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જો તમને સ્વાસ્થ્ય સંભવાળ સે્ વાઓ અથ્વા Kaiser Permanente પવાસેથી જે પ્રિસ્સરિપ્શનો તમને મળેલ છે, અથ્વા સપુ્નસ્ચિત સમ્યે 
મેળ્્વાનવા છો, તેની ચૂક્ણી કર્વા મવાટ ેમદદની જરૂર છે, તો અમવારૂ તબીબી નવાણવાકી્ય સહવા્ય (Medical Financial Assistance, 
MFA) કવા્ય્યરિમ તમને મદદ કરી ્શકે છે.

આ કાર્યક્રમ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
• આ કવા્ય્યરિમ તેમની નવાણવાકી્ય જરૂરર્યવાતોને આધવારે ્યોગ્ય અરજદવારોને સંભવાળ મવાટ ેચૂક્ણી કર્વામવાં સહવા્ય કર્વા મવાટ ેઅસથવા્યી

"્ળતર" રિદવાન કરે છે.
• તે Kaiser Permanente નવા બધવા દદદીઓ મવાટ ેઉપલબધ છે, પછી ભલે તમે તેનવા સભ્ય છો અથ્વા નહી.
• જો એ રિદવાન કર્વામવાં આ્ે તો, આ રિોગ્વામ ચોક્કસ સમ્યગવાળવા મવાટ ેKaiser Permanente રિદવાતવાઓ તરફથી અથ્વા

Kaiser Permanente સુવ્ધવાઓ પર કટોકટી અથ્વા તબીબી રીતે આ્શ્યક સંભવાળને આ્રી લે્શે.

પાત્રતા કેવી રીતે મેળવવી 
તમારી પાસે નીચેની રોગરતા જરૂરરરાતોમાંથી કોઈ પણ એક હોવી આવશરક છે: * 

1.  તમવારવા પરર્વારની કુલ આ્ક ફેડરલ ગરીબી સતરનવા 350% થી
્ધુ નથી.

* નોંધઃ જો તમવારવા પરર્વારની કુલ આ્ક ફેડરલ ગરીબી સતરનવા
350% થી ્ધુ છે અને/અથ્વા તમે કેવલફોરનનિ્યવાની કપવાતપવાત્ર  
્યોજનવા સવાથેનવા Kaiser Permanente નવા સભ્ય છો, તો તમવારે 
નીચે મવાપદંડ પણૂ્ય કર્વા આ્શ્યક છે. 

2.  12-મવાસનવા સમ્યગવાળવામવાં કટોકટી અથ્વા તબીબી રીતે 
આ્શ્યક સંભવાળ, દવંાતની સંભવાળ, અને દ્વા મવાટેનવા તમવારવા
આઉટ-ઓફ-પોકેટ સ્વાસ્થ્ય સંભવાળ ખચ્ય તમવારવા પરર્વારની કુલ
આ્કનવા 10% અથ્વા તેનવાથી ્ધુ છે.
O    આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્યમવાં સહ ચુક્ણી, સહ ્ીમો,

અને કપવાતપવાત્ર ચૂક્ણીનો સમવા્ે્શ થવા્ય છે. 
O   આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્યમવાં તમવારી આરોગ્ય ્યોજનવા મવાટનેી 

કોઈ ચૂક્ણી ્શવામેલ નથી, જેમ કે તમવારૂ મવાસસક રિીવમ્યમ.

કોઈ પ્રશ્ો છે? 
MFA કવા્ય્યરિમ મવાટ ેપવાત્ર થ્વા વ્્ેશ ્ધુ મવાપ્હતી મવાટે, અથ્વા કઈ આરોગ્ય સંભવાળ સે્વાઓ મવાટ ેતે ચૂક્ણી કરે છે તે જાણ્વા મવાટ,ે 
www.kp.org/mfa/ncal ની મુલવાકવાત લો.

