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ບົດສະຫ ຼຸ ບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການແພດ 
ໂຄງການ  ຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການປ່ິນປົວພະຍາດ (Medical Financial Assistance, MFA) ຂອງ  Kaiser Permanente  ໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ  ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທ່ີມີຄຼຸ ນສົມບັດພຽງພ   ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນການຈ່າຍຄ່າປ່ິນປົວສຼຸ ກເສີນ  ຫ ຼື   ມີຄວາມຈ າເປັນ

ທາງການແພດ  ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃນສະຖານທ່ີປ່ິນປົວຂອງ  Kaiser Permanente  ຫ ຼື   ໂດຍຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການປ່ິນປົວຂອງ  Kaiser Permanente . 
ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ  MFA  ດ້ວຍຫ າຍຊ່ອງທາງ  ລວມທັງທາງອອນລາຍ , ດ້ວຍຕົນເອງ , ທາງໂທລະສັບ  ຫ ຼື   ໂດຍການຕຼື່ ມຂ ້

ມ ນ  ແລະ  ການຍຼື່ ນໃບສະໝັກ . ຄົນເຈັບຕ້ອງບັນລຼຸ ໄດ້ຕາມເງຼື່ ອນໄຂໃນການມີສິດໄດ້ຮັບຕ່າງໆຢ ່ ຂ້າງລຼຸ ່ມນ້ີ  ເພຼື່ ອເຮັດໃຫ້ມີຄຼຸ ນສົມບັດພຽງພ  . 
 

ແມ່ນໃຜທ່ີມີສິດເຂ ົ້ າຮ່ວມໂຄງການ Financial Assistance 

ແລະ ມີເງ ່ ອນໄຂທ່ີຕົ້ອງການຫຍັງແດ່? 

ໂຄງການດ່ັງກ່າວຊ່ວຍເຫ ຼື ອຄົນເຈັບທ່ີມີລາຍໄດ້ຕ ່ າ, ບ ່ ມີປະກັນໄພ ຫ ຼື  ດ້ອຍ

ໂອກາດ ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນການຈ່າຍຄ່າດ ແລທາງການແພດ  

ທັງໝົດ ຫ ຼື  ບາງສ່ວນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ຄົນເຈັບມີສິດເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ 

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນ ເມຼື່ ອລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງຄົວເຮຼື ອນຂອງພວກເຂົາ

ແມ່ນຢ ່ ທ່ີ ຫ ຼື   ຕ ່ າກວ່າ 300% ຂອງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມທຼຸກຍາກຂອງ

ລັດຖະບານກາງ (Federal Poverty Guidelines, FPG) ຫ ຼື  ມີຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍດ້ານການປ່ິນປົວທ່ີສ ງກວ່າປົກກະຕິ. ຄົນເຈັບຄວນປຶກສາກັບທ່ີ
ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ເພຼື່ ອກ ານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ ແລະ ການ

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນການສະໝັກ.  

ຄົນເຈັບທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນໃນການປ່ິນປົວ ຈະບ ່

ຖຼື ກຮຽກເກັບຄ່າບ ລິການເກີນຈ ານວນເງິນທ່ີໄດ້ຖຼື ກຮຽກເກັບທ່ົວໄປ 
(Amounts Generally Billed, AGB) ສ າລັບການປ່ິນປົວສຼຸ ກເສີນ  ຫ ຼື   

ມີຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດອຼື ່ ນໆ. ເຂ້ົາເບ່ິງ  kp.org/mfa/wa  ສ າລັບຂ ້
ມ ນກ່ຽວກັບ  AGB . 

Kaiser Permanente ມີການຄັດເລ ອກຄ ນເຈັບ ສ າລັບການມີສິດ

ເຂ ົ້ າຮ່ວມໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊ ນບ  ? 
Kaiser Permanente ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຄົນເຈັບໃນການກ ານົດໂຄງການ

ຄຼຸ ້ມຄອງສຼຸ ຂະພາບຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທ່ີເປັນໄປໄດ້ ທ່ີອາດຈະຊ່ວຍໃນ

ການເຂ້ົາເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການດ ແລສຼຸ ຂະພາບ. ຄົນເຈັບທ່ີຖຼື ກ
ພິຈາລະນາວ່າມີເງຼື່ ອນໄຂເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຄຼຸ ້ມຄອງສຼຸ ຂະພາບຂອງລັດ 

ຫ ຼື  ເອກະຊົນໃດໜ່ຶງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະໝັກ ເຂ້ົາໃນໂຄງການເຫ ົ່ ານ້ັນ.  

ໂຄງການໃຫົ້ການຄ ົ້ມຄອງຫຍັງແດ່ ? 
ໂຄງການ  ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການແພດ  ຄຼຸ ້ມຄອງການປ່ິນປົວ

ທ່ີຈ າເປັນທາງການແພດທ່ີສະໜອງໃຫ້ຢ ່ ທ່ີສ ານັກງານທາງການແພດ, ໂຮງ
ໝ  ,  ຮ້ານຂາຍຢາຂອງ Kaiser Permanente ຫ ຼື   ທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜ ້ ໃຫ້

ບ ລິການປ່ິນປົວຂອງ  Kaiser Permanente . ປະເພດການບ ລິການຕ່າງໆ 

ທ່ີບ ່ ໄດ້ຮັບການຄຼຸ ້ມຄອງປະກອບມີ ການບ ລິການທ່ີບ ່ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ

ວ່າເປັນກ ລະນີສຼຸ ກເສີນ  ຫ ຼື   ຈ າເປັນທາງການແພດ  ໂດຍຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການປ່ິນປົວ

ຂອງ  Kaiser Permanente, ການບ ລິການຮັກສາການມີບຼຸ ດຍາກ ແລະ 

ການອຼຸ ້ມບຼຸ ນ  ພ້ອມທັງເບ້ຍປະກັນການດ ແລສຼຸ ຂະພາບ. ກະລຼຸ ນາເບ່ິງບັນຊີ
ລາຍຊຼື່ ທັງໝົດເພ່ີມຕຼື່ ມໃນນະໂຍບາຍຂອງ MFA. 

