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េសចក្តីសេងខបអំពីេគលនេយបយជំនួយហិរញញ វតថុេវជជ ្រស្ត 
កមមវធីិជំនយួហិរញញ វតថុែផនកេវជជ ្រស្តរបស់ Kaiser Permanente (Kaiser Permanente’s Medical Financial Assistance, MFA) 
ផ្តល់ជំនយួហិរញញ វតថុស្រមបអ់នកជំងឺែដលមនលកខណសមបត្តិ្រគប្់រគនែ់ដល្រតូវករជំនយួកនុងករទូទត្់របកស់្រមបក់រសេ្រងគ ះបនទ ន ់
ឬករែថទចំបំចែ់ផនកេវជជ ្រស្តែដលពកួេគទទលួបនកនុងមនទីរេពទយ Kaiser Permanente ឬ មរយៈអនកផ្តល់េស របស់ Kaiser Permanente។ 
អនកជំងឺ ច កព់កយស្រមបក់មមវធីិ MFA មវធីិជេ្រចើន ដូចជកនុងលកខណៈជបគុគល មទូរស័ពទ ឬ មករបំេពញ 
ឬករ កជូ់នពកយសំុជ្រក ស។ 
អនកជំងឺ្រតូវែតបំេពញ មល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវៃនលកខណសមបត្តិ្រគប្់រគនខ់ងេ្រកមេដើមបបំីេពញ មលកខណសមបត្តិ្រគប្់រគន។់ 

 

េតើនរ ចទទលួបនលកខណៈសមបត្តសិ្រមបជំ់នយួហិរញញ វតថុ 
និងេតើអ្វជីល័កខខណ័្ឌ ត្រមូវ? 
កមមវធីិេនះជយួ អនកជំងឺែដលមន្របកចំ់ណូលទប 
ែដលមនិ្រតូវបនធន 
ឬែដលទទលួបនេស មនិ្រគប្់រគនែ់ដល្រតូវករជំនយួកនុងករទូទត់
្របកស់្រមបក់រែថទេំវជជ ្រស្តទងំអស់ ឬមយួែផនក។ ជទូេទ 
អនកជំងឺ ចមនលកខណសមបត្តិទទលួជំនយួហិរញញ វតថុ 
េនេពល្របកចំ់ណូល្រគួ រដុលសរបុរបស់ពកួេគេន្រតឹម ឬេ្រកម 
300% ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់សហពន័ធស្តីពីភព្រកី្រក 
(Federal Poverty Guidelines, FPG) 
ឬមនករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តខពស់ខុសពីធមម ។ 
អនកជំងឺ ចនិយយជមយួបគុគលិកេន មករយិល័យ ជីវកមម 
ឬករយិល័យចុះេឈម ះរបស់ Kaiser Permanente 
េដើមបកំីណតនូ់វលកខណសមបត្តិ ឬស្រមបជំ់នយួកនុងករ កព់កយសំុ។ 

អនកជំងឺែដល ចមនលកខណសមបត្តិទទលួជំនយួហិរញញ វតថុែផនកេវជជ
្រស្តមនិមនករគិតៃថ្លេ្រចើនជងចំននួទឹក្របកែ់ដលបនេចញវកិ័

យប្័រត (Amounts generally billed, AGB) 
ស្រមបក់រសេ្រងគ ះបនទ ន ់
ឬករែថទចំបំចែ់ផនកេវជជ ្រស្តេផ ងៗេទៀត។ សូមេមើល 
kp.org/mfa/wa ស្រមបព់ត័ម៌នអំពី AGB។ 

េតើ Kaiser Permanente 
ពិនិតយអនកជំងឺស្រមបសិ់ទធទិទលួកមមវធីិជ ធរណៈ 
ឬឯកជនឬេទ? 
Kaiser Permanente 
ផ្តល់ឲយអនកជំងឺជមយួនឹងជំនយួេដើមបកំីណតក់មមវធីិធន ៉បរ់ង
សុខភពជ ធរណៈ 

ឬឯកជនែដលមនសក្ត នុពលែដល ចជយួ បំេពញត្រមូវករៃនករទទួ
លបនករែថទសុំខភព។ 
អនកជំងឺមន កែ់ដល្រតូវបនសនមតល់កខណសមបត្តិទទលួបនកមមវធីិធន ៉
បរ់ងសុខភពជ ធរណៈ 
ឬឯកជនត្រមូវឲយ កព់កយសំុស្រមបក់មមវធីិទងំេនះ។ 
េតើកមមវធីិធន ៉បរ់ងអ្វខី្លះ? 
កមមវធីិជំនយួហិរញញ វតថុេវជជ ្រស្តមនករែថទចំបំចែ់ផនកេវជជ ្រស្តែដ
លបនផ្តល់េនករយិល័យេវជជ ្រស្តរបស់ Kaiser Permanente 
មនទរីេពទយ ឱសថ ថ ន ឬបនផ្តល់ មរយៈអនកផ្តល់េស ែថទរំបស់ 
Kaiser Permanente។ ្របេភទៃនេស ែដលមនិ បប់ញចូ ល 
មនដូចជេស ែដលមនិចតទុ់កជករសេ្រងគ ះបនទ ន ់
ឬភពចបំចែ់ផនកេវជជ ្រស្ត មរយៈអនកផ្តល់េស ែថទរំបស់ Kaiser 
Permanente ករពយបលភពមនិមនលទធផលបងកបេងកើត 
ឬេស វះកត ់និង្របកប់ពុ្វ ភស្រមបក់រែថទសុំខភព។ 
សូមេមើលបញជ ីពត័ម៌នេពញេលញកនែ់តេ្រចើនកនុងេគលនេយបយ 
MFA។ 
េតើមនជំនយួែផនកភ ែដរឬេទ? 
មនអនកបកែ្របស្រមបេ់ កអនកេ យឥតគិតៃថ្ល។ 
េបើសិនជេ កអនក្រតូវករនិយយជមយួនរ មន កែ់ដល្រតូវករអនកប
កែ្របភ  សូមទូរស័ពទមកករយិល័យែផនកេស សមជិក មេលខ 
1-888-901-4636 ឬចូលទសនេគហទំពរ័បស់េយើងេន 
kp.org/mfa/wa. 

