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KAISER PERMANENTE 

તબીબી નાણાકીય સહાયતા નીિતનો સાર 
Kaiser Permanenteનો તબીબી સહાયતા કાયર્�મ (Medical Financial Assistance, MFA) લાયક દદ�ઓ માટે નાણાકીય સહાયતા પૂરી પાડે છે જેમન ે

પોતે Kaiser Permanente સુિવધામા ંમેળવતા અથવા Kaiser Permanente �દાતા દ્વારા તેઓ જે કટોકટી અથવા તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ મેળવે છે 

તેના માટે ચૂકવણી કરવામા ંમદદની જ�ર હોય.  દદ�ઓ �બ�મા,ં ફોનથી અથવા કાગળ પર અર� કરવા સિહતની ઘણી રીતોથી MFA કાયર્�મ માટે અર� કરી શકે 

છે.  લાયક થવા માટે દદ�ઓએ નીચેની લાયકાતની જ��રયાતો પૂરી કરવાની રહશેે.  
 

નાણાકીય સહાયતા માટ ેકોણ લાયક છે અન ેતનેી જ��રયાતો શુ ંછે?  
કાયર્�મ ઓછી આવક ધરાવતા, વીમા વગરના અથવા ગેરલાયક દદ�ઓને મદદ 
કરે છે જેમને તેમની તબીબી સંભાળના પૂરા કે અમુક િહસ્સા માટ ેચૂકવણી 
કરવામા ંમદદની જ�ર હોય.  સામાન્ય રીતે, દદ�ઓની કુલ ઘરગથ્થુ આવક 
ફેડરલ ગરીબી માગર્દ�શકાઓ (Federal Poverty Guidelines, FPG)ના 
350% પર અથવા તેનાથી નીચે હોય અથવા તેઓ અસામાન્યપણ ે�ચો 
તબીબી ખચર્ ધરાવતા હોય ત્યારે તેઓ નાણાકીય સહાયતા માટ ેલાયક હોય છે.  
યોગ્યતા નક્કી કરવા અને અર� કરવામા ંમદદ માટ ેદદ�ઓએ દદ� નાણાકીય 
સલાહકાર સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

જેઓ તબીબી નાણાકીય સહાયતા માટ ેલાયક હોય તેવા દદ�ઓ પાસેથી 
કટોકટી અથવા અન્ય તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ માટ ેસામાન્ય રીતે િબલ 
કરવામા ંઆવતી રકમો (amounts generally billed, AGB)થી વધારે 
ચાજર્ લેવામા ંઆવતો નથી. AGBની માિહતી માટ ેkp.org/mfa/ncal 
જુઓ. 

શુ ંKaiser Permanente સરકારી અન ેખાનગી કાયર્�મની યોગ્યતા માટ ે
દદ�ઓની તપાસ કર ેછે? 
Kaiser Permanente દદ�ઓને સંભિવત સરકારી અને ખાનગી કાયર્�મો 
ઓળખવામા ંમદદ કરે છે જેનાથી તેમની સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પહ�ચની 
જ��રયાતોમા ંમદદ મળી શકે છે.  કોઇપણ સરકારી અથવા ખાનગી સ્વાસ્થ્ય 
કવરેજ કાયર્�મ માટ ેલાયક ગણાતા કોઇપણ દદ� આ કાયર્�મો માટ ેઅર� કરે તે 
જ�રી છે. 

કાયર્�મ શુ ંઆવરી લ ેછે?  
તબીબી નાણાકીય સહાયતા કાયર્�મ Kaiser Permanente મે�ડકલ 
ઑ�ફસ, હૉિસ્પટલ, ફામર્સી અથવા Kaiser Permanente �ોવાઈડર 
દ્વારા પૂરી પાડવામા ંઆવતી તબીબી રીતે જ�રી સંભાળને આવરી લે છે.  જે 
આવરી લેવામા ંઆવી નથી તેવી સેવાઓમા ંએવા �કારની સેવાઓનો સમાવેશ 
થાય છે જે Kaiser Permanente �ોવાઈડર દ્વારા કટોકટીની અથવા 
તબીબી રીતે જ�રી મનાતી ન હોય તેવી સેવાઓ, િબનફળ�પતાની સારવારો 
અને સરોગસી સેવાઓ તેમજ સ્વાસ્થ્યસંભાળ �ીિમયમોનો સમાવેશ થાય છે.  
કૃપા કરીને MFA નીિતમા ંવધારે સંપૂણર્ યાદી જુઓ. 

