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 3 المخصصاتكتيب  -(  NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )
 

 خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  

 ( 2022أغسطس   25بالوالدة بوالية فلوريدا )تم االعتماد بتاريخ 

 مقدمة 

)"الخطة"(. تهدف الخطة، المشهورة بخطة جمعية تعويضات  خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدامرحبًا بك في  

( توفير التعويضات، بغض النظر عن المتسبب في اإلصابة، لفئة محدودة من اإلصابات  NICAاإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

إعادة التأهيل. ولذلك الغرض، توفر الخطة مجموعة متنوعة من الكارثية التي تنجم عنها تكاليف مرتفعة بشكل غير اعتيادي للرعاية الوصائية و

 المخصصات. 

نحث بشدة كل أسرة على االطالع بأنفسهم على كتيب المخصصات هذا، والذي يوفر إرشادات واضحة بشأن المخصصات المحتملة المتاحة 

(. كنتيجة للتغييرات التشريعية التي أجرتها الهيئة NICA)بموجب خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا 

( العديد من NICA، توفر خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )2021التشريعية بوالية فلوريدا في عام  

 . المخصصات اإلضافية والُمحسنة التي ينبغي لجميع األسر مراجعتها واالطالع عليها

يكمن الغرض من كتيب المخصصات هذا في تقديم معلومات مبسطة ومباشرة عن المخصصات المتاحة بموجب خطة جمعية تعويضات 

( وكيف يمكن لألسر طلب تلك المخصصات. وعلى الرغم من ذلك، فإن كتيب  NICAاإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( NICAفي النهاية، تحكم أنشطة خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )المخصصات هذا هو مجرد دليل. ف 

من تشريعات فلوريدا، المشار إليها أحيانًا بتشريع جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا   766.316- 766.301المواد 

(NICAمن الضروري للغا .) هو الذي يفصل في أي تعارض بين المعلومات الواردة في كتيب   - وليس هذا الكتيب  - ية فهم أن ذلك التشريع

 المخصصات هذا وبين القانون ذاته.

( النفقات الفعلية NICAبشكل عام، حسب قانون فلوريدا، تدفع خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 لضرورية طبيًا والمعقولة"، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:"ا

 الرعاية الطبية والمستشفى، الرعاية التأهيلية والتدريب، الرعاية الوصائية أو في المسكن •

 الرعاية والخدمات الوصائية وفي المسكن المهنية •

 األدوية الضرورية طبيًا •

 والسفر المتعلق بها   المعدات والتجهيزات الخاصة الضرورية طبيًا؛ •

 ( من تشريعات فلوريدا(a()1)766.31)انظر: المادة 

بالرغم من أن هذا الكتيب يحاول وصف نطاق المخصصات المتاحة لألسر، قد تدفع خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة 

المستلزمات األخرى الضرورية طبيًا والمرتبطة بحالة المشارك واحتياجاته الطبية. ( أيًضا مقابل النفقات أو المعدات أو NICAبوالية فلوريدا )

 وينبغي لألسر إرسال النفقات الضرورية طبيًا التي لم يتم تناولها بشكل آخر في كتيب المخصصات هذا إلى مدير حالة المشارك للنظر فيها.

لتي تتأهل لها أسرة أخرى بسبب الحالة الخاصة بكل مشارك أو الضرورة الطبية  قد تكون، أو ال تكون، إحدى األسر مؤهلة للمخصصات ذاتها ا

(  NICAأو التغطية األخرى المتاحة. وعلى الرغم من ذلك، تسعى خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 766.31ات الضرورية طبيًا والمعقولة، وفق القيود المفروضة في المادة جاهدة لضمان معاملة جميع األسر بشكل متماثل وتغطية جميع النفق

( بالحق في طلب خطاب ضرورة  NICAمن تشريعات فلوريدا. وتحتفظ خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 طبية ألي مخصص يتم طلبه.

ييرات التشريعية التي تمت مؤخًرا في فلوريدا، تعتبر خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية الرجاء مالحظة أنه بينما، بالنظر إلى التغ

وجهة خارجية للخدمات التي تغطيها جمعية  Medicaid( نفسها خدمة رئيسية بالنسبة إلى تأمين NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( على وضع  AHCA(، ال زلنا نتعاون مع الرابطة األمريكية للرعاية الصحية )NICAتعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ك الخطة، ينبغي أال تغير أسر المشاركين خطة للتنسيق بين الخدمات لضمان تقديم الخدمات بسالسة لمشاركينا. وحتى يتم االنتهاء من تل

كيفية حصولهم على الخدمات من مقدميها. وبمجرد اكتمال الخطة االنتقالية، سوف يتم إبالغها لألسر باإلضافة إلى أي عمليات جديدة. على  

تواصل مع مدير الحالة بحيث  ، فالرجاء الMedicaidالرغم من ذلك، إذا كانت إحدى األسر تعاني من أي مشكالت في الحصول على خدمات 

( من المضي قدًما ونقل تلك الخدمات إلى تمويل خطة NICAتتمكن خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 (. NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )
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 صصات تقديم مطالبات رد المال أو المخ

من أجل طلب مخصص جديد، قد تتم مطالبة ولي أمر أو وصي مشارك خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا  

(NICA :بتقديم واحد أو مزيج مما يلي ) 

 معالج المرخصخطاب ضرورة طبية من الطبيب المعالج أو مقدم الرعاية الصحية المرخص والمؤهل بشكل مناسب و/أو ال •

 تفسير المخصصات أو رفض التغطية من شركة التأمين •

 إيصال أو دليل آخر على الشراء أو طلب رد المال إليك أو إلى مقدم الخدمة بشكل مباشر •

 تفسير كتابي من ولي األمر أو الوصي لسبب كون المخصص في مصلحة المشارك ومدى صلتها بإصابة الوالدة. •

أوصاف المخصصات التالية، والتي تُفصل المستندات المطلوبة لكل نوع من المخصصات. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة الرجاء االطالع على 

 بشأن ما ينبغي تضمينه في خطاب الضرورة الطبية أو اإلرشادات بشأن المطلوب، فالرجاء التواصل مع الممرضة مديرة الحالة.

( تخضع إلشراف ومساءلة العديد  NICAضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )ُيرجى أن تضع في اعتبارك أن خطة جمعية تعوي

( NICAمن الهيئات والمؤسسات الحكومية. ولذلك، يجب أن تكون خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 المقدمة إلى األسر من خالل المستندات المطلوبة والمدفوعات المرتبطة بها. قادرة على إثبات دقة ومشروعية جميع المدفوعات 

( على طلبات رد األموال للنفقات من مقدمي  NICAسوف توافق خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( من تشريعات فلوريدا( من تاريخ تحمل النفقات إذا f()3)95.11وفًقا للمادة الرعاية الطبية والصيدليات والتي يتم إرسالها خالل أربعة أعوام )

ل كان الطلب مصحوبًا بمستند الضرورة الطبية وفاتورة أو إيصال مقدم الخدمة. وال يسري هذا القيد الزمني على النفقات التي تم تحملها قب

(. وسوف يتم رد األموال في الموعد NICAتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )قبول المشارك في برنامج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المر

المقرر، وسوف يتم إخطارك كتابيًا في حال رفض أحد المخصصات، أو إذا لم تكن لدى خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  

 ( معلومات أو مستندات كافية لدفع المخصص.NICAبالوالدة بوالية فلوريدا )

 المكافأة األولية ألولياء األمور

، يحق ألولياء أمور أو األوصياء القانونيين لمشارك خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية 2021يناير   1بدايًة من 

ر لألسر الجديدة التي تنضم إلى البرنامج ، سوف يزيد مبلغ مكافأة ولي األم 2021دوالر. كل عام بعد  250.000( مكافأة ال تتجاوز NICAفلوريدا )

 بالمائة سنويًا. 3بمقدار 

 رعاية التمريض 

( إلى مستوًى ما من رعاية NICAسوف يحتاج معظم مشاركي خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

يد من األسر البقاء في المنزل وتوفير الرعاية للمشارك، بينما تفضل أسر أخرى  التمريض أو رعاية المرافق المهنية أثناء حياتهم. وتختار العد

  إشراك رعاية أو خدمات التمريض أو المرافق المهنية. والخياران متاحان لألسر المؤهلة وفًقا لرغباتها. وقد يختلف مستوى رعاية التمريض

 حتياجات الطبية الخاصة بكل مشارك ومهارات مقدم الرعاية.والمبلغ المدفوع نظير تلك الرعاية من أسرة إلى أخرى، حسب اال

( مقابل رعاية التمريض نيابًة عن أحد NICAمن أجل أن تدفع خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ب الذي يقدم الرعاية للمشارك من أجل أن ( إلى الطبي PNCFالمشاركين، سوف يرسل مدير الحالة نموذج مريض ومقدم رعاية تمريض )

( للتصريح بالمبلغ  NICAيكمله. وهذا النموذج هو ما ستستخدمه خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

أي، مساعد تمريض معتمد أو ممرضة ونوع الرعاية المتاحة. ويحدد النموذج عدد ساعات الرعاية المطلوبة ومستوى الرعاية لتلك الساعات ) 

( بصفة دورية NICAممارسة مرخصة أو ممرضة مسجلة(. قد تُجري خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 مراجعة مع المهنيين الطبيين لتقييم االحتياجات الجارية وأحيانًا المتطورة للمشارك بمرور الوقت.

( أيًضا معلومات من خطة التأمين فيما NICAقد تطلب خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) إن أمكن،

 يتعلق بتغطية رعاية التمريض التي تقدمها الخطة. ويستطيع مدير الحالة مساعدتك في هذه العملية. 

 انوني في المنزل:رعاية التمريض التي يقدمها ولي األمر أو الوصي الق

(  NICA)عند الحاجة إلى رعاية المرافق أو التمريض المهنية، قد تعوض خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا  

في نموذج المريض  ولي األمر أو الوصي القانوني نظير الرعاية الوصائية في المسكن الضرورية طبيًا والمعقولة حسب المستندات الواردة  

 ومقدم رعاية التمريض. وسوف يكون هذا بديالً أو إضافًة إلى الدفع مقابل رعاية التمريض المهنية أو غيرها من المرافقين المهنيين. 
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 : 2002يونيو  7بالنسبة إلى المشاركين الذين تمت والدتهم اعتباًرا من 

من تشريعات فلوريدا. وتنص هاتان المادتان على أنه يجوز لخطة  766.31( و10)766.302يخضع رد األموال للقيود المحددة في المادتين 

ساعات من  10( تعويض ولي األمر أو الوصي نظير ما يصل إلى NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 10ساعة. وإذا تم التصريح بأكثر من    24بشكل مباشر خالل فترة الرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن والتي يقدمها إلى المشارك 

ساعات. وال ترد خطة    10ساعات، فيمكن رد المال إلى مقدمي رعاية آخرين نظير الرعاية التي تم التصريح بها وتم تقديمها بما يزيد على  

ال نظير أي ساعات عندما يكون المشارك في مدرسة أو رعاية ( المNICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 (. PPECطب أطفال ممتدة موصوفة )

ساعات من الرعاية وتم اعتبار ولي األمر من المهنيين الطبيين )مثل مساعد تمريض معتمد أو  10إذا كان أحد المشاركين بحاجة ألكثر من 

ساعات. ويمكن تعويض ولي األمر حسب مستوى الترخيص الذي حصل عليه   10ممرضة ممارسة مرخصة أو ممرضة مسجلة(، فيتم إبطال قيد 

ي فلوريدا( نظير ساعات الرعاية المعتبرة ضرورية طبيًا والتي قدمها ولي األمر. على سبيل المثال، إذا كان ولي األمر ممرضة ف Medicaid)بمعدل 

ساعة من رعاية   12ساعة من رعاية مساعد التمريض المعتمد و 12ممارسة مرخصة وكان نموذج المريض ومقدم رعاية التمريض يصرح بمدة 

بمعدل ساعة  12ساعة، فسوف يتم تعويض ولي األمر نظير  24صة، وكان ولي األمر يقدم خدمة رعاية على مدار الممرضة الممارسة المرخ

 .بمعدل الممرضة الممارسة المرخصة ساعة 12ومساعد التمريض المعتمد 

(  NICAبالنسبة إلى مشاركي جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 : 2002يونيو  7المولودين قبل 

تسوية يخضع رد األموال إلى القيود المنصوص عليها في اتفاقية تسوية الدعاوى القضائية الفئوية والحكم النهائي وقرار الموافقة على اتفاقية  

ويضات اإلصابات العصبية  (. بالنسبة إلى هذه األسر، يمكن أن تعوض خطة جمعية تعnica.comالدعاوى القضائية الفئوية )المتاحة على 

ساعة عن كل يوم مقابل رعايتهم للمشارك  20( ولي األمر أو الوصي القانوني نظير ما يصل إلى NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

اعات ساعة عن كل يوم. ويتم أيًضا خصم س 20بشكل مباشر. وفي حال مشاركة مقدمي رعاية آخرين في الرعاية، يكون الحد المجمع 

المدرسة. وإذا قدم ولي أمر أو وصي الرعاية بشكل مباشر للمشارك وكان مقدم رعاية متخصص مرخص )مثل، مساعد تمريض معتمد أو  

ساعة عن كل يوم. وتعتمد معدالت األجور  24ممرضة ممارسة مرخصة أو ممرضة مسجلة(، فيمكن الدفع لمقدم الرعاية نظير مدة تصل إلى 

 ي األمر أو الوصي وعدد الساعات التي صرح بها الطبيب.على مستوى ترخيص ول 

 الرعاية أثناء الخضوع للعالج في المستشفى:

( للعالج في المستشفى وتوجب على  NICAإذا خضع أحد مشاركي خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

المستشفى، فسوف تعوض خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية ولي األم أو الوصي القانوني البقاء معه في 

ساعة عن كل يوم بمعدل األجر المعتاد، بما في ذلك يومي االستقبال  24( ولي األمر أو الوصي القانوني نظير مدة تصل إلى NICAفلوريدا )

 .2021يناير   1 والتسريح من المستشفى. ويسري هذا التغيير اعتباًرا من

 رعاية التمريض أو رعاية المرافق المهنية المقدمة في المنزل:

( األسر نظير رعاية NICAإذا أوصى بذلك الطبيب، فسوف تعوض خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

لتي تم تقديمها للمشارك. وسوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية  المرافق أو رعاية التمريض المهنية الضرورية طبيًا والمعقولة ا

( المال بشكل مباشر إلى وكالة تقديم الرعاية أو أي مقدم رعاية مؤهل آخر، حسب تفضيل ولي األمر NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

يب مقدم رعاية من جهة خارجية عن إحدى المناوبات واضطرار ولي األمر إلى أو الوصي القانوني. ويمكن أيًضا تعويض أولياء األمور في حال تغ

تقديم بعض الرعاية، بشرط تقديم المستندات التي تنص على المناوبات التي تم تخطيها إلى خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية 

 (. NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ولي األمر أو الوصي القانوني التواصل مع الممرضة مديرة الحالة. سوف يطلب مدير الحالة معلومات   ومن أجل طلب هذا المخصص، يستطيع

 الدفع إما للشخص أو وكالة التمريض التي يريد ولي األمر أن تقدم الرعاية للمشارك.

بوالية  رعاية التمريض المقدمة قبل دخول برنامج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة 

 (:NICAفلوريدا )

ية يمكن رد األموال نظير رعاية التمريض المقدمة من تاريخ التسريح من وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة وحتى تاريخ دخول برنامج جمع

حصول على نموذج المريض  ( وفق المحددات المذكورة أعاله. وسوف يتم الNICAتعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 ومقدم رعاية التمريض عند دخول البرنامج وتطبيقه بأثر رجعي.

 الرعاية الوصائية في المسكن:

في حال توجب نقل المشارك من المنزل إلى منشأة رعاية متخصصة، سوف تدفع خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة 

 تكاليف المنشأة إذا لم يوجد من يدفع.( NICAبوالية فلوريدا )

 

https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-Personal_Care_Services_Fee_Schedule.pdf
https://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Reimbursement/2022-01-01_Fee_Sched_Billing_Codes/2022-PDN_Fee_Schedule.pdf
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 العالج الطبي 

( األموال المدفوعة نظير زيارات الطبيب المتعلقة NICAسوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 المدفوعات المشتركة واالستقطاعات إن أمكن.بالرعاية والعالج المرتبطين باإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة، بما في ذلك 

( األموال المدفوعة نظير الرعاية في العيادات NICAسوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

المرتبطين باإلصابة العصبية المتعلقة  الخارجية واألقسام الداخلية في المستشفى، بما في ذلك رعاية الطوارئ المتعلقة بالرعاية والعالج

 بالوالدة ورسوم المنشآت. 

 عالج األسنان 

، تتم تغطية خدمات طب األسنان الضرورية طبيًا والمتعلقة بإصابة الوالدة. والبند الوحيد الذي ال تتم تغطيته هو تكلفة  2022يناير  1اعتباًرا من 

. وعند الطلب، سوف تتم إعادة النظر في الطلبات السابقة التي تم رفضها خالل األعوام  عمليات التنظيف الروتينية التي تتم مرتين سنويًا

 األربعة السابقة. 

 األدوية بوصفة طبية

ية سوف يتم رد األموال المدفوعة نظير األدوية بوصفة طبية من خالل تقديم إيصال ونسخة من الملصق. ويتم رد األموال المدفوعة حصًرا لألدو

 رعاية والعالج المرتبطين باإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة. المتعلقة بال

 بوالص التأمين وأقساطه 

( األسر على الحصول على تأمين صحي إذا لم يكن NICAتحُث خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

تابع للوالية أو برنامج فيدرالي أو نوع آخر من خطط التأمين الصحي، وسوف ترد   المشارك تحت تغطية خطة التأمين الصحي لألسرة أو برنامج

 تكاليف التغطية عند الطلب. وإذا كنت مهتًما بالحصول على تأمين صحي، فالرجاء االستعالم عن هذا المخصص لدى الممرضة مديرة الحالة. 

