Kaiser Permanente ဆေး�းဘက်် ဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အပံ့့� (MFA) အစီီ အစဉ််

Please recycle. February 2021

Kaiser Permanente ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အပံ့့� (MFA) အစီီ အစဉ််
Kaiser Permanente မှှ ရရှိိ�သော�ာ သို့့�မဟုုတ်် ရရှိိ�ရန်် စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းညွှှန်းး�စာာများ�း�အတွွက််
ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရန်် သင်် အကူူအညီီ လိုု�အပ််ပါါက ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င်ရာ
် ာ ငွေ�ေကြေး��း ထော�ာက််ပံ့့�မှုု (Medical Financial Assistance ,MFA)
အစီီအစဉ််သည်် သင့််�ကိုု� ကူူညီနိုု�င်
ီ သည်
်
။်

အစီီ အစဉ်် မည််ကဲ့့�သို့� ့ အလုုပ်် လုုပ်် ပါါသလဲဲ။
•

အစီီအစဉ််သည်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီသော�ာ လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�အားး� သူူတို့့�၏ ငွေ�ေကြေး��းလိုု�အပ်် ချျက််များ�း�အပေါ်�် မူူတည််၍ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုအတွွက််
ပေး�းချေ�ေရန်် ကူူညီီသည့်�် ယာာယီီ“ ဆုု” များ�း�ကိုု� ပေး�းသည််။

•
•

သင််သည်် အသင်းး�ဝင်် ဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ� မဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ� Kaiser

အကယ််၍ ချီးး��မြှ�ှင့်�ခံံ
် ရပါါက အစီီ အစဉ််သည်် Kaiser

Permanente ၏ လူူနာာအားး�လုံးး��အတွွက်် ရရှိိ�နိုု�င််သည််။

Permanente ပံ့့�ပိုးး��သူူများ�း�မှှ သို့့�မဟုုတ်် Kaiser Permanente ဆေး�းရုံံ�များ�း�မှှ

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အချိိ �န််ကာာလအတွွက်် အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းကုုသမှုု လိုု�အပ်် သော�ာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုများ�း�ကိုု� အကြုံး�း��ဝင််လိိမ့်�မည်
်
်။

ဘယ််လို�ု အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မှီီ� မလဲဲ

အော�ာက်် ပါါ အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ မှုုဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ်် ချျက်် များ�း�အနက်် တစ်် ခုုကိုု� သင်် ပြ�ည့််�မှီီ�ရမည်် -

1.	သင််၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေသည်် ဖက််ဒရယ်် ဆင်းး�ရဲဲ နွမ်းးွ �ပါးး�
မှုု၏ 350% ထက််မပိုု�ရပါါ။
*မှှတ််ချျက်် - အကယ််၍ သင််၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အိိမ််ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေသည််
ဖက််ဒရယ််ဆင်းး�ရဲဲ နွမ်းး
ွ �ပါးး�မှုု၏ 350% ထက်် ပိုု�သည်် နှှင့်�် / သို့့�မဟုုတ််
သင််က ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�ရှိိ � နှုု�တ််ယူူပြီး�း�သားး� အစီီ အစဉ််ရှိိ�သည့်�်

Kaiser Permanente အသင်းး�ဝင်် တစ််ဦးးဖြ�စ််လျှှင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ

2021 ခုနှစ် ဖက်ဒရယ် ဆင်းရဲနွမး် ပါးမအ
ှု ဆင့်
လမ်းညွန
ှ ခ
် ျက်များ (FPG) ၏ 350%

အကယ််၍ သင််၏
အိိမ်် ထော�ာင််စုု
အရွွ ယ််အစား�းမှာာ� -

1
2
3
4
5
6

စံံနှုု�န်းး�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီရမည််။

2. 	သင််၏ 12 လတာာကာာလအတွွင်းး� အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းဘက််

ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ်် သော�ာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု၊ သွားး��စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုနှှင့်�် ဆေး�းဝါးး�
များ�း�အတွွက်် သင််၏ အိိတ််ကပ််ထဲဲမှှ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ််သည်် သင််၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အိိမ်် ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေ၏ 10%

