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หากคุณุต้้องการคุวามช่ว่ยเหลืือในการจ่า่ยคุ่าบรกิารดูแูลืสุขุภาพหรอืใบสุ่�งยาท่ี่�คุณุไดู้รบ่ หรอืต้ารางการ นดู่ท่ี่�คุณุไดูร้บ่ จ่าก 
Kaiser Permanente โปรแกรม ผูู้ช้่ว่ยการเงินดูา้นการแพที่ย ์(Medical Financial Assistance, MFA) ของเราสุามารถ
ช่ว่ยคุณุไดู ้

การทำางานของโปรแกรม 
• โปรแกรมให ้“คุ่าต้อบแที่น” ช่่�วคุราว เพื�อช่ว่ยผูู้สุ้มคุ่รท่ี่�มคุ่ณุสุมบติ่้จ่า่ยคุ่ารก่ษาโดูยข้�นอยูก่่บคุวามต้้องการที่างการเงิน

ของพวก เขา 
• มใ่หบ้รกิารแก่ผูู้ป้ว่ยของKaiser Permanente ที่กุคุน ไมว่า่จ่ะเปน็สุมาช่กิหรอืไมก็่ต้าม 
• หากไดูร้บ่คุ่าต้อบแที่น โปรแกรมจ่ะคุรอบคุลืมุไปถ้งการรก่ษาฉุกุเฉิุนหรอืที่างการแพที่ยท่์ี่�จ่ำาเปน็จ่าก Kaiser Permanente 

ผูู้ใ้หบ้รกิารหรอืสุถานท่ี่�ใหบ้รกิารของ Kaiser Permanente ในช่ว่งเวลืาท่ี่�กำาหนดู  

คุณุสมบัติัิท่�ติ�องม ่ 
คุณุติ�องมคุ่ณุสมบัติัิเปน็ไปติามข�อใด้ข�อหน่�งติามท่�กำาหนด้ดั้งต่ิอไปน่�*
 1.  รายไดูร้วมคุรว่เรอืนของคุณุต้้องไมเ่กิน 350% ของ

ระดู่บคุวามอยากจ่นของรฐ่บาลืกลืาง 
* หมายเหติ:ุ หากรายไดูร้วมคุรว่เรอืนของคุณุเกิน 350% 
ของคุวามยากจ่นของรฐ่บาลืกลืางแลืะ/หรอืการเปน็สุมาช่กิ
ก่บ Kaiser Permanente ซ้ำำ�าก่บแผู้นใน แคุลิืฟอรเ์นย่  
คุณุต้้องมคุ่ณุสุมบติ่้ต้ามเกณฑ์์ขา้งล่ืางต่้อไปน่�

 2.   คุ่าใช่จ้่า่ยในการดูแูลืสุขุภาพของคุณุท่ี่�งแบบฉุกุเฉิุนหรอื
การรก่ษาท่ี่�จ่ำาเปน็ที่างการแพที่ย ์การรก่ษาที่างท่ี่นต้กรรม  
แลืะ ที่างยาในช่ว่งระยะเวลืาเกินกวา่ 12 เดูอืนคืุอเท่ี่าก่บ
หรอืมากกวา่ 10% ของรายไดูร้วมคุรว่เรอืนของคุณุ 

  O     คุ่าใช่จ้่า่ยรวมไปถ้ง การรวมจ่า่ยประก่น การหก่ประก่น
รว่ม แลืะ การช่ำาระเงินแบบหก่ลืดูหยอ่น 

  O    คุ่าใช่จ้่า่ยท่ี่�ไมร่วมการจ่า่ยใดู ๆ สุำาหรบ่แผู้นสุขุภาพของ
คุณุเอง อยา่งเช่น่ ระดูบ่พรเ่มย่มแบบรายเดูอืนของคุณุ 

หากคุณุมคุ่ำาถาม  
สุำาหรบ่ขอ้มูลืเพิ�มเติ้มเก่�ยวก่บคุณุสุมบติ่้ของโปรแกรม MFA หรอืเพื�อดูวูา่บรกิารดูแูลืสุขุภาพประเภที่ใดูท่ี่�ต้้องจ่า่ย เขา้ไปท่ี่�  
www.kp.org/mfa/ncal

