
 

ဆဆေးဘကဆ် ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးဆ ာကပ် ံ့မှု ဆပေါ်လစီ အကျဉေးချျုပ် 

Kaiser Permanente ၏  ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှု   ( Medical Financial Assistance, MFA )အစီအစဉ်သည်  Kaiser Permanente ဆဆေးရ ို သ ို ံ့မဟိုတ်  

Kaiser Permanente ပ ံ့ပ ိုေးသမူ ှရရှ ဆသာ  အဆရေးဆပေါ်  သ ို ံ့မဟိုတ်  ဆဆေးကိုသမှု  လ ိုအပဆ်သာ ဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှုအတွေက် ဆပေးဆဆာငရ်န ်လ ိုအပ်သညံ့်  အရည်အချငေ်းပပညံ့မ်ှီဆသာ  လူနာမျာေးအတွေက်  
ဆငွေဆ ကေးအဆ ာက်အပ ံ့ဆပေးသည်။ လူနာမျာေးသည်  MFA  အစအီစဉ်အတွေက် အွေနလ် ိုငေ်းမှပြစ်ဆစ၊  လူက ိုယ်တ ိုငပ်ြစ်ဆစ၊  ြိုနေ်းပြငံ့ပ်ြစဆ်စ၊ သ ို ံ့မဟိုတ် ဆလ ာက်လ ာက ို  ပြညံ့စ်ွေက်၍  
တငပ်ခငေ်းပြငံ့လ်ည်ေးဆကာငေ်း နည်ေးလမ်ေးမျာေးစွောပြငံ့ ်ဆလ ာက် ာေးန ိုငသ်ည်။ လူနာမျာေးသည်  အရည်အချငေ်းပပညံ့မ်ှီရနအ်တွေက်  ဆအာက်ဆြာ်ပပပါ  အရည်အချငေ်းပပညံ့မ်ှီဆသာ လ ိုအပခ်ျက်မျာေးနငှံ့ ် 
က ိုက်ညီရမည်။ 

မည်သသူည် ဆငွေဆ ကေးအဆ ာကအ်ပ ံ့အတွေက ် အရည်အချငေ်းပပညံ့်မီပပီေး  
လ ိုအပ်ချကမ်ျာေးမ ာ အဘယ်နည်ေး။   
အစအီစဉ်သည်  ဝငဆ်ငွေနည်ေးပါေးသူ၊  အာမခ မရှ ဆသာ  သ ို ံ့မဟိုတ် ဝနဆ်ဆာငမ်ှု  
မလ ိုဆလာက်ဆသာ လူနာမျာေးအာေး သူတ ို ံ့၏  ဆဆေးကိုသမှု  အာေးလ ိုေး  သ ို ံ့မဟိုတ်  
တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငေ်းအတွေက် ဆပေးဆချရာတွေင ် အဆ ာက်အပ ံ့ လ ိုအပဆ်သာ လူနာမျာေးက ို  
ကူညီသည်။ ဆယဘိုယျအာေးပြငံ့ ်လူနာမျာေး၏ စိုစိုဆပါငေ်း အ မ်ဆ ာငစ်ိုဝငဆ်ငွေသည်  
ြက်ဒရယ်ဆငေ်းရဲနွေမ်ေးပါေးမှု လမေ်းည နခ်ျက်မျာေး (Federal Poverty Guidelines,  

FPG)  ၏  300 % ဆအာက်တွေငရ်ှ လ င ် သ ို ံ့မဟိုတ်  ပ ိုမှနမ်ဟိုတ်ဆသာ ဆဆေးဝါေးကိုသမှု  
ကိုနက်ျစရ တ် ပမငံ့မ်ာေးမှုမျာေးရှ ဆသာအခါ လူနာမျာေးသည် ဆငွေဆ ကေးအဆ ာက်အပ ံ့  
ရရှ န ိုငသ်ည်။ အရည်အချငေ်းပပညံ့မ်ှီမှုက ို  ဆ ိုေးပြတ်ရနန်ငှံ့ ် ဆလ ာက် ာေးမှုက ို  
ကူညီရနအ်တွေက်  လူနာမျာေးသည ် ဘဏ္ဍာဆရေး  အတ ိုငပ်ငခ် နငှံ့ ်ဆဆွေေးဆနွေေးသငံ့သ်ည်။   

ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးအဆ ာက်အပ ံ့အတွေက် အရည်အချငေ်းပပညံ့်မဆီသာ  
လူနာမျာေးသည် အဆရေးဆပေါ် သ ို ံ့မဟိုတ်  အပခာေး ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပဆ်သာ  
ဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှုအတွေက်  ဆယဘိုယျအာေးပြငံ့ ်ဆငွေဆတာငေ်းခ ဆသာ ပမာဏ   

