم  Permanente  يفرموشبكة خالل من لك الخدمات .Kaiser Permanente تقدمكي ا ًمعتعمل ي وه

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

 :يليما هي الشبكة ج خارمن تلقيها يمكنك التي حيدة الو
ت الخدمات الصحية الهندية حدى منشآعاية في إالر 	

https://www.ihs.gov/


الصحية ة طلخ ا ل   حو 2 | 

 6الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

 تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

     

        

     

     

      

     

       

            
        

   

 
    

       

       

  

             
     

    
   

 

   
               

                
                   

             
                 

             

                 
             

بالتغطية لة المشموئ الطارسعاف اإلخدمات  	

بالتغطية لة المشموالحالة ار استقربعد عاية الروئ ارالطوخدمات  	

بالتغطية لة المشموة سراألتنظيم خدمات  	

بالتغطية لة المشموجية الخارالعاجلة عاية الر 	

الشبكة ج خارمن فرين موإلى ت حاالاإل 	

بالتغطية لة المشموالحساسة الخدمات بعض  	

المحليةالصحية ات داراإلفي ا طبيرية والضرالمطاعيم  	 ً

ًااليفيدرمعتمد صحي كز مرمن معينة خدمات تلقي من تتمكن قد  :حظةمال
 .)Federally Qualified Health Center, FQHC(  بـ تصال االيمكنكCalOptima من المزيد على ل للحصو

 FQHC.خدمات ول حمات المعلو

Kaiserعضاء حد ممثلي خدمات أيستطيع أ Permanente :مساعدتك على الفهم 

Kaiserتعمل كيف  	 Permanente 

إليها ج تحتاالتي عاية الرعلى تحصل كيف  	

و دين، والمزاعيد موبتحديد م تقوكيف  	

هالً لخدمات النقل ذا كنت مؤف فيما إتعركيف  	

عضاءاألخدمات مات معلوعلى ع طالاالا ًضيأمكانك بإ TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى اتصل المزيد، فة لمعر
 (.نجليزيةباللغة اإل)kp.orgقع الموعبر نت نتراإلعلى 

.8088-587-888-1قم على الرًو اتصل مجاناأ 8500-246-714-1قم ، اتصل بهم على الرCalOptimaف على للتعر
5:30 إلى ًصباحا 8ثنين إلى الجمعة من الساعة ، من اإل2929-735-800-1قم على الرًتصال مجانااال TTYيمكن لمستخدمي  

(.نجليزيةباللغة اإل) www.caloptima.orgني على وقع اإللكترة الموزيارًيضا. يمكنك أًمساء

عاية للرة فرالموسسات المؤتغيير 

Kaiserرك تيمكنك  Permanente شبكات من رى خأشبكة إلى التبديل وCalOptima  مع اتصل  .توقأي في
CalOptima  لمستخدمييمكن  .8088-587-888-1قم الرعلى ًمجانااتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى

TTY يمكنك .ًمساء 5:30إلى ًصباحا 8الساعة من الجمعة إلى ثنين اإلمن ،2929-735-800-1قم الرعلى ًمجاناتصال اال
عايةالردي ومزتغيير تريد نك بأهم خبرأ،(نجليزيةباللغة اإل) www.caloptima.orgعلى ني واإللكترقع الموة زيارًيضاأ

بدءعد موفة معر CalOptimaلك ستتيح  .التاليالشهر من ول ألام اليوفي التغيير هذا يتم قات، واألمعظم في  .الصحية
Kaiser.من الخدمات على تحصل أن يجب الحين، ذلك حتى و .الجديدفر الموإلى انضمامك  Permanente 

Kaiserرك تفي غب تركنت اذإ Permanente  مطالبة مكانك فبإذلك، من ع رأست وقفيCalOptima  انضمامبإعادة
.كّضمبإعادة تعلمك سالة رفستتسلم المستعجلة، نضمام االعادة إاعد قووافق تتوطلبك سباب أكانت اذإ .لك (سريعة)مستعجلة 

https://healthy.kaiserpermanente.org/
http://www.caloptima.org/
http://www.caloptima.org/


الصحية ة طلخ ا ل   حو 2 | 

 7الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

 تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

  
                

  

         

               

      

                  
                

   

                   
                   

       

           
                

             
              

               
               

   

                
              

             
             
                 

       

 الصحية الخطط تغيير 
علىلمحلي المكتباعلىعثر ا.طعتكلمقابع لتاايةلبشراولصحية ااتدمخلامكتبفي ا ًشخصي CalOptimaرك تلب طنك بإمكا

(.يةنجليزإلاللغةبا) www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspxقع لموا

.ةدارُالمعايتهم رخطة تغيير بخيار  CalOptimaعضاء أيتمتع ال قد  :حظةمال

.بهمصة لخااةدارملاMedi-Calية عارخطة تغيير ر خيا CalOptimaالل خمن لمسجلين ا Medi-Calي لمستفيدفر يتوال 

جديدة مقاطعة إلى ن ينتقلوالذين الجامعة الب ط

فيالعاجلة عاية الروئ ارالطوخدمات إال نغطي فلن الجامعة، إلى للذهاب نيا ركاليفوفي جديدة مقاطعة إلى انتقلت اذإ
عن النظر بغض د البالنحاء أكل في  Medi-Calفي للمسجلين ة فرمتوالعاجلة عاية الروئ ارالطوخدمات  .الجديدةمقاطعتك 
 .فيهان يقطنوالتي المقاطعة 

في Medi-Calإلى بطلب التقدم عليك يتعين فال ى، خرأمقاطعة في الجامعة تياد اري تنوو Medi-Calفي مسجالً كنت اذإ
والل، المنزج خارا ًقتمؤتقيم وا، ًعام 21سن تحت كنت طالما جديد  Medi-Calطلب لتقديم حاجة ثمة ليس  .المقاطعةتلك 

 .هلاألقبل من الضريبية الناحية من معاالً ال تز

 :مكانكبإ .خيارينمن خيار لديك ن سيكوالجامعة، تياد رالقت مؤبشكل ل المنزك تترعندما 
المكتبعطاء إوالجامعة تياد رالًاقتمؤل المنزك ستترنك بأالمقاطعة في المحلي جتماعية االالخدمات مكتب م العإ 	

ز رموالجديد ان بالعنوالحالة ت سجالتحديث على عندها المقاطعة ستعمل  .الجديدةالمقاطعة في انك عنو
عليكفسيتعين الجديدة، المقاطعة في تعمل  CalOptimaتكن لم اذإ .يةالالوبيانات قاعدة في المقاطعة 

ون دلة الحيلووسئلة األمن المزيد ح لطر .الجديدةالمقاطعة في ة فرمتوخطة إلى التحويل والصحية الخطة تغيير 
ل للحصوالمقاطعة في المحلي جتماعية االالخدمات بمكتب تصال االعليك جديدة، صحية خطة في تسجيلك خير تأ

 .التسجيلفي المساعدة على 

أو 

 نيكوف ووس .رىخأمقاطعة في الجامعة تياد رالًاقتمؤانتقالك عند الصحية خطتك تغيير عدم اختيار عليك  	
 على ل للحصو .الجديدةالمقاطعة في العاجلة عاية الرأو رئ واطفة غرعاية رعلى ل الحصوفقط ك ربمقدو

Kaiserي فرموشبكة استخدام عليك سيتعين قائية، الوأو تينية والرالصحية عاية الر Permanente  في 
 المقاطعة في تعمل  CalOptimaكانت حال في هو لك لذحيد الوستثناء االو CalOptima. خدمةمنطقة 

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

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
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عاية الرارية استمر

Kaiserشبكة ج خارفرين موإلى ا ًحاليتذهب كنت اذإ Permanente،ًاشهر 12قصاها ألمدة تهم زيارمتابعة يمكنك بما فر
 .الحواألبعض في 

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

 Medi-Calإلى  Covered Californiaمن بالتحويل مطالبتك  	

عاقات ي اإلشخاص ذواألحد كبار السن وكأ Medi-Calل على هل للحصونت عضو جديد مؤأ 	
)Senior or Person with Disability, “SPD”( لخيص فعال للحصولديك طلب ترًا والمسجلين حديث

مم سوج مقابل رعلى خدمة عال

كية السلوالصحة ج العي فرمود حأمع قائمة قة عاللديك جد يو 	

فضه روالصحيةعاية الرلخدمات نيا ركاليفوة دارإمن طبي باستثناء مطالبتك  	  )DHCS( 

تسجيلكتاريخ قبل ة مباشرًاوفصومكان اذإف، صوموج العمن اءزجويعد احدة ودوية أكة شرتنتجه عقار ل تناو 	

	 

ً

جل األطويلة ة المدارالخدمات والدعم ضمن جل األطويلة عاية رتلقيك 
)Managed Long-term Services and Supports, “MLTSS”( 

:تسجيلكقبل التالية ت الحاالحدى إلفعالة عاية رعلى تحصل كنت اذإا ًضيأهالً مؤن تكوقد 
	  
  

الحادة الحالة انتهاء حتى الخدمات هذه نغطي أن يمكن  :حادةحالة 

تاريخمن ًاشهر 12ر روم )1( منب قراألعد الموحتى الخدمات نغطي أن يمكن  :ةخطيرمنة مزضية مرحالة 	
Kaiserفي تسجيلك  Permanente بعدهايصبح حيث ج، العالات مسارد حأانتهاء بعد ول ألاماليو )2( أو؛

Kaiserتحدده لما اًقوفالشبكة، ي فرمود حأإلى بك الخاصة عاية الرنقل يتم أن من اآلمن  Permanente
ت الحاال .الجيدةالمهنية سات الممارمع تساق باالوللشبكة التابع غير عاية الرفر موومع معك والنقاش بعد 
:يليمما أي بتتصف الحالة كانت اذإة، الخطيرالطبية أو ضية المرت الحاالهي ة الخطيرمنة المزضية المر

كاملج الععلى ل الحصوون دة مستمركانت اذإ  ♦

قتالومن طويلة ة فترمدار على اءوسداد تزكانت اذإ  ♦

♦  

ً

هارتدهومنع أو الحالة حدة خفة على للحفاظ ًامستمرا ًالجعتتطلب كانت اذإ

دة الالوبعد والحمل ثناء أالخدمات هذه نغطي أن يمكن  (.ةمباشردة الالوبعد ما ة فترفي عاية الريشمل )الحمل  	
ة مباشر

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

منًاشهر 12ر روم )1( منب قراألعد الموحتى الخدمات هذه نغطي أن يمكن  .امعوأ 3سن ن ودطفال األعاية ر 	
Kaiserفي تسجيل الطفل تاريخ  Permanente الطفل ة دالوعلى ات سنوالث ثر روم )2( أو

ثقها ويوعاية الرببدء فر الموصي يوأن يجب  .جالعالمسار في خل يدر آخاء جرإأي بالقيام أو احية جرعملية اء جرإ 	
انتهاءتاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي أو اًجديداًعضوكنت اذإالتغطية سريان تاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي 

فر الموعقد 
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مات،المعلومن المزيد فة معرفي غبة الرحالة في أو الشبكة ج خارفر مومن الخدمات على ل للحصوهالً مؤكنت اذإما فة لمعر
 TTY(.7 11 1 )4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات اتصل 

Kaiserن كويترالذين ن وفرالمو Permanente 

Kaiserمع العمل عن بك الخاص عاية الرفر موقف تواذإ Permanente، فرمومن الخدمات تلقي اصلة مومن تتمكن فقد
 .عايةالرارية استمرشكال أمن ر آخشكل هذا و .هذاعاية الر

ينتهيمستشفى من ميالً  15نطاق في تعيش كنت اذإأو معنا، تعاقدهما ينتهي مستشفى أو فر موعة مجموإلى ك ّضمتم اذإ
دحدوفي ممكن ت وقرب قأفي أو )نتهاء االتاريخ من قل األعلى ا ًومي 60قبل ا ًكتابياًخطارإنمنحك ف فسومعنا، تعاقده 
 (.لالمعقو

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

الحادة الحالة انتهاء حتى الخدمات لهذه تغطية فر نوأن يمكن  .الحادةت الحاال 	

 ًاشهر 12ر روم )1( منب قراألعد الموحتى الخدمات نغطي أن يمكن  .ةالخطيرمنة المزضية المرت الحاال 	
Kaiserفي تسجيلك تاريخ من  Permanente ج،العالات مسارد حأانتهاء بعد ول ألاماليو )2( أو؛ 

 تحددهلما اًقوفالشبكة، ي فرمود حأإلى بك الخاصة عاية الرنقل يتم أن من اآلمن بعدها يصبح حيث 
Kaiser Permanente  سات الممارمع تساق باالوللشبكة التابع غير عاية الرفر موع وممعك النقاش بعد 

 الحالةكانت اذإة، الخطيرالطبية أو ضية المرت الحاالهي ة الخطيرمنة المزضية المرت الحاال .الجيدةالمهنية 
  :يليمما أي بتتصف 

كاملج الععلى ل الحصوون دة مستمركانت اذإ♦

قتالومن طويلة ة فترمدار على اًءوسداد تزكانت اذإ♦

 هارتدهومنع أو الحالة حدة خفة على للحفاظ ًامستمرا ًالجعتتطلب كانت اذإ♦
 ة مباشردة الالوبعد والحمل ثناء أالخدمات هذه نغطي أن يمكن  :مةمواألعاية ر 	
 يمكن ال التي اض مراألهي العضال اض مراأل .ضالمرمدة ال طوالخدمات هذه نغطي أن يمكن  :العضالاض مراأل 	

ل أقأو احد وعام ن غضوفي فاة الوإلى دي تؤأن المحتمل ن ومعليها القضاء أو جها عال

منًاشهر 12ر روم )1( منب قراألعد الموحتى الخدمات هذه نغطي أن  يمكن .امعوأ 3سن ن ودطفال األعاية ر 	
Kaiserفي الطفل تسجيل تاريخ  Permanente الطفل ة دالوعلى ات سنوالث ثر روم )2( أو

ثقها ويوعاية الرببدء فر الموصي يوأن يجب  .جالعالمسار في خل يدر آخاء جرإأي بالقيام أو احية جرعملية اء جرإ 	
فرالموعقد انتهاء تاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي 

Kaiserن ّؤمت Permanente حالةفي عاية الرخدمات ارية استمر:
Kaiserتغطية سريان  	 Permanente  الخدمة تلقي تاريخ في

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

بناالخاصة العقد حكام أوط ولشرا كتابيفر المول قبو 	 ً
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للشبكةتابع فر مومن عليها حصلت اذإعضاء األكتيب جب بموتغطيتها والطبية الناحية من ة زمالالخدمات ن وك 	

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

Kaiserن ّؤمتال  Permanente حالةفي عاية الرخدمات ارية استمر:
 Medi-Calبتغطية لة مشموغير الخدمات ن وك 	

Kaiserمع يعمل ال فر المون وك 	 Permanente جديد فر موعلى ر العثوإلى بحاجة ن ستكوعندها و

TTY(. 711)4000-464-800-1قم لراعلىء اضعاألت مابخدتصل ا،هليةألاطروشوية عالرايةراستمراولحيد لمزافة لمعر

التكاليف 

عضاء األعلى تبة المترالتكاليف 

مقابل الدفع  CalOptimaعضاء أعلى يتعين ال و Medi-Cal. علىل للحصوهلين المؤاد فراأل CalOptimaتخدم 
اجع رالمغطاة، بالخدمات قائمة على ل للحصو .مينالتأاقتطاعات أو قساط أسداد عليك جب يتوال  .بالتغطيةلة المشموالخدمات 

 "(.الخدماتوايا المز4 )"الفصل 

الصحية عاية الرفر لموالدفع يتم كيف 

Kaiserتدفع  Permanente تيةاآلق بالطرالصحية عاية الري فرلمو: 
س وؤالرعلى الضريبة  	

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

 م سوالرمقابل الخدمة  	
Kaiserعضاء ألعاية الرخدمات بتقديم فرين الموبعض م يقو♦ Permanente اتير الفون سلويرثم ن وم 

Kaiserإلى  Permanente  مسوالرمقابل بالخدمة الدفعة هذه تسمى و .المقدمةالخدمات لقاء.  

Kaiserدفع رق طول حالمزيد فة لمعر Permanente ني واإللكترقعنا موة بزيارتفضل فرين، للموkp.org 
 TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالراتصل أو  (نجليزيةباللغة اإل)

Kaiserمطالبة  Permanente  ة رفاتوبدفع

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

Kaiserعلى ه نأتعتقدخدمة لقاء تدفع كنت اذإ Permanente  ،المطالبةج ذنمواستخدم  .مطالبةتقديم يمكنك تغطيتها
TTY( 711)3510-390-800-1أو  4000-464-800-1قم بالرتصال االيمكنك  .للدفعك اراضطربسبب ًكتابةنا خبرأو

Kaiserم ستقو .مطالبةج ذنمولطلب  Permanente الأم الك موأاستعادة يمكنك كان اذإفيما للنظر مطالبتك اجعة بمر.

https://healthy.kaiserpermanente.org/
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 :يليما تفعل أن يجب ال، مواألداد استرأو بالدفع مطالبة لتقديم 
نت نتراإلعبر مطالبة ج ذنموعلى ل الحصويمكنك  .ممكنت وقع رأسفي مكتمل مطالبة ج ذنموسال إرعليك   	

 :التاليةق بالطر

  (نجليزيةاإلباللغة )kp.orgعلى  نيواإللكترقعنا موعلى  ♦

 .للخطةالتابعين دين والمزن ومالخطة ت منشآحدى إفي عضاء األخدمات مكاتب من مكتب أي من ًشخصيا ♦
  kp.orgعلى ني واإللكترقعنا موعلى ت المنشآدليل في العناوين على ر العثويمكنك 

  (نجليزيةاإلباللغة )

 أو  4000-464-800-1قم الرعلى لدينا عضاء األخدمات اتصال كز مرعلى تصال االخالل من  ♦
)TTY 711( 1-800-390-3510  

.المطالبةج ذنموإكمال في مساعدة إلى بحاجة كنت اذإبمساعدتك نسعد ف وس 	

للشبكةالتابع غير فر المومن ت يصاالإواتير فوأي ج ابإدرم تقوأن يجب خدمات، لقاء بالدفع قمت قد كنت اذإ 	
 .بكالخاص المطالبة ج ذنمومع 

ج المطالبة ذاتير منه مع نموي فوج أن تدرفر غير التابع للشبكة، يجب أن ندفع لقاء خدمات الموذا كنت تريدنا أإ 	
عضاء علىتصال بخدمات األجى االُرفر غير التابع للشبكة، ياتير من الموي فوا على أًحقذا حصلت الالخاص بك. إ

ل على مساعدة للحصو TTY( 711)3510-390-800-1قم الر

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

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

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 

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

https://healthy.kaiserpermanente.org/
https://healthy.kaiserpermanente.org/
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عايةل عىل الرحصولا كيفية 3 | 

عاية ل عىل الركيفية الحصو.3

الصحية عاية الرخدمات على ل الحصو

.لهاخالمن لصحية ايةعالراعلىل لحصوايمكنكلتي اينفرلمواعةمجموأو اص خشاألعلى ف للتعرلية لتااتمالمعلوااءة رقاء جرال

Kaiser. إلىانضمامك سريان تاريخ من الصحية عاية الرخدمات على ل الحصوفي البدء يمكنك  Permanente ملخص هذا و
Kaiserسياسات وانين لقو Permanente بين م المبرالعقد على مبني وKaiser Permanente  و.CalOptima 

Identification, ID( Kaiser( هويةبطاقة حمل على اًومدص احر Permanente هوية بطاقة وCalOptima
BIC. بطاقةو Medi-Cal BIC  بطاقة أو الهوية بطاقات يستخدم ر آخد حأأي تجعل الBIC  بكالخاصة. 

Kaiserتقدم  Permanente  شبكةفي فرين الموعبر عضاء لألخدمات .Kaiser Permanente  اًمعن يعملوفهم
Kaiserتختار حينما  .عاليةدة جوذات عاية برك ويدلتز Permanente ، نامجبرخالل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك
Kaiserلشبكة التابعين فرين المواقع موفة لمعر .بناالخاص الطبية عاية الر Permanente ، ني واإللكترقعنا موة بزيارتفضل

 (.نجليزيةباللغة اإل)kp.org/facilitiesابط الرعلى 

 تابع لشبكة )”Primary Care Provider, “PCP(لية وعاية أفر رعضاء الجدد مون يختار األيجب أ
Kaiser Permanente منطقة خدمةو .CalOptima  تختار أن ويجبPCP  انضمامكتاريخ من ا ًومي 30ن غضوفي

Kaiser. إلى Permanente باختيار تقم لم اذإPCP  ،لكاًاحدوفسنختار لك.

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

فرينالمودليل في البحث يمكنك جديد،  PCPعلى ر العثوفي غب تركنت أو عليه، بقاء اإلود تطبيب لديك كان اذإ
( Provider Directoryفريندليل المو.) بكل قائمة على ي يحتوليل فالدPCP  شبكة في.Kaiser Permanente 

قمبالرفاتصل فرين، مودليل إلى بحاجة كنت اذإ .ختياراالعلى لمساعدتك رى خأمات معلوعلى فرين المودليل ويشتمل 
1-800-464-4000(711 .)TTY ابطالرعبر ني واإللكترقعنا موعلى فرين المودليل على ع طالاالا ًضيأمكانك بإ
kp.org/facilities(نجليزيةباللغة اإل). 

Kaiserلشبكة تابع فر مومن تحتاجها التي عاية الرعلى ل الحصويمكنك ال كان اذإ Permanente ، على يجبPCP
فر موإلى للذهاب افقة موإلى بحاجة لست  .الشبكةج خارفر موإلى سالك إرعلى الطبية عة المجموافقة مويطلب أن بك الخاص 

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

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

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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 )IHA(لي األوالصحي التقييم 

Kaiserتنصحك  Permanente ، ة بزيارم تقوأن ا، ًجديداًعضوبصفتكPCP  التاليةا ًومي 90الـ خالل الجديد بك الخاص
الخاص  PCPمساعدة  IHAمن الهدف و )Initial Health Assessment, IHA(. لصحتكمبدئي تقييم اء جرإل جأمن 
يطلب قد أو الصحي تاريخك ول حسئلة األبعض بك الخاص  PCPلك يسأقد  .احتياجاتكوالصحية عايتك رتاريخ فة معرعلى بك 

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

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

Kaiserهوية بطاقة و CalOptimaهوية بطاقة و BICبطاقة معك حضر أو Permanente  كعدموإلى بك الخاصة. 
احتياجاتول حبك الخاص  PCPإلى للتحدث اًمستعدكن  .تكزيارفي معك سئلتك أودويتك بأقائمة تحضر أن الجيد ن وم
 .فمخاوة يوأبك الخاصة الصحية عاية الر

.هرحضوعليك تعذر أو عد الموعن خر ستتأكنت اذإبك الخاص  PCPبمكتب تصال االعلى ص احر

عتيادية االعاية الر

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

Kaiserم تقو .ضالمرعند عاية الرعتيادية االعاية الرتتضمن أن ا ًضيأيمكن قائية، الوعاية الرإلى ضافة إ Permanente 
  .بكالخاص  PCPمن عليها تحصل التي عتيادية االعاية الربتغطية 

 :يليبما بك الخاص  PCPم سيقو
الطبية صفات الووج العالوالتطعيم حقن وعتيادية االصات الفحوذلك في بما بأكملها، عتيادية االعاية بالرك ويدتز 	

 .الطبيةة رالمشوو

الصحية تك بسجالحتفاظ اال 	

الحاجةدعت اذإخصائيين، أإلى  (سالكإر)حالتك إ 	

إليهابحاجة كنت اذإالمخبرية صات الفحوأو الشعاعي الثدي تصوير أو السينية شعة باألتصوير اء جرإطلب  	

اتف قام هول على أرنت. للحصونترعد عبر اإلو حجز موة الخطة المحلية أتصال على منشأتينية، يمكنك االوعاية رج إلى رعندما تحتا
عد عبر . لطلب مو(نجليزيةاإلباللغة )kp.orgني على وقعنا اإللكترت على موع إلى دليل المنشآجوجى الراعيد، يرحجز المو

 .(نجليزيةاإلباللغة )kp.orgني على وقعنا اإللكترجه إلى مونت، تونتراإل

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

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

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

العاجلة عاية الرن تكوقد  .للحياةمهددة أو ئة طارليست نها أإال ساعة،  24خالل تحتاجها التي عاية الرهي العاجلة عاية الر
 .تالعضالفي اء التوأو ذن األفي م ألأو نة سخوأو الحلق في التهاب أو رد بت لحاال

علىفاتصل بك، الخاص  PCP إلىل صوالوعلى اًقادرتكن لم اذإ .بكالخاص  PCP معاتصل العاجلة، عاية الرعلى ل للحصو
على فر متو)خص مرصحية عاية رخصائي أإلى تحدث و KP4CARE(1-833-574-2273( )711 )TTY-833-1قم الر

 (.عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار 

افقة مسبقةل على موعاية عاجلة. ال يتعين عليك الحصوة رب منشأقره إلى أّجج المنطقة، فتوعاية عاجلة خارذا كنت بحاجة إلى رإ
.عايتكلن تدفع مقابل ر Medi-Calعاية عاجلة، فإن كنت بحاجة إلى ريات المتحدة والج الوخارًاذا كنت مسافرخيص مسبق(. إ)تر

حالمتاالمجاني الهاتف م رقعلى بالمقاطعة العقلية الصحة بخطط فاتصل العقلية، للصحة عاجلة عاية رلة مسأعايتك ركانت اذإ
ة بزيارتفضل نت، نتراإلعبر للمقاطعات المجانية اتف الهوقام أرجميع لتحديد  .عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx ( نجليزيةباللغة اإل.) 

