
 Medical Financial إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لدفع تكاليف خدماتك الطبية، قد تكون مؤهالً لبرنامج المساعدة المالية الطبية
 Kaiser التابعين لكايزر بيرماننتي Discount Payment Program أو برنامج دفعات الخصم Assistance Program

Permanente.  استخدم هذه النشرة للمساعدة على تحديد ما إذا كنت مؤهالً، وكذلك لتقديم طلب للمساعدة المالية.

برنامج المساعدة المالية الطبية MFAP وبرنامج دفعات الخصم Discount Payment Program هما برنامجين استنسابيين 
يقدمهما كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente إلى كافة المرضى للخدمات التي هي ضرورية طبياً.

يجب تلقي الخدمات في مستشفى تابع لكايزر بيرماننتي Kaiser Permanente أو في عيادة طبيب ومن موفر للخدمات الطبية 
يتعاون مع كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente. عليك أيضاً تقديم الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ الحصول على 

الخدمات التي أنت تقدم طلباً من أجلها.

قد يساعد برنامج المساعدة المالية الطبية MFAP في دفع كافة النفقات، أو مبلغ الدفعة المشتركة، لألدوية التي تحصل عليها 
من صيدلية كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente. إذا كنت مغطى بموجب الجزء “د” لميديكير، ولم تتلّق بعد خصم اإلعانة 

المالية لذوي الدخل المنخفض )LIS( من ميديكير، يمكنك تقديم طلب للحصول على تنازل صيدلي باستخدام هذا الطلب.

بيرماننتي كايزر 

 برنامج المساعدة المالية الطبية 
)MFAP( وبرنامج دفعات الخصم 

الداخل( من  )تكملة 

 تقديم طلب لبرنامج دفعات الخصم
Discount Payment Program 

عليك اإليفاء بالمعايير التالية لتكون مؤهالً في برنامج دفعات الخصم:

يجب أن تكون غير مؤمن عليك وغير مؤهل لكافة البرامج   •
العامة األخرى، مثل ميديكال Medi-Cal واألسر المعافاة 

.Healthy Families ًصحيا
يجب أن يكون دخل أسرتك ما بين 351 و400 بالمئة من   •

.FPG الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر
يجب أن تكون تتلقى رعاية طبية ضرورية ويجب أن يتم توفير   •
 Kaiser كافة الخدمات من قبل أحد مستشفيات كايزر بيرماننتي

Permanente Hospital أو أحد موفري الخدمات الطبية 
التابع لها.

يجب أن تفي بكافة متطلبات التوثيق المدرجة في جزء “تقديم   •
طلب لبرنامج المساعدة المالية الطبية )MFAP(” من هذه 

النشرة.

تحتفظ مؤسسة كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente بحق تعديل 
المكافآت أو سحبها.

قدم طلبك إلى:

 Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program

 PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

 الهاتف: 1-866-399-7696
الفاكس: 1-866-497-0005

ساعات الدوام: االثنين حتى الجمعة،  الساعة 8 صباحاً – 5 مساًء

 الجزء “و”: االتفاقية المالية وتفويض التقرير االئتماني 
)التوقيع مطلوب.(

أصرح بموجب هذا وتحت طائلة الحنث باليمين أن )أوالً( كافة 
المعلومات المبينة أعاله في هذا الطلب هي صحيحة ودقيقة من كافة 

األوجه وبأن كافة الملحقات هي نسخ دقيقة عن الوثائق األصلية، 
أو )ثانياً( أنا غير قادر على توفير الوثائق المرتبطة بإثبات الدخل 
أو أي دليل آخر متعلق بدخلي. أنا أفوض موظفي وعمالء شركة 

 Kaiser Foundation Health البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر
Plan, Inc. (KFHP( و/أو شركتها الفرعية لإلستقصاء والتحقق من 
المعلومات التي وفرتها لها، بما في ذلك ما يتعلق بتاريخي التوظيفي 
واالئتماني لغرض تحديد أهليتي في االشتراك في برنامج المساعدة 

المالية الطبية Medical Financial Assistance Program وبرنامج 
دفعات الخصم Discount Payment Program )المعروفين معاً 

باسم “البرنامج” “Program”(. أقر أيضاً وأوافق على أنني مسؤول 
تجاه شركة البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP على أي وكافة 

المبالغ المستحقة لشركة البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP للمواد 
والخدمات الطبية غير المغطاة من قبل البرنامج )“المبالغ المتبقية”(.

في حال وجود توقيع مشترك أدناه، يتعهد كٍل منا بحفظ الوعود وبيانات 
األوضاع والتفويضات المبينة في الفقرة السابقة، بما في ذلك التفويض 

والموافقة على أنه بإمكان الموظفين والعمالء لدى شركة البرنامج 
الصحي لمؤسسة كايزر KFHP االستقصاء والتحقق من خلفيتنا 

االئتمانية والتوظيفية بشكل فردي أو مشترك. نقر ونوافق أيضاً على 
 Kaiser أننا مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه شركة كايزر بيرماننتي

Permanente عن المبالغ المتبقية )أي سوف يكون كٍل منا مدين 
بالمبالغ المتبقية للبرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP وأنه بإمكان 

KFHP تحصيل من أي منا أو من كالنا مبلغاً ال يتجاوز بإجماله المبالغ 
المتبقية(.   

