KAISER PERMANENTE

ບົົດສະຫຼຸຸບ
� ນະໂຍບາຍຂອງ ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່ນ
� ປົົວພະຍາດ
ໂຄງການ ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວພະຍາດ (Medical Financial Assistance, MFA) ຂອງ Kaiser Permanente ໃຫ້້ການ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານການເງິິນ ໃຫ້້ແກ່່ຄົົນເຈັັບທີ່� ່ມີີຄຸຸນສົົມບັດ
ັ ພຽງພໍໍ ທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຈ່່າຍຄ່່າປິ່່�ນປົົວສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ມີີຄວາມຈຳຳເປັັນທາງການ
ແພດ ທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບໃນສະຖານທີ່່�ປິ່�ນ
່ ປົົວຂອງ Kaiser Permanente ຫຼືື� ໂດຍຜູ້້ໃ� ຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການປິ່່�ນປົົວຂອງ Kaiser Permanente. ຄົົນເຈັັບສາມາດ
ສະໝັັກເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການ MFA ດ້້ວຍຫຼຼາຍຊ່່ອງທາງ ລວມທັັງທາງອອນລາຍ, ດ້້ວຍຕົົນເອງ, ທາງໂທລະສັັບ ຫຼືື� ໂດຍການຕື່່� ມຂໍ້ມູູ
້ ນ ແລະ ການຍື່່� ນໃບ
ສະໝັັກ. ຄົົນເຈັັບຕ້້ອງບັັນລຸຸໄດ້້ຕາມເງື່່�ອນໄຂໃນການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຕ່່າງໆຢູ່່�ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້� ເພື່່� ອເຮັັດໃຫ້້ມີີຄຸຸນສົົມບັດ
ັ ພຽງພໍໍ .
ແມ່່ນໃຜທີ່� ່ມີສິ
ີ ິດເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການ Financial Assistance ແລະ
ມີີເງື່່�ອນໄຂທີ່� ່ຕ້້ອງການຫຍັັງແດ່່?
ໂຄງການດັ່່ງ� ກ່່າວຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄົົນເຈັັບທີ່� ມີ
່ ີລາຍໄດ້້ຕ່ຳ�ຳ , ບໍ່່ມີີປະກັັນໄພ ຫຼືື� ດ້້ອຍ
ໂອກາດ ທີ່່�ຕ້ອ
້ ງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຈ່່າຍຄ່່າດູູແລທາງການແພດ
ທັັງໝົົດ ຫຼືື� ບາງສ່່ວນ. ໂດຍທົ່່ວ
� ໄປແລ້້ວ, ຄົົນເຈັັບມີີສິິດເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ເມື່່� ອລາຍໄດ້້ທັງັ ໝົົດຂອງຄົົວເຮືືອນຂອງພວກເຂົົາ
ແມ່່ນຢູ່່ທີ່
� � ່ ຫຼືື� ຕໍ່່າກວ່່າ 350% ຂອງຄຳຳແນະນຳຳກ່່ຽວກັັບຄວາມທຸຸກຍາກຂອງ
ລັັດຖະບານກາງ (Federal Poverty Guidelines, FPG) ຫຼືື� ມີີຄ່່າໃຊ້້ຈ່າ່ ຍ
ດ້້ານການປິ່່ນ
� ປົົວທີ່່�ສູູງກວ່່າປົົກກະຕິິ. ຄົົນເຈັັບຄວນປຶຶກສາກັັບທີ່� ປຶ
່ ກ
ຶ ສາດ້້ານການ
ເງິິນຂອງຄົົນເຈັັບ ເພື່່� ອກຳຳນົົດການມີີສິິດໄດ້້ຮັບ
ັ ແລະ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການ
ສະໝັັກ.

ຄົົນເຈັັບທີ່� ່ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານການເງິິນໃນການປິ່່�ນປົົວ ຈະບໍ່່ຖືືກ
ຮຽກເກັັບຄ່່າບໍໍລິິການເກີີນຈຳຳນວນເງິິນທີ່່�ໄດ້້ຖືືກຮຽກເກັັບທົ່່�ວໄປ (Amounts
Generally Billed, AGB) ສຳຳລັັບການປິ່່ນ
� ປົົວສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ມີຄ
ີ ວາມຈຳຳເປັັນ
ທາງການແພດອື່່�ນໆ. ເຂົ້້�າເບິ່່�ງ kp.org/mfa/ncal ສຳຳລັັບຂໍ້ມູູ
້ ນກ່່ຽວກັັບ AGB.
Kaiser Permanente ມີີການຄັັດເລືືອກຄົົນເຈັັບ ສຳຳລັັບການມີີສິິດ
ເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການຂອງລັັດ ແລະ ເອກະຊົົນບໍໍ?