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

ا.ّن يحصل على تصريح مسبق منالتابع للشبكة يجب أ

ئة الطارعاية الر

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

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

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

النشطة دة الالوحالة  	

العظم في كسر  	

الصدر في خاصة شديد، م أل 	

شديد رق ح 	

عقار من ائدة زعة جر 	

غماء إ 	

شديد نزيف  	

نفسية رئ واطحالة  	

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


عايةل عىل الرحصول ا  كيفية 3 | 

 15الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

 

 

                 
                  

        
       

                    
              

               

                
      

                  
   

                      
                    

    

                    
                 

     
          

               

            

                 
          

                        
                   

 
           

            

                  
                  

 

ى دراألوبك الخاص  PCP منعتيادية االعاية الرعلى تحصل أن ينبغي  .عتياديةاالعاية الرل جأمن  ERإلى تذهب ال 
قمبالرتصال االا ًضيأيمكنك  .بكالخاص  PCP بـفاتصل ال، أم ئة طارالحالة تلك كانت اذإمما اًمتأكدتكن لم اذإ .بحالتك

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

شبكةضمن يكن لم إن وحتى ،  )ER(رئ واطاستقبال رب قأإلىه ّجفتول، المنزعن اًبعيدئة طارعاية رإلى بحاجة كنت اذإ
 .Kaiser Permanente إلى ذهبت اذإER ، بـتصال االمنهم فاطلب .Kaiser Permanente  أوت نأعليك ينبغي

Kaiserبـ تتصل أن استقبلتك التي المستشفى  Permanente  ئةالطارعاية الرعلى لك حصوبعد ساعة  24خالل. 

أوبك الخاص  PCPال سؤإلى بحاجة لست  .911قم بالرفاتصل ئ، ارالطونقل إلى بحاجة كنت اذإ
Kaiser Permanente إلى جه التوقبل ًوالأ.ER

المستشفىم فستقو، (الحالةار استقربعد ما عاية ر)ئة الطارالحالة بعد الشبكة ج خارمستشفى في عاية رإلى بحاجة كنت اذإ
Kaiser.بـ تصال باال Permanente 

يةعارلجأمن ليس وئ، اروطلالجأمن إال ئة رلطاايةعالراعلىتحصل ال  .ئةرطالة لحااتكن لم ما  911قم لرباتتصل ال  :نبيهت
.رئواطلستقبااربقأىلإنطلق اأو 911قم لرباتصل فاة، ئارطلة لحاانتكااذإ .لحلقابلتهااأود لبرامثلبسيط رض مأو ية دعتياا

الحالة ار استقربعد ما عاية ر

رىيأن بعد عليها تحصل التي و ER( ذلكفي بما )مستشفى في ا ًطبيمة زالالالخدمات من الحالة ار استقربعد ما عاية رُعدت
طويلةالطبية المعدات ًيضاأار ستقراالبعد ما عاية رتتضمن  .اإكلينيكية مستقرئة الطارالطبية حالتك أن يعالجك الذي الطبيب  ً

 :التاليةط والشركافة تلبية عند فقط  )durable medical equipment, DME( جلاأل
هذا عضاء األكتيب جب بموبالتغطية لة مشمو DMEات دوأن تكوعندما  	

المستشفىمن ج تخرأن بعد  DMEعلى ل الحصولك بالنسبة ًطبياي روالضرمن ن يكوعندما  	

المستشفى في تلقيتها التي ئة الطارعاية بالرصلة ذات  DMEن تكوعندما  	

ان عنوإلى جه توهذا، عضاء األكتيب جب بموبالتغطية لة المشموجل األطويلة الطبية المعدات عن مات المعلومن للمزيد 
 .هذاعضاء األكتيب من  (الخدمات”وايا “المز4 )الفصل في جل” األطويلة الطبية “المعدات 

جببموا ًزمالرألماانكاذإأو،عليهامسبقة فقة امومنا قداذإإاللشبكة ارجاخفرمومن لة لحااراستقرابعد ما ية عارتغطية بمنقوال 
.لةلحااراستقرابعدما ية عارليف تكاداد سبمنقوأن قبل منا ن ذإعلى لجك يعاذي لافرلموايحصلأن جب ي .يارسلاننولقاا

قم فر بالرن يتصل الموج الشبكة، يجب أفر خارار الحالة من موعاية ما بعد استقرافقة مسبقة على تلقيك رلطلب مو
1-800-225-8883(711 .)TTY  هويةبطاقة ظهر على د جوالموالهاتف قم برتصال االا ًضيأيمكنه

Kaiser Permanente  الخدماتعلى تحصل أن قبل بنا فر المويتصل أن يجب  .بكالخاصة. 

عايةرعلى ل الحصوإلى بحاجة ك نأنا رقراذإو .الصحيةمشكلتك ول حيعالجك الذي الطبيب إلى سنتحدث فر، المويتصل عندما 
فر موجانب من عاية الرلتقديم تب نرقد حيان، األبعض في  .بالتغطيةلة المشموبالخدمات ذن نأف فسوالحالة، ار استقربعد ما 

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

النقل خدمات أو الخدمات إال بالتغطية نشمل ال فنحن  .بهاذنا أقد  (تانتقاالأي ذلك في بما )عاية الرعن فر المول تسأأن ينبغي 
لقاءفر الموإلى بالسداد م نقوال فقد عليها، حصلت وبالتغطية لة مشموغير خدمات طلبت اذإ .بهاا ًنذإعطينا أالتي الصلة ذات 
 .الخدماتتلك 

الحساسة عاية الر

رّللقصافقة الموخدمات 

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

الجسدي أو الجنسي عتداء اال♦

خرين اآلأو النفس يذاء إاحتمالية ♦

الحمل  	

 (التعقيمباستثناء )ة سراألتنظيم  	
غتصاب االذلك في بما الجنسي، عتداء اال 	

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

Kaiserشبكة من اءزجالعيادة أو الطبيب ن يكوأن جب يتوال  Permanente  من حالة إإلى ج تحتاوالPCP الخاص ً
تصال االيمكنك الخدمات، هذه يقدمان عيادة أو طبيب على ر العثوفي للمساعدة  .الخدماتهذه على ل الحصول جأمن بك 
KP4CARE(1-833-574-2273)-833-1قم بالرتصال االاًضيأيمكنك  TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالر

(711 )TTY (.عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على فر متو)خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و 

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

 (.عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار 

الحساسة البالغين خدمات 

أياختيار يمكنك لك، كذمر األكان إن و .الخاصةأو الحساسة عاية الرل جأمن بك الخاص  PCPة زيارود تال قد ا، ًبالغبصفتك 
:عايةالرمن ع انواأللهذه عيادة أو طبيب 

ة سراألتنظيم  	

اإليدز /البشريةالمناعة نقص س وفيرفحص  	

ًاجنسيلة المنقوى العدو 	



عايةل عىل الرحصول ا  كيفية 3 | 

 17الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

 

 

                  
                  

      
               

 

                    
                     

      

                
                   

         

                    

               
              

   
                  

                 
                

             
          

              
              

  

                    
                

           

                  
                     

                   

Kaiser. شبكةمن اءزجالعيادة أو الطبيب ن يكوأن م يستلزال  Permanente  م يقوأن ميستلزالPCP  بكالخاص ً
تصالااليمكنك الخدمات، هذه يقدمان عيادة أو طبيب على ر العثوفي للمساعدة  .الخدماتمن ع انواألهذه ل جأمن بإحالتك 

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

المسبقة جيهات التو

عليكتعذر حال في بها غب ترالتي الصحية عاية الرماهية ج اردإفيه يمكنك ني قانوج ذنموعن ة عبارالمسبق الصحي جيه التو
اتارقرتخاذ ال،وجزمثل ما، شخص اسم تحدد أن يمكنك  .بهاغب ترال عاية رأي ج تدرأن ويمكنك  .اًقالحار قراتخاذ أو التحدث 

.تقدرال كنت اذإالصحية عايتك رول ح

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

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

Kaiserك ستخبر .المسبقةجيهات التوانين قوعلى أ تطرالتي ات التغييرف تعرأن في الحق لديك  Permanente ص بخصو
.التغييربعد ا ًومي 90عن تزيد ال مدة خالل ية الالون قانوعلى أ تطرالتي ات التغيير

عاية الرعلى تحصل ن أي

قائية الوعتيادية االعاية الركل بك الخاص  PCPلك سيقدم  .بكالخاص  PCPمن بك الخاصة عاية الرغلب أعلى ستحصل 
PCPبـ تصال االعلى ص احر .اًمريضن تكوعندما عاية الرعلى ل للحصوبك الخاص  PCPر وستزكما  .بكالخاصة  (فاهالرعاية ر)

.إليهمبحاجة كنت اذإخصائيين أإلى  (سالكإر)بإحالتك بك الخاص  PCPم سيقو .الطبيةعاية الرعلى تحصل أن قبل بك الخاص 

Kaiserلشبكة بعين لتااينفرلمواقع موفة لمعر Permanente، طابرلاعلىني ولكترإلاقعناموة ارزيبتفضل
kp.org/facilities(يةنجليزإلاللغة با) (. 711)4000-464-800-1قم لراعلىينا لدءاضعاألات دمخمع تصل اأوTTY

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

لكنهاوقريب ت وقفي تحتاجها التي عاية الرهي العاجلة عاية الر .بكالخاص  PCPبـ فاتصل عاجلة، عاية رإلى بحاجة كنت اذإ
 .العضلياء االلتوأو ذن األم ألأو الحمى أو الحلق التهاب أو د البرمثل ت لحاالعاية الرتشمل و .ئةطارليست 

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

بالتغطية لة مشمون تكون أيمكن التي التالية الخدمات من أكثر أو احدة وخرين اآلفرين المووالمستشفيات بعض تقدم ال 
منع ذلك في بما الحمل؛ منع خدمات أو ة؛ سراألتنظيم  :تكسرأاد فرأد حأأو ت نأتحتاجها د وقبك الخاصة الخطة عقد جب بمو

 .جهاضاإلأو الخصوبة؛ عدم جات عالأو دة؛ الالووالمخاض ت وقفي ب فالوقناة ط برذلك في بما التعقيم، أو ئ؛ الطارالحمل 

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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سين الممارجمعية أو الطبية عة المجموأو تقب المربالطبيب اتصل  .التسجيلقبل مات المعلومن مزيد على تحصل ن أينبغي 
TTY( قمالرعلى الصحية بالخطة اتصل أو العيادة أو المستقلين  ل الحصوإمكانية من للتأكد  1-800-464-4000 )711

 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرخدمات على 

فرين المودليل 

Kaiserي فرمودليل ج يدر Permanente شبكةفي ن كويشارالذين فرين المو .Kaiser Permanente هي الشبكة و
Kaiser.مع ن يعملوالذين فرين الموعة مجمو Permanente  

Kaiserي فرمودليل ج يدر Permanente  ل وكليات الصيدوبالمستشفيات قائمةPCP ضة ممروسممارض ممروخصائي أو
  .ةسراألتنظيم لخدمات فر مووطبيب مساعد وقابلة 

فرالموكان اذإبما ك ويخبر .المتحدثةاللغات والعمل ساعات واتف الهوقام أروفرين الموعناوين وسماء أفرين المودليل يتضمن 
  .المبنىداخل الخاصة حتياجات االوي ذول صوإمكانية ى مستوعن مات معلوفر ويو .الأم الجدد ضى المريستقبل 

  (.نجليزيةباللغة اإل)kp.org/facilitiesقع الموعبر نت نتراإلشبكة على فرين المودليل على ع طالاالمكانك بإ

 TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالرفاتصل فرين، المودليل من عة مطبونسخة إلى بحاجة كنت اذإ

فرين الموشبكة 

Kaiser. معن يعملوالذين خرين اآلالخدمات ي فرمووالمستشفيات وطباء األعة مجموهي فرين الموشبكة  Permanente 
Kaiser.شبكة خالل من بالتغطية لة المشموخدماتك على ستحصل  Permanente 

Kaiserُعدت Permanente خاللمن الصحية عايتك رفر مو .CalOptima  تختار حينماKaiser Permanente،
التابعين فرين المومن الخدمات معظم على ستحصل  .بناالخاص الطبية عاية الرنامج برخالل من عاية الرعلى ل الحصوتختار فإنك 

 .لشبكتنا

بخدمةك ويدتزعلى قي خالأاض اعترخر، آفر موأو المستشفى أو  PCPذلك في بما للشبكة، التابع فر المولدى كان اذإ
الفصل انظر  TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالرفاتصل جهاض، اإلأو ة سراألتنظيم مثل بالتغطية، لة مشمو

 .قيةخالاألاضات عتراالول حالمزيد فة لمعر "(الخدماتوايا المز4 )"

جتحتاالتي الخدمات لك يقدم ر آخفر موعلى ر العثوفي ك يساعدأن يمكنه قي، خالأاض اعتربك الخاص فر المولدى كان اذإ
Kaiserن تتعاوأن اًضيأيمكن  .إليها Permanente  فرموعلى ر للعثومعك.

الشبكة في 

Kaiserشبكة في فرين الموستستخدم  Permanente  عاية الرعلى ستحصل  .الصحيةعاية للراحتياجاتك ل جأمن
شبكةفي خرين آفرين موومستشفيات وخصائيين أاًضيأستستخدم  .بكالخاص  PCPمن عتيادية االعاية الروقائية الو

.Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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 TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالراتصل للشبكة، التابعين فرين بالموالخاص فرين المودليل على ل للحصو
 (.نجليزيةباللغة اإل)kp.org/facilitiesابط الرعبر نت نتراإلشبكة على فرين المودليل على ع طالاالمكانك بإ

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

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

الشبكة ج خار

Kaiser. مععمل قية تفاايهملدليس ن ذيلاءؤالههم لشبكة ارجاخنوفرلموا Permanente لةلمشموائةرلطاايةعالراءستثنابا
جةبحاكنت اذإ .لشبكةارجاخمن ين فرلموامنية عالراءلقاداد سلاعليكجب يتوقد ، لتغطيةبالة لمشمواجلةلعاايةعالراولتغطية با
ًا،طبية زمالنت كالما طاتكلفة ون دمن لشبكة ارجاخمن عليها ل لحصوامن تتمكن فقد ، لتغطيةبالة مشموصحية ية عارات دمخىلإ
رجاخفر موى لإبهاللذفقة اموى لإجتحتاال  .لطبيةاعةلمجمواسطةابوا ًمسبقعليها فقة المواتمتو،لشبكةافية فرامتوغير و
.لفصلاذاهفي ا ًبقساد ارولا"سةلحساايةعالرا"ن العنواتحتة ركولمذاسةلحساااتدمخلالىعل للحصولشبكة ا

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

اًضيأيمكنك  .رالفوعلى  PCPبـ فاتصل عاجلة، أو ئة طارليست عاية رإلى ج تحتاو CalOptimaخدمة منطقة ج خاركنت اذإ
)2273-574-833-1(قم بالرتصال اال 1-833-KP4CARE (711 )TTY خص مرصحية عاية رخصائي أإلى التحدث و
عايةرإلى بحاجة كنت والمتحدة يات الالوج خارًامسافركنت اذإ (.عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على فر متو)

 .عايتكرمقابل تدفع لن  Medi-Calفإن عاجلة، 

Kaiserم تقو .رئواطاستقبال رب قأإلى ه ّجوتأو  911قم بالراتصل ئة، الطارعاية الرعلى ل للحصو Permanente بتغطية
فيا ًيداعإتتطلب التي ئ ارالطوخدمات إلى بحاجة والمكسيك أو كندا إلى ًامسافركنت اذإ .الشبكةج خارئة الطارعاية الر

Kaiserم فستقوالمستشفى،  Permanente  إلىبحاجة والمكسيك أو كندا ج خارا ًليدوًامسافركنت اذإ .عايتكربتغطية
Kaiserم تقوفلن ئة، الطارعاية الر Permanente  تالحاالغلب أفي عايتك ربتغطية. 

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

طباء األ

Kaiser. يفرمودليل من  PCPستختار  Permanente  ن يكوأن يجبPCP  فرين الموضمن من بك الخاص
Kaiser. شبكةيتبع فر الموأن هذا يعني و  .كينالمشار Permanente ي فرمودليل من نسخة على ل للحصو

Kaiser Permanente ، (. 711)4000-464-800-1قم بالراتصلTTY 

.جددضى مراستقبال يمكنه تريده الذي  PCPأن من التحقق دت أراذإاًضيأتتصل أن عليك ينبغي 

Kaiserفي عضويتك قبل معين طبيب إلى تذهب كنت اذإ Permanente، إليهالذهاب في ار ستمراالمن تتمكن فقد
.هذاعضاء األكتيب في عاية الرارية استمرول حالمزيد اءة قريمكنك  .عايةالرارية استمرعليه طلق يما هذا و .دةمحدوة لفتر ُ

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

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

http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx
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.ختيارباالم تقوأن فضل األمن لذا الصحية؛ عايتك رباحتياجات ى دراألت نأ.لكاًاحدوفسنختار ،PCPباختيار تقم لم اذإ :كيرتذ

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

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

المستشفيات 

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

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

 )PCP(ساسية األعاية الرفر مو
Kaiser. إلىنضمام االمن اًومي 30ن غضوفي  PCPتختار أن يجب  Permanente يمكنكجنسك، وسنك على اًاعتمادو

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

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

ريفيةصحية عيادة أو  )”FQHC“(ا ًاليفيدرمعتمد صحي كز مرمن ساسية األالصحية عاية الرعلى ل الحصواختيار ا ًضيأيمكنك 
 .)Rural Health Clinic, “RHC”(  اذإ .الصحيةعاية الرخدمات من العديد تملك ال مناطق في الصحية اكز المرهذه تقع

د حأاختيار والصحية عايتك رفر موتغيير فعليك منتظم، بشكل  FQHCاكز مرد حأمن الصحية عايتك رعلى ل الحصوتريد كنت 
على  CalOptimaعضاء أبخدمات اتصل المزيد، فة لمعر CalOptima. خاللمن بك الخاص  PCPن ليكو FQHCطباء أ

 TTY(.2929-735-800-1)8088-587-888-1المجاني قم الرأو  8500-246-714-1قم الر

Kaiser. فيعضاء أهم ممن بأكملها ة سرلألاحد و PCPاختيار من تتمكن قد فر، الموع نوحسب  Permanente لماذإو
بخدماتفاتصل التغيير، كيفية فة معرتريد ولك  PCPتحديد تم اذإ .لكاًاحدونختار ف فسوا، ًميو 30ن غضوفي  PCPتختر 

 .التاليالشهر من م ويول أفي التغيير يحدث  TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األ

 :يليبما بك الخاص  PCPم سيقو
الصحية احتياجاتك والصحي تاريخك فة معر 	

الصحية تك بسجالحتفاظ اال 	

تحتاجها التي عتيادية االوقائية الوالصحية عاية الرتقديم  	

احدوإلى بحاجة كنت اذإخصائي أإلى  (سالكإر)حالتك إ 	

ذلكاحتجت اذإالمستشفى في عايتك لرتيب التر 	

http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx
https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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Kaiser. شبكةضمن  PCPعن للبحث فرين المودليل على ع طالااليمكنك  Permanente  على فرين المودليل يشتمل
Kaiser.مع ن يعملوالذين فرين بالموقائمة  Permanente 

Kaiserي فرمودليل على ر العثويمكنك  Permanente  على نت نتراإلعبرkp.org/facilities(نجليزيةباللغة اإل.) 
TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالرتصال االا ًضيأيمكنك 

فرين المووطباء األاختيار 

 .بكالخاص  PCPباختيار م تقوأن فضل األمن لذا الصحية؛ عايتك رباحتياجات ى دراألت نأ

إلىالتغيير ود تكنت اذإذلك، ع وم .الصحيةعاية الرمن احتياجاتك فة معرمن يتمكن حتى احد و PCPمع تبقى أن فضل األمن 
PCP  ،تختار أن يجب  .توقأي في لك بذالقيام يمكنك جديدPCP  ي فرموشبكة منKaiser Permanente ، أنعلى

 .جددضى مريستقبل ن يكو

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

ضىلمرصحية عاية ريقدم ال أو شبكتنا، رك تأو جدد، ضى مريستقبل ال كان اذإبك الخاص  PCPتغيير منك نطلب أن يمكن 
أونسجام االمكانك بإيكن لم اذإشبكتها في لك مختلف فر موتحديد عادة إ CalOptimaمن ا ًضيأنطلب أن يمكن  .كعمرفي 
ى،خرأةفرموسسة مؤإلى ك ّضمبإعادة  CalOptimaقامت اذإ .عنهاخر تتأأو اعيد الموعن تتغيب كنت أو طبيبك مع افق التو

.ًكتابةلك بذفستعلمك 

ات الزيارواعيد المو

 :صحيةعاية رإلى ج تحتاعندما 
بكالخاص    PCPمعاتصل  	

هويةبطاقة على د جوالمو )  Kaiser Permanenteفي الطبي سجلك قم برًاجاهزكن  	
Kaiser Permanente   تتصل عندما  (بكالخاصة

مغلقةالعيادة كانت إن هاتفك م رقوباسمك سالة رك اتر 	

  Kaiser Permanenteهوية بطاقة و CalOptimaهوية بطاقة و  BICبطاقة ك عدموفي معك حضر أ 	
 .تكرصوتحمل هوية وبك الخاصة 

المحددك عدموفي احضر  	

ًا 	 خرمتأتي ستأكنت أو ك عدبموام االلتزعليك تعذر  ا ذإالحال في اتصل 

 .إليهااحتجت حال في ة جاهزدويتك أمات معلووسئلتك أاجعل  	

.رئواطاستقبال رب قأإلىه ّجوتأو  911قم بالرفاتصل ئة، طارحالة لديك كانت اذإ

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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عدُعاية الصحية عن بات الرزيار

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

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

السداد 

تحصل أن يمكن  .فرالمومن ة رفاتوعلى تحصل لن ت، الحاالغلب أفي  .بالتغطيةلة المشموالخدمات لقاء الدفع عليك جب يتوال 
Kaiser. منبيان أو  )”Explanation of Benefits, “EOB( ايابالمزتفصيل على  Permanente  ُعديوالEOB

 .اتيرفوالبيانات و

سببوالخدمة تاريخ وع المدفوبالمبلغ نا خبرأو TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالرفاتصل ة، رفاتوعلى حصلت اذإ
Kaiserعلى مستحق مبلغ أي عن فر موأي سداد عن الً ومسؤلست  .ةرالفاتو Permanente  لة مشموخدمة أي لقاء

 .بالتغطية

جذنموملء اًضيأيمكنك ذلك، عليك يتعين ال نه بأك اعتقادم رغصحي مين تأم رسسداد منك ب ُِلطأو ة رفاتوعلى حصلت اذإ
مكانكبإكان اذإما ر نقرومطالبتك أ سنقر .الخدمةأو البند لقاء السداد إلى ك اراضطربسبب كتابة نا تخبرأن إلى ج ستحتا .مطالبة

 (.نجليزيةباللغة اإل)kp.orgني واإللكترقع الموخالل من نت نتراإلعبر مطالبة ج ذنموعلى ل الحصويمكنك  .مالكاستعادة 
كنتاذإبمساعدتك نسعد ف وس TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات تصال االا ًضيأيمكنك 
 .المطالبةج ذنموكمال إلمساعدة إلى بحاجة 

تحاالاإل

دحأفي ضافي إتعليم على حصل طبيب خصائي األو .اًاحدواحتجت اذإخصائي أإلى سالك إلرحالة إبك الخاص  PCPسيعطيك 
عد مولتحديد بك الخاص  PCPعيادة ك تساعدأن يمكن  .خصائيأختيار البك الخاص  PCPمعك ن سيتعاو .الطبت مجاال

 .خصائياألإلى للذهاب 

 :حالةإإلى ن يحتاجوالذين خصائيين األمثلة أتشمل 
احية الجرالعمليات  	

العظام اض مرأ 	

القلب اض مرأ 	

ماورألا 	

الجلدية اض مراأل 	

النطق جات عالوالمهنية والطبيعية جات العال 	

حد التوخدمات ي فرمومن عاية الرعلى ل الحصومن تتمكن أن قبل بإحالتك بك الخاص  PCPم يقوأن يجب ذلك، إلى ضافة باإل
 .المعتمدين

https://healthy.kaiserpermanente.org/
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أنيمكن ك نأذلك ويعني  .دائمةحالة إإلى ج تحتافقد طويل، قت لوخاصة طبية عاية رإلى ج تحتاصحية مشكلة لديك كانت اذإ
 .رةمكل في حالة إعلى ل الحصوون دمن رة ممن أكثر ذاته خصائي األإلى تذهب 

Kaiserلدى حالة اإلسياسة من نسخة تريد كنت أو دائمة حالة إعلى ل الحصوفي مشكلة لديك كانت اذإ Permanente،
 TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى فاتصل 

 :تيةاآلر مواألفي حالة إإلى بحاجة لست 
 PCPات زيار 	

طفال األب طوة سراألب طوالبالغين طب في العام التخصص طباء أ 	

اد الموتعاطي اب اضطرمعالجة والعقلية الصحة والبصر قياس في ن خصائيواأل 	

ليد التووالنساء ات زيار 	

ئة الطارأو العاجلة عاية الرات زيار 	

قم الرعلى نيا ربكاليفوة سراألتنظيم مات معلووت حاالإة بدائراتصل المزيد، فة لمعر)ة سراألتنظيم  	
)1-800-942-1054  

(فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط )اته استشاروالبشرية المناعة نقص س وفيراختبار  	

(فأكثرا ًعام12سن من للقاصرين فقط )ا ًجنسيالمنتقلة ى العدوج الع 	

بر باإلخز الوخدمات  	

خدمات طب القدم  	

ي الفقرد العموبتقويم ج العالخدمات  	

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

الجسدي أو الجنسي عتداء اال  ♦

خرين اآلأو النفس يذاء إاحتمالية   ♦

الحمل عاية ر  	

غتصاب االذلك في بما الجنسي، عتداء االت حاالعاية ر  	

(فأكثرا ًعام 12سن من للقاصرين فقط )اد الموتعاطي اب اضطرج العخدمات   	

في حالة اإلم تلزفقد فرين، الموؤال همن عاية الرغلب ألتلقي اميتين إلزغير المسبقة افقة الموأو حالة اإلأن من غم الرعلى و
 :التاليةت الحاال

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

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

.عايةالرعلى تحصل أن قبل الطبية عة المجمومن ذن اإلطلب إلى خصائي األأو  PCPج سيحتاعاية، الراع ونألبعض بالنسبة 
ةزمالعاية الرأن من التأكد الطبية عة المجموعلى ه نأذلك ويعني  .بقةساافقة موأو مسبقة افقة موأو مسبق تصريح ذلك ويسمى 

.اطبيرية وضرأو  ً

مألمن التخفيف أو عاقة اإلأو الشديد ض المرمن قايتك وأو حياتك، لحماية رية وضرولة معقوكانت اذإا طبية زمالعاية الرتعد  ً
 .صابةإأو اعتالل أو رض مج العأو تشخيص خالل من شديد 

