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Please recycle. January 2022 



 

Kaiser Permanente ဆဆေးဘကဆ် ိုငရ်ာ အဆ ာကအ်ပ ံ့ (MFA) အစအီစဉ် 

Kaiser Permanente မှ ရရှှိသ ော  ှို ို့မဟုတ် ရရှှိရန ်စီစဉ်ထောားသ ော ကျနာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှု ဝနသ် ောငမ်ှုမျောား  ှို ို့မဟုတ် သ ားညွှနာ်းစောမျောားအတွက် 

သငသွ ားသ ျရန ် င ်အကူအညီ လှိအု ် ါက ကျွန် ်ုတှို ို့၏ သ ားဘက် ှိုငရ်ော သငသွ ကား သထောက်  ို့မှု (Medical Financial Assistance, MFA) အစီအစဉ် ည် 

 ငို့က်ှို ကူညီနှိငု ်ည်။។ 

အစအီစဉ် မညက် ံ့သ ို ံ့ အလိုပ်လိုပ်ပါသလ ။ 

• အစီအစဉ် ည် အရည်အ ျငာ်းပ ညို့်မီသ ော သလ ောက်ထောား ူမျောားအောား  ူတှို ို့၏ သငသွ ကားလှိုအ ် ျက်မျောားအသ ေါ် မူတည်၍ သစောငို့သ်ရှောက်မှုအတွက ်

သ ားသ ျရန ်ကူညီ ညို့် ယောယီ“  ု” မျောားကှို သ ား ည်။  

•  င ်ည် အ ငာ်းဝင ်ဟုတ် ည်ပြစ်သစ မဟုတ် ည်ပြစ်သစ Kaiser Permanente ၏ လူနောအောားလ ုားအတွက် ရရှှိနှိငု ်ည်။  

• အကယ်၍  ျီားပမြှငို့ ် ရ ါက အစီအစဉ် ည် Kaiser Permanente   ို့ ှိုား ူမျောားမှ  ှို ို့မဟုတ ်Kaiser Permanente သ ားရ ုမျောားမှ 

 တ်မှတ်ထောားသ ော အ ျှိနက်ောလအတွက် အသရားသ ေါ်  ှို ို့မဟုတ ်သ ားကု မှု လှိုအ ်သ ော သစောငို့သ်ရှောကမ်ှုမျောားကှိ ုအ က  ားဝငလ်ှိမို့်မည်။  

ធ វ្ ើဘယလ် ို အရညအ်ချငေ်း ပပညံ့မ် ီမလ  
ဆအာကပ်ါ အရည်အချငေ်းပပညံ့်မီမှုဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်ချကမ်ျာေးအနက် တစ်ခိုက ို သင ်ပပညံ့်မ ီရမည် - * 

1.  င၏် စုစုသ ါငာ်း အှိမ်သထောငစု်ဝငသ်င ွည် ြက်ဒရယ်  ငာ်းရဲနမ်ွား ါားမှု၏ 

400% ထက်မ ှိုရ ါ။ 

*မ တခ်ျက ်- အကယ်၍  င၏် စုစုသ ါငာ်း အှိမ်သထောငစု်ဝငသ်င ွည် 

ြက်ဒရယ် ငာ်းရဲနမ်ွား ါားမှု၏ 400% ထက်  ှို ည် နငှို့ ်/  ှို ို့မဟုတ ် ငက် 

ကယ်လီြှိုားနာီးယောားရှှိ နှုတ်ယူပ ီား ောား အစီအစဉ်ရှှိ ညို့် Kaiser Permanente 

အ ငာ်းဝင ်တစ်ဦားပြစ်လ င ်သအောက်သြော်ပ  ါ စ နှုနာ်းနငှို့ ်ကှိုက်ညီရမည်။  

2.  င၏် 12 လတောကောလအတွငာ်း အသရားသ ေါ်  ှို ို့မဟုတ် သ ားဘက် ှိုငရ်ော 

လှိုအ ်သ ော သစောငို့သ်ရှောက်မှု၊  ွောားသစောငို့သ်ရှောက်မှုနငှို့ ်သ ားဝါားမျောားအတွက် 