េតើ Kaiser Permanente 

មនេគលនេយបយស្តីពីជំនយួហិរញញ វតថុែដរឬេទ? 
េ កអនក ចេសនើសំុចបបច់មបងៃនេគលនេយបយជំនយួហិរញញ វតថុេវជជ
្រស្តរបស់ Kaiser Permanente (Kaiser Permanente’s Medical 
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Financial Assistance) េ យឥតគិតៃថ្ល 
េ យទូរស័ពទេទកនេ់លខ 800-992-2279, អុីែមល៉ 
kpwa.resource-L@kp.org,  
ឬេ យចូលេទេមើលេគហទំពរ័របស់េយើង មរយៈ 
kp.org/mfa/wa។ 

េតើ្រតូវករជំនយួឬេទ? 
ស្រមបជំ់នយួ ឬសំនរួននអំពីដំេណើ រករពកយសំុ 
ជំនយួហិរញញ វតថុេវជជ ្រស្ត សូមទូរស័ពទមកេលខ 800-442-4014, 
ជេ្រមើសេលខ 4, ជេ្រមើសេលខ 7, ឬនិយយជមយួបគុគលិក 
េន មករយិល័យ ជីវកមម ករយិល័យចុះេឈម ះរបស់ 
Kaiser Permanente។ 

េតើខញុ ំ កព់កយសំុេ យរេបៀប ? 
អនក ច កព់កយសំុស្រមបជំ់នយួហិរញញ វតថុែផនកេវជជ ្រស្ត មវធីិ
ជេ្រចើន -- មនិថេ យទកទ់ងេស សមជិក មទូរស័ពទេលខ 
888-901-4636 េដើមបេីសនើសំុពត័ម៌នស្តីពីកមមវធីិេ យផទ ល់ 
ឬ មរយៈទូរស័ពទ 
ឬេសនើសំុពកយសំុជ្រក សពី្របភពននដូចខងេ្រកម៖ 
 បគុគលិកេន មករយិល័យ ជីវកមម 
ឬករយិល័យចុះេឈម ះរបស់ Kaiser Permanente។ 

 ទូរស័ពទមកេលខ 800-992-2279 
 មអុីែមល៉ (គម នអស់ៃថ្ល) េន kpwa.resource-L@kp.org  
 ទញយកពកយសំុ មរយៈវបិ យសហគមនរ៍បស់ Kaiser 

Permanente ម kp.org/mfa/wa។ 
 
សូមេផញើពកយសំុបំេពញចបស់ព្វ្រគបម់ក (រមួទងំឯក រត្រមូវនន 
និងពត័ម៌នដូចមនបញជ កជ់ក់ កេ់នកនុងករែណនៃំនពកយសំុ) 

-- 'បគុគលិកេន មករយិល័យ ជីវកមម 
ឬករយិល័យចុះេឈម ះរបស់ Kaiser Permanente។ 

-- កមមវធីិជំនយួហិរញញ វតថុែផនកេវជជ ្រស្តរបស់  
Kaiser Permanente, Medical Financial Assistance,  
P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584 
-- មទូរ រេលខ 206-877-0640 

Kaiser Permanente នឹងពិនិតយពកយសំុែដល កជូ់ន 
េនេពលឯក រទងំេនះបំេពញរចួ ល់ 
េហើយនឹងកំណតថ់េតើអនក ចមនលកខណសមបត្តិទទលួជំនយួេ យ្រស
ប មេគលនេយបយស្តីពីជំនយួហិរញញ វតថុែផនកេវជជ ្រស្តរបស់ Kaiser 

Permanente ឬេទ។ ពកយសំុែដលមនិបនបំេពញរចួ 
ចប ្ត លឲយមនករពនយរេពលកនុងដំេណើ រករ ឬករបដិេសធពកយសំុ 

MFA របស់េ កអនក ប៉ែុន្ត Kaiser Permanente 
នឹងជូនដំណឹងដល់ពកយសំុ និងផ្តល់ឱកសកនុងករេផញើឯក រ 
ឬពត័ម៌នែដលបត់ មៃថងផុតកំណតែ់ដលបនត្រមូវ។ 