:مسبقةافقة موا ًدائمم تستلزلخدمات مثلة أيلي فيما 
ة المعمرالطبية المعدات  	

لية البوالمسالك م ازلووصطناعية االالفتحات م ازلو 	

الشبكة ي فرمولدى المتاحة غير الخدمات  	

عضاء األاعة رزعمليات  	

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

قعنا موة زيارجى يرذن، اإلات ارقرتخاذ الالمستخدمة المعايير ومسبقة افقة موتتطلب التي بالخدمات كاملة قائمة على ل للحصو
 TTY(. 711)4000-464-800-1على عضاء األبخدمات تصال االأو  (نجليزيةباللغة اإل)kp.org/UMعلى ني واإللكتر

.طفلنجاب إذلك ويتضمن  .الشبكةج خارمن كانت إن وحتى ئة، الطارعاية الرعلى مسبقة افقة موإلى اًدبأج تحتاال 

مة،السالوالصحة ن قانومن  )h()1(1367.01المادة جب بمو .الخدماتبعض مع  (اًمسبقا ًنذإ)مسبقة افقة موإلى ج تحتا
.رلنقرا منطقيمة زالالمات المعلوتلقيها من عمل يام أ 5 خاللاعتيادية مسبقة افقات موالطبية عة المجمور ستقر ً

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

بماوالصحية حالتك تتطلبها التي عة بالسراًشعارإسنعطي ذن. ار مستعجل )سريع( باإلعة الطبية باتخاذ قرم المجمواستعادتها، ستقو
 .الخدماتطلب تلقي بعد ساعة  72عن يزيد ال 

Kaiserم تقوال  Permanente  علىالطبية عة المجموافق تولم اذإ .ماخدمات أو تغطية لمنع اجعين المرإلى بالدفع
التقدم بكيفية  NOAخطاب ك سيخبرو .إليك )Notice of Action, NOA( اءبإجرشعار إخطاب سال بإرم فسنقوالطلب، 
.المتخذار القرعلى افق تولم اذإبطعن 

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

الثانية اء راآل

 .جكعالخطة أو تشخيصك ول حأو إليها ج تحتاك نإبك الخاص فر المول يقوالتي عاية الرول حثان ي أرعلى ل الحصوود تقد 
خطةع اتبالت حاوقد كنت أو ما احة جرأو جية عالصفة وإلى حاجتك من اًمتأكدتكن لم اذإا ًثانيًايأرود تقد المثال، سبيل على 

 .تفلحم ولجية عال

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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منالشبكة ضمن فر موإلى بإحالتك بك الخاص  PCPم يقوأن يمكن  .بكالخاص  PCPمع اتصل ثان، ي أرعلى ل للحصو
قمبالرتصال االا ًضيأيمكنك  .ثاني أرعلى ل الحصول جأمن الطبية لحالتك المناسبين والمعتمدين الطبيين خصائيين األ

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

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

Kaiserشبكة في فر موهناك يكن لم اذإ Permanente  منفر مومن ثان ي أرلقاء بالسداد م فسنقوا، ًثانيًايأرليعطيك
عضاءاألخدمات ك فستساعدالشبكة، ضمن فرين الموبين لحالتك مناسب ومعتمد طبي خصائي أهناك يكن لم اذإ .الشبكةج خار

الذيفر المواعتماد تم اذإعمل يام أ 5خالل ك سنخبر .ثاني أرعلى ل للحصوالشبكة ج خارمن فر مومع ة استشارتيب ترعلى 
جسمك،في ا ًساسيأاًءزجأو افك طرأد حأأو حياتك تفقد قد أو منة مزعلة لديك كانت اذإ .ثاني أرعلى ل الحصول جأمن ته اختر

 .ساعة 72خالل ر فسنقر

لحوغ بال“اإل6 )الفصل انظر ى، الشكاوول حالمزيد فة لمعر (.تظلمأو )ى شكوتقديم يمكنك الثاني، ي أالرن بشأطلبك فضنا راذإ
 .هذاعضاء األكتيب في  (المشاكل”

ة أالمرصحة خصائيو أ

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

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

 (.عسبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على 

قتها وفي عاية الرعلى ل الحصو

خاللعد موتحديد يجب عد الموع نو

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

عمليام أ 10العاجلة غير ساسية األعاية الراعيد مو

عملم وي 15عاجلة غير عاية رخصائي أ

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

علة أو صابة إج العأو لتشخيص جانبية خدمات ل جأمن عاجلة غير اعيد مو
رى خأصحية حالة أي أو 

عملم وي 15

 25الصفحة 
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خاللعد موتحديد يجب  عد الموع نو

العمل ساعات ثناء أعضاء األخدمات ل جأمن الهاتف على نتظار االت وق
العادية 

دقائق 10

/7ساعة   24مدار على ة فرالمتوالخدمات 24/7مدار على ة فرالمتوالخدمات - زالفر
كثراألعلى دقيقة   –  30أيام

Kaiserي فرحد موو الذهاب إلى أك أاعيدل موحق يتناسب أكثر مع جدوعد النتظار لموفضل االذا كنت تإ Permanente من ُ
خصمرصحية عاية رخصائي أرر قاذإجة المدرالمدة من ول طألمدة تنتظر قد ت، الحاالبعض في  . تك.م تفضيالك، فسنحتراختيار

.صحتكعلى ا سلبيثر يؤلن خر المتأة الزيارعد موأن  ً

قائية، الوللخدمات محدد مني زل بجدوطبيبك ينصحك قد  .قائيةالوالخدمات على اعيد الموافر بتوالخاصة المعايير تنطبق ال 
الدائمةت حاالاإلأو ة المستمرت الحاالبمتابعة الخاصة رية الدوعاية الرعلى ا ًضيأالمعايير تنطبق ال  .احتياجاتكعلى اًاعتماد

 .خصائيينلأل

الشفوية جمة الترخدمات 

مناعالإجى يربالتغطية، لة مشموخدمات على تحصل عندما أو بنا تتصل عندما رية فوجمة ترخدمات إلى بحاجة كنت اذإ
من لمزيد  .عليكتكلفة أي ون دمن العمل ساعات جميع ثناء أة شاراإللغة ذلك في بما رية الفوجمة الترخدمات افر تتو .لكبذ

 .بناالخاص عضاء األخدمة اتصال كز بمرتصال االجى يرنقدمها، التي رية الفوجمة الترخدمات ول حمات المعلو

 26الصفحة 
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الخدمات ايا واملز.4

بك الخاصة الصحية الخطة تغطية تشمله ما 

Kaiser. فياًعضوبصفتك بالتغطية لة المشموخدماتك جميع القسم هذا ح يشر Permanente لةالمشموخدماتك ن تكو
ضالمرمن قايتك وأو حياتك، لحماية ة زمالولة معقوكانت اذإا طبية زمالعاية الرتعد  .اطبية زمالكانت اذإمجانية بالتغطية  ًً
 .صابةإأو اعتالل أو رض مج العأو تشخيص خالل من شديد م ألمن التخفيف أو عاقة، اإلأو الشديد 

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

ت الخدمات الصحية الهندية حدى منشآعاية في إالر 	

ئة الطارسعاف اإلخدمات  	

الحالة ار استقربعد ما عاية روئ ارالطوخدمات  	

ة سراألتنظيم خدمات  	

المنطقة ج خارئة الطارعاية الر 	

الشبكة ج خارفرين موإلى ت حاالاإل 	

الحساسة الخدمات بعض  	

CalOptimaبـ تصال االيمكنك  )FQHC(. اًاليفيدرمعتمد صحي كز مرمن معينة خدمات تلقي من تتمكن قد  :حظةمال
 FQHC.خدمات ول حمات المعلومن المزيد على ل للحصو

:الخدماتمن التالية ع انواألنقدم نحن 
 (المتنقلة)المقيمين غير ضى المرخدمات  	

ئ ارالطوخدمات  	

التلطيفية عاية الروحتضار االحلة مرفي عاية الر 	

المستشفى في ع اإليدا 	

دة الالوحديثي ومة مواألعاية ر 	

فة صوالمودوية األ 	

هيل التأوهيل التأعادة إة جهزأوخدمات  	

شعاعي اإلالتصوير وات المختبرخدمات  	
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منة المزاض مراألعلى ة السيطروفاه الرعاية روقائية الوعاية الرخدمات  	

العقلية  الصحة  خدمات  	

اد المو استخدام  ابات اضطر خدمات  	

طفال األطب خدمات  	

البصرية الخدمات  	

البحثية الخدمات  	

 )”Non-emergency medical transportation, “NEMT(ئ الطارغير الطبي النقل  	

 )”Non-medical transportation, “NMT(الطبي غير النقل  	

ميمية التراحات الجر 	

جل األطويلة ة المدارالخدمات والدعم  	
)Managed long-term services and supports, “MLTSS”( 

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

Kaiserعضاء ألالمقدمة الصحية عاية الرخدمات تخضع  Permanente بين م المبرالعقد استثناءات ود قيووحكام أوط ولشر
Kaiser Permanente وCalOptima تهتعديالل وكهذا عضاء األكتيب في ضح الموالنحو على و. 
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 Medi-Calايا مز

 (المتنقلة)المقيمين غير ضى المرخدمات 

الحساسية عاية ر ■

.المناعيج العالأو التحسس خفض أو التحسس الة إزذلك في بما ا، طبيمين زالالالحساسية ج العواختبار بتغطية م نقو ً

ي الفقرد العموبتقويم ج العالخدمات  ■

يالفقرد للعموا طبيمة زالالالمعالجة على ذلك ويقتصر الشهر، في ي الفقرد العموبتقويم ج للعالخدمتين بتغطية م نقو ً
 .ياليدوج بالعال

ي الدموي الكلوالغسيل  /الكلىغسيل خدمات  ■

الكلىغسيل )ي الدموي الكلوالغسيل خدمات بتغطية لك كذم نقو .اًطبيمة زالالالكلى غسل جات عالبتغطية م نقو
الطبية عة المجمواسطة بوعة ضوالموالطبية المعايير جميع في تستوأن يجب  .الصفاقيالكلى غسيل خدمات و (منالمز

 .يالكلوالغسيل خدمة تقدم التي ة المنشأاسطة بوو

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

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

التخدير طباء أخدمات  ■

.المقيمينغير ضى المرعاية رتتلقى عندما ا طبيمة زالالالتخدير خدمات بتغطية م نقو ً 
  :بهاالطبية عة المجموح تصرعندما التالية الخدمات بتغطية م نقوسنان، باألالخاصة اءات جرلإلبالنسبة 

طبيخصائي أبل ِقمن المعطاة العام التخدير أو ة دورألاداخل األلم تسكين خدمات  	

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

 .سناناألطبيب خدمات مثل سنان، باألبالعناية المتعلقة رى ألخاالخدمات نغطي ال 

الطبيب خدمات  ■

.جماعيعد موهيئة في الخدمات بعض تقديم يتم قد  .اطبيمة زالالالطبيب خدمات بتغطية م نقو ً

القدم طب خدمات  ■

جلعالاحية الجروالطبية الخدمات على القدم طب خدمات تقتصر  .اطبيمة زالالالقدم طب خدمات بتغطية م نقو ً 
فيثر تؤأو منة مزطبية اض مرألاًتعقيدأو ا ًتاليًارثأُعدتالتي القدم إلى الداخلة تار واألأو الكاحل، أو القدم، ابات اضطر

  .المشيعلى تك قدر
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جية العالالمعالجات  ■

:ذلكفي بما ا، طبيمة زالالجية العالالمعالجات بتغطية م نقو ً

الكيميائي ج العال 	

شعاعي اإلج العال 	

المعطاة المنتجات ودوية األ 	

ئ ارالطوخدمات 

ئة طارطبية حالة ج لعالمة زالالالمستشفى في المقيمين غير والمقيمين ضى المرخدمات  ■

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

  :يليما اقب العون تكوأن قع توالطب وبالصحة سطة متوفة معرذي شخص ألي يمكن رية، الفو
أو الصحة؛ على بالغة ة رخطو 	

أو الجسم؛ ظائف لوبالغ ى ذأ 	

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

 :يليمما أي يحدث أن يمكن عندما قيت توفي دة الالوأي النشط، دة الالوور طفي امل الحوحالة في  	

دة الالوقبل ر آخمستشفى إلى لك من اآلللنقل كاف ت وقجد يوال ♦

بعدلد يولم الذي طفلك مة سالأو صحة على أو متك سالأو صحتك على اًتهديدالنقل يمثل قد ♦

ئ ارالطونقل خدمات  ■

أنيعني ذلك و .ئارالطوت حاالفي عاية رمكان رب قأإلى ل صوالوعلى لمساعدتك سعاف اإلخدمات بتغطية م نقو
أو بصحتك يخاطر أن يمكن عاية رمكان إلى إليصالك رى خأرق طاستخدام فيه ن يكوالذي الحد إلى ة خطيرحالتك 
  .حياتك

ئ ارالطواستقبال خدمات  ■

حالة عن ة عبارالطبية ئ ارالطوحالة أن كّر تذ .طبيةرئ واطحالة ج لعالمة زالالئ ارالطواستقبال خدمات بتغطية م نقو
طبيةعناية على تحصل لم اذإه نأجة لدراًجدة خطيرن تكوالحالة هذه و .ةخطيرصابة إأو شديد م أليصحبها طبية 

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

التلطيفية عاية الروحتضار االحلة مرفي عاية الر

حتضار االحلة مرفي عاية الر ■

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

:حتضاراالحلة مرفي عاية الرعلى ل الحصوت اختراذإ
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رىألخااضعراألواأللم حدة لتخفيف عاية الرعلى أكبر أو ا ًعام 21إلى هم عمارأتصل الذين ن البالغويحصل  	
ض المرج لعالليس وت، الموإلى المفضي ض للمرالمصاحبة 

المفضيض للمرالمصاحبة رى ألخااضعراألواأللم حدة لتخفيف عاية الرعلى ا ًعام 21سن ون دطفال األيحصل  	
ضهم لمرج العالعلى ل الحصوار استمراختيار ويمكنهم ت الموإلى 

ل الحصولبدء ك اختيارن يكوأن يجب  .توقأي في حتضار االحلة مرفي عاية الرعلى ل للحصوك اختيارتغيير يمكنك 
Medi-Cal.اعد قومع ا ًمتفقوا كتابييقافها إأو حتضار االحلة مرعاية رعلى  ً

:التاليةط والشرجميع فيت استواذإإال حتضار االحلة مرعاية ربتغطية م نقوال 
لر أو أقهشأ 6ة لحيااقيد على لك لمتبقيةاةلمدانأدحدوتلموالىإٍمفضض بمربتشخيصك  لشبكةامن  طبيب مقا 	

Kaiserتملك منطقة في الخدمات تقديم يتم  	 Permanente مالمبرالعقد ض يفرلم ما فيها، بالعمل ا ًخيصتر
Kaiserبين  Permanente وCalOptima ذلكعلى اًدقيو

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

عليه ة السيطروت الموإلى المفضي ضك مرتخفيف ل جأمن ة زمالالخدمات أن الشبكة داخل من طبيب يحدد  	
الصلة ذات ت الحااللك كذو

:التاليةحتضار االحلة مرعاية رخدمات بتغطية م نقوه، عالأط والشركل فيت استواذإ
الشبكة طباء أخدمات  	

على ة السيطرواأللم ج العوالتمريضية، حتياجات االحالة ة دارإوتقييم ذلك في بما ة، الماهرالتمريضية عاية الر 	
عاية الرمقدمي إلى جهة الموالتعليمات وتك، سرألولك العاطفي الدعم واض، عراأل

الحياة نشطة أعلى الحفاظ في للمساعدة أو اض عراألعلى ة السيطرل جأمن النطق ج العوالمهني والبدني ج العال 	
مية اليو

التنفسي ج العال 	

الطبية جتماعية االالخدمات  	

بس المالتداء اروستحمام االوالطعام ل تناوفي المساعدة ولي المنزالصحي المساعد  	

تصللمدة ت الموإلى المفضي ض للمررى ألخااض عراألتخفيف في للمساعدة واأللم على ة للسيطردوية أفير تو 	
لياتصيدحدى إمن دوية األهذه على تحصل أن يجب  .دويةاألكتيب شادات إلراًقوفار تكرلكل م وي 100إلى 

عضاءاألبخدمات اتصل  .اًومي 30ة فترأي في ا ًومي 30لمدة مداد لإلتغطية نقدم دوية، األلبعض بالنسبة  .الشبكة
دوية األلهذه الحالية القائمة فة لمعر TTY( 711)4000-464-800-1على 

ة المعمرالطبية المعدات  	

مد األة قصيرالداخلية عاية الرهي مد األة قصيرعاية الر :عايةالرمقدمي احة إلرالحاجة عند مد األة قصيرعاية الر 	
احدة الوة المرفي الية متويام أخمسة عن تزيد ال بمدة المحددة و

الفقد ت حاالفي للمساعدة ة ستشاراال 	

الغذائي النظام ات استشار 	
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اضعرأتلطيف ل جأمن ا طبية زمالن تكوعندما مات زاألات فترخالل فقط التالية حتضار االحلة مرخدمات لك كذنغطي  ً
 :عليهاة السيطرأو حادة طبية 

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

ل المنزفي ه فيرتويمكن ال ى مستوعند مد األة قصيرالداخلية عاية الر 	

التلطيفية عاية الر ■

تعملو.تمالخداهلهذ Medi-Calمج نالبرصة لخااهللتأاييرمعان فويستوين لذاءعضالأللتلطيفية ايةعالرابتغطية منقو
 .ةخطيرض امربأبين لمصااءعضاألاىلدنية حاولراوعية جتماالاوطفية لعااونية لبداتجاعانزالامن لحداعلى لتلطيفيةايةعالرا

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

قت. ي وحتضار في أحلة االعاية مرالتبديل إلى ر

المستشفى في ع اإليدا

التخدير طباء أخدمات  ■

تخدير في متخصص عاية رفر موالتخدير طبيب و .المستشفىفي قامات اإلثناء أالتخدير طباء أخدمات بتغطية م نقو

َُ  .الطبيةاءات جراإلبعض ثناء أم ستخديالطب من ع نوهو التخدير و .ضىالمر

بالمستشفيات الداخلية عاية الرخدمات  ■

خدماتالخدمات تتضمن  .المستشفىفي يداعك إيتم عندما ا طبيمة زالالبالمستشفيات الداخلية عاية الربتغطية م نقو ً
المستشفى م تقورى خأخدمات وات المختبروشعاعي اإلالتصوير خدمات والمعدات ودوية األوالطعام وفة الغرفي قامة اإل

.ًعادةبتقديمها 

احية الجرالخدمات  ■

.مستشفىفي اة المجرا طبيمة زالالاحات الجربتغطية م نقو ً

دة الالوحديثي ومة مواألعاية ر

:اطبية زمالن تكوعندما دة الالوحديثي ومة مواألعاية رخدمات بتغطية م نقو ً

الطبيعية ضاعة الرول حالتثقيف  ■

الطبيعية ضاعة للرشامل دعم بتغطية م نقو

بعدها ودة الالوثناء أعاية الر ■

 .دةالالوبعد ما عاية روالمستشفى في الخدمات بتغطية م نقو
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القابلة ضة الممرخدمات ■

 .معتمدةقابلة ضة ممرخدمات بتغطية م نقو

دة الالوقبل ما عاية ر■

 .دةالالوقبل ما عاية رصات فحومن سلسلة بتغطية م نقو

ليد التوكز مرخدمات ■

نامج بري فرمومن ن تكوالتي ليد التواكز مرخدمات بتغطية م نقو
Comprehensive Perinatal Services Program )CPSP(  من المعتمدين

 .Medi-Calمنخفضحمالً ن يختبراتي اللوللنساء المستشفيات في مة مواألعاية لربديالً ليد التواكز مرخدمات ُعدت
 .طبيبكلي فاسأهلة، مؤكنت اذإما فة معرتريدين واكز المرهذه د حأفي طفلك نجاب إدين توكنت اذإ .ةرالخطو

الطبية صفات الودوية أ

بالتغطية لة المشمودوية األ

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

دوية المفضلة. حيان بقائمة األعضائنا. ويسمى ذلك في بعض األجل أدوية المعتمدة من أدوية الخاص بنا قائمة باأليشمل كتيب األ
رية. ويساعد الصيادلة بتحديث هذه القائمة بصفة دوطباء وعة من األم مجموفعالة. تقومنة ودة في الكتيب آجودوية المواألو

دة في الكتيباردوية غير الوحد األم بتغطية أا. نقوًتعمل جيدمنة ودة بها آجودوية المون األتحديث هذه القائمة على التأكد من أ
ا لك.ي طبيرونه ضرذا كان طبيبك يعتقد بأجل حالتك إمن أ

:ج الشبكةفرين من خارات التي يصفها من يلي من المودوبتغطية األيضام أنقو

ً

ً

سنانباألللعناية اء الدوكان اذإسنان األطباء أ 	

العنصركان وللشبكة التابع غير الطبيب إلى كتابية بإحالة الطبية عة المجموحت صراذإالشبكة، ج خارمن طباء األ 	
حالة اإلتلك من ء كجزبالتغطية الً مشمو

جخارالعاجلة عاية الرأو بالتغطية لة المشموئ ارالطوخدمات ضمن العنصر كان اذإالشبكة، ج خارمن طباء األ 	
المنطقة 

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

Short-Doyleن قانوإطار في العقلية الصحة بخدمات ًاتبطمرالعقار كان اذإالشبكة، ج خارمن طباء األ 	

متخصصةعقلية صحة بخدمات ًاتبطمرالعقار كان اذإالشبكة، ج خارمن طباء األ 	

4000-464-800-1قم الرعلى اتصل الكتيب، من نسخة على ل للحصوأو الكتيب في ا ًجمدراء الدوكان اذإما فة لمعر
(711 .)TTY  على ني واإللكترقعنا موة زياراًضيأيمكنكkp.org/formulary(نجليزيةباللغة اإل.)

https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/!ut/p/a0/RYw7DsIwEAXPkoLSLCWi4xRgN9Fqs3GsxF7rxUnE7fk0lDMjDQV6Uii8p8gtWeHlw160NMVNbFfo4LIOSX55daMhbwvjRQ8KFCo4ZiZfzAnLpF83136dDE221kNHBRTk53o2xNPlP6g5X497170BLRTt7g!!/
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 .معينةطبية حالة ل جأمن لك سيصفه طبيبك أن القائمة في اء الدود وجوحقيقة ة روبالضرتعني ال  :حظةمال

مي اليومداد اإلحد 

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

نية موالهرالحمل انع مو ■

مداد اإلتغطية د حدوسباب أل .صفهاواجب الوالحمل منع عنصر أو اء دوكمية صفة الويكتب الذي الطبيب يحدد 
365أو ا ًومي 100أو ا ًومي 30لمدة لك ا ًطبيا ًزمالاًإمدادتمثل التي الحمل انع موكمية الشبكة طباء أيحدد مي، اليو

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

رىألخاالعناصر جميع  ■

طباء أريقر .المكملأو مداد اإلأو اء الدومن صفها وم زالالالكمية الطبية صفة الومقدم سنان األطبيب أو الطبيب يحدد 
لماقصى األالحد و .موي 100أو  30لمدة لك ا ًطبيا ًزمالاًإمدادُعدتالتي المكمل أو مداد اإلأو اء الدوكمية الشبكة 
أواًومي 30ة فترفي ا ًومي 30إمداد إما ن يكواحدة الوة المرفي بالتغطية ل مشموعنصر من عليه ل الحصويمكنك 
  .مياليومداد اإلحد ز تتجاوالتي العناصر أو دوية األكميات تغطية يتم ال  .موي 100ة فترفي موي 100إمداد 

هذاأن لية الصيدجدت واذإا ًومي 30ة فترأي في ا ًومي 30الـ إمداد في فه صريتم الذي مي اليومداد اإللية الصيدتقلل قد 
الذياء الدوكان اذإبما ك خبارإللشبكة التابعة ليتك لصيديمكن )محددة دوية ألأو ق السوفي د المحدومداد اإلعناصر من العنصر 

(.دويةاألهذه من اًاحدوله تتناو

ليات الصيد

العنصر هذا يكن لم ما )بالبريد الطلب خدمة خالل من أو الشبكة ليات صيدحدى إمن بك الخاصة دوية األصفات وف رصيجب 
نيواإللكترقعنا موعلى فرين المودليل اجع ر (.المنطقةج خارالعاجلة عاية الرأو بالتغطية لة المشموئ ارالطوخدمات من اًءزج

 TTY( 711)4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات اتصل أو  (نجليزيةباللغة اإل)kp.org/facilitiesعبر 
 .منطقتكفي الشبكة ليات صيدعمل ساعات واقع موفة لمعر

هويةبطاقة مع الطبية صفتك ولية الصيدإلى م ّقد .إليهاالطبية صفتك وخذ للشبكة، تابعة لية صيداختيار ور ف
 .Kaiser Permanente  اذإ .لديكحساسية اع ونأي وألها تتناوالتي دوية األكل ول حشيء كل تعلم لية الصيدأن من تأكّد

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

القليلزع وتال  .نتنتراإلعبر الطلب أو البريد عبر الطلب أو ا ًمقدمالهاتف عبر تصال االيمكنك اء، الدوار تكرإلى الحاجة عند 
 .بالبريدالطلب خدمة خالل من البريد عبر دوية األبعض سال إريمكن ال كما بالتغطية، لة المشمودوية األات ارتكرليات الصيدمن 

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

 .شعارإن بدووت وقأي في للتغيير بالبريد الطلب خدمة خالل من 

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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 2ل الجدودوية أ

اذإ .احدورة مفة صوالمو 2ل الجدودوية أد حأمن ف صوالموالمقدار من ل أقتعطيك أن لية صيدالغ بإطبيبك أو ت نأيمكنك 
.ليتكصيدل تسأأن فيمكنك ، 2ل الجدوضمن اء دوتتضمن الطبية صفتك وكانت اذإفيما ف تعرال كنت 

 Medicareمن  Dء الجزخطة 

خطةفستدفع فيها، مسجالً أو  Medicareمن  Dء الجزخطة لتغطية هالً مؤو Medi-Calمن تغطية على حاصالً كنت اذإ
خطةبتغطية ل مشموغير  Medi-Calاسطة بوالمغطى اء الدون يكوقد حيان، األبعض في  ً.والأ Medicareمن  Dء الجز
اءالدوهذا يظل فقد ، Medi-Calبتغطية ل المشمودوية األد حأتغطي ال  Medicareكانت اذإ Medicare . من Dء الجز

Kaiserعضاء أد حأكنت اذإ Medi-Cal. بتغطيةالً مشمو Permanente Senior Advantage المزيدفة معرتريد و
الخاص التغطية دليل  )Evidence of Coverage( اجعفر،  Medicareمن  Dء الجزخطة من دوية األتغطية ول ح
منعة المدفوفاتك ومصرسداد في المساعدة من المزيد تلقي كيفية على ف التعراًضيأيمكنك  Senior Advantage. بـ

 .الجيب

تصالاالى رجُي، ”D“(ء الجزخطة في التسجيل كيفية ذلك في بما Medicare )من  ”D“ء الجزخطة ول حالمزيد فة لمعر
الهاتفم رقعلى  Medicareبـ تصال االا ًضيأيمكنك  TTY(. 711)0815-443-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات 
على ني واإللكترقعنا موة زيارأو  MEDICARE(1-800-633-4227( )1-877-486-2048 )TTY-800-1المجاني 

www.medicare.gov (نجليزيةباللغة اإل.) 

