
កម្មមវិធីិីជំំនួួយហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�ផ្នែ�ែកវេវិជំជសាស្រ្ដ�ដ (MFA) រប�់ Kaiser Permanente

Please recycle. July 2021



ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូការជំំនួយ�ង់់ថ្លៃ�ៃបើសិវាថែ�ទាំសុំិខភាព ឬបើវជំជ�ញ្ជាជ ថែ�លអ្ននកបានទទួល ឬប្រ�វូបានកំណ�់បើពលបើ�ើម្បីីើទទួលបានពើ 
Kaiser Permanente កម្បីមវធិីើ កម្បីមវធិីើជំំនួយហិិរញ្ញញវ�ុុថែ�នកបើវជំជសាប្រសិដ (Medical Financial Assistance, MFA) រ�ស់ិបើយើង់
ប្រ�ថែហិលជាអាចជួំយអ្ននកបាន។

រវេបៀបផ្នែ�លកម្មមវិធីិី�ំវេ�ីរការ
• កម្បីមវធិីើបើនះ�តល់ជូំននូវ "រង្វាា ន់" ជា�បើ�ត ះអាសិននបើ�ើម្បីីើជួំយអ្ននកដាក់ពាកយសំុិថែ�លមានលកខណៈសិម្បីី�តិសិម្បីប្រសិ� បើ�ើម្បីីើឲ្យយ�ង់់ប្របាក់

សិប្រមា�់ការថែ�ទាំបំើដាយបើ�ង់បើ�តាម្បី�ប្រម្បីវូការហិិរញ្ញញវ�ុុរ�ស់ិពួកបើ�។ 
• កម្បីមវធិីើបើនះ�ឺ�ំបើណើ រការសិប្រមា�់អ្ននកជំំងឺ់រ�ស់ិ Kaiser Permanente ទាំងំ់អ្នស់ិ មិ្បីនថាអ្ននកជាសិមាជិំកឬអ្ន�់បើទ។ 
•  ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�វូបាន�តល់ឱ្យយ កម្បីមវធិីើបើនះនឹឹងធានាទាំងំស្រុ�ងុ ឬដោ�យផ្នែ�ែកដោ�ើការ�ដោ��ះ ��ន្ទាា ន់ ឬការថែ�ទាំចំាំបំាច់ថែ�នកបើវជំជសាប្រសិតពើអ្ននក

�តល់បើសិវា Kaiser Permanente ឬបើ�តាម្បីម្បីនាើរ Kaiser Permanente សិប្រមា�់រយៈបើពលជាក់លាក់។ 

វេធីើី�ូចវេម្មេចវេ�ីបមានួលកខ�ៈ�ម្មបត្ថុេិស្រ្ដ�ប់ស្រ្ដ�ន់ួ
អ្នែកស្រ្ដត្ថុវូិផ្នែត្ថុបំវេ�ញតាម្មលកខខ�ឌ មួ្មយកែ�ងចំវេ�ម្មលកខខ�ឌ ត្ថុស្រ្ដម្មវូិ�ូចខាងវេស្រ្ដកាម្ម៖
 1.  ចំណូលប្រ�សួារសិរ�ុរ�ស់ិអ្ននក�ឺមិ្បីនបើលើសិពើ 400%ថ្លៃនកប្រមិ្បី�ភាពប្រកើប្រករ�ស់ិសិហិព័នធបើទ។

ប្រ�សិិនបើ�ើទំហំិ
ប្រ�សួាររ�ស់ិ

អ្ននកមានចំនួន៖

វេ�លការ�៍ផ្នែ�នាំកំស្រ្ដមិ្មត្ថុភា�ស្រ្ដកីស្រ្ដករប�់�ហិ�័នួធឆ្នាំែ  ំ2021 
រង្វាើ ន់ួ 100% �ស្រ្ដមាប់
ស្រ្ដ�ក់ចំ�ូលស្រ្ដ�សួារ
��លស្រ្ដបចាំឆំ្នាំែ  ំឬទាប

