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જો તમને તબીબી કાળજી સેવાઓ અથવા તમને મળેલ પ્રિસ્ક્રીપ્શન ચુકવવા માટ ેમદદ જોઈતી હોય અથવા તે માટે  પ્નયત સમયે નક્રી 
થયેલ હોય, Kaiser Permanente દ્ારા,અમારા તબીબી નાણાંંકરીય સહાય (Medical Financial Assistance, MFA) રિોગ્ામ દ્ારા 
તમને મદદ કરરી ્શકા્શે.

કેવી રીતે પ્રોગ્ામ કામ કરે છે
• રિોગ્ામ હંગામી “એવોર્ડ” આપે છે જેથી લાયકાત ધરાવતા અરજીદારો કાળજી માટ ેચૂકવણી કરરી ્શકે જે તેમની નાણાંંકરીય જરૂરરયાતો 

રિમાણે હોય. 
• તે દરેક Kaiser Permanente દદદીઓ માટ ેઉપલબધ છે, તમે સભય હોય કે નહીં. 
• જો એવોર્ડ  મળે તો, રિોગ્ામ Kaiser Permanente તરફથી તાકરીદની અથવા તબીબી જરૂરરી સંભાળ Kaiser Permanente રિદાતા 

અથવા Kaiser Permanente સુવવધાઓ તરફથી ચોક્સ સમય માટ ેસમાવે્શ કર્શે.

કેવી રીતે લાયક બનવું 
નીચેની યરોગયતા આવશયકતાઓમાંથી એકને પૂણ્ણ કરવું તમારે 
ફરજિયાત છે*
 1.  તમારરી કુલ ઘરગથ્ ુ આવક ફેરરલ ગરરીબી માગ્ગદર્શશિકાઓના 

350%થી વધારે ન હોય.
* નોંધ: જો તમારરી કુલ ઘરગથ્ ુ આવક ફેરરલ ગરરીબી માગ્ગદર્શશિકા 
સ્તરના 350% થી વધારે છે અને / અથવા તમે કેવલફોરનશિયામાં 
કપાતપાત્ર યોજના સાથે Kaiser Permanente સભય છો, તો 
તમારે નીચે આપેલા માપદંરને પૂણ્ગ કરવું ફરજજયાત છે. 

 2.   ઇમરજનસી અથવા તબીબી જરૂરરી સંભાળ, દાંત સંભાળ અને 
12 મપ્હનાના સમયમાં દવા માટનેા તમારા આઉટ-ઓફ-પોકેટ 
આરોગય સંભાળના ખચ્ગ તમારરી કુલ ઘરેલુ આવકના 10% 
જેટલા અથવા તેના કરતા વધુ છે.

  O   આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્ગમાં કોપીઝ, કો ઇનસ્યોરનસ અને 
કપાતપાત્ર ચૂકવણી ્શામેલ હોય છે. 

  O   આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્ગમા,ં તમારા માસસક રિીવમયમની જેમ, 
તમારરી આરોગય યોજના માટ,ે કોઈપણ ચૂકવણી ્શામેલ નથી.

પ્શ્રો છે?
MFA રિોગ્ામ માટનેી લાયકાત વવ્શેની વધુ માપ્હતી માટ,ે અથવા તે કઈ આરોગય સંભાળ સેવાઓ માટ ેચૂકવે છે તે જોવા માટ,ે 
www.kp.org/mfa/scal ની મુલાકાત લો.

િરો તમારી પાસે હેલથ ઇન્સયરોરનસ નથી તરો તમારે તે માટે અરજી કરવાની િરૂર છે
• MFA રિોગ્ામ ફકત હંગામી નાણાંંકરીય પુરસ્કારો રિદાન કરે છે, તેથી અમે તમને કવરેજ માટ ેઅરજી કરવાની જરૂરરયાત બતાવીશું જે 

તમને લાંબા ગાળે આવરરી લે્શે. આમાં Medi-Cal અથવા આરોગય વીમા બજારોમાં ઉપલબધ સબસસરી આપતી યોજનાઓ જે માટ ે
તમે લાયક છો તેવા કોઈપણ અનય જાહેર અથવા ખાનગી આરોગય કાય્ગક્મો ્શામેલ હોઈ ્શકે છે. 

• તમે આ કાય્ગક્મો માટ ેઅરજી કરરી છે અથવા તેનો સ્વીકાર થયો છે કે નકાર થયો છે તેની સાસબતી અમને બતાવવાનું અમે તમને કહરી 
્શકરીએ છરીએ. પરંતુ તમે હજી પણ MFA રિોગ્ામથી આરથશિક સહાય મેળવી ્શક્શો જયારે તમે અનય રિોગ્ામસના પ્નણ્ગયની રાહ 
જોતા હોય. 

