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KAISER PERMANENTE 

ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းဆေး�ာက််ပ့ံ့�မုှု ဆေးပံ့်လစီီ အက်ျဉ််းးချုျ�ပ်ံ့
Kaiser Permanente ၏ ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းဆေး�ာက််ပ့ံ့�မုှု (Medical Financial Assistance, MFA) အစီီအစီဉ််သည်် 
Kaiser Permanente ဆေး�းရ့ုံ�  သု� မှုဟု�တ်် Kaiser Permanente ပ့ံ့�ပုံ့�းသူမှှု ရာရုှှိဆေးသာ အဆေးရားဆေးပံ့် သု� မှုဟု�တ်် ဆေး�းက်�သမုှု လုို�အပ်ံ့ဆေးသာ ဆေးစီာင်�်ဆေးရှှိာက််
မုှုအတ်ေက်် ဆေးပံ့းဆေး�ာင််ရာန် ်လုို�အပ်ံ့သည်�် အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�်မီှှုဆေးသာ လိုနူ်ာမှုျားအတ်ေက်် ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့�ဆေးပံ့းသည််။ လိုနူ်ာမှုျားသည်် MFA အစီီအစီဉ််
အတ်ေက်် အေန်လု်ို�င််းမှှုပြ�စ်ီဆေးစီ၊ လိုကုူ်�ယ််တု်�င််ပြ�စ်ီဆေးစီ၊ ��န်း်ပြ�င်�်ပြ�စ်ီဆေးစီ၊ သု� မှုဟု�တ်် ဆေးလိုာာက််လိုာာကု်� ပြ�ည်�်စီေက််၍ တ်င််ပြချင််းပြ�င်�်လိုည််းဆေးက်ာင််း န်ည််းလိုမ်ှုးမှုျားစီောပြ�င်�် 
ဆေးလိုာာက််�ားနိုု�င််သည််။ လိုနူ်ာမှုျားသည်် အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�်မီှှုရာန်အ်တ်ေက်် ဆေးအာက််ဆေး�ာ်ပြပံ့ပံ့ါ အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�်မီှှုဆေးသာ လုို�အပ်ံ့ချျက််မှုျားနှိုင်�် ကု်�က််ညီ်ရာမှုည််။

၎င််း Kaiser Permanente တွေင်် ဆေးင်ေဆေး�က်းဆေး�ာက််ပ့ံ့�မုှု မူှုဝါါဒ ရုိှိပံ့ါသလား။ 
သင််သည်် Kaiser Permanente ၏ ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်း
ဆေး�ာက််ပ့ံ့�မုှု မူှုဝါါဒ၏ မုှုတူ်�ကု်� 800-992-2279 ကု်���န်း်ဆေးချ်�ု�ပြချင််း၊ 
kpwa.resource-L@kp.org သု�  အီးဆေးမှုးလ်ိုပုံ့� ခြပြချင််း သု� မှုဟု�တ်် က်ွနို်�ပ်ံ့
တု်�၏ ဝါက််ဘ်�ု�က်် kp.org/mfa/wa ကု်� ဝါင််ဆေးရာာက််�က်ည်�်ရှုရုုံပြချင််းပြ�င်�် အချမ့ှု�
ဆေးတ်ာင််းခ့ျနိုု�င််ပံ့ါသည််။

အကူ်အညီ ီလု�အပ်ံ့ပံ့ါသလား။ 
ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့� ဆေးလိုာာက််�ားမုှု လို�ပ်ံ့င်န်း်စီဉ််နှိုင်�် 
ပံ့တ််သက််သည်� ်အကူ်အညီ် သု� မှုဟု�တ်် ဆေးမှုးချေန်း်မှုျားအတ်ေက််၊ ဆေးက်ျးဇူူးးပြပံ့ု၍  
800-442-4014 သု� ဆေးချ်�ု�ပံ့ါ၊ သု� မှုဟု�တ်် မှုည််သည်� ်Kaiser Permanente 
ဆေး�းရ့ုံ� စီီးပံ့ေားဆေးရားရ့ုံ�း သု� မှုဟု�တ်် ဝါင််ချေင်�ဌ်ာာန်မှု�ု�ရုှှိ ဝါန်�်မ်ှုးနှိုင်� ်စီက်ားဆေးပြပံ့ာ�ု�ပံ့ါ။

