
Please recycle. January 2019

កម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកវវជ្ជសាសស្ររបស ់Kaiser Permanente (MFA)



ប្រសិនប្រើអ្នកប្រូវការជំនួយ្រង់ថ្លៃបសវាថ្ទាំសុខភាព ឬបវជ្ជ្រញ្ជាថែលអ្នកបានទទួល ឬប្រូវបានកំណ្់បពលបែើម្បីទទួលបានពបី Kaiser Permanente  
កម្មវិធបីជំនួយហិរញ្ញវ្្ថុថ្្នកវវជ្ជសាបស្រ (Medical Financial Assistance, MFA) រ្រស់បយើងប្រថហលជាអាចជួយអ្នកបាន។

រវបៀបផែលកម្មវិធីែំវ�ើរការ
• កម្មវិធបីបនះ្្រល់ជរូននរូវ "រង្ាន់" ជា្របណតោះអាសន្នបែើម្បីជួយអ្នកែាក់ពាក្យសុំថែលមានគុណសម្្្រិ្រង់បបាក់សបមា្់រការថ្ទាំបែោយបយោង្ាម្បមរូវ

ការហិរញ្ញវ្្ថុរ្រស់ពួកបគ។ 
• វាមានសបមា្់រអ្នកជំងឺ Kaiser Permanente ទាំងអស់ មិន្ាអ្នកជាសមាជិកឬអ្់បទ។ 
• ប្រសិនប្រើប្រូវបាន្្រល់ឱ្យ កម្មវិធបីបនះនឹងធានាបលើការសប្ង្ោះ្រនា្ន់ ឬការថ្ទាំចាំបាចថ់្្នកបវជ្ជសាបស្រពបីអ្នក្្រលប់សវា Kaiser Permanente 

ឬបនៅ្ាមមន្បីរ Kaiser Permanente សបមា្រ់រយៈបពលជាក់លាក់។ 

វតើវធវើែូចវម្រចវែើម្ីមានលក្ខ�សម្ត្រិទទួល 
អនែកសតូវផតបំវេញតាមតសមូវការមួយកនែថុងចំវ�ោមល័ក្ខខ័�្ឌតសមូវែូចខាងវសកោម៖ * 
 1.  ចំណរូលបគួសារសរុ្ររ្រស់អ្នកគឺមិនបបចើនជាង 350% 

ថនកំរិ្ភាពបកបីបករ្រស់សហព័ន្ធបទ។
*�ចំ�ាំ៖ ប្រសិនប្រើចំណរូលបគួសារសរ្ុររ្រស់អ្នកមានបបចើនជាង  
350% ថនកបមិ្ភាពបកបីបករ្រស់សហព័ន្ធ និង/ឬអ្នកជាសមាជិក  
Kaiser Permanente ថែលមានថ្នការកា្់កងបនៅក្នថុងរែ្ឋកាលបីហ្័រញ៉ា
អ្នកប្រូវថ្្រំបពញ្ាមលក្ខណៈវិនិច្័យខាងបបកោម។ 

 2.   ការចំណាយបលើការថ្ទាំសុខភាពបចញពបីបហោបប៉ៅរ្រស់អ្នកសបមា្រ់
ភាពអាសន្ន ឬការថ្ទាំចាំបាច់្រន្ាន់ខាងបវជ្ជសាបស្រ ការថ្ទាំបធ្មញ 
និង្្នាំ ក្នថុងរយៈបពល 12 ថខ គឺបស្មើ ឬបបចើនជាង 10% ថនបបាក់ចំណរូល
បគួសារសរុ្ររ្រស់អ្នក។

  O   ការចំណាយបចញពបីបហោបប៉ៅរួម្រញ្ចូលទាំងការ ជួយ្រង់ 
ការជួយធានារ៉ា្់ររង និងការទរូទា្់កា្់កង។ 

  O  ការចំណាយបចញពបីបហោបប៉ៅមិនរា្រ់្រញ្ចូលការ្រង ់
បបាក់នានាសបមា្រ់ថ្នការសុខភាពរ្រស់អ្នក្្ាលប់ទ 
ែរូចជា្ុរព្លាភប្រចាំថខរ្រស់អ្នក។

មានសំ�ួរ?�
សបមា្រ់ព័្ ៌មាន្រថនម្អំពបីការមានគុណសម្្្រិបគ្រ់បគាន់សបមា្់រកម្មវិធបី MFA ឬបែើម្បីបមើល្ាប្ើបសវាថ្ទាំសុខភាពណាថែលវា្រង់ឲ្យ 
សរូមចរូលបទៅបគហទំព័រ www.kp.org/mfa/scal។

សបសិនវបើអនែកមិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាេវទ�អនែកអាចសតូវបានតសមូវឱ្យែាកេ់ាក្យសុំ។
• បែោយសារកម្មវិធបី MFA ្្រល់ជរូនថ្ការ្្រល់រង្ាន់ហិរញ្ញវ្្ថុ្របណតោះអាសន្ន្រ៉ុបណណោះ បយើងអាច្បមរូវឱ្យអ្នកែាក់ពាក្យសុំការធានារ៉ា្រ់រងថែលនឹងធា

នារ៉ា្រ់រងអ្នកក្នថុងរយៈបពលថវង។ វាអាចរួម្រញ្ចូលទាំងកម្មវិធបីសុខភាពសាធារណៈ ឬឯកជនប្សេងបទៀ្ថែលអ្នកមានលក្ខណសម្្្រិទទួល - ែរូចជា 
Medi-Cal ឬថ្នការឧ្រ្ម្្ភធនថែលមានបនៅបលើទបី្សេារធានារ៉ា្់ររងសុខភាព។ 

• បយើងអាចបស្នើឲ្យអ្នក្រងា្ញបយើងនរូវភស្រថុ្ាងថែលអ្នកបានែាក់ពាក្យសុំក្នថុងកម្មវិធបីទាំងបនះ ឬថែលអ្នកប្រូវបានយល់បពម ឬ្រែិបសធ។  
្រ៉ុថន្រអ្នកបនៅថ្អាចទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវ្្ថុពបីកម្មវិធបី MFA ខណៈបពលរង់ចាំការសំបរចចិ្ ្រពបីកម្មវិធបីប្សេងបទៀ្ទាំងបនះ។ 

• សបមា្រ់ព័្ ៌មាន្រថនម្ អំពបីការធានារ៉ា្រ់រងសុខភាពប្សេងបទៀ្ថែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិ សរូមចរូលបមើលបគហទំព័រ healthcare.gov 
ឬទរូរស័ព្បទៅបលខ 1-800-318-2596។

350%�ននវ�ោលការ�៍ផ�នាំកសមិតភាេសកីសករបស់
សហេ័ន្ធ

ប្រសិនប្រើទំហំបគួសារ
រ្រស់អ្នកមានចំនួន៖ 

បបាក់ចំណរូលបគួសារអ្នកមិនប្រូវបលើសពបី៖

ប្រចាថំខ ប្រចាំឆ្នាំ 
1 $3,643 $43,715
2 $4,932 $59,185
3 $6,221 $74,655
4 $7,510 $90,125
5 $8,800 $105,595
6 $10,089 $121,065

សរូមចរូលបទៅបគហទំព័រ aspe.hhs.gov/poverty  
បែើម្បីរកការថណនាំសបមា្រ់បគួសារធំៗ។

កម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកវវជ្ជសាសស្ររបស ់Kaiser Permanente (MFA)

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


   

ជួបជាមួយអនែក្្រល�់
វយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

• ជួ្រជាមួយអ្នក្្រល់បយោ្រល់ថ្្នកហិរញ្ញវ្្ថុ បនៅអគារណាមួយថែលបយើងបានកំណ្់ 
ថ្ងៃច័ន្ែល់ថ្ងៃសបុក បម៉ោង 8:00 បពកឹ ែល់ 5:00 លងៃាច PST។

• ប្រូវបប្ៀមខលៃលួនបែើម្បី្្រល់នរូវព័្៌មានទាំងអស់ថែលបានែាក់បនៅបលើពាក្យសុំ MFA 
បនៅទំព័រ្រន្ា្រ់។

សូមទូរស័េ្ទមកវយើង

• សរូមទរូរស័ព្មកបយើង្ាមបលខ 1-800-390-3507 (TTY 711) ថ្ងៃច័ន្ែល់ថ្ងៃសុបក  
បម៉ោង 8:00 បពឹក ែល ់5:00 លងៃាច PST។ 

• ប្រូវបប្ៀមខលៃលួនបែើម្បី្្រល់នរូវព័្៌មានទាំងអស់ថែលបានែាក់បនៅបលើពាក្យសុំ MFA 
បនៅទំព័រ្រន្ា្រ់។

សូមវ្ញើវា

• សរូម្រំបពញពាក្យសុំកម្មវិធបី MFA បនៅបលើទំព័រែរូចខាងបបកោម។
• សរូមប្ញើពាក្យបស្នើសុំថែលបាន្រំបពញបទៅ៖ 

     Kaiser Permanente MFA Program  
PO Box 7086  
Pasadena, CA 91109-7086

វ្ញើទូរសារ
• សរូម្រំបពញពាក្យសុំកម្មវិធបី MFA បនៅបលើទំព័រែរូចខាងបបកោម។
• ប្ញើ្ាមទរូរសារនរូវពាក្យសុំថែលបាន្រំបពញច្់ររ្រស់អ្នកបទៅ 1-866-497-0005។