• જો તમારરી પાસે આરોગય સંભાળનું કવરેજ નથી અને તમે વધુ માપ્હતી જાણવા માંગતા હો, તો તમારા કવરેજ વવકલપો વવ્શે વધુ 
જાણવા અમને 800-479-5764 (TTY માટ,ે 711 પર કોલ કરો).

Kaiser Permanente તબીબી નાણાકીય સહાયતા (MFA) પ્રોગ્ામ

2021 ની ફેડરલ પરોવટટી ગાઇડલાઇનસના 
350% ટકા સુધી

જો તમારંં 
ઘરગથ્ ુ કદ છે: 

તમારરી ઘરગથ્ ુ આવક આની 
વધુ હોવી જોઈએ નહીં:

માસસક વાર્ષિક 
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

મોટા ઘરગથ્ ુ વવષે માગ્ગદર્શશિકા જાણવા માટે મુલાકાત લો 
aspe.hhs.gov/poverty.

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


 

ઓનલાઈન

• ઓનલાઈન MFA એપપલકે્શન www.kp.org/mfa/scal પર પૂણ્ગ કરો
• પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પર સૂવચબદ્ધ બધી માપ્હતી આપવા માટ ે

તૈયાર રહો.

અમને કરોલ કરરો

•  અમને અહરી કોલ કરો1-800-390-3507 (TTY 711), સોમવારથી શુક્વાર, 
સવારે 8:00 થી સાંજે 5:00 પીએસટરી (Pacific Standard Time, PST).

• પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પર સૂવચબદ્ધ માપ્હતી આપવા માટ ેતૈયાર રહો.

તેને ફેકસ કરરો
• પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પૂરરી કરો.
• તમારરી પૂરરી કરેલ એપલીકે્શન 1-866-497-0005. પર ફેકસ કરો

તેને પરો્સટ કરરો

• પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પૂરરી કરો. 
• તમારરી પૂરરી કરેલ એપલીકે્શન અહરી મોકલો: 

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

તેને છરોડી દરો
• પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પૂરરી કરો.
•  તમારરી પૂરરી કરેલ એપલીકે્શન તમારા સ્થાપ્નક Kaiser Permanente હોપસ્પટલના 

દાખલ કરવાના વવભાગમાં આપો.

મળરો એક નાણાંંકીય 
સલાહકારને

• અમારરી નક્રી કરેલ સુવવધાઓ માંથી એક પર નાણાંંકરીય સલાહકારને મળો, 
સોમવારથી શુક્વાર, સવારે 8:00 થી સાંજે 5:00 PST.

• આગલા પૃષ્ઠ પર MFA એપપલકે્શન પર સૂવચબદ્ધ બધી માપ્હતી આપવા માટ ે
તૈયાર રહો.

કેવી રીતે અરજી કરવી
જો તમે પાત્રતાની આવશયકતાઓન ેપૂણ્ગ કરો છો, તો તમે આમાથંી કોઈપણ રરીતે અરજી કરરી ્શકો છો. 

મહતવનું: જયારે મેઇલ અથવા ફેકસ દ્ારા અરજી કરો છો, અથવા તમારરી એપપલકે્શનને વયપકતગત રૂપે આપો છો, તયારે કૃપા કરરીને 
એપપલકે્શનને ્શક્ય તેટલું ભરરી લેવાની ખાતરરી કરો. કોઈ પણ ખૂટતી વવગતને કારણે એપલીકે્શન રિરક્યામાં મોરંુ થઇ ્શકે છે 

તમે અરજી કરરો તે પછી શું અપેક્ા રાખવી
અમે તમારરી પૂણ્ગ કરેલી એપપલકે્શનની સમીક્ા કયા્ગ પછરી, અમે તમને નીચેના પરરણામોમાંથી એક જણાવીશું:

• તમારરી એપપલકે્શન મંજૂર થઈ હતી અને તમને નાણાંંકરીય એવોર્ડ  મળ્શે.
• તમારરી એપપલકે્શનને પૂરરી કરવા માટ,ે અમને વધુ માપ્હતી અથવા કાગળની જરૂર છે, જે તમે અમને પોસ્ટમાં મોકલી ્શકો છો અથવા 

વયપકતગત રૂપે આપી ્શકો છો; આમાં આવકનો પુરાવો અથવા તમારા આઉટ ઓફ પોકેટ ખચ્ગની નકલો ્શામેલ હોઈ ્શકે છે.
• તમારરી અરજી નામંજૂર કરવામા ંઆવી હતી અન ે્શા માટ ેતેન ેનકારવામા ંઆવી, તે રકસ્સામા ંતમે અમારા પ્નણ્ગય સામે અપીલ કરરી ્શકો છો.

