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สรุุปนโยบายผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้้านการแพทย์์
Kaiser Permanente โปรแกรมผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินด้า้ นการแพทย์์ (Medical Financial Assistance, MFA) ให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการ
เงิินสำำ�หรับ
ั ผู้้ป่
� ว่ ยที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสมที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือในการจ่่ายค่่ารัักษาฉุุกเฉิินและทางการแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นที่่�พวกเขาได้้รัับ
ในสถานบริิการของ Kaiser Permanente หรืือโดยผู้้ใ� ห้้บริิการของ Kaiser Permanente ผู้้ป่
� ว่ ยสามารถสมััครโปรแกรม MFA ได้้ใน
หลาย ๆ ทางรวมไปถึึงทาง ออนไลน์์ สมััครด้ว้ ยตััวเอง ทางโทรศััพท์์ หรืือกรอกและส่่งเอกสารใบสมััคร ผู้้ป่
� ว่ ยต้้องมีีคุุณสมบััติิตรงตาม
ข้้อกำำ�หนดข้้างล่่างถึึงจะมีีสิิทธิ์ส
์� มััครได้้
ี ณ
ุ สมบััติิได้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินและ
ใครบ้้างที่่�มีคุ
ข้้อกำำ�หนดคืืออะไร
โปรแกรมนี้้�ช่ว่ ยผู้้มีีร
� ายได้้ต่ำำ�� ไม่่มีีประกััน หรืือผู้้ป่
� ว่ ยที่่�ด้อ
้ ยโอกาส
ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือในการจ่่ายค่่าดููแลรัักษาทางการแพทย์์
ทุุกส่่วนหรืือทุุกด้า้ น โดยทั่่ว� ไปผู้้ป่
� ว่ ยมีีสิิทธิ์์สำ
ำ บ
ั ผู้้ช่
� ว่ ยด้้านการ
� �หรั
เงิิน เมื่่�อรายได้ค
้ รััวเรืือนรวมของพวกเขาอยู่่�ที่่�หรือ
ื น้้อยกว่่า 350%
ของแนวทางความยากจนของรััฐบาลกลาง (Federal Poverty
Guidelines, FPG) หรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายทางการแพทย์์สููงกว่่าปกติิ
ผู้้ป่
� ว่ ยควรพููดคุุยกัับที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเพื่่� อกำำ�หนดคุุณสมบััติิและ
เพื่่� อช่่วยเหลืือในการสมััคร

ผู้้ป่
� ว่ ยที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติไิ ด้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้า้ นการแพทย์์
จะไม่่ถููกเรีียกเก็็บมากกว่่าจำำ�นวนที่่อ
� ยู่่�ในใบเรีียกเก็็บ (Amounts
Generally Billed, AGB) สำำ�หรับ
ั ค่่าดููแลรัักษาฉุุกเฉิินและความจำำ�เป็็น
ทางการแพทย์์ ดููได้้จาก kp.org/mfa/scal สำำ�หรับ
ั ข้้อมููลของ AGB
ี ณ
ุ สมบััติิในโปรแกรม
Kaiser Permanente คััดกรองผู้้ป่
� ว
่ ยที่่�มีคุ
จากทั้้�งรัฐ
ั บาลและเอกชนใช่่ไหม
Kaiser Permanente ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้ป่
� ว่ ยเพื่่� อระบุุความเป็็นไป
ได้้ในโปรแกรมคุ้้�มครองสุุขภาพจากทั้้งรั
� ฐั และเอกชนซึ่่�งอาจช่่วยให้้
เข้้าถึึงการดููแลรัักษาสุุขภาพที่่�ต้้องการ ผู้้ป่
� ว่ ยที่่�คาดว่่าจะได้้รัับสิิทธิ์์�
โปรแกรมความคุ้้�มครองสุุขภาพทั้้งจ
� ากรััฐและเอกชนต้้องทำำ�การ
สมััครโปรแกรม เหล่่านั้้น
�
โปรแกรมครอบคลุุมไปถึึงอะไร
โปรแกรม ผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ ครอบคลุุมไปถึึงการ
ดููแลรัักษาทางการแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นให้้บริิการที่่�สำ�นั
ำ ก
ั งานทางการ
แพทย์์ โรงพยาบาล ร้้านขายยา ของ Kaiser Permanente หรืือ
ผู้้ใ� ห้้บริิการของ Kaiser Permanente ประเภทของบริิการที่่�ไม่่
ครอบคลุุมรวมไปถึึงบริิการที่่�ไม่่ถืือว่่าเป็็นเหตุุฉุก
ุ เฉิินหรืือความ
จำำ�เป็็นทางการแพทย์์โดยผู้้ใ� ห้้บริิการ Kaiser Permanente เช่่น
การรัักษาภาวะที่่�มีีบุุตรยากและบริิการตั้้ง
� ครรภ์์แทนรวมไปถึึงการ
ดููแลรัักษาสุุขภาพระดัับพรีีเมีียม กรุุณารายการที่่�สมบููรณ์์ในโยบาย
ของ MFA เพิ่่ม
� เติิม
มีีการช่่วยทางด้้านภาษาหรืือไม่่
มีีล่่ามให้บ
้ ริิการแก่่คุณ
ุ โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย ใบสมััครผู้้ช่
� ว่ ยทางการ
เงิินด้้านการแพทย์์ นโยบาย และสรุุปนโยบายนี้้�อาจจะมีีให้้บริิการใน
แบบภาษาของคุุณ สำำ�หรับ
ั ข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม ติิดต่่อที่่�เบอร์์
800-464-4000 หรืือเข้้าไปที่่�เว็็บไซต์์ kp.org/mfa/scal
¿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.
