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KAISER PERMANENTE 

તબીબી નાણાકીય સહાયતા નીિતનો સાર 
Kaiser Permanenteનો તબીબી સહાયતા કાયર્� (Medical Financial Assistance, MFA) લાયક દદ�ઓ �ાટે નાણાકીય સહાયતા પૂરી પાડે છે જે�ન ે

પોતે Kaiser Permanente સુિવધા�ા ં�ેળવતા અથવા Kaiser Permanente �દાતા દવારા તેઓ જે કટોકટી અથવા તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ �ેળવે છે 

તેના �ાટે ચૂકવણી કરવા�ા ં�દદની જ�ર હોય.  દદ�ઓ �બ��ા,ં ફોનથી અથવા કાગળ પર અર� કરવા સિહતની ઘણી રીતોથી MFA કાયર્� �ાટે અર� કરી શકે 

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

નાણાકીય સહાયતા �ાટ ેકોણ લાયક છે અન ેતનેી જ��રયાતો શુ ંછે?  
કાયર્� ઓછી આવક ધરાવતા, વી�ા વગરના અથવા ગેરલાયક દદ�ઓને �દદ 
કરે છે જે�ને તે�ની તબીબી સંભાળના પૂરા કે અ�ુક િહસસા �ાટ ેચૂકવણી 
કરવા�ા ં�દદની જ�ર હોય.  સા�ાનય રીતે, દદ�ઓની કુલ ઘરગથથુ આવક 
ફેડરલ ગરીબી �ાગરદદશકાઓ (Federal Poverty Guidelines, FPG)ના 
350% પર અથવા તેનાથી નીચે હોય અથવા તેઓ અસા�ાનયપણ ે�ચો 
તબીબી ખચર ધરાવતા હોય તયારે તેઓ નાણાકીય સહાયતા �ાટ ેલાયક હોય છે.  
યોગયતા નકકી કરવા અને અર� કરવા�ા ં�દદ �ાટ ેદદ�ઓએ નાણાકીય 
�ાગરદશરક સાથે વાત કરવી જોઈએ. 

જેઓ તબીબી નાણાકીય સહાયતા �ાટ ેલાયક હોય તેવા દદ�ઓ પાસેથી 
કટોકટી અથવા અનય તબીબી રીતે જ�રી સંભાળ �ાટ ેસા�ાનય રીતે િબલ 
કરવા�ા ંઆવતી રક�ો (amounts generally billed, AGB)થી વધારે 
ચાજર લેવા�ા ંઆવતો નથી. AGBની �ાિહતી �ાટ ેkp.org/mfa/scal 
જુઓ. 

શુ ંKaiser Permanente સરકારી અન ેખાનગી કાયર્ �ની યોગયતા �ાટ ે
દદ�ઓની તપાસ કર ેછે? 
Kaiser Permanente દદ�ઓને સંભિવત સરકારી અને ખાનગી કાયર્ �ો 
ઓળખવા�ા ં�દદ કરે છે જેનાથી તે�ની સવાસથય સંભાળ પહ�ચની 
જ��રયાતો�ા ં�દદ �ળી શકે છે.  કોઇપણ સરકારી અથવા ખાનગી સવાસથય 
કવરેજ કાયર્� �ાટ ેલાયક ગણાતા કોઇપણ દદ� આ કાયર્�ો �ાટ ેઅર� કરે તે 
જ�રી છે. 

કાયર્ � શુ ંઆવરી લ ેછે?  
તબીબી નાણાકીય સહાયતા કાયર્ � Kaiser Permanente �ે�ડકલ 
ઑ�ફસ, હૉિસપટલ, ફા�રસી અથવા Kaiser Permanente �ોવાઈડર 
દવારા પૂરી પાડવા�ા ંઆવતી તબીબી રીતે જ�રી સંભાળને આવરી લે છે.  જે 
આવરી લેવા�ા ંઆવી નથી તેવી સેવાઓ�ા ંએવા �કારની સેવાઓનો સ�ાવેશ 
થાય છે જે Kaiser Permanente �ોવાઈડર દવારા કટોકટીની અથવા 
તબીબી રીતે જ�રી �નાતી ન હોય તેવી સેવાઓ, િબનફળ�પતાની સારવારો 
અને સરોગસી સેવાઓ તે�જ સવાસથયસંભાળ �ીિ�ય�ોનો સ�ાવેશ થાય છે.  
કૃપા કરીને MFA નીિત�ા ંવધારે સંપૂણર યાદી જુઓ. 
 