 

 توقيع مقدم الطلب/ولي األمر
_______________________________________
___________________________________ التاريخ

 توقيع زوج )ة( مقدم)ة( الطلب/ولي األمر
_______________________________________
___________________________________ التاريخ

لدى صياغة طلبك في الشكل النهائي، سيتم إرسال 

اإلشعار الخاص بالقرار المتخذ بشأنك إليك بالبريد على العنوان 
المسجل في الملف.

الجزء “ج”: كشف مسحي لميديكال MEDI-CAL )إذا لم يكن لديك ميديكال MEDI-CAL حالياً، عليك إكمال هذا الجزء.(

إذا قدمت طلباً لميديكال MEDI-CAL سابقاً، وتلقيت حديثاً موافقة أو رفض أو خطاب بأن قضيتك غير مبتوت فيها بعد، الرجاء تقديمه مع طلبك المكمل 
.MFAP لبرنامج المساعدة المالية الطبية

إذا كان جوابك نعم على أي من األسئلة أدناه، اتصل بمكتبك المحلي للضمان االجتماعي الخاص بالمقاطعة.
 ال •  هل أنت أصغر من 21 سنة من العمر أو أكبر من 65 سنة؟................................................................................................   نعم 

هل أنت مسجل حالياً في برنامج دخل الضمان االجتماعي اإلضافي Supplemental Security Income (SSI)/الدفعة   • 
 ال اإلضافية للوالية State Supplemental Payment (SSP) أو تأمين ضمان العجز Security Disability Insurance؟...............   نعم 

هل أنت مسجل في برنامج كال ووركز CalWorks (AFDC( أو برنامج المساعدة النقدية للداخلين إلى البالد والالجئين   • 
  Entrant or Refugee Cash Assistance (ECA/RCA( أو برامج المساعدة في عناية التنشية 

 ال عناية التنشية أو المساعدة في التبني، أو خدمات الدعم المنزلية  In-home Support Services (IHSS)؟...................................   نعم 
 ال ................................................................................................................................................   نعم  •  هل أنت ضرير قانونياً؟
 ال •  هل أنت عاجز بصورة دائمة؟........................................................................................................................................   نعم 
 ال ................................................................................................   نعم  هل أنِت حامل أو كنت حامالً خالل األشهر الثالثة الماضية؟  •
 ال .................................................................................   نعم  هل تم تشخيصك بسرطان الثدي، أو سرطان عنق الرحم، أو البروستات؟  •
 ال هل سيتم نقلك إلى مرفق تمريض ذي كفاءات ماهرة أو رعاية منزلية وسيطة؟........................................................................   نعم   •
 ال .................   نعم  •  هل لديك أطفال أصغر من 21 سنة من العمر )بما في ذلك األطفال غير المولودين أو األطفال الذين تم تبنيهم( في منزلك؟
 ال إذا نعم: هل أحد آباء الطفل غائب أو متوفي؟...........................................................................................................   نعم   -
 ال هل أحد آباء الطفل عاجز بصورة دائمة؟......................................................................................................   نعم    
 ال كاسب األجور الرئيسي عاطل عن العمل أو يعمل أقل من 100 ساعة في الشهر؟................................................   نعم    

 LOW INCOME SUBSIDY (LIS( الجزء “د”: كشف مسحي بشأن اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض 
مستفيداً  من جزء “د” مليديكري( كنت  إذا  فقط  )الجزء مطلوب 

إذا كنت مستفيداً من جزء “د” لميديكير وكان دخلك ومواردك محدودة، قد تكون مؤهالً لساعدة إضافية لدفع تكاليف وصفات أدويتك. يوفر برنامج 
اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض LIS المساعدة المالية للمستفيدين المؤهلين على أساس الجزء “د” لميديكير الذين هم بحاجة إلى مساعدة لدفع قسط 

تأمينهم الشهري والمبلغ المقتطع سنوياً ودفعات التأمين المشتركة ودفعات الوصفات المشتركة والمصاريف الطبية ذي الصلة.
هل أنت مسجل في برنامج مدخرات ميديكير )مستفيد مؤهل في ميديكير QMB، مستفيد ذي دخل منخفض محدد في ميديكير  • 

 ال  SLMB، فرد مؤهل QI( حيث تدفع الوالية أقساط تأمين ميديكير؟...........................................................................................   نعم 
 ال ..   نعم  هل يبلغ دخلك السنوي 16.245 دوالراً أو أقل إذا كنت أعزب، أو 21.855 دوالراً أو أقل إذا كنت متزوجاً وتقيم مع زوجك/زوجتك؟  •

هل تبلغ مواردك أو أصولك )مثالً حسابات التوفير أو اإلستثمارات( إجمالي باإلجمال أقل من 12.640 دوالراً إذا كنت أعزب، أو  •
 ال ...........................................................................................   نعم  25.260 دوالراً إذا كنت متزوجاً/متزوجة وتقيم مع زوجتك/زوجك؟

 إذا كنت قد قدمت سابقاً طلباً لميديكير من أجل اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض LIS، وتلقيت حديثاً رفضاً أو خطاب بأن قضيتك   
.MFAP غير مبتوت فيها بعد، الرجاء تقديم نسخة منه مع طلبك لبرنامج المساعدة المالية الطبية

الجزء “ه”: عدم توفر توثيق الدخل 

إن لم يكن لديك وثائق عن دخلك، قد يفي تصديقك الموقع في هذا الطلب بمتطلب التحقق من الدخل، في حال وفيت بأي من المعايير التالية:
 ال استلم أي أرومة دفع رسمية من رب عملي.

