
កម្មមវិធីិីជំំនួួយហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�ផ្នែ�ែកវេវិជំជសាស្រ្ត�តរប�់ (MFA)

Please recycle. February 2020



ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូការជំំនួយ�ង់់ថ្លៃ�ៃបើសិវាកម្មមថែ�ទាំសុំិខភាពឫបើវជំជ�ញ្ជាជ ថែ�លអ្ននកទទួលបាន ឫប្រ�វូបានកំណ�់បើពលបើ�ើម្មីើទ
ទួលបានពើ Kaiser Permanente កម្មមវធិីើជំំនួយហិិរញ្ញញវ�ុុបើវជំជសាប្រសិត (Medical Financial Assistance, MFA) 
រ�ស់ិបើយើង់ប្រ�ថែហិលជាអាចជួំយអ្ននកបាន។

រវេបៀបផ្នែ�លកម្មមវិធីិី�ំវេ�ីការ
• កម្មមវធិីើបើនះផតល់ជូំននូវ “មូ្មលនិធិី” �បើ ត្ ះអាសិននបើ�ើម្មីើជូំយបើ�ក្ខជំនថែ�លមានសិិទ្ិទទួល �ង់់ថ្លៃ�ៃសិប្រមា�់ការថែ�ទំាំបើោយថែផអែកបើៅតាម្ម�ម្ម្

រវូការហិិរញ្ញញវ�ុុរ�ស់ិពួកបើេ។
• វាអាចរកបានសិប្រមា�់អ្ននកជំំងឺ់ Kaiser Permanente ទំាំង់អ្នស់ិមិ្មនថាអ្ននកជាសិមាជិំកឫអ្ន�់បើោះបើទ។
• ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�វូបានផតល់ឲ្យ កម្មមវធិីើបើនះនឹង់ធាោរ៉ា�់រង់បើលើការថែ�ទំាំសិបើ្គ្រ ះ�ោទា ន់ ឫការថែ�ទំាំចំាបាច់ថែផនកបើវជំជសាប្រសិតពើអ្ននកផតល់បើសិវា

Kaiser Permanente ឫបើៅតាម្មទើតំាង់ Kaiser Permanente សិប្រមា�់រយៈបើពលជាក់លាក់មួ្មយ។

រវេបៀបមានួ�ិទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិល 

អ្នែកស្រ្តត្ថុវូិផ្នែត្ថុបំវេ�ញបានួតាម្មមួ្មយកែ�ងចំំវេ�ម្មល័កខខ័័�ឌ
ត្ថុស្រ្តម្មវូិ�ូចំខាងវេស្រ្តកាម្ម៖ 

1.  ប្របាក់ចំណូលប្រេសួារសិរ�ុរ�ស់ិអ្ននកេឺមិ្មនបើលើសិពើ 400%
ថ្លៃនកប្រមិ្ម�ភាពប្រកើប្រករ�ស់ិសិហិព័ន្។

2.  ថ្លៃ�ៃចំ្យបើចញពើបើ�បើ�ៅ បើលើការថែ�ទាំសុំិខភាពរ�ស់ិអ្ននកសិម្្ម
រ�់ការថែ�ទាំសំិបើ្គ្រ ះ�ោទា ន់ ឫការថែ�ទាំចំាបំាច់ថែផនកបើវជំជសាប្រសិត 
ការថែ�ទាំបំើធីមញ និង់ឱសិ�កនងុ់រយៈបើពល 12 ថែខ េឺមានចំនួនបើសិមើ 
ឫបើប្រចើនជាង់ 10% ថ្លៃនប្របាក់ចំណូលប្រេសួារសិរ�ុរ�ស់ិអ្ននក។
O    ថ្លៃ�ៃចំ្យពើបើ�បើ�ៅ រមួ្មមានថ្លៃ�ៃរមួ្ម�ង់់ ថ្លៃ�ៃសិហិការធាោរ៉ា�់រង់ 