หากคุณุไมม่ป่ระกันสขุภาพ คุณุอาจจะถก้ขอให�สมคัุร 
• เนื�องจ่ากโปรแกรม MFA ใหคุ่้าต้อบแที่นที่างการเงินช่่�วคุราวเท่ี่าน่�น คุณุอาจ่จ่ะถกูขอใหสุ้มคุ่รเพื�อใหคุ้รอบคุลืมุสุิ�งเหล่ืาน่�น  

ซ้ำ้�งจ่ะคุรอบคุลืมุใหคุ้ณุในระยะยาว ซ้ำ้�งจ่ะรวมไปถ้งโปรแกรมสุขุภาพของที่างรฐ่หรอืเอกช่นท่ี่�คุณุมสุ่ทิี่ธิ์ิ�ไดู้รบ่ - เช่น่ Medi-Cal 
หรอืแผู้นเสุรมิท่ี่�มใ่หใ้นต้ลืาดูประก่นสุขุภา

• เราอาจ่ใหคุ้ณุแสุดูงหล่ืกฐานวา่คุณุไดูสุ้มคุ่รโปรแกรมเหล่ืาน่�แล้ืว หรอืคุณุไดูร้บ่การอนมุติ่้ หรอืถกูพวกเขาปฏิิเสุธิ์ แต่้คุณุ
ยง่จ่ะไดูร้บ่คุวามช่ว่ยเหลืือที่างการเงินจ่ากโปรแกรม MFA ในขณะท่ี่�รอการต่้ดูสุนิใจ่จ่ากโปรแกรมอื�น ๆ เหล่ืาน่� 

• หากคุณุไมม่คุ่วามคุุ้มคุรองดูา้นการดูแูลืสุขุภาพแลืะต้้องการขอ้มูลืเพิ�มเติ้ม ติ้ดูต่้อเราไดูท่้ี่�เบอร ์800-479-5764 (สุำาหรบ่ 
TTY โที่ร 711) เพื�อขอขอ้มูลืเพิ�มเติ้มเก่�ยวก่บต่้วเลืือกการคุุ้มคุรองของคุณุ 

โปรแกรมผู้้�ช่ว่ยทางการเงินด้�านการแพทย ์(MFA) ของ Kaiser Permanente 

350% ของแนวทางคุวามยากจนติาม
รฐับัาลกลางป ี2021 (FPG)

หากขนาดู
คุรว่เรอืน

ของคุณุคืุอ:  

รายไดูคุ้รว่เรอืนของ  
คุณุต้้อง ไมม่ากกวา่: 

รายเดื้อน  รายป ี
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

เขา้ไปท่ี่� aspe.hhs.gov/poverty เพื�อคุ้นหาหล่ืก
เกณฑ์์ สุำาหรบ่คุรว่เรอืนขนาดูใหญ่ ่

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


 

ออนไลน์ 
• กรอกใบสุมคุ่รของ MFA ที่างออนไลืนไ์ดูท่้ี่� www.kp.org/mfa/ncal
• เต้รย่มใหข้อ้มูลืท่ี่�งหมดูต้ามรายการในใบสุมคุ่รของ MFA ในหนา้ต่้อไปน่� 

ทางไปรษณ่ย ์

• กรอกใบสุมคุ่ร MFA จ่ากหนา้ต่้อไปน่� 
• สุง่ใบสุมคุ่รท่ี่�กรอก สุมบูรณ ์แล้ืวไปท่ี่� 

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

แฟกซ์ ์
• กรอกใบสุมคุ่ร MFA จ่ากหนา้ต่้อไปน่�
• แฟกซ้ำ ์ใบสุมคุ่รท่ี่�กรอกสุมบูรณแ์ล้ืวไปท่ี่� 1-800-687-9901

สง่ด้�วยตัิวเอง 
• กรอกใบสุมคุ่ร MFA จ่ากหนา้ต่้อไปน่�
•  สุง่ใบสุมคุ่รท่ี่�กรอกสุมบูรณแ์ล้ืวดูำาเนนิการที่างดูา้นการเงินของผูู้ป้ว่ยไดู้ที่กุ ๆ 

สุถานพยาบาลืของ Kaiser Permanente 

โทรหาเรา 
•  ติ้ดูต่้อเราไดูท่้ี่�เบอร ์1-800-390-3507 (TTY 711) จ่น่ที่รถ้์งศุุกร ์เวลืา  

