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حیه اصل

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

L.A. Care Health Plan ت کشازKaiser Foundation Health Plan, Inc. هایسالای بر

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

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

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

 .نهاآدن کرجایگزین یا است عات اطلدن وافزع نواز تغییر 

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

 2 افزوده شدن پاراگرافی ذیل سرفصل »رویه کار طرح شما« در فصل 
 .استشده ده وافزاعضا اهنمی رکتابچه  2فصل در  »شمرح طکار ویه ر«فصل سذیل زیر مت 

شبکه در دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن شش پوتحت خدمات از ی داررخوبرهای ویهرو ایا مزدریافت های مشیخط 
مان سازدن کروض عه نحوص خصودر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدداشته ت تفاو L.A. Care Health Planدهنده ائهار
به  L.A. Care Health Planاعضای خدمات با هفته ز رو 7در و زی روشبانهرت وصبه انید تومیهستید، خدمات دهنده ائهار

.بگیریدتاس  TTY) 711(9909-839-888-1ه شمر

 )نحوه دریافت خدمات درمانی( در مورد زمان و مسافت سفر 3 بخش جدید در فصل 
 .استشده اضافه اعضا اهنمی رکتابچه به مانی درخدمات دریافت ای برسفر مسافت و مان زرد ومدر زیر صیف تو

مانی درخدمات دریافت ای برسفر مسافت و مان ز

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

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

497608163LaFr 
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سی دستمعیار «نام بهی دیگرمعیار سازیم، اهم فرسفر مسافت و مان زهای معیاراین ب چوچاردر ا رمانی درخدمات انیم نتوما اگر 
 kp.orgرس دآبه  ًلطفاتان، گیندزمحل در مسافت و مان زهای معیارمشاهده ای بر .دگیرار قراستفاده رد وماند تومی »جایگزین

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

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

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

 )نحوه دریافت خدمات درمانی 3 های فوری در بخشجایگزین شدن بخش مراقبت)
مت این از  .ودشمی 2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه در طه بومرصیف توجایگزین حیه اصلاین در  »ریوفهای اقبتمر«صیف تو

 .کنیداستفاده ود خشش پوجع مران عنوبه 

ری وفهای اقبتمر

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

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

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

 .ردکاهد نخوداخت پرا رشم اقبتی مرخدمات هزینه 

ن وارمت سلهای رحطایگان رتلفن ه شمربا است، ن وارمت سلای برری وفهای اقبتمرع نواز مانی درخدمات به شم نیاز اگر 
ها ستانشهرایگان رهای تلفنه شمرتام یافت ای بر .بگیریدتاس است، س دستدر هفته ز رو 7و ز روشبانهساعت  24که ستان شهر
 http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxرس دآبه نلین، آرت وصبه 
 .ناییدع وجر )انگلیسیبه (

اقبت مربه دیگر اینکه از پس ا رشبکه از ج خارگان دهندائهاراز پ آفالواقبت مرشش، پوتحت ام بادوشکی پزات تجهیزاستثنای به ما 
از ج خاردهنده ائهارد، خوری وفاقبت مربا تبط مرام بادوشکی پزات تجهیزبه نیاز رت وصدر  .دهیمنیشش پوباشید، نداشته نیاز ری وف

 .کنددریافت ما از تأییدیه پیشباید شم شبکه 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  2019حیه سال از اصل 2صفحه 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.kp.org


                    
            

        
                   

                  

  

  

  

                     
                     

  

                 
                       

              
         

                   
               

                     
                

                 
                        

                     
           

                       
     

     

 )نحوه دریافت خدمات درمانی 3 جایگزین توصیف »خارج از شبکه« در فصل)
سال اعضا اهنمی رکتابچه در طه بومرصیف توجایگزین حیه اصلاین در  »شمخانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خار«خدمات صیف تو

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

شم خانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خار

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

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

انسی ژراوهای اقبتمر	·

ری وفهای اقبتمر	·

حساس مانی درخدمات 	·

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

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

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

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

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

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

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

ه شمربا شم، خانه منطقه از ج خاریا شبکه از ج خارگان دهندائهاراز دریافت قابل خدمات رد ومدر ال سؤداشت رت وصدر 
1-800-464-4000)711 (TTY  بگیریدتاس. 
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 )مزایا و خدمات 4 اضافه شدن توصیفات جدیدی از مزایا به فصل)
 .ندشومیشم بیمه شش پوو ایا مزص خصودر اعضا اهنمی رکتابچه در د جوموعات اطلضمیمه که هستند جدیدی های بخشزیر جات مندر

  نگسالربز هایاکسنو	

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

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

  )اییشنو( یلوژدیواو	

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

  ال تپار و الا ت تغذیه	

ما  .نباشدپذیر امکانعادی دن رخوغذا شکی، پزمشکل یک دلیل به که ود رمیبکار اقعی مودر بدن به سانی غذارهای روشاین 
 .دهیممیار قرشش پوتحت باشد داشته شکی پزرت وضکه تی رصودر ا رال نتپارو ال انتای تغذیهت لمحصو

  یلوژوراو و میاستو تلمحصو	

 .باشندشده تأیید شم ای برقبل از باید ی لوژوراوو می استوم ازلو

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

شبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن هستند  )تأییدیهپیش(قبلی ز مجودریافت م مستلزکه خدماتی  :جهتو
مان سازدن کروض عه نحوص خصودر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدت متفاو L.A. Care Health Planگان دهندائهار
 L.A. Care Health Planاعضای خدمات با هفته ز رو 7در و زی روشبانهرت وصبه انید تومیهستید، خدمات دهنده ائهار

 .بگیریدتاس  TTY) 711(9909-839-888-1ه شمربه 

مت سلزش ومآ

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

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



                        
                      

    

                     
                     

          

  

                    
     

                    
            

 

   
  

       

                

  

  
  

 

 
  

   
  

     

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

 ).مآسو دیابت نظیر (

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

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

جنسیت تغییر خدمات 

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

 )مزایا و خدمات 4 جایگزین توصیفات مزایا در فصل)
صیفات تومشاهده ای بر ًلطفا .استمده آ 2019-2020سال اعضا اهنمی رکتابچه در که ند شومیصیفاتی توجایگزین زیر های بخش

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

  دیالیزهمو/دیالیز خدمات	

 دهیم. ما خدمات همودیالیز )دیالیز مزمن(های دیالیزی را که از نظر پزشکی ضروری هستند، پوشش میما درمان
 دهیم. باید از تمام معیارهای پزشکی که توسطو خدمات دیالیز صفاقی را هم پوشش می Medical Group و

 مرکز خدمات دیالیز تدوین شده است برخوردار باشید.

 موارد خارج از پوشش ما:

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

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

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

 تأییدیه نیاز دارند. اقالم دارای ضرورت پزشکی که از طرف پزشک برایتان تجویزتجهیزات پزشکی بادوام به پیش
 گیرد. محصول موردنظر باید در حدی ضرورت داشته باشد که به شما در انجامشده باشد تحت پوشش ما قرار می

 های روزمره کمک کند یا از ناتوانی جسمانی عمده پیشگیری نمایدفعالیت.

 ما خرید یا اجاره لوازم پزشکی، تجهیزات و سایر خدماتی که به تجویز پزشک نیاز دارد را در صورتی پوشش
 دهیم که آن وسیله از نظر پزشکی ضروری بوده و از قبل برای شما تأیید شده باشد. پوشش به تجهیزاتمی

 کنیم.کند. ما فروشنده را انتخاب میاستانداردی محدود است که به میزان کافی نیازهای پزشکی شما را برآورده می
 دهیم، باید تجهیزات را به ما برگردانید یا قیمت آن تجهیزات رازمانی که تجهیزاتی را دیگر تحت پوشش قرار نمی

 طبق قیمت منصفانه آن در بازار به ما بپردازید.
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 دهیمموارد زیر را پوشش نمی:

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

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

بهداشتی ات تجهیز	·

ها رسانسوآیا نا سوهای حممنظیر شکی پزغیر م اقل	·

ماشین یا خانه تغییر و ح اصل	·

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

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

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

گان دهندائهارشبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن ویی دارعه مجمودهای هنمور :جهتو
L.A. Care Health Plan دهنده ائهارمان سازدن کروض عه نحوص خصودر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدت متفاو

ه شمربه  L.A. Care Health Planاعضای خدمات با هفته ز رو 7در و زی روشبانهرت وصبه انید تومیهستید، خدمات 
1-888-839-9909 )711 (TTY  بگیریدتاس. 

  اکتیکوپرکایر خدمات	

خدمات  .باشندمیدستی ی دستکاربا ات فقرن ستومان دربه د محدوی ولهستند، ما شش پوتحت اکتیک وپرکایرخدمات 
این در نیز مانی درگفتارو مانی درکاری، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدواکتیک وپرکایر

 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدوبا نیز ا رخدمات سایر شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمر

 :نددارا راکتیک وپرکایرخدمات از استفاده ای برزم لایط شزیر اعضای 

سال؛  21سن زیر کان دکو	·

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

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

ال د تأیید فدررمت موکز سلستان، یک مرهای سپایی بیمرمان دریافت خدمات در بخشتام اعضا در ز	·
 (Federally Qualified Health Center, FQHC)ستاییان ومت ریا کلینیک سل

(Rural Health Clinic, RHC) 

  پا ماندر خدمات	

احی، جرشکی، پزع نواز مان درو تشخیص  :ندگیرمیار قرشش پوتحت زیر د ارموای برشکی پزرت وضطبق پا مان درخدمات 
احی جرغیرمان درو ند شومیی جایگذارپا داخل که ها نتاندوو پا ک زوغشامل انسان، پای ی روبر الکتیکی و دستی، مکانیکی، 
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دریافت ا رود خعینک که مانی زاز اگر  .استشده شکسته یا فته، رت سق به شده، د مفقوعینکتان نه چگوکه دهید 
 .ودباهد خو )دلر 80تا (قبلی عینک قاب شکل همن به جدید عینک قاب د، گذرمیماه  24از کمت اید دهکر

  هالنز	

 کندلنزهای عینک جدید یا تعویضی را دولت ایالتی تهیه می.

  عینک فریم	

 80 تر است. اگر فریمی انتخاب کنید که قیمت آن بیش ازدالر یا کم 80 های جدید یا تعویضی که قیمت آنهافریم
 دالر را بپردازید 80 التفاوت قیمت فریم ودالر باشد، باید مابه.

  صمخصو تاسی هایلنز	

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

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

هستید ظف موالبته  .ردکاهیم خوتهیه ایتان بر ًمجدداند، شودیده دزیا گم باشند داشته شکی پزرت ضایتان برکه شم های لنزاگر 
 .بدهیدما به هایتان لنزشدن دیده دزیا شدن گم نگی چگواز شی ارگز

 L.A. Care Health Planگان دهندائهارشبکه عضو دهنده ائهارهای مانسازمیان است ممکن ها لنزمجدد تهیه انین قو :جهتو
رت وصبه انید تومیهستید، خدمات دهنده ائهارمان سازدن کروض عه نحوص خصودر عاتی اطلکسب به مایل اگر  .باشدت متفاو
 TTY) 711( 9909-839-888-1ه شمربه  L.A. Care Health Planاعضای خدمات با هفته ز رو 7در و زی روشبانه
 .بگیریدتاس 

 های مهمها و واژه)شماره 7 اضافه شدن تعریفی به فصل)
است شده اضافه اعضا اهنمی رکتابچه به زیر تعریف 

منطقه یا شملی نیای کالیفرمنطقه یا یعنی (اید دهکرنام ثبت نجا آدرکه  Kaiser Permanenteاز منطقه آن  :خانهمنطقه 
 ).جنوبینیای کالیفر
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 .باشندپا دهای عملکرکننده لکنتکه پا های نتاندوو ت عضل

   یزسو طب	

در من مزو مستمر یا شدید رد دحس کاهش یا ح اصلی، پیشگیرای برکه ا رشکی پزرت وضای دارنی زسوطب خدمات تام ما 
با چه (نی زسوطب سپایی خدمات  .دهیممیشش پوباشند، ی رضومی عموو شده شناخته شکی پزمشکل یک د وجونتیجه 

اکتیک، وپرکایری، لوژدیواوخدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدو )آنن بدوچه و زن وسطریق از الکتیکی تحریک 
ر صدوبا نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درگفتارو مانی درکار

 .ناییمتأیید تأییدیه پیش

  ما یدرکار	

خدمات و اهنمیی رمان، درمانی، دری ریزنامهبرشغلی، مان درزیابی ارجمله از دهیم، میار قرشش پوتحت ا رمانی درکارخدمات ما 
ی، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است ماه در خدمات تبه مردو به د محدومانی درکارخدمات  .مانیدرکاربه ط بومرای هرمشاو
با نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پزرت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درگفتارو اکتیک وپرکایر

 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدو

  ما یدر گفتار	

ماه در خدمات تبه مردو به د محدومانی درگفتار خدمات  .دهیممیشش پوا رباشد ی رضوشکی پزنظر از که مانی درگفتار ما 
رت وضد دارامکان  .آیندمیحساب بهش شمراین در نیز مانی درکارو اکتیک وپرکایری، لوژدیواونی، زسوطب خدمات که است 

 .ناییمتأیید تأییدیه پیشر صدوبا نیز ا ردیگر خدمات از بعضی شکی پز

شکی پزچشمخدمات 

 :هستندما شش پوتحت زیر خدمات 

  چشم لمعمو معاینات	

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

  عینک	

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

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

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

 .استایگان ره شمراین با تاس  .بگیرید

ها قالبسایر 

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

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

جم شفاهی خدمات متر

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

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

 .استایگان ر



اطالعیه عدم تبعیض

با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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عیه عدم تبعیض اطل
Kaiserن است. قائل شدن تبعیض مغایر با قانو Permanente ندی وق شهربط در حیطه حقوالی ذیرانین ایالتی و فدراز قو

ایش هل، جنسیت، گرضعیت تأبان، سن، وست، ملیت اصلی، اعتقادات، اجداد، مذهب، زنگ پواد، رده و بر اساس نژتبعیت کر
ن ج در قانوه دیگر طبق تعریف مندروانی جسمی یا ذهنی، یا تعلق به هر شخص یا گرمت، ناتوضعیت سلجنسی، هویت جنسی، و

Kaiser ً؛ ضمنا)دگذارت نمیاستثنا یا تفاو(د شوتبعیض قائل نمی 422.56زا ج Permanente بان هنگ و زمتناسب با فر
Kaiserد. اهد کرشش خوائه خدمات تحت پواقدام به ار Permanente: 

ائه ایگان ارهای رار کنند، کمکقرتباط برستی ارانند با ما به درتولیت هستند و نمیچار معلوبه کسانی که د	●
نماید، خدماتی مانند: می

ه بان اشارای زفهجم حرمتر●	

نیکی قابل وهای الکترمتتی، فرهای صوشت، فایلخط بریل، چاپ در(های دیگر عات کتبی در قالبائه اطلار●	
 )هامتسی و سایر فردستر

نها انگلیسی نیست؛ خدماتی مانند: بان اصلی آای کسانی که زایگان بربانی رائه خدمات زار	●

ای فهجمان شفاهی حرمتر●	

های دیگر بانب به زعات مکتواطل●	

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه ت نیاز به این خدمات، با بخش خدمات اعضا به شمارردر صو

Kaiserاگر معتقدید  Permanente ست، ملیت اصلی، نگ پواد، رده یا به شکلی بر مبنای نژتاهی کرائه این خدمات کودر ار
انی جسمی یا مت، ناتوضعیت سلایش جنسی، هویت جنسی، وهل، جنسیت، گرضعیت تأبان، سن، واعتقادات، اجداد، مذهب، ز

ی رانید حضوتوتبعیض قائل شده است، می 422.56ا ن جزج در قانوه دیگر طبق تعریف مندروذهنی، یا تعلق به هر شخص یا گر
یا از طریق پست، فکس یا ایمیل، شکایتی تنظیم کنید: 

اکز عضو شبکه ایا در دفتر خدمات اعضا در یکی از مراست مزخوی/درم شکایت یا دعواز طریق تکمیل فر	●

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

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

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درب سایت ما به آم شکایت در واز طریق تکمیل فر	●

 با بخش خدمات اعضا تماس بگیرید. ًاهنمایی نیاز دارید، لطفاای تنظیم شکایت به راگر بر

https://healthy.kaiserpermanente.org
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ست، ملیت اصلی، جنسیت، سن یا نگ پواد، رط به تبعیض بر مبنای نژبواز تمام شکایات مرق مدنی ر حقول هماهنگی در امومسئو
ائه کمک به ماده ارق مدنی آر حقول هماهنگی در اموای تنظیم شکایت به کمک نیاز دارید، مسئواهد شد. اگر برانی مطلع خوناتو

شماست: 

Civil Rights Coordinator 
Kaiser Permanente 

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

ق مدنی به خدمات انسانی ایالت متحده، دفتر حقوه بهداشت و د ادارا نزق مدنی رط به حقوبوانید شکایات مرتوهمچنین می
 و )بان انگلیسیبه ز(https://ocrportal.hhs.govس درق مدنی به آتال شکایات حقورنیک و از طریق پووت الکتررصو

ح کنید: س یا تلفن زیر مطردرت پستی یا تلفنی با آریا به صو

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) 

باشد. مید جومو )بان انگلیسیبه ز(https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocrس درم شکایات در آفر

https://ocrportal.hhs.gov
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr


 
  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 
 

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

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

کامل مطالعه کنید.

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

 2019اهنمای اعضا ضیحات مهم در این کتابچه رات و توتغییر
های هماهنگ دهان و دندان اقبتمر

ایم. ده« منتقل کرMedi-Calای اد دارای افرها و خدمات دیگر برنامها به بخش »برشکی رط به خدمات دندانپزبوعات مرما اطل

Health Homes Program 

(در فصل  ایم. دادهار قر Health Homes Programد را در موعاتی ر، اطل)ایا و خدمات«»مز4

خدمات اطفال

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

(AB 1048)نامه های برودار II 

خانه وانید به دارتوشکتان میی خاص، شما یا پزهای تجویزوابطه با دارایم. در ردها اضافه کرنیا رن کالیفرتبط با قانوبان مرما ز
ده است به شما بدهد. شک تجویز کری که پزی نسبت به مقداری کمتری تجویزوبگویید دار

 ایالتیهای سیدادر

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

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



   

 

   

	 
	 
	 
	 
	  

  

	  

	 

ریتی اقبت فومر

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

 مهمهای هاژو

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

ح کز عضو طرمر	

ح ستان عضو طربیمار	

ح خانه عضو طرودار	

ح شک عضو طرپز	

ح دهنده عضو طرائهار	

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

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

شکی ت پزروای ضردار	



با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 
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Kaiserبه   Permanente 
مدید!آشخو

Kaiserازاینکه   Permanente اسطه »ا به ورL.A. Care Health Planاقبت بهداشتی دهنده مرائهان ار« به عنو
.L.Aاریم. دید، از شما سپاسگزد انتخاب کرخو Care Health Plan اد عضو ای افرمت برح سلیک طرMedi-Cal .است 

L.A. Care Health Plan تان به شما کمک د نیازراقبت بهداشتی مونیا، در دریافت مری با ایالت کالیفراز طریق همکار
Kaiserکند. می Permanente اقبت بهداشتی شما در دهنده مرائهان اربه عنوL.A. Care Health Plan باشد. می

اهنمای اعضا کتابچه ر

Kaiserاسطه شش بیمه شما به ون پواموعاتی پیراهنمای اعضا، اطلدر کتابچه ر Permanente ا با ن رآ ًبیان شده است. لطفا
ق د. همچنین حقواهد کرایا و خدمات کمک خود به شما در شناخت و استفاده از مزجوعات موانید. اطلر کامل بخودقت و به طو

Kaiserی از ان عضوهای شما به عنولیتو مسئو Permanente مت ه سلزهای خاص در حون تشریح شده است. اگر نیازدر آ
مایید.مطالعه فر ًا حتماد رشوط به شما میبوهایی که مرقسمت ًدارید، لطفا

 این »کتابچه راهنمای اعضا« همچنین »فرم افشای اطالعات به انضمام کتابچه راهنمای پوشش طرح« 
)»EOC/DF« Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form,( شود.نامیده می 

Kaiser هایمشیای است از قوانین و خطکتابچه مذکور خالصه Permanente و بر اساس قرارداد مابین 
Kaiser Permanente و L.A. Care Health Plan باشد. پوشش سالمت شما با توجه به قراردادمی

.L.A ما با  Care Health Plan از ًای از کتابچه راهنمای اعضا را مستقیماشود. اگر نسخهتعیین می 
L.A. Care Health Plan آن را کنار بگذارید و در عوض از کتابچه حاضر استفاده ًاید، لطفادریافت یا دانلود کرده 

 گذارد.را در اختیارتان می Medi-Cal ترین اطالعات مربوط به مزایا و پوششنمایید. این کتابچه راهنمای اعضا درست
.L.A هایی بین کتابچه دریافتی ازدر صورت وجود تفاوت Care Health Plan و کتابچه حاضر، همین کتابچه برای 

 راهنمایی شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 در آدرس اینترنتی Two-Plan ای از قرارداد نوعتوانید به نمونهمی
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx 

سی یابید. دستر )بان انگلیسیبه ز(

اهنمای اعضا ی از کتابچه رایگان دیگرفته و نسخه رتماس گر TTY) 711(4000-464-800-1ه انید با شمارتوهمچنین می
ا مشاهده نمایید. اهنمای اعضا ر، کتابچه ر)بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آباجعه به واست کنید، یا با مرخوا درر

سی به ه دستراست کنید یا نحوخوا درایی ما رمالکانه بالینی و اجرهای غیرویهها و رمشیایگان از خطای رانید نسخهتوهمچنین می
ا جویا شوید. سایت ما ربعات در واین اطل

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

Kaiser Permanente 711(4000-464-800-1ه الی دارید، با شماراهنمایی است. چنانچه سؤائه رماده ارآ(TTY
 در خدمت شما هستیم. تماس با این )کزسمی مرت ربه استثنای تعطیل(ز هفته ور 7ز و ورساعت شبانه 24تماس بگیرید. ما  

ایگان است. ه رشمار

اکز نید یا به بخش خدمات اعضا در یکی از مرنیز سر بز )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درت تمایل به آرانید در صوتومی
 kp.org/facilitiesس درسایت ما به آباکز در وها، به لیست مرسدرع از آای اطلبر(مایید اجعه فرح مرفعال طر

اکز، با ما تماس بگیرید. ست مرای از فهرای دریافت نسخه. بر)ع کنیدجور )بان انگلیسیبه ز(

اریم، سپاسگز
Kaiser Permanente 

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
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ح ی از طران عضوع کار به عنووشر .1

اهنمایی ه دریافت رنحو

Kaiser Permanente ال یا د باشید. چنانچه سؤاضی و خشنود استفاده رراقبت بهداشتی مواهد شما از خدمات مرخومی
!ا بشنویمنها رد دارید، مایلیم آمانی خوص خدمات درمشکلی در خصو

Kaiserخدمات اعضا   Permanente

Kaiserخدمات اعضا   Permanente ائه دهیم: انیم ارتوهایی که میاهنمایی است. کمکائه کمک و رماده ارآ

شش ط به خدمات تحت پوبوت مرالاسخگویی به سؤپ	

 (Primary Care Provider, PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهمک به انتخاب ارک	
د نیاز شما رمانی موای دریافت خدمات درع دادن محل مناسب براطل	

کنید بان انگلیسی صحبت نمیتی که به زرجمه شفاهی در صوائه خدمات ترار	

های دیگر ها و در قالببانعات به سایر زائه اطلار	

عات زیر با خدمات اعضا تماس بگیرید. ت نیاز به کمک، طبق اطلردر صو

 4000-464-800-1انگلیسی 	
 )جمه شفاهیبان با استفاده از خدمات ترز 150و بیش از (
 0616-788-800-1اسپانیایی 	
7585-757-800-1 چینیهای گویش	
(خط  	 TTY711:)تایپتله

ایگان است. ه ردر خدمت شما هستیم. تماس با این شمار )کزسمی مرت ربه استثنای تعطیل(ز هفته ور 7ز و ورساعت شبانه 24ما  
سایت ما دیدن کنید. ب، از و)بان انگلیسیبه ز(kp.orgس دراجعه به آانید با مرتوت تمایل میردر صو

.L.Aاهنمایی از دریافت ر Care Health Plan 

.L.Aص الی در خصواگر سؤ Care Health Plan 711(9909-839-888-1ه نها به شماردارید، با آ (TTY 
بگیرید. تماس 

https://healthy.kaiserpermanente.org
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Kaiserستن به ایط پیواجد شراد وافر Permanente 
Kaiser Permanente استخوه درص نحوعات بیشتر در خصوای کسب اطلکند. برنام اعضا نمیاقدام به ثبت ًمستقیما

Kaiserعضویت در   Permanente با خدمات اعضای ،L.A. Care Health Plan 9909-839-888-1ه به شمار 
مایید. تماس حاصل فر

(ID)های شناسایی تکار
Kaiserبا عضو شدن در   Permanenteت شناسایی از ، یک کارKaiser Permanente د. اهید کردریافت خو

 (Identification, ID)ت شناسایی م هستید کارها ملزاقبت بهداشتی یا دریافت نسخههنگام استفاده از خدمات مر
Kaiser Permanente ایای ت شناسایی مزاه کارا به همرر(Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal 

ای از نهاهتان داشته باشید. در اینجا نموا همرمت رهای سلتائه دهید. باید همیشه تمامی کاردار ارت شناسایی عکسو یک کار
Kaiserت شناسایی کار Permanente د: اهد بوت خورت شما به چه صوده شده تا به شما نشان دهیم کارروآ

نمونه نمونه

Kaiserت شناسایی اگر کار Permanente ل پس از تخصیص یافتن به ف چند هفته اوظرKaiser Permanente به 
ایتان ا برت جدیدی رفاصله با خدمات اعضا تماس بگیرید. کاردیده شد، بلسیب دید، گم شد یا دزتان آتسید یا اگر کارتان نردست

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه د. با شماراهیم کرسال خوار

ی از طرح ان عضوکت به عنوهای مشاراهر

L.A. Care کنند. ار میگزنها برد آه بهبواقص و نحوص نوای گفتگو در خصوا برنها جلساتی رهای شماست. آفمایل به شنیدن حر
ند. به جلسه بیایید! شوت میکت در این جلسات دعوم به شراعضای محتر

.L.Aمی ه عمورکمیته مشاو Care 

L.A. Care می ه عموران کمیته مشاوهی تحت عنووگرL.A. Care مندان ه از کارود. این گردر اختیار دارL.A. Care و 
.L.Aهای د در خط مشیه ایجاد بهبوص نحوه به بحث و گفتگو در خصوود. این گرشون شما تشکیل میاعضایی همچو Care 



حری از طعضوان وعنع کار به ورش | 1

 3صفحه  

با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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 ًه باشید، لطفاوی از این گرد. چنانچه مایل هستید عضوا بر عهده دارمت رح سلت اعضا و طردن مشکلح کرظیفه مطرد و ودازپرمی
 تماس بگیرید. TTY)711(9909-839-888-1ه با شمار

.L.A (RCAC)ای ه جامعه منطقهرهای مشاوکمیته Care 

(Regional Community Advisory Committee, RCAC)ای ه جامعه منطقهرده کمیته مشاویاز L.A. Care 
ا عاتی رانند اطلنها این است که اعضا بتو. هدف آ)دشوک« تلفظ میَت »رربه صو (RCACد د دارجونجلس وستان لس آدر شهر

.L.Aه به هیئت مدیر Care د.ثیر گذارنها تأها و اقدامات آنامهها، برویهها، ری خط مشیوت امکان، ررانتقال دهند تا در صو

 :RCACاعضای  

.L.Aی اعضای واقبت بهداشتی که رمت و خدمات مرت سلد مشکلردر مو	 Care کنند گذار است صحبت میاثر

.L.Aه با هیئت مدیر	 Care کنند مینی ایزر

کنند.دهند و تقویت میاقبت بهداشتی تعلیم میه مسائل مرزا در حوامعه رج	

.L.A متشکل است از اعضای RCACهای د. کمیتهشوار میگزیک ماه در میان بر RCACجلسات   Careهای مان، ساز
.L.Aر که با اعضای محوجامعه Care ص عات بیشتر در خصوای کسب اطلاقبت بهداشتی. برگان مردهندائهند، و اری دارهمکار
.L.Aکت در جامعه ی و مشاراحد »همکار، با وRCACهای کمیته Care888-1ایگان ه ر« به شمار-LA-CARE2 

مایید. تماس حاصل فر )1-888-522-2732(

ه جلسه هیئت مدیر

.L.Aهای مشیه نسبت به خطهیئت مدیر Care کت داشته انند در این جلسات شرتواد میکند. کلیه افری میگیرتصمیم
عات بیشتر، با ای کسب اطلد. برشوار میگزبعد از ظهر بر 2س ساعت أشنبه هر ماه رلین پنجه در اوباشند. جلسات هیئت مدیر

L.A. Care مایید. تماس حاصل فر 1250-694-213-1ه به شمار
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مت شما ه طرح سلباردر .2

مت ر اجمالی بر طرح سلومر

L.A. Care Health Plan ادی که عضو ای افرمت است برح سلیک طرMedi-Cal ح ده خدماتی طردر محدو
مت ح سلده خدماتی طرکدها، به تعریف »محدوع از لیست زیپای اطلهستند. بر L.A. Care Health Planمت سل

L.A. Care Health Plan در فصل »)  از طریق L.A. Care Health Planع کنید. جور )های مهم«هاژها و وه»شمار7
کند. تان به شما کمک مید نیازراقبت بهداشتی مونیا، در دریافت مری با ایالت کالیفرهمکار

.L.Aمت ح سلطر Care Health Plan شده شما در های مدیریتاقبتح مرطرMedi-Cal است و 
Kaiser Permanente اقبت بهداشتی شما در دهنده مرائهان اربه عنوL.A. Care Health Plan قتی باشد. ومی
Kaiser Permanente شکی های پزاقبتنامه مرا از طریق برد رمانی خوگیرید خدمات درا انتخاب کنید، یعنی تصمیم میر

Kaiserگان دهندائها از ارما دریافت کنید. شما باید بیشتر خدمات ر Permanente عات بیشتر در ای اطلدریافت کنید. بر
Kaiserگان خدمات اعضا انید با یکی از نمایندتود، میاقبت بهداشتی خودهنده مرائهص ارخصو Permanente .صحبت کنید 

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه با ما به شمار

.L.Aص الی در خصواگر سؤ Care Health Plan ه نها به شمارز هفته با آور 7ز و ورساعت شبانه 24انید تودارید، می
 تماس بگیرید. 1-888-839-9909

شش بیمه شما ع و اتمام پوومان شرز

Kaiser به L.A. Care Health Planقتی از طریق و Permanente ت شناسایی لً باید کارشوید، اصوملحق می
Kaiser Permanente (Identification, ID) د در ف دو هفته از عضویت خوا ظررKaiser Permanente 

ا نشان دهید. ت رکنید، این کاراجعه مینه خدمات مرگوای استفاده از هربار که برهر ًدریافت کنید. لطفا

Kaiser از Medi-Calشش ع به دریافت خدمات تحت پووانید شرتوتان میل ماه بعد از عضویتز اوواز ر Permanente 
.L.Aعات بیشتر، با ای کسب اطلنمایید. بر Care Health Plan تماس بگیرید. 9909-839-888-1ایگان ه ربه شمار 

Kaiserتان در انید به عضویتتواهید میمان که بخوهر ز Permanente ای ردهنده دیگرائهپایان دهید و ار
.L.Aدر شبکه   Care Health Plan مان خدماتی دیگر، با ای کسب کمک در انتخاب یک سازانتخاب کنید. بر

L.A. Care Health Plan 711(9909-839-888-1ه به شمار(TTY س درتماس بگیرید یا به آlacare.org 
د. شما لغو شو Medi-Calنامه است کنید برخوانید درتومایید. همچنین میاجعه فرمر )بان انگلیسیزبه (

http://lacare.org/
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.L.Aا داریم که از ایط زیر این حق رما در شر Care Health Plan ی در شبکه دهنده دیگرائها به اراهیم شما ربخو
انتقال دهد: 

Kaiserمندان فتار شما ایمنی کارر	 Permanente ا اکز عضو شبکه رال داخل مریا هریک از اشخاص یا امو
کند تهدید 

اکز عضو شبکه شوید؛ یا دهنده عضو شبکه یا یکی از مرائهقت از ارتکب سرمر	

ت شناسایی ی از كاره دهید شخص دیگرائه کنید یا اجازای نامعتبر ارای مثال نسخهی کنید، بردارهبراقدام به کل ًعمدا	
Medi-Cal یا Kaiser Permanente شما استفاده كند 

.L.Aاگر  Care Health Plan اهد داد. ع خوت کتبی به شما اطلری منتقل کند، به صودهندۀ دیگرائها به ارعضویت شما ر

.L.Aایطی ممکن است در شر Care Health Plan و Kaiser Permanente سانی کنند. رانند به شما خدماتدیگر نتو
L.A. Care Health Plan ا لغو کند: شش شما رایط زیر پوم است در شرملز

.L.Aده خدماتی ج از محدوشما به خار	 Care Health Plan نقل مكان كنید 

ندان باشیددر ز	

 نباشید Medi-Calدیگر عضو  	

ل استثنا باشید های شمونامهخی از برایط براجد شرو	

 )نیهبه استثنای کلیه و قر(ند عضو یکی از اعضای اصلی بدنتان داشته باشید نیاز به پیو	

.L.Aد حیت شما نزاگر صل Care Health Plan و عضویت شما در Kaiser Permamente خاتمه یابد، ممکن است 
ص خدمات عات بیشتر در خصوای اطلها خدمات دریافت کنید. برنامهیا سایر بر Medi-Calانه نامه کارانید از برهمچنان بتو

ع کنید. جوکند« در این فصل رائه نمیار Kaiser Permanenteدی که ارفصل »مور، به سرکومذ

اکز های بهداشتی در مراقبتدارید که از خدمات مررخومریکایی هستید، از این حق برست آخپواگر سر
Indian Health Service انید توها، هم میاقبت بهداشتی از این مکانی از خدمات مرداررخودار شوید. حین بررخوبر

Kaiserا در د رعضویت خو Permanente ند که از عضویت ا دارمریکایی این حق رستان آخپوا لغو کنید. سرن رحفظ و هم آ
ج د خارمت خوهای سلحمانی، از طری کنند، یا به هر دلیلی و در هر زددارخو Medi-Calشده های مدیریتاقبتح مردر طر

(ح عادی ند و به طرشو Medi-Calعات بیشتر، با دند. جهت کسب اطلگرباز )انهداخت کارپرIndian Health Service به 
 www.ihs.govس دربه آ Indian Health Serviceسایت بفته یا به وتماس گر 3927-930-916-1ه شمار

نمایید. اجعه مر )بان انگلیسیبه ز(

ویه کار طرح شما ر

L.A. Care Health Plan های بهداشتی اقبته خدمات مرمت است که با ادارح سلیک طر
د. داد دارارقر (California Department of Health Care Services, DHCS)نیا کالیفر

L.A. Care Health Plan شده است و های مدیریتاقبتح مریک طرKaiser Permanente دهنده ائهان اربه عنو
.L.Aاقبت بهداشتی شما در مر Care Health Plan باشد. می

د مانی با هزینه کم که ضمن بهبوای استفاده از منابع خدمات بهداشت درشی است بروشده رهای مدیریتاقبتهای مرحطر
Kaiserمانی نیز هست. ع خدمات، ضامن کیفیت خدمات درسی به این نودستر Permanente ا از طریق د رخدمات خو

Kaiserگان شبکه دهندائهار Permanente ا در مانی مطلوبی رکنند تا خدمات دری مینها همکاردهد. آائه میبه شما ار

https://www.ihs.gov/
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Kaiserقتی ار دهند. وتان قراختیار Permanente ا از طریق د رمانی خوگیرید خدمات درا انتخاب کنید، یعنی تصمیم میر
Kaiserگان عضو شبکه دهندائها از ارشکی ما دریافت کنید. شما باید بیشتر خدمات رهای پزاقبتنامه مربر Permanente 

تند از: ج از شبکه دریافت کنید عبارگان خاردهندائهانید از ارتودریافت کنید. تنها خدماتی که می

 Indian Health Serviceاکز اقبتی در یکی از مرخدمات مر	
ح شش طرنس تحت پولمبوانسی آژرخدمات او	

ح شش طرضعیت بیمار تحت پوهای پس از تثبیت واقبتی و مرارخدمات اضطر	

ح شش طراده تحت پوخدمات تنظیم خانو	

ح شش طرج از منطقه تحت پوی خاررهای فواقبتمر	

ج از شبکه گان خاردهندائهع به ارجاار	

شش اقبتی حساس تحت پوبعضی از خدمات مر	

مت محلی های سلشکی در بخشی از نظر پزرودن ضراکسن زو	

ال د تأیید فدررمانی موکز درا از طریق مرانید بعضی خدمات خاص رجه: ممکن است بتوتو
(Federally Qualified Health Center, FQHC) ه خدمات بارع بیشتر درای اطلدریافت کنید. برFQHC با ،

L.A. Care Health Plan .تماس بگیرید 

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

 Kaiser Permanenteساز و کار  	
د دنیاز خورمانی موه دریافت خدمات درنحو	

دهنده، و ائهه دریافت نوبت از ارنحو	

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

عات بخش انید اطلتوتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه عات بیشتر، با شمارجهت کسب اطل
 مشاهده نمایید. )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درنلین در آت آرا به صوخدمات اعضا ر

.L.Aص عات بیشتر در خصوای کسب اطلبر Care Health Plan711(9909-839-888-1ه نها به شمار، با آ(TTY 
 )بان انگلیسیبه ز(LACare.orgس درنلین در آت آرا به صوعات بخش خدمات اعضا رانید اطلتوتماس بگیرید. همچنین می

مشاهده نمایید. 