ជាង 200% នៃនួ
វេ�លការ�៍ផ្នែ�នាំំ
កស្រ្ដមិ្មត្ថុភា�ស្រ្ដកីស្រ្ដករប�់

�ហិ�័នួធ

រង្វាើ ន់ួ 75% �ស្រ្ដមាប់
ស្រ្ដ�ក់ចំ�ូលស្រ្ដ�សួារ��ល

ស្រ្ដបចាំឆំ្នាំែ រំវាង 201% និួង 300% 
នៃនួវេ�លការ�៍ផ្នែ�នាំកំស្រ្ដមិ្មត្ថុ

ភា�ស្រ្ដកីស្រ្ដករប�់�ហិ�័នួធ

រង្វាើ ន់ួ 50% �ស្រ្ដមាប់
ស្រ្ដ�ក់ចំ�ូលស្រ្ដ�សួារ��ល
ស្រ្ដបចាំឆំ្នាំែ រំវាង 301% និួង 

350% នៃនួវេ�លការ�៍ផ្នែ�នាំំ
កស្រ្ដមិ្មត្ថុភា�ស្រ្ដកីស្រ្ដករប�់�ហិ�័នួធ

រង្វាើ ន់ួ 25% �ស្រ្ដមាប់
ស្រ្ដ�ក់ចំ�ូលស្រ្ដ�សួារស្រ្ដបចាំឆំ្នាំែ ំ
រវាង 351% និួង 400% នៃនួ
វេ�លការ�៍ផ្នែ�នាំកំស្រ្ដមិ្មត្ថុ
ភា�ស្រ្ដកីស្រ្ដករប�់�ហិ�័នួធ

1 $25,760 $25,761 �ល់ $38,640 $38,641 �ល់ $45,080 $45,081 �ល់ $51,520
2 $34,840 $34,841 �ល់ $52,260 $52,261 �ល់ $60,970 $60,971 �ល់ $69,680
3 $43,920 $43,921 �ល់ $65,880 $65,881 �ល់ $76,860 $76,861 �ល់ $87,840
4 $53,000 $53,001 �ល់ $79,500 $79,501 �ល់ $92,750 $92,751 �ល់ $106,000
5 $62,080 $62,081 �ល់ $93,120 $93,121 �ល់ $108,640 $108,641 �ល់ $124,160
6 $71,160 $71,161 �ល់ $106,740 $106,741 �ល់ $124,530 $124,531 �ល់ $142,320

សូិម្បីចូលបើ�បើ�ហិទំព័រ aspe.hhs.gov/poverty បើ�ើម្បីីើរក បើ�លការណ៍ថែណន្ទាសំិប្រមា�់ប្រ�សួារធំីៗ។

 2.   ការចំ�យបើលើការថែ�ទាំសុំិខភាពបើចញពើបើ�បើ�ៅ រ�ស់ិអ្ននកសិប្រមា�់ភាពអាសិនន ឬការថែ�ទាំចំាំបំាច់�ន្ទាា ន់ខាង់បើវជំជសាប្រសិត ការថែ�ទាំំ
បើធីមញ និង់ថាន  ំកនងុ់រយៈបើពល 12 ថែខ �ឺបើសិមើ ឬបើប្រចើនជាង់ 10% ថ្លៃនប្របាក់ចំណូលប្រ�សួារសិរ�ុរ�ស់ិអ្ននក។

  O    ការចំ�យបើចញពើបើ�បើ�ៅ រមួ្បី�ញ្ញូូលទាំងំ់ការជួំយ�ង់់ ការជួំយធាន្ទារ៉ាា�់រង់ និង់ការទូទាំ�់កា�់កង់បើ�េង់ៗ។ 
  O   ការចំ�យបើចញពើបើ�បើ�ៅ មិ្បីនរ៉ា�់�ញ្ញូូលការ�ង់់ប្របាក់ន្ទាន្ទាសិប្រមា�់ថែ�នការសុិខភាពរ�ស់ិអ្ននកផ្ទាា ល់បើទ �ូចជា�ុពាលាភប្រ�ចាំថំែខ

រ�ស់ិអ្ននកជាបើ�ើម្បី។
ស្រ្ដប�ិនួវេបីអ្នែកមិ្មនួមានួការធានាំរ៉ាាប់រង��ខភា�វេ� អ្នែកអាចស្រ្ដត្ថុវូិ�នួត្ថុស្រ្ដម្មវូិឱ្យយដាក់ពាកយ��ំ។