វ្ញើវទៅ
• សរូម្រំបពញពាក្យសុំកម្មវិធបី MFA បនៅបលើទំព័រែរូចខាងបបកោម។
•  ែាក់ពាក្យសុំថែលបាន្រំបពញរួចបនៅនាយកែ្ឋានមន្បីរបពទ្យ Kaiser Permanente  

ការិយាល័យទទួលអ្នកជំងឺក្នថុង្ំ្រន់រ្រស់អ្នក។

រវបៀបែាក់េាក្យ
ប្រសិនប្រើអ្នក្ំរបពញ្ាម្បមរូវការសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកអាចអនុវ្្រ្ាមវិធបីទាំងបនះ។

សំខាន់៖ បនៅបពលែាក់ពាក្យ្ាមស្ំរុប្ ឬទរូរសារ ឬទមលៃាក់ពាក្យសុំរ្រស់អ្នកបែោយ្្ាល់ សរូមបបាកែ្ាអ្នក្ំរបពញពាក្យសុំ្ាមថែលអ្នកអាចបធ្ើបាន។  
ព័្៌មានណាថែលគ្មានអាចពន្យាបពលែំបណើរការថនការែាក់ពាក្យ។

អវីផែលសតវូរំេឹងទុកបន្ទាបេ់ីអនែកែាកេ់ាក្យសុំ
្រន្ា្រ់ពបីបយើងពិនិ្ ្យបមើលពាក្យសុំថែលបាន្រំបពញច្់ររ្រស់អ្នក បយើងនឹងបបា្រ់អ្នកឱ្យែឹងលទ្ធ្លមួយែរូចខាងបបកោម៖

• ពាក្យសុំរ្រស់អ្នកប្រូវបានយលប់ពមបហើយអ្នកនឹងទទួលបានលិខិ្ជរូនែំណឹងការ្្រល់ហិរញ្ញវ្្ថុ។
• បែើម្បី្រំបពញពាក្យសុំរ្រស់អ្នក បយើងប្រូវការព័្៌មាន្រថន្ម ឬបកែាសស្នាម ថែលអ្នកអាចប្ញើមកបយើងជាសំ្ុរប្ ឬយកមកឲ្យបយើងបែោយ្្ាល់។ 

បនះអាចរួម្រញ្ចូលនរូវភស្រថុ្ាងថនបបាក់ចំណរូល ឬសំបណៅចមលៃងថនការចំណាយបចញពបីបហោបប៉ៅរ្រស់អ្នក។
• ពាក្យសុំរ្រស់អ្នកប្រូវបាន្រែិបសធ និងមរូលបហ្ុថែលវាប្រូវបាន្រែិបសធ ថែលក្នថុងករណបីបនោះអ្នកអាច្រ្រឹងឧទ្ធរណ៍ការសបបមចចិ្ ្ររ្រស់បយើងបាន។

សតូវការជំនួយ?
ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរណាមួយ ឬប្រូវការជំនួយក្នថុងការែាក់ពាក្យសុំបនះ សរូមទរូរស័ព្បទៅ 1-800-390-3507 (TTY 711) ថ្ងៃច័ន្រហរូ្ែល់ថ្ងៃសុបក 
បម៉ោង 8:00 បពឹក ែល់ 5:00 លងៃាច PST។ អ្នកក៏អាចនិយាយជាមួយទបីប្រកឹសេាហិរញ្ញវ្្ថុបនៅទបី្ាំង Kaiser Permanente ណាមួយក៏បាន។



េាក្យសុំកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុវវជ្ជសាសស្រសន្រិសុខ�សង្គម (MFA)

ប្្មោះ  កំណ្់ប្ាបពទ្យ #៖ 

ថ្ងៃថខឆ្នាំកំបណើ្៖ / /  បលខទាក់ទង៖ ( )  បលខ៖ - -

អាសយែ្ឋាន៖ 

ទបីបកុង៖  រែ្ឋ៖  បលខហសេបី្រករូែ៖ 

ទំហំស�ួសារ៖ ចំនួនសមាជិកបគួសារ (រួមទាំងអ្នក) ថែលរស់បនៅក្នថុង្្ះរ្រស់អ្នក។ អាចរា្រ់្រញ្ចូលទាំង្រ្របី/ 
ប្រពន្ធ ឬថែគរូក្នថុង្្ះថែលមានសិទ្ធិ ករូនៗ ញា្ិសន្រានអ្នកថ្ទាំថែលមិនថមនជាឪពុកម្ាយ ។ល។ 