က်ွန်ဆ်ေးတွာ ်မှုညီသု်�  ဆေးလာာက််�ားရာမှုညီန််ညီး်။ 
သင််သည်် အေန်လု်ို�င််းဆေးပံ့်မှှုပြ�စ်ီဆေးစီ၊ အ�့့ဝါင်် ဝါန်ဆ်ေး�ာင််မုှုမှုျားသု�  ��န်း်န်ပ့ံ့ါတ်် 
888-901-4636 တ်ေင်် အစီီအစီဉ််အချျက််အလိုက်် ဆေးတ်ာင််းခ့ျ၍ပြ�စ်ီဆေးစီ၊ လိုူ
ကု်�ယ််တု်�င််ပြ�စ်ီဆေးစီ သု� မှုဟု�တ်် ��န်း်ပြ�င်�်ပြ�စ်ီဆေးစီ၊ ဆေးအာက််ပံ့ါ အရာင််းအပြမှုစ်ီမှုျား�့
ရုှှိတ်စ်ီချ�ချ�မှှု ဆေးလိုာာက််လိုာာကု်� ဆေးတ်ာင််းခ့ျပြချင််းပြ�င်�်ပြ�စ်ီဆေးစီ ဆေး�းက်�သမုှု�ု�င််ရာာ 
ဆေးင်ေဆေး�က်းအကူ်အညီ်အတ်ေက်် န်ည််းလိုမ်ှုးမှုျားစီောပြ�င်�် သင်် ဆေးလိုာာက််�ားနိုု�င််သည််- 

●	 အေန်လု်ို�င််းရုှှိ kp.org/mfa/wa
●	 မှုည််သည်�် Kaiser Permanente ဆေး�းရ့ုံ�တ်ေင််းရုှှိ စီီးပံ့ေားဆေးရားရ့ုံ� းချန်း် 

သု� မှုဟု�တ်် ဝါင််ချေင်�်ဌာာန်မှု�ု�ရုှှိ ဝါန်�်မ်ှုး။�်
●	 800-992-2279 သု�  ဆေးချ်�ု�ပံ့ါ
●	 အီးဆေးမှုးလုိုပ်ံ့စီာ kpwa.resource-L@kp.org တ်ေင်် စီာပြ�င်�် 

(အက်�န်အ်က်ျ မှုရုှှိဘ့)
●	 ဆေးလိုာာက််လိုာာကု်� Kaiser Permanente လိုမုူှုအသု�င််းအဝါန်း် ဝါက််ဘ်

�ု�က််မှှုတ်�င်�် kp.org/mfa/wa တ်ေင်် ကူ်းယူ်ပံ့ါ။ 

ဆေးက်ျးဇူူးးပြပံ့ု၍ ပြီးပီံ့းပြပံ့ည်�်စ့ီ�ဆေးသာ ဆေးလိုာာက််လိုာာမှုျား (ဆေးလိုာာက််လိုာာလိုမ်ှုးညွေန်ခ်ျျက််
မှုျားတ်ေင်် ဆေး�်ပြပံ့�ားဆေးသာ လုို�အပ်ံ့ဆေးသာ စီာရာေက််စီာတ်မ်ှုးမှုျားနှိုင်�် အချျက််အလိုက််
အားလ့ို�း အပံ့ါအဝါင််) 

--  အန်းီ�့�း Kaiser Permanente ဆေး�းရ့ုံ�  စီီးပံ့ေားဆေးရားရ့ုံ� းချန်း် သု� မှုဟု�တ်် ဝါင််
ချေင်�်ဌာာန်သု�  လိုကုူ်�ယ််တု်�င်် ပြ�စ်ီဆေးစီ

--  Kaiser Permanente, Medical Financial Assistance, 
P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584 သု� စီာပြ�င်�် ပြ�စ်ီဆေးစီ

