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ຖ້າ້ວ່າ່ ທ່່ານຕ້ອ້ງການຄວ່າມຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອໃນການຈ່າ່ຍຄາ່ບໍລໍິກິານດ້າ້ນການເບໍິ�ງແຍງສຸຸຂະພາບໍ ຫຼືື� ຢາຕ້າມໃບໍສຸ່�ງແພດ້ທ່່�ທ່່ານໄດ້ຮ່້ັບໍມາ,  
ຫຼືື� ມຕ່້າຕ້ະລິາງທ່່�ຈ່ະໄດ້ຮ້ັບ່ໍ, ຈ່າກ Kaiser Permanente, ໂຄງການຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອດ້າ້ນການເງນິທ່າງການແພດ້ (Medical Financial Assistance, MFA) 
ຂອງພວ່ກເຮັາົອາດ້ສຸາມາດ້ຊ່ວ່່ຍທ່່ານໄດ້.້

ວທີິການເຮັດັວຽກຂອງໂຄງການ
 ● ໂຄງການສຸະເໜ ່“ລິາງວ່່ນ” ຊົ່ວ່່ຄາວ່ ເພ�່ອຊ່ວ່່ຍບ່ໍນດ້າຜູ້ຮັອ້ງຂທ່່ໍ່ມຄຸ່ນສົຸມບ່ໍດ້ເໝາະສົຸມຈ່າ່ຍຄາ່ເບໍິງ່ແຍງໂດ້ຍອງ່ຕ້າມຄວ່າມຈ່

ເປ່ນດ້າ້ນການເງນິຂອງເຂົາເຈົ່າ້

 ● ໂຄງການມໄ່ວ່ໃ້ຫ້ຼືແກ່ບ່ໍນດ້າຄົນເຈ່່ບໍທຸ່ກຄົນຂອງ Kaiser Permanente, ບໍໍວ່່າ່ ທ່່ານຈ່ະເປ່ນສຸະມາຊ່ກິ ຫຼືື�ບໍໍກໍ່ຕ້າມ.

 ● ຖ້າ້ວ່າ່ ໄດ້ຮ້ັ່ບໍລິາງວ່່ນຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອ, ທ່າງໂຄງການຈ່ະຊ່ວ່່ຍຈ່າ່ຍຄາ່ເບໍິງ່ແຍງສຸຸກເສຸ່ນ ຫຼືື� ທ່່່ຈ່ຳເປ່ນທ່າງການແພດ້ຈ່າກຜູ້ໃຫ້ຼືບໍລໍິກິານຂອງ
Kaiser Permanente ຫຼືື� ຢູ່ທ່່່ສຸະຖ້ານບໍລໍິກິານຂອງ Kaiser Permanente ເປ່ນໄລິຍະເວ່ລິາໜຶງ່.

ວທີິການມີຄີນຸສົົມີບັດັເໝາະສົົມີ
ທ່ານຕ້ອ້ງມີຄີນຸສົົມີບັດັກົງຕ້າມີຂກ້ຳນົດໃດໜຶ່່�ງຕ້ໄ່ປນີ�:
1. �ລິາຍໄດ້ລ້ິວ່ມຂອງຄົວ່ເຮັ�ອນຂອງທ່່ານບໍເ່ກ່ນ 400% ຂອງລິະດ່້ບໍ 

ຄວ່າມທ່ກຸຍາກທ່່�ຣັຖ່້ບໍານກາງກຳນົດ້ໄວ່.້

2. �ຄາ່ເບໍິ�ງແຍງສຸຸຂະພາບໍທ່່�ຈ່າ່ຍຈ່າກຖົ້ງຂອງຕົ້ນເອງສຸຳລິບ່ໍການເບໍິ�ງແຍ
ງສຸຸກເສຸ່ນ ຫຼືື� ການເບໍິ�ງແຍງທ່່�ຈ່ຳເປນັທ່າງການແພດ້, ຄາ່ປວົ່ແຂວ້່,
ແລິະຄາ່ຢາ ຕ້ະຫຼືອືດ້ລິະຍະ 12 ເດ້�ອນຂອງທ່່ານແມນ່ເທົ່�າກບ່ໍ ຫຼືື�
ຫຼືາືຍກວ່າ່ 10% ຂອງລິາຍໄດ້ລ້ິວ່ມຂອງຄົວ່ເຮັ�ອນຂອງທ່່ານ.