هيل التأوهيل التأعادة إة جهزأوخدمات 

 :التاليةط والشركل استيفاء حالة في هذا دناه، أفة صوالموهيل التأعادة إوهيل التأخدمات بتغطية م نقو
ا ًطبيمة زالالالخدمات  	
صحية حالة لمعالجة الخدمات ن تكوأن  	

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

تتلقىأن لك ا طبيم زالالمن ه نأبالشبكةطبيب حدد اذإإال للشبكة تابعة ة منشأفي الخدمات تتلقى ن تكوأن  	 ً
ر آخمكان في الخدمات 

 :الخطةتغطي 

بر باإلخز الو ■

ناجمومن مزومستمر وشديد م ألاك درإتخفيف أو تغيير أو من قاية للوا طبيمة زالالبر باإلخز الوخدمات بتغطية م نقو ً
بائيالكهرالتحفيز ن بدوأو مع )المقيمين غير ضى للمربر باإلخز الوخدمات تقتصر  .ًعامةفة ومعرطبية حالة عن 

افقةموعلى ل الحصوعليك يجب احد، وشهر في تين زيارمن أكثر تريد كنت اذإ .احدالوالشهر في خدمتين على  (برلإل
 .ضافيةاإلالخدمات هذه على  (مسبقن ذإ)مسبقة 

http://www.medicare.gov
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كية السوالصحة الج ع ■

تحليل مثل ج العالامج بروالخدمات  )Behavioral health treatment, BHT( كيةالسلوالصحة ج العيشمل 
د للفرظيفي الوداء األاستعادة أو تطوير على تعمل التي ودلة األعلى القائمة كية السلوخل التدامج بروالتطبيقي ك السلو
 .ممكنحد قصى أإلى 

المجتمعيةأو لية المنزالحياة ض تعتركيات سلولديك وا ًعام 21من ل أقك عمركان اذإ BHTخدمات نغطي نحن 
اللعب أو /والحياة ات مهارفي صعوبة أو ب والهرأو النفس يذاء إأو العنف أو الغضب مثلة األبعض تشمل )كبير بشكل 

.ًامستقرالطبي ضعك وكان و (اصلالتوات مهارأو /و

تشجيع خالل من أو كي السلوالتعزيز وكية السلوحظة المالاستخدام خالل من ات المهاربتعليم  BHTخدمات م تقو
مثلةأتتضمن  .تجريبيةليست وقة ثومودلة أعلى  BHTخدمات تعتمد و .فَستهدُالمك السلومن ة خطوكل تعليم 

كيالسلوالتحليل والشامل كي السلوج العالوفي المعركي السلوخل التدَمزحوكية السلوت خالالتد BHTخدمات 
 .التطبيقي

دةَعتمُمنتكون وأص َّرخُمطبيب أو نفسي طبيب بل ِقمن صفها ويتم ن وأا ًطبية زمال BHTخدمات ن تكوأن ويجب 
:جيالعالنامج البر .المعتمدةج العالخطة بع ّتتبطريقة ها فيرتويتم ن وأالطبية عة المجموبل ِقمن 
خدماتفر موبل ِقمن ته دارإيمكن ن وأللشبكة تابع وهل مؤحد توخدمات فر موقبل من ه تطويريتم أن يجب  	

حد التولخدمات هل مؤمهني مساعد أو هل مؤحد توخدمات خصائي أأو هل مؤحد تو

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

تعديله يتم ن وأهل المؤحد التوخدمات فر موقبل من شهر أستة كل قل األعلى احدة ورة ماجعة للمريخضع  	
قتضاء االحسب 

دلة األعلى القائمة  BHTتقنيات مع ت خالالتداتساق يضمن  	

ها غيروية، الللوالتابعة عاقة اإلامج بروسة، المدروعاية، الرمقدمي أو الدين الوك يشرالذي عاية الرتنسيق يشمل  	
قتضاء االحسب 

عاية الرمقدم /الدالوكة مشارودعم وتدريب يشمل  	

لقياس المستخدمة الناتج قياس تقييم معايير ومعالجتها سيتم التي للعضو كي السلوالصحي الضعف ت حااليصف  	
ك السلوهداف أتحقيق 

يتم الذي ار التكرونامج، البرغايات وهدف لتحقيق رية والضرالد الوكة مشاروالساعات، عدد والخدمة، ع نويشمل  	
به تقرير عداد إوالعضو تقدم لتقييم استخدامه 

اسع والنمائي اب ضطراالج العفي الفعالية مثبتة السريرية ب التجارمع دلة، األعلى القائمة سات الممارمن يستفيد  	
حد التوأو نتشار اال

مناسبة تعد ال عندما أو ج العالغايات وهداف أتحقيق بعد  BHTخدمات قف ستتو :حظةمال

 :بالتغطيةنشمل ال 
سريرية فائدة على ل الحصوار استمرقع توعدم حالة في المقدمة  BHTخدمات  	

التعليمية الخدمات أو النهارية، عاية الرخدمات أو ل، واألالمقام في مد األة قصيرتعد التي الخدمات  	

جي عالنامج برفي بوية األكة المشارعن التعويض  	
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افيهيترأو ا مهنيض الغرن يكوعندما ج العال 	 ًً

ستحمام االمثل )مية اليوالحياة نشطة أفي للمساعدة  )i( ئيسيربشكل ها فيرتويتم التي صائية الوعاية الرخدمات  	
و،(الشخصيةالنظافة على الحفاظ والطعام ل تناووبس المالتداء ارو

 )ii(  وخرين، اآلأو العضو مة سالعلى للحفاظ )iii(  ات المهارن يمتلكوال الذين شخاص األقبل من تقديمها يمكن
المتخصص التدريب أو المتخصصة 

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

ًانيقانول والمسؤالشخص أو ني، القانوصي الوأو الد الوقبل من المقدمة الخدمات  	

TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات فاتصل سئلة، أأي لديك كانت اذإ

القلب هيل تأعادة إ ■

 .المقيمينغير والمقيمين ضى للمرالقلب هيل تأعادة إخدمات نغطي نحن 

ة المعمرالطبية المعدات ■

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

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

السمعية المعينات  ■

علىحصلت وا طبية زمالالسمعية المعينات كانت ولديك السمع فقدان اختبار تم اذإالسمعية المعينات نغطي نحن  ً
من نختار ف ووس .الطبيةاحتياجاتك تلبي التي وتكلفة قل األالمعينات على التغطية تقتصر  .طبيبكمن طبية صفة و

ل للحصون ذألكل سمعية معينة إلى حاجة هناك تكن لم ما احدة وسمعية معينة نغطي نحن  .السمعيةبالمعينة ك يمد
مة زالالذن األالب قونغطي نحن  .فقطاحدة وسمعية معينة باستخدام عليه ل الحصويمكن مما بكثير فضل أنتائج على 
كيب التروللتنظيف ات زياروصحيح بشكل تعمل المعينة أن من للتأكد ات زيارواحدة وقياسية بطارية مة حزوكيب للتر

 .بكالخاصة السمعية المعينة ح الصإو

لية المنزالصحية الخدمات ■

يليما كل ن يكوعندما والطبيب ويصفها ا طبية زمالن تكوعندما لك منزفي المقدمة الصحية الخدمات نغطي نحن  ً
:اًصحيح

(ةسراألاد فرأد حأأو صدقاء األد حأل منزفي أو لك منزفي كبير بشكل ك حجزحالة في )ل بالمنزقعيد ت نأ 	

نطق ج العخصائي أأو مهني ج العخصائي أأو طبيعي ج العخصائي أأو ضة ممرمن خدمات تلقي حالتك تتطلب  	

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

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

الشبكة ي فرمومن الخدمات على تحصل  	
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 :مثل، Medi-Calتغطيها التي الخدمات على لية المنزالصحة خدمات تقتصر 
قت الولبعض ة الماهرالتمريضية عاية الر 	

قت الولبعض لي المنزالصحي المساعد  	

الطبية جتماعية االالخدمات  	

الطبية م ازاللو 	

الطبية ة جهزاألوالمعدات وم ازاللو ■

لالحصويجب  .عةورالمزالسمعية ة جهزاألذلك في بما الطبيب عليها افق يوالتي ا طبيمة زالالالطبية م ازاللونغطي نحن  ً
 .ليةالبوالمسالك م ازلووصطناعية االالفتحات م ازلوعلى المسبقة افقة الموعلى 

المهني ج العال ■

الخدماتوج العالوج العالتخطيط والمهني ج العالتقييم ذلك في بما ا، طبيمة زالالالمهني ج العالخدمات نغطي نحن  ً
 .ستشاريةاالوالتعليمية 

الصناعية اف طراأل / العظامتقويم  ■

علىل الحصوتم اذإطبيبك يصفها التي والصناعية اف طراألوالعظام لتقويم ا طبيمة زالالالخدمات وة جهزاألنغطي نحن  ً
نحن . ٍكافبشكل الطبية احتياجاتك يلبي الذي المعدات من القياسي العنصر على التغطية تقتصر  .عليهامسبقة افقة مو

 .البائعنختار 

الطبيعي ج العال ■

الخدماتوج العالوج العالتخطيط والطبيعي ج العالتقييم ذلك في بما ا طبيمة زالالالطبيعي ج العالخدمات نغطي نحن  ً
 .ضعيةالمودوية األاستخدام وستشارية االوالتعليمية 

ي ئوالرهيل التأعادة إ ■

.الطبيبيصفها التي وا طبيمة زالالي ئوالرهيل التأعادة إنغطي نحن  ً

الماهر التمريض ة منشأخدمات  ■

.عايةالرمن ٍعالى مستوإلى ج تحتاوعاقة إمن تعاني كنت اذإا ًطبيمة زالالالماهر التمريض ة منشأخدمات نغطي نحن 
فيساعة  24مدار على ة ماهرتمريضية عاية رمع ة صّرخُمة منشأفي الطعام وفة غرفي قامة اإلالخدمات هذه تشمل و

 .ماليو

النطق الج ع ■

عليهال الحصويمكنك التي نطق عالج ُمإلى ات الزيارعدد على د قيوهناك ن تكوقد  .اًطبيم زالاللنطق اج العنغطي نحن 
 .الشهرفي 
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شعاعي اإلالتصوير وات المختبرخدمات 

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

منة المزاض مراألعلى ة السيطروفاه الرعاية روقائية الوعاية الرخدمات 

 :تغطي الخطة
التطعيمسات لممارستشارية االاللجنة بل ِقمن بها صى المواللقاحات  	

ة سراألتنظيم خدمات  	

الصحية د ارالمووالخدمات ة بإدارالخاصة  Bright Futuresنامج برصيات تو 	

صى بها من معهد الطب قائية للنساء الموالخدمات الو 	

خين التدعن ع قالاإلخدمات  	

مريكية األقائية الوالخدمات قة فرمن  Bو  Aقائية الوالخدمات صيات تو 	

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

لدى ليد التووالنساء خصائيي أو )Primary Care Provider, PCP( ساسيةاألعاية الرفر مومن كل فر يو
Kaiser Permanente  غيرعيادة أو طبيب اختيار ا ًضيأيمكنك ة، سراألتنظيم خدمات يخص فيما و .ةسراألتنظيم خدمات

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

العقلية الصحة خدمات 

 :الخطةتغطي 

المقيمين غير ضى للمرالعقلية الصحة خدمات  ■

داخل عقلية صحة خصائي أة لزيارحالة إإلى ج تحتاوال  .الشبكةو فرمويقدمها التي العقلية الصحة خدمات نغطي نحن 
Kaiser. شبكة Permanente  نتائجحددت اذإ .لديكالضعف ى مستوتحديد العقلية الصحة خصائي أيستطيع

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

المقيمين غير ضى للمرالعقلية الصحة خدمات  	

 (النفسيج العال)العقلية للصحة الجماعي ودي الفرالتقييم وج العال♦

العقلية الصحية الحالة لتقييم ة روالضرعند النفسي ختبار اال♦
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دوية باألج العالاقبة مرض لغرالمقيمين غير ضى المرخدمات ♦

النفسية ة ستشاراال♦

 "(الطبيةصفات الودوية أ"انظر )العقلية الصحية حالتك ج لعالالمقيمين غير ضى المردوية أ 	

التصوير وات المختبرخدمات "انظر )العقلية الصحية حالتك ج بعالالمتعلقة شعاعي اإلالتصوير وات المختبرخدمات  	
 "(شعاعياإل

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

متخصصةعقلية صحة خدمات إلى ج تحتاك نأبك الخاصة العقلية الصحة صات فحونتائج خالل من ر تقراذإ
)Specialty Mental Health Services, SMHS( ،فيالعقلية الصحة نامج برإلى بإحالتك طبيبك م فسيقو

 .ضعكولتقييم مقاطعتك 

 :المتخصصةالعقلية الصحة خدمات  ■

من المستفيدين إلى  )SMHS( متخصصةعقلية صحة خدمات المقاطعات في العقلية الصحة امج برتقدم 
Medi-Cal  المتخصصة  العقليةالصحة خدمات تتضمن قد  .الطبيةة روالضرمعايير ن فويستوالذينSMHS  خدمات

 :المقيمينغير والمقيمين ضى المر
 :المقيمينغير ضى المرخدمات  	

 (جالعالفي ك المشاروهيل، التأوج، العالوالخطة، ع ضووالتقييمات، )العقلية الصحة خدمات ♦

ائي الدوالدعم خدمات ♦

مية اليوجية العالالمكثفة الخدمات ♦

مية اليوهيل التأعادة إخدمات ♦

مات زاألت وقالسريع خل التدخدمات ♦

مات زاألفي ار ستقراالدعم خدمات ♦

المستهدفة الحالة ة دارإخدمات ♦

جية العالكية السلوالخدمات ♦

 )Intensive Care Coordination, ICC(المكثفة العناية تنسيق ♦

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

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

 :ليةالمنزالخدمات  	

لية المنزالبالغين ج العخدمات ♦

لية المنزمات زاألج العخدمات ♦
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 :المقيمينضى المرخدمات 	

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالحاد النفسي ض المرخدمات ♦

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالمتخصصة النفسي ض المرخدمات ♦

النفسية الصحية ت المنشآخدمات ♦

المتخصصة العقلية الصحة خدمات ول حمات المعلومن مزيد على ر العثوفي مساعدة على ل للحصو
على ع طاللال .بالمقاطعةتصال االيمكنك المقاطعة، في العقلية الصحة نامج بريقدمها التي 

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

 (.نجليزيةباللغة اإل)

اد ابات استخدام الموج اضطرخدمات عال

 :نغطينحن 
ضى للمر PCPقبل من تقديمه حالة في ج العالإلى حالة اإلوجز، الموخل التدول، الكحواستخدام ساءة إصات فحو	

المقيمين غير 

ًاطبيمة زالالنسحاب االاض عرأعلى ة للسيطرالمقيمين ضى للمرمستشفى في عاية الر	

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

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

طفالاألطب خدمات 

 :ما يلي: Kaiser Permanenteتغطي  
ي رالدووالمبكر ج العالوالتشخيص والفحص نامج برخدمات   	

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

	 ً اجعاتبتغطية مر Kaiser Permanenteم ، فستقوعاما 21قل من و طفلك تبلغ من العمر أنت أذا كنت أإ
الكشف المبكر قائية وعة من الخدمات الوصات الشاملة هي مجموات الفحون زيارصات الشاملة. إات الفحوزيار

ج الشاملة. العالالتشخيص وو

عاية ل على الرطفال على الحصوتقديم النقل لمساعدة األاعيد وبتحديد المو Kaiser Permanenteم ستقو 	
ن إليها. التي يحتاجو

صات صحية شاملة منتظمة لمساعدة طبيبك على اكتشاف الكشف المبكر فحوقائية وعاية الون الرت تكويمكن أ 	
ابات الصحيةضطرية مشاكل تتعلق باالصات الطبية الشاملة طبيبك على البحث عن أً. تساعد الفحواالمشاكل مبكر

 بتغطية خدمات الكشف Kaiser Permanenteم اد. تقوابات تعاطي الموية اضطرأالسمع وؤية والرسنان واألو
نن تكو، يمكن أيضاذا كانت ليست ضمن فحصك الطبي الشامل المنتظم. أج إليها، حتى إقت تحتاي والمبكر في أ ً

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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ل كافة من حصو Kaiser Permanenteن تتأكد و طفلك. يجب أنت أج إليها أقائية حقن تحتاعاية الوالر
عاية صحية. ة ري زيارقت أن إليها في وطفال المسجلين على الحقن التي يحتاجواأل

ج عاية لعالن هناك رو كشف مبكر، فقد يكوو عقلية خالل فحص طبي شامل أية مشكلة جسدية أر على أعند العثو 	
عاية،لين عن الدفع مقابل الرونحن مسؤوًرية طبياوعاية ضرذا كانت الرإ و المساعدة في التغلب عليها.المشكلة أ

ن تكلفة عليك. تشمل هذه الخدمات: عاية بدوبتغطية الر Kaiser Permanenteم عندها ستقو

المستشفيات وسين الممارضين الممروطباء األيقدمها التي عاية الر♦

جيدة بصحة عليك تحافظ التي الحقن ♦

ظيفية الوجات العالواللغة /النطقج العوالطبيعية جات العال♦

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

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

رىألخارية التطوعاقات اإلوحد التوطيف اب ضطرالكية السلوالصحة ج الع♦

الصحي التثقيف والمستهدفة ت الحاالة دارإوت الحاالة دارإ♦

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

 .طبيعيمظهر 

م بمساعدتك علىعاية، عندها سنقولة عن الدفع مقابل الروغير مسؤ Kaiser Permanente و ًرية طبياوعاية ضرذا كانت الرإ
ج إليها. تشمل هذه الخدمات: عاية الصحيحة التي تحتال على الرالحصو

اد تعاطي الموابات الصحة العقلية وضطرهيل الالتأج وخدمات العال 	

سنان ن تقويم األن تكوالتي يمكن أسنان وج مشاكل األعال 	

خدمات تمريض المهام الخاصة ♦

البصرية الخدمات 

 :نغطينحن 
Kaiserتحدده حسبما هلين المؤعضاء لألطبية ات نظار 	 Permanente  التاليةت الحاالفي: 

أو سنة؛  21ون دكعمر♦

ماهرتمريض ة منشأفي ت نأ♦

دة الالوبعد حتى امل الحوللنساء طبية ات نظار 	

ًاشهر 24كل رة متيني وربصر فحص  	
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:التاليةالخدمات نغطي هالً، مؤكنت اذإ

الطبية ات النظار■

قلاألعلى ديوبتر  0.75بـ تقدر طبية صفة ولديك كانت اذإًاشهر 24كل  (العدساتوطار اإل)الطبية ات النظار 	

أواتك نظارفقدت أو ديوبتر  0.50عن يقل ال بما الطبية صفتك وت تغيراذإاشهر 24خالل بديلة طبية ة نظار 	 ً
قتهاسرأو بك الخاصة ة النظارفقد بكيفية تبلغنا أن يجب  .كخطأيكن م ول (حهاصالإيمكن وال )ت رِكُسأو ت َرقُس

 24من ل أقمدة انقضاء عند  80$( حتى)القديمة ات طاراإلنمط بنفس لة المستبدات طاراإلن تكو .هاكسرأو 
اتالنظارعلى لك حصوعلى اشهر ً

العدسات ■

 .بديلةأو جديدة ات نظارعدسات ية الالوفر تو

ات طاراإل■

قالفارتدفع أن يجب ،80$تكلفتها ز تتجاوات إطارت اختراذإ .كثراألعلى  80$ قيمتهاتبلغ بديلة أو جديدة ات إطار
 80$.الـ وات طاراإلتكلفة بين 

الخاصة صقة الالالعدسات ■

لمعالجةًاشهر 12كل عين لكل  (التثبيتوكيب الترذلك في بما )ا، ًطبيمة زالالصقة الالالعدسات من اثنتان  	
حية القزانعدام 

 ًاشهر 24كل  (حيةالقزانعدام ج بعالالخاصة صقة الالالعدسات عدا ما )ا ًطبيمة زالالصقة الالالعدسات من وج ز 	
ةبالنظارعليه ل الحصويمكنك مما بكثير فضل أؤية رلك سيتيح ه نأالشبكة ضمن ن عيوطبيب أو طبيب د جواذإ

حدها والطبية 

أنيجب  .قتهاسرأو صقة الالعدساتك فقد حالة في ًاشهر 24ن غضوفي ا ًطبيمة زالالصقة الالالعدسات استبدال  	
قتها سرأو صقة الالعدساتك فقد بكيفية تبلغنا 

البحثية الخدمات 

اذإما لتحديد البشر على استها درتتم التي رى ألخاالطبية الخدمات أو اءات جراإلأو المعدات أو دوية األهي البحثية الخدمات 
 :التاليةط والشرجميع استيفاء يتم عندما إال البحثية الخدمات نغطي ال  .الأم منة آأو فعالة كانت 

كاف بشكل الحالة القياسي ج العاليعالج لن  	

ة المبكرفاة الوأو التدريجية عاقة اإلالقياسي ج العاليمنع لن  	

وي قح نجاومة سالسجل الخدمة فر مولدى  	

بحثيةاسة درل كوتووبرمن اءزجليست الخدمة  	 ً

نشطة أداء أتستعيد أو على ستحافظ أو كبير بشكل العمر تطيل ف وسالخدمة أن بل معقوقع توهناك  	
مية اليوالحياة 
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عن غ بالاإل6 )"الفصل في  "المستقلةالطبية اجعة المر"انظر  .المسبقةافقة الموعلى ل الحصوالبحثية الخدمات جميع تتطلب 
 .البحثيةالخدمات لطلبات المستقلة الطبية اجعة المرعلى ف للتعر "(حلهاوالمشاكل 

 )”NEMT“(ئ الطارغير الطبي النقل 

الطبي ك عدموإلى ل صوالوطبية أو جسدية سباب ألعليك يتعذر عندما  )”NEMT“( ئالطارغير الطبي النقل استخدام لك يحق 
Kaiserم تقوورى ألجاة سيارأو القطار أو الحافلة أو ة السياراسطة بو Permanente  أوالطبية حالتك مصاريف نظير بالدفع

يعطيكف وسالذي وطبيبك خالل من الخدمة طلب إلى ج تحتا،NEMTئ الطارغير الطبي النقل على ل الحصوقبل  .الجسدية
.الطبيةلحالتك المناسب والصحيح النقل ع بنوطبية صفة و

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

منكان اذإه نأالمثال، سبيل على يعني، هذا و .كعدموإلى نقل سيلة وإلى بحاجة ن تكوعندما الطبية حتياجاتك التكلفة قل األ
.سعافإة سياراستخدام مقابل ندفع لن فإننا ك المتحرسي بالكرضى المرلنقل ة مجهزشاحنة اسطة بونقلك ا ًطبيأو ا ًجسديالممكن 

.ممكنغير ي البرالنقل شكال أمن شكل أي استخدام تجعل الطبية حالتك كانت اذإإال ي الجوالنقل استخدام لك يحق ال 

 :عندما NEMTاستخدام يجب 
أوًاجسدياًقادرن تكوال عندما أو الطبيب من كتابي بإذن تحديده يتم كما طبية أو جسدية حاجة هناك ن تكو 	

كعدموإلى ل صوللوالنقل شاحنة أو ة السيارأو ة جراألة سيارأو الحافلة استخدام على ا طبي ً 
عقليأو ي جسدعجز بسبب جك عالن مكاأو تك رسياأو لك منزى لإومن يق لطرافيئق لساامن ة عدمساى لإجتحتا 	

اًسبقُمذن اإلعلى ل الحصووالشبكة طبيب بل ِقمن ذلك طلب يتم  	

يلبيالذي ،  )NEMT(ئ الطارغير الطبي بالنقل صفة وبإعطائك م يقوف فسو، NEMTإلى حاجتك الشبكة طبيب رر قاذإ
 .بكالخاص النقل عد مولتحديد بك نتصل ف وس .فضلأبشكل احتياجاتك 

 )NEMT(ئ الطارغير الطبي النقل د حدو

Kaiserتغطيها التي الطبية اعيد المومن أو إلى ، NEMTلتلقي د حدوهناك ليست  Permanente  فر مويعطي عندما
Kaiserخالل من ليس لكن واعيد المومن ع النولهذا  Medi-Calتغطية حال في  .بهاصفة و Permanente ،منقوف وس

(.اًمتاحكان اذإ)نقلك تنسيق وبإحالتك 

ينطبق؟ ال الذي ما 

ةسيارأو الحافلة أو ة السيارباستخدام الطبي عد الموإلى بنقلك تسمح الطبية والجسدية حالتك كانت اذإالنقل فير تويتم لن 
بتغطيةلة مشموغير الخدمة كانت اذإالنقل خدمات فير تويتم ن ول .إليهال صوالويسهل رى خأنقل سيلة وأي أو ة جراأل

 .Medi-Cal  بالتغطيةلة المشموبالخدمات قائمة هذا عضاء األكتيب يتضمن. 

