
 

 ة*لاملا نوؤشلا
 

 .Geisinger ماظن تا@?تسم عيمج 'ع >;:لماعلاو تامدخلاو عقاوملاو تانا/.لا عيمج 'ع ي#"و ،ماظنلا ىوتسم 1ع ةق.طم ة)سا)سلا ەذ! ☒
 .اهق)بطت ة)لKاقو ةسا)سلا ەذ! قرط ددحCDE Fأ وأ دحاو ءارجإ 1ع ةسا)سلا ەذ! يوتحت ☒

 فدهلا

 @إ ة=ناجم وأ ةضفخم ة=بط تامدخ مدقت ث=ح ،عفدلا Nع مهتردق نع رظنلا ضغC& Dرملا @إ ة=بطلا تامدخلا م3دقتب Geisinger م&%$لت
 نم 9007 مسقلا تا`لطتمل لاثتمالا وه ەذه )FAP( ة=لاملا تادعاسملا ةسا=س نم فدهلا نإ .عفدلا Nع مهتردق مدع ت`_ُي نيذلا &Cرملا
 مسقلا ة=لارد=فلا  حئاوللا نوناق نم 26 با`لا ،ةنازخلا ةرازول ة{راسلا حئاوللاو 2010 ماعل ةفلwتلا ةروسuم ة3اعرلاو &Cرملا ة3امح نوناق

1.501(r)-4 ب� تادعاسملا ةظفل مدختسُ� ،ةسا=سلا ەذه ضارغأل .ة=لاملا تادعاسملا ەذهل &��قحتسملا صاخشألا ة=لهأ د3دحتل تاهيجوت ءاسر
 @إ ةفاضإلاD .ة�ألا مجحو ض{�ملا ة�أ لخد Nع رارقلا اذه ذاختال ةمدختسملا تاهيجوتلا دمتعت .ة{�$خلا ة3اعرلا ةظفل عم لدا`تلاD ة=لاملا
&� لخدلا تا`لطتم دمتعت ،كلذ

 ةرم تا`لطتملا ەذه ث3دحت مت�س .)FPG( �@ارد=فلا رقفلا ىوتسم تاهيجوت مدختس� ةغ=ص Nع ةسا=سلا ەذه �
 .ةدحتملا تا3الولاD ة=ناس¢إلا تامدخلاو ةحصلا ر{زو ل`ق نم FPG تاهيجوت رادصإ عم نما&%$لل لقألا Nع اً{�نس

 بجومD ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل بلطD مدقتلا �$ياعملا نوفوتس§ نيذلاو لما¦لاD غل`ملا عفد Nع ةردقلا مهيدل سuل نيذلا &Cرملل نكم3
 بجومD ة{�$خلا ة3اعرلا Nع لوصحلل بلطD مدقتلا وأ ة3الولاMedicaid D جمانª$ب قاحلإلا ة=لاملا تادعاسملا تارا=خ نمضتت .ەذه FAP ةسا=س
&� ەذه FAP ةسا=س مهاس³س .ا=نافلس²بب �±صلا &��مأتلا لدا`ت ةطخD قاحلإلا وأ ەذه FAP ةسا=س

�: 

&� &��لهؤملا &Cرملا ةدعاسم •
 ةفلwتلا ةروسuم &��مأتلا جماª$ب قاحتلاللو ،ةماعلل ةحاتملا رداصملا نم ة=طغت Nع لوصحلل بلطD مدقتلا �

 ؛ة3الولاMedicaid D جمانرب وأ·و ة=موكحلا تاناعإلا لثم
 دق �%¼لا ةفلwتلا ةروسuم &��مأتلا جمار«و )QHP( ةدوجلا ة=لاع ة=حصلا ةطخلا تارا=خ لوح C& Geisingerرم @إ تامولعم م3دقت •

 ؛اهب قاحتلالل &��لهؤم نونوك3
 ؛تارامتسالاD مهد{وزتو Geisinger ىدل ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل مدقتلا تا`لط نأش½ &��لهؤملا &Cرملا ةدعاسم •
  ؛اهب ةصاخلا ر{راقتلا دادعإ تا=لمع Nعو ة=لاملا تادعاسملا بجومD ف=لاwتلا طاقسإ Nع ةقفاوملا Nع ة=مسر ةغ`ص ءافضإ •
  .بسانم لwش½ ة=لاملا تادعاسملا ف=²صت •

  :نولومشملا صاخشألا نولومشملا صاخشألا

 ءانث³ساGeisinger Dـل ةعDات ةأش²م يأ ىدل ة3اعرلل &��قلتملا C& Geisingerرم عيمج Nع ەذه )FAP( ة=لاملا تادعاسملا ةسا=س قبطنت
&� لومشم �$غ ة3اعر مدقم ل`ق نم مهتجلاعم متت نيذلا &Cرملا

&� نوفرعم ءالؤه ة3اعرلا ومدقم( ەذه FAP ةسا=س بجومD ة=طغتلا �
 ة3اهن �

  ة=سا=س
FAP ەذه(.   