 ○ ຄາ່ໃຊ່ຈ້່າ່ຍທ່່່ຈ່າ່ຍອອກຈ່າກຖົ້ງຕົ້ນເອງ ລິວ່ມມ ່ຄາ່ຈ່າ່ຍຮັວ່່ມ,
ຄາ່ປະກ່ນພ່ຍຮັວ່່ມ, ແລິະຄາ່ຈ່າ່ຍສຸ່ວ່ນທໍ່າອດິ້.

 ○ ຄາ່ໃຊ່ຈ້່າ່ຍທ່່່ຈ່າ່ຍອອກຈ່າກຖົ້ງຕົ້ນເອງ ບໍໍລ່ິວ່ມເຖ້ງິ ການຈ່າ່ຍເງນິໃດ້ໆ
ສຸາລິ່ບໍແຜນສຸຸຂະພາບໍຂອງທ່່ານເອງ, ເຊ່່ນ່ ຄາ່ງວ່ດ້ປະຈ່າເດ້�ອນ. 

ມີຄີຳຖາມີບັ?່ 
ສຸຳລ່ິບໍຂມູ້ນເພ່�ມເຕ້ມ່ກ່ຽວ່ກບ່ໍການມຄຸ່ນສົຸມບ່ໍດ້ເໝາະສົຸມສຸຳລິບ່ໍໂຄງການ 
MFA, ຫຼືື� ເພ��ອເບໍິ�ງວ່າ່ການບໍລໍິກິານເບໍິ�ງແຍງສຸຸຂະພາບໍອນ່ໃດ້ແດ້ທ່່່�ມ່ນຈ່າ່ຍໃຫ້ຼື, 
ເບໍິ�ງທ່່� www.kp.org/mfa/nw.

ຖ້າວາ່ ທ່ານບ່ັມີປີະກັນພັຍສຸົຂະພາບັ, ທ່ານອາດຈຳເປັນຕ້ອ້ງສົະໝກັຂໃໍໝ.່

 ● ເນ�ອ່ງຈ່າກໂຄງການ MFA ໃຫ້ຼືການຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອທ່າງການເງນິຊ່ົວ່່ຄາວ່ເທ່ົ່ານ່ນ້, ພວ່ກເຮັົາອາດ້ຮັຽກຮັອ້ງໃຫ້ຼືທ່່ານສຸະໝ່ກເອາົການຄຸມ້ຄອງ ຊ່ຶງ່ຈ່ະຊ່ວ່່ຍ
ຄຸມ້ຄອງຈ່າ່ຍໃຫ້ຼືທ່່ານໃນລິະຍະຍາວ່. ອນ່ນ່ອ້າດ້ລິວ່ມເຖ້ງິ ໂຄງການສຸຸຂະພາບໍອ�ນ່ໃດ້ຂອງເອກະຊ່ົນ ຫຼືື� ຂອງຣັ່ຖ້ບໍານ ທ່່່ທ່່ານມຄຸ່ນສົຸບໍບ່ໍດ້ເໝາະສົຸມ —
ເຊ່່ນ່ Medicaid ຫຼືື� ແຜນສຸະໜ່ບໍສຸະໜູນທຶ່ນທ່່່ມໃ່ຫ້ຼືໃນຕ້ະຫຼືືາດ້ປະກ່ນພ່ຍສຸຸຂະພາບໍ.