العضو يتحملها التي التكلفة 

.النقلبخدمة ح ُِّصرنعندما تكلفة أي رض ُفتال 
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 )”NMT“(الطبي غير النقل 

 Medi-Cal.تغطيها لخدمة عد موو من إلى تنتقل عندما  )”NMT“( النقل غير الطبياستخدام يمكنك 

Kaiserلك تسمح  Permanente  ل صوللوالخاصة /العامةسائل الومن ها غيرأو الحافلة أو ة جراألة سيارأو ة السيارباستخدام
يلبي الذي وتكلفة قل األ NMTع بنونسمح نحن و Medi-Cal. تغطيهاطبية خدمات على ل للحصوالطبي ك عدموإلى 

 .الطبيةاحتياجاتك 

أو الحافلة تذاكر أو نقل سيط وخالل من ليس والمستفيد تيب بترخاصة ة سيارفي النقل عند ميال األعن التعويض نقدم نحن 
شاداتإرمع يتفق بما )ميال األعن التعويض والخاصة ات السياراسطة بوالنقل تغطية تتم  .القطارتذاكر أو ة جراألات سيارقسائم 

 )Medi-Cal  المستخدمة المعايير على ع طالاالوخيص ترلطلب  (.النقلحلة رث حدوقبل أي )مسبقة افقة موعلى ل الحصوعند
ولحسئلة أأي عن جابة اإلاًضيأالممثل مكان بإ TTY(. 711)6230-299-844-1قم الرعلى اتصل خيص، الترات ارقرتخاذ ال

 .ميالاألعن التعويض 

لـالتابع النقل خدمة فر بموتصال االجى ير، Medi-Calتغطيها خدمة إلى للذهاب  NMTخدمات لطلب 
Kaiser Permanente  من قل األعلى  (الجمعةإلى ثنين االمن )عمل يام أثة ثالقبل 6230-299-844-1قم الرعلى

:تصالاالعند معك ًاجاهزيلي ما كل ن يكوأن جى ير .عاجلعد مولديك ن يكوعندما ممكن ت وقع سربأتصال االأو ك عدمو
Kaiserهوية بطاقة  	 Permanente  بك الخاصة

قتها ووالطبية ك اعيدموتاريخ  	

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

دةعوحلة رإلى ج ستحتاكنت اذإعما مات معلو 	

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

 )NMT(الطبي غير النقل د حدو

Kaiser. تغطيهاالتي الطبية اعيد المومن أو إلى  )NMT( الطبيغير النقل لتلقي د حدوهناك ليست  Permanente 
الصحيةالخطة م تقوف فسوالصحية، الخطة خالل من ليس لكن واعيد المومن ع النوهذا بتغطية م تقو Medi-Calكانت اذإ

 .لتهاجدوعلى مساعدتك أو النقل خدمة فير بتو

ينطبق؟ ال الذي ما 

 :حالةفي  )NMT( الطبيغير النقل ينطبق ال 
أي أو ك المتحرسي بالكرضى المرلنقل شاحنة أو ضى المرلنقل ة مجهزشاحنة أو سعاف إة سيارإلى الطبية الحاجة  	

لة مشموخدمة على تحصل حيث مكان إلى نتقال لال )NEMT( ئالطارغير الطبي النقل سائل ومن رى خأسيلة و
 .بالتغطية

 .طبيةأو جسدية حالة بسبب ج العالمكان أو ة السيارأو ل المنزن ومإلى السائق من مساعدة إلى ج تحتا 	

 Medi-Cal.بتغطية لة مشموغير الخدمة  	
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العضو يتحملها التي التكلفة 

Kaiserتغطيها خدمة ن ومإلى نتقال لالالنقل إلى الحاجة عند تكلفة أي رض ُفتال  Permanente  أو.Medi-Cal

ميمية التراحات الجر

 :نغطينحن 
اا خلقين سبب هذه المشكلة عيبن يكوء من جسمك. ويمكن أن هناك مشكلة في جزاحية عندما تكوالعمليات الجر	 ًً

و يعملء في جسمك بشكل طبيعي أا كي يبدو هذا الجزًمة طبيزم بتغطية الخدمات الالنحن نقوصابة. وو إا أًضو مرأ
 .فضلة أربصو

ميميةالتراحات الجروللثدي ميمية التراحات للجرتغطية فر نومنه، ء زجأو بالكامل للثدي ا طبيم زالالستئصال االبعد  	 ً 
  .الليمفاويةالغدد استئصال بعد الناتجة ام روباألالخاصة الخدمات نغطي  .متماثلشكل على ل للحصوخر اآلللثدي 

ال تغيير بسيط في المظهر. احات التي لن ينتج عنها إال نغطي الجر

السريرية ب بالتجارالصلة ذات الخدمات 

:يليما جميع استيفاء تم اذإطان السرض لمرسريرية بة بتجريتعلق فيما تتلقاها التي الخدمات نغطي 
سريرية بة بتجرمتعلقة تكن لم ما الخدمات سنغطي كنا  	

منه غيرأو طان السرج بعاليتعلق فيما بة التجرل كوتوولبراًقوفالسريرية بة التجرفي كة للمشارهالً مؤكنت اذإ 	
 ق الطربإحدى محدد هو كما ، (الحالةمسار قف يتولم ما فاة الوتحتمل حالة ي وه)للحياة المهددة ت الحاال
  :التالية

ار القرهذا  Kaiser Permaneeلشبكة التابع فر المويتخذ ♦

ار القرلهذا المؤيدة العلمية والطبية مات بالمعلوتمدنا ♦

Kaiserشبكة ي فرمومن أي ك اشتراذإ 	 Permanente  علىافق ووالسريرية بة التجرفي
لشبكة تابع فر موخالل من السريرية بة التجرفي كة المشارعليك يجب السريرية، بة التجرفي كتك مشار

Kaiser Permanente  بها تعيش التي ية الالوج خارالسريرية بة التجرتكن لم ما

معتمدةسريرية بة تجرعن ة عبارالسريرية بة التجركانت اذإ 	

بمنع المتعلقة  IVحلة المرأو  IIحلة المرأو  IIحلة المرأو  Iحلة المرفي السريرية بة التجر "المعتمدةالسريرية بة التجر"تعني 
 :التاليةط والشرحد بأالسريرية بة التجرتفي أن يجب  .للحياةالمهددة ت الحاالمن ه غيرأو طان السرج العأو اكتشاف أو 

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

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

:قلاألعلى يلي مما احد وقبل من لين مموأو معتمدين البحث أو اسة الدركانت اذإ 	

للصحة طنية الوالمعاهد ♦

منها قاية الوواض مراألمكافحة اكز مر♦
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الصحية عاية الردة جووبحاث أكالة و♦

 Medicaidو Medicareخدمات اكز مر♦

بينالمحارون ؤشرة ازوأو ع الدفاة ارزلوأو اله عأة ركوالمذالكيانات من ألي تابع كز مرأو نية تعاوعة مجمو♦
القدامى 

دعم لمنح للصحة طنية الوالمعاهد عن ة الصادرشادات اإلرفي محددة وهلة مؤمية حكوغير بحاث أهيئة ♦
كز المر

أواسة الدراجعة مرتمت اذإفقط لكن والطاقة رة ازوأو ع الدفارة ازوأو القدامى بين المحارون ؤشرة ازو♦
المتحدة يات الالوفي نسانية اإلالخدمات والصحة زير ور يقران قرأاجعة مرنظام خالل من اعتماده والبحث 

لدىالمتبع ث البحوواسات للدران قراألاجعة مرلنظام مماثل ه نأ : )1( التاليةط والشرلجميع استيفاءه 
شخاص أيد على العلمية المعايير على ألة متحيزغير اجعة مريضمن ه نأ )2( وللصحة طنية الوالمعاهد 

اجعة المرنتيجة في مصلحة لديهم ليست هلين مؤ

 .تحليلهاوالبيانات جمع بهدف إال تقديمها يتم ال التي الخدمات نغطي ال نحن 

 )”MLTSS“(جل األطويلة ة المدارالخدمات والدعم 

 :هلينالمؤعضاء لألالتالية  MLTSSايا مزبتغطية م نقونحن 
تحت ت للحاالعاية رة منشأأو سطة، متوعاية رة منشأأو ة، ماهرتمريض ة منشأفي المدى طويلة ة الماهرعاية الر 	

(اًومي 91من أكثر )الحادة 

  )”Community Based Adult Services, “CBAS(المجتمعية البالغين خدمات  	

  )”MSSP“(اض غرنامج خدمات الكبار متعدد األبر 	

  )”In-Home Support and Services, “IHSS(لية المنزالخدمات والدعم /الشخصيةعاية الرخدمات  	

.المقاطعةمن الخدمات هذه على فستحصل ، IHSSخدمات على ل للحصوهالً مؤكنت اذإ♦

معاتصل أو بك الخاص  PCPإلى ث ّتحدلها، هل يتأن َومامج البرهذه ول حمات معلوعلى ل للحصو
Kaiser Permanente Care Management  ( 711)9619-551-866-1المجاني قم الرعلىTTY ، ثنين االمن

.ًمساء 6الساعة إلى ا ًصباح 8الساعة من الجمعة إلى 

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

 .هذاعضاء األكتيب في  )CCI( المنسقةعاية الرة مبادرقسم على ع طالاالجى ير، CCIايا مز

 :الخطةتغطي 
جلكأمن ا ًمعن يعملوفرين المومن شبكة  	

إليهما ج تحتااللذين الدعم وعاية الرعلى لك حصوعلى ص سيحرالشخصية عاية للرمنسق  	
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عاية الرخطة والصحية حتياجاتك المخصصة اجعة مر 	

احدة وصحي مين تأبطاقة  	

ع سبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على به تصال لالح المتاالتمريض ات استشارخط  	

قي خالاألاض عتراال

لة المشموالخدمات بعض تقديم عدم في الحق لهم أن هذا ويعني  .الخدماتبعض على قي خالأاض باعترفرين الموبعض يحتفظ 
:الخدماتهذه تشمل قد  .اقيخالأعليها ن ضويعتراكانواذإبالتغطية  ً

ة سراألتنظيم خدمات  	

جهاض اإل 	

ئة الطارالحمل منع سائل وذلك في بما الحمل منع خدمات  	

دة الالووالمخاض ثناء أنابيب األط برذلك في بما التعقيم  	

لـاًضيأيمكن  .مةزالالللخدمات ر آخفر موعلى ر العثوفي ك فسيساعدقي، خالأاض اعتربك الخاص فر المولدى كان اذإ
Kaiser Permanente  فرموإلى حالة إعلى ل الحصوفي مساعدة إلى بحاجة كنت اذإ .فرموعلى ر للعثومعك ن تتعاوأن

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

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

ة سراألتنظيم  	

ئة الطارالحمل منع سائل وذلك في بما الحمل منع خدمات  	

دة الالووالمخاض ثناء أنابيب األط برذلك في بما التعقيم  	

جهاض اإل 	

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

 .تحتاجهاالتي الصحية عاية الرخدمات على ل الحصوإمكانية من للتأكد 

Kaiserه فرتوال ما Permanente 

 Medi-Calبـ الخاص  " )FFS( مسوالرمقابل الخدمة "نظام خالل من عليها ل الحصويمكنك خدمات 

Kaiserم تقوال  Permanente مقابلالخدمة "نظام خالل من عليها ل الحصومكانك بإال يزال لكن والخدمات بتغطية ًاحيانأ
اتصل المزيد، فة لمعر .الخدماتهذه القسم هذا يتضمن  Medi-Calبـ الخاص  " )Fee-For-Service, FFS( مسوالر

 (سبانيةاإلونجليزية اإل)5555-541-800-1على  Medi-Calنامج لبرالمجاني قم الرأو مقاطعتك في هلية األظف بمو
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سنان األعاية رخدمات 

 :ذلكفي بما سنان، األعاية رخدمات بعض  Medi-Calتغطي 
الفم ح راجأو سنان، األتقويم طبيب أو سنان، األطبيب قبل من طبيعي بشكل ها فيرتويتم التي الخدمات  	

سنان األة جهزأ 	

6384-322-800-1قم الرعلى  Denti-Calبـ فاتصل سنان، األخدمات ول حالمزيد فة معراحتجت أو سئلة ألديك كانت اذإ
(1-800-735-2922 .)TTY قع موة زياراًضيأمكانك بإDenti-Cal  علىdenti-cal.ca.gov(نجليزيةباللغة اإل.)

طباء أ“خدمات ان عنواجع ر .هذاعضاء األكتيب ط روشجب بموسنان األاءات جرإلبعض التخدير خدمات تغطية تتم  :حظةمال
 .ماتالمعلومن المزيد فة لمعر (الخدمات”وايا “المز)هذا  4 الفصلفي المقيمين” غير ضى المرعاية “رتحت التخدير” 

Kaiserخالل من عليها ل الحصويمكنك ال التي الخدمات  Permanente  أوMedi-Cal 

Kaiserتغطيها لن التي الخدمات بعض هناك  Permanente  أوMedi-Cal ، ذلكفي بما:
الخدمات وصات الفحوبعض  	

احة الرسائل وأو عناصر  	

التجميلية الخدمات  	

ستعمال االحيدة وم ازاللو 	

التجريبية الخدمات  	

 (المساعدةنجاب اإلجيا لوتكنوخدمات و صطناعي االالتلقيح والعقم خدمات ذلك في بما  ) الخصوبةخدمات  	

ه نموعلى المساعدة أو الشعر تساقط ج الع 	

صحية عاية رخدمات وعناصر تعد ال التي الخدمات والعناصر  	

ليك التدج الع 	

الشخصية عاية الرخدمات  	

التعقيم عكس  	

تينية والرالقدم عاية رخدمات وعناصر  	

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

الخدمات وصات الفحوبعض 

 :المطلوبةالخدمات وصات الفحوبتغطية  Medi-Calم تقوال 
بها ار ستمرلالأو ظيفة وعلى ل للحصو 	

مين تأعلى ل للحصو 	

https://www.denti-cal.ca.gov/
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خيص الترمن ع نوأي على ل للحصو 	

ختباراالتخت ضع الوأو ط والمشرج افراإلل جأمن كانت اذإأو المحكمة من ر أمجب بمو 	

.اطبية زمالالخدمات أن للشبكة التابع الطبيب اكتشف اذإستثناء االهذا ي يسرال  ً

احة الرسائل وأو عناصر 

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

التجميلية الخدمات 

هذا ينطبق ال  (.كمظهرلتغيير الجسم من العادية اء جزلألاحية جرعمليات اء جرإتشمل )ك مظهرتغيير إلى الهادفة الخدمات 
 :بالتغطيةلة المشموالتعويضية ة جهزاألعلى ستثناء اال

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

الثدي استئصال عملية بعد م زالالصطناعي االالثدي  	

منه ء زجأو كامل جه بالوجي خارعضو ستبدال الالتعويضية ة جهزاأل 	

ستعمال االحيدة وم ازاللو

 .المطاطةبطة راألوح والجرضمادات وات المطهروطة شراألوالشاش وبطة راأل :ليالمنزستخدام لالالتالية ستعمال االحيدة وم ازاللو

ايا المز4 )"الفصل في ضحة الموالتالية ايا المزمن ء كجزها فيرتويتم التي ستعمال االحيدة وم ازاللوعلى ستثناء االهذا ينطق ال 
 :هذاعضاء األكتيب من  "(الخدماتو

ي الدموى الكلوالغسيل /الكلىغسيل ج الع 	

ة المعمرالطبية المعدات  	

لية المنزالصحية عاية الر 	

التلطيفية عاية الروحتضار االحلة مرفي عاية الر 	

الطبية ة جهزاألوالمعدات وم ازاللو 	

الطبية صفات الودوية أ 	

التجريبية الخدمات 

لكنها وانات الحيوعلى أو مختبر في ها اختباري يجرالتي الخدمات أو اءات جراإلأو المعدات أو دوية األهي التجريبية الخدمات 
 .البشرعلى ختبار لالة جاهزليست 



ت االخدموايا  املز 4 | 

 51الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

 

 

 

     

      

         

        

     
   

               
  

          

        

           

           

  

                   
                 

   

       

      

   

       

               
                  

   

      

    

    

الخصوبة خدمات 

 .الحملعلى ة أامرتساعد التي الخدمات 

ه نموعلى المساعدة أو الشعر تساقط الج ع

 .تساقطهتعالج أو الشعر نمو على تساعد التي الخدمات والعناصر 

صحية عاية رخدمات وعناصر تعد ال التي الخدمات والعناصر 

 :بتغطيةم نقوال المثال، سبيل على 
تيكيت اإلوداب اآلتعليم  	

تخطيط ومية اليونشطة األتخطيط مثل التخطيط ات مهارتنمية إلى تهدف التي الدعم والتعليم خدمات  	
المهام أو عات والمشر

كاديمية األات المهارأو فة المعرزيادة إلى تهدف التي الخدمات والعناصر  	

كاء الذزيادة إلى تهدف التي الدعم والتعليم خدمات  	

قت الوة دارإوالرياضيات واللغة اعد قومثل ات المهارتدريس أو كاديمي األالتدريب  	

الأم اءة القرعسر من تعاني كنت اء سواءة، القركيفية تعليمك  	 ً

ي بوالترختبار اال 	

 "اللعبتعليم "لـ ستثناء االهذا أن إال السباحة، أو اللعب أو سيقى الموأو الخيل ب وركأو قص الرأو ن الفنوتعليم  	
الصحةج الع"ضمن بالتغطية شملها ويتم كية سلوصحة ج العخطة من اءزجتعد التي الخدمات على ينطبق ال  ً

 "(الخدماتوايا المز4 )"الفصل في  "كيةالسو

مهنية اض غرألأو بالعمل الخاصة ات المهارتعليم  	

المهنية ات المهارتعليم أو المهني التدريب  	

المهني النمو ات ردو 	

ظيف التوات استشارأو محددة ظيفة وعن التدريب  	

خدماتعلى رى ألخاالمائيةجات العالوالمائي ج العالاستثناء ينطبق ال  .رىألخاالمائية جات العالوالمائي ج العال 	
اياالمز4 )"الفصل في التالية ايا المزمن ء كجزبالتغطية شملها ويتم طبيعي ج العخطة من اًءزجتعد التي ج العال

 "(:الخدماتو

لية المنزالصحية عاية الر ♦

التلطيفية عاية الروحتضار االحلة مرفي عاية الر ♦

هيل التأعادة إوهيل التأخدمات  ♦

الماهر التمريض ة منشأخدمات  ♦
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ليك التدالج ع

ضمنبالتغطية شملها ويتم طبيعي ج العخطة من اءزجتعد التي ج العالخدمات على ستثناء االهذا ينطبق ال  :ليكالتدج الع ً
 :هذاعضاء األكتيب من  "(الخدماتوايا المز4 )"الفصل في التالية ايا المز

لية المنزالصحية عاية الر 	

التلطيفية عاية الروحتضار االحلة مرفي عاية الر 	

هيل التأعادة إوهيل التأخدمات  	

الماهر التمريض ة منشأخدمات  	

الشخصية عاية الرخدمات 

ستحماماالومنه القيام واش الفرإلى الذهاب والمشي  :مثل)مية اليوالحياة نشطة أفي المساعدة مثل ا، ًطبيمة زالالغير الخدمات 
مية اليوالحياة نشطة أفي المساعدة على ستثناء االهذا ي يسرال  (.دويةاألل تناووالحمام في المساعدة والتغذية وبس المالتداء ارو

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

 )MLTSS(جل األطويلة ة المدارالخدمات والدعم 	

التعقيم عكس 

 .عيالطواحي الجرالنسل تحديد لعكس خدمات 

تينية والرالقدم عاية رخدمات وعناصر 

ًاطبيمة زالالغير القدم عاية رخدمات وعناصر 

 Medi-Calلديهم الذين شخاص لألرى خأخدمات وامج بر
 :ذلكفي بما ، Medi-Calلديهم الذين شخاص لألرى خأخدمات وامج برهناك 

	 )CCI( Coordinated Care Initiative 

	 Diabetes Prevention Program 

	 Health Homes Program 

نسجة األوعضاء باألع التبر	

ت الخدمات الصحية الهندية منشآ	

	 Whole Child Model Program 

Medi-Cal.لديهم الذين شخاص لألرى ألخاالخدمات وامج البرعن المزيد فة لمعردناه أقسام األمن كل اءة قرجاء الر
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 )CCI(المنسقة عاية الرة مبادر

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

	 :Cal MediConnect  نامج بريهدفCal MediConnect  هلية األي لذوعاية الرتنسيق تحسين إلى
خطتان لديهم ن تكوأن من الً بداياهم، مزجميع ة دارإلاحدة وخطة في التسجيل لهم يتيح فهو  .جةدوالمز

علىشخاص األتساعد التي دة الجوعالية عاية الرإلى ا ًضيأويهدف  Medicare. و Medi-Calمن منفصلتان 
 .ممكنةة فترل وألطلهم منازي وفجيدة بصحة البقاء 

	 Medi-Cal  جلاألطويلة ة المدارالخدمات والدعم )MLTSS( بـ المنتفعين جميع على يجب  :من
Medi-Cal ، من ة مدارصحية عاية رخطة إلى اينضموأن جة، دوالمزهلية األوي ذفيهم بماMedi-Cal لتلقي

 Medicare.من الشاملة ايا المزوجل األطويلة الخدمات والدعم ذلك في بما بهم، الخاصة  Medi-Calايا مز

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

Diabetes Prevention Program 

لمنعتصميمه تم د وقالحياة ب سلوألتحسين دلة األعلى ا ًقائمنامج بر DPP( Diabetes Prevention Program( إن
يتابعه أن ويمكن عام لمدة نامج البرويستمر  .يالسكربمقدمات المصابين اد فراألبين  2ع النومن ي السكررض مرظهوخير تأأو 
ال المثال سبيل على ذلك في بما الحياة، ب سلوألالمعتمدة ات التغييرنامج البريستخدم  .ضافيإعام لمدة ن هلوالمؤعضاء األ

 :يليما الحصر 
ان؛قراألمن ّبمدرفير تو 	

ت؛ المشكالل حوالذاتية اقبة المرتعليم و 	

التعليقات؛ والتشجيع تقديم و 	

هداف؛ األلدعم ماتية المعلواد الموفير توو 	

 .هدافاألنجاز إفي للمساعدة عتيادية االالتقييمات تتبع و 	

مات المعلومن لمزيد عضاء األبخدمات اتصل  .نامجللبرهل التأط روش DPPنامج ببرن المهتموعضاء األفي يستوأن يجب 
 .هلالتأط روشونامج البرول ح

Health Homes Program  

2020(يناير  1 مناًاعتبار)

الصحية ت الحاالبعض من ن يعانوالذين عضاء لأل HHP( Health Homes Program( خدمات Medi-Calتغطي 
شكال أوالخدمات وكية السلوالصحة خدمات والبدنية الصحة خدمات تنسيق في المساعدة إلى الخدمات هذه تهدف  .منةالمز

 .منةمزاض مربأالمصابين عضاء لألالمجتمعية  )LTSS( جلاألطويلة الدعم 

العيادةظفي موأو طبيبك إلى التحدث أو  CalOptimaمع تصال االا ًضيأيمكنك  .نامجللبرهالً مؤكنت اذإبك تصال االيتم قد 
HHP.خدمات على ل الحصويمكنك كان اذإفيما فة لمعر
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:اذإ HHPعلى ل للحصوهالً مؤن تكوقد 
د حأتلبي وهل؛ التأط روشفة لمعر CalOptimaمع تصال االيمكنك  .منةالمزالصحية ت الحاالبعض لديك كانت  	

 :التاليةط والشر

 HHPعلى ل للحصوهلة المؤمنة المزت الحاالمن أكثر أو ثة ثاللديك ♦

الماضي العام في المستشفى في بقيت ♦

أو الماضي؛ العام في أكثر أو ات مرالث ثئ ارالطوقسم ة بزيارقمت ♦

 .فيهللعيش مكان لديك ليس ♦

:اذإ HHPخدمات لتلقي هل مؤغير ت نأ
أو  .المستشفياتخدمات تتلقى كنت  	

.التاليالشهر ول خوالدشهر من كثر ألهل مؤتمريض فق مرفي ًمقيماكنت  	

المغطاة  HHPخدمات 

الصيادلة والمتخصصين وطباء األمثل الصحية عاية الري فرموع وممعك يعمل عاية رفريق وعاية رمنسق لك  HHPيقدم ف وس
 :تشملالتي و، HHPخدمات نقدم نحن  .عايةالرلتنسيق هم غيروعاية الرة دارإلي ومسؤو

الشاملة عاية الرة دارإ 	

عاية الرتنسيق  	

الصحة تعزيز  	

الشاملة نتقالية االعاية الر 	

ة سراألود الفردعم خدمات  	

جتماعي االالدعم والمجتمع إلى حالة اإل 	

 TTY(. 711)9619-551-866-1قم الرعلى  Complex Case Managementمع اتصل ، المزيد فة لمعر

نسجة األوعضاء باألع التبر

ا،ًعام 18و 15بين ح اويترك عمركان اذإ .نسجةاألأو عضاء باألا ًعمتبريصبح أن بح وارألانقاذ إفي المساعدة شخص ألي يمكن 
أيفي عضاء باألع بالتبريتعلق فيما ك يأرتغيير يمكنك  .عليكصي الوأو الديك ود حأمن خطية افقة بموا ًعمتبرتصبح أن يمكنك 

رةازوقع موة زيارا ًضيأمكانك بإ .بكالخاص  PCPإلى فتحدث نسجة، األأو عضاء باألع التبرعن المزيد فة معردت أراذإ .توق
 .(نجليزيةباللغة اإل) organdonor.govعبر المتحدة يات الالوفي البشرية الخدمات والصحة 

https://www.organdonor.gov/
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الهندية الصحية الخدمات ت منشآ

ذا كنت تريدت الخدمات الصحية الهندية. إحدى منشآعاية الصحية من إل على خدمات الرا، يمكنك الحصوصليا أمريكيذا كنت أإ ًً
ة الخدمات الصحية الهندية المحلية لديك، تصال بمنشأجى االحدى هذه العيادات، يرعاية الصحية من إل على خدمات الرالحصو

ليل الهاتف الخاص بك. جة بدالمدرو

Whole Child Model )WCM( Program  

تمشكالأو اض مرأأو معينة صحية ت حاالمن ن يعانوالذين ا ًعام 21سن تحت طفال األيعالج ا ًميحكوا ًنامجبر CCSُعد ي
طفلكأن بيعتقد  PCPبك الخاص ساسية األعاية الرفر موأو  CalOptimaكانت اذإ .نامجالبراعد قون فوويستومنة مزصحية 
هل،مؤطفلك أن بار القركان اذإ .هليتهأتقييم يتم لكي المقاطعة في  CCSنامج برإلى تحويله يتم ف فسوحالة، من يعاني 

Kaiser.و  CalOptimaخالل من  CCSعايةرعلى يحصل ف فسو Permanente 

أو الجسدي العجز تسبب التي الصحية ت الحاالمعظم  CCSنامج برويغطي  .الصحيةت الحاالجميع  CCSنامج بريغطي ال 
 :مثلصحية ت حاالمن ن يعانوالذين طفال األ CCSنامج بريغطي  .هيلالتأعادة إأو احة الجرأو دوية باألجها عاليجب التي 