જો તમારી પાસે સવાસ્થર વીમો નથી, તો તમારે તેના માટે અરજી કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
• કવારણ કે MFA કવા્ય્યરિમ મવાત્ર કવામચલવાઉ નવાણવાંકી્ય ્ળતર પૂરૂ પવાડ ેછે, મવાટ ેઅમે તમને એ્વા ક્રેજ મવાટ ેઅરજી કર્વા મવાટ ેકહી

્શકીએ છીએ જે તમને લવાંબવા ગવાળવા સુધી આ્રી લ્ેશે. તેમવાં જેનવા મવાટ ેતમે પવાત્ર છો એ્વા કોઈ અન્ય જાહેર અથ્વા ખવાનગી આરોગ્ય
કવા્ય્યરિમનો સમવા્ે્શ થઇ ્શકે છે- જેમ કે Medi-Cal અથ્વા આરોગ્ય ્ીમવા બજારમવંા ઉપલબધ સબસસડવાઇઝડ પલવાન.

• અમે તમને આ કવા્ય્યરિમ મવાટ ેતમે અરજી કરી છે, અથ્વા તેઓએ તમને મંજૂર ક્યવા્ય છે અથ્વા નકવારી કવાઢ્વા છે તેની સવાસબતી
બતવા્્વા મવાટ ેકહી ્શકીએ છીએ,. પરંતુ તમે આ્વા અન્ય કવા્ય્યરિમોનવા પ્નણ્ય્યની રવાહ જોઈ રહ્વા હો તો પણ MFA નવા કવા્ય્યરિમ મવાંથી
નવાણવાંકી્ય સહવા્ય મેળ્ી ્શક્શો.

• તમે પવાત્ર હોઈ ્શકો એ્ી અન્ય સ્વાસ્થ્ય ક્રેજ વ્્શે ્ધુ મવાપ્હતી મવાટ ેતમે healthcare.gov ની મુલવાકવાત લો અથ્વા
1-800-318-2596 પર કૉલ કરી ્શકો છો.

350%ફેડરલ ગરીબી સતરની માગ્યદરશશિકા 

If your 
household 

size is: 

તમવારવા પરર્વારની આ્ક આનવા 
કરતવાં ્ધુ હો્ી જોઈએ નહીં:

મવાસસક ્વાર્નિક 
1 $3,722 $44,660
2 $5,028 $60,340
3 $6,335 $77,020
4 $7,642 $91,700
5 $8,948 $107,380
6 $10,255 $123,060

મોટવા પરર્વાર મવાટનેી મવાગ્યદર્શનિકવા જાણ્વા મવાટ ે 
aspe.hhs.gov/poverty ની મુલવાકવાત લો.
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અમને ફોન કરો
•  અમને સોમ્વારથી શુરિ્વાર, સ્વારે 8:00 ્વાગ્યવાથી સવાંજે 5:00 ્વાગ્યવા પેસસરફક 

રિમવાણભૂત સમ્ય (PST) સુધી 1-800-390-3507 (TTY 711) પર ફોન કરો.
• MFA અરજીનવા આગવામી પૃષ્ઠ પર સવૂચબદ્ધ મવાપ્હતી રિદવાન કર્વા મવાટ ેત્ૈયવાર રહો.

તે મેઈલ કરો

• નીચેનવા પૃષ્ઠ પર MFA અરજીને પૂણ્ય કરો.  
• તમવારી પૂણ્ય કરેલી એપપલકે્શનને આનવા પર મેઇલ કરો: 

     Kaiser Permanente MFA Program  
PO Box 30006  
Walnut Creek, CA 94598

તે ફેકસ કરો 
• નીચેનવા પૃષ્ઠ પર MFA અરજીને પૂણ્ય કરો.
• તમવારી સંપૂણ્ય અરજી 1-800-687-9901 પર ફેકસ કરો.

