
Եթէ Ձեզ օգնություն է հարկավոր վճարելու ձեր բժշկական ծառայությունների 
ծախսերը, հնարավոր էոր դուք պայմանունակ լինէք Kaiser Permanente-ի Բժշկական 
ծախսերի համար ֆինանսական օգնության ծրագրին կամ Զեղջված վճարումների 
ծրագրին: Use this գրքոյկը իմանալու թէ արդյոք դուք պայմանունակ էք եւ նաեւ ինչպէս 
կարող էք դիմել ֆինանսական օգնության համար:

MFAP եւ Զեղջված վճարումների ծրագիրը հայեցողական ծրագրեր են 
տրամադրելի Kaiser Permanente-ի կողմից բոլոր այն հիվանդների համար որ 
կարիք ունեն բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու: 
Ծառայությունները պետք է ստացվեն Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցում կամ 
բժշկի ընդունարանում եւ Kaiser Permanente-ի մատակարարողի կողմից: Նաեւ 
պիտի դիմէք ծառայությունը ստանալու թվականից վեց ամսվա ընթացքում: 

MFAP-ն կարող է օգնել վճարելու, Kaiser Permanente-ի դեղատնից ստացած դեղօրայքի 
ամբողջ ծախսը, կամ համավճարը: Եթէ դուք ապահովագրություն ունեք Medicare-ի Մաս 
D-ից եւ չէք ստանում "Սահմանափակ եկամուտի օժանդակության (LIS)" զեղջ Medicare-ից, 
ուրեմն կարող էք օգտագործել այս դիմումնագիրը դիմելու դեղատնային հրաժարմանը:

KAISer PerMAnente-ի 

Բժշկական ծախսերի համար ֆինանսական օգնության 
ծրագիր (Medical Financial Assistance Program) եւ Զեղջված 
վճարումների ծրագիր (Discount Payment Program)

ԲաժիՆ C: MEDI-CAL-ի ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ (Եթէ դուք այժմն "Medi-Cal"-ի ապահովագրություն չունեք, պիտի լրացնեք այս բաժինը:)

Եթէ դուք արդեն դիմել էք "Medi-Cal"-ի համար եւ վերջերս ստացել էք ձեր դիմումի գրավոր ընդունումը, 
մերժումը, կամ առկախ մնալը, բարի եղեք ուղարկելու այդ ձեր MFAP-ի դիմումնագրի հետ: 
Եթէ դուք "աՅՈ" պատասխանեք ստորեւ տրված հարցումներից որեւե մեկին, կապվեք Քաունթիի 
Սոցիալական ապահովության տեղական գրասենյակի հետ:
• ա±րդյոք դուք 21 տարեկանից ցածր էք կամ 65-ից վեր? .................................................................................. այո  Ոչ
• ա±րդյոք այժմն անդամագրված էք Լրացուցիչ ապահովության Եկամուտի  

(SSI)/Նահանգային Լրացուցիչ Վճարումների (SSP) կամ անաշխատունակության  
ապահովության ապահովագրության ծրագրերին? ........................................................................................... այո  Ոչ

• ա±րդյոք ստանում էք ֆինանսական օգնություն "CalWorks"-ից (AFDC), այցելուների կամ  
ապաստանյալների կանխիկ դրամական օգնությունից (eCA/rCA), Երեխա Որդեգրողների  
կամ Որդեգրման Օժանդակող Ծրագրերից, կամ տնային  
Օգնության Ծառայություների ծրագրից (IHSS)? .................................................................................................. այո  Ոչ

• ա±րդյոք դուք պաշտօնապես կույր էք համարվում? .......................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք դուք մշտականապես անաշխատունակ էք? ....................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք յղի էք կամ յղի էք եղել անցյալ երեք ամսվա ընթացքում? ............................................................ այո  Ոչ
• ա±րդյոք ախտորոշվել էք որպես կրծքի, արգանդի վզիկի, կամ շագանակագեղծի  

(պրոստատ) քաղցկեղի հիվանդությամբ? .............................................................................................................. այո  Ոչ
• ա±րդյոք փոխադրվում էք մասնագիտացած բուժքույրական կամ միջանկյալ տնային  

խնամքի հաստատություն? ........................................................................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք երեխաներ ունեք 21 (ներառյալ չծնված կամ որդեգրած երեխաներ) ձեր տան մէջ? ............. այո  Ոչ

- Եթէ աՅՈ՝ արդյոք երեխաներից մէկի ծնողները բացակայ են կամ վախճանված? ....................... այո Ոչ
  արդյոք երեխաներից մէկի ծնողները մշտականապես անաշխատունակ են դարձել? ... այո  Ոչ
   արդյոք ձեր տան հիմնական եկամուտ բերողը գործազրկվել է կամ աշխատանքի  

ժամերը պակաս են քան ամսական 10 ժամ?  ........................................................................................ այո  Ոչ

ԲաժիՆ D: ՍաՀՄաՆաՓաԿ ԵԿաՄՈՒՏի ՕժաՆԴաԿՈՒԹՅաՆ իՐաՎաՍՈՒԹՅաՆ (LOW INCOME SUBSIDY 
(LIS)) ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ (Պահանջվում է միայն այն դէպքում եթէ Medicare Մաս D-ի նպաստառու էք)

Եթէ դուք Medicare Մաս D-ի նպաստառու էք սահմանափակ եկամուտով եւ միջոցներով, հնարավոր է որ  
դուք պայմանունակ լինեք հավելյալ օգնություն ստանալու համար վճարելու ձեր դեղատոմսով դեղերի 
ծախսը:
 • ա±րդյոք անդամագրված եք Medicare-ի խնայողության ծրագրին (QMB, SLMB, QI) որի  

դէպքում նահանգը վճարում է Medicare-ի ապահովագները? ........................................................................ այո  Ոչ
 • ա±րդյոք ձեր տարեկան եկամուտը $16.245 դոլար կամ դրանից ցած է եթէ դուք ամուսնացած  

չեք կամ$21.855 դոլար կամ դրանից ցածր եթէ դուք ամուսնացած էք եւ ապրում էք ձեր  
կնոջ/ամուսնու հետ? ........................................................................................................................................................ այո  Ոչ