 င၏် အှိတ်က ်ထဲမှ ကျနာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှု ကုနက်ျစရှိတ် ည် 

 င၏် စုစုသ ါငာ်း အှိမ်သထောငစု်ဝငသ်င၏ွ 10% ထက်သကျေ်ာ ည်  ှို ို့မဟုတ် 

ညီမ  ည်။ 

O   အှိ ်က ်ထဲမှ ကုနက်ျစရှိတ် ည်  ူားတွဲသ ားသ ျမှု၊  ူားတွဲအောမ  နငှို့ ်

နှုတ်ယူပ ီား ောား သငသွ ားသ ျပ ငာ်းတှို ို့  ါဝင ်ည်။  

O   အှိ ်က ်ထဲမှ ကုနက်ျစရှိတ် ည်  င၏် လစဉ် ရီမီယ ကဲို့ ှို ို့  င၏် 

ကျနာ်းမောသရားအစီအစဉ်အတွက် မည် ညို့် သငသွ ားသ ျမှုမှ မ ါဝင ်ါ။ 

2022 ခိုန စ် ဖကဒ်ရယ ်ဆငေ်းရ နမ်ွေးပါေးမှုအဆငံ့ ်

လမ်ေးညွှန်ချကမ်ျာေး (FPG) ၏ 400% 

အကယ်၍  င၏် 

အှိမ်သထောငစု် 

အရွယ်အစောားမှော - 

 င်၏ အှိမ်သထောင်စုဝင်သငွ ည် သအောက် ါထက် 

မ ှိုသစရ- 

လစဉ် န စ်စဉ် 
1 $4,530 $54,360 

2 $6,103 $73,240 

3 $7,677 $92,120 

4 $9,250 $111,000 

5 $10,823 $129,880 

6 $12,397 $148,760 

 ှိုမှိုကကီားမောားသ ော အှိမ်သထောငစု်မျောားအတွက် လမ်ားညွှန ်ျက်မျောားကှို ရှောသြွရန ်

aspe.hhs.gov/poverty ကှို  ကညို့် ါ။ 

သငံ့တ်ငွ ်ကျနေ်းမာဆရေး အာမခ  မရ  ပါက သငဆ်လ ာက ်ာေးရန် လ ိုအပ်န ိုငသ်ည်။ 

• MFA အစီအစဉ် ည ်ယောယီ သငသွ ကား ုမျောားကှို ော သ ားသ ောသ ကောငို့ ်သရရှည်တွင ် ငို့အ်ောားလွှမ်ားပ   နှိငုမ်ညို့ ်လွှမ်ားပ   မှုအတွက် သလ ောက်ထောားရန ် ငို့အ်ောား 

ကျွန် ်ုတှို ို့ သတောငာ်း ှိုနှိငု ်ည်။ Medi-Cal  ှို ို့မဟုတ ်ကျနာ်းမောသရား အောမ  သစျားကွက်မျောားမှ ရရှှိနှိငု ်ညို့် သထောက်  ို့ထောားသ ော အစီအစဉ်မျောားကဲို့ ှို ို့ ၎ငာ်းတွင ်

 ငရ်ထှိုက် ွငို့ရ်ှှိ ညို့် အပ ောား အမျောား ှိုင ် ှို ို့မဟုတ ် ုဂ္ဂလှိက ကျနာ်းမောသရား အစီအစဉ်မျောား  ါ၀ငန်ှိငု ်ည်။  

•  င ်ဤအစီအစဉ်မျောားကှို သလ ောက်ထောားသ ကောငာ်း  က်သ ပ ရန ် ငို့အ်ောား သတောငာ်း ှိုလှိမို့်မည်  ှို ို့မဟုတ ် ူတှို ို့ကှိ ု ငက်ှို အတည်ပ   ည်  ှို ို့မဟုတ ်

