ໂຄງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວພະຍາດ (MFA) ຂອງ
Kaiser Permanente
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ໂຄງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວພະຍາດ (MFA) ຂອງ
Kaiser Permanente
ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຈ່່າຍຄ່່າບໍໍລິິການດູູແລສຸຸຂະພາບ ຫຼືື� ໃບສັ່່ງ� ຢາທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ຮັັບ ຫຼືື� ມີີກຳຳນົົດ ທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບຈາກ
Kaiser Permanente, ໂຄງການ ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວພະຍາດ (Medical Financial Assistance, MFA)
ຂອງພວກເຮົົາອາດຈະສາມາດຊ່່ວຍທ່່ານໄດ້້.

ວິິທີີເຮັັດວຽກຂອງໂຄງການດັ່່�ງກ່່າວ
•
•
•

ໂຄງການມີີ “ລາງວັັນ” ຊົ່່�ວຄາວເພື່່� ອຊ່່ວຍຜູ້້�ສະໝັັກທີ່່�ມີີເງື່່�ອນໄຂ ຈ່່າຍຄ່່າດູູແລ ໂດຍອີີງໃສ່່ຄວາມຕ້້ອງການທາງການເງິິນ ຂອງພວກເຂົົາ.
ມັັນສາມາດໃຊ້້ໄດ້້ກັັບຄົົນເຈັັບຂອງ Kaiser Permanente ທຸຸກຄົົນ, ບໍ່່ວ່່າທ່່ານຈະເປັັນສະມາຊິິກ ຫຼືື�ບໍ່.່

ຖ້້າໄດ້້ຮັັບລາງວັັນ, ໂຄງການຈະຄຸ້້�ມຄອງການດູູແລສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ຈຳຳເປັັນທາງການແພດຈາກບັັນດາຜູ້້�ໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການປີ່່�ນປົົວຂອງ
Kaiser Permanente ຫຼືື� ຢູ່່�ບັັນດາສະຖານທີ່່�ປີ່�ນ
່ ປົົວຂອງ Kaiser Permanente ໃນໄລຍະເວລາທີ່່�ກຳຳນົົດໄວ້້.

ວິິທີີເຮັັດໃຫ້້ມີຄຸ
ີ ຸນສົົມບັັດພຽງພໍໍ

ທ່່ານຕ້້ອງບັັນລຸຸໄດ້້ຕາມເງື່່�ອນໄຂທີ່່� ຕ້້ອງການໃນການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບ ດັ່່�ງຕໍ່່ໄປນີ້້� :*
1.	ລາຍໄດ້້ຂອງຄອບຄົົວທັັງໝົົດຂອງທ່່ານແມ່່ນບໍ່່ເກີີນ 300%
300% ຂອງຄຳຳແນະນຳຳກ່່ຽວກັັບລະດັັບຄວາມ
ຂອງລະດັັບຄວາມທຸຸກຍາກຂອງລັັດຖະບານກາງ.
ທຸຸກຍາກຂອງລັັດຖະບານກາງ (FPG) ປະຈຳຳປີີ 2021
2. 	ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນການດູູແລສຸຸຂະພາບທີ່່�ຈົົກຈາກຖົົງຂອງຕົົນ
ສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ຈຳຳເປັັນທາງການແພດ,
ລາຍໄດ້້ຂອງຄົົວເຮືືອນຂອງທ່່ານ
ຖ້້າຂະໜາດ
ການປິ່່�ນປົົວແຂ້້ວ ແລະ ຢາກິິນ ໃນໄລຍະ 12 ເດືືອນແມ່່ນເທົ່່�າກັັບ
ຄົົວເຮືືອນຂອງ
ຕ້້ອງບໍ່່ ເກີີນ:
ຫຼືື� ຫຼຼາຍກ່່ວາ 10% ຂອງລາຍໄດ້້ຂອງຄົົວເຮືືອນທັັງໝົົດຂອງທ່່ານ.
ທ່່ານແມ່່ນ:
ລາຍເດືືອນ
ລາຍປີີ
		 O ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍທີ່່�ຈົົກຈາກຖົົງຂອງຕົົນລວມມີີ ການຮ່່ວມຈ່່າຍ,
1
$3,705
$44,460
ການປະກັັນໄພຮ່່ວມ ແລະ ການຈ່່າຍແບບຫຼຸຸ�ດຜ່ອ
່ ນເບ້້ຍປະກັັນ.
2
$5,010
$60,120
		