  ال استلم أي دخل. )إذا وضعت إشارة على هذه الخانة، عليك توفير تفسير خطي  عن وضعك المالي.(
لم يتطلب مني حديثاً تقديم استمارة ضريبة دخل فدرالية أو على مستوى الوالية للسنة الضريبية األكثر حداثة.

الطلب )تابع(

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.
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لماذا تطلب المساعدة المالية؟   
خدمات صيدلية فقط  

رصيد غير مدفوع لخدمات موفرة خالل األشهر الستة الماضية من قبل موفر للخدمات الطبية لدى كايزر بيرماننتي    
.Kaiser Permanente في مرفق تابع لكايزر بيرماننتي Kaiser Permanente

للحصول على خدمات في المستقبل موفرة من قبل موفر خدمات طبية لدى كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente في مرفق تابع كايزر بيرماننتي  
. .Kaiser Permanente

الوضع الوظيفي:*
 ال  نعم  هل أنت تعمل حالياً؟ 
 ال  نعم  هل زوجك )زوجتك(/شريكك العائلي )شريكتك العائلية( يعمل )تعمل(؟ 

الجزء “أ”: الدخل اإلجمالي الشهري الحالي )يجب التبليغ عن كل ما تكتسبه األسرة من دخل.(  

ذا كان دخل أسرتك هو صفر، رجاًء إكتب أول حرف من إسمك وأول حرف من إسم عائلتك هنا ____ واعطي شرح وجيز بشأن وضعك المالي
 _____________________________________________________________________________________

من هو مكتسب األجر الرئيسي؟ )ضع إشارة في إحدى الخانات(                   المريض               المريض 
الراتب/األجور الشهرية اإلجمالية )قبل اقتطاع الضرائب(ً  _________دوالر  ________دوالر
الدخل النقدي )دون الهدايا(  _________دوالر  ________دوالر
الدخل اإلجمالي من الضمان االجتماعي  _________دوالر  ________دوالر
 فوائد البطالة  _________دوالر  ________دوالر دخل آخر: 
 دخل العجز من الوالية  _________دوالر  ________دوالر 	

 نفقة الزوجة المطلقة أو إعالة األطفال  _________دوالر  ________دوالر 	

 الدخل من معاش التقاعد  _________دوالر  ________دوالر 	

 الدخل من ملك مؤجر  _________دوالر  ________دوالر 	

 مصادر أخرى )أوصف( 	

							_______________   _________دوالر  ________دوالر
إجمالي الدخل الشهري:   _________دوالر  ________دوالر

الجزء “ب”: التكاليف الطبية

للفقر FPG، أو إذا كنت تقدم طلباً لظروف خاصة، عليك إكامل هذا الجزء. مطلوب نسخ  الفدرالية  اإلرشادية  الخطوط  من  تجاوز دخل أرستك 350 باملئة  )إذا 
من اإليصاالت و/أو من الفواتري املفصلة البنود.(

المصاريف الطبية المنفقة المستحقة أو المدفوعة خالل األشهر الـ 12 الماضية:
______________________ دوالر  زيارات إلى المستشفى أو عيادة الطبيب: 
______________________ دوالر  األدوية الموصوفة: 
______________________ دوالر  مصاريف أخرى )الرجاء الوصف(: 

الظروف الخاصة – إن كانت لديك مصاريف طبية مرتفعة بطريقة غير 
 MFAP اعتيادية أو عانيت من حدث فاجع، قد تكون مؤهالً لبرنامج

بموجب الظروف الخاصة، بغض النظر عما إذا كنت تفي بمتطلبات دخل 
األسرة الموصوفة أعاله. لتكون مؤهالً، ستحتاج إلى توفير وثائق عن 

دخلك، ونسخ تثبت المصاريف الطبية المنفقة خالل األشهر ال 12 الماضية 
وتشير إلى أن تلك المصاريف تعادل 10 بالمئة أو أكثر من دخلك اإلجمالي 

السنوي.

يجب أن تقدم طلباً بموجب الظروف الخاصة، إذا:

كنت أنت عضو في خطة إحدى منظمات المحافظة على الصحة    •
)HMO( القابلة لإلقتطاع والتابعة لكايزر بيرماننتي.

تقدم طلباً ألجهزة طبية متينة أو للتوصل إلى مرفق تمريض ذي   •
كفاءات ماهرة )في تلك الحالة، يتطلب منك أيضاً أن ترفق بطلبك 

إحالة من أحد أطباء كايزر بيرماننتي(.

الرجاء المالحظة: ال تؤهلك كافة المصاريف الطبية للمساعدة المالية 
بموجب برنامج MFAP. تشتمل االستثناءات، ولكنها ال تقتصر على، 

مصاريف أقساط التأمين ومستحقاته والخدمات غير الموفرة من كايزر 
بيرماننتي Kaiser Permanente والخدمات التي تتوافق مع أسلوب 

الحياة والمعينات البصرية أو السمعية واإلمدادات الطبية والمواد الطرية 
والخدمة مقابل رسم وخدمات المشاريع والصفوف التثقيفية الصحية 

ومصاريف التنقل واألدوية دون وصفة طبية واألدوية الموسومة بعالمة 
تجارية عندما تكون األدوية السائبة متواجدة واألدوية التي تتوافق مع 

أسلوب الحياة )الخصب، المستحضرات التجميلية، الخ.(. 

