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หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการจ่ายค่าบริการดูแลสุขภาพหรือยาตามใบสั่งแพทย์ที่ท่านได้รับ หรือนัดหมายให้รับจาก  
Kaiser Permanente โครงการความช่วยเหลือด้านการเงินส�าหรับค่ารักษาพยาบาล (Medical Financial Assistance, MFA)  
ของเราอาจสามารถช่วยท่านได้

โครงการนี้ท�างานอย่างไร
• โครงการนี้เสนอ “รางวัล” ชั่วคราวเพื่อช่วยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจ่ายค่าดูแลรักษาโดยอิงตามความต้องการ

ทางการเงินของพวกเขา
• โครงการนี้มีให้แก่ผู้ป่วยของ Kaiser Permanente ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม
• หากได้รับรางวัล โครงการจะคุ้มครองการดูแลรักษาฉุกเฉิน หรือการดูแลทางการแพทย์ที่จ�าเป็นโดยผู้ให้บริการของ  

Kaiser Permanente หรือที่สถานบริการของ Kaiser Permanente ส�าหรับช่วงเวลาที่ระบุ

วิธีการเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ท่านจะต้องเกณฑ์ตรงตามข้อก�าหนดด้านคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้:* 

 1.  รายได้ครัวเรือนรวมของท่านไม่เกิน 350%  
ของระดับความยากจนที่รัฐบาลกลางก�าหนดไว้

* หมายเหตุ: หากรายได้ครัวเรือนรวมของท่านเกิน 350%  
ของระดับความยากจนที่รัฐบาลกลางก�าหนดไว้ และ/หรือ  
ท่านเป็นสมาชิกของ Kaiser Permanente ที่มีแผนค่ารับผิด
ชอบส่วนแรกในแคลิฟอร์เนีย ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ข้างล่าง

 2.   ค่าใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพทีต้่องออกเองของท่านส�าหรบั
การดแูลรกัษาฉุกเฉิน หรอืการดแูลทีจ่�าเป็นทางการแพทย์ 
การดแูลด้านทนัตกรรม และค่ายาตลอดช่วงระยะเวลา  
12 เดอืน เท่ากบัหรอืมากกว่า 10% ของรายได้ครวัเรอืนรวม
ของท่าน

  O    ค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองรวมถึง การร่วมจ่าย  
ประกันภัยร่วม และการจ่ายโดยรับผิดชอบส่วนแรก 

  O   ค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองไม่รวมถึง การจ่ายใดๆ  
ส�าหรับตัวแผนสุขภาพของท่านเอง เช่น ค่าเบี้ย 
ประกันรายเดือนของท่าน

มีค�าถาม? 

ส�าหรับค�าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับโครงการ MFA หรือเพื่อดูว่าบริการสุขภาพใดที่โครงการจ่ายให้  
โปรดดูที่เว็บไซต์ www.kp.org/mfa/scal.

หากทานไม่มีประกันสุขภาพ ท่านอาจจ�าเป็นต้องสมัคร

• เพราะโครงการ MFA จัดให้เฉพาะรางวัลทางการเงินชั่วคราว เราอาจต้องการให้ท่านสมัครขอประกันที่จะคุ้มครองท่านในระยะ
ยาว ซึ่งอาจรวมถึง โครงการสุขภาพของรัฐ หรือเอกชนอื่นใดที่ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม — เช่น Medi-Cal หรือแผนให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินที่มีอยู่ในตลาดประกันสุขภาพ 

• เราอาจขอให้ท่านแสดงหลักฐานว่าท่านได้สมคัรเข้าโครงการเหล่านี ้หรอืท่านได้รบัการอนุมตัหิรอืปฏเิสธจากโครงการเหล่านัน้  
แต่ท่านอาจยงัคงสามารถรบัความช่วยเหลือด้านการเงนิจากโครงการ MFA ได้ในขณะทีร่อผลค�าตดัสนิจากโครงการอืน่ๆ เหล่านัน้ 

• ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านอาจมีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดดูที่เว็บไซต์ healthcare.gov 
หรือ โทร 1-800-318-2596

เกณฑ์ 350% ของระดบัความยากจนที่
รัฐบาลกลางก�าหนดไว้

ขนาดครวัเรอืน
ของท่าน คอื:

รายได้ครวัเรอืนของท่านต้องไม่เกนิ:

รายเดือน รายปี
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

ดูที่เว็บไซต์ aspe.hhs.gov/poverty เพื่อดูแนวทาง
ส�าหรับครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
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พบกับที่ปรึกษา
ทางการเงิน

• พบที่ปรึกษาทางการเงินได้ที่สถานที่ใดที่หนึ่งของเราที่ก�าหนดไว้ ในวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

• เตรียมพร้อมในการให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร MFA ในหน้าถัดไป

โทรหาเรา

•  โทรหาเราที่ 1-866-399-7696 (TTY 711) ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
8.00 น. ถึง 17.00 น ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

•  เตรียมพร้อมในการให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร MFA ในหน้าถัดไป

ส่งทางไปรษณีย์

• กรอกใบสมัคร MFA ในหน้าถัดไปให้เรียบร้อย  
• ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วของท่านไปที่: 

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

ส่งทางแฟกซ์
• กรอกใบสมัคร MFA ในหน้าถัดไปให้เรียบร้อย
• ส่งแฟกซ์ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วของท่านไปที่ 1-866-497-0005

ไปหย่อนเอกสารเอง 

• กรอกใบสมัคร MFA ในหน้าถัดไปให้เรียบร้อย
• หย่อนใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วของท่านได้ที่แผนกรับผู้ป่วยของ 