• បើដាយសារកម្បីមវធិីើ MFA �តល់ជូំនថែ�ការ�តល់រង្វាា ន់ហិិរញ្ញញវ�ុុ�បើ�ត ះអាសិនន �ូបើចនះបើយើង់អាច�ប្រម្បីវូឱ្យយអ្ននកប្រ�វូដាក់ពាកយសំុិការធាន្ទារ៉ាា�់រង់ 
ថែ�លនឹង់ធាន្ទារ៉ាា�់រង់អ្ននកកនងុ់រយៈបើពលថែវង់។ វាអាចរមួ្បី�ញ្ញូូលទាំងំ់កម្បីមវធិីើសុិខភាពសាធារណៈ ឬឯកជំនបើ�េង់បើទៀ�ថែ�លអ្ននកអាចមាន
លកខណៈសិម្បីី�តិទទួលបាន - �ូចជា Medicaid ឬថែ�នការឧ��មុ្បីភធីនថែ�លមានបើ�បើលើទើ�ារធាន្ទារ៉ាា�់រង់សុិខភាព។ 

• បើយើង់អាចបើសិនើឲ្យយអ្ននក�ង្វាា ញបើយើង់នូវភសិតតុាង់ថែ�លអ្ននកបានដាក់ពាកយសំុិកនងុ់កម្បីមវធិីើទាំងំ់បើនះ ឬភសិតតុាង់ថែ�លអ្ននកប្រ�វូបានយល់ប្រពម្បី ឬ
��ិបើសិធី។ �ៅុថែនតអ្ននកបើ�ថែ�អាចទទួលបានជំំនួយហិិរញ្ញញវ�ុុពើកម្បីមវធិីើ MFA ខណៈបើពលរង់់ចាំបំើសិចកតើសិបើប្រម្បីចពើកម្បីមវធិីើទាំងំ់បើនះបើ�េង់បើទៀ�។ 

មានួ�ំ�ួរផ្នែម្មនួវេ�?
សិប្រមា�់ព័�៌មាន�ថែនមុ្បីអំ្នពើ�ុណសិម្បីី�តិប្រ��់ប្រ�ន់ទទួលបានកម្បីមវធិីើ MFA ឬ បើ�ើម្បីីើ�ឹង់អំ្នពើបើសិវាថែ�ទាំសុំិខភាពមួ្បីយ� ថែ�លវាប្រ�វូ
�ង់់ប្របាក់ សូិម្បីចូលបើម្បីើលបើ�ហិទំព័រ www.kp.org/mfa/nw បើ�ទូរស័ិពាម្បីកបើលខ 1-800-813-2000 (TTY 711)។
សិប្រមា�់ព័�៌មាន�ថែនមុ្បីអំ្នពើការធាន្ទារ៉ាា�់រង់ថែ�នកសុិខភាព សូិម្បីបើ�ទូរស័ិពាម្បីកពួកបើយើង់តាម្បីរយៈបើលខ 1-800-479-5764 (TTY 711)។

កម្មមវិធីិីជំំនួួយហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�ផ្នែ�ែកវេវិជំជសាស្រ្ដ�ដ (MFA) រប�់ Kaiser Permanente



 

តាម្មអ្ន�ីនួវេធីី�ិត្ថុ
• �ំបើពញសំិណំុពាកយសំុិ MFA តាម្បីអុ្នើនបើធីើណិ�បើ�បើ�ហិទំព័រ www.kp.org/mfa/nw
• ប្រ�វូបើប្រ�ៀម្បីខៃួនបើ�ើម្បីីើ�តល់នូវព័�៌មានទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លបានដាក់បើ�បើលើពាកយសំុិ MFA បើ�

ទំព័រ�ន្ទាា �់។

ជួំបជាមួ្មយ 
អ្នែកស្រ្ដបឹកាវេ�បល់ 
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�

• ជួំ�ជាមួ្បីយអ្ននកប្រ�ឹកាបើ��ល់ថែ�នកហិិរញ្ញញវ�ុុបើ�អ្ន�រ�មួ្បីយថែ�លបើយើង់បានកំណ�់ 
ថ្លៃ�ៃច័នា�ល់ថ្លៃ�ៃសុិប្រក បើមាៅ ង់ 8:30 ប្រពឹក �ល់ 5:00 លាៃ ច បើមាៅ ង់សិដង់់ដារបាៅ សុិើហិាិក 
(Pacific Standard Time, PST)។

• ប្រ�វូបើប្រ�ៀម្បីខៃួនបើ�ើម្បីីើ�តល់នូវព័�៌មានទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លបានដាក់បើ�បើលើពាកយសំុិ MFA បើ�
ទំព័រ�ន្ទាា �់។