ມີການຊ່ວຍເຫ  ອດົ້ານພາສາບ ? 
ມີນາຍແປພາສາໃຫ້ທ່ານໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົມກັບບຼຸ ກຄົນ
ໃດໜ່ຶງ ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກນາຍແປພາສາ, ກະລຼຸ ນາໂທຫາຝ່າຍ
ບ ລິການສະມາຊິກໄດ້ທ່ີ 1-888-901-4636 (TTY: 711) ຫ ຼື  ເຂ້ົາເບ່ິງເວັບ
ໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ທ່ີ kp.org/mfa/wa . 

Kaiser Permanente ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫ  ອດົ້ານ

ການເງິນບ ?  
ທ່ານອາດຈະຂ ເອົານະໂຍບາຍຂອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການ

ແພດ ຂອງ Kaiser Permanente ສະບັບສ າເນົາຂອງທ່ານໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ 
ໂດຍການໂທຫາ 1-888-901-4636 (TTY: 711), ສ່ົງຈົດໝາຍທາງອີ

ເມວໄປທ່ີ medfinassist@kp.org, ຫ ຼື  ເຂ້ົາເບ່ິງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້
ທ່ີ kp.org/mfa/wa. 

ຕົ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອບ ? 

ສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ ຫ ຼື  ສອບຖາມກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການສະໝັກ ການ

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການແພດ, ກະລຼຸ ນາໂທ 1-800-442-4014 
(TTY: 711) ຫ ຼື  ພະນັກງານທ່ີຫ້ອງການດ າເນີນທຼຸລະກິດໃດໜ່ຶງຂອງ 

Kaiser Permanente ຫ ຼື  ບ່ອນເຊັກອິນ.  

ຂົ້າພະເຈ ົ້ າຈະສະໝັກໄດົ້ແນວໃດ? 
ທ່ານສາມາດສະໝັກການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການແພດ ບ ່ ວ່າຈະ

ເປັນທາງອອນລາຍ ຫ ຼື  ຕິດຕ ່ ສະມາຊິກຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການ . 

ຂ ້ ມ ນໂຄງການການຊ່ວຍເຫ ຼື ຂ ້ ມ ນໂຄງການ MFA ແມ່ນມີຢ ່ຈາກແຫ ງ
ຕ່າງໆໃດໜ່ຶງດັງຕ ່ ໄປນ້ີ: 

• ທາງອອນລາຍ ທ່ີ kp.org/mfa/wa 
• ພະນັກງານທ່ີຫ້ອງການດ າເນີນທຼຸ ລະກິດໃດໜ່ຶງຂອງ  

Kaiser Permanente ຫ ຼື  ບ່ອນເຊັກອິນ 
• ໂທຫາ 1-800-442-4014 (TTY: 711) 
• ທາງໄປສະນີ (ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ) ທ່ີ medfinassist@kp.org 
• ດາວໂຫ ດໃບຄ າຮ້ອງຂ ສະໝັກຜ່ານເວັບໄຊຊຼຸມຊົນຂອງ 

Kaiser Permanente ທ່ີ kp.org/mfa/wa.  

ກະລຼຸ ນາສ່ົງໃບສະໝັກທ່ີຕຼື່ ມຂ ້ ມ ນໃສ່ຄົບຖ້ວນແລ້ວ (ລວມທັງເອກະສານ ແລະ 

ຂ ້ ມ ນທ່ີຕ້ອງການທັງໝົດທ່ີລະບຼຸ ໄວ້ໃນຄ າແນະນ າໃນການສະໝັກ) ກັບຄຼື ນ: 

− ສ່ົງດ້ວຍຕົນເອງໄປທ່ີຫ້ອງການດ າເນີນທຼຸລະກິດໃດໜ່ຶງຂອງ  
− Kaiser Permanente ທ່ີຢ ່ ໃກ້ທ່ີສຼຸ ດ ຫ ຼື  ບ່ອນເຊັກອິນ 
− ສ່ົງທາງໄປສະນີໄປທ່ີ: Kaiser Permanente,  

MFA Program, P.O. Box 34584, Seattle,  
WA 98124-1584 

− ສ່ົງແຟັກເຖິງ 1-206-877-0640 

Kaiser Permanente ຈະກວດກາບັນດາຄ າຮ້ອງຂ ສະໝັກທ່ີສ່ົງມາ  
ເມຼື່ ອຕຼື່ ມຂ ້ ມ ນໃສ່ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະ ຈະຕັດສິນວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຕາມ

ນະໂຍບາຍຂອງ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທາງການແພດ ຂອງ 

Kaiser Permanente ຫ ຼື  ບ ່ . ຄ າຮ້ອງຂ ສະໝັກທ່ີບ ່ ຄົບຖ້ວນອາດຈະເຮັດ

ໃຫ້ການດ າເນີນການ ຫ ຼື  ການປະຕິເສດຄ າຮ້ອງຂ ສະໝັກ MFA ຂອງທ່ານ
ມີຄວາມຊັກຊ້າ, ແຕ່ Kaiser Permanente ຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜ ້ ສະໝັກ

ຊາບ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໃນການສ່ົງເອກະສານ ຫ ຼື  ຂ ້ ມ ນທ່ີຂາດຫາຍໄປ ພາຍ

ໃນກ ານົດເວລາທ່ີກ ານົດໄວ້. 
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