ပငငာ်း ယ် ဲို့ ည်ကှို ကျွန် ်ုတှို ို့ သမားနှိငု ်ည်။  ှို ို့သ ော် အပ ောားအစီအစဉ်မျောားမှ   ုားပြတ် ျက် တစ် ုကှို သစောငို့ ်ှိုငာ်းသနစဉ်  င ်ည် MFA အစီအစဉ်မှ 

သငသွ ကား ှိုငရ်ောအကူအည ီရယူနှိငု ်ဲ ပြစ်နှိငု ်ည်။  

ဆမေးခွန်ေးမျာေး ရ  ပါသလာေး။? 

MFA အစီအစဉ်အတွက် အရညအ် ျငာ်း ပ ညို့်မီှပ ငာ်းနငှို့ ် တ် က်၍ မည် ညို့်  တငာ်းအ ျက်အလက်ကှိုမ ှို  ှို ို့မဟုတ ်မည် ညို့် ကျနာ်းမောသရား 

သစောငို့သ်ရှောက်မှုအတွက် ဝနသ် ောငမ်ှု သ ားရ ည်ကှို  ကညို့်ရှုရန ်www.kp.org/mfa/ncal  ှို ို့ ဝင၍် ကညို့် ါ  ှို ို့မဟုတ် 1-800-390-3507 

(TTY 711)  ှို ို့ ြုနာ်းသ ေါ် ါ။ 

ကျနာ်းမောသရား သစောငို့သ်ရှောက်မှု ှိုငရ်ော  တငာ်းအ ျက်အလက်မျောား  ှိုမှို  ှိရှှိလှို ါက ကျွန် ်ုတှို ို့အောား 1-800-479-5764၊ (TTY 711)  ှို ို့ သ ေါ် ှို ါ။ 

 

 

 

 

 

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://aspe.hhs.gov/poverty


 

 

မညသ် ို ံ့ ဆလ ာက ်ာေးရမညန်ညေ်း 
 င ်ည် အရည်အ ျငာ်းပ ညို့်မီမှု လှိုအ ် ျက်မျောားကှို ပ ညို့်မီှ ါက ဤနည်ားလမ်ား တစ် ု ုပြငို့ ် ငသ်လ ောက်ထောားနှိငု ်ည်။  

 

 
အနွ်လ ိုငေ်း 

• အွနလ်ှိုငာ်း www.kp.org/mfa/ncal တွငရ်ှှိသ ော MFA သလ ောကလ်ွှောကှို ပြညို့် ါ။ 

• အသနောက်စောမျက်နေှာရှှိ MFA သလ ောက်လွှောတွင ်သြော်ပ ထောားသ ော အ ျက်အလက်အောားလ ုားကှို 

သ ားရန ်ပ င ်ငထ်ောား ါ။ 

 

 
၎ငေ်းက ို စာပ ို ံ့ပါ 

• သအောက် ါ စောမျက်နေှာသ ေါ်တွင ်MFA သလ ောက်လွှောကှို ပြညို့် ါ။  

•  င၏် ပ ီားပ ညို့်စ ုသ ော သလ ောက်လွှောကှို- 

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

 

 

 

၎ငေ်းက ို ဖကစ််ပ ို ံ့ပါ 
• သအောက် ါ စောမျက်နေှာသ ေါ်တွင ်MFA သလ ောက်လွှောကှို ပြညို့် ါ။ 

•  င၏် ပ ီားစီား ညို့် သလ ောက်လွှောကှို 1-800-687-9901  ှို ို့ ြက်စ် ှို ို့ ါ။ 

 

 

 

က ိုယတ် ိုင ်ပ ို ံ့ပါ 
• သအောက် ါ စောမျက်နေှာသ ေါ်တွင ်MFA သလ ောက်လွှောကှို ပြညို့် ါ။ 

•  င၏် ပ ီားပ ညို့်စ ုသ ော သလ ောက်လွှောကှို Kaiser Permanente ဌောနတစ် ု ှို ို့ ကှိုယ်တှိုင ်ှို ို့ ါ။ 