 تقديم طلب لبرنامج المساعدة المالية الطبية 
 Medical Financial Assistance Program

)MFAP(

:MFAP عليك اإليفاء بالمعايير التالية لتكون مؤهالً في برنامج

مصادر الدفع األخرى – في نفس الوقت الذي تقدم فيه طلبك لبرنامج 
MFAP، عليك تقديم طلبات للحصول على المساعدة المالية الطبية من 

أي مصادر من القطاع الخاص أو العام التي أنت مؤهل لها، مثل ميديكال 
Medi-Cal أو برنامج األسر المعافاة صحياً Healthy Families. قد 
يطلب منك تقديم وثائق لطلبك )أووثائق موافقة أو رفض لطلبك( لتلك 

المصادر. قد تكون مؤهالً للحصول على مكافأة من MFAP بينما تنتظر 
قرار بشأن أهليتك لتلك البرامج األخرى. 

الدخل – يجب أن تكون دخل أسرتك 350 بالمئة من الخطوط اإلرشادية 
الفدرالية للفقر FPG أو أقل. إذا كنت لست مؤهالً لبرنامج MFAP، وإذا 

بلغ دخلك 400 بالمئة من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر FPG، أو 
 Discount Payment أقل منه، فأنت مؤهل لبرنامج دفعات الخصم

.Program

أنواع الرعاية – يجب أن تتلقى الرعاية الطبية الضرورية ويجب على 
مستشفى كيزر بيرماننتي Kaiser Permanente hospital أو موفر 

الخدمات الطبية القيام بفوترة كافة الخدمات.

 إذا كان حجم 
أسرتك هو:

دخلك السنوي الذي يشكل 300% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

دخلك السنوي الذي يشكل 350% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

دخلك السنوي الذي يشكل 400% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

43.560 دوالرا38.115ً دوالرا32.670ً دوالرا1ً

58.840 دوالرا51.485ً دوالرا44.130ً دوالرا2

74.120 دوالرا64.855ً دوالرا55.590ً دوالرا3ً

89.400 دوالرا78.225ً دوالرا67.050ً دوالرا4ً

الوثائق المطلوبة:
•  نسخة من أرومة الدفع الحالية مع الدخل من بدء السنة وحتى التاريخ 
الحالي، مع إرفاق لنسخة الدخل. إذا كان الدخل منذ بدء السنة وحتى 

التاريخ الحالي ليس مدرجاً، فيطلب آنذاك نسختين متتاليتين من 
أرومات الدفع؛ أو 

•  نسخة من أحدث استمارة دخل ضريبية فدرالية، مع إثبات تقديم 
إلكتروني أو توقيعك )أرفق كافة الصفحات والجداول(؛ أو

•  نسخ من وثائق أخرى للتحقق من الدخل، مثل خطابات من وكاالت 
العجز أوالضمان اإلجتماعي أوالبطالة أو إثبات بدفع نفقة الزوجة 

المطلقة/دفعات إعالة األطفال؛ أو
• في حال لم يكن لديك أي دخل، خطاب دعم يشرح وسائل العيش 

الخاصة بك؛ و
• أي وثيقة أخرى قد تكون مطلوبة.

تأكد من إرسال نسخ فوتوغرافية فقط، إذ أنه لن يتم إرجاع الوثائق 
األصلية. لديك الفرصة الستئناف القرار، في حال تم رفض طلبك. 
سوف يتطلب طلب استئنافك وثائق مصححة و/أو وثائق إضافية. 

قد يتضمن برنامج MFAP إعفاء األعضاء من قبل صيدليات كايزر 
بيرماننتي Kaiser Permanente pharmacies من المشاركة في دفع 

تكاليف األدوية المغطاة بموجب جزء “د” لميديكير.

الخلفية( اللوحة  )تابع عىل 

الطلب

مقدم )مقدمو( الطلب
 ________________________________ اسم المريض:*
_____________________________ رقم السجل الطبي:*
 ___________________________________ العنوان:*
______________________ المدينة، الوالية، الرمز البريدي:*

   __________________________ رقم الضمان االجتماعي: 
   ________________________________ رقم الهاتف:* 
________________________________ تاريخ الوالدة:*

 مطلق    متزوج   الوضع العائلي: 
 له شريك عائلي  أعزب    أرمل )أرملة(  

هل هناك حاجة ألن يأخذ زوجك )زوجتك( أو شريكك العائلي )شريكتك 
العائلية( بعين اإلعتبار بالنسبة(للمساعدة المالية؟    نعم  ال

معلومات متعلقة بالزوج )الزوجة(/ الشريك العائلي:
 _____________________________________ االسم:
______________________________ رقم السجل الطبي:
 ___________________________ رقم الضمان االجتماعي:
تاريخ الوالدة:_________________________________
حجم األسرة )بما في ذلك أنت، أو زوجك )زوجتك(، أو شريكك العائلي/

شريكتك العائلية، وكافة المعولين(:*_____________________
أدرج كافة أفراد أسرتك الذين تدعمهم ماليا:* 

)ضع إشارة بالقرب من اسم أي من المعولين الذين هم بحاجة إلى اعتبارهم 
في المساعدة المالية.(

_______________________________ اسم المعول:  
____________ عالقته بك:   __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  
_______________________________ اسم المعول:  
___________ عالقته بك:    __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  
_______________________________ اسم المعول:  
___________ عالقته بك:    __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  

اسم المرفق الطبي حيث تتلقى خدماتك:*
________________________________________

 *حقل مطلوب تعبئته



لماذا تطلب المساعدة المالية؟   
خدمات صيدلية فقط  

رصيد غير مدفوع لخدمات موفرة خالل األشهر الستة الماضية من قبل موفر للخدمات الطبية لدى كايزر بيرماننتي    
.Kaiser Permanente في مرفق تابع لكايزر بيرماننتي Kaiser Permanente