និង់ការ�ង់់ថ្លៃ�ៃកា�់កង់។ 
O   ថ្លៃ�ៃចំ្យពើបើ�បើ�ៅ មិ្មនរ�់�ញ្ញូូលការ�ង់់ប្របាក់បើផេង់ៗសិប្រមា

�់ថែផនការសុិខភាពរ�ស់ិអ្ននកផ្ទាទា ល់ �ូចជា�ុពវលាភប្រ�ចាថំែខរ�
ស់ិអ្ននកបើទ។

មានួ�ំ�ួរ? 
សិប្រមា�់ព័�៌មាន�ថែនមុ្មអំ្នពើសិិទ្ិទទួលបានកម្មមវធិីើ MFA ឫបើ�ើម្មីើបើម្មើល
ថាបើ�ើបើសិវាកម្មមថែ�ទាំសុំិខភាព្ថែ�លវា�ង់់ថ្លៃ�ៃឲ្យ សូិម្មចូលបើៅកាន់  
www.kp.org/mfa/nw។

ស្រ្តប�ិនួវេបីអ្នែកមិ្មនួមានួធានារ៉ាាប់រង��ខ័ភា�វេទ្ធិ អ្នែកអាចំស្រ្តត្ថុវូិបានួត្ថុស្រ្តម្មវូិឲ្យយដាក់ពាកយ��ំវា។
• បើោយសារកម្មមវធិីើ MFA ផតល់ជូំនថែ�មូ្មលនិធិីហិិរញ្ញញវ�ុុ�បើ ត្ ះអាសិនន�ៅុបើ ណ្ ះ បើយើង់អាច�ប្រម្មវូឲ្យអ្ននកោក់ពាក្យសំុិការធាោរ៉ា�់រង់ថែ�ល

នឹង់ធាោរ៉ា�់រង់អ្ននកកនងុ់រយៈបើពលថែវង់។ វាអាចរមួ្មមានកម្មមវធិីើសុិខភាពសាធារណៈ ឫឯកជំនបើផេង់បើទៀ�ថែ�លអ្ននកមានសិិទ្ិទទួល�ូចជា
Medicaid ឫថែផនការឧ��មុ្ម្ភធីនថែ�លមានបើៅបើលើទើផសារធាោរ៉ា�់រង់សុិខភាព។

• បើយើង់អាចបើសិនើសំុិអ្ននកឲ្យ�គ្ហា ញភសិតុតាង់ថែ�លអ្ននកធាៃ �់បានោក់ពាក្យសំុិកម្មមវធិីើទំាំង់បើនះ ឫថែ�លអ្ននកធាៃ �់ប្រ�វូបានយល់ប្រពម្ម ឫ��ិបើសិធី។
�ៅុថែនតអ្ននកបើៅថែ�អាចទទួលបានជំំនួយហិិរញ្ញញវ�ុុពើកម្មមវធិីើ MFA ខណៈបើពលរង់់ចំាការសិបើប្រម្មចចិ�តពើកម្មមវធិីើបើផេង់បើទៀ�ទំាំង់បើោះ។

• សិប្រមា�់ព័�៌មាន�ថែនមុ្មអំ្នពើការធាោរ៉ា�់រង់សុិខភាពបើផេង់បើទៀ�ថែ�លអ្ននកអាចមានសិិទ្ិទទួល សូិម្មចូលបើៅបើេហិទំព័រ
healthcare.gov ឫទូរស័ិពទាបើៅ 1-800-318-2596.