 ● ພວ່ກເຮັົາອາດ້ຂໃໍຫ້ຼືທ່່ານສຸະແດ້ງຫຼືື່ກຖ້ານວ່າ່ ທ່່ານໄດ້ສຸ້ະໝ່ກເຂົາ້ໂຄງການເຫຼືືົ່ານ່,້ ຫຼືື�ວ່າ່ ທ່່ານໄດ້ຮ້ັ່ບໍອະນຸມ່ດ້ ຫຼືື� ຖ້�ກປະຕ້ເິສຸດ້ຈ່າກໂຄງການເຫຼືືົ່ານ່ນ້.
ແຕ້ວ່່າ່ ທ່່ານອາດ້ຍ່ງຄົງສຸາມາດ້ຮັ່ບໍເອາົ ການຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອຈ່າກໂຄງການ MFA ໄດ້ໃ້ນຂະນະລິຖໍ້າ້ຄາໍຕ່້ດ້ສິຸນຈ່າກໂຄງການອ�ນ່ໆ ເຫຼືືົ່ານ່.້

 ● ສໍຸາລິ່ບໍຂໍມູ້ນເພ່່ມເຕ້ມ່ກ່ຽວ່ກ່ບໍປະກ່ນພ່ຍຄຸມ້ຄອງສຸຸຂະພາບໍອ�ນ່ໆ ທ່່່ທ່່ານອາດ້ມສິຸ່ດ້ໄດ້ຮ້ັ່ບໍ, ໃຫ້ຼືເບໍິງ່ທ່່່ເວ່່ບໍໄຊ່ healthcare.gov ຫຼືື�ໂທ່ຣັ
1-800-318-2596.

ໂຄງການຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນການເງນິທາງການແພດ (MFA) ຂອງ Kaiser Permanente

400% ຂອງ ລະ ດັບັ ຄວາມີ ທຸກ ຍາກ ທ� ີ ຣັັ ຖ ບັານ 
ກາງ ກາໍ ນົດ ໄວ້ ໍາົ ລັບັ ປີ 2020

ຖ້າ້ວ່າ່  
ຂະໜາດ້ຄົວ່ເຮັ�ອນ 
ຂອງທ່່ານແມນ່: 

ລິາຍໄດ້ຄົ້ວ່ເຮັ�ອນຂອງທ່່ານຕ້ອ້ງບໍກ່າຍ:

ປະຈ່ຳເດ້�ອນ ປະຈ່ຳປີ

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

ໄປທ່່�ເວ່ບັໍໄຊ່ aspe.hhs.gov/poverty ເພ��ອເບໍິ�ງແນວ່ທ່າງສຸຳລິບ່ໍ 
ຄົວ່ເຮັ�ອນທ່່�ມຂ່ະໜາດ້ໃຫຼືຍກ່ວ່າ່ນ່�.



ວທີິການສົະໝກັ
ຖ້າ້ວ່າ່ ທ່່ານມເ່ງ��ອນໄຂກົງຕ້າມຂກ້ຳນົດ້ດ້າ້ນຄຸນສົຸມບ່ໍດ້, ທ່່ານສຸາມາດ້ສຸະໝ່ກໃນທ່າງໃດ້ໜຶ�ງເຫຼືືົ�ານ່�ໄດ້.້

ສົຳຄັນ: ເມ��ອສຸະໝ່ກທ່າງໄປສຸະນ ່ຫຼືື� ທ່າງແຟກຊ່,໌ ຫຼືື� ໄປສົຸ�ງໃບໍສຸະໝ່ກດ້ວ້່ຍຕົ້ນເອງ, ໃຫ້ຼືໝ່�ນໃຈ່ວ່າ່ ທ່່ານໄດ້ປ້ະກອບໍຂມູ້ນໃນໃບໍສຸະໝ່ກຫຼືາືຍເທົ່�າທ່່�ເປນັ 
ໄປໄດ້.້ ການຂາດ້ຂມູ້ນໃດ້ໆ ອາດ້ເຮັດັ້ໃຫ້ຼືຂ່�ນຕ້ອນການສຸະໝ່ກລິາ້ຊ່າ້.