--  206-877-0640 သု�  �က််စ်ီပြ�င်�် ပုံ့� ပံ့ါ။

Kaiser Permanente သည်် တ်င််သေင််းဆေးသာ ဆေးလိုာာက််လိုာာမှုျားကု်� ပြီးပီံ့းပြပံ့ည်�်စ့ီ�
ဆေးသာအချျနု်တ််ေင်် ပြပံ့န်လ်ိုည််သ့�းသပ်ံ့လုိုမှု�်မှုည််ပြ�စ်ီပြီးပီံ့း Kaiser Permanente 
ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းဆေး�ာက််ပ့ံ့�မုှု ဆေးပံ့်လိုစီီအရာ သင််အား အရာည််အချျင််း
ပြပံ့ည်�်မီှုမုှု ရုှှိမှုရုှှိကု်� �့�းပြ�တ််လုိုမှု�်မှုည််။ မှုပြပံ့ည်�်စ့ီ�ဆေးသာ ဆေးလိုာာက််လိုာာမှုျားသည်် 
သင််၏ MFA ဆေးလိုာာက််�ားမုှု လို�ပ်ံ့င်န်း်စီဉ််ကု်� �က်န် �က်ြာ�က်ာပြချင််း သု� မှုဟု�တ်် 
ပြင်င််းပံ့ယ််ပြချင််း ရုှှိဆေးစီနိုု�င််သည််၊ သု� ဆေးသာ် Kaiser Permanente သည်် လုို�အပ်ံ့
ဆေးသာ ဆေးန်ာက််�့�းသတ််မှှုတ််ရာက််အရာ ဆေးပံ့ျာက််�့�းဆေးန်ဆေးသာ စီာရာေက််စီာတ်မ်ှုး
မှုျား သု� မှုဟု�တ်် အချျက််အလိုက််မှုျားကု်� ဆေးပံ့းပုံ့� နိုု�င််ရာန် ်ဆေးလိုာာက််�ားသူမှုျားကု်� 
အဆေး�က်ာင််း�က်ားလုိုမှု�်မှုည််။ 

မှုညီသူ်သညီ ်ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့�အတွေက်် အရာညီအ်ချုျင််းပြပံ့ညီ�မီ်ှုပြီးပီံ့း 
လု�အပ်ံ့ချုျက််မှုျားမိှုာ အဘယ််န်ညီး်။ 
အစီီအစီဉ််သည်် ဝါင််ဆေးင်ေန်ည််းပံ့ါးသူ၊ အာမှုခ့ျမှုရုှှိဆေးသာ သု� မှုဟု�တ်် ဝါန်ဆ်ေး�ာင််မုှု မှု
လ့ို�ဆေးလိုာက််ဆေးသာ လိုနူ်ာမှုျားအား သူတု်�၏ ဆေး�းက်�သမုှု အားလ့ို�း သု� မှုဟု�တ်် တ်စ်ီ
စုီတ််တ်စ်ီပုံ့�င််းအတ်ေက်် ဆေးပံ့းဆေးချျရာာတ်ေင်် အဆေး�ာက််အပ့ံ့� လုို�အပ်ံ့ဆေးသာ လိုနူ်ာမှုျား
ကု်� ကူ်ညီ်သည််။ ဆေးယ်ဘ�ယ်ျအားပြ�င်�် လိုနူ်ာမှုျား၏ စီ�စီ�ဆေးပံ့ါင််း အုမ်ှုဆေး�ာင််စီ�ဝါင််ဆေးင်ေ
သည်် �က််ဒရာယ််�င််းရ့ာနိုေမ်ှုးပံ့ါးမုှု လိုမ်ှုးညွာန်ခ်ျျက််မှုျား (Federal Poverty 
Guidelines, FPG) ၏ 300% ဆေးအာက််တ်ေင််ရုှှိလိုာင်် သု� မှုဟု�တ်် ပ့ံ့�မှှုန်မ်ှုဟု�တ််
ဆေးသာ ဆေး�းဝါါးက်�သမုှု က်�န်က််ျစီရုာတ်် ပြမှုင်�်မှုားမုှုမှုျားရုှှိဆေးသာအချါ လိုနူ်ာမှုျားသည်် 
ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့� ရာရုှှိနိုု�င််သည််။ အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�်မီှှုမုှုကု်� �့�းပြ�တ််ရာန်နှ်ိုင်�် 
ဆေးလိုာာက််�ားမုှုကု်� ကူ်ညီ်ရာန်အ်တ်ေက်် လိုနူ်ာမှုျားသည်် ဘဏ္ဍာာဆေးရား အတု်�င််ပံ့င််ခ့ျနှိုင်�် 
ဆေး�ေးဆေးနိုေးသင်�်သည််။ 

ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့�အတ်ေက်် အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�မီ်ှု
ဆေးသာ လိုနူ်ာမှုျားသည်် အဆေးရားဆေးပံ့် သု� မှုဟု�တ်် အပြချား ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ လုို�အပ်ံ့
ဆေးသာ ဆေးစီာင်�ဆ်ေးရှှိာက််မုှုအတ်ေက်် ဆေးယ်ဘ�ယ်ျအားပြ�င်� ်ဆေးင်ေဆေးတ်ာင််းခ့ျဆေးသာ ပံ့မှုာဏ 
(Amounts Generally Billed, AGB) �က််မှုပုံ့�ပံ့ါ။ AGB အချျက််အလိုက််
အတ်ေက်် kp.org/mfa/wa တ်ေင််�တ််ရုုံပံ့ါ။ 

