
 

 

 

កម្ម វធិីជំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុផ្នែកវវជជសាស្រ ដ្  (MFA) រប្ ់Kaiser Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please recycle. January 2022 



 

កម្ម វធិីជំនួយហរិញ្ញ វត្ថ ុផ្នែកវវជជសាស្រ ដ្  (MFA) រប្ ់Kaiser Permanente 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការជំនួយរង់ថ្លៃបសវាថលទសំុខភាព ឬបវជជរញ្ជជ ថែលអ្នកបានទទួល 
ឬប្រូវបានកំណរ់បពលបែើម្បីទទួលបានពី Kaiser Permanente កម្ម វធីិ កម្ម វធីិជំនួយហិរញ្ញ វរថ ុថននកបវជជសាស្រសដ  (Medical 
Financial Assistance, MFA) ររស់បយើងប្រថហលជាអាចជួយអ្នកបាន។ 

រវបៀបផ្ែលកម្ម វធីិែំវ ើរការ 
• កម្ម វធីិបនេះនតល់ជូននូវ "រង្វា ន់" ជារប ត្ េះអាសននបែើម្បជួីយអ្នកដាក់ពាកយសុំថែលមានលកខណៈសម្បរត ិសម្ប្សរ 
បែើម្បីឲ្យរង់ប្បាក់សប្មារក់ារថលទបំដាយបោងបៅតាម្រប្មូ្វការហិរញ្ញ វរថ ុររស់ពួកបេ។  

• កម្ម វធីិបនេះេឺែំបណើរការសប្មារ់អ្នកជំងឺររស់ Kaiser Permanente ទងំអ្ស ់មិ្នថាអ្នកជាសមាជិកឬអ្រ់បទ។  

• ប្រសិនបរើប្រូវបាននតល់ឱ្យ កម្ម វធីិបនេះនឹងធានាទងំស្្ងុ ឬវោយផ្នែកវលើការ្វស្រ រ្ ោះរន្ទា ន់ 
ឬការថលទចំំបាច់ថននកបវជជសាស្រសតពីអ្នកនតល់បសវា Kaiser Permanente ឬបៅតាម្ម្នា ីរ Kaiser Permanente 
សប្មារ់រយៈបពលជាក់លាក់។  

វធវ ើែូចវម្េចវ ើបមានលកខ ៈ្ម្បត្េិស្រប់ស្ាន ់
អ្ែកស្ត្វូផ្ត្បំវេញតាម្លកខខ ឌ មួ្យកន ុងចំវោម្លកខខ ឌ ត្ស្ម្វូែូចខាងវស្កាម្៖ 

1. ចំណូលប្េួសារសរុរររស់អ្នកេឺមិ្នបលើសពី 400% ថ្នកប្មិ្រភាពប្កីប្កររស់សហព័នធ បទ។ 

ស្ប្ិនវបើ ំហំ 
ស្រួសាររប្់ 

អ្ែកមានចំនួន៖

វាលការ ៍ផ្ នាកំស្ម្ិត្ភាេស្កីស្ករប្់្ហេ័នធឆ្ែ ំ 2022 

រ វ្ ន់ 100% ្ស្មាប់ 
ស្ាក់ចំ ូលស្រួសារែុល 

ស្បចំឆ្ែ ំ ឬទបជាង 200% 
ននវាលការ ៍ផ្ នាកំស្មិ្ត្ 
ភាេស្កីស្ករប្់្ហេ័នធ

រ វ្ ន់ 75% ្ស្មាប់ 
ស្ាក់ចំ ូលស្រួសារែុល 
ស្បចំឆ្ែ ំរវាង 201% និង  
300% ននវាលការ ៍ 

ផ្ នាកំស្មិ្ត្ភាេស្កីស្ករប្់ 
្ហេ័នធ

រ វ្ ន់ 50% ្ស្មាប់ 
ស្ាក់ចំ ូលស្រួសារែុល 
ស្បចំឆ្ែ ំរវាង 301% និង  
350% ននវាលការ ៍ 
ផ្ នាកំស្មិ្ត្ភាេស្កីស្ក 

រប្់្ហេ័នធ

រ វ្ ន់ 25% ្ស្មាប់ 
ស្ាក់ចំ ូលស្រួសារស្បចំឆ្ែ ំ 
រវាង 351% និង 400% នន 
វាលការ ៍ផ្ នាកំ 