&� ،كلذ عم .عفدلا Nع مهتردق نع رظنلا ضغC& Dرملا @إ ة=بطلا تامدخلا م3دقتب Geisinger م&%$لت
 نوكت نأ نكم3 ث=ح تالاحلا كلت �

 &��مأتلا تامولعم م3دقت لثم تامدخلا ەذه تاقحتسم دادس½ ما&%$لالا &Cرملا نم Geisinger بلطت ،دادسلا ةقحتسم ةمدقملا تامدخلا
  .ةمدقملا تامدخلا ف=لاwت عفد ة=لوؤسم ض{�ملا لمحت @إ كلذD ما=قلا مدع يدؤيس .ةلما¦لا

  :ناونعلا
 GEISINGER ماظنل ة"لاملا تادعاسملا ةسا"س

 :ةك:4شملا ةنجللا 45ياعم0 مسقلا+لصفلا
  ة(رادإلا 1.0 

  :ةKلصألا تاهيجوتلا ءاشBإ خــــ<رات
 2009 ويام 14

  :ـل اUVلم هKجوتلا اذه
 تاداريإلا ةرادإ

 ]ةنجللا ةقفاوم خــــ<رات[و ]يراKتخا[ سلجملا+ةنجللا )تاقفاوم( ةقفاوم
 



 

 تاف23عتلا

 دعاس§ يذلا �@ارد=فلا Medicaid جمانرب عم كا%$شالاD تا3الولا تاموكح اهريدت ة=حص تاردا`م :ة2الولا. Medicaid جمانرب •
&� &��لهؤملا ضفخنملا لخدلا اوذ دارفألاو �ألا

 تا3الولاMedicaid D جمارب مدختس� .ة=حصلا ة3اعرلاD ةط`ترملا ف=لاwتلا عفد �
 ة=لهألا دمتعت ث=ح ،&��لهؤملا دارفألا @إ ةمزاللا ة=حصلا تامدخلا م3دقتل اهب صاخلا ة3الولا ل{�مت بناج @إ �@ارد=فلا ل{�متلا

&� امD لماوع ةدع Nع
 .ةنطاوملاو ةقاعإلاو لخدلا كلذ �

 ماعلا نوناقلا ،ة=حصلا ة3اعرلل �@ارد=ف حالصإ نوناق وه ةفلwتلا ةروسuم ة3اعرلا نوناق :)ACA( ةفل<تلا ةروس9م ة2اعرلا نوناق •
 قرطلا معد{و Medicaid جمانرب قاطن عسو{و ،صاخشألا نم د{Çم @إ ةفلwتلا روسuم �±ص &��مأت رفوت نمض3 وهو .111-148

  .ةضفخنم ف=لاwتب ة=بطلا ة3اعرلا م3دقتل ةركتبملا
&� ةحاتم ةمدخ وه �±صلا &��مأتلا لدا`ت :)NO )HIXصلا JKLمأتلا لداFت •

� Èة�$غصلا ة{راجتلا لامعألاو �ألاو دارفألا دعاس� ة3الو ل 
�&
 .هD قاحتلالاو ةفلwتلا روسuم �±صلا &��مأتلا جمانرب Nع روثعلا �

&� :اUنافلسTبب NOصلا JKLمأتلا لداFت •
  ة3الولا ىوتسم Nع لدا`تلل ة=لارد=ف ةصنم @إ �Êسر لwش½ ا=نافلس²ب تلقتنا ،2020 �

)SBE-FP(. 2021 نم اًرا`تعا �&
 )SBE( ة3الولا ىوتسم Nع لدا`ت @إ لماÈ لwش½ ا=نافلس²ب لوحت³س ،قاحتلالل ةحاتملا ة%$فلا �

�ب كلذ دعD موقت نلوÈم ة=حصلا ة3اعرلا ة=طغت م3دقتل اً=لارد=ف ةلومملا قاوسألا لالخ نم تا`لطلا لامuتلا ةروسwةفل. 
  اً=لارد=ف لومملا قوسلا :)FFM( اUًلاردUف لومملا قوسلا •
 ة=ك{�مألا ةموكحلا اهمدختس� لخدلل �$ياعم �Î �@ارد=فلا رقفلا ىوتسم تاهيجوت :)bO )FPGاردUفلا رقفلا ىوتسم تاهيجوت •