		

ထက််ကျော်�်��သည်် သို့့�မဟုုတ်် ညီီမျှှသည််။
O

အိိပ််ကပ််ထဲဲမှှ ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ််သည်် ပူးး�တွဲဲ�ပေး�းချေ�ေမှုု၊ ပူးး�တွဲဲ�အာာမခံံနှှင့်�်
နှုု�တ််ယူူပြီး�း�သားး� ငွေ�ေပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််သည််။

O

*

သင််၏ အိိမ်် ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေသည််
အော�ာက််ပါါထက်် မပိုု�စေ�ရလစဉ််

$3,757
$5,081
$6,405
$7,729
$9,053
$10,378

နှှစ်် စဉ််

$45,080
$60,970
$76,860
$92,750
$108,640
$124,530

ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ အိိမ်် ထော�ာင််စုုများ�း�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ�း�
ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် aspe.hhs.gov/poverty ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

အိိပ်် ကပ််ထဲဲမှှ ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ််သည်် သင််၏ လစဉ််ပရီီမီီယံံကဲ့့�သို့့� သင််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းအစီီအစဉ််အတွွက်် မည််သည့်�် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုုမှှ မပါါဝင််ပါါ။

မေး�းခွွ န်းး�များ�း� ရှိိ�ပါါသလားး�။
MFA အစီီအစဉ််အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး� သို့့�မဟုုတ်် မည််သည့်�် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုအတွွက်် ပေး�းရသည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှု�ုရန််
အတွွက်် ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက www.kp.org/mfa/scal တွွင်် ကြ�ည့််�ရှု�ုပါါ။
သင့််�တွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�း အာာမခံံ မရှိိ�ပါါက သင််လျှော�ာ�က်် ထားး�ရန် ် လိုု�အပ်် နို�ုင််သည််။
•
MFA အစီီအစဉ််သည်် ယာာယီီ ငွေ�ေကြေး��းဆုုများ�း�ကိုု�သာာ ပေး�းသော�ာကြော��ာင့််� ရေ�ရှှ ည််တွင်
ွ ် သင့််�အားး�လွှှမ်းး �ခြုံ�ံ�နိုု�င််မည့်�် လွှှမ်းး �ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�
ရန်် သင့််�အားး� ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့� တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုု�င််သည််။ Medi-Cal သို့့�မဟုုတ်် ကျျန်းး�မာာရေး�း အာာမခံံစျေး�း�ကွွက််များ�း�မှှ ရရှိိ�နိုု�င််သည့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ထားး�သော�ာ
အစီီအစဉ််များ�း�ကဲ့့�သို့့� ၎င်းး�တွွင်် သင််ရထိုု�က််ခွွင့်�ရှိ
် ိ � သည့်�် အခြား�း� အများ�း�ပိုု�င်် သို့့�မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကျျန်းး�မာာရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� ပါါ၀င််နိုု�င််သည််။

•

သင်် ဤအစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�ရန်် သင့််�အားး� တော�ာင်းး�ဆိုု�လိိမ့််�မည်် သို့့�မဟုုတ်် သူူတို့့�ကိုု� သင််ကိုု� အတည််ပြု�ုသည််

သို့့�မဟုုတ်် ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့� မေး�းနိုု�င််သည််။ သို့့�သော်�်� အခြား�း�အစီီအစဉ််များ�း�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် တစ််ခုုကိုု� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�နေေစဉ်် သင််သည််

MFA အစီီအစဉ််မှှ ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီ ရယူူနိုု�င််ဆဲဲ ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
•

သင့််�တွင်
ွ ် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု လွှှမ်းး �ခြုံ�ံ�မှုု မရှိိ � ပါါက ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�လိုု�ပါါက သင််၏ လွှှမ်းး �ခြုံ�ံ�မှုု ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ�း�အကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�လေ့�့လာာရန်် ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့� ကိုု� 800-479-5764 သို့့� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ (TTY အတွွက်် 711 သို့့�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ)။