الخلقية القلب اض مرأ 	

طان السر 	

ماورألا 	

 (فيلياالهيمو)الدم ف زنرض م 	

المنجلي الدم فقر  	

قية الدرالغدة مشاكل  	

ي السكررض م 	

ة الخطيرمنة المزالكلى مشاكل  	

الكبد رض م 	

معاء األرض م 	

ق المشقوالحنك /قةالمشقوالشفة  	

ي الفقرد العموتشقق  	

السمع فقدان  	

العين عدسة عتام إ 	

الدماغي الشلل  	

معينة ف روظظل في ع الصر 	

ماتويدي والرالمفاصل التهاب  	

ت العضالر ضمو 	

اإليدز  	
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الشديدة كي الشوالحبل أو غ الدماأو س أالرصابات إ 	

الشديدة ق والحر 	

سنان األفي الشديد ج جاعواال 	

هذاعلى ل للحصوهالً مؤطفلك كان اذإ .نامجالبرخدمات على ل للحصوهالً مؤطفلك كان اذإما  CCSنامج برظفو مور سيقر
 .نامجالبريغطيها التي الحالة من الطفل ج بعال CCSنامج برو فرموم فسيقوعاية، الرمن ع النو

ايا المزتنسيق 

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

الحالية والجديدة التقنيات تقييم 

Kaiserم تقو Permanente  التي الجديدة الطبية التقنيات على السريرية دلة األتقييم واقبة لمرمة صارعملية بتطبيق
اساتالدرفي فاعليتها ومتها سالثبتت أالتي الجديدة، الطبية التقنيات كانت اذإما الشبكة طباء أر يقر .اتاختباروجات عالتمثل 

.الأم ضاهم لمرا طبيمناسبة ان، قراألاجعة لمرالخاضعة وة رالمنشوالسريرية  ً
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ليات واملسؤق والحقو.5
Kaiserفي اًعضوبصفتك  Permanente ، قالحقوهذه الفصل هذا ح سيشر .لياتوالمسؤوق الحقوبعض لديك

Kaiser.في كعضو حقك من هي التي ونية قانوات شعارإا ًضيأالفصل هذا يتضمن كما  .لياتوالمسؤو Permanente

قك حقو

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

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

شبكتنا داخل من ساسية أعاية رفر مواختيار من التمكن  	

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

عليهاحصلوالذي التدريب عية نووبك الخاصة عاية الرن يقدموالذين شخاص األسماء أفة معر 	

إليه ل صوالولة سهووالنظافة ومة السالومان باأليتسم مكان في عاية الرعلى ل الحصو 	

توقأي في الشبكة في طبيب من ٍثاني أرعلى ل الحصو 	

المتلقاةعاية الرأو سسة المؤاء إزكتابة، أو ا شفهياء سوالتظلمات، عن التعبير  	 ً

عاية للرتنسيق على ل الحصو 	

ايا المزأو الخدمات حد أو جاء إرأو بمنع ات ارلقرطعن طلب  	

عضاء األلغات إلى الشفوية جمة الترخدمات على ل الحصو 	

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

المسبقة جيهات التوصياغة  	

الصحيةالخدمات ت منشآوا، اليفيدرالمعتمدة الصحية اكز المرخدمات وة، سراألتنظيم خدمات على ل الحصو 	 ً
Kaiserشبكة ج خارئ ارالطوخدمات وا، جنسيلة المنقواض مراألخدمات والهندية،  Permanente  افقيتوبما ً

الي الفيدرن القانومع 

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

تصحيحهاأو تعديلها أو الطبية تك سجالمن سخ نعلى ل الحصونية، القانوالناحية من ئم مالمر األكان اذإوع، طالاال 	 ُ

الذي ن المستفيدومستعجل تسجيل إلغاء طلب يمكنهم الذين المستفيدين مثلة أمن  .الطلبعند التسجيل إلغاء  	
ويذعضاء األو، Foster Care ،Adoption Assistance Programتحت ج تندرخدمات ن يتلقو

الخاصة الصحية عاية الراحتياجات 
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رّللقصافقة الموخدمات على ل الحصو 	

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

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

نتقام االأو ءمة المالأو ديب التأأو اه كراإلسائل ومن سيلة كومستخدم إقصاء أو تقييد أي من ر التحر 	

الفهم على تك مقدرولحالتك ئم مالب سلوبأالمقدمة والمتاحة ج العالبدائل وات خيارول حمات معلوعلى ل الحصو 	

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

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

لياتك ومسؤ

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

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

اعيد الموعلى الحفاظ  	

الصحي تاريخك والصحية بحالتك  PCPلية واألعاية الرفر موخبار إ 	

بك الخاص  PCPمع عليه اتفقت الذي عاية الرنامج برع اتبا 	

صحتك على حياتك نمط ثير تأاك درإ 	

خرين اآلعضاء األوالصحية عاية الرطاقم وللشبكة التابعين طباء األام احتر 	

 Medi-Calبتغطية لة المشموغير الخدمات مقابل دفع  	

هذا عضاء األكتيب في ضحة الموق الطرباستخدام المشاكل حل  	

الشبكةج خارمستشفى في خالك دإتم اذإغنا بالإ 	

صية الخصوسات ممارشعار إ

KAISERاءات جرإوسياسات ضح يوبيان هناك  PERMANENTE  يتم ف ووسالطبية تك سجالسرية بحماية الخاصة
 .الطلبعند به ك ويدتز

Kaiserتحمي  Permanente ماتك الصحية المحمية صية معلوخصوProtected Health Information, PHI(  ،)
بكالخاصة  PHIُعدت .بكالخاصة  PHIصية خصوحماية معهم المتعاقد فرين الموجميع على ط نشترننا أكما  .بكالخاصة 
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تتلقاهاالتي الصحية عاية الرخدمات أو الصحية بحالتك تتعلق  (نيةوإلكترأو مكتوبة أو شفوية )شخصي بشكل ّفةمعرمات معلو
 .بكالخاصة الصحية عاية الرمقابل الدفع أو 

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

 .المعتادةسائل الوغير 

عاية الرعمليات أو الدفع أو الصحية ث البحوأو عاية للربك الخاصة  PHIاستخدام إمكانية خرين اآلمنح أو استخدام لنا ز يجو
إلىبك الخاصة  PHIمنح ا، ًنقانوا، ًيضألنا ز ويجو .الخدماتوعاية الردة جوى مستوقياس أو البحث اض غرأمثل الصحية، 

 .نيةالقانواءات جراإلفي تقديمها أو مة الحكو

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

 .بكالخاصة  PHIلـ خر اآلستخدام االهذا خيص ترعليك جب يتو

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

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

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

Kaiserت منشآحدى إفي شعار اإل Permanente  ني واإللكترقعنا على موأوkp.org(نجليزيةباللغة اإل.) 

انين القوول حشعار إ

لماذإحتى لياتك ومسؤوقك حقوعلى انين القوهذه ثر تؤد وق .هذاعضاء األكتيب على تنطبق التي انين القومن العديد هناك 
انين قوهي هذا عضاء األكتيب على تنطبق التي ئيسية الرانين القوإن  .هذاعضاء األكتيب في حها شرأو انين القوهذه تضمين يتم 
.رىخأة واليانين قووالية فيدرانين قوا ًضيأي تسرو Medi-Cal. نامجببرالمتعلقة الية الفيدرانين القووية الالو

للدفع ذ المخر كآ Medi-Calول حشعار إ

Kaiser. لكتقدمها التي الخدمات مقابل ًوالأبالدفع القيام ر آخشخص على ن يكوحيان، األبعض في  Permanente فعلى
ً.والأفعلدباللعماايضتعوأو مين لتأاميقوأن يجب ،لعملافيبةصاإلكثت حداذإأوةرسياادث حبًٌفاطركنت اذإال،ثملاسبيل 

 Medi-Calتغطيها التي الخدمات مقابل التحصيل في لية والمسؤوالحق نيا ركاليفوة واليبالصحية عاية الرخدمات ة لدائرن ويكو
.لهاول ألاالدافع هي  Medi-Calن تكوال التي و

https://healthy.kaiserpermanente.org/
mailto:privacyofficer@dhcs.ca
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عنرى ألخااف طرلألنية القانولية وبالمسؤالمتعلقة الية الفيدروية البالوالخاصة ائح اللووانين بالقو Medi-Calنامج برم يلتز
Kaiserستتخذ  .للمستفيدينالصحية عاية الرخدمات  Permanente  نامج برن يكوأن لضمان لة المعقوالتدابير جميع

Medi-Cal  للدفعذ المرآخهو. 

التيالخدمات بعض سداد  Medicareنامج برم يلزقد  .تبلغناأن يجب ، Medicareخدمات على ل للحصوهالً مؤكنت اذإ
.النهايةفي  Medi-Calيدفع ما ا ًدائم .خاللنامن عليها تحصل 

كة الترمن السداد ول حشعار إ

Kaiserعضو كة ترمن السداد طلب نيا ركاليفوة واليعلى يجب  Permanente عنفى توُالم:
 55الـ ده ميالعيد بعد أو في العضو عليها حصل التي الخدمات  	

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

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

اء بإجرشعار إ

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

العادية غير ف والظرول حشعار إ

كويدلتزنية بحسن اًجهدنبذل ف فسوى، الكبرث ارالكومثل لها، عداد اإلوعاية الرتقديم على تنا قدرمن يحد ما شيء حدث اذإ
ربقأإلىفاذهب ئة، طارطبية حالة من تعاني كنت اذإ .للشبكةالتابعة المتاحة ت المنشآوفرين المومن تحتاجها التي عاية بالر

 ".ئارالطوخدمات "قسم في ضح موهو كما ئ ارالطولخدمات تغطية لديك  .مستشفى

بك الخاصة ايا المزة دارإول حشعار إ

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

.لمستقبلافير آخشخص ألي أو لك ك لذبعمل مين ملزفلسنا ،رآخشخص ألي أو لك ذا هء اضعاألكتيب ط وبشرءستثنااحناطراذإ ً

طروشتطبيق لنا يحق  .هذاعضاء األكتيب ط روشعن ل نتنازننا أيعني ال فهذا هذا، عضاء األكتيب من ء زجبتطبيق نقم لم اذإ
 .توقأي في هذا عضاء األكتيب 
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هذا عضاء األكتيب في ات التغييرول حشعار إ

أيبا ًكتابينبلغك ف ووس .توقأي في هذا عضاء األكتيب على ات تغييراء جرإ،CalOptimaافقة موعلى ل الحصوبعد يمكننا، 
.ثهاحدومن ا ًومي 30قبل ات تغيير

ع الدفاوالمحاماة تكاليف وتعاب أول حشعار إ

.بهصة لخااليفلتكااومسولرافرطكل يتحمل ، Kaiser Foundation Hospitalsأو ، لطبيةاعةلمجمواأو،بينناوبينك ع زانأي في 
.عادفلاوةمالمحاابتعاأذا هيشمل و

عضاء لألم ملزهذا عضاء األكتيب ن أبشعار إ

Kaiserفي التسجيل ك اختيارعند لك مة ملزهذا عضاء األكتيب ط روشتعد  Permanente  خالل من.CalOptima 

كيلنا وليست  CalOptimaن أبشعار إ

.Kaiser Foundation Health Plan, Inc.لـ ممثالً أو كيالً و CalOptimaُعدتال 

بك الخاصة التغطية ن بشأحظات مال

اذإ .لدينالك ان عنوحدث أإلى التحديثات هذه سل نرف ووس .بكالخاصة الصحية عاية الرتغطية ول حتحديثات إليك سل نرقد 
قم الرعلى عضاء األبخدمات تصال االخالل من ممكن ت وقرب قأفي الجديد انك بعنونا خبرفأجديد، ان عنولديك صبح أأو انتقلت 

1-800-464-4000(711 .)TTY وبالمقاطعة هلية األظف مواًضيأخبر أCalOptima الجديدانك بعنو.
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حلها غ عن املشاكل وبالاإل.6
Kaiser:مع اجهها توقد التي المشاكل من عان نوهناك  Permanente 

Kaiserمع مشكلة لك تحدث عندما الحالة تلك هي  (التظلمأو )ى الشكو 	 Permanente  مشكلة أو فر موأو
فر مومن عليه حصلت الذي ج العالأو الصحية عاية الرص بخصو

ها تغييرأو خدماتك تغطية بعدم نا ارقرعلى افق توال عندما الطعن يحدث  	

Kaiserبـ الخاصة الطعن والتظلم اءات جرإاستخدام يمكنك  Permanente معتصال االًيضاأيمكنك  .بمشكلتكمنا عالإل
CalOptimaمنالً بد .Kaiser Permanente  من أي بالخاصة التظلم عملية استخدام إنKaiser Permanente 

Kaiserعن يصدر ن ول .نيةالقانوالمعالجات أو قك حقومن أي تلغي لن  CalOptimaأو  Permanente  وال
CalOptima  في تساعدنا اجهها، توالتي بالمشكلة منا عالإطريق عن  .إليناى شكوتقديم بسبب منك انتقام أو دك ضتمييز أي

 .عضاءاأللكل نقدمها التي عاية الرى مستوتحسين 

Kaiserـبـ تصال االا ًدائمعليك  Permanente 7وم اليوفي ساعة  24مدار على بنا تصال االيمكنك  .بمشكلتكنا خبارإل
مك يحرن ول .مشكلتكعن نا خبارإل TTY( 711)4000-464-800-1قم الرعلى  (سميةالرالعطل عدا ما )ع سبواألفي يام أ

منا عالإطريق عن  .إليناى شكوتقديم بسبب منك انتقام أو دك ضتمييز أي بم نقولن ننا أكما  .نيةالقانوقك حقومن أي من هذا 
 .عضاءاأللكل نقدمها التي عاية الرى مستوتحسين في تساعدنا اجهها، توالتي بالمشكلة 

 )DHCS( نياركاليفوفي الصحية عاية الرخدمات ة لدائرالتابع  Cal‑Mediمن ة المدارعاية الرى شكاومحقق يستطيع 
المساعدةيمكنه كما كها، ترأو ها تغييرأو صحية خطة إلى نضمام االفي ت مشكالاجهت واذإالمساعدة ويمكنه  .اًضيأالمساعدة 

قمالرعلى ى الشكاوبمحقق تصال االويمكنك  .الجديدةمقاطعتك إلى Medi‑Calنقل في صعوبة اجه توكنت وانتقلت اذإ
.ًمساء 5حتى ا ًصباح 8الساعة ن ومالجمعة إلى ثنين االمن ،1-888-452-8609

منالتأكد عدم حالة في  Medi-Cal. علىل للحصوهليتك أص بخصوالمقاطعة في هلية األمكتب إلى تظلم تقديم ا ًضيأيمكنك 
 TTY(. 711)4000-464-800-1قم بالرتصال االيمكنك إليها، التظلم تقديم يمكنك التي الجهة 

ى الشكاو

من تتلقاها التي الخدمات عن ا ضربعدم تشعر أو مع مشكلة اجهك توعندما هي  (التظلمأو )ى الشكو
Kaiser Permanente  ىالشكولتقديم مني زحد جد يووال  .فرينالمود حأأو. 
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Kaiserخالل من ى شكوتقديم يمكنك  Permanente  أوCalOptima  نتنتراإلعبر أو ًشخصياأو ا ًكتابيأو الهاتف عبر. 
 :الهاتفعبر 	

Kaiserعضاء أبخدمات تصال االيمكنك ♦ Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 
(711 )TTY  مرقلنا م ّقد (.سميةالرالعطل باستثناء )ع سبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على

اك شكوسبب واسمك والطبي سجلك 

قمالرعلى اتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى ،CalOptimaلدى عضاء األخدمات مع اتصل ♦
ًمساء 5:30إلى ا ًصباح 8من الجمعة إلى ثنين االمن ، 8088-587-888-1المجاني 

(1-800-735-2929 )TTY اك شكوسبب واسمك والصحية خطتك هوية م رقعطهم أ

عبر البريد: 	

 TTY( 711 )4000-646-800-1قم على الر Kaiser Permanenteعضاء اتصل مع خدمة أ♦
قم سجلكركر اسمك وى في مكتب طبيبك. تأكد من ذج الشكاوفر نماذ، تتويضاج إليك. أذسال نمواطلب إرو ً

عضاء ج بالبريد إلىمكتب خدمة األذسل النموكيف يمكننا مساعدتك. أرنا بما حدث وخبراك. أسبب شكوالطبي و
اقع(. فة الموفرين لمعر)انظر دليل المو Kaiser Permanenteافق شبكة حدى مرفي إ

قم المجاني و الرأ 8500-246-714-1قم على الر CalOptimaعضاء اتصل بخدمات أ♦
1-888-587-8088(1-800-735-2929 )TTY ج ذسالها إليك. قم بتعبئة النمون يتم إراطلب أو

كيف هم بما حدث وخبراك. أسبب شكوقم هوية خطتك الصحية ورمك له. تأكّد من تضمين اسمك وعند استال
ج عبر البريد إلى: ذسل النمويمكنهم مساعدتك. أر

CalOptima Member Services 
505 City Parkway West, 

Orange, CA 92868 

:اًشخصي	

Kaiserمطالبة /طلبأو ى شكوج ذنموامأل ♦ Permanente في عضاء األخدمات مكاتب د حأمن ايا مز
الشبكة ت منشآحدى إ

City Parkway West, انالعنوعلى  CalOptimaمكتب في ج ذنموامأل ♦ 505 
Orange, CA 92868 

 :نتنتراإلعبر 	

Kaiserقع موعلى د جوالموني واإللكترج ذالنمواستخدم ♦ Permanente على ني واإللكترkp.org 
  (نجليزيةاإلباللغة )

على ني واإللكتر CalOptimaقع موعلى د جوالموني واإللكترج ذالنمواستخدم ♦
www.caloptima.org ( نجليزيةاإلباللغة.)  

اتصل .مجانيةلغات خدمات لك نقدم أن لك كذيمكننا  .اكشكوتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت اذإمساعدتك ييمكننا 
تقديمًيضاأيمكنهم  CalOptima. منمساعدة على ل الحصوًيضاأيمكنك  TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى 

.لكًمجانالغوية خدمات 

https://healthy.kaiserpermanente.org/
http://www.caloptima.org/
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Kaiserع وممعك ن يعملوف فسو، CalOptimaلدى ى شكوبتقديم قمت اذإ Permanente  فةلمعر .المشكلةلحل
المجانيقم الرأو  8500-246-714-1قم الرعلى  CalOptimaبـ اتصل ،CalOptimaمن التظلم عملية عن المزيد 

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

سالةسإلليك رف نر، سومايو 30خالل اك. وننا تلقينا شكوسالة تبلغك بأسل إليك رف نراك، سول على شكويام من الحصوأ 5خالل  ً
 .منية نفسها. طر الزن ضمن األدوف ير، فسوCalOptimaذا تقدمت بتظلم إلى ى تبلغك كيف قمنا بحل المشكلة. إخرأ

Kaiserمن سريع ار قرعلى ل الحصوطبيبك أو ت نأدت أراذأ Permanente  أوCalOptima  قهيستغرالذي قت الوألن
لطلب  (.سريعة)مستعجلة اجعة مرتطلب أن يمكنك خطر، في العمل على تك قدرأو صحتك أو حياتك سيضع اك شكوحل 

Kaiserمع اتصل مستعجلة، اجعة مر Permanente  ( 711)4000-464-800-1قم الرعلىTTY  اتصل أو
8088-587-888-1قم الرعلى ًمجانااتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى  CalOptimaمع 

(1-800-735-2929 .)TTY أو نحن سنتخذ وCalOptima اكشكوتلقي من ساعة  72خالل اًارقر.

نالطعو

ا مختلفععد الطعن نوي ًًُ	ّ Kaiserه إما إلى جالطعن طلب موى. وا من الشكاو Permanente  أوCalOptima تغييراجعة ولمر
أونغير أو خر نؤأو فض نرننا بأفيها ك نخبر NOAاء بإجرشعار إسالة رلك سلنا أراذإ .ن تغطية خدمة مطلوبة.ار اتخذناه بشأقر

ساسية األعاية الرفر لمويمكن  .طعنتقديم يمكنك نا، ارقرعلى افق توال كنت وخدمة ننهي 
 )Primary Care Provider, PCP(  منكخطي ن ذإجب بموعنك بالنيابة طعن تقديم اًضيأبك الخاص.

اًالجعا ًحاليتتلقى ِكنتاذإ .استلمتهاالتي اء بإجرشعار اإلسالة رتاريخ من ا ًتقويميا ًومي 60ن غضوفي طعن تقديم عليك يجب 
قبلأو إليك  NOAسالة رصيل توتاريخ من تقويمية يام أ 10خالل ا ًطعناًذإتطلب أن يجب ج، العالعلى ل الحصواصلة موتريد و

Kaiserحددته الذي التاريخ  Permanente  و نا أخبارجى إعندما تطلب الطعن، ير .الخدماتإليقافCalOptima غبتك بر
 .في متابعة تلقي الخدمات.

:نتنتراإلعبر أو ا شخصيأو ا كتابيأو الهاتف عبر طعن تقديم يمكنك  ًً

 :الهاتفعبر  	

Kaiserعضاء أبخدمات تصال االيمكنك ♦ Permanente  4000-464-800-1قم الرعلى 
(711 )TTY  مرقلنا م ّقد (.سميةالرالعطل باستثناء )ع سبواألفي يام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على

صها بخصوالطعن تقدم التي الخدمة واسمك والطبي سجلك 

قمالرعلى اتصل أو  8500-246-714-1قم الرعلى ،CalOptimaلدى عضاء األخدمات مع اتصل ♦
 ًمساء 5:30إلى ا ًصباح 8من الجمعة إلى ثنين االمن ، 8088-587-888-1المجاني 

(1-800-735-2929 .)TTY الطعنتقدم التي الخدمة واسمك والصحية خطتك هوية م رقلهم م ّقد
صها بخصو

 :البريدعبر  	

Kaiserعضاء تصال بخدمات أيمكنك اال♦ Permanente 4000-464-800-1قم على الر 
(711 )TTY قم .طبيبكعيادة في طعن ج نماذا ًضيأهناك ن ستكووج إليك. ذسال نموطلب إرو

الطعن تقدم التي الخدمة والطبي سجلك م رقواسمك تضمين من تأكّد  .لهمك استالعند ج ذالنموبتعبئة 
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لشبكة التابعة ت المنشآحدى إفي عضاء األخدمة مكتب إلى البريد عبر ج ذالنموسل أر .صهابخصو
( Kaiser Permanente  اقعالموفة لمعرفرين المودليل انظر) 

قم المجاني و الرأ 8500-246-714-1قم على الر CalOptimaعضاء اتصل بخدمات أ♦
1-888-587-8088(1-800-735-2929)TTY ج عند ذسالها إليك. قم بتعبئة النمون يتم إراطلب أو

سل صها. أرالخدمة التي تقدم الطعن بخصوقم هوية خطتك الصحية ورمك له. تأكّد من تضمين اسمك واستال
ج عبر البريد إلى: ذالنمو

CalOptima Member Services 
505 City Parkway West, 

Orange, CA 92868 

:اًشخصي	

Kaiserو طلب/مطالبة ى أج شكوذامأل نمو♦ Permanente عضاء في حد مكاتب خدمات األايا من أمز
ت الشبكة حدى منشآإ

 ,City Parkway 505 على العنوان CalOptimaج في مكتب ذامأل نمو♦
WestOrange, CA 92868 

 :نتنتراإلعبر 	

Kaiserقع د على موجوني المووج اإللكترذاستخدم النمو♦ Permanente ني على واإللكترkp.org 
 (نجليزيةباللغة اإل)

www.caloptima.orgعلى  نيولكترإلاCalOptimaقع موعلى  دجولموانيولكترإلاجذلنموامستخدا♦
(يةنجليزإلاللغةبا)

علىاتصل  .مجانيةلغات خدمات لك نقدم أن لك كذيمكننا  .الطعنتقديم في المساعدة إلى بحاجة كنت اذإمساعدتك يمكننا 
تقديمًيضاأيمكنهم  CalOptima. منمساعدة على ل الحصوًيضاأيمكنك  TTY(. 711)4000-464-800-1قم الر

.لكًمجانالغوية خدمات 

Kaiserمع ن معك وف يعملو، فسوCalOptimaذا قمت بتقديم طعن لدى إ Permanente فة المزيد لحل المشكلة. لمعر
قم المجاني و الرأ 8500-246-714-1قم على الر CalOptima، اتصل بـ CalOptimaعن عملية التظلم من 

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

.الطعنص بخصونا اربقرسنعلمك ا، ًميو 30خالل و .مهباستالتعلمك سالة رلك سل سنربك، الخاص الطعن م استالمن يام أ 5خالل 
.نفسهامنية الزات طاراإلخالل ن دوفسير،CalOptimaإلى ا ًتظلمقدمت اذإ

Kaiserمن سريع ار قرعلى ل الحصوطبيبك أو ت نأدت أراذأ Permanente  أوCalOptima  قهيستغرالذي قت الوألن
اجعة مرلطلب  (.سريعة)مستعجلة اجعة مرتطلب أن يمكنك خطر، في العمل على تك قدرأو صحتك أو حياتك سيضع طعنك حل 

قم الرعلى  CalOptimaمع اتصل أو  TTY( 711)4000-464-800-1قم الرعلى بنا اتصل مستعجلة، 
1-888-587-8088(1-800-735-2929 .)TTY أو نحن سنتخذ وCalOptima تلقيمن ساعة  72خالل اًارقر

 .بكالخاص الطعن 

https://healthy.kaiserpermanente.org/
http://www.caloptima.org/
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الطعنار قرعلى افق موغير كنت اذإعمله يمكنك ما 

30ة فترمضت ونا رابقرك تخبرمنا  لةساريأاًمطلقتتلق  لم وأنا راقرنغير  لم ننابأتبلغك  منا لةسارتلقيت وطعن  طلب يمبتقدقمت  اذإ
)Department of Social Services, DSS(.عيةجتماالاتمالخداةرادإمن  ميةحكوع ستمااجلسة طلب يمكنك ا، ًميو
يدبمزلية لتااامسقاألك دوستز .ةلادعمية حكوع ستمااجلسةعلى ل للحصوع دفلاعليكجب يتولن  .قضيتكجعة ابمرٍاضقم سيقوو

.ةلادعمية حكوع ستمااجلسةلب طكيفية ول حتمالمعلوامن 

مية ع الحكوستماجلسات اال

عاستماجلسة طلب يمكنك وال  .مشكلتكحل على قاض ك يساعدفيها و DSS. منص شخاأمع ء لقاهي مية لحكواعستماالاجلسة 
Kaiserإلى إما ا ًطعنبالفعل قدمت قد كنت اذإإال عادلة مية حكو Permanente أو .CalOptima غيرت زلما كنت اذإ