  .ةناعإلا تاصصخمو جمارب @إ &��لهؤملا د3دحتل
 صرف ةدا{Çل ض{�ملا اهلمحتي �%¼لا ف=لاwتلاو ة{�هشلا طاسقألا ضفخل تاناعإ ACA نوناق رفوي :ACA نوناق بجوم. تاناعإلا •

 ة=ناwمإ مهل رفوتي ال نيذلا ةصاخ ،ضفخنملاو طسوتملا لخدلا يوذ صاخشألل ةفلwتلا روسuم �±صلا &��مأتلا Nع لوصحلا
   .Medicare وأ Medicaid وأ لمعلا بحاص لالخ نم ةفلwتلا ةروسuم ة=طغت Nع لوصحلا

 �$ياعملا Nع اًدامتعا ،ةمئالم وأ·و ة{رو&Ò وأ·و ةلوقعم اهنأ Nع رª$ت نكم3 �%¼لا ةطش¢ألاD ةط`ترملا :اUًبط ةمزاللا تامدخلا •
&� .ةلدأ @إ ةدن³سملا ة3اعرلل ة{�{Óلا

  .رª$ملا اذهل ة{رو&Ôلا �$غ ة=حصلا ة3اعرلا رقتفت ،لDاقملا �
الجاع سuل هنÕلو ض{�ملل اًد=فم نوك{و ب=بطلا وأ ض{�ملا ەراتخ3 ءارجإ وه يرا=تخالا ءارجإلا :ةlراUتخالا تامدخلا •

 ذاختا متي .ً
 بuصختلا وأ·و ة=ل=مجتلا تامدخلا �Î كلذ Nع ةلثمألا ضعD .ه`�بط وأ ض{�ملا ل`ق نم ة{را=تخالا ةحارجلا نأش½ رارقلا
 .ة=ل=مجتلا نانسألا ءانب ةداعإ وأ·و مظعلا عاخن وأ ة`لصلا ءاضعألا ةعارز وأ·و �Nمعملا

 ةدالولاو ئراطلا �ª¼طلا جالعلا نوناق تا`لطتمل Geisinger لثتمت :)EMTALA( ةطشTلا ةدالولاو ئراطلا pqOطلا جالعلا نوناق •
&� دجوي الو )EMTALA( ةطش²لا

&Ûتق3 �@ارد=ف نوناق اذه نإ .لاثتمالا اذه عنم3 ام ةسا=سلا ەذه �
� Dصخش يأ جالع متي نأ 

%Ýأ3
  .عفدلا Nع هتردق وأ هD ةصاخلا &��مأتلا ةلاح نع رظنلا ضغD ،ةرقتسم هتلاح Nع ظافحلاو ئراوطلا مسق @إ �

&� ة=لاملا تادعاسملا ةسا=س دعاس� :)FAP( ةUلاملا تادعاسملا ةساUس •
 نيذلا &Cرملا @إ ة=ناجم ة=بط تامدخ م3دقت �

  .اهنوقلتي �%¼لا ة=بطلا تاجالعلا لDاقم عفدلا Nع ن{رداق �$غو ةنيعم ة=لهأ �$ياعم نوفوتس§
 �$تاوفلا نأش½ &Cرملا @إ ة=لاملا ةدعاسملاو ةروشملا ض{�ملل �@املا راش³سملا مدقPFC(: 3( ضzlملل bOاملا راشyسملا •

  .ة=بطلا
 تادعاسم مدقت جمارب �Î &��لاعملا لافطألا @إ ةمدقملا تادعاسملا :)JKL )ADCلاعملا لافطألا bإ ةمدقملا تادعاسملا •

  .لخدلا ةمودعم وأ ةضفخنم مه�أ نوكت نيذلا لافطألا @إ ة=لام
&Ýدم نارق نم ض{�ملا ك{�ß·جوزو ض{�ملا نع ةرا`ع اهنأD ة�ألا Geisinger فرعت :ة�ألا •

 ءا=صوألا وأ ض{�ملا رمأ ��¼لوو �
&�( ه=لع

&� &��تàثم &��لاعم دارفأ يأو )اÒًاق ض{�ملا ناÈ ةلاح �
&� نوشuع{و رمألا �@ول وأ ض{�ملل لخدلا ة`{&Ò رارقإ �

 ل&&$م �
 .ه=لع ءا=صوألا وأ ەرمأ ��¼لو ل&&$م وأ ض{�ملا

  .ض{�ملل �±صلا &��مأتلا ةطخل ةمدقملا ةكÓßلا عم اًدقاعتم سuل ب=بط وأ ة=حص ة3اعر ةسسؤم يأ :ةكFشلا جراخ تاصصخم •

   تا9لوؤسملا

    ةسا=سلا ەذه Nع تاداريإلا ةرادإ ف³Óßس

 تامزلتسملا:تادعملا

 قبطني ال



 

 تاءارجإلا

     ةUلاملا تادعاسملا �ع لوصحلل بلط م2دقتب ةصاخلا  تاءارجإلا     .أ

 نم لقأ وأ %138 يواس§ مهلخد نوك3 نيذلا مهيلع نمؤملا �$غ &��نماضلا وأ &��غلا`لا &Cرملاو 18-6 رمعD لافطألا Nع &��عتي •
   .)ج دن³سملا( ة3الولاMedicaid D جمانª$ب قاحتلالا بلط جذومن لامäإ FPG تاهيجوت

 لامäإ FPG تاهيجوت نم لقأ وأ %157 يواس§ مه�أ لخد نوك3 نيذلا 5-1 رمعD مهيلع نمؤملا �$غ لافطألا Nع &��عتي •
  .)ج دن³سملا( ة3الولاMedicaid D جمانª$ب قاحتلالا بلط جذومن

 نم لقأ وأ %215 يواس§ مه�أ لخد نوك3 نيذلا مهيلع نمؤملا �$غ ماع رمع تحت لافطألاو لماوحلا تاد=سلا Nع &��عتي •
  .)ج دن³سملا( ة3الولاMedicaid D جمانª$ب قاحتلالا بلط جذومن لامäإ FPG تاهيجوت

    .بولطملا ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا بلط نماضلا وأ ض{�ملا لم¦3ُ •
• Dع لوصحلا بلط م3دقت @إ ةفاضإلاN نم هملس� يذلا ضفرلا باطخ ض{�ملا مدق3 ،بولطملا لمتكملا ة=لاملا تادعاسملا 

    .)أ دن³سملا رظنا( لخدلا تا`ثإ قئاثوو Medicaid جمانرب
&�  ةقفاوملا اوقلت نيذلا &Cرملا نم بلط3ُ دق •

&Cاملا �
 Nع لوصحلا بلط جذومن لامäإ ة{�$خلا ة3اعرلا Nع لوصحلل �

    .ة=ئد`ملا ةقفاوملا دعD ه=ف رظنلا متيل كلذو ،ةقحاللا تامدخلل ة=لاملا تادعاسملا
&� رظنلا متي �æل •

  نم %300 ة`س¢ ض{�ملل �@امجإلا لخدلا زواجتي الأ بج3 ،%100 ة`س²ب ة{�$خ ة3اعر Nع لوصحلا �
&� اً{�نس ةروش²ملا �@ارد=فلا رقفلا ىوتسم تاهيجوت

  ة=ك{�مألا ة=ناس¢إلا تامدخلاو ةحصلا ةرازو ل`ِق نم �@ارد=فلا لجسلا �
 .)ب دن³سملا رظنا(

o Dة{ودأ @إ جاتحت تالاح يأ( "ةقئاضلا" تا`ثإ قئاثو م3دقت @إ ةجاح كانه نوكت دق ،ة=ئانث³سالا تالاحلل ة`س²لا 
&Ýاعت وأ ةدئاز

   .)&éش³سملا @إ لوخدلا تارم ددعت وأ لاضع ضرم نم �

  ةUلاملا تادعاسملا �ع لوصحلا بلط جذومن .ب 

 بلطD مدقتلا ەذه FAP ةسا=س ماwحأ بجومD ة=لام تادعاسم Nع لوصحلل نوعس§ نيذلا C& Geisingerرمل نكم3 •
 نم ةخس¢ كانه( هم3دقتو ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا بلط جذومن لامäإ لالخ نم تادعاسملا كلت Nع لوصحلل
&� ەاندأ ةجردم ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا بلط جذومن

 ةسا=س بجومD ة=طغتلا Nع لوصحلا بلط مَّدَق3ُ .)أ دن³سملا �
FAP ة=لاملا نوؤشلا مسق @إ ،ة`حاصملاو ةلما¦لا قئاثولا عم ،ەذه �&

� Geisinger ةقفاوملاو ةعجارملا ضارغأل.   
   