မည််သို့� ့ လျှော�ာ�က်် ထားး�ရမည််နည်းး�

သင််သည်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီမှုု လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပြ�ည့််�မှီီ�ပါါက ဤနည်းး�လမ်းး� တစ််ခုုခုုဖြ�င့််� သင််လျှော�ာ�က််ထားး�နိုု�င််သည်။်
•

အွွန််လိုု�င်း�း

•

အွွန်လို
် ု�င်းး� www.kp.org/mfa/scal တွွင််ရှိိ�သော�ာ MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။

အနော�ာက််စာာမျျက််နှာာ�ရှိိ� MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််အားး�လုံးး��ကိုု�
ပေး�းရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။

•

ကျွွ�န်ုု�ပ််တို့့� ကိုု� ဖုုန်း�း

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�ကိုု� 1-800-390-3507

(TTY 711) ၊ တနင်္လာာ�နေ့့�မှှ သော�ာကြာ�ာနေ့့�အထိိ မနက််
8:00 နာာရီီ မှှ ညနေေ 5:00 နာာရီီ အထိိ ပစိိဖိိတ်် အချိိ �န်် (Pacific Standard Time, PST)
အချိိ �န််တွင်
ွ ် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပါါ။

ခေါ်�်�ဆိုု� ပါါ

•

အနော�ာက််စာာမျျက််နှာာ�ရှိိ� MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ပေး�းရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။

•

၎���င်း�းကိုု� ဖက််စ််ပို့့� ပါါ

•

သင််၏ ပြီး�း�စီးး�သည့််� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� 1-866-497-0005 သို့့� ဖက််စ််ပို့့� ပါါ။

•

အော�ာက််ပါါ စာာမျျက််နှာာ�ပေါ်�်တွွင်် MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။

•

၎���င်း�းကိုု� စာာပို့့� ပါါ

အော�ာက််ပါါ စာာမျျက််နှာာ�ပေါ်�်တွွင်် MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။

သင််၏ ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�-

	Kaiser Permanente MFA Program
PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

•

ပယ််ဖျျက််ပါါ

•

အော�ာက််ပါါ စာာမျျက််နှာာ�ပေါ်�်တွွင်် MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဖြ�ည့််�ပါါ။

သင််၏ ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� သင််၏ဒေ�သခံံ Kaiser Permanente ဆေး�းရုံံ�
၀င််ခွွင့်�ဌာ
် ာနတွွင်် ပယ််ဖျျက််ပါါ။

•

PST အချိိ �န််အထိိ

ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�၏ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဆေး�းရုံံ�များ�း�အနက််မှှ တစ်် ခုုရှိိ� ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�း

ငွေ�ေကြေး��း တိုု�င််ပင််သူူနှှင့််�
တွေ့�့ဆုံံ� ပါါ

တနင်္လာာ�နေ့့�မှှ သော�ာကြာ�ာနေ့့�အထိိ နံံနက်် 8:00 နာာရီီ မှှ ညနေေ 5:00 နာာရီီ
တစ်် ဦးး နှှင့်�် တွေ့�့ဆုံံ�ပါါ။

•

အနော�ာက််စာာမျျက််နှာာ�ရှိိ� MFA လျှော�ာ�က််လွှာာ�တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််အားး�လုံးး��ကိုု�
ပေး�းရန်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ပါါ။

အရေး�းကြီး�း�မှုု စာာဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ ဖက််စ််ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊ သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� လူူကိုု�ယ််တိုု�င််ဖြ�စ််စေ� ပယ််ဖျျက််သည့်�အ
် ခါါ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� သင်် တတ််နိုု�င််
သလော�ာက်် သေ�ချာ�ာအော�ာင််ဖြ�ည့််�ပါါ။ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��နေေသော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�သည်် လျှော�ာ�က််လွှာာ� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�နိုု�င််သည််။

လျှော�ာ�က်် ထားး�ပြီး�း�နော�ာက်် ဘာာကိုု� မျှော်�်��လင့််�ရမလဲဲ

သင််၏ ဖြ�ည့််�စွွက််ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့� ပြ�န််လည််ကြ�ည့်�ရှု် �ုပြီး�း�နော�ာက်် အော�ာက််ပါါ ရလဒ််များ�း�အနက််မှှ တစ််ခုုကိုု� သင့််�အားး� ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�
အသိိပေး�းပါါမည််•
•