8.00 น. ถ้ง 17.00 น. PST 
• เต้รย่มใหข้อ้มูลืต้ามรายการในใบสุมคุ่รของ MFA ท่ี่�หนา้ถ่ดูไป 

วธิีก่ารสมคัุร 
หากคุณุสุมบติ่้ของคุณุเปน็ไปต้ามท่ี่�กำาหนดู คุณุสุามารถสุมคุ่รไดูจ้่ากที่กุที่างต่้อไปน่�  

สำาคัุญมาก: หากสุมคุ่รผู้า่นที่างจ่ดูหมายหรอืแฟกซ้ำ ์หรอื สุง่ใบสุมคุ่รดู้วยต่้วเอง กรณุากรอกขอ้มูลืในใบสุมคุ่รใหม้ากท่ี่�สุดุูเท่ี่าท่ี่�
จ่ะที่ำาไดู้ หากขอ้มูลืต้กหล่ืนอาจ่ที่ำาใหก้ระบวนการสุมคุ่รล่ืาช่า้

สิง่ท่่คุวรคุาด้หวงัหลังจากการสมคัุร 
หล่ืงจ่ากท่ี่�เราไดู้ต้รวจ่สุอบใบสุมคุ่รท่ี่�สุมบูรณข์องคุณุแล้ืว เราจ่ะแจ่ง้ใหคุ้ณุที่ราบถ้งผู้ลืล่ืพธิ์ต่์้อไปน่�: 

• ใบสุมคุ่รของคุณุไดูร้บ่การอนมุติ่้แลืะคุณุจ่ะไดู้รบ่คุ่าต้อบแที่นที่างการเงิน 
• เพื�อการสุมคุ่รของคุณุเสุรจ็่สุมบูรณ ์เราต้้องการขอ้มูลืเพิ�มเติ้มหรอืเอกสุาร ซ้ำ้�งคุณุสุามารถสุง่ใหเ้ราไดู้ที่างไปรษณย่ห์รอื

เอามาใหดู้ว้ยต่้วเอง แลืะจ่ะรวมไปถ้งเอกสุารยนืยน่รายไดูห้รอืสุำาเนาคุ่าใช่จ้่า่ยของคุณุ 
• การสุมคุ่รของคุณุถกูปฏิิเสุธิ์แลืะเหต้ผุู้ลืท่ี่�ถกูปฏิิเสุธิ์ ในกรณน่่�คุณุสุามารถอุที่ธิ์รณก์ารต่้ดูสุนิของเราไดู ้

ติ�องการคุวามช่ว่ยเหลือใช่ไ่หม 
หากคุณุมคุ่ำาถามหรอืต้้องการคุวามช่ว่ยเหลืือในการสุมคุ่ร กรณุาติ้ดูต่้อท่ี่�เบอร ์1-800-390-3507 (TTY 711) วน่จ่น่ที่รถ้์งวน่
ศุุกร ์เวลืา 8.00 น. ถ้ง 17.00 น. PST นอกจ่ากน่�คุณุยง่สุามารถพูดูคุยุก่บท่ี่�ปรก้ษาที่างการเงินไดูท้ี่กุสุาขาของ  
Kaiser Permanente

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


ใบัสมคัุรโปรแกรมผู้้�ช่ว่ยทางการเงินด้�านการแพทย ์(MFA) 

ช่ื�อ:   บน่ท้ี่กที่างการแพที่ย#์:  

วน่เกิดู:  / /  เบอรติ์้ดูต่้อ#: ( )  SSN:  - - 

ท่ี่�อยู:่  

เมอืง:   รฐ่:   รหสุ่ไปรษณย่:์  

ขนาด้คุรวัเรอืน: จ่ำานวนสุมาช่กิในคุรอบคุรว่ท่ี่�อาศุ่ยในบา้น(รวมต่้วคุณุ) อาจ่จ่ะรวมถ้งคุู่สุมรสุ  
หรอืคุู่ท่ี่�อยูกิ่นดู้วยก่น บุต้ร แลืะญ่าติ้ผูู้ดู้แูลืท่ี่�ไมใ่ช่พ่อ่แม ่เปน็ต้้น 

รายได้�คุรวัเรอืน(รายเดื้อน): รายไดูร้วมท่ี่�งหมดูของสุมาช่กิคุรอบคุรว่ใน คุรว่เรอืน  
ดูปูระเภที่ของรายไดูท่้ี่�งหมดูเพื�อการสุมคุ่ร: 