 أقساط التأمين

( إلى األسر الجزء الذي يتحمله المشارك من قسط  NICAمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )سوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية ال

التأمين الصحي بدايًة من تاريخ تقديم الطلب بشكل كتابي إلى خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا 

(NICAوبالنسبة إلى المشاركين الذين انضموا إلى ال .)  أو بعده، سوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية   2022يناير  1برنامج يوم

 ( إلى األسر حصة المشارك من قسط التأمين من تاريخ ميالد المشارك. NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( بنسخة من مستند التغطية والقسط الذي يحدد NICAوتطالب خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

حصة المشارك من القسط من أجل أن تدفع نظير هذه النفقات. وإذا لم تحدد المستندات بشكل واضح حصة المشارك، فإن خطة جمعية 

الذي سترده من القسط على أساس  ( تحتفظ بالحق في حساب المبلغ NICAتعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 النسب المتناسبة. 

 



 7 كتيب المخصصات -(  NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )
 

 العالج 

( إلى األسر األموال المدفوعة نظير العالجات التي قام  NICAسوف ترد خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 ضرورية طبيًا ومعقولة.بها أحد المعالجين المرخصين والتي قرر أحد األطباء أنها 

 وتشتمل بعض العالجات المغطاة على ما يلي: 

 العالج الطبيعي •

 العالج المهني •

 عالج التخاطب  •

 العالج بالماء  •

 العالج المكثف •

 العالج بالموسيقى •

 العالج بالخيول •

 العالج بالتدليك •

 العالج السلوكي •

 العالج البصري •

دوالر   2000دوالر. وقد تتم تغطية تكاليف المخيم العالجي بمبلغ يفوق    2000السنوية بمبلغ يصل إلى  سوف تتم تغطية برامج مخيمات العالج  

كان من    إذا استوفى معايير العالج المكثف. وسوف تُقيّم الممرضة مديرة الحالة خطة الرعاية التي يقدمها برنامج المخيم العالجي لتحديد إذا ما

 جي أم ال. الممكن تغطية تكاليف المخيم العال 

قد تكون هناك عالجات أخرى مؤهلة للتغطية. وعليك االستعالم لدى الممرضة مديرة الحالة إذا أوصى أحد مقدمي الرعاية الطبية بعالج غير 

 وارد في القائمة أعاله. 

المتخصصين الطبيين المناسبين   ( بشكل دوري معNICAقد تتشاور خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 فيما يتعلق بالضرورة الطبية لمواصلة العالجات المختلفة. 

( بخطة رعاية يكتبها NICAمن أجل طلب العالج للمشارك، تطالب خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

باإلضافة إلى معلومات توضح أنه قد تم رفض العالج من قبل جميع الدافعين اآلخرين، مثل شركة المعالج ويوقع عليها الطبيب المشارك، 

ي التأمين أو الخطط المدفوعة مسبًقا أو منظمة الحفاظ على الصحة أو اإلعانة الحكومية التي قد تكون متاحة. وإذا كانت خطة التأمين أو أ

( سوف تشارك NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )كيان آخر يغطي تكاليف العالج بشكل جزئي، فإن  

 في الدفع أو تدفع الحصة التي يتحملها المريض.

 خدمات الصحة النفسية 

يونيو   21اعتباًرا من ( بتعزيز رفاعية مشاركينا وأسرهم. NICAتؤمن خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( ألفراد العائلة الضيقة )أو األوصياء القانونيين الذين NICA، تقدم خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )2021

ية من مقدمي رعاية دوالر للحصول على خدمات الصحة النفس 10.000يقيمون مع المشارك( مخصًصا سنويًا إجماليًا بقيمة تصل إلى 

من تشريعات فلوريدا )أو التشريعات المماثلة في الواليات األخرى(. ويشتمل مقدمو الرعاية  491والفصل  490مرخصين بموجب الفصل 

. بموجب هذين الفصلين على األطباء النفسيين ومعالجي العالجات الزوجية واألسرية ومستشاري الصحة النفسية واألخصائيين االجتماعيين

من تشريعات فلوريدا )أو التشريعات  458وسوف تكون خدمات الصحة النفسية التي يقدمها األطباء النفسيون المرخصون بموجب الفصل 

 المماثلة في الواليات األخرى( مؤهلة لرد األموال التي تم تحملها. وسوف تدفع خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة

( نظير أي مدفوعات مشتركة أو استقطاعات. وفي حال وفاة أحد المشاركين، يمكن أن تحصل األسرة على باقي أموال NICAيدا )بوالية فلور

دوالر(، باإلضافة إلى تمويل عامين إضافيين )يصل المبلغ إلى   10.000ذلك العام التقويمي نظير خدمات الصحة النفسية )يصل المبلغ إلى  

 الصحة النفسية حتى ينفد المبلغ.دوالر( لخدمات  20.000

( بمستندات توضح أن مقدم NICAمن أجل رد األموال، يجب تزويد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) 

 وتواريخ الخدمة.الخدمة مرخص له في واليته األصلية بتقديم مثل تلك الخدمات وتفسير للمخصصات )إن أمكن( ودليل دفع  

ال يمكن رد األموال المدفوعة نظير التوصيات خارج العالج المقدم ألفراد األسرة من قبل مقدمي خدمات الرعاية النفسية )مثل، األدوية  

 بوصفة طبية والعالج بالتدليك واليوجا إلى آخره( بموجب هذا المخصص.
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 المعدات 

( أو ترد النفقات الفعلية المدفوعة للمعدات التي  NICAرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )سوف تشتري جمعية تعويضات اإلصابات العصبية الم

دة تتطلبها رعاية المشارك. ونظًرا للتنوع الكبير للمعدات التي يحتاج إليها مشاركو خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوال 

 بالمعدات التي تمت تغطية تكاليفها حتى تاريخه في الملحق "أ".  (، فيمكن العثور على قائمةNICAبوالية فلوريدا )

دوالر أو رد قيمتها، سوف تطالب جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة  3.000من أجل طلب المعدات التي تقل قيمتها عن 

ضح سبب ضرورة هذه المعدات )إذا لم تكن لها عالقة واضحة  ( ببيان كتابي من ولي أمر أو الوصي القانوني للمشارك يوNICAبوالية فلوريدا )

 باإلصابة( ورفض شركة التأمين إذا كان من المفترض لخطة تأمين المشارك أن تغطي هذا البند. 

والدة دوالر أو رد قيمتها، سوف تطالب جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بال 3.000من أجل طلب المعدات التي تزيد قيمتها عن 

( بخطاب ضرورة طبية أو وصفة طبية ورفض شركة التأمين إذا كان من المفترض لخطة تأمين المشارك أن تغطي هذا NICAبوالية فلوريدا )

بالوالدة البند. وفي بعض الحاالت، )مثل مساعد الوقوف أو الكرسي المتحرك(، سوف تحتاج خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  

 ( أيًضا إلى مواصفات الطلبية إذا كانت ستشتري مباشرًة من البائع.NICAبوالية فلوريدا )

( عالقة ببائع معين يبيع نوًعا  NICAهناك معدات معينة حيث تكون لجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ُد طلب المعدات الضرورية من هذا البائع بشكل مباشر. يمكنك العثور على قائمة بهذه المعدات في  متخصًصا أو عالمة تجارية من المعدات وتو

 الملحق "أ" ويوجد بجوار اسم المعدات عالمة "*". وفي هذه الحاالت، تسري أيًضا المستندات الالزمة في الفئات الواردة أعاله. 

( في حال NICAج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )*يمكن االتصال بالممرضة مديرة الحالة التابعة لبرنام 

 وجود شك بشأن ما إذا كانت المعدات المطلوبة تحتاج إلى رفض من شركة التأمين أم ال.

 منحة الكهرباء 

( لألسر  NICAة المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )، وبناًء على الطلب، قد تدفع جمعية تعويضات اإلصابات العصبي2021أكتوبر  15اعتباًرا من 

تند  منحة شهرية لتغطية التكاليف اإلضافية للكهرباء والمرتبطة باستخدام المعدات الضرورية طبيًا المتعلقة باإلصابة العصبية للمشارك. ويس

لمنطقة جنوب المحيط األطلنطي. وسوف   األمريكيتكلفة الكيلو وات في الساعة. وفًقا إلحصائيات مكتب العمل مبلغ المنحة الشهرية إلى 

يتم تعديل المنحة في األول من يناير ليعكس التغيير في سعر الكيلو وات في الساعة عن نوفمبر للعام السابق. ومن أجل التأهل للمنحة، 

 سوف يتعين أن تدخل األسر ضمن إحدى فئتين. 

 : 1الفئة 

ة باستخدام أحد ما يلي: سرير كهربائي أو جهاز تركيز أكسجين أو جهاز ضغط مجرى هوائي  يتحمل المشارك تكاليف كهرباء إضافية مرتبط

 إيجابي مستمر/جهاز ضغط مجرى هوائي ثنائي المرحلة.

 : 2الفئة 

 يتحمل المشارك تكاليف كهرباء إضافية مرتبطة باستخدام مضخة تغذية وجهاز شفط وقطعة ثالثة من المعدات الضرورية طبيًا.

في المنزل.  ينبغي لألسر التواصل مع الممرضة مديرة الحالة لطلب المنحة وإبالغ مدير الحالة والمعدات الضرورية طبيًا التي يتم استخدامها حاليًا  

 ويجب أن يطلب هذا ولي األمر أو الوصي ويمكن الدفع بدايًة من اليوم األول في الشهر بعد دخول المشارك البرنامج.

 

 المستلزمات 

( أو ترد النفقات الفعلية المدفوعة للمستلزمات التي NICAسوف تشتري جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) 

مرتبطة بالوالدة تتطلبها رعاية المشارك. ونظًرا للتنوع الكبير للمستلزمات التي يحتاج إليها مشاركو خطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية ال

 (، فيمكن العثور على قائمة بالمستلزمات التي تمت تغطية تكاليفها حتى تاريخه في الملحق "ب". NICAبوالية فلوريدا )

دوالر والتي يتم دفعها مرة واحدة أو رد قيمتها، أو النفقات المتكررة شهريًا والتي تقل  3000من أجل طلب المستلزمات التي تقل قيمتها عن  

( ببيان كتابي من ولي  NICAدوالر أو رد قيمتها، سوف تطالب جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) 1000عن 

أمر أو الوصي القانوني للمشارك يوضح سبب ضرورة هذه المستلزمات )إذا لم تكن لها عالقة واضحة باإلصابة( ورفض شركة التأمين إذا كان 

 ترض لخطة تأمين المشارك أن تغطي هذا البند.من المف

دوالر والتي يتم دفعها مرة واحدة أو رد قيمتها، أو النفقات المتكررة شهريًا والتي تزيد   3000من أجل طلب المستلزمات التي تزيد قيمتها عن  

https://www.bls.gov/regions/midwest/data/averageenergyprices_selectedareas_table.htm#ro5xggas.f.3
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( بخطاب ضرورة طبية أو  NICAدة بوالية فلوريدا )دوالر أو رد قيمتها، سوف تطالب جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوال 1000عن 

 وصفة طبية ورفض شركة التأمين إذا كان من المفترض لخطة تأمين المشارك أن تغطي هذا البند. 

ل وجود  ( في حاNICA*يمكن االتصال بالممرضة مديرة الحالة التابعة لخطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 شك بشأن ما إذا كانت المستلزمات المطلوبة تحتاج إلى رفض من شركة التأمين أم ال. 

 المنتجات الغذائية المتخصصة 

بالنسبة إلى المشاركين غير القادرين على تناول حمية غذائية تقليدية وبحاجة إلى طعام لين/مهروس معدل نتيجة مشكلة في الجهاز  

باإلصابة العصبية، اعتباًرا من عمر عامين، سوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا الهضمي متعلقة 

(NICA األموال المدفوعة نظير المنتجات الغذائية المتخصصة مسبقة التعبئة أو تقدم منحة شهرية لألطعمة الطازجة من أجل تحضيرها لتكون )

 ويجب على األسر التي تختار أيًّا من الخيارين تقديم خطاب ضرورة طبية. مهروسة في المنزل.

 : رد األموال المدفوعة نظير المنتجات الغذائية المتخصصة مسبقة التعبئة: 1الخيار 

المنتجات الغذائية المتخصصة ( األموال المدفوعة نظير NICAسوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

والتي توفر القيمة الغذائية المطلوبة وتكون ضرورية طبيًا. سوف يتم رد األموال المدفوعة نظير أطعمة الرضع المهروسة وتركيبات حليب  

إيصال مع أي طلب لرد  األطفال للتغذية المعوية والمنتجات الغذائية المتخصصة األخرى طالما كانت ضرورية طبيًا. ويجب على األسر إرسال 

 األموال. 

 : المنحة الشهرية للطعام الطازج:2الخيار 

أكتوبر   1( األسر على استخدام األطعمة الطازجة واعتباًرا من NICAتحث جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( منحة شهرية لألطعمة الطازجة المطلوبة لألسر NICAالوالدة بوالية فلوريدا )، سوف تقدم جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة ب2022

، والتي تقدر خطة الغذاء المقتصدة الصادرة عن وزارة الزراعة األمريكيةلتحضير طعام مهروس في المنزل. وتستند المنحة الشهرية إلى 

على تقرير   2022أكتوبر  1المنحة الشهرية السارية اعتباًرا من التكلفة الشهرية لحمية غذائية مغذية على أساس العمر. وسوف تستند 

. وسوف تقوم جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة 2022الخطة الغذائية المقتصدة الصادرة عن وزارة الزراعة األمريكية لعام 

ل يناير بناًء على أحدث تقرير متاح للمتوسط الشهري للخطة ( بتحديث مبلغ المنحة الشهرية لألسر في األول من كNICAبوالية فلوريدا )

 الغذائية المقتصدة الصادرة عن وزارة الزراعة األمريكية.

 إذا اختارت األسر المنحة الشهرية للطعام الطازج، فلن يتم رد المال المدفوع نظير المنتجات الغذائية المتخصصة. 

 الخالط 

( لألسر المال المدفوع بقيمة تصل إلى NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )باإلضافة إلى ذلك، سوف ترد 

دوالر نظير خالط كل ثالثة أعوام إذا كان مشاركهم يحتاج إلى طعام لين/مهروس معدل. ويجب على األسر إرسال إيصال مع أي طلب رد   500

 حاجة لتقديم خطاب ضرورة طبية.  مال نظير الخالط وقد تكون هناك

 المخصص السنوي الخاص 

دوالر في    500( لألسر األموال المدفوعة بقيمة تصل إلى  NICAسوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

األلعاب المعدلة ومعدات حمام السباحة واأللعاب واإللكترونيات كل عام تقويمي نظير أي بنوٍد متعلقة بمصلحة المشارك. وقد تشتمل األمثلة على  

 ، يمكن ترحيل أي مبالغ غير مستخدمة ألجل غير مسمى.2021والبنود األخرى التي تحسن جودة الحياة. وبدايًة من مخصصات عام 

 وسائل النقل والسفر

 وسائل النقل الموثوقة 

( من  NICAقة، تنسق جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )عندما يحتاج أحد المشاركين إلى وسيلة نقل موثو 

أجل شراء مركبة موثوقة أو شاحنة مقفلة ميسرة االستخدام بناًء على طلب ولي األمر. ويلزم دليل حديث على تأمين المركبة ورخصة قيادة  

 سارية. 

( كصاحب دين في سند ملكية المركبة. ولكن يتم تسجيل NICAلمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )يتم إدراج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية ا

 المركبة ذاتها باسم ولي األمر أو الوصي القانوني كأصحاب الحق في حضانة المشارك بموجب قانون فلوريدا الموحد للنقل إلى القاصرين.

 

https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/media/file/CostofFoodJun2022Thrifty.pdf
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( النفقات التالية  NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) كصاحب دين، تدفع جمعية تعويضات اإلصابات العصبية

 و/أو ترد قيمتها: 

 سعر شراء السيارة والتكاليف المرتبطة بامتالكها  •

 التسجيل/لوحة المركبة وعمليات التجديد •

 قيمتها. دوالر الحصول على موافقة مسبقة وإال فلن يتم رد  500تكاليف الصيانة. تتطلب أي نفقات تزيد عن  •

تغطية التأمين األساسية وتغطية التصادمات الكاملة والتغطية الشاملة. يجب إدراج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة  •

 ( كصاحب دين في بوليصة التأمين. NICAبوالية فلوريدا )

)إدارة  GSAسعر فريات الموافق عليها مسبًقا بضعف سوف يتم رد األموال المدفوعة نظير المسافة المقطوعة للمواعيد الطبية أو الس •

 الخدمات العامة( لمركبة مجهزة حكوميًا.

 ميل، أيهما أقرب. 150.000( المركبة كل سبعة أعوام أو NICAتستبدل جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( بحالة  NICAعادتها إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )ينبغي لألسر التي لم تعد بحاجة إلى المركبة إ

 يوًما. 60جيدة في غضون 

 رد أموال السفر

( النفقات التي تم تحملها عند انتقال أحد مشاركي  NICAسوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( ذهابًا وإيابًا من المواعيد الضرورية طبيًا، مثل زيارات الطبيب أو العالج  NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

الدة بوالية فلوريدا  أو غيرهما من عمليات التنقل الضرورية طبيًا. وباإلضافة إلى ذلك، سوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالو

(NICA ( نفقات المسافة المقطوعة للتنقالت إلى الصيدلية من أجل الوصفات الطبية المتعلقة بإصابة والدة المشارك )يلزم إيصال مؤرخ

 وملصق(. 

( رسوم انتظار  NICAإذا تم اصطحاب المشارك في سيارة، سوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 السيارات والتعريفات المرورية )عند إرسال اإليصاالت(، باإلضافة إلى المسافة المقطوعة الموثقة باألسعار التالية: 

 عند استخدام وسيلة نقل موثوقة: •

)إدارة  GSAسعر سوف يتم رد األموال المدفوعة نظير المسافة المقطوعة للمواعيد الطبية أو السفريات الموافق عليها مسبًقا بضعف  –

 الخدمات العامة( لمركبة مجهزة حكوميًا.

 عند استخدام مركبة شخصية: •

)إدارة  GSAبسعر يات الموافق عليها مسبًقا سوف يتم رد األموال المدفوعة نظير المسافة المقطوعة للمواعيد الطبية أو السفر –

 الخدمات العامة( لمركبة شخصية.

( على  NICAمن أجل رد األموال نظير المسافة المقطوعة، يجب أن تحصل جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ف يتم حساب المال المسترد عن المسافة المقطوعة بواسطة مستندات الموعد الذي حضره المشارك والمطلوب التعويض عنه. سو

وني  الممرضة مديرة حالة المشارك باستخدام عناوين المواقع التي قدمها ولي األمر أو الوصي القانوني. وإذا أراد ولي األمر أو الوصي القان

ة المستخدمة للوصول إلى الموقع إلى الممرضة استخدام طريق محدد على الخريطة من أجل رد المال، فسوف يتعين عليه تقديم الخريط

 مديرة الحالة من أجل الحصول على التعويض. 