.اًومي 30بعد الطعن ص بخصواًارقرتتلق لم اذإأو ار القرعن ٍضار

الخاص PCPيستطيع  .الطعنك الذي يخبرار بقرشعار اإلتاريخ من ا ًومي 120خالل ية البالوع استماجلسة اء جرإطلب عليك و
DSSبـ تصال االلك كذيمكنك  DSS. افقةموعلى حصل اذإومنك خطية افقة موجب بموية البالوع استماجلسة طلب بك 
 .يةالبالوع استمابجلسة بك الخاص  PCPطلب على افقة للمو

و البريد. ع عبر الهاتف أمكانك طلب جلسة استمابإ

قم الرعلى  )DSS( جتماعيةاالالخدمات ة دائرفي العامة ستجابة االحدة بواتصل  :الهاتفعبر   	
.)TTD 1-800-952-8349( 1-800-952-5253 

.بكالخاص الطعن ار قرشعار إمع م ّالمقدج ذالنموبتعبئة قم  :البريدعبر 	
 :انالعنوإلى سله أر

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

لغوية خدمات لك نقدم أن لك كذيمكننا مية، يمكننا مساعدتك. ع حكوذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماإ
 TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى اتصل  .مجانية

فيالقاضي يفصل حتى ا ًومي 90إلى يصل ما مر األق يستغرد وق .يناأربإعطاء م سنقوو .كيأربإعطاء ع ستمااالجلسة خالل م ستقو
 .القاضيار قرع اتباعلينا و .لتكمسأ

أوحياتك سيضع مية حكوع استماجلسة عقد قه سيستغرالذي قت الوألن سريع ار قرباتخاذ  DSSقيام في غب تركنت اذإ
ع استماجلسة طلب وة بالدائرتصال االبك الخاص لية واألعاية الرفر موأو ت نأيمكنك خطر، في العمل على تك قدرأو صحتك 

 .طلبكتلقي تاريخ من عمل يام أ 3ز يتجاوال عد موفي ار قرباتخاذ  DSSة بدائرم تقوأن يجب  (.سريعة)مستعجلة مية حكو
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ستخدام االء وسوالهدر وحتيال اال

.عنهغ بالاإلحقك فمن استخدام، ء وسأو اًهدرأو احتياالً تكب ارقد  Medi-Calمن اًمستفيدا ًشخصأو ًافرموأن بتظن كنت اذإ

 :يليما فر الموجانب من ستخدام االء ووسالهدر وحتيار االيشمل 
الطبية ت السجالوير تز 	

ًاطبيم زالالمن أكثر دوية أف صو 	

ًاطبيم زالالمن أكثر طبية عاية رخدمات عطاء إ 	

منحها يتم لم لخدمات اتير فوعداد إ 	

بالخدمة المتخصص ذلك يقم لم حين في متخصصة لخدمات اتير فود عداإ 	

 :يليما ايا بالمزمستفيد من ستخدام االء ووسالهدر وحتيال االيشمل 
Medi-Calايا مزهوية بطاقة أو الصحية الخطة هوية بطاقة عطاء إأو بيع أو اض إقر 	

 )Benefits Identification Card, BIC(  ر آخلشخص

احد وفر مومن أكثر من يشابهها ما أو دوية األأو جات العالنفس على ل الحصو 	

ئة طارليست الحالة أن حين في رئ واطقسم إلى الذهاب  	

ر آخلشخص التابعة الصحية الخطة هوية بطاقة أو جتماعي االالضمان م رقاستخدام  	

ءوسأو الهدر أو حتيال االتكب ارالذي الشخص هوية م رقوان عنوواسم ن ّدوستخدام، االء ووسالهدر وحتيال االعن غ باللإل
قم .فرينالمومن كان اذإالتخصص أو الهاتف م رقمثل الشخص، هذا عن مات المعلومن ممكن قدر أكبر فير بتوقم  .ستخداماال

 .بالضبطحدث لما ملخص وحداث األاريخ توفير بتو

فييام أ 7وم اليوفي ساعة  24مدار على ت وقأي في عضاء األبخدمات فاتصل محتمل، ف تصرء وسعلى ات شرمؤحظت الاذإ
 TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى  (سميةالرالعطل باستثناء )ع سبواأل

م الملزالتحكيم 

اًارقرويتخذ المشكلة في طرلكال جي الخارف الطريستمع  .محايدجي خارف رطخالل من المشاكل لحل طريقة هو م الملزالتحكيم 
التيى الدعاولتسوية م الملزالتحكيم نستخدم ف وس .محكمةأو محلفين لهيئة الحق عن فان الطركال ل يتناز .فينالطرلكال ا ًزملُم

.فحسبلنا ا ًمملزالقديمة ى الدعاولهذه م الملزالتحكيم استخدام يعد  .هذاعضاء األكتيب سريان تاريخ قبل نقدمها 
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التحكيم نطاق 

طوالشرجميع استيفاء ط بشرلدينا بعضويتك أو هذا عضاء األبكتيب متعلقة ى الدعوكانت اذإم الملزالتحكيم تستخدم أن يجب 
 :التالية

:يليبما تتعلق ى الدعوكانت اذإ	

تقديمها تم أو بها ح مصرغير أو رية وضرغير الطبية العناصر أو الخدمات أن بى دعو)الخاطئة سات الممار♦
ٍ أو؛( ف واغير بشكل أو بإهمال، أو سليمة، غير بطريقة 

أو العناصر؛ أو الخدمات فير تو♦

ت المنشآلية ومسؤ♦

:منمقدمة ى الدعوكانت اذإ	

أو ضدنا؛ جانبك ♦

دك ضجانبا من ♦

ى الدعولتسوية م الملزالتحكيم استخدام الحاكم ن القانويمنع ال  	

ة صغيرمطالبات محكمة خالل من ى الدعوتسوية تتعذر  	

 :تنبيه
مية ع حكوى التي يمكن تسويتها من خالل جلسة استمام للدعاواستخدام التحكيم الملزم ال يلز 	

مية ع حكوى من خالل جلسة استمان الدعوار بشأذا كنت قد حصلت على قرم إال يمكنك استخدام التحكيم الملز 	

:مالملزالتحكيم اء جرإيطلب الذي ف الطرإلى  "تنأ"كلمة تشير فحسب، هذا  "مالملزالتحكيم "قسم في 
 (عضو)ت نأ	

عنك نيابة ف للتصراسمه تحدد شخص أي أو قريبك أو ريثك و	

معنا قتك عالبسبب ما ام التزفي بحقه يدعي شخص 	

:ضدهم الملزالتحكيم اء جرإُلبطالذي ف الطرإلى مشتقاتها و "نحن"كلمة تشير فحسب، هذا  "مالملزالتحكيم "قسم في 
	 )"KFHP"( Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

	 )"KP Cal"( KP Cal, LLC 

	 )"KFH"( Kaiser Foundation Hospitals 

	 )"SCPMG"( Southern California Permanente Medical Group 

	 )"TPMG"( The Permanente Medical Group, Inc. 

	 The Permanente Federation, LLC 

	 The Permanente Company, LLC 

 TPMGأو  SCPMGلـ تابع طبيب أي 	
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م الملزالتحكيم استخدام تطلب التي اف طراألهذه من أي مع متعاقدة سسة مؤأو شخص أي 	

اف طراألهذه من أي لدى كيل وأو ظف موأي 	

ائية جراإلاعد القو

 :ائيةجراإلاعد القوباستخدام م الملزالتحكيم اء جرإيتم 
Kaiserمن كة مشارمع المستقل المدير مكتب اسطة بوائية جراإلاعد القوع ضوتم 	 Permanente اللجنة و

للتحكيم ستشارية اال

قم الرعلى عضاء األبخدمات تصال االخالل من ائية جراإلاعد القومن نسخة على ل الحصويمكنك 	
)TTY 711( 1-800-464-4000  

تحكيم اء بإجرالمطالبة كيفية 

:يشملالذي و،(التحكيمطلب )سمي رطلب تقديم عليك م، ملزتحكيم اء جرإلطلب 
ضدنا عة فوالمرى للدعوصفك و 	

عنها بالتعويض تطالب التي ار ضراألكم  	

منألي محام هناك كان اذإ  .ىالدعوإقامة في كين المشتراف طراألبجميع الخاصة الهاتف قام أروالعناوين وسماء األ 	
هاتفه م رقوانه عنووالمحامي هذا اسم تضمين يجب اف، طراألهذه 

ضدهم ى الدعوهذه تقيم التي اف طراألسماء أ 	

 .احدوطلب في الحادث نفس عن الناتجة ى الدعاوجميع تضمين يجب 

التحكيم طلب تقديم 

أو TPMGأو  SCPMGأو  KFHأو KP Calأو  KFHPضد ى دعوفع تركنت اذإ
The Permanente Federation, LLC، أوThe Permanente Company, LLC،التحكيمطلب سل رفأ

 :إلىالبريد عبر 

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 

Pasadena, CA 91188 

بإقامةالخاص نيا ربكاليفوالمدنية اءات جراإلن قانوطه يشترلما اًقوفتبلغه أن يجب خر، آف رطأي ضد ى دعوفع تركنت اذإ
 .مدنيةى دعاو

 .التحكيمطلب تلقي عند المحكمة إلى ر بالحضومطالبين نصبح 



70الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

 تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

  

                    
  

                  
          

                   
          

   

      

   
            

      

                 
 

 

                 
                

                 
         

                
               

                   
               

  

                
               

            

ها لحغ عن املشاكل وبالاإل 6 | 

ى الدعوع رفم ورس

دفع على تك مقدرعدم حالة في عنها ل التنازيتم التي و 150$ بـتقدر التي ى الدعوع رفم ورسم الملزالتحكيم تكاليف تشمل 
 .التكاليفمن حصتك 

ى الدعاوعدد عن النظر بغض القيمة، نفس هي ن تكوو، “التحكيمحساب ”لصالح الدفع مستحقة ى الدعوع رفم ورسن تكوو
 .دةمسترغير التقديم م ورسإن  .ةركوالمذاف طراألعدد أو طلبك في المقدمة 

.التكاليفهذه عن ل بالتنازالمستقل المدير مكتب مطالبة يمكنك م، الملزالتحكيم تكاليف من حصتك دفع على اًقادرتكن لم اذإ
 :إلىسله تروم سوالرعن ل التنازج ذنموتعبئ أن يجب لك، بذللقيام 

المستقل؛ المدير تب كم	

ضدهم ى الدعوهذه تقيم التي اف طراألو	

 :مسوالرعن ل التنازج ذنمو
ال أم م سوالرعن ل التنازار لقرالمستقل المدير مكتب اتخاذ بكيفية ك يخبر  	

عنها ل التنازيمكن التي م سوبالرك يخبر	

 4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات تصال االخالل من م سوالرعن ل التنازج ذنمومن نسخة على ل الحصويمكنك 
.)TTY 711(  

المحكمين عدد 

ن هناك أكثر من محكم. ى قد يكوخرت أفان )محكم محايد(. في حاالاحد يتفق عليه الطراسطة محكم وع بعض القضايا بويتم سما
ذا كنا سندفع تكاليف المحكم المحايد. ثر عدد المحكمين على ما إقد يؤ

يبقىأن يجب  .احدومحكم قبل من فيها النظر يتم ار ضرأمقابل  200,000$ لغايةبمبلغ تطالب التي ت الحاال 	
أنيجب  .القضيةفي ار قرتخاذ المحكمين ثة ثالهناك ن يكوأن على فان الطريتفق أن يمكن ً.محايداالمحكم 

محكميمثل محكمين، ثة ثالهناك ن يكوعندما  .تحكيمطلب تقديم بعد محكم من أكثر تعيين على تفاق االن يكو
200,000$. منأكثر منح  (نالمحكمو)المحكم يستطيع ال ً.محايداالثالث ن ويكوف رطكل 

عندما .محكمينثة ثالقبل من فيها النظر يتم ار ضرأمقابل  200,000$ منأكبر بمبلغ تطالب التي ت الحاال 	
يستطيعً.محايدان يكوالثالث المحكم وع االنزف رطكل يمثل محكم هناك ن يكومحكمين، ثة ثالهناك ن يكو
احدومحكم م يقوأن على تفاق االع االنزف رطيستطيع  .يمثلهمحكم له ن يكوأن في حقه عن ل التنازف رطكل 

 .تحكيمطلب تقديم بعد محايد احد ومحكم تعيين على تفاق االن يكوأن يجب  .القضيةإلى ع ستماباالمحايد 

المحكمين فات ومصروتعاب أ

 .ائيةجراإلاعد القواجع رتعاب، األفيها ندفع التي ت الحاالعلى ف للتعر .تالحاالبعض في المحايد المحكم تعاب أندفع ف وس
 4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات تصال االخالل من ائية جراإلاعد القومن نسخة على ل الحصويمكنك 

(711 .)TTY  فينالطركال على ي بالتساوتعاب األهذه تقسيم يتم ى، خراألت الحاالجميع في. 
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.بهالخاص ف الطرمحكم تعاب أف رطكل يتحمل ف فسوفين، طرمحكمين فان الطراختار اذإ

التكاليف 

التحكيمعن الناتجة به الخاصة التكاليف دفع ف رطكل على يجب ن، القانوبه يسمح الذي للحد اًقوفواله عأمبين هو ما باستثناء 
 .التكاليفمن ها غيرود، الشهوتعاب أوالمحامين، تعاب أمثل النتيجة، عن النظر بغض م، الملز

عامة حكام أ

.المدنيةى الدعاوفي ى الدعولهذه التقادم ن بقانوتفي ال ى الدعوكانت اذإم الملزالتحكيم طلب يمكنك ال 

:اذإاك دعوض رفسيتم 
أوائية، جراإلاعد للقواًقوفالعناية من ل معقوبقدر فيها ف تتصرلم  	

:التاليةحداث األرب قأبعد ات سنوخمس من أكبر ة فتررت موع ستمااالجلسة تنعقد لم  	

أو التحكيم؛ لطلب تقديمك تاريخ ♦

الحادث نفس ول حمدنية ى دعوفع برقيامك تاريخ ♦

.ذلكيحدث لكي ا ًضحمول المقبوالسبب ن يكوأن يجب  .المحايدالمحكم اسطة بورى خأسباب ألى الدعوض رفيمكن 

 .فالطرهذا غياب في ى الدعوهذه في حكم صدار إالمحايد للمحكم ز يجوع، ستماااللجلسة اف طراألد حأر حضوعدم حالة في 

الطبيةالطبية صابات اإلعن التعويض لتعديل نيا ركاليفوة والين قانوي يسر
( )California Medical Injury Compensation Reform Act( تتعديالي وأ) 

 :مثلن، القانوبه يسمح ما حسب ى الدعاوعلى 
عجز عانة إأو ميني تأمبلغ أي استحقاق على دلة أتقديم في الحق  	

قتصادية االغير الخسائر عن دادها استريمكنك التي المالية المبالغ على د القيو 	

رية الدوعات المدفوفي تحدث التي المستقبلية ار ضراألعن تعويض على ل الحصوفي الحق  	

:القسمهذا مع ض تتعارال نها أطالما ا ًضيأالمعايير هذه ي تسر ".مالملزالتحكيم "لقسم التحكيمات تخضع 
 )Federal Arbitration Act(الي الفيدرالتحكيم ن قانومن  2ة الفقر 	

نيا ربكاليفوالمدنية اءات جراإلن قانو 	

ائية جراإلاعد القو 	
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المدنية ق الحقوى شكاومكتب 

أومي القوصل األأو ن اللوأو ق رِالعساس أعلى بلنا ِقمن أو للشبكة تابع فر موبل ِقمن دك ضتمييز سة بممارتعتقد كنت اذإ
مكتب لدى ى شكوتقديم يمكنك الدين، أو  (الجنسيةالهوية والجنسية النمطية ر الصوذلك في بما )الجنس أو العمر أو عاقة اإل

 )”Office of Civil Rights, “OCR(.المتحدة يات الالوفي البشرية الخدمات والصحة رة ازوفي المدنية ق الحقو

OCRيقبل قد ذلك، ع وم .دكضتمييز ع قوبوك اعتقادتاريخ من ا ًومي 180ن غضوفي  OCRلدى اك شكوتقديم يمكنك 
كيفيةو OCRول حمات المعلومن لمزيد  .المناسبقت الوفي التقديم ون دحالت ف والظرأن ى أراذإشهر أستة بعد طلبك 

(.نجليزيةباللغة اإل)hhs.gov/civil-rightsة بزيارتفضل ،OCRإلى ى شكوع رف

https://www.hhs.gov/civil-rights/index.html
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 فتهاكلامت مهمة يجب معرقام وأر  7.
 مهمة هاتف قام أر

Kaiserعضاء أات مخد  	 Permanente 

نجليزية اإلباللغة   ♦
 (الشفويةجمة الترخدمات باستخدام لغة  150من بأكثر و)

1-800-464-4000 

 0616-788-800-1سبانية اإلباللغة   ♦

 7585-757-800-1 باللهجات  الصينية   ♦

♦  TTY  711 

 TTY 711( 1-800-225-8883(ترخيص  لرعاية  ما  بعد  استقرار  الحالة   	

Kaiser مواعيد  واستشارات  	 Permanente 1-833-KP4CARE 
)TTY 711( )1-833-574-2273(  

	 CalOptima 1-714-246-8500  8088-587-888-1أو 

)TTY 1-800-735-2929(  

فتها معريجب كلمات 

 في ر آخمستشفى إلى مان بأنقلها يمكن وال ثة الثالدة الالوار طوبأة أالمرخاللها تمر التي منية الزة الفترهي  :نشطةة دالوحالة 
  .الجنينأو ة أالمرمة سالوبصحة يضر قد النقل أن أو دة الالول حصوقبل المناسب قت الو

  .طويلةة لفترم تدووال سريعة طبية عناية تتطلب مفاجئة طبية حالة  :حادة

Kaiserفي عضاء األد حأطلب  :الطعن Permanente مطلوبةخدمة تغطية ص بخصواتخاذه تم ار قرتغيير واجعة مر.  

  .الصحيةالخطة هذه جب بموبالتغطية لة المشمودوية األوالصحية عاية الرخدمات  :اياالمز

 التحكيم طريق عن حلها يتم التي ت للمشكالبالنسبة  .محايدجي خارف رطخالل من المشاكل لحل طريقة  :مالملزالتحكيم 
 .محكمةأو محلفين لهيئة الحق عن فان الطركال ل يتناز .لكليهمااًزملُماًارقرويتخذ المشكلة في لطرجي الخارف الطريسمع م، الملز

:)CCS( California Children ’s Servicesمنن يعانوالذين وا ًعام 21سن حتى طفال لألخدمات يقدم نامج بر
 .معينةصحية ت مشكالواض مرأ

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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:)CHDP( California Health and Disability Prevention خدمات ي فرلموبالدفع م يقوعام صحة نامج بر
 .الشبابوطفال األلدى عاقات اإلواض مراألمن قاية الوأو عن للكشف ة مبكرصحية تقييمات اء جرإلالخاصة والعامة الصحية عاية الر

ساسيةاألعاية الرفر لمويمكن  .منتظمةصحية عاية رعلى ل للحصوهلين المؤالشباب وطفال األنامج البرويساعد 
 )Primary Care Provider, PCP(  عاقة اإلمن قاية الووللصحة نيا ركاليفونامج برخدمات فير توبك الخاص.CHDP 

:CalOptima  هاتديرالتي الصحية عايتك رخطة .Medi-Cal ُعدتKaiser Permanente منالصحية عايتك رفر مو
 CalOptima.خالل 

انج روأمقاطعة  CalOptima:خدمة منطقة 

ئيسية الرالصحية المشاكل فهم في مساعدتك يمكنهم الذين ن جتماعيواالن خصائيواألأو ن المسجلون ضوالممر :الحالةمدير 
 .بكالخاصين فرين المومع عاية الرتيب ترو

.اًءوسداد تزال حتى معالجتها يجب أو من الزر وبمرتتفاقم أو ا ًتمامها شفاؤيمكن ال رى خأطبية مشكلة أو رض م :منةمزحالة 

اًاليفيدراًمعتمدا ًصحيًاكزمرن تكود وق .ليةوأعاية رفر كموها اختيارعضاء لأليمكن ة منشأهي العيادة  :العيادة
 )Federally Qualified Health Center, “FQHC”(  ريفيةصحية عيادة أو مجتمعية عيادة أو

 )Rural Health Clinic, “RHC”(  ساسيةاألعاية الرت منشآمن ها غيرأو هندية صحية خدمات عيادة أو. 

المقيمين غير ضى المرخدمات  )Community-Based Adult Serivces, CBAS(:المجتمعية البالغين خدمات 
عايةالرم َِمقدوالعائلة دعم وتدريب والشخصية عاية الروجات العالوجتماعية االالخدمات وة الماهرالتمريضية عاية للرت المنشآفي 

 .هلينالمؤعضاء لألرى خأخدمات والنقل والتغذية خدمات و

Kaiserعن ضا الرعدم عن العضو من الخطي أو الشفهي التعبير  :ىالشكو Permanente  أو عاية الردة جوأو فر الموأو
 .التظلمنفس هي ى الشكوو .المقدمةالخدمات دة جو

لديه الحاليين عاية الري فرمومن  Medi-Calخدمات على له حصوارية استمرعلى ما خطة عضاء أد حأة قدر :عايةالرارية استمر
Kaiserوعاية الرفر مومن كل افق واذإالخدمة في ع انقطاون داشهر 12إلى تصل لمدة  Permanente  ذلكعلى. ً

.بدفعهمين التأكة شرم تقوما إلى ضافة باإلًعامةالخدمة ت وقفي ديها تؤدفعة  :الدفعفي كة المشار

ها نشاؤإيتم محلية كالة و )County Organized Health System, COHS(:للمقاطعة المنظم الصحي النظام 
من الصحية عاية الري فرموالمسجلين المتلقين يختار  Medi-Cal. نامجبرمع للتعاقد المقاطعة في فين المشرهيئة قبل من 
 COHS.ي فرموكافة بين 

Kaiserعضاء ألالمقدمة الصحية عاية الرخدمات  (:يةالتغطبلة المشموالخدمات )التغطية  Permanente ط ولشرالخاضعة و
 .تهتعديالل وكهذا  EOCالتغطية دليل في ضح الموالنحو على و Medi-Calعقد استثناءات ود قيووحكام أو

الصحية عاية الرة دارإ )Department of Health Care Services, DHCS(:الصحية عاية الرخدمات ة دائر
Medi-Cal.نامج برعلى ف يشرالذي ية الالومكتب ي وه .نياركاليفوة واليبةدارُالم

74الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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عليك ويجب  .جديدةصحية خطة إلى التبديل أو هلية األقف توبسبب  CalOptimaاستخدام عن قف التو:التسجيلإلغاء 
 CalOptima.استخدام في غب ترتعد لم نك بأح يصرج ذنموقيع تو

الصحيةعاية الرة دارإ )Department of Managed Health Care, DMHC(:ة دارُالمالصحية عاية الرة دارإ
.ةالمدارالصحية عاية الرامج برعلى ف يشرالذي ية الالومكتب ي وه .نياركاليفوة واليبةدارُالم

الطبيبطلبها التي وا ًطبيمة زالالالمعدات  )Durable Medical Equipment, DME(:ة المعمرالطبية المعدات 
تتم و .اءالشرتكلفة عن اإليجار تكلفة تزيد أال يجب  .ةالمعمرالطبية المعدات هذه اء شرأو استئجار نحن ر نقرو .رآخفر موأو 

 .الطبيةالمعدات ح الصإتكلفة تغطية 

ج العالوالتشخيص وي رالدووالمبكر الكشف نامج بر
:)Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT( ن خدمات إEPSDT 

عضاءي األن يجرا للحفاظ عليهم بصحة جيدة. ويجب أًهم عن 12 عامعمارالذين تقل أ Medi-Calعضاء ايا ألحدى المزهي إ
 .قت مبكر.ًاض في ومرج األعالر على المشاكل الصحية وصات المناسبة للعثوالفحوهم وعمارصات الصحية المناسبة ألالفحو

األلم أو  (الهعأالتعريف انظر )نشطة ة دالوحالة مثل شديدة اض عرأذات  (عقلية)نفسية أو طبية حالة  :ئةالطارالطبية الحالة 
عاية رعلى ل الحصوعدم أن منطقي بشكل يعتقد أن الطب وبالصحة لة معقووعادية فة معرذي لشخص يمكن بحيث الشديد 

 :إلىدي يؤقد رية فوطبية 
شديد خطر إلى الجنين صحة أو صحتك تعريض  	

الجسم ظائف وحدى إفي ضعف في التسبب  	

صحيح بشكل عضائه أد حأأو الجسم من ء زجعمل عدم في التسبب  	

هناككانت اذإما فة لمعر (نالقانوبه يسمح حسبما الطبيب اف شرإتحت ظف موأو )طبيب ديه يؤفحص  :ئارالطوقسم عاية ر
.ةالمنشأات قدرد حدوفي ي السريرضعك وار ستقرالرية وضرا طبيمة زالالالخدمات ن تكوو .ئةطارطبية حالة  ً

 .ئةطارطبية عاية رلتلقي رئ واطقسم إلى رئ واطة سيارأو سعاف إة سياراسطة بوالنقل  :ئالطارالطبي النقل 

.الخطةخالل من خدمات يتلقى الذي وصحية خطة في العضو الشخص  :لّالمسج

Kaiserتغطيها ال التي الخدمات  :المستثناةالخدمات  Permanente بالتغطيةلة المشموغير الخدمات أي ؛.