O ຄ່່າໃຊ້້ຈ່າ
່ ຍທີ່່�ຕ້ອ
້ ງຈົົກຖົົງຂອງຕົົນບໍ່່ໄດ້້ລວມເອົົາທຸຸກການຈ່່າຍເງິິນ
3
$6,315
$75,780
ສຳຳລັັບແຜນສຸຸຂະພາບຂອງທ່່ານເອງ ເຊັ່່�ນ:
4
$7,620
$91,440
ເບ້້ຍປະກັັນປະຈຳຳເດືືອນຂອງທ່່ານ.
5
$8,925
$107,100
ມີີຄຳຳຖາມຫຍັັງບໍໍ?
6
$10,230
$122,760
ສຳຳລັັບຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມຕື່່� ມກ່່ຽວກັັບການເຮັັດໃຫ້້ມີີຄຸນ
ຸ ສົົມບັັດພຽງພໍໍ ສຳຳລັັບ
ເຂົ້້�າຊົົມ aspe.hhs.gov/poverty ເພື່່� ອຊອກຫາ
ໂຄງການ MFA ຫຼືື� ເພື່່� ອເບິ່່� ງວ່່າໂຄງການດັ່່�ງກ່່າວຮັັບຈ່່າຍໃຫ້້ການ
ຄຳຳແນະນຳຳສຳຳລັັບຄົົວເຮືືອນທີ່່�ໃຫຍ່່ກວ່່າ.
ບໍໍລິິການດູູແລສຸຸຂະພາບໃດແດ່່, ເຂົ້້�າຊົົມ
www.kp.org/mfa/hawaii.
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີປ
ີ ະກັັນສຸຸຂະພາບ, ທ່່ານອາດຈະຕ້້ອງໄດ້້ສະໝັັກເຂົ້້�າໂຄງການ.
•

•

•

ເນື່່� ອງຈາກວ່່າໂຄງການ MFA ໃຫ້້ລາງວັັນທາງການເງິິນພຽງຊົ່່�ວຄາວເທົ່່�ານັ້້ນ
ັ ການຄຸ້້�ມຄອງທີ່່�ຈະ
� , ພວກເຮົົາອາດຈະຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ທ່່ານສະໝັກ
ຄຸ້້�ມຄອງທ່່ານໃນໄລຍະຍາວ. ຊຶ່່�ງອາດຈະປະກອບມີີໂຄງການສຸຸຂະພາບຂອງລັັດ ຫຼືື� ເອກະຊົົນອື່່� ນໆ ທີ່່�ທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບ ເຊັ່່�ນ: QUEST ຫຼືື�
ແຜນໃຫ້້ເງິິນອຸຸດໜູູນທີ່່�ມີີຢູ່່�ໃນຕະຫຼຼາດປະກັັນສຸຸຂະພາບ.
ພວກເຮົົາອາດຈະຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ທ່່ານສະແດງຫຼັັ�ກຖານຢັ້້�ງຢືືນວ່່າທ່່ານໄດ້້ສະໝັັກເຂົ້້�າໃນບັັນດາໂຄງການເຫຼົ່່��ານີ້້� ຫຼືື� ຢັ້້�ງຢືືນວ່່າທ່່ານໄດ້້ຮັັບການ
ອະນຸຸມັັດ ຫຼືື� ຖືືກປະຕິິເສດຈາກບັັນດາໂຄງການດັ່່�ງກ່່າວ. ແຕ່່ທ່່ານຍັັງສາມາດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງດ້້ານການເງິິນຈາກໂຄງການ MFA
ໃນຂະນະທີ່່�ລໍຖ້
ໍ ້າການຕັັດສິິນໃຈຈາກບັັນດາໂຄງການອື່່�ນໆເຫຼົ່່��ານີ້້� .
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີີການຄຸ້້�ມຄອງການດູູແລສຸຸຂະພາບ ແລະ ຕ້້ອງການຂໍ້້ມູູນເພີ່່�ມຕື່່� ມ, ໃຫ້້ໂທຫາພວກເຮົົາທີ່່� 800-479-5764 (ສຳຳລັັບ TTY,
ໂທ 711) ເພື່່� ອຮຽນຮູ້້�ເພີ່່�ມຕື່່� ມກ່່ຽວກັັບທາງເລືືອກໃນການຄຸ້້�ມຄອງຂອງທ່່ານ.

