Kaiser Permanente તબીબી નાણાકીય સહાયતા (MFA) પ્રોગ્ામ

Please recycle. January 2022

Kaiser Permanente તબીબી નાણાકીય સહાયતા (MFA) પ્રોગ્ામ
જો તમને તબીબી કાળજી સેવાઓ અથવા તમને મળલ
ે પ્રિસ્ક્રીપ્શન ચુકવવા માટે મદદ જોઈતી હોય અથવા તે માટે નનયત સમયે નક્રી થયેલ
હોય, Kaiser Permanente દ્ારા,અમારા તબીબી નાણાંંકરીય સહાય (Medical Financial Assistance, MFA) રિોગ્ામ દ્ારા તમને
મદદ કરરી ્શકા્શે.

કવી
ે રીતે પ્રોગ્ામ કામ કરે છે
•

•
•

રિોગ્ામ હગામી
ં
“એવોર”
્ડ આપે છે જથી
ે લાયકાત ધરાવતા અરજીદારો કાળજી માટે ચૂકવણી કરરી ્શકે જે તેમની નાણાંંકરીય જરૂરરયાતો
રિમાણે હોય.
તે દરક
ે Kaiser Permanente દદદીઓ માટે ઉપલબધ છ,ે તમે સભય હોય કે નહીં.
જો એવોર્ડ મળે તો, રિોગ્ામ Kaiser Permanente તરફથી તાકરીદની અથવા તબીબી જરૂરરી સંભાળ Kaiser Permanente રિદાતા
અથવા Kaiser Permanente સુપ્વધાઓ તરફથી ચોક્સ સમય માટે સમાવે્શ કર્શે.

કવી
ે રીતે લાયક બનવું
નીચેની યરોગયતા આવશયકતાઓમાંથી એકને પૂણ્ણ કરવું તમારે
ફરજિયાત છ*
ે
1. તમારરી કુ લ ઘરગથ્ુ આવક ફરરલ
ે
ગરરીબી માગ્ગદર્શશિકાઓના
400%થી વધારે ન હોય.
*નોંધ: જો તમારરી કલ
ે
ગરરીબી માગ્ગદર્શશિકા
ુ ઘરગથ્ુ આવક ફરરલ
ે
સ્તરના 400% થી વધારે છે અને / અથવા તમે કપ્લફોરનશિ
યામાં
કપાતપાત્ર યોજના સાથે Kaiser Permanente સભય છો, તો
તમારે નીચે આપેલા માપદરને
ં પૂણ્ગ કરવું ફરજજયાત છ.ે
2. ઇમરજનસી અથવા તબીબી જરૂરરી સંભાળ, દાંત સંભાળ અને
ે તમારા આઉટ-ઓફ-પોકટે
12 મનહનાના સમયમાં દવા માટના
આરોગય સંભાળના ખચ્ગ તમારરી કલ
ે આવકના 10%
ુ ઘરલુ
જટલા
ે
અથવા તેના કરતા વધુ છ.ે
O આ
 ઉટ-ઓફ-પોકટે ખચ્ગમાં કોપીઝ, કો ઇનસ્યોરનસ અને
કપાતપાત્ર ચૂકવણી ્શામેલ હોય છ.ે
O આઉટ-ઓફ-પોકેટ ખચ્ગમાં, તમારા માસસક રિીપ્મયમની જમ,
ે
તમારરી આરોગય યોજના માટે, કોઈપણ ચૂકવણી ્શામેલ નથી.

2022 ની ફેડરલ પરોવટટી ગાઇડલાઇનસના 400% ટકા સુધી
જો તમારં
ઘરગથ્ુ કદ
છે :

તમારરી ઘરગથ્ુ આવક આની વધુ હોવી
જોઈએ નહીં:

1

માસસક
$4,530

વાર્ષિક
$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

મોટા ઘરગથ્ુ પ્વષે માગ્ગદર્શશિકા જાણવા માટે મુલાકાત લો
aspe.hhs.gov/poverty.

િરો તમારી પાસે હલથ
ે ઇન્સયરોરનસ નથી તરો તમારે તે માટે અરજી કરવાની િરૂર છે
•
MFA રિોગ્ામ ફકત હગામી
ં
નાણાંંકરીય પુરસ્કારો રિદાન કરે છ,ે તેથી અમે તમને કવરજ
ે માટે અરજી કરવાની જરૂરરયાત બતાવીશું જે
તમને લાંબા ગાળે આવરરી લે્શે. આમાં Medi-Cal અથવા આરોગય વીમા બજારોમાં ઉપલબધ સબસસરી આપતી યોજનાઓ જે માટે
તમે લાયક છો તેવા કોઈપણ અનય જાહરે અથવા ખાનગી આરોગય કાય્ગક્મો ્શામેલ હોઈ ્શકે છ.ે
•
તમે આ કાય્ગક્મો માટે અરજી કરરી છે અથવા તેનો સ્વીકાર થયો છે કે નકાર થયો છે તેની સાસબતી અમને બતાવવાનું અમે તમને
કહરી ્શકરીએ છરીએ. પરતુ
ં તમે હજી પણ MFA રિોગ્ામથી આરથશિક સહાય મેળવી ્શક્શો જ્ારે તમે અનય રિોગ્ામસના નનણ્ગયની રાહ
જોતા હોય.
કરોઈ પ્શ્રો છ?
ે
MFA રિોગ્ામ માટની
ે લાયકાત પ્વ્શે વધુ માનહતી માટ,ે અથવા તે કઈ આરોગય સંભાળ સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરે છે તે જોવા માટ,ે
www.kp.org/mfa/ncal ની મુલાકાત લો અથવા 1-800-390-3507 (TTY 711) પર કોલ કરો.
આરોગય સંભાળના કવરજ
ે પ્વ્શે વધુ માનહતી માટ,ે અમને 1-800-479-5764 (TTY 711) પર કોલ કરો

કવી
ે રીતે અરજી કરવી
જો તમે પાત્રતાની આવશયકતાઓને પણ
ૂ ્ગ કરો છો, તો તમે આમાંથી કોઈપણ રરીતે અરજી કરરી ્શકો છો.
•

ઓનલાઈન

•

•
•

તેને પરોસટ કરરો

•

તેને ફકસ
ે
કરરો

•

•

તેને છરોડી દરો

•

•

અમને કરોલ કરરો

•

ઓનલાઈન MFA એપપલક્શન
ે
www.kp.org/mfa/ncal પર પૂણ્ગ કરો
પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલક્શન
ે
પર સૂપ્ચબદ્ધ બધી માનહતી આપવા માટે
તૈયાર રહો.
પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલક્શન
ે
પૂરરી કરો.
તમારરી પૂરરી કરલ
ે એપલીક્શન
ે
અહરી મોકલો:
Kaiser Permanente MFA Program
PO Box 30006
Walnut Creek, CA 94598
પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલક્શન
ે
પૂરરી કરો.
તમારરી પૂરરી કરલ
ે એપલીક્શન
ે
1-800-687-9901 પર ફકસ
ે
કરો.
પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલક્શન
ે
પૂરરી કરો.
તમારરી પૂરરી કરલ
ે એપલીક્શન
ે
કોઈપણ Kaiser Permanente સુપ્વધા પર દદદીના
નાણાકરીય વ્યવસ્ાપન માટ.ે
અમને અહરી કોલ કરો 1-800-390-3507 (TTY 711), સોમવારથી શુક્વાર,
સવારે 8:00 થી સાંજે 5:00 પીએસટરી (Pacific Standard Time, PST).
પછરીના પૃષ્ઠ પર MFA એપપલક્શન
ે
પર સૂપ્ચબદ્ધ માનહતી આપવા માટે તૈયાર રહો.

મહતવનું: જ્ારે મેઇલ અથવા ફકસ
ે
દ્ારા અરજી કરો છો, અથવા તમારરી એપપલક્શનને
ે
વ્યપકતગત રૂપે આપો છો, તયારે કપા
ૃ કરરીને
એપપલક્શનને
ે
્શક્ય તેટલું ભરરી લેવાની ખાતરરી કરો. કોઈ પણ ખૂટતી પ્વગતને કારણે એપલીક્શન
ે
રિરક્યામાં મોરં ુ થઇ ્શકે છે
તમે અરજી કરરો તે પછી શું અપેક્ા રાખવી
અમે તમારરી પૂણ્ગ કરલી
ે એપપલક્શનની
ે
સમીક્ા કયા્ગ પછરી, અમે તમને નીચેના પરરણામોમાંથી એક જણાવીશું:
• તમારરી એપપલક્શન
ે
મંજૂ ર થઈ હતી અને તમને નાણાંંકરીય એવોર્ડ મળ્શે.
• તમારરી એપપલક્શનને
ે
પૂરરી કરવા માટ,ે અમને વધુ માનહતી અથવા કાગળની જરૂર છ,ે જે તમે અમને પોસટમાં મોકલી ્શકો છો અથવા
વ્યપકતગત રૂપે આપી ્શકો છો; આમાં આવકનો પુરાવો અથવા તમારા આઉટ ઓફ પોકટે ખચ્ગની નકલો ્શામેલ હોઈ ્શકે છ.ે
• તમારરી અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી હતી અને ્શા માટે તેને નકારવામાં આવી, તે રકસ્સામાં તમે અમારા નનણ્ગય સામે અપીલ કરરી ્શકો છો.
મદદ િરોઈએ છ?
ે
જો તમને કોઇપણ રિશ્ો હોય અથવા તમને આ અરજી અંગે મદદ જોઈતી હોય તો કપા
ૃ કરરીને કૉલ કરો 1-800-390-3507 (TTY 711),
સોમવારથી શુક્વાર, સવારે 8:00થી સાંજે 5:00 PST. તમે તમારરી નજીકના Kaiser Permanente સ્ાન ખાતે નાણાંંકરીય સલાહકાર
સાથે પણ વાત કરરી ્શકો છો.