دهنده خدمات ائههای ارمانتغییر دادن ساز

Kaiserد ا نزد رانید عضویت خوتواهید میمان که بخوهر ز Permanente دهنده ائهلغو کنید و ار
L.A. Care Health Plan د تغییر دهید. با ای خوا بررL.A. Care Health Plan 9909-839-888-1ه به شمار 

)711(TTY ساعته 24نها ض کنید. آا عواقبت بهداشتی ردهنده مرائهاهید ارخوع دهید که مینها اطلتماس بگیرید و به آ 
اهدز ماه بعد اتفاق خوولین رقات، در اود. بیشتر اوگیرت نمیرفاصله صوماده پاسخگویی هستند. این تغییر بلز هفته آور 7و 

.L.Aافتاد.   Care Health Plan رید ن هنگام مجبواهد داد. تا آع خوا به شما اطلدهنده جدید رائهتان در ارع عضویتوشر
Kaiserا از د رخدمات خو Permanente .دریافت کنید 

https://healthy.kaiserpermanente.org
http://lacare.org/
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د ا نزی ررح فواست تعیین طرخوانید درتوج شوید، میخار Kaiser Permanenteتر از اهید سریعخواگر می
L.A. Care Health Plan ای ی باشد، نامهرح فوانین تعیین طرتان مطابق با قواستخوای درح کنید. اگر دلیل شما برمطر

د. اهید کرا دریافت خوح رمبنی بر تغییر طر

مت های سلتغییر دادن طرح

.L.Aانید از تواهید میمان که بخوهر ز Care Health Plan ای ندید. بری بپیومت دیگرح سلج شوید و به طرخار
 TTY)7077-430-800-1(4263-430-800-1ه به شمار Health Care Optionsح جدید، با انتخاب یک طر
س درانید تماس بگیرید یا به آتوبعد از ظهر می 5 صبح الی 8شنبه تا جمعه، از های دوزوتماس بگیرید. ر

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov)اجعه نمایید. مر )بان انگلیسیبه ز

.L.Aای لغو است شما برخوگی به درسیدر Care Health Plan است خوگاهی از تاریخی که درای آد. بربرمان میز زور 45 تا
 TTY)7077-430-800-1(4263-430-800-1ه تأیید شده است با شمار Health Care Optionsسط شما تو

تماس بگیرید. 

.L.Aتر از اهید سریعخواگر می Care Health Plan د ا نزی رراست لغو عضویت فوخوانید درتوج شوید، میخار
Health Care Options ای ی عضویت باشد، نامهرانین لغو فوتان مطابق با قواستخوای درح کنید. اگر دلیل شما برمطر

د. اهید کرا دریافت خومبنی بر لغو عضویت ر

اد هستند: د به، این افراست کنند شامل، اما نه محدوخونام سریع درانند ثبتتوذینفعانی که می

 Adoption Assistance Program و Foster Care Programا تحت کانی که خدمات ردکو	
کنند میدریافت 

ند عضو اساسی مت، از جمله، اما نه فقط، پیواقبت سله مرهای ویژای نیازاعضای دار	

اند دهنام کری ثبتیا تجار Medicare ،Medi-Calهای هماهنگ اقبتح مراعضایی که قبلً در طر	

ی رت حضورد، به صوستان خومت و انسانی در شهراجعه به دفتر خدمات سلانید با مرتومی
.L.Aاست لغو خودر Care Health Plan س درا در آد راقع در محل خوا بدهید. دفتر ور

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx)بیابید یا با )بان انگلیسیبه ز 
Health Care Options 7077-430-800-1(4263-430-800-1ه به شمار(TTY .تماس بگیرید 

کنند ی نقل مکان میستان دیگردانشجویان کالج که به شهر

ا در ی ررهای فواقبتانسی و مرژرنیا نقل مکان کنید، فقط خدمات اوی در کالیفرستان دیگرای تحصیل در کالج به شهراگر بر
ی رهای فواقبتانسی و مرژرجا که باشد، خدمات اونت هرستان محل سکواهیم داد. شهرار خوشش قرستان جدیدتان تحت پوشهر

سی است.اسر ایالت قابل دستردر سر Medi-Calای کلیه اعضای بر

 Medi-Calای ستان برن شهری نیست در آد کالج شوید، نیازاری وستان دیگرار است در شهرهستید و قر Medi-Calاگر عضو  
ان متکی مالیاتی ار به عنوقتی است و همچنان در خانومو ًفاد شما در خانه صرده، نبوبو 21قتی سن شما زیر است دهید. تا وخودر

 دهید. Medi-Calای است جدیدی برخوی نیست درشوید، نیازشناخته می

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 

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

  

	  
 

    
  

 
   

	   
 

  
   

    
  

 

   
  

  
 

	 
	 
	 

	  

	 
	  

	    

انید: تواه در اختیار دارید: میکنید، دو رک میای تحصیل در کالج ترا برنت در خانه رسکو ًقتاقتی موو

کنید، و ک میای تحصیل در کالج ترا برخانه ر ًقتاع دهید که مود اطلستان خوبه دفتر خدمات اجتماعی در شهر	
ا در پایگاه داده ایالت ستان رس جدیدتان و کد شهردرستان، آش دهید. شهرارستان جدید گزا در شهرتان رسدرآ ًضمنا

.L.Aد. اگر اهد کرد خوارتان وابقنده سووو در پر Care Health Plan ستان جدید فعالیت نداشته در شهر
ت الح سؤای طرستان جدید تغییر دهید. برهای فعال در شهرحا به یکی از طرتان رمتح سلرید طرباشد، مجبو
ه به شمار Health Care Optionsمت جدید، باید با بخش ح سلنام در طرخیر در ثبتی از تأگیردیگر و جلو

1-800-430-4263)1-800-430-7077(TTY سانند. ی رنام یارآیند ثبتتماس بگیرید تا به شما در فر

یا 

ستان دیگر ای تحصیل در کالجی در شهرتان برقتا طی جابجایی موتان رمتح سلا انتخاب کنید که طراه راین ر	
اهید سی خوی دستررهای فواقبتانس یا مرژرستان جدید فقط به بخش اوتغییر ندهید. در این حالت، در شهر

Kaiserگان دهندائهرید از شبکه ارانه یا منظم، مجبواقبت بهداشتی پیشگیرای مرداشت. بر Permanente در 
.L.Aمت ح سلده خدماتی طرمحدو Care Health Plan ت ص عبارد استثنا در این خصوراستفاده کنید. مو

.L.Aمانی که است از ز Care Health Plan طبق (تان فعالیت داشته باشد نتستان جدید محل سکودر شهر
Kaiserگان عضو شبکه دهندائها از ارو خدمات ر )قصیفات فوتو Permanente ستان جدید محل در شهر

تان دریافت کنید. نتسکو

مانی ار خدمات دراستمر

Kaiserکنید که عضو شبکه اجعه میگانی مردهندائهاگر در حال حاضر به ار Permanente ایط خاص نیستند، در شر
اجعه کنید. گان مردهندائهماه همچنان به همان ار 12انید تا تومی

ح ایط شوید به شراجد شرج از شبکه وگان خاردهندائهای دریافت خدمات از ارنها، براسطه آهایی که ممکن است به وقعیتمو
است: زیر 

ن هستیم ائه آل اران دارید و نیاز به خدماتی است که ما مسئوومت رع سلشما مشکلی از نو	

 تغییر دهید Medi-Cal به Covered Californiaا از د رح خوم شده باشید که طرملز	

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

انه فعال دارید مان کاردر

ی داشته باشیدفتارمت رمان سلگان خدمات دردهندائهی با یکی از ارابطه جاریک ر	

فته باشد ار نگرل قرد قبورده باشید که مواست کرخوشکی درای قاعده استثنای پزبر DHCSاز  	

ست قبل از تاریخ و درن دارکنید، و آف میشده مصرمان تجویزان بخشی از درا به عنوویی با تنها یک منبع رشما دار	
عضویت شما تجویز شده باشد 

شده بلندمدت« های مدیریتهای بلندمدت تحت »خدمات و پشتیبانیاقبتدر حال دریافت مر	
(Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS) باشید 
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 

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

    

	  

	 
   

    
   

   

	
	 

	 

	   
 

	   
  

	  
   

  

	  

 

 
  

   

   

 
 

  
  

 

	   

ایط باشید: اجد شراید نیز ممکن است ودهکرمانی استفاده میهای زیر از خدمات دریای یکی از بیمارتان براگر قبل از عضویت

ار دهیم شش قرا تحت پوضه حاد، این خدمات رن عارفع آمان رانیم تا زتومیضه حاد. یک عار	

شش دتر پیش بیاید، تحت پووکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرممکن است خدمات رمن شدید. ضه مزیک عار	
12ار دهیم: قر Kaiserنام شما در ماه از تاریخ ثبت (1) Permanente ه رز بعد از اتمام دوولین راو (2)؛ یا
ن دن آخطر بوخطر باشد؛ بیگان عضو شبکه بیدهندائهاقبتی شما به یکی از اری خدمات مراگذارکه ومان هنگامیدر
Kaiserسط تو Permanente ی د، به نحوشوج از شبکه مشخص میدهنده خارائهو پس از صحبت با شما و ار

شکی جدی، ت پزها و یا سایر مشکلیمن شدید یعنی بیمارهای مزضهگار باشد. عارای صحیح سازفهویه حرکه با ر
ی مصداق پیدا کند: ن بیمارص آد زیر در خصوارچنانچه یکی از مو

ن معالجه کامل ادامه پیدا کند ی بدوبیمار●	

د تر شوخیمنی وله طورطی یک دو●	

ای مستمر نیاز باشد ضه، به مداوتر شدن عارخیمی از ود یا پیشگیرند بهبووای حفظ ربر●	

ست پس از ی و دردارمان بارا در زانیم این خدمات رتومی .)ایمانی پس از زرهای فواقبتشامل مر(ی داربار	
ار دهیم شش قرتان تحت پوایمانز

ه از ون گرج آعلهای لیار دهیم. بیمارشش قری تحت پوه بیماررا طی دوانیم این خدمات رتومیج. علی لبیمار	
ض یک سال یا کمتر د در عرورفت، و احتمال میان گرتوا نمین رفت آی پیشرند یا جلومان نداراضی هستند که درامر

ند گ شومنجر به مر

دتر پیش وکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرانیم این خدمات رتومی سال. 3کان زیر دای کواقبتی برخدمات مر	
12ار دهیم: شش قربیاید، تحت پو Kaiserک شما در دنام کوماه از تاریخ ثبت (1) Permanente ؛ یا

ک دسالگی کولد سهتو (2)

صیه و دهنده توائهسط اراقبت بایستی تواین مرمان است. ند دروی که بخشی از راحی و یا اقدامات دیگرجر	
ز از تاریخ ور 180 یا )اگر عضو جدیدی هستید(شش ای پوز از تاریخ اجرور 180ف د تا در ظری شومستندساز
د دهنده انجام گیرائهداد ارارخاتمه قر

عات بیشتر، با بخش خدمات اعضا ج از شبکه یا کسب اطلگان خاردهندائهای دریافت خدمات از ارحیت برع از داشتن صلای اطلبر
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه به شمار

Kaiserگانی که از دهندائهار Permanente ند شومیجخار

Kaiserی با دهنده شما همکارائهاگر ار Permanente دهنده ائهن ارانید از خدمات آا قطع کند، ممکن است همچنان بتور
مانی است. ار خدمات دری از استمرنه دیگراستفاده کنید. این نیز نمو

ستانی مایلی از بیمار 15ده د، یا در محدودادش با ما منقضی شوارن اختصاص دارید قرستانی که به آگان یا بیماردهندائهه ارواگر گر
ر دتر تا جایی که به طووچه زیا هر(داد ارز قبل از تاریخ خاتمه قرور 60د، حداقل دادش با ما منقضی شوارکنید که قرگی میندز

اهیم داد. عیه کتبی خوبه شما یک اطل )منطقی ممکن باشد

 هستید در )گان دیگردهندائهخی اریا بر(شکان عضو شبکه ها یا پزستانشش از یکی از بیماراگر در حال دریافت خدمات تحت پو
انید بعضی از خدمات ، ممکن است بتو)دداد به دلیلی فسخ شوارمگر اینکه قر(یابد دهنده خاتمه میائهن ارداد ما با آارحالی که قر

های زیر دریافت کنید: یای بیمارا برر

ار دهیم شش قرا تحت پوضه حاد، این خدمات رن عارفع آمان رانیم تا زتوهمچنین می حاد.های ضهعار	
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دتر پیش بیاید، تحت وکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرهمچنین ممکن است خدمات رمن شدید. های مزضهعار	
12ار دهیم: شش قرپو مان ند دروز بعد از اتمام رولین راو (2)دهنده؛ یا ائهداد ارارماه از تاریخ خاتمه قر (1)

ن دن آخطر بوخطر باشد؛ بیگان عضو شبکه بیدهندائهمانی شما به یکی دیگر از اری خدمات دراگذارکه وهنگامی
Kaiserسط تو Permanente ی د، به نحوشوج از شبکه مشخص میدهنده خارائهد و ارت با فررو پس از مشو

شکی جدی، ت پزها و یا سایر مشکلیمن شدید یعنی بیمارهای مزضهگار باشد. عارای صحیح سازفهویه حرکه و با ر
ی مصداق پیدا کند: ن بیمارص آد زیر در خصوارچنانچه یکی از مو

ن معالجه کامل ادامه پیدا کند ی بدوبیمار●	

د تر شوخیمنی وله طورطی یک دو●	

ای مستمر نیاز باشد ضه، به مداوتر شدن عارخیمی از ود یا پیشگیرند بهبووای حفظ ربر●	

شش تان تحت پوایمانست پس از زی و دردارمان بارا در زانیم این خدمات رتومیی. داره باررهای دواقبتمر	
دهیم ار قر

ه ون گرج آعلهای لیار دهیم. بیمارشش قری تحت پوه بیماررا طی دوانیم این خدمات رتومیج. عللهای یبیمار	
ض یک سال یا د در عرورفت، و احتمال میان گرتوا نمین رفت آی پیشرند یا جلومان نداراضی هستند که دراز امر

ند گ شوکمتر منجر به مر

دتر وکدام که زا تا یکی از مقاطع زیر، هرانیم این خدمات رتوهمچنین می سال. 3کان زیر دای کواقبتی برخدمات مر	
12ار دهیم: شش قرپیش بیاید، تحت پو ک دسالگی کولد سهتو (2)دهنده؛ یا ائهداد ارارماه از تاریخ خاتمه قر (1)

صیه و دهنده توائهسط اراقبت بایستی تواین این مرمان است. ند دروی که بخشی از راحی و یا اقدامات دیگرجر	
د دهنده انجام گیرائهداد ارارز از تاریخ خاتمه قرور 180ف د تا ظری شومستندساز

Kaiserکت شر Permanente د: سازاهم میا فرمانی رار خدمات درایط زیر امکان استمردر شر

Kaiserشش شما در اگر پو	 Permanente کنید معتبر باشد ا دریافت میدر تاریخی که خدمات ر

دهنده تمام شده است ائهدادش در تاریخ خاتمه ارارکنید که قرای دریافت میدهندهائها از اراگر خدمات ر	

م کند داد ما اعلارابط قرایط و ضوا با شرد رافقت خومو ًدهنده کتباائهار	

اید، طبق دهکردهنده عضو شبکه دریافت میائها از ارنها راگر آ ًضات داشته و فرروشکی ضراین خدمات از لحاظ پز	
شده است ب میشش محسوء خدمات تحت پواهنمای اعضا جزاین کتابچه ر

 )صت ممکنلین فریا در او(دهنده ائهداد ارارز از تاریخ خاتمه قرور 30ف ا ظرای دریافت خدمات رد برتقاضای خو	
تسلیم کنید 

Kaiserکت شر Permanente دسازنمیاهم ا فرمانی رار خدمات درایط زیر امکان استمردر شر: 

ار نداشته باشد قر Medi-Calشش خدمات تحت پو	

Kaiserدهنده شما با ائهار	 Permanente ا دهنده جدیدی رائهد که اراهید بور خوی نداشته باشد. مجبوهمکار
کنید پیدا 

ه م، با بخش خدمات اعضا به شمارزایط لمانی و شرار خدمات درص استمرعات بیشتر در خصوای کسب اطلبر
1-800-464-4000)711(TTY .تماس بگیرید 
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ها هزینه

 اعضاهای هزینه

L.A. Care Health Plan ایط اجد شرادی که وبه افرMedi-Cal کند. اعضای سانی میرباشند خدمات
L.A. Care Health Plan ان حق بیمه یا ای تحت عنوند. هزینهدازای بپرشش هزینهای خدمات تحت پوم نیست برزل

(شش، به فصل ع از خدمات تحت پوای اطلاهید داشت. برانشیز نخوفر مایید. ع فرجور )ایا و خدمات«»مز4

دهنده خدمات ائهها به ارداخت هزینهه پرنحو

Kaiser Permanente کند: داخت میگان پردهندائههای زیر به ارا به شکلها رهزینه

انه داخت سرپر	

ا داخت رع پرد. این نوشوداخت میای هریک از اعضا پرگان، مبلغ ثابتی در هر ماه بردهندائهبه بعضی از ار●	
گویند. انه میداخت سرپر

انه کار	

Kaiserای اعضای مانی برائه خدمات درگان پس از اردهندائهبعضی ار●	 Permanenteا بر تحسابی رر، صو
Kaiserاند به ائه دادهاساس خدماتی که ار Permanente داخت ا پرداخت رع پرکنند. این نوسال میار

نامند. میانه کار

Kaiserسط گان تودهندائهها به ارداخت هزینهه پرص نحوعات بیشتر در خصوای اطلبر Permanenteسایت ما به ب، از و
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه دید نمایید یا با شمارباز )بان انگلیسیبه ز(kp.orgرس دآ

Kaiserاست از خودر Permanente تحساب رداخت صوای پربر

 4000-464-800-1ه فاصله با خدمات اعضا به شماردید، بلشش دریافت کرای خدمات تحت پوا برتحسابی رراگر صو
)711(TTY .تماس بگیرید 

Kaiserکنید اید که فکر میدهداخت کرا پراگر هزینه خدماتی ر Permanente انید اقامه توده است، میکرداخت میباید پر
م است فرخوای دراید. بردهن هزینه بوداخت آر به پرا مجبوع دهید که چربه ما اطل ًی استفاده کنید و کتبام دعوی کنید. از فردعو
Kaiser تماس بگیرید. TTY)711(3510-390-800-1 یا 4000-464-800-1ه ی، با شماردعو Permanente 
د. ل مشخص شوداخت پود تا امکان بازپراهد کرسی خورا بری شما ردعو

ال زیر عمل کنید: وداخت هزینه، باید به ری یا بازپرح دعوای طربر

های شوا از طریق یکی از ری رم دعوانید فرتوسال کنید. میا به ما اری رشده دعوم تکمیلصت ممکن، فرلین فردر او	
نلین دریافت کنید: ت آرزیر به صو

 )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آبدر و●	
اجعه به ح و همچنین مراکز عضو طری به یکی از دفاتر خدمات اعضا در یکی از مرراجعه حضومر●	

 kp.orgس درسایت ما به آباکز در وست مرا فهرها رسدرانید آتوح. همچنین میگان عضو طردهندائهار
 پیدا کنید. )بان انگلیسیزبه (

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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وب سایت ما به آدرس kp.org (به زبان انگلیسی) بازدید کنید

	 
 

	  

	  

	   
 

 
  

	  

 

   
  

  

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

شویم به شما کمک کنیم شحال میی به کمک نیاز دارید، خوم دعودن فراگر در پر کر	

ج از شبکه گان خاردهندائهسید دریافتی از ارتحساب یا ررنه صوگوده باشید، باید هرداخت کرا پراگر هزینه خدمات ر	
د الصاق کنید. ی خوم دعوا به فرر

تحسابی رنه صوگوداخت کنیم، باید هرای پرا برج از شبکه رگان خاردهندائهاهید ما هزینه خدمات ارخواگر می	
تحسابی رصو ًد الصاق کنید. اگر متعاقبای خوم دعودید، به فرج از شبکه دریافت کرگان خاردهندائها که از ارر

ه با بخش خدمات اعضا به شمار ًاهنمایی لطفاای کسب ردید، برج از شبکه دریافت کرگان خاردهندائهاز ار
1-800-390-3510)711(TTY تماس بگیرید 

سال کنید ای ما ارمانی برصت پس از دریافت خدمات درلین فرا در اوی رشده دعوم تکمیلشما باید فر	

د: سید باید به نشانی زیر پست شوتحساب یا ررنه صوگوی و هرشده دعوم تکمیلفر

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 

P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242-7004 
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مانی ه دریافت خدمات درنحو .3

اقبت بهداشتی دریافت خدمات مر

مانی انید خدمات درتوگان میدهندائههی از ارودهنده یا چه گرائها مطالعه کنید تا بدانید از کدام ارعات زیر راطل ًلطفا
کنید. دریافت 

Kaiserای تخصیص به ا در تاریخ اجراقبت بهداشتی رانید دریافت خدمات مرتوشما می Permanente ع نمایید. وشر
Kaiserهای انین و سیاستصه قواین خل Permanente داد بین ارو بر اساس قرKaiser Permanente و 

L.A. Care Health Plan .است 

Kaiserت شناسایی ه کارارهمو Permanente ت شناسایی د و کارخوL.A. Care Health Plan ت شناسایی کارد وخو
Medi-Calایا مز (Benefits Identification Card, BIC) اد ه ندهید افراه داشته باشید. هیچگاه اجازا به همرد رخو

Kaiserهای عضویت تدیگر از کار Permanente ت یا کارBIC .شما استفاده کنند 

Kaiser Permanente گان شبکه دهندائها از طریق ارد رخدمات خوKaiser Permanente به اعضای 
قتی کنند. وی میمانی ممکن به شما، با هم همکارائه بهترین خدمات درگان جهت اردهندائهدهد. این ارائه مید ارخو

Kaiser Permanente های اقبتنامه مرا از طریق برد رمانی خوگیرید خدمات درا انتخاب کنید، یعنی تصمیم میر
Kaiserگان شبکه دهندائهع از محل ارشکی ما دریافت کنید. جهت اطلپز Permanenteس درسایت ما به آب، به و

kp.org/facilities)اجعه نمایید. مر )بان انگلیسیبه ز

 انتخاب کنند که در شبکه ) ,PCP«Primary Care Provider«(لیه های اواقبتدهنده مرائهاعضای جدید باید یک ار
Kaiser Permanente مت ح سلده خدماتی طرو محدوL.A. Care Health Plan ف ر داشته باشد. باید ظرحضو

Kaiserنام در مان ثبتز از زور 30 Permanente یک ،PCP ا انجام ندهید، ما یک انتخاب کنید. اگر این کار رPCP ا ر
د. اهیم کرای شما انتخاب خوبر

Kaiserاده تخصیص یافته به ای اعضای خانوبر PCP یا چند PCPانید یک توشما می Permanente .انتخاب کنید 

ست انید به فهرتوجدید پیدا کنید، می PCPاهید یک خود استفاده کنید یا میدنظر خورشک مواگر قصد دارید همچنان از پز
Kaiser های شبکه PCPست تمام اجعه نمایید. فهرمر (Provider Directory)گان دهندائهار Permanente در 
 به شما کمک PCPاند در انتخاب توی است که میعات دیگرگان شامل اطلدهندائهست ارن قابل مشاهده است. این فهرآ

ست تماس بگیرید. فهر TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتوگان میدهندائهست ارت نیاز به فهررکند. در صو
 قابل مشاهده است. )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبگان همچنین در ودهندائهار

Kaiserدهنده شبکه ائها از ارد ردنیاز خورمانی موانید خدمات درتواگر نمی Permanente ،دریافت کنید PCP شما باید 
ج دهنده خارائهاجعه به اراست کند. شما جهت مرخودر Medical Groupا از ج از شبکه ردهنده خارائهفی شما به اره معراجاز

ه ی به اجازح داده است نیازاقبتی حساس« در این فصل شراقبتی حساسی که در قسمت »خدمات مراز شبکه و دریافت خدمات مر
اهید داشت. نخو

https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
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ا مطالعه نمایید. دهنده، ادامه این فصل رائهگان و شبکه اردهندائهست ارها، فهر PCPد رعات بیشتر در موجهت کسب اطل

 (IHA)لیه مت اوزیابی سلار

Kaiser Permanente لیه مت اوزیابی سلنام، جهت ارمان ثبتز از زور 90ف ان عضو جدید، ظرکند به عنوصیه میتو
(Initial Health Assessment, IHA) به PCP اجعه نمایید. هدف د مرجدید خوIHA این است که PCP شما 

مت شما د سابقه سلرتی در موالسؤ PCPد. ممکن است رواقبت بهداشتی شما به دست آها و سابقه مرابطه با نیازعاتی در راطل
مت که ش سلزموه آرها و جلسات مشاوسد کلرهمچنین در مو PCPا تکمیل کنید. ای رسشنامهاهد پرح کند یا از شما بخومطر
دهد.ع میایتان مفید باشد به شما اطلاند برتومی

دهد بگویید که عضو دی که به تلفن پاسخ میگیرید، به فرتماس می IHAهنگامی که جهت اخذ نوبت  
Kaiser Permanente شکی نده پزوه پرهستید. شمارKaiser Permanente ار دهید. ا در اختیار او قرد رخو

Kaiserت شناسایی و کار BICت کار Permanente ها و وست داراه داشته باشید. بهتر است فهرا در هنگام ویزیت به همرر
اقبت تبط با مرهای مرانیها و نگرد نیازرماده باشید در مود داشته باشید. آا در هنگام ویزیت با خوتی که در ذهن دارید رالنیز سؤ

 صحبت کنید. PCPد با بهداشتی خو

د تماس بگیرید. خو PCP با دفتر ًن حاضر شوید، حتماخیر در آار است با تأکت کنید یا قرقات شراگر قصد ندارید در جلسه مل

اقبت منظم مر

متی سی سلرانه - که همچنین براقبت پیشگیراقبت شامل مرد. این مرشوای گفته میهراقبت بهداشتی دواقبت منظم به مرمر
انه شامل اقبت پیشگیرکند سالم بمانید و مریض نشوید. مرباشد. و به شما کمک مید - میشومت نامیده میاقبت سلیا مر

ی است. مان بیماراقبت در زانه، شامل مرپیشگیراقبت بر مره وعلاقبت منظم ه است. مررمشاوش بهداشت و زموآهای منظم، چکاپ
Kaiser Permanente ف اقبت منظم انجام شده از طرمرPCP دهد. شش میا پوشما ر

PCP :شما 

ائه ا به شما ارشکی رصیه پزو و توها، تجویز دارمانریقات، درهای منظم، تزاقبت عادی شما از جمله چکاپتمام مر	
دهد می

کند د میارتان وشکینده پزوا در پرابق شما رسو	

 )ستدفرنها میپیش آ(دهد ع میجاا به متخصصین ارت نیاز، شما رردر صو	
کند ای شما تجویز میا برنها رمایشگاه، آزمایش در آزافی یا انجام آگری، مامورت نیاز به ایکسردر صو	

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

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

اجعه کنید. انس مرژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو

 4دهیم، فصل شش نمینچه پوشش ما و آمانی و خدمات تحت پود خدمات دررعات بیشتر در موجهت کسب اطل
ا مطالعه نمایید. اهنمای اعضا راین کتابچه ر )خدمات«و ایا »مز(

https://healthy.kaiserpermanente.org
https://healthy.kaiserpermanente.org
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ی رفوهای اقبتمر

اقبت . مرنیستگی شما ندکننده زانسی یا تهدیدژرساعت نیاز دارید، اما او 24ف د که ظرشواقبتی گفته میی به مررهای فواقبتمر
گی ماهیچه باشد. د یا کشیدش درد، تب، گوگی یا گلو دردرماخواند شامل سرتوی میرفو

 KP4CARE-833-1د تماس بگیرید، با خو PCPانید با تود تماس بگیرید. اگر نمیخو PCPی با راقبت فوای دریافت مربر
)1-833-574-2273) (711(TTY 24اقبت بهداشتی صحبت کنید تماس بگیرید و با متخصص مجاز مر) ز و ورساعت شبانه
 .)ز هفتهور 7

اجعه کنید. نیاز ریتی مراقبت فوائه خدمات مرکز ارترین مردیکریتی دارید، به نزاقبت فوده نیاز به مرج از محدواگر در خار
دید، ریتی نیاز پیدا کراقبت فواید و به مردهت متحده سفر کرج از ایالد. اگر به خارد ندارجوو )تأییدیه قبلی(تأییدیه به پیش

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

ستان که در ان شهرومت رهای سلحایگان طره تلفن ران است، با شمارومت رریتی سلاقبت فوط به مربواقبت شما مراگر مر
ها به ستانایگان شهرهای ره تلفنای یافتن تمام شمارس است، تماس بگیرید. برز هفته در دسترور 7ز و ورساعت شبانه 24
 http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxنلین، از ت آرصو

دید نمایید. باز )بان انگلیسیبه ز(

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

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

انسی ژراقبت اومر

اجعه کنید. در مر (Emergency Room, ER)انس ژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو
 .دندارد جوو )تأییدیه قبلی(تأییدیه انسی، نیاز به پیشژرد اوارمو

متخصص د غیرسیبی است که هر فری یا آای بیماراقبت برانسی است. این مرژرشکی اوایط پزای شرانسی برژراقبت اومر
اقبت، ی مررت عدم دریافت فورد که در صوشوجه میو متومت و دارسط سلای دانش متودار )اقبت بهداشتیمتخصص مرنه (

ی از د بدن، اندام بدن یا عضوسیب شدیدی به عملکراند به خطر بیفتد، یا آتومی )لد نشده شمااد متوزمت نویا سل(مت شما سل
ان مثال: سد. به عنوبدن بر

ضع حمل در حال و	

ان شکستگی استخو	

 در قفسه سینه ًصاد شدید، مخصودر	

ختگی شدید سو	

و ف بیش از حد دارمصر	

فتن از حال ر	

ی شدید نریزخو	

شکی انپزوانسی رژرضعیت اوو	

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 

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

 
 

   
 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

	 
	 
	  

 

  
  

 

   
    

  

گاه است، تان آایطر کامل از شرشما، که به طو PCPسط اقبت عادی باید تومراجعه نکنید. مر ERاقبت عادی به ای انجام مربر
ه انید با شمارتود تماس بگیرید. همچنین میخو PCPانسی است، با ژرایطی که دارید اود. اگر مطمئن نیستید شرانجام شو

1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711(TTY اقبت بهداشتی صحبتتماس بگیرید و با متخصص مجاز مر
 .)ز هفتهور 7ز و ورساعت شبانه (24کنید  

ن اجعه کنید، حتی اگر آمر (ER)انس ژرترین بخش اودیکد، به نزت گیررل صوفاصله در منزانسی بلژراقبت اواگر نیاز دارید مر
Kaiserانس در شبکه ژربخش او Permanente اهید با نها بخوانس، از آژراجعه به بخش اوت مررد نداشته باشد. در صوجوو

Kaiser Permanente اقبت ساعت از دریافت مر 24ف اید باید ظرش شدهن پذیرستانی که در آند. شما یا بیمارتماس بگیر
Kaiserانسی با ژراو Permanente .تماس بگیرید 

د یا خو PCP نیاز نیست با ERاجعه به تماس بگیرید. پیش از مر 911انسی نیاز دارید با ژراگر به جابجایی او
Kaiser Permanente .تماس بگیرید 

د، ت گیررج از شبکه صوستان خاراقبت شما در بیمارنیاز دارید مر )ضعیتاقبت پس از تثبیت ومر(انسی ژرایط اواگر پس از شر
Kaiserستان با بیمار Permanente فت. اهد گرتماس خو

انسی دریافت کنید، ژرد اوارا تنها در موانسی رژراقبت اوتماس بگیرید. مر 911انسی با ژرایط اوتنها در شربه خاطر داشته باشید: 
ترین دیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اوارد. در موگی یا گلو دردرماخوی خفیفی مانند سراقبت عادی یا بیمارنه مر

اجعه کنید. انس مرژربخش او

ضعیت اقبت پس از تثبیت ومر

د شوگفته می ER)شامل (ستان شده در بیمارائهشکی اری از لحاظ پزروضعیت بیمار به خدمات ضراقبت پس از تثبیت ومر
ا ن خدمات ری شما از نظر بالینی تثبیت شده، آارشکی اضطرضعیت پزشک معالج شما تشخیص دهد وکه پس از اینکه پز