�ូម្ម�ូរ�័�ទម្មកវេយីង

•  ទូរស័ិពាម្បីកបើយើង់តាម្បីរយៈបើលខ 1-800-813-2000 (TTY 711), ថ្លៃ�ៃច័នា�ល់
ថ្លៃ�ៃសុិប្រក បើមាៅ ង់ 8:30 ប្រពឹក�ល់បើមាៅ ង់ 5:00 លាៃ ច PST។

• ប្រ�វូបើប្រ�ៀម្បីខៃួនបើ�ើម្បីីើ�តល់នូវព័�៌មានទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លបានដាក់បើ�បើលើពាកយសំុិ MFA បើ�
ទំព័រ�ន្ទាា �់។

�ូម្មវេ�ើីវាជា�ំប�ស្រ្ដត្ថុ

• សូិម្បី�ំបើពញពាកយសំុិកម្បីមវធិីើ MFA បើ�បើលើទំព័រ�ូចខាង់បើប្រកាម្បី។ 
• បើ�ើើពាកយសំុិថែ�លបាន�ំបើពញជូំនបើ�៖  

  Kaiser Permanente MFA Program 
500 NE Multnomah St. 
Portland, OR 97236

វេ�ើី�ូរសារ
• សូិម្បី�ំបើពញពាកយសំុិកម្បីមវធិីើ MFA បើ�បើលើទំព័រ�ូចខាង់បើប្រកាម្បី។
• បើ�ើើទូរសារនូវពាកយសំុិថែ�លបាន�ំបើពញច�់រ�ស់ិអ្ននកបើ� 877-829-3547។

យកវាម្មកដាក់ផ្ទាទ ល់

• សូិម្បី�ំបើពញពាកយសំុិកម្បីមវធិីើ MFA បើ�បើលើទំព័រ�ូចខាង់បើប្រកាម្បី។
•  សូិម្បីយកសំុិរ�ស់ិអ្ននកថែ�លបាន�ំបើពញរចួជាមួ្បីយនឹង់�ុ�គលិកចុះបើ�ម ះ (ការចុះបើ�ម ះ) 

បើ�ឯអា�រ Kaiser Permanente �មួ្បីយ។ សិប្រមា�់ការមានសំិណួរអំ្នពើ MFA 
សូិម្បីបើ�ទូរស័ិពាបើ�កាន់ថែ�នកបើសិវា�បើប្រម្បីើសិមាជិំកបើលខ 503-813-2000។

�ំខាន់ួ៖ បើ�បើពលដាក់ពាកយតាម្បីអ្ននឡាញ សំិ�ុប្រ� ឬទូរសារ ឬយកពាកយសំុិរ�ស់ិអ្ននកម្បីកដាក់បើដាយផ្ទាា ល់ សូិម្បីប្របាក�ថាអ្ននក�ំបើពញ
ពាកយសំុិឲ្យយបានលអតាម្បីថែ�លអ្ននកអាចបើធីាើបាន។ ព័�៌មាន�ថែ�ល�ម នអាចពនាបើពល�ំបើណើ រការថ្លៃនការដាក់ពាកយបាន។ 

អ្នើីផ្នែ�លស្រ្ដត្ថុវូិរំ�ឹង��កបនាំទ ប់�ីអ្នែកដាក់ពាកយ��ំ
�ន្ទាា �់ពើបើយើង់ពិនិ�យបើម្បីើលពាកយសំុិថែ�លបាន�ំបើពញច�់រ�ស់ិអ្ននក បើយើង់នឹង់ប្របា�់អ្ននកឱ្យយ�ឹង់លទធ�លមួ្បីយ�ូចខាង់បើប្រកាម្បី៖

• ពាកយសំុិរ�ស់ិអ្ននកប្រ�វូបានយល់ប្រពម្បីបើហិើយអ្ននកនឹង់ទទួលបានលិខិ�ជូំន�ំណឹង់ការ�តល់ហិិរញ្ញញវ�ុុ។
• បើ�ើម្បីីើ�ំបើពញពាកយសំុិរ�ស់ិអ្ននក បើយើង់ប្រ�វូការព័�៌មាន�ថែនមុ្បី ឬប្រកដាសិសាន ម្បី ថែ�លអ្ននកអាចបើ�ើើម្បីកបើយើង់ជាសំិ�ុប្រ� ឬយកម្បីកឲ្យយបើយើង់