ស្មិ្ត្ភាេស្កីស្ករប្់្ហេ័នធ  

1 $27,180 $40,770 $47,565 $54,360 

2 $36,620 $54,930 $64,085 $73,240 

3 $46,060 $69,090 $80,605 $92,120 

4 $55,500 $83,250 $97,125 $111,000 

5 $64,940 $97,410 $113,645 $129,880 

6 $74,380 $111,570 $130,165 $148,760 

សូម្ចូលបៅបេហទំព័រ aspe.hhs.gov/poverty បែើម្បរីក បោលការណ៍ថណន្ទសំប្មារ់ប្េួសារធំៗ។ 

2.  ការចំ្យបលើការថលទសំខុភាពបចញពីបោប ៉ៅ ររសអ់្នកសប្មារ់ភាពអាសនន  ឬការថលទចំំបាច់រន្ទា ន់ខាងបវជជសាស្រសត  
ការថលទបំធមញ និងថាន  ំកន ុងរយៈបពល 12 ថខ េឺបសម ើ ឬបប្ចើនជាង 10% ថ្នប្បាក់ចំណូលប្េួសារសរុរររស់អ្នក។ 
O  ការចំ្យបចញពីបោប ៉ៅ រមួ្រញ្ច លូទងំការជួយរង់ ការជួយធាន្ទរ៉ា រ់រង និងការទូទរ់ការ់កងបនេងៗ។  
O  ការចំ្យបចញពីបោប ៉ៅ មិ្នររ់រញ្ច លូការរង់ប្បាក់ន្ទន្ទសប្មារ់ថននការសុខភាពររស់អ្នកផ្ទា ល់បទ 
ែូចជារុពាលាភប្រចថំខ 
ររស់អ្នកជាបែើម្។ 

ស្ប្ិនវបើអ្ែកម្ិនមានការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាេវ  អ្ែកអាចស្ត្វូានត្ស្ម្វូឱ្យោក់ពាកយ្ុំ។ 

• បដាយសារកម្ម វធីិ MFA នតល់ជូនថរការនតល់រង្វា ន់ហិរញ្ញ វរថ ុរប ត្ េះអាសនន  
ែូបចនេះបយើងអាចរប្មូ្វឱ្យអ្នកប្រូវដាក់ពាកយសុំការធាន្ទរ៉ា រ់រង  
ថែលនឹងធាន្ទរ៉ា រ់រងអ្នកកន ុងរយៈបពលថវង។ វាអាចរមួ្រញ្ច លូទងំកម្ម វធីិសុខភាពសាធារណៈ 
ឬឯកជនបនេងបទៀរថែលអ្នកអាចមាន 
លកខណៈសម្បរត ិទទួលបាន - ែូចជា Medicaid ឬថននការឧររថម្ភធនថែលមានបៅបលើទីនារធាន្ទរ៉ា រ់រងសខុភាព។  

• បយើងអាចបសន ើឲ្យអ្នករង្វា ញបយើងនូវភសត ុតាងថែលអ្នកបានដាក់ពាកយសំុកន ុងកម្ម វធីិទងំបនេះ 
ឬភសត ុតាងថែលអ្នកប្រូវបានយល់ប្ពម្ ឬ 
រែិបសធ។ រ៉ៅុថនតអ្នកបៅថរអាចទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វរថ ុពីកម្ម វធីិ MFA 
ខណៈបពលរង់ចំបសចកត ីសបប្ម្ចពីកម្ម វធីិទងំបនេះបនេងបទៀរ។  

មាន្ ួំរផ្ម្នវ ? 

សប្មារ់ព័រ៌មានរថនថម្អំ្ពីេុណសម្បរត ិប្េរ់ប្ោន់ទទួលបានកម្ម វធីិ MFA ឬ បែើម្បីែឹងអំ្ពីបសវាថលទសុំខភាពមួ្យ្ 

ថែលវាប្រូវ 

រង់ប្បាក សម្ចលបម្ើលបេហទំព័រ www.kp.org/mfa/nw បៅទរស័ពម្កបលខ 1-800-813-2000 (TTY 711)។ ់ ូ ូ ូ ា

សប្មារ់ព័រ៌មានរថនថម្អំ្ពីការធាន្ទរ៉ា រ់រងថននកសុខភាព សូម្បៅទូរស័ពាម្កពួកបយើងតាម្រយៈបលខ 1-800-479-5764 