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� အတည််ပြု�ုပြီး�း�သည််နှှင့်�် ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာဆုုကိုု� သင််ရရှိိ�မည််။

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�အနေေဖြ�င့််� နော�ာက််ထပ်် သတင်းး�အချျက််အလက်် သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး� လိုု�အပ်် သည််၊ ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�

အားး� စာာဖြ�င့််� ပေး�းပို့့� နိုု�င််သည်် သို့့�မဟုုတ်် လူူကိုု�ယ််တိုု�င်် လာာရော�ာက််နိုု�င််သည််၊ ၎င်းး�တွွင်် သင််၏ ဝင််ငွေ�ေအထော�ာက််အထားး� သို့့�မဟုုတ်် သင််၏ အိိတ််ဆော�ာင််
ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ်် မိိတ္တူူ�များ�း� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။
•

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ခံံခဲ့့� ရပြီး�း� ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� အယူူခံံ ဝင််နိုု�င််သည့့်� ကိိစ္စစတွင်
ွ ် အဘယ််ကြော��ာင့််� ငြ�င်းး�ပယ််ခံံခဲ့့� ရပါါသလဲဲ။

အကူူ အညီီ လိုု�အပ်် ပါါသလားး�။

အကယ််၍ သင့််�တွင်
ွ ် လျှော�ာ�က််လွှာာ�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါက သို့့�မဟုုတ်် သင်် အကူူအညီီ လိုု�အပ်် ပါါက တနင်္လာာ�နေ့့�မှှ သော�ာကြာ�ာနေ့့�
အထိိ နံံနက်် 8:00 နာာရီီ မှှ ညနေေ 5:00 နာာရီီ

PST အချိိ �န််အထိိ 1-800-390-3507 (TTY 711) ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ။ မည််သည့်�်

Kaiser Permanente တည််နေေရာာတွွင််မဆိုု� ငွေ�ေကြေး��းဆိုု�င််ရာာ တိုု�င််ပင််သူူနှှင့်�လည်းး
်
� ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််သည််။

ဆေး�းဘက်် ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက်် ပံ့့�မှုု (MFA) အစီီ အစဉ်် လျှော�ာ�က်် လွှာာ�
ဆေး�းမှှတ််တမ်းး � #-

အမည််-

/

မွေး�း�နေ့့�နေေရပ်် လိိပ််စာာ-

/

ဆက််သွွယ််ရန််နံံပါါတ််

#- (

)



SSN-

-

-



မြို�ု�-

ပြ�ည််နယ််-

စာာပို့့� သင်္ကေ�ေတ-



အိိမ်် ထော�ာင််စုု အရွွ ယ််- သင့််�အိိမ််တွင်
ွ ် နေေထိုု�င််သော�ာ (သင််အပါါအဝင််) မိိသားး�စုု၀င်် အရေ�အတွွက််။ အိိမ်် ထော�ာင််ဖက််
သို့့�မဟုုတ်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�ဝသော�ာ အိိမ်် ဖော်�်�၊ ကလေး�းများ�း�၊ မိိဘ မဟုုတ််သော�ာ အိိမ်် စော�ာင့််�ဆွေ�ေမျိုး�း��များ�း�

________________

စသည််တို့့� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

အိိမ်် ထော�ာင််စုု ဝင််ငွေ�ေ (လစဉ်် )- အိိမ်် ထော�ာင််စုုရှိိ� မိိသားး�စုု၀င်် အားး�လုံးး��အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဝင််ငွေ�ေ။
သက််ဆိုု�င််သည့်�် ဝင််ငွေ�ေအမျိုး�း��အစား�း အားး�လုံးး��ကိုု� စစ်် ဆေး�းပါါအလုုပ််အကိုု�င်် ဝင််ငွေ�ေ/လစာာ

ကလေး�းစရိိတ််/ကလေး�းသူူငယ်် အထော�ာက််အပံ့့�

အ
 လုုပ််လက််မဲ့့� အကျိုးး ���ခံံစား�းခွွင့်�များ�း
် �/မသန််စွွမ်းး�မှုု ဝင််ငွေ�ေ