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

	DME ندشش داده شواهنمای اعضا پوتحت این کتابچه ر

شکی باشد ت پزروای ضرای شما دارستان برخیص شما از بیمارپس از تر DMEداشتن  	

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

شکی ات پزفصل »تجهیزاهنمای اعضا، به سرشش این کتابچه رام تحت پوشکی بادوات پزد تجهیزرعات بیشتر در موجهت کسب اطل
(ام« در فصل بادو اجعه نمایید. اهنمای اعضا مراین کتابچه ر )ایا و خدمات«»مز4

ن بر ائه آه داده باشیم یا اردهیم که از قبل اجازشش میا پوج از شبکه ردهنده خارائهاقبت پس از تثبیت ارتی مررما تنها در صو
ای که دهندهائهداخت کنیم، ارا پرضعیت راقبت پس از تثبیت وم شناخته شده باشد. قبل از اینکه هزینه مرزطه لبوانین مراساس قو

د. ه بگیرکند باید از ما اجازمان میا درشما ر

دهنده باید ائهج از شبکه، اردهنده خارائهضعیت از جانب اراقبت پس از تثبیت وتأییدیه جهت دریافت مراست پیشخوپیش از در
ه قید شده در اند با شمارتودهنده همچنین میائهد. اربا ما تماس بگیر TTY)711(8883-225-800-1ه از طریق شمار

Kaiserت شناسایی پشت کار Permanente ا دریافت کنید با ما دهنده باید قبل از اینکه خدمات رائهد. ارشما تماس بگیر
د. تماس بگیر
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 

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

  
 

 

  
 

  

 
 

  

 

	 
	
	

	 
	  

	 
	 
	  

	 

  
  

    
   

    
 

د. اگر تشخیص اهیم کرمت شما صحبت خود مشکل سلرشک معالجتان در مود، با پزگیردهنده با ما تماس میائههنگامیکه ار
د ارخی مود. در برائه شوشش به شما اردهیم خدمات تحت پوه میضعیت نیاز دارید، اجازاقبت پس از تثبیت وبدهیم که به مر
د. دهنده شبکه انجام شوائهسط یک اراقبت تود که مرتیبی داده شوممکن است تر

ه د، ممکن است اجازی انجام شودهنده دیگرائهای یا ارفهی حرستارکز پرستان شبکه، مرسط یک بیماراقبت تواگر تصمیم بگیریم مر
ع ممکن است شامل ضود. این مودهنده انجام شوائهن ارفتن شما به آشکی جهت ری از نظر پزرودهیم خدمات جابجایی ضر

دهیم. شش نمیلً پوای باشد که معموهخدمات جابجایی ویژ

ا طه ربود. ما فقط خدمات یا جابجایی مرانجام شو )از جمله جابجایی(اقبتی ه دادیم چه مرسید اجازدهنده بپرائهم است از ارزل
ا ن خدمات رشش نیست و آاستار خدماتی شوید که تحت پوا داده باشیم. اگر خون ره انجام آدهیم که اجازشش میتی پوردر صو

داخت نکنیم. ن پردهنده آائها به ارن خدمات ریافت کنید، ممکن است هزینه آدر

اقبتی حساس خدمات مر

نی اد زیر سن قانوضایت افرخدمات ر

اجعه کنید: شک مرد به پزست خوالدین یا سرپرضایت ون رانید بدوتومانی میع خدمات درای این نورب

د: اردر این مو )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(ان سرپایی ومت رلس	

فتار بدنی ءرءاستفاده جنسی یا سوسو●	

سانید سیب بران آد یا دیگرهنگامی که ممکن است به خو●	

ی داربار	

 )یسازبه جز عقیم(اده تنظیم خانو	
ز ت جنسی، شامل تجاوحمل	

 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(ی/ایدز ی وچ آمایش ازآ	
 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(بتی های مقارنتعفو	
 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(اد ف موءمصرمان اختلل سوخدمات در	

Kaiserء شبکه شک یا کلینیک جزجهت دریافت این خدمات، نیاز نیست پز Permanente باشد و نیاز نیست PCP 
انید تودهد میائه میا ارشک یا کلینیکی که این خدمات رابطه با یافتن پزع داده باشد. جهت دریافت کمک در رجاا ارشما ر

 KP4CARE-833-1ه انید با شمارتوتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه با شمار
)1-833-574-2273) (711(TTY ز و ورساعت شبانه 24)اقبت بهداشتی صحبت کنید تماس بگیرید و با متخصص مجاز مر
 .)ز هفتهور 7

(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه انند با شمارتونی میاد زیر سن قانوافر (711(TTY ند و با تماس بگیر
 .)ز هفتهور 7ز و ورساعت شبانه (24اقبت بهداشتی صحبت کنید متخصص مجاز مر
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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ن گسالراقبتی بزخدمات مر

د ویزیت خو PCPد صی نزاقبتی حساس یا خصوابطه با خدمات مرگسال، ممکن است تمایل نداشته باشید در رردی بزان فربه عنو
ها انتخاب کنید: اقبتع مرا جهت دریافت این نوشک یا کلینیکی رانید هر پزتوت، میرشوید. در این صو

اده تنظیم خانو	

ی/ایدز ی وچ آمایش ازآ	

بتی مقارهای نتعفو	

Kaiserء شبکه شک یا کلینیک جزنیاز نیست پز Permanente باشد. نیاز نیست PCP ا جهت دریافت این شما ر
انید تودهد میائه میا ارشک یا کلینیکی که این خدمات رابطه با یافتن پزع دهد. جهت دریافت کمک در رجاع خدمات ارنو

 KP4CARE-833-1ه انید با شمارتوتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه با شمار
)1-833-574-2273) (711(TTY 24اقبت بهداشتی صحبت کنید تماس بگیرید و با متخصص مجاز مر) ز ورساعت شبانه

 .)ز هفتهور 7و 

های از پیش تعیین شده العملردستو

د در دنیاز خوراقبت بهداشتی موانید مرتوم مینی است. در این فرم قانومانی از پیش تعیین شده یک فراقبت درالعمل مرردستو
مانی که مایل به دریافتانید خدمات درتوکر نمایید. میا ذن تصمیم بگیرید رد آرانید صحبت کنید یا در مونتو ًدی که بعداارمو

د ری در موگیرمانی که قادر به تصمیمکر کنید که در زا ذد، رد، مانند همسر خوانید نام یک فرتوکر کنید. مین ذا در آرنیستید آن  
د. د نیستید، ایشان به جای شما تصمیم بگیرمانی خواقبت درمر

شکان دریافت نمایید. ممکن قی و مطب پزها، دفاتر حقوستانها، بیمارخانهوا از دارالعمل از پیش تعیین شده ررم دستوانید فرتومی
 PCPاده، انید از اعضای خانوتود کنید. میا دانلوایگان رم رانید فرتوداخت کنید. همچنین میا پرم رم باشد هزینه این فرزاست ل

م به شما کمک کند. اهید در تکمیل این فرد بخود اعتماد خورد مویا فر

د داشته باشید. شما از این حق شکی خونده پزوا در پرد رالعمل از پیش تعیین شده خوردارید که دستورخوشما از این حق بر
مان تغییر داده یا لغو کنید. ا در هر زد رالعمل از پیش تعیین شده خوردارید که دستورخوبر

العمل از پیش تعیین شده کسب کنید. رانین دستوات قود تغییررعاتی در مودارید که اطلرخوشما از این حق بر
Kaiser Permanente ع ن تغییر به شما اطلمان اعمال آز از زور 90ا کمتر از ن ایالتی رات اعمال شده در قانوتغییر

داد. اهد خو

مانی های دریافت خدمات درمکان

 به PCPا ر )متسل(انه منظم اقبت پیشگیرد. کل مراهید کرد دریافت خوخو PCPا از تان ردنیازرمانی مواکثر خدمات در
 پیش از ًد. حتمااهید کراجعه خود مرخو PCPاقبت به ی، جهت دریافت مرمان بیمارکند. شما همچنین در زائه میشما ار

پیش (دهد ع میجانها ارا به آشما ر PCPت نیاز به متخصص، رد تماس بگیرید. در صوخو PCPشکی با اقبت پزدریافت مر
 .)ستدفرمینها آ

Kaiserگان شبکه دهندائهع از محل ارجهت اطل Permanenteس درسایت ما به آب، به وkp.org/facilities)بان به ز
 با خدمات اعضا تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه اجعه نمایید یا از طریق شمارمر )انگلیسی

https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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 )KP4CARE)1-833-574-2273-833-1ه انید با شمارتود میمت خوابطه با سلال در رنه سؤگوت هرردر صو
)711(TTY 24اقبت بهداشتی صحبت کنید تماس بگیرید و با متخصص مجاز مر) ز هفتهور 7ز و ورساعت شبانه(. 

د که نیاز دارید سریع انجام شواقبتی گفته میی به مرراقبت فود تماس بگیرید. مرخو PCPی با راقبت فوت نیاز به مرردر صو
ت است. گی عضلد یا کشیدش درد، تب، گوگی، گلو دردرماخومان سراقبت در زاقبت شامل مرانسی نیست. این مرژرد، اما اوشو

اجعه کنید. انس مرژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو

ار شش قرداد طرح شما تحت پوارد از این خدماتی که ممکن است طبق قررگان یک یا چند مودهندائهها و ارستانبعضی از بیمار
ی، داری از باراده؛ خدمات پیشگیردهند: تنظیم خانوائه نمیا ارن نیاز داشته باشید رتان به آادهد یا شما یا یکی از اعضای خانوگیر

ایی؛ یا های نازمانایمان؛ درضع حمل و زمان وای در زلهی لوسازی، شامل عقیمسازی؛ عقیمداری از باراری اضطرشامل پیشگیر
اقبت انید خدمات مرتوای اطمینان از اینکه مید کسب کنید. براری در این موعات بیشترنام، اطلپیش از ثبت ًسقط جنین. لطفا

شکی مستقل یا کلینیک تماس بگیرید یا از طریق شکی، انجمن پزه پزوشک، گرا دریافت کنید، با پزد رد نیاز خوربهداشتی مو
(TTY 711)ه شمار مایید. مت تماس حاصل فربا طرح سل 1-800-464-4000

گان دهندائهارست فهر

Kaiserگانی که در شبکه دهندائهاسامی ار Permanente گان دهندائهست ارند در فهرر دارحضو
Kaiser Permanente د که با شوگان گفته میدهندائههی از اروج شده است. شبکه به گردرKaiser Permanente 

کنند. ی میهمکار

اده در گان تنظیم خانودهندائهشک و اران پزان متخصص، ماماها، دستیارستارها، متخصصین، پر PCPها، خانهوها، دارستاننام بیمار
Kaiserگان دهندائهست ارفهر Permanente ج شده است. در

ست همچنین د. این فهرد دارجوگان ودهندائهست ارگان در فهردهندائهبان اره تلفن، ساعات کار و زدهنده، شمارائهس اردرنام، آ
کر شده است. سی فیزیکی ساختمان نیز ذان دسترد یا خیر. میزپذیردهنده بیمار جدیدی میائهدهد آیا ارنشان می

 قابل مشاهده است. )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesگان در دهندائهست ارفهر

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتوگان میدهندائهست ارت نیاز به پرینت فهرردر صو

گان دهندائهارشبکه 

Kaiserد که با شوگان گفته میدهندائهها و سایر ارستانشکان، بیمارهی از پزوگان به گردهندائهشبکه ار Permanente 
Kaiserا از طریق شبکه شش رکنند. شما خدمات تحت پوی میهمکار Permanente د. اهید کردریافت خو

Kaiser Permanente اقبت بهداشتی شما در دهنده مرائهان اربه عنوL.A. Care Health Plan قتی باشد. ومی
Kaiser Permanente شکی ما های پزاقبتنامه مرا از طریق برد رمانی خوگیرید خدمات درا انتخاب کنید، یعنی تصمیم میر

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

شش ائه خدمات تحت پوابطه ارقی در راض اخلدهنده دیگر - اعترائهستان یا ار، بیمارPCPدهنده شما در شبکه - شامل ائهاگر ار
 تماس بگیرید. جهت TTY)711(4000-464-800-1ه اده یا سقط جنین داشته باشد، با شماربه شما نظیر تنظیم خانو

(قی به فصل اضات اخلد اعتررعات بیشتر در موکسب اطل اجعه کنید. مر )ایا و خدمات«»مز4

https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
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ائه کند بها به شما ارتان ردنیازری که خدمات مودهنده دیگرائهاند در یافتن ارتود، او میقی داراض اخلدهنده شما اعترائهاگر ار
Kaiserشما کمک نماید.   Permanente ای دیگر به شما کمک کند. دهندهائهاند در یافتن ارتونیز می

در شبکه 

Kaiserگان شبکه دهندائهاز ار Permanente انهاقبت پیشگیرد. مراهید کرد استفاده خواقبت بهداشتی خوهای مرای نیازبر
گان شبکه دهندائهها و سایر ارستاند. همچنین از خدمات متخصصین، بیماراهید کرد دریافت خوخو PCPو منظم از  

Kaiser Permanente د. اهید کراستفاده خو

گان دهندائهست ارتماس بگیرید. فهر TTY)711(4000-464-800-1ه گان شبکه با شماردهندائهست ارجهت دریافت فهر
 قابل مشاهده است. )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesنلین در ت آربه صو

اجعه کنید. انس مرژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو

داخت کنید. ا پرج از شبکه رگان خاردهندائهم باشد هزینه خدمات ارزانسی، شاید لژراقبت اوبه جز مر

ج از شبکه خار

Kaiserی با د که جهت همکارشوگانی گفته میدهندائهج از شبکه به ارگان خاردهندائهار Permanente ند. به داد ندارارقر
ج از گان خاردهندائهاقبتی دریافتی از ارم باشد هزینه خدمات مرزشش، شاید لریتی تحت پواقبت فوانسی و مرژراقبت اوجز مر

ی روشکی ضرتی که این خدمات از نظر پزرشش نیاز دارید، در صواقبت بهداشتی تحت پوداخت کنید. اگر به خدمات مرا پرشبکه ر
ا به ها رنانید آتأیید شده باشند، ممکن است بتو Medical Groupسط د نداشته باشند و از پیش توجوباشند، در شبکه و

اقبتی ج از شبکه و دریافت خدمات مرخاردهنده ائهبه اره اجعجهت مردریافت کنید.  ج از شبکهخارگان دهندائهایگان از ارت ررصو
اهید داشت. ه نخوی به اجازح داده شد، نیازاقبتی حساس« در این بخش شرحساسی که در قسمت »خدمات مر

 TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتوج از شبکه میابطه با خدمات خارت نیاز به کمک در رردر صو
بگیرید. تماس 

.L.Aمت ح سلده خدماتی طرج از محدواگر خار Care Health Plan اقبت اقبتی دارید که مرهستید و نیاز به خدمات مر
 KP4CARE-833-1ه انید با شمارتود تماس بگیرید. همچنین میخو PCP با ًار، فونیستریتی اقبت فوانسی یا مرژراو

(1-833-574-2273))711(TTY 24های بهداشتی صحبت کنید اقبتتماس بگیرید و با متخصص مجاز مر) ساعت 
 هزینه Medi-Calریتی نیاز پیدا کنید، اقبت فوت متحده به مرج از ایالل سفر به خار. اگر در طو)ز هفتهور 7ز و ورشبانه

د. اهد کرداخت نخوا پراقبتی شما رخدمات مر

Kaiserاجعه کنید. انس مرژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو Permanente اقبت مر
ی شدن نیازمند بسترانسی نیازژرکنید و به خدمات اودهد. اگر به کانادا یا مکزیک سفر میشش میا پوج از شبکه رانسی خارژراو

Kaiserدارید،   Permanente ج از کانادا یا مکزیک دارید و المللی به خاراهد داد. اگر سفر بینشش خوا پواقبت راین مر
Kaiserانسی هستید، ژراقبت اومند مرنیاز Permanente اهد داد. شش نخوا پواقبت رد این مراردر بیشتر مو

 TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتوده دارید میج از محدوج از شبکه یا خاراقبت خارابطه با مرالی در راگر سؤ
تماس بگیرید. 
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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شکان پز

Kaiserگان دهندائهست اراز فهر (PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهشما یک ار Permanente د. اهید کرانتخاب خو
PCP دهنده در شبکه ائهدهنده همکار باشد. این بدان معنا است که ارائهشما باید یک ارKaiser Permanente ار قر

Kaiserگان دهندائهست ارداشته باشد. جهت دریافت یک نسخه از فهر Permanente 4000-464-800-1ه ، با شمار 
)711(TTY .تماس بگیرید 

د یا خیر، باید با او تماس بگیرید.پذیرتان بیمار جدیدی میدنظررمو PCPاگر مایلید مطمئن شوید که 

Kaiserاگر پیش از عضو شدن در   Permanente شک ن پزد آد نزای مدتی محدوانید براید، ممکن است بتوشکی داشتهپز
مانی در ار خدمات درابطه با استمری در رعات بیشترانید اطلتود. شما میمانی« نام دارار خدمات درویزیت شوید. این امر »استمر

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه عات بیشتر، با شماراهنمای اعضا پیدا کنید. جهت کسب اطلاین کتابچه ر

Kaiserا به یک متخصص در شبکه شما ر PCPاگر به متخصص نیاز دارید،  Permanente دهد. میع جاار

اقبت های مرد. شما به خوبی از نیازاهیم کرای شما انتخاب خوا برر PCPا انجام ندهید، ما یک به یاد داشته باشید، اگر این کار ر
ا انتخاب کنید.د رخو PCPدتان اه این است که خوگاه هستید، به همین دلیل بهترین رد آبهداشتی خو

Kaiserگان دهندائهست اراز فهر PCPا تغییر دهید، باید یک د رخو PCPاگر مایلید   Permanente .انتخاب نمایید 
بان زبه (kp.orgسایت ما ببه و ً، لطفاPCPه انتخاب یا تغییر ع از نحود. جهت اطلپذیربیمار جدید می PCPمطمئن شوید 

انید توبا خدمات اعضا تماس بگیرید. می TTY)711(4000-464-800-1ه اجعه نمایید، یا از طریق شمارمر )انگلیسی
 مشاهده نمایید. )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesسایت با در وح ما رست متخصصین طرفهر

ها ستانبیمار

اجعه کنید. ستان مرترین بیماردیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو

وید. ستان برد به کدام بیمارگیرتصمیم می PCPستان نیاز دارید، اقبت در بیمارانسی نیست و به مرژرایط اوتی که شرردر صو
Kaiserهای شبکه ستانوید. بیمارهای شبکه برستانم است به یکی از بیمارزل Permanente ست انید در فهرتوا میر
گان مشاهده نمایید. دهندائهار

 (PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهار
Kaiserنام در مان ثبتز از زور 30ف باید ظر Permanente یک ،PCP د، جه به جنسیت و سن خوانتخاب کنید. با تو

کان دشک کواده، متخصص طب داخلی یا پزشک خانوایمان، پزنان و زایمان/متخصص زمی، متخصص زشک عموانید یک پزتومی
شک ، دستیار پز(Nurse Practitioner, NP)ستار متخصص د انتخاب کنید. پرلیه خوهای اواقبتشک مران پزبه عنو

(Physician Assistant, PA) لیه شما انتخاب های اواقبتدهنده مرائهان ارانند به عنوتوستار مامایی تأیید شده نیز مییا پر
اقبت د تا بر مرای شما تخصیص داده شوشک برستار مامایی تأیید شده، ممکن است یک پزیا پر PA ،NPت انتخاب رند. در صوشو

ت داشته باشد. شما نظار

ال د تأیید فدررمانی موکز درا در مرد رلیه خواقبت بهداشتی اوانید انتخاب کنید که مرتوهمچنین می
)»FQHC«Federally Qualified Health Center, ( ستایی ومت ریا کلینیک سل

https://healthy.kaiserpermanente.org
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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)»RHC«Rural Health Clinic,( اقبت اند که خدمات مراقع شدهمانی در مناطقی واکز دردریافت کنید. این مر
دهنده ائهدریافت کنید، باید ار FQHCا در د رهای بهداشتی منظم خواقبتاهید مرخود. اگر میشوائه نمیبهداشتی زیادی ار

.L.Aا از طریق ر FQHCشک ا تغییر دهید و یک پزد راقبت بهداشتی خومر Care Health Plan ان به عنوPCP 
 با خدمات اعضای TTY)711(9909-839-888-1ه عات بیشتر، از طریق شمارای کسب اطلد انتخاب کنید. برخو

L.A. Care Health Plan .تماس بگیرید 

Kaiserاده عضو ای کل اعضای خانوبر PCPانید یک تودهنده، میائهع اربسته به نو Permanente انتخاب کنید. اگر یک 
PCP ز انتخاب نکنید، ما یک ور 30ف ا ظررPCP د. اگر یک اهیم کرای شما مشخص خوا بررPCP ای شما مشخص شد و بر
 با خدمات اعضا تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه ی مطلع شوید، از طریق شماره تغییر ودید از نحومایل بو

اهد شد. ز ماه بعد اعمال خوولین راین تغییر در او

PCP :شما 

اهد شد های شما مطلع خومت و نیازاز سابقه سل	

کند د میارتان وشکینده پزوا در پرابق شما رسو	

کند ائه میا به شما ارتان ردنیازرانه و منظم مواقبت بهداشتی پیشگیرمر	

 )ستدفرنها میپیش آ(دهد ع میجاا به متخصصین ارت نیاز، شما رردر صو	
دهد تیب میای شما ترا برن رستان، آاقبت در بیمارت نیاز به مرردر صو	

Kaiser در شبکه PCPای یافتن یک بر Permanente ا مشاهده کنید. اسامی تمام گان ردهندائهست ارانید فهرتومی
Kaiserگانی که با دهندائهار Permanente د. د دارجوگان ودهندائهست ارکنند در این فهری میهمکار

Kaiserگان دهندائهست ارفهر Permanente در kp.org/facilities)قابل مشاهده است. همچنین )بان انگلیسیبه ز 
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتومی

گان دهندائهشکان و ارانتخاب پز

ا د رخو PCPدتان اه این است که خوگاه هستید، به همین دلیل بهترین رد آمانی خواقبت درهای مرشما به خوبی از نیاز
کنید.انتخاب 

انید تود، میجود. با این وگاه شواقبت بهداشتی شما آهای مراند از نیازاستفاده کنید تا او بتو PCPبهتر است از خدمات یک  
 انتخاب کنید که در شبکه PCP جدید انتخاب کنید. شما باید یک PCPا تغییر دهید، یک دید او رمان که مایل بودر هر ز

Kaiserگان دهندائهار Permanente د. باشد و بیمار جدید بپذیر

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتومی PCPه انتخاب یا تغییر ع از نحوجهت اطل

مانی سن شما خدمات دران همای بیمارج شده است یا برد، از شبکه خارپذیربیمار جدیدی نمی PCPتی که رممکن است در صو
.L.Aا تغییر دهید. همچنین ممکن است از د رخو PCPاهیم دهد، از شما بخوائه نمیار Care Health Plan اهیم در بخو

کنید کت نمیهای ویزیت شرقتات او مخالف هستید یا در وی کنید یا با نظرد همکارشک خوانید به خوبی با پزتوتی که نمیرصو
.L.Aد تخصیص دهند. اگر ی در شبکه خودهندۀ دیگرائها به ارکنید، شما رکت میخیر شریا با تأ Care Health Plan ا شما ر
اهند داد. ع خوت کتبی به شما اطلرنها به صوی تخصیص دهد، آدهندۀ دیگرائهبه ار
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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قات و ویزیت قت ملو

اقبت بهداشتی:هنگام نیاز به مر

د تماس بگیرید خو PCPبا  	

(شکی نده پزوه پرشمار	 Kaiser Permanenteت شناسایی ی کارورKaiser Permanente ج شده در
د داشته باشید ا هنگام تماس با خور )است

د بگذارید ه تلفن خوی نام و شماره، پیامی حاودن ادارت بسته بوردر صو	

Kaiserت شناسایی و کار BICت کار	 Permanente ا در هنگام ویزیت به د ردار خوت شناسایی عکسو کار
اه داشته باشید همر

ر پیدا کنید ها حضوقاتقت ملقع در وبه مو	

فاصله تماس بگیرید اهید داشت، بلخیر خور پیدا کنید یا تأها حضوقاتقت ملتی که قادر نیستید در وردر صو	

ماده کنید ت نیاز آرا در صود رهای خووعات دارت و اطلالسؤ	

اجعه کنید. انس مرژرترین بخش اودیکتماس بگیرید یا به نز 911انسی، با ژرد اواردر مو

 Telehealthهای ویزیت

فته شده است. اگر شش در نظر گری از خدمات تحت پوداررخولت بیشتر شما جهت برای سهوبر Telehealthهای ویزیت
ایتان انتخاب کند. ا برر Telehealthاند گزینه توای شما مناسب است، میبر Telehealthشکتان تشخیص دهد که پز

Telehealth ای استفاده از امی برد. الزشوائه نمیشش ارها یا خدمات تحت پویای بعضی بیماربرTelehealth د. د ندارجوو

داخت هزینهپر

د. اهید کردهنده دریافت نخوائهتحسابی از اررد، هیچ صوارداخت کنید. در اکثر موا پرشش رهزینه خدمات تحت پونباید شما  
Kaiserای از یا اظهاریه ),EOB«Explanation of Benefits«(ایا ضیح مزممکن است تو Permanente دریافت 

آیند. تحساب به شمار نمیران صوها به عنوها و اظهاریه EOBکنید. 

 تماس بگیرید. هزینۀ لحاظ شده، تاریخ خدمات TTY)711(4000-464-800-1ه تحساب، با شماررت دریافت صوردر صو
شش از دهنده جهت انجام خدمات تحت پوائهای که ارداخت هزینهل پرع دهید. شما مسئوا به ما اطلتحساب ررر صوو دلیل صدو

Kaiser Permanente د، نیستید. شوطلبکار می

دید داخت کنید و احساس کرک پرداخت مشتران پرا به عنواسته شد مبلغی رتحساب صادر شد یا از شما خورایتان صواگر بر
ر شدید هزینه ا مجبوع دهید چرت کتبی به ما اطلرا پر کنید. شما باید به صوی رم دعوانید فرتوا انجام دهید، مینباید این کار ر

دهیم. ع میداخت این هزینه به شما اطلد بازپررکنیم و در موسی میرا بری شما رداخت کنید. ما دعوا پرات رخدمات یا تجهیز
ه انید با بخش خدمات اعضا به شمارتودریافت کنید. همچنین می )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درا از آی رم دعوانید فرتومی

1-800-464-4000)711(TTY ی ما به کمک نیاز داشته باشید، م دعودن فرای پر کرتی که بررتماس بگیرید. در صو
اهیم شد به شما کمک کنیم. شحال خوخو
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ع به متخصص جاار

د که شوشکی گفته میدهد. متخصص به پزائه میاجعه به متخصص ارع جهت مرجاشما یک ار PCPت نیاز به متخصص، ردر صو
 شما PCPد. دفتر اهد کردر انتخاب متخصص به شما کمک خو PCPشکی است. های پزهزای دانش تکمیلی در یکی از حودار
اند در اخذ نوبت از متخصص به شما کمک کند. تومی

د: ع دارجاد از متخصصین که نیاز به اررچند مو

احی جر	

توپدی ار	

بخش قلب 	

 )ىلوژانکو(طان شناسى سر	
ست پو	

مانی مانی و گفتار دراپی، کار درترمتخصصین فیزیو	

ا ا دریافت کنید، شما رتیسم رگان تأیید شده خدمات اودهندائهانید خدمات ارشما باید پیش از اینکه بتو PCPه بر این، وعل
دهد. ع جاار

ع مستمر نیاز جاد، ممکن است به اره نیاز دارشکی ویژاقبت پزنی به مرلای مدت طومتی دارید که برتی که مشکل سلردر صو
د یک متخصص ای هر ویزیت، نزع برجان نیاز به دریافت ارانید بیش از یک بار و بدوتوداشته باشید. این بدان معناست که می

ویزیت شوید. 

Kaiserع جاای از سیاست ارو شدید یا مایل هستید نسخهبروع مستمر با مشکلی رجااگر در دریافت ار Permanente داشته 
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه باشید، با شمار

ع ندارید:جای به ارد نیازاردر این مو

 PCPویزیت  	
شکی اطفال اده و پزشکی خانون، پزگسالرشکی بزهای پزشتهمی در رمتخصص عمو	

اد ف موءمصرمان اختلل سوان و درومت رسنجی، سلمتخصص بینایی	

نان ایمان/متخصص زهای متخصص زویزیت	

ی ری و فواراقبت اضطرهای مرویزیت	

اده عات تنظیم خانوبا اطل 1054-942-800-1ه عات بیشتر، از طریق شمارجهت کسب اطل(اده تنظیم خانو	
 )ع تماس بگیریدجانیا و خدمات ارکالیفر

 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(ه ری و مشاوی وچ آمایش ازآ	
 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(بتی های مقارنتمان عفودر	
نی زخدمات طب سو	

مان پا دمات درخ	

اکتیک وپردمات کایرخ	
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ند: ع ندارجای به ارنی نیازاد زیر سن قانوافر

د: اردر این مو )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(ان سرپایی ومت رسل	

فتار بدنی ءرءاستفاده جنسی یا سوسو●	

سانید سیب بران آد یا دیگرهنگامی که ممکن است به خو●	

ی داران بارراقبت دومر	

ز ت جنسی، شامل تجاومینه حملاقبت در زمر	

 )ترسال و بال 12نی اد زیر سن قانوای افرتنها بر(اد ف موءمصرمان اختلل سوخدمات در	

ع جاهای زیر به ارقعیتم نیست، در موزگان لدهندائهها از این اراقبتای دریافت بیشتر مرتأییدیه برع یا پیشجاد اینکه ارجوبا و
باشد: مینیاز 

تأییدیه داشته باشد ای این خدمات خاص نیاز به پیشدهنده برائهممکن است ار	

ط به بوای تخصص و سابقه بالینی مرع دهد که دارجاا به متخصصی اردهنده شما رائهم باشد ارزممکن است ل	
ضه شما باشد. ی یا عاربیمار

تأییدیه پیش

د. به ه بگیراجاز Medical Groupاقبت، از یا متخصص باید پیش از دریافت مر PCPها، اقبتع مراابطه با بعضی از انودر ر
 باید اطمینان Medical Groupگویند. این بدان معناست که تأییدیه میه قبلی، تأیید قبلی یا پیشاست اجازخواین امر، در

دنیاز است. ری یا موروشکی ضراقبت از نظر پزحاصل کند که مر

ی شدید یا ی بیمارم باشد، جلوزد لای حفاظت از جان فرده و برل بوی است که معقوروشکی ضرتی از نظر پزراقبت در صومر
ا کاهش دهد. د شدید راحت، درضه یا جری، عارمان بیمارد و از طریق تشخیص یا درا بگیرلیت شما رمعلو

ده شده است: روند، آتأییدیه نیاز داره به پیشارهایی از خدماتی که همونهدر زیر نمو

ام شکی بادوات پزتجهیز	

ی لوژورمی و اوم استوازلو	

دهند ائه نمین شبکه اروگان دردهندائهخدماتی که ار	

ند اعضا پیو	

 )اقبتی حساسبه جز خدمات مر(ستان ی در بیمارج از شبکه، شامل بسترخدمات خار	

ط به کسب بوای اتخاذ تصمیمات مرهایی که برند و معیارتأییدیه نیاز دارست کامل خدماتی که به پیشای مشاهده فهربر
ه ده یا از طریق شماراجعه کرمر )بان انگلیسیبه ز(kp.org/UMس درسایت ما به آببه و ًه استفاده شده است، لطفااجاز

1-800-464-4000)711(TTY کز تماس خدمات اعضا تماس بگیرید. با مر

اقبت شامل به ج از شبکه باشد. این مراقبت خارتأییدیه نیاز ندارید، حتی اگر این مرانسی به پیشژراقبت اوای مرشما هیچگاه بر
د. شواد میزدن نورودنیا آ

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

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

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

 ساعت از 72کند. ما کمتر از ا اتخاذ میر )سریع(یافته تصمیم تأییدیه تسریع Medical Groupد، د سازارهای شما وقابلیت
اهیم داد. ع خود، به شما اطلمت شما نیاز دارایط سلمان ممکن که شرترین زتاهاست خدمات و در کوخومان دریافت درز

Kaiser Permanente د. اگر دازپرها نمیکنندهسیرای به برشش یا خدمات هیچ هزینهد پوجهت رMedical Group 
د. در نامه اهیم کرسال خوای شما ارا برر ) ,NOA«Notice of Action«(عیه اقدام ا تأیید نکند، ما نامه اطلاست رخودر

NOA ائه دهید.است تجدیدنظر ارخونه یک درتی که با این تصمیم مخالف هستید، چگورد در صوشوبه شما گفته می

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

تی رهای مشونظر

مان ح درابطه با تشخیص یا طردهنده یا در رائهتان از نظر ارد نیازراقبت موابطه با مرا در رتی ررشاید مایل باشید یک نظر مشو
ا دنبال مانی رح دراحی دارید یا طرو یا عمل جرمان از طریق داران مثال، هنگامی که مطمئن نیستید نیاز به درد بشنوید. به عنوخو
ا بشنوید. ی رد دیگراید، ممکن است مایل باشید نظر فرفتهاب نگرده و جوکر

ع دهد که جاای از شبکه اردهندهائها به اراند شما رتوشما می PCPد تماس بگیرید. خو PCPتی، با رای دریافت نظر مشوبر
ای دریافت ایط شما نظر دهد. برابطه با شرشکی شما است، تا او در رایط پزابطه با شرشکی تأیید شده در رای متخصص پزدار

 نیز TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتون شبکه میودهنده درائهقت ویزیت با اردن وکمک جهت هماهنگ کر
بگیرید. تماس 

ن شبکه دریافت کنید، ما ودهنده درائها از ارتی ررتی داشته باشید و نظر مشوراست نظر مشوخودهنده شما درائهاگر شما یا ار
ه ما نیاز ندارید. ن شبکه به اجازودهنده درائهتی از جانب اررای دریافت نظر مشود. شما براهیم کرداخت خوا پرن رهزینه آ

Kaiserای در شبکه دهندهائهاگر ار Permanente د شما بیان کند، ما هزینه را در موتی ررد نداشته باشد که نظر مشوجوو
شکی ای که یک متخصص پزن شبکهودهنده درائهد. اگر اراهیم کرداخت خوا پرج از شبکه ردهنده خارائهتی از ارردریافت نظر مشو

ج از شبکه شک خاره با پزردن یک مشاود نداشته باشد، خدمات اعضا در هماهنگ کرجوضه شماست وای عارایط مناسب براجد شرو
تی انتخاب رای نظر مشوای که بردهندهائهدهیم آیا ارع میی به شما اطلز کارور 5ف د. ما ظراهد کرتی کمک خورای نظر مشوبر
گ، قطع دست یا پا یا یکی از ض مرمن هستید یا ممکن است در معری مزچار بیمارتی که درد تأیید است یا خیر. در صوردید موکر