للحصول على خدمات في المستقبل موفرة من قبل موفر خدمات طبية لدى كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente في مرفق تابع كايزر بيرماننتي  
. .Kaiser Permanente

الوضع الوظيفي:*
 ال  نعم  هل أنت تعمل حالياً؟ 
 ال  نعم  هل زوجك )زوجتك(/شريكك العائلي )شريكتك العائلية( يعمل )تعمل(؟ 

الجزء “أ”: الدخل اإلجمالي الشهري الحالي )يجب التبليغ عن كل ما تكتسبه األسرة من دخل.(  

ذا كان دخل أسرتك هو صفر، رجاًء إكتب أول حرف من إسمك وأول حرف من إسم عائلتك هنا ____ واعطي شرح وجيز بشأن وضعك المالي
 _____________________________________________________________________________________

من هو مكتسب األجر الرئيسي؟ )ضع إشارة في إحدى الخانات(                   المريض               المريض 
الراتب/األجور الشهرية اإلجمالية )قبل اقتطاع الضرائب(ً  _________دوالر  ________دوالر
الدخل النقدي )دون الهدايا(  _________دوالر  ________دوالر
الدخل اإلجمالي من الضمان االجتماعي  _________دوالر  ________دوالر
 فوائد البطالة  _________دوالر  ________دوالر دخل آخر: 
 دخل العجز من الوالية  _________دوالر  ________دوالر 	

 نفقة الزوجة المطلقة أو إعالة األطفال  _________دوالر  ________دوالر 	

 الدخل من معاش التقاعد  _________دوالر  ________دوالر 	

 الدخل من ملك مؤجر  _________دوالر  ________دوالر 	

 مصادر أخرى )أوصف( 	

							_______________   _________دوالر  ________دوالر
إجمالي الدخل الشهري:   _________دوالر  ________دوالر

الجزء “ب”: التكاليف الطبية

للفقر FPG، أو إذا كنت تقدم طلباً لظروف خاصة، عليك إكامل هذا الجزء. مطلوب نسخ  الفدرالية  اإلرشادية  الخطوط  من  تجاوز دخل أرستك 350 باملئة  )إذا 
من اإليصاالت و/أو من الفواتري املفصلة البنود.(

المصاريف الطبية المنفقة المستحقة أو المدفوعة خالل األشهر الـ 12 الماضية:
______________________ دوالر  زيارات إلى المستشفى أو عيادة الطبيب: 
______________________ دوالر  األدوية الموصوفة: 
______________________ دوالر  مصاريف أخرى )الرجاء الوصف(: 

الظروف الخاصة – إن كانت لديك مصاريف طبية مرتفعة بطريقة غير 
 MFAP اعتيادية أو عانيت من حدث فاجع، قد تكون مؤهالً لبرنامج

بموجب الظروف الخاصة، بغض النظر عما إذا كنت تفي بمتطلبات دخل 
األسرة الموصوفة أعاله. لتكون مؤهالً، ستحتاج إلى توفير وثائق عن 

دخلك، ونسخ تثبت المصاريف الطبية المنفقة خالل األشهر ال 12 الماضية 
وتشير إلى أن تلك المصاريف تعادل 10 بالمئة أو أكثر من دخلك اإلجمالي 

السنوي.

يجب أن تقدم طلباً بموجب الظروف الخاصة، إذا:

كنت أنت عضو في خطة إحدى منظمات المحافظة على الصحة    •
)HMO( القابلة لإلقتطاع والتابعة لكايزر بيرماننتي.

تقدم طلباً ألجهزة طبية متينة أو للتوصل إلى مرفق تمريض ذي   •
كفاءات ماهرة )في تلك الحالة، يتطلب منك أيضاً أن ترفق بطلبك 

إحالة من أحد أطباء كايزر بيرماننتي(.

الرجاء المالحظة: ال تؤهلك كافة المصاريف الطبية للمساعدة المالية 
بموجب برنامج MFAP. تشتمل االستثناءات، ولكنها ال تقتصر على، 

مصاريف أقساط التأمين ومستحقاته والخدمات غير الموفرة من كايزر 
بيرماننتي Kaiser Permanente والخدمات التي تتوافق مع أسلوب 

الحياة والمعينات البصرية أو السمعية واإلمدادات الطبية والمواد الطرية 
والخدمة مقابل رسم وخدمات المشاريع والصفوف التثقيفية الصحية 

ومصاريف التنقل واألدوية دون وصفة طبية واألدوية الموسومة بعالمة 
تجارية عندما تكون األدوية السائبة متواجدة واألدوية التي تتوافق مع 

أسلوب الحياة )الخصب، المستحضرات التجميلية، الخ.(. 

 تقديم طلب لبرنامج المساعدة المالية الطبية 
 Medical Financial Assistance Program

)MFAP(

:MFAP عليك اإليفاء بالمعايير التالية لتكون مؤهالً في برنامج

مصادر الدفع األخرى – في نفس الوقت الذي تقدم فيه طلبك لبرنامج 
MFAP، عليك تقديم طلبات للحصول على المساعدة المالية الطبية من 

أي مصادر من القطاع الخاص أو العام التي أنت مؤهل لها، مثل ميديكال 
Medi-Cal أو برنامج األسر المعافاة صحياً Healthy Families. قد 
يطلب منك تقديم وثائق لطلبك )أووثائق موافقة أو رفض لطلبك( لتلك 

المصادر. قد تكون مؤهالً للحصول على مكافأة من MFAP بينما تنتظر 
قرار بشأن أهليتك لتلك البرامج األخرى. 