 • ա±րդյոք ձեր միջոցների կամ դրամագլխի (օրինակ., խնայողական հաշիվներ կամ  
ներդրումներ) գումարը ցած է $12.640 դոլարից եթէ դուք ամուսնացած չեք կամ $25.260  
դոլարից եթէ դուք ամուսնացած եք եւ ապրում էք ձեր կնոջ/ամուսնու հետ? ........................................... այո  Ոչ

Եթէ դուք արդէն դիմել էք Medicare LIS-ի համար եւ վերջերս ստացել էք մերժում կամ դիմումը առկախ 
պահելու գzz րավոր պատասխան, բարի եղեք դրա պատճենը ուղարկելու ձեր MFAP-ի դիմումնագրի հետ:

ԲաժիՆ E: ԵԿաՄՈՒՏիՆ ՎԵՐաԲԵՐՈՂ ՓաՍՏաԹՂԹԵՐի ԲաՑաԿաՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ձեր եկամուտը ապացուցող փաստաթղթեր չունենալու դէպքում, այս դիմումնագրում ձեր կողմից 
ստորագրված հաստատումը կարող է բավարարել եկամուտի ապացույցի պահանջը, եթէ դուք լրացնում 
էք հետեւյալ չափանիշերից որեւե մեկը՝ 
 իմ գործատերը ինձ պաշտօնական վճարագրով չի վճարում:
  (Եթէ նշեք այս տուփիկում, պիտի ձեր ֆինանսական վիճակի մասին գրավոր բացատրություն ներկայացնեք:)
  Վերջին հարկային տարվա համար ինձնից չի պահանջվել ներկայացնել դաշնակցային կամ նահանգային 

հարկագիր:

Դիմումնագիր (շարունակություն) (շարունակութիւն ներսի կողմից)

ինչպէս դիմել զեղջված  
վճարումների ծրագրի համար
Զեղջված վճարումների Ծրագրին մասնակցելու 
համար դուք պիտի համապատասխանեք հետեւյալ 
չափանիշերին՝

• Դուք ապահովագրված չպիտի լինէք եւ 
պայմանունակ չպիտի լինէք այլ պետական 
օգնության ծրագրերին, օրինակ Medi-Cal-ի եւ 
Healthy Families ծրագրերի համար:

• Ձեր ընտանիքի եկամուտը պէտք է "Չքաւորության 
մասին դաշնակցային հանձնարարականով" (FPG) 
սահմանված չափի 351-ից մինչեւ 400 տոկոսի 
հաւասար լինի:

• Դուք պիտի բժշկական առումով անհրաժեշտ 
բուժօգնություն ստանալու դրության մէջ լինէք եւ 
բոլոր ծառայությունները պիտի մատուցելի լինեն 
որեւէ Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցի կամ 
բուժսպասարկողի միջոցով:

• Դուք պիտի ունենաք բոլոր համապատասխան 
փաստաթղթերը ցանկագրված այս բրոշուրի 
"ինչպէս դիմել բժշկական ծախսերի համար 
ֆինանսական օգնության ծրագրին (MFAP)" 
բաժնում:

Kaiser Permanente-ը վերապահում է իր իրավունքը  
փոփոխության ենթարկելու կամ չեղեալ 
հայտարարելու իր օգնությունները:

ԲաժիՆ F՝ Ֆինանսական պայմանագրի եւ 
վարկային զեկոյցի լիազօրություն (Financial 
Agreement and Credit Report Authorization)
(պահանջվում է ձեր ստորագրությունը:) 

Կեղծ տեղեկություններ տալու պատճառով 
պատասխանատվության ենթարկվելու հիմունքով, 
սրանով հայտարարում եմ (i) այս դիմումնագրում 
նշված բոլոր տեղեկությունները բոլոր տեսակետներով 
ճշմարիտ եւ ստոյգ են, եւ բոլոր կցված փաստաթղթերը 
բնագրերի իրական պատճէներն են, կամ (ii) Ես անկարող 
եմ եկամուտի ապացոյց հանդիսացող փաստաթղթեր 
ներկայացնել կամ այլ կերպով ապացուցել իմ 
եկամուտը: ս լիազօրում եմ Kaiser Foundation 
Health Plan, Inc. ընկերութեան պաշտոնյաներին եւ 
գործակալներին (KFHP) եւ/կամ նրա հետ գործող 
ընկերություններին լիազորում եմ քննել եւ ստուգել իմ 
տված տեղեկությունները, ներառյալ իմ աշխատանքային 
եւ վարկային անցյալը, պարզելու համար թէ արդյոք 
ես համապատասխանում եմ Բժշկական ծախսերի 
համար ֆինանսական օգնության ծրագրի եւ 
Զեղջված վճարումների ծրագրի (միասին "ծրագիր") 
պահանջներին թէ ոչ: Ես նաեւ ընդունում եւ համաձայն 
եմ, որ հանձնառու եմ KFHP-ի դիմաց վճարելու KFHP-ի 
պարտքը որեւէ եւ բոլոր բժշկական ապրանքների եւ 
ծառայությունների համար որոնք ապահովագրված չեն 
Ծրագրի կողմից ("Մնացեալ գումարներ")

այն պարագայում որ ստորեւ համատեղ 
ստորագրություն դրվի, մեզնից յուրաքանչիւրը 
հանձն է առնում նախորդ պարբերության մէջ 
նշված խոստումները, հայտարարությունները, եւ 
լիազորությունները, ներառյալ մեր աշխատանքային 
եւ վարկային անցյալը քննելու եւ ստուգելու KFHP-ի 
պաշտոնյաներին եւ գործակալներին տված 
լիազորությունը եւ համաձայնությունը: Մենք նաեւ 
ընդունում եւ համաձայնում ենք, որ յուրաքանչիւրս 
համատեղ եւ առանձնաբար հանձնառու ենք Kaiser 
Permanente-ին վճարելու Մնացորդ գումարները 
(այսինքն, մեզնից յուրաքանչյուրը պարտք է KFHP-ին 
Մնացորդ գումարները եւ KFHP-ն կարող է մեզնից որեւէ 
մէկից կամ երկուսիցս էլ գանձել մի գումար, որ ամբողջը 
միասին չի գերազանցում Մնացյալ գումարներին):. 