فت. اهیم گرابطه تصمیم خوساعت در این ر 72ف ار گیرید، ظراعضای اصلی بدن قر

درعات بیشتر در موائه دهید. جهت کسب اطلار )عریضه(انید شکایت تودیم، مید کرا رتی رراست شما مبنی بر نظر مشوخواگر در
(شکایات، به فصل   اجعه کنید. اهنمای اعضا مراین کتابچه ر )ت«دهی و حل مشکلشار»گز6
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نان مت زمتخصصین سل

اقبت بهداشتی اجعه نمایید تا خدمات مرنان مرمت زشش به متخصص سلی تحت پورواقبت ضرانید جهت دریافت مرتوشما می
د نیاز ندارید: جهت دریافت کمک در خو PCPع جاای دریافت خدمات زیر به ارد. شما برائه شونان به شما ارانه و منظم زپیشگیر

ه انید با شمارتوتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(4000-464-800-1ه انید با شمارتونان میمت زیافتن متخصص سل
1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711(TTY مانی صحبت کنید اقبت درتماس بگیرید و با متخصص مجاز مر

 .)ز هفتهور 7ز و ورساعت شبانه (24

مانی قع به خدمات درموسی بهدستر

د درائه شوباید ویزیت ار ع ویزیت نو

ساعت 48  )دتأییدیه نیاز نداری به پیشراقبت فوهای مرویزیت(ی راقبت فوهای مرویزیت

یز کارور 10 ی رلیه غیر فواقبت اوهای مرویزیت

یز کارور 15 ی رمتخصص غیر فو

یز کارور 10  )شکغیر پز(ی ران غیر فوومت ردهنده سلائهار

یز کارور 15 ی یا سایر سیب، بیمارمان آای خدمات کمکی تشخیص یا دری بررویزیت غیر فو
مت ایط سلشر

دقیقه 10 ی عادی ل ساعات کارای خدمات اعضا در طومان انتظار تلفنی برز

دقیقه 30- کمتر از 24/7خدمات  24/7تریاژ - خدمات 

د انتخاب ردهنده موائهدهید ارجیح میمانی شماست یا ترنامه زدهید منتظر ویزیت بعدی بمانید که متناسب با برجیح میاگر تر
Kaiserد در خو Permanente تی که متخصص رد، در صوارخی موگذاریم. در برام میا ببینید، ما به انتخاب شما احترر
اهد داشت، ممکن است انتظار شما بیش مت شما نخوثیر منفی بر سلتی شما هیچ تأاقبت بهداشتی عقیده داشته باشد ویزیت آمر

کر شده باشد. مان ذاز ز

های شما، جه به نیازشک با تود. ممکن است پزشوانه اعمال نمیقت ویزیت در خدمات پیشگیردن وس بودهای در دستراستاندار
ایط ای شرای مستمر برهراقبت تکمیلی دودها همچنین بر مرصیه کند. این استاندارانه توای خدمات پیشگیرنامه خاص بریک بر

د. شوهای مستمر به متخصصین اعمال نمیعجاد یا ارجومو

جم شفاهی خدمات متر

ع دهید. ا به ما اطلع رضوجم شفاهی نیاز دارید، این موشش به خدمات متراگر هنگام تماس با ما یا دریافت خدمات تحت پو
عات د. جهت کسب اطلگیرار میایگان در اختیار شما قرت رری به صوه در کلیه ساعات کاربان اشارجمه شفاهی شامل زخدمات تر

کز تماس خدمات اعضای ما تماس بگیرید. با مر ًسط ما، لطفاشده توائهجم شفاهی ارد خدمات مترربیشتر در مو
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ایا و خدمات مز .4

مت شما شش طرح سلد تحت پوارمو

Kaiserی از ان عضوشش شما به عنوه تمام خدمات تحت پوباراین بخش در Permanente دهد. خدمات تحت ضیح میتو
ی است که روشکی ضرتی از نظر پزراقبت در صود. مراهند بوایگان خوی باشند، رروشکی ضرتی که از نظر پزرشش شما در صوپو

ی، مان بیمارد و از طریق تشخیص یا درا بگیرلیت ری شدید یا معلوی بیمارم باشد، جلوزد لای حفاظت از جان فرده و برل بومعقو
ا کاهش دهد. د راحت، درضه یا جرعار

Kaiserگان عضو شبکه دهندائها از ارشما باید بیشتر خدمات ر Permanente انید از تودریافت کنید. تنها خدماتی که می
تند از: ج از شبکه دریافت کنید عبارگان خاردهندائهار

 Indian Health Serviceاکز اقبتی در یکی از مرخدمات مر	
ی ارنس اضطرلمبوخدمات آ	

ضعیت بیمار های پس از تثبیت واقبتی و مرارخدمات اضطر	

اده خدمات تنظیم خانو	

ده ج از محدوانسی خارژراقبت اومر	

ج از شبکه گان خاردهندائهع به ارجاار	

اقبتی حساس بعضی خدمات مر	

ال د تأیید فدررمانی موکز درا از طریق مرانید بعضی خدمات خاص رجه: ممکن است بتوتو
(Federally Qualified Health Center, FQHC) ه خدمات بارع بیشتر درای اطلدریافت کنید. برFQHC با ،

L.A. Care Health Plan .تماس بگیرید 

کنیم:ائه میا ارع خدمات رما این نو

 )یبسترغیر(خدمات سرپایی  	
انسی ژرخدمات او	

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر	

ستان ی در بیماربستر	

لد شده ه متواد تاززاقبت از مادر و نومر	

ی های تجویزودار	

انبخشی انی و توتوها و خدمات بازدستگاه	

ی داربرمایشگاهی و عکسزخدمات آ	
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من های مزیمتی و مدیریت بیماری و سلخدمات پیشگیر	

ان ومت رخدمات سل	

اد ف موءمصرخدمات اختلل سو	

خدمات تخصصی اطفال 	

شکی خدمات چشم پز	

خدمات تحقیقاتی 	

 ) ,NEMT«Non-Emergency Medical Transportation«(ی ارشکی غیر اضطرجابجایی پز	
 ) ,NMT«Non-Medical Transportation«(شکی جابجایی غیر پز	
میمی احی ترجر	

شده و بلند مدت ها و خدمات مدیریتحمایت	
(Managed Long-Term Services and Supports,»MLTSS«) 

ا مطالعه نمایید. های زیر رانید دریافت کنید، هر یک از بخشتوه خدماتی که میبارع بیشتر درای اطلبر

Kaiserاقبت بهداشتی که به اعضای خدمات مر Permanente ها و دیتایط، محدوابط، شرد، بر اساس ضوشوائه میار
Kaiserشده بین داد تنظیماراستثنائات قر Permanente و L.A. Care Health Plan اهنمای است و در این کتابچه ر

اند. ها تشریح شدهحیهاعضا و همه اصل

 Medi-Calایای مز

ی( بسترخدمات سرپایی )غیر

ی ژلرمانی آخدمات در ■

ه و د حساسیت، حساسیت بیش از اندازی هستند، از جمله نبوروشکی ضری که از نظر پزژلرهای آمانها و درمایشزما آ
دهیم. شش میا پوژیک رلرلیل آمان به دابر درایمنی در بر

اکتیک وپرخدمات کایر ■

ات از ن فقری ستورومان ضرد به دراردهیم، این موار میشش قرا تحت پواکتیک روپرما در هر ماه دو بار خدمات کایر
د است: د زیر محدوارای موخالت دستی برطریق د

 سال؛ 21کان زیر سن دکو	

ایمان؛ لین ویزیت پس از زدار در اونان بارز	

ند؛ یا نت داراقبت شبه حاد سکوکز مراسط یا مراقبت وکز مرای، مرفهی حرستارکز پرادی که در مرافر	

ستایی ومت ریا کلینیک سل FQHCمان دریافت خدمات در یک تمام اعضا در ز	
(Rural Health Clinic, RHC) 
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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دیالیز خدمات دیالیز/همو ■

 و )مندیالیز مز(دیالیز دهیم. ما خدمات هموشش میی هستند، پوروشکی ضرا که از نظر پزی رهای دیالیزمانما در
کز و مر Medical Groupسط شکی که توهای پزدهیم. باید از تمام معیارشش میا هم پوخدمات دیالیز صفاقی ر

دار باشید. رخوکننده دیالیز تدوین شده برضهعر

های سرپایی احی سرپایی و سایر عملجر ■

دهیم. شش میا پوشکی ری از نظر پزروهای سرپایی ضراحی سرپایی و سایر عملما جر

شی خدمات بیهو ■

دهیم. شش مید نیاز است، پوراقبت بیمار سرپایی مومان مرشکی در زا که از نظر پزشی رما خدمات تخصصی بیهو

دهیم: شش میا پوتأیید کند، خدمات زیر ر Medical Groupتی که رشکی، در صوایندهای دندانپزای فربر

شکی سط یک متخصص پزشده توائهمی ارشی عمویا بیهو (Intravenous, IV)ریدی ن ووحسی درخدمات بی	

ال د تأیید فدررمانی مواحی سرپایی، کلینیک درشی در جرحسی یا بیهوط به بیبومانگاهی مرخدمات در	
)»FQHC«(ستانی شکی یا محیط بیمار، مطب دندانپز

دهیم. شش نمیا پوشکی، رشکی، از قبیل خدمات دندانپزاقبت دندانپزتبط با مرما دیگر خدمات مر

شکی خدمات پز ■

ار ت یک قرردهیم. بعضی از خدمات ممکن است به صوشش میی هستند، پوروشکی ضرا که از نظر پزما خدماتی ر
ند. ائه شوهی اروقات گرمل

مان پا خدمات در ■

د است به خدمات مان پا محدودهیم. خدمات درشش میی هستند، پوروشکی ضرا که از نظر پزمان پا رما خدمات در
ت فته تا مشکلهای ثانویه گرید، از بیمارشود پا میارنی که وک، تاندوزمان اختلل در پا، غوای درشکی براحی و پزجر
ند. گذارثیر میفتن تأاه رانایی شما در ری توومن که رشکی مزپز

مانی درهای هردو ■

دهیم، از جمله: شش میا پوی ررومانی ضرهای درهرما دو

مانی شیمی در	

مانی تو درپر	

شده ضهت عرلها و محصوودار	
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با بخش خدمات اعضا به شماره 1-800-464-4000 (TTY 711) تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 
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انسی ژرخدمات او

ی ارشکی اضطرضعیت پزمان یک وای درد نیاز برری و سرپایی موخدمات بستر ■

انسی ژرشکی اوضعیت پزدهیم. یک وشش میا پوانسی رژرشکی اوضعیت پزمان یک وای درد نیاز بررما تمام خدمات مو
د رمو ًارضعیت به حدی جدی است که اگر فوسیب جدی. این ود شدید یا آاه با درشکی همرضعیت پزت است از وعبار

اهد شد: شن است که به این مسائل منجر خووشکی و بهداشتی رسط پزای هر کس با دانش متود، برار نگیرگی قرسیدر

یا مت شما؛ ای سلخطر جدی بر	

یا دهای جسمانی؛ سیب جدی به عملکرآ	

یا ن؛ های آد بدن یا هر یک از اندام یا بخشنقص جدی در عملکر	

ایط زیر: ز یکی از شروایمان در هنگام برضع حمل، به معنای انجام زدار در حال ون بارد یک زجوت وردر صو	

ایمان ستان دیگر قبل از زد به یک بیمارای انتقال ایمن فرمان کافی برد زنبو	

لد نشده ک متودمت و ایمنی مادر یا کوای سلدن انتقال برناک بواحتمال خطر	

انسی ژرخدمات جابجایی او ■

سید. این اقبتی برکز مرترین مردیکانسی به نزژرهای اوضعیتدهیم تا شما در وشش میا پونس رلمبوما خدمات آ
ا به مت یا جان شما راقبت ممکن است سلکز مرسیدن به مرهای رشوضعیت شما به حدی جدی است که سایر ریعنی و

د. بیندازخطر 

انس ژرخدمات او ■

دهیم. به یاد داشته باشید، یک شش میا پوانسی رژرشکی اوضعیت پزمان یک وای درد نیاز بررانس موژرما خدمات او
ی ضعیت به قدرسیب جدی. این ود شدید یا آاه با درشکی همرضعیت پزت است از وانسی عبارژرشکی اوضعیت پزو

دد. مت و بدن شما گرسیب جدی به سلاند منجر به آتود، میگی نشوسیدن ربه آ ًارجدی است که اگر فو

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر

سایشگاهی آهای اقبتمر ■

سایشگاه ا در آد رج خوعلی لط به بیماربوهای مراقبتانند انتخاب کنند که مرتوگ هستند میف مراعضایی که در شر
دهنده ائهده و همچنین به ارگ است کمک کرف مرهای شخصی که در شراحتیاقبت به تسکین ناردریافت کنند. این مر

ساند. ری میاده شخص یارشکی و خانواقبت پزمر

ا انتخاب کنید: سایشگاهی راقبت آاگر مر

کنند، اما د مسکن دریافت میی مهلک خوئم بیمارد و سایر علای تسکین درسال به بال بر 21گسال با سن راد بزافر	
د. شوها داده نمینی به آمان بیمارای درویی بردار

انند تصمیم توده و مید مسکن دریافت کری مهلک خوئم بیمارد و سایر علای تسکین درسال بر 21کان زیر سن دکو	
ند ار بگیرمان قرد تحت دری خوای بیمارند که بربگیر

ع یا خاتمه دریافت وای شرسایشگاهی دریافت کنید. انتخاب شما براقبت آمان، مرد در هر زانید با تغییر انتخاب خوتومی
 باشد. Medi-Calات رت کتبی و مطابق با مقررسایشگاه باید به صواقبت در آمر
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د داشته باشند: جوایط زیر وکه تمام شردهیم شش میا پوسایشگاهی راقبت آتی مررما فقط در صو

 ماه یا کمتر است 6گی شما ندچار هستید و امید به زجی دعلی لشک شبکه تشخیص بدهد به بیماریک پز	

Kaiserد که شوائه میای ارخدمات در ناحیه	 Permanente دادارنکه بر اساس قرد، مگر آز فعالیت دارمجو
Kaiserبین   Permanente و L.A. Care Health Planد داشته باشد جوهایی ودیت، محدو

د ضه شودهنده شبکه هم هست، عرائهسایشگاهی که یک ارکز مجاز آسط یک مراین خدمات تو	

ط به بوض مرارج شما و عوعلی لد و مدیریت بیمارای تسکین درشک شبکه تشخیص دهد که این خدمات بریک پز	
ی است رون ضرآ

دهیم: شش میا پوسایشگاهی رکر شده در بال، این خدمات آامات ذدن تمام الزا بوت دارردر صو

های شبکه شکخدمات پز	

ئم، حمایت ل علد و کنترای دری، مداوستارهای پردی نیازرد و مدیریت موروآای، از جمله برفهستار حراقبت پرمر	
شکی اقبت پزدهنده مرائهای ارات بررتان و دستوادهای شما و خانواحساسی بر

ه مرزوگی رندهای زئم یا کمک به شما در حفظ فعالیتل علای کنترمانی برمانی و گفتار دراپی، کار درترفیزیو	

مانی تنفس در	

شکی خدمات اجتماعی پز	

شیدن دن و لباس پودن، حمام کررل و کمک در غذا خوکمک بهداشتی در منز	

بار تجدید که ای هرز برور 100ف ج شما تا حداکثر مصرعلی لئم دیگر بیمارفع علد و کمک به رل درهای کنترودار	
خانه وا از یک دارها روانید این دارتوهای ما مطابقت داشته باشد. شما میوست دارج شده در فهردهای درهنموبا ر

دهیم. شش میه پوزور 30ه را در هر دوه رزور 30ف ان مصرها یک میزوخی دارای برشبکه دریافت کنید. بر
 با خدمات اعضا TTY)711(4000-464-800-1ه ها، از طریق شماروست فعلی این دارای دریافت فهربر

بگیرید تماس 

ام شکی بادوات پزتجهیز	

اقبت گهگاه ای به مرجهاقبت فرشکی. مراقبت پزدهنده مرائهاحت ارم جهت استروت لزرای در صوجهاقبت فرمر	
ز پیاپی نیست وتبه بیش از پنج رد که در هر مرشوستان گفته مید در بیمارتاه مدت محدوکو

ان ای کمک در تسکین غم از دست دادن عزیزه بررمشاو	

ژیم غذایی د ررصیه در موتو	

ئم د یا مدیریت علای تسکین درانی و هنگامی که برهای بحرهرل دوا نیز تنها در طواقبت تسکینی زیر رما خدمات مر
دهیم: شش میشکی داشته باشد پوت پزروشکی حاد ضرپز

ی از شما در خانه ای نگهدارم بروت لزرز در صووساعت در ر 24سته به مدت ر پیوی بطوستاراقبت پرمر	

د ائه کرل اران در منزتوستان در سطحی که نمیتاه مدت در بیماراقبت کومر	

 تسکینیهای اقبتمر ■

دار باشند، رخوای این خدمات بربر Medi-Calایطی اجد شرهای وای اعضایی که از معیارا برهای تسکینی راقبتما مر
حی اعضای مبتل وهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و راحتیهای تسکینی به کاهش ناراقبتدهیم. مرار میشش قرتحت پو
کند. های حاد کمک مییبه بیمار
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دار رخوسایشگاهی برهای آاقبتهای تسکینی و هم از مراقبتمان هم از مرانند همزتوسال به بال نمی 21ن گسالربز
سایشگاهی دارید، هر اقبتی آای خدمات مرا برم رزایط لهای تسکینی هستید و شراقبتند. اگر در حال استفاده از مرشو

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

ستان ی در بیماربستر

شی خدمات بیهو ■

ی، شبردهیم. یک متخصص هوشش میا پوشکی ری پزروشی ضرستان، ما خدمات بیهوی شما در بیماران بستررل دودر طو
شکی ایندهای پزل فرو است که در طوعی از دارشی نود. بیهوان تخصص داردن بیمارش کرای است که در بیهودهندهائهار

د. گیرار مید استفاده قررمو

ستان ی در بیمارخدمات بستر ■

دهیم. شش میی است، پوروشکی ضرا که از نظر پزی رستانی بسترهای بیماراقبتستان، ما مرش شما در بیمارپس از پذیر
ائه ل ارر معموستان به طومایشگاه در کنار سایر خدماتی که بیمارزی و آدارات، عکسبرو، تجهیزخدمات اتاق و تخت، دار

و این خدمات هستند. کنید جزمی

احی خدمات جر ■

دهیم. شش میند، پوشوستان انجام میم هستند و در یک بیمارزشکی لا که از نظر پزهایی راحیما جر

لد شده ه متواد تاززاقبت از مادر و نومر

دهیم: شش میشکی پوت پزرود ضرجوت ورا در صولد شده ره متواد تاززاقبت از مادر و نوما این خدمات مر

دهی با شیر مادر ش شیرزموآ ■

دهیم. شش میا پودهی رهای شیرشزموما تمام آ

ایمان ایمان و پس از زمان زاقبت در زمر ■

دهیم. شش میا پوایمان راقبت پس از زستانی و مرما خدمات بیمار

ستار مامایی خدمات پر ■

دهیم. شش میا پوستار مامایی رسط پرشده توائهما خدمات ار

ایمان اقبت پیش از زمر ■

دهیم. شش میا پوایمان راقبت پیش از زمایشات مرزای از آعهما مجمو
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ایمان کز زخدمات مر ■

 Comprehensive Perinatal Services Programدهنده ائهد تأیید اررا که موایمانی راکز زما خدمات مر
(CPSP) د تأیید رموMedi-Cal ستان ایمان در بیماراقبت زایمان جایگزین مرکز زدهیم. خدمات مرشش میاست، پو

رید و اکز به دنیا بیاوا در یکی از این مرد رند خوزند. اگر مایل هستید فری کم خطر داردارباشد که بارنانی میای زبر
ال کنید. د سؤشک خودار هستید، از پزرخوم برزحیت لاهید بدانید از صلخومی

ی های تجویزودار

شش های تحت پوودار

دهیم. ما شش میا پون نسخه رم خاص بدوند و بعضی از اقلشک داری هستند و نیاز به تجویز پزروشکی ضرمی که از نظر پزما اقل
ست های فهرالعملراد، طبق دستوافراین  د تخصصیاز و عملکرجوه زحوده در محدوا، شبکه رگان دهندائهسط ارتجویز شده توم اقل
دهیم. شش مید پوخوهای ودار

ان قات با عنواند. گاهی اوای استفاده اعضای ما تأیید شدهها هستند که بروستی از دارنده فهرهای ما در بر گیروست دارفهر
ان به سازوشکان و دارهی از پزوثر هستند. گرخطر و مؤها بیوست دارهای فهروند. دارشوجیحی شناخته میهای تروست دارفهر
ن د در آجوهای مووکند اطمینان پیدا کنید دارست به ما کمک میدن این فهرز کرورکنند. بهز میورا بهست رای این فهرهرت دورصو
ی است، ما روای شما ضرشکی برها از نظر پزوست دارج از فهری خاروکند یک دارشک شما فکر میثر هستند. اگر پزخطر و مؤبی

دهیم. ار میشش قرا تحت پوو رن دارآ

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

اقبت از دندان باشد ای مرو برتیکه داررها، در صوشکدندانپز	

ا مانی رج از شبکه درشک خارع کتبی به پزجاه یک ارشکی اجازه پزوتیکه گررمانی در صوج از شبکه درشکان خارپز	
شش است. ع تحت پوجاان بخشی از ارد به عنورده و این موصادر کر

د ار دارده قرج از محدوی در خارراقبت فوی یا مرارشش خدمات اضطرد تحت پورج از شبکه، اگر موشکان خارپز	

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

ط است بومر Short-Doyleان ومت رو به خدمات سلج از شبکه، اگر دارشکان خارپز	

ط است بوان مرومت رو به خدمات تخصصی سلج از شبکه، اگر دارشکان خارپز	

ه ها، با شماروست دارای دریافت یک نسخه از فهرد یا برار دارها قروست دارو در فهرع از اینکه یک دارای اطلبر
1-800-464-4000)711(TTY س درسایت ما به آبانید به وتوتماس بگیرید. همچنین میkp.org/formulary 

اجعه کنید. مر )بان انگلیسیزبه (

شکی ضعیت پزای یک وا برن رشک شما آبه این معنی نیست که پز ًماود لزد دارجوست وو در فهراقعیت که یک دارجه: این وتو
د. اهد کرص تجویز خوبخصو

https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/!ut/p/a0/RYw7DsIwEAXPkoLSLCWi4xRgN9Fqs3GsxF7rxUnE7fk0lDMjDQV6Uii8p8gtWeHlw160NMVNbFfo4LIOSX55daMhbwvjRQ8KFCo4ZiZfzAnLpF83136dDE221kNHBRTk53o2xNPlP6g5X497170BLRTt7g!!/
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انه زوحداکثر مقدار ر

د. دیت دارد، محدوزیع کران در هر بار توتومی که میو یا سایر اقلمقدار دار

نی موری هودارهای ضدبارودار ■

ف شش مصرهای پودیتد. به خاطر محدوی تجویز شوداری ضدباروکند چقدر دارشک تجویز کننده مشخص میپز
زه ور 365ه و یا زور 100ه یا زور 30شکی ی پزروف ضرای مصرا که بری رداری ضدباروان دارشکان شبکه میزانه، پززور

ف حله دریافت کنید، مصرانید در یک مرتونی که میموری هوداری ضدباروان دارکنند. بیشترین میزهستند، مشخص می
ه است. زور 365

م دیگر تمام اقل ■

د رشکان شبکه در موکند. پزا تعیین میمات یا مکمل غذایی روو، ملزو، مقدار دارشک تجویز کننده دارکتر یا دندانپزد
ی روشکی ضرای شما از لحاظ پزه که برزور 100ه یا زور 30ابطه با یک مقدار م مکمل در رمات، یا اقلوو، ملزمقدار دار

زه ور 30ه خیرشش دریافت کنید، ذی تحت پووحله دارانید در یک مرتوانی که میند. بیشترین میزگیراست، تصمیم می
می که از حداکثر ها یا اقلوه است. مقدار دارزور 100ه رای یک دوه برزور 100ه خیره یا ذزور 30ه رای یک دوبر

د. گیرار نمیشش قرز کند، تحت پوانه تجاوزومقدار ر

خانه شبکه ودار(ی خاص است ود است یا دارار محدواست در بازخود درری مووسد که دارخانه به این نتیجه بروچنانچه دار
اانه رزوی تجویز شده رو، ممکن است مقدار دار)هاستوکنید یکی از این دارف میویی که مصراند به شما بگوید که آیا دارتومی

ه کاهش دهد. زور 30ه ره در هر دوزور 30به مقدار  

ها خانهودار

و بخشی از خدمات نکه دارمگر آ(ش پستی دریافت کنید خانه شبکه یا از طریق خدمات سفاروا از طریق یک دارد رباید نسخه خو
ست د به فهرهای منطقه خوخانهوی دارهای کارها و ساعتای مکان. بر)ده باشدج از محدوانسی خارژراقبت اوانسی یا مرژراو
 )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبی ووبر ر (Provider Directory)گان دهندائهاهنمای ارر

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه اجعه کنید یا با خدمات اعضا به شمارمر

 (Identification, ID)ت شناسایی اه با کارا همرد رنجا ببرید. نسخه خوا به آد رخانه شبکه، نسخه خووپس از انتخاب یک دار
Kaiser Permanente  هایی حساسیتکنید و میف هایی که مصرودارخانه از تمام ودارمطمئن شوید  ائه کنید.خانه اروداربه

سید. د بپرساز خوواز دار ًالی دارید، حتماد سؤه نسخه خوبارع پیدا کند. اگر درکه دارید، اطل

ش دهید. بعضی نلین سفارت آرانید از قبل تلفن کنید، از طریق پست یا به صوتوا تجدید کنید، میو رم است دارزهنگامیکه ل
د. اگر زیع کرش پستی ما تونامه سفاران از طریق برتوا نمیها روپیچند و همه داره نمیبارا دوشش ری تحت پووها دارخانهودار
گان در دهندائهست ارخانه شبکه یا فهروالی دارید، به یک دارخانه شبکه سؤون از دارو یا تهیه آدن داره امکان پست کرباردر
ش پستی ما د از طریق خدمات سفارجوم مواجعه کنید. اقلمر )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبو

ع قبلی قابل تغییر هستند. ن اطلمان و بدودر هر ز

https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
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 IIنامه های برودار

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

Medicare بخش D 

ن عضو باشید، ابتدا ده یا در آبو Dشش بخش با پو Medicareایط اجد شرده و وبو Medi-Calشش اگر تحت پو
Medicare بخش D شش ی تحت پووقات دارکند. گاهی اوداخت میا پرهزینه رMedi-Cal شش ممکن است تحت پو
Medicare بخش D نباشد. اگر Medicare شش ا که تحت پوویی ردارMedi-Cal شش ندهد، ممکن است ده است پوبو

Kaiser باشد. اگر عضو Medi-Calشش و همچنان تحت پواین دار Permanente Senior Advantage هستید و 
 Evidence of Coverageد کسب کنید، خو D بخش Medicareویی شش دارد پوری در موعات بیشتراهید اطلخومی

ا در عاتی رانید اطلتواجعه نمایید. همچنین میمرSenior Advantage )حشش طراقبت تحت پوایای مراهنمای مزچه ردفتر(
د کسب کنید. خو )داختی از جیبمبلغ پر(داخت هزینه نقدی ای پره دریافت کمک اضافی برد نحورمو

( بخش Medicareد رعات بیشتر در موای کسب اطلبر Dه عضویت در بخش شامل نحو(Dکز تماس خدمات اعضای با مر ً، لطفا
 به Medicareایگان انید با تلفن رتوتماس بگیرید. همچنین می TTY)711(0815-443-800-1ایگان ه رما به شمار

(MEDICARE)1-800-633-4227-800-1ه شمار (1-877-486-2048(TTY ن به سایت آبتماس بگیرید یا به و
اجعه کنید. مر )بان انگلیسیبه ز(www.medicare.govرس دآ

انبخشی انی و توتوها و خدمات بازدستگاه

د: ده شوروآایط زیر بردهیم که همه شرشش میتی پورا در صوشده در زیر رانبخشی تشریحانی و توتوما خدمات باز

ی باشند روشکی ضرخدمات از نظر پز	

ایط بهداشتی باشند فع یک شرای رخدمات بر	

ه باشند مرزوگی رندد زها و عملکرتد مهاری یا بهبوگیرای کمک به شما در حفظ، یادخدمات بر	

د شکی دارت پزروای شما ضرشک شبکه تشخیص دهد که برکز شبکه دریافت کنید، مگر اینکه پزا در یک مرخدمات ر	
ی دریافت کنید ا در مکان دیگرکه خدمات ر

د: شوشش داده میح پوسط طرد تواراین مو

نی زطب سو ■

من در د شدید یا مستمر و مزح یا کاهش حس دری، اصلای پیشگیرشکی برا که از نظر پزنی رزسوما تمام خدمات طب
نی سرپایی زدهیم. خدمات طب سوشش میی باشند، پورومی ضرشکی شناخته شده و عمود یک مشکل پزجونتیجه و

اجعه کنید، باید اهید بیش از دو بار مرخود است. اگر میبه دو بار در ماه محدو )هانزن تحریک الکتریکی سوبا یا بدو(
 داشته باشید. )تأییدیهپیش(ز ن خدمات اضافه یک مجوای دریافت آبر

www.medicare.gov
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ی فتارمت رهای سلماندر ■

مانی، مثل های خدماتی و درنامهشامل بر (Behavioral Health Treatment, BHT)ی فتارمت رمان سلدر
د عملی یک شد و بازیابی حداکثر عملکرد که به رشور میک محوی مدرفتارهای مداخله رنامهدی و بربری کارفتارتحلیل ر

کند. د کمک میفر

هایی داشته باشید که به فتارسال داشته باشید، ر 21دهیم که شما کمتر از شش میا پور BHTتی خدمات رما در صو
نت، تند از خشم، خشون عبارهایی از آنهنمو(گی و اجتماعی شما اختلل ایجاد کند ادگی خانوندجه در زشکل قابل تو

شکی ثبات و از نظر پز )تباطی ارارقرهای برتدن و/یا مهاری کرگی، بازندهای زتار، یا مشکل در مهارنی، فردزخو
باشید.داشته 

فتار احل رانگیختن هر یک از مری یا از طریق برفتارسیله استفاده از مشاهده و تقویت را به وها رتمهار BHTخدمات  
نهند. از جمله نمومایشی ندارزاهد قابل اتکا هستند و جنبه آبر اساس شو BHTدهند. خدمات ش میزموا آگرهدف

ی فتاری جامع و تحلیل رفتارمان ری شناختی، درفتارهای مداخله ری، بستهفتارت ران به مداخلتومی BHTخدمات  
د.ه کردی اشاربرکار

ند، بهز تجویز شوای مجوشناس دارانوشک یا رسیله یک پزی باشند، به وروشکی ضرباید از نظر پز BHTخدمات  
انی داشته باشند. مان تأیید شده همخوح دردند که با طرائه گرسیده باشند و به شکلی ارر Medical Groupتأیید  

مان: درح طر

اند توتیسم است تهیه شده باشد و میای اوایط براجد شردهنده وائهدهنده شبکه که یک ارائهسط یک ارباید تو	
تیسم یا یک ای اوایط براجد شرسانی ورشناس خدماتتیسم، یک کارای اوایط براجد شردهنده وائهسط یک ارتو

دد ا گرتیسم اجرای اوایط براجد شرسانی ورتخصصی خدماتشناس غیرکار

ای ایط براجد شردهنده وائهسط ارمان مشخص باشد که تول یک مدت زی اهداف شخصی قابل سنجش در طوحاو	
مان تهیه و تایید شده است تیسم جهت عضو تحت دراو

ت نیاز رفته و در صوار گربینی قرد بازرتیسم موای اوایط براجد شردهنده وائهسط ارحداقل هر شش ماه یکبار تو	
دد ح گراصل

اهد هماهنگ است مبتنی بر شو BHTهای هها با شیواطمینان حاصل کند که مداخله	

انیهای ناتونامهسه، برشکی، مدراقبت پزمر )گاندهندائهار(دهنده ائهالدین و/یا ارهای اصلی با وشامل هماهنگی	
ها باشد نامهسایر بر )ت مصداق داشتنردر صو(ایالتی، و  

شکی باشد اقبت پزدهنده مرائهالدین/ارکت وش، پشتیبانی و مشارزموشامل آ	

د استفاده رجی کار مووزیابی و سنجش خرد و معیار ارار گیرمان قری عضو که باید تحت درفتارمت رهای سلانیناتو	
ح دهد ا شری رفتارای سنجش کیفیت دستیابی به اهداف ربر

ح، ای دست یافتن به اهداف و مقاصد طرد نیاز بررالدین موکت وان مشارع خدمات، تعداد ساعات، و میزشامل نو	
فت عضو باشد ش پیشرارزیابی و گزمانی اراصل زو فو

ایی ثابت شده بالینی استفاده کند اهد با کارهای مبتنی بر شوهتیسم از شیوشدی یا اواگیر رت فرمان اختللدر در	

اهند یافت نها خاتمه خودن آت متناسب نبورمان یا در صوت تحقق اهداف و مقاصد درردر صو BHTجه: خدمات تو
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دهیم: شش نمیا پود زیر رارمو

	BHT د د ندارجوایای بالینی ومانی که انتظار دریافت مزشده در زائهار

ند شی دارزموانه یا آزواقبت راحتی، مرلً جنبه استرخدماتی که اصو	

مانی نامه درکت پدر یا مادر در یک برداخت هزینه شربازپر	

دی که هدف شغلی یا تفریحی باشد ارمان در مودر	

انه زوگی رندهای زجهت کمک در فعالیت (i)د: شوائه مید ارارلً در این موستی که اصواقبت سرپرمر	
ان، و ای حفظ ایمنی عضو یا دیگربر (ii)، )دن و حفظ نظافت شخصیرشیدن، غذا خودن، لباس پومانند حمام کر(

(iii) د ائه شوای ارفهی حرزموآها یا کارتن مهارسط اشخاص بدواند توتومی

های ها، چشمهاحتگاهد به استرلی نه محدوم، شامل وسومرهای غیرا شده در محیطهای اجرالوم یا رازخدمات، لو	
ها ب معدنی و کمپآ

ل است نی مسئونی، یا شخصی که به لحاظ قانوالد، قیم قانوسط یک وشده توائهخدمات ار	

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه ال با خدمات اعضا به شمارنه سؤگوت هرردر صو

انبخشی قلبی تو ■

دهیم. شش میی یا سرپایی پوا در حالت بسترانبخشی قلبی رما خدمات تو

ام شکی بادوات پزتجهیز ■

ات و سایر خدماتی که به شکی، تجهیزم پزازه لوند. ما خرید یا اجارتأییدیه نیاز دارام به پیششکی بادوات پزتجهیز
ای شما تأیید ده و از قبل بری بوروشکی ضرسیله از نظر پزن ودهیم که آشش میتی پورا در صود رشک نیاز دارتجویز پز

باشد. شده 

ا شنده روکند. ما فرده میروآا برشکی شما رهای پزان کافی نیازد است که به میزدی محدوات استاندارشش به تجهیزپو
نه لدانید یا قیمت عادگرا به ما برن ردهیم، یا باید آار نمیشش قرا دیگر تحت پوسیله رمانی که یک وکنیم. زانتخاب می