Kaiser Permanente သညီ ်လူန်ာမှုျားအား အမှုျားပြပံ့ညီသူ်နိှင်�် ပံ့�ဂ္ဂဂလုက် 
အစီီအစီဉ််းမှုျားအတွေက်် အရာညီအ်ချုျင််းပြပံ့ညီ�မီ်ှုမုှု ရုိှိမှုရုိှိ စီစ်ီဆေး�းဆေးပံ့းပံ့ါသလား။ 
Kaiser Permanente သည်် က်ျန်း်မှုာဆေးရားဆေးစီာင်�်ဆေးရှှိာက််မုှု လိုက််လှိုမ်ှုးမီှုမုှု 
လုို�အပ်ံ့ချျက််မှုျားကု်� ကူ်ညီ်လုိုမှု�်မှုည်�် အမှုျားပြပံ့ည််သူနှိုင်�် ပံ့�ဂ္ဂဂလုိုက် က်ျန်း်မှုာဆေးရား
ဆေးစီာင်�်ဆေးရှှိာက််မုှု အစီီအစီဉ််မှုျားကု်� ဆေး�ာ်��တ််ရာန် ်လိုနူ်ာမှုျားကု်� ကူ်ညီ်ဆေး�ာက််ပ့ံ့�
ဆေးပံ့းသည််။ အမှုျားပြပံ့ည််သူနှိုင်�် ပံ့�ဂ္ဂဂလုိုက် က်ျန်း်မှုာဆေးရားအစီီအစီဉ််မှုျားအတ်ေက်် 
အရာည််အချျင််းပြပံ့ည်�်မီှုသည််ဟု� ယူ်�ရာဆေးသာ လိုနူ်ာသည်် �ု� အစီီအစီဉ််မှုျားကု်� 
ဆေးလိုာာက််�ားရာန် ်လုို�အပ်ံ့သည််။ 

အစီီအစီဉ််းက် ဘာဆေးတွေ အက်ျ�့းဝါင််သလဲ။ 
ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ဆေးင်ေဆေး�က်းအဆေး�ာက််အပ့ံ့� အစီီအစီဉ််သည်် 
Kaiser Permanente ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ ရ့ုံ� း၊ ဆေး�းရ့ုံ� ၊ ဆေး�း�ု�င်် 
သု� မှုဟု�တ်် Kaiser Permanente ပ့ံ့�ပုံ့�းဆေးပံ့းသူက် ဆေးပံ့းသည်�် ဆေး�းဘက််
�ု�င််ရာာ လုို�အပ်ံ့ဆေးသာ ဆေးစီာင်�်ဆေးရှှိာက််မုှုမှုျားနှိုင်�် အက်ျ ့ုးဝါင််သည််။ အ�ု�ပံ့ါ 
Kaiser Permanente ပ့ံ့�ပုံ့�းသူမှှု အဆေးရားဆေးပံ့် သု� မှုဟု�တ်် ဆေး�းဘက််�ု�င််ရာာ
အရာ လုို�အပ်ံ့ဆေးသာ ဝါန်ဆ်ေး�ာင််မုှုမှုျားဟု� မှုယူ်�ဆေးသာ၊ မှုျ ုု းမှုပံ့ေားနိုု�င််ပြချင််း က်�သ
မုှုမှုျားနှိုင်�် အင်ာှးဝါန်ဆ်ေး�ာင််မုှု လို�ပ်ံ့င်န်း်မှုျားအပြပံ့င်် က်ျန်း်မှုာဆေးရားဆေးစီာင်�်ဆေးရှှိာက််မုှု 
ပံ့ရီာမီှုယ့်မှုျား မှုပံ့ါဝါင််ဆေးသာ ဝါန်ဆ်ေး�ာင််မုှု အမှုျ ုုးအစီားမှုျား အပံ့ါအဝါင််တု်�သည်် အ
က်ျ ့ုးမှုဝါင််ပံ့ါ။ MFA မူှုဝါါဒရုှှိ ပုံ့�မုှု�ပြပံ့ည်�်စ့ီ�ဆေးသာ စီာရာင််းကု်� �က်ည်�်ပံ့ါ။ 

ဘာသာစီက်ား အကူ်အညီ ီရုိှိပံ့ါသလား။ 
သင်�်အတ်ေက်် စီက်ားပြပံ့န်မ်ှုျားအား အချမ့ှု� ဆေးပံ့းနိုု�င််ပံ့ါသည််။ If you need to 
speak to someone with the help of an interpreter, please 
call Member Services at 1-888-901-4636 or visit our 
website at kp.org/mfa/wa.
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