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Kaiser Permanente
ສະຫຼຸຸ�ສະຫຼຸຸ�ບນະໂຍບາຍການຊ່່ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວບນະໂຍບາຍການຊ່່ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ
ໂຄ່ງການຊ່່ວຍເຫຸຼຸ�ອທາງການເງ ິິນສໍາລັບັການປິ່ ່ິິນປິ່ວົ (Medical Financial Assistance, MFA) ຂອງ Kaiser Permanente ໃຫຼຸກ້ານຊ່ ່ິວຍເຫຸຼຸ� ິອ ິ
ທາງການເງິນສໍາລັບັຄ່ນົເຈັບັທ່ມ່ີເ່ງ�ອ່ນໄຂໄດ ້ິຮັັບ ິຊ່່ງ່ເປິ່ນັຜູ້້້ທ່ຕ້່້ອງການຄ່ວາມີຊ່່ວຍເຫຸຼຸ�ອໃນການຊ່ ິວຍຈັາ່ຍສໍາລັບັການເບິງ່ແຍງຮັັກສາທ່ສ່�ກເສ່ນຫຸຼຸ�¡ຈັາໍເປິ່ ິັ
ນທ ິ່ເ່ຂ ິາົເຈັົາ້ໄດ ິຮັ້ັບໃນສະຖານພະຍາບານຂອງ Kaiser Permanente ຫຸຼຸ�ໂດຍຜູ້້້ໃຫຼຸ ິບ້ລໍັກິານຂອງ Kaiser Permanente. ບນັດາຄ່ນົເຈັບັ ິ
ສາມີາດສະໝັັກຂໍເຂ ້ົິາໂຄ່ງການ MFA ໄດຫຸ້ຼຸາຍທາງ ິລັວມີເຖງິ ິການໄປິ່ສະໝັັກດ້ ິວຍຕ້ນົເອງ, ິສະໝັັກທາງໂທຣະສ ິບັ, ິຫຸຼຸ� ິໂດຍການຍ�ນ່ສ ່ົິງ ິໃບສະໝັັກທ ່່ິ
 ິເປິ່ນັເຈັ ້ັິຽ. ິຄ່ນົເຈັ ັິບຕ້້ອງມ່ີ ິເງ� ່ິອນໄຂກົງຕ້າມີຂ ້ໍິກໍ ິານົດຂ ິາ້ງລັ� ່ິມີນ້່ເພ ິ� ່ິອໃຫຼຸມ້ີສ່ດິໄດ ິຮັ້ັ ິບການຊ່່ ິວຍເຫຸຼຸ�ອ.

ໃຜູ້ມີ່ສິ ິດໄດ້ຮັັ ິບການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນ ິແລັະຂໍ້ກໍານົດມີ່ຫຼຸຍັງແດ່ໃຜູ້ມີ່ສິ ິດໄດ້ຮັັ ິບການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນ ິແລັະຂໍ້ກໍານົດມີ່ຫຼຸຍັງແດ?່
ທາງໂຄ່ງການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອຜູ້້້ມີ່ລັາຍໄດ້ຕ້ໍ່າ, ິບໍ່ມີ່ປິ່ະກັນພັຍ, ິຫຼຸຸ� ິຄ່ົນເຈັັບທ່່ຂາດ ິ
ໂອກາດຊ່່່ງຕ້້ອງການຄ່ວາມີຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອໃນການຊ່່ວຍຈັ່າຍຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ ິໃນບາງ ິ
ສ່ວນ ິຫຼຸຸ� ິທັງໝົັດ. ິໂດຍທົ່ວໄປິ່ແລັ້ວ, ິບັນດາຄ່ົນເຈັັບມີ່ສິດໄດ້ຮັັບການ ິ
ຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນເມີ�່ອລັາຍໄດ້ລັວມີຂອງຄ່ົວເຮັ�ອນຢູ່້່ທ່່ລັະດັບ ິ
ຫຼຸຸ� ິ ິຕ່ໍ້າກວ່າ 400% ຂອງລັະດັບຄ່ວາມີຍາກຈັົນທ່່ຣັຖານກາງກໍານົດໄວ້  
(Federal Poverty Guidelines, FPG) ຫຼຸຸ�ມີ່ຄ່່າໃຊ່້ຈັ່າຍດ້ານການ ິ
ປິ່ິ່ນປິ່ົວທ່່ສ້ງເກ່ນປິ່ົກກະຕ້ິ. ິຄ່ົນເຈັັບຄ່ວນປິ່່ກສາກັບທ່່ປິ່່ກສາດ້ານການເງິນ ິ
ເພ�່ອພິຈັາລັະນາຕັ້ດສິນການມີ່ສິດໄດ້ຮັັບ ິແລັະສໍາລັັບການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອໃນການ ິ
ສະໝັັກ. 

ບັນດາຄ່ົນເຈັັບທ່່ມີ່ສິດໄດ້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ ິ
ນັ້ນຈັະບກເກັບຄ່່າກາຍຈັໍານວນທ່່ເກັບທົ່ວໄປິ່ (amounts generally 
billed, AGB) ສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວສ�ກເສ່ນ ິຫຼຸຸ�ຄ່່າເບິ່ງແຍງທ່່ຈັໍາເປິ່ັນທາງ ິ
ການແພດອ�່ນໆ. ິເບິ່ງທ່່ເວບໄຊ່ kp.org/mfa/nw ສໍາລັັບຂໍ້ມີ້ນເພ່່ມີເຕ້່ມີ ິ
ກ່ຽວກັບ AGB. ິ

Kaiser Permanente ກວດກັ່ນຕ້ອງບັນດາຄ່ົນເຈັັບເພ�່ອເບິ່ງການມີ່ ິ ກວດກັ່ນຕ້ອງບັນດາຄ່ົນເຈັັບເພ�່ອເບິ່ງການມີ່ ິ 
ສິດໄດ້ຮັັບສໍາລັັບໂຄ່ງການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອຂອງຣັຖ ິແລັະເອກະຊ່ົນ ິບໍ່ສິດໄດ້ຮັັບສໍາລັັບໂຄ່ງການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອຂອງຣັຖ ິແລັະເອກະຊ່ົນ ິບໍ່? 
Kaiser Permanente ໃຫຼຸ້ການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອແກ່ຄ່ົນເຈັັບໃນການກໍານົດຫຼຸາ ິ
ໂຄ່ງການປິ່ະກັນພັຍຄ່�້ມີຄ່ອງສ�ຂະພາບທັງຂອງຣັຖ ິແລັະເອກະຊ່ົນ ິທ່່ອາດ ິ
ຊ່່ວຍໃນດ້ານຄ່ວາມີຕ້້ອງການໃນການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງສ�ຂະພາບ. ິ ິ
ຄ່ົນເຈັັບທ່່ຄ່ິດວ່າມີ່ສິດທ່່ຈັະໄດ້ຮັັບປິ່ະກັນພັຍຄ່�້ມີຄ່ອງສ�ຂະພາບຂອງຣັຖ ິຫຼຸຸ� ິ
ເອກະຊ່ົນແມີ່ນຈັໍາເປິ່ັນຕ້້ອງສະໝັັກເຂົ້າໂຄ່ງການເຫຼຸຸົ່ານ້ັນ.

ໂຄ່ງການນ້່ແມີ່ນຄ່�້ມີຄ່ອງຫຼຸຍັງແດ່ໂຄ່ງການນ້່ແມີ່ນຄ່�້ມີຄ່ອງຫຼຸຍັງແດ່? 
ໂຄ່ງການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ ິ
ຄ່�້ມີຄ່ອງຈັ່າຍຄ່່າ ິເບິ່ງແຍງທ່່ຈັໍາເປິ່ັນທາງການແພດທັງ ິໝົັດ ິຫຼຸຸ� ິບາງ
ສ່ວນຊ່່່ງຈັັດຫຼຸາໃຫຼຸ້ທ່່ຫຼຸ້ອງການແພດ, ິໂຮັງໝໍັ, ິຮັ້ານຂາຍຢູ່າຂອງ ິ
Kaiser Permanente ຫຼຸຸ�ຈັັດຫຼຸາໃຫຼຸ້ໂດຍຜູ້້້ໃຫຼຸ້ບໍລັິການ ິຂອງ 
Kaiser Permanente. ິປິ່ະເພດຂອງການບໍລັິການທ່່ຢູ່້້່່ໃນພາຍໃຕ້້ ິ
ການຄ່�້ມີຄ່ອງ ິໄດ້ແກ່ບັນດາບໍລັິການທ່່ບໍ່ຖ�ວ່າເປິ່ັນເຫຼຸດສ�ກເສ່ນ ິຫຼຸຸ� ິບໍ່ ິຈັໍາເປິ່ັນ ິ
ທາງການແພດໂດຍຜູ້້້ໃຫຼຸ້ບໍລັິການຂອງ Kaiser Permanente, ິການ ິ
ເຮັັດໝັັນ ິແລັະການບໍລັິການຖ�ພາແທນ ິແລັະຄ່່າງວດປິ່ະກັນພັຍສ�ຂະພາບ. ິ
ກະຣ�ນາເບິ່ງລັາຍການທ່່ຄ່ົບຖ້ວນຢູ່້່ໃນນະໂຍບາຍ MFA.

ມີ່ບໍລັິການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອດ້ານພາສາບໍ່ມີ່ບໍລັິການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອດ້ານພາສາບໍ່? 
ມີ່ນາຍພາສາໃຫຼຸ້ບໍລັິການໂດຍທ່ານບໍ່ເສັຽຄ່່າ. ິໃບສະໝັັກຂໍການຊ່ວ່ຍເຫຼຸຸ�ອ ິ
ທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ, ິນະໂຍບາຍ, ິແລັະສະຫຼຸຸ�ບນະໂຍບາຍນ່້ ິ
ອາດມີ່ໃຫຼຸ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ິສໍາລັັບຂໍ້ມີ້ນເພ່່ມີເຕ້່ມີ, ິໂທຣ ິ800-324-8010 
ຫຼຸຸ� ິເບິ່ງທ່່ເວັບໄຊ່ຂອງພວກເຮັົາທ່ ່kp.org/mfa/nw. ິ

Kaiser Permanente  ມີ່ນະໂຍບາຍການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນບໍ່ມີ່ນະໂຍບາຍການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນບໍ?່
ທ່ານສາມີາດຮ້ັອງຂໍສໍາເນົາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່່າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການ ິ
ຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວຂອງ Kaiser Permanente 
ໂດຍໂທຣ ິ800-813-2000, ິສົ່ງໄປິ່ສະນ່ທ່່ 500 NE 
Multnomah Street, Suite 100, Portland, OR 97232 
ຫຼຸຸ�ເບິ່ງທ່່ເວັບໄຊ່ຂອງພວກເຮັົາທ່່ ິkp.org/mfa/nw. 

ຕ້້ອງການຄ່ວາມີຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ຕ້້ອງການຄ່ວາມີຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອບໍ່ອບໍ່? 
ສໍາລັັບຄ່ວາມີຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອ ິຫຼຸຸ� ິຄ່ໍາຖາມີກ່ຽວກັບຂັ້ນຕ້ອນການສະໝັັກຂໍການ ິ
ຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ, ິກະຣ�ນາໂທຣ 800-813-2000,  
ຫຼຸຸ� ິປິ່່ກສາກັບທ່່ປິ່່ກສາທາງການເງິນໃກ້ພະແນກບໍລັິການທ�ລັະກິດ 
ສໍາລັັບຄ່ົນເຈັັບ ິຢູ່້່ທ່່ໂຮັງໝໍັໃດໆ ິຂອງ Kaiser Permanente.  