လူ
 မှု
ူ ုဖူူလုံံ�ရေး�း/နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ၀င််ငွေ�ေ/

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝင််ငွေ�ေ/ငှား��းရမ်းး�ထားး�သော�ာ အိိမ်် ခြံ�ံမြေ�ေ

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ််များ�း� - Kaiser

ပင်
 ်စင်် သို့့�မဟုုတ်် အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူခြ�င်းး�/ရင်းး�နှီးး��မြှ�ှပ််နှံံ�မှုုဝင််ငွေ�ေ
စစ််ပြ�န်် အကျိုးး ���ခံံစား�းခွွင့်�များ�း
် �

$________________

Permanente သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� ကျျန်းး�မာာရေး�း

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသူူမှှ အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းဝါးး�ကုုသရန်် လိုု�အပ်် သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အတွွက်် သင််

12 လတာာကာာလအတွွင်းး� သင််၏အိိပ််စိုု�က်် ကုုန်ကျ
် ျစရိိတ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ပူးး�တွဲဲ�ပေး�းချေ�ေမှုု၊ စရန််ပေး�းချေ�ေမှုု၊ ပူးး�တွဲဲ�အာာမခံံ
သို့့�မဟုုတ်် ရထိုု�က််ခွွင့်�ရှိ
် ိ � သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ဆေး�းဆိုု�င်် သို့့�မဟုုတ်် သွားး��ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အတွွက််
ငွေ�ေနုုတ််ယူူပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

$________________

ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ုပြီး�း� အစီီ အစဉ်် ကိုု� လျှော�ာ�က်် ထားး�သော�ာ သင့််�အိိမ်် ထော�ာင််စုု ဝင််အားး�လုံးး��ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုပါါ

အမည််	မွေး�း�ဖွား��းသည့််� ရက်် စွဲဲ�	ဆက်် ဆံံရေး�း

အာာမခံံ မရှိိ�ဘူးး�လားး�။ Kaiser

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ဆေး�းကုုသမှုု မှှတ်် တမ်းး� #

Permanente က ကူူ ညီနို
ီ �ုင််ပါါသည််။ သင့််�တွင်
ွ ် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု မရှိိ �ပါါက သင််၏ ရွေး�း�ချျယ််မှုများ�း
ု �ကိုု� နား�းလည််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ကူူညီနိုု�င်
ီ သည်
်
။် သင််၏ ရွေး�း�ချျယ််မှုများ�း
ု �ကိုု�
ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် Kaiser

Permanente နှှင့်�် ဆက််သွွယ််လိုု�ပါါက ဤအကွွက််ကိုု� အမှှတ််အသားး�ပြု�ုပါါ။

ဟုတ်
ု ကဲ့့�
် ၊ ကျွွန််တော်�်�ကိုု� ဆက််သွယ်
ွ ပါ
် ါ

ဤလျှော�ာ�က််လွှာာ�တွင်
ွ ် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း� အားး�လုံးး��သည်် မုုသားး�သက််သေ�ခံံမှုု ပြ�စ််ဒဏ််အော�ာက််မှာာ� တိိကျျမှှန်က
် န််သော�ာ သက််သေ�
အထော�ာက််အထားး�များ�း�ဖြ�င့််� ကျွွန််တော်�်� ကြေ��ငြာ�ာအပ်် ပါါသည််။ Kaiser

Foundation Health Plan and Hospitals ကြော��ာင့််� ပမာာဏအားး�လုံးး��
Foundation Health Plan and Hospitals ၏ အစီီအစဉ််များ�း�အရ အရည််အချျင်းး�မပြ�ည့််�မှီီ�သော�ာ ဆေး�းပစ္စစည်းး�များ�း�နှှင့်�်
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နေ့့�စွဲ�ဲ�- 

လက််မှှတ််မှှတ််ချျက်် -

Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals သည်် MFA အစီီအစဉ်် အပါါအဝင်် ဖက််ဒရယ််၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိက ဆေး�း
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