الدخل – يجب أن تكون دخل أسرتك 350 بالمئة من الخطوط اإلرشادية 
الفدرالية للفقر FPG أو أقل. إذا كنت لست مؤهالً لبرنامج MFAP، وإذا 

بلغ دخلك 400 بالمئة من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر FPG، أو 
 Discount Payment أقل منه، فأنت مؤهل لبرنامج دفعات الخصم

.Program

أنواع الرعاية – يجب أن تتلقى الرعاية الطبية الضرورية ويجب على 
مستشفى كيزر بيرماننتي Kaiser Permanente hospital أو موفر 

الخدمات الطبية القيام بفوترة كافة الخدمات.

 إذا كان حجم 
أسرتك هو:

دخلك السنوي الذي يشكل 300% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

دخلك السنوي الذي يشكل 350% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

دخلك السنوي الذي يشكل 400% 
من الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر 

FPG  هو معادل ل:

43.560 دوالرا38.115ً دوالرا32.670ً دوالرا1ً

58.840 دوالرا51.485ً دوالرا44.130ً دوالرا2

74.120 دوالرا64.855ً دوالرا55.590ً دوالرا3ً

89.400 دوالرا78.225ً دوالرا67.050ً دوالرا4ً

الوثائق المطلوبة:
•  نسخة من أرومة الدفع الحالية مع الدخل من بدء السنة وحتى التاريخ 
الحالي، مع إرفاق لنسخة الدخل. إذا كان الدخل منذ بدء السنة وحتى 

التاريخ الحالي ليس مدرجاً، فيطلب آنذاك نسختين متتاليتين من 
أرومات الدفع؛ أو 

•  نسخة من أحدث استمارة دخل ضريبية فدرالية، مع إثبات تقديم 
إلكتروني أو توقيعك )أرفق كافة الصفحات والجداول(؛ أو

•  نسخ من وثائق أخرى للتحقق من الدخل، مثل خطابات من وكاالت 
العجز أوالضمان اإلجتماعي أوالبطالة أو إثبات بدفع نفقة الزوجة 

المطلقة/دفعات إعالة األطفال؛ أو
• في حال لم يكن لديك أي دخل، خطاب دعم يشرح وسائل العيش 

الخاصة بك؛ و
• أي وثيقة أخرى قد تكون مطلوبة.

تأكد من إرسال نسخ فوتوغرافية فقط، إذ أنه لن يتم إرجاع الوثائق 
األصلية. لديك الفرصة الستئناف القرار، في حال تم رفض طلبك. 
سوف يتطلب طلب استئنافك وثائق مصححة و/أو وثائق إضافية. 

قد يتضمن برنامج MFAP إعفاء األعضاء من قبل صيدليات كايزر 
بيرماننتي Kaiser Permanente pharmacies من المشاركة في دفع 

تكاليف األدوية المغطاة بموجب جزء “د” لميديكير.

الخلفية( اللوحة  )تابع عىل 

الطلب

مقدم )مقدمو( الطلب
 ________________________________ اسم المريض:*
_____________________________ رقم السجل الطبي:*
 ___________________________________ العنوان:*
______________________ المدينة، الوالية، الرمز البريدي:*

   __________________________ رقم الضمان االجتماعي: 
   ________________________________ رقم الهاتف:* 
________________________________ تاريخ الوالدة:*

 مطلق    متزوج   الوضع العائلي: 
 له شريك عائلي  أعزب    أرمل )أرملة(  

هل هناك حاجة ألن يأخذ زوجك )زوجتك( أو شريكك العائلي )شريكتك 
العائلية( بعين اإلعتبار بالنسبة(للمساعدة المالية؟    نعم  ال

معلومات متعلقة بالزوج )الزوجة(/ الشريك العائلي:
 _____________________________________ االسم:
______________________________ رقم السجل الطبي:
 ___________________________ رقم الضمان االجتماعي:
تاريخ الوالدة:_________________________________
حجم األسرة )بما في ذلك أنت، أو زوجك )زوجتك(، أو شريكك العائلي/

شريكتك العائلية، وكافة المعولين(:*_____________________
أدرج كافة أفراد أسرتك الذين تدعمهم ماليا:* 

)ضع إشارة بالقرب من اسم أي من المعولين الذين هم بحاجة إلى اعتبارهم 
في المساعدة المالية.(

_______________________________ اسم المعول:  
____________ عالقته بك:   __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  
_______________________________ اسم المعول:  
___________ عالقته بك:    __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  
_______________________________ اسم المعول:  
___________ عالقته بك:    __________ تاريخ ميالده:  
____________________________ رقم سجله الطبي:  
________________________ رقم ضمانه االجتماعي:  

اسم المرفق الطبي حيث تتلقى خدماتك:*
________________________________________

 *حقل مطلوب تعبئته



 Medical Financial إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لدفع تكاليف خدماتك الطبية، قد تكون مؤهالً لبرنامج المساعدة المالية الطبية
 Kaiser التابعين لكايزر بيرماننتي Discount Payment Program أو برنامج دفعات الخصم Assistance Program

Permanente.  استخدم هذه النشرة للمساعدة على تحديد ما إذا كنت مؤهالً، وكذلك لتقديم طلب للمساعدة المالية.