(Amounts Generally Billed, AGB)   က်မပ ိုပါ။  AGB အချက်အလက်အတွေက်  

kp.org/mfa/wa တွေငြ်တ်ရှုပါ။   

Kaiser Permanente  သည်  လူနာမျာေးအာေး  အမျာေးပပည်သနူ ငံ့ ်ပိုဂ္ဂလ က  
အစအီစဉမျာေးအတွေက ် အရည်အချငေ်းပပညံ့မီ်မှု  ရ  မရ   စစ်ဆဆေးဆပေးပါသလာေး။   

Kaiser Permanente သည် ကျနေ်းမာဆရေးဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှု လက်လှမေ်းမမီှု  
လ ိုအပခ်ျက်မျာေးက ို ကူညီလ မံ့မ်ညံ့ ် အမျာေးပပည်သူနငှံ့ ်ပိုဂ္ဂလ က ကျနေ်းမာဆရေးဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှု  
အစအီစဉ်မျာေးက ို ဆြာ် ိုတ်ရန ်လူနာမျာေးက ို ကူညီဆ ာက်ပ ံ့ဆပေးသည်။  အမျာေးပပည်သူနငှံ့ ် 
ပိုဂ္ဂလ က  ကျနေ်းမာဆရေးအစီအစဉ်မျာေးအတွေက် အရည်အချငေ်းပပညံ့်မသီည်ဟို ယူဆရဆသာ  
လူနာသည်    ို အစအီစဉ်မျာေးက ို ဆလ ာက် ာေးရန ်လ ိုအပသ်ည်။   

အစအီစဉက  ဘာဆတွေ  အကျ ျုေးဝငသ်လဲ။   
ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးအဆ ာက်အပ ံ့ အစီအစဉ်သည် Kaiser Permanente  
ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ရ ိုေး၊ ဆဆေးရ ို ၊ ဆဆေးဆ ိုင ် သ ို ံ့မဟိုတ်  Kaiser Permanente  
ပ ံ့ပ ိုေးဆပေးသကူ  ဆပေးသညံ့ ်ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ  လ ိုအပဆ်သာ  ဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှုမျာေးနငှံ့ ် 
အကျ  ေးဝငသ်ည်။  အဆ ိုပါ Kaiser Permanente  ပ ံ့ပ ိုေးသမူ ှ အဆရေးဆပေါ်  သ ို ံ့မဟိုတ်  
ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်ဆသာ ဝနဆ်ဆာငမ်ှုမျာေးဟို မယူဆဆသာ၊ မျ  ေးမပွောေးန ိုငပ်ခငေ်း  
ကိုသမှုမျာေးနငှံ့ ်အငာှေးဝနဆ်ဆာငမ်ှု လိုပ်ငနေ်းမျာေးအပပင ် ကျနေ်းမာဆရေးဆစာငံ့ဆ်ရှာက်မှု  
ပရီမယီ မျာေး မပါဝငဆ်သာ  ဝနဆ်ဆာငမ်ှု  အမျ  ေးအစာေးမျာေး  အပါအဝငတ် ို ံ့သည်  
အကျ  ေးမဝငပ်ါ။  MFA မဝူါဒရှ  ပ ိုမ ိုပပညံ့စ် ိုဆသာ  စာရငေ်းက ို   ကညံ့ပ်ါ။   

ဘာသာစကာေး  အကူအညီ  ရ  ပါသလာေး။   
သငံ့အ်တွေက်  စကာေးပပနမ်ျာေးအာေး  အခမဲံ့  ဆပေးန ိုငပ်ါသည်။  သငသ်ည်  
စကာေးပပန၏်အကူအညီပြငံ့ ်တစ်စ ိုတစဦ်ေးနငှံ့ ် စကာေးဆပပာဆ ိုလ ိုပါက  
အြွေဲွဲ့ဝငဝ်နဆ်ဆာငမ်ှုမျာေး 1-888-901-4636 (TTY: 711) သ ို ံ့ဆခေါ်ဆ ိုပါ သ ို ံ့မဟိုတ်  
ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့၏ဝက်ဘ်ဆ ိုဒ ် kp.org/mfa/wa တွေင ်ဝငဆ်ရာက် ကညံ့်ရှုပါ။ 

၎ငေ်း Kaiser Permanente တွေင ်ဆငွေဆ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှု မဝူါဒ ရ  ပါသလာေး။  
သငသ်ည် Kaiser Permanente ၏ ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှု မူဝါဒ၏ 

မ တတ ူက ို 1-888-901-4636 (TTY: 711) က ိုြိုနေ်းဆခေါ်ဆ ိုပခငေ်း၊ medfinassist@kp.org 

သ ို ံ့ အီေးဆမေးလ်ပ ို ံ့ပခငေ်း သ ို ံ့မဟိုတ် ကျွန်ိုပတ် ို ံ့၏ ဝက်ဘ်ဆ ိုက် kp.org/mfa/wa က ို 

ဝငဆ်ရာက် ကညံ့ရ်ှု ပခငေ်းပြငံ့ ်အခမဲံ့ဆတာငေ်းခ န ိုငပ်ါသည်။ 

အကအူညီ လ ိုအပ်ပါသလာေး။  

ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးအဆ ာက်အပ ံ့ ဆလ ာက် ာေးမှု လိုပင်နေ်းစဉ်နငှံ့ ်ပတ်သက်သညံ့် 

အကူအညီ သ ို ံ့မဟိုတ် ဆမေးခွေနေ်းမျာေးအတွေက်၊ ဆကျေးဇူေးပပ ၍ 1-800-442-4014 (TTY: 711) 

သ ို ံ့ဆခေါ်ဆ ိုပါ၊ သ ို ံ့မဟိုတ် မည်သညံ့် Kaiser Permanente ဆဆေးရ ို စီေးပွောေးဆရေးရ ိုေး သ ို ံ့မဟိုတ် 

ဝငခ်ွေငံ့ဌ်ာနမဆ ိုရှ  ဝန ်မ်ေးနငှံ့ ်စကာေးဆပပာဆ ိုပါ။ 

ကျွန်ဆတာ် မည်သ ို ံ့ ဆလ ာက ်ာေးရမည်နည်ေး။  

ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ ဆငွေဆ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှုက ို အွေနလ် ိုငေ်းမတှဆငံ့ ်သ ို ံ့မဟိုတ် 

အြွေဲွဲ့ဝငဝ်နဆ်ဆာငမ်ှုမျာေးက ို ဆက်သွောေးပခငေ်းမှ တဆငံ့ ်ဆလ ာက် ာေးန ိုငပ်ါသည်။  

MFA အစီအစဉ် အချက်အလက်မျာေးက ို ဆအာက်ပါဆနရာမျာေးတွေင ်ရရှ န ိုငပ်ါသည်။  

• အွေနလ် ိုငေ်းရှ  kp.org/mfa/wa 

• မည်သညံ့ ်Kaiser Permanente ဆဆေးရ ိုတွေငေ်းရှ  စီေးပွောေးဆရေးရ ိုေးခနေ်း သ ို ံ့မဟိုတ် 

ဝငခ်ွေငံ့ဌ်ာနမဆ ိုရှ  ဝန ်မ်ေး။ 

• 1-800-442-4014 (TTY: 711) သ ို ံ့ ဆခေါ်ဆ ိုပါ 

• အီေးဆမေးလ ပစ်ာ medfinassist@kp.org တွေင ်စာပြငံ့ ်(အကိုနအ်ကျ မရှ ဘဲ) 

• ဆလ ာက်လ ာက ို Kaiser Permanente လူမှုအသ ိုငေ်းအဝနေ်း ဝက်ဘ်ဆ ိုက်မှတဆငံ့ ်

kp.org/mfa/wa တွေင ်ကူေးယူပါ။  

ဆကျေးဇူေးပပ ၍ ပပေီးပပညံ့်စ ိုဆသာ ဆလ ာက်လ ာမျာေး (ဆလ ာက်လ ာလမေ်းညွေနခ်ျက်မျာေးတွေင ်

ဆြေါ် ပပ ာေးဆသာ လ ိုအပ်ဆသာ စာရွေက်စာတမ်ေးမျာေးနငှံ့ ်အချက်အလက်အာေးလ ိုေး အပါအဝင)်  

− အနေီးဆ ိုေး Kaiser Permanente ဆဆေးရ ို စီေးပွောေးဆရေးရ ိုေးခနေ်း သ ို ံ့မဟိုတ် ဝငခ်ွေငံ့ဌ်ာနသ ို ံ့ 

လူက ိုယ်တ ိုင ်ပြစ်ဆစ 

− Kaiser Permanente, MFA Program,  
P.O. Box 34584, Seattle, WA 98124-1584 သ ို ံ့စာပြငံ့ ်ပြစဆ်စ 

− 1-206-877-0640 သ ို ံ့ ြက်စပ်ြငံ့ ်ပ ို ံ့ပါ။ 

Kaiser Permanente သည် တငသ်ွေငေ်းဆသာ ဆလ ာက်လ ာမျာေးက ို ပပေီးပပညံ့်စ ိုဆသာအချ နတ်ွေင ်

ပပနလ်ည်သ ိုေးသပလ် မံ့မ်ည်ပြစပ်ပေီး Kaiser Permanente ဆဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဆငွေဆ ကေးဆ ာက်ပ ံ့မှု ဆပေါ်လစအီရ သငအ်ာေး အရည်အချငေ်းပပညံ့်မမီှု ရှ မရှ က ို 

ဆ ိုေးပြတ်လ မံ့်မည်။ မပပညံ့စ် ိုဆသာ ဆလ ာက်လ ာမျာေးသည ်သင၏် MFA ဆလ ာက် ာေးမှု 

လိုပင်နေ်းစဉ်က ို  ကန ံ့ ်ကာပခငေ်း သ ို ံ့မဟိုတ် ပငငေ်းပယ်ပခငေ်း ရှ ဆစန ိုငသ်ည်၊ သ ို ံ့ဆသာ် 

Kaiser Permanente သည် လ ိုအပဆ်သာ ဆနာက်ဆ ိုေးသတ်မှတ်ရက်အရ ဆပျာက်ဆ ိုေးဆနဆသာ 
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