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ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຈ່່າຍຄ່າບໍລິໍິການດູແູລິສຸຸຂະພາບໍ ຫຼືື� ໃບໍສຸ່�ງຢາທ່່�ທ່່ານໄດູ້ຮ່ັບໍ ຫຼືື� ມກ່ຳນົດູ ທ່່�ຈ່ະໄດູ້ຮ່ັບໍຈ່າກ 
Kaiser Permanente, ໂຄງການ ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທ່າງການເງນິສຸຳລ່ິບໍການປິ່່�ນປິ່ວົພະຍາດູ (Medical Financial Assistance, MFA)  
ຂອງພວກເຮົັາອາດູຈ່ະສຸາມາດູຊ່່ວຍທ່່ານໄດູ້.

ວິທີເຮັັດວຽກຂອງໂຄງການດັ�ງກ່າວ
• ໂຄງການມ ່“ລິາງວ່ນ” ຊົ່�ວຄາວເພ��ອຊ່່ວຍຜູູ້ສຸ້ະໝ່ັກທ່່�ມເ່ງ��ອນໄຂ ຈ່່າຍຄ່າດູແູລິ ໂດູຍອ່ງໃສຸຄ່ວາມຕ້້ອງການທ່າງການເງິນ ຂອງພວກເຂົາ. 
• ມນ່ສຸາມາດູໃຊ້່ໄດູ້ກ່ບໍຄົນເຈັ່ບໍຂອງ Kaiser Permanente ທ່ກຸຄົນ, ບໍວ່່າທ່່ານຈ່ະເປັິ່ນສຸະມາຊິ່ກ ຫຼືື�ບໍ.່ 
• ຖ້້າໄດູ້ຮ່ັບໍລິາງວ່ນ, ໂຄງການຈ່ະຄຸ້ມຄອງການດູແູລິສຸຸກເສຸນ່ ຫຼືື� ຈ່ຳເປັິ່ນທ່າງການແພດູຈ່າກບໍນ່ດູາຜູູ້້ໃຫ້ຼືບໍລິໍິການປິ່່�ນປິ່ວົຂອງ 

Kaiser Permanente ຫຼືື� ຢູ�ບໍນ່ດູາສຸະຖ້ານທ່່�ປິ່່�ນປິ່ວົຂອງ Kaiser Permanente ໃນໄລິຍະເວລິາທ່່�ກຳນດົູໄວ້. 

ວິທີເຮັັດໃຫ້ຼືມີຄຸີນສົຳມີບັດພຽງພໍ 
ທ່ານຕ້້ອງບັນລຸັໄດ້ຕ້າມີເງ��ອນໄຂທີ�ຕ້້ອງການໃນການມີີສິຳດໄດ້ຮັັບ ດັ�ງຕ່້ໄປິ່ນີ�:* 
 1.  ລິາຍໄດູ້ຂອງຄອບໍຄົວທ່່ງໝົັດູຂອງທ່່ານແມນ່ບໍເ່ກ່ນ 350% 

ຂອງລິະດູ່ບໍຄວາມທຸ່ກຍາກຂອງລ່ິດູຖ້ະບໍານກາງ.
* ໝາຍເຫຼືດ: ຖ້້າລິາຍໄດູ້ຂອງຄອບໍຄົວທ່່ງໝົັດູຂອງທ່່ານແມນ່ຫຼືາືຍກວ່າ 
350% ຂອງລິະດູ່ບໍຄວາມທຸ່ກຍາກຂອງລ່ິດູຖ້ະບໍານກາງ  
ແລິະ/ຫຼືື� ທ່່ານແມ່ນສຸະມາຊິ່ກຂອງ Kaiser Permanente  
ທ່່�ມແ່ຜູ້ນທ່່�ຈ່່າຍແບໍບໍຫຼືື�ດູຜູ້ອ່ນເບໍຍ້ປິ່ະກ່ນໃນລ່ິດູຄາລິິຟໍໍເນຍ,  
ທ່່ານຈ່ະຕ້້ອງບໍນ່ລຸິໃຫ້ຼືໄດູ້ຕ້າມມາດູຖ້ານຂ້າງລຸ່ິມນ່�. 