دقيقة، من المنزل من أجل موعد طبي أو    45ميالً أو بما يزيد عن  30في حال توجب على أحد المشاركين السفر، باتجاه واحد إما لمسافة 

ال، سوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا عالجي أو غير ذلك من المواعيد األخرى المؤهلة لرد الم

(NICA األموال نظير الوجبات والمصروفات النثرية بسعر )GSA ( ليوم السفر )من السعر اليومي( لعدد يصل إلى 75)إدارة الخدمات العامة %

(، إن أمكن. اإليصاالت غير NICAعصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )اثنين من مقدمي الرعاية ومشارك جمعية تعويضات اإلصابات ال 

 مطلوبة. الحظ أن السعر المستخدم هو السعر الساري في مدينة الوجهة. 

 

https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
https://www.gsa.gov/travel/plan-book/transportation-airfare-pov-etc/privately-owned-vehicle-pov-mileage-reimbursement-rates
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ويتوجب عليهم قضاء الليل خارج المنزل، سوف  ميالً على األقل من المنزل  50عندما يسافر المشارك ومعه أحد أولياء األمور/األوصياء لمسافة 

سعر اإلقامة الذي تحدده  1.3( النفقات الفعلية لإلقامة بمعدل NICAترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

GSA  .إدارة الخدمات العامة( )باإلضافة إلى ضرائب المبيعات السارية( لمدينة الوجهة( 

)إدارة الخدمات العامة( لعدد يصل إلى  GSAأيًضا رد تكاليف الوجبات والنفقات النثرية للسفر مع قضاء الليل بالخارج بما يتفق مع سياسات   يتم

 (، إن أمكن.NICAاثنين من مقدمي الرعاية ومشارك جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( NICA، إذا سافر المشارك بالطائرة، فسوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )2022اير ين 1اعتباًرا من 

سعر اإلقامة  1.3أجر السفر بالدرجة االقتصادية للمشارك واثنين من أولياء األمور/األوصياء وسوف ترد النفقات الفعلية لإلقامة بمعدل يصل إلى 

 )إدارة الخدمات العامة( يهدف إلى تغطية نفقات جميع المسافرين. GSA)إدارة الخدمات العامة(. الرجاء مالحظة أن سعر  GSAحدده الذي ت

( رد نفقات وسائل المواصالت NICAعند إرسال اإليصاالت، تستطيع جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

التي لم يتم ذكرها أعاله. الرجاء التواصل مع الممرضة مديرة الحالة إذا كانت لديك أسئلة بشأن رد النفقات األخرى المتعلقة  الضرورية طبيًا

 بالسفر.

 مساعدة اإلسكان 

دوالر خالل عمرهم. وتستخدم األسر هذا المخصص بطرق متنوعة بما   100.000يحق للمشاركين مخصصات مساعدة إسكان بقيمة تصل إلى 

ي ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( تجديدات تيسير االستخدام في المنزل الحالي أو إنشاء منزل جديد أو الرهن العقاري أو دفع اإليجار  ف

واصل الشهري أو نفقات االنتقال إلى مسكن أكثر راحة أو شراء مولدات كهرباء للمنزل بالكامل أو دفع مبلغ مقدم لشراء منزل جديد. الرجاء الت

 ع مدير الحالة لطرح أي أسئلة وللحصول على معلومات بشأن المستندات المطلوبة لالستفادة من هذا المخصص بالتحديد.م 

 صندوق دعم المواساة

( هو دعم المشاركين وأسرهم خالل كل فصل  NICAالهدف األسمى لخطة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( بوفاة أحد المشاركين، سوف تحصل NICAحياتهم. في حال إخطار جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )من  

دوالر في إطار جهد لتخفيف أعباء تكلفة الخدمات عن كاهلهم. من الممكن أن يكون وقت الفقد انفعاليًا ومربًكا، وتريد    50.000األسرة على  

 ( أن تكون مورًدا للتعافي بالنسبة إلى األسر في هذه األوقات العصيبة. NICAعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) جمعية ت

 الوصاية 

لقرارات الطبية عاًما، تطالب الواليات عادًة أولياء األمور بأن يصبحوا األوصياء القانونيين لمواصلة اتخاذ ا 18عندما يبلغ أحد المشاركين سن 

( التكاليف بالنيابة عن األسر NICAبالنيابة عن المشارك. وسوف تغطي جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

تار األسر (. ويمكن أن تخNICAللحصول على الوصاية على مشارك جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( توفير قائمة  NICAمحاميها الخاص، أو بناًء على طلب ولي األمر، ويمكن لجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 3.000ليف بين بالمحامين المتخصصين في الوصاية. وبينما ال توجد قيود على تكلفة الحصول على الوصاية، من المتوقع أن تتراوح جميع التكا

( أيًضا تكاليف عمليات التجديد السنوية  NICAدوالر. وسوف تغطي جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) 7.500و

 للوصاية.
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 المعدات أو البرامج التجريبية 

( دفع مقابل NICAالقانونيين من جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )عندما يطلب أحد أولياء األمور أو األوصياء 

 المشاركة في برنامج تجريبي أو الحصول على معدات تجريبية، قد يوافق المدير التنفيذي على الطلب بناًء على المعايير التالية:

برنامج أو المعدات زائدة عن الحد ويجب إرسالها للحصول على الموافقة المسبقة. وقد  يجب أال تكون التكلفة اإلجمالية المرتبطة بال .1

تشتمل على مدة البرنامج والفوائد الطبية المتوقعة ومدى توافر البرنامج في مكان آخر في فلوريدا إذا كان موقعه خارج منطقة إقامة 

 المشارك. 

ية الرئيسية للمشارك ويوصي بالبرنامج أو المعدات التجريبية من خالل تفصيل يجب الحصول على تقرير من الطبيب الذي يتولى الرعا .2

 ضرورتها الطبية. 

يل يجب تقديم دليل أن البرنامج أو المعدات التجريبية قد أظهرت فائدة طبية موضوعية أو يمكن مالحظتها أو يمكن إثباتها، باإلضافة إلى دل .3

 البرنامج أو المعدات التجريبية. على أن المشارك قد استفاد أو سوف يستفيد من

 قد يوافق المدير التنفيذي على التكرار والمدة المتوقعين للبرنامج أو المعدات التجريبية المطلوبة. .4

قد تتم الموافقة على استمرارية البرنامج أو المعدات إذا أظهر التقييم الدوري ألحد األطباء الفائدة الطبية الموضوعية أو التي يمكن   .5

 مالحظتها أو إثباتها للمشارك. 

 إذا أشار التقييم إلى وضع معايير أخرى في االعتبار، فسوف يتم طلب معلومات إضافية وينبغي تقديمها لمراجعتها. 

 المخصصات التي لم يتم تناولها على وجه التحديد 

. ولكن المجلس يدرك أنه ربما تكون هناك أنواع  خوّل المجلس المدير التنفيذي للموافقة على المخصصات الواردة في كتيب المخصصات هذا

اك من المعدات أو البنود األخرى التي قد تكون ذات قيمة بالنسبة إلى المشارك وأسرته ولم يتم تناولها في كتيب المخصصات هذا. إذا كان هن

 ير الحالة. بند أو خدمة تعتقد أنه من المفترض أن يتم تناولها ولم يتم ذكرها، فالرجاء التحدث إلى مد
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التصريح بالحصول على الخدمات خارج منطقة تغطية خطة التأمين أو خارج  

 الوالية 

( قبل إخراج NICAيجب على أولياء األمور أو األوصياء القانونيين إخطار جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

خطة التأمين أو خارج والية فلوريدا من أجل الخضوع للتقييم أو الجراحة أو عالج آخر ضروري طبيًا. ويجب أن تعطي  المشارك من منطقة تغطية

( موافقة مسبقة على العالج خارج الوالية. وتستطيع جمعية  NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( التعجيل بدفع تكاليف المعدات والخدمات المصرح بها مسبًقا وأحيانًا دفع NICAمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )تعويضات اإلصابات العصبية ال

(  NICAهذه التكاليف بشكل مسبق. وبدون التصريح المسبق، سوف تدفع جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 خارج منطقة تغطية خطة التأمين أو العالج خارج الوالية والسفر إذا كانت هناك حالة طوارئ في وقت العالج. فقط مقابل العالج 

 الخالفات، رفض المخصصات 

إذا نشأ خالف على إحدى المطالبات بالمخصصات، ندعوك لمناقشة األمر مع الممرضة مشرفة المطالبات. وسوف ترحب بالفرصة للتعاون 

( خطاب NICAالخالف. وفي بعض الحاالت، قد تطلب جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )معك على أمل حل 

 ضرورة طبية كتابيًا أكثر وضوًحا أو المزيد من المستندات. 

لتنفيذي المطالبة ويحاول حل الخالف إذا نشأ خالٌف ولم تستطع الممرضة مشرفة المطالبات حله، بناًء على طلب كتابي، فقد يراجع المدير ا

 مع أولياء األمور أو األوصياء القانونيين.

إذا لم يستطع المدير التنفيذي حل الخالف وتم رفض المخصص، فيحق ألولياء األمور أو األوصياء القانونيين تقديم التماس لدى قسم جلسات 

لمزيد من التفاصيل. ويمكن ألولياء  DOAH.fl.usرده أو رفض المخصصات. انظر االستماع اإلدارية لمناقشة مبلغ النفقات الفعلية الذي يتم 

ر  األمور أو األوصياء القانونيين التواصل مع محامي عمالء التأمين في إدارة الخدمات المالية بفلوريدا لمزيد من اإلرشادات على أساس غي

 رسمي.

 عنوان إرسال خطاب أو التماس: 

Division of Administrative Hearings 

1230 Apalachee Parkway 

Tallahassee, FL 32399 

 9675-488 (850)هاتف: 

 6847-921 (850)فاكس: 

 معلومات االتصال بمحامي عمالء التأمين:

 مكتب محامي عمالء التأمين 

 إدارة الخدمات المالية بفلوريدا 

 850.413.2868مكتب: 

 850.487.0453فاكس: 
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االتفاقية الحاكمة للمركبة التي تشتريها جمعية تعويضات اإلصابات العصبية  

 (NICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

تم عقد هذه االتفاقية ___________ من____________، بواسطة وبين جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا 

"(NICA___________و )" .)"ولي األمر"( كوصي قانوني و/أو ولي أمر ____________________________ )"المشارك"( ___ 

 حيث، تتم تغطية المشارك بواسطة خطة فلوريدا لتعويضات اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة )"الخطة"(؛ و

جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة من تشريعات فلوريدا، يحصل المشارك على مكافأة من  766.31حيث، بموجب المادة 

( لدفع "]أ[ النفقات الفعلية للمستشفى والرعاية التأهيلية والتدريب والرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن والرعاية NICAبوالية فلوريدا )

 قولة والمعدات الخاصة والمنشآت والسفر المتعلق بها"، والمهنية في المسكن والخدمات والرعاية الوصائية واألدوية الضرورية طبيًا والمع

حيث، تم اعتبار األمر مناسبًا لشراء مركبة ضرورية طبيًا ومجهزة بشكٍل خاص )العام____________، العالمة التجارية________________، 

 الموديل_______________، رقم تعريف المركبة____________________: 

 إليها فيما يلي بكلمة "المركبة"( لصالح المشارك لتأمين وسيلة نقل بكرسي متحرك ضرورية طبيًا للمشارك؛ والمشار 

( على استعداد لتوفير مثل هذه المركبة وفق الشروط  NICAوحيث إن، جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 التفاقية ويوافق ولي األمر على االلتزام بشروط وأحكام هذه االتفاقية.واألحكام المنصوص عليها في هذه ا

قرار بوجوده  اآلن، وبناًء عليه، ووفًقا العتبار التعهدات واالتفاقيات المتبادلة الواردة في هذا المستند والعتبار القيمة والصالحية، الذي تم اإل

 ( وولي األمر على ما يلي:NICAابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )وكفايته بموجب هذا المستند، توافق جمعية تعويضات اإلص

 شراء المركبة: .1

( سعر الشراء والتكاليف المرتبطة بامتالك المركبة، ولكن  NICAسوف تدفع جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( في سند ملكية المركبة. ال تتحمل جمعية تعويضات NICAت العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )لن يتم تسجيل جمعية تعويضات اإلصابا

( المسؤولية القانونية وال المسؤولية األخرى الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن NICAاإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 امتالك المركبة أو استخدامها. 

تصبح أي خصومات أو أموال مستردة قد يتم توجيهها إلى ولي األمر أو يستلمها كنتيجة لشراء جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  

إعادة ( ويجب NICA( للمركبة ملكية حصرية لجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )NICAبالوالدة بوالية فلوريدا )

( أيام من استالم 10( في غضون عشرة )NICAتوجيهها أو إعادتها إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

ية ولي األمر لها. وفي حال عدم رد مثل تلك الخصومات أو األموال المستردة إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوال 

( خصم أي مبالغ مستحقة لولي األمر بقيمة  NICA(، فيجوز لجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )NICAفلوريدا )

 تصل إلى مبلغ مثل تلك المبالغ المستردة أو الخصومات. 

 سند الملكية:  .2

انون فلوريدا الموحد للنقل إلى القاصرين لمصلحة المشارك. يجب إدراج يتم تسجيل المركبة باسم ولي األمر كقيم على المشارك بموجب ق

( كصاحب دين في شهادة ملكية المركبة، ولكن يقر الطرفان بأن ولي NICAجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( طالما  NICAتعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا ) األمر والمشارك لن يكونا ملزمين برد سعر شراء المركبة إلى جمعية

 التزم ولي األمر بجميع شروط وأحكام هذه االتفاقية. 

 استخدام المركبة وتشغيلها: .3

بشكل عام  يوافق ولي األمر على استخدام المركبة وتشغيلها بشكل أساسي لنقل المشارك من أجل االنتقال الضروري طبيًا والذي يعني

األمر االنتقال مع المشارك في المركبة لحضور المواعيد التي تشتمل على زيارات الطبيب أو العالج أو التنقالت األخرى المماثلة. ويوافق ولي 

عدم   أيًضا على أن المركبة ليست مركبة شخصية لولي األمر؛ ويجب عدم استخدامها لشحن أو نقل أي مواد أو شحنات غير قانونية؛ ويجب

 استخدامها لشحن أو نقل أي مواد أخرى بخالف المعدات الضرورية طبيًا للمشارك.

يمثل الحصول على المركبة الوارد ذكرها هنا تعويًضا عن نفقات السفر الضرورية طبيًا والمعقولة بالنيابة عن المشارك وهي بديل عن أي 

ات األخرى لمثل ذلك السفر، باستثناء ما تصرح به جمعية تعويضات اإلصابات مطالبات أو مدفوعات إضافية نظير المسافة المقطوعة والنفق

( على وجه التحديد. وفي حال موافقة جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة NICAالعصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

من أجل السفر الضروري طبيًا والمصرح به مسبًقا بضعف السعر الذي تحدده إدارة  (، يتم رد األموال المدفوعة نظير الوقودNICAبوالية فلوريدا )

 ( األمريكية لكل ميل لمركبة تجهزها الحكومة. GSAالخدمات العامة ) 

 صيانة المركبة وحالتها: .4

تسجيل/لوحة المركبة وعمليات ( على دفع جميع تكاليف NICAتوافق جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 التجديد واإلطارات والبطاريات وأعمال صيانة المركبة األخرى الضرورية بشكل مقبول. ويجب على ولي األمر تقديم إيصاالت من أجل استرداد
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 دوالر الحصول على موافقة مسبقة وإال فلن يتم رد قيمتها.  500أموال الصيانة. تتطلب أي نفقات أكثر من 

لي األمر على صيانة المركبة حسب جدول الصيانة الصادر عن الشركة المصنعة والحفاظ عليها في حالة جيدة ومن التلفيات الواضحة يوافق و

بسبب التعديالت، ويستثنى االهتراء المقبول نتيجة االستخدام. ويوافق ولي األمر أيًضا على تنفيذ أي إصالحات ضرورية في موعدها حسب  

حات. ويقر ولي األمر أن عدم االلتزام بصيانة المركبة والحفاظ عليها في حالة جيدة سوف يؤدي إلى قِصر مدة خدمة توصيات فني اإلصال 

( بالحق في عدم استبدال NICAالمركبة وانخفاض قيمتها. وتحتفظ جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 ميالً بحالة جيدة. ويجب إصالح المركبة من أي تلف قبل استبدالها.  150.000( أعوام أو تسير لمسافة 7سبعة ) المركبات التي ال تستمر لمدة

باإلضافة إلى ذلك، يقر ولي األمر بأن المركبة تتم صيانتها والحفاظ عليها بحالة نظيفة بشكل معقول )أي، ال توجد مهمالت و/وال فضالت 

الوصول بسهولة إلى أي معدات خاصة مطلوبة لنقل المشارك والكرسي المتحرك للمشارك(. وقد ال يتم بشكل زائد في المركبة مما يعوق 

 استبدال أي مركبة لم يتم الحفاظ عليها بحالة نظيفة بشكل مقبول.

 التأمين: .5

ا في ذلك التأمين على المسؤولية عن  يوافق ولي األمر على االحتفاظ على األقل بتغطية التأمين اإللزامية التي تمثل الحد األدنى للوالية، بم

دوالر، وتأمين التصادمات والتأمين الشامل الكامل، والحماية األساسية من  10.000/20.000/10.000اإلصابة الشخصية/تلف الممتلكات بحدود 

و القوانين األخرى السارية. وسوف  اإلصابات الشخصية )بغض النظر عن المتسبب في اإلصابة( باإلضافة إلى أي تأمين آخر قد تتطلبه الوالية أ

( تكاليف تغطية التأمين لولي األمر على النحو المحدد المذكور NICAترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 أدناه. 

تكاليف تغطية التأمين على تشغيل ولي األمر ( فقط NICAسوف ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( األموال المدفوعة نتيجة الزيادات في أقساط تأمين  NICAللمركبة. ولن ترد جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

عدم االلتزام باالحتفاظ بالتأمين كما هو مطلوب  السيارة بسبب سجل القيادة السيئ لولي األمر أو أي شخص آخر يتولى القيادة. وقد يؤدي 

 في هذه االتفاقية إلى فقد المركبة أو عدم استبدالها. 