داخت کنید. ا به ما پرار رن در بازآ

سمعک  ■

د یک نسخه دریافت شک خوی است و از پزروشکی ضرد داشتن سمعک از نظر پزایی مشخص شومایش شنوزاگر در آ
کند، ده میروآا برشکی شما رهای پزع سمعک که نیازترین نوانزشش به اراهیم داد. پوشش خوا پون رکنید، ما هزینه آ

دهیم، شش میا پوضه کند. ما فقط یک سمعک را عرفت که چه کسی سمعک راهیم گرد. ما تصمیم خوشود میمحدو
دن سمعک، ای جا زش برهای گوش نیاز باشد. ما قالبای هر گوای کسب نتیجه بسیار بهتر به یک سمعک برنکه برمگر آ

دن و ای نظافت و جا زاجعه برد صحیح سمعک، مرای اطمینان از عملکرشک برد، ویزیت به پزی استانداریک بسته باتر
دهیم. شش میا پوالبته تعمیر سمعک شما ر
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مانی در خانه اقبت درخدمات مر ■

شک سط پزم و تجویز تووت لزرا در صوشده در خانه شما رائهمانی اراقبت درد زیر صدق کنند، ما مرارمانی که تمام موز
دهیم:میشش پو

 )د شده باشیدمحدو ًاده اساساست یا عضو خانوتان یا خانه یک دودر خانه(خانه نشین شده باشید  	
مانی باشد مانی یا گفتار دردراپی، کارترستار، متخصص فیزیوف یک پرمند دریافت خدمات از طرضعیت شما نیازو	

باشد لتان ممکن میمانی شما در منزل خدمات درت و کنترشک شبکه تشخیص دهد که نظاریک پز	

د ائه کرل شما ارثر در منزت ایمن و مؤران به صوتوا میشک شبکه تشخیص دهد که خدمات ریک پز	

گان شبکه دریافت کنید دهندائها از ارشما خدمات ر	

ند، از قبیل: شود میمحدو Medi-Calشش مانی در خانه به خدمات تحت پواقبت درخدمات مر

قت ی تخصصی نیمه وستارخدمات پر	

قت کار بهداشت خانگی نیمه ومدد	

شکی خدمات اجتماعی پز	

شکی م پزازلو	

شکی های پزات و دستگاهم، تجهیزازلو ■

شش ا پوایی، رهای ایمپلت شنواند، از جمله دستگاهسیدهکتر ری هستند و به تأیید دروشکی ضرمی که از نظر پزازما لو
ای شما تأیید شده باشند. ی باید از قبل برلوژورمی و اوم استوازدهیم. لومی

مانی درکار ■

مان، مانی، دری درریزنامهمان شغلی، برزیابی دری باشند، از جمله ارروشکی ضرمانی که از نظر پزدرما خدمات کار
دهیم. ار میشش قرا تحت پومانی ردرط به کاربوای مرهراهنمایی و خدمات مشاور

تز ودنسی/پرتوار ■

شش تی پورا در صواند رشکتان تجویز شدهسط پزی هستند و توروشکی ضرتز و خدماتی که از نظر پزوز و پرتوم ارازما لو
های ان کافی نیازد است که به میزدی محدوات استاندارشش به تجهیزای شما تأیید شده باشند. پودهیم که از قبل برمی
کنیم. ا انتخاب میشنده روکند. ما فرده میروآا برشکی شما رپز

اپی ترفیزیو ■

مان، مانی، دری درریزنامهاپی، برترزیابی فیزیوی باشند، از جمله ارروشکی ضرمانی جسمی که از نظر پزاقبت درما مر
دهیم. ار میشش قرا تحت پوضعی رهای موواپی و استفاده از دارترط به فیزیوبوای مرهراهنمایی و خدمات مشاور

ی انبخشی ریوتو ■

دهیم. شش میا پوشک تجویز شده رسط پزی است و توروشکی ضری که از نظر پزانبخشی ریوما تو
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ای فهی حرستارکز پرخدمات مر ■

شکی ای که از نظر پزفهی حرستارکز پراقبت نیاز پیدا کنید، خدمات مرلیت داشته باشید و به سطح بالیی از مراگر معلو
ی ستاراقبت پرز با مرای مجوکز داردهیم. این خدمات هزینه اتاق و تخت در یک مرشش میا پوی هستند رروضر

د. گیرساعته در بر می 24ت را به صوتخصصی ر

مانی گفتار در ■

های هایی در تعداد ویزیتدیتدهیم. ممکن است محدوشش میا پوی است رروشکی ضرمانی که از نظر پزما گفتار در
مانی در هر ماه داشته باشید. شک گفتار درپز

ی داربرمایشگاهی و عکسزخدمات آ

فته مختلف بر ی پیشرداربرایندهای تصویردهیم. فرشش میا پوی رمایشگاهی و اشعه ایکس بیمار سرپایی و بسترزما خدمات آ
د. شوشش داده میشکی پوام پزاساس الز

من های مزیمتی و مدیریت بیماری و سلخدمات پیشگیر

د: شوشش داده میح پوسط طرد تواراین مو

انه های پیشگیرشده فعالیتصیههای تواکسنای وتی بررکمیته مشو	

اده خدمات تنظیم خانو	

مت ه خدمات و منابع سلادار Bright Futuresهای صیهتو	

نان ای زویی برسط انجمن دارشده توصیهانه توخدمات پیشگیر	

ک سیگار خدمات تر	

 B و Aه اقدام وت متحده گرانه ایالشده خدمات پیشگیرصیهانه توخدمات پیشگیر	

لد ند و فاصله بین توزانایی تعیین تعداد فری هستند تا توروآندزد که در سن فرشوائه میاده به اعضایی ارخدمات تنظیم خانو
ان د. شما به عنوگیرا در بر میو رمان غذا و دارد تأیید سازری موروآندزل فرهای کنترشوا داشته باشند. این خدمات تمام رندان رزفر

کنید. ا از او دریافت مید نیاز ررا انتخاب و خدمات مود رده خود نظر در محدورشک مویک عضو، پز

Kaiserاده ای خدمات تنظیم خانوبر Permanenteنان و ایمان/متخصص زسی به متخصص ز، امکان دسترPCP د جوو
ا انتخاب کنید که با مانگاهی رشک یا درتأییدیه، پزع یا پیشجان نیاز به دریافت ارانید بدوتواده میای خدمات تنظیم خانود. بردار

Kaiser Permanente شک یا ن پزهای آکنید هزینهای که دریافت میادهای خدمات تنظیم خانوتباط نیست. ما در ازدر ار
د. اهیم کرداخت خوا پرکلینیک ر
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ان ومت رخدمات سل

د: شوشش داده میح پوسط طرد تواراین مو

ت سرپایی ران به صوومت رخدمات تخصصی سل ■

اجعه به یک ای مردهیم. برشش میا پوند رشواهم میدهنده شبکه فرائهسط یک اران که توومت رما خدمات سل
Kaiserان در داخل شبکه ومت رمتخصص سل Permanente ان ومت رع نیاز ندارید. یک متخصص سلجابه ار

گی ملیم دچار افسران شما مشخص کند که دومت ری سلبالگرا مشخص کند. اگر نتایج غراند سطح اختلل شما رتومی
ائه ا اران رومت رانیم خدمات سلتوبرید، ما مینج میی رفتارد رانی، عاطفی یا عملکروت ریا خفیف هستید یا از اختلل

دهیم: شش میا پوان رومت رکنیم. ما این خدمات سل

ت سرپایی ران به صوومت رخدمات تخصصی سل	

 )مانیدرانور(هی ودی و گرت فرران به صوومت رای سلزیابی و مداوار	
ی باشد روان ضرومت رضه سلزیابی عارای ارکه برانشناختی هنگامیومایش رزآ	

مانی و درت بر دارل و نظارر کنتران سرپایی به منظوای بیمارخدمات بر	

شکی انپزوه ررمشاو	

ان شما ومت رضعیت سلمان وای دربر )ی نیستمانی که بیمار بسترتجویز شده در ز(های سرپایی ودار	
 )اجعه کنیدی« مرهای تجویزوبه »دار(
مایشگاهی و زبه »خدمات آ(ان شما ومت رضعیت سلمان وط به دربومایشگاهی مرزی و آدارخدمات عکسبر	

 )اجعه کنیدی« مردارعکسبر

Kaiserسط ائه شده توان ارومت ره خدمات سلبارعات بیشتر درای کسب اطلبر Permanente ه انید با شمارتومی
1-800-464-4000)711(TTY .تماس بگیرید 

ان ومت ران شما مشخص کند که به خدمات تخصصی سلومت ری سلبالگراگر نتایج غر
(Specialty Mental Health Services, SMHS) مت ح سلزیابی به طرای ارا برشکتان شما رنیاز دارید، پز

اهد داد. ع خوجاستان اران شهرور

ان ومت رخدمات تخصصی سل ■

های دار از معیاررخواد ذینفع و برا به افرر (SMHS)ان ومت رستان، خدمات تخصصی سلان شهرومت رهای سلحطر
د: ا در بر بگیری و سرپایی زیر راند خدمات بسترتومی SMHSدهند. ائه میار Medi-Calشکی در امی پزالز

خدمات سرپایی: 	

 )ی و خدمات جنبیرومان، بازپرنامه، درها، ایجاد برزیابیار(ان ومت رخدمات سل	
ویی خدمات حمایت دار	

انه زومان رده درخدمات فشر	

انه زوانبخشی رخدمات تو	

انی های بحرضعیتخدمات مداخله در و	

انی های بحرضعیتخدمات تثبیت و	
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دی هدفمند رخدمات مدیریت مو	

مانی فتار درخدمات ر	

 (Intensive Care Coordination, ICC)ده اقبت فشرهماهنگی مر	
 (Intensive Home-Based Services, IHBS)ده خانگی خدمات فشر	
 (Therapeutic Foster Care, TFC)اده د در خانومانی از فراقبت درمر	

خدمات اقامتی: 	

ن گسالرمان اقامتی بزخدمات در	

انی های بحرضعیتمان اقامتی وخدمات در	

ی: خدمات بستر	

انی حاد وایط رستان در شری در بیمارخدمات بستر	

انی وستان ری در بیمارای با بسترفهخدمات حر	

ان ومت رکز سلخدمات مر	

د، شوائه میستان اران شهرومت رح سلسط طران که توومت ره خدمات تخصصی سلبارعات بیشتر درای دریافت اطلبر
نلین، از ت آرها به صوستانایگان شهرهای ره تلفنای یافتن تمام شمارستان تماس بگیرید. برانید با شهرتومی

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

اد ف موءمصرمان اختلل سوخدمات در

شش ما: د تحت پوارمو

ائه ار PCPسط یک ا هنگامیکه توای مداوع برجاتاه مدت و ارف الکل، مداخله کوءمصرهای سرپایی سویبالگرغر	
دهیم. شش میا پوشده باشد ر

ی است روشکی ضرئم، که از نظر پزای مدیریت حذف علستان بری در بیماراقبت بسترمر	

انی وح بهداشت را از طراد، از جمله خدمات اقامتی، باید این خدمات رف موءمصرمان اختلل سوای سایر خدمات دربر
نلین، از ت آرد به صوستان خوان شهرومت رح سلایگان طره تلفن رای یافتن شمارد دریافت کنید. برستان خوشهر

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

خدمات تخصصی اطفال 

Kaiserشش د تحت پوارمو Permanente: 

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

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

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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	Kaiser Permanente د کان کمک شودکند تا به کواهم میا فردهیم و حمل و نقل رتیب میهایی ترنوبت
ا دریافت کنند. د رد نیاز خوراقبتی موخدمات مر

ت مشکلدهنگام وزکه در تشخیص  باشد منظم هاییبالگرغرو  متسلهای چکاپشامل  اندتومیانه اقبت پیشگیرمر	
شکی، دهان و دندان، بینایی، ت پزکند به دنبال مشکلشکتان کمک میهای منظم به پزشک شما کند. چکاپبه پز
Kaiserاد در شما باشد. ف موءمصرانی و اختلل سووایی، بهداشت رشنو Permanente ا ی ربالگرخدمات غر

انه اقبت پیشگیرهای منظم شما نباشد. مرل چکاپدهد، حتی اگر در طوشش مین نیاز باشد پومان که به آدر هر ز
Kaiserندتان باشد. زی شما یا فرروهای ضراکسناند شامل وتوهمچنین می Permanente باید اطمینان 

های بهداشتی اقبتمان و هر ویزیت مرا در هر زی رروهای ضراکسنشده ونویسیکان نامدحاصل کند که تمام کو
دهند. انجام 

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

Kaiserنها باشیم، داخت هزینه آل پرو ما مسئو Permanente دهد. این شش میای شما پوا برن خدمات رآ
تند از: خدمات عبار

ستان اقبت در بیمارستار متخصص و مرشک، پرپز	

متی شما هایی جهت حفظ سلاکسنو	

مانی مانی و گفتار دراپی، کار درترفیزیو	

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

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

شدی های رانیتیسم و سایر ناتوت طیف اوای اختللی برفتارمت رسلمان در	

مت ش سلزمودی هدف و آردی، مدیریت مورمدیریت مو	

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

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

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

دنسی باشد تواند ارتوت دهان و دندان، که میمان مشکلدر	

صی ستار خصوخدمات پر	

شکی خدمات چشم پز

شش ما: د تحت پوارمو

Kaiserسط نها تودن آایط بواجد شرای اعضایی که وعینک بر	 Permanente د، با داشتن این شومشخص می
ایط: شر

 سال سن داشته باشند؛ یا 21زیر 	

ای باشند فهی حرستارکز پردر یک مر	
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یداران پس از باررل دودار در طونان بارای زعینک بر	

 ماه یک بار 24معیانه منظم چشم هر  	

دهیم: شش میا پوایط باشید، خدمات زیر راجد شراگر و

عینک ■

 دیوپتر داشته باشید 0.75ای حداقل ماه هنگامیکه یک نسخه بر 24 در هر )هاقاب و لنز(عینک طبی  	

د، های شما مفقودیوپتر داشته باشید یا عینک 0.50ل با ی حداقل معادماه اگر تغییر 24ف مدت تعویض عینک ظر	
ع ده باشید. بایستی طی یادداشتی به ما اطلو شما مقصر نبو )دا تعمیر کرها رنان آو نتو(ند دیده یا شکسته شودز

ا دریافت د رمانی که عینک خوفته، یا شکسته شده است. اگر از زقت رد شده، به سرنه عینکتان مفقودهید که چگو
د. بواهد خو 80$)تا (د، قاب عینک جدید به همان شکل قاب عینک قبلی گذرماه می 24اید کمتر از دهکر

ها لنز■

کند. لت ایالتی تهیه میا دوهای عینک جدید یا تعویضی رلنز

فریم عینک  ■

 باشد، 80$ن بیش از تر است. اگر فریمی انتخاب کنید که قیمت آیا کم 80$نها های جدید یا تعویضی که قیمت آفریم
دازید. ا بپرر 80$ت قیمت فریم و التفاوباید مابه

ص های تماسی مخصولنز ■

ه ام 12ر ر هم دشچرهیارب )عزیوتو دادن اررقلامش(شکی پزت روضربا  سیتمالنز  ود، )عنبیهن افقد(یا یدنیرآیابر	

 ماه، اگر 24 هر )نیریدیاط به آبوهای تماسی مربه جز لنز(ی است روشکی ضریک جفت لنز تماسی که از نظر پز	
ی ها در مقایسه با عینک، دید بسیار بهترمتریست مشخص کند که با استفاده از این لنزشک شبکه یا اپتویک پز

اهید داشت خو

د یا ها مفقوتی که لنزرماه در صو 24مانی شکی در فاصله زی از نظر پزروهای تماسی ضردن لنزهزینه جایگزین کر	
اند. فتهقت رد شده یا به سرهای شما مفقونه لنزع دهید که چگوند. بایستی طی یادداشتی به ما اطلدیده شودز

خدمات تحقیقاتی 

ند گیرار مید مطالعه قررها موی انسانوشکی که بر رها و سایر خدمات پزویهات، رها، تجهیزوتند از دارخدمات تحقیقاتی عبار
د جوایط زیر وکنیم که تمام شرائه میمانی ارا فقط زثر و ایمن هستند یا خیر. ما خدمات تحقیقاتی رد که آیا مؤتا مشخص شو

باشد: داشته 

د ضعیت منجر نشومان وه کافی به درد به اندازمان استانداردر	

ی نکند گیردهنگام جلووگ زنده یا مرورلیت پیشد از معلومان استانداردر	

تمندی داشته باشد فقیت و ایمنی قدردهنده خدمات سابقه موائهار	

تکل مطالعه تحقیقاتی نباشد وخدمات بخشی از یک پر	

ایش دهد یا باعث بازیابی یا ا افزل عمر رجه طود که خدمات به شکل قابل تود دارجوبه شکل منطقی این انتظار و	
د انه شوزوهای رانایی انجام فعالیتحفظ تو
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است خوای درشکی مستقل برسی پزرد بررعات بیشتر در موای کسب اطلند. برتأییدیه نیاز دارتمام خدمات تحقیقاتی به پیش
(شکی مستقل« در فصل سی پزرخدمات تحقیقی، به »بر اجعه کنید. مر )ت«دهی و حل مشکلشار»گز6

 («NEMT»)ی ارشکی غیر اضطرجابجایی پز

ار ر در محل قرا جهت حضوس، قطار یا تاکسی رو، اتوبودرانایی استفاده از خوشکی تومانی که از نظر جسمی یا پزز
 استفاده کنید و )»NEMT«(ی ارشکی غیر اضطردار هستید که از جابجایی پزرخوقات نداشته باشید، از این حق برمل

Kaiser Permanente د. پیش از دریافت اهد کرداخت خوا پرشکی شما رضعیت جسمی یا پزهای وهزینهNEMT باید 
ا مشخص ع مناسب جابجایی رمانی شما، نوضعیت درشک به تناسب وائه کنید و پزا اراست خدمات رخود درشک خواز طریق پز

د. اهد کرخو

NEMT ایی باشد. ن ویلچر یا جابجایی هوی، ون بارنس، ولمبواند یک آتومیNEMT س یا تاکسی نیست. و، اتوبودریک خو
Kaiserد نیاز داشته باشید، تی که به جابجایی به محل ویزیت خوردر صو Permanente ترین هزینه انزدهد اره میاجاز

NEMT ا داشته ن ویلچر رسیله وانایی جابجایی به وشکی توای مثال، اگر از نظر جسمی یا پزد. این یعنی، برداخت شوای شما پربر
ایی استفاده کنید که به تی حق دارید از انتقال هورد. شما فقط در صواهیم کرداخت نخوا پرنس رلمبوباشید، ما هزینه استفاده از آ

د نداشته باشد. جومینی وع جابجایی زتان امکان استفاده از هیچ نوشکیضعیت پزخاطر و

NEMT د: ایط استفاده شوباید در این شر

انید به تون نیاز باشد؛ یا نمیشکی به آشک مشخص شده است، از نظر جسمی یا پزر که در تأییدیه کتبی پزهمانطو	
سیدن به محل ویزیت استفاده کنید. ای رن برو یا ودرس، تاکسی، خوشکی از اتوبوت فیزیکی یا پزرصو

د به کمک نیاز مان خوو یا محل دردرای انتقال به محل اقامت، خوانی جسمی یا ذهنی، برد ناتوجوبه دلیل و	
د اشته باشید. 

ز سو د است و از قبل تأیید شوخوشک شبکه دری یک پزا	

د. اهد کرا تجویز خوهای شما رجه به نیازبا تو NEMTع نیاز دارید، بهترین نو NEMTشک شبکه شما مشخص کند که به اگر پز
فت. اهیم گرمان جابجایی با شما تماس خوی زریزنامهای برما بر

 NEMTهای دیتمحدو

ار ر انتقال به محل قرن خدمت به منظوای دریافت آدیتی برای شما تجویز کند، هیچ محدوا برر NEMTدهنده ائهاگر یک ار
Kaiserشش شکی تحت پوقات پزمل Permanente شش ع ویزیت تحت پواهد داشت. اگر نود نخوجووMedi-Cal باشد 

Kaiserاما نه از طریق  Permanenteاهیم داد. ا خوتیب انتقال شما رتر )ت امکانردر صو(دهیم و ع میجاا ار، ما شما ر

د؟ شودی شامل نمیارچه مو

س به های جابجایی در دسترشوس، تاکسی یا سایر رو، اتوبودره بدهد با استفاده از خوضعیت جسمی و ذهنی به شما اجازاگر و
ار نداشته باشد، جابجایی قر Medi-Calشش اهد شد. اگر خدمات تحت پوائه نخووید، جابجایی ارد برشکی خوقات پزمحل مل

د. د دارجواهنمای اعضا وشش در کتابچه رست از خدمات تحت پواهد شد. یک فهرائه نخوار
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ای عضو هزینه بر

اهد داشت. د نخوجوای ود، هیچ هزینهی ما تأیید شومانی که از سوجابجایی در ز

 («NMT»)شکی جابجایی غیر پز

 )»NMT«(شکی انید از جابجایی غیرپزتو، میMedi-Calشش ای خدمات تحت پوقات برار ملمد از یک قرفت و آدر هنگام ر
استفاده کنید. 

Kaiser Permanente شش ای خدمات تحت پوشکی برقات پزار ملسیدن به قرای ردهد بره میبه شما اجازMedi-Cal از ،
شکی های پزکه با نیاز NMTع صی استفاده کنید. ما کمترین هزینه نومی/خصوهای عموشوس یا سایر رو، تاکسی، اتوبودریک خو

دانیم. ا مجاز میانی داشته باشد رشما همخو

س، کوپن ت اتوبواسطه جابجایی، کاراش به واهم شده و هزینهی ذینفع فری شخصی که از سوودرمان جابجایی در یک خودر ز
ی ودرسیله خودانیم. جابجایی به وگرا به شما باز میای هر مایل رداخت شده به ازان نشده، ما هزینه پرتاکسی یا بلیط قطار جبر

 که از قبل Medi-Cal)های العملربر اساس دستو(د گیرار میشش قرمانی تحت پوداخت هزینه بر اساس مایل، زشخصی و بازپر
ای اتخاذ تصمیمات تأییدیه، با د استفاده بررهای موع از معیاراست تأیید و اطلخوای درتأیید شده باشد. بر )پیش از انجام سفر(

ای داخت به ازه بازپربارال درنه سؤگواند هرتوتماس بگیرید. نماینده همچنین می TTY)711(6230-299-844-1ه شمار
ا پاسخ دهد. مسافت طی شده ر

شنبه دو(ی ز کاروحداقل سه ر ً، لطفاMedi-Calشش فتن به یکی از خدمات تحت پوجهت ر NMTاست خدمات خوای دربر
Kaiserدهنده جابجایی ائهد با ارقات خوار ملپیش از قر )تا جمعه Permanente تماس 6230-299-844-1ه به شمار 

ماده داشته باشید: ا آد زیر رارمان تماس مودر ز ًفاصله تماس بگیرید. لطفاانسی، بلژرقات اوار ملد قرجوت وربگیرید یا در صو

Kaiserت شناسایی کار	 Permanente د خو

د شکی خومان ویزیت پزتاریخ و ز	

وید رار شوید و نشانی محلی که مینجا سوم است از آزنشانی که ل	

دید گرآیا نیاز دارید به مبدأ بر	

 )شکیاقبت پزدهنده مرائهنی یا ارلی/قیم قانوای مثال، وبر(د اهد کراهی خوا همرآیا شخصی شما ر	

 NMTهای دیتمحدو

Kaiserشش شکی تحت پوقات پزار ملر انتقال به محل قربه منظو NMTای دریافت دیتی برهیچ محدو Permanente 
نامه مت برح سلمت، طرح سلد اما نه از طریق طرار دارقر Medi-Calشش قات تحت پوار ملع قراهد داشت. اگر نود نخوجوو

د. اهد کرن کمک خواهد داد یا به شما در تنظیم آار خوا در اختیار شما قرجابجایی ر

د؟شودی شامل نمیارچه مو

 اگر:د شونمی NMTشامل  

 NEMTع دیگر ان ویلچر یا انوی، وبرن بارنس، ولمبوشش به آای دریافت خدمات تحت پوشکی براز نظر پز	
باشد. نیاز 
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مان به کمک نیاز داشته باشید. و یا محل دردرای انتقال به محل اقامت، خود مشکل جسمی یا ذهنی، برجوبه دلیل و	

د. ار ندارقر Medi-Cal این خدمات تحت پوشش 	

ای عضو هزینه بر

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

میمی احی ترجر

شش ما: د تحت پوارمو

ن میم ظاهر آای ترا که برد. ما خدماتی رد دارجوهای بدن شما واقعی که مشکلی در یکی از قسمتاحی در موجر	
دهیم شش میشکی باشد، پوت پزروای ضرن دارد بهتر آقسمت یا عملکر

 پس از برداشتن تمام یا قسمتی از پستان که از لحاظ پزشکی ضروری است، ما جراحی ترمیمی آن پستان و پستان 	
داشتن م پس از بررط به وبودهیم. همچنین خدمات مرار میشش قرا تحت پودیگر به هدف ایجاد ظاهر مشابه ر

دهیم. شش میا پوی رغدد لنفاو

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

مایی بالینی زآط به یک کاربوخدمات مر

د ارهمه مودهیم که شش مین اخذ هزینه پوتی بدورا در صوکنید رطان دریافت میمایی بالینی سرزآابطه با کارما خدماتی که در ر
ند: ده شوروآزیر بر

 ما خدمات را در صور تیکه در رابطه با کارآزمایی بالینی نبودند، پوشش می دادیم 	
مایی بالینی بر اساس زآکت در کارایط شراجد شرهای زیر مشخص شده است وشوی که به یکی از ررشما به طو	

گ ای که احتمال مرضهعار(کند ا تهدید میگی رندی که زضه دیگرطان یا عارای سرابطه با مداومایشی در رزتکل آوپر
 هستید: )دضه مختل شوال عارود، مگر اینکه رد دارجوو

● Kaiserدهنده شبکه ائهار	 Permanente د د تصمیم بگیرردر این مو

●شما اطلعات پزشکی و علمی را در اختیار ما قرار دهید که این تشخیص را تأیید کند 	
Kaiserدهنده شبکه ائهاگر هر ار	 Permanente ان یک ا به عنومایی بالینی، شما رزآکننده در کارکتشر

Kaiserدهنده شبکه ائهد، شما باید از طریق ارمایی بالینی بپذیرزآکننده در کارکتشر Permanente در 
گی شما باشد. ندج ایالت محل زمایی بالینی در خارزآکت کنید، مگر اینکه کارمایی بالینی شرزآکار

 کارآزمایی بالینی یک کارآزمایی بالینی تصویب شده است 	

ی، تشخیص یا ط به پیشگیربومایی بالینی مرزآکار IVحله یا مر IIIحله ، مرIIحله ، مرIحله مایی بالینی تصویب شده« یعنی مرزآ»کار
مداوای سرطان یا عارضه دیگری که زندگی را تهدید می کند. کارآزمایی بالینی باید یکی از الزامات زیر را داشته باشد: 

مریکا تحت ی آومان غذا و دارسط سازی جدید انجام شده و تووهشی دارود پژبرهش تحت کارومطالعه یا پژ	
باشد سی ربر

ی جدید مستثنی باشد وهشی دارود پژبرویی باشد که از کارمایش دارزهش، آومطالعه یا پژ	
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جه شده باشد: دمین بوهای زیر تأیید یا تأمانسط یکی از سازهش توومطالعه یا پژ	

مت سسات ملی سلمؤ●	

ی ی بیمارل و پیشگیراکز کنترمر●	

اقبت بهداشتی هش و کیفیت مرومان پژساز●	

 Medicaid و Medicareاکز خدمات مر●	
نشسته ان بازبازر سرت اموارزع یا وت دفاارزق یا وی یکی از نهادهای فوکز همکاره یا مروگر●	

ای مت برسسات ملی سلسط مؤدهای صادر شده توهنموایط که در راجد شرلتی ودوهشی غیرویک نهاد پژ●	
های حمایتی شناسایی شده باشد کمک هزینه

هش از ومطالعه یا پژتی که ری، اما فقط در صوژت انرارزع یا وت دفاارزنشسته یا وان بازبازر سرت اموارزو●	
د رکند، مومریکا مشخص میت متحده آزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالسی همتا که ورطریق یک سیستم بر

سی ره بربارمت درسسه ملی سلبا سیستم مؤ (1)ا داشته باشد: امات زیر رد و تمام الزار بگیرسی و تأیید قرربر
د شوی انجام میزروضن غرسی بدوراطمینان بدهد بر (2)ی مطالعات و تحقیقات قابل قیاس باشد و وهمتا ر

سی رحیت که هیچ منافعی در نتیجه براجد صلاد وسط افرشده تودهای علمی مشخصترین استاندارو از بال
دار باشد رخوند، برندار

دهیم. شش نمیند، پوشوضه میعات عری و تجزیه و تحلیل اطلروآای جمعبر ًفاا که صرما خدماتی ر

 («MLTSS»)شده و بلند مدت ها و خدمات مدیریتحمایت

در زیر را برای افراد واجد شرایط پو شش میدهیم:  MLTSSایای ما تمام مز

 )زرو (+91اقبت شبه حاد کز مراسط، یا مراقبت وکز مرای، مرفهی حرستارکز پراقبت تخصصی بلند مدت در مرمر	
 (Community-Based Adult Services, CBAS)ن مبتنی بر جامعه گسالرخدمات بز	
	Multipurpose Senior Services Program (MSSP) 
ل های داخل منزاقبت شخصی/خدمات و حمایتخدمات مر	

(In-Home Supports and Services, IHSS) 
د. اهید کرستان دریافت خوا از شهرا داشته باشید، این خدمات رر IHSSحیت استفاده از اگر صل●	

 صبح تا 8شنبه تا جمعه از ساعت های دوزود صحبت کنید یا رخو PCPایط، با اجد شراد وها و افرنامهع از این برای اطلبر
Kaiserاقبت ظهر با مدیریت مربعداز 6 Permanente 711(9619-551-866-1ه به شمار (TTY .تماس بگیرید 

 (CCI)اقبت هماهنگ ایای طرح مرمز
ئیات ای مشاهده جزاست. بر (Coordinated Care Initiative, CCI)اقبت هماهنگ ایای مرست از حداقل مزاین یک فهر

اجعه کنید. اهنمای اعضا مردر این کتابچه ر (CCI) به بخش ً، لطفاCCIایای مز

د: شوشش داده میح پوسط طرد تواراین مو

 یک شبکه از ار ائهدهندگان که در کنار هم بر ای شما کار میکنند 	
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 یک هماهنگ کننده مراقبت شخصی که اطمینان حاصل می کند شما مراقبت و پشتیبانی مورد نیاز خود را 	
دریافت میکنید 

 یک بررسی سفارشی شده از نیازهای بهداشتی شما و طرح مراقبت 	
 یک کارت بیمه سلمت 	
ز هفته ور 7ز و ورساعت شبانه 24ای تماس در ی برستاره پرریک خط مشاو	

قی اضات اخلاعتر

قی، حق د مخالفت از نظر اخلجوت ورند. این یعنی در صوقی داراض اخلگان نسبت به بعضی خدمات اعتردهندائهبعضی از ار
د باشد: ار. این خدمات ممکن است شامل این مونکنندائه ا ارشش رند بعضی از خدمات تحت پودار

اده خدمات تنظیم خانو	

سقط جنین 	

ی داری از باراری اضطری، از جمله پیشگیرداری از بارخدمات پیشگیر	

ایمان ضع حمل و زمان وای در زلهی لوسازی، شامل عقیمسازعقیم	

دهنده دیگرائهد یک ارد نیاز خورای خدمات مود براهد کرد، به شما کمک خوقی دارد مخالفت اخلاردهنده شما با این موائهاگر ار
Kaiserپیدا کنید.   Permanente ع داده شدن به جاای ارای دیگر به شما کمک کند. اگر بردهندهائهاند در یافتن ارتونیز می

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه دهنده دیگر به کمک نیاز دارید، با شمارائهیک ار

ار شش قرح شما تحت پوداد طرارد از این خدماتی که ممکن است طبق قررگان یک یا چند مودهندائهها و ارستانبعضی از بیمار
دهند: ائه نمیا ارن نیاز داشته باشید رتان به آادهد یا شما یا یکی از اعضای خانوگیر

اده تنظیم خانو	

ی داری از باراری اضطری، از جمله پیشگیرداری از بارخدمات پیشگیر	

ایمان ضع حمل و زمان وای در زلهی لوسازی، شامل عقیمسازعقیم	

سقط جنین 	

اقبت بهداشتی انید خدمات مرتوای اطمینان از اینکه مید کسب کنید. براری در این موعات بیشترنام، اطلپیش از ثبت ًلطفا
ه شکی مستقل یا کلینیک تماس بگیرید یا از طریق شمارشکی، انجمن پزه پزوشک، گرا دریافت کنید، با پزد رد نیاز خورمو

1-800-464-4000)711(TTY با خدمات اعضای Kaiser Permanente مایید. تماس حاصل فر

Kaiserدی که ارمو Permanente کند نمیائه ار

 دریافت کنید Medi-Cal در (FFS)انه انید از طریق کارتوخدماتی که می

Kaiserقات گاهی او Permanente انه انید از طریق کارتودهد، اما باز هم میشش نمیا پوخدمات ر
Medi-Cal (Fee-For-Service, FFS) ع ای اطلاند. برست شدها دریافت کنید. این خدمات در این بخش فهرها رنآ

 5555-541-800-1ه ایگان از طریق شمارت رربه صو Medi-Calد یا ستان خوحیت شهرکار تعیین صلبیشتر با مدد
 تماس بگیرید. )انگلیسی و اسپانیایی(
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Kaiserانید از طریق توخدماتی که نمی Permanente یا Medi-Cal دریافت کنید 

Kaiserند که د دارجوخدماتی و Permanente و Medi-Cal دهند، از جمله: شش نمیا پوها رنآ

	California Children’s Services (CCS) 
 معاینه ها و خدمات خاص 	
 اقلم مربوط به راحتی یا آسایش 	
خدمات زیبایی 	

 لوازم یکبار مصرف 	
 خدمات آزمایشی 	
 خدمات باروری (از جمله خدمات نازایی، لقاح مصنوعی و خدمات فناوری کمک باروری )	
 درمان ریزش مو یا رشد مو 	
 اقلم و خدماتی که جزء اقلم و خدمات مربوط به مراقبت بهداشتی محسوب نمی شوند 	
 ماساژ درمانی 	
خدمات مراقبت شخصی 	

س 	 ی معکو  عقیمساز
قلم و خدمات مراقبت منظم از پا ا	

 تماس بگیرید. TTY) 711(4000-464-800-1ه ا مطالعه کنید یا با شمارهای زیر رع بیشتر، هر یک از بخشای اطلبر

(CCS) California Children’s Services 

CCS مت و من سلت مزها یا مشکلیمت خاص، بیمارت سلسال و مبتل به مشکل 21کان زیر دنامه ایالتی است که کویک بر
Kaiserکند. اگر مان میا درهستند ر CCSنامه انین برکر شده در قوایط ذای شرکسانی که با دار Permanente یا PCP 

اهند داد. ع خوجاار CCSنامه ا به برد، او ردار CCSندتان یک مشکل زاعتقاد داشته باشند فر