તે અમને સુપરત કરો
• નીચેનવા પૃષ્ઠ પર MFA અરજીને પૂણ્ય કરો.
•  તમવારી સંપૂણ્ય અરજી Kaiser Permanente facility નવા કોઈપણ દદદી નવાણવાકી્ય 

સંચવાલન પર આપો. 

અરજી કેવી રીતે કરવી 
જો તમે પવાત્રતવાની જરૂરર્યવાતો પરૂી કરો છો, તો તમે આ પકૈી કોઈ પણ રીતે અરજી કરી ્શકો છો. 

મહતવપૂણ્ય: મેઈલ અથ્વા ફેકસ દ્વારવા અરજી કરતી ્ખતે, અથ્વા તમવારી અરજી વ્યપકતને રૂબરૂ આપતી ્ખતે, કૃપવા કરીને ખવાતરી કરો કે 
તમે ્શક્ય હો્ય એટલી અરજી પણૂ્ય કરો. કોઈપણ ખૂટતી મવાપ્હતી અરજી રિરરિ્યવામવાં વ્લંબ કરી ્શકે છે 

તમે અરજી કરો પછી શું અપેક્ા રાખી શકો
તમવારી સંપણૂ્ય અરજીની સમીક્વા ક્યવા્ય પછી, અમે તમને નીચેનવા પરરણવામોમવાંથી એક જણવા્ીશું:

• તમવારી અરજી મંજૂર કર્વામવંા આ્ી છે અને તમને નવાણવાકી્ય પુરસકવાર મળ્શે.

 •   તમવારી અરજી પૂણ્ય કર્વા મવાટ,ે અમને ્ધવારવાની મવાપ્હતી અથ્વા દસતવા્ેજોની જરૂર છે, જે તમે અમને મેઇલમવાં મોકલી ્શકો છો અથ્વા 
વ્યપકતગત રીતે આપી ્શકો છો; આમવાં આ્કનો પુરવા્ો અથ્વા તમવારવા આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્યની નકલો ્શવામેલ હોઈ ્શકે છે.

• તમવારી અરજી નકવાર્વામવાં આ્ી છે અને તે ્શવા મવાટ ેનકવાર્વામવંા આ્ી છે, ક્યવા રકસસવામવાં તમે અમવારવા પ્નણ્ય્ય સવામે અપીલ કરી ્શકો છો.

સહારની જરૂર છે?
જો તમવારવા કોઈ રિશ્ો હો્ય અથ્વા તમવારી અરજી વ્્ે સહવા્યની જરૂર હો્ય, તો કૃપવા કરીને સોમ્વારથી શુરિ્વાર, સ્વારે 8:00 ્વાગ્યવાથી 
સવાંજે 5:00 ્વાગ્યવા પેસેરફક રિમવાણભૂત સમ્ય (PST) સુધી 1-800-390-3507 (TTY 711) પર ફોન કરો.તમે કોઇ પણ  
Kaiser Permanente lસથવાન પર નવાણવાકી્ય સલવાહકવાર સવાથે ્વાત કરી ્શકો છો. 



તબીબી નાણાકીર સહાર (MFA) કાર્યક્રમની અરજી

નવામ:    મેડીકલ રેકોડ્ડ#: 

જનમ તવારીખ: / /  સંપક્ડ#: ( )  સવામવાજજક સુરક્વા નંબર: - -

સરનવામું: 

્શહેર:    રવાજ્ય:    ZIP કોડ: 

પરરવારનું કદ: કુટંુબનવા સભ્યોની સંખ્યવા (તમવારવા સપ્હત) જે તમવારવા ઘરમવાં રહે છે. જેમવાં પવત/પતની અથ્વા  
ઘરનવા ્યોગ્ય પવાટ્ડનર, બવાળકો, ્વાલી ન હો્ય તે્વા સંભવાળ લેનવાર સબંધીઓ ્ગેરેનો સમવા્ે્શ થવા્ય છે.   