ສິົ�ງທີ�ຄາດຫວັງຫຼັງຈາກທ່ານສົະໝກັ
ຫຼືື່ງຈ່າກພວ່ກເຮັາົກວ່ດ້ກາຄ�ນໃບໍສຸະໝ່ກທ່່�ຄົບໍຖ້ວ້່ນຂອງທ່່ານແລິວ້່, ພວ່ກເຮັາົຈ່ະບໍອກໃຫ້ຼືທ່່ານຮັູຜົ້ນອອກມາອນ່ໃດ້ໜຶ�ງຕ້ໄ່ປນ່�:

 ● ໃບໍສຸະໝ່ກຂອງທ່່ານໄດ້ຮ້ັ່ບໍອະນຸມ່ດ້ ແລິະທ່່ານຈ່ະໄດ້ຮ້ັ່ບໍລິາງວ່່ນການຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອທ່າງການເງນິ.

 ● ປະກອບໍໃບໍສຸະໝ່ກຂອງທ່່ານໃຫ້ຼືຄົບໍຖ້ວ້່ນ, ພວ່ກເຮັົາຕ້ອ້ງການຂໍມູ້ນຕ້�ມ່ ຫຼືື� ເອກະສຸານເພ່ິມເຕ້ມ່, ຊ່ຶງ່ທ່່ານສຸາມາດ້ສ່ົຸງໃຫ້ຼືພວ່ກເຮັົາທ່າງໄປສຸະນ ່ 
ຫຼືື� ເອາົມາສ່ົຸງເອງກໍໄດ້;້ ອນ່ນ່ລ້ິວ່ມເຖ້ງິ ເອກະສຸານຢ່້ງຢ�ນລິາຍໄດ້ ້ຫຼືື� ສໍຸາເນົາຄາ່ໃຊ່ຈ້່າ່ຍທ່່່ຈ່າ່ຍຈ່າກຖົ້ງຂອງຕົ້ນເອງ.

 ● ໃບໍສຸະໝ່ກຂອງທ່່ານຖ້�ກປະຕ້ເິສຸດ້ ແລິະເປ່ນຫຼືຍ່ງມ່ນຈ່ຶງ່ຖ້�ກປະຕ້ເິສຸດ້, ໃນກໍລິະນໃ່ດ້ກໍຕ້າມ ທ່່ານສຸາມາດ້ອຸທ່ອນຄາໍຕ່້ດ້ສິຸນຂອງພວ່ກເຮັົາໄດ້.້ 

ຕ້ອ້ງການຄວາມີຊວ່ຍເຫຼືອບັ?່
ຖ້າ້ວ່າ່ ທ່່ານມຄ່ຳຖ້າມ ຫຼືື� ຕ້ອ້ງການຄວ່າມຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອກ່ຽວ່ກບ່ໍການສຸະໝ່ກຂອງທ່່ານ, ກະຣຸັນາໂທ່ຣັ 1-800-813-2000 (TTY 711), ວ່ນ່ຈ່່ນ ຫຼືາ  
ວ່ນ່ສຸຸກ, 8:30 ໂມງເຊ່ົ�າ ຫຼືາ 5:00 ໂມງແລິງ ຕ້າມເວ່ລິາມາດ້ຕ້ະຖ້ານແປຊ່ຟິິກ. ທ່່ານຍ່ງສຸາມາດ້ເວ່ົ�າກບ່ໍທ່່�ປກຶສຸາທ່າງການເງນິໄດ້ທ່້່�ສຸະຖ້ານທ່່�ຕ່້�ງໃດ້ໆ  
ຂອງ Kaiser Permanente.  

ພົບັປະກັບັທີ�ປຶກສົາ 
ດາ້ນການເງນິ

 ● ຈ່່ດ້ຕ້າຕ້ະລິາງນ່ດ້ໝາຍກ່ບໍທ່່່ປຶກສຸາທ່າງການເງນິທ່່່ສຸະຖ້ານບໍລໍິກິານໃດ້ໜຶງ່ທ່່່ກໍານົດ້ໄວ່ຂ້ອງພວ່ກ  
ເຮັົາ, ວ່່ນຈ່່ນ ຫຼືາ ວ່່ນສຸຸກ, 8:30 ໂມງເຊ່ົາ້ ຫຼືາ 5:00 ໂມງແລິງ ຕ້າມເວ່ລິາມາດ້ຕ້ະຖ້ານແປຊ່ຟິິກ.

