โปรแกรมผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ (MFA) ของ Kaiser Permanente

Please recycle. February 2021

โปรแกรมผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ (MFA) ของ Kaiser Permanente
หากคุุณต้้องการความช่่วยเหลืือในการจ่่ายค่่าบริิการดููแลสุุขภาพหรืือใบสั่่ง� ยาที่่�คุณ
ุ ได้้รัับ หรืือตารางการ นััดที่่�คุณ
ุ ได้้รัับ จาก
Kaiser Permanente โปรแกรม ผู้ช่
้� ว่ ยการเงิินด้้านการแพทย์์ (Medical Financial Assistance, MFA) ของเราสามารถ
ช่่วยคุุณได้้

การทำำ�งานของโปรแกรม
•

•
•

โปรแกรมให้้ “ค่่าตอบแทน” ชั่่ว� คราว เพื่่� อช่่วยผู้้�สมััครที่่�มีีคุุณสมบััติิจ่า่ ยค่่ารัักษาโดยขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการทางการเงิิน
ของพวก เขา
มีีให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยของKaiser Permanente ทุุกคน ไม่่ว่า่ จะเป็็นสมาชิิกหรืือไม่่ก็็ตาม
หากได้้รัับค่่าตอบแทน โปรแกรมจะครอบคลุุมไปถึึงการรัักษาฉุุกเฉิินหรืือทางการแพทย์์ที่จำ
่� �ำ เป็็นจาก Kaiser Permanente
ผู้ใ้� ห้้บริิการหรืือสถานที่่�ให้้บริิการของ Kaiser Permanente ในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด

คุุณสมบััติิที่่�ต้้องมีี
คุุณต้้องมีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามข้้อใดข้้อหนึ่่�งตามที่่�กำำ�หนดดัังต่่อไปนี้้�*
1. 	รายได้้รวมครััวเรืือนของคุุณต้้องไม่่เกิิน 350% ของ
�
350% ของแนวทางความยากจนตามรัััฐ
ระดัับความอยากจนของรััฐบาลกลาง
�
บาลกลางปีีี 2021 (FPG)
*หมายเหตุุ: หากรายได้้รวมครััวเรืือนของคุุณเกิิน 350%
รายได้้ครััวเรืือนของ
หากขนาด
ของความยากจนของรััฐบาลกลางและ/หรืือการเป็็นสมาชิิก
คุุ
ณต้้อง ไม่่มากกว่่า:
ครััวเรืือน
กัับ Kaiser Permanente ซ้ำำ��กัับแผนใน แคลิิฟอร์์เนีีย
ของคุุณคืือ:
คุุณต้้องมีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์ข้า้ งล่่างต่่อไปนี้้�
รายเดืือน
รายปีี
2. 	ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดููแลสุุขภาพของคุุณทั้้ง� แบบฉุุกเฉิินหรืือ
การรัักษาที่่จำ
� �ำ เป็็นทางการแพทย์์ การรัักษาทางทัันตกรรม
และ ทางยาในช่่วงระยะเวลาเกิินกว่่า 12 เดืือนคืือเท่่ากัับ
หรืือมากกว่่า 10% ของรายได้้รวมครััวเรืือนของคุุณ
O ค่
 ่าใช้้จ่า่ ยรวมไปถึึง การรวมจ่่ายประกััน การหัักประกััน
ร่่วม และ การชำำ�ระเงิินแบบหัักลดหย่่อน
O ค่
 า่ ใช้้จ่า่ ยที่่ไ� ม่่รวมการจ่่ายใด ๆ สำำ�หรัับแผนสุุขภาพของ
คุุณเอง อย่่างเช่่น ระดัับพรีีเมีียมแบบรายเดืือนของคุุณ
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$3,757
$5,081
$6,405
$7,729
$9,053
$10,378

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

เข้้าไปที่่� aspe.hhs.gov/poverty เพื่่� อค้้นหาหลััก
เกณฑ์์ สำำ�หรัับครััวเรืือนขนาดใหญ่่

หากคุุณมีีคำำ�ถาม
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิมเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิของโปรแกรม MFA หรืือเพื่่� อดููว่า่ บริิการดููแลสุุขภาพประเภทใดที่่�ต้้องจ่่าย เข้้าไปที่่�
www.kp.org/mfa/scal
หากคุุณไม่่มีีประกัันสุุขภาพ คุุณอาจจะถููกขอให้้สมััคร
•
เนื่่�องจากโปรแกรม MFA ให้้ค่่าตอบแทนทางการเงิินชั่่ว� คราวเท่่านั้้น
� คุุณอาจจะถููกขอให้้สมััครเพื่่� อให้้ครอบคลุุมสิ่่ง
�
� เหล่่านั้้น
ซึ่่�งจะครอบคลุุมให้้คุณ
ุ ในระยะยาว ซึ่่�งจะรวมไปถึึงโปรแกรมสุุขภาพของทางรััฐหรืือเอกชนที่่คุ
� ณ
ุ มีีสิิทธิ์ไ์� ด้้รัับ - เช่่น Medi‑Cal
หรืือแผนเสริิมที่่�มีีให้้ในตลาดประกัันสุุขภา
•
เราอาจให้้คุณ
ุ แสดงหลัักฐานว่่าคุุณได้้สมััครโปรแกรมเหล่่านี้้�แล้้ว หรืือคุุณได้้รัับการอนุุมััติิ หรืือถููกพวกเขาปฏิิเสธ แต่่คุณ
ุ
ยัังจะได้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินจากโปรแกรม MFA ในขณะที่่�รอการตััดสิินใจจากโปรแกรมอื่่�น ๆ เหล่่านี้้�
•
หากคุุณไม่่มีีความคุ้้�มครองด้้านการดููแลสุุขภาพและต้้องการข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม ติิดต่่อเราได้้ที่่�เบอร์์ 800-479-5764 (สำำ�หรัับ
TTY โทร 711) เพื่่� อขอข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิมเกี่่�ยวกัับตััวเลืือกการคุ้้�มครองของคุุณ

