
Kaiser Permanente ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ အဆေး�ာက််အပ့ံ့� (MFA) အစီီအစီဉ််

Please recycle. February 2020



Kaiser Permanente မှှ ရရှှိ�သော�ာ ��� မှဟုတ်ု် ရရှှိ�ရန် ်စီီစီဉ််ထားာ�သော�ာ ကျျန်�်မှာသောရ�သောစီာင့််သ်ောရှှိာက်ျမုှ ဝန်သ်ော�ာင့််မုှမှျာ� ��� မှဟုတ်ု် သော��ညွှနှ်�်စီာမှျာ�အတ်က်ွျ 
သောင့်သွော��သော�ျရန် ်�င့်် အကူျအညီီ လို�အု�်�ါကျ ကျွန်ု်�်ုတ်��၏ သော��ဘက်ျ��ုင့််ရာ သောင့်သွော�ကျ� သောထားာက်ျ�့်မုှ (Medical Financial Assistance ,MFA) 
အစီီအစီဉ််�ည်ီ �င့််က်ျ� ုကူျညီီန်ု�င်ု့်�ည်ီ။

အစီီအစီဉ်် မည်က့််�သုို့�  အလု�ပ်ံ့လု�ပ်ံ့ပံ့ါသို့လ့ု။
• အစီီအစီဉ််�ည်ီ အရည်ီအ�ျင့််�ပြ�ည််ီမီှသော�ာ သောလိုာာက်ျထားာ��ူမှျာ�အာ� �ူတ်��၏ သောင့်သွော�ကျ�လို�အု�်�ျက်ျမှျာ�အသော�် မူှတ်ည်ီ၍ သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှအတ်က်ွျ 

သော��သော�ျရန် ်ကူျညီီ�ည််ီ ယာာယီာ“ �ု” မှျာ�ကျ�ု သော���ည်ီ။ 
• �င့််�ည်ီ အ�င့််�ဝင့်် ဟုတ်ု်�ည်ီပြ�စ်ီသောစီ မှဟုတ်ု်�ည်ီပြ�စ်ီသောစီ Kaiser Permanente ၏ လိုနူ်ာအာ�လ့ို�ုအတ်က်ွျ ရရှှိ�န်ု�င်ု့်�ည်ီ။ 
•  အကျယ်ာ၍ �ျ�ီပြမှှင့်််�့ရ�ါကျ အစီီအစီဉ််�ည်ီ Kaiser Permanente �့်��ု��ူမှျာ�မှှ ��� မှဟုတ်ု် Kaiser Permanente သော��ရု့ုံမှျာ�မှှ 

�တ််မှှတ််ထားာ�သော�ာ အ�ျ �န်က်ျာလိုအတ်က်ွျ အသောရ�သော�် ��� မှဟုတ်ု် သော��ကုျ�မုှ လို�အု�်သော�ာ သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှမှျာ�ကျ�ု အ�က့ျ��ဝင့််လို�မ််ှမှည်ီ။ 

ဘယ််လုု� အရာည်အ်ချျင််း ပြပံ့ည်�မီီ်မလ့ု 
ဆေးအာက််ပံ့ါ အရာည်အ်ချျင််းပြပံ့ည်�မီ်မု�ု�င််ရာာ လုု�အပ်ံ့ချျက််များအနက်် တစ်ီချ�ကု်� သို့င်် ပြပံ့ည်�မီီ်ရာမည် ်- * 
 1.  �င့််၏ စုီစုီသော�ါင့််� အ�မ်ှသောထားာင့််စုီဝင့််သောင့်�ွည်ီ �က်ျဒရယ်ာ �င့််�ရဲန်ုမ်ွှ��ါ�

မုှ၏ 300% ထားက်ျမှ��ုရ�ါ။

 2.   �င့််၏ 12 လိုတ်ာကျာလိုအတ်င်ွ့်� အသောရ�သော�် ��� မှဟုတ်ု် သော��ဘက်ျ
��ုင့််ရာ လို�အု�်သော�ာ သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှ၊ �ွာ�သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှနှ်ုင့််် သော��ဝါ�
မှျာ�အတ်က်ွျ �င့််၏ အ�တ််ကျ�်ထဲားမှှ ကျျန်�်မှာသောရ�သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှ 
ကုျန်က်ျျစီရ�တ််�ည်ီ �င့််၏ စုီစုီသော�ါင့််� အ�မ်ှသောထားာင့််စုီဝင့််သောင့်၏ွ 10% 
ထားက်ျသောကျျာ်�ည်ီ ��� မှဟုတ်ု် ညီီမှာ�ည်ီ။

  O    အ��်ကျ�်ထဲားမှှ ကုျန်က်ျျစီရ�တ််�ည်ီ �ူ�တ်ွဲသော��သော�ျမုှ၊ �ူ�တ်ွဲအာမှ�့နှ်ုင့််် 
နှ်ု�တ််ယူာပြီး�ီ��ာ� သောင့်သွော��သော�ျပြ�င့််�တ်��  �ါဝင့််�ည်ီ။ 

  O    အ��်ကျ�်ထဲားမှှ ကုျန်က်ျျစီရ�တ််�ည်ီ �င့််၏ လိုစီဉ််�ရီမီှယ့ာက်ဲျ���  
�င့််၏ ကျျန်�်မှာသောရ�အစီီအစီဉ််အတ်က်ွျ မှည်ီ�ည််ီ သောင့်သွော��သော�ျမုှမှှ မှ
�ါဝင့််�ါ။

ဆေးမးခွျနး်များ ရုီှိပံ့ါသို့လုား။ 
MFA အစီီအစီဉ််အတ်က်ွျ အရည်ီအ�ျင့််�ပြ�ည််ီမီှပြ�င့််�အသော�ကျာင့််� ��� မှဟုတ်ု် မှည်ီ�ည််ီ ကျျန်�်မှာသောရ�သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှအတ်က်ွျ သော��ရ�ည်ီကျ�ု �ကျည််ီရှုရုုံရန််
အတ်က်ွျ ��ုမှ�ု��ရှှိ�လို��ုါကျ www.kp.org/mfa/wa တ်င်ွ့် �ကျည််ီရှုရုုံ�ါ။

သို့င်�်တွင်် က်ျနး်မာဆေးရား အာမခ့ျ မရုီှိပံ့ါက် သို့င််ဆေးလုာာက််�ားရာန ်လုု�အပ်ံ့နုို�င််သို့ည်။်
• MFA အစီီအစီဉ််�ည်ီ ယာာယီာ သောင့်သွော�ကျ��ုမှျာ�ကျ�ု�ာ သော��သော�ာသော�ကျာင့််် သောရရှှိည်ီတ်င်ွ့် �င့်််အာ�လိုမ်ှှ�ပြ�့�န်ု�င်ု့်မှည််ီ လိုမ်ှှ�ပြ�့�မုှအတ်က်ွျ သောလိုာာက်ျထားာ�

ရန် ်�င့်််အာ� ကျွန်ု်�်ုတ်��  သောတ်ာင့််���ုန်ု�င်ု့်�ည်ီ။ Medicaid ��� မှဟုတ်ု် ကျျန်�်မှာသောရ� အာမှ�့သောစီျ�ကွျက်ျမှျာ�မှှ ရရှှိ�န်ု�င်ု့်�ည််ီ သောထားာက်ျ�့်ထားာ�သော�ာ 
အစီီအစီဉ််မှျာ�က်ဲျ���  ၎င့််�တ်င်ွ့် �င့််ရထား�ုက်ျ�ွင့်််ရှှိ��ည််ီ အပြ�ာ� အမှျာ���ုင့်် ��� မှဟုတ်ု် �ုဂ္ဂဂလို�ကျ ကျျန်�်မှာသောရ� အစီီအစီဉ််မှျာ� �ါ၀င့််န်ု�င်ု့်�ည်ီ။ 

• �င့်် ဤအစီီအစီဉ််မှျာ�ကျ�ု သောလိုာာက်ျထားာ�သော�ကျာင့််� �က်ျသော�ပြ�ရန် ်�င့်််အာ� သောတ်ာင့််���ုလို�မ််ှမှည်ီ ��� မှဟုတ်ု် �ူတ်��ကျ�ု �င့််ကျ�ု အတ်ည်ီပြ���ည်ီ 
��� မှဟုတ်ု် ပြင့်င့််��ယ်ာ�်ဲ�ည်ီကျ�ု ကျွန်ု်�်ုတ်��  သောမှ�န်ု�င်ု့်�ည်ီ။ ��� သော�ာ် အပြ�ာ�အစီီအစီဉ််မှျာ�မှှ �ု့�ပြ�တ််�ျက်ျ တ်စ်ီ�ုကျ�ု သောစီာင့်််��ုင့််�သောန်စီဉ်် �င့််�ည်ီ 
MFA အစီီအစီဉ််မှှ သောင့်သွော�ကျ���ုင့််ရာအကူျအညီီ ရယူာန်ု�င်ု့်�ဲ ပြ�စ်ီန်ု�င်ု့်�ည်ီ။ 

• �င့်််တ်င်ွ့် ကျျန်�်မှာသောရ�သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှ လိုမ်ှှ�ပြ�့�မုှ မှရှှိ��ါကျ ��ုမှ�ု��ရှှိ�လို��ုါကျ �င့််၏ လိုမ်ှှ�ပြ�့�မုှ သောရွ��ျယ်ာစီရာမှျာ�အသော�ကျာင့််� ��ုမှ�ုသောလိုလ်ိုာရန် ်ကျွန်ု်�်ု
တ်��ကျ�ု 800-479-5764 ���  �ုန်�်သော�်��ု�ါ (TTY အတ်က်ွျ 711 ��� သော�်��ု�ါ)။

Kaiser Permanente ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ အဆေး�ာက််အပ့ံ့� (MFA) အစီီအစီဉ််

2021 ချ�နီိုစ်ီ ဖက််ဒရာယ်် �င််းရ့ာနွိုမ်းပံ့ါးမုအ�င်�် 
လုမ်းညှွှနခ်ျျက််များ (FPG) ၏ 300%

အကျယ်ာ၍ �င့််၏ 
အ�မ်ှသောထားာင့််စုီ 

အရွယ်ာအစီာ�မှှာ - 

�င့််၏ အ�မ်ှသောထားာင့််စုီဝင့််သောင့်�ွည်ီ 
သောအာက်ျ�ါထားက်ျ မှ��ုသောစီရ-

လုစီဉ်် နီိုစ်ီစီဉ်် 
1 $3,220 $38,640
2 $4,355 $52,260
3 $5,490 $65,880
4 $6,625 $79,500
5 $7,760 $93,120
6 $8,895 $106,740

��ုမှ�ုကြီးကီျ�မှာ�သော�ာ အ�မ်ှသောထားာင့််စုီမှျာ�အတ်က်ွျ လိုမ်ှ�ညွှနှ်�်ျက်ျမှျာ�
ကျ�ု ရှှိာသော�ွရန် ်aspe.hhs.gov/poverty ကျ�ု �ကျည််ီ�ါ။

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


 

အွနလု်ု�င််း
• အနွ်လ်ို�င်ု့်� www.kp.org/mfa/wa တ်င်ွ့်ရှှိ�သော�ာ MFA သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြ�ည််ီ�ါ။
• အသောန်ာက်ျစီာမှျက်ျနှ်ုာရှှိ� MFA သောလိုာာက်ျလိုာှတ်င်ွ့် သော�ာ်ပြ�ထားာ�သော�ာ အ�ျက်ျအလိုက်ျအာ�လ့ို�ုကျ�ု 

သော��ရန် ်ပြ�င့််�င့််ထားာ��ါ။

၎င််းကု်� စီာပုံ့�ပံ့ါ

• သောအာက်ျ�ါ စီာမှျက်ျနှ်ုာသော�်တ်င်ွ့် MFA သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြ�ည််ီ�ါ။ 
• �င့််၏ ပြီး�ီ�ပြ�ည််ီစု့ီသော�ာ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု- 

  Kaiser Permanente MFA Program  
PO Box 34584  
Seattle, WA 98124-1584

၎င််းကု်� ဖက််စ်ီပုံ့�ပံ့ါ
• သောအာက်ျ�ါ စီာမှျက်ျနှ်ုာသော�်တ်င်ွ့် MFA သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြ�ည််ီ�ါ။
• �င့််၏ ပြီး�ီ�စီီ��ည််ီ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု 1-206-877-0640 ���  �က်ျစ်ီ��� �ါ။

ကု်�ယ််တု�င်် ပုံ့�ပံ့ါ
• သောအာက်ျ�ါ စီာမှျက်ျနှ်ုာသော�်တ်င်ွ့် MFA သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြ�ည််ီ�ါ။
•  �င့််၏ ပြီး�ီ�ပြ�ည််ီစု့ီသော�ာ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု Kaiser Permanente ဌာာန်တ်စ်ီ�ု�ု���  

ကျ�ုယ်ာတ်�င်ု့်��� �ါ။

က်ွန်ို�ပ်ံ့တု�ကု်� ဖ�နး်ဆေးချ်

�ု�ပံ့ါ

•  ကျွန်ု်�်ုတ်��ကျ� ု1-800-442-4014 (TTY 711) ၊ တ်န်လိုာာသောန်မှ်ှ သော�ာ�ကျာသောန်အ်ထား� မှန်က်ျ 
8:00 န်ာရီမှှ ညီသောန် 5:00 န်ာရီအထား� �စီ���တ်် အ�ျ �န် ်(Pacific Standard Time, PST) 
အ�ျ �န်တ််င်ွ့် �ုန်�်သော�်�ါ။ 

• အသောန်ာက်ျစီာမှျက်ျနှ်ုာရှှိ� MFA သောလိုာာက်ျလိုာှတ်င်ွ့် သော�ာ်ပြ�ထားာ�သော�ာ အ�ျက်ျအလိုက်ျမှျာ�ကျ�ု 
သော��ရန် ်ပြ�င့််�င့််ထားာ��ါ။

အဆေးရားကြီးကီ်းမု စီာပြ�င့်််ပြ�စ်ီသောစီ၊ �က်ျစ်ီပြ�င့်််ပြ�စ်ီသောစီ၊ �င့််၏သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု လိုကူျ�ုယ်ာတ်�င်ု့်ပြ�စ်ီသောစီ �ယ်ာ�ျက်ျ�ည််ီအ�ါ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု �င့်် တ်တ််န်ု�င်ု့်
�သောလိုာက်ျ သော��ျာသောအာင့််ပြ�ည််ီ�ါ။ သော�ျာက်ျ�ု့�သောန်သော�ာ �တ်င့််�အ�ျက်ျအလိုက်ျမှျာ��ည်ီ သောလိုာာက်ျလိုာှ လို�်ုင့်န်�်စီဉ််ကျ�ု သောနှ်ုာင့်််သောနှ်ု�သောစီန်ု�င်ု့်�ည်ီ။ 

ဆေးလုာာက််�ားပြီးပီံ့းဆေးနာက်် ဘာကု်� ဆေးမာာလ်ုင်�်ရာမလ့ု
�င့််၏ ပြ�ည််ီစွီက်ျထားာ�သော�ာ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ကျွန်ု်�်ုတ်��  ပြ�န်လ်ိုည်ီ�ကျည််ီရှုရုုံပြီး�ီ�သောန်ာက်ျ သောအာက်ျ�ါ ရလိုဒ်မှျာ�အန်က်ျမှှ တ်စ်ီ�ုကျ�ု �င့်််အာ� ကျွန်ု်�်ုတ်��  
အ��သော���ါမှည်ီ-

• �င့််၏ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု အတ်ည်ီပြ��ပြီး�ီ��ည်ီနှ်ုင့််် သောင့်သွော�ကျ���ုင့််ရာ�ုကျ�ု �င့််ရရှှိ�မှည်ီ။
• �င့််၏ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြ�ည််ီစွီက်ျရန် ်ကျွန်ု်�်ုတ်��အသောန်ပြ�င့််် သောန်ာက်ျထား�် �တ်င့််�အ�ျက်ျအလိုက်ျ ��� မှဟုတ်ု် စီာရွက်ျစီာတ်မ်ှ� လို�အု�်�ည်ီ၊ ကျွန်ု်�်ုတ်��

အာ� စီာပြ�င့််် သော����� န်ု�င်ု့်�ည်ီ ��� မှဟုတ်ု် လိုကူျ�ုယ်ာတ်�င်ု့် လိုာသောရာက်ျန်ု�င်ု့်�ည်ီ၊ ၎င့််�တ်င်ွ့် �င့််၏ ဝင့််သောင့်အွသောထားာက်ျအထားာ� ��� မှဟုတ်ု် �င့််၏ အ�တ််သော�ာင့်် 
ကုျန်က်ျျစီရ�တ်် မှ�တူ်�မှျာ� �ါဝင့််န်ု�င်ု့်�ည်ီ။

• �င့််၏ သောလိုာာက်ျလိုာှကျ�ု ပြင့်င့််��ယ်ာ�့�်ဲရပြီး�ီ� ကျွန်ု်�်ုတ်��  �ု့�ပြ�တ််�ျက်ျကျ�ု အယူာ�့ဝင့််န်ု�င်ု့်�ည််ီ ကျ�စီစတ်င်ွ့် အဘယ်ာသော�ကျာင့််် ပြင့်င့််��ယ်ာ�့�်ဲရ�ါ�လဲို။

အကူ်အည် ီလုု�အပ်ံ့ပံ့ါသို့လုား။
အကျယ်ာ၍ �င့်််တ်င်ွ့် သောလိုာာက်ျလိုာှနှ်ုင့််် �တ််�က်ျ၍ သောမှ��ွန်�်မှျာ�ရှှိ��ါကျ ��� မှဟုတ်ု် �င့်် အကူျအညီီ လို�အု�်�ါကျ တ်န်လိုာာသောန်မှ်ှ သော�ာ�ကျာသောန် ်
အထား� န်န့်က်ျ 8:00 န်ာရီမှှ ညီသောန် 5:00 န်ာရီ PST အ�ျ �န်အ်ထား� 1-800-442-4014 (TTY 711) ကျ�ု သောကျျ�ဇူူး�ပြ��၍ �ုန်�်�က်ျ�ါ။ မှည်ီ�ည််ီ 
Kaiser Permanente တ်ည်ီသောန်ရာတ်င်ွ့်မှ��ု သောင့်သွော�ကျ���ုင့််ရာ တ်�င်ု့်�င့််�ူနှ်ုင့်််လိုည်ီ� သော�ွ�သောန်ု�ွန်ု�င်ု့်�ည်ီ။

မည်သု်ို့�  ဆေးလုာာက််�ားရာမည်န်ည်း်
�င့််�ည်ီ အရည်ီအ�ျင့််�ပြ�ည််ီမီှမုှ လို�အု�်�ျက်ျမှျာ�ကျ� ုပြ�ည််ီမီှှ�ါကျ ဤန်ည်ီ�လိုမ်ှ� တ်စ်ီ�ု�ုပြ�င့်် ်�င့််သောလိုာာက်ျထားာ�န်ု�င်ု့်�ည်ီ။ 

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


ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ဆွေး�က်းဆေး�ာက််ပ့ံ့�မု (MFA) အစီီအစီဉ်် ဆေးလုာာက််လှုာ

အမှည်ီ-   သော��မှှတ််တ်မ်ှ� #-  

သောမွှ�သောန်-်  / /  �က်ျ�ွယ်ာရန်န််�့ါတ်် #- ( )   SSN-  - - 

သောန်ရ�်လို��်စီာ-  

ပြီးမှ��-   ပြ�ည်ီန်ယ်ာ-   စီာ��� �သောကျာတ်-  

အုမ်ဆေး�ာင််စီ�အရွာယ််- �င့်််အ�မ်ှတ်င်ွ့် သောန်ထား�ုင့််သော�ာ (�င့််အ�ါအဝင့််) မှ��ာ�စုီ၀င့်် အသောရအတ်က်ွျ။ အ�မ်ှသောထားာင့််�က်ျ  
��� မှဟုတ်ု် အရည်ီအ�ျင့််�ပြ�ည််ီဝသော�ာ အ�မ်ှသော�ာ်၊ ကျသောလို�မှျာ�၊ မှ�ဘ မှဟုတ်ု်သော�ာ အ�မ်ှသောစီာင့်််သော�ွမှျ ���မှျာ�  
စီ�ည်ီတ်��  �ါဝင့််န်ု�င်ု့်�ည်ီ။