  ةUل�ألا �Kياعم  .ج

 
&� عفدلا Nع ض{�ملا ةردق مدع د3دحت نكم3 •

 ة=طغتلا Ôتقت .ل{�متلاو ة3اعرلا تا=لمع نم ةلصاوتملا ةلسلسلا لالخ تقو يأ �
 وأ لوخد تا=لمع يأل ة=طغت FAP ةسا=س رفوت نل .ة=ساسألا ة=بطلا تامدخلا Nع ەذه FAP ةسا=س بجومD ةمَّدقُملا
 ضارغألا وأ ،�Ûخشلا رهظملا &��سحت @إ فدهت �%¼لا ة=ل=مجتلا تامدخلا ،لثم( ة=بطلا ة=حانلا نم ة{رو&Ò �$غ ª$تعت تاءارجإ
    .)ة=صخشلا

  ."لخدلا تاهيجوت ةفوفصم" مادختسا لالخ نم ة{�$خلا ة3اعرلا Nع لوصحلا رارقو ةعجارملا جئاتن Nع لوصحلا متي •
&� ةفوفصملا نم ةقفرم ةخس¢ كانه(

    .)ب دن³سملا �
 )FPG( �@ارد=فلا رقفلا ىوتسم تاهيجوت نم %138 ة`س¢ نع مهتالئاع مجحو مه�أ لخد لق3 نيذلا &Cرملا ةلاحإ مت³س •

&� ض{�ملل �@ام راش³سم @إ
� Geisinger ـل عبات تامدخ مدقم وأMedicaid ماظنب Geisinger بتكم @إ وأ Medicaid 

   .Medicaid جمانª$ب قاحتلالل بلط م3دقتل �Nحم
 ª$ع ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل بلطD مدقتلل Medicaid جمانرب نم ضفر باطخ م3دقت ض{�ملا Nع بج3 •

Geisinger.   
 ة`س²ب ض=فخت Nع FPG نم %300 لمشìو @إ لص3 ام مهتالئاع مجحو مه�أ لخد غلا`لا نولوبقملا &Cرملا لصح=س •

 .ة=ساسألا ة=بطلا تامدخلا نع ةجتانلا ة=لامجإلا موسرلا Nع 100%
&� امD ،ةّ`س³كملا روجألا عيمج لخد مادختساD ة�ألا لخد دَدح3ُ •

 تاعوفدمو &��لماعلا تاض{�عتو ةلاط`لا تاض{�عت كلذ �
 جراخ نم تادعاسملاو لفطلا ةلاعðو ةقفنلاو دئاوعلاو راج3إلا غلا`مو حا«رألاو دعاقتلا وأ شاعملا لخدو �îامتجالا نامضلا
  .ة`{&Ôلا مصخ ل`ق ةم=قلا ساسأ Nع لخدلا د3دحت متي .ىرخأ ةعونتم رداصمو ة�ألا

&Ýدم نارق نم ض{�ملا ةك{�ß·ك{�ß·ةجوز·جوزو ض{�ملا نع ةرا`ع اهنأD ة�ألا Geisinger فِّرعُت ،بلطلا اذه ضارغأل •
� 

&�( ه=لع ءا=صوألا وأ ض{�ملا رمأ ��¼لوو
&� &��تàثم &��لاعم دارفأ يأو )اÒًاق ض{�ملا ناÈ ةلاح �

 وأ ض{�ملل لخدلا ة`{&Ò رارقإ �
&� نوشuع{و رمألا �@ول

 .ه=لع ءا=صوألا وأ ەرمأ ��¼لو ل&&$م وأ ض{�ملا ل&&$م �



 

 ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل &��لهؤم �$غ FPG تاهيجوت نم %300 اهدارفأ ددعو مه�أ لخد زواجتي نيذلا &Cرملا •
Dرملا ةلاحإ مت³س .ةسا=سلا ەذه بجومC& راش³سم @إ Geisinger رملل �@املاC& ةحاتملا ة=حصلا ة3اعرلا تارا=خ ةعجارمل 
 ةحاتملا تاض=فختلا وأ·و عفدلا ةطخ لثم عفدلا تارا=خ ةعجارم @إ ةفاضإلاD ا=نافلس²بب �±صلا &��مأتلا لدا`ت لالخ نم
   .GeisingerـD ةصاخلا

 روجألا Nع زجحت وأ همwح Nع لوصحلا قبس يذلا تا¦لتمملا Nع زجحلا ذفنت وأ ة=فÔم تاDاسح Geisinger د=قت نل •
  .ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ·و ض{�ملاD ةصاخلا