ວິິທີີສະໝັັກ
ຖ້້າທ່່ານບັັນລຸຸໄດ້້ຕາມບັັນດາເງື່່�ອນໄຂໃນການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບ, ທ່່ານສາມາດສະໝັັກໄດ້້ດ້້ວຍຊ່່ອງທາງໃດໜຶ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້� .

ທາງອອນລາຍ

ເຂົ້້�າພົົບ ທີ່່� ປຶກ
ຶ ສາ
ທາງດ້້ານການເງິິນ

•
•

•

ເຂົ້າພົບທີ່ປຶ ກສາທາງດ້ານການເງິນຢູ່ ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາທີ່ກຳນົດໄວ້, ວັນຈັນ
ຫາ ວັນສຸກ, 8:30 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ ເວລາມາດຕະຖານປາຊີີຟິິ ກ (Hawaii
Standard Time, HST) .
ກຽມຕົົວສະໜອງຂໍ້້ມູູນທັັງໝົົດທີ່� ່ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປ.

•

ໂທຫາພວກເຮົົາທີ່່� 808-432-7940 ຫຼືື� 1-800-598-5928 (TTY 711), ວັັນຈັັນ ຫາ
ວັັນສຸຸກ, 8:30 ເຊົ້້�າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ HST.

•

ກຽມຕົົວສະໜອງຂໍ້້ມູູນທີ່່�ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປ.

•

ຕື່່� ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປນີ້້� .

•

ສົ່່ງ� ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທີ່່�ທ່່ານໄດ້້ຕື່່�ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ຄົົບຖ້້ວນແລ້້ວໄປທີ່່�:
	Kaiser Permanente MFA Program
Business Services
3288 Moanalua Road
Honolulu, HI 96819

•

ຕື່່� ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປນີ້້� .

ສົ່່�ງທາງໄປສະນີີ

ໄປສົ່່�ງເຖິິງທີ່່�

ກຽມຕົົວສະໜອງຂໍ້້ມູູນທັັງໝົົດທີ່� ່ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປ.

•

ໂທຫາພວກເຮົົາ

ສົ່່�ງແຟັັກ

ຕື່່� ມຂໍ້້ມູນ
ູ ໃສ່່ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ຜ່່ານທາງອອນລາຍທີ່່� www.kp.org/mfa/hawaii

•

ແຟັັກໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທີ່່�ທ່າ່ ນໄດ້້ຕື່່�ມຂໍ້້ມູນ
ູ ໃສ່່ຄົບ
ົ ຖ້້ວນແລ້້ວໄປທີ່່� 1-206-877-0640.

•

ຕື່່� ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັກ
ັ MFA ໃນໜ້້າຕໍ່່ໄປນີ້້� .