ี ารสมััคร
วิิธีก
หากคุุณสมบััติิของคุุณเป็็นไปตามที่่กำ
� �ำ หนด คุุณสามารถสมััครได้้จากทุุกทางต่่อไปนี้้�

ออนไลน์์

โทรหาเรา

แฟกซ์์

•

กรอกใบสมััครของ MFA ทางออนไลน์์ได้้ที่่� www.kp.org/mfa/scal

•

เตรีียมให้้ข้อ
้ มููลทั้้ง
� หมดตามรายการในใบสมััครของ MFA ในหน้้าต่่อไปนี้้�

•

ติิดต่่อเราได้้ที่่�เบอร์์ 1-800-390-3507 (TTY 711) จัันทร์์ถึึงศุุกร์์ เวลา
8.00 น. ถึึง 17.00 น. PST

•

เตรีียมให้้ข้อ
้ มููลตามรายการในใบสมััครของ MFA ที่่�หน้้าถััดไป

•

กรอกใบสมััคร MFA จากหน้้าต่่อไปนี้้�

•

แฟกซ์์ ใบสมััครที่่�กรอกสมบููรณ์์แล้้วไปที่่� 1-866-497-0005

•

กรอกใบสมััคร MFA จากหน้้าต่่อไปนี้้�

•

ส่่งใบสมััครที่่�กรอก สมบููรณ์์ แล้้วไปที่่�
	Kaiser Permanente MFA Program
PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

•

กรอกใบสมััคร MFA จากหน้้าต่่อไปนี้้�

•

ส่่งใบสมััครที่่�กรอกสมบููรณ์์แล้้วไปที่่�แผนก Kaiser Permanente แผนก
ธุุรการของโรงพยาบาล ตามท้้องถิ่่�นของคุุณ

•

ไปพบกัับที่่�ปรึึกษาทางการเงิินแห่่งใดแห่่งหนึ่่�งในสถานที่่�ให้้บริิการของเรา
ในวัันจัันทร์์ถึึงวัันศุุกร์์ เวลา 8.00 น. ถึึง 17.00 น. PST

•

เตรีียมให้้ข้อ
้ มููลทั้้ง
� หมดตามรายการในใบสมััครของ MFA ในหน้้าต่่อไปนี้้�

ทางไปรษณีีย์์

ส่่งด้้วยตััวเอง
ไปพบที่่�
ปรึึกษาทางการ
เงิิน

สำำ�คััญมาก: หากสมััครผ่่านทางจดหมายหรืือแฟกซ์์ หรืือ ส่่งใบสมััครด้้วยตััวเอง กรุุณากรอกข้้อมููลในใบสมััครให้้มากที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้ หากข้้อมููลตกหล่่นอาจทำำ�ให้้กระบวนการสมััครล่่าช้้า
่ ที่ควรคาดหวังหลังจากการสมัคร
สิง
หลัังจากที่่�เราได้้ตรวจสอบใบสมััครที่่�สมบููรณ์์ของคุุณแล้้ว เราจะแจ้้งให้้คุณ
ุ ทราบถึึงผลลััพธ์์ต่่อไปนี้้�:
• ใบสมััครของคุุณได้้รัับการอนุุมััติิและคุุณจะได้้รัับค่่าตอบแทนทางการเงิิน
• เพื่่� อการสมััครของคุุณเสร็็จสมบููรณ์์ เราต้้องการข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิมหรืือเอกสาร ซึ่่�งคุุณสามารถส่่งให้้เราได้้ทางไปรษณีีย์์หรืือ
เอามาให้้ด้ว้ ยตััวเอง และจะรวมไปถึึงเอกสารยืืนยัันรายได้้หรืือสำำ�เนาค่่าใช้้จ่า่ ยของคุุณ
• การสมััครของคุุณถููกปฏิิเสธและเหตุุผลที่่�ถูก
ู ปฏิิเสธ ในกรณีีนี้้�คุณ
ุ สามารถอุุ ทธรณ์์การตััดสิินของเราได้้
ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
หากคุุณมีีคำำ�ถามหรืือต้้องการความช่่วยเหลืือในการสมััคร กรุุณาติิดต่่อที่่�เบอร์์ 1-800-390-3507 (TTY 711) วัันจัันทร์์ถึึงวััน
ศุุกร์์ เวลา 8.00 น. ถึึง 17.00 น. PST นอกจากนี้้�คุณ
ุ ยัังสามารถพูู ดคุุยกัับที่่�ปรึึกษาทางการเงิินได้้ทุก
ุ สาขาของ
Kaiser Permanente

ใบสมััครโปรแกรมผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ (MFA)
ชื่่�อ:

บัันทึึกทางการแพทย์์#: 

วัันเกิิด:

/

/

เบอร์์ติิดต่่อ#: (

-

SSN:

)

-

ที่่�อยู่่�: 
เมืือง:

รััฐ:

รหััสไปรษณีีย์์: 

ขนาดครััวเรืือน: จำำ�นวนสมาชิิกในครอบครััวที่่�อาศััยในบ้้าน(รวมตััวคุุณ) อาจจะรวมถึึงคู่่�สมรส
หรืือคู่่�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกััน บุุตร และญาติิผู้ดู
้� แ
ู ลที่่�ไม่่ใช่่พ่อ
่ แม่่ เป็็นต้้น

________________

รายได้้ครััวเรืือน(รายเดืือน): รายได้้รวมทั้้ง
� หมดของสมาชิิกครอบครััวใน ครััวเรืือน
ดููประเภทของรายได้้ทั้้ง
� หมดเพื่่� อการสมััคร:
รายได้้จากการจ้้างงาน / ค่่าจ้้าง
รายได้้จากธุุรกิิจ / อสัังหาริิมทรััพย์์ให้้เช่่า
เงิินชดเชยการว่่ า งงาน / รายได้้คนพิิการ

ค่่าเลี้้�ยงดูู / ค่่าเลี้้�ยงดููบุุตร
งานบำำ�นาญหรืือเกษีียณอายุุ / รายปีี
ประกัันสัังคม / ประกััน รายได้้เสริิม /
สวััสดิิการทหารผ่่านศึึก

$ _______________

ค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลสุุขภาพ: ค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้ง
ุ มีีในระยะเวลา 12 เดืือน
� หมดที่่�คุณ
สำำ�หรัับเหตุุฉุก
ุ เฉิินหรืือบริิการทางการแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นที่่�ให้้โดย Kaiser Permanente
หรืือผู้้�ให้้บริิการดููแลสุุขภาพอื่่�นๆ อาจรวมไปถึึงการชำำ�ระเงิินร่่วม เงิินมััดจำำ� ค่่าใช้้จ่า่ ย
ร่่วมกััน หรืือการหัักเงิินที่่�จ่า่ ยสำำ�หรัับสิิทธิ์ท
์� างการแพทย์์ ทางยา หรืือ บริิการทัันตกรรม

$________________

กรุุณาใส่่สมาชิิกในครอบครััวของครััวเรืือนคุุณทุุกคนเมื่่� อทำำ�การสมััครโปรแกรม
ชื่่�อ	วัันเกิิด	ความสััมพัันธ์์
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บัันทึึกทางการแพทย์์ #

ไม่่มีีประกัันใช่่ไหม Kaiser Permanente ช่่วยคุุณได้้ หากคุุณไม่่มีีความคุ้้�มครองดููแล
สุุขภาพ, เราสามารถช่่วยให้้คุณ
ุ เข้้าใจในตััวเลืือกได้้ กาเครื่่�องหมายถููกช่่องนี้้�หากคุุณ
ต้้องการให้้ Kaiser Permanente ติิดต่่อคุุณเพื่่� อพูู ดคุุยเกี่่�ยวกัับตััวเลืือก

ใช่่, ติิดต่่อฉััน

ข้้าพเจ้้าของรัับรองภายใต้้บทลงโทษของการ ให้้ข้อ
้ มููลเท็็จว่า่ ข้้อมููลทั้้ง
� หมดที่่�ได้้ให้้ไว้้ในใบสมััครข้้างต้้นเป็็นจริิงและถููกต้้องในทุุก
ๆ ด้้าน ข้้าพเจ้้ารัับทราบและตกลงว่่าต้้องรัับผิิดชอบต่่อแผน Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals สำำ�หรัับเงิิน
จำำ�นวนทั้้ง
ิ ธิ์์�
� หมดที่่�มาจาก Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals สำำ�หรัับสิินค้้า และบริิการทางการแพทย์์ที่่�ไม่่มีีสิท
ภายใต้้โปรแกรมนี้้� (“จำำ�นวนเงิินคงเหลืือ”)
ลงชื่่�อ:

วัันที่่�: 

หมายเหตุุ: Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ขอสงวนสิิทธิ์เ์� พื่่� อใช้้ข้อ
้ มููลจากหน่่วยงานรายงานเครดิิตผู้้�
บริิโภคและแหล่่งข้้อมููลจากบุุคคลที่่�สามเพื่่� อกำำ�หนดคุุณสมบััติิสำ�ำ หรัับรััฐบาลกลาง รััฐ และโปรแกรมทางการแพทย์์เอกชน รวม
ไปถึึง MFA โปรแกรม