ندتان زاست یا خیر. اگر فر CCSایط استفاده از خدمات اجد شرند شما وزند که آیا فرگیرتصمیم می CCSنامه کنان برکار
مان ا درع شده است رجاار CCSن دلیل به مشکلی که او به آ CCSگان دهندائهاقبت باشد، ارع مرایط دریافت این نواجد شرو

Kaiserد. اهند کرخو Permanente ضعیت ع خدماتی که به این واشش انوبه پوCCS های ند، مثل چکاپتباطی ندارار
اهد داد. های جسمی، ادامه خوسیراکسن و برک، ودمت کوسل

Kaiser Permanente نامه شده در برائهخدمات ارCCS ای اینکه دهد. برشش نمیا پورCCS شش ا پواین خدمات ر
سند. بر CCSات باید به تأیید دهنده، خدمات و تجهیزائهدهد، ار

CCS دهد. شش نمیا پومت رت سلتمام مشکلCCS ند یا باید با شولیت جسمی میمتی که باعث معلوت سلبیشتر مشکل
ند، تحت برنج میت رنه مشکلا که از اینگوکانی ردکو CCSدهد. ار میشش قرا تحت پوند رمان شوانبخشی دراحی یا توو، جردار
دهد: ار میشش قرپو

اد زی قلبی مادربیمار	

طان سر	
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 تومور 	
 هموفیلی 	
کم خونی سلولی شکم 	

 مشکلت تیروئید 	
 دیابت 	
 مشکلت جدی و مزمن کلیوی 	
 بیماری کبدی 	
 بیماری روده 	
 شکاف لب / کام 	
 مهرهشکاف 	
 ناشنوایی 	
 آب مروارید 	
 فلج مغزی 	
 تشنح تحت شرایط خاص 	
 آرتریت روماتوئید 	
 دیستروفی عضلنی 	
 ایدز 	
 آسیب های شدید به سر، مغز و ستون فقرات 	
های  شدید	  سوختگی
 دندان های با انحراف زیاد	

 نیست، همچنان CCSنامه ایط استفاده از خدمات براجد شرند شما وزد. اگر فراهد کرداخت خوا پرر CCSایالت هزینه خدمات  
Kaiserا از ی هستند رروشکی ضرهایی که از نظر پزاقبتمر Permanente د. اهد کردریافت خو

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه ، با شمارCCSه بارعات بیشتر درجهت کسب اطل

ها و خدمات خاص معاینه

Medi-Cal دهد: شش نمیا پود نیاز ررمایشات و خدمات موزآ

کاریابی و حفظ شغل 	

فتن بیمه گر	

انه ونه پرگواخذ هر	

اقبتی ط یا تعلیق مروادی مشرزای آگاه یا برر دادبه دستو	

د. شوی هستند، این استثنا اعمال نمیروشکی ضرمانی تشخیص دهد که خدمات از لحاظ پزنامه درشک برتیکه یک پزردر صو
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سایش احتی یا آط به ربوم مراقل

ند. وراقبت بهداشتی عضو به کار میدهنده مرائهاده یک عضو یا ارسایش یک عضو، خانواحتی یا آای ربر ًامی که منحصراقل

خدمات زیبایی 

 .)ی شماضعیت ظاهرای تغییر وهای عادی بدنتان بری بخشواحی بر رشامل جر(ای ایجاد تغییر در ظاهر شما خدماتی بر
د: شوشش، اعمال نمیتز تحت پووهای پره دستگاهباراین استثنا در

شش میمی تحت پواحی تران بخشی از جرتز بیضه به عنووپر	

ی داربرد نیاز پس از پستانرتز پستان مووپر	

ه ای جایگزینی تمام یا بخشی از اندام چهرتز بروپر	

ف م یکبار مصرازلو

 .Aceع های نوکننده، پانسمان و پانسماننیاد ضدعفوار، مول: باند، گاز، نوای استفاده در منزف زیر برم یکبار مصرازلو

(ایای زیر که در فصل ان بخشی از مزشده به عنوائهف ارم یک بار مصرازد لوراین استثنا در مو  این کتابچه )ایا و خدمات«»مز4
کند: ضیح داده شده، صدق نمیاهنمای اعضا تور

دیالیز مان دیالیز/همودر	

ام شکی بادوات پزتجهیز	

ل اقبت بهداشتی در منزمر	

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر	

شکی های پزات و دستگاهم، تجهیزازلو	

ی های تجویزودار	

مایشی زخدمات آ

ای ند اما برشومایش میزانات آی حیوومایشگاه یا رزها یا خدماتی که در یک آویهات، رها، تجهیزومایشی یعنی دارزخدمات آ
ماده نیستند. ی انسان آومایش رزآ

ی روخدمات بار

دار شدن. ای کمک به بارخدماتی بر

شد مو ش مو یا رمان ریزدر

ش مو. شد مو یا ریزط به ربوم و خدمات مراقل



خدمات و ایامز | 4

 53صفحه  

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

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

 

 

	 
	     

	  

	 
	  

	  

	  

	 
 

  

	   

	    

	   

	 
	   

   
 

	
	 

	
	 

 
  

	 
	  

	 
	  

ند شوب نمیاقبت بهداشتی محسوط به مربوم و خدمات مرء اقلم و خدماتی که جزاقل

دهیم: شش نمیا پود زیر رارای مثال، موبر

فتار ز رداب و طرش آزموآ	

ی ریزنامهانه و برزوی فعالیت رریزنامهی از قبیل برریزنامههای برتسعه مهارش و حمایت جهت توزموخدمات آ	
ه یا تکلیف وژرپ

های تحصیلی تایش دانش یا مهارر افزم و خدمات به منظوقلا	

عات ایش اطلای افزشی و پشتیبانی برزمودمات آخ	

مان بان، ریاضی و مدیریت زر زهایی از قبیل دستوتتبط با مهارکادمیک مری و تدریس آبیگررم	

پریشی باشید و چه نباشید انشاندن، چه مبتل به خوه خوش نحوزموآ	

شی زموآیگیرنموزآ	

د خدماتی رر موی« دش باززموای »آی یا شنا، به جز اینکه این استثنا برسیقی، بازی، موارقص، اسب سوش هنر، رزموآ	
ی« درفتارمت رمان سلان بخشی از »درد و به عنوشوی هستند، اعمال نمیفتارمت رای سلنامه مداوکه قسمتی از بر

(فصل   د. گیرار میشش قرتحت پو )ایا و خدمات«»مز4

ای فهتبط با اشتغال یا اهداف فنی و حرهای مرتش مهارزموآ	

ای فههای فنی و حرتش مهارزموای یا آفهش فنی و حرزموآ	

ای فهحرشد رهای هردو	

ی ه کاررای یک شغل خاص یا مشاوش برزموآ	

مانی که ای خدمات دربی، برهای آمانمانی و سایر درب درط به آبوبی. این استثنا مرهای آمانمانی و سایر درب درآ	
(ایای فصل ان قسمتی از مزد و به عنوشواپی هستند اعمال نمیترمان فیزیوح دربخشی از طر  )ایا و خدمات«»مز4

د. گیرار میشش قرتحت پو

ل اقبت بهداشتی در منزمر●	

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر●	

انبخشی انی و توتوخدمات باز●	

ای فهی حرستارکز پرخدمات مر●	

مانی ماساژ در

ان بخشی از د و به عنوشواپی است اعمال نمیترمانی فیزیوح درمانی که بخشی از یک طرمانی. این استثنا در خدمات درماساژ در
(ایای فصل مز د: گیرار میشش قراهنمای اعضا، تحت پواین کتابچه ر )ایا و خدمات«»مز4

ل اقبت بهداشتی در منزمر	

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر	

انبخشی انی و توتوخدمات باز	

ای فهی حرستارکز پرخدمات مر	
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اقبت شخصی خدمات مر

فتن فتن، به بستر راه رای مثال: ربر(انه زوگی رندهای زی نیستند، از قبیل کمک در انجام فعالیتروشکی ضرخدماتی که از لحاظ پز
های . این استثنا به کمک در انجام فعالیت)وف دارالت و مصرشیدن، تغذیه، استفاده از تودن، لباس پوخاستن، حمام کرن برو از آ

د: شوط نمیبودند، مرگرائه میشده در زیر ارشش تشریحان بخشی از پوگی که به عنونده زمرزور

سایشگاهی و تسکینی های آاقبتمر	

 (MLTSS)شده و بلند مدت ها و خدمات مدیریتحمایت	

س معکوی سازعقیم

ی. داری از بارگیرطلبانه جلودن داوس کرط به معکوبوخدمات مر

اقبت منظم از پا م و خدمات مراقل

ی نیستند. روشکی ضراقبت از پا که از لحاظ پزم و خدمات مراقل

 Medi-Calای اد دارای افرها و خدمات دیگر برنامهبر
د، از جمله: د دارجوی وها و خدمات دیگرنامهبر Medi-Calای اد دارای افربر

 (CCI)اقبت هماهنگ ح مررط	
	Diabetes Prevention Program 
	Health Homes Program 
هدای بافت و عضو ا	

 Indian Health Serviceاکز مر	
	Dental Managed Care 

ا مطالعه کنید. های زیر ر، هر یک از بخشMedi-Calای اد دارط به افربوها و خدمات مرنامهه سایر بربارعات بیشتر درای اطلبر

 (CCI)اقبت هماهنگ طرح مر

ای کسانی که هم بر(گانه ایط دواجد شراد وای افراقبت برتقای هماهنگی مراستای ارنیا در رکالیفر (CCI)اقبت هماهنگ ح مرطر
Medicaid ای و هم برMedicare ح از دو بخش اصلی تشکیل شده است: د. این طرفعالیت دار )ایط هستنداجد شرو

	Cal MediConnectنامه : هدف برCal MediConnect ایط اجد شراد وای افراقبت برتقای هماهنگی مرار
های حنام جداگانه در طرد به جای ثبتایای خوای مدیریت مزدهد بره میاد اجازنامه به این افرگانه است. این بردو

Medi-Cal و Medicareاقبت ائه مرح اره بر این، هدف از این طرونام کنند. علح ثبت، فقط در یک طر
د سالم بمانند. کند تا حد امکان در خانه خواد کمک میباکیفیتی است که به افر
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است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 
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(MLTSS)های بلندمدت خدمات و حمایت	 Medi-Calاد ذینفع : تمام افرMedi-Calاجد اد و، از جمله افر
شده و بلندها و خدمات مدیریتایای حمایتد مثل مزخو Medi-Calایای ای دریافت مزگانه، باید برایط دوشر

ح ، به طرMedicare و و بسته جامع (Long Term Services and Supports, LTSS)مدت  
ندند. بپیو Medi-Calاقبت بهداشتی تحت مدیریت مر

 تماس بگیرید. TTY) 711(4000-464-800-1ه ، با شمارCCIد رعات بیشتر در موجهت کسب اطل

Diabetes Prevention Program 

Diabetes Prevention Program (DPP) گی است که با هدف ندای تغییر در سبک زاهد برای مبتنی بر شونامهبر
کشد و ل مینامه یک سال طود. این برشوا میدیابت اجراد مبتل به پیشدر افر 2ع ز دیابت نووخیر انداختن بری یا به تأگیرجلو

گی استفاده ندات معتبر در سبک زنامه از تغییرد. در این برشوایط باشند یک سال دیگر هم تمدید میاجد شرادی که وای افربر
تند از: نها عبارخی از آد که برشومی

بی همتا؛ ائه مرار	

تی و حل مشکل؛ دنظارش خوزموآ	

د؛ رخوائه بازغیب و ارایجاد تر	

مت؛ و عاتی در جهت حمایت از اهداف سلائه مطالب اطلار	

مت.ای کمک در دستیابی به اهداف سلن برزای سنجش وهرد دواری موپیگیر	

عات بیشتر در ای کسب اطلنامه باشند. برحیت برط صلوامات شرای الزهستند باید دار DPPاعضایی که مایل به استفاده از  
ایط عضویت، با خدمات اعضا تماس بگیرید. نامه و شرص برخصو

Health Homes Program 

Medi-Cal خدمات Health Homes Program (HHP) من خاص مت مزایط سلچار شرای اعضای دا برر
ی و خدمات و فتارمت رمت جسمی، خدمات سلدن خدمات سلدهد. هدف از این خدمات کمک به هماهنگ کرشش میپو

دن ایط بواجد شرت ورمن است. ممکن است در صوایط مزچار شرای اعضای دبر (LTSS)ر محوهای بلند مدت جامعهپشتیبانی
انید با تودریافت کنید، می HHPانید خدمات توع از اینکه مید. همچنین جهت اطلفته شونامه با شما تماس گرای این بربر

L.A. Care Health Plan کنان کلینیک صحبت کنید. شک یا کارتماس بگیرید، یا با پز

 باشید: HHPایط اجد شرانید وتود میاردر این مو

انید با تود میدن خوایط بواجد شرع از ومن باشید. جهت اطلمت مزایط سلچار شرد	
L.A. Care Health Plan ا داشته باشید: د زیر رارتماس بگیرید؛ و یکی از مو

 باشید HHPایط اجد شرمن وایط مزای یک یا چند شردار●	

ی شده باشید ستان بستردر سال گذشته در بیمار●	

ده باشید؛ یا اجعه کرانس مرژردر سال گذشته حداقل سه بار به بخش او●	

گی نداشته باشید. ندای زمکانی بر●	
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 نیستید: HHPایط دریافت خدمات اجد شرد واردر این مو

سایشگاهی دریافت کنید؛ یا خدمات آ	

نت داشته باشید.ای سکوفهی حرستارکز پرن در مرش و ماه بعد از آبیش از ماه پذیر	

شش تحت پو HHPخدمات  

HHP اقبتی، با دن خدمات مرر هماهنگ کردهد تا به منظوار میاقبت در اختیار شما قرکننده خدمات و یک تیم مریک هماهنگ
ی کنند.نده شما و سایرین همکاروان پرها، مدیرسازوشکان، متخصصین، دارهای بهداشتی شما، نظیر پزاقبتگان مردهندائهشما و ار

دهیم: ائه مید است، ارارا، که شامل این مور HHPما خدمات  

اقبتی جامع مدیریت خدمات مر	

اقبتی دن خدمات مرهماهنگ کر	

مت تقا سلار	

اقبت انتقالی جامع مر	

د اده و فرخدمات پشتیبانی از خانو	

 اجتماعی و جامعهع به پشتیبانی جاار	

های پیچیده تماس بگیرید. ندهوبا مدیریت پر TTY)711(9619-551-866-1ه عات بیشتر، از طریق شمارجهت کسب اطل

اهدای بافت و عضو 

ائه انید با ارتوسال سن دارید، می 18 و 15ان کمک کند. اگر بین گی دیگرنداند با اهدای اندام یا بافت به نجات زتوهر کسی می
مان تغییر دهید. اگر ا در هر زد اهدای عضو ررد در موانید نظر خوتولی یا قیم، یک اهداکننده عضو شوید. میضایتنامه کتبی ور

سایت بانید به وتود صحبت کنید. همچنین میخو PCPی کسب نمایید، با عات بیشتره اهدای بافت یا عضو اطلبارمایلید در
اجعه کنید. مر )بان انگلیسیبه ز(organdonor.govس درمریکا به آت متحده آت بهداشت و خدمات انسانی ایالارزو

 Indian Health Serviceاکز مر

 Indian Health Serviceاکز ا از یکی از مرد رد نیاز خورهای بهداشتی مواقبتانید مرتومریکایی هستید میمی آاگر بو
کز با مر ًها دریافت کنید، لطفاا از یکی از این کلینیکد رهای بهداشتی خواقبتاهید مرخودریافت کنید. اگر می

Indian Health Service کر شده است، تماس بگیرید. اهنمای تلفن ذد که در رمحلی خو

اقبت هماهنگ دهان و دندانمر

های حشکی هستند باید یکی از طرایط دریافت خدمات دندانپزاجد شرنجلس که وستان لس آدر شهر Medi-Calذینفعان  
های د انتخابرعات بیشتر در مود انتخاب نمایند. جهت کسب اطلهای دهان و دندان خواقبتای مرا برهای هماهنگ راقبتمر
 تماس بگیرید. Health Care Options با 4263-430-800-1ه شکی، از طریق شمارهای هماهنگ دندانپزاقبتح مرطر

https://organdonor.gov)�
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ایا هماهنگی مز

Kaiser Permanente انی ال یا نگرکند. اگر سؤاقبت بهداشتی کمک میهای مرن هزینه نیازی بدوسازبه شما در هماهنگ
 تماس بگیرید. TTY)711 (4263-430-800-1ه کتان دارید، با شماردمت کود یا سلمت خوه سلباردر

د جوهای نوین و مویرزیابی فناوار

Kaiser Permanente ویه شده جدید، یک رمایشزشکی و آهای پزیرط به فناوبواهد بالینی مرزیابی شوت و ارای نظاربر
سط سایر متخصصان، شده توسیرند که آیا بر اساس مطالعات بالینی و برگیرهای شبکه تصمیم میشکد. پزانه داربسیار سختگیر

ان مناسب هستند یا خیر. ای بیمارشکی برده و از نظر پزدار بورخوم برزبخشی لشکی جدید از امنیت و اثرهای پزیرفناو
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و 

ها ولیتق و مسئوحقو .5
Kaiserی از ان عضوشما به عنو Permanenteضیح این های مشخصی دارید. این فصل به تولیتق و مسئو، حقو

ی از ان عضونی است که شما به عنوهای قانوغیهنده ابلداربرد. این فصل همچنین دردازپرها میلیتق و مسئوحقو
Kaiser Permanente ن حق دارید. نسبت به آ

ق شماحقو

Kaiserاعضای   Permanente ند: داررخوق براز این حقو

د عایت شوشان رشکیعات پزمانگی اطلها و حفظ محرند، حریم شخصی آفتار شومانه رها محترنبا آ	

د ار داده شوها قرنشش، در اختیار آن، اعم از خدمات تحت پوح و خدمات آط به طربوعات مراطل	

لیه انتخاب کنند های اواقبتدهنده مرائهمکان داشته باشند از شبکه ما، یک ارا	

کت کنند مان، مشاردن درد کرد، از جمله حق رمان خومت و درط به سلبوی مرگیردر تصمیم	

ا بدانند اند رشی که دیدهزموع آکنند و نوائه میمانی ارها خدمات درناسم کسانی که به آ	

پذیر باشد سخطر، ایمن، تمیز و دسترا در محلی دریافت کنند که بیاقبت رمر	

ند ا جویا شوشکان شبکه رتی یکی از پزرمانی نظر مشودر هر ز	

از کنند ا ابراقبتی دریافتی رمان یا خدمات مره سازبارد درب خوشکایت شفاهی یا مکتو	

اقبت دریافت کنند هماهنگی مر	

است تجدیدنظر بدهند خوایا دری خدمات یا مزدسازد، تعویق یا محدوط به ربوهای مرنسبت به تصمیم	

د دریافت کنند بان خوجمه شفاهی به زخدمات تر	

ایگان دریافت کنند قی رها، کمک حقوهوقی منطقه یا سایر گرهای حقودر دفتر مساعدت	

ا تنظیم کنند فته رهای پیشرالعملردستو	

ط بو، خدمات مرIndian Health Serviceاکز ال، مرد تأیید فدررمانی مواکز دراده، مربه خدمات تنظیم خانو	
Kaiserج از شبکه انسی خارژربتی و نیز خدمات اوهای مقاریبه بیمار Permanente ال، ن فدرمطابق با قانو

سی داشته باشند دستر

است کنید خوا درشده رسی تسریعایط دادرط به شربوعات مرسی ایالتی، شامل اطلاست دادرخودر	

ا ها رقی مجاز است، این نسخهسی داشته باشند و در جایی که از نظر حقود دسترشکی خوهایی از سابقه پزبه نسخه	
ح یا تصحیح کنند دریافت، اصل

اد خی افراست برخوانند درتونفع که میاد ذیخی افرا لغو کنند. برد راست، عضویت خوخوت درردر صو	
نفعی که خدمات اد ذیتند از افرشده دهند عبارنام تسریعاست لغو ثبتخوانند درتونفع که میذی

Foster Care Program یا Adoption Assistance Program کنند؛ و نیز اعضای ا دریافت میر
اقبت بهداشتی خاص های مرای نیازدار
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و 

سی داشته باشند نی دستراد زیر سن قانوضایت افربه خدمات ر	

W&Iن د نظر و مطابق با قانوری قالب موسازمادهای آمانی مناسب بره زاست و در بازخوت درردر صو	
اعم از خط بریل، چاپ (های دیگر ا در قالبسانی اعضا ررع، مطالب اطل(12)(b) 14182بخش  

 دریافت کنند )تیشت و قالب صودر

د ار گیرد استفاده قرراحتی یا انتقام موای اجبار، انضباط، ری براران ابزی که به عنودیت یا جداسازع محدواز هر نو	
اد باشند زآ

ک ای درد برانایی خوایط و توا متناسب با شرهای جایگزین راهکارد و رجومانی موهای درط به گزینهبوعات مراطل	
ن دریافت کنند آ

ال ات فدررعه مقرمجمو 45ا دریافت کنند و مطابق با مفاد د رشکی خویک نسخه از سابقه پز	
§164.524 45 (Code of Federal Regulations, CFR) ح یا است اصلخو، در164.526 و

ا بدهند ن رتصحیح آ

Kaiserسط ها تونمان آه درثیر منفی بر نحون تأبدو	 Permanenteگان یا ایالت، در استفاده از دهندائه، ار
ادی داشته باشند زق آاین حقو

 شماهای لیتمسئو

Kaiserان اعضای شما به عنو Permanente ا دارید: ها رلیتاین مسئو

ه دریافت خدمات مطلع شوید د و نحوشش خوا مطالعه کنید تا از پواهنمای اعضا راین کتابچه ر	

اجعه اقبت مرای دریافت مرقتی برستی استفاده کنید. ود به درخو (Identification, ID)ت شناسایی از کار	
Kaiserت شناسایی کنید، کارمی Permanenteت شناسایی دار و کارت شناسایی عکس، کارMedi-Cal د خو

اه داشته باشید. ا همرر

قات حاضر شوید های ملاردر قر	

ع دهید د اطلخو PCPا به د رمانی خومت و سابقه درضعیت سلو	

ا دنبال کنید افق دارید رن توی آوشما ر PCPمانی که شما و نامه دربر	

گاه شوید تان آمتیی سلود بر رگی خوندات سبک زاز اثر	

حظه داشته باشید ام و ملمانی و اعضا، احترشکان شبکه و سایر کادر درنسبت به پز	

دازید ا بپرنیست ر Medi-Calشش هزینه خدماتی که تحت پو	

دازید اهنمای اعضا، به حل مسائل بپرج در این کتابچه رهای مندرشوبا استفاده از ر	

ع دهید ج از شبکه، به ما اطلستان خارش شدن در یک بیمارت پذیرردر صو	

صی های حفظ حریم خصوویهعیه راطل

KAISERهای ط به سیاستبوعیه مراطل PERMANENTE د است و بنا جوشکی موابق پزمانگی سوهای حفظ محرویهو ر
د. شوار داده میاست، در اختیار شما قرخوبه در
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Kaiser Permanente شده مانی محافظتعات درمانگی اطلاز محر(Protected Health Information, PHI) 
 شما PHI شما حفاظت کنند. PHIسازیم که از م میا ملزد رداد خوارف قرگان طردهندائهکند. همچنین همه ارشما حفاظت می

اقبت بهداشتی مت، خدمات مرضعیت سله وباردر )نیکوشفاهی، کتبی یا الکتر(عات قابل تشخیص جداگانه ت است از اطلعبار
اقبت بهداشتی شما. ط به مربوهای مرداختدریافتی یا پر

سانی کنید و از ما رزورا بهن رفع یا آا رن را مشاهده و دریافت نمایید، اشتباهات آد رخو PHIانید یک نسخه از تولً میمعمو
است کنید خوانید درتوا به شما بدهیم. میایم رار دادهان قرشما در اختیار دیگر PHIعات مشخصی که از ستی از اطلاهید فهربخو

د. سال شوای شما ارل بره معموای غیر از شیوهل یا به شیوس معمودرمانه به محلی غیر از آعات محرکه این اطل

اقبتد کیفیت مرروآمانی از قبیل تحقیق یا بردهای درها یا عملکرداخت هزینهشکی، پرهش پزواقبت، پژای انجام مرممکن است بر
ا در اختیار شما ر PHIظفیم ن موار دهیم. همچنین طبق قانوان قرا در اختیار دیگرن رشما استفاده کنیم یا آ PHIو خدمات، از  

ائه کنیم. نی ارار دهیم یا هنگام اقدامات قانولت قردو

 شما استفاده PHI از )کنیدد تعیین میای خوای که بریا نماینده(ه کتبی شما ن کسب اجازی که باشد، بدور دیگربه هر منظو
که در پایین (صی های حفظ حریم خصوویهعیه ردی که در اطلاردهیم؛ مگر در موار نمیان قرا در اختیار دیگرن رکنیم یا آنمی

ا بدهید. د رخو PHIنه استفاده از ه اینگور نیستید اجازکر شده است. مجبوذ Medi-Calمانگی ات محررو مقر )مدهآ

ه کز خدمات اعضای ما به شمارکند، با مرست استفاده میر نادرعات شما به طوبینید که شخصی از اطلاگر می
1-800-464-4000)711(TTY ه نیا به شمارهای بهداشتی کالیفراقبته خدمات مرمانگی ادارر محرمویا با مأ
( داخلی 1-866-866-0602 11-877-735-2929(TTY ه خدمات انید ایمیلی به ادارتوتماس بگیرید. همچنین می

سال کنید. ار privacyofficer@dhcs.ca.govس درنیا به آهای بهداشتی کالیفراقبتمر

صی های حفظ حریم خصوویهعیه رصی ماست. اطلهای کلیدی حفظ حریم خصوویهخی از رتاهی از برصه کواین تنها خل
ده و د بوجوشماست مو PHIد رق شما در موصی و حقوهای حفظ حریم خصوویهه ربارعات تکمیلی دری اطلکه حاو

ه انید با بخش خدمات اعضا به شمارتون میای دریافت یک نسخه از آد. برگیرار میاست، در اختیار شما قرخوبنا به در
1-800-464-4000)711(TTY کز ا در مرعیه رانید این اطلتوتماس بگیرید. همچنین میKaiser Permanente یا از 

 مشاهده نمایید. )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درنلین به آاجعه آطریق مر

انین ط به قوبوعیه مراطل

اهنمای اعضا گنجانده یا انین در این کتابچه رکنند. حتی اگر این قواهنمای اعضا صدق مید این کتابچه ررانین متعددی در موقو
اهنمای اعضا انین اصلی که بر این کتابچه رند. قوهای شما اثر بگذارلیتق و مسئوح داده نشده باشند، ممکن است بر حقوشر

ال و ایالتی نیز ممکن است نافذ باشند. انین فدر. سایر قوMedi-Calنامه ه بربارال درانین ایالتی و فدرتند از قوحاکم هستند عبار

داخت خرین گزینه پران آبه عنو Medi-Calط به بوعیه مراطل

Kaiserی هزینه خدماتی که د دیگرگاهی ابتدا باید فر Permanente ای مثال، اگر ائه کند. برا اردهد رائه میبه شما ار
 باید ابتدا (Workers Compensation)ان گرامت کاراید، بیمه یا غرسیب دیدهاید یا در محل کار آگی داشتهانندتصادف ر
د. دازا بپرهزینه ر

https://healthy.kaiserpermanente.org
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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 که Medi-Calشش ای خدمات تحت پود که برا دارلیت رنیا این حق و مسئوهای بهداشتی کالیفراقبته خدمات مرادار
Medi-Cal ن نیست، هزینه دریافت کند. لیه آکننده اوداختپر

مانی به اقبت درای مرقی اشخاص ثالث برلیت حقوط به مسئوبوال مرات ایالتی و فدررانین و مقراز قو Medi-Calنامه بر
Kaiserکند. نفع تبعیت میاد ذیافر Permanente نامه اهد تا اطمینان حاصل کند که برا انجام خول رهمه اقدامات معقو

Medi-Cal داخت است. خرین گزینه پرآ

م باشد زممکن است ل Medicareنامه ع دهید. برا به ما اطلع رضوهستید، باید این مو Medicareایط اجد شراگر شما و
کننده است. داختخرین پرهمیشه آ Medi-Calد. دازا بپرکنید رهزینه خدمات مشخصی که از ما دریافت می

ها ان هزینهای جبرک برداد ماترص استرعیه در خصواطل

Kaiserشده تک عضو فونیا باید از محل ماترایالت کالیفر Permanenteل کند: صوا ود زیر رارای موشده بر، مبالغ هزینه

ده است د دریافت کرسالگی خو 55لد خدماتی که عضو در یا پس از تو	

Kaiserگان غیر از دهندائههر هزینه دیگر بابت خدماتی که عضو از ار	 Permanente ده است دریافت کر

 تماس بگیرید. 0590-650 (916)ه ک، با شمارل از طریق ماترصوه وبارعات بیشتر درای اطلبر

عیه اقدام اطل

Kaiser Permanente ار دهیم، د، تعویق، قطع یا تغییر قرد ررا مومانی راقبت درای مراست برخومانی که ما دردر هر ز
انید تود. اگر با این تصمیم مخالف هستید، میاهد کرسال خوبه شما ار (Notice of Action, NOA)عیه اقدام یک نامه اطل

است تجدیدنظر کنید. خوهمیشه در

ف ایط نامتعارعیه شراطل

اهیم ش خود کند، با حسن نیت تلا محدواقبت رتیب دادن مرائه یا ترانایی ما در ارگ پیش آید که توراگر اتفاقی نظیر یک فاجعه بز
شکی ضعیت پزائه کنیم. اگر ومانی به شما ارنامه دراکز برد شبکه یا مرجوگان مودهندائها از طریق ارتان رد نیازراقبت مود مرکر
شش خدمات انسی«، شما تحت پوژرج در بخش »خدمات اود مندراروید. بر اساس موستان برترین بیماردیکانسی دارید، به نزژراو
انسی هستید. ژراو

ایای شما ای مزط به اجربوعیه مراطل

انیم خدمات نکه بهتر بتوای آا پر کنید. همچنین ممکن است برکنیم راست میخود درال عادی کار خوومی که در رنه فرباید هر گو
ا تنظیم کنیم. ر )آیندهاییها و فرسیاست(دهایی استاندارائه دهیم، ا ارد نیاز شما ررمو

ای شما یا ا برم نیستیم که در آینده همین کار ری استثنا قائل شویم، ملزای شما یا شخص دیگرابط این کتابچه اعضا براگر در ضو
ی انجام دهیم. شخص دیگر
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ات این کتابچه اعضا رایط و مقرریم، به این معنی نیست که از شروآا در نمیا به اجراگر بخشی از مفاد این کتابچه اعضا ر
ا بگذاریم. مان به اجرا در هر زا داریم که مفاد این کتابچه اعضا رایم. ما این حق ردهنظر کرفصر

اهنمای اعضا ات در این کتابچه رعیه تغییراطل

.L.Aمان با تصویب انیم در هر زتوما می Care Health Planف اهنمای اعضا اعمال کنیم. ظراتی در این کتابچه ر، تغییر
اهیم داد. ع خوبه شما اطل ًکتباا ع رضونه تغییر، این موگوز قبل از ایجاد هرور 30

تبط های مره و هزینهرکاله، حق مشاوالوط به حقبوعیه مراطل

د و فین دستمز، هر یک از طرKaiser Foundation Hospitals یا Medical Groupف بین شما و ما، نه اختلدر هر گو
د. شوه نیز میرکاله و حق مشاوالوع شامل حقضوند. این مودازپرمی ًا شخصاد رهای خوهزینه

اد عضو ای افراهنمای اعضا بردن کتابچه رر بووآامعیه الزاطل

ابط ای ضوآیید، اجردر Kaiser Permanente به عضویت L.A. Care Health Planگیرید از طریق قتی تصمیم میو
امی است. ای شما الزاهنمای اعضا براین کتابچه ر

.L.Aعیه اینکه اطل Care Health Plan نماینده ما نیست 

L.A. Care Health Plan ار یا نماینده گزکارKaiser Foundation Health Plan, Inc. .نیست 

شش بیمه شما ط به پوبوهای مرعیهاطل

سی که از درخرین آا به آعات رستیم. ما این اطلایتان بفرا برمانی شما رشش خدمات درط به پوبوعات مرخرین اطلممکن است آ
کز خدمات اعضا صت با تماس با مرلین فردید یا نشانی جدیدی دارید، در اوکنیم. اگر نقل مکان کرسال میشما در دست داریم ار

کار تعیین ا به مددد رس جدید خودرع دهید. همچنین آا به ما اطلع رضواین مو TTY)711(4000-464-800-1ه به شمار
.L.Aستان و د در شهرحیت خوصل Care Health Plan ع دهید. اطل
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ت دهی و حل مشکلوشارگز .6
Kaiserد که ممکن است با د دارجوع مسئله ودو نو Permanente :پیدا کنید 

Kaiserقتی است که با و )ضایتیناریا (شکایت 		 Permanente  یا ارائه دهنده خدمات یا با درمان یا مراقبت
بهداشتی که از ارائه دهنده ای دریافت می کنید مشکل پیدا می کنید 

   

افق نیستید د موشش یا تغییر خدمات خود عدم پورقتی است که با تصمیم ما در موواست تجدیدنظر خودر		  

  
    

    
     

 

 
 

  

  
 

   
  

  
  

    
 

 

 
	 

   

Kaiserآیند شکایت و تجدیدنظر انید از طریق فرتومی Permanenteا به ما بگویید. همچنین بایدد ر، مشکل خو
Kaiserبه جای   Permanente با L.A. Care Health Plan ایند ثبت عریضه تماس بگیرید. استفاده از فر

Kaiser Permanente یا L.A. Care Health Plan اهدنی شما نخوت قانوان خسارق و جبرفتن حقوباعث از دست ر
Kaiserشد. نه   Permanente و نه L.A. Care Health Plan د را مواید، شما ردهبه دلیل اینکه از ما شکایت کر

د بخشیم. ا بهبوای همه اعضا رد براقبت خوع دهید تا مرا به ما اطلد ردهند. مشکل خوار نمیتبعیض یا انتقام قر

ه خدمات انید با ادارتوضایت ندارید، مین رسیده است یا از نتیجه آز به نتیجه نراست تجدیدنظر شما هنوخواگر شکایت یا در
ه به شمار (Department of ManagedHealth Care, DMHC)نیا شده کالیفراقبت بهداشتی مدیریتمر

1-888-HMO-2219)1-877-688-9891(TTY .تماس بگیرید 

نیا های بهداشتی کالیفراقبته خدمات مرادار Medi-Calشده اقبت مدیریتر بخش مروآهمچنین داد
(California Department of Health Care Services, DHCS) اهنمایی کند. اگر در ا راند شما رتونیز می

اید و در انتقال دهانند به شما کمک کنند. اگر نقل مکان کرتوها مینمت مشکلی دارید، آح سلج از یک طروستن، تغییر یا خرپیو
Medi-Cal شنبه تا جمعه، از ساعت های دوزوانید رتوانند به شما کمک کنند. میتوستان جدیدتان مشکل دارید، مید به شهرخو

