KAISER PERMANENTE

ဆေး�းဘက််ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့မှု
� ု ပေါ်�်လစီီ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
Kaiser Permanente ၏ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု (Medical Financial Assistance, MFA) အစီီအစဉ််သည််
Kaiser Permanente ဆေး�းရုံံ� သို့့�မဟုုတ်် Kaiser Permanente ပံ့့�ပိုးး��သူူမှှ ရရှိိ�သော�ာ အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုတ်
ု ် ဆေး�းကုုသမှုု လိုုအ
� ပ်် သော�ာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
မှုုအတွွက်် ပေး�းဆော�ာင််ရန်် လိုုအ
� ပ်် သည့််� အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မှီီ�သော�ာ လူူနာာများ�း�အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းသည််။ လူူနာာများ�း�သည်် MFA အစီီ အစဉ််

အတွွက်် အွွန််လိုုင်းး�မှ
�
ှဖြ�စ််စေ�၊ လူူကိုု�ယ််တိုုင်
� ်ဖြ�စ်် စေ�၊ ဖုုန်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ်် စေ�၊ သို့့�မဟုတ်
ု ် လျှော�ာ�က််လွှာ�ကို
ာ
ု� ဖြ�ည့််�စွွက််၍ တင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�လည်းး�ကော�ာင်းး� နည်းး�လမ်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််�
လျှော�ာ�က််ထားး�နိုုင်
� ်သည််။ လူူနာာများ�း�သည်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မှီီ�ရန််အတွွက်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မှီီ�သော�ာ လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီရမည််။
မည််သူူသည်် ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက်် အပံ့့� အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ ပြီး�း�
လိုု�အပ်် ချျက်် များ�း�မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
အစီီအစဉ််သည်် ဝင််ငွေ�နည်းး�ပါးး�သူ
ေ
ူ၊ အာာမခံံမရှိိ�သော�ာ သို့့�မဟုတ်
ု ် ဝန််ဆော�ာင််မှုု မ
လုံံ�လော�ာက််သော�ာ လူူနာာများ�း�အားး� သူူတို့့�၏ ဆေး�းကုုသမှုု အားး�လုံးး�� သို့့�မဟုုတ်် တစ််
စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အတွွက်် ပေး�းချေ�ေရာာတွွင်် အထော�ာက််အပံ့့� လိုုအ
� ပ်် သော�ာ လူူနာာများ�း�
ကိုု� ကူူညီီသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� လူူနာာများ�း�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အိိမ်် ထော�ာင််စုုဝင််ငွေ�ေ
သည်် ဖက််ဒရယ််ဆင်းး�ရဲဲနွွမ်းး�ပါးး�မှုု လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း� (Federal Poverty
Guidelines, FPG) ၏ 350% အော�ာက််တွွင််ရှိိ�လျှှင်် သို့့�မဟုတ်
ု ် ပုံံ�မှှန်မ
် ဟုုတ််
သော�ာ ဆေး�းဝါးး�ကုုသမှုု ကုုန််ကျျစရိိတ်် မြ�င့််�မား�းမှုုများ�း�ရှိိ�သော�ာအခါါ လူူနာာများ�း�သည််

ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက််အပံ့့� ရရှိိ� နိုင်
�ု ်သည််။ အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မှီီ�မှုုကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််နှှင့််�
လျှော�ာ�က််ထားး�မှုုကိုု� ကူူညီီရန််အတွွက်် လူူနာာများ�း�သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�း အတိုုင်
� ်ပင််ခံံနှှင့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�သင့််�သည််။

ဆေး�းဘက််ဆိုုင်
� ရာ
် ာ ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက််အပံ့့အ
� တွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ
သော�ာ လူူနာာများ�း�သည်် အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုတ်
ု ် အခြား�း� ဆေး�းဘက််ဆိုုင်
� ရာ
် ာ လိုုအ
� ပ််
သော�ာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအ
ု တွွက်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ငွေ�ေတော�ာင်းး�ခံံသော�ာ ပမာာဏ
(Amounts Generally Billed, AGB) ထက််မပိုုပါ
� ါ။ AGB အချျက််အလက််
အတွွက်် kp.org/mfa/scal တွွင််ဖတ််ရှုုပါါ။

Kaiser Permanente သည်် လူူ နာာများ�း�အားး� အများ�း�ပြ�ည််သူူနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက

အစီီ အစဉ်် များ�း�အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ မှုု ရှိိ �မရှိိ � စစ်် ဆေး�းပေး�းပါါသလားး�။
Kaiser Permanente သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု လက််လှှမ်းး�မီီမှုု
လိုုအ
� ပ်် ချျက််များ�း�ကိုု� ကူူညီီလိိမ့််�မည့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အစီီ အစဉ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် လူူနာာများ�း�ကိုု� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�
ပေး�းသည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူနှှင့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက ကျျန်းး�မာာရေး�းအစီီအစဉ််များ�း�အတွွက််
အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ သည််ဟုု ယူူဆရသော�ာ လူူနာာသည်် ထိုု� အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု�
လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် လိုုအ
� ပ်် သည််။