في حال تعرض المركبة لحادث أو فقدها، تكون استقطاعات التأمين مسؤولية ولي األمر. يجب إدراج جمعية تعويضات اإلصابات العصبية 

مستفيد مباشر في التأمين الشامل وتأمين التصادمات. ويوافق ولي األمر على اإلبالغ عن أي حادث ( كNICAالمرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

( وشركة التأمين الذي اشترك بها ولي  NICAو/أو تلف بهيكل المركبة إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

دث أو اكتشاف التلف بالمركبة. وقد يؤدي عدم اإلبالغ عن التلف في المركبة إلى جمعية تعويضات األمر في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحا

( وشركة تأمين ولي األمر، كما هو مطلوب بموجب هذه االتفاقية، إلى فقد المركبة،  NICAاإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )

 لمركبة.أو إذا كان التلف كليًا، عدم استبدال ا

 مدة خدمة المركبة: .6

( أعوام أو  7هذه االتفاقية ُملزمة ألي قيِّم أو وصي أو أي مؤتمن مماثل الحق يمثل دور القيِّم على المشارك. مدة خدمة المركبة سبعة )

ابات العصبية المرتبطة  ميل من تاريخ امتالك ولي األمر للمركبة. وما لم يتم االتفاق على ترتيبات أخرى مع جمعية تعويضات اإلص 150.000

(، يوافق ولي األمر على نقل ملكية المركبة ونقل سند ملكيتها إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  NICAبالوالدة بوالية فلوريدا )

أيهما أقرب. وإذا لم يعد ميل،  150.000( أعوام من تاريخ امتالك المركبة أو قطعها لمسافة 7( بعد سبعة )NICAبالوالدة بوالية فلوريدا )

استخدام المركبة ضروريًا لصالح المشارك ألي سبب من األسباب، فيجب على ولي األمر إخطار جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة  

طة بالوالدة بوالية فلوريدا  ( بذلك ونقل ملكية المركبة وسند ملكيتها إلى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبNICAبالوالدة بوالية فلوريدا )

(NICA .) 

 يتم تحديد المركبة الخاضعة لهذه االتفاقية على النحو التالي:  .7

  رقم التعريف:   اللون:  العام/العالمة التجارية/الموديل:  
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 إثباتًا لذلك، يوقع الطرفان على هذه االتفاقية على النحو المشار إليه أدناه:

 ولي األمر:

_______________________________________ 

 اكتب اسم ولي األمر بوضوح 

 

 والية فلوريدا  

 ___________________مقاطعة 

 

، بواسطة 2022، ___________________من _________ تم إقرار المستند السابق ذكره أمامي في 

 __________________ كمستند هوية والذي أقسم )أو لم يقسم(. ، الذي أعرفه شخصيًا أو أبرز  ___________________________

_______________________________________ 

 والية فلوريدا  - كاتب العدل 

_______________________________________ 

 اطبع أو اكتب أو اختم اسم كاتب العدل؛ 

 رقم التفويض وتاريخ االنتهاء: 

 (: NICAصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )جمعية تعويضات اإلصابات الع 

  بواسطة:  

 ميليسا جاكس، المديرة التنفيذية المؤقتة 

 والية فلوريدا  

 مقاطعة ليون 

 ، _____________________من ________ تم إقرار المستند السابق ذكره أمامي في 

(، والتي  NICAلجمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا )، بواسطة ميليسا جاكس بوصفها المديرة التنفيذية 2022

 كمستند هوية والتي أقسمت )أو لم تقسم(. __________________________ أعرفها شخصيًا أو أبرزت

_______________________________________ 

 والية فلوريدا  - كاتب العدل 

_______________________________________ 

 اطبع أو اكتب أو اختم اسم كاتب العدل؛ 

 رقم التفويض وتاريخ االنتهاء: 
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 2021من تشريعات فلوريدا لعام    766الفصل  

 االستنتاجات والهدف التشريعي. 766.301

 ( توصلت الهيئة التشريعية إلى االستنتاجات التالية:1)

(a)  معرضون لمخاطر عالية وأقساط التأمين ضد سوء الممارسة مرتفعة جًدا بالنسبة إليهم، وقد كانت أطباء النساء والتوليد متخصصون طبيون

 الزيادات األخيرة في أسعار مثل هذه األقساط أكبر منها بالنسبة إلى األطباء اآلخرين.

(b)  المناوب؛ وبالتالي، فمثل هؤالء األطباء هم من كثيًرا ما تؤدي أي والدة بخالف حاالت الوالدة الطبيعية إلى رفع دعوى قضائية ضد الطبيب

 بين األطباء األكثر تأثًرا بمشكالت سوء الممارسات الطبية الحالية.

(c)   نظًرا ألن خدمات النساء والتوليد ضرورية، فمن الواجب على الهيئة التشريعية وضع خطة مصممة لتحقيق التوازن وخفض أقساط التأمين

 ذه الخدمات في فلوريدا. ضد سوء الممارسة لمقدمي مثل ه

(d)   تكاليف دعاوى اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة مرتفعة بشكل خاص وتسوّغ وضع نظام محدود للتعويضات بغض النظر عن المتسبب في

 عوى إدارية. اإلصابة. قضية إذا ما كانت مثل تلك الدعاوى سيتم تناولها في هذا القانون يجب أن يتم اتخاذ قرار بشأنها بشكل حصري في د

 ( تهدف الهيئة التشريعية إلى توفير التعويضات، بغض النظر عن المتسبب في اإلصابة، لفئة محدودة من اإلصابات الكارثية التي تنجم عنها2)

علقة تكاليف مرتفعة بشكل غير اعتيادي للرعاية الوصائية وإعادة التأهيل. ويجب أن تسري هذه الخطة فقط على اإلصابات العصبية المت

 بالوالدة. 

 .113- 98، الفصل 1؛ المادة 1- 88، الفصل 60المادة –سجل المحفوظات.

-766.301حسب االستخدام الوارد في المواد -.766.316-766.301التعريفات؛ المواد  766.302

766.316 : 

إلدارة  766.315فلوريدا التي تم إقرارها في المادة يعني مصطلح "الجمعية" جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية  (1)

 .766.314خطة فلوريدا لتعويضات اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة وتشغيل الخطة المنصوص عليها في المادة 

م لحمل فردي أو، في  جرا 2.500تعني "اإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة" اإلصابة في المخ أو العمود الفقري لطفل حي يزن على األقل  (2)

جرام عند الميالد بسبب الحرمان من األكسجين أو بسبب إصابة ميكانيكية تحدث أثناء  2.000حالة الحمل المتعدد، طفل حي يزن على األقل 

دائمة المخاض أو الوضع أو اإلنعاش في مرحلة ما بعد الوالدة مباشرًة في إحدى المستشفيات، والتي تتسبب في إعاقة ذهنية وبدنية  

 ومستمرة للطفل.

 يسري هذا التعريف على المواليد األحياء فقط وال يتضمن اإلعاقة وال الوفاة الناتجة عن الخلل الوراثي أو الُخلقي. 

للحصول على تعويض عن اإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة لدى   766.305يعني "مقدم المطالبة" أي شخص يقدم مطالبة بموجب المادة  (3)

فال. ويجوز أن يتولى رفع مثل هذه المطالبة أي ممثل قانوني بالنيابة عن الطفل المصاب؛ و، في حالة وفاة الطفل، يجوز أن يقدم  أحد األط

 المطالبة مسؤول إداري أو ممثل شخصي أو ممثل قانوني آخر. 

 يعني "قاضي القانون اإلداري" أحد قضاة القانون اإلداري المعينين من قبل القسم. (4)

 قسم" قسم جلسات االستماع اإلدارية التابع إلدارة الخدمات اإلدارية. يعني "ال (5)

 يعني "المستشفى" أي مستشفى مرخصة في فلوريدا.  (6)

يعني "الطبيب المشارك" الطبيب المصرح له بممارسة الطب في فلوريدا والذي يمارس طب النساء والتوليد أو يقدم خدمات طب النساء   (7)

بدوام جزئي ودفع أو تم إعفاءه من دفع النصاب المقرر المطلوب للمشاركة في خطة تعويضات اإلصابات العصبية  والتوليد إما بدوام كامل أو 

المرتبطة بالوالدة للعام الذي وقعت فيه اإلصابة في وقت وقوع اإلصابة. وال يسري مثل هذا المصطلح على أي طبيب يمارس الطب كمسؤول  

 أو موظف أو وكيل للحكومة الفيدرالية.

 .766.303تعني "الخطة" خطة فلوريدا لتعويضات اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة، والتي تم إقرارها بموجب المادة  (8)

 يعني "فرد األسرة" األب أو األم أو الوصي القانوني. (9)

بون والتي تقع خارج نطاق تعني "الرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن" الرعاية التي يتولى تقديمها عادًة مرافقون مهنيون مدر (10)

مهنية مهام رعاية المشارك ولكن يتولى تقديمها أفراد األسرة. وال يجوز بموجب هذا القانون تعويض أفراد األسرة الذين يقدمون الرعاية غير ال

فراد األسرة بشكل مجاني الوصائية أو في المسكن نظير الرعاية التي تقع ضمن نطاق مهام رعاية المشارك والخدمات األخرى التي يقدمها أ

ية في العادة. ويجب تقديم الرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن فقط بناًء على توجيهات وإشراف أحد األطباء عندما تكون مثل تلك الرعا

 كما يلي: ضرورية طبيًا. ويتم تحديد األسعار المقبولة للرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن التي يقدمها أفراد األسرة 

(a)  .إذا كان فرد األسرة عاطالً عن العمل، فتساوي القيمة في الساعة الحد األدنى الفيدرالي لألجور في الساعة 
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(b)  إذا كان فرد األسرة يعمل واختار ترك هذا العمل لتوفير مثل تلك الرعاية، فالقيمة في الساعة لتلك الرعاية تساوي األسعار التي أقرها

المهام الخاصة التي يقدمها المساعد الصحي المنزلي. وال يجوز تعويض أحد أفراد األسرة أو مجموعة من أفراد   لخدمات Medicaidبرنامج 

ساعات في اليوم بشكل إجمالي. الرعاية األسرية بديلة عن الرعاية المهنية   10األسرة الذين يقدمون الرعاية وفق هذا التعريف ألكثر من 

 ز التعويض عن الرعاية المهنية الوصائية أو في المسكن خالل فترة تقديم الرعاية األسرية خالل النهار. الوصائية أو في المسكن، وال يجو

(c)   لن يتم تضمين منح الرعاية الوصائية أو األسرية في المسكن المعرّفة في هذه المادة في التقديرات الحالية ألغراض المادة

766.314(9()c .) 

، 307؛ المادة 251- 93، الفصل 2؛ المادة 46- 91، الفصل 16؛ المادة 277- 88، الفصل 36؛ المادة 1- 88، الفصل 61المادة –سجل المحفوظات.

خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة  401.766.303- 2002، الفصل 5؛ المادة 277- 2001، الفصل 149؛ المادة 410- 96الفصل 

 بوالية فلوريدا؛ الطبيعة الحصرية للتعويض. 

تم إقرار خطة فلوريدا لتعويضات اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة لغرض تقديم التعويضات، بغض النظر عن المتسبب في اإلصابة،  (1)

أو بعده، وسوف تديرها  1989يناير  1لدعاوى اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة. وتسري هذه الخطة على حاالت الوالدة التي تمت يوم  

 ت اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا.جمعية تعويضا

تستثني الحقوق والتعويضات الممنوحة بموجب هذه الخطة بسبب اإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة جميع الحقوق والتعويضات األخرى  (2)

غيره، ضد أي شخص أو كيان مشترك بشكل مباشر لمثل ذلك الطفل وممثله الشخصي وأولياء أمره ومن يعول وأقربائه، في القانون العام أو 

في المخاض أو الوضع أو اإلنعاش بعد الوالدة مباشرة والذي وقعت اإلصابة خالله، والناشئ عن أو المتعلق بدعوى إهمال طبي مرتبطة بتلك  

ية أو الغرض الخبيث أو االستخفاف المتعمد اإلصابة؛ باستثناء أن الدعوى المدنية ال يتم إغالقها في حال وجود دليل واضح ومقنع على سوء الن 

والمستهتر بحقوق اإلنسان أو سالمته أو ممتلكاته، بشرط أن يتم رفع مثل تلك الدعوى قبل وبشكل بديل عن دفع تعويض بموجب المواد 

 .766.311المادة  . ويتم رفع مثل تلك الدعوى قبل أن يصبح تعويض القسم نهائي وملزم كما هو منصوص عليه في766.301-766.316

ا ويتم التنازل بموجب هذا المستند عن الحصانة السيادية بالنيابة عن جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريد (3)

 .766.31بشكل حصري إلى المدى الضروري لضمان دفع التعويض كما هو منصوص عليه في المادة 

 تعزز وتحمي صحة ومصالح األطفال المصابين باإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة.سوف تدير الجمعية الخطة بطريقة  (4)

؛ المادة 102- 97، الفصل 1154؛ المادة 186- 89، الفصل 1؛ المادة 277- 88، الفصل 37؛ المادة 1- 88، الفصل 62المادة –سجل المحفوظات.

 .134- 2021، الفصل 2؛ المادة 416- 2003، الفصل 74
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 يتولى قاضي القانون اإلداري الفصل في المطالبات  766.304

والفصل فيها ويمارس السلطة المطلقة والسلطة   766.316- 766.301يتولى قاضي القانون اإلداري النظر في جميع المطالبات بموجب المواد 

إلداري بالصالحية القضائية الحصرية في  ، حسب الحاجة، لتحقيق أغراض مثل تلك المواد. ويتمتع قاضي القانون ا120الممنوحة له في الفصل 

 الفصل فيما إذا كانت المطالبة المقدمة بموجب هذا القانون قابلة للتعويض أم ال. وال يجوز رفع أي دعوى مدنية قبل الحكم بموجب المادة

ل على تعويض من الجمعية، أو إذا بواسطة قاضي القانون اإلداري. وإذا حكم قاضي القانون اإلداري بحق مقدم المطالبة في الحصو 766.309

، فال يجوز رفع أي دعوى مدنية وال مواصلتها بما ُيعد انتهاًكا للطبيعة الحصرية 766.31قبِل مقدم المطالبة التعويض الصادر بموجب المادة 

قانون في الحصول على هذا . إذا صدر الحكم بعدم أحقية المطالبة المقدمة بموجب هذا ال766.303ألحكام التعويض الواردة في المادة 

التعويض، فيجب أال ُيستخدم مبدأ اإلغالق الضمني أو القضية المنتهية لمنع مقدم المطالبة من السعي للحصول على أي وجميع التعويضات 

انونية والتي قام بها المدنية المتاحة بموجب القانون العام والقانون التشريعي. وال يجوز استخدام استنباطات الحقائق وال االستنتاجات الق

قاضي القانون اإلداري في أي دعوى الحقة؛ ولكن يجوز استخدام الشهادة المؤيدة بالَقسم ألي شخص واألحراز المقدمة كدليل في الدعوى  

ز دفع تعويض  اإلدارية كدليل اتهام في أي دعوى مدنية الحقة فقط ضد الطرف المشارك في الدعوى اإلدارية، وفًقا لقواعد األدلة. وال يجو

 في حال حصول مقدم المطالبة على تعويض بموجب تسوية أو بموجب حكم نهائي في دعوى مدنية. 766.316- 766.301بموجب المواد 

؛ المادة 410- 96، الفصل 308؛ المادة 251- 93، الفصل 3؛ المادة 46- 91، الفصل 17؛ المادة 1- 88، الفصل 63المادة –سجل المحفوظات.

 .18- 2013، الفصل 109؛ المادة 416- 2003، الفصل 75؛ المادة 3- 99، الفصل 90؛ المادة 113- 98، الفصل 2؛ المادة 102- 97، الفصل 1803

 تقديم المطالبات والردود؛ المراجعة التأديبية الطبية. 766.305

. ويجب أن تشتمل مثل يجب أن تبدأ جميع مطالبات التعويضات بموجب الخطة بتقديم مقدم المطالبة لعريضة إلى القسم لطلب التعويض (1)

 تلك العريضة على المعلومات التالية:

(a)  .اسم الممثل القانوني وعنوانه وأساس تمثيله للطفل المصاب 

(b) .اسم الطفل المصاب وعنوانه 

(c)  .اسم أي طبيب يقدم خدمات طب النساء والتوليد وحضر الوالدة وعنوانه واسم المستشفى التي تمت فيها الوالدة وعنوانها 

(d)  اإلعاقة التي تتم المطالبة بسببها. وصف 

(e)  .وقت حدوث اإلصابة ومكانه 

(f) .بيان موجز بالحقائق والظروف المحيطة باإلصابة وسبب تقديم المطالبة 

يجب على مقدم المطالبة تقديم العدد المطلوب من نسخ العريضة إلى القسم لتسليمها إلى الجمعية وأي طبيب ومستشفى مذكور  (2)

دوالر يتم دفعها إلى قسم جلسات االستماع اإلدارية. وعند استالم العريضة،  15الجودة الطبية، باإلضافة إلى مبلغ في العريضة وقسم ضمان 

يجب على القسم في الحال تسليمها إلى الجمعية، من خالل تسليمها إلى الوكيل المفوض بقبول الخطابات المستلمة بالنيابة عن 

المعتمد، ويجب إرسال نسخ من العريضة عبر البريد المسجل أو المعتمد إلى أي طبيب ومقدم رعاية   الجمعية، عبر البريد المسجل أو البريد

صحية والمستشفى المذكور في العريضة، ويجب إرسال نسخة عبر البريد العادي إلى قسم ضمان الجودة الطبية ووكالة إدارة الرعاية  

 الصحية. 

لتعويضات اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة بالمعلومات التالية، والتي يجب تقديمها يجب على مقدم المطالبة تزويد جمعية فلوريدا  (3)

 (:1أيام من تقديم العريضة كما هو موضح في البند ) 10للجمعية في غضون 
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(a)  بالوالدة وقائمة تحدد أي سجالت غير متاحة معروفة جميع السجالت الطبية المتاحة ذات الصلة والمتعلقة باإلصابة العصبية المتعلقة

 لمقدم المطالبة وأسباب عدم إتاحة تلك السجالت.

(b)  التقييمات والتقويمات والتكهنات والسجالت والمستندات األخرى المناسبة والضرورية بشكل منطقي لتحديد مبلغ التعويض المطلوب دفعه

 ابة العصبية المتعلقة بالوالدة. إلى، أو بالنيابة عن، الطفل المصاب بسبب اإلص

(c)  مستندات النفقات والخدمات التي تم تحمل تكلفتها حتى تاريخه والتي تحدد أي مدفوعات تمت لمثل تلك النفقات والخدمات وجهة

 الدفع.

(d)  .مستندات أي مصدر خدمات خاصة أو حكومية أو رد أموال متعلقة باإلعاقات 

 (. b()5)766.315( سرية ومعفاة بموجب أحكام المادة d)-(aلفقرات )يجب أن تظل المعلومات المطلوبة بموجب ا

(، وخالل هذه الفترة يتم تقديم رد 2( و)1يوًما من تاريخ استالم المطالبة المكتملة والمقدمة بموجب البندين )  45تكون لدى الجمعية فترة   (4)

باألمر لتحديد إذا ما كانت اإلصابة المدعاة هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة أم  على العريضة وتقديم المعلومات الكتابية ذات الصلة المتعلقة  

 ال. 

عند استالم مثل تلك العريضة، يجب على قسم ضمان الجودة الطبية مراجعة المعلومات الواردة فيها وتحديد إذا ما كانت تتضمن سلوك  (5)

والذي يخضع إلجراء تأديبي، وفي تلك الحالة تسري   459لفصل أو طبيب تقويم عظام مرخص بموجب ا 458طبيب مرخص بموجب الفصل 

 .456.073أحكام المادة 

عند استالم مثل تلك العريضة، يجب على وكالة إدارة الرعاية الصحية التحقيق في المطالبة، وإذا قررت أن اإلصابة نتجت عن، أو تفاقمت   (6)

، فيجب عليها اتخاذ أي إجراء يتسق مع صالحياتها التأديبية كما تراه  395بسبب، إخالل للمستشفى بواجباته فيما يعد انتهاًكا للفصل 

 مناسبًا. 

يجوز قبول التعويض ألي مطالبة تقرر الجمعية أنها مستحقة للتعويض، بشرط أن يوافق قاضي القانون اإلداري المعين لنظر المطالبة على   (7)

 القبول.

،  1؛ المادة 251- 93، الفصل 4؛ المادة 46- 91، الفصل 18؛ المادة 186- 89لفصل ، ا2؛ المادة 1- 88، الفصل 64المادة –سجل المحفوظات.

؛ المادة 8- 99، الفصل 287؛ المادة 166- 98، الفصل 165؛ المادة 102- 97، الفصل  1804؛ المادة 410- 96، الفصل 309؛ المادة 106- 94الفصل 

 .416- 2003صل ، الف76؛ المادة 1- 2002، الفصل 115؛ المادة 160- 2000، الفصل 226

 انقطاع قانون التقادم.  766.306

 يجب قطع قانون التقادم بالنسبة إلى أي دعوى مدنية يمكن أن يرفعها الطفل المصاب، أو يتم رفعها بالنيابة عنه، والتي تدعي أنها ناجمة

، والفترة التي تكون فيها 766.316- 766.301عن، أو متعلقة باإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة من خالل تقديم مطالبة بما يتفق مع المواد 

 مثل تلك المطالبة قيد النظر أو قيد االستئناف ال تحتسب كجزء من الفترة التي يجوز فيها رفع دعوى مدنية.

 . 1- 88، الفصل 65المادة –سجل المحفوظات.
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 جلسة االستماع؛ الطرفان؛ االكتشاف.  766.307

 120يوًما وال تزيد عن   60اإلداري تاريخ جلسة االستماع بعد تقديم مقدم المطالبة للعريضة بمدة ال تقل عن يجب أن يحدد قاضي القانون  (1)

. يجب على قاضي القانون اإلداري في الحال إخطار الطرفين بوقت جلسة االستماع ومكانها، والتي يجب عقدها  766.305يوًما وفق المادة 

 ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ويصرح به القسم. في المقاطعة التي حدثت فيها اإلصابة

 يجب أن يشتمل طرفي جلسة االستماع على مقدم المطالبة والجمعية.  (2)

، بناًء على طلب يتم تقديمه إلى قاضي القانون اإلداري وينص على  766.316- 766.301يجوز ألي طرف من طرفي الدعوى بموجب المواد  (3)

تقديم استجوابات أو طلب أخذ إفادات الشهود المقيمين داخل الوالية أو خارجها، ويتم احتساب التكاليف المترتبة على  مواد األدلة المقدمة، 

هذا كنفقات تم تحملها فيما يتصل بتقديم المطالبة. ويجب أخذ مثل تلك اإلفادات بعد إعطاء إخطار وبالطريقة المحددة ألخذ اإلفادات في  

 أنه يجب أن تكون موجهة لقاضي القانون اإلداري الذي ينظر الدعوى.الدعاوى القانونية، إال 

 . 410- 96، الفصل 310؛ المادة 106- 94، الفصل 2؛ المادة 46- 91، الفصل 19؛ المادة 1- 88، الفصل 66المادة –سجل المحفوظات.

 قرار المطالبات؛ الفرضية؛ استنتاجات قاضي القانون اإلداري ملزمة للطرفين.  766.309

 على قاضي القانون اإلداري اتخاذ القرارات التالية بناًء على جميع األدلة المتاحة: يجب (1)

(a) إذا ما كانت اإلصابة التي تتم المطالبة بشأنها هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة. إذا ما كان مقدم المطالبة قد أثبت، بشكل يرضي قاضي  

دماغية أو إصابة في الحبل الشوكي ناتجة عن الحرمان من األكسجين أو إصابة ميكانيكية وأن القانون اإلداري، أن الطفل قد تعرض إلصابة 

لى  الطفل لذلك قد أصيب بإعاقة ذهنية وبدنية دائمة وكبيرة، يجب أن تنشأ فرضية غير قاطعة بأن اإلصابة هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة ع

 (. 2)766.302النحو المحدد في المادة 

(b) نت خدمات طب النساء والتوليد قد تم تقديمها بواسطة طبيب مشارك في المخاض أو الوالدة أو فترة اإلنعاش بعد الوالدة مباشرًة  إذا ما كا

في أحد المستشفيات؛ أو بواسطة ممرضة معتمدة كقابلة في أحد المستشفيات التعليمية تحت إشراف طبيب مشارك في المخاض أو 

 .766.31( مبلغ التعويض، إن وجد، المستحق بموجب المادة cالوالدة مباشرًة في أحد المستشفيات. )الوالدة أو فترة اإلنعاش بعد 

(dإذا ما كانت، في حال إثارة األمر بواسطة مقدم المطالبة أو طرف آخر، القرارات المبنية على الحقائق والمتعلقة بمتطلبات اإلخطار في )  

 انون اإلداري بالصالحية القضائية الحصرية التخاذ هذه القرارات القائمة على الحقائق. مستوفاة. يتمتع قاضي الق 766.316المادة 

ا إذا قرر قاضي القانون اإلداري أن اإلصابة المدعاة ليست إصابة عصبية متعلقة بالوالدة أو أن خدمات طب النساء والتوليد لم يتم تقديمه  (2)

ر وإرسال نسخة من ذلك األمر في الحال إلى الطرفين عبر البريد المسجل أو البريد  بواسطة طبيب مشارك في الوالدة، فيجب عليه إصدار أم 

 المعتمد. 

ما بكونه طبيبًا مشارًكا، يجب على الطبيب االلتزام بجميع األغراض باستنتاج قاضي القانون اإلداري أو أي استئناف ينشأ عنه فيما يتعلق ب (3)

 الدة.إذا كانت اإلصابة هي إصابة عصبية متعلقة بالو

 إذا كان األمر في مصلحة توفير وقت ومجهود القضاء أو إذا طلب ذلك مقدم المطالبة، فيجوز لقاضي القانون اإلداري تقسيم الدعوى لتتناول (4)

، إن وجد، في دعوى مستقلة. ويجوز  766.31أوالً، وتناول التعويض بموجب المادة  766.316مدى استحقاق التعويض واإلخطار بموجب المادة 

، قبل 766.311قاضي القانون اإلداري إصدار أمر نهائي بشأن مدى استحقاق التعويض واإلخطار والذي يخضع لالستئناف بموجب المادة ل

 . 766.31المادة إصدار قرار بموجب 

،  312؛ المادة 106- 94، الفصل 3؛ المادة 46- 91، الفصل 21؛ المادة 186- 89، الفصل 4؛ المادة 1- 88، الفصل 68المادة –سجل المحفوظات.

 . 8- 2006، الفصل 1؛ المادة 416- 2003، الفصل 77؛ المادة 102- 97، الفصل 1805؛ المادة 410- 96الفصل 

حكم قاضي القانون اإلداري بالتعويض عن اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة؛ إخطار  766.31

 بحكم التعويض. 

 لية بناًء على جميع األدلة المتاحة:يجب على قاضي القانون اإلداري اتخاذ القرارات التا (1

(a) إذا ما كانت اإلصابة التي تتم المطالبة بشأنها هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة. إذا ما كان مقدم المطالبة قد أثبت، بشكل يرضي قاضي  

الحرمان من األكسجين أو إصابة ميكانيكية وأن القانون اإلداري، أن الطفل قد تعرض إلصابة دماغية أو إصابة في الحبل الشوكي ناتجة عن 

لى  الطفل لذلك قد أصيب بإعاقة ذهنية وبدنية دائمة وكبيرة، يجب أن تنشأ فرضية غير قاطعة بأن اإلصابة هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة ع

 (. 2)766.302النحو المحدد في المادة 

(b) بواسطة طبيب مشارك في المخاض أو الوالدة أو فترة اإلنعاش بعد الوالدة مباشرًة   إذا ما كانت خدمات طب النساء والتوليد قد تم تقديمها

في أحد المستشفيات؛ أو بواسطة ممرضة معتمدة كقابلة في أحد المستشفيات التعليمية تحت إشراف طبيب مشارك في المخاض أو 

 الوالدة أو فترة اإلنعاش بعد الوالدة مباشرًة في أحد المستشفيات.
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(c) 766.31لتعويض، إن وجد، المستحق بموجب المادة مبلغ ا. 

(d)  إذا ما كانت، في حال إثارة األمر بواسطة مقدم المطالبة أو طرف آخر، القرارات المبنية على الحقائق والمتعلقة بمتطلبات اإلخطار في

 ه القرارات القائمة على الحقائق. مستوفاة. يتمتع قاضي القانون اإلداري بالصالحية القضائية الحصرية التخاذ هذ 766.316المادة 

ا إذا قرر قاضي القانون اإلداري أن اإلصابة المدعاة ليست إصابة عصبية متعلقة بالوالدة أو أن خدمات طب النساء والتوليد لم يتم تقديمه  (2)

بر البريد المسجل أو البريد  بواسطة طبيب مشارك في الوالدة، فيجب عليه إصدار أمر وإرسال نسخة من ذلك األمر في الحال إلى الطرفين ع 

 المعتمد. 

ما بكونه طبيبًا مشارًكا، يجب على الطبيب االلتزام بجميع األغراض باستنتاج قاضي القانون اإلداري أو أي استئناف ينشأ عنه فيما يتعلق ب (3)

القضاء أو إذا طلب ذلك مقدم المطالبة،  ( إذا كان األمر في مصلحة توفير وقت ومجهود4إذا كانت اإلصابة هي إصابة عصبية متعلقة بالوالدة. )

أوالً، وتناول حكم التعويض   766.316فيجوز لقاضي القانون اإلداري تقسيم الدعوى لتتناول مدى استحقاق التعويض واإلخطار بموجب المادة 

مدى استحقاق التعويض واإلخطار  ، إن وجد، في دعوى مستقلة. ويجوز لقاضي القانون اإلداري إصدار أمر نهائي بشأن766.31بموجب المادة 

 . 766.31المادة ، قبل إصدار قرار بموجب 766.311والذي يخضع لالستئناف بموجب المادة 

،  312؛ المادة 106- 94، الفصل 3؛ المادة 46- 91، الفصل 21؛ المادة 186- 89، الفصل 4؛ المادة 1- 88، الفصل 68المادة –سجل المحفوظات.

 . 8- 2006، الفصل 1؛ المادة 416- 2003، الفصل 77؛ المادة 102- 97، الفصل 1805؛ المادة 410- 96الفصل 

حكم قاضي القانون اإلداري بالتعويض عن اإلصابات العصبية المتعلقة بالوالدة؛ إخطار  766.31

 بحكم التعويض. 

د قد تم تقديمها بواسطة طبيب مشارك عند اتخاذ قرار بأن الطفل قد تعرض إلصابة عصبية متعلقة بالوالدة وأن خدمات طب النساء والتولي (1)

 في الوالدة، يجب على قاضي القانون اإلداري إصدار حكم تعويض يوفر التعويض عن البنود التالية المتعلقة بمثل تلك اإلصابة: 

(a)   والرعاية المهنية في المسكن  النفقات الفعلية للمستشفى والرعاية التأهيلية والتدريب والرعاية األسرية الوصائية أو في المسكن

 والخدمات والرعاية الوصائية واألدوية الضرورية طبيًا والمعقولة والمعدات الخاصة والمنشآت والسفر المتعلق بها. 

 كحد أدنى، يجب أن يتم تقديم التعويض عن النفقات الفعلية التالية:

لمقربين الذين يقيمون مع الطفل من أجل خدمات العالج النفسي  دوالر ألفراد العائلة ا  10.000مخصص سنوي إجمالي تصل قيمته إلى  .1

 .491أو الفصل  490التي يتم الحصول عليها من مقدمي رعاية مرخصين بموجب الفصل 

ث  طوال فترة حياة المشارك، تزويد أولياء األمور أو األوصياء القانونيين بوسيلة نقل موثوقة من أجل رعاية المشارك أو تعويض تكلفة تحدي  .2

مركبة موجودة الستيعاب احتياجات المشارك عندما تصبح هناك ضرورة طبية لوسيلة نقل مزودة بكرسي متحرك. يجب أن تأخذ وسيلة 

  المواصالت في االعتبار التسهيالت الخاصة المطلوبة للمشارك المعني. يجب أال تضع الخطة قيوًدا على مساعدة وسيلة النقل هذه بناًء على

 150.000أعوام أو بعد قطع مسافة  7 وزنه. يجب على الخطة استبدال أي شاحنات مقفلة تم شرائها بموجب الخطة كل عمر المشارك وال

 ميل، أيهما أقرب.

 دوالر طوال عمر المشارك، بما في ذلك تكاليف إنشاء المنزل وتعديله.  100.000مساعدة إسكان تصل قيمتها إلى  .3

(b) لتالية للتعويض: على الرغم من ذلك، ال تخضع النفقات ا 

الذي قد نفقات البنود أو الخدمات التي يتلقاها الطفل، أو يحق له تلقيها، بموجب قوانين أي والية أو قوانين الحكومة الفيدرالية، إال بالقدر  .1

 يكون مثل هذا االستثناء ممنوًعا بموجب القانون الفيدرالي.

يحق له تعاقديًا تلقيها، من أي خطة تأمين صحي مسبقة الدفع أو جمعية حفاظ على  نفقات البنود أو الخدمات التي يتلقاها الطفل، أو  .2

 الصحة أو أي كيان تأمين خاص آخر.

النفقات التي حصل الطفل على تعويض عنها، أو التي يحق للطفل الحصول على تعويض عنها، بموجب قوانين أي والية أو قوانين الحكومة  .3

 يكون مثل هذا االستثناء محظوًرا بموجب القانون الفيدرالي. الفيدرالية، إال بالقدر الذي قد

النفقات التي حصل الطفل على تعويض عنها، أو التي يحق للطفل الحصول على تعويض عنها تعاقديًا، بموجب أحكام أي بوليصة تأمين  .4

 صحي أو بوليصة تأمين على المرض أو أي برنامج تأمين خاص آخر. 

(c)  النفقات المضمنة في( الفقرةa مقصورة على الرسوم المقبولة السائدة في مجتمع مماثل نظير عالج مماثل لألشخاص المصابين عندما )

 يتم دفع نظير مثل هذا العالج بواسطة الشخص المصاب. يجوز ألولياء األمور أو األوصياء القانونيين الحاصلين على المخصصات بموجب الخطة

. مدفوعات 1.a(dتماع اإلدارية لتفنيد مبلغ النفقات الفعلية الذي تم صرفه أو رفض صرف التعويض. )تقديم عريضة لدى قسم جلسات االس

بلغ حكم  دورية بحكم التعويض ألولياء األمور أو األوصياء القانونيين للطفل الذي ثُبت إصابته بإصابة عصبية متعلقة بالوالدة، حيث ال يتجاوز م 

من ذلك، وفق ما يراه قاضي القانون اإلداري، قد يتم صرف مبلغ حكم التعويض كمبلغ مجمع. اعتباًرا من  دوالر. على الرغم 100.000التعويض 

يناير بعد ذلك، سوف يكون الحد األقصى لمبلغ حكم التعويض   1دوالر، وفي كل  250.000، ال يجوز أن يتجاوز مبلغ حكم التعويض 2021يناير  1

 بالمائة.  3المصرح به بموجب هذه الفقرة بنسبة 
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b والذين يحصل 2021يناير  1. يجب أن يحصل أولياء األمور أو األوصياء القانونيين الذين حصلوا على حكم تعويض بموجب هذه المادة قبل ،

المشارك طفلهم على مخصصات بموجب الخطة، على مبلغ بأثر رجعي ليصل إجمالي مبلغ حكم التعويض المدفوع إلى أولياء األمور أو 

دوالر. ويجوز دفع هذا المبلغ اإلضافي كمبلغ مجمع أو على دفعات دورية كما  250.000. إلى  aاء القانونيين بموجب الفقرة الفرعية األوصي

 .2021يوليو   1يحدده أولياء األمور أو األوصياء القانونيين ويجب دفعه بحلول 

2.a  دوالر. 50.000. مخصص الوفاة للطفل بقيمة 

bء األمور أو األوصياء القانونيون الذين حصلوا على حكم تعويض بموجب هذه المادة، والذين مات المشارك طفلهم منذ . يجب أن يحصل أوليا

الفرعية   بداية البرنامج، على مبلغ بأثر رجعي ليصل إجمالي مبلغ حكم التعويض المدفوع إلى أولياء األمور أو األوصياء القانونيين بموجب الفقرة 

a ر. ويجوز دفع هذا المبلغ اإلضافي كمبلغ مجمع أو على دفعات دورية كما يحدده أولياء األمور أو األوصياء القانونيين ويجب  دوال 50.000. إلى

 . 2021يوليو  1دفعه بحلول 
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(e  .النفقات المقبولة التي تم تحملها فيما يتعلق بتقديم مطالبة بموجب المواد )ذلك رسوم المحاماة المقبولة،  ، بما في  766.316- 766.301

والتي يجب أن تخضع لموافقة قاضي القانون اإلداري وحكمه بمنحها. عند اتخاذ قرار بشأن الحكم بالتعويض عن رسوم المحاماة، يجب على  

 قاضي القانون اإلداري وضع العوامل التالية في االعتبار:

 وصعوبة األسئلة المعنية، ومتطلبات المهارات لتأدية الخدمات القانونية بالشكل المناسب.الوقت وساعات العمل المطلوبة، ومدى االبتكار  .1

 الرسوم التي يتم تحصيلها عادًة في المنطقة نظير الخدمات القانونية المماثلة.  .2

 قيود الوقت المفروضة من قبل مقدم المطالبة أو الظروف. .3

 بة.طبيعة العالقة المهنية ومدى طولها مع مقدم المطال .4

 خبرة المحامي أو المحامين الذين يقدمون الخدمات وسمعتهم وكفاءتهم.  .5

 الطبيعة الُملحة للرسوم أو مدى التيقن منها. .6

في حال صدور قرار نهائي باألحقية في التعويض، وقبول مقدمي المطالبات بحكم التعويض بموجب هذه المادة، يجب أال يتحمل مقدمو 

بخالف تلك   766.316- 766.301لك رسوم المحاماة، والتي تم تحملها فيما يتصل بتقديم مطالبة بموجب المواد المطالبات أي نفقات، بما في ذ

 النفقات التي تم الحكم بالتعويض عنها بموجب هذه المادة. 

النفقات المستقبلية عند  يجب أن يكون حكم التعويض ملزًما بالدفع الفوري للنفقات التي تم تحملها مسبًقا ويجب أن يكون ملزًما بدفع  (2)

 تحملها. 

يجب إرسال نسخة من حكم التعويض في الحال عبر البريد المسجل أو البريد المعتمد إلى كل من استلم نسخة من العريضة بموجب   (3)

 (. 2) 766.305المادة 

،  313؛ المادة 106- 94، الفصل 4؛ المادة 46- 91، الفصل 22؛ المادة 186- 89، الفصل 5؛ المادة 1- 88، الفصل 69المادة –سجل المحفوظات.

- 2021، الفصل 3؛ المادة 416- 2003، الفصل 78؛ المادة 401- 2002، الفصل 6؛ المادة 277 - 2001، الفصل 150؛ المادة 410- 96الفصل 

 نهائية الحكم أو التعويض؛ االستئناف. 134.766.311

أو حكم التعويض الصادر عن قاضي   766.309لتعويض بموجب المادة قرار قاضي القانون اإلداري بمدى أهلية المطالبة ألغراض استحقاق ا (1)

يجب أن يكون باتًا وملزًما كأمر واقع. يجب أن تتم مراجعة أمر صادر عن قاضي القانون اإلداري من خالل  766.31القانون اإلداري بموجب المادة 

ت بما يتفق مع قواعد اإلجراءات الموصوفة من قِبل المحكمة العليا تقديم استئناف إلى محكمة االستئناف بالمقاطعة. ويجب تقديم االستئنافا

 لمراجعة مثل هذه األوامر.

في حال االستئناف على حكم تعويض صادر عن قاضي القانون اإلداري، يعمل االستئناف كأداة تعليق لحكم التعويض، ولن تكون الجمعية  (2)

 يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل المنظورة في الدعوى بشكل كامل.  مطالبة بدفع قيمة حكم التعويض المعني باالستئناف حتى

 . 410- 96، الفصل 314؛ المادة 251- 93، الفصل 6؛ المادة 46- 91، الفصل 23؛ المادة 1- 88، الفصل 70المادة –سجل المحفوظات.

 إنفاذ أحكام التعويض.  766.312

التعويض الصادرة عنه وحماية نفسه من أي خداع أو عدم تعاون في سبيل يتمتع قاضي القانون اإلداري بالصالحية الكاملة إلنفاذ أحكام  (1)

 الوصول إلى قراره بشأن أي حكم تعويض. وتشتمل مثل هذه الصالحية على سلطة إصدار عريضة لمحكمة الدائرة إلصدار أمر ازدراء المحكمة. 

 حكم تعويض نهائي صادر عن قاضي القانون اإلداري.  يجوز ألحد الطرفين، إذا سمحت الظروف، تقديم عريضة لمحكمة الدائرة إلنفاذ (2)

؛ المادة 410- 96، الفصل 315؛ المادة 106- 94، الفصل 5؛ المادة 46- 91، الفصل 24؛ المادة 1- 88، الفصل 71المادة –سجل المحفوظات.

 . 102- 97، الفصل 1806

 قيٌد على المطالبة.  766.313

أعوام من ميالد طفل ُيّدعى أنه تعرض  5والتي تم تقديمها بعد أكثر من  766.316- 766.301يجب إبطال أي مطالبة بالتعويض بموجب المواد 

 إلصابة عصبية متعلقة بالوالدة.

 .251- 93، الفصل 1؛ المادة 277- 88، الفصل 38؛ المادة 1- 88، الفصل 72المادة –سجل المحفوظات.

 األنصبة المقررة؛ خطة التشغيل. 766.314

تم إقرارها بموجب هذه المادة لتمويل خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية يجب استخدام األنصبة المقررة التي  (1)

 فلوريدا. 

األنصبة المقررة  766.315يجب أن تدير جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا التي تم إقرارها في المادة  (2)
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 لمتطلبات التالية:واالعتمادات المخصصة للخطة، وفق ا

(a)  إدارة التأمين لمراجعتها، والتي يجب أن توفر اإلدارة  1أو قبله، يجب على مديري الجمعية إرسال خطة تشغيل إلى  1988يوليو   1في يوم

 الفعالة للخطة والمعالجة العاجلة للمطالبات ضد الخطة وأحكام التعويض الصادرة بالنيابة عن الخطة.

 غيل على تحقيق ما يلي:يجب أن تشتمل خطة التش

 إنشاء المنشآت الضرورية؛ .1

 إدارة األموال التي يتم جمعها بالنيابة عن الخطة؛ .2

 معالجة المطالبات ضد الخطة؛ .3

( لدفع مبالغ أحكام التعويض والنفقات، ويجب أن تستند  5( و)4تحصيل األنصبة المقررة من األشخاص والكيانات الواردة في البندين ) .4

 (؛ 5( و)4المقررة إلى أساس سليم من ناحية حسابات التأمين وتخضع للقيود المفروضة في البندين )األنصبة 

 أي أمور أخرى ضرورية للتشغيل الفعال لخطة تعويضات اإلصابة العصبية المتعلقة بالوالدة. .5

(b) أمين التابع للجنة الخدمات المالية. يجوز أن ُيدخل مديرو الخطة التعديالت على خطة التشغيل، بناًء على موافقة مكتب تنظيم الت 

معها  يجب إيداع جميع األنصبة المقررة لدى جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا. يجب إنفاق األموال التي تج (3)

 المقبولة إلدارة الخطة. ودفع النفقات 766.316- 766.301الجمعية وأي دخل منها فقط لدفع مبالغ أحكام التعويض بموجب المواد 

 يجب على األشخاص والكيانات التالية دفع نصاب مقرر مبدئي للجمعية وفًقا لخطة التشغيل:  (4)

(a)  دوالًرا لكل طفل  50دفع نصاب مقرر مبدئي بقيمة   395أو قبله، يجب على كل مستشفى مرخصة بموجب الفصل  1988أكتوبر   1في يوم

تتم والدته في المستشفى خالل العام التقويمي السابق، حسب تقرير وكالة إدارة الرعاية الصحية؛ إال أن أي مستشفى مملوكة أو تحت  

المقاطعات أو منطقة خاصة تفرض الضرائب أو أي تقسيم سياسي آخر متفرع عن الوالية لن تكون مطالبة بدفع النصاب  إدارة الوالية أو إحدى

(. ويشتمل مصطلح "الطفل المولود" على المواليد األحياء وليس األموات، ولكن ال 5المقرر األولي أو أي نصاب مقرر مطلوب بموجب البند )

المولودين بواسطة موظفي أو وكالء مجلس أمناء جامعة الوالية، أو المولودين في أحد المستشفيات يشتمل المصطلح على المواليد 

والتي   395.806أو المولودين في أحد المستشفيات التعليمية كما هو محدد في المادة  2، 408.07التعليمية كما هو محدد في المادة 

. ال يجوز أن يشتمل النصاب المقرر المبدئي وأي  2001إلى العام المالي  1997م المالي تعتبرها الجمعية معفاة من األنصبة المقررة من العا

( على أي طفل مولود لولي أمر من فاعلي الخير )كما هو محدد بموجب قاعدة وكالة إدارة الرعاية  5نصاب مقرر مفروض بموجب البند )

، إذا كان مجموع التكاليف السنوية ألولياء األمور من Medicaidجله من الصحية( أو المولود لولي أمر تحصل المستشفى على تعويضات من أ

في المائة من إيرادات التشغيل اإلجمالية السنوية للمستشفى.   10فاعلي الخير باإلضافة إلى المبالغ التعاقدية للمستشفى تتجاوز 

ساب النصاب المقرر. وعندما تثبت المستشفى  المستشفى مسؤولة عن توثيق، بشكل يرضي الجمعية، استثناء أي حالة والدة من ح

 احتياجها المالي، يجوز للجمعية تقسيط األنصبة المقررة. 

(b) 1 أو   458دوالًرا على جميع األطباء المرخصين بموجب الفصل  250أو قبله، يجب فرض نصاب مقرر مبدئي بقيمة  1988أكتوبر  15. في يوم

 .1988ديسمبر  1األطباء المشاركين، ويجب دفع المبلغ في موعد ال يتجاوز  ، بخالف1988أكتوبر  1اعتباًرا من  459الفصل 

، دفع نصاب مقرر مبدئي للجمعية بقيمة  1989يناير  1وقبل   1988سبتمبر   30يجب على أي طبيب من مثل هؤالء يحصل على ترخيص بعد  .2

 دوالًرا عند الترخيص. 250

أو بعده، دفع نصاب مقرر مبدئي يساوي أحدث نصاب مقرر  1989يناير  1يوم يجب على أي طبيب من مثل هؤالء يحصل على الترخيص  .3

 (. b()7( أو الفقرة )a( )5بموجب هذه الفقرة أو الفقرة )

 ولكن إذا كان الطبيب من األطباء المحددين في الفقرة الفرعية، فال يسري النصاب المقرر:  .4

a.  التمرين في أحد برامج التدريب المعتمدة بعد التخرج، كما حدده مجلس الطب  الطبيب المقيم أو الطبيب المقيم المساعد أو الطبيب تحت

 أو مجلس طب تقويم العظام حسب القاعدة؛ 

b.   الطبيب المتقاعد الذي توقف عن ممارسة الطب ولكن ال تزال لديه رخصة سارية حسب إفادته الخطية المؤيدة بيمين والمحفوظة في

ارسة الطب في هذه الوالية، يجب على الطبيب المتقاعد كما هو محدد في هذا المستند إخطار ملفه لدى إدارة الصحة. قبل معاودة مم

 مجلس الطب أو مجلس طب تقويم العظام ودفع األنصبة المقررة المناسبة بموجب هذه المادة؛

c.  والذي لم يتم تعويضه عن الخدمات الطبية؛  458.317الطبيب الذي يحمل رخصة محدودة بموجب المادة 

d. طبيب الذي يعمل بدوام كامل في إدارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية والذي تقتصر ممارسته للطب على المستشفيات التابعة ال

 .456.024. الطبيب العضو في القوات المسلحة األمريكية والذي يستوفي متطلبات المادة eإلدارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية؛

f  الذي الطبيب  أو اإلدارة  .  للوالية  يعمل بدوام كامل لدى والية فلوريدا والذي تقتصر ممارسته للطب على المؤسسات اإلصالحية المملوكة 

 الصحية في إحدى المقاطعات أو منشآت خدمات النمو أو الصحة النفسية المملوكة للوالية أو الذي يعمل بدوام كامل لدى إدارة الصحة. 
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(c)  والذي يريد المشاركة في خطة   459أو الفصل  458بله، يجب على كل طبيب مرخص بموجب الفصل أو ق  1988ديسمبر  1في يوم

دفع   766.316- 766.301تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا والمؤهل بطريقة أخرى كطبيب مشارك بموجب المواد 

بيب من األطباء المقيمين أو األطباء المقيمين المساعدين أو األطباء تحت التمرين في  دوالر. ولكن إذا كان الط  5.000نصاب مقرر مبدئي بقيمة 

برنامج تدريب معتمد بعد التخرج كما حدده مجلس الطب أو مجلس طب تقويم العظام حسب القاعدة، وتحت إشراف طبيب مشارك في  

الطب أو الجمعية األمريكية لطب تقويم العظام، فيتم اعتبار مثل هذا الخطة وفًقا لمتطلبات البرنامج التي أقرها مجلس اعتماد خريجي تعليم 

ى أي  الطبيب أو الطبيب المقيم المساعد أو الطبيب تحت التمرين طبيبًا مشارًكا دون دفع النصاب المقرر. ويشتمل األطباء المشاركون أيًضا عل

(، وأي ممرضة معتمدة كقابلة a()5وب بموجب هذه الفقرة والفقرة )موظف في مجلس أمناء جامعة الوالية والذي دفع النصاب المقرر المطل

بالمائة من النصاب المقرر للطبيب   50تحت إشراف مثل هذا الموظف. ويشتمل األطباء المشاركون على أي ممرضة معتمدٌة كقابلٍة دفعت 

(.  a()5مقرر المطلوب بموجب هذه الفقرة والفقرة )( وتحت إشراف طبيب مشارك دفع النصاب الa()5والمطلوب بموجب هذه الفقرة والفقرة )

ويتطلب اإلشراف على الممرضات القابالت سهولة تواجد الطبيب المشرف ووضعه لخطة مسبقة لمشكالت المريض المحددة والتي يمكن 

ي مثل هذه الخطة في يوم  للممرضة المعتمدة كقابلة تحت اإلشراف تنفيذها في ظل عدم وجود أي تعقيدات. وأي طبيب يختار المشاركة ف

أو بعده، والذي لم يكن طبيبًا مشارًكا في وقت هذا االختيار للمشاركة والمؤهل بطريقة أخرى كطبيب مشارك بموجب المواد  1989يناير  1

الفقرة ( أو a()5يجب عليه دفع نصاب مقرر مبدئي إضافي يساوي أحدث نصاب مقرر بموجب هذه الفقرة أو الفقرة ) 766.301-766.316

(7()b .) 

(d)  حسب وكالة إدارة 2003يناير  1مليون نسمة اعتباًرا من  1.1أي مستشفى يقع مقره في إحدى المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن ،

لة إذا الرعاية الصحية بموجب قانون مسؤولية الرعاية الصحية، يجوز له اختيار دفع الرسوم نيابة عن الطبيب المشارك والممرضة المعتمدة كقاب

قررت المستشفى أوالً أن الغرض الدافع األساسي لدفع مثل هذا المبلغ هو ضمان تغطية مرضى المستشفى بموجب أحكام المواد 

؛ ولكن ال يجوز ألي مستشفى منع أي طبيب مشارك أو أي ممرضة قابلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من االنضمام إلى  766.301-766.316

خرى بخالف فريق عمل المستشفى التي تقوم بالدفع. ويجب على كل مستشفى أن تقدم مع النصاب المقرر  فريق عمل مستشفيات أ

إفادة خطية مؤيدة بيمين تنص على األسباب المحددة الختيار المستشفى للدفع بالنيابة عن كل طبيب مشارك وممرضة معتمدة كقابلة. 

 (. a()5مع النصاب المقرر المنصوص عليه في الفقرة ) وتكون المبالغ المصرح بها بموجب هذه الفقرة إضافية

(5) (a اعتباًرا من )1990يناير   1( 4، األشخاص والكيانات الواردة في الفقرتين()b(و )c باستثناء األشخاص أو الكيانات التي تم استثناءها ،)

شغيل، مع األخذ في االعتبار األشخاص المرخصين بناًء على وجه التحديد من األحكام المذكورة، واعتباًرا من التاريخ المحدد وفًقا لخطة الت

على دفع النصاب المقرر المبدئي، يجب عليهم دفع نصاب مقرر سنوي بمبلغ يعادل األنصبة المقررة المبدئية المنصوص عليها في الفقرتين  

(4()b (و )c في حال استالم الجمعية لمبلغ النصاب المقرر السنوي من أحد األطباء .) يناير من أي عام تقويمي، يجب أن يتأهل  31بحلول

يناير من أي عام تقويمي، فيجب أن يتأهل الطبيب   31الطبيب كطبيب مشارك في ذلك العام التقويمي بكامله. وإذا تم استالم المبلغ بعد  

 كطبيب مشارك في ذلك العام التقويمي فقط من تاريخ استالم الجمعية للمبلغ.

(، بالطريقة 7يناير بعد ذلك، يجب على الجمعية تحديد مبلغ األنصبة المقررة اإلضافية الضرورية بموجب البند ) 1وكل ، 1991يناير  1في 

يوليو   1(. وفي b()7مكتب تنظيم التأمين أنها ضرورية بموجب الفقرة ) 3المطلوبة بموجب خطة التشغيل، وبشكل يخضع ألي زيادة يقرر 

(، باستثناء األشخاص أو الكيانات المستثناة على وجه  c( و)b()4، األشخاص والكيانات الواردة في الفقرتين )يوليو بعد ذلك 1، وفي كل  1991

، يجب على  1990يناير  1يناير. اعتباًرا من  1التحديد من األحكام المذكورة، يجب عليهم دفع األنصبة المقررة اإلضافية التي تم تحديدها في 

دوالًرا عن كل طفل  50أو بعده، دفع نصاب مقرر سنوي قيمته  1988أكتوبر  1(، بما في ذلك المرخصة في a()4) الكيانات الواردة في الفقرة

( مستحقة 7، بموجب أحكام البند )1991يناير  1يولد خالل العام التقويمي السابق. ولن تكون األنصبة المقررة اإلضافية التي تم تحديدها في 

 يوليو.  1( حتى a()4في الفقرة )الدفع على الكيانات الواردة 

(b) ( واعتماد األموال المقدمة بموجب المادة 4في حال عدم كفاية األنصبة المقررة التي تم جمعها بموجب البند )من  1- 88، والفصل 76

تأمين، للحفاظ على  من قوانين فلوريدا، إلى الخطة من صندوق ائتمان تنظيم ال 277- 88، والفصل 41قوانين فلوريدا، المعدل بموجب المادة 

مليون دوالر  20الخطة على أساس سليم من ناحية الحسابات التأمينية، فيتم بموجب هذا المستند اعتماد مبلغ إضافي بقيمة تصل إلى 

 لنقلها إلى الجمعية من صندوق ائتمان تنظيم التأمين.

(c) 1 ( واالعتمادات من صندوق ائتمان تنظيم التأمين، إذا كان األمر 4البند ). مع األخذ في االعتبار األنصبة المقررة التي يتم جمعها بموجب

مطلوبًا للحفاظ على الخطة على أساس سليم من ناحية الحسابات التأمينية، فيجب على مكتب تنظيم التأمين مطالبة كل كيان مرخص  

فع نصاب مقرر سنوي للجمعية بمبلغ يحدده المكتب بموجب  ( لدq( و)k( و)b()1)624.605بإصدار تأمين ضد اإلصابات كما هو محدد في المادة 

 (، وبالطريقة التي تتطلبها خطة التشغيل. a()7الفقرة )

يجب دفع جميع األنصبة المقررة السنوية على أساس صافي األقساط المباشرة المكتتبة للنشاط التجاري الذي يشكل األساس لتضمين   .2

ديسمبر، حسب تقرير مكتب تنظيم التأمين، ويجب أن   31الل العام السابق الذي ينتهي في يوم كل كيان كمصدر تمويل للخطة في الوالية خ

تكون متناسبة بحيث يكون صافي األقساط المباشرة المكتتبة لكل شركة تأمين على حساب النشاط التجاري الذي يشكل أساس تضمينها 

 ع األنشطة التجارية المكتتبة في هذه الوالية من قبل جميع الكيانات. في الخطة ويضاف ليشكل الصافي المجمع لألقساط المباشرة لجمي

بالمائة من صافي األقساط المباشرة  0.25يجب أال يتحمل أي كيان وارد في هذه الفقرة بشكل منفرد نصابًا مقرًرا سنويًا يزيد عن  .3

 المكتتبة له.

دئية والسنوية من خالل فرض رسم إضافي على بوالص التأمين يحق لشركات التأمين ضد اإلصابات استرداد األنصبة المقررة المب .4

 المستقبلية أو زيادة السعر الساري مستقبليًا أو مزيج منهما. 
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(6) (a يجب على الجمعية وضع جميع األنصبة المقررة المطلوبة بموجب هذه المادة، باستثناء األنصبة المقررة المبدئية لألطباء المرخصين )

بعده، والتي تضعها إدارة تنظيم األعمال التجارية والمهنية، وباستثناء األنصبة المقررة لشركات التأمين ضد اإلصابات أو  1988أكتوبر   1يوم 

، بالنسبة ألي طبيب يحصل على الترخيص بين  1989أكتوبر  1.، والتي يضعها مكتب تنظيم التأمين. اعتباًرا من 1(c()5بموجب الفقرة الفرعية )

ر من أي عام، يجب أن تضع إدارة تنظيم األعمال التجارية والمهنية النصاب المقرر المبدئي باإلضافة إلى النصاب المقرر ديسمب 31أكتوبر و 1

على   للعام التقويمي التالي. ويجب على إدارة تنظيم األعمال التجارية والمهنية تزويد الجمعية بقائمٍة يمكن قراءتها على الكمبيوتر وتشتمل 

 ، وبمعدل التكرار الذي يعتبر ضروريًا. 459أو الفصل  458ميع األطباء المرخصين بموجب الفصل أسماء وعناوين ج

(b) 1 من خالل رفع دعوى في محكمة   766.316- 766.301. يجوز للجمعية إنفاذ تحصيل األنصبة المقررة المطلوب دفعها بموجب المواد

الفائدة عند صدور حكم ضد أحد األطباء لعدم دفع النصاب المقرر، مع تراكم المقاطعة. ويحق للجمعية استرداد أتعاب المحاماة والتكاليف و

، يجوز للجمعية رفع مثل تلك الدعوى إما في مقاطعة ليون أو في المقاطعة 48و 47الفائدة حتى يتم الدفع. مع عدم اإلخالل بأحكام الفصلين 

 محل إقامة المدعى عليه. 

ية والمهنية، بناًء على إخطار من الجمعية ينص على أنه لم يتم دفع أحد األنصبة المقررة وأن هناك  . يجب على إدارة تنظيم األعمال التجار2

حتى   459أو الفصل  458حكم بالتعويض لم يتم دفعه ضد أحد األطباء، أال تجدد أي ترخيص لمزاولة المهنة لمثل هذا الطبيب بموجب الفصل  

 يتم دفع مبلغ حكم التعويض بالكامل. 

(c)  على وكالة إدارة الرعاية الصحية، بناًء على إخطار من الجمعية بأنه لن يتم دفع أحد األنصبة المقررة في موعده، إنفاذ تحصيل مثل يجب

. ويمثل عدم دفع المستشفى لمثل هذا 766.316- 766.301هذه األنصبة المقررة المطلوب دفعها بواسطة المستشفيات بموجب المواد 

 مع عدم اإلخالل بأي من أحكام القانون التي تناقض ذلك. 395.1065التخاذ إجراء تأديبي بموجب المادة النصاب المقرر أساًسا 

(7) (a  يجب على مكتب تنظيم التأمين إجراء تحقيق حسابات تأمينية في متطلبات الخطة بناء على تجربة الخطة في العام األول من )

 سبيل المثال ال الحصر أصول الخطة والتزاماتها المالية.  تشغيلها وأي معلومات إضافية متاحة، بما في ذلك على

( للعام الضريبي الذي يبدأ  c()5بموجب مثل هذا التحقيق، يجب على مكتب تنظيم التأمين وضع نسبة مساهمة الكيانات الواردة في الفقرة )

ييم حسابات تأمينية ألصول الخطة والتزاماتها المالية . وبعد التقييم المبدئي، يجب أن يطلب مكتب تنظيم التأمين إجراء تق1990يناير  1في 

بصفٍة نصف سنوية على األقل. وبموجب نتائج مثل هذه التقييمات، يجب على مكتب تنظيم التأمين إعداد بيان ينص على نسبة المساهمة 

ة من صافي األقساط المباشرة المكتتبة في أي  بالمائ 0.25(. ولكن يجب أال تزيد النسبة عن c()5السارية على الكيانات الواردة في الفقرة )

 وقت من األوقات.

(bإذا وجد مكتب تنظيم التأمين أن الخطة ال يمكن الحفاظ عليها على أساس سليم من ناحية الحسابات التأمينية بناًء على األنصبة المقرر )  ة

( على أساس نسبي حسب  4ة المقررة المحددة في البند )(، فيجب على المكتب زيادة األنصب5( و)4واالعتمادات الواردة في البندين ) 

 الحاجة. 

يجب على الجمعية إبالغ الهيئة التشريعية بقرارها بشأن التكلفة السنوية للحفاظ على األموال على أساس سليم من ناحية الحسابات  (8)

مستشفيات واألطباء وشركات التأمين ضد اإلصابات  التأمينية. وخالل اتخاذ قرارها، يجب على الجمعية أن تضع في اعتبارها توصيات جميع ال

، يجب على جميع  395.3025والمحامين والمستهلكين وأي جمعيات تمثل مثل هؤالء األشخاص أو الكيانات. ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة 

يد الجمعية بجميع السجالت والمعلومات  المستشفيات وشركات التأمين ضد اإلصابات واإلدارات والمجالس والمفوضيات واللجان التشريعية تزو

ذات الصلة عند الطلب لمساعدة الجمعية على اتخاذ قرارها. ويجب على جميع المستشفيات، بناًء على طلب الجمعية، تزويد الجمعية 

في  بالمعلومات عن أي مولود حي من سجالتها. ويجب أال تشتمل مثل هذه المعلومات على اسم أي طبيب وال اسم أي موظف 

المستشفى وال وكيل وال اسم ولي األمر وال أي معلومات أخرى تحدد هوية الطفل المولود. ويجب استخدام مثل هذه المعلومات التي تم  

الحصول عليها بهذه الطريقة فقط لغرض مساعدة الجمعية ويجب أال تعرض المستشفى ألي مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب الكشف عنها. 

 ( من المادة األولى من دستور الوالية. a)24( والمادة 1)119.07ه المعلومات بخالف ذلك سرية ومعفاة من أحكام المادة ويجب أن تكون هذ

(9) (a في غضون )يوًما من تقديم المطالبة، يجب على الجمعية تقدير القيمة الحالية للتكلفة اإلجمالية للمطالبة، بما في ذلك المبلغ   60

قدم المطالبة ومحامي مقدم المطالبة وأتعاب المحاماة التي تتحملها الجمعية بسبب المطالبة وأي نفقات أخرى  التقديري المطلوب دفعه لم

من المتوقع أن تتحملها الجمعية بشكل معقول فيما يتصل بإجراءات التقاضي ودفع قيمة المطالبة. وألغراض هذا التقدير، يجب على الجمعية 

 ضرار غير االقتصادية.تضمين الحد األقصى من مخصصات األ

(b)   يجب على الجمعية مراجعة هذه التقديرات بصفة ربع سنوية بناًء على التكاليف الفعلية التي يتم تحملها وأي معلومات إضافية تصبح

 الحالي.متاحة للجمعية منذ آخر مراجعة لهذا التقدير. ويجب تخفيض التقدير بمقدار أي مبالغ دفعتها الجمعية وتم تضمينها في التقدير 

(c)  بالمائة من األموال المتاحة واألموال التي ستصبح متاحة للجمعية خالل فترة   80في حال كان إجمالي جميع التقديرات الحالية يساوي

(، يجب على الجمعية عدم قبول أي مطالبات جديدة دون a()7( والفقرة )5( و)4شهًرا التالية من جميع المصادر الواردة في البندين ) 12

موافقة صريحة من الهيئة التشريعية. ويجب أال يمنع أي حكم وارد في هذا المستند الجمعية من قبول أي مطالبة في حال وقوع اإلصابة قبل 

يوًما من تاريخ سريان هذا التعليق، يجب على الجمعية إخطار الحاكم  30شهًرا أو أكثر من تاريخ سريان هذا التعليق. وفي غضون  18

سم مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ومكتب تنظيم التأمين ووكالة إدارة الرعاية الصحية واإلدارة الصحية وإدارة تنظيم والمتحدث با

 األعمال التجارية والمهنية بهذا التعليق. 

(d)  إذا تم حرمان أي شخص من إثبات مطالبة ما ضد الجمعية بسبب الفقرة 
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(c  فيجب أال تمثل الخطة التدبير ).التنفيذي الخاص لمثل هذا الشخص وال ممثله الشخصي وال أولياء أمره وال من يعول وال أقربائه 

؛ المادة 186- 89، الفصل 6؛ المادة 294- 88، الفصل 44؛ المادة 277- 88، الفصل 39؛ المادة 1- 88، الفصل 73المادة –سجل المحفوظات.

، 1؛ المادة 268- 93، الفصل 66؛ المادة 289- 92، الفصل 94؛ المادة 196- 92، الفصل  1ة ؛ الماد149- 92، الفصل 122؛ المادة 33- 92، الفصل 103

؛ المادة 237- 97، الفصل 81؛ المادة 102- 97، الفصل 1807؛ المادة 406- 96، الفصل 426؛ المادة 218 - 94، الفصل 248؛ المادة 85- 94الفصل 

؛ 258- 2003، الفصل 4؛ المادة 401- 2002، الفصل 7؛ المادة 160- 2000، الفصل 227؛ المادة 8- 99، الفصل 288؛ المادة 166- 98، الفصل 167

 .416- 2003، الفصل 84، 79؛ المادتان 261- 2003، الفصل 1901المادة 

التي  ، 20.13، والمادة 404- 2002تم نقل مهام إدارة التأمين إلى إدارة الخدمات المالية أو لجنة الخدمات المالية بموجب الفصل  - مالحظة.1

 . 1- 2003من الفصل  3تم بموجبها إنشاء إدارة التأمين، تم إبطالها بموجب المادة  

من  79. المادة 2003، والذي تم إقراره في الجلسة العادية لعام 258- 2003من الفصل  4حسب التعديل الوارد بموجب المادة  - مالحظة.2

، وتمت  258- 2003من الفصل  4، لم يتم دمج التعديل بموجب المادة 2003ام لع D، والتي تم إقرارها في الجلسة الخاصة 416- 2003الفصل 

والتي تعتبرها الجمعية معفاة من  395.806إضافة النص "أو هؤالء الذين ولدوا في أحد المستشفيات التعليمية كما هو محدد في المادة 

 ".2001إلى العام المالي  1997األنصبة المقررة من العام المالي 

من  79. والمادة 2003، والذي تم إقراره في الجلسة العادية لعام 261- 2003من الفصل  1901حسب التعديل الوارد في المادة  - ة.مالحظ3

- 2003من الفصل  1901، لم يتم دمج التعديل الوارد بموجب المادة 2003لعام  D، والتي تم إقرارها في الجلسة الخاصة 416- 2003الفصل 

 اإلشارة إلى مكتب تنظيم التأمين باإلشارة إلى إدارة التأمين.، والتي استبدلت 261

 ميثاق الشرف المهني.   766.3145

يوليو من كل عام أو قبله، يجب على موظفي الجمعية التوقيع على وتقديم بيان يقر بعدم وجود تضارب مصالح لديهم كما هو   1في يوم  (1)

يجب على جميع الموظفين المحتملين التوقيع على بيان تضارب المصالح وتقديمه  . كشرط للتوظيف، 112محدد في الجزء الثالث من الفصل 

 إلى الجمعية. 

. ألغراض تطبيق  112يخضع المدير التنفيذي وكبار المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة لميثاق الشرف المهني بموجب الجزء الثالث من الفصل   (2)

الفصل   الثالث من  المدير    112الجزء  أو  على أنشطة  اعتبار هؤالء األشخاص مسؤولين  يتم  اإلدارة،  المديرين وأعضاء مجلس  وكبار  التنفيذي 

و،  موظفين عموميين ويتم اعتبار الجمعية وكالتهم. ال يجوز ألحد أعضاء المجلس التصويت على أي إجراء قد يؤول إلى منفعته الخاصة أو ضرره  

التصويت على أي إجراء يعلم أنه سيؤول إلى المصلحة أو الضرر الخاص بأي رب عمل يعمل  (، ال يجوز له  2)112.3143مع عدم اإلخالل بالمادة  

؛ أو تلك الذي يعلم أنها ستؤول  112.312لديه أو إلى جمعية أم أو شركة تابعة أو رب عمل شركة يعمل لديه، بخالف وكالة محددة في المادة  

المسؤول العمومي. وقبل التصويت، يجب على مثل هذا العضو اإلقرار بشكل علني    إلى المصلحة أو الضرر الخاص بأحد أقرباء أو زمالء عمل 

فيه و، في غضون   التصويت  الذي يمتنع عن  التصويت، يفصح عن طبيعة مصلحته كسجل   15للمجلس بطبيعة مصلحته في األمر  بعد  يوًما 

جتماع، والذي يتعين عليه دمج المذكرة في محاضر حكومي في مذكرة يتم تقديمها إلى الشخص المسؤول عن تسجيل محاضر جلسات اال

 الجلسات. 

أو أي قانون آخر، ال يجوز ألي موظف أو عضو في المجلس عن علم قبول، بشكل  112.3149أو المادة  112.3148مع عدم اإلخالل بالمادة  (3)

شخص أو الكيان، والذي يكون لديه عالقة مباشر أو غير مباشر، أي هدية أو مصروفات من شخص أو كيان، أو موظف أو ممثل لمثل ذلك ال

 تعاقدية مع الجمعية أو قيد الدراسة من أجل التعاقد.

 .112.3173و 112.317( لعقوبات واردة بموجب المادتين 3( أو البند )2ويخضع أي موظف أو عضو في المجلس ال يلتزم بالبند ) (4)

أو بعده، بغض النظر عن تاريخ تعيينه، والذي  2022يناير   1تم توظيفه يوم أي شخص من كبار المديرين أو المدير التنفيذي للجمعية والذي  (5)

 تقاعد بعد ذلك أو أنهى خدمته، يحظر عليه تمثيل أي شخص أو كيان أمام الجمعية لمدة عامين بعد تقاعده أو إنهاء خدمته من الجمعية. 

 .134- 2021، الفصل 4المادة –سجل المحفوظات.

 صابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا؛ مجلس اإلدارة. جمعية تعويضات اإل 766.315

(1) (a يجب أن يتولى إدارة خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا مجلس من سبعة مديرين يطلق عليه جمعية )

وكالة أو مجلس أو لجنة تابعة للوالية. مع عدم اإلخالل بأحكام تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا. الجمعية ليست 

 ، مصرح للجمعية باستخدام ختم الوالية. 15.03المادة 

(b)  أعوام أو حتى يتم تعيين وتأهيل من يخلفهم؛ على الرغم من ذلك، ال يجوز أن يخدم   3يجب تعيين المديرين لمدد عضوية متعاقبة مدتها

 أعوام متوالية. 6أحد المديرين ألكثر من 

(c)  :يجب أن يتولى كبير المسؤولين الماليين تعيين المديرين على النحو التالي 

 .7- .2ممثل عن المواطنين ليست له عالقة بأي من المجموعات المحددة في الفقرات الفرعية  .1

 ممثل عن األطباء المشاركين.  .2
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 ممثل عن المستشفيات. .3

 اإلصابات. ممثل عن شركات التأمين ضد  .4

 ممثل عن األطباء بخالف األطباء المشاركين.  .5

 ممثل عن أولياء األمور أو األوصياء القانونيين للطفل المصاب بموجب الخطة. .6

 ممثل عن جمعية دعم لألطفال المعاقين. .7

(2) (aيجوز لكبير المسؤولين الماليين اختيار ممثل األطباء المشاركين من قائمة تحتوي على األقل على ثالثة )  أسماء توصي بها الجمعية

األمريكية ألطباء النساء والتوليد، المنطقة الثانية عشرة؛ وممثل المستشفيات من قائمة تحتوي على األقل على ثالثة أسماء توصي بها 

الجمعية  جمعية مستشفيات فلوريدا؛ وممثل شركات التأمين ضد اإلصابات من قائمة تحتوي على األقل على ثالثة أسماء، توصي بأحدها

األمريكية للتأمين، ويوصي بأحدها مجلس تأمين فلوريدا، وتوصي بأحدها الجمعية األمريكية لشركات التأمين ضد خسائر الممتلكات؛ وممثل 

ها عن األطباء، بخالف األطباء المشاركين، من قائمة تحتوي على ثالثة أسماء توصي بها جمعية طب فلوريدا وقائمة بها ثالثة أسماء توصي ب

جمعية طب تقويم العظام في فلوريدا. وعلى الرغم من ذلك، ال يكون كبير المسؤولين الماليين مطالب بتعيين أحد المرشحين من الجمعيات 

  المعنية. وال يجوز تعيين أحد األطباء المشاركين الوارد اسمهم في عريضة قيد النظر للحصول على تعويض في المجلس. والمدير المعين الذي

بيب مشارك ال يجوز له التصويت على أي أمر من أمور المجلس تتعلق بمطالبة تم قبولها للحصول على حكم تعويض إذا ورد اسم هو ط

( إن أمكن، يجب على كبير المسؤولين الماليين بشكل عاجل إخطار الجمعية المناسبة أو الشخص المناسب bالطبيب في عريضة المطالبة. )

 صدار توصيات عند حدوث أي فراغ، ويجوز إجراء ترشيحات مماثلة لملء الفراغ.( إلaالمحدد في الفقرة )

(c يجوز للحاكم أو كبير المسؤولين الماليين عزل أحد المديرين من منصبه لسوء السلوك أو األعمال المنافية للقانون أو إهمال واجبات )

 (.aلفقرة )منصبه. ويجب ملء أي فراغ ينشأ عن مثل هذا على النحو الموضح في ا

ال يجوز للمديرين الدخول في أي معامالت مع أي عمل تجاري أو ممارسة أي سلطة للخطة إال بناًء على تصويت إيجابي من أربعة   (3)

مديرين. يجب أن يخدم المديرون بدون مرتب ولكن يحق لهم الحصول على تعويضات نظير النفقات الفعلية والضرورية التي تحملها في سبيل 

 . وال يتحمل المديرون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بإدارة الخطة.112.061مهامه الرسمية كمدير للخطة وفق المادة أداء 

 لمديري المجلس الصالحيات التالية: (4)

(a)  .إدارة الخطة 

(b) .إدارة األموال التي يتم جمعها بالنيابة عن الخطة 

(c) .إدارة دفع المطالبات بالنيابة عن الخطة 

(d)  ت وإعادة استثمارات أي أموال فائضة عن الخسائر والنفقات، إذا ظل أي دخل استثماري منها لدى الخطة.توجيه استثمارا 

(e)  .إعادة التأمين على مخاطر الخطة بشكل كلي أو جزئي 

(f)  در رفع الدعاوى القانونية والمثول أمام القضاء كمدعى ومدعى عليه في جميع الدعاوى واإلجراءات القانونية باسم المجلس بنفس ق

 الشخصية الطبيعية.

(g)  .التمتع وممارسة جميع الصالحيات الضرورية أو المناسبة لتحقيق أي أو جميع األغراض التي وضعت الخطة ألجلها 

(h)  .الدخول في التعاقدات كما هو ضروري أو مناسب إلدارة الخطة 

(i) لمالية للخطة وتنفيذ الوظائف الضرورية والمناسبة توظيف أو استبقاء األشخاص كما هو ضروري لتنفيذ المعامالت والمسؤوليات اإلدارية وا

 األخرى التي ال يحظرها القانون.

(j) .اتخاذ اإلجراءات القانونية الضرورية لتفادي دفع قيمة المطالبات غير الصحيحة 

(k) ات، بما في  تعويض أي موظف أو وكيل أو عضو مجلس إدارة أو بديل عنهم أو شخص يتصرف بالنيابة عن الخطة بصفة رسمية، عن النفق

أو  ذلك أتعاب المحاماة واألحكام والغرامات والمبالغ المدفوعة في التسويات والتي تم تحملها في الواقع وبشكل مقبول فيما يتصل بأي دعوى 

بنية   قضية أو إجراء قانوني، بما في ذلك أي استئناف عليها، تنشأ عن صفة هذا الشخص للتصرف بالنيابة عن الخطة، إذا تصرف هذا الشخص

حسنة وبطريقة توحي بشكل منطقي أنه في، أو ليس ضد، مصلحة الخطة ومصلحة وصحة المشارك المصاب بإصابات عصبية متعلقة 

 . بالوالدة، وإذا، بالنسبة إلى أي دعوى جنائية أو إجراء قانوني جنائي، كان لدى هذا الشخص سبب مقبول لالعتقاد بأن تصرفه كان قانونيًا

(5) (aيجوز فقط سح ) .ب األموال على حساب الخطة بناًء على قسيمة تصرح بها الجمعية 

(b)  وتكون جميع الكتب والسجالت وعمليات التدقيق في الخطة مفتوحة 286.011تخضع جميع اجتماعات مجلس اإلدارة لمتطلبات المادة ،

(  1)119.07ممثلها سري ومعفى من أحكام المادة للعامة من أجل التفتيش المقبول، إال أن ملف المطالبة الموجود في حيازة الجمعية أو 

( من المادة األولى من دستور الوالية حتى تنتهي إجراءات التقاضي أو يتم التوصل إلى تسوية بشأن المطالبة، ولكن قد تظل  a)24والمادة 

عنها. يخضع أي كتاب أو سجل أو مستند السجالت الطبية واألجزاء األخرى من ملف المطالبة سرية ومعفاة إذا نص القانون على عدم الكشف  
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(  cأو عملية تدقيق أو أصل حصلت عليه، أو تم إعداده من أجل، أو دفعت مقابله الجمعية، لصالحية مجلس اإلدارة، والذي يكون مسؤوالً عنه. )

على الموقع اإللكتروني  إال أنه في حال عقد اجتماع طوارئ، يجب على الجمعية تقديم إخطار بأي اجتماع للمجلس من خالل منشور 

أيام. ويجب على الجمعية إعداد أجندة قبل الموعد بفترة كافية لضمان إمكانية استالم نسخة من  7للجمعية قبل االجتماع بمدة ال تقل عن 

لى أي مواد أيام بواسطة أي شخص يطلب نسخة ويدفع تكلفتها المقبولة. ويجب نشر األجندة، باإلضافة إ 7األجندة قبل االجتماع بمدة 

جندة  متاحة تتعلق باالجتماع في صورة إلكترونية، باستثناء المعلومات السرية والمعفاة، على الموقع اإللكتروني للجمعية. ويجب أن تحتوي األ

جندة، يجب أال على البنود التي ينبغي النظر فيها وبترتيب العرض ورقم هاتف للعامة ليشاركوا عبر الهاتف في اجتماع المجلس. وبعد إتاحة األ

يتم إدخال تغيير إال لسبب مقبول، كما يراه رئيس االجتماع، ويجب أن يتم النص على ذلك في السجل. ويجب إصدار إخطار بمثل هذا التغيير  

 في أقرب وقت ممكن.

(d)   ضد خيانة األمانة يجب على كل شخص مصرح له باستالم الودائع أو إصدار القسائم أو سحب أو توزيع أي أموال، إصدار ضمان شامل

 بمبلغ يكفي بشكل معقول لحماية أصول الخطة، كما تحدده خطة التشغيل. ويتم دفع تكلفة مثل هذا الضمان من أصول الخطة.

(e)  سنويًا، يجب على الجمعية تقديم التقارير المالية بعد التدقيق ألي مشارك في الخطة بناًء على طلبه، وإلى مكتب تنظيم التأمين التابع

الخدمات المالية، وإلى اللجنة المشتركة للتدقيق التشريعي. ويجب إعداد التقارير بما يتفق مع اإلجراءات المحاسبية المقبولة، ويجب   للجنة

أن تشتمل على المعلومات التي قد تكون مطلوبة لدى مكتب تنظيم التأمين أو اللجنة المشتركة للتدقيق التشريعي. وفي أي وقت حسب  

 لمكتب تنظيم التأمين أو اللجنة المشتركة للتدقيق التشريعي إجراء عملية تدقيق على الخطة.الضرورة، يجوز 

(f)  األموال المحفوظة بالنيابة عن الخطة هي أموال والية فلوريدا. وال يجوز للجمعية استثمار أموال الخطة إال في االستثمارات والسندات

لقيود االستثمار الواردة في تلك المادة. ويتم إيداع كل الدخل الناشئ عن مثل هذه  ، ويجب أن تخضع 215.47المالية الموضحة في المادة 

 االستثمارات في الخطة. ويجوز لمجلس إدارة الوالية استثمار وإعادة استثمار األموال المحفوظة بالنيابة عن الخطة بما يتفق مع اتفاقية

 215.53- 215.44أحكام المواد  ائتمان معتمدة من الجمعية ومجلس إدارة الوالية وفي حدود

يجب على الجمعية أن تقدم سنويًا لكل ولي أمر أو وصي قانوني يحصل على مخصصات بموجب الخطة إما عن طريق البريد أو البريد   (6)

 اإللكتروني قائمًة بالنفقات المستحقة للتعويض بموجب الخطة. 

يناير بعد ذلك. وينبغي أن يشتمل التقرير على ما  1، وكل 2022يناير  1بحلول يجب على الجمعية نشر تقرير على موقعها اإللكتروني  (7)

 يلي: 

(a) .أسماء ومدد عضوية كل عضو في المجلس وعضو في الطاقم التنفيذي 

(b)  .مبلغ التعويض المدفوع إلى كل موظف في الجمعية 

(c) .ملخص بنزاعات وقرارات التعويض 

(d) عالقات. قائمة بنفقات أتعاب المحاماة ومصروفات توطيد ال 

(e)  النفقات األخرى لمواجهة كل مطالبة بموجب الخطة. ويجب حذف أي معلومات تحدد الهوية الشخصية لولي األمر أو الوصي القانوني أو

 المشارك المعني بالمطالبة من هذه القائمة.

حاكم ورئيس مجلس الشيوخ نوفمبر بعد ذلك، يجب على الجمعية إرسال تقرير إلى ال 1أو قبله، وفي كل  2021نوفمبر  1في يوم  (8)

 والمتحدث باسم مجلس النواب وكبير المسؤولين الماليين. ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي: 

(a)   عدد العرائض المقدمة إلى القسم للحصول على تعويضات، وعدد مقدمي المطالبات الحاصلين على أحكام بالتعويض، وعدد مقدمي

 اب رفض التعويض.المطالبات الذين تم رفض تعويضهم، وأسب

(b)  العدد والمبلغ بالدوالر المدفوع كتعويض والمرفوض تعويضه نظير النفقات حسب الفئة وأسباب أي تعويض مرفوض نظير النفقات حسب

 الفئة.

(c)  .متوسط وقت تنفيذ دفع التعويضات نظير النفقات أو رفضها 

(d)  .التوصيات التشريعية لتحسين البرنامج 

(e)  قيد النظر أو تم االنتهاء منها خالل العام والتي تؤثر على الخطة.ملخص بأي إجراءات تقاضي 

(f)  .مبلغ التعويض المدفوع لكل موظف في الجمعية أو أعضاء مجلس اإلدارة 
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(g)  تقرير حسابات تأمينية يتولى إعداده محاسب تأمينات مستقل ويوفر تحليالً 2021نوفمبر  1بالنسبة إلى التقرير المبدئي المستحق يوم ،

 يف التقديرية إلجراء التغييرات التالية على الخطة:للتكال

 جرام. 2.000جرام إلى  2.500تقليل الحد األدنى لألهلية من حيث الوزن عند الوالدة للمشارك في الخطة من  .1

، بدالً من معاًقا تعديل األهلية للمشاركة في الخطة من خالل النص على أن الطفل يجب أن يكون معاًقا ذهنيًا أو بدنيًا بشكل دائم وكبير .2

 ذهنيًا وبدنيًا بشكل دائم وكبير. 

 دوالر لكل عام تقويمي. 2.500دوالر إلى  500زيادة المخصص السنوي الخاص أو مخصص جودة الحياة من  .3

،  427ة ؛ الماد85- 94، الفصل 2؛ المادة 186- 89، الفصل 7؛ المادة 277- 88، الفصل 40؛ المادة 1- 88، الفصل 74المادة –سجل المحفوظات.

؛ المادة 261- 2003، الفصل 1902؛ المادة 409- 98، الفصل 2؛ المادة 113- 98، الفصل 3؛ المادة 102- 97، الفصل 1808؛ المادة 406- 96الفصل 

 .134- 2021، الفصل  5؛ المادة 103- 2014، الفصل 11؛ المادة 8- 2006، الفصل 3

 بالمشاركة في الخطة. إخطار إلى مشاركي طب النساء والتوليد  766.316

كل مستشفى ضمن طاقمها طبيب مشارك وكل طبيب مشارك، بخالف األطباء المقيمين واألطباء المقيمين المساعدين واألطباء تحت  

بالوالدة بوالية (، بموجب خطة تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة c()4)766.314التمرين المعتذرين من األطباء المشاركين بموجب المادة 

فلوريدا، يجب عليها تقديم إخطار إلى مرضى طب النساء والتوليد يوضح البديل المحدود بغض النظر عن المتسبب في الخطأ لإلصابات 

العصبية المتعلقة بالوالدة. ويجب أن يتم تقديم مثل هذا اإلخطار في النماذج التي تقدمها الجمعية، ويجب أن يشتمل على تفسير واضح 

ومختصر لحقوق المريض والقيود المفروضة عليه بموجب الخطة. ويجوز للمستشفى أو الطبيب المشارك اختيار مطالبة المريض بالتوقيع على  

طار نموذج لإلقرار باستالم نموذج اإلخطار. ويمثل توقيع المريض الذي ُيقر باستالم نموذج اإلخطار فرضية غير قاطعة باستيفاء متطلبات اإلخ

(  b()8)395.002المادة. وال حاجة إلى تقديم اإلخطار إلى المريض عندما يكون المريض في حالة طبية طارئة كما تم تحديدها في المادة لهذه 

 أو عندما يكون اإلخطار غير عملي.

، 205؛ المادة  3- 99 ، الفصل 91؛ المادة 113- 98، الفصل 4؛ المادة 186- 89، الفصل 8؛ المادة 1- 88، الفصل 75المادة –سجل المحفوظات.

 .230- 2007الفصل 
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 الملحق "أ": المعدات 

 المعدات –"  أ"الملحق 

 . تشتمل هذه القائمة على بعض المعدات التي تم التصريح بها مسبقًا

 

 دوالر 3000< المعدات    دوالر 3000> المعدات 

 سرير    كرسي أنشطة / مقعد

 (* تركيبات تنقل)رافعة سقف     والكاحل تركيبات تقويم العظام 

 جهاز تواصل    مرتبة ضد الرطوبة 

 سترة ضغط    فيديو / جهاز مراقبة الرضع

 كرسي متحرك كهربائي   كرسي حمام

 (* كراسي )  Firefly   مقعد سيارة 

 (* دراجات) Freedom Concept   طاوالت تغيير حفاضات

 مدرب مشي    كمبيوتر 

 مستشفى سرير     كرسي طعام 

 منحدر دائم   مضخة تغذية 

 مكثف أكسجين محمول    عتبات أرضية  / منحدرات

 جهاز تدفئة حمام سباحة محمول    نظارة 

 منحدر محمول    حلقة ربط للشاحنة المقفلة 

 كرسي بي بود   رافعة هوير 

 سكوتر    ( دوالر 2500الحد ) جهاز تدفئة حوض اغتسال أو حمام سباحة 

 * مؤمنسرير     مرطب 

 مساعد وقوف    *** آيباد

 (*Galileoنظام )  Stim Designs   كرسي متحرك بناقل يدوي 

 مشاية    لفات مطاطية كبيرة 

 جهاز لوحي    رشاشة 

 *Tobii Dynavox   مكثف أكسجين 

 *Trexo   منحدر محمول 

 مساعد مشي    ماكينة شفط محمولة 

    ( دوالر  3000الحد )مولد محمول  

    تأكسج نبضيمقياس 

    قطع غيار للمعدات 

    سماعة طبيب 

    ماكينة شفط 

    أريكة عالج 

    بساط عالج 

    نظام مرحاض

    مع مقابض - حزام نقل 

    نظام سحب عينات بول 

 لديها عالقة ببائع خاص(  NICA) بنود تنص على أن جمعية تعويضات اإلصابات العصبية المرتبطة بالوالدة بوالية فلوريدا *

 دوالر لشراء آيباد 500، لم يعد هناك حد بقيمة  2022/ 1/ 1اعتباًرا من **
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 الملحق "ب": المستلزمات 

 المستلزمات  –الملحق "ب" 

 القائمة على سبيل المثال ال الحصر على بعض المستلزمات التي تم التصريح بها مسبًقا.تشتمل هذه 

 مالبس تكيفية 

 كحول

 طعام رضيع 

 (لحمل مستلزمات الطوارئ) حقيبة ظهر 

 مرايل

 حفاضات معّززة 

 قماش تجشؤ

 مناديل مطهرة

 كريم طفح جلدي 

 ( أعوام  3بعد سن ) حفاضات 

 نظام تنفيس ضغط - أكياس تغذية 

 مجموعة مضخة تغذية

 مالعق تغذية 

 مستلزمات تنظيف أنبوب التغذية

 مكعبات تسلق إسفنجية

 تركيبة حليب 

 شاش

 قفاز 

 مستلزمات أنبوب جي

 قبضات يد 

 خوذة عالج ركوب الحيوانات

 كمامات 

 مسحوق بديل الوجبات

 أزرار ميكي 

 مسحات فم

 قنية أنف 

 فراشي أسنان شفط فموي

 أكسجين
 

 بيديااليت 

 بيروكسيد 

 أجهزة عقلة 

 محلول ملحي 

 معقم

 حذاء لتركيبات تقويم العظام والكاحل 

 جورب لتركيبات تقويم العظام والكاحل

 أكواب تغذية خاصة

 قسطرة شفط

 صينية شفط

 مكمالت

 حقن 

 شريط

 مسحات عناية بالفم

 مستلزمات شق حنجري

 أنابيب شق حنجري

 أكياس قمامة 

 أنابيب 

 ( مع أو بدون شريط) حفاضات تحتية 

 مستلزمات نظام سحب عينات بول 

 أكياس عازلة 

 مناشف وجه

 ( للمعدات أو تركيبة الحليب) مياه 

 بطانية ثقيلة 

 ( أعوام 3بعد سن ) مناديل 
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