Ստորագրություն Դիմորդի/Խնամակալի  
_____________________________________________
ամսաթիվ ___________________________________

Ստորագրություն Դիմորդի/Խնամակալի կնոջ  
կամ ամուսնու  _______________________________
ամսաթիվ  ___________________________________

անմիջապես ձեր դիմումնագրի մասին որոշում 
կայացնելուց հետո, ձեր մասին տրված որոշումը 
կուղարկվի այն հասցէին որ գրված է ձեր 
թղթապանակի վրա:

Ձեր դիմումնագիրը ներկայացրէք՝

Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086

հեռախոս՝ 1-866-399-7696
հեռախոս՝ 1-866-497-0005 
աշխատանքի ժամեր՝ Երկուշաբթի-Ուրբաթ, 
առ. ժամը 8.–կ.յ. ժամը 5-ը.

Please recycle. this material was produced from eco-responsible resources.
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ինչպէս դիմել "Բժշկական ծախսերի 
համար ֆինանսական օգնության 
Ծրագրին (MFAP)"
Զեղջված վճարումների Ծրագրին մասնակցելու 
համար դուք պիտի համապատասխանեք հետեւյալ 
չափանիշերին՝ 

Վճարման այլ աղբյուրներ—MFAP-ին դիմելու հետ 
զուգահեռ, դուք պիտի դիմէք որեւէ պետական կամ 
ոչ-պետական բաժնի, որ տրամադրում է բժշկական 
ծախսերի ֆինանսական օգնություն եւ որի համար 
դուք պայմանունակ էք, օրինակ՝ Medi-Cal կամ 
Healthy Families ծրագրերին: Ձեզնից կարող է 
պահանջվել որ դիմելու համար ներկայացնեք որոշ 
փաստաթղթեր (կամ ձեր դիմումնագիրը ընդունելու 
կամ մերժելու) այդ ծրագրերին: Հնարավոր է որ 
դուք պայմանունակ լինեք MFAP-ի օգնության այն 
ժամանակաշրջանում որ սպասում եք այլ ծրագրերի 
որոշման թէ արդյոք դուք պայմանունակ էք այդ 
ծրագրերի համար թէ ոչ:

Եկամուտը— Եկամուտ-"Ձեր ընտանիքի եկամուտը 
պիտի "Չքավորության մասին դաշնակցային 
հանձնարարականով" (FPG) սահմանված 
չափի 350 տոկոսի հաւասար լինի: Եթէ դուք 
չհամապատասխանեք MFAP-ի պայմաններին եւ 
ձեր եկամուտը կազմի FPG-ի 400 տոկոսը կամ 
դրանից ցածր, հնարավոր է որ դուք կարողանաք 
օգտվել Զեղջված վճարումների ծրագրից: 

Բժշկական խնամքի տեսակներ— Դուք պիտի 
բժշկական առումով անհրաժեշտ բուժօգնություն 
ստանալու դրության մէջ լինէք եւ բոլոր 
ծառայությունները պիտի մատուցելի լինեն 
որեւէ Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցի կամ 
բուժսպասարկողի միջոցով:

Հատուկ պայմաններ—Եթէ անսովոր բժշկական 
ծախս էք ունեցել կամ աղետի էք ենթարկվել, 
հնարավոր է որ պայմանունակ լինեք MFAP-ի 
"Հատուկ պայմանների" օգնության, անկախ 
այն բանից թէ ձեր ընտանիքի եկամուտը 
համապատասխանում է վերոհիշյալ պահանջներին 
թէ ոչ: Պայմանները լրացնելու համար, պիտի 
ներկայացնեք փաստաթղթեր ձեր եկամուտի մասին 
եւ պատճէներ վերջին 12 ամսում ձեր գրպանից 
ծախսած բժշկական ծախսերի, որոնք պիտի ցոյց տան 
որ այդ ծախսերը հավասար են կամ գերազանցում 
են ձեր տարեկան ընդհանուր եկամուտի (նախքան 
հարկերի վճարումը) 10 տոկոսը:

Դուք պիտի դիմէք հատուկ պայմանների հիման 
վրա, եթե՝
• անդամ եք Kaiser Permanente-ի 

չապահովագրված տարեկան նվազագույն 
գումարի (deductible), ապահովագրության 
(deductible) HMO պլանի:

• Դուք դիմում էք ստանալու մնայուն բժշկական 
սարք կամ ըմդունվելու հմուտ հիվանդապահական 
հաստատությանմ մէջ (որի դեպքում ձեր 
դիմումնագրի հետ միասին պիտի հանձնեք նաեւ 
Kaiser Permanente-ի բժշկի ուղեգիրը):

Ուշադիր եղեք՝ Ոչ բոլոր բժշկական 
ծառայությունների համար է ֆինանսական օգնություն 
տրամադրվում MFAP-ի ծրագրով: Բացառությունները 
ներառում են ապահովագրական ծախսերը եւ 
ծրագրին մասնակցելու ձեր անդամավճարը, 
Kaiser Permanente-ի կողմից չտրամադրված 
ծառայությունները, շքեղ կյանքի հետ կապված 
ծառայությունները, տեսողական եւ լսողական 
օժանդակ սարքերը, բժշկական պիտոյքներ կամ 
գործվածքեղէնը, վճար ծառայության դիմաց եւ 
վճարում գործարարական ծառայությունների համար, 
առողջապահական դաստիարակության դասարանի 
ծախս, փոխադրական ծախսեր, առանց դեղատոմսի 
վաճառվող դեղեր, ապրանքանիշով դեղորայք երբ 
գոյություն ունեն համապատասխան ընդհանուր 
տեսակի (generic) դեղորայք, կյանքի բարելավման 
հետ կապվող դեղորայք (օրինակ բեղմնավորման, 
կոսմետիկական, եւ այլն): 

Պահանջվող փաստաթղթեր՝ 

• Ներկա աշխատավարձի կտրոնի պատճենը, որի 
վրա նշված է տարվա սկզբից առ այսօրվա (YtD) 
ձեր եկամուտը: թէ YtD-ի եկամուտը չի նշված, 
ապա երկու անընդմեջ աշխատավարձերի 
կտրոնների պատճէները, կամ