កម្មមវិធីិីជំំនួួយហិរិញ្ញ ញវិត្ថុ ុ�ផ្នែ�ែកវេវិជំជសាស្រ្ត�តរប�់ Kaiser Permanente (MFA)

400% នៃនួវេ�លការ�៍ផ្នែ�នាកំស្រ្តមិ្មត្ថុភា�ស្រ្តកីស្រ្តករប�់
�ហិ�័និួឆ្នាំែ  ំ2019

ប្រ�សិិនបើ�ើទំហំិប្រេសួារ
រ�ស់ិអ្ននកមានចំនួន៖ 

ប្របាក់ចំណូលប្រេសួាររ�ស់ិអ្ននកមិ្ម
នប្រ�វូបើលើសិពើ៖

ប្រ�ចាថំែខ ប្រ�ចាឆំ្នាំន  ំ
1 $4,253 $51,040
2 $5,747 $68,960
3 $7,240 $86,880
4 $8,733 $104,800
5 $10,227 $122,720
6 $11,720 $140,640

ចូលបើៅបើេហិទំព័រ aspe.hhs.gov/poverty បើ�ើម្មីើរកការថែណ
ោសំិប្រមា�់ប្រេសួារធំីជាង់បើនះ។



   

ជួំបជាមួ្មយអ្នែកស្រ្តបឹកា
វេ�បល់ហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�

• កំណ�់ថ្លៃ�ងៃ្�់ជួំ�ជាមួ្មយអ្ននកប្រ�ឹកសាថែផនកហិិរញ្ញញវ�ុុ បើៅឯមួ្មយកនងុ់ចំបើ្ម្មទើតំាង់ថែ�ល
បើយើង់បានកំណ�់ ពើថ្លៃ�ងៃច័នទា �ល់ថ្លៃ�ងៃសុិប្រក បើមាៅ ង់ 8:30 ប្រពឹក�ល់បើមាៅ ង់ 5:00 លាងៃ ច PST។

• ប្រ�វូបើប្រ�ៀម្មខៃួនបើ�ើម្មីើផតល់ព័�៌មានទំាំង់អ្នស់ិថែ�លបានចុះរយបើៅបើលើពាក្យសំុិ MFA 
បើៅទំព័រ�ោទា �់។

ទូ្ធិរ�័�ទម្មកវេយីង 

• ទូរស័ិពទាម្មកបើយើង់តាម្មបើលខ 1-800-813-2000 (TTY 711) ពើថ្លៃ�ងៃច័នទា �ល់ថ្លៃ�ងៃសុិប្រក 
បើមាៅ ង់ 8:30 ប្រពឹក�ល់បើមាៅ ង់ 5:00 លាងៃ ច PST។

• ប្រ�វូបើប្រ�ៀម្មខៃួនបើ�ើម្មីើផតល់ព័�៌មានទំាំង់អ្នស់ិថែ�លបានចុះរយបើៅបើលើពាក្យសំុិ MFA 
បើៅទំព័រ�ោទា �់។

វេ�ើីរតាម្មនៃស្រ្តប��ីយ៍

• �ំបើពញពាក្យសំុិកម្មមវធិីើ MFA បើៅបើលើទំព័រខាង់បើប្រកាម្ម។
• បើផញើរតាម្មថ្លៃប្រ�សិណើ យ៍នូវពាក្យសំុិថែ�លបាន�ំបើពញរចួរ�ស់ិអ្ននកបើៅ៖ 

     Kaiser Permanente MFA Program  
500 NE Multnomah St. 
Portland, OR 97232

វេ�ើីរទូ្ធិរសារ
• �ំបើពញពាក្យសំុិកម្មមវធិីើ MFA បើៅបើលើទំព័រខាង់បើប្រកាម្ម។
• បើផញើរទូរសារនូវពាក្យសំុិថែ�លបាន�ំបើពញរចួរ�ស់ិអ្ននកបើៅ 1-503-813-2282។

ដាក់ជូំនួវេដាយផ្ទាទ ល់

• �ំបើពញពាក្យសំុិកម្មមវធិីើ MFA បើៅបើលើទំព័រខាង់បើប្រកាម្ម។
• ោក់ជូំនពាក្យសំុិថែ�លបាន�ំបើពញរចួរ�ស់ិអ្ននកបើោយផ្ទាទា ល់បើៅការយិាល័យប្រ�ឹកសាបើយា