បើដាយផ្ទាា ល់។ បើនះអាចរមួ្បី�ញ្ញូូលនូវភសិតុតាង់ថ្លៃនប្របាក់ចំណូល ឬសំិបើ�ចម្បីៃង់ថ្លៃនការចំ�យបើចញពើបើ�បើ�ៅ រ�ស់ិអ្ននក។
• ពាកយសំុិរ�ស់ិអ្ននកប្រ�វូបាន��ិបើសិធី និង់មូ្បីលបើហិ�ុថែ�លវាប្រ�វូបាន��ិបើសិធី ថែ�លកនងុ់ករណើ បើន្ទាះអ្ននកអាច�តឹង់ឧទធរណ៍ការសិបើប្រម្បីចចិ�តរ�ស់ិ

បើយើង់បាន។
ស្រ្ដត្ថុវូិការជំំនួួយ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំិណួរ�មួ្បីយ ឬប្រ�វូការជំំនួយកនងុ់ការដាក់ពាកយសំុិបើនះ សូិម្បីទូរស័ិពាបើ� 1-800-813-2000 (TTY 711) ថ្លៃ�ៃច័នា
រហិ�ូ�ល់ថ្លៃ�ៃសុិប្រក បើមាៅ ង់ 8:30 ប្រពឹក �ល់ បើមាៅ ង់ 5:00 លាៃ ច PST។

រវេបៀបដាក់ពាកយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ំបើពញតាម្បីលកខខណឌ ថ្លៃនសិិទធទិទួលបាន អ្ននកអាចដាក់ពាកយតាម្បីវធិីើទាំងំ់បើនះបាន។ 



ពាកយ��ំកម្មមវិធីិីជំំនួួយហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�វេវិជំជសាស្រ្ដ�េ (MFA)

បើ�ម ះ   កំណ�់ប្រតាបើវជំជសាប្រសិដ #៖  

ថ្លៃ�ៃថែខឆ្នាំន កំំបើណើ �៖  / /  បើលខទាំក់ទង់៖ ( )   បើលខសិនដសុិិខសិង់គម្បី (SSN)៖  - - 

អាសិយដាា ន៖ 

ទើប្រកងុ់៖   រ�ា៖   ហិេុើ�កូ�៖ 

�ំហំិស្រ្ដ�សួារ៖ ចំនួនសិមាជិំកប្រ�សួារ (រមួ្បីទាំងំ់អ្ននក) ថែ�លរស់ិបើ�កនងុ់�ាះ រ�ស់ិអ្ននក។ អាចរ៉ា�់�ញ្ញូូលទាំងំ់�តើ/
 ប្រ�ពនធ ឬថ្លៃ��ូកនងុ់�ាះថែ�លមានសិិទធិ កូនៗ ញា�ិសិន្ទាត នអ្ននកថែ�ទាំ ំថែ�លមិ្បីនថែម្បីនជាឪពុកមាដ យ ។ល។

ចំ�ូលស្រ្ដ�សួារ (ស្រ្ដបចាំផំ្នែខ)៖ ប្របាក់ចំណូលសិរ�ុសិប្រមា�់សិមាជិំកប្រ�សួារទាំងំ់អ្នស់ិបើ�កនងុ់ 
ប្រ�សួារ។ សូិម្បី�ូសិប្រ�បើភទប្របាក់ចំណូលទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លពាក់ព័នធ៖ 

 ប្របាក់ចំណូល/ប្របាក់ឈ្នួនលួការង្វារ
 ប្របាក់ចំណូលពាណិជំជកម្បីម/អ្នចលនប្រទពយជួំល 
  អ្ន�បុ្រ�បើ�ជំន៍ថែ�នក�ម នការង្វារបើធីាើ / 
ប្របាក់ចំណូលពិការភាព

 ប្របាក់អា�រកិចូ/ការឧ��មុ្បីភកូន
  ប្របាក់បើសាធីននិវ�តន៍ ឬប្របាក់ចូលនិវ�ត ន៍/
ប្របាក់�ំ�ច់ឆ្នាំន ំ
  ប្របាក់ចំណូលសិនតិសុិខសិង់គម្បី/ថែ�នក សិនតិសុិខ
�ថែនមុ្បី/អ្ន�បុ្រ�បើ�ជំន៍ថែ�នកអ្ន�ើ�យុទធជំន