 تماس بگیرید. 8609-452-888-1ه ر به شماروآعصر با داد 5 صبح تا 8

ائه دهید. اگر د ارستان خوایط شهراز شرا به دفتر احرد رخو Medi-Calایط از شره احربارتان درانید شکایتتوهمچنین می
 تماس بگیرید. TTY) 711(4000-464-800-1هائه کنید، با شمارد چه کسی ارا نزد رمطمئن نیستید که شکایت خو

شکایات

Kaiserتان از د خدمات دریافتیرقتی است که در موو )ضایتییا نار(شکایت   Permanente ای دیگر، مشکل یا دهندهائهیا ار
د. د ندارجوائه شکایت وای ارمانی بردیت زای دارید. هیچ محدوضایتینار

ائه دهید. ا ارد رنلین شکایت خوت تلفنی، کتبی یا آرمان به صوانید در هر زتومی

از طریق تلفن: 		

● کز خدمات اعضای با مر )سمیت ربه استثنا تعطیل(ز هفته ور 7 ساعته و در 24ت رانید به صوتومی	
Kaiser Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY نده وه پرتماس بگیرید. شمار

ائه دهید ا به ما ارد رشکی، نام و دلیل شکایت خوپز

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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.L.Aکز خدمات اعضای ز هفته با مرور 7ی و در زورت شبانهربه صو Care Health Plan ه به شمار
1-888-839-9909)711(TTY ا د رمت، نام و دلیل شکایت خوح سله شناسایی طرتماس بگیرید. شمار

ائه دهید ار

● 

از طریق پست: 		

● Kaiserکز خدمات اعضای با مر		 Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY 
د جوشک شما نیز موهای شکایت در مطب پزمسال کنند. فرایتان ارا برطه ربوم مراهید فرتماس بگیرید و بخو

کر کنید. ا ذد رشکی و دلیل شکایت خونده پزوه پرنام، شمار ًا پر کنید. حتمان رفتید، آا گرم رقتی فرهستند. و
ا به دفتر خدمات اعضا در م رانیم به شما کمک کنیم. فرتونه میبه ما بگویید که چه اتفاقی افتاده و چگو

Kaiserاکز شبکه یکی مر Permanente گان دهندائهست ارها، فهرع از مکانای اطلبر( پست کنید
[Provider Directory] ا مشاهده کنیدر( 

.L.Aکز خدمات اعضای با مر●		 Care Health Plan 711(9909-839-888-1ه به شمار (TTY 
 نام، ًا پر کنید. حتمان رفتید، آا گرم رقتی فرد. وسال شوای شما ارم براست کنید که یک فرخوتماس بگیرید و در

نه کر کنید. به ما بگویید که چه اتفاقی افتاده و چگوا ذد رمت و دلیل شکایت خوح سله شناسایی طرشمار
 به آنها بگویید که چه اتفاقی افتاده تا بتوانند به شما کمک کنند. فرم را به این انیم به شما کمک کنیم.تومی

 آدرس ارسال کنید:

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

نلین: آ		

Kaiserسایت بنلین در وم آاستفاده از فر●		 Permanente س دربه آkp.org)بان انگلیسیبه ز( 
بان به ز(LACare.orgس دربه آ L.A. Care Health Planسایت بد در وجونلین موم آاز فر●		

 استفاده نمایید )انگلیسی

ائه ایگان به شما اربانی رانیم خدمات زتوانیم به شما کمک کنیم. ما میتود نیاز به کمک دارید، ما میح شکایت خوای طراگر بر
.L.Aانید از توتماس بگیرید. همچنین می TTY) 711(4000-464-800-1ه دهیم. با شمار Care Health Plan 

ائه دهند. ایگان به شما اربانی رانند خدمات زتوها نیز مینکمک دریافت کنید. آ

.L.Aد ت تکمیل شکایت نزردر صو Care Health Planفع مشکل با شما و نها جهت ر، آKaiser Permanente 
.L.Aآیند شکایت ص فرعات بیشتر در خصوای کسب اطلکنند. بری میهمکار Care Health Planه ، از طریق شمار

1-888-839-9909)711 (TTY با L.A. Care Health Plan .تماس بگیرید 

ف ساند. ظراهیم رع شما خوا به اطلد و دریافت شکایت راهیم کرسال خوای به شما ارز از دریافت شکایت شما، نامهور 5ف رظ
ایم. اگر شکایت دهف کرطرنه برا چگواهیم گفت که مشکل شما رن به شما خوستاد و در آاهیم فری به شما خوز، نامۀ دیگرور 30
.L.Aد ا نزد رخو Care Health Plan اهند داد. مانی به شما پاسخ خوب زچوها نیز در همین چارنده باشید، آح کرطر

Kaiserی سریع از گیراست تصمیمخوشک شما درتی که شما یا پزردر صو Permanente یا L.A. Care Health Plan 
د، ا به خطر بیندازانایی شما رمتی یا توگی، سلندمان پاسخگویی به شکایت شما ممکن است زکنید زا فکر میدارید زیر

Kaiserسی، با راست تسریع برخوای درائه دهید. برسی ارراست تسریع برخوانید درتومی Permanente ۀ به شمار
1-800-464-4000)711 (TTY یا با L.A. Care Health Plan 711(9909-839-888-1ۀ به شمار (TTY

.L.Aتماس بگیرید. ما یا   Care Health Plan د. اهیم کری خوگیرمان دریافت شکایت شما تصمیمساعت از ز 72ف ظر

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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های تجدید نظر استخودر

استخواست تجدیدنظر درخوت است. دراست تجدیدنظر با شکایت متفاوخوت است. دراست تجدیدنظر با شکایت متفاوخودر
Kaiserیک عضو   Permanente یا L.A. Care Health Plan شش د پورسی و تغییر تصمیمی است که در مورای بربر
ایم و به دهسال کرای شما اربر (Notice of Action, NOA)عیه اقدام تی که اطلرایم. در صوفتهشده گراستخوخدمات در

است خوانید درتوافق نیستید، میایم و شما با این تصمیم ما موار دادهد، تعویق، تغییر یا قطع قرد ررا موایم که خدماتی رشما گفته
ه کتبی شما، اند با اجازتوشما نیز می (Primary Care Provider, PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهتجدیدنظر کنید. ار

است تجدیدنظر کند. خوایتان دربر

ائه دهید. اگر در حال حاضر ا اراست تجدیدنظر رخود، درخو (NOA)عیه اقدام ز تقویمی از تاریخ دریافت اطلور 60ف باید ظر
 به (NOA)عیه اقدام سال اطلز تقویمی از تاریخ ارور 10ف مان ادامه پیدا کند، باید ظراهید درخوکنید و میمان دریافت میدر

Kaiserشما یا قبل از تاریخی که  Permanente ائه دهید. ا اراست تجدیدنظر رخوده است، درم کرقف خدمات اعلای توبر
.L.A به ما یا ًدهید، لطفااست تجدیدنظر میخوقتی درو Care Health Plan اهید خدمات ادامه پیدا کند. خوبگویید که می

است تجدیدنظر دهید: خونلین درانید از طریق تلفن، مکاتبه یا آتومی

از طریق تلفن: 	

● کز خدمات اعضای با مر )سمیت ربه استثنا تعطیل(ز هفته ور 7ز و ورساعت شبانه 24انید در تومی	
Kaiser Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY نده وه پرتماس بگیرید. شمار

ار دهید ا در اختیار ما قراست تجدیدنظر دارید رخون درد آرد و خدماتی که در موشکی، نام خوپز

● ه به شمار L.A. Care Health Planز هفته با خدمات اعضای ور 7ز و ورساعت شبانه 24در 	
1-888-839-9909)711 (TTY د و این خدماتی مت، نام خوح سله شناسایی طرتماس بگیرید. شمار

ائه دهید. نها ارا به آاست تجدیدنظر دارید رخون درد آرکه در مو

از طریق پست: 	

● Kaiserکز خدمات اعضای با مر	 Permanente 711(4000-464-800-1ه به شمار (TTY 
شک است تجدیدنظر در مطب پزخوهای درمسال کنند. فرایتان ارا برطه ربوم مراهید فرتماس بگیرید و بخو

شکی و خدماتی نده پزوه پرد، شمارنام خو ًا پر کنید. حتمان رفتید، آا گرم رقتی فرد هستند. وجوشما نیز مو
اکز شبکه ا به دفتر خدمات اعضا در یکی مرم رائه دهید. فراست تجدیدنظر دارید ارخون درد آرا که در مور

Kaiser Permanente ا مشاهده کنیدگان ردهندائهست ارها، فهرع از مکانای اطلبر( پست کنید( 
.L.Aکز خدمات اعضای با مر	 ● Care Health Plan 711(9909-839-888-1ه به شمار(TTY 

د، نام خو ًا پر کنید. حتمان رفتید، آا گرم رقتی فرسال کنند. وایتان ارم براهید که یک فرتماس بگیرید و بخو
ا به این م رائه دهید. فرا اراست تجدیدنظر دارید رخون درد آرمت و خدماتی که در موح سله شناسایی طرشمار

س پست کنید: درآ

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

	

	

	

	

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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نلین: آ	

● Kaiserسایت بنلین در وم آاستفاده از فر	 Permanente س دربه آkp.org)بان انگلیسیبه ز( 
● .L.Aسایت بد در وجونلین موم آاز فر	 Care Health Plan س دربه آLACare.org)بان به ز

نمایید  استفاده )انگلیسی

انیم خدمات توانیم به شما کمک کنیم. ما میتود نیاز به کمک دارید، ما میاست تجدیدنظر خوخوائه درای اراگر بر
انید از توتماس بگیرید. همچنین می TTY) 711(4000-464-800-1ه ائه دهیم. با شمارایگان به شما اربانی رز

L.A. Care Health Plan ائه دهند. ایگان به شما اربانی رانند خدمات زتوها نیز مینکمک دریافت کنید. آ

.L.Aد د نزاست تجدیدنظر خوخوائه درت ارردر صو Care Health Planفع مشکل با شما و نها جهت ر، آ
Kaiser Permanente د. اهند کری خوهمکارL.A. Care Health Plan تان،است تجدیدنظرخود درردر مو

Kaiserبا شما و   Permanente آیند شکایت ص فرعات بیشتر در خصوای کسب اطلد. براهد کری خوهمکار
L.A. Care Health Plan711(9909-839-888-1ه ، از طریق شمار (TTY با L.A. Care Health Plan 

تماس بگیرید. 

اهیم ع شما خوا به اطلد و دریافت شکایت راهیم کرسال خوای به شما اراست تجدیدنظر شما، نامهخوز از دریافت درور 5ف رظ
د ا نزد راست تجدیدنظر خوخوساند. اگر دراهیم رع شما خوا به اطلابطه با تجدیدنظر رد در رز، تصمیم خوور 30ف ساند. ظرر

L.A. Care Health Plan اهند داد. مانی به شما پاسخ خوب زچونها نیز در همین چارده باشید، آح کرطر

Kaiserی سریع از گیراست تصمیمخوشک شما درتی که شما یا پزردر صو Permanente یا L.A. Care Health Plan 
ا به خطر انایی شما رمتی یا توگی، سلنداست تجدیدنظر، ممکن است زخومان پاسخگویی به درکنید زا فکر میدارید زیر

 4000-464-800-1ۀ سی، با ما به شمارراست تسریع برخوای درائه دهید. برسی ارراست تسریع برخوانید درتود، میبینداز
)711 (TTY یا با L.A. Care Health Plan 711(9909-839-888-1ۀ به شمار (TTY تماس بگیرید. ما یا 

L.A. Care Health Plan د. اهیم کری خوگیراست تجدیدنظر شما تصمیمخومان دریافت درساعت از ز 72ف ظر

ی تجدید نظر أافقت با راقع عدم موم در مواقدام لز

.L.Aف ما یا ای از طراید و نامهاست تجدیدنظر دادهخوتی که درردر صو Care Health Plan ن به اید که در آدهدریافت کر
تان استخومان دراید و از زدهمان دریافت نکرۀ تصمیمبارف ما درای از طرایم، یا نامها تغییر ندادهد رایم که تصمیم خوشما گفته

انید: توز گذشته است، میور 30

 بکنید سی ایالتیدادراست خودر (Department of Social Services, DSS)ه خدمات اجتماعی از ادار	
سی کندرا برنده شما روتا یک قاضی پر

 (Independent Medical Review, IMR)شکی ی مستقل پزنگربازاست خودر DMHCاز  	
.L.Aبین مستقل که عضو بکنید تا یک باز Care Health Plan یا Kaiser Permanente نده ونیست، پر

سی کند را برشما ر

داخت کنید. پر IMRسی ایالتی یا ای دادرای برم نیست هزینهزل

است خوا درنها رانید ابتدا یکی از آتواست دهید. همچنین میخودر IMRای سی ایالتی و هم برای دادرانید هم برتومان میهمز
افق دهید اما با تصمیم اتخاذ شده مو IMRاست خود یا نه. اگر ابتدا درشون حل و فصل میتان با آدهید تا ابتدا ببینید که مشکل

	

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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سی سی ایالتی دهید و جلسه دادراست دادرخولی اگر ابتدا درسی ایالتی بدهید. واست دادرخودر ًانید بعداتونباشید همچنان می
د. اهد بوکننده نهایی خوسی ایالتی تعییناست دهید. در این حالت، دادرخودر IMRای انید برتوار شده باشد، نمیگزقبلً بر

د. گذاردر اختیار شما می IMRسی ایالتی یا است دادرخوۀ درۀ نحوباری درعات بیشترهای زیر اطلبخش

 («IMR»)شکی مستقل سی پزربر
IMR تی رد. در صودازپرندۀ شما میوسی پررد به برمانی شما ندارنامۀ درتباطی با بربین مستقل که هیچ ارمانی است که یک بازز
Kaiserد دارید، باید ابتدا نز IMRاست خوکه در Permanente یا L.A. Careتی که راست تجدیدنظر کنید. در صوخو. در

 بدهید. IMRاست خوانید درتواضی هستید، میدید، یا اگر از تصمیم ما نارف ما دریافت نکرز تقویمی پاسخی از طرور 30ف رظ
م شده است، ن تصمیم تجدیدنظر به شما اعلای که از طریق آعیهج در اطلماه از تاریخ مندر 6ف ا باید ظرد رخو IMRاست خودر
ائه دهید.ار

مت سلافتد که میمانی اتفاق ز دریافت کنید. این امر ًارفوا ر IMRسی از قبل، است دادرخودن درن نیاز به پر کربدوانید تومیشما  
مایشگاهی یا تحقیقاتی دانسته شده است. زمان آا درده شده زیراست رخوی است یا دررشما در خطر فو

ت »شکایت« هم »شکایت« جه داشته باشید که عباردهد. توار میدر اختیار شما قر IMRاست خوه دره نحوبارعاتی دربند زیر اطل
د. گیرمیبرا درو هم »تجدیدنظر« ر

مت ح سلمانی است. اگر نسبت به طراقبت درهای مرحل تنظیم طرنیا مسئوشده کالیفراقبت بهداشتی مدیریته خدمات مرادار
د تماس بگیرید و قبل مت خوح سلبا طر TTY)711(4000-464-800-1ه د شکایتی دارید، باید ابتدا از طریق شمارخو

ق ح شکایت استفاده کنید، حقوند طروا دنبال کنید. اگر از رتان رمتح سلضایتی از طراز نارط به ابربواحل مره، مراز تماس با ادار
تبط با یک د شکایتی مرراهد شد. اگر در موایتان قابل استفاده است از شما سلب نخوهای احتمالی که براهکارنی شما یا رقانو

بخشی حل و فصل نشده است یا شکایتی که به مدت بیش از ضایتر رمتتان به طوح سلسط طرانسی، شکایتی که توژرضعیت اوو
ی داررخوایط براجد شره تماس بگیرید. همچنین ممکن است وانید با ادارتوگی نشده است به کمکی نیاز دارید، میسیدز رور 30

سط شکی اتخاذ شده توهای پز، تصمیمIMRآیند باشید، طی فر IMRایط اجد شرباشید. اگر و (IMR)شکی مستقل ی پزنگراز باز
هایی که مانفتن درار گرشش قرد تحت پوری در موگیرشده، تصمیممان پیشنهاد شکی خدمات یا درم پزوابطه با لزمت در رح سلطر

انسی یا خدمات ژرداخت هزینه خدمات اوص پرنه مناقشه در خصوگومایشی یا تحقیقاتی داشته باشند، یا هرزممکن است ماهیت آ
ایگان ه تلفن رمان همچنین یک شمارد. سازگیرار میسی قررد بررفانه موطرت بیری به صوارشکی اضطرپز

(1-888-HMO-2219) و یک خط ) TDD1-877-688-9891( د. ی دارایی و گفتاراد مبتل به مشکل شنوای افربر
های مهای شکایت، فرمی فرحاو )بان انگلیسیبه ز(http://www.hmohelp.ca.govس درمان به آسایت این سازبو

باشد. نلین میهای آالعملرو دستو IMRاست خودر

 ایالتیهای سیدادر

. یک قاضی به حل مشکل شما کمک (DSS)ه خدمات اجتماعی ادی از ادارای است با افرسی ایالتی جلسهدادر
Kaiserسی ایالتی داشته باشید که قبلً به است دادرخوانید درتوتی میرد. تنها در صواهد کرخو Permanente یا 

L.A. Care Health Plan ز رو 30ضایت ندارید یا بعد از است تجدیدنظر داده باشید. اگر همچنان از این تصمیم رخودر
دید. تان دریافت نکراست تجدیدنظرخوه دربارتصمیمی در

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس

http://www.dmhc.ca.gov/?referral=hmohelp.ca.gov
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ائه دهید. سی ایالتی اراست دادرخوکند، درم میا اعلتان راست تجدیدنظرخوای که نتیجه درعیهز از تاریخ اطلور 120ف باید ظر
PCP  تأییدیه از  فتنت گررصوشما یا در  ه کتبیاجازاند با تومیشماDSSائه دهد. همچنین ایالتی ارسی دادراست خوایتان در، بر

افقت کند. سی ایالتی موای دادرشما بر PCPاست خواهید با دراز ایالت بخو DSSانید از طریق تماس با تومی

شما می توانید از طریق تلفن یا پست، درخواست دادرسی ایالتی ارائه دهید.

 5253-952-800-1 تماس بگیرید DSSمی احد پاسخگویی عموبا واز طریق تلفن:  	
.(1-800-952-8349 TTD) 

ا به این ن را پر کنید. آفته است رار گرتان قرعیه نتیجه تجدیدنظر در اختیاراه اطلمی که به همرفراز طریق پست: 	
سال کنید: س اردرآ

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA  94244-2430 

ایگان به بانی رانیم خدمات زتوانیم به شما کمک کنیم. ما میتوسی ایالتی نیاز به کمک دارید، میاست دادرخوائه درای اراگر بر
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه ائه دهیم. با شمارشما ار

کشد تا قاضی ل میز طوور 90د. تا اهیم کرح خوا نیز مطرد رات خود. نظراهیم کرح خوا مطرات شما رسی، ما نظردر جلسه دادر
د. ما باید از تصمیم قاضی تبعیت کنیم. نده شما تصمیم بگیروه پرباردر

اهیدخود، میاندازه میا کاملً به مخاطرد شما رانایی عملکرمت یا توگی، سلندسی ایالتی، زآیند دادرنکه مدت فراگر به دلیل آ
سی ایالتی است دادرخوتماس بگیرید و در DSSانید با توشما می PCPد، شما یا د شما سریع تصمیم بگیرردر مو DSSکه  

ی کند. گیری تصمیمز کارور 3ف حداکثر است شما، باید ظرخوپس از دریافت در DSSائه دهید. ار )ریوف(شده تسریع

ء استفاده ف و سوی، اتلدارهبرکل

ف یا ی، اتلدارهبرتکب کلمر Medi-Calکننده خدمات دهنده یا شخص دریافتائهک هستید به اینکه یک اراگر مشکو
ش کنید. ارا گزع رضوا دارید که موءاستفاده شده است، این حق رسو

تند از: دهنده عبارائهسط ارءاستفاده توف و سوی، اتلدارهبرد کلارمو

شکی ابق پزجعل سو	

شکی د نیاز از نظر پزران موی بیشتر از میزوتجویز دار	

شکی د نیاز از نظر پزران مواقبت بهداشتی بیشتر از میزائه خدمات مرار	

ائه نشده است ای خدماتی که ارتحساب بررر صوصدو	

ده است ائه نکرا ارای خدمات رفهد حرقتی فرای وفهای خدمات حرتحساب بررر صوصدو	

تند از: ایا عبارکننده مزد دریافتسط فرءاستفاده توف و سوی، اتلدارهبرد کلارمو

ایای ت شناسایی مزمت یا کارح سلت شناسایی طرش یا دادن کارودهی، فرضقر	
Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) دی دیگر به فر

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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دهنده ائههای مشابه یا یکسان از بیش از یک اروها یا دارماندریافت در	

 رفتن به بخش اورژانس وقتی مورد اورژانسی نیست 	
 استفاده از شماره تأمین اجتماعی یا شماره شناسایی طرح سلمت فرد دیگر 	

ا بنویسید. ائم شده است رتکب این جردی که مره شناسایی فرس و شماردرءاستفاده، باید نام، آف و سوی، اتلدارهبرش کلارای گزبر
تکب دهنده مرائهتی که ارردهنده در صوائهه تلفن یا تخصص ارعات بدهید؛ مانند شمارد اطلن فره آبارنجا که ممکن است درتا آ

کر کنید. ا ذخ داده است رنچه رای دقیق از آصهقایع و خلد شده است. تاریخ واراین مو

کز خدمات اعضا با مر )تشامل تعطیل(ز هفته ور 7ز و ورساعت شبانه 24انید در توفتار شدید، میءرئم احتمالی سوجه علاگر متو
 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه به شمار

ا جرالملزی رداو

ا ف رات هر دو طرف است. این شخص ثالث اظهارطرفات از طریق یک شخص ثالث و بیای حل اختلشی بروا رجرالمزی لرداو
نظر فگاه صرسی در هیئت منصفه یا دادف از حق دادرند. هر دو طرف باید بپذیرکند که هر دو طرد و تصمیمی اتخاذ میشنومی
ده اهنمای اعضا تسلیم کرای این کتابچه رکنیم که قبل از تاریخ اجری استفاده میای حل دعاوا برجرالمزی لرکنند. ما از داومی

ر است. وآامد ما الزای خوی سابق تنها برای این دعاوا برجرالمزی لرباشیم. استفاده از داو

ی ردامنه داو

د و همه ط به این کتابچه اعضا یا عضویت شما با ما شوبوی مرا استفاده کنید که این دعوجرالمزی لرمانی از داوشما باید تنها ز
ند: ده شوروآایط زیر برشر

د زیر باشد: ارای یکی از موی بردعو	

ت رده یا به صومجاز بوی و یا غیرروشکی غیر ضرم پزد اینکه خدمات یا اقلری در مودعو(شکی تخلف پز●	
؛ یا )ضه شده استکفایت عرانه یا بیکارنامناسب، مسامحه

م؛ یا ائه خدمات یا اقلار●	

لیت محل مسئو●	

ح شده است: ی بدین طریق مطردعو 	
شما علیه ما؛ یا ● 	
● ما علیه شما 	

قانون حاکم از استفاده از داوری لزم الجرا برای رسیدگی به دعوی ممانعت نمی کند 	

چک« قابل حل و فصل نیست ی کوگاه دعاوی از طریق »داداین دعو	

در نظر داشته باشید: 

ا استفاده کنید جرالمزی لرسی ایالتی قابل حل و فصل هستند از داوی که از طریق دادرای دعاوم نیست برزل	

ا جرالمزی لرانید از داوتونده شما اتخاذ شده است، نمیود پررسی ایالتی تصمیمی در مواگر از طریق دادر	
کنید استفاده 

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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فقط در این قسمت »داوری لزم الجرا«، »شما« به معنای طرفی است که برای داوری لزم الجرا تقاضا می کند:

 شما  (یک عضو )	
 وارث شما، خویشاوند یا کسی که خود نام برده اید و از جانب شما عمل می کند 	
فردی که ادعا می کند به علت رابطه شما با ما، وظیفه ای بر عهده دارد 	

فقط در این قسمت »داوری لزم الجرا«، »ما« به معنای طرفی است که برای علیه وی یک داوری لزم الجرا تسلیم شده است: 

	Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (»KFHP«)  
	KP Cal, LLC (»KP Cal«)  
	Kaiser Foundation Hospitals (»KFH«)  
	Southern California Permanente Medical Group (»SCPMG«)  
	The Permanente Medical Group, Inc. (»TPMG«)  
	The Permanente Federation, LLC  
	The Permanente Company, LLC  
TPMG  یا SCPMG هر پزشک 	
 هر شخص یا سازمان دارای قرارداد با هر کدام از این طرف ها که استفاده از داوری لزم الجرا را ملزم می سازد 	
 هر کارمند یا نماینده هر کدام از این طرف ها 	

انین نظامنامه قو

د: گیرت میرانین نظامنامه صوا با استفاده از قوجرالمزی لرداو

و اطلعات وانین نظامنامه توسط دفتر سرپر ست مستقل و با استفاده از دادههای  Kaiser Permanente ق	
حاصل از »کمیته مشورتی حکمیت« تنظیم شده است 

 TTY)711(4000-464-800-1ۀ انید از خدمات اعضا به شمارتوا میانین نظامنامه ریک نسخه از قو	
دریافت کنید. 

ی راست داوخوه درنحو

د ارا تسلیم کنید که شامل مور )ی«ران »تقاضای داوبا عنو(سمی ا، شما باید یک تقاضای رجرالمزی لرائه تقاضای داوای اربر
د: شومیزیر 

 توصیف شما در مورد دعوی علیه ما 	
 مبلغ خسارتی که درخواست می کنید 	
ند، کیل دارها وفند. اگر هر کدام از این طرکت داری شرهایی که در این دعوفه تلفن همه طراسم، نشانی و شمار	

کر کنید ا ذکیل رن وه تلفن آاسم، نشانی و شمار

 اسم طرف هایی که علیه آن ها اقامه دعوی می کنید 	

ند. کر شواست ذخواحد باشند باید در یک دراقعه وی که ناشی از یک وهمه دعاو

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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یرتسلیم تقاضای داو

 یا The Permanente Federation, LLC ،TPMG ،SCPMG ،KFH ،KP Cal ،KFHPاگر علیه  
The Permanente CompanyLLC ,سال کنید: ا به این نشانی اری رراید، تقاضای داودهی کراقامه دعو

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 

Pasadena, CA 91188 

د، دارم میای شکایت مدنی ملزنیا برسی مدنی کالیفری که آیین دادررکنید، همان طوی میی اقامه دعوف دیگراگر علیه هر طر
ها بدهید. نا به آای رغیهبایستی ابل

نی به ما داده شده است. غیه از لحاظ قانوا دریافت کنیم، ابلی ررمانی که تقاضای داوز

هزینه تسلیم شکایت 

ن دازید از آا بپرد رانید سهم خوتواست که اگر نمی 150$ا شامل یک هزینه تسلیم شکایت به مبلغ جرالمزی لرهزینه داو
د. شومیفنظر صر

فین است شما و یا تعداد طرخوی در درجه به تعداد دعاون توده و بدوی« بورداخت به »حساب داوهزینه تسلیم شکایت قابل پر
داخت نیست. کر شده همیشه یک مقدار ثابت است. هزینه تسلیم شکایت قابل بازپرذ

اگر قادر به پرداخت سهمیه خود از هزینه های داوری لزم الجرا نیستید، می توانید از یک سرپرست مستقل بخواهید که از دریافت 
هزینه ها صرفنظر کند. برای انجام این کار، باید یک فرم صرفنظر از هزینه را پر کرده و به مقام زیر ارسال نمایید: 

 دفتر سرپرست مستقل؛ و 	
 طرفینی که علیه آنها اقامه دعوی می کنید 	

فرم صرفنظر از هزینه: 

 به شما می گوید که چطور سرپرست مستقل تصمیم می گیرد از دریافت هزینه صرفنظر کند 	
گوید د به شما میفنظر کرنها صران از آتوا که میهایی رهزینه	

 دریافت کنید. TTY)711(4000-464-800-1ۀ انید از خدمات اعضا به شمارتوا میفنظر رم صریک نسخه از فر

ها یرداوتعداد 

د دیگر، ممکن است بیش از ار. در مو)فطربیمیانجی (د شوع میافق هستند استماف مور که هر دو طرسط یک داود توارخی موبر
یک داور وجود داشته باشد. تعداد داو ر ها میتواند بر پرداخت یا عدم پرداخت هزینه داو ر بیطرف از طرف ما تأثیر داشته باشد. 

ف بماند. طرر باید بیند. داوشوگی میسیدر رسط یک داوکنند تواست میخوت درخسار 200,000$دی که تا ارمو	
ائه ر باید پس از تکمیل و ارای بیش از یک داوافق برنده کار کنند. تووی پرور رافق کنند سه داوانند توتوفین میطر

ف م نماینده طرر دوف، داور نماینده یک طرد، یک داود دارجور ودی که سه داوارد. در موائه شوی اررتقاضای داو
 اعطا کنند. 200,000$انند بیش از تونمی )ها(رد. داواهد بوف خوطرم بیر سوم و داودو

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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ند. هنگامی که شوگی میسیدر رسط سه داوکنند تواست میخوت درخسار 200,000$هایی که بیش از ندهوپر	
فین کدام از طرد. هراهد بوف خوطرم بیر سور است و داوای یک داوفین دارد، هر یک از طرد دارجور وسه داو

افق انند توتوه میف مشاجرنظر کنند. هر دو طرفد صران نماینده خور به عنوای داشتن داود برانند از حق خوتومی
ائه تقاضای ف باید پس از تکمیل و ارطرر بیای یک داوافق برگی کند. توسیدنده روف به پرطرر بیکنند که یک داو

د. ائه شوی اررداو

های میانجی ها و هزینهددستمز

داخت ا پرها رد هنگامیکه هزینهرعات در موای کسب اطلدازیم. برپرا میف رطردهای میانجی بید ما دستمزارخی از مودر بر
ۀ انید از خدمات اعضا به شمارتوا میانین نظامنامه راجعه کنید. یک نسخه از قوانین نظامنامه مرد، به قواهیم کرخو

1-800-464-4000)711(TTY ند دازپری میر مساوا بطوها رفین این هزینهد دیگر، طراردریافت کنید. در همه مو

ند. دازپرا مید را انتخاب کنند، هر کدام هزینه میانجی خود رط به خوبوهای مرفین میانجیاگر طر

ها هزینه

جه به نتیجه کار باید ن توفین بدود، هر کدام از طردارر مین مقرنچه که قانوح داده شد و مطابق آنچه در بال شربه غیر از آ
ند. دازا بپرج رد شاهدان و سایر مخارکل، دستمزد وا از قبیل دستمزجرالمزی لرابطه با داود در رهای خوهزینه

می ات عمورمقر

ا کنید. جرالمزی لرانید تقاضای داوتوکند، نمیده نمیروآا بری در یک شکایت مدنی رای دعونی بردیت قانوی، محدواگر دعو

اگر یکی از شرایط زیر موجود باشد دعوی شما رد می شود: 

 شما مطابق قوانین نظامنامه به نحو معقولی از خود جدیت نشان نداده باشید، یا 	
جلسه دادرسی تشکیل نشده و از تاریخ های زیر، هر کدام که زودتر باشد، بیش از پنج سال گذشته است: 	

سیده؛ یا ی« به دست شما ررگه »تقاضای داوتاریخی که بر●	

دید اقعه یک شکایت مدنی تسلیم کرتاریخی که بر مبنای همان و●	

د. ائه شوی ارای چنین کارد. بایستی دلیل خوبی برد شوف رطرسط میانجی بیی تولیل دیگری ممکن است به دیک دعو

د. نده تصمیم بگیرواجع به پرف رن طراند در غیاب آتوف میطرر نیابد، میانجی بیسی حضوفین در جلسه دادراگر یکی از طر

 (California Medical Injury Compensation Reform Act)نیا شکی کالیفرهای پزاحتامت جرح غرن اصلقانو
کند: دی از این قبیل صدق میارن مجاز شناخته شده، در موسط قانونه که تو، بدان گو)حیهنه اصلو هر گو(

 حق ارائه مدرک هر گونه بیمه یا پرداخت مزایای از کار افتادگی که متعلق به شماست 	
محدودیت مبلغ پولی که می توانید از خسارت های غیر اقتصادی به دست آورید 	

 حق دریافت غرامت برای خسارت های بعدی که به صورت پر داختهای دوره  ای انجام میشود 	

کنند مانی صدق میدها همچنین تا زا« بیان شده است. این استاندارجرالمزی لرتی است که در این قسمت »داورها به صویرداو
که با این بند در تضاد نباشند: 

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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 (Federal Arbitration Act)ال ن حکمیت فدرقانو 2بند  	
 آیین دادرسی مدنی کالیفرنیا 	
 قوانین نظامنامه 	

ق مدنی شکایات به دفتر حقو

ر قالبی جنسی شامل تصو(لیت، سن، جنسیت ست، ملیت، معلونگ پواد، ردهنده شبکه یا ما به خاطر نژائهاگر عقیده دارید که ار
ت بهداشت و خدمات انسانی ارزق مدنی در وا به دفتر حقوانید شکایتی رتوایم، مییا مذهب تبعیض قائل شده )و هویت جنسی

 تسلیم کنید. ) ,OCR«Office of Civil Rights«(مریکا ت متحده آایال

میز اتفاق افتاده است به آز از هنگامی که عقیده دارید اقدام تبعیضور 180ف ا در ظرد رانید شکایت خوتوشما می
OCR لی تسلیم کنید. وOCR ل کند که تشخیص دهند تی بعد از شش ماه قبورا در صواست شما رخوممکن است در

، به OCRه تسلیم شکایت به و نحو OCRد رعات بیشتر در موای کسب اطلن شده است. برقع آائه به موایطی مانع ارشر
 hhs.gov/civil-rights)اجعه نمایید. مر )بان انگلیسیبه ز

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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های مهموهاژها و ووهشمار 7.