 ● ຕ້ຽມຕົ້ວ່ໃຫ້ຼືຂໍມູ້ນທ່່ງໝົດ້ທ່່່ລິະບຸໍໄວ່ໃ້ນໃບໍສຸະໝ່ກ MFA ທ່່່ຢູ່ໜາ້ຕ້ໍໄ່ປ.

ໂທຣັຫາພວກເຮັາົ
 ● ໂທ່ຣັຫຼືາພວ່ກເຮັົາທ່່່ 1-800-813-2000 (TTY 711), ວ່່ນຈ່່ນ ຫຼືາ ວ່່ນສຸຸກ, 8:30 ໂມງເຊ່ົາ້ ຫຼືາ  

5:00 ໂມງແລິງ ຕ້າມເວ່ລິາມາດ້ຕ້ະຖ້ານແປຊ່ຟິິກ.

 ● ຕ້ຽມຕົ້ວ່ໃຫ້ຼືຂໍມູ້ນທ່່່ລິະບຸໍໄວ່ໃ້ນໃບໍສຸະໝ່ກ MFA ທ່່່ຢູ່ໜາ້ຕ້ໍໄ່ປ.

ສົົ�ງໄປສົະນີ

 ● ປະກອບໍໃບໍສຸະໝ່ກ MFA ໃຫ້ຼືຄົບໍຖ້ວ້່ນໃນໜາ້ຕ້ໍໄ່ປນ່.້ 
 ● ສ່ົຸງໃບໍສຸະໝ່ກທ່່່ປະກອບໍຄົບໍຖ້ວ້່ນແລິວ້່ໄປທ່າງໄປສຸະນເ່ຖ້ງິ: 

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

ສົົ�ງທາງແຟກຊ໌
 ● ປະກອບໍໃບໍສຸະໝ່ກ MFA ໃຫ້ຼືຄົບໍຖ້ວ້່ນໃນໜາ້ຕ້ໍໄ່ປນ່.້
 ● ສ່ົຸງແຟກຊ່ໃ໌ບໍສຸະໝ່ກທ່່່ຄົບໍຖ້ວ້່ນຂອງທ່່ານໄປທ່່່ 1-503-813-2282.

ເອົາໄປສົົ�ງດ ້
ວຍຕົ້ນເອງ 

 ● ປະກອບໍໃບໍສຸະໝ່ກ MFA ໃຫ້ຼືຄົບໍຖ້ວ້່ນໃນໜາ້ຕ້ໍໄ່ປນ່.້
 ● ເອາົໃບໍສຸະໝ່ກທ່່່ປະກອບໍຄົບໍຖ້ວ້່ນແລິວ້່ຂອງທ່່ານໄປສ່ົຸງເອງທ່່່ຫ້ຼືອງການໃຫ້ຼືຄາໍປຶກສຸາດ້າ້ນການເງນິ  

(Financial Counseling Office) ຫຼືື� ພະແນກບໍລໍິກິານສຸະມາຊ່ກິທ່່່ສຸະຖ້ານບໍລໍິກິານໃດ້ໆກໍໄດ້ຂ້ອງ 
Kaiser Permanente.



ຊ່�:່   ເລິກປະຫຼືວ່່ດ້ການປ່ິນປົວ່ #:  

ວ່່ນເດ້�ອນປ່ເກ່ດ້: / /  ເບໍຕ່້ດິ້ຕ້ໍ ່#: ( )   ເລິກປະກ່ນສຸ່ງຄົມ:	 -	 -	

ທ່່່ຢູ່: 