 2.   ຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍໃນການດູູແລິສຸຸຂະພາບໍທ່່�ຈົ່ກຈ່າກຖົ້ງຂອງຕົ້ນ  
ສຸຳລ່ິບໍການປິ່່�ນປິ່ວົສຸຸກເສຸນ່ ຫຼືື� ຈ່ຳເປັິ່ນທ່າງການແພດູ,  
ການປິ່່�ນປິ່ວົແຂ້ວ ແລິະ ຢາກິນ ໃນໄລິຍະ 12 ເດູ�ອນແມນ່ເທົ່�າກ່ບໍ 
ຫຼືື� ຫຼືາືຍກ່ວາ 10% ຂອງລິາຍໄດູ້ຂອງຄົວເຮັ�ອນທ່່ງໝົັດູຂອງທ່່ານ.

  O   ຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍທ່່�ຈົ່ກຈ່າກຖົ້ງຂອງຕົ້ນລິວມມ ່ການຮ່ັວມຈ່່າຍ,  
ການປິ່ະກ່ນໄພຮ່ັວມ ແລິະ ການຈ່່າຍແບໍບໍຫຼືື�ດູຜູ້ອ່ນເບ້ໍຍປິ່ະກ່ນ. 

  O   ຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍທ່່�ຕ້້ອງຈົ່ກຖົ້ງຂອງຕົ້ນບ່ໍໄດູ້ລິວມເອົາທ່ກຸການຈ່່າຍເງນິ 
ສຸຳລ່ິບໍແຜູ້ນສຸຸຂະພາບໍຂອງທ່່ານເອງ ເຊັ່�ນ:  
ເບໍຍ້ປິ່ະກ່ນປິ່ະຈ່ຳເດູ�ອນຂອງທ່່ານ.

ມີຄີຳຖາມີຫຼືຍັງບ?ໍ 
ສຸຳລ່ິບໍຂມູ້ນເພ່�ມຕ້��ມກ່ຽວກ່ບໍການເຮັັດູໃຫ້ຼືມຄ່ນຸສຸມົບໍດູ່ພຽງພໍ ສຸຳລ່ິບໍໂຄງການ MFA ຫຼືື� ເພ��ອເບໍິ�ງວ່າໂຄງການດູ່�ງກ່າວຮ່ັບໍຈ່່າຍໃຫ້ຼືການບໍລິໍິການ
ດູແູລິສຸຸຂະພາບໍໃດູແດູ່, ເຂົ�າຊົ່ມ www.kp.org/mfa/ncal.

ຖ້າທ່ານບມີ່ີປິ່ະກັນສຸຳຂະພາບ, ທ່ານອາດຈະຕ້້ອງໄດ້ສຳະໝັກເຂ້�າໂຄງການ.
• ເນ��ອງຈ່າກວ່າໂຄງການ MFA ໃຫ້ຼືລິາງວ່ນທ່າງການເງນິພຽງຊົ່�ວຄາວເທົ່�ານ່�ນ, ພວກເຮົັາອາດູຈ່ະຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ຼືທ່່ານສຸະໝ່ັກການຄຸ້ມຄອງທ່່�ຈ່ະ

ຄຸ້ມຄອງທ່່ານໃນໄລິຍະຍາວ. ຊ່່�ງອາດູຈ່ະປິ່ະກອບໍມໂ່ຄງການສຸຸຂະພາບໍຂອງລ່ິດູ ຫຼືື� ເອກະຊົ່ນອ��ນໆ ທ່່�ທ່່ານມສຸ່ດິູໄດູ້ຮ່ັບໍ ເຊັ່�ນ: Medi-Cal ຫຼືື� 
ແຜູ້ນໃຫ້ຼືເງນິອຸດູໜູູນທ່່�ມຢູ່�ໃນຕ້ະຫຼືາືດູປິ່ະກ່ນສຸຸຂະພາບໍ. 