પરરવારની આવક (માસસક): પરર્વારમવાં રહેતવા પરર્વારનવા તમવામ સભ્યોની કુલ આ્ક. જે લવાગુ પડ ેછે તે્વા આ્કનવા બધવા  
રિકવારો તપવાસો:   

  રોજગવારની આ્ક/્ેતન

  વ્યવાપવારની આ્ક/ભવાડવાની સંપસતિ 

   બરેોજગવારીનવા લવાભો/અપંગતવાની આ્ક

  ભ્થ ું/બવાળકોની સહવા્ય 

   પેન્શન અથ્વા પ્નવૃસતિ/્વાર્નિકી

   સવામવાજજક સરુક્વા/પૂરક સરુક્વા આ્ક/ 
વૃદ્ધત્નવા લવાભો

આરોગર સંભાળ ખચ્ય: Kaiser Permanente અથ્વા અન્ય કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સંભવાળ રિદવાતવા દ્વારવા  
કટોકટી અથ્વા તબીબી રીતે આ્શ્યક સે્વાઓ મવાટ ે12-મવાસનવા સમ્યગવાળવામવાં પૂરવા પવાડ્વામવાં આ્ેલ  
આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચવા્યઓ. જેમવાં સહ ચુક્ણી, થવાપણો, સહ ્ીમો, અથ્વા ્યોગ્ય તબીબી, ફવામ્યસી,  
અથ્વા ડનેટલ સે્વાઓ મવાટ ેકપવાતપવાત્ર ચૂક્ણીનો સમવા્ે્શ થઇ ્શકે છે.

આ કાર્યક્રમ માટે અરજી કરી રહેલા તમારા ઘરનાં તમામ સભરોની સૂસચ બનાવો.

નામ  જનમ તારીખ સંબંધ મેડીકલ રેકોડ્ડ#

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

વીમો નથી? Kaiser Permanente મદદ કરી શકે છે. જો તમવારી પવાસ ેસ્વાસ્થ્ય સભંવાળ ક્રેજ નથી,  
તો અમે તમન ેતમવારવા વ્કલપો સમજ્વામવા ંસહવા્ય કરી ્શકીએ છીએ. જો તમે તમવારવા વ્કલપોની ચચવા્ય કર્વા  
મવાટ ેKaiser Permanente નો સપંક્ડ  કર્વા મવાગંતવા હો આ બોકસન ેચેક કરો

આ સવાથ ેહંુ ખોટી જુબવાની આપ્વાનવા દંડ સવાથ ેજાહેર કરં છંુ કે આ અરજીમવંા ઉપર દ્શવા્્ય લે બધી મવાપ્હતી તમવામ બવાબતોમવંા સવાચી અન ેસચોટ છે. 
હંુ એ પણ જાણં છંુ અન ેસમંત છંુ કે હંુ આ કવા્ય્યરિમ હેઠળ પવાત્ર નથી એ્ી તબીબી ચીજ્સતુઓ અન ેસે્ વાઓની તમવામ રકમ. ("બવાકીની રકમ")
મવાટ ેKaiser Foundation Health Plan અન ેHospitals ન ેઆપ્વા મવાટ ેKaiser Foundation Health Plan અન ેHospitals રિત્ય ે
જ્વાબદવાર છુ.

હસતવાક્ર:   તવારીખ: 

નોંધ: Kaiser Foundation Health Plan અન ેHospitals MFA કવા્ય્યરિમ સપ્હત ફેડરલ, સટટે અન ેખવાનગી મેરડકલ કવા્ય્યકમ મવાટનેી  
પવાત્રતવા નક્કી કર્વા મવાટ ેગ્વાહક રેિરડટ રરપોરટનિગ એજનસીઝ અન ેઅન્ય ત્રીજા પક્નવા મવાપ્હતી સ્તોતમવાથંી મવાપ્હતીનો ઉપ્યોગ કર્વાનો અવધકવાર 
અનવામત રવાખ ેછે.

   હવા, મવારો સંપક્ડ  કરો 

__________________

$ ________________

$ ________________