(TTY 711)។ 

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


 

 

រវបៀបោក់ពាកយ 
ប្រសិនបរើអ្នករំបពញតាម្លកខខណឌ ថ្នសិទធិទទួលបាន អ្នកអាចដាក់ពាកយតាម្វធីិទងំបនេះបាន។ 

 

 
តាម្អ្ុីនវធើ តិ្ 

• រំបពញសំណំុពាកយសុំ MFA តាម្អីុ្នបធើណិរបៅបេហទំព័រ www.kp.org/mfa/nw 

• ប្រូវបប្រៀម្ខល នួបែើម្បីនតល់នូវព័រ៌មានទងំអ្ស់ថែលបានដាក់បៅបលើពាកយសុំ MFA 

បៅទំព័ររន្ទា រ់។ 

 

 

 

ជួបជាមួ្យ 

អ្ែកស្បឹកាវោបល់ 

ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

• ជួរជាមួ្យអ្នកប្រឹកាបោរល់ថននកហិរញ្ញ វរថ ុបៅអ្ោរ្មួ្យថែលបយើងបានកំណរ់ 

ថ្លៃច័នាែល់ថ្លៃសបុ្ក បមា៉ៅ ង 8:30 ប្ពឹក ែល ់5:00 លាៃ ច បមា៉ៅ ងសដ ង់ដារបា៉ៅ សុីហា ិក 

(Pacific Standard Time, PST)។ 

• ប្រូវបប្រៀម្ខល នួបែើម្បីនតល់នូវព័រ៌មានទងំអ្ស់ថែលបានដាក់បៅបលើពាកយសុំ MFA 

បៅទំព័ររន្ទា រ់។ 

 

 
្ូម្ ូរ្័េទម្កវយើង 

• ទូរស័ពាម្កបយើងតាម្រយៈបលខ 1-800-813-2000 (TTY 711), ថ្លៃច័នាែល់ថ្លៃសបុ្ក 

បមា៉ៅ ង 8:30 ប្ពឹកែលប់មា៉ៅ ង 5:00 លាៃ ច PST។ 

• ប្រូវបប្រៀម្ខល នួបែើម្បីនតល់នូវព័រ៌មានទងំអ្ស់ថែលបានដាក់បៅបលើពាកយសុំ MFA 

បៅទំព័ររន្ទា រ់។ 

 

 
្ូម្វនញើវាជា្បំុស្ត្ 

• សូម្រំបពញពាកយសំុកម្ម វធីិ MFA បៅបលើទំព័រែូចខាងបប្កាម្។ 

• បនញើពាកយសុថំែលបានរំបពញជូនបៅ៖ 

Kaiser Permanente MFA Program 

500 NE Multnomah St. 

Portland, OR 97236 

 

 

 

វនញើ ូរសារ 
• សូម្រំបពញពាកយសំុកម្ម វធីិ MFA បៅបលើទំព័រែូចខាងបប្កាម្។ 

• បនញើទូរសារនូវពាកយសុំថែលបានរំបពញចរ់ររស់អ្នកបៅ 877-829-3547។ 

 

 

 

យកវាម្កោក់ផ្ទទ ល ់

• សូម្រំបពញពាកយសំុកម្ម វធីិ MFA បៅបលើទំព័រែូចខាងបប្កាម្។ 

• សូម្យកសុំររស់អ្នកថែលបានរំបពញរចួជាមួ្យនឹងរុេគលិកចុេះប ម្ េះ (ការចុេះប ម្ េះ) 

បៅឯអាោរ Kaiser Permanente ្មួ្យ។ សប្មារក់ារមានសំណួរអំ្ពី MFA 

សូម្បៅទូរស័ពាបៅកាន់ថននកបសវារបប្ម្ើសមាជិកបលខ 503-813-2000។ 

្ំខាន់៖ បៅបពលដាក់ពាកយតាម្អ្នឡាញ សំរុប្រ ឬទូរសារ ឬយកពាកយសុំររស់អ្នកម្កដាក់បដាយផ្ទា ល់ 
សូម្ប្បាកែថាអ្នករំបពញពាកយសុំឲ្យបានលអតាម្ថែលអ្នកអាចបធា ើបាន។ 
ព័រ៌មាន្ថែលោម នអាចពនាបពលែបំណើរការថ្នការដាក់ពាកយបាន។  

អ្វ ីផ្ែលស្ត្វូរំេឹង កុបនាទ បេី់អ្ែកោកព់ាកយ្ុំ 
រន្ទា រ់ពីបយើងពិនិរយបម្ើលពាកយសុំថែលបានរំបពញចរ់ររស់អ្នក បយើងនឹងប្បារ់អ្នកឱ្យែឹងលទធនលមួ្យែូចខាងបប្កាម្៖ 

• ពាកយសុំររស់អ្នកប្រូវបានយល់ប្ពម្បហើយអ្នកនឹងទទួលបានលិខិរជូនែំណឹងការនតល់ហិរញ្ញ វរថ ុ។ 

• បែើម្បីរបំពញពាកយសុំររសអ់្នក បយើងប្រូវការព័រ៌មានរថនថម្ ឬប្កដាសសាន ម្ ថែលអ្នកអាចបនញើម្កបយើងជាសំរុប្រ 
ឬយកម្កឲ្យបយើងបដាយផ្ទា ល់។ បនេះអាចរមួ្រញ្ច លូនូវភសត ុតាងថ្នប្បាក់ចំណូល 
ឬសំបៅចម្ៃងថ្នការចំ្យបចញពីបោប ៉ៅ ររស់អ្នក។ 

• ពាកយសុំររស់អ្នកប្រូវបានរែិបសធ និងមូ្លបហរុថែលវាប្រូវបានរែបិសធ 
ថែលកន ុងករណីបន្ទេះអ្នកអាចរត ឹងឧទធរណ៍ការសបប្ម្ចចិរតររស់បយើងបាន។ 

ស្ត្វូការជំនួយ? 
ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ្មួ្យ ឬប្រូវការជំនួយកន ុងការដាក់ពាកយសុំបនេះ សូម្ទូរស័ពាបៅ 1-800-813-2000 (TTY 711) 
ថ្លៃច័នា រហូរែល់ថ្លៃសុប្ក បមា៉ៅ ង 8:30 ប្ពឹក ែល ់បមា៉ៅ ង 5:00 លាៃ ច PST។

 

 

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


 

ពាកយ្ំុកម្ម វធិីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុវវជជសាស្រ េ្  (MFA) 

 ប ម្ េះ  កំណរ់ប្តាបវជសាស្រស #៖ ជ ដ   

ថ្លថខឆំ្កំបណើរ៖ ៃ ន  / /  បលខទក់ទង៖ ( )   បលខសនិសុខសងម្ (SSN)៖ ដ គ  - -  

 អាសយដាា ន៖ 

ទីប្កងុ៖   រែ៖  ា  ហេីរកែ៖ ុ ូ  

 ំហំស្រួសារ៖ ចំនួនសមាជកិប្េួសារ (រមួ្ទងំអ្នក) ថែលរស់បៅកន ុងនាេះ ររស់អ្នក។ 

អាចររ់រញ្ច លូទងំរត ី/ 

ប្រពនធ  ឬថ្ែេូកន ុងនាេះថែលមានសិទធិ កូនៗ ញារិសន្ទត នអ្នកថលទ ំ

ថែលមិ្នថម្នជាឪពុកមាដ យ ។ល។

 

  

ចំ ូលស្រួសារ (ស្បចផំ្ខ)៖ ប្បាក់ចំណូលសរុរសប្មារ់សមាជិកប្េួសារទងំអ្ស់បៅកន ុង 

ប្េួសារ។ សូម្េូសប្របភទប្បាក់ចំណូលទងំអ្ស់ថែលពាក់ព័នធ ៖  

 ប្បាក់ចំណល/ប្បាក់ឈ្លការង្វរ ូ ន ួ  ់ ច ថ ភ ូ
 

 

ប្បាក់ចំណលពាណជិកម្/អ្ចលនប្ទពយ

ជល  

ូ ជ ម

ួ

 ត ៍

ូ ត ៍ ់ ន ំ

 

 អ្រប្របោជនថនកោនការង្វរបធ/ 

ប្បាក់ចំណលពិការភាព 

ប្បាកអាោរកិច/ការឧររម្កន 

ប្បាក់បសាធននិវរន 

ឬប្បាក់ចលនិវរន/ប្បាករំ្ច់ឆ្ 

ប្បាក់ចំណលសនិសុខសងម្/ថនក 

សនិសុខរថនម្/អ្រប្របោជនថនកអ្រីរយុទ

ជន 

ថ ៍ ន ម ា ើ

ូ

 ូ ត គ ន

ត ថ ថ ៍ ន ធ
_____________________$   

ការចំោយវលើការផ្ែទំ្ ខុភាេ៖ ការចំ្យបចញពីបោប ៉ៅ សរុរមានបលើសពរីយៈបពល 12 ថខ  

សប្មារ់បសវាសបស្រង្វគ េះរន្ទា ន់ ឬបសវាចំបាច់ខាងបវជជសាស្រសត ថែលប្រូវបាននតល់បដាយ 

Kaiser Permanente ឬអ្នកនតល់បសវាថលទសំុខភាពបនេងបទៀរ។ 

អាចររ់រញ្ច លូទងំប្បាក់ជួយរង់ ប្បាក់របញ្ញ ើ ការសហការថ្លៃធាន្ទរ៉ា រ់រង 

ឬការទូទរ់ថែលអាចការ់កងបានសប្មារ់បសវាកម្មបវជជសាស្រសត  ឱ្សលសាថ ន 

ឬបសវាបធមញថែលមានសិទធទិទួលបាន។  

 

 $ 

្ូម្រយនាម្្មាជិកទងំអ្្់កន ុងស្រួសាររប្់អ្ែកផ្ែលោកព់ាកយ្ស្មាប់កម្ម វធិីវនោះ។ 

វ ម្ ោះ នែៃផ្ខឆ្ំកំវ ើត្ ែ  ំនាក់ ំនង វលខក ំត្់ស្តាវវជសាស្រ្ ជ េ

   / /      

   / /      

   / /      

   / /      

   / /      

ម្ិនមានការធានារ៉ា បរ់ង? Kaiser Permanente អាចជួយាន។ 

ប្រសិនបរើអ្នកមិ្នមានការធាន្ទរ៉ា រ់រង  

ការថលទសំុខភាពបទ បយើងអាចជួយអ្នកឱ្យយល់អំ្ពជីបប្ម្ើសររស់អ្នកបាន។ 

សូម្េូសកន ុងប្រអ្រ់បនេះ  

ប្រសិនបរើអ្នក ចង់ឱ្យ Kaiser Permanente 

ទក់ទងអ្នកបែើម្បីពភិាកាអំ្ពីជបប្ម្ើសររស់អ្នក។ 

 

 បាទ/ចស សូម្ទក់ទងខុ្ ំ

ខំុ្សូម្ប្រកាសបដាយសម្បលថា រល់ព័រ៌មានទងំអ្ស់ ថែលមានថចងខាងបលើបៅកន ុងពាកយសំុបនេះ េឺជាព័រ៌មានពិរ និងប្រឹម្ប្រូវ 

និងបពញបលញទងំប្សងុ។ ខំុ្ក៏ទទួលសាគ ល់ និងយល់ប្ពម្នងថែរថា ខំុ្មានការទទួលខុសប្រូវចំបពាេះថននការសុខភាពមូ្លនិធិ 

Kaiser Foundation Health Plans and Hospitals សប្មារ់ចំនួនទឹកប្បាក់ទងំអ្ស់ថែលជំពាក់ Kaiser Foundation Health 



 

Plans and Hospitals និងម្នា ីរបពទយសប្មារ់នលិរនល និងបសវាបវជជសាស្រសត  ថែលមិ្នមានលកខណៈសម្បរតបិៅបប្កាម្កម្មវវធីិបនេះ 

("ចំនួនទឹកប្បាក់ថែលបៅបសសសល់")។ 

ហរបលខា៖  ថ  កាលររបចទ៖ ិ េ   

ចំោំ៖ Kaiser Foundation Health Plan and Hospitals រកាសិទធិបប្រើព័រ៌មានពីភាន ក់ង្វររយការណ៍ឥណទនអ្នកបប្រើប្បាស់ 

និងប្រភពព័រ៌មានភាេីទីរីបនេងបទៀរបែើម្បីកំណរ់ពីលកខណៈសម្បរត ិទទួលបានកម្ម វធីិបវជជសាស្រសត  សហព័នធ  រែា និងឯកជន 

រមួ្ទងំកម្ម វធីិ MFA។ 
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