�ល់ហិិរញ្ញញវ�ុុ ឫោយកោឋា នបើសិវាកម្មមសិមាជិំកបើៅទើតំាង់ Kaiser Permanente 
្មួ្មយ។

រវេបៀបដាក់ពាកយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក�ំបើពញបានតាម្មល័ក្ខខ័ណឌ �ប្រម្មវូថ្លៃនសិិទ្ទិទួលបាន អ្ននកអាចោក់ពាក្យតាម្មមួ្មយកនងុ់ចំបើ្ម្មវធិីើទាំងំ់បើនះ។

�ំខាន់ួ៖ បើៅបើពលោក់ពាក្យតាម្មសំិ�ុប្រ�ថ្លៃប្រ�សិណើ យ៍ ឫទូរសារ ឫការោក់ជូំនពាក្យសំុិរ�ស់ិអ្ននកបើោយផ្ទាទា ល់ សូិម្មប្របាក�ថាអ្ននកបាន�ំបើពញព័
�៌មានបានបើប្រចើនតាម្មថែ�លអ្ននកអាចបើធីវើបាន។ ព័�៌មាន្ថែ�លខកខានអាចពនាបើពល�ំបើណើ ការថ្លៃនការោក់ពាក្យ។  

អីី្នផ្នែ�លស្រ្តត្ថុវូិរំ�ឹងបនាទ ប់�ីការដាក់ពាកយ��ំ
�ោទា �់ពើបើយើង់ពិនិ�្យបើម្មើលពាក្យសំុិថែ�លបាន�ំបើពញរចួរ�ស់ិអ្ននក បើយើង់នឹង់ប្របា�់អ្ននកឲ្យ�ឹង់លទផ្លមូ្មយកនងុ់ចំបើ្ម្មខាង់បើប្រកាម្ម៖

• ពាក្យសំុិរ�ស់ិអ្ននកប្រ�វូបានយល់ប្រពម្មបើហិើយអ្ននកនឹង់ទទួលបានលិខិ�ជូំន�ំណឹង់ការផតល់ហិិរញ្ញញវ�ុុ។
• បើ�ើម្មីើ�ំបើពញពាក្យសំុិរ�ស់ិអ្ននក បើយើង់ប្រ�វូការព័�៌មាន�ថែនមុ្មឫឯកសារ ថែ�លអ្ននកអាចបើផញើរម្មកបើយើង់តាម្មថ្លៃប្រ�សិណើ យ៍ 

ឫយកម្មកឲ្យបើយើង់បើោយផ្ទាទា ល់។ បើនះអាចរមួ្មមានភសិតុតាង់ថ្លៃនប្របាក់ចំណូល ឫចបា�់ចម្មៃង់ថ្លៃនការចំ្យបើចញពើបើ�បើ�ៅ រ�ស់ិអ្ននក។
• ពាក្យសំុិរ�ស់ិអ្ននកប្រ�វូបាន��ិបើសិធីនិង់មូ្មលបើហិ�ុថែ�លវាប្រ�វូបាន��ិបើសិធី ថែ�លកនងុ់ករណើ បើោះអ្ននកអាច�តឹង់ឧទរ្ណ៍បើលើការសិបើប្រម្មចចិ�តរ

�ស់ិបើយើង់បាន។

ស្រ្តត្ថុវូិការជំំនួួយ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំិណួរ ឫប្រ�វូការជំំនួយកនងុ់ការោក់ពាក្យសំុិបើនះ សូិម្មទូរស័ិពទាបើៅ  1-800-813-2000 (TTY 711), ថ្លៃ�ងៃច័នទា �ល់ថ្លៃ�ងៃសុិប្រក 
បើមាៅ ង់  8:30 a.m. ប្រពឹក�ល់បើមាៅ ង់ 5:00 p.m. PST។ អ្ននកក៏អាចនិយាយជាមួ្មយអ្ននកប្រ�ឹកសាបើយា�ល់ហិិរញ្ញញវ�ុុបើៅទើតាងំ់រ�ស់ិ  Kaiser Permanente ្មួ្មយក៏បាន។ 