โรงพยาบาล Kaiser Permanente ในพื้นที่ของท่าน

วิธีการสมัคร

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนด ท่านสามารถสมัครในช่องทางต่อไปนี้ 

ส�าคัญ: เมื่อสมัครทางไปรษณีย์หรือทางแฟกซ์ หรือหย่อนใบสมัครของท่านด้วยตนเอง โปรดตรวจให้แน่ใจว่าท่านได้กรอกข้อมูลลง
ในใบสมัครมากที่สุดเท่าที่สามารถท�าได้ การขาดข้อมูลใดๆ อาจส่งผลท�าให้กระบวนการสมัครล่าช้า

สิ่งที่คาดหวังภายหลังการสมัคร
หลังจากที่เราได้พิจารณาใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบผลลัพธ์หนึ่งใดต่อไปนี้:

• การสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ และท่านจะได้รับรางวัลทางการเงิน
• เพื่อให้การสมัครสมบูรณ์ เราจ�าเป็นต้องได้รับข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมซึ่งท่านสามารถส่งให้เราได้ทางไปรษณีย์  

หรือน�าไปส่งให้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงหลักฐานของรายได้ หรือส�าเนาของค่าใช้จ่ายที่จ่ายเอง
• การสมัครของท่านถูกปฏิเสธ และเหตุผลของการปฏิเสธ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด ท่านสามารถอุทธรณ์การตัดสินของเราได้

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากท่านมีค�าถามใดๆ และต้องการความช่วยเหลือในการสมัครของท่าน โปรดโทร 1-866-399-7696 (TTY 711) ในวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาด้านการเงินได้ที่
สถานที่ตั้งใดๆ ของ Kaiser Permanente ได้อีกด้วย 
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ใบสมัครโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินส�าหรับค่ารักษาพยาบาล (MFA)

ชื่อ:    หมายเลขเวชระเบียน #: 

วันเดือนปีเกิด: / /    หมายเลขติดต่อ: ( )    หมายเลขประกันสังคม: - -

ที่อยู่: 

เมือง:    รัฐ:    รหัสไปรษณีย์: 

ขนาดของครัวเรือน: จ�านวนของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน (รวมตัวท่าน)  
รวมคู่สมรสหรือคู่ครองที่ได้รับการรับรอง เด็ก ญาติผู้รับจ้างดูแลที่ไม่ใช่บิดามารดาหรือ อื่นๆ 

รายได้ครัวเรือน (รายเดือน): รายได้รวมทั้งหมดส�าหรับสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน  
กาเครื่องหมายส�าหรับรายได้ทุกประเภทที่ใช้ได้: 

   รายได้จากการจ้างงาน/ค่าแรง
   รายได้ทางธุรกิจ/เช่าทรัพย์สิน
   สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน/ 

รายได้จากความพิการ

   ค่าเลี้ยงดู/ค่าเลี้ยงดูบุตร
   เบี้ยบ�านาญหรือเกษียณ /เงินประจ�าปี
   ประกันสังคม /รายได้เสริมจากประกันสังคม/

สิทธิประโยชน์ส�าหรับทหารผ่านศึก

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองทั้งหมดที่ท่านได้จ่ายตลอดช่วง  
12 เดือนส�าหรับกรณีฉุกเฉินหรือบริการทางการแพทย์ที่จ�าเป็นที่จัดให้โดย Kaiser Permanente  
หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นใด ซึ่งอาจรวมถึง การจ่ายร่วม เงินมัดจ�า ประกันร่วม  
หรือการจ่ายรับผิดชอบส่วนแรกส�าหรับบริการทางการแพทย์ ค่ายา หรือทันตกรรมที่มีสิทธิได้รับ 

โปรดเขียนรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวของท่านที่สมัครเข้าโครงการนี้

ชื่อ วันเดือนปีเกิด ความสัมพันธ์ หมายเลขเวชระเบียน #

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

ไม่มีประกัน? Kaiser Permanente สามารถช่วยได้ หากท่านไม่มคีวามคุ้มครองด้านสขุภาพ  
เราสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจถงึทางเลือกของท่าน ท�าเครือ่งหมายในช่องน้ี หากท่านต้องการให้  
Kaiser Permanente ตดิต่อท่านเพ่ือปรกึษาหารอืถงึทางเลือกของท่าน

ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอประกาศภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลทั้งหมดข้างต้นที่ให้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและถูกต้อง
ในทุกแง่มุม ข้าพเจ้ายังรับรู้และเห็นชอบว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ Kaiser Foundation Health Plan และ Kaiser Foundation 
Hospitals ส�าหรับจ�านวนเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้ต่อ Kaiser Foundation Health Plan และ Kaiser Foundation Hospitals ส�าหรับ
สินค้าและบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีสิทธิได้รับภายใต้โครงการนี้ (“จ�านวนคงค้าง”)

ลายมือชื่อ:   วันที่: 

หมายเหตุ: Kaiser Foundation Health Plan และ Kaiser Foundation Hospitals สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน 
รายงานสินเชื่อผู้บริโภคและแหล่งข้อมูลจากภายนอกอื่นๆ เพื่อพิจารณาก�าหนดการมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับโครงการทางการ
แพทย์ของรัฐบาลกลาง รัฐ และเอกชน รวมถึงโครงการ MFA 

   ใช่ โปรดติดต่อผม/ดิฉัน

___________________

$ ________________

$ ________________