• ພວກເຮົັາອາດູຈ່ະຮ້ັອງຂໃໍຫ້ຼືທ່່ານສຸະແດູງຫຼືື່ກຖ້ານຢັ�ງຢືນວ່າທ່່ານໄດູ້ສຸະໝ່ັກເຂົ�າໃນບໍນ່ດູາໂຄງການເຫຼືືົ�ານ່� ຫຼືື� ຢັ�ງຢນືວ່າທ່່ານໄດູ້ຮ່ັບໍການ
ອະນຸມດູ່ ຫຼືື� ຖ້�ກປິ່ະຕິ້ເສຸດູຈ່າກບໍນ່ດູາໂຄງການດູ່�ງກ່າວ. ແຕ່້ທ່່ານຍງ່ສຸາມາດູໄດູ້ຮ່ັບໍການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທ່າງດູ້ານການເງນິຈ່າກໂຄງການ MFA  
ໃນຂະນະທ່່�ລິຖ້ໍ້າການຕ່້ດູສິຸນໃຈ່ຈ່າກບໍນ່ດູາໂຄງການອ��ນໆເຫຼືືົ�ານ່�. 

• ຖ້້າທ່່ານບໍມ່ກ່ານຄຸ້ມຄອງການດູແູລິສຸຸຂະພາບໍ ແລິະ ຕ້້ອງການຂມູ້ນເພ່�ມຕ້��ມ, ໃຫ້ຼືໂທ່ຫຼືາພວກເຮົັາທ່່� 800-479-5764 (ສຸຳລ່ິບໍ TTY,  
ໂທ່ 711) ເພ��ອຮັຽນຮູ້ັເພ່�ມຕ້��ມກ່ຽວກ່ບໍທ່າງເລິ�ອກໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່່ານ.

350% ຂອງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລັະດັບຄວາມີ
ທກຸຍາກຂອງລັັດຖະບານກາງ (FPG) ປິ່ະຈຳປີິ່ 2021

ຖ້້າຂະໜູາດູ
ຄົວເຮັ�ອນຂອງ

ທ່່ານແມ່ນ: 

ລິາຍໄດູ້ຂອງຄົວເຮັ�ອນຂອງທ່່ານ  
ຕ້້ອງບໍ ່ເກ່ນ:

ລັາຍເດ�ອນ ລັາຍປິ່ ີ
1 $3,757 $45,080
2 $5,081 $60,970
3 $6,405 $76,860
4 $7,729 $92,750
5 $9,053 $108,640
6 $10,378 $124,530

ເຂົ�າຊົ່ມ aspe.hhs.gov/poverty ເພ��ອຊ່ອກຫຼືາ  
ຄຳແນະນຳສຸຳລ່ິບໍຄົວເຮັ�ອນທ່່�ໃຫຼືຍກ່ວ່າ.

ໂຄງການຊ່່ວຍເຫືຼື�ອທາງການເງິນສຳຳລັັບການປ່ິ່�ນປິ່ວົພະຍາດ (MFA) ຂອງ  
Kaiser Permanente

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://aspe.hhs.gov/poverty


 

ທາງອອນລັາຍ • ຕ້��ມຂ້ມູນໃສຸ່ໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ຜູ້າ່ນທ່າງອອນລິາຍທ່່� www.kp.org/mfa/ncal
• ກຽມຕົ້ວສຸະໜູອງຂມູ້ນທ່່ງໝົັດູທ່່�ໄດູ້ລິະບຸໍໄວ້ໃນໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ໃນໜູາ້ຕ້ໄ່ປິ່.