ពាកយ��ំកម្មមវិធីិីជំំនួួយហិិរញ្ញញវិតុ្ថុ�ផ្នែ�ែកវេវិជំជសាស្រ្ត�ត (MFA) 

បើ ម្ ះ៖ ________________________________________________ បើលខកំណ�់ប្រតាបើវជំជសាប្រសិត៖  _______________

ថ្លៃ�ងៃថែខឆ្នាំនំ កំបើណើ �៖  ____ / ____ / ____  បើលខទំោក់ទំនង់៖ ( _____ )  _________  បើលខសិនតសុិិខសិង់រម្ម៖  _____ - ____ - ___

អាសិយោឋា ន _____________________________________________________________________________

ទើប្រក រុង់៖ ______________________________________________ រ�ឋា៖ ______________ ហិេុើ�កូ�៖ __________

ទំ្ធិហំិស្រ្ត្រួសារ៖ ចំនួនសិមាជិំកប្រេសួារ (រមួ្មទំាំង់អ្ននក) ថែ�លរស់ិបើៅកនងុ់ផទាះរ�ស់ិអ្ននក។ អ្ននកអាចរ�់�ញ្ញូលូ �តើ/ប្រ�ពន្ ឫថ្លៃ�េូកនងុ់ផទាះថែ�លមានសិិទ្ិ កូនៗ 
សាច់ញា�ិអ្ននកថែ�ទំាំថែ�លមិ្មនថែម្មនជាឳពុកមាត យ ។ល។  

ស្រ្តបាក់ចំំ�ូលស្រ្ត្រួសារ (ស្រ្តបចំាផ្នែខ័)៖ ប្របាក់ចំណូលសិរ�ុសិប្រមា�់សិមាជិំកទំាំង់អ្នស់ិបើៅកនងុ់ប្រេសួារ។ សូិម្មេូសិយកប្រ�បើភទប្របាក់ចំណូលទំាំង់អ្នស់ិថែ�ល
ពាក់ព័ន្៖ 

នៃ�ៃ ចំំ�យវេលីការផ្នែ�ទាំ�ំ�ខ័ភា�៖  ការចំ្ យបើចញពើបើ�បើ�ៅ សិរ�ុកនងុ់កំឡុុង់រយៈបើពល 12 ថែខសិប្រមា�់បើសិវាកម្មម សិបើ្គ្រ ះ 
�ោទា ន់ ឫថែ�លចាបំាច់ថែផន កបើវជំជ សាប្រសិត ថែ�លប្រ�ូវបានផត ល់បើោយ Kaiser Permanente ឫអ្នន កផត ល់បើសិវាថែ�ទាំសុំិខភាព 
�ថ្លៃទបើទៀ�។ អាចរមួ្មមានប្របាក់រមួ្ម�ង់់ ប្របាក់�ម្មក ល់ ការសិហិការថ្លៃ�ៃ ធាោរ៉ា�់រង់ ឫការ�ង់់ថ្លៃ�ៃ កា�់កង់សិប្រមា�់បើសិវាកម្មម 
បើវជំជ សាប្រសិត ឱសិ�សុា ន ឫបើសិវាកម្មម បើធីម ញថែ�លមានសិិទ្។ិ  

�ូម្មរ៉ាយនាម្ម�មាជិំកទាំងំអ្ន�់កែ�ងស្រ្ត្រួសាររប�់អ្នែ កផ្នែ�លដាក់ពាកយ���ំស្រ្តមាប់កម្មម វិធីិីវេនួះ។
វេ�ម ះ នៃ�ៃ ផ្នែខ័ឆ្នាំែ កំំវេ�ីត្ថុ ចំំ�ងទំ្ធិនាក់ទំ្ធិនួង វេលខ័កំ�ត់្ថុស្រ្តតាវេវិជំជ សាស្រ្ត�ត

