
بخشC:  واجد شرایط بودن برای “مدیکل” )MEDI-CAL( )اگر در حال حاضر تحت پوشش “مدیکل”  قرار ندارید باید این بخش را تکمیل نمایید.(

اگر قبال برای دریافت “مدیکل” درخواست کرده اید و نامه پذیرش درخواست، رد یا معوق ماندن آن را دریافت کرده اید، لطفاً نامه مربوطه را همراه 
با درخواست  تکمیل شده “ام اف ِای پی” )MFAP( ارائه کنید. 

اگر پاسخ شما به هر یک از سؤاالت زیر مثبت است، با دفتر محلی تأمین اجتماعی در کانتی محل سکونت خود تماس بگیرید.
 خیر ...........................................................................................................................  بله  • آیا زیر 21 سال یا باالی 65 سال سن دارید؟

 /)SSI( )”اس اس آی“( )Supplemental Security Income( ”آیا در حال حاضر برای دریافت “ ساپلیمنتری سکیوریتی اینکام • 
 خیر .....................  بله  “استیت ساپلیمنتال پیمنت” )State Supplemental Payment( )“اس اس پی”( )SSP( یا بیمه معلولین ثبت نام کرده اید؟

• آیا در  برنامه “کل ُورکز” )CalWorks( )“ِای اف دی سی”()AFDC(، کمک نقدی به تازه واردین یا پناهندگان 
 ))Entrant or Refugee Cash Assistance( )“ئی سی آر/آر سی ِای”( )ECA/RCA(، مراقبت از کودکان بی سرپرست )فاستر ِکر(

  )Foster Care( یا برنامه های دریافت کمک هزینه برای فرزند خواندگی )Adoption Assistance Programs( یا مراقبتهای حمایتی
 خیر  در خانه )In-home Support Services( )“آی اچ اس اس”( )IHSS( ثبت نام کردهاید؟...............................................................  بله 
 خیر ......................................................................................................................  بله  • آیا بنا بر تعریف قانون نابینا محسوب می شوید؟
 خیر • آیا به طور دائمی معلول هستید؟.............................................................................................................................................  بله 
 خیر • آیا باردارید یا در سه ماه گذشته باردار بوده اید؟......................................................................................................................  بله 
 خیر • آیا  ابتال به سرطان سینه، گردن رحم یا پروستات در شما تشخیص داده شده است؟.....................................................................  بله 
 خیر • آیا قرار است به مرکز مراقبتهای تخصصی یا مرکز مراقبتی نیمه تخصصی منتقل شوید؟...........................................................  بله 
 خیر .....................................  بله   • آیا فرزندان زیر 21 سال (شامل کودکانی که به دنیا نیامده یا به فرزندی پذیرفته شده اند) در خانه دارید؟
 خیر - اگر بله: آیا پدر یا مادر یکی از این کودکان غایب یا فوت کرده است؟.................................................................................  بله 
 خیر .........................................................................................  بله  آیا پدر یا مادر یکی از این کودکان معلول دائمی است؟  
 خیر آیا حقوق بگیر اصلی بیکار است یا کمتر از 100 ساعت در ماه کار می کند؟.........................................................  بله   

بخش D: گزینش واجدین شرایط برای دریافت کمک هزینه  افراد کم درآمد )LOW INCOME SUBSIDY( )“ال آی اس”( )LIS( )پرکردن این فرم
فقط زمانی الزم است که دریافت کنندۀ مزایای “مدیکر”  )MEDICARE( بخش D باشید.(

اگر دریافت کننده مزایای “مدیکر” در بخش “دی” با درآمد و منابع مالی محدودهستید، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک هزینه برای پرداخت 
هزینه داروهایی باشید که برای شما تجویز می شوند. “ال آی اس” به واجدین شرایط دریافت “مدیکر” در بخش D برای پرداخت حق بیمه ماهانه، 

فرانشیز ساالنه، سهم بیمه و سهم بیمه شده نسخه و هزینه پزشکی مربوطه کمک مالی می کند.
  خیر •آیا در برنامه پس انداز “مدیکر” )QMB, SLMB, QI( که طی آن ایالت حق بیمه های دریافت کنندگان مزایای “مدیکر را می پردازد ثبت نام کرده اید؟ .....  بله

•  اگر مجرد هستید، آیا درآمد ساالنه شما 16,245 $ یا کمتر است، و اگر متأهل هستید و با همسرتان زندگی می کنید آیا درآمد شما
  خیر 21,855 $ یا کمتر است؟..........................................................................................................................................................  بله

•  خیر آیا منابع مالی یا دارائی های شما )برای مثال، حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری ها( در مجموع، درصورت مجرد بودن
  خیر ...............................................................  بله کمتر از 12,640 $ و در صورت متأهل بودن و زندگی با همسر 25,260 $ می باشد؟

اگر قبالً برای “مدیکر ِال آی اس” درخواست داده اید و اخیراً نامه  رد درخواست یا معوق ماندن آن را دریافت نموده اید لطفاً نسخه ای از آنرا به 
همراه درخواست “ام اف ِای پی” )MFAP(ارائه کنید.

بخش E: نقص اسنادمربوط به درآمد

اگر اسناد مربوط به درآمد خود را در دست ندارید، گواهی امضاء شده شما در این فرم درخواستی می تواند الزامات تأیید درآمد را تأمین  نماید: 
 من از کارفرمای خود فیش حقوق رسمی دریافت نمی کنم.

