
  

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

KAISER PERMANENTE. 

તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા નીતતનો સાર 
Kaiser Permanente  નો તબીબી સહાયતા કાય્યક્રમ (Medical Financial Assistance, MFA) લાયક દદદીઓ માટ નાણાંંકીય સહાયતા પૂરી 
પાડ છ જમને પોતે  Kaiser Permanente  સુવિધામાં મેળિતા અથિા Kaiser Permanente  પ્રદાતા દ્ારા તેઓ જ કટોકટી અથિા તબીબી રીતે 
આિશયક સંભાળ મેળિે છ તેના માટ ચૂકિણી કરિામાં મદદની જરૂર હોય. દદદીઓ ઓનલાઇન, રૂબરૂમાં, ફોનથી અથિા કાગળ પર અરજી કરિા 
સહહતની ઘણી રીતોથી MFA કાય્યક્રમ માટ અરજી કરી શક છ. લાયક થિા માટ દદદીઓએ નીચેની લાયકાતની જરૂરરયાતો પૂરી કરિાની રહશે. 

ે
ે ે ેે

ે ે
ે ે ે ે ે

નાણાંકીય સહાયતા માટે કોણ લાયક છે અને તેની જરૂરરયાતો શું છે? 
કાય્યક્રમ ઓછી આિક ધરાિતા, િીમા િગરના અથિા ગેરલાયક દદદીઓને 
મદદ કર છ જમને તેમની તબીબી સંભાળના પૂણ્ય ક  અમુક હહ્ સા માટ 
ચૂકિણી કરિામાં મદદની જરૂર હોય. સામાનય રીતે, દદદીઓની કલ ઘરગથ્ ુ   
આિક ફડરલ ગરીબી માગ્યદરશશિકાઓ (Federal Poverty Guidelines, 
FPG) ના 400% જટલા અથિા તેનાથી નીચે હોય અથિા તેઓ 
અસામાનયપણે ઊંચો તબીબી ખચ્ય ધરાિતા હોય તયાર તેઓ નાણાંકીય 
સહાયતા માટ લાયક હોય છ. યોગયતા નક્ી કરિા અને અરજી કરિામાં 
મદદ માટ દદદીઓએ નાણાંંકીય સલાહકાર સાથે િાત કરિી જોઈએ. 

ે ે ે ે ે
ુ

ે
ે

ે
ે ે

ે

જઓ તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા માટ લાયક હોય તેિા દે ે દદીઓ પાસેથી 
કટોકટી અથિા અનય તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળ માટે સામાનય રીતે 
બબલ કરિામાં આિતી રકમો (Amounts Generally Billed, AGB)  
થી િધારે ચાજ્જ   િસુલિામાં આિતો નથી. AGB ની માહહતી માટે   
kp.org/mfa/scal જુઓ.  

શું Kaiser Permanente સરકારી અને ખાનગી કાય્યક્રમની યોગયતા 
માટે દદદીઓની તપાસ કરે છે? 
Kaiser Permanente દદદીઓને સંભવિત સરકારી અને ખાનગી કાય્યક્રમો 
ઓળખિામાં મદદ કરે ે ેછ જનાથી તેમની ્િાસ્ય સંભાળ પહોંચની 
જરૂરરયાતોમાં મદદ મળી શકે છે. કોઇપણ સરકારી અથિા ખાનગી ્િાસ્ય 
કિરેજ કાય્યક્રમ માટે લાયક ગણાતા કોઇપણ દદદી આ કાય્યક્રમો માટે અરજી 
કરે તે જરૂરી છે. 

કાય્યક્રમ શું આવરી લે છે? 
તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા કાય્યક્રમ Kaiser Permanente મેરડકલ 
ઑરફસ, હૉસ્પટલ, ફામ્યસી અથિા Kaiser Permanente પ્રોિાઈડર 
દ્ારા પૂરી પાડિામાં આિતી તબીબી રીતે જરૂરી સંભાળને આિરી લે છે. 
જ ેઆિરી લેિામાં આિી નથી તેિી સેિાઓમાં એિા પ્રકારની સેિાઓનો 
સમાિેશ થાય છે જે Kaiser Permanente પ્રોિાઈડર દ્ારા કટોકટીની 
અથિા તબીબી રીતે જરૂરી મનાતી ન હોય તેિી સેિાઓ, બબનફળદ્ રુપતાની 
સારિારો અને સરોગસી સેિાઓ તેમજ ્િાસ્યસંભાળ પ્રીવમયમોનો 
સમાિેશ થાય છે. MFA નીવતમાં િધારે સંપૂણ્ય યાદી કૃપા કરીને જુઓ. 