 

 

ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့က ို 

ဖိုန်ေးဆခေါ်ဆ ိုပါ 

• ကျွန် ်ုတှို ို့ကှို 1-800-390-3507 (TTY 711) ၊ တနလလောသန ို့မှ သ ော ကောသန ို့အထှိ မနက်  

8:00 နောရီမှ ညသန 5:00 နောရီအထှိ  စှိြှိတ် အ ျှိန ်(Pacific Standard Time, PST) 
အ ျှိနတွ်င ်ြုနာ်းသ ေါ် ါ။  

• အသနောက်စောမျက်နေှာရှှိ MFA သလ ောက်လွှောတွင ်သြော်ပ ထောားသ ော အ ျက်အလက်မျောားကှို သ ားရန ်

ပ င ်ငထ်ောား ါ။ 

အဆရေးကကေီးမှု စောပြငို့ပ်ြစ်သစ၊ ြက်စ်ပြငို့ပ်ြစ်သစ၊  င၏်သလ ောက်လွှောကှို လူကှိုယ်တှိုငပ်ြစ်သစ  ယ်ြျက် ညို့်အ ါ သလ ောက်လွှောကှို  င ်တတ်နှိငု ်သလောက် 

သ  ျောသအောငပ်ြညို့် ါ။ သ ျောက်  ုားသနသ ော  တငာ်းအ ျက်အလက်မျောား ည် သလ ောက်လွှော လု ်ငနာ်းစဉ်ကှို သနေှာငို့သ်နာှးသစနှိငု ်ည်။  

ဆလ ာက ်ာေးပပီေးဆနာက ်ဘာက ို ဆမ ာ်လငံ့ရ်မလ  
 င၏် ပြညို့်စွက်ထောားသ ော သလ ောက်လွှောကှို ကျွန် ်ုတှို ို့ ပ နလ်ည် ကညို့်ရှု ပ ီားသနောက် သအောက် ါ ရလဒမ်ျောားအနက်မှ တစ် ုကှို  ငို့အ်ောား ကျွန် ်ုတှို ို့ အ ှိသ ား ါမည်- 

•  င၏် သလ ောက်လွှောကှို အတည်ပ  ပ ီား ည်နငှို့ ်သငသွ ကား ှိုငရ်ော ုကှို  ငရ်ရှှိမည်။ 

•  င၏် သလ ောက်လွှောကှို ပြညို့်စွက်ရန ်ကျွန် ်ုတှို ို့အသနပြငို့ ်သနောက်ထ ်  တငာ်းအ ျက်အလက်  ှို ို့မဟုတ ်စောရွက်စောတမ်ား လှိုအ ် ည်၊ ကျွန် ်ုတှို ို့အောား 

စောပြငို့ ်သ ား ှို ို့နှိငု ်ည ် ှို ို့မဟုတ ်လူကှိုယ်တှိုင ်လောသရောက်နှိငု ်ည်၊ ၎ငာ်းတွင ် င၏် ဝငသ်ငအွသထောက်အထောား  ှို ို့မဟုတ်  င၏် အှိတ်သ ောင ်

ကုနက်ျစရှိတ် မှိတတ ူမျောား  ါဝငန်ှိငု ်ည်။ 

•  င၏် သလ ောက်လွှောကှို ပငငာ်း ယ်   ဲို့ရပ ီား ကျွန် ်ုတှို ို့   ုားပြတ် ျက်ကှို အယူ  ဝငန်ှိငု ်ည်ို့ ကှိစစတွင ်အဘယ်သ ကောငို့ ်ပငငာ်း ယ်   ဲို့ရ ါ လဲ။ 

အကအူညီ လ ိုအပ်ပါသလာေး။ 

အကယ်၍  ငို့တ်ွင ်သလ ောက်လွှောနငှို့ ် တ် က်၍ သမား ွနာ်းမျောားရှှိ ါက  ှို ို့မဟုတ ် င ်အကူအညီ လှိုအ ် ါက တနလလောသန ို့မှ သ ော ကောသန ို့အထှိ န နက်  