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   

 / /   
មិ្មនួមានួធានារ៉ាាប់រង?  Kaiser Permanente អាចំជួំយបានួ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កមិ្មនមានការធាោរ៉ា�់រង់ការថែ�ទាំ ំ
សុិខភាព បើយើង់អាចជួំយអ្នន កឲ្យយល់ពើជំបើប្រម្មើសិរ�ស់ិអ្នន ក។ េូសិកនងុ់ប្រ�អ្ន�់បើនះប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កចង់់ឲ្យ  
Kaiser Permanente ទាំក់ទង់បើៅអ្នន កបើ�ើម្មីើពិភាកសាពើជំបើប្រម្មើសិរ�ស់ិអ្នន ក។ 

សូិម្មប្រ�កាសិបើប្រកាម្មការផតោទា បើទាំសិបើលើការភូ�ភរថា ព័�៌មានទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លបានថែចង់បើៅខាង់បើលើបើៅកនងុ់ពាក្យសំុិបើនះេឺពិ� និង់ប្រ�ឹម្មប្រ�វូេ្
រ�់ប្រ�ការទាំងំ់អ្នស់ិ។ ខញុំក៏ទទួលសារ ល់និង់យល់ប្រពម្មថា ខញុំទទួលខុសិប្រ�វូចំបើពាះ Kaiser Foundation Health Plan និង់ Kaiser 
Foundation Hospitals សិប្រមា�់ទឹកប្របាក់ទាំងំ់អ្នស់ិថែ�លជំំពាក់ Kaiser Foundation Health Plan និង់ Kaiser Foundation 
Hospitals សិប្រមា�់ទំនិញនិង់បើសិវាកម្មមថែ�លមិ្មនមានសិិទ្ិបើប្រកាម្មកម្មមវធិីើបើនះ (“ចំនួនទឹកប្របាក់ថែ�លបើៅសិល់”)។

ហិ�ុ បើលខា៖ _________________________________________________ កាល�របិើចេទ៖  __________________

ចំំ�៖ំ Kaiser Foundation Health Plan និង់ Hospitals រកសាសិិទ្បិើប្រ�ើព័�៌មានពើភាន ក់ថាររយការណ៍ឥណទាំនអ្នន កបើប្រ�ើប្របាស់ិ និង់ប្រ�ភពព័
�៌មានភាេើទើ�ើបើផេង់បើទៀ�បើ�ើម្មីើកំណ�់ពើសិិទិ្ទទួលបានសិប្រមា�់កម្មម វធិីើបើវជំជ សាប្រសិតសិហិព័ន្ រ�ឋា និង់ឯកជំនថែ�លរមួ្មមានកម្មម វធិីើ  MFA ផង់ថែ�រ។

________________

  ប្របាក់ចំណូល/ប្របាក់ឈ្នួនលួការគ្រ
  ប្របាក់ចំណូលពាណិជំជកម្មម/កម្មមសិិទ្ិជួំល
   អ្ន�បុ្រ�បើយាជំន៍ភាពគ្មាម នការគ្របើធីវើ/ 

ប្របាក់ចំណូលពិការភាព

  ប្របាក់អា�រកិចូ/ប្របាក់ឧ��មុ្ម្ភកូន
   ប្របាក់បើសាធីននិវ�តន៍ ឫប្របាក់ចូលនិវ�តន៍/

ប្របាក់ធីនលាភប្រ�ចាឆំ្នាំន ំ
   អ្ន�បុ្រ�បើយាជំន៍សិនតិសុិខសិង់រម្ម/ 

ប្របាក់ចំណូលសិនតិសុិខ�ថែនមុ្ម/អ្ន�ើ�យុទជ្ំន

   បាទ/ចាសិ ទាំក់ទង់ម្មកខញុំ

$ _______________

$ _______________