အုမ်ဆေး�ာင််စီ� ဝင််ဆေးင် ွ(လုစီဉ််)- အ�မ်ှသောထားာင့််စုီရှှိ� မှ��ာ�စုီ၀င့်် အာ�လ့ို�ုအတ်က်ွျ စုီစုီသော�ါင့််� ဝင့််သောင့်။ွ  
�က်ျ��ုင့််�ည််ီ ဝင့််သောင့်အွမှျ ���အစီာ� အာ�လ့ို�ုကျ�ု စီစ်ီသော���ါ-

 အလို�်ုအကျ�ုင့်် ဝင့််သောင့်/ွလိုစီာ

 စီီ��ွာ�သောရ���ုင့််ရာ ဝင့််သောင့်/ွင့်ာှ�ရမ်ှ�ထားာ�သော�ာ အ�မ်ှပြ�့သောပြမှ 

  အလို�်ုလိုက်ျမ်ဲှ အကျျ ����့စီာ��ွင့််မ်ှျာ�/မှ�န်စွ်ီမ်ှ�မုှ ဝင့််သောင့်ွ

 ကျသောလို�စီရ�တ််/ကျသောလို��ူင့်ယ်ာ အသောထားာက်ျအ�့်

  �င့််စီင့်် ��� မှဟုတ်ု် အပြီးင့်�မ်ှ�စီာ�ယူာပြ�င့််� /ရင့််�နှ်ု�ီပြမှှ�်နှ်ုမု့ှဝင့််သောင့်ွ

  လိုမုူှ�ူလ့ိုသုောရ�/သောန်ာက်ျ�က်ျတ်ွဲ လ့ိုပုြ�့�သောရ� ၀င့််သောင့်/ွ 
စီစ်ီပြ�န် ်အကျျ ����့စီာ��ွင့််မ်ှျာ�

က်ျနး်မာဆေးရား သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှ ကုျန်က်ျျစီရ�တ််မှျာ� - Kaiser Permanente ��� မှဟုတ်ု် အပြ�ာ� ကျျန်�်မှာသောရ�  
သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှသော���ူမှှ အသောရ�သော�် ��� မှဟုတ်ု် သော��ဝါ�ကုျ�ရန် ်လို�အု�်သော�ာ ဝန်သ်ော�ာင့််မုှမှျာ�အတ်က်ွျ �င့််  
12 လိုတ်ာကျာလိုအတ်င်ွ့်� �င့််၏အ��်စီ�ုက်ျ ကုျန်က်ျျစီရ�တ်် စုီစုီသော�ါင့််� �ူ�တ်ွဲသော��သော�ျမုှ၊ စီရန်သ်ော��သော�ျမုှ၊ �ူ�တ်ွဲအာမှ�့  
��� မှဟုတ်ု် ရထား�ုက်ျ�ွင့်််ရှှိ�သော�ာ ကျျန်�်မှာသောရ�၊ သော����ုင့်် ��� မှဟုတ်ု် �ွာ�ဘက်ျ��ုင့််ရာ ဝန်သ်ော�ာင့််မုှမှျာ�အတ်က်ွျ  
သောင့်နွ်ုတ်ု်ယူာသော��သော�ျပြ�င့််�တ်��  �ါဝင့််န်ု�င်ု့်�ည်ီ။

ဆေးက်ျးဇူူးးပြပံ့ုပြီးပီံ့း အစီီအစီဉ််ကု်� ဆေးလုာာက််�ားဆေးသို့ာ သို့င်�်အုမ်ဆေး�ာင််စီ�ဝင််အားလ့ု�းကု်� စီာရာင််းပြပံ့ုစီ�ပံ့ါ
အမည် ် ဆေးမွးဖွားသို့ည်� ်ရာက််စ့ွီ �က််�့ဆေးရား ဆေး�းက်�သို့မု မီတ်တမ်း #