• Ձեր վերջին դաշնակցային հարկագրի 
պատճենը, էլեկտրոնային առաքման 
ստացականով կամ ձեր ստորագրությամբ 
(ներառէք բոլոր էջերը եւ սակագիները), կամ

• Եկամուտը հաստատող այլ փաստաթղթեր, 
օրինակ անաշխատունակության, սոցիալական 
ապահովության, գործազրկության 
գործակալների նամակներ, կամ ամուսնական 
դրամական օգնությունների կամ 
երեխայի ապրուստադրամի վճարումների 
փաստաթղթեր, կամ

• Եթէ եկամուտ չունեք, Ձեր ապրուստի 
միջողները բացատրող նամակ, եւ 

• Որեւէ այլ փաստաթուղթ որ  
կարելի է պահանջված լինել ձեզնից:

Ուղարկեք միայն լուսապատճեները, քանի որ 
բնօրինակները չեն վերադարձվելու Ձեզ: Դուք 
առիթ կունենաք բողոքարկելու տրված որոշման 
դէմ, եթէ ձերդիմումնագիրը մերժվի: Ճշտված եւ/
կամ հավելյալ փաստաթղթեր կպահանջվեն ձեզնից 
օգնելու ձեր բողոքարկման պահանջին:

MFAP-ին կարող է ներառել հիվանդի համավճարի 
հրաժարումներ Kaiser Permanente-ի դեղատներից 
Medicare-ի D բաժնով ապահովագրված 
դեղօրայքի համար:

(շարունակությունը էջի հետեւում)

ի±նչ ծառայությունների համար էք ֆինանսական օգնություն խնդրում?
 դեղատնային ծառայություններմիայն
  հաշվեկշռի մնացորդը այն ծառայությունների համար որոնք ստացել էք Kaiser Permanente-ի 

մատակարարողի միջոցով, Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցում, անցյալ վեց ամսվա ըթացքում
  ապագայում Kaiser Permanente-ի մատակարարողի միջոցով եւ Kaiser Permanente-ի մի հաստատության մէջ 

ստանալիք ծառայությունների համար

Զբաղվածության վիճակը՝*
այս պահին աշխատումէք  այո  Ոչ
Ձեր կինը/ամուսինը/ձեր հետ ապրող զույգընկերը աշխատում է  այո  Ոչ

ԲաժիՆ A: ՆԵՐԿա աՄՍաԿաՆ ԵԿաՄՈՒՏԸ (Հարկ է նշել ընտանիքի ստացած ողջ եկամուտը:) 

Եթէ ընտանիքի եկամուտը զերօ է, խնդրում ենք այստեղ նշել ձեր անվան սկզբնատառերը ____ եւ համառոտ 
կերպով նկարագրել Ձեր ֆինանսական վիճակը:
___________________________________________________________________________________________________

Ով է ձեր ընտանիքի հիմնական եկամուտ ապահովողը. (նշեք մէկը)  Հիվանդ    կին/ամուսին/
այլ անդամ  

Համախառն ամսական վարձ/աշխատավարձ (նախքան հարկերի վճարումը)  $  ___________  $      ____________ 
Կանխիկ եկամուտը (նվերները չհաշված)  $  ___________ $  ___________
Համախառն Սոցիալական ապահովության եկամուտ  $  ___________ $  ___________
այլ եկամուտ՝  Գործազրկության նպաստներ $  ___________ $  ___________
	  Նահանգային անաշխատունակության եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  ամուսնական ապրուստավարձ կամ երեխայի ապրուստադրամ  $  ___________  $  ___________
	  Կենսաթոշակի եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  Կալվածի վարձից գոյացած եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  այլ աղբյուրներ (բացատրեք)
	   ____________________________________  $ ____________ $  ___________

Ընդհանուր ամսական եկամուտ՝    $ ____________ $  ___________

ԲաժիՆ B: ԲժՇԿաԿաՆ ԾաԽՍԵՐ 

(Եթէ ձեր ընտանիքի եկամուտը գերազանցում է "Չքավորության մասին դաշնակցային հանձնարարականով" 
(FPG) սահմանված չափի 350 տոկոսը կամ եթէ դուք դիմում էք "Հատուկ պայմանների" համար, պիտի լրացնեք 
այս բաժինը: Ստացականների եւ/կամ առարկաները նշված հաշվեգրի պատճեները պիտի կցվեն:)

Ձեր գրպանից վճարվելիք բժշկական ծախսեր, վճարվելիք կամ վճարված անցյալ 12 ամսում՝
 Հիվանդանոց կամ բժշկի ընդունարան կատարած այցեր՝  $  _____________________
 եղատոմսով պատվիրված դեղօրայք՝  $  _____________________
 այլ ծախսեր (բարի եղեք բացատրելու):  $  _____________________

Եթէ ձեր ընտանիք 
անդամների թիվը 
--- հոգի է

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
300 տոկոսի հավասար է՝

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
350 տոկոսի հավասար է՝

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
400 տոկոսի հավասար է՝

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

Դիմումգիրնագիր

ԴիՄՈՐԴ(ՆԵՐ)
Հիանդի անուն՝ *  _______________________________
Բժշկական անցյալի համար՝*  ___________________
Հասցէ՝*  _______________________________________
Քաղաք, Նահանգ, Փոստային զիփ՝*  ______________
Սոցիալական ապահովության համար՝  ___________
Հեռախոսահամար՝*  ____________________________
Ծննդեան թվական՝*  ____________________________
ամուսնական դրություն՝  
 ամուսնացած   ամուսնալուծված  
 ամուրի   Չամուսնացած  
 ապրում է զույգընկերոջ հետ
ա±րդյոք ձեր կինը/ամուսինը կամ ձեր հետ ապրող 
զույգընկերը պիտի նկատի առնվի ֆինանսական 
օգնության համար  այո  Ոչ
Կնոջ/ամուսնու/ձեր հետ ապրող զույգընկերոջ 
տեղեկություններ՝
անուն՝  ________________________________________
Բժշկական անցյալի համար՝  _____________________
Սոցիալ ապահովության համար՝  ________________
Ծննդեան թվական՝  ____________________________
Տան մէջ բնակվող ընտանիքի անդամների քանակը 
(ներառյալ ձեր անձը, ձեր կինը/ամուսինը կամ ձեր 
հետ ապրող զույգընկերը, եւ բոլոր 
խնամառուները)՝*_______________________________
Նշեք ձեր տան բոլոր այն անդամներին 
որոնց ֆինանսական օգնություն եք տալիս* 
(Նշեք այն տուփիկի մէջ որ գտնվում է այն 
խնամառուի անվան մօտ որի համար պիտի 
ֆինանսական օգնություն նկատի ունենալ:)
	Խնամառուի անունը  ________________________
 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

	Խնամառուի անունը  ________________________

 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

	Խնամառուի անունը  ________________________

 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

Բժշկական հաստատությունը որտեղ ստանում էք 
ձեր ծառայությունները՝*
_____________________________________________

*Պահանջված բաժին



ինչպէս դիմել "Բժշկական ծախսերի 
համար ֆինանսական օգնության 
Ծրագրին (MFAP)"
Զեղջված վճարումների Ծրագրին մասնակցելու 
համար դուք պիտի համապատասխանեք հետեւյալ 
չափանիշերին՝ 

Վճարման այլ աղբյուրներ—MFAP-ին դիմելու հետ 
զուգահեռ, դուք պիտի դիմէք որեւէ պետական կամ 
ոչ-պետական բաժնի, որ տրամադրում է բժշկական 
ծախսերի ֆինանսական օգնություն եւ որի համար 
դուք պայմանունակ էք, օրինակ՝ Medi-Cal կամ 
Healthy Families ծրագրերին: Ձեզնից կարող է 
պահանջվել որ դիմելու համար ներկայացնեք որոշ 
փաստաթղթեր (կամ ձեր դիմումնագիրը ընդունելու 
կամ մերժելու) այդ ծրագրերին: Հնարավոր է որ 
դուք պայմանունակ լինեք MFAP-ի օգնության այն 
ժամանակաշրջանում որ սպասում եք այլ ծրագրերի 
որոշման թէ արդյոք դուք պայմանունակ էք այդ 
ծրագրերի համար թէ ոչ:

Եկամուտը— Եկամուտ-"Ձեր ընտանիքի եկամուտը 
պիտի "Չքավորության մասին դաշնակցային 
հանձնարարականով" (FPG) սահմանված 
չափի 350 տոկոսի հաւասար լինի: Եթէ դուք 
չհամապատասխանեք MFAP-ի պայմաններին եւ 
ձեր եկամուտը կազմի FPG-ի 400 տոկոսը կամ 
դրանից ցածր, հնարավոր է որ դուք կարողանաք 
օգտվել Զեղջված վճարումների ծրագրից: 

Բժշկական խնամքի տեսակներ— Դուք պիտի 
բժշկական առումով անհրաժեշտ բուժօգնություն 
ստանալու դրության մէջ լինէք եւ բոլոր 
ծառայությունները պիտի մատուցելի լինեն 
որեւէ Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցի կամ 
բուժսպասարկողի միջոցով:

Հատուկ պայմաններ—Եթէ անսովոր բժշկական 
ծախս էք ունեցել կամ աղետի էք ենթարկվել, 
հնարավոր է որ պայմանունակ լինեք MFAP-ի 
"Հատուկ պայմանների" օգնության, անկախ 
այն բանից թէ ձեր ընտանիքի եկամուտը 
համապատասխանում է վերոհիշյալ պահանջներին 
թէ ոչ: Պայմանները լրացնելու համար, պիտի 
ներկայացնեք փաստաթղթեր ձեր եկամուտի մասին 
եւ պատճէներ վերջին 12 ամսում ձեր գրպանից 
ծախսած բժշկական ծախսերի, որոնք պիտի ցոյց տան 
որ այդ ծախսերը հավասար են կամ գերազանցում 
են ձեր տարեկան ընդհանուր եկամուտի (նախքան 
հարկերի վճարումը) 10 տոկոսը:

Դուք պիտի դիմէք հատուկ պայմանների հիման 
վրա, եթե՝
• անդամ եք Kaiser Permanente-ի 

չապահովագրված տարեկան նվազագույն 
գումարի (deductible), ապահովագրության 
(deductible) HMO պլանի:

• Դուք դիմում էք ստանալու մնայուն բժշկական 
սարք կամ ըմդունվելու հմուտ հիվանդապահական 
հաստատությանմ մէջ (որի դեպքում ձեր 
դիմումնագրի հետ միասին պիտի հանձնեք նաեւ 
Kaiser Permanente-ի բժշկի ուղեգիրը):

Ուշադիր եղեք՝ Ոչ բոլոր բժշկական 
ծառայությունների համար է ֆինանսական օգնություն 
տրամադրվում MFAP-ի ծրագրով: Բացառությունները 
ներառում են ապահովագրական ծախսերը եւ 
ծրագրին մասնակցելու ձեր անդամավճարը, 
Kaiser Permanente-ի կողմից չտրամադրված 
ծառայությունները, շքեղ կյանքի հետ կապված 
ծառայությունները, տեսողական եւ լսողական 
օժանդակ սարքերը, բժշկական պիտոյքներ կամ 
գործվածքեղէնը, վճար ծառայության դիմաց եւ 
վճարում գործարարական ծառայությունների համար, 
առողջապահական դաստիարակության դասարանի 
ծախս, փոխադրական ծախսեր, առանց դեղատոմսի 
վաճառվող դեղեր, ապրանքանիշով դեղորայք երբ 
գոյություն ունեն համապատասխան ընդհանուր 
տեսակի (generic) դեղորայք, կյանքի բարելավման 
հետ կապվող դեղորայք (օրինակ բեղմնավորման, 
կոսմետիկական, եւ այլն): 

Պահանջվող փաստաթղթեր՝ 

• Ներկա աշխատավարձի կտրոնի պատճենը, որի 
վրա նշված է տարվա սկզբից առ այսօրվա (YtD) 
ձեր եկամուտը: թէ YtD-ի եկամուտը չի նշված, 
ապա երկու անընդմեջ աշխատավարձերի 
կտրոնների պատճէները, կամ

• Ձեր վերջին դաշնակցային հարկագրի 
պատճենը, էլեկտրոնային առաքման 
ստացականով կամ ձեր ստորագրությամբ 
(ներառէք բոլոր էջերը եւ սակագիները), կամ

• Եկամուտը հաստատող այլ փաստաթղթեր, 
օրինակ անաշխատունակության, սոցիալական 
ապահովության, գործազրկության 
գործակալների նամակներ, կամ ամուսնական 
դրամական օգնությունների կամ 
երեխայի ապրուստադրամի վճարումների 
փաստաթղթեր, կամ

• Եթէ եկամուտ չունեք, Ձեր ապրուստի 
միջողները բացատրող նամակ, եւ 

• Որեւէ այլ փաստաթուղթ որ  
կարելի է պահանջված լինել ձեզնից:

Ուղարկեք միայն լուսապատճեները, քանի որ 
բնօրինակները չեն վերադարձվելու Ձեզ: Դուք 
առիթ կունենաք բողոքարկելու տրված որոշման 
դէմ, եթէ ձերդիմումնագիրը մերժվի: Ճշտված եւ/
կամ հավելյալ փաստաթղթեր կպահանջվեն ձեզնից 
օգնելու ձեր բողոքարկման պահանջին:

MFAP-ին կարող է ներառել հիվանդի համավճարի 
հրաժարումներ Kaiser Permanente-ի դեղատներից 
Medicare-ի D բաժնով ապահովագրված 
դեղօրայքի համար:

(շարունակությունը էջի հետեւում)

ի±նչ ծառայությունների համար էք ֆինանսական օգնություն խնդրում?
 դեղատնային ծառայություններմիայն
  հաշվեկշռի մնացորդը այն ծառայությունների համար որոնք ստացել էք Kaiser Permanente-ի 

մատակարարողի միջոցով, Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցում, անցյալ վեց ամսվա ըթացքում
  ապագայում Kaiser Permanente-ի մատակարարողի միջոցով եւ Kaiser Permanente-ի մի հաստատության մէջ 

ստանալիք ծառայությունների համար

Զբաղվածության վիճակը՝*
այս պահին աշխատումէք  այո  Ոչ
Ձեր կինը/ամուսինը/ձեր հետ ապրող զույգընկերը աշխատում է  այո  Ոչ

ԲաժիՆ A: ՆԵՐԿա աՄՍաԿաՆ ԵԿաՄՈՒՏԸ (Հարկ է նշել ընտանիքի ստացած ողջ եկամուտը:) 

Եթէ ընտանիքի եկամուտը զերօ է, խնդրում ենք այստեղ նշել ձեր անվան սկզբնատառերը ____ եւ համառոտ 
կերպով նկարագրել Ձեր ֆինանսական վիճակը:
___________________________________________________________________________________________________

Ով է ձեր ընտանիքի հիմնական եկամուտ ապահովողը. (նշեք մէկը)  Հիվանդ    կին/ամուսին/
այլ անդամ  

Համախառն ամսական վարձ/աշխատավարձ (նախքան հարկերի վճարումը)  $  ___________  $      ____________ 
Կանխիկ եկամուտը (նվերները չհաշված)  $  ___________ $  ___________
Համախառն Սոցիալական ապահովության եկամուտ  $  ___________ $  ___________
այլ եկամուտ՝  Գործազրկության նպաստներ $  ___________ $  ___________
	  Նահանգային անաշխատունակության եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  ամուսնական ապրուստավարձ կամ երեխայի ապրուստադրամ  $  ___________  $  ___________
	  Կենսաթոշակի եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  Կալվածի վարձից գոյացած եկամուտ  $  ___________ $  ___________
	  այլ աղբյուրներ (բացատրեք)
	   ____________________________________  $ ____________ $  ___________

Ընդհանուր ամսական եկամուտ՝    $ ____________ $  ___________

ԲաժիՆ B: ԲժՇԿաԿաՆ ԾաԽՍԵՐ 

(Եթէ ձեր ընտանիքի եկամուտը գերազանցում է "Չքավորության մասին դաշնակցային հանձնարարականով" 
(FPG) սահմանված չափի 350 տոկոսը կամ եթէ դուք դիմում էք "Հատուկ պայմանների" համար, պիտի լրացնեք 
այս բաժինը: Ստացականների եւ/կամ առարկաները նշված հաշվեգրի պատճեները պիտի կցվեն:)

Ձեր գրպանից վճարվելիք բժշկական ծախսեր, վճարվելիք կամ վճարված անցյալ 12 ամսում՝
 Հիվանդանոց կամ բժշկի ընդունարան կատարած այցեր՝  $  _____________________
 եղատոմսով պատվիրված դեղօրայք՝  $  _____________________
 այլ ծախսեր (բարի եղեք բացատրելու):  $  _____________________

Եթէ ձեր ընտանիք 
անդամների թիվը 
--- հոգի է

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
300 տոկոսի հավասար է՝

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
350 տոկոսի հավասար է՝

Ձեր տարեկան եկամուտը 
FPG-ի սահմանված չափի 
400 տոկոսի հավասար է՝

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

Դիմումգիրնագիր

ԴիՄՈՐԴ(ՆԵՐ)
Հիանդի անուն՝ *  _______________________________
Բժշկական անցյալի համար՝*  ___________________
Հասցէ՝*  _______________________________________
Քաղաք, Նահանգ, Փոստային զիփ՝*  ______________
Սոցիալական ապահովության համար՝  ___________
Հեռախոսահամար՝*  ____________________________
Ծննդեան թվական՝*  ____________________________
ամուսնական դրություն՝  
 ամուսնացած   ամուսնալուծված  
 ամուրի   Չամուսնացած  
 ապրում է զույգընկերոջ հետ
ա±րդյոք ձեր կինը/ամուսինը կամ ձեր հետ ապրող 
զույգընկերը պիտի նկատի առնվի ֆինանսական 
օգնության համար  այո  Ոչ
Կնոջ/ամուսնու/ձեր հետ ապրող զույգընկերոջ 
տեղեկություններ՝
անուն՝  ________________________________________
Բժշկական անցյալի համար՝  _____________________
Սոցիալ ապահովության համար՝  ________________
Ծննդեան թվական՝  ____________________________
Տան մէջ բնակվող ընտանիքի անդամների քանակը 
(ներառյալ ձեր անձը, ձեր կինը/ամուսինը կամ ձեր 
հետ ապրող զույգընկերը, եւ բոլոր 
խնամառուները)՝*_______________________________
Նշեք ձեր տան բոլոր այն անդամներին 
որոնց ֆինանսական օգնություն եք տալիս* 
(Նշեք այն տուփիկի մէջ որ գտնվում է այն 
խնամառուի անվան մօտ որի համար պիտի 
ֆինանսական օգնություն նկատի ունենալ:)
	Խնամառուի անունը  ________________________
 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

	Խնամառուի անունը  ________________________

 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

	Խնամառուի անունը  ________________________

 Ծննդյան թվականը եւ ազգակցական կապը  ___
 Բժշկական անցյալի համարը  ________________
 Սոցիալական ապահովության համար՝  _______

Բժշկական հաստատությունը որտեղ ստանում էք 
ձեր ծառայությունները՝*
_____________________________________________

*Պահանջված բաժին



Եթէ Ձեզ օգնություն է հարկավոր վճարելու ձեր բժշկական ծառայությունների 
ծախսերը, հնարավոր էոր դուք պայմանունակ լինէք Kaiser Permanente-ի Բժշկական 
ծախսերի համար ֆինանսական օգնության ծրագրին կամ Զեղջված վճարումների 
ծրագրին: Use this գրքոյկը իմանալու թէ արդյոք դուք պայմանունակ էք եւ նաեւ ինչպէս 
կարող էք դիմել ֆինանսական օգնության համար:

MFAP եւ Զեղջված վճարումների ծրագիրը հայեցողական ծրագրեր են 
տրամադրելի Kaiser Permanente-ի կողմից բոլոր այն հիվանդների համար որ 
կարիք ունեն բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու: 
Ծառայությունները պետք է ստացվեն Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցում կամ 
բժշկի ընդունարանում եւ Kaiser Permanente-ի մատակարարողի կողմից: Նաեւ 
պիտի դիմէք ծառայությունը ստանալու թվականից վեց ամսվա ընթացքում: 

MFAP-ն կարող է օգնել վճարելու, Kaiser Permanente-ի դեղատնից ստացած դեղօրայքի 
ամբողջ ծախսը, կամ համավճարը: Եթէ դուք ապահովագրություն ունեք Medicare-ի Մաս 
D-ից եւ չէք ստանում "Սահմանափակ եկամուտի օժանդակության (LIS)" զեղջ Medicare-ից, 
ուրեմն կարող էք օգտագործել այս դիմումնագիրը դիմելու դեղատնային հրաժարմանը:

KAISer PerMAnente-ի 

Բժշկական ծախսերի համար ֆինանսական օգնության 
ծրագիր (Medical Financial Assistance Program) եւ Զեղջված 
վճարումների ծրագիր (Discount Payment Program)

ԲաժիՆ C: MEDI-CAL-ի ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ (Եթէ դուք այժմն "Medi-Cal"-ի ապահովագրություն չունեք, պիտի լրացնեք այս բաժինը:)

Եթէ դուք արդեն դիմել էք "Medi-Cal"-ի համար եւ վերջերս ստացել էք ձեր դիմումի գրավոր ընդունումը, 
մերժումը, կամ առկախ մնալը, բարի եղեք ուղարկելու այդ ձեր MFAP-ի դիմումնագրի հետ: 
Եթէ դուք "աՅՈ" պատասխանեք ստորեւ տրված հարցումներից որեւե մեկին, կապվեք Քաունթիի 
Սոցիալական ապահովության տեղական գրասենյակի հետ:
• ա±րդյոք դուք 21 տարեկանից ցածր էք կամ 65-ից վեր? .................................................................................. այո  Ոչ
• ա±րդյոք այժմն անդամագրված էք Լրացուցիչ ապահովության Եկամուտի  

(SSI)/Նահանգային Լրացուցիչ Վճարումների (SSP) կամ անաշխատունակության  
ապահովության ապահովագրության ծրագրերին? ........................................................................................... այո  Ոչ

• ա±րդյոք ստանում էք ֆինանսական օգնություն "CalWorks"-ից (AFDC), այցելուների կամ  
ապաստանյալների կանխիկ դրամական օգնությունից (eCA/rCA), Երեխա Որդեգրողների  
կամ Որդեգրման Օժանդակող Ծրագրերից, կամ տնային  
Օգնության Ծառայություների ծրագրից (IHSS)? .................................................................................................. այո  Ոչ

• ա±րդյոք դուք պաշտօնապես կույր էք համարվում? .......................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք դուք մշտականապես անաշխատունակ էք? ....................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք յղի էք կամ յղի էք եղել անցյալ երեք ամսվա ընթացքում? ............................................................ այո  Ոչ
• ա±րդյոք ախտորոշվել էք որպես կրծքի, արգանդի վզիկի, կամ շագանակագեղծի  

(պրոստատ) քաղցկեղի հիվանդությամբ? .............................................................................................................. այո  Ոչ
• ա±րդյոք փոխադրվում էք մասնագիտացած բուժքույրական կամ միջանկյալ տնային  

խնամքի հաստատություն? ........................................................................................................................................... այո  Ոչ
• ա±րդյոք երեխաներ ունեք 21 (ներառյալ չծնված կամ որդեգրած երեխաներ) ձեր տան մէջ? ............. այո  Ոչ

- Եթէ աՅՈ՝ արդյոք երեխաներից մէկի ծնողները բացակայ են կամ վախճանված? ....................... այո Ոչ
  արդյոք երեխաներից մէկի ծնողները մշտականապես անաշխատունակ են դարձել? ... այո  Ոչ
   արդյոք ձեր տան հիմնական եկամուտ բերողը գործազրկվել է կամ աշխատանքի  

ժամերը պակաս են քան ամսական 10 ժամ?  ........................................................................................ այո  Ոչ

ԲաժիՆ D: ՍաՀՄաՆաՓաԿ ԵԿաՄՈՒՏի ՕժաՆԴաԿՈՒԹՅաՆ իՐաՎաՍՈՒԹՅաՆ (LOW INCOME SUBSIDY 
(LIS)) ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ (Պահանջվում է միայն այն դէպքում եթէ Medicare Մաս D-ի նպաստառու էք)

Եթէ դուք Medicare Մաս D-ի նպաստառու էք սահմանափակ եկամուտով եւ միջոցներով, հնարավոր է որ  
դուք պայմանունակ լինեք հավելյալ օգնություն ստանալու համար վճարելու ձեր դեղատոմսով դեղերի 
ծախսը:
 • ա±րդյոք անդամագրված եք Medicare-ի խնայողության ծրագրին (QMB, SLMB, QI) որի  

դէպքում նահանգը վճարում է Medicare-ի ապահովագները? ........................................................................ այո  Ոչ
 • ա±րդյոք ձեր տարեկան եկամուտը $16.245 դոլար կամ դրանից ցած է եթէ դուք ամուսնացած  

չեք կամ$21.855 դոլար կամ դրանից ցածր եթէ դուք ամուսնացած էք եւ ապրում էք ձեր  
կնոջ/ամուսնու հետ? ........................................................................................................................................................ այո  Ոչ

 • ա±րդյոք ձեր միջոցների կամ դրամագլխի (օրինակ., խնայողական հաշիվներ կամ  
ներդրումներ) գումարը ցած է $12.640 դոլարից եթէ դուք ամուսնացած չեք կամ $25.260  
դոլարից եթէ դուք ամուսնացած եք եւ ապրում էք ձեր կնոջ/ամուսնու հետ? ........................................... այո  Ոչ

Եթէ դուք արդէն դիմել էք Medicare LIS-ի համար եւ վերջերս ստացել էք մերժում կամ դիմումը առկախ 
պահելու գzz րավոր պատասխան, բարի եղեք դրա պատճենը ուղարկելու ձեր MFAP-ի դիմումնագրի հետ:

ԲաժիՆ E: ԵԿաՄՈՒՏիՆ ՎԵՐաԲԵՐՈՂ ՓաՍՏաԹՂԹԵՐի ԲաՑաԿաՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ձեր եկամուտը ապացուցող փաստաթղթեր չունենալու դէպքում, այս դիմումնագրում ձեր կողմից 
ստորագրված հաստատումը կարող է բավարարել եկամուտի ապացույցի պահանջը, եթէ դուք լրացնում 
էք հետեւյալ չափանիշերից որեւե մեկը՝ 
 իմ գործատերը ինձ պաշտօնական վճարագրով չի վճարում:
  (Եթէ նշեք այս տուփիկում, պիտի ձեր ֆինանսական վիճակի մասին գրավոր բացատրություն ներկայացնեք:)
  Վերջին հարկային տարվա համար ինձնից չի պահանջվել ներկայացնել դաշնակցային կամ նահանգային 

հարկագիր:

Դիմումնագիր (շարունակություն) (շարունակութիւն ներսի կողմից)

ինչպէս դիմել զեղջված  
վճարումների ծրագրի համար
Զեղջված վճարումների Ծրագրին մասնակցելու 
համար դուք պիտի համապատասխանեք հետեւյալ 
չափանիշերին՝

• Դուք ապահովագրված չպիտի լինէք եւ 
պայմանունակ չպիտի լինէք այլ պետական 
օգնության ծրագրերին, օրինակ Medi-Cal-ի եւ 
Healthy Families ծրագրերի համար:

• Ձեր ընտանիքի եկամուտը պէտք է "Չքաւորության 
մասին դաշնակցային հանձնարարականով" (FPG) 
սահմանված չափի 351-ից մինչեւ 400 տոկոսի 
հաւասար լինի:

• Դուք պիտի բժշկական առումով անհրաժեշտ 
բուժօգնություն ստանալու դրության մէջ լինէք եւ 
բոլոր ծառայությունները պիտի մատուցելի լինեն 
որեւէ Kaiser Permanente-ի հիվանդանոցի կամ 
բուժսպասարկողի միջոցով:

• Դուք պիտի ունենաք բոլոր համապատասխան 
փաստաթղթերը ցանկագրված այս բրոշուրի 
"ինչպէս դիմել բժշկական ծախսերի համար 
ֆինանսական օգնության ծրագրին (MFAP)" 
բաժնում:

Kaiser Permanente-ը վերապահում է իր իրավունքը  
փոփոխության ենթարկելու կամ չեղեալ 
հայտարարելու իր օգնությունները:

ԲաժիՆ F՝ Ֆինանսական պայմանագրի եւ 
վարկային զեկոյցի լիազօրություն (Financial 
Agreement and Credit Report Authorization)
(պահանջվում է ձեր ստորագրությունը:) 

Կեղծ տեղեկություններ տալու պատճառով 
պատասխանատվության ենթարկվելու հիմունքով, 
սրանով հայտարարում եմ (i) այս դիմումնագրում 
նշված բոլոր տեղեկությունները բոլոր տեսակետներով 
ճշմարիտ եւ ստոյգ են, եւ բոլոր կցված փաստաթղթերը 
բնագրերի իրական պատճէներն են, կամ (ii) Ես անկարող 
եմ եկամուտի ապացոյց հանդիսացող փաստաթղթեր 
ներկայացնել կամ այլ կերպով ապացուցել իմ 
եկամուտը: ս լիազօրում եմ Kaiser Foundation 
Health Plan, Inc. ընկերութեան պաշտոնյաներին եւ 
գործակալներին (KFHP) եւ/կամ նրա հետ գործող 
ընկերություններին լիազորում եմ քննել եւ ստուգել իմ 
տված տեղեկությունները, ներառյալ իմ աշխատանքային 
եւ վարկային անցյալը, պարզելու համար թէ արդյոք 
ես համապատասխանում եմ Բժշկական ծախսերի 
համար ֆինանսական օգնության ծրագրի եւ 
Զեղջված վճարումների ծրագրի (միասին "ծրագիր") 
պահանջներին թէ ոչ: Ես նաեւ ընդունում եւ համաձայն 
եմ, որ հանձնառու եմ KFHP-ի դիմաց վճարելու KFHP-ի 
պարտքը որեւէ եւ բոլոր բժշկական ապրանքների եւ 
ծառայությունների համար որոնք ապահովագրված չեն 
Ծրագրի կողմից ("