મદદ િરોઈએ છે?
જો તમને કોઇપણ રિશ્ો હોય અથવા તમને આ અરજી અંગે મદદ જોઈતી હોય તો કૃપા કરરીને કૉલ કરો 1-800-390-3507 (TTY 711), 
સોમવારથી શુક્વાર, સવારે 8:00થી સાંજે 5:00 PST. તમે તમારરી નજીકના Kaiser Permanente સ્થાન ખાતે નાણાંંકરીય સલાહકાર 
સાથે પણ વાત કરરી ્શકો છો. 

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


તબીબી નાણાકીય સહાયતા (MFA) પ્રોગ્ામ એપ્લકેશન

નામ:   તબીબી રેકોર્ડ  #:  

જનમ તારરીખ:  / /  સંપક્ડ  #: ( )   સામાજજક સુરક્ા નંબર (SSN):  - - 

સરનામું:  

્શહેર:   રાજય:   ઝરીપ કોર:  

ઘરગથ્ ુ કદ: કૌટંુસબક સભયોની સંખયા (તમારરી સાથે) જે તમારા ઘરમાં રહેતા હોય. જીવનસાથી અથવા  
લાયક ઘરેલુ ભાગીદાર, બાળકો, માતાપ્પતા ન હોય તેવા કેરટકેર સંબંધી, વગેરે ્શામેલ હોઈ ્શકે છે.

ઘરગથ્ ુ આવક (માસસક): બધા ઘરના બધા કૌટંુસબક સભયોની કુલ આવક. લાગુ પરતા બધા આવક રિકારો ચેક કરો:
 રોજગાર આવક / વેતન

 વ્યાપાર આવક / ભારાની સંપત્તિ 
  બેકારી લાભ s/ અપંગતા આવક 

 નિર્વાહ વ્યય / બાળ સહાયતા

  પેન્્શન અથવા નિવૃત્તિ/ઍન્યુઈટી
  સો્શિઅલ સિક્યોરિટી / પૂૂરક સુરક્ષા આવક /
વેટરન્સ લાભો

્સવા્સથય સંભાળ ખચ્ણ: Kaiser Permanente અથવા કોઈપણ અનય આરોગય સંભાળ રિદાતા દ્ારા પૂરરી  
પારવામાં આવેલી ઇમરજનસી અથવા તબીબી જરૂરરી સેવાઓ માટ ેતમને છેલલા 12 મપ્હનાના સમયમાં  
થયે કુલ આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્ગ. તેમાં સહ ચૂકવણી, રીપોઝરીટ, સહ વીમો, અથવા કપાત ચૂકવણી જે  
લાયક તબીબી, ફામ્ગસી, અથવા દાંત સેવા માટ ેથયેલ હોય. 

કૃપા કરીને પ્રોગ્ામ માટે અરજી કરતા તમારા ઘરના બધા સભયરોની સૂસચ બનાવરો.
નામ િનમ તારીખ સંબંધ તબીબી રેકરોડ્ડ  #

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
વીમરો નથી? Kaiser Permanente મદદ કરી શકે છે જો તમારરી પાસે આરોગય સંભાળ કવરેજ  
નપ્હ હોય , અમે તમને તમારા વવકલપો સમજવા માટ ેમદદ કરરીશું. જો તમે તમારા વવકલપોની ચચા્ગ  
કરવા માટ ેKaiser Permanente તમારો સંપક્ડ  કરે એમ ઈચછતા હોય તો આ બોકસને ચેક કરો.

હંુ અહીં જુઠ્ાણા માટ ેદંર થઇ ્શકે તે જાણીન ેજાહેર કરં છંુ કે આ એપપલકે્શનમા ંઉપર જણાવેલ તમામ માપ્હતી બધી બાબતોમા ંસાચી 
અન ેસચોટ છે. હંુ એ પણ સ્વીકારં છંુ કે કાય્ગક્મમા ંઆવરરી લવેામા ંન આવતી તબીબી ચીજો  અન ેસવેાઓ ("બાકરી વધલેી રકમો") માટ ે
Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals અન ેKaiser Foundation Health Plan and Hospitals રિતય ેજવાબદાર છંુ.

સહરી:   તારરીખ:  

નોંધ: ફેરરલ, રાજય અને ખાનગી તબીબી કાય્ગક્મો જેમાં MFA રિોગ્ામ સામેલ છે તે વવષે લાયકાત નક્રી કરવા માટ ેકન્ઝ્ુમર કે્રરટ 
રરપોરટશિગ એજનસીઓ અને અનય ત્રાપ્હત પક્કારના માપ્હતી સ્ોતો પાસેથી Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ને 
માપ્હતી મેળવવા માટેનો હક્ અબાવધત રાખે છે.

________________

$ _______________

$ _______________

  હા, મારો સંપક્ડ  કરો