ເມ�ອງ:   ຣັ່ຖ້:   ລິະຫ່ຼືດ້ໄປສຸະນ:່ 

ຂະໜຶ່າດຄົວເຮັອືນ: ຈ່າໍນວ່ນສຸະມາຊ່ກິໃນຄອບໍຄົວ່ (ລິວ່ມຕົ້ວ່ທ່່ານດ້ວ້່ຍ) ຊ່ຶງ່ອາໄສຸຢູ່ໃນເຮັ�ອນຂອງທ່່ານ.  
ອາດ້ລິວ່ມເອາົ ຄູສົຸ່ມລິົດ້ ຫຼືື� ຄູຄ່ອງທ່່່ມຄຸ່ນສົຸມບ່ໍດ້, ເດ່້ກ, ຍາດ້ຜູ້ດູ້ແລິທ່່່ບໍໍແ່ມນ່ພ່ໍແມ,່ ອ�ນ່ໆ.

__________________

ລາຍໄດຄົ້ວເຮັອືນ (ຕ້ໍເ່ດອືນ): ຍອດ້ລິວ່ມລິາຍໄດ້ສໍຸ້າລິ່ບໍສຸະມາຊ່ກິຄອບໍຄົວ່ທຸ່ກຄົນໃນຄົວ່ເຮັ�ອນ.  ໝາຍໃສຸ່ປະເພດ້ລິາຍໄດ້ທຸ້່ກຂໍທ່່້່ນາໍໃຊ່ໄ້ດ້:້ 
  ຄາ່ຈ່າ້ງ/ລິາຍໄດ້ຈ້່າກການເຮັ່ດ້ວ່ຽກ  ເງນິບໍາໍນານ ຫຼືື� ເງນິອອກການ/ເງນິລິາຍປ່
 ລິາຍໄດ້ທຸ້່ລິະກິດ້/ຄາ່ເຊ່ົາ່ອະສຸ່ງຫຼືາລິມິະຊ່່ບໍ  ລິາຍໄດ້ຈ້່າກປະກ່ນສຸ່ງຄົມ/
 ເງນິຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອຄົນຫຼືວ່າ່ງງານ/ລິາຍໄດ້ຜູ້້ພິການ   ລິາຍໄດ້ພິ້ເສຸດ້ຈ່າກປະກ່ນສຸ່ງຄົມ/ 
 ເງນິຄາ່ລິຽ້ງດ້/ູຄາ່ລິຽ້ງດູ້ລູິກ ເງນິຊ່ວ່່ຍເຫຼືື�ອນ່ກຮັົບໍເກົ່າ

$_________________

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນການເບັິ່ງແຍງສຸົຂະພາບັ: ຄາ່ໃຊ່ຈ້່າ່ຍທ່່່ຈ່າ່ຍອອກຈ່າກຖົ້ງຕົ້ນເອງທ່່່ທ່່ານໄດ້ຈ້່າ່ຍຕ້ະຫຼືືອດ້ລິະຍະ  
12 ເດ້�ອນສໍຸາລິ່ບໍຄາ່ບໍລໍິກິານສຸຸກເສຸ່ນ ຫຼືື� ທ່່່ຈ່າໍເປ່ນທ່າງການແພດ້ ທ່່່ຈ່່ດ້ໃຫ້ຼືໂດ້ຍ Kaiser Permanente ຫຼືື�  
ຜູ້ໃຫ້ຼືບໍລໍິກິານສຸຸຂະພາບໍອ�ນ່ໆ. ອາດ້ລິວ່ມເຖ້ງິ ຄາ່ຈ່າ່ຍຮັວ່່ມ, ເງນິມ່ດ້ຈ່າໍ, ຄາ່ປະກ່ນພ່ຍຮັວ່່ມ, ຫຼືື� ຄາ່ຈ່າ່ຍສຸ່ວ່ນທໍ່າອດິ້ 
ສໍຸາລິ່ບໍບໍລໍິກິານດ້າ້ນການປ່ິນປົວ່, ຄາ່ຢາ, ຫຼືື� ຄາ່ປົວ່ແຂວ້່ທ່່່ເໝາະສົຸມ. $_________________

ກະຣັຸນາບັອກຊືສ່ົະມີາຊກິທຸກຄົນໃນຄົວເຮັອືນຂອງທ່ານທ່ີສົະໝັກເຂົາ້ໂຄງການ.