အစီီ အစဉ်် က ဘာာတွေ�ေ အကျုံးး���ဝင််သလဲဲ။
ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက််အပံ့့� အစီီအစဉ််သည််
Kaiser Permanente ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ရုံးး� �၊ ဆေး�းရုံ� ံ ၊ ဆေး�းဆိုု�င််
သို့့�မဟုုတ်် Kaiser Permanente ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူက ပေး�းသည့််� ဆေး�းဘက််
ဆိုု�င််ရာာ လိုုအ
� ပ်် သော�ာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုများ�း�နှှင့််� အကျုံးး���ဝင််သည််။ အဆိုု�ပါါ
Kaiser Permanente ပံ့့�ပိုးး��သူူမှှ အရေး�းပေါ်�် သို့့�မဟုတ်
ု ် ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ
အရ လိုုအ
� ပ်် သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ဟုု မယူူဆသော�ာ၊ မျိုး�း��မပွား��းနိုုင်
� ်ခြ�င်းး� ကုုသ
မှုုများ�း�နှှင့််� အငှား��းဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ်် ငန်းး�များ�း�အပြ�င်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
ပရီီ မီီယံံများ�း� မပါါဝင််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��အစား�းများ�း� အပါါအဝင််တို့့�သည်် အ
ကျုံးး���မဝင််ပါါ။ MFA မူူဝါါဒရှိိ� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ စာာရင်းး�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။
ဘာာသာာစကားး� အကူူ အညီီ ရှိိ �ပါါသလားး�။
သင့််�အတွွက်် စကားး�ပြ�န််များ�း�အားး� အခမဲ့့� ပေး�းနိုုင်
� ်ပါါသည််။ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ
ငွေ�ေကြေး��းအထော�ာက််အပံ့့� လျှော�ာ�က််လွှာ�ာ ၊ မူူဝါါဒနှှင့််� ဤမူူဝါါဒ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ကိုု�
သင််၏ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ရရှိိ� နိုင်
�ု ်ပါါသည််။ အချျက််အလက်် ပိုု�မိုု�သိိရှိိ� လိုုပါ
� ါက၊ ဖုုန်းး�
နံံပါါတ်် 800-464-4000 သို့့� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ သို့့�မဟုတ်
ု ် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််
kp.org/mfa/scal သို့့� ဝင််ရော�ာက််ပါါ။

¿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/scal.
©2021 Kaiser Foundation Hospital;
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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/scal。

၎င်းး� Kaiser Permanente တွွင်် ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက်် ပံ့့�မှုု မူူ ဝါါဒ ရှိိ �ပါါသလားး�။
သင််သည်် Kaiser Permanente ၏ ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�
မှုု မူူဝါါဒ၏ မိိတ္တူူ�ကိုု� 800-390-3507 ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�၊ P.O. Box 7086,
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ငွေ�ေကြေး��းအကူူအညီီအတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� သင်် လျှော�ာ�က််ထားး�နိုုင်
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●

အွွန််လို ုင်းး�
� ရှိိ� kp.org/mfa/scal
မည််သည့််� Kaiser Permanente ဆေး�းရုံံ� တွွင််ရှိိ� ဝင််ခွွင့််�ဌာာန
သို့့�မဟုုတ်် အရေး�းပေါ်�်ဌာာနရှိိ� ငွေ�ေကြေး��း အကြံ�ံပေး�းပုုဂ္ဂိုု��လ််
800-390-3507 သို့့� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ
P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086" တွွင်် စာာဖြ�င့််�
(အကုုန််အကျျ မရှိိ�ဘဲဲ)
လျှော�ာ�က််လွှာ�ကို
ာ
ု� Kaiser Permanente လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး� ဝက််ဘ််
ဆိုု�က််မှှတဆင့််� kp.org/mfa/scal တွွင်် ကူးး�ယူူပါါ။

ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာ�များ�း�
ာ
(လျှော�ာ�က််လွှာ�လမ်းး�
ာ
ညွန်
ွ ချ
် ျက််
များ�း�တွွင်် ဖေါ်�်ပြ�ထားး�သော�ာ လိုုအ
� ပ်် သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� အချျက််အလက််
အားး�လုံးး�� အပါါအဝင််) ကိုု� အနီးး�ဆုံးး�� Kaiser permanente ဆေး�းရုံ� ံ ဝင််
ခွွင့််� သို့့�မဟုုတ်် အရေး�းပေါ်�်ဌာာန သို့့�မဟုုတ်် ပြ�န််ပို့့� ပါါ သို့့�မဟုုတ်် လျှော�ာ�က််လွှာ�ကို
ာ
ု�

MFA Program, P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086
သို့့� စာာပို့့� ပါါ။

Kaiser Permanente သည်် တင််သွွင်းး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာ�များ�း�ကို
ာ
ု� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�
သော�ာအချိိ�န်တွွ
် င်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် လိိမ့််�မည််ဖြ�စ်် ပြီး�း� Kaiser Permanente
ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု ပေါ်�်လစီီ အရ သင််အားး� အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မီီ မှုု ရှိိ�မရှိိ�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််လိိမ့််�မည််။ မပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာ�များ�း�
ာ
သည််
သင််၏ MFA လျှော�ာ�က််ထားး�မှုု လုုပ်် ငန်းး�စဉ််ကိုု� ကြ�န့််�ကြာ��ာခြ�င်းး� သို့့�မဟုတ်
ု ်
ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး� ရှိိ�စေ�နိုုင်
� ်သည််၊ သို့့�သော်�်� Kaiser Permanente သည်် လိုုအ
� ပ််
သော�ာ နော�ာက််ဆုံးး��သတ််မှှတ််ရက််အရ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��နေေသော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�
များ�း� သို့့�မဟုုတ်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေး�းပို့့� နိုုင်
� ်ရန်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�ကိုု�
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�လိိမ့််�မည််။