ສົຳ�ງທາງໄປິ່ສຳະນີ

• ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸໃ່ບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ໃນໜູາ້ຕ້ໄ່ປິ່ນ່�. 
• ສຸົ�ງໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກທ່່�ທ່່ານໄດູ້ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸຄົ່ບໍຖ້້ວນແລ້ິວໄປິ່ທ່່�:

  Kaiser Permanente MFA Program  
PO Box 30006 
Walnut Creek, CA 94598

ສົຳ�ງແຟັກັ
• ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸໃ່ບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ໃນໜູາ້ຕ້ໄ່ປິ່ນ່�.
• ແຟັໍກໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກທ່່�ທ່່ານໄດູ້ຕ້��ມຂ້ມູນໃສຸຄົ່ບໍຖ້້ວນແລ້ິວໄປິ່ທ່່� 1-800-687-9901.

ໄປິ່ສົຳ�ງເຖິງທີ�
• ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸໃ່ບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ໃນໜູາ້ຕ້ໄ່ປິ່ນ່�.
•  ໄປິ່ສຸົ�ງໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກທ່່�ທ່່ານໄດູ້ຕ້��ມຂ້ມູນໃສຸຄົ່ບໍຖ້້ວນແລ້ິວທ່່�ຫ້ຼືອງການການເງນິຂອງ

ຄົນເຈັ່ບໍທ່່�ສຸະຖ້ານຂອງ Kaiser Permanente

ໂທຫຼືາພວກເຮ້ັາ
•  ໂທ່ຫຼືາພວກເຮົັາທ່່� 1-800-390-3507 (TTY 711), ວ່ນຈ່່ນ ຫຼືາ ວ່ນສຸຸກ, 8:00 ເຊົ່�າ 

ຫຼືາ 5:00 ໂມງແລິງ ເວລິາມາດູຕ້ະຖ້ານປິ່າຊ່່ຟໍກ່ (Pacific Standard Time, PST). 
• ກຽມຕົ້ວສຸະໜູອງຂມູ້ນທ່່�ໄດູ້ລິະບຸໍໄວ້ໃນໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກ MFA ໃນໜູາ້ຕ້ໄ່ປິ່.

ວິທີສຳະໝກັ
ຖ້້າທ່່ານບໍນ່ລຸິໄດູ້ຕ້າມບໍນ່ດູາເງ��ອນໄຂໃນການມ່ສຸດິູໄດູ້ຮ່ັບໍ, ທ່່ານສຸາມາດູສຸະໝ່ັກໄດູ້ດູ້ວຍຊ່່ອງທ່າງໃດູໜູ່�ງເຫຼືືົ�ານ່�. 

ສິຳ�ງສຳຳຄັນ: ເມ��ອສຸະໝ່ັກທ່າງໄປິ່ສຸະນ ່ຫຼືື� ແຟໍກັ ຫຼືື� ສຸົ�ງໃບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານດູ້ວຍຕົ້ນເອງ, ກະລຸິນາເຮັັດູໃຫ້ຼືແນໃ່ຈ່ວ່າໄດູ້ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸໃ່ບໍຄຳ
ຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກໃຫ້ຼືຫຼືາືຍເທົ່�າທ່່�ທ່່ານສຸາມາດູຕ້��ມໄດູ້. ການຂາດູຂມູ້ນໃດູໜູ່�ງອາດູຈ່ະເຮັັດູໃຫ້ຼືຂ່�ນຕ້ອນການສຸະໝ່ັກມຄ່ວາມຊ່່ກຊ້່າ. 