8:00 နောရီမှ ညသန 5:00 နောရီ PST အ ျှိနအ်ထှိ 1-800-390-3507 (TTY 711) ကှို သကျားဇူားပ  ၍ ြုနာ်း က် ါ။ မည် ညို့် 

Kaiser Permanente တည်သနရောတွငမ် ှို သငသွ ကား ှိုငရ်ော တှိငု ်င ူ်နငှို့လ်ည်ား သ ွားသနာွးနှိငု ်ည်။ 

  

http://www.kp.org/mfa/ncal


 

 

ဆဆေးဘကဆ် ိုငရ်ာ ဆငဆွ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှု (MFA) အစအီစဉ် ဆလ ာကလ်ွှာ 

အမည- ်   သ ားမှတ်တမား #-်   

သမွားသန- ို့  / /   က် ွယ်ရနန ါတ် #- ်  ( )   (SSN)៖  - -  

 သနရ ်လှိ ်စော- 

ပမှိ -  ပ ည်နယ်-   စော  သကလတ- ှို ို့  

အ မ်ဆ ာငစ်ိုအရွယ်-  ငို့အ်ှိမ်တွင ်သနထှိုငသ် ော ( ငအ် ါအဝင)် မှိ ောားစု၀င ်အသရအတွက်။ အှိမ်သထောငြ်က်  

 ှို ို့မဟုတ ်အရည်အ ျငာ်းပ ညို့်ဝသ ော အှိမ်သြော်၊ ကသလားမျောား၊ မှိဘ မဟုတ်သ ော အှိမ်သစောငို့သ် ွမျှိ ားမျောား  

စ ည်တှို ို့  ါဝငန်ှိငု ်ည်။ 

 

 

  

အ မ်ဆ ာငစ်ို ဝငဆ်င ွ(လစဉ်)- အှိမ်သထောငစု်ရှှိ မှိ ောားစု၀င ်အောားလ ုားအတွက် စုစုသ ါငာ်း ဝငသ်င။ွ  က် ှိုင ်ညို့် ဝငသ်ငအွမျှိ ားအစောား အောားလ ုားကှို စစ်သ ား ါ-  

 အလု ်အကှိုင ဝငသင/လစော 

စီား ွောားသရား ှိုငရော ဝငသင/ငောားရမာ်းထောားသ ော အမ်ပ  သပမ 

အလု ်လက်မ အကျှိ ား စောား ွငမျောား/မ နစမ်ားမ ဝငသင 

် ် ွ  ကသလားစရှိတ်/ကသလား ူငယ် အသထောက်အ   ို့
 

 ် ် ွ ှ ှိ   ငစင  မဟုတ ်အပငမ်ားစောားယူပ ငား/ရငားနားပမ ်နမဝငသင ် ် ှို ို့ ှိ ် ် ှီ ြှ ှ ှု ် ွ
 

 ဲို့  ို့် ် ွ ှု ် ွ  လူမှုြူလ ုသရား/သနောက် က်တွဲ လ ုပ   သရား ၀ငသင/ 

စစ်ပ န အကျ ား  စောား ွငမျောား 

် ွ

် ှိ ို့်  _____________________  $

ကျန်ေးမာဆရေး သစောငို့သ်ရှောက်မှု ကုနက်ျစရှိတ်မျောား - Kaiser Permanente  ှို ို့မဟုတ် အပ ောား ကျနာ်းမောသရား  

သစောငို့သ်ရှောက်မှုသ ား ူမှ အသရားသ ေါ်  ှို ို့မဟုတ ်သ ားဝါားကု ရန ်လှိုအ ်သ ော ဝနသ် ောငမ်ှုမျောားအတွက်  င ် 