•

ໄ ປສົ່່ງ� ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທີ່່�ທ່າ່ ນໄດ້້ຕື່່�ມຂໍ້້ມູນ
ູ ໃສ່່ຄົບ
ົ ຖ້້ວນແລ້້ວທີ່່�ຫ້ອ
້ ງການບໍໍລິກ
ິ ານທຸຸລະກິິດຢູ່່�
ສະຖານທີ່່�ແຫ່່ງໃດໜຶ່່�ງຂອງ Kaiser Permanente

ສິ່່� ງສຳຳຄັັນ: ເມື່່� ອສະໝັັກທາງໄປສະນີີ ຫຼືື� ແຟັັກ ຫຼືື� ສົ່່ງ� ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຂອງທ່່ານດ້້ວຍຕົົນເອງ, ກະລຸຸນາເຮັັດໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າໄດ້້ຕື່່�ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ໃບຄຳຳ
ຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກໃຫ້້ຫຼຼາຍເທົ່່�າທີ່່�ທ່່ານສາມາດຕື່່� ມໄດ້້. ການຂາດຂໍ້້ມູູນໃດໜຶ່່�ງອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ຂັ້້�ນຕອນການສະໝັກ
ັ ມີີຄວາມຊັັກຊ້້າ.
ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສະໝັກ
ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່�ພວກເຮົົາກວດເບິ່່� ງຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຂອງທ່່ານທີ່່�ໄດ້້ຕື່່�ມຂໍ້້ມູູນໃສ່່ຄົົບຖ້້ວນແລ້້ວ, ພວກເຮົົາຈະແຈ້້ງໃຫ້້ທ່່ານຊາບກ່່ຽວກັັບຜົົນໄດ້້ຮັັບໃດ
ໜຶ່່�ງຕໍ່່ໄປນີ້້� :
•
•

•

ຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸມັັດແລ້້ວ ແລະ ທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບລາງວັັນດ້້ານການເງິິນ.

ເພື່່� ອປະກອບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຂອງທ່່ານໃຫ້້ສຳຳເລັັດ, ພວກເຮົົາຕ້້ອງການຂໍ້້ມູູນ ຫຼືື� ເອກະສານເພີ່່�ມຕື່່� ມ ຊຶ່່�ງທ່່ານສາມາດສົ່່ງ� ໃຫ້້ພວກເຮົົາທາງ
ໄປສະນີີ ຫຼືື� ສົ່່ງ� ດ້້ວຍຕົົນເອງ; ອາດຈະລວມມີີຫຼັັ�ກຖານຢັ້້�ງຢືືນລາຍໄດ້້ ຫຼືື� ສຳຳເນົົາຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍຕ່່າງໆ ທີ່່�ຈົົກຈາກຖົົງຂອງທ່່ານ.

ຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຂອງທ່່ານຖືືກປະຕິິເສດ ແລະ ເປັັນຫຍັັງຈຶ່່�ງຖືືກປະຕິິເສດ, ໃນກໍໍລະນີີນີ້້� ທ່່ານສາມາດອຸຸທອນການຕັັດສິິນໃຈຂອງພວກເຮົົາໄດ້້.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?
ຖ້້າທ່່ານມີີຄຳຳຖາມ ຫຼືື� ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ໃນການສະໝັກ
ັ ຂອງທ່່ານ, ກະລຸຸນາໂທຫາ 1808-432-7940 ຫຼືື� 1-800-598-5928
(TTY 711), ວັັນຈັັນ ຫາ ວັັນສຸຸກ, 8:30 ໂມງເຊົ້້�າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ HST. ທ່່ານຍັັງສາມາດປຶຶກສາກັັບທີ່່�ປຶກ
ຶ ສາທາງດ້້ານການເງິິນຢູ່່�ສະຖານທີ່່�
ແຫ່່ງໃດແຫ່່ງໜຶ່່�ງຂອງ Kaiser Permanente ໄດ້້.

ຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກເຂົ້້�າໂຄງການ ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວພະຍາດ (MFA)
ຊື່່� :

ປະຫວັັດການປິ່່�ນປົົວ #:

ວັັນເດືືອນປີີເກີີດ:

/

/

ຜູ້້�ຕິິດຕໍ່່ #: (

ເລກທີີປະກັັນສັັງຄົົມ (SSN):

)

-

-

ທີ່່�ຢູ່່�: 
ເມືືອງ:

ລັັດ:

ລະຫັັດໄປສະນີີ: 

ຂະໜາດຂອງຄົົວເຮືືອນ: ຈຳຳນວນສະມາຊິິກຄອບຄົົວ (ລວມທັັງທ່່ານ) ທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ໃນເຮືືອນ ຂອງທ່່ານ. ອາດລວ
ມມີີຄູ່່�ສົົມລົົດ ຫຼືື� ຄູ່່�ກິິນຢູ່່�ຮ່່ວມກັັນ, ລູູກ, ຍາດພີ່່�ນ້ອ
້ ງຜູ້້�ດູແ
ູ ລ ທີ່່�ບໍ່ແ
່ ມ່່ນພໍ່່ ແມ່່ ທີ່່�ມີີຄຸນ
ຸ ສົົມບັັດພຽງພໍໍ ແລະ ອື່່� ນໆ.

________________

ລາຍໄດ້້ຂອງຄົົວເຮືືອນ (ລາຍເດືືອນ): ລາຍໄດ້້ລວມຍອດທັັງໝົົດສຳຳລັັບສະມາຊິິກຄອບຄົົວທັັງໝົົດໃນ
ຄົົວເຮືືອນ. ໝາຍເອົົາທຸຸກປະເພດລາຍໄດ້້ທີ່� ່ນຳຳໃຊ້້:
ລາຍໄດ້້/ຄ່່າຈ້້າງຈາກການອອກແຮງງານ
ລາຍໄດ້້ຈາກທຸຸລະກິິດ/ຊັັບສິິນໃຫ້້ເຊົ່່�າ

ເງິິນຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ການຫວ່່າງງານs/ລາຍໄດ້້ຄົນ
ົ ພິິການ

ເງິິນຄ່່າລ້້ຽງດູູ/ຄ່່າລ້້ຽງດູູລູູກ

ເງິິນບຳຳນານ ຫຼືື� ເຂົ້້�າກະສຽນt/ເງິິນລາຍປີີ

ລາຍໄດ້້ປະກັັນສັັງຄົົມ/ລາຍໄດ້້ປະກັັນສັັງຄົົມ
ເສີີມ/ເງິິນສົົງເຄາະນັັກຮົົບເກົ່່�າ

$________________

ຄ່່າໃຊ້້ຈ່າ່ ຍໃນການດູູແລສຸຸຂະພາບ: ຄ່່າໃຊ້້ຈ່າ່ ຍທີ່່�ຈົກ
ົ ຈາກຖົົງຕົົນເອງທັັງໝົົດ ທີ່່�ທ່າ່ ນມີີໃນໄລຍະ 12 ເດືືອນ
ສຳຳລັັບການບໍໍລິກ
ິ ານປິ່່ນ
� ປົົວສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ຈຳຳເປັັນທາງການແພດ ທີ່່�ສະໜອງໃຫ້້ໂດຍ Kaiser Permanente ຫຼືື�
ຜູ້້�ໃຫ້້ບໍລິ
ໍ ກ
ິ ານດູູແລສຸຸຂະພາບອື່່� ນໆ. ອາດຈະລວມມີີການຮ່່ວມຈ່່າຍ, ເງິິນມັັດຈຳຳ, ການປະກັັນໄພຮ່່ວມ ຫຼືື� ການຈ່່າຍແບ
ບຫຼຸຸ�ດຜ່ອ
່ ນເບ້້ຍປະກັັນ ສຳຳລັັບການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການບໍໍລິກ
ິ ານດ້້ານການປິ່່ນ
� ປົົວພະຍາດ, ຮ້້ານຂາຍຢາ ຫຼືື� ການປິ່່ນ
� ປົົວແຂ້້ວ.