ສ່ິຳງທ່ີຄາດຫຼືວັງຫັືຼືງຈາກທ່ີທ່ານສຳະໝັກ
ຫຼືື່ງຈ່າກທ່່�ພວກເຮົັາກວດູເບໍິ�ງຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານທ່່�ໄດູ້ຕ້��ມຂມູ້ນໃສຸຄົ່ບໍຖ້້ວນແລ້ິວ, ພວກເຮົັາຈ່ະແຈ້່ງໃຫ້ຼືທ່່ານຊ່າບໍກ່ຽວກ່ບໍຜົູ້ນໄດູ້ຮ່ັບໍໃດູ
ໜູ່�ງຕ້ໄ່ປິ່ນ່�:

• ຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານໄດູ້ຮ່ັບໍການອະນຸມດູ່ແລ້ິວ ແລິະ ທ່່ານຈ່ະໄດູ້ຮ່ັບໍລິາງວ່ນດູ້ານການເງນິ.
• ເພ��ອປິ່ະກອບໍຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານໃຫ້ຼືສຸຳເລັິດູ, ພວກເຮົັາຕ້້ອງການຂມູ້ນ ຫຼືື� ເອກະສຸານເພ່�ມຕ້��ມ ຊ່່�ງທ່່ານສຸາມາດູສຸົ�ງໃຫ້ຼືພວກເຮົັາທ່າງ

ໄປິ່ສຸະນ ່ຫຼືື� ສຸົ�ງດູ້ວຍຕົ້ນເອງ; ອາດູຈ່ະລິວມມຫ່ຼືື່ກຖ້ານຢັ�ງຢືນລິາຍໄດູ້ ຫຼືື� ສຸຳເນາົຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍຕ່້າງໆ ທ່່�ຈົ່ກຈ່າກຖົ້ງຂອງທ່່ານ.
• ຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານຖ້�ກປິ່ະຕິ້ເສຸດູ ແລິະ ເປິ່ນັຫຼືຍງ່ຈ່່�ງຖ້�ກປິ່ະຕິ້ເສຸດູ, ໃນກລໍິະນນ່່�ທ່່ານສຸາມາດູອຸທ່ອນການຕ່້ດູສິຸນໃຈ່ຂອງພວກເຮົັາໄດູ້.

ຕ້້ອງການຄວາມີຊ່່ວຍເຫືຼື�ອບ?ໍ
ຖ້້າທ່່ານມຄ່ຳຖ້າມ ຫຼືື� ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການສຸະໝ່ັກຂອງທ່່ານ, ກະລຸິນາໂທ່ຫຼືາ 1-800-390-3507 (TTY 711), ວ່ນຈ່່ນ ຫຼືາ ວ່ນສຸຸກ,  
8:00 ໂມງເຊົ່�າ ຫຼືາ 5:00 ໂມງແລິງ PST. ທ່່ານຍງ່ສຸາມາດູປິ່ກຶສຸາກ່ບໍທ່່�ປິ່ກຶສຸາທ່າງດູ້ານການເງນິຢູ�ສຸະຖ້ານທ່່�ແຫ່ຼືງໃດູແຫ່ຼືງໜູ່�ງຂອງ 
Kaiser Permanente ໄດູ້. 

http://www.kp.org/mfa/ncal


ຄຳຮ້ັອງຂສໍຳະໝກັເຂ້�າໂຄງການ ຊ່່ວຍເຫືຼື�ອທາງການເງນິສຳຳລັັບການປິ່່�ນປິ່ວົພະຍາດ (MFA)

ຊ່��:  ປິ່ະຫຼືວ່ດູການປິ່່�ນປົິ່ວ #: 

ວ່ນເດູ�ອນປິ່ເ່ກ່ດູ:  / /  ຜູູ້້ຕິ້ດູຕ້ ່#: ( )   ເລິກທ່່ປິ່ະກ່ນສຸງ່ຄົມ (SSN):  - - 

ທ່່�ຢູ�:  

ເມ�ອງ:   ລ່ິດູ:   ລິະຫ່ຼືດູໄປິ່ສຸະນ:່  

ຂະໜາດຂອງຄົວເຮັ�ອນ: ຈ່ຳນວນສຸະມາຊິ່ກຄອບໍຄົວ (ລິວມທ່່ງທ່່ານ) ທ່່�ອາໄສຸຢູ�ໃນເຮັ�ອນ ຂອງທ່່ານ. ອາດູລິວ 
ມມຄູ່່ສຸມົລົິດູ ຫຼືື� ຄູ່ກິນຢູ�ຮ່ັວມກ່ນ, ລູິກ, ຍາດູພ່�ນອ້ງຜູູ້ດູ້ແູລິ ທ່່�ບໍແ່ມນ່ພ່ແມ ່ທ່່�ມຄ່ນຸສຸມົບໍດູ່ພຽງພໍ ແລິະ ອ��ນໆ.

ລັາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮັ�ອນ (ລັາຍເດ�ອນ): ລິາຍໄດູ້ລິວມຍອດູທ່່ງໝົັດູສຸຳລ່ິບໍສຸະມາຊິ່ກຄອບໍຄົວທ່່ງໝົັດູໃນ  
ຄົວເຮັ�ອນ. ໝັາຍເອົາທຸ່ກປິ່ະເພດູລິາຍໄດູ້ທ່່�ນຳໃຊ້່:

  ລິາຍໄດູ້/ຄ່າຈ້່າງຈ່າກການອອກແຮັງງານ
  ລິາຍໄດູ້ຈ່າກທ່ລຸິະກິດູ/ຊ່່ບໍສິຸນໃຫ້ຼືເຊົ່�າ 
   ເງນິຊ່່ວຍເຫຼືື�ອການຫຼືວ່າງງານs/ລິາຍໄດູ້ຄົນພກິານ

  ເງນິຄ່າລ້ິຽງດູ/ູຄ່າລ້ິຽງດູລູູິກ
   ເງນິບໍຳນານ ຫຼືື� ເຂົ�າກະສຸຽນt /ເງນິລິາຍປິ່່
   ລິາຍໄດູ້ປິ່ະກ່ນສຸງ່ຄົມ/ລິາຍໄດູ້ປິ່ະກ່ນສຸງ່ຄົມ  
ເສຸມ່/ເງນິສຸງົເຄາະນກ່ຮົັບໍເກົ�າ

ຄ່າໃຊ້່ຈ່າຍໃນການດູແລັສຸຳຂະພາບ: ຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍທ່່�ຈົ່ກຈ່າກຖົ້ງຕົ້ນເອງທ່່ງໝົັດູ ທ່່�ທ່່ານມໃ່ນໄລິຍະ 12 ເດູ�ອນ  
ສຸຳລ່ິບໍການບໍລິໍິການປ່ິ່�ນປົິ່ວສຸຸກເສຸນ່ ຫຼືື� ຈ່ຳເປັິ່ນທ່າງການແພດູ ທ່່�ສຸະໜູອງໃຫ້ຼືໂດູຍ Kaiser Permanente ຫຼືື�  
ຜູູ້ໃ້ຫ້ຼືບໍລິໍິການດູູແລິສຸຸຂະພາບໍອ��ນໆ. ອາດູຈ່ະລິວມມກ່ານຮ່ັວມຈ່່າຍ, ເງນິມດູ່ຈ່ຳ, ການປິ່ະກ່ນໄພຮ່ັວມ ຫຼືື� ການຈ່່າຍແບໍ 
ບໍຫຼືື�ດູຜູ້ອ່ນເບໍຍ້ປິ່ະກ່ນ ສຸຳລ່ິບໍການມສຸ່ດິູໄດູ້ຮ່ັບໍການບໍລິໍິການດູ້ານການປ່ິ່�ນປົິ່ວພະຍາດູ, ຮ້ັານຂາຍຢາ ຫຼືື� ການປ່ິ່�ນປົິ່ວແຂ້ວ.