 

શુ ંભાષાની કોઇ સહાયતા છે? 
દુભાિષયાઓ તમને કોઇ ખચર્ િવના ઉપલબ્ધ છે.  તબીબી નાણાકીય સહાયતા 
અર�, નીિત અને આ નીિતનો સાર તમારી ભાષામા ંઉપલબ્ધ હોઈ શક ેછે.  
વધુ માિહતી માટ ે800-464-4000 પર કૉલ કરો અથવા 
kp.org/mfa/ncal ખાતે અમારી વબેસાઈટની મુલાકાત લો. 

શુ ંKaiser Permanente નાણાકીય સહાયતા નીિત ધરાવ ેછે?  
તમે 866-399-7696 પર કૉલ કરીને Kaiser Permanenteની તબીબી 
નાણાકીય સહાયતા નીિતની મફત નકલની િવનંતી કરી શકો છો, P.O. Box 
30006, Walnut Creek, CA 94598 પર પ� લખીને અથવા 
kp.org/mfa/ncal ખાતે અમારી વબેસાઈટની મુલાકાત લઈને નકલ મંગાવી 
શકો છો. 

મદદની જ�ર છે? 
મદદ માટ ેઅથવા તબીબી નાણાકીય સહાયતા અર� ���યાઓ િવશ ે��નો 
હોય તો કૃપા કરીને 866-399-7696 પર કૉલ કરો અથવા કોઇપણ Kaiser 
Permanente હૉિસ્પટલ ખાતે દદ� નાણાકીય સલાહકાર િવભાગમા ંદદ� 
નાણાકીય સલાહકાર સાથે વાત કરો.  

હુ ંકવેી રીત ેઅર� કરી શકુ?ં 
તમે ઘણી રીતે તબીબી નાણાકીય સહાયતા માટ ેઅર� કરી શકો છો -- �બ�મા ં
કાયર્�મની િવનંતી કરીને અથવા તો નીચેનામાંથી કોઇપણ �ોતોમાંથી કાગળ 
પર અર�ની િવનંતી કરીને: 

• કોઇપણ Kaiser Permanente હૉિસ્પટલ ખાતે દદ� નાણાકીય 
સલાહકાર િવભાગમા ંદદ� નાણાકીય સલાહકાર  

• કૉલ કરો 866-399-7696  
• ટપાલ દ્વારા (િવના મૂલ્યે) P.O. Box 30006, Walnut Creek, 

CA 94598  
• kp.org/mfa/ncal ખાતે Kaiser Permanente કમ્યુિન�ટની 

વેબસાઈટ દ્વારા અર� ડાઉનલોડ કરો.  
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કૃપા કરીને પૂરી થયેલી અર�ઓ (અર�ની સૂચનાઓમા ંજણાવેલા બધા 
જ�રી દસ્તાવેજો અને સૂચવલેી માિહતી સિહત) સૌથી ન�કની Kaiser 
Permanente હૉિસ્પટલ ઍડિમ�ટગ અથવા ઈમજર્ન્સી િવભાગને મોકલો 
અથવા અર� આ સરનામે મોકલો: MFA Program, P.O. Box 
30006, Walnut Creek, CA 94598.  

Kaiser Permanente સુ�ત થયેલી અર�ઓની સમીક્ષા ત્યારે કરશે 
જ્યારે તે સંપૂણર્ હોય અને નક્કી કરશે કે તમે Kaiser Permanente 
તબીબી નાણાકીય સહાયતા નીિત �માણ ેલાયક છો કે નહ�. અધૂરી 
અર�ઓના પ�રણામે તમારી MFA અર�ની ���યામા ંિવલંબ થઈ શકે છે 
અથવા તે નકારવામા ંઆવી શકે છે પરંતુ Kaiser Permanente 
અરજદારોને �ણ કરશે અને જ�રી અંિતમ તારીખ સુધીમા ંખૂટતા દસ્તાવેજો 
અથવા માિહતી મોકલવાની તક પૂરી પાડશ.ે 
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