
  DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 

P-02483AR (12/2019) 
 

 Fiscal Employer Agent (FEA)بطاقة نتائج 
 األسئلة المتكررة

 
 ؟نتائجالما الغرض من بطاقة 

ي اخت�ار الالغرض من بطاقة 
بناًء ع� العوامل األ��� أهم�ة  IRIS consultant agency (ICA)نتائج هو مساعدتك �ن

ن تجاە البالنسبة لك. تمنحك بطاقة  الخاص بهم. كما توفر بطاقة  FEAنتائج معلومات عن مدى شعور األعضاء الحاليني
 من بينهم. المتوفرة لك لالخت�ار  ICAsنتائج معلومات االتصال وحقائق أخرى عن ال

 
ي بطاقة 

ي المعلومات المضمنة �ن
 نتائج ؟المن أين تأي�

ي قسم استب�ان المشارك من استب�ان رضا المشارك 
ي المعلومات المضمنة �ن

ي حقائق المنظمة  2018تأي�
الخاص بالوال�ة. وتأي�

ي قسم المعلومات اإلضاف�ة من 
ًة.  FEAsالمضمنة �ن  مبا��

 
 ما هو استب�ان رضا المشارك؟

ن بكل  استب�ان رسل إ� األعضاء الحاليني
ُ
لجمع التعل�قات المتعلقة  FEAرضا المشارك هو مجموعة سن��ة من األسئلة ت

ن مع  FEAبتج��تهم  الخاص  FEAالخاص بهم. وتجمع الوال�ة إجابات االستب�ان وتحللها ال�تشاف مدى سعادة المشاركني
ي مساعدتهم ع� تلب�ة احت�اجاتهم.  FEAبهم ومدى جودة 

 �ن
 

 ما معىن غ�ي ر�ح�ة ور�ح�ة؟
ي بطاقة 

. والمنظمة غ�ي ال��ح�ة �ي مجموعة منظمة ألغراض MCOنتائج الن�ع الذي تمثله كل ال�صف قسم ن�ع الوكالة �ن
. أما المنظمة ال��ح�ة، ف�ي  ن خالف تول�د األر�اح وال يتم توز�ــــع أي جزء من دخل المنظمة فيها ع� المدي��ن أو المسؤولني

كة تعمل بغ ي األر�اح. ��  رض جين
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FEA  بطاقة نتائجFiscal Employer Agent (FEA) بطاقة نتائج 
 دل�ل اإلجراءات

 استب�ان المشارك

 إجما�ي الرضا اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام ب�انات من أسئلة االستب�ان التال�ة:  - 2018استب�ان الرضا 

 الخاص بك عندما تحتاج إل�ه؟ fiscal employer agentهل �مكنك االتصال بـ .1
ي تحتاجها من  .2  الخاص بك؟ fiscal employer agentكم مرة حصلت ع� المساعدة الي�
حها لك  .3 ي ���  ؟fiscal employer agentما مدى وض�ح األش�اء الي�
 عند االستماع إل�ك؟ fiscal employer agentما مدى اهتمام  .4
ام  .5  عند معاملتك؟ fiscal employer agentما مدى اح��
 الخاص بك؟ fiscal employer agentإجماًال، ما مدى حبك لـ .6

 
 

 نظام التصن�ف
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" أو "مرض�ة للغا�ة". النسبة المئ��ة ل�ل أج��ة أسئلة 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي
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 االستجابة اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام ب�انات من أسئلة االستب�ان التال�ة:  - 2018استب�ان الرضا 

 الخاص بك عندما تحتاج إل�ه؟ fiscal employer agentهل �مكنك االتصال بـ .1
ي تحتاجها من كم مرة حصلت ع� المساعدة  .2 الخاص  fiscal employer agentالي�

 بك؟
 

 
 نظام التصن�ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 أو "مرض�ة للغا�ة". النسبة المئ��ة ألج��ة أسئلة االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي

 جودة التواصل اإلجراء
 

 مصدر الب�انات
 

 درجة مجمعة باستخدام ب�انات من أسئلة االستب�ان التال�ة:  - 2018استب�ان الرضا 

حها لك  .1 ي ���  ؟Fiscal Employer Agentما مدى وض�ح األش�اء الي�
 عند االستماع إل�ك؟ Fiscal Employer Agentما مدى اهتمام  .2
ام ما مدى  .3  عند معاملتك؟ Fiscal Employer Agentاح��

 
 

 نظام التصن�ف
 
 
 
 
 
 
 
 

 "مرض�ة للغا�ة". النسبة المئ��ة ألج��ة أسئلة االستب�ان الـ"مرض�ة جًدا" أو 
 

 التصن�ف نجوم الدرجة
 ممتاز 5 100.0% - 90.0%
 ج�د جًدا 4 89.9% - 80.0%
 ج�د 3 79.9% - 70.0%
 متوسط 2 69.9% - 60.0%
ء 1 60.0% >  �ي

 