12 လတောကောလအတွငာ်း  င၏်အှိ ်စှိုက် ကုနက်ျစရှိတ် စုစုသ ါငာ်း  ူားတွဲသ ားသ ျမှု၊ စရနသ် ားသ ျမှု၊  ူားတွဲအောမ   

 ှို ို့မဟုတ ်ရထှိုက် ွငို့ရ်ှှိသ ော ကျနာ်းမောသရား၊ သ ား ှိုင ် ှို ို့မဟုတ ် ွောားဘက် ှိုငရ်ော ဝနသ် ောငမ်ှုမျောားအတွက် 

သငနွတု်ယူသ ားသ ျပ ငာ်းတှို ို့  ါဝငန်ှိငု ်ည်။ 

 

  $

ဆကျေးဇူေးပပြုပပီေး အစီအစဉ်က ို ဆလ ာက ်ာေးဆသာ သငံ့အ် မ်ဆ ာငစ်ိုဝငအ်ာေးလ ိုေးက ို စာရငေ်းပပြုစိုပါ 

အမည် ဆမေးဖာေးသည ရကစွ  ွ ွ ံ့ ် ် ဆကဆဆရေး ်  ဆဆေးကိုသမှု မ တတ်မ်ေး # 

   / /      

   / /      

   / /      

   / /      

   / /      

အာမခ  မရ  ဘေူးလာေး။ Kaiser Permanente က ကညူီန ိုငပ်ါသည်။  ငို့တ်ွင ်ကျနာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှု  

လွှမ်ားပ   မှု မရှှိ ါက  င၏် သရွား ျယ်မှုမျောားကှို နောားလည်ရန ်ကျွန် ်ုတှို ို့ ကူညီနှိငု ်ည်။  င၏် သရွား ျယ်မှုမျောားကှို  

သ ွားသနာွးရန ်Kaiser Permanente နငှို့ ် က် ွယ်လှို ါက ဤအကွက်ကှို အမှတ်အ ောားပ   ါ။ 

 

 ဟုတက၊ ကျွနသတောက  က် ွယ်  ် ဲ ို့ ် ် ှို

ဤသလ ောက်လွှောတွင် သြေ်ာပ ထောားသ ော အ ျက်အလက်မျောား အောားလ ုား ည် တှိကျမှန်ကန်သ ော  က်သ အသထောက်အထောားမျောားပြငို့ ်ကျွန်သတေ်ာ သ ကပငောအ ် ါ ည်။ 

အောားလ ုား ည် သလားစောား မူနငှို့ ်ပ ညို့်စ ုပ ီား တှိကျ ါ ည်။ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals သ ကောငို့ ် မောဏအောားလ ုားအတွက်  

Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ၏ အစီအစဉ်မျောားအရ အရည်အ ျင်ားမပ ညို့်မီှသ ော သ ား စစည်ားမျောားနငှို့ ်ဝန်သ ောင်မှုမျောား 

(“ကျန်ရှှိသ ောသငွမျောား”) အတွက် ကျွနု် ် ည် တောဝန်ရှှိ ည်ဟုကှိုလည်ား အ ှိအမှတ်ပ   ည်။ 

လက်မှတ-်   သနစ-  ို့ ွဲ  

မ တခ်ျက် - Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals  ည် MFA အစီအစဉ် အ ါအဝင ်ြက်ဒရယ်၊ ပ ည်နယ်နငှို့ ် ုဂ္ဂလှိက 

သ ားဘက် ှိုငရ်ော အစီအစဉ်မျောားအတွက်  အရည်အ ျငာ်းပ ညို့်မီမှုကှို   ုားပြတ်ရန ်အ  ုားပ   ူ  ရက်ဒစ်အစီရင ်  ညို့် သအဂ္ျငစီ်မျောားနငှို့ ်အပ ောားတတှိယ ါတီ 

 တငာ်းအ ျက် အလက်ရငာ်းပမစ်မျောားမှ  တငာ်းအ ျက်အလက်မျောားကှို အ  ုားပ  ရန ်အ ွငို့အ်သရားရှှိ ည်။ 
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