ຂ້ຂາ້ພະເຈັົ້າສະໝັັກໄດ້ແນວໃດາພະເຈັົ້າສະໝັັກໄດ້ແນວໃດ? 
ທ່ານສາມີາດສະໝັັກຂໍການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວໄດ້ໃນ ິ
ຫຼຸຸາຍທາງ ິ-- ິທັງໂດຍການໄປິ່ຂໍຂໍ້ມີ້ນດ້ວຍຕ້ົນເອງ ິຫຼຸຸ� ິໂດຍທາງໂທຣະສັບ ິຫຼຸຸ� ິ
ໂດຍຂໍໃບສະໝັັກທ່່ເປິ່ັນເຈັັ້ຽ ິຈັາກແຫຼຸຸ່ງບໍລັິການດັ່ງຕ່ໍ້ໄປິ່ນ່້: 

• ທ່່ປິ່່ກສາທາງການເງິນໃກ້ພະແນກບໍລັິການທ�ລັະກິດສໍາລັັບຄ່ົນເຈັັບ ິ 
ຫຼຸຸ� ິໂຕ້ະລັົງທະບຽນທ່່ໂຮັງໝໍັໃດໆ ິຂອງ Kaiser Permanente  

• ໂທຣ 800-813-2000  
• ໂດຍທາງໄປິ່ສະນ ່(ບໍ່ເສັຽຄ່່າ) ທ່່ 500 NE Multnomah Street,  

Suite 100, Portland, OR 97232  
• ດາວໂຫຼຸລັດໃບສະໝັັກຜູ້່ານເວັບໄຊ່ຊ່�ມີຊ່ົນຂອງ ິ

Kaiser Permanente ທ່່ kp.org/mfa/nw.  

ກະຣ�ນາສ່ົງຄ່�ນໃບສະໝັັກທ່່ປິ່ະກອບຄ່ົບຖ້ວນແລັ້ວ ິ(ລັວມີເຖິງ ິເອກະສານທ່່ ິ
ຈັໍາເປິ່ັນທັງໝົັດ ິແລັະຂໍ້ມີ້ນທ່່ລັະບ�ໄວ້ໃນຄ່ໍາແນະນໍາຂອງໃບສະໝັັກ) ິ
ໄປິ່ທ່່ໂຕ້ະລັົງທະບຽນຂອງໂຮັງໝໍັ Kaiser Permanente ທ່່ຢູ່້່ໃກ້ທ່່ສ�ດ ິຫຼຸຸ� ິ
ສົ່ງໄປິ່ສະນ່ໄປິ່ທ່່: ິໂຄ່ງການ ິMFA ິເລັກທ່່ ິ500 NE Multnomah Street, 
Suite 100, Portland, OR 97232.

Kaiser Permanente ຈັະທວນຄ່�ນໃບສະໝັັກທ່່ສົ່ງມີາ ິເມີ�່ອໃບສະໝັັກ ິ
ນັ້ນສົມີບ້ນ ິແລັະຈັະພິຈັາລັະນາຕັ້ດສິນວ່າທ່ານມີ່ສິດໄດ້ຮັັບຫຼຸຸ�ບໍ່ ິ
ໂດຍສອດຄ່່ອງກັບນະໂຍບາຍການຊ່່ວຍເຫຼຸຸ�ອທາງການເງິນສໍາລັັບຄ່່າປິ່ິ່ນປິ່ົວ ິ
ຂອງ ິKaiser Permanente. ິໃບສະໝັັກທ່່ບໍ່ຄ່ົບຖ້ວນອາດສົ່ງຜົູ້ນໃຫຼຸ້ເກ່ດ 
ຄ່ວາມີຫຼຸຸ້າຊ່້າໃນການດໍາເນ່ນການ ິຫຼຸຸ� ິການປິ່ະຕ້ິເສດໃບສະໝັັກ MFA, ແຕ້ ່
Kaiser Permanente ຈັະແຈັ້ງໃຫຼຸ້ຜູ້້້ສະໝັັກຮັ້້ ິແລັະໃຫຼຸ້ໂອກາດໃນການ ິ
ສົ່ງເອກະສານ ິຫຼຸຸ�ຂໍ້ມີ້ນທ່່ຂາດຫຼຸາຍໄປິ່, ິພາຍໃນວັນທ່ທ່່ກໍານົດໄວ້. 