શું ભાષાની કોઇ સહાયતા છે? 
દભાવિયાઓ તમને કોઇ ખચ્ય વિના ઉપલબધ છ. તબીબી નાણાંંકીય ુ ે
સહાયતા અરજી, નીવત અને આ નીવતનો સાર તમારી ભાિામાં ઉપલબધ 
હોઈ શકે છે. િધુ માહહતી માટે 800-464-4000 પર કૉલ કરો અથિા 
kp.org/mfa/scal ખાતે અમારી િેબસાઈટની મુલાકાત લો. 

¿Se ofrece asistencia con el idioma? 
Hay intérpretes disponibles sin costo para usted. Es 
posible que la solicitud para recibir asistencia financiera 
para los gastos médicos, la póliza y este resumen de la 
póliza estén disponibles en su idioma. Para obtener más 
información, llame al 800-464-4000 o consulte nuestro 
sitio web en kp.org/mfa/scal. 

是否提供語言協助？
可免費為您提供口譯服務。醫療財務援助申請、政策和本
政策摘要均可用您的語言提供。詳情請撥打 800-464-4000
或瀏覽網站 kp.org/mfa/scal。 

શું Kaiser Permanente નાણાંંકીય સહાયતા નીતત ધરાવે છે? 
તમે 800-390-3507, પર કૉલ કરીને Kaiser Permanente ની 
તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા નીવતની મફત નકલની પોસટ ઓફીસ પર 
પોસટ દ્ારા વિનંતી કરી શકો છો, P.O. Box 7086, Pasadena, 
CA 91109-7086, અથિા અમારી િેબસાઈટ જે kp.org/mfa/scal 
પર છે. 

શું મદદની જરૂર છે? 
મદદ માટે અથિા તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા અરજી પ્રરક્રયાઓ વિશે 
પ્રશ્ો હોય તો કૃપા કરીને 800-390-3507 પર કૉલ કરો અથિા કોઇપણ 
Kaiser Permanente ખાતે દાખલ થિાના વિભાગમાં નાણાંંકીય 
સલાહકાર સાથે િાત કરો. 

હું કેવી રીતે અરજી કરી શકું? 
તમે ઘણી રીતે તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા માટ અરજી કરી શકો છો --
ઓનલાઈન પ્રોગ્ામ માહહતીની અરજી કરીને, રૂબરુમાં કાય્યક્રમની વિનંતી 
કરીને, અથિા તો ફોન દ્ારા અથિા તો નીચેનામાંથી કોઇપણ સ્ોતોમાંથી 
કાગળ પર અરજીની :વિનંતી કરીને: 
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● પર ઓનલાઈન kp.org/mfa/scal 
● કોઈ પણ Kaiser Permanente  હૉસ્પટલ ખાતે દાખલ થિાના 

વિભાગમાં નાણાંંકીય સલાહકાર સાથે અથિા તાકીદના વિભાગમાં.  
●	 800-390-3507 પર ફોન કરો  
● ટપાલ દ્ારા (વિના મૂલયે) P.O.  Box  7086, Pasadena, 

CA 91109-7086  
●	 kp.org/mfa/scal ખાતે Kaiser Permanente  કમ્ ુહનરટની 

િેબસાઈટ દ્ારા અરજી ડાઉનલોડ કરો. 

કપા કરીને પૂરી થયેલી અરજીઓ (અરજીની સૂચનાઓમાં જણાિેલા 
બધા જરૂરી દ ત્ાિેજો અને સૂચિેલી માહહતી સહહત) સૌથી નજીકની 
Kaiser Permanente  હૉસ્પટલના દાખલ થિાના અથિા ઈમજનસી   
વિભાગને મોકલો અથિા અરજી આ સરનામે મોકલો: MFA Program, 
P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086. 
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Kaiser Permanente  સુપ્રત થયેલી અરજીઓની સમીક્ા તયાર કરશે 
જ્ાર તે સંપૂણ્ય હોય અને નક્ી કરશે ક તમે Kaiser Permanente   
તબીબી નાણાંંકીય સહાયતા નીવત પ્રમાણે લાયક છો ક નહીં. અધૂરી 
અરજીઓના પરરણામે તમારી MFA અરજીની પ્રરક્રયામાં વિલંબ થઈ શક   
છ અથિા તે નકારિામાં આિી શક છ પરતુ Kaiser Permanente   
અરજદારોને જાણ કરશે અને જરૂરી અંવતમ તારીખ સુધીમાં ખૂટતા 
દ ત્ાિેજો અથિા માહહતી મોકલિાની તક પૂરી પાડશે.  
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