 غلا`ملا نوكت دقو .طقف ض{�ملا اهب نيد3 �%¼لا غلا`ملا Nع ەذه FAP ةسا=س بجومD متت �%¼لا ف=لاwتلا طاقسإ تا=لمع قبطنت •
    :�3N امل ةج=³ن اهيلع ةقفاوملا تمت �%¼لا

o ل ض{�ملاuنم هنامرح متو ة=²يمأت ة=طغت ه3دل س Medicaid ةصاخ ىرخأ تاصصخم يأ وأ Dة=بطلا تادعاسملا.    
o ه3دل ض{�ملا Medicaid ةصاخ تاصصخم وأ Dتلا نم ةصح عم ة=بطلا تادعاسملاwةفل.    
o قألا دحلا زواجت( ة=²يمأتلا هتاصصخم دفن³سا ض{�ملاÛ وأ ةاطغملا ما3ألل، Dـل ة`س²لاMedicare، ة=طغتلا ما3أ 

    .)ةا=حلا ىدم ة=طا=تحالا
o موق3 &��مأت ه3دل ض{�ملا Dل ،عفدلاÕام د=صر ن Dض{�ملا عض=س &��مأتلا دع �&

   .ة=لام ةقئاض �
o تملا د=صرلا`é%

  FAP ةسا=س ةقفاوم دعD ض{�ملاD ةصاخلا عفدلا ةطخ نم �

 &��مأتلا تاصصخم عفد متي ث=ح تامدخلا Nع ەذه FAP ةسا=س بجومD متت �%¼لا ف=لاwتلا طاقسإ تا=لمع قبطنت نل •
    .�ßا`م لwش½ &Cرملل Geisingerـل ةقحتسملا

 امهل لاثتمالاو تادعاسملا جمارب وأ·و ىرخألا ة=²يمأتلا ة=طغتلا تا`لطتم عيمج قيبطت لواح دق نوك3 نأ ض{�ملا Nع بج3 •
الهؤم نوك3 نأ ل`ق

ً
 .ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل 

 %¼ح ،ەذه FAP ةسا=س بجومD هD ةصاخلا &��مأتلا ةك`ش وأ·و دعاوقD بلطلا مدقم لاثتما مدع نع جتانلا د=صرلا ة=طغت متت ال •
�&
   .ةك`شلا جراخ ماwحأ دوجو �

o طلا جالعلا وه د=حولا ءانث³سالا¼ª� ئراطلا.   
o الوؤسم ض{�ملا نوك=س ،كلذل

ً
  .اهف=لاwت عيمج وأ ة3اعرلا ف=لاwت نم �$بك ءزج نع 

o Dل �%¼لا ططخلل ة`س²لاuحأ اهيدل سwالوؤسم ض{�ملا نوك=س ،ةك`شلا جراخ ما
ً

   .تامدخلل ة=ل¦لا ف=لاwتلا نع 
o Dحأ اهيدل ططخلا ضعwل ،ةك`شلا جراخ ماÕأ ة=لام ة=لوؤسم لمحتي ض{�ملا نأ �&¼عت ام ًةداع اهنó$ª عN هقتاع.   

 
&� امD ،ةقDاس ةدصرأ يأ @إ ةفاضإلاD ض{�ملاD ةصاخ ة{راج ةدصرأ يأ نوكتس ،ةقفاوملا دنع •

 تاقحتسملا تاذ ةدصرألا كلذ �
  .%100 ة`س²ب ض=فخت Nع لوصحلل ةلهؤم ،ةرخأتملا

 &Cرملا ةدصرأل ة`س²لاD  .ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل كتيلهأ م=يقتل ة=ضا%$فا ة=ل=لحت تاودأ Geisinger مدختس� دق •
&� ل=صحتلل ةلDاقلا �$غ ةعجترملا

&� م=كحتلا ة%$ف ة3اهن �
     .ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا ة=ناwمإل اهم=يقت مت�س ،ل=صحتلا �

  ةقلعتملا ة=فا¦لا قئاثولا ض{�ملا مدق3 امنيأ ة{�$خ ة3اعرك ل=صحتلا تالاÈو ىدل ةعدوملا ةدصرألا ف=²صت داع3ُ دق •
Dة=لاملا ةجاحلا.  