$________________

ກະລຸຸນາລະບຸຸຊື່່�ສະມາຊິິກທຸຸກຄົົນໃນຄົົວເຮືືອນຂອງທ່່ານທີ່່� ສະໝັັກເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການ.
ຊື່່� 	ວັັນເດືືອນປີີເກີີດ	ສາຍພົົວພັັນ	ປະຫວັັດການປິ່່�ນປົົວ #
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ບໍ່່ມີປ
ີ ະກັັນໄພແມ່່ນບໍໍ? Kaiser Permanente ສາມາດຊ່່ວຍໄດ້້. ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ມີີການຄຸ້້�ມຄອງການດູູແລ
ສຸຸຂະພາບ, ພວກເຮົົາສາມາດຊ່່ວຍທ່່ານໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈທາງເລືືອກຕ່່າງໆຂອງທ່່ານໄດ້້. ໝາຍໃສ່່ຫ້້ອງນີ້້� ຖ້້າທ່່ານ
ຢາກໃຫ້້ Kaiser Permanente ຕິິດຕໍ່ທ່
່ ່ານເພື່່� ອປຶຶກສາຫາລືືເຖິິງທາງເລືືອກຕ່່າງໆຂອງທ່່ານ.

ແມ່່ນແລ້້ວ, ຕິິດຕໍ່ຂ້
່ າ້ ພະເຈົ້້�າ

ຂ້້າພະເຈົ້້�າຂໍໍປະກາດຕາມການລົົງໂທດການໃຫ້້ຄວາມເທັັດວ່່າ ຂໍ້້ມູູນທັັງໝົົດທີ່� ່ລະບຸຸໄວ້້ຂ້້າງເທິິງໃນຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັກ
ັ ນີ້້� ແມ່່ນເປັັນຄວາມຈິິງ ແລະ
ຖືືກຕ້້ອງທຸຸກປະການ. ຂ້້າພະເຈົ້້�າຍັັງຮັັບຮູ້້� ແລະ ຕົົກລົົງເຫັັນດີີອີີກວ່່າ ຂ້້າພະເຈົ້້�າຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ Kaiser Foundation Health Plan
and Hospitals ສຳຳລັັບຈຳຳນວນເງິິນທັັງໝົົດທີ່� ່ໄດ້້ຮັັບຈາກ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ສຳຳລັັບຜະລິິດຕະພັັນ
ແລະ ການບໍໍລິິການທາງການແພດຕ່່າງໆ ທີ່່�ບໍ່ມີີສິ
່ ດ
ິ ໄດ້້ຮັັບພາຍໃຕ້້ໂຄງການ (“ຈຳຳນວນເງິິນທີ່່�ເຫຼືື�ອຢູ່່�”).
ລາຍເຊັັນ:

ວັັນທີີ: 

ໝາຍເຫດ: ແຜນສຸຸຂະພາບຂອງ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ສະຫງວນສິິດໃນການນຳຳໃຊ້້ຂໍ້ມູ
້ ູນຈາກໜ່່ວຍງານ
ການລາຍງານເຄຼຼດິິດຂອງຜູ້້�ບໍລິ
ໍ ິໂພກ ແລະ ແຫຼ່່�ງຂໍ້້ມູູນຕ່່າງໆຂອງບຸຸກຄົົນທີີສາມອື່່�ນໆ ເພື່່� ອກຳຳນົົດການມີີສິິດເຂົ້້�າຮ່່ວມບັັນດາໂຄງການທາງການ
ແພດຂອງລັັດຖະບານກາງ, ຂອງລັັດ ແລະ ເອກະຊົົນ, ລວມທັັງໂຄງການ MFA.