તબીબી નાણાકીય સહાયતા (MFA) પ્રોગ્ામ એપ્લકશન
ે
નામ:
જનમ તારરીખ:

તબીબી રકોર
ે ્ડ #:
/

/

સંપક્ડ #: (

)

સામાજજક સુરક્ા નંબર (SSN):

-

-

સરનામું:
્શહર:
ે

રાજ્:

ઝરીપ કોર:

ઘરગથ્ુ કદ: કૌટસબક
ંુ
સભયોની સંખ્ા (તમારરી સાથે) જે તમારા ઘરમાં રહતા
ે હોય. જીવનસાથી અથવા
લાયક ઘરલુ
ે ભાગીદાર, બાળકો, માતાપ્પતા ન હોય તેવા કરટકર
ે ે સંબંધી, વગેરે ્શામેલ હોઈ ્શકે છ.ે

________________

ઘરગથ્ુ આવક (માસસક): બધા ઘરના બધા કૌટસબક
ંુ
સભયોની કલ
ુ આવક. લાગુ પરતા બધા આવક રિકારો ચેક કરો:
રોજગાર આવક / વેતન
નિર્વાહ વ્યય / બાળ સહાયતા
વ્યાપાર આવક / ભારાની સંપત્તિ
પેન્્શન અથવા નિવૃત્તિ/ઍન્યુઈટી
બેકારી લાભ s/ અપંગતા આવક
સો્શિઅલ સિક્યોરિટી / પૂૂરક સરકષા
ુ ્ આવક /
વેટરન્સ લાભો
$_______________
્સવાસ્ય સંભાળ ખચ્ણ: Kaiser Permanente અથવા કોઈપણ અનય આરોગય સંભાળ રિદાતા દ્ારા પૂરરી
પારવામાં આવેલી ઇમરજનસી અથવા તબીબી જરૂરરી સેવાઓ માટે તમને છલલા
ે
12 મનહનાના સમયમાં
થયે કલ
ુ આઉટ-ઓફ-પોકટે ખચ્ગ. તેમાં સહ ચૂકવણી, રીપોઝરીટ, સહ વીમો, અથવા કપાત ચૂકવણી જે
લાયક તબીબી, ફામ્ગસી, અથવા દાંત સેવા માટે થયેલ હોય.
કપા
ૃ કરીને પ્રોગ્ામ માટે અરજી કરતા તમારા ઘરના બધા સભયરોની સૂસચ બનાવરો.
નામ
િનમ તારીખ
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

સંબંધ

$_______________
ે ્ડ #
તબીબી રકરોડ

વીમરો નથી? Kaiser Permanente મદદ કરી શકે છે જો તમારરી પાસે આરોગય સંભાળ કવરજ
ે
નનહ હોય , અમે તમને તમારા પ્વકલપો સમજવા માટે મદદ કરરીશું. જો તમે તમારા પ્વકલપોની ચચા્ગ
કરવા માટે Kaiser Permanente તમારો સંપક્ડ કરે એમ ઈચછતા હોય તો આ બોકસને ચેક કરો.

હા, મારો સંપક્ડ કરો

ૂ ્ગ છે. હંુ એ પણ સ્વીકારં
હંુ આ દ્ારા જાહેર કરં છુ ં કે આ એપપલકે્શનમાં ઉપર જણાવેલ બધી માનહતી સાચી, સચોટ અને દરેક બાબતોમાં સંપણ
છુ ં કે કાય્ગક્મમાં આવરરી લેવામાં ન આવતી તબીબી ચીજો અને સેવાઓ ("બાકરી વધેલી રકમો") માટે Kaiser Foundation Health Plan
and Hospitals અને Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals રિતયે જવાબદાર છુ ં .
સહરી:

તારરીખ:

નોંધ: ફરરલ,
રાજ્ અને ખાનગી તબીબી કાય્ગક્મો જમાં
ે
ે MFA રિોગ્ામ સામેલ છે તે પ્વષે લાયકાત નક્રી કરવા માટે કન્ઝ્મર
ુ ક્રરટ
ે
રરપોરટશિગ એજનસીઓ અને અનય ત્રાનહત પક્કારના માનહતી સ્ોતો પાસેથી Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals ને
માનહતી મેળવવા માટનો
ે હક્ અબાપ્ધત રાખે છ.ે