 درآمدی ندارم. )اگر این مربع را عالمت بزنید، باید کتباً در مورد وضعیت مالی تان توضیح دهید.(
 برای ارائه فرم مالیات فدرال یا ایالتی در سال مالیاتی اخیر الزامی نداشتم.

اگر برای پرداخت هزینه خدمات پزشکی خود به کمک نیاز دارید، ممکن است برای برنامه مساعده مالی برای 
امور درمانی یا برنامه تخفیف در پرداخت واجد شرایط باشید. این بروشور برای تشخیص واجد شرایط بودن در این 

برنامه و دریافت مساعده ملی تنظیم شده است. 

“ام اف ای پی” و برنامه تخفیف در پرداخت از نوع برنامه های اختیاری “کایزر پرماننته” می باشند و  طی آن 
خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری هستند به همه بیماران ارائه می گردد.  خدمات باید در بیمارستانها یا مطب 

پزشکان “کایزر پرماننته” فراهم گردد.

 همچنین باید درخواست خود را  ظرف شش ماه از زمان دریافت  خدمات مورد درخواست ارائه نمایید.

“ام اف ِای پی” ممکن است برای پرداخت کل هزینه یا پرداخت سهم بیمه شده برای داروهائی که از یکی از  
داروخانه های “کایزر پرماننته” دریافت می کنید به شما کمک نماید.  اگر تحت پوشش “مدیکر” بخش D قرار دارید 

ولی هنوز تخفیف کمک هزینه گروه کم درآمد “ال آی اس” به شما تعلق نگرفته است، می توانید با این درخواست 
برای  عدم پرداخت هزینه داروها اقدام کنید.

کایزر پرماننته 

 برنامه مساعده مالی برای امور درمانی )“ام اف ِای پی”( 
و برنامه تخفیف در پرداخت

)ادامه از داخل(درخواست )ادامه(

درخواست استفاده از برنامه تخفیف در پرداخت
)Discount Payment Program( برای استفاده از برنامه تخفیف 

 در پرداخت باید دارای شرایط  ذیل باشید:

• باید بیمه نداشته باشید و واجد شرایط هیچ کدام از برنامه های 
 )Healthy Families(”دولتی از جمله “مدیکل” و “هلسی َفمیلیز

نباشید.
• درآمد خانوار شما باید بین 351 و 400 درصد “اف پی جی” 

)FPG( باشد.
• باید مراقبت های الزم پزشکی را دریافت کرده باشید و همه 

خدمات باید توسط یکی از بیمارستان ها یا  مراکز پزشکی “کایزر 
پرماننته” ارائه شود.

• باید تمامی مستندات الزم و قید شده در فهرست بخش “ارائه 
درخواست برای برنامه دریافت مساعده مالی درمانی” )ام اف ِای 

پی( در این بروشور را فرآهم نمایید.

حق تصحیح یا الغا حکم برای “کایزر پرماننته” محفوظ است.

بخش F:موافقت نامه مالی و اجازه نامه تهیه گزارش وضعیت 
اعتباری )امضاء الزم است.(

و کلیه مفاد الصاقی، نسخه های صحیح از اسناد اصلی می باشند، یا 
)ii( اینجانب قادر به ارائه اسناد مربوط به اثبات میزان درآمد خود و 
سایر مدارک مربوط به آن نمی باشم.  من به کارمندان و کارگزاران 

 Kaiser Foundation Health Plan,( ”بیمه بهداشت و درمان کایزر“
Inc.( )“کی اف اچ پی”( )KFHP( و/یا سازمان های وابسته اجازه 
می دهم تا به منظور تشخیص واجد شرایط بودن من برای شرکت 

 Medical Financial Assistance( در برنامه مساعده مالی درمانی
Program( و برنامه پرداخت تخفیف )که مجموعاً “برنامه” خوانده می 
شوند( در مورد اطالعاتی که ارائه نموده ام، شامل تاریخچه استخدامی 
و وضعیت اعتباری من تحقیق کرده، صحت آن را تأیید کنند. همچنین 

نسبت به پرداخت هرگونه بدهی بابت کاالها و خدمات پزشکی که 
تحت پوشش برنامه نیست )“مبلغ باقیمانده”(  تعهد خود را به “کی اف 
اچ پی” اعالم نموده، ضمن تأیید موارد فوق موافقت خود ر اعالم می 

دارم.
در صورتی که امضای ذیل مشترک باشد، هریک از ما تعهدات،  
اختیارات و اجازه هایی را که در بند قبلی ذکر شد، شامل اجازه به 

کارمندان و کارگزاران “کی اف اچ پی” و اعالم رضایت برای انجام 
تحقیق از سوی آنان در مورد سابقه اعتباری و استخدامی فردی و 

مشترک ما و تأیید آن، می پذیرد.  همچنین هر یک از ما مشترکاً و 
شخصاً  نسبت به پرداخت مبالغ باقیمانده به “کی اف اچ پی” متعهد 
هستیم ) یعنی مبالغ باقیمانده را به “کی اف اچ پی”  بدهکار بوده و 

این سازمان می تواند مبلغی را که در مجموع بیشتر از مبالغ باقیمانده 
نیست از هر یک و یا هر دوی ما وصول  نماید(.  موارد فوق مورد 

تأیید و موافقت هر دوی ما می باشد. 

 امضای متقاضی/قیم 
_______________________________________
____________________________________ تاریخ

 امضای همسر متقاضی/قیم 
_______________________________________
____________________________________ تاریخ

متعاقب نهائی شدن درخواست شما، اعالمیه تعیین واجد شرایط 
بودن شما به نشانی که در پرونده تان موجود است ارسال خواهد 

شد. 

درخواست خود را به نشانی زیر ارائه کنید:

 Medical Financial Assistance Program and
Discount Payment Program

 PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

تلفن: 1-866-399-7696
نمابر: 1-866-497-0005

ساعات كارى: دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 5 بعدازظهر. 

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.
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شرایط استثنایی—اگر هزینه های پزشکی شما به طور غیرعادی زیاد 
است یا یک واقعه فاجعه آمیز را متحمل شده اید، می توانید بدون تأمین 

الزامات درآمد خانوار که شرح آن در باال ذکر شد، تحت شرایط استثنایی 
واجد شرایط “ام اف ِای پی” باشید.  برای تعیین واجد شرایط بودن، باید 
مدارک مرتبط با درآمد و نسخه هائی از مخارج پزشکی که طی دوازده 

ماه گذشته خود هزینه کرده اید، ارائه نمایید.  این مدارک باید نشان 
دهند  هزینه های مربوطه مساوی 10 درصد یا بیشتر کل درآمد ناخالص 

شماست

در موارد زیر باید برای واجد شرایط بودن تحت شرایط استثنائی 
درخواست نمایید:

 • اگر عضو برنامه “اچ ام آُ” )HMO( ]با پرداخت فرانشیز بیمه[ 
   در “کایزر پرماننته”هستید.

 • اگر برای دسترسی به وسائل پزشکی بادوام یا دسترسی به مرکز 
    مراقبتهای تخصصی درخواست می دهید )که دراین صورت، 

    معرفی نامه از سوی پزشک “کایزر پرماننته” نیز به همراه 
   درخواست نامه ضروری است.(

لطفاً توجه کنید:  کلیه هزینه های پزشکی شامل مساعده مالی درمانی 
“ام اف ِای پی” نمی  شوند.  مواردی که شامل مساعده مالی نمی شوند 

به شرح زیر است ولی محدود به آنها نیست: هزینه های حق بیمه 
و  بدهی های مربوطه، خدماتی غیر از خدمات “کایزر پرماننته”، 

خدمات مربوط به نیازهای شخصی، عینک و سمعک، وسایل و لوازم 
پزشکی یا کاالهای مصرفی، دستمزد در برابر خدمات یا خدمات 

مشارکتی، کالس های آموزش بهداشت، هزینه های رفت و آمد وحمل 
و نقل، داروهای بدون نسخه، داروهای دارای برند تجاری هنگامی که 
نوع ژنریک آن موجود است و داروهای مربوط به نیازهای شخصی 

)باروری، زیبایی و غیره(.

درخواست برای برنامه مساعده مالی درمانی 
برای واجد شرایط بودن “ام اف ِای پی”  باید موارد ذیل را تأمین نمایید

دیگر سازمان پرداخت کننده مساعده—همزمان با ارائه درخواست خود 
برای “ام اف ِای پی”  باید برای بهره  مندی از مساعده مالی درمانی 

بخش خصوصی یا دولتی که واجد شرایط دریافت خدماتش می باشید، 
مثل “مدیکل” یا “هلسی َفمیلیز” درخواست دهید.  ممکن است الزم باشد 

مدارک مرتبط با درخواست خود (یا نامه پذیرش درخواست، یا رد آن( را 
مجدداً به آن نهادها ارائه کنید. ممکن است در طول دوران انتظار برای 

اتخاذ تصمیم در مورد واجد شرایط بودن برای آن برنامه ها واجد شرایط 
“ام اف ِای پی” شناخته شوید. 

رآمد – درآمد خانوار شما باید برابر یا کمتر از 350 درصد خط فقر 
فدرال )Federal Poverty Guidelines( “اف پی جی” )FPG( باشد.  

اگر برای “ام اف ِای پی”  واجد شرایط نباشید و درآمد شما برابر یا 
زیر 400 درصد خط فقر فدرال باشد، ممکن است برای برنامه تخفیف 

در پرداخت واجد شرایط شناخته شوید

انواع مراقبت ها –  باید خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری 
هستند دریا فت کنید و صورت حساب کلیه خدمات باید توسط یکی 

از بیمارستانها یا مراکز ارائه کننده خدمات پزشکی “کایزر پرماننته” 
صادر شده باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز:
• کپی آخرین فیش حقوق که میزان درآمد شما در سال جاری تا 

این تاریخ )از آغاز سال جاری تا کنون( در آن نوشته شده باشد.  
اگر درآمد شما از ابتدای سال تا تاریخ کنونی ذکر نشده است، دو 

نسخه متوالی از فیش های حقوق خود را ارائه نمایید؛ یا
• نسخه ای از آخرین فرم مالیات فدرال خود به همراه تأییدیه ارسال 

الکترونیکی فرم ها به “آی آر اس” و یا کپی اوراق مالیاتی شامل 
کلیه صفحات و فرم های مالیاتی توضیحی به اضافه برگه نهایی فرم 

ها که به امضاء شما رسیده است؛ یا
•  نسخه هائی از سایر اسنادی که درآمد شما را تأیید می کند، 

از جمله نامه هائی از سوی سازمان های معلولین، تأمین 
اجتماعی، اداره بیکاری یا مدرک پرداخت نفقه / پرداختهای 

حمایتی از کودکان؛ یا
•  ااگر درآمدی ندارید، نامه ای که وضعیت زندگی شما را نشان 

دهد ؛ و
• هرگونه اسناد دیگری که ممکن است درخواست شود.

حتماً فقط فتوکپی مدارک را ارسال کنید چون اصل مدارک به شما 
بازگردانده نخواهد شد.  اگر درخواست شما رد شد فرصت خواهید 

داشت تقاضای تجدیدنظر و استیناف کنید.  برای تأیید تقاضای استیناف 
خود به اسناد تصحیح شده و/یا دیگر مدارک مرتبط نیاز خواهد بود.

“ام اف ِای پی” ممکن است شامل عدم پرداخت به داروخانه های “کایزر 
پرماننته” در مورد سهم بیمار برای هزینه های داروهایی گردد که تحت پوشش 

“مدیکر” بخش D قرار دارند. 

برگه( پشت  در  )دنباله ی مطلب 

به چه منظور برای کمک مالی درخواست می کنید؟
 فقط خدمات داروخانه 

   موجودی پرداخت نشده برای خدماتی که در ظرف شش ماه گذشته توسط ارائه کننده Kaiser Permanente در تسهیالت 
Kaiser Permanente ارائه شده است 

 خدمات آتیکه توسط ارائه کننده Kaiser Permanente در تسهیالت Kaiser Permanente ارائه شده است
وضعیت اشتغال:*

 خیر  بله  در حال حاضر شاغل هستید؟ 
 خیر  بله  همسر/شریک زندگی شاغل است؟  

بخش A: درآمد ناخالص ماه انه جاری )کل درآمد خانوار بایستی گزارش شود.( 

اگر درآمد خانوار صفر است، لطفاً حروف اول نام خود را در اینجا____ وارد نمایید و شرح مختصری از وضعیت مالی خود را ارائه کنید.  
_______________________________________________________________________________________

 همسر/شخص دیگر   بیمار  چه کسی حقوق بگیر اصلی است؟ )یک مورد را عالمت بزنید( 
 _____________________ $ _____________________ $ حقوق/دستمزدهای ناخالص ماهانه )قبل از مالیات( 
 _____________________ $ _____________________ $ درآمد نقدی )شامل هدایا نمی شود( 
 _____________________ $ _____________________ $ درآمد ناخالص تأمین اجتماعی 
 _____________________ $ _____________________ $  مزایاي بیکاري  سایر درآمدها 
 _____________________ $ _____________________ $  درآمد معلولیت ایالتی  	

 _____________________ $ _____________________ $  نفقه یا حقوق حمایت از کودک  	

 _____________________ $ _____________________ $  درآمد بازنشستگی  	

 _____________________ $ _____________________ $  درآمد از اماکن استیجاری  	

 سایر منابع )شرح دهید(  	

 _____________________ $ _____________________ $   ____________________  	

 _____________________ $ _____________________ $ درآمد کل ماهانه:   

بخش B:  هزینه های پزشکی 

)اگر درآمد خانوار شام از 350 درصد خط فقر بیشرت است یا اگر به خاطر وقوع رشایط استثنائی درخواست می دهید، باید این بخش را تکمیل منایید.   
نسخه هائی از رسیدها و یا ریز صورتحساب ها رضوری است.(

مخارج پزشکی که خود باید هزینه کنید یا در 12 ماه گذشته پرداخت کرده اید:
 _____________________ $  ویزیت ها در بیمارستان یا مطب: 
 _____________________ $  داروهای تجویز شده: 
 _____________________ $  سایر هزینه ها )لطفاً شرح دهید(: 

اتعداد اعضای 
خانواده شما 

درآمد ساالنه شما براساس 300 
درصد “اف پی جی”:

درآمد ساالنه شما براساس 350 
درصد “اف پی جی”

درآمد ساالنه شما براساس 400 
درصد “اف پی جی”

1$32,670$38,115$43,560

2$44,130$51,485$58,840

3$55,590$64,855$74,120

4$67,050$78,225$89,400

درخواست

درخواست کننده)ها(
__________________________________ نام بیمار:*
__________________________  شماره پرونده پزشکی:*
___________________________________ نشانی:* 
___________________________ شهر، ایالت، ُکد پستی:*
شماره تأمین اجتماعی:____________________________
_________________________________ شماره تلفن:*
_________________________________ تاریخ تولد:*

 مطلقه  متأهل    وضعیت تأهل: 
 شریک زندگی  مجرد    هویب  

آیا الزم است همسر یا شریک زندگی شما برای دریافت مساعده مالی 
 خیر  خیر  در نظر گرفته شود؟ 

اطالعات در مورد همسر/شریک زندگی:
__________________________________ نام بیمار:*
___________________________ شماره پرونده پزشکی:*
شماره تأمین اجتماعی:____________________________
تاریخ تولد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندازه خانوار )شامل خودتان، همسر یا شریک زندگی تان و همه 
_________________________________ وابستگان(:*

فهرست همه اعضای خانوار که از لحاظ مالی حمایت 
می کنید:* )در کنار نام وابستگانی که الزم است برای 

کمک مالی در نظر بگیرید عالمت بزنید.(
 ___________________________ نام فرد تحت تکفل  
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

 نام فرد تحت تکفل________________________________ 
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

___________________________  نام فرد تحت تکفل
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

مرکز پزشکی که خدمات را در آنجا دریافت می کنید:*
________________________________________

*حوزه الزم



شرایط استثنایی—اگر هزینه های پزشکی شما به طور غیرعادی زیاد 
است یا یک واقعه فاجعه آمیز را متحمل شده اید، می توانید بدون تأمین 

الزامات درآمد خانوار که شرح آن در باال ذکر شد، تحت شرایط استثنایی 
واجد شرایط “ام اف ِای پی” باشید.  برای تعیین واجد شرایط بودن، باید 
مدارک مرتبط با درآمد و نسخه هائی از مخارج پزشکی که طی دوازده 

ماه گذشته خود هزینه کرده اید، ارائه نمایید.  این مدارک باید نشان 
دهند  هزینه های مربوطه مساوی 10 درصد یا بیشتر کل درآمد ناخالص 

شماست

در موارد زیر باید برای واجد شرایط بودن تحت شرایط استثنائی 
درخواست نمایید:

 • اگر عضو برنامه “اچ ام آُ” )HMO( ]با پرداخت فرانشیز بیمه[ 
   در “کایزر پرماننته”هستید.

 • اگر برای دسترسی به وسائل پزشکی بادوام یا دسترسی به مرکز 
    مراقبتهای تخصصی درخواست می دهید )که دراین صورت، 

    معرفی نامه از سوی پزشک “کایزر پرماننته” نیز به همراه 
   درخواست نامه ضروری است.(

لطفاً توجه کنید:  کلیه هزینه های پزشکی شامل مساعده مالی درمانی 
“ام اف ِای پی” نمی  شوند.  مواردی که شامل مساعده مالی نمی شوند 

به شرح زیر است ولی محدود به آنها نیست: هزینه های حق بیمه 
و  بدهی های مربوطه، خدماتی غیر از خدمات “کایزر پرماننته”، 

خدمات مربوط به نیازهای شخصی، عینک و سمعک، وسایل و لوازم 
پزشکی یا کاالهای مصرفی، دستمزد در برابر خدمات یا خدمات 

مشارکتی، کالس های آموزش بهداشت، هزینه های رفت و آمد وحمل 
و نقل، داروهای بدون نسخه، داروهای دارای برند تجاری هنگامی که 
نوع ژنریک آن موجود است و داروهای مربوط به نیازهای شخصی 

)باروری، زیبایی و غیره(.

درخواست برای برنامه مساعده مالی درمانی 
برای واجد شرایط بودن “ام اف ِای پی”  باید موارد ذیل را تأمین نمایید

دیگر سازمان پرداخت کننده مساعده—همزمان با ارائه درخواست خود 
برای “ام اف ِای پی”  باید برای بهره  مندی از مساعده مالی درمانی 

بخش خصوصی یا دولتی که واجد شرایط دریافت خدماتش می باشید، 
مثل “مدیکل” یا “هلسی َفمیلیز” درخواست دهید.  ممکن است الزم باشد 

مدارک مرتبط با درخواست خود (یا نامه پذیرش درخواست، یا رد آن( را 
مجدداً به آن نهادها ارائه کنید. ممکن است در طول دوران انتظار برای 

اتخاذ تصمیم در مورد واجد شرایط بودن برای آن برنامه ها واجد شرایط 
“ام اف ِای پی” شناخته شوید. 

رآمد – درآمد خانوار شما باید برابر یا کمتر از 350 درصد خط فقر 
فدرال )Federal Poverty Guidelines( “اف پی جی” )FPG( باشد.  

اگر برای “ام اف ِای پی”  واجد شرایط نباشید و درآمد شما برابر یا 
زیر 400 درصد خط فقر فدرال باشد، ممکن است برای برنامه تخفیف 

در پرداخت واجد شرایط شناخته شوید

انواع مراقبت ها –  باید خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری 
هستند دریا فت کنید و صورت حساب کلیه خدمات باید توسط یکی 

از بیمارستانها یا مراکز ارائه کننده خدمات پزشکی “کایزر پرماننته” 
صادر شده باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز:
• کپی آخرین فیش حقوق که میزان درآمد شما در سال جاری تا 

این تاریخ )از آغاز سال جاری تا کنون( در آن نوشته شده باشد.  
اگر درآمد شما از ابتدای سال تا تاریخ کنونی ذکر نشده است، دو 

نسخه متوالی از فیش های حقوق خود را ارائه نمایید؛ یا
• نسخه ای از آخرین فرم مالیات فدرال خود به همراه تأییدیه ارسال 

الکترونیکی فرم ها به “آی آر اس” و یا کپی اوراق مالیاتی شامل 
کلیه صفحات و فرم های مالیاتی توضیحی به اضافه برگه نهایی فرم 

ها که به امضاء شما رسیده است؛ یا
•  نسخه هائی از سایر اسنادی که درآمد شما را تأیید می کند، 

از جمله نامه هائی از سوی سازمان های معلولین، تأمین 
اجتماعی، اداره بیکاری یا مدرک پرداخت نفقه / پرداختهای 

حمایتی از کودکان؛ یا
•  ااگر درآمدی ندارید، نامه ای که وضعیت زندگی شما را نشان 

دهد ؛ و
• هرگونه اسناد دیگری که ممکن است درخواست شود.

حتماً فقط فتوکپی مدارک را ارسال کنید چون اصل مدارک به شما 
بازگردانده نخواهد شد.  اگر درخواست شما رد شد فرصت خواهید 

داشت تقاضای تجدیدنظر و استیناف کنید.  برای تأیید تقاضای استیناف 
خود به اسناد تصحیح شده و/یا دیگر مدارک مرتبط نیاز خواهد بود.

“ام اف ِای پی” ممکن است شامل عدم پرداخت به داروخانه های “کایزر 
پرماننته” در مورد سهم بیمار برای هزینه های داروهایی گردد که تحت پوشش 

“مدیکر” بخش D قرار دارند. 

برگه( پشت  در  )دنباله ی مطلب 

به چه منظور برای کمک مالی درخواست می کنید؟
 فقط خدمات داروخانه 

   موجودی پرداخت نشده برای خدماتی که در ظرف شش ماه گذشته توسط ارائه کننده Kaiser Permanente در تسهیالت 
Kaiser Permanente ارائه شده است 

 خدمات آتیکه توسط ارائه کننده Kaiser Permanente در تسهیالت Kaiser Permanente ارائه شده است
وضعیت اشتغال:*

 خیر  بله  در حال حاضر شاغل هستید؟ 
 خیر  بله  همسر/شریک زندگی شاغل است؟  

بخش A: درآمد ناخالص ماه انه جاری )کل درآمد خانوار بایستی گزارش شود.( 

اگر درآمد خانوار صفر است، لطفاً حروف اول نام خود را در اینجا____ وارد نمایید و شرح مختصری از وضعیت مالی خود را ارائه کنید.  
_______________________________________________________________________________________

 همسر/شخص دیگر   بیمار  چه کسی حقوق بگیر اصلی است؟ )یک مورد را عالمت بزنید( 
 _____________________ $ _____________________ $ حقوق/دستمزدهای ناخالص ماهانه )قبل از مالیات( 
 _____________________ $ _____________________ $ درآمد نقدی )شامل هدایا نمی شود( 
 _____________________ $ _____________________ $ درآمد ناخالص تأمین اجتماعی 
 _____________________ $ _____________________ $  مزایاي بیکاري  سایر درآمدها 
 _____________________ $ _____________________ $  درآمد معلولیت ایالتی  	

 _____________________ $ _____________________ $  نفقه یا حقوق حمایت از کودک  	

 _____________________ $ _____________________ $  درآمد بازنشستگی  	

 _____________________ $ _____________________ $  درآمد از اماکن استیجاری  	

 سایر منابع )شرح دهید(  	

 _____________________ $ _____________________ $   ____________________  	

 _____________________ $ _____________________ $ درآمد کل ماهانه:   

بخش B:  هزینه های پزشکی 

)اگر درآمد خانوار شام از 350 درصد خط فقر بیشرت است یا اگر به خاطر وقوع رشایط استثنائی درخواست می دهید، باید این بخش را تکمیل منایید.   
نسخه هائی از رسیدها و یا ریز صورتحساب ها رضوری است.(

مخارج پزشکی که خود باید هزینه کنید یا در 12 ماه گذشته پرداخت کرده اید:
 _____________________ $  ویزیت ها در بیمارستان یا مطب: 
 _____________________ $  داروهای تجویز شده: 
 _____________________ $  سایر هزینه ها )لطفاً شرح دهید(: 

اتعداد اعضای 
خانواده شما 

درآمد ساالنه شما براساس 300 
درصد “اف پی جی”:

درآمد ساالنه شما براساس 350 
درصد “اف پی جی”

درآمد ساالنه شما براساس 400 
درصد “اف پی جی”

1$32,670$38,115$43,560

2$44,130$51,485$58,840

3$55,590$64,855$74,120

4$67,050$78,225$89,400

درخواست

درخواست کننده)ها(
__________________________________ نام بیمار:*
__________________________  شماره پرونده پزشکی:*
___________________________________ نشانی:* 
___________________________ شهر، ایالت، ُکد پستی:*
شماره تأمین اجتماعی:____________________________
_________________________________ شماره تلفن:*
_________________________________ تاریخ تولد:*

 مطلقه  متأهل    وضعیت تأهل: 
 شریک زندگی  مجرد    هویب  

آیا الزم است همسر یا شریک زندگی شما برای دریافت مساعده مالی 
 خیر  خیر  در نظر گرفته شود؟ 

اطالعات در مورد همسر/شریک زندگی:
__________________________________ نام بیمار:*
___________________________ شماره پرونده پزشکی:*
شماره تأمین اجتماعی:____________________________
تاریخ تولد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندازه خانوار )شامل خودتان، همسر یا شریک زندگی تان و همه 
_________________________________ وابستگان(:*

فهرست همه اعضای خانوار که از لحاظ مالی حمایت 
می کنید:* )در کنار نام وابستگانی که الزم است برای 

کمک مالی در نظر بگیرید عالمت بزنید.(
 ___________________________ نام فرد تحت تکفل  
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

 نام فرد تحت تکفل________________________________ 
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

___________________________  نام فرد تحت تکفل
تاریخ تولد_____________ نسبت_______________  
_________________________ شماره پرونده پزشکی  
_________________________ شماره تأمین اجتماعی  

مرکز پزشکی که خدمات را در آنجا دریافت می کنید:*
________________________________________

*حوزه الزم



بخشC:  واجد شرایط بودن برای “مدیکل” )MEDI-CAL( )اگر در حال حاضر تحت پوشش “مدیکل”  قرار ندارید باید این بخش را تکمیل نمایید.(

اگر قبال برای دریافت “مدیکل” درخواست کرده اید و نامه پذیرش درخواست، رد یا معوق ماندن آن را دریافت کرده اید، لطفاً نامه مربوطه را همراه 
با درخواست  تکمیل شده “ام اف ِای پی” )MFAP( ارائه کنید. 

اگر پاسخ شما به هر یک از سؤاالت زیر مثبت است، با دفتر محلی تأمین اجتماعی در کانتی محل سکونت خود تماس بگیرید.
 خیر ...........................................................................................................................  بله  • آیا زیر 21 سال یا باالی 65 سال سن دارید؟

 /)SSI( )”اس اس آی“( )Supplemental Security Income( ”آیا در حال حاضر برای دریافت “ ساپلیمنتری سکیوریتی اینکام • 
 خیر .....................  بله  “استیت ساپلیمنتال پیمنت” )State Supplemental Payment( )“اس اس پی”( )SSP( یا بیمه معلولین ثبت نام کرده اید؟

• آیا در  برنامه “کل ُورکز” )CalWorks( )“ِای اف دی سی”()AFDC(، کمک نقدی به تازه واردین یا پناهندگان 
 ))Entrant or Refugee Cash Assistance( )“ئی سی آر/آر سی ِای”( )ECA/RCA(، مراقبت از کودکان بی سرپرست )فاستر ِکر(

  )Foster Care( یا برنامه های دریافت کمک هزینه برای فرزند خواندگی )Adoption Assistance Programs( یا مراقبتهای حمایتی
 خیر  در خانه )In-home Support Services( )“آی اچ اس اس”( )IHSS( ثبت نام کردهاید؟...............................................................  بله 
 خیر ......................................................................................................................  بله  • آیا بنا بر تعریف قانون نابینا محسوب می شوید؟
 خیر • آیا به طور دائمی معلول هستید؟.............................................................................................................................................  بله 
 خیر • آیا باردارید یا در سه ماه گذشته باردار بوده اید؟......................................................................................................................  بله 
 خیر • آیا  ابتال به سرطان سینه، گردن رحم یا پروستات در شما تشخیص داده شده است؟.....................................................................  بله 
 خیر • آیا قرار است به مرکز مراقبتهای تخصصی یا مرکز مراقبتی نیمه تخصصی منتقل شوید؟...........................................................  بله 
 خیر .....................................  بله   • آیا فرزندان زیر 21 سال (شامل کودکانی که به دنیا نیامده یا به فرزندی پذیرفته شده اند) در خانه دارید؟
 خیر - اگر بله: آیا پدر یا مادر یکی از این کودکان غایب یا فوت کرده است؟.................................................................................  بله 
 خیر .........................................................................................  بله  آیا پدر یا مادر یکی از این کودکان معلول دائمی است؟  
 خیر آیا حقوق بگیر اصلی بیکار است یا کمتر از 100 ساعت در ماه کار می کند؟.........................................................  بله   

بخش D: گزینش واجدین شرایط برای دریافت کمک هزینه  افراد کم درآمد )LOW INCOME SUBSIDY( )“ال آی اس”( )LIS( )پرکردن این فرم
فقط زمانی الزم است که دریافت کنندۀ مزایای “مدیکر”  )MEDICARE( بخش D باشید.(

اگر دریافت کننده مزایای “مدیکر” در بخش “دی” با درآمد و منابع مالی محدودهستید، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک هزینه برای پرداخت 
هزینه داروهایی باشید که برای شما تجویز می شوند. “ال آی اس” به واجدین شرایط دریافت “مدیکر” در بخش D برای پرداخت حق بیمه ماهانه، 

فرانشیز ساالنه، سهم بیمه و سهم بیمه شده نسخه و هزینه پزشکی مربوطه کمک مالی می کند.
  خیر •آیا در برنامه پس انداز “مدیکر” )QMB, SLMB, QI( که طی آن ایالت حق بیمه های دریافت کنندگان مزایای “مدیکر را می پردازد ثبت نام کرده اید؟ .....  بله

•  اگر مجرد هستید، آیا درآمد ساالنه شما 16,245 $ یا کمتر است، و اگر متأهل هستید و با همسرتان زندگی می کنید آیا درآمد شما
  خیر 21,855 $ یا کمتر است؟..........................................................................................................................................................  بله

•  خیر آیا منابع مالی یا دارائی های شما )برای مثال، حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری ها( در مجموع، درصورت مجرد بودن
  خیر ...............................................................  بله کمتر از 12,640 $ و در صورت متأهل بودن و زندگی با همسر 25,260 $ می باشد؟

اگر قبالً برای “مدیکر ِال آی اس” درخواست داده اید و اخیراً نامه  رد درخواست یا معوق ماندن آن را دریافت نموده اید لطفاً نسخه ای از آنرا به 
همراه درخواست “ام اف ِای پی” )MFAP(ارائه کنید.

بخش E: نقص اسنادمربوط به درآمد

اگر اسناد مربوط به درآمد خود را در دست ندارید، گواهی امضاء شده شما در این فرم درخواستی می تواند الزامات تأیید درآمد را تأمین  نماید: 
 من از کارفرمای خود فیش حقوق رسمی دریافت نمی کنم.

 درآمدی ندارم. )اگر این مربع را عالمت بزنید، باید کتباً در مورد وضعیت مالی تان توضیح دهید.(
 برای ارائه فرم مالیات فدرال یا ایالتی در سال مالیاتی اخیر الزامی نداشتم.

اگر برای پرداخت هزینه خدمات پزشکی خود به کمک نیاز دارید، ممکن است برای برنامه مساعده مالی برای 
امور درمانی یا برنامه تخفیف در پرداخت واجد شرایط باشید. این بروشور برای تشخیص واجد شرایط بودن در این 

برنامه و دریافت مساعده ملی تنظیم شده است. 

“ام اف ای پی” و برنامه تخفیف در پرداخت از نوع برنامه های اختیاری “کایزر پرماننته” می باشند و  طی آن 
خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری هستند به همه بیماران ارائه می گردد.  خدمات باید در بیمارستانها یا مطب 

پزشکان “کایزر پرماننته” فراهم گردد.

 همچنین باید درخواست خود را  ظرف شش ماه از زمان دریافت  خدمات مورد درخواست ارائه نمایید.

“ام اف ِای پی” ممکن است برای پرداخت کل هزینه یا پرداخت سهم بیمه شده برای داروهائی که از یکی از  
داروخانه های “کایزر پرماننته” دریافت می کنید به شما کمک نماید.  اگر تحت پوشش “مدیکر” بخش D قرار دارید 

ولی هنوز تخفیف کمک هزینه گروه کم درآمد “ال آی اس” به شما تعلق نگرفته است، می توانید با این درخواست 
برای  عدم پرداخت هزینه داروها اقدام کنید.

کایزر پرماننته 

 برنامه مساعده مالی برای امور درمانی )“ام اف ِای پی”( 
و برنامه تخفیف در پرداخت

)ادامه از داخل(درخواست )ادامه(

درخواست استفاده از برنامه تخفیف در پرداخت
)Discount Payment Program( برای استفاده از برنامه تخفیف 

 در پرداخت باید دارای شرایط  ذیل باشید:

• باید بیمه نداشته باشید و واجد شرایط هیچ کدام از برنامه های 
 )Healthy Families(”دولتی از جمله “مدیکل” و “هلسی َفمیلیز

نباشید.
• درآمد خانوار شما باید بین 351 و 400 درصد “اف پی جی” 

)FPG( باشد.
• باید مراقبت های الزم پزشکی را دریافت کرده باشید و همه 

خدمات باید توسط یکی از بیمارستان ها یا  مراکز پزشکی “کایزر 
پرماننته” ارائه شود.

• باید تمامی مستندات الزم و قید شده در فهرست بخش “ارائه 
درخواست برای برنامه دریافت مساعده مالی درمانی” )ام اف ِای 

پی( در این بروشور را فرآهم نمایید.

حق تصحیح یا الغا حکم برای “کایزر پرماننته” محفوظ است.

بخش F:موافقت نامه مالی و اجازه نامه تهیه گزارش وضعیت 
اعتباری )امضاء الزم است.(

و کلیه مفاد الصاقی، نسخه های صحیح از اسناد اصلی می باشند، یا 
)ii( اینجانب قادر به ارائه اسناد مربوط به اثبات میزان درآمد خود و 
سایر مدارک مربوط به آن نمی باشم.  من به کارمندان و کارگزاران 

 Kaiser Foundation Health Plan,( ”بیمه بهداشت و درمان کایزر“
Inc.( )“کی اف اچ پی”( )KFHP( و/یا سازمان های وابسته اجازه 
می دهم تا به منظور تشخیص واجد شرایط بودن من برای شرکت 

 Medical Financial Assistance( در برنامه مساعده مالی درمانی
Program( و برنامه پرداخت تخفیف )که مجموعاً “برنامه” خوانده می 
شوند( در مورد اطالعاتی که ارائه نموده ام، شامل تاریخچه استخدامی 
و وضعیت اعتباری من تحقیق کرده، صحت آن را تأیید کنند. همچنین 

نسبت به پرداخت هرگونه بدهی بابت کاالها و خدمات پزشکی که 
تحت پوشش برنامه نیست )“مبلغ باقیمانده”(  تعهد خود را به “کی اف 
اچ پی” اعالم نموده، ضمن تأیید موارد فوق موافقت خود ر اعالم می 

دارم.
در صورتی که امضای ذیل مشترک باشد، هریک از ما تعهدات،  
اختیارات و اجازه هایی را که در بند قبلی ذکر شد، شامل اجازه به 

کارمندان و کارگزاران “کی اف اچ پی” و اعالم رضایت برای انجام 
تحقیق از سوی آنان در مورد سابقه اعتباری و استخدامی فردی و 

مشترک ما و تأیید آن، می پذیرد.  همچنین هر یک از ما مشترکاً و 
شخصاً  نسبت به پرداخت مبالغ باقیمانده به “کی اف اچ پی” متعهد 
هستیم ) یعنی مبالغ باقیمانده را به “کی اف اچ پی”  بدهکار بوده و 

این سازمان می تواند مبلغی را که در مجموع بیشتر از مبالغ باقیمانده 
نیست از هر یک و یا هر دوی ما وصول  نماید(.  موارد فوق مورد 

تأیید و موافقت هر دوی ما می باشد. 

 امضای متقاضی/قیم 
_______________________________________
____________________________________ تاریخ

 امضای همسر متقاضی/قیم 
_______________________________________
____________________________________ تاریخ

متعاقب نهائی شدن درخواست شما، اعالمیه تعیین واجد شرایط 
بودن شما به نشانی که در پرونده تان موجود است ارسال خواهد 

شد. 

درخواست خود را به نشانی زیر ارائه کنید:

 Medical Financial Assistance Program and
Discount Payment Program

 PO Box 7086
Pasadena, CA 91109-7086

تلفن: 1-866-399-7696
نمابر: 1-866-497-0005

ساعات كارى: دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 5 بعدازظهر. 
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