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
အာမခ့ျ မရုီှိဘူးလုား။ Kaiser Permanente က် ကူ်ည်နုီို�င််ပံ့ါသို့ည်။် �င့်််တ်င်ွ့် ကျျန်�်မှာသောရ�သောစီာင့်််သောရှှိာက်ျမုှ  
လိုမ်ှှ�ပြ�့�မုှ မှရှှိ��ါကျ �င့််၏ သောရွ��ျယ်ာမုှမှျာ�ကျ� ုန်ာ�လိုည်ီရန် ်ကျွန်ု်�်ုတ်��  ကူျညီီန်ု�င်ု့်�ည်ီ။ �င့််၏ သောရွ��ျယ်ာမုှမှျာ�ကျ�ု  
သော�ွ�သောန်ု�ွရန် ်Kaiser Permanente နှ်ုင့််် �က်ျ�ွယ်ာလို��ုါကျ ဤအကွျက်ျကျ�ု အမှှတ််အ�ာ�ပြ���ါ။

ဤသောလိုာာက်ျလိုာှတ်င်ွ့် သော�ာ်ပြ�ထားာ�သော�ာ အ�ျက်ျအလိုက်ျမှျာ� အာ�လ့ို�ု�ည်ီ မုှ�ာ��က်ျသော��့မုှ ပြ�စ်ီဒဏ််သောအာက်ျမှှာ တ်�ကျျမှှန်က်ျန်သ်ော�ာ �က်ျသော�
အသောထားာက်ျအထားာ�မှျာ�ပြ�င့််် ကျွန်သ်ောတ်ာ် သော�ကျပြင့်ာအ�်�ါ�ည်ီ။ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals သော�ကျာင့််် �မှာဏ်အာ�လ့ို�ု
အတ်က်ွျ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ၏ အစီီအစီဉ််မှျာ�အရ အရည်ီအ�ျင့််�မှပြ�ည််ီမီှှသော�ာ သော���စီစည်ီ�မှျာ�နှ်ုင့််် 
ဝန်သ်ော�ာင့််မုှမှျာ� (“ကျျန်ရှ်ှိ�သော�ာသောင့်မွှျာ�”) အတ်က်ွျ ကျွန်ု်�်ု�ည်ီ တ်ာဝန်ရှ်ှိ��ည်ီဟုကုျ�ုလိုည်ီ� အ��အမှှတ််ပြ���ည်ီ။

လိုက်ျမှှတ််-  သောန် ်စွဲစဲွီ-  

မှှတ််�ျက်ျ - Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals �ည်ီ MFA အစီီအစီဉ်် အ�ါအဝင့်် �က်ျဒရယ်ာ၊ ပြ�ည်ီန်ယ်ာနှ်ုင့််် �ုဂ္ဂဂလို�ကျ သော��
ဘက်ျ��ုင့််ရာ အစီီအစီဉ််မှျာ�အတ်က်ွျ  အရည်ီအ�ျင့််�ပြ�ည််ီမီှမုှကျ�ု �ု့�ပြ�တ််ရန် ်အ�ု့�ပြ���ူ �ရက်ျဒစ်ီအစီီရင့််�့�ည််ီ သောအဂ္ဂျင့််စီီမှျာ�နှ်ုင့််် အပြ�ာ�တ်တ်�ယာ
�ါတီ် �တ်င့််�အ�ျက်ျ အလိုက်ျရင့််�ပြမှစ်ီမှျာ�မှှ �တ်င့််�အ�ျက်ျအလိုက်ျမှျာ�ကျ�ု အ�ု့�ပြ��ရန် ်အ�ွင့်််အသောရ�ရှှိ��ည်ီ။

________________

$ _______________

$ _______________

  ဟုတ်ု်က်ဲျ၊ ကျွန်သ်ောတ်ာ်ကျ� ု�က်ျ�ွယ်ာ�ါ