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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。
Kaiser Permanente มีีนโยบาย ผู้้ช่
� ว่ ยด้้านการเงิิน หรืือไม่่
คุุณอาจจะขอสำำ�เนานโยบายของ ผู้้ช่
� ว่ ยการเงิินทางการแพทย์์ ของ
Kaiser Permanente ได้้ฟรีี โดยโทรไปที่่� 800-390-3507,
ส่่งไปรษณีีย์์ที่่� P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086,
หรืือเข้้าไปที่่�เว็็บไซต์์ของเรา kp.org/mfa/scal
ต้้องการความช่่วยเหลืือใช่่ไหม
สำำ�หรับ
ั ความช่่วยเหลืือหรืือคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับกระบวนการสมััครผู้้ช่
� ว่ ย
ทางการเงิินด้้านการแพทย์์ กรุุณาติิอต่่อที่่�เบอร์์ 800-390-3507
หรืือพููดคุุยกัับที่่�ปรึึกษาทางการเงิินภายในแผนธุุรการได้้ในทุุก ๆ
สถานพยาบาลของ Kaiser Permanente
ี ารสมััคร
วิิธีก
คุุณสามารถสมััครผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ในหลาย ๆ ช่่องทาง
ไม่่ว่า่ จะเป็็น การขอข้้อมููลโปรแกรมทางการออนไลน์์ ด้ว้ ยตััวเอง หรืือ
ทางโทรศััพท์์ หรืือขอเอกสารใบสมััครได้้จากทุุก ๆ แหล่่งดังต่
ั อ
่ ไปนี้้�
● ทาง ออนไลน์์ที่่� kp.org/mfa/scal
●	ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินภายในแผนกธุุรการหรืือแผนกฉุุกเฉิินที่่�
สถานพยาบาลของ Kaiser Permanente
● ติิดต่่อที่่�เบอร์์ 800-390-3507
● ทางไปรษณีีย์์ (ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย) ที่่� P.O. Box 7086,
Pasadena, CA 91109-7086
●	ดาวน์์โหลดใบสมััครผ่่านทาง Kaiser Permanente ชุุมชน
เว็็บไซต์์ kp.org/mfa/scal
กรุุณาส่่งใบสมััครที่่�สมบููรณ์์ (รวมไปถึึงเอกสารและข้้อมููลที่่�
จำำ�เป็็นซึ่่�งระบุุไว้้ในคำำ�แนะนำำ�นการสมััคร) ไปยัังสถานพยาบาลของ
Kaiser Permanente ฝ่่ายธุุรการ หรืือแผนกฉุุกเฉิิน ที่่�ใกล้้ที่่�สุด
ุ
หรืือส่่งทางไปรษณีีย์์ไปที่่� MFA Program, P.O. Box 7086,
Pasadena, CA 91109-7086
Kaiser Permanente จะตรวจใบสมััครที่่�ส่ง
่ มาเมื่่�อใบสมััครมีีความ
สมบููรณ์์และจะกำำ�หนดคุุณสมบััติิของคุุณที่่�เป็็นไปตามนโยบายของ
Kaiser Permanente ผู้้ช่
� ว่ ยทางการเงิินด้้านการแพทย์์ ใบสมััครที่่�
ไม่่สมบููรณ์์อาจส่่งผล ให้้กระบวนการล่่าช้้าหรืือการสมััคร MFA ของ
คุุณอาจถููกปฏิิเสธ แต่่ Kaiser Permanente จะแจ้้งผู้้ส
� มััครและให้้
โอกาสในการส่่งเอกสารหรืือข้้อมููลที่่�ขาด โดย ตามกำำ�หนดเวลา