 جمانرب بجومD هتيلهأ تضفُرو ةقاعإ بôس½ Medicaid جمانرب تاصصخم Nع لوصحلل اً`لط مدق دق ض{�ملا ناÈ اذإ •
 تاءانث³سالا( .ەذه FAP ةسا=س بجومD ة=لاملا ةدعاسملا Nع لوصحلل مّ=قُ=س ض{�ملا اذه نإف ،Medicaidـل عباتلا ةقاعإلا
Èع لوصحلا بلط نم قئاثولا مدختس³س .)ەاندأ اهيلإ راشم امN جمانرب تاصصخم Medicaid قحاللا ةقاعإلا ضفر وأ·و 
    .ةسا=سلا ەذهب ةط`ترملا قئاثولا تا`لطتم ءاف=³سال

 Nع لوصحلل ة=تآلا با`سألا نم يأل ضفُرو Medicaid جمانرب تاصصخم Nع لوصحلل اً`لط مدق دق ض{�م يأ مّ=ق=س •
    ؛ة=لاملا تادعاسملا

o مÓßد  
o نوجسم  
o تا¦لتمم كرت نود ةافولا  
o ةكراشملل ة=لهأ دجوت ال Dلا$ªض{�ملل جمان  
o رملاC& لماعلا ءارقفلا( دراوملا دودح اوزواجت نيذلا��&(  
o ـل ة{�ناثلا ةدصرألاMedicaid   

 



 

     ةمعادلا قئاثولا  .د

&� امD ،لخدلا تامولعم نم جمانª$لا اذهب قلعتي ام=ف ة=لهألل ةمعادلا قئاثولا فلأتت •
 جذومن :Ôحلا ال لاثملا ل=àس Nع كلذ �

Ò&و روجألا تالاص3إ نم خس¢و قباسلا ماعلا نم 1040 مقر ة=لارد=فلا لخدلا بئاðاتك تا`ثÝª� Dه=قلت مت رخآ لخد يأ  
    .ة{راسلا ة=نامتئالا ر{راقتلاو )كلذ @إ امو ةقفنلا ،لفطلا ةلاعإ ،î�، ADCامتجالا نامضلا يأ(

&� ةª$تخم ة=جراخ ة=ل=لحت تاودأ Geisinger مدختس� دق •
 تادعاسملا Nع لوصحلل &Cرملا ة=لهأ نم دóأتلل لاجملا اذه �

   .)ة=ضا%$فالا ة{�$خلا ة3اعرلاD اًض3أ ةفورعملا( ة=لاملا
&� ةمدقملا ة=فاضإلا تامولعملا حمس³س :"م=يقت جذومن" ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا بلط •

 ó$ûأ ةعجارمD جذومنلا اذه �
&� فلتخملا تاقفاوملل اًقمع

&� كوكشملا وأ اهنأش �
    .ة�$بÕلا ةدصرألاو قئاوضلا تالاحو اهرمأ �

   .ەذه FAP ةسا=س بجومD مهضفر وأ مهلوبق مت اذإ ام ،اً=باتك ،&Cرملا راطخإ مت�س •
  .تاداريإلا تاموصخ نم ىرخألا عاونألا نم ة=لاملا تادعاسملا تاض=فخت عب³تل ةلصفنم تالماعم زومر مدختس³س •

   :تامدخلا �Oدقم ةمئاق  .ه

 ىدحإ لخاد اً=بط ةمزاللا ة3اعرلا نومدق3 نيذلا تامدخلا �üدقم ةمئاق :Geisinger ىدل نوكراشملا تامدخلا ومدقم •
 ةسا=س بجومD ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلل بلطD مدقتلل &��لهؤم اهاضرم ª$تع3 �%¼لا Geisingerـل ةعDاتلا تýش²ملا

FAP د دن³سملا( .ەذه(   
 ىدحإ لخاد اً=بط ةمزاللا ة3اعرلا نومدق3 نيذلا تامدخلا �üدقم ةمئاق :Geisinger ىدل JKLكراشملا �Kغ تامدخلا ومدقم •

&� ةكراشملل بلطD مدقتلل &��لهؤم �Kغ اهاضرم ª$تع3 �%¼لا Geisingerـل ةعDاتلا تýش²ملا
 بجومD ة=لاملا تادعاسملا جمانرب �

   )ه دن³سملا( .ەذه FAP ةسا=س
o دقم ةمئاق ظفحُتü� 501 مسقلا قس²م ىدل &��كراشملا �$غ تامدخلا(r) ²ُتوÓß عN لإلا عقوملاÕ$%وÝ&

� 
Geisinger.org. اهب موقت �%¼لا تاءارجإلا نمض نمو Geisinger Î� مت ام عجاُ�$سو ،داع`³سالا ةمئاق ةعجارم 

&� هظفح
    .ض{�ملل ةهجوملا داوملا عيمج ث3دحت يرج=سو رهشأ ةثالث لÈ ةمئاقلا ەذه �

   �Lرملا �ع ةضورفملا غلاFملا باسح ساسأ  .و

&� اً=بط ةمزاللا ة3اعرلا تامدخ نم اه�$غ وأ &éش³سملاD ةئراط ة3اعر Nع لوصحلا ءاقل غلا`م ضرف متي نل •
 متي �%¼لا &éش³سملا �

 ەذهل Medicare اهضرفت �%¼لا غلا`ملا نع د{Çت ةسا=سلا ەذه بجومD تادعاسم Nع لوصحلل &��لهؤملا دارفألل اه�$فوت
 FAP ةسا=س بجومD ة=لام تادعاسم Nع لوصحلل نولهؤملا دارفألا %éلت�س .ة3اعرلا ەذه لثم Nع لوصحلا ءاقل تامدخلا

   .%100 ة`س²ب Geisinger اهمدقت �%¼لا ة3اعرلا Nع قبطنت �%¼لا ف=لاwتلا ضفخ مت�سو ة=ناجم ة3اعر ەذه

 تاقفنلل ضzlملا لمحت دنع مصخلا ةساUس  .ز

 اذإ اًق`سم تملع اذإ %30 ة`س²ب ضورفملا غل`ملا ة=قا`³سا ةروصGeisinger D ضفختس ،ەذه FAP ةسا=س نع لقتسم لwش½ •
Èالهؤم ه=لع نمؤملا �$غ درفلا نا

ً
 نم ة=ق`تملا ة`س²لاD درفلا اذهل ةروتاف ر{�حت اهنيح مت�س .ة=لام تادعاسم Nع لوصحلل ال مأ 

 )و دن³سملا رظنا( .ة=لام تادعاسم Nع لوصحلل لهؤم درفلا نأ ه=ف ررقن يذلا تقولا &��ح3 %¼ح ،%70ـD ةردقملا ف=لاwتلا
 صاخلا FAP جمانرب بجومD تاDاسحلا نم هلمäأD غل`ملا طاقسإ مت�سف ،ة=لام تادعاسم Nع لوصحلل لهؤم هنأ ررقت اذإ •

 غل`ملا ضفخ متي اذل ،ه=لع نمؤم �$غ درفلاو .رالود Î� 1000 درفلل اهب ةروتاف ر{�حت مت �%¼لا ة=لصألا ف=لاwتلا :لاثم .انب
 لعافتلاو �$تاوفلا ر{�حت نم رهشأ دعD .رالود 700 ةروتاف هD ررحملا د3دجلا غل`ملا حبص{و رالود 300 رادقمD وأ %30 ة`س²ب
 طاقسإ متو �Nصألا رالود 300 غل`م طاقسإ نع عجا%$لا متو ،انب ةصاخلا FAP ةسا=سل لهؤم صخشلا نأ ررقت ،صخشلا عم
 .ة{�$خلا ة3اعرلا @إ هل{�حتو هلمäأD رالود 1000ـلا غل`م

 
 pلا تاءارجإلا .ح

O ا�ذاختا متي دق ¡L
O عفدلا مدع ةلاح 

&� Geisinger اهذختت دق �%¼لا تاءارجإلا •
&� ةدراو عفدلا مدع ةلاح �

 .)ز دن³سملا( GeisingerـD ةصاخلا &Cرملا نامتئا ةسا=س �
 :لالخ نم GeisingerـD ةصاخلا &Cرملا نامتئا ةسا=س Nع لوصحلا نكم3

 4206-640-800 :فتاھلا •
 ggeisinger.or :تن%$نإلا •
 Geisingerـل ةعDات &éش³سمD ئراوط ةفرغ وأ لاخدإ ةقطنم يأ ةرا{ز :ناونعلا @إ اً=صخش روضحلا •



 

 تاقفرملا

  ة=لاملا تادعاسملا Nع لوصحلا بلط جذومن :أ دنyسملا

  2021 ماعل �@ارد=فلا رقفلا ىوتسم لخد تاهيجوت :ب دنyسملا

  2021 ماعل Medicaid لخد دودح :ج دنyسملا

   Geisinger ىدل &��كراشملا تامدخلا �üدقم ةمئاق :د دنyسملا

 Geisinger ىدل &��كراشملا �$غ تامدخلا �üدقم ةمئاق :ه دنyسملا

  تاقفنلل ض{�ملا لمحت دنع مصخلا ةسا=س :و دنyسملا

 &Cرملا نامتئا ةسا=س :ز دنyسملا

   )EMTALA( ةطش²لا ةدالولاو ئراطلا �ª¼طلا جالعلا نوناق :ح دنyسملا

 

   

  

 

ن   تعضُو    خــــ{رات«و ل`ق نم اهيلع ةقفاوملا تمت   ردصملا   *تعجور·تحقُ
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   تاداريإلا ةرادإ سuئر بئان   مسقلا فÓßم