 

શુ ંભાષાની કોઇ સહાયતા છે? 
દુભાિષયાઓ ત�ને કોઇ ખચર િવના ઉપલબધ છે.  તબીબી નાણાકીય સહાયતા 
અર�, નીિત અને આ નીિતનો સાર ત�ારી ભાષા�ા ંઉપલબધ હોઈ શક ેછે.  
વધુ �ાિહતી �ાટ ે800-464-4000 પર કૉલ કરો અથવા 
kp.org/mfa/scal ખાતે અ�ારી વબેસાઈટની �ુલાકાત લો. 

શુ ંKaiser Permanente નાણાકીય સહાયતા નીિત ધરાવ ેછે?  
ત�ે 866-399-7696 પર કૉલ કરીને Kaiser Permanenteની તબીબી 
નાણાકીય સહાયતા નીિતની �ફત નકલની િવનંતી કરી શકો છો, P.O. Box 
7086, Pasadena CA 91109-7086 પર પ� લખીને અથવા 
kp.org/mfa/scal ખાતે અ�ારી વબેસાઈટની �ુલાકાત લઈને નકલ �ંગાવી 
શકો છો. 

�દદની જ�ર છે? 
�દદ �ાટ ેઅથવા તબીબી નાણાકીય સહાયતા અર� ��્યાઓ િવશ ે��નો 
હોય તો કૃપા કરીને 866-399-7696 પર કૉલ કરો અથવા કોઇપણ Kaiser 
Permanente હૉિસપટલ ખાતે દાખલ થવાના િવભાગ�ા ંનાણાકીય 
�ાગરદશરક સાથે વાત કરો.  

હુ ંકવેી રીત ેઅર� કરી શકુ?ં 
ત�ે ઘણી રીતે તબીબી નાણાકીય સહાયતા �ાટ ેઅર� કરી શકો છો -- �બ��ા ં
કાયર્�ની િવનંતી કરીને અથવા તો નીચેના�ાંથી કોઇપણ �ોતો�ાંથી કાગળ 
પર અર�ની િવનંતી કરીને: 

• કોઇપણ Kaiser Permanente હૉિસપટલ ખાતે દાખલ થવાના કે 
કટોકટી િવભાગ�ા ંનાણાકીય �ાગરદશરક  

• કૉલ કરો 866-399-7696  
• ટપાલ દવારા (િવના �ૂલયે) P.O. Box 7086, Pasadena, CA 

91109-7086  
• kp.org/mfa/scal ખાતે Kaiser Permanente કમયુિન�ટની 

વેબસાઈટ દવારા અર� ડાઉનલોડ કરો.  
 

કૃપા કરીને પૂરી થયેલી અર�ઓ (અર�ની સૂચનાઓ�ા ંજણાવેલા બધા 
જ�રી દસતાવેજો અને સૂચવેલી �ાિહતી સિહત) સૌથી ન�કની Kaiser 
Permanente હૉિસપટલ ઍડિ��ટગ અથવા ઈ�જરનસી િવભાગને �ોકલો 
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અથવા અર� આ સરના�ે �ોકલો: MFA Program, P.O. Box 7086, 

Pasadena, CA 91109-7086.  

Kaiser Permanente સુ�ત થયેલી અર�ઓની સ�ીકા તયારે કરશે 
જયારે તે સંપૂણર હોય અને નકકી કરશે કે ત�ે Kaiser Permanente 
તબીબી નાણાકીય સહાયતા નીિત ��ાણ ેલાયક છો કે નહ�. અધૂરી 
અર�ઓના પ�રણા�ે ત�ારી MFA અર�ની ��્યા�ા ંિવલંબ થઈ શકે છે 
અથવા તે નકારવા�ા ંઆવી શકે છે પરંતુ Kaiser Permanente 
અરજદારોને �ણ કરશે અને જ�રી અંિત� તારીખ સુધી�ા ંખૂટતા દસતાવેજો 
અથવા �ાિહતી �ોકલવાની તક પૂરી પાડશ.ે 
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