ຊື ່ ວັນເດອືນປີເກີດ ຄວາມີສໍົາພັນ ເລກປະຫວັດການປ່ິນປົວ #

  / /    

  / /    

  / /    

  / /    

  / /    

ມີປີະກັນພັຍບັໍ່? Kaiser Permanente ສົາມີາດຊວ່ຍໄດ.້ ຖ້າ້ວ່າ່ ທ່່ານບໍໍມ່ປ່ະກ່ນພ່ຍຄຸມ້ຄອງສຸຸຂະພາບໍ,  
ພວ່ກເຮັົາສຸາມາດ້ຊ່ວ່່ຍໃຫ້ຼືທ່່ານເຂົາ້ໃຈ່ທ່າງເລິ�ອກຕ້າ່ງໆ ຂອງທ່່ານໄດ້.້ ໝາຍໃສຸ່ກ່ອງນ່ ້ຖ້າ້ວ່າ່ ທ່່ານຕ້ອ້ງການໃຫ້ຼື  
Kaiser Permanente ຕ້ດິ້ຕ້ໍທ່່່ານເພ�່ອປຶກສຸາຫຼືາລິ�ກ່ຽວ່ກ່ບໍທ່າງເລິ�ອກຕ້າ່ງໆ ຂອງທ່່ານ.

 ແມນ່, ຕ້ດິ້ຕ້ໍຂ່າ້ພະເຈົ່າ້

ໃນທ່່່ນ່ ້ຂາ້ພະເຈົ່າ້ຂປໍະກາດ້ພາຍໃຕ້ບົ້ໍດ້ລິົງໂທ່ດ້ຂອງການຕົ້ວ່ະວ່າ່ ຂໍມູ້ນທ່່ງໝົດ້ທ່່່ຢູ່ໃນໃບໍສຸະໝ່ກນ່ແ້ມນ່ຄວ່າມຈ່ງິ ແລິະຖ້�ກຕ້ອ້ງໃນທຸ່ກແງມຸ່ມ. 
ຂາ້ພະເຈົ່າ້ຍ່ງຮັ່ບໍຮູັ ້ແລິະຕົ້ກລິົງວ່າ່ ຂາ້ພະເຈົ່າ້ຮັ່ບໍຜິດ້ຊ່ອບໍຕ້ໍ ່Kaiser Foundation Health Plan ແລິະ Kaiser Foundation Hospitals ສໍຸາລິ່ບໍຈ່າໍນວ່ນ 
ເງນິທ່່ງໝົດ້ທ່່່ເປ່ນໜ່ຕ້້ໍ ່Kaiser Foundation Health Plan ແລິະ Kaiser Foundation Hospitals ສໍຸາລ່ິບໍຄາ່ອຸປະກອນແລິະຄາ່ບໍລໍິກິານທ່າງການແພດ້ 
ຊ່ຶງ່ບໍໍມ່ສິຸ່ດ້ໄດ້ຮ້ັ່ບໍພາຍໃຕ້ໂ້ຄງການ (“ຈ່າໍນວ່ນທ່່່ຍ່ງເຫຼືື�ອ”).
ລິາຍເຊ່່ນ:   ວ່່ນທ່່:  

ໝາຍເຫດ: Kaiser Foundation Health Plan ແລິະ Kaiser Foundation Hospitals ສຸະຫຼືງວ່ນສິຸດ້ໃນການນາໍໃຊ່ຂ້ໍມູ້ນຈ່າກອງົການລິາຍງານເຄຣັດ້ດິ້ຜູ້ 
ບໍລໍິໂິພກ ແລິະແຫຼືື່ງຂໍມູ້ນຈ່າກບຸໍກຄົນທ່່ສຸາມອ�ນ່ໆ ເພ�່ອນ

ໃບັສົະໝັກໂຄງການ ການຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນການເງນິທາງການແພດ (MFA)




