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 اگر برای پرداخت هزینه خدمات بهداش�ت و درما�ن یا نسخه های دریافت شده یا آ�ت از Kaiser Permanente نیاز به کمک دارید، 
برنامه MFA ما شاید بتواند کمک تان کند.

ح جزئیات برنامه �ش
ن هزینه  ایط ارائه می کند تا بسته به نیاز مایل آنها مقداری در تأم�ی این برنامه "کمک های" موقت برای متقاضیان واجد �ش  •

مراقبت ها کمک دریافت کنند. 

این امکان برای کلیه بیماران Kaiser Permanente فراهم است، چه عضو باشند و چه عضو نباشند.   •

ورت پزشیک توسط ارائه  در صور�ت که با اعطای کمک موافقت شود، برنامه مراقبت های اضطراری یا مراقبت های دارای �ن  •

کنندگان Kaiser Permanente یا هریک از مراکز Kaiser Permanente را برای مدت زمان مشخیص پوشش خواهد داد. 

طرز استفاده 

ن صالحیت زیر را داشته باشید: ایط تعی�ی شما باید ییک از �ش
1.  درآمد ناخالص خانوار شما نباید از %400 خط فقر فدرال بیش�ت 

باشد.
2.   هزینه های پرداخت شده شخیص شما برای مراقبت های 

 بهداش�ت و درما�ن جهت مراقبت های اضطراری یا مراقبت 
شیک و دارو  ن ورت پزشیک، مراقبت های دندان�پ  های دارای �ن
در یک دوره 12 ماهه برابر یا بیش�ت از %10 درآمد ناخالص 

خانوار شما است.
، کارمزد متغ�ی  ن O  هزینه های پرداخت شده شخیص فرانش�ی

د.  و کسورات را در بر می گ�ی

O  پرداخت ها�ئ که برای خود برنامه مراقبت های بهداش�ت 

 و درما�ن می کنید، مانند حق بیمه ماهیانه جزو هزینه 
های شخیص محسوب نمی شوند.

آیا سؤایل دارید؟ 
ایط استفاده از برنامه MFA یا  جهت کسب اطالعات بیش�ت درباره �ش

آگاهی از خدمات مراقبت های بهداش�ت درما�ن که برنامه هزینه آنها را 
می پردازد به www.kp.org/mfa/nw رجوع کنید.

اگر بیمه بهداش�ت و درما�ن ندارید، شاید ملزم باشید که برای آن درخواست بدهید.

ن اقدام کنید.  از آنجائیکه برنامه MFA فقط کمک های مایل موقت ارائه می کند، شاید از شما بخواهیم برای پوشش بلندمدت ن�ی  •

ایط آن هستید باشد - مانند Medicaid یا برنامه های  این می تواند هریک از برنامه های بهداش�ت و درما�ن خصویص که واجد �ش
سوبسیدی که در بازارهای بیمه بهداش�ت و درما�ن عرضه شده اند. 

شاید از شما بخواهیم مداریک ارائه کنید که نشان می دهد برای این برنامه ها درخواست داده اید و یا اینکه مورد پذیرش قرار گرفته یا رد   •

شده اید. در طول مد�ت که منتظر اعالم تصمیم این برنامه های دیگر هستید هم شاید بتوانید از برنامه MFA کمک مایل دریافت کنید. 

ایط آنها باشید به  جهت کسب اطالعات بیش�ت درباره سایر پوشش های خدمات بهداش�ت و درما�ن که امکان دارد واجد �ش  •

ید. healthcare.gov مراجعه کرده یا با شماره 2596-318-800-1 تماس بگ�ی

سال %400 طبال ضواردف قرف طف 2020

اگر تعداد نفرات 
خانوار شما این 
مقدار است: 

درآمد ناخالص خانوار شما 
نباید از این مقدار بیش�ت باشد:

سالیانه ماهانه 
1$4,253$51,040

2$5,747$68,960

3$7,240$86,880

4$8,733$104,800

5$10,227$112,720

6$11,720$140,640

برای آگاهی از معیارها و ضوابط برای خانوارهای پرجمعیت 
تر به aspe.hhs.gov/poverty مراجعه کنید.
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با یک مشاور مایل 
دیدار کنید

لطفاً در روزهای دوشنبه ایل جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 5:00 بعدازظهر به وقت   •

ن شده ما قرار مالقات بگذارید. پاسیفیک PST با یک مشاور مایل در ییک از مراکز تعی�ی

لطفاً آماده باشید که تمام اطالعات ذکر شده در درخواست MFA در صفحه بعد   • 

را ارائه کنید.

ید با ما تماس بگ�ی
•  لطفاً در روزهای دوشنبه ایل جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 5:00 بعدازظهر به وقت 

ید. پاسیفیک PST با ما به شماره TTY 711( 1-800-813-2000( تماس بگ�ی

لطفاً آماده باشید که اطالعات ذکر شده در درخواست MFA در صفحه بعد را ارائه کنید.  •

فرم را پست کنید

فرم درخواست MFA که در صفحه بعد آورده شده است را پر کنید.  •

فرم درخواست تکمیل شده خود را به این آدرس پست کنید:  • 

 Kaiser Permanente MFA Program      
NE Multnomah St. 500 

Portland, OR 97232

فرم را فکس کنید
فرم درخواست MFA که در صفحه بعد آورده شده است را پر کنید.  •

فرم درخواست تکمیل شده خود را به شماره 2282-813-503-1 فکس کنید.  •

فرم را حضوری 
تحویل بدهید

فرم درخواست MFA که در صفحه بعد آورده شده است را پر کنید.  •

 •  فرم درخواست تکمیل شده خود را به بخش امور مایل بیماران در هریک از مراکز 

Kaiser Permanente تحویل بدهید.

نحوه درخواست
اگر معیارها و ضوابط صالحیت را دارا هستید می توانید به ییک از این روش ها درخواست کنید.

 مهم: اگر فرم درخواست را با پست یا فکس ارسال کرده یا آنرا حضوراً تحویل می دهید، لطفاً دقت کنید که فرم را تاجائیکه امکان 
 به درخواست شما را با تأخ�ی مواجه کند.

گ
دارد کامل تر پر کنید. هرگونه نقص اطالعات می تواند روند رسیدیک

بعد از ارسال درخواست چه خواهد شد
بعد از برریس فرم درخواست تکمیل شده شما، ییک از نتایج زیر را به شما اعالم خواهیم کرد:

درخواست شما تأیید شده و کمک مایل دریافت خواهید کرد.  •

ی داریم که می توانید آنها را با پست برای ما بفرستید  برای تکمیل درخواست شما نیاز به اطالعات یا مدارک بیش�ت  • 

یا حضوری تحویل بدهید؛ این می تواند شامل مدارک درآمد یا ک�پ رسید مخارج و هزینه های شخیص شما باشد.

درخواست شما رد شده و دلیل آن چه بوده است، که در اینصورت می توانید علیه تصمیم ما تقاضای استیناف   • 

و تجدیدنظر بکنید.

به راهنما�ی نیاز دارید؟
اگر سؤایل دارید یا در خصوص فرم درخواست کمک می خواهید، لطفاً روزهای دوشنبه ایل جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 5:00 بعدازظهر 
به وقت پاسیفیک PST با شماره TTY 711( 1-800-813-2000( تماس حاصل نمائید. می توانید درهریک از مراکز Kaiser Permanente با 

یک مشاور مایل صحبت کنید.



)MFA( فرم درخواست کمک مایل

 : نام:  شماره پرونده بهداش�ت

- -  : (  شماره سوشال سکیوری�ت / شماره تماس: ) / تاریخ تولد: 

آدرس: 

 : شهر:  ایالت:  کدپس�ت

 می کنند. 
گ

 تعداد نفرات خانوار: تعداد نفرات اعضای خانواده )با احتساب خود شما( که در خانه شما زندیک
، کودکان یا بستگان مراقبت کننده   عر�ن

گ
یک زندیک ایط اعم از �ش  می تواند شامل همرس یا افراد واجد �ش

غ�ی از پدر و مادر باشد. 

درآمد خانوار )ماهیانه(: جمع درآمد ناخالص تمام اعضای خانوار. جلوی تمام انواع درآمد که مصداق دارند عالمت بزنید: 

 درآمد/دستمزد حاصل از اشتغال

 درآمد حاصل از کسب و کار/امالک تجاری 
  مزایای بیکاری/درآمد معلولیت و ناتوا�ن

 نفقه/حمایت از کودکان

/مستمری سالیانه
گ

  مستمری یا مقرری بازنشستیک

/ ن اجتماعی/درآمد تکمییل تأمی�ن   مزایای تأم�ی
وهای مسلح مزایای بازنشستگان ن�ی

: جمع تمام هزینه های پرداخت شده شخیص شما در یک دوره   مخارج مراقبت های بهداش�ت و درما�ن
ورت پزشیک ارائه شده توسط Kaiser Permanente یا هر   12 ماهه برای خدمات اضطراری یا دارای �ن

، یا کسورات پرداخت  ها، کارمزدهای متغ�ی ن . شال فرانش�ی  ارائه کننده دیگر مراقبت های بهداش�ت و درما�ن
شیک. ن ایط پزشیک، داروخانه یا دندان�پ شده برای خدمات واجد �ش

لطفاً تمام اعضای خانوار خود را که برای برنامه درخواست می دهند ذکر کنید.
شماره پرونده بهداش�ت نسبت  تاریخ تولد  نام 

  / /  

  / /  

  / /  

  / /  

  / /  

 فاقد بیمه؟ Kaiser Permanente می تواند کمک کند. اگر فاقد پوشش مراقبت های بهداش�ت و درما�ن هستید، 
 می توانیم کمک تان کنیم تا با گزینه های موجود آشنا شوید. اگر مایل هستید از طرف Kaiser Permanente با 

شما تماس گرفته شود و گزینه های موجود به شما معر�ن گردد، این کادر را عالمت بزنید. 

من با آگاهی از مجازات ارائه اطالعات نادرست بدینوسیله اعالم می نمایم که تمام اطالعات ذکر شده در این فرم درخواست از هر 
حیث صحیح و درست می باشند. من از این مسئله آگاهم و با آن موافقت دارم که باید هزینه کلیه اقالم و خدمات پزشیک که در برنامه 

پوشش داده نمی شوند )"مقادیر باقیمانده"( و باید به Kaiser Foundation Health Plan و Kaiser Foundation Hospitals پرداخت شوند 
دازم. را به Kaiser Foundation Health Plan و Kaiser Foundation Hospitals ب�پ

امضاء:  تاریخ: 

ن  توجه: Kaiser Foundation Health Plan و Kaiser Foundation Hospitals این حق را برای خود محفوظ می دارند که برای تعی�ی
صالحیت جهت برنامه های فدرال، ایال�ت و برنامه های خصویص پزشیک، منجمله برنامه MFA از اطالعات سازمان های گزارش دهنده 

اعتبار مرصف کنندگان و سایر منابع ثالث اطالعات استفاده نمایند.

ید    بله، با من تماس بگ�ی

 ___________________

$ _________________

$ _________________