  รายไดูจ้่ากการจ่า้งงาน / คุ่าจ่า้ง 
  รายไดูจ้่ากธุิ์รกิจ่ / อสุง่หารมิที่รพ่ยใ์หเ้ช่า่  
   เงินช่ดูเช่ยการว่างงาน / รายไดูคุ้นพกิาร

  คุ่าเล่ื�ยงดู ู/ คุ่าเล่ื�ยงดูบุูต้ร 
   งานบำานาญ่หรอืเกษ่ยณอายุ / รายป ี
   ประก่นสุง่คุม / ประก่น รายไดูเ้สุรมิ / 
สุวสุ่ดิูการที่หารผู้า่นศุ้ก 

คุ่าใช่�จา่ยในการด้แ้ลสขุภาพ: คุ่าใช่จ้่า่ยท่ี่�งหมดูท่ี่�คุณุมใ่นระยะเวลืา 12 เดูอืน  
สุำาหรบ่เหต้ฉุุกุเฉิุนหรอืบรกิารที่างการแพที่ยท่์ี่�จ่ำาเปน็ท่ี่�ใหโ้ดูย Kaiser Permanente  
หรอืผูู้ใ้หบ้รกิารดูแูลืสุขุภาพอื�นๆ อาจ่รวมไปถ้งการช่ำาระเงินรว่ม เงินมดู่จ่ำา คุ่าใช่จ้่า่ย  
รว่มก่น หรอืการหก่เงินท่ี่�จ่า่ยสุำาหรบ่สุทิี่ธิ์ิ�ที่างการแพที่ย ์ที่างยา หรอื บรกิารท่ี่นต้กรรม

กรุณาใสส่มาช่กิในคุรอบัคุรวัของคุรวัเรอืนคุณุทกุคุนเมื�อทำาการสมคัุรโปรแกรม 
ช่ื�อ วนัเกิด้ คุวามสมัพนัธี ์ บันัท่กทางการแพทย ์#

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
ไมม่ป่ระกันใช่ไ่หม  Kaiser Permanente ช่ว่ยคุณุได้� หากคุณุไมม่คุ่วามคุุ้มคุรองดูแูลื  
 สุขุภาพ, เราสุามารถช่ว่ยใหคุ้ณุเขา้ใจ่ในต่้วเลืือกไดู ้กาเคุรื�องหมายถกูช่อ่งน่�หากคุณุ  
ต้้องการให ้Kaiser Permanente ติ้ดูต่้อคุณุเพื�อพูดูคุยุเก่�ยวก่บต่้วเลืือก 

ขา้พเจ่า้ของรบ่รองภายใต้้บที่ลืงโที่ษของการ ใหข้อ้มูลืเท็ี่จ่วา่ขอ้มูลืท่ี่�งหมดูท่ี่�ไดูใ้หไ้วใ้นใบสุมคุ่รขา้งต้้นเปน็จ่รงิแลืะถกูต้้องในที่กุ 
ๆ ดู้าน  ขา้พเจ่า้รบ่ที่ราบแลืะต้กลืงวา่ต้้องรบ่ผู้ดิูช่อบต่้อแผู้น Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals สุำาหรบ่เงิน
จ่ำานวนท่ี่�งหมดูท่ี่�มาจ่าก Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals สุำาหรบ่สุนิคุ้า แลืะบรกิารที่างการแพที่ยท่์ี่�ไมม่สุ่ทิี่ธิ์ิ�
ภายใต้้โปรแกรมน่� (“จ่ำานวนเงินคุงเหลืือ”) 

ลืงช่ื�อ:   วน่ท่ี่�:  

หมายเหติ:ุ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ขอสุงวนสุทิี่ธิ์ิ�เพื�อใช่ข้อ้มูลืจ่ากหนว่ยงานรายงานเคุรดูติ้ผูู้้
บรโิภคุแลืะแหล่ืงขอ้มูลืจ่ากบุคุคุลืท่ี่�สุามเพื�อกำาหนดูคุณุสุมบติ่้สุำาหรบ่รฐ่บาลืกลืาง รฐ่ แลืะโปรแกรมที่างการแพที่ยเ์อกช่น รวม
ไปถ้ง MFA โปรแกรม

________________

$  ______________

$ _______________

   ใช่,่ ติ้ดูต่้อฉุ่น