ការចំ�យវេលីការផ្នែ�ទា�ំ�ខភា�៖ ការចំ�យបើចញពើបើ�បើ�ៅ សិរ�ុមានបើលើសិពើរយៈបើពល 12 ថែខ  
សិប្រមា�់បើសិវាសិបើ�ង្វាគ ះ�ន្ទាា ន់ ឬបើសិវាចាំបំាច់ខាង់បើវជំជសាប្រសិតថែ�លប្រ�វូបាន�តល់បើដាយ Kaiser Permanente  
ឬអ្ននក�តល់បើសិវាថែ�ទាំសុំិខភាពបើ�េង់បើទៀ�។ អាចរ៉ា�់�ញ្ញូូលទាំងំ់ប្របាក់ជួំយ�ង់់ ប្របាក់�បើញ្ញញើ  ការសិហិការថ្លៃ�ៃធាន្ទារ៉ាា�់រង់ ឬការទូទាំ�់ថែ�លអាចកា�់កង់បានសិប្រមា�់បើសិវាកម្បីមបើវជំជសាប្រសិត  
ឱ្យសិ�សុាន ឬបើសិវាបើធីមញថែ�លមានសិិទធិទទួលបាន។ 

�ូម្មរ៉ាយនាំម្ម�មាជិំកទាងំអ្ន�់កែ�ងស្រ្ដ�សួាររប�់អ្នែកផ្នែ�លដាក់ពាកយ�ស្រ្ដមាប់កម្មមវិធីិីវេនួះ។
វេ�ម ះ នៃ�ៃផ្នែខឆ្នាំែ កំំវេ�ីត្ថុ �ំនាំក់�ំនួង វេលខកំ�ត់្ថុស្រ្ដតាវេវិជំជសាស្រ្ដ�េ

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
មិ្មនួមានួការធានាំរ៉ាាប់រង? Kaiser Permanente អាចជួំយ�នួ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិ្បីនមានការធាន្ទារ៉ាា�់រង់  
ការថែ�ទាំសុំិខភាពបើទ បើយើង់អាចជួំយអ្ននកឱ្យយយល់អំ្នពើជំបើប្រម្បីើសិរ�ស់ិអ្ននកបាន។ សូិម្បី�ូសិកនងុ់ប្រ�អ្ន�់បើនះ  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ចង់់ឱ្យយ Kaiser Permanente ទាំក់ទង់អ្ននកបើ�ើម្បីីើពិភាកាអំ្នពើជំបើប្រម្បីើសិរ�ស់ិអ្ននក។

ខើុំសូិម្បីប្រ�កាសិបើដាយសិម្បីី�ថា រ៉ាល់ព័�៌មានទាំងំ់អ្នស់ិ ថែ�លមានថែចង់ខាង់បើលើបើ�កនងុ់ពាកយសំុិបើនះ �ឺជាព័�៌មានពិ� និង់ប្រ�ឹម្បីប្រ�វូ និង់បើពញបើលញ
ទាំងំ់ប្រសិងុ់។ ខើុំក៏ទទួលសាគ ល់ និង់យល់ប្រពម្បី�ង់ថែ�រថា ខើុំមានការទទួលខុសិប្រ�វូចំបើពាះថែ�នការសុិខភាពមូ្បីលនិធិី Kaiser Foundation 
Health Plans and Hospitals សិប្រមា�់ចំនួនទឹកប្របាក់ទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លជំំពាក់ Kaiser Foundation Health Plans and Hospitals 
និង់ម្បីនាើរបើពទយសិប្រមា�់�លិ��ល និង់បើសិវាបើវជំជសាប្រសិត ថែ�លមិ្បីនមានលកខណៈសិម្បីី�តិបើ�បើប្រកាម្បីកម្បីមវធិីើបើនះ ("ចំនួនទឹកប្របាក់ថែ�លបើ�
បើសិសិសិល់")។

ហិ�បុើលខា៖   កាល�របិើចេទ៖  

ចំ�៖ំ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals រកាសិិទធបិើប្រ�ើព័�៌មានពើភាន ក់ង្វាររ៉ាយការណ៍ឥណទាំនអ្ននកបើប្រ�ើប្របាស់ិ និង់ប្រ�ភព
ព័�៌មានភា�ើទើ�ើបើ�េង់បើទៀ�បើ�ើម្បីីើកំណ�់ពើលកខណៈសិម្បីី�តទិទួលបានកម្បីមវធិីើបើវជំជសាប្រសិត សិហិព័នធ រ�ា និង់ឯកជំន រមួ្បីទាំងំ់កម្បីមវធិីើ MFA។

________________

$ _______________

$ _______________

  បាទ/ចាំសិ សូិម្បីទាំក់ទង់ខើុំ