های مهمه تلفنشمار
Kaiserخدمات اعضای  	 Permanente: 

   انگلیسی 	
زبان با استفاده از خدمات مترجم ) (و بیش از  150

1-800-464-4000 

 0616-788-800-1اسپانیایی 	
 7585-757-800-1گویش های چینی 	
711خط  TTY (تلهتایپ) :	

● 

● 
● 
● 

 1-800-225-8883  (TTY  711) مجوز مراقبت پس از تثبیت و ضعیت بیمار	
Kaiserاخذ نوبت در  	 Permanente 833-1ه رو مشاو-KP4CARE 

(TTY  711) (1-833-574-2273) 
	L.A. Care Health Plan (TTY 711) 1-888-839-9909 
	Health Care Options 1-800-430-4263 

(TTY 1-800-430-7077) 

 مهمهای هاژو

ستان قع به بیماراند به موتوایمان نمید یا پیش از زار دارایمان قرحله زن در سه مرمانی که یک زمدت ز :ضع حملدر حال و
ساند. سیب برلد نشده آک متودن یا کومت و ایمنی زاند به سلتود یا انتقال او میی منتقل شودیگر

کشد. ل نمینی طولد و مدت طوشکی نیاز داراقبت سریع پزشکی که ناگهانی است و به مرضعیت پزیک و :حاد

Kaiserاست یک عضو از خودر :است تجدیدنظرخودر Permanente شش ه پوبارشده درفتهبینی و تغییر تصمیم گرای بازبر
شده است. استخوویس دریک سر

مت. ح سلشش این طرهای تحت پوواقبت بهداشتی و دارخدمات مر :ایامز

ا حل جرالمزی لرتی که از طریق داوای مشکلف. برطرت با استفاده از یک شخص ثالث بیای حل مشکلشی برور:اجرالملزی رداو
فتن م به پذیرف ملزکند که هر دو طرد و تصمیمی اتخاذ میشنوا میف قضیه رهای دو طرللند، شخص ثالث استدشوو فصل می

کنند. نظر میفگاه صرسی در هیئت منصفه یا دادف از حق دادرن هستند. هر دو طرآ

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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:(CCS) California Children’s Services ها و یای بیمارسال که دار 21کان زیر دای کوا برای که خدماتی رنامهبر
کند. ائه میمت مشخص هستند، ارت سلمشکل

:California Health and Disability Prevention (CHDP) های می که هزینهمت عمونامه سلیک بر
ی و ی از بیمارمت جهت تشخیص یا پیشگیرلیه سلزیابی اوای ارا برمت رصی خدمات سلمی و خصوگان عمودهندائهار

مت اقبت سلسی به مرایط دستراجد شرانانی که وکان و جودنامه به کوکند. این برداخت میانان بازپرکان و جودهای کولیتمعلو
ائه کند. ا ارر CHDPاند خدمات توشما می PCPکند. عادی هستند، کمک می

ا اقبت رکنند و مرک میا درمت رت عمده سلانند به شما کمک کنند، مشکلتوان اجتماعی که میکاران و مددستارپر :ندهومدیر پر
کنند. گان شما هماهنگ میدهندائهبا ار

ی رد یا باید طوشومان بدتر میل زد یا در طومان شور کامل دراند به طوتوشکی که نمیی یا مشکل دیگر پزیک بیمار :منضه مزعار
د. ضعیت شما بدتر نشود که ومان شودر

 انتخاب کنند. این (PCP)لیه های اواقبتدهنده مرائهان یک ارا به عنون رانند آتوی است که اعضا میکزکلینیک مر :کلینیک
، کلینیک ) ,FQHC«Federally Qualified Health Center«(ال د تأیید فدررمانی موکز درمحل، ممکن است یک مر

کز ، یا یک مرIndian Health Service، کلینیک ),RHC«Rural Health Clinic«(ستایی ومت رمحلی، کلینیک سل
لیه دیگر باشد. اقبت اومر

کز خدمات سرپایی در مر (Community-based adult services, CBAS):ن مبتنی بر جامعه گسالرخدمات بز
اقبت دهنده مرائهاده و ارش و پشتیبانی خانوزمواقبت شخصی، آها، مرمانی تخصصی، خدمات اجتماعی، درستاراقبت پرای مربر
ایط. اجد شرای اعضای وشکی، خدمات تغذیه، جابجایی و سایر خدمات برپز

Kaiserضایت نسبت به ه عدم رباربیانیه شفاهی یا کتبی یک عضو در :شکایت Permanenteدهنده، یا کیفیت ائه، یک ار
اییه است. شده. یک شکایت مانند یک شکوائهاقبت یا کیفیت خدمات ارمر

د به مدتدهنده فعلی خوائهاز ار Medi-Calای ادامه دریافت خدمات ح برانایی یک عضو طرتو :مانیار خدمات دراستمر
Kaiserدهنده خدمات و ائهطی که ارقفه در خدمات، به شرن وماه بدو 12حداکثر   Permanente افقت کنند. مو

گر. داخت بیمهه بر پرودهید، علمان خدمات انجام میلً در زداختی که معموپر :کداخت مشترپر

Kaiserاقبت بهداشتی به اعضای خدمات مر ):ششخدمات تحت پو(شش پو Permanenteها و دیتایط، محدول شر، مشمو
ها. حیهو همه اصل EOCد در این جوست موو بر اساس فهر Medi-Calداد اراستثناهای قر

:DHCS نظارلتی است که بر بره دونیا. یک ادارهای بهداشتی کالیفراقبته خدمات مرادار laC-ideM کند.. ت مینامه

، Medi-Calهای هماهنگ اقبتح مران طربه عنو L.A. Care Health Planدن استفاده از قف کرمتو :لغو عضویت
اهیدخوگوید شما دیگر نمیا که میمی رکنید. باید فرا انتخاب میمت جدیدی رح سلایط نیستید یا طراجد شرن شما دیگر وچو
ا به د رتماس بگیرید و عضویت خو Health Care Options استفاده کنید امضا کنید یا با L.A.Care Health Planاز  
ت تلفنی لغو کنید. رصو

:DMHC اقبت مت مرهای سلحلتی است که بر طره دوه، یک ادارنیا. این ادارشده کالیفراقبت بهداشتی مدیریته خدمات مرادار
کند. ت میمدیریت شده نظار

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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ی هستند و از روشکی ضراتی که از نظر پزتجهیز (Durable Medical Equipment, DME):ام شکی بادوات پزتجهیز
ه های اجارگیریم. هزینهتصمیم می DMEدن یا خریدن ه کرد اجاررند. ما در موشودهنده دیگر تجویز میائهشک شما یا اری پزسو

د. شوشش داده میشکی پوات پزنباید بیش از هزینه خرید باشند. تعمیر تجهیز

ه ای ردهنگام و دووای زی و مداوی، تشخیص بیماربالگرغر
:(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) خدمات EPSDT 

د و ا بر اساس سن خومت مناسب رهای سلنها سالم باشند. اعضا باید چکاپاست تا آ 21 زیر Medi-Calای اعضای ایایی برمز
ها انجام دهند. یدهنگام بیمارومان زمت و درت سلا جهت یافتن مشکلهای مناسب ریبالگرغر

تعریف بال (ضع حمل های جدی است، مانند در حال وبا نشانه )ذهنی(انی وشکی یا رضعیت پزیک و :انسیژرشکی اوضعیت پزو
ر کند که عدم ای باوحظهاند به شکل قابل ملتوشکی، میمت و پزه سلباردی با دانش غیر تخصصی درد شدید که فریا در )ا ببینیدر

ی ممکن است: رشکی فواقبت پزدریافت مر

ا به شدت تهدید کند لد نشده شما رک متودمت کومت شما یا سلسل	

د د بدن شوسیدن به عملکرسیب رباعث آ	

د سیدن به یک بخش یا عضو بدن شوسیب رباعث آ	

دن ای پی بربر )نشک بر اساس قانوستی یک پزاد تحت سرپریا افر(شک سیله پزیک معاینه انجام شده به و :انسژراقبت بخش اومر
کز ضعیت شما در حد امکانات مردن وای پایدار کری برروشکی ضرد. خدمات پزد دارجوشکی وی پزارضعیت اضطربه اینکه یک و

م است. زل

شکی اقبت پزای انجام مرانس برژری به بخش اوارسیله نقلیه اضطرنس یا ولمبوجابجایی در یک آ :یارشکی اضطرجابجایی پز
ی. اراضطر

کند. ح دریافت میا از طریق طرمت است و خدماتی رح سلدی که عضو یک طرفر شده:نام ثبت

Kaiserسط خدماتی که توخدمات مستثنی:  Permanente شش داده نشده. د؛ خدمات پوشوشش داده نمیپو

ی. دارخیر باری یا تأای پیشگیرخدماتی براده: خدمات تنظیم خانو

مت در کز سلیک مر («Federally Qualified Health Center, «FQHC):ال د تأیید فدررمانی موکز درمر
 FQHCا در یک انه رلیه و پیشگیراقبت اوانید مرتود. مید ندارجواقبت بهداشتی زیادی ودهنده مرائهن ارای که در آناحیه

دریافت کنید. 

نام شده ثبتهای مدیریتاقبتمت مرح سلاین بدان معناست که شما در یک طر (Fee-For-Service, FFS):انه کار
ای بر ًا مستقیمار Medi-Calهای تحسابرد و صوا بپذیر»مستقیم« ر Medi-Calشک شما باید ، پزFFSاید. تحت دهنکر

خدمات دریافتی شما صادر کند. 

مان. ه دررل یک دوی شدن یا در طود بیمار پس از یک بسترند بهبووسی ررای برشک براقبت منظم پزمر :اقبت تکمیلیمر

اند. ای اعضا تأیید شدهند و برهای مشخصی دارمی که معیارها یا اقلوستی از دارفهرها: وست دارفهر

ایای خی مزاند به برتوداند فریب دادن میسیله شخصی که میدن به وای فریب دادن یا جعل کرگاهانه برفتار آیک ر :یدارهبرکل
د. د دیگر منجر شود شخص یا یک فرای خومجاز برغیر

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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Kaiserضایت نسبت به ه عدم رباربیانیه شفاهی یا کتبی یک عضو در :شکایت Permanenteدهنده، یا کیفیت ائه، یک ار
اییه است. شده. یک شکایت مانند یک شکوائهاقبت یا کیفیت خدمات ارمر

ا حفظ کنید، ه رمرزوگی رندد زها و عملکرتکنند مهاراقبت بهداشتی که به شما کمک میخدمات مر :یسازمادهسایل آخدمات و و
د بخشید. یاد بگیرید یا بهبو

:(HCO) Health Care Options ا نویسی کند یا عضویت شما رمت نامح سلا در طراند شما رتوای که مینامهبر
کند. لغو 

شکانی که کنند، یا پزمان میا درطان رشکانی که سراحان، پزشکان و متخصصانی مانند جرپز :اقبت بهداشتیگان مردهندائهار
Kaiserنهایی که با کنند و آمان میا دره بدن رهای ویژبخش Permanente گان دهندائهکنند یا در شبکه ما هستند. ارکار می

ائه کنند. ا ارشش ما رز داشته باشند و خدمات تحت پونیا مجوائه خدمات در کالیفرای ارشبکه ما باید بر

تأییدیه ابطه با بعضی از خدمات، پیشم دارید. در رزا لد رخو PCPی فی از سواجعه به یک متخصص، معرای مرلً برشما معمو
م است. زل )تأییدیه قبلی(

اقبتی، به نان یا خدمات مرایمان/متخصص زاقبت متخصص زانسی، مرژراقبت اواده، مرخی از خدمات مانند تنظیم خانوای بربر
 .نداریدد نیاز خو PCPی فی از سومعر

 :اقبت بهداشتگان مردهندائهع اراانو
کند ا تست میایی رای است که شنودهندهائهشناسی اراییمتخصص شنو	

کند اقبت میایمان از شما مری و زدارل باری است که در طوستارستار مامایی تأیید شده، پرپر	

کند مان میا درهای سنی ردهاد همه رل افرت معموشکی است که مشکلاده، پزشک خانوپز	

کند مان میا درشکی رل پزشکی است که مسائل معمواده، پزشک خانوپز	

های داخلی، است یشکی داخلی، از جمله بیمارش خاص در پززموای آشکی دارهای داخلی، پزیشک بیمارپز	

کند ی میشک شما همکارز است که با پزای مجوستار دارز، یک پرای مجوای دارفهستار حرپر	

کند اده به شما کمک میت خانوه مشکلباردی است که درر، فرمشاو	

اقبت کند تا مرشکان شما کمک میز است که به پزن مجود بدوشکی تأیید شده، یک فرشکی یا دستیار پزدستیار پز	
ائه کنند ا به شما ارشکی رپز

ان ستارشکان یا پران پزستار مامایی، دستیاراقبت بهداشتی مانند پردهنده مرائهای ارسط، نامی برتبه متوستار رپر	
متخصص است 

کند ائه میا به شما ارشی ری است که خدمات بیهوستارشی، پرستار متخصص بیهوپر	

کند که خدمات تشخیص، شکی کار میدی است که در یک کلینیک یا مطب پزشک، فرستار متخصص یا دستیار پزپر	
کند ائه میده مشخص، به شما ارا، در محدواقبت رمان یا مردر

ایمان، ی و زدارل بارن، از جمله در طومت زشکی است که از سل، پز(Ob/Gyn)نان ایمان/متخصص زمتخصص ز	
کند میاقبت مر

ا پس از یک انه رزوهای رها و فعالیتتکند مهارای است که به شما کمک میدهندهائهمانی، اردرمتخصص کار	
بیماری یا جراحت دوباره به دست آورید 

کند مان میانی درجولد تا سنین نوا از توکان ردشکی است که کوکان، پزدشک کوپز	

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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سیب به ی یا آا پس از یک بیمارد ران بدن خوکند توای است که به شما کمک میدهندهائهاپیست، ارترفیزیو	
رید ودست آ

کند اقبت میشکی است که از پاهای شما مرمتخصص پا، پز	

کند ویی تجویز نمیلی دارکند، ومان میا دران رومت رت سلدی است که مشکلانشناس فرور	

ای ی برزش دیده است و مجوزموز آای مجوای دارفهستار حری است که بیش از یک پرستارانه کار، پروای پرستار دارپر	
د شک شما داراه با پزا همرها رخی کارانجام بر

کند دی است که در تنفس شما به شما کمک میشک سیستم تنفس، فرپز	

کند دن به شما کمک میانایی صحبت کرمینه تودی است که در زشناس گفتار، فرسیبآ	

پوشش بیمه که هزینه های پزشکی و جراحی را در ز مینههای بیماری یا آسیب به فرد بیمه شده بازپرداخت می کند یا  بیمه سلمت :
این هزینه ها را مستقیما به ارائه دهنده می پردازد. 

ل. شده در منزائهی و سایر خدمات ارستاراقبت تخصصی پرمر :لاقبت بهداشتی در منزمر

ل به شما ا در منزی و سایر خدمات رستاراقبت تخصصی پرگانی که مردهندائهار :لاقبت بهداشتی در منزگان مردهندائهار
کنند. میائه ار

کسی که انتظار (ج علی لای بیمارای یک عضو دارحی برواحتی جسمی، عاطفی، اجتماعی و رای کاهش ناراقبت برمر :سایشگاهآ
 .)نده نماندماه ز 6د بیش از ورمی

کنید. ان دریافت میستارشکان و پرا از پزی و سرپایی راقبت بسترنجا مرجایی که در آ :ستانبیمار

ی. ان یک بیمار بسترمان به عنوای درستان برش در یک بیمارپذیر :ی شدنبستر

ی. ان یک بیمار بسترش به عنون پذیرستان بدواحی انجام شده در یک بیمارشکی یا جراقبت پزمر :ستاناقبت سرپایی بیمارمر

:Indian Health Service ائه ل ارت متحده که مسئوت بهداشت و خدمات انسانی ایالارزوال در داخل یک نهاد فدر
سکا است. لمی آاد بومریکا و افرستان آخپومت به سرخدمات سل

ستان یا مکان دیگر بمانید. ا در یک بیمارر شوید شب رد مجبود نیاز خورشکی مواقبت پزای مرهنگامی که بر :یاقبت بسترمر

:Kaiser Foundation Health Plan, Inc. اهنمای اعضا، نیا. در این کتابچه رمان غیر انتفاعی در کالیفریک ساز
 است. .Kaiser Foundation Health Plan, Incر از »ما«، منظو

Kaiser Foundation Hospitals ,Kaiser Foundation Health Plan, Inc. :Kaiser Permanente 
 .Southern California Permanente Medical Group، و )نیامان غیر انتفاعی در کالیفریک ساز(

:L.A. Care Health Plan شده اقبت مدیریتمت مرح سلطرMedi-Cal .شما Kaiser Permanente ان به عنو
.L.Aاقبت بهداشتی شما در دهنده مرائهار Care Health Plan  .باشد می

.L.A:ده خدماتی محدو Care Health Plan نجلس ستان لس آشهر

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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های ستانها و بیمارخانهوها، دارشکان، متخصصان، کلینیککه فقط از پز Medi-Calح یک طر :شدهمدیریتهای اقبتمرطرح 
Kaiserکند. ح استفاده میعضو طر Medi-Calگان کنندای دریافتمشخصی بر Permanente های اقبتح مریک طر

 است.شده مدیریت

:Medical GroupSouthern California Permanente Medical Groupای انتفاعی. فهکت حر، یک مشار

اقبت د، مدیریت مستقل اعضای تحت مراهد کرائه خوا اراقبت بهداشتی ری از مراقبت، که کیفیت بهترلی از مرمد :شکیکز پزمر
اهد داد. ا کاهش خوهیز رهای قابل پرمان هزینهل زاهد بخشید و در طود خوا بهبود رخو

ده و د که منطقی بوشوشکی به خدمات مهمی گفته میت پزروای ضراقبت دارمر ):شکیت پزرویا ضر(شکی ت پزروای ضردار
م است. این زانی حاد لی یا ناتوان به بیمارچار شدن بیماری از دگیرای جلواقبتی برند. این خدمات مرشوباعث حفظ عمر می

 Medi-Cal سال، خدمات 21ابطه با اعضای زیر دهد. در را کاهش مید شدید رسیب، دری، مریضی یا آمان بیماراقبت با درمر
اد،ف موءمصرت سوی جسمی یا فیزیکی، شامل اختللایط یا بیمارفع یا کمک به شرشکی جهت رت پزروای ضرشامل خدمات دار

ت متحده می باشد. ن ایالقانو 42ان از عنو 1396d(r)طبق بخش  

:Medicare ی ای بیماراد دارلیت، و افرای معلوتر داراناد جوخی افرتر، برساله یا بال 65اد ای افرال برمت فدرنامه بیمه سلبر
حله نهایی ی مری کلیوند عضو است، که گاهی بیمارمند دیالیز یا پیواز کار افتادن دائمی کلیه که نیاز(حله پایانی ی مرکلیو

[End-Stage Renal Disease, ESRD] دشومی نامیده(. 

 Kaiser Permanente در L.A. Care Health Plan که از طریق Medi-Calایط اجد شرد ذینفع وهر فر :عضو
اهنمای اعضا، »شما« به معنی یک عضو است. د. در این کتابچه را دارشش رتخصیص یافته است و حق دریافت خدمات تحت پو

کنند. ائه میان ارا به بیماری رفتارمت ران و سلومت رز که خدمات سلای مجواد دارافر :انومت ردهنده خدمات سلائهار

Kaiserداد با ارای قرگان داردهندائهها و سایر ارستانها، بیمارشکان، کلینیکهی از پزوگر :شبکه Permanente ائه ای اربر
اقبت. خدمات مر

اجعه کنید. کننده« در پایین مرکتدهنده مشارائهبه »ار :)ن شبکهودهنده درائهیا ار(دهنده شبکه ائهار

Kaiserسط خدماتی که تو :ششج از پوخدمات خار Permanente د. شوشش داده نمیپو

 جابجایی در هنگامی (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT):ی ارشکی غیر اضطرجابجایی پز
تی که به یک جابجایی روید. در صوشش برشکی تحت پوقت پزس، قطار یا تاکسی به ومبیل، اتوبوسیله اتوانید به وتوکه شما نمی
دازیم. پرای شما میا برر NEMTترین انزد نیاز داشته باشید، ما هزینه ارشکی خوقات پزار ملبه محل قر

ها قید نشده است. وست دارویی که در فهردار :ستج از فهری خارودار

گشت از یا در هنگام باز Medi-Calشش اقبت تحت پوای خدمات مرجابجایی در هنگام سفر به جلسه بر :شکیجابجایی غیر پز
دهنده شما تأیید شده است. ائهسط ارن، که توآ

Kaiserج از شبکه دهنده خارائهار :دهنده غیر عضوائهار Permanente. 

ا که به د تا یک قسمت از بدن رشوصل مینی به بدن ووت بیررنده یا بست به صوان یک نگهدارای که به عنوسیلهو :زتوسیله ارو
ی است. روشکی عضو ضرای بازیابی پزشکی برح کند و از نظر پزد یا اصلی شده است نگه دارچار بیمارسیب دیده یا دشدت آ

 تماس بگیرید. تماس با این شماره رایگان 1-800-464-4000 (TTY 711)با بخش خدمات اعضا به شماره 
 روز هفته (به استثنای تعطیالت رسمی مرکز) در خدمت شما هستیم. از 7است. ما 24 ساعت شبانه روز و 
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Kaiserای است که دهج از محدومانی که عضو در خارخدمات در ز :ده خدماتج از محدوخدمات خار Permanente ز مجو
Kaiserهایی که ه محلبارعات بیشتر درای اطلد. برفعالیت دار Permanente د، با بخش خدمات اعضا به ز فعالیت دارمجو

 تماس بگیرید. TTY)711(4000-464-800-1ه شمار

Kaiserو شبکه ای که جزدهندهائهار :ج از شبکهدهنده خارائهار Permanente .نیست 

د بمانید. د نیاز خورشکی مواقبت پزای مرستان یا مکان دیگر برا در یک بیمارر نشوید شب رهنگامی که مجبو :اقبت سرپاییمر

سط، شامل: ان متوومت رهای سلضعیتای وای اعضای دارخدمات سرپایی بر :ت سرپاییران به صوومت رخدمات تخصصی سل

 )مانیدرانور(هی ودی یا گران فرومت رمان سلزیابی و درار	
تی که از نظر بالینی مشخص شده باشد ران، در صوومت رضعیت سلزیابی یک وای ارانشناسی بروتست ر	

مانی و درت بر دارر نظارخدمات سرپایی به منظو	

شکی انپزوه ررمشاو	

های سرپایی کات و مکملمایشگاه، تدارزآ	

ی جدی. ای یک بیمارای یک عضو دارحی بروهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و راحتیای کاهش ناراقبت برمر :اقبت تسکینیمر

اقبت دریافت مانی که یک عضو مرائه خدمات به اعضا در زای ارز که برای مجوستان داریک بیمار :کنندهکتمشارستان بیمار
Kaiserکند، با می Permanente کننده ممکن است به کتهای مشارستانشش که بعضی بیمارد. خدمات تحت پوداد دارارقر

ند. شود میستان محدوداد ما با بیماراری و تضمین کیفیت یا قرداربرهبینی بهرهای بازسط سیاستائه کنند، تواعضا ار

کز مت یا مراقبت سلدار مرزای مجوفهد حرستان یا فرشک، بیماریک پز ):کنندهکتشک مشاریا پز(کننده کتمشاردهنده ائهار
Kaiserدادی با اراکز نیمه حاد که قرمت، شامل مردار سلزمجو Permanente مانی که ا در زشش رند تا خدمات تحت پودار

ائه کنند. نها ارکنند به آاقبت دریافت میاعضا مر

ان و شناسی استخوسیبشکی یا آای کار پزال برن فدرز تحت قانوای مجودی دارسیله فرشده به وائهخدمات ار :شکخدمات پز
ستان تحساب بیماررشوید و در صوفته میستان پذیرمانی که در یک بیمارا در زشکان رسیله پزشده به وائهعضله، که خدمات ار

د. شوند، شامل نمیشوگنجانده می

ا ببینید. شده رهای مدیریتاقبتح مرطر :طرح

د و بخشی از شبکه د دارجوو )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبی که در وکزمر :کز عضو طرحمر
 ًح، لطفااکز عضو طرهای فعلی مرع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلمان و بدوح در هر زاکز عضو طرماست. ممکن است مر

با خدمات اعضا تماس بگیرید. 

د و بخشی د دارجوو )بان انگلیسیبه ز(kp.org/facilitiesس درسایت ما به آبستان که در وهر بیمار :ستان عضو طرحبیمار
و بدوح در هر زهای عضو طرستاناز شبکه ماست. ممکن است بیمار های فعلی ع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلمان

 با خدمات اعضا تماس بگیرید. ًح، لطفاهای عضو طرستانبیمار

ای کنیم. برای که ما تعیین میخانهویا دار Kaiser Permanenteه ای تحت مالکیت و ادارخانهودار :خانه عضو طرحودار
ست یا فهر (Your Guidebook)اهنمای شما چه ربه دفتر ًد، لطفاح در منطقه خوهای عضو طرخانهوست دارع از فهراطل
مان و ح در هر زهای عضو طرخانهواجعه کنید. ممکن است دارمر )بان انگلیسیبه ز(kp.orgس درسایت ما به آباکز در ومر

 با خدمات اعضا تماس بگیرید. ًح، لطفاهای عضو طرخانهوهای فعلی دارع از مکانع تغییر کنند. جهت اطلن اطلبدو

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس

https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.kp.org/facilities
https://healthy.kaiserpermanente.org
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داد جهت ارای قرز که دارای مجوشک داراست، یا پز Medical Groupمند ز که کارای مجوشک دارهر پز :شک عضو طرحپز
ح شکان عضو طران پزع به عنوجاائه خدمات ارجهت ار ًفاداد با ما صرارشکان تحت قرشش به اعضا است. پزائه خدمات تحت پوار

ند. شوفته نمیدر نظر گر

گان دهندائهح یا دیگر ارخانه عضو طرو، دارMedical Groupح، شک عضو طرح، پزستان عضو طربیمار :دهنده عضو طرحائهار
ده است. ح مشخص کردهنده عضو طرائهان اربه عنو Kaiser Permanenteهای بهداشتی که اقبتمر

کنید. ی تثبیت شد، دریافت میارشکی اضطرضعیت پزخدماتی که شما پس از اینکه یک و :ضعیت بیمارخدمات پس از تثبیت و

 شما باید PCPا دریافت کنید، پیش از اینکه شما خدمات مشخصی ر ):تأییدیهپیشیا (لیه تایید او
 تأییدیه دریافت کند. Southern California Permanente Medical Groupاز 

Southern California Permanente Medical Group نها اگر د. آاهد کرا که نیاز دارید تأیید خوفقط خدماتی ر
Kaiserگان دهندائها از طریق ارتر رل یا مناسبانستید خدمات معادتور داشته باشند که شما میباو Permanente دریافت 

ع به معنای یک تأیید نیست. شماجاد. یک اراهند کرا تأیید نخوکننده رکتگان غیر مشاردهندائهی ارشده از سوائهکنید، خدمات ار
ا دریافت کنید. ر Southern California Permanente Medical Groupباید تأییدیه  

شش. شش؛ هزینه پوای پوداخت شده برمبلغ پر :حق بیمه

دهنده. ائهسیله یک ارهای تجویز شده به ووای دارشش برپو :یی تجویزوشش دارپو

های قابل خرید از وف داردار است، بر خلزدهنده مجوائهر از یک ارمند یک دستونی نیازویی که از نظر قانودار :یهای تجویزودار
ند. که به نسخه نیاز ندار (over-the-counter , OTC)ان پیشخو

مت که ح سلسیله این طرهای تأیید شده به ووستی از دارفهر (Preferred Drug List, PDL):ها وجیحی دارست ترفهر
د. شوها نیز نامیده میوست دارای شما تجویز کند. فهرا برویی رنها دارشکتان ممکن است از بین آپز

ا ببینید. اقبت منظم رمر :لیهاقبت اومر

اقبت بهداشتی ی که بیشتر مردارزدهنده مجوائهار (Primary Care Provider, PCP):لیه های اواقبتدهنده مرائهار
لیه ها به تأیید اواقبتا دریافت کنید. بعضی مرد رد نیاز خوراقبت موکند تا مرشما کمک می PCPکنید. ا از او دریافت مید رخو

نکه: ند، مگر آنیاز دار

ی داشته باشید ارضعیت اضطریک و	

نان نیاز داشته باشید ایمان/زاقبت زبه مر	

به خدمات حساس نیاز داشته باشید 	

اده نیاز داشته باشید اقبتی تنظیم خانوبه خدمات مر	

PCP د باشد: اراند یکی از این موتوشما می

می شک عموپز	

های داخلی یشک بیمارپز	

شک اطفال پز	

اده شک خانوپز	

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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نان ایمان/متخصص زمتخصص ز	

	FQHC یا RHC 
پرستار متخصص 	

دستیار پزشک 	

کلینیک 	

ایندهای ائه خدمات یا فرای ارد برسازم میا ملزاقبت بهداشتی ردهنده مرائهسمی که یک ارایند ریک فر ):تأییدیهپیش(لیه ز اومجو
مشخص، تأییدیه دریافت کند. 

فته بدن. ای جایگزینی یک عضو از دست رصل شده به بدن برعی وسیله مصنویک و :تزودستگاه پر

Kaiserگان خدمات در شبکه دهندائهستی از ارفهر (Provider Directory):گان دهندائهست ارفهر Permanente. 

ی ره کافی جدی یا شدید هستند تا باعث یک خطر فوها به اندازن نشانهیک اختلل ذهنی که در آ :شکیانپزوی رارضعیت اضطرو
ان باشید. دن یا استفاده از غذا، سرپناه یا لباس ناتواهم کرفاصله از فرند یا به دلیل اختلل ذهنی بلان شوای شما یا دیگربر

می یا به یک ستان عموشکی یک بیمارانپزواحد رشکی ممکن است شامل انتقال یک عضو به یک وانپزوی رارخدمات اضطر
دهنده ائهد. همچنین، ارشوشکی انجام میانپزوی رارضعیت اضطرهیز یا کاهش یک وای پرد. این انتقال، برانی حاد شووستان ربیمار

اهد شد. ضعیت عضو منجر نخود که این انتقال، به بدتر شدن ور دارمان باودر

مت، ضعیت سلتند از تحلیل وم است. این خدمات، عبارر کلی عمونها به طومت که هدف آخدمات سل :میمت عموخدمات سل
گی فاجعه و مادنی، محافظت و بهداشت زیست محیطی، آی عفول بیماری، کنترمت، خدمات پیشگیرویج سلمت، ترت بر سلنظار

مت شغلی. ن، و سلپاسخ به آ

د تأیید است. رضعیت شما مومان وای درد برشکی که در ناحیه کار خوپز :د تأییدردهنده موائهار

ادی، زاند ناشی از نقص مادرتود. این مشکل مید دارجواحی در هنگامی که مشکلی در بخشی از بدن شما وجر :میمیاحی ترجر
ی است. روشکی ضرد از نظر پزد عملکرن قسمت به حالت عادی یا بهبوسیب باشد. تغییر ظاهر آی یا آبیمار

ها و اقبتخی مردهنده دیگر دریافت کنید. برائها از یک اراقبت رانید خدمات مرتوگوید میشما می PCP هنگامی که :عجاار
ند،تأییدیه نیاز دارع و پیشجاه خدماتی که به اربارعات بیشتر درای اطلند. برتأییدیه نیاز دارع و پیشجاشش، به ارخدمات تحت پو

(به فصل   اجعه کنید. مر )مانی«ه دریافت خدمات در»نحو3

اقبت هایی مانند مراقبتک، یا مردمت کوانه، معاینات سلهای پیشگیراقبتشکی و مری از نظر پزروخدمات ضر :اقبت منظممر
مت است. ت سلی از مشکلاقبت منظم، پیشگیرتکمیلی منظم. هدف مر

اقبت دهنده مرائهن ارای که در آمت در ناحیهکز سلیک مر (Rural Health Clinic, RHC):ستایی ومت رکلینیک سل
 دریافت کنید. RHCا در یک انه رلیه و پیشگیراقبت اوانید مرتود. مید ندارجوبهداشتی زیادی و

بتی های مقارنتاده، عفوای تنظیم خانوشکی بری از لحاظ پزروخدمات ضر :اقبتی حساسخدمات مر
(Sexually Transmitted Infection, STI)ار جنسی و سقط جنین. زی/ایدز، آی وچ آ، ا

د. گ منجر شود و ممکن است به مرمان شوی یا حالتی که باید دریک بیمار :حادهای یبیمار

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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ل ز در طوای مجوان دارمانگرها و/یا دران، تکنسینستارسیله پرشده به وائهشش ارخدمات تحت پو :یستاراقبت تخصصی پرمر
ای یا در خانه یکی از اعضا. فهی حرستارکز پراقامت در یک مر

ضه کنند، انند عرتومت میش دیده سلزموا که فقط متخصصان آساعته ر 24ی ستاراقبت پرمکانی که مر :ایفهی حرستارکز پرمر
کند.میائه ار

توپد ح اراای مثال، یک جرکند. برمان میا درمت راقبت سلت مشخص مرشکی که مشکلپز ):شک متخصصیا پز(متخصص  
مان ا درت قلبی رکتر قلب، مشکلکند؛ و یک دمان میا درها ریژلری، آژلرکند؛ یک متخصص آمان میا درهای شکسته راناستخو

م دارید. زا لد رخو PCPی فی از سواجعه به یک متخصص، معرای مرلً برد، معمواری از موکند. در بسیارمی

 :ان تخصصیومت رخدمات سل
خدمات سرپایی: 	

 )ی و خدمات جنبیرومان، بازپرنامه، درها، ایجاد برزیابیار(ان ومت رخدمات سل●	
ویی خدمات حمایت دار●	

انه زومان رده درخدمات فشر●	

انه زوانبخشی رخدمات تو●	

انی های بحرضعیتخدمات مداخله در و●	

انی های بحرضعیتخدمات تثبیت و●	

دی هدفمند رخدمات مدیریت مو●	

مانی فتار درخدمات ر●	

 (Intensive Care Coordination, ICC)ده اقبت فشرهماهنگی مر●	
 (Intensive Home-Based Services, IHBS)ده خانگی خدمات فشر●	
 (Therapeutic Foster Care, TFC)اده د در خانومانی از فراقبت درمر●	

خدمات اقامتی: 	

ن گسالرمان اقامتی بزخدمات در●	

انی های بحرضعیتمان اقامتی وخدمات در●	

 خدمات بستری: 	
انی حاد وایط رستان در شری در بیمارخدمات بستر●	

انی وستان ری در بیمارای با بسترفهخدمات حر●	

ان ومت رکز سلخدمات مر●	

دهنده خدمات شما. ائهقت قبلی میان شما و ارهای تلفنی با وهای ویدئویی تعاملی و ویزیتویزیت Telehealth:های ویزیت

ی تی که بیماررض یک سال یا کمتر و در صوگشت نیست و به احتمال زیاد در عرشکی که قابل بازضعیت پزیک و :جعلی لبیمار
اهد شد. گ منجر خوا طی کند، به مرد رند طبیعی خوور

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس
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ای ریت نیاز شما بردیده تا با هدف تعیین فوشزموستار آشک یا پرسیله یک پزمت شما به وزیابی سلار ):یبالگریا غر(تریاژ  
سی کند. را برضعیت راقبت، ومر

انسی که به ژرضعیت غیر اواحت یا وی، جرمان یک بیمارای درشده برائهخدمات ار ):ریتییا خدمات فو(ریتی های فواقبتمر
ا از یک ریتی رفواقبت انید مرتوس نباشند، میقت در دسترر موگان عضو شبکه به طودهندائهد. اگر ارشکی نیاز داراقبت پزمر
ج از شبکه دریافت کنید. دهنده خارائهار

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

 (به زبان انگلیسی) بازدید کنید kp.orgوب سایت ما به آدرس

https://healthy.kaiserpermanente.org


           

 

كز تماس خدمات اعضا مر

ز هفته وز، هفت رورساعت شبانه 24، )ندتماس بگیر 711ه با شمار [TTY]تایپ تلهان برکار(1-800-464-4000

 )کزسمی مرت ربه استثنای تعطیل(

kp.org)بان انگلیسیبه ز( 

https://healthy.kaiserpermanente.org
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