ກະລຸັນາລັະບຸຊ່��ສຳະມີາຊິ່ກທຸກຄົນໃນຄົວເຮັ�ອນຂອງທ່ານທີ�ສຳະໝກັເຂ້�າຮ່ັວມີໂຄງການ.
ຊ່�� ວັນເດ�ອນປິ່ເີກີດ ສຳາຍພວົພນັ ປິ່ະຫຼືວັດການປ່ິ່�ນປົິ່ວ #

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
ບມ່ີປີິ່ະກັນໄພແມີນ່ບ?ໍ Kaiser Permanente ສຳາມີາດຊ່່ວຍໄດ້. ຖ້້າທ່່ານບໍມ່ກ່ານຄຸ້ມຄອງການດູແູລິ  
ສຸຸຂະພາບໍ, ພວກເຮົັາສຸາມາດູຊ່່ວຍທ່່ານໃຫ້ຼືເຂົ�າໃຈ່ທ່າງເລິ�ອກຕ່້າງໆຂອງທ່່ານໄດູ້. ໝັາຍໃສຸຫ້່ຼືອງນ່�ຖ້້າທ່່ານ  
ຢາກໃຫ້ຼື Kaiser Permanente ຕິ້ດູຕ້ທ່່່ານເພ��ອປິ່ກຶສຸາຫຼືາລິ�ເຖິ້ງທ່າງເລິ�ອກຕ່້າງໆຂອງທ່່ານ. 

ຂ້າພະເຈົ່�າຂປໍິ່ະກາດູຕ້າມການລົິງໂທ່ດູການໃຫ້ຼືຄວາມເທັ່ດູວ່າ ຂມູ້ນທ່່ງໝົັດູທ່່�ລິະບຸໍໄວ້ຂ້າງເທິ່ງໃນຄຳຮ້ັອງຂສໍຸະໝ່ັກນ່�ແມ່ນເປິ່ນັຄວາມຈິ່ງ ແລິະ  
ຖ້�ກຕ້້ອງທ່ກຸປິ່ະການ. ຂ້າພະເຈົ່�າຍງ່ຮ່ັບໍຮູ້ັ ແລິະ ຕົ້ກລົິງເຫັຼືນດູ່ອ່ກວ່າ ຂ້າພະເຈົ່�າຕ້້ອງໄດູ້ຮ່ັບໍຜູ້ດິູຊ່ອບໍຕ້ ່Kaiser Foundation Health Plan 
and Hospitals ສຸຳລ່ິບໍຈ່ຳນວນເງນິທ່່ງໝົັດູທ່່�ໄດູ້ຮ່ັບໍຈ່າກ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ສຸຳລ່ິບໍຜູ້ະລິິດູຕ້ະພ່ນ  
ແລິະ ການບໍລິໍິການທ່າງການແພດູຕ່້າງໆ ທ່່�ບໍມ່ສຸ່ດິູໄດູ້ຮ່ັບໍພາຍໃຕ້້ໂຄງການ (“ຈ່ຳນວນເງິນທ່່�ເຫຼືື�ອຢູ�”).

ລິາຍເຊັ່ນ:   ວ່ນທ່່:  

ໝາຍເຫຼືດ: ແຜູ້ນສຸຸຂະພາບໍຂອງ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ສຸະຫຼືງວນສຸດິູໃນການນຳໃຊ້່ຂມູ້ນຈ່າກໜູວ່ຍງານ
ການລິາຍງານເຄດິືູດູຂອງຜູູ້້ບໍລິໍິໂພກ ແລິະ ແຫຼືື່ງຂມູ້ນຕ່້າງໆຂອງບຸໍກຄົນທ່່ສຸາມອ��ນໆ ເພ��ອກຳນົດູການມສຸ່ດິູເຂົ�າຮ່ັວມບໍນ່ດູາໂຄງການທ່າງການ
ແພດູຂອງລ່ິດູຖ້ະບໍານກາງ, ຂອງລ່ິດູ ແລິະ ເອກະຊົ່ນ, ລິວມທ່່ງໂຄງການ MFA.
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   ແມນ່ແລ້ິວ, ຕິ້ດູຕ່້ຂ້າພະເຈົ່�າ