برنامج المساعدة المالية الطبية MFAP وبرنامج دفعات الخصم Discount Payment Program هما برنامجين استنسابيين 
يقدمهما كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente إلى كافة المرضى للخدمات التي هي ضرورية طبياً.

يجب تلقي الخدمات في مستشفى تابع لكايزر بيرماننتي Kaiser Permanente أو في عيادة طبيب ومن موفر للخدمات الطبية 
يتعاون مع كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente. عليك أيضاً تقديم الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ الحصول على 

الخدمات التي أنت تقدم طلباً من أجلها.

قد يساعد برنامج المساعدة المالية الطبية MFAP في دفع كافة النفقات، أو مبلغ الدفعة المشتركة، لألدوية التي تحصل عليها 
من صيدلية كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente. إذا كنت مغطى بموجب الجزء “د” لميديكير، ولم تتلّق بعد خصم اإلعانة 

المالية لذوي الدخل المنخفض )LIS( من ميديكير، يمكنك تقديم طلب للحصول على تنازل صيدلي باستخدام هذا الطلب.

بيرماننتي كايزر 

 برنامج المساعدة المالية الطبية 
)MFAP( وبرنامج دفعات الخصم 

الداخل( من  )تكملة 

 تقديم طلب لبرنامج دفعات الخصم
Discount Payment Program 

عليك اإليفاء بالمعايير التالية لتكون مؤهالً في برنامج دفعات الخصم:

يجب أن تكون غير مؤمن عليك وغير مؤهل لكافة البرامج   •
العامة األخرى، مثل ميديكال Medi-Cal واألسر المعافاة 

.Healthy Families ًصحيا
يجب أن يكون دخل أسرتك ما بين 351 و400 بالمئة من   •

.FPG الخطوط اإلرشادية الفدرالية للفقر
يجب أن تكون تتلقى رعاية طبية ضرورية ويجب أن يتم توفير   •
 Kaiser كافة الخدمات من قبل أحد مستشفيات كايزر بيرماننتي

Permanente Hospital أو أحد موفري الخدمات الطبية 
التابع لها.

يجب أن تفي بكافة متطلبات التوثيق المدرجة في جزء “تقديم   •
طلب لبرنامج المساعدة المالية الطبية )MFAP(” من هذه 

النشرة.

تحتفظ مؤسسة كايزر بيرماننتي Kaiser Permanente بحق تعديل 
المكافآت أو سحبها.

قدم طلبك إلى:

 Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program

 PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

 الهاتف: 1-866-399-7696
الفاكس: 1-866-497-0005

ساعات الدوام: االثنين حتى الجمعة،  الساعة 8 صباحاً – 5 مساًء

 الجزء “و”: االتفاقية المالية وتفويض التقرير االئتماني 
)التوقيع مطلوب.(

أصرح بموجب هذا وتحت طائلة الحنث باليمين أن )أوالً( كافة 
المعلومات المبينة أعاله في هذا الطلب هي صحيحة ودقيقة من كافة 

األوجه وبأن كافة الملحقات هي نسخ دقيقة عن الوثائق األصلية، 
أو )ثانياً( أنا غير قادر على توفير الوثائق المرتبطة بإثبات الدخل 
أو أي دليل آخر متعلق بدخلي. أنا أفوض موظفي وعمالء شركة 

 Kaiser Foundation Health البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر
Plan, Inc. (KFHP( و/أو شركتها الفرعية لإلستقصاء والتحقق من 
المعلومات التي وفرتها لها، بما في ذلك ما يتعلق بتاريخي التوظيفي 
واالئتماني لغرض تحديد أهليتي في االشتراك في برنامج المساعدة 

المالية الطبية Medical Financial Assistance Program وبرنامج 
دفعات الخصم Discount Payment Program )المعروفين معاً 

باسم “البرنامج” “Program”(. أقر أيضاً وأوافق على أنني مسؤول 
تجاه شركة البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP على أي وكافة 

المبالغ المستحقة لشركة البرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP للمواد 
والخدمات الطبية غير المغطاة من قبل البرنامج )“المبالغ المتبقية”(.

في حال وجود توقيع مشترك أدناه، يتعهد كٍل منا بحفظ الوعود وبيانات 
األوضاع والتفويضات المبينة في الفقرة السابقة، بما في ذلك التفويض 

والموافقة على أنه بإمكان الموظفين والعمالء لدى شركة البرنامج 
الصحي لمؤسسة كايزر KFHP االستقصاء والتحقق من خلفيتنا 

االئتمانية والتوظيفية بشكل فردي أو مشترك. نقر ونوافق أيضاً على 
 Kaiser أننا مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه شركة كايزر بيرماننتي

Permanente عن المبالغ المتبقية )أي سوف يكون كٍل منا مدين 
بالمبالغ المتبقية للبرنامج الصحي لمؤسسة كايزر KFHP وأنه بإمكان 

KFHP تحصيل من أي منا أو من كالنا مبلغاً ال يتجاوز بإجماله المبالغ 
المتبقية(.   

 

 توقيع مقدم الطلب/ولي األمر
_______________________________________
___________________________________ التاريخ

 توقيع زوج )ة( مقدم)ة( الطلب/ولي األمر
_______________________________________
___________________________________ التاريخ

لدى صياغة طلبك في الشكل النهائي، سيتم إرسال 

اإلشعار الخاص بالقرار المتخذ بشأنك إليك بالبريد على العنوان 
المسجل في الملف.