 .الحملخير تأأو منع خدمات  :ةسراألتنظيم خدمات 

فييقع صحي كز مر )”Federally Qualified Health Center, “FQHC(:ا ًاليفيدرالمعتمد الصحي كز المر
صحي كز مرمن قائية الوعاية الروساسية األعاية الرعلى ل الحصوويمكنك  .الصحيةعاية الري فرمومن العديد فيها ليس منطقة 
 )FQHC(.ا ًاليفيدرمعتمد 

يستطيع .ةدارُمصحية عاية رخطة في كًا مشترلست ك نأهذا يعني  )Fee-For-Service, FFS(:م سوالرمقابل الخدمة 
 Medi-Calإلى اتير فوصدار إو "ةالمباشرMedi-Cal "بخدمات يدعى ما ل قبو "مسوالرمقابل الخدمة "جب بموطبيبك 
 .تلقيتهاالتي الخدمات عن ة مباشر

75الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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ثناء أأو المستشفى ول خدبعد المريض حالة تقدم من للتحقق الطبيب بها م يقوالتي المنتظمة الطبية عاية الر :المتابعةعاية ر
 .جالعمسار 

 .عضاءلألاعتمادها م وتمعينة معايير في تستوالتي العناصر أو دوية باألقائمة  :دويةاألكتيب 

رآخشخص أو له حصوإلى دي يؤقد ع الخداأن بيعلم الذي والتحريف أو ع الخدابهدف شخص به م يقود ّمتعمفعل  :حتيالاال
 .لهاهل مؤغير ايا مزعلى 

Kaiserعن ضا الرعدم عن العضو من الخطي أو الشفهي التعبير  :التظلم Permanente  أو عاية الردة جوأو فر الموأو
.اًضيأالتظلم هي ى الشكوو .المقدمةالخدمات دة جو

مية اليوللحياة م زالالظيفي الوداء األوات المهارعلى الحفاظ في ك تساعدالتي الصحية عاية الرخدمات  :هيلالتأة جهزأوخدمات 
 .تحسينهماأو تعلمهما أو 

ًاءجزأن يعالجوالذين طباء األأو طان السرن يعالجوالذين طباء األأو احين الجرمثل ن المتخصصووطباء األ :الصحيةعاية الرو فرمو
Kaiserمع ن يعملوالذين والجسم من خاصة  Permanente  خيص ترعلى شبكتنا و فرمويحصل أن يجب  .شبكتنان يتبعوأو
 .نغطيهابخدمة ك ويدتزمن التمكن ونيا ركاليفوفي سة للممار

.الخدماتبعض مع  (اًمسبقا ًنذإ)مسبقة افقة موإلى ج تحتا .خصائيأؤية لربك الخاص  PCPمن حالة إإلى العادة في ج تحتاو

أو ليد التو/النساءعاية رأو ئة الطارعاية الرأو ة سراألتنظيم مثل الخدمات اع ونألبعض بك الخاص  PCPمن حالة إإلى ج تحتاال 
 .الحساسةالخدمات 

 :الصحيةعاية الري فرمواع ونأ
السمع يفحص عاية رفر موهو السمع خصائي أ 	

 .دةالالووالحمل ثناء أبك تهتم ضة ممرهي المعتمدة القابلة ضة الممر 	

عمار األجميع من شخاص األلدى شائعة طبية ت مشكاليعالج طبيب هو ة سراألطبيب  	

الشائعة الطبية المشاكل يعالج طبيب هو العام الطبيب  	

اض مراألذلك في بما الباطني، الطب في خاص تدريب على حاصل طبيب هو الباطني الطبيب  	

طبيبك مع يعمل خص مرض ممرهو خص المرالمهني ض الممر 	

سرية األبالمشاكل يتعلق فيما ك يساعدشخص هو المستشار  	

الطبية عاية الرعطائك إفي طبيبك يساعد خص مرغير شخص هو المعتمد الطبي المساعد أو الطبي المساعد  	

تالقابالضات الممرمثل الصحية عاية الري فرموإلى ة شارلإلم َستخدُياسم هو ى المستوسط متوس الممار 	
سين الممارضين الممرأو طباء األمساعدي أو المعتمدات 

التخدير يعطيك ض ممرهو التخدير ض ممر 	

حالتك بتشخيص م ويقوطبيب عيادة أو عيادة في يعمل الذي الشخص هو الطبيب مساعد أو س الممارض الممر 	
معينة د حدوإطار في عايتك روجك عالو

دةالالووالحمل ثناء أذلك في بما ة، أالمربصحة يهتم طبيب هو دة الالو/النساءرض مأخصائي أ 	

76الصفحة 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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صابة إأو رض مبعد مية اليونشطة األوات المهاراستعادة على ك يساعدعاية رفر موهو المهني المعالج  	

اهقة المرسن حتى ودة الالومنذ طفال األيعالج طبيب هو طفال األطبيب  	

صابة إأو رض مبعد جسمك وة قبناء على ك يساعدفر موهو الطبيعي المعالج  	

بقدميك يعتني طبيب هو القدم خصائي أ 	

طبية صفات ويعطي ال لكنه والعقلية الصحة ت مشكاليعالج شخص هو النفسي خصائي األ 	

المهامببعض للقيام خيص ترلديه وخص المرالمهني ض الممرمن أكثر َّبدرُمض ممرهو المسجل ض الممر 	
طبيبك مع 

التنفس ص بخصوك يساعدعاية رفر موهو التنفسي ج العالخصائي أ 	

النطق ص بخصوك يساعدعاية رفر موهو النطق خصائي أ 	

ُّ النفقاتلقاء عليه ن  مللمؤالدفع عادة إخالل من احية الجروالطبية النفقات نظير دفع تالتي مينية التأالتغطية  :الصحيمين التأ
الناتجة  عن  المرض  أو  اإلصابة  أو  الدفع  لموفر  الرعاية  مباشر  ة.

 .لالمنزفي المقدمة رى ألخاالخدمات والمتخصصة التمريضية عاية الر :ليةالمنزالصحية عاية الر

 .لالمنزفي رى ألخاالخدمات وة الماهرالتمريضية عاية الرلك ن يقدموالذين ن وفرالمو :ليةالمنزالصحية عاية الرو فرمو

 من يعاني عضو لدى حاني والروجتماعي االوالعاطفي والبدني ج عانزاالمن الحد إلى تهدف التي عاية الر :حتضاراالحلة مرعاية ر
 (.شهرأ 6من أكثر يعيش أن قع المتوغير من )ت الموإلى ٍمفضرض م

  .نضوالممروطباء األيقدمها المقيمين غير والمقيمين ضى للمرعاية رعلى فيه ل الحصويتم مكان  :المستشفى

  .مقيمكمريض ج للعالالمستشفى ول خد :المستشفىفي ع اإليدا

 كمريض ل خوالدون دالمستشفى في ها اؤجرإيتم التي احية الجرأو الطبية عاية الر :المقيمينغير ضى للمرالمستشفى عاية ر
  .مقيم

 يات الالوفي البشرية الخدمات والصحة ة ارزلوتابعة الية فيدركالة و )Indian Health Service(:الهندية الصحية الخدمة 
  .سكاالأاطني مووهندية ول صأمن مريكيين لألالصحية الخدمات تقديم عن لة ومسؤوالمتحدة 

  .تحتاجهاالتي الطبية عاية الرعلى ل للحصور آخمكان أي أو مستشفى في ليلة قضاء إلى تضطر عندما  :المقيمينضى المرعاية ر

:Kaiser Foundation Health Plan, Inc. كلمة تعني هذا، عضاء األكتيب في  .نياركاليفوفي بحية رغير سسة مؤ 
 .Kaiser Foundation Health Plan, Inc.مشتقاتها و "نحن"

:Kaiser Permanente Kaiser Foundation Health Plan, Inc.،وKaiser Foundation Hospitals 
 Southern California Permanente Medical Group.و،(نياربكاليفوبحية رغير سسة مؤ)

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(



فتها كلامت مهمة يجب معروم  قا أر 7 | 

  78الصفحة 

               
            

      

                  
      

                
                  

                  
                      

       

                 
                 

     

               
          

            

             

      

        

        
                   

                   
               

        

                

        

                      
       

ليات الصيدوالعيادات وخصائيين األوطباء األبعض وى ستستخدم ال  Medi-Calخطط من خطة  :ةالمدارعاية الرخطة 
Kaiserد ُعوت .الخطةتلك في المسجلين  Medi-Calمستفيدي لخدمة المستشفيات و Permanente  ةمدارعاية رخطة.

:Medical Group Southern California Permanente Medical Group ،بحللرهادفة مهنية كة شري وه. 

نفسهم،أعاية لرالذاتية ة داراإلعلى عضاء األة قدرن ّويحسفضل، أصحية عاية رعية نوفر سيوالذي عاية الرج ذنمو :الطبيل المنز
 .قتالور وبمرتجنبها يمكن التي التكاليف ويقلل 

مطلوبةعاية الرهذه  .الحياةتحمي ولة معقون تكومهمة خدمات هي ًطبيارية والضرعاية الر (:الطبيةة روالضرأو )ا ًطبيزم ال
 .صابةاإلأو عياء اإلأو ض المرج العخالل من الشديد األلم تخفف عاية الرهذه  .عاقةاإلأو الشديد ض المرمن ضى المرقاية لو

أوح الإلصًطبيارية وضرن تكوالتي عاية الر Medi-Calخدمات تتضمن ، 21من ل أقهم عمارأتبلغ الذين عضاء لألبالنسبة 
القسم في ضح موهو كما اد، الموتعاطي ابات اضطرذلك في بما صحية، حالة أو عقلي رض مأو جسدية حالة ج العفي المساعدة 

1396d)r(  المتحدةيات الالون قانومن  42الفصل من. 

:Medicare اًسنصغر األشخاص األبعض وأكثر، أو سنة  65هم عمارأتبلغ الذين شخاص لألالي الفيدرالصحي مين التأنامج بر
الكلى غسيل يتطلب الذي الدائم ي الكلوالفشل )الكلى رض ممن ة خيراألاحل المرمن ن يعانوالذين شخاص األوبإعاقات، المصابين 

ESRD(.ًاحيانأيسمى الذي واعتها رزأو 

Kaiserفي مسجل و Medi-Calنامج برمن هل مؤمنتفع أي  :العضو Permanente  خالل منCalOptima لديه و
 .العضو "تنأ"كلمة تعني هذا، عضاء األكتيب ي وف .بالتغطيةلة المشموالخدمات تلقي في الحق 

  .ضىللمركية السلووالعقلية الصحة خدمات ن يقدموالذين ن خصوالمراد فراأل :العقليةالصحة خدمات فر مو

Kaiserمع المتعاقدين خرين اآلفرين المووالمستشفيات والعيادات وطباء، األمن عة مجمو :الشبكة Permanente فير لتو 
  .عايةالر

 .دناهأ "كالمشارفر المو"اجع ر :(للشبكةالتابع فر الموأو )الشبكة فر مو

Kaiser.تغطيها ال خدمة  :بالتغطيةلة المشموغير الخدمة  Permanente 

يمكنك ال عندما النقل  )Non-Emergency Medical Transportation, NEMT(:ئ الطارغير الطبي النقل 
تكلفة قل األ NEMTلقاء ندفع  .ةجراألة سيارأو القطار أو الحافلة أو ة السياراسطة بوبالتغطية ل مشموطبي عد موإلى ل صوالو
خصائي أأو سنان أطبيب أو طبيب جانب من  NEMTف صوويجب  .كعدموإلى يقلك من إلى ج تحتاعندما الطبية حتياجاتك ال

 .خصةرمنهم كل ز ويحواد، المواستخدام ابات اضطرعاية لرفر موأو عقلية صحية عاية رفر موأو قدم 

  .دويةاألكتيب في ج مدرغير اء دو :جمدرغير اء دو

  .فرالموعليها افق ويو Medi-Calيغطيها خدمة لتلقي عد مون ومإلى تنتقل عندما النقل هذا يحدث  :الطبيغير النقل 

Kaiser.شبكة يتبع ال فر مو :كمشارغير فر مو Permanente  

َُ أوحاد بشكل مصاب الجسم من ء زجتصحيح أو لدعم الجسم إلى ج الخارمن يثبت ق وطأو كداعم م ستخديجهاز  :تقويمجهاز 
.اًطبيالعضو لشفاء ا ًطبيا ًزمالالجهاز ن ويكومريض 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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Kaiserج المنطقة التي تحمل ي مكان خاراجد العضو في أثناء توالخدمات أ :المنطقةج خارالخدمات  Permanente خصة ر
Kaiserتحمل التي ماكن األول حمات المعلومن المزيد على ل للحصوللعمل فيها.  Permanente فيها،بالعمل ا ًخيصتر

 TTY(. 711)4000-464-800-1قم الرعلى عضاء األبخدمات اتصل 

Kaiser.شبكة يتبع ال فر مو :الشبكةج خارفر المو Permanente 

الطبيةعاية الرعلى ل للحصور آخمكان أي أو مستشفى في ليلة قضاء عليك ا ًاملزن يكوال عندما  :المقيمينغير ضى المرعاية ر
 .تحتاجهاالتي 

صحية ت حاالمن ن يعانوالذين عضاء األمن المقيمين غير ضى للمرخدمات  :المقيمينغير ضى للمرالعقلية الصحة خدمات 
 :ذلكفي بما سطة، المتووالبسيطة بين جتها درح اوتترعقلية 

 (النفسيج العال)العقلية للصحة الجماعي أو دي الفرالتقييم وج العال 	

العقليةالصحية الحالة لتقييم ًاسريريبه صية عندالتوالنفسي ختبار اال 	

دوية باألج العالاقبة مرض بغرالمقيمين غير ضى المرخدمات  	

النفسية ة ستشاراال 	

المقيمين غير ضى للمرت المكمالوم ازاللووالمختبر  	

اض مربأالمصابين عضاء األلدى حانية والروجتماعية االوالعاطفية والبدنية عاجات نزاالمن الحد إلى تهدف عاية ر :التلطيفيةعاية الر
 .ةخطير

Kaiserمع متعاقد خص مرمستشفى  :كالمشارالمستشفى  Permanente يتلقى الذي قت الوفي عضاء لألالخدمات فير لتو
سياساتنا بسبب دة محدوعضاء لألكة المشارالمستشفيات بعض تقدمها قد التي وبالتغطية لة المشموالخدمات  .عايةالرالعضو فيه 

 .المستشفىمع عقدنا أو دة الجوضمان وستخدام االاجعة بمرالخاصة 

الصحية ت المنشآأو خصين المرالصحية عاية الري فرمومن هما غيرأو مستشفى أو طبيب  :(كالمشارالطبيب أو )ك المشارفر المو
Kaiserمع المتعاقدة الحادة تحت ت الحاالعاية رت منشآذلك في بما خصة المر Permanente  لة مشموخدمات لتقديم

 .عايةالرالعضو فيه يتلقى الذي قت الوفي عضاء لألبالتغطية 

الخدمات ذلك يشمل وال العظام تقويم أو الطب سة لممارية الالون قانوجب بموخص مرشخص يقدمها خدمات  :طباءاألخدمات 
.المستشفىة رفاتوفي تكاليفها ج اردإيتم التي والمستشفى لك خودثناء أطباء األيقدمها التي 

 .ةالمدارعاية الرخطة انظر  :الخطة

منًءاجزن تكوو (نجليزيةباللغة اإل) kp.org/facilitiesعلى ني واإللكترقعنا موعلى جة مدرة منشأأي  :الخطةة منشأ
تصال االجى يرالخطة، ت لمنشآالحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة ت منشآإن  .شبكتنا

 .عضاءاألخدمات مع 

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
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منًءاجزن ويكو (نجليزيةباللغة اإل) skp.org/facilitieعلى ني واإللكترقعنا موعلى ج مدرمستشفى أي  :مستشفى الخطة
جى يرالخطة، لمستشفيات الحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة مستشفيات إن  .شبكتنا

 .عضاءاألخدمات مع تصال اال

Kaiserويشغلها يملكها لية صيد :لية الخطةصيد Permanente  كتاب إلى ع جوالرجى ير .بتخصيصهام نقورى خألية صيدأو
الخطة ليات بصيدقائمة على ل للحصو (نجليزيةباللغة اإل)kp.orgعلى ني واإللكترقعنا موعلى ت المنشآدليل أو شادات اإلر
جى يرالخطة، ليات لصيدالحالية اقع الموعلى ف للتعر .شعارإن بدوت وقأي في للتغيير ضة عرالخطة ليات صيدإن  .منطقتكفي 

 .عضاءاألخدمات مع تصال اال

الخدمات لتقديم يتعاقد خص مرطبيب أي أو ، Medical Groupلدى ظف مونيكوخص مرطبيب أي  :طبيب الخطة
 .الخطةضمن طباء أن ويعتبرال حالة اإلخدمات لتقديم فقط معنا ن المتعاقدوطباء األ .عضاءلألبالتغطية لة المشمو

عاية رفر موأي أو للخطة تابعة لية صيدأو الطبية عة المجموأو للخطة تابع طبيب أو للخطة تابع مستشفى  :فر تابع للخطةمو
Kaiserم يقور آخصحية  Permanente  للخطةتابع فر كموبتعيينه. 

 .ئةطارطبية حالة ار استقربعد تتلقاها التي الخدمات  :الحالةار استقربعد ما خدمات 

من افقة موعلى ل الحصوبك الخاص  PCPعلى يجب  (:المسبقذن اإلأو )المسبقة افقة المو
Southern California Permanente افق تولن  .معينةخدمات تلقيك قبل الطبية عة المجمو
Southern California Permanente الخدمات على افق تون ول .تحتاجهاالتي الخدمات على إال الطبية عة المجمو

يفرموخالل من ءمة مالأكثر أو مماثلة خدمات على ل الحصويمكنك نه بأاعتقدت اذإكين مشارغير فرين مومن المقدمة 
 .Kaiser Permanente  منافقة موعلى ل الحصوفعليك  .افقةموحالة اإلُعدتوال

Southern California Permanente الطبيةعة المجمو. 

 .التغطيةتكلفة التغطية، لقاء ع المدفوالمبلغ  :قسط

 .فرموجانب من فة صوالمودوية األتغطية  :الطبيةصفات الودوية أتغطية 

.طبيةصفة وتتطلب ال التي دوية األف بخالفه، لصرخص مرفر مومن ارأمن القانوجب بموم يستلزاء دو :الطبيةصفات الودوية أ ً

الصحية الخطة هذه من معتمدة دوية األمن ة مختارقائمة  )Preferred Drug List, PDL(:المفضلة دوية األقائمة 
.دويةاألبكتيب اًضيأتسمى و .لكدوية أف بصرمر يأأن لطبيبك يمكن منها و

 .عتياديةاالعاية الراجع ر :ساسيةاألعاية الر

ورمأمعظم في معه تتعامل الذي خص المرعاية الرفر مو )Primary Care Provider, PCP(:ساسية األعاية الرفر مو
بعض ج تحتا .إليهاج تحتاالتي عاية الرعلى ل الحصوفي بك الخاص  )PCP( ساسيةاألعاية الرفر موك يساعد .الصحيةعايتك ر
 :التاليةت الحاالباستثناء عليها، مسبقة افقة موإلى عاية الراع ونأ

ئ ارالطوت حاال 	

ليد التو/النساءعاية رإلى الحاجة  	

الحساسة الخدمات إلى الحاجة  	

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

https://healthy.kaiserpermanente.org/doctors-locations?searchtype=locations&kp_shortcut_referrer=kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org/
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ة سراألتنظيم عاية رإلى الحاجة  	

:يليمما ًايأبك الخاص  )PCP( ساسيةاألعاية الرفر مون يكوأن يمكن 
عام س ممار 	

باطني طبيب  	

طفال أطبيب  	

رة سأطبيب  	

ليد تو/نساءخصائي أ 	

 )RHC(ريفية صحية عيادة أو  )FQHC( اًاليفيدرمعتمد صحي كز مر 	

س ممارض ممر 	

طبيب مساعد  	

عيادة  	

أو الخدمات بعض لتقديم افقة موعلى ل الحصوالصحية عاية الرفر موعلى يملي سمي راء جرإ (:المسبقةافقة المو)المسبق ذن اإل
 .اءاتجراإل

 .الجسممن د مفقوء زجستبدال البالجسم مثبت اصطناعي جهاز  :تعويضيجهاز 

Kaiser.شبكة في فرين بالموقائمة  )Provider Directory(:فرين المودليل  Permanente 

عليك مباشر خطر في اء سولتتسبب الكافي بالقدر شديدة أو ة خطيراضه عرأن تكوعقلي اب اضطر :ئةالطارالنفسية الطبية الحالة 
 .العقلياب ضطراالبسبب الملبس أو ى، والمأأو الطعام، استخدام أو فير توعن مباشر، بشكل ك، عجزأو خرين اآلعلى أو 

 .الحادةت للحاالنفسي مستشفى إلى أو عام مستشفى داخل نفسية حدة وإلى عضو نقل ئة الطارالنفسية الخدمات تتضمن قد 
لن النقل ان المعالج فر المويعتقد ذلك، إلى ضافة باإل .ئةطارنفسية طبية حالة حدة تقليل أو تجنب ل جأمن النقل هذا يتم 

 .العضوحالة ر تدهوعنه ينجم 

الصحي، ضع الوتحليل ى، خرأاءات جرإبين من ذلك، يتضمن  .ككلالسكان تستهدف صحية خدمات  :العامةالصحة خدمات 
هب التأوالصحي، ف الصروالبيئة حماية والمعدية، اض مراألمكافحة وقاية، الوخدمات والصحة، تعزيز والصحي، اف شراإلو
 .المهنيةالصحة وث، ارللكوستجابة االو

 .حالتكلمعالجة ئم مالوسة الممارمنطقة في هل مؤطبيب  :هلالمؤفر المو

ء من جسمك. قد تحدث هذه المشكلة بسبب عيب خلقي ن هناك مشكلة في جزاحية عندما تكوالعمليات الجر :ميميةالتراحة الجر
فضل.و يعمل بشل أأًء يبدو طبيعياا جعل ذلك الجزم طبيزمن الالصابة. وو إض أو مرأ ً

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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اعونأبعض تتطلب  .رآخفر مومن عاية الرعلى ل الحصويمكنك ه نإبك الخاص  PCPساسية األعاية الرفر مول يقوعندما  :حالةاإل
ول حالمزيد فة لمعر "(عايةالرعلى ل الحصوكيفية  3 )"الفصل انظر  .مسبقةافقة مووحالة إبالتغطية لة المشموالخدمات وعاية الر

 .المسبقةافقة الموأو ت حاالاإلتتطلب التي الخدمات 

.عتياديةاالرية الدوالمتابعة عاية رمثل عاية رأو طفال األفاه رات زيارأو ا طبيمة زالالالخدمات وقائية الوعاية الر :عتياديةاالعاية الر ً
 .الصحةت مشكالمن قاية الوإلى عتيادية االعاية الرتهدف و

عاية الري فرمومن العديد فيها ليس منطقة في صحي كز مر )Rural Health Clinic, RHC(:الريفية الصحية العيادة 
 )RHC(.الريفية الصحية العيادة من قائية الوعاية الروساسية األعاية الرعلى ل الحصويمكنك  .الصحية

اجنسيلة المنقوى العدووة سراأللتنظيم ا طبيمة زالالالخدمات  :الحساسةالخدمات  ًً
 )Sexually Transmitted Infection, STI( جهاضاإلت حاالوالجنسي عتداء االواإليدز /البشريةالمناعة نقص س وفيرو. 

 .فاةالوعنها تنجم د وقجها عاليتم أن يجب حالة أو رض م :الخطيرض المر

ن، فنيوأو /ون، ضوممريقدمها بالتغطية لة مشموخدمات  :الماهرالتمريض عاية ر
 .عضاءاألد حأل منزفي أو ماهر تمريض ة منشأفي قامة اإلثناء أن خصومرن معالجوأو /و

 .فحسببين المدرالصحة خصائيي أيد على م اليوفي ساعة  24مدار على تمريضية عاية ريقدم مكان  :الماهرالتمريض ة منشأ

العظامح راجم يقوالمثال، سبيل على  .الصحيةعاية الرت مشكالمن معينة ا ًاعنوأيعالج طبيب  (:خصائياألالطبيب أو )خصائي األ
معظم في  .القلبت مشكالالقلب طبيب ي يداوبينما الحساسية، ت حاالالحساسية خصائي أويعالج ة؛ رالمكسوالعظام ج بعال

 .خصائيأإلى تذهب حتى بك الخاص  PCPمن حالة إإلى ج ستحتات، الحاال

 :المتخصصةالعقلية الصحة خدمات 
 :المقيمينغير ضى المرخدمات  	

 (جالعالفي ك المشاروهيل، التأعادة إوج، العالوالخطة، ع ضووالتقييمات، )العقلية الصحة خدمات  ♦

ائي الدوالدعم خدمات  ♦

مية اليوجية العالالمكثفة الخدمات  ♦

مية اليوهيل التأعادة إخدمات  ♦

مات زاألت وقالسريع خل التدخدمات  ♦

مات زاألفي ار ستقراالدعم خدمات  ♦

المستهدفة الحالة ة دارإخدمات  ♦

جية العالكية السلوالخدمات  ♦

 )Intensive Care Coordination, ICC(المكثفة العناية تنسيق  ♦

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

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

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(
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 :ليةالمنزالخدمات  	

لية المنزالبالغين ج العخدمات  ♦

لية المنزمات زاألج العخدمات  ♦

 :المقيمينضى المرخدمات  	

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالحاد النفسي ض المرخدمات  ♦

المستشفيات في المقيمين ضى للمرالمتخصصة النفسي ض المرخدمات  ♦

النفسية الصحية ت المنشآخدمات  ♦

عايةالرفر موبين وبينك الهاتف طريق عن محددة ات زياروالفيديو طريق عن تفاعلية ات زيار :عدُبعن الصحية عاية الرات زيار
 .بكالخاص 

ضالمرسار اذإل أقأو احد وعام خالل فاة الوفي الغالب في ستتسبب وعكسها يمكن ال طبية حالة  :تالموإلى المفضي ض المر
 .الطبيعيه مسارفي 

إلى حاجتك ح إلحامدى تحديد ض بغرفحص اء جرإعلى ب مدرض ممرأو طبيب اسطة بوصحتك تقييم  (:الفحصأو )ز الفر
 .عايةالر

عاية ئة التي تتطلب راض غير الطارمرو األصابات أو اإلت أج الحاالالخدمات المقدمة لعال (:العاجلةالخدمات أو )العاجلة عاية الر
ل إليهم صوو ال يمكن الوو الشبكة غير متاحين أفرذا كان موج الشبكة إفر من خارعاية عاجلة من مون تحصل على رطبية. يمكن أ

ا.ًقتمؤ

ميكنك االتصال بخدمات األعضاء عىل الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. االتصال مجاين.
نعمل 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع )ما عدا العطل الرسمية(.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين kp.org )باللغة اإلنجليزية(

kp.org



ًغة عمداكت فارهذه الصفحة تر 



      

 

عضاء كز اتصال خدمة األمر

ع سبويام في األسبعة أم وساعة في اليو 24ح ، متا(711قم تصال بالراال TTYيمكن لمستخدمي خدمة )1-800-464-4000

 (.سمية)ما عدا العطل الر

kp.org(نجليزيةباللغة اإل) 

kp.org
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