Kaiser Permanente ໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຄົົນເຈັັບໃນການກຳຳນົົດໂຄງການ
ຄຸ້້�ມຄອງສຸຸຂະພາບຂອງລັັດ ແລະ ເອກະຊົົນທີ່່�ເປັັນໄປໄດ້້ ທີ່່�ອາດຈະຊ່່ວຍໃນ
ການເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຕ້້ອງການໃນການດູູແລສຸຸຂະພາບ. ຄົົນເຈັັບທີ່� ່ຖືືກພິິຈາລະນາ
ວ່່າມີີເງື່່�ອນໄຂເຂົ້້�າຮ່່ວມໂຄງການຄຸ້້�ມຄອງສຸຸຂະພາບຂອງລັັດ ຫຼືື� ເອກະຊົົນໃດໜຶ່່�ງ
ແມ່່ນຕ້້ອງໄດ້້ສະໝັັກ ເຂົ້້�າໃນໂຄງການເຫຼົ່່��ານັ້້ນ
� .
ໂຄງການໃຫ້້ການຄຸ້້�ມຄອງຫຍັັງແດ່່?
ໂຄງການ Medical Financial Assistance ຄຸ້້�ມຄອງການປິ່່�ນປົົວທີ່່�
ຈຳຳເປັັນທາງການແພດທີ່່�ສະໜອງໃຫ້້ຢູ່່�ທີ່� ່ສຳຳນັັກງານທາງການແພດ, ໂຮງໝໍໍ,
ຮ້້ານຂາຍຢາຂອງ Kaiser Permanente ຫຼືື� ທີ່່�ສະໜອງໃຫ້້ໂດຍຜູ້້ໃ� ຫ້້
ບໍໍລິິການປິ່່�ນປົົວຂອງ Kaiser Permanente. ປະເພດການບໍໍລິິການຕ່່າງ
ໆ ທີ່່�ບໍ່ໄ່ ດ້້ຮັັບການຄຸ້້�ມຄອງປະກອບມີີ ການບໍໍລິິການທີ່່�ບໍ່ໄ່ ດ້້ຮັັບການພິິຈາລະນາ
ວ່່າເປັັນກໍໍລະນີີສຸຸກເສີີນ ຫຼືື� ຈຳຳເປັັນທາງການແພດ ໂດຍຜູ້້ໃ� ຫ້້ບໍລິ
ໍ ິການປິ່່�ນປົົວ
ຂອງ Kaiser Permanente, ການບໍໍລິິການຮັັກສາການມີີບຸຸດຍາກ ແລະ
ການອຸ້້�ມບຸຸນ ພ້້ອມທັັງເບ້້ຍປະກັັນການດູູແລສຸຸຂະພາບ. ກະລຸຸນາເບິ່່� ງບັັນຊີີ
ລາຍຊື່່� ທັັງໝົົດເພີ່່�ມຕື່່�ມໃນນະໂຍບາຍຂອງ MFA.
ມີີການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານພາສາບໍໍ?
ມີີນາຍແປພາສາໃຫ້້ທ່່ານໂດຍບໍ່່ເສຍຄ່່າ. ໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ບົົດສະຫຼຸຸບ
� ນະໂຍບາຍນີ້້� ຂອງໂຄງການ Medical Financial Assistance
ອາດຈະມີເີ ປັັນພາສາຂອງທ່່ານ. ສຳຳລັັບຂໍ້ມູູ
້ ນເພີ່່�ມຕື່່�ມ, ໂທ 800-464-4000
ຫຼືື� ເຂົ້້�າເບິ່່� ງເວັັບໄຊຂອງພວກເຮົົາທີ່່� kp.org/mfa/ncal.
¿Se ofrece asistencia con el idioma?
Hay intérpretes disponibles sin costo para usted. Es
posible que la solicitud para recibir asistencia financiera
para los gastos médicos, la póliza y este resumen de la
póliza estén disponibles en su idioma. Para obtener
más información, llame al 800-464-4000 o consulte
nuestro sitio web en kp.org/mfa/ncal.
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是否提供語言協助？
可免費為您提供口譯服務。醫療財務援助申請、政策和本
政策摘要均可用您的語言提供。詳情請撥打 800-464-4000
或瀏覽網站 kp.org/mfa/ncal。
Kaiser Permanente ມີີນະໂຍບາຍກ່່ຽວກັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້າ
ນການເງິິນບໍໍ?
ທ່່ານອາດຈະຂໍໍເອົົານະໂຍບາຍຂອງ Medical Financial Assistance
ຂອງ Kaiser Permanente ສະບັັບສຳຳເນົົາຂອງທ່່ານໂດຍບໍ່່ເສຍຄ່່າ
ໂດຍການໂທຫາ 800-390-3507, ສົ່່ງ� ຈົົດໝາຍທາງໄປສະນີີໄປທີ່່�
P.O. Box 30006, Walnut Creek, CA 94598, ຫຼືື� ເຂົ້້�າເບິ່່� ງເວບໄຊ
ຂອງພວກເຮົົາໄດ້້ທີ່� ່ kp.org/mfa/ncal.
ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອບໍໍ?
ສຳຳລັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ຫຼືື� ສອບຖາມກ່່ຽວກັັບຂັ້້�ນຕອນການສະໝັັກ
Medical Financial Assistance, ກະລຸຸນາໂທ 800-390-3507 ຫຼືື�
ປຶຶກສາກັັບທີ່� ່ປຶກ
ຶ ສາດ້້ານການເງິິນຂອງຄົົນເຈັັບໃນ ບັັນດາທີ່່�ປຶກ
ຶ ສາດ້້ານການເງິິນ
ຂອງຄົົນເຈັັບທີ່� ່ໂຮງໝໍໍໃດໜຶ່່�ງຂອງ Kaiser Permanente.
ຂ້້າພະເຈົ້້�າຈະສະໝັັກໄດ້້ແນວໃດ?
ທ່່ານສາມາດສະໝັັກ Medical Financial Assistance ໄດ້້ໃນຫຼຼາຍຊ່່ອງ
ທາງ ບໍ່່ວ່່າໂດຍການຮ້້ອງຂໍໍເອົົາຂໍ້້ມູູນກ່່ຽວກັັບໂຄງການທາງອອນລາຍ, ດ້້ວຍ
ຕົົນເອງ ຫຼືື� ໂທລະສັັບ ຫຼືື� ຮ້້ອງຂໍໍເອົົາເອກະສານຈາກ ແຫຼ່່�ງຕ່່າງໆ ໃດໜຶ່່�ງຕໍ່່ໄປນີ້້� :
● ທາງອອນລາຍ ທີ່່� kp.org/mfa/ncal
●	ທີ່່�ປຶກ
ຶ ສາດ້້ານການເງິິນຂອງຄົົນເຈັັບໃນ ບັັນດາທີ່່�ປຶກ
ຶ ສາດ້້ານການເງິິນ
ຂອງຄົົນເຈັັບທີ່� ່ໂຮງໝໍໍໃດໜຶ່່�ງຂອງ Kaiser Permanente
● ໂທຫາ 800-390-3507
● ທາງໄປສະນີີ (ໂດຍບໍ່່ເສຍຄ່່າ) ທີ່່� P.O. Box 30006, Walnut
Creek, CA 94598
● ດາວໂຫຼຼດໃບຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກຜ່່ານເວັັບໄຊຊຸຸມຊົົນຂອງ
Kaiser Permanente ທີ່່� kp.org/mfa/ncal.
ກະລຸຸນາສົ່່ງ� ໃບສະໝັັກທີ່່�ຕື່່�ມຂໍ້ມູູ
້ ນໃສ່່ຄົົບຖ້້ວນແລ້້ວ (ລວມທັັງເອກະສານ
ແລະ ຂໍ້້ມູູນທີ່່�ຕ້້ອງການທັັງ ໝົົດ ທີ່່�ລະບຸຸໄວ້້ໃນຄຳຳແນະນຳຳໃນການສະໝັັກ)
ກັັບຄືືນໃຫ້້ພະແນກຮັັບຄົົນເຈັັບເຂົ້້�າໂຮງໝໍໍ ຫຼືື� ພະແນກສຸຸກເສີີນຂອງ
Kaiser Permanente ທີ່່�ຢູ່່�ໃກ້້ທີ່� ່ສຸຸດ ຫຼືື� ສົ່່ງ� ຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທາງໄປສະນີີ
ໄປທີ່່�: MFA Program, P.O. Box 30006, Walnut Creek,
CA 94598.
Kaiser Permanente ຈະກວດກາບັັນດາຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທີ່່�ສົ່່ງ� ມາ ເມື່່� ອ
ຕື່່� ມຂໍ້ມູູ
້ ນໃສ່່ຄົບຖ້
ົ ວ
້ ນແລ້້ວ ແລະ ຈະຕັັດສິິນວ່່າທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັບຕ
ັ າມນະໂຍບາຍ
ຂອງ Medical Financial Assistance ຂອງ Kaiser Permanente
ຫຼືື�ບໍ່.່ ຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກທີ່່�ບໍ່ຄົ
່ ບຖ້
ົ ວ
້ ນອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ການດຳຳເນີີນການ ຫຼືື�
ການປະຕິິເສດຄຳຳຮ້້ອງຂໍໍສະໝັັກ MFA ຂອງທ່່ານມີຄ
ີ ວາມຊັັກຊ້້າ, ແຕ່່
Kaiser Permanente ຈະແຈ້້ງໃຫ້້ບັນ
ັ ດາຜູ້້ສ
� ະໝັັກຊາບ ແລະ ໃຫ້້ໂອກາດໃນ
ການສົ່່ງ� ເອກະສານ ຫຼືື� ຂໍ້້ມູູນທີ່່�ຂາດຫາຍໄປ ພາຍໃນກຳຳນົົດເວລາທີ່່�ກຳຳນົົດໄວ້້.