الجزء “ج”: كشف مسحي لميديكال MEDI-CAL )إذا لم يكن لديك ميديكال MEDI-CAL حالياً، عليك إكمال هذا الجزء.(

إذا قدمت طلباً لميديكال MEDI-CAL سابقاً، وتلقيت حديثاً موافقة أو رفض أو خطاب بأن قضيتك غير مبتوت فيها بعد، الرجاء تقديمه مع طلبك المكمل 
.MFAP لبرنامج المساعدة المالية الطبية

إذا كان جوابك نعم على أي من األسئلة أدناه، اتصل بمكتبك المحلي للضمان االجتماعي الخاص بالمقاطعة.
 ال •  هل أنت أصغر من 21 سنة من العمر أو أكبر من 65 سنة؟................................................................................................   نعم 

هل أنت مسجل حالياً في برنامج دخل الضمان االجتماعي اإلضافي Supplemental Security Income (SSI)/الدفعة   • 
 ال اإلضافية للوالية State Supplemental Payment (SSP) أو تأمين ضمان العجز Security Disability Insurance؟...............   نعم 

هل أنت مسجل في برنامج كال ووركز CalWorks (AFDC( أو برنامج المساعدة النقدية للداخلين إلى البالد والالجئين   • 
  Entrant or Refugee Cash Assistance (ECA/RCA( أو برامج المساعدة في عناية التنشية 

 ال عناية التنشية أو المساعدة في التبني، أو خدمات الدعم المنزلية  In-home Support Services (IHSS)؟...................................   نعم 
 ال ................................................................................................................................................   نعم  •  هل أنت ضرير قانونياً؟
 ال •  هل أنت عاجز بصورة دائمة؟........................................................................................................................................   نعم 
 ال ................................................................................................   نعم  هل أنِت حامل أو كنت حامالً خالل األشهر الثالثة الماضية؟  •
 ال .................................................................................   نعم  هل تم تشخيصك بسرطان الثدي، أو سرطان عنق الرحم، أو البروستات؟  •
 ال هل سيتم نقلك إلى مرفق تمريض ذي كفاءات ماهرة أو رعاية منزلية وسيطة؟........................................................................   نعم   •
 ال .................   نعم  •  هل لديك أطفال أصغر من 21 سنة من العمر )بما في ذلك األطفال غير المولودين أو األطفال الذين تم تبنيهم( في منزلك؟
 ال إذا نعم: هل أحد آباء الطفل غائب أو متوفي؟...........................................................................................................   نعم   -
 ال هل أحد آباء الطفل عاجز بصورة دائمة؟......................................................................................................   نعم    
 ال كاسب األجور الرئيسي عاطل عن العمل أو يعمل أقل من 100 ساعة في الشهر؟................................................   نعم    

 LOW INCOME SUBSIDY (LIS( الجزء “د”: كشف مسحي بشأن اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض 
مستفيداً  من جزء “د” مليديكري( كنت  إذا  فقط  )الجزء مطلوب 

إذا كنت مستفيداً من جزء “د” لميديكير وكان دخلك ومواردك محدودة، قد تكون مؤهالً لساعدة إضافية لدفع تكاليف وصفات أدويتك. يوفر برنامج 
اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض LIS المساعدة المالية للمستفيدين المؤهلين على أساس الجزء “د” لميديكير الذين هم بحاجة إلى مساعدة لدفع قسط 

تأمينهم الشهري والمبلغ المقتطع سنوياً ودفعات التأمين المشتركة ودفعات الوصفات المشتركة والمصاريف الطبية ذي الصلة.
هل أنت مسجل في برنامج مدخرات ميديكير )مستفيد مؤهل في ميديكير QMB، مستفيد ذي دخل منخفض محدد في ميديكير  • 

 ال  SLMB، فرد مؤهل QI( حيث تدفع الوالية أقساط تأمين ميديكير؟...........................................................................................   نعم 
 ال ..   نعم  هل يبلغ دخلك السنوي 16.245 دوالراً أو أقل إذا كنت أعزب، أو 21.855 دوالراً أو أقل إذا كنت متزوجاً وتقيم مع زوجك/زوجتك؟  •

هل تبلغ مواردك أو أصولك )مثالً حسابات التوفير أو اإلستثمارات( إجمالي باإلجمال أقل من 12.640 دوالراً إذا كنت أعزب، أو  •
 ال ...........................................................................................   نعم  25.260 دوالراً إذا كنت متزوجاً/متزوجة وتقيم مع زوجتك/زوجك؟

 إذا كنت قد قدمت سابقاً طلباً لميديكير من أجل اإلعانة المالية لذوي الدخل المنخفض LIS، وتلقيت حديثاً رفضاً أو خطاب بأن قضيتك   
.MFAP غير مبتوت فيها بعد، الرجاء تقديم نسخة منه مع طلبك لبرنامج المساعدة المالية الطبية

الجزء “ه”: عدم توفر توثيق الدخل 

إن لم يكن لديك وثائق عن دخلك، قد يفي تصديقك الموقع في هذا الطلب بمتطلب التحقق من الدخل، في حال وفيت بأي من المعايير التالية:
 ال استلم أي أرومة دفع رسمية من رب عملي.

  ال استلم أي دخل. )إذا وضعت إشارة على هذه الخانة، عليك توفير تفسير خطي  عن وضعك المالي.(
لم يتطلب مني حديثاً تقديم استمارة ضريبة دخل فدرالية أو على مستوى الوالية للسنة الضريبية األكثر حداثة.

الطلب )تابع(
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