ចំ�ូលស�ួសារ�(សបចាំផខ)៖ បបាក់ចំណរូលសរុ្រសបមា្រ់សមាជិកបគួសារទាំងអស់បនៅក្នថុងបគួសារ។ សរូមគរូសប្របភទបបាក់ចំណរូលទាំងអស់ថែលពាក់ព័ន្ធ៖ 
  បបាក់ចំណរូល/បបាក់្្នលួលការងារ
  បបាក់ចំណរូលពាណិជ្ជកម្ម/អចលនបទព្យជួល 
  អ្្ប្របយោជន៍ថ្្នកគ្មានការងារបធ្ើ/
បបាក់ចំណរូលពិការភាព

  បបាក់អាហារកិច្/ការឧ្រ្្ម្ភករូន
  បបាក់បសោធននិវ្្រន៍ ឬបបាក់ចរូលនិវ្្រន៍/បបាក់្រំណាច់ឆ្នាំ
  បបាក់សន្រិសុខសង្ម/
បបាក់ចំណរូលថ្្នកសន្រិសុខ្រថន្ម/
អ្្ប្របយោជន៍ថ្្នកអ្បី្យុទ្ធជន

ការចំ�ាយវលើការផែទាំសុខភាេ៖ ការចំណាយបចញពបីបហោបប៉ៅសរុ្រមានបលើសពបីរយៈបពល 12 ថខសំរា្រ់បសវាសប្ង្ោះ 
្រន្ាន់ ឬបសវាចាំបាច់ខាងបវជ្ជសាបស្រថែលប្រូវបាន្្រល់បែោយ Kaiser Permanente ឬអ្នក្្រល់បសវាថ្ទាំសុខភាព 
ប្សេងបទៀ្។ អាចរា្រ់្រញ្ចូលទាំងបបាក់ជួយ្រង់ បបាក់្របញ្ញើ ការសហការថ្លៃធានារ៉ា្រ់រង ឬការទរូទា្់ថែលអាចកា្់កងបាន  
សបមា្រ់បសវាកម្មបវជ្ជសាបស្រ ឱស្ស្ាន ឬបសវាបធ្មញថែលមានលក្ខណសម្្្រិ។

សូមរាយនាមសមាជិកទាំងអស់កនែថុងស�ួសាររបស់អនែកផែលែាក់េាក្យសំរាប់កម្មវិធីវនះ។
វ្្មោះ� នែងៃផខឆនែាំកំវ�ើត� ទំនាក់ទំនង� វលខកំ�ត់សតាវវជ្ជសាសស្រ

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

មិនមានការធានារ៉ាប់រង? Kaiser Permanente�អាចជួយបាន។�ប្រសិនប្រើអ្នកមិនមានការធានារ៉ា្រ់រងការថ្ទា ំ
សុខភាពបទ បយើងអាចជួយអ្នកឱ្យយល់អំពបីជបបមើសរ្រស់អ្នកបាន។ សរូមគរូសក្នថុងប្រអ្រ់បនះ ប្រសិនប្រើអ្នកចង់បអោយ  
Kaiser Permanente ទាក់ទងអ្នកបែើម្បីពិភាកសេាអំពបីជបបមើសរ្រស់អ្នក។ 

ខញថុំសរូមប្រកាសបបកោមការស្្្រំពានថែល្ារាល់ព័្៌មានទាំងអស់ថែលមានថចងខាងបលើបនៅក្នថុងពាក្យសុំបនះគឺពិ្ និងប្ឹមប្រូវទាំងអស់។ 
ខញថុំក៏ទទួលស្ាល់ និងយល់បពម្ងថែរ្ា ខញថុំមានការទទួលខុសប្រូវចំបពោះថ្នការសុខភាពមរូលនិធិ Kaiser Foundation Health Plan  
និង Kaiser Foundation Hospitals សបមា្រ់ចំនួនទឹកបបាក់ទាំងអស់ថែលជំពាក់ Kaiser Foundation Health Plan និង  
Kaiser Foundation Hospitals និងមន្បីរបពទ្យ សបមា្រ់្លិ្្ល និងបសវាបវជ្ជសាបស្រ ថែលមិនមានលក្ខណៈសម្្្រិបនៅបបកោមកម្មវិធបីបនះ 
("ចំនួនទឹកបបាក់ថែលបនៅបសសសល់")។

ហ្្បលខា៖ កាល្ររិបច្ទ៖

ចំ�ាំ៖ Kaiser Foundation Health Plan និង Kaiser Foundation Hospitals រកសេាសិទ្ធិបប្រើព័្៌មានពបីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទានអ្នកបប្រើ្រ្
រាស់ និងប្រភពព័្៌មានភាគបីទបី្របីប្សេងបទៀ្បែើម្បីកំណ្់ពបីលក្ខណៈសម្្្រិទទួលបានកម្មវិធបីបវជ្ជសាបស្រ សហព័ន្ធ រែ្ឋ និងឯកជន រួមទាំងកម្មវិធបី MFA។

  បាទ/ចាស សរូមទាក់ទងខញថុំ

_________________

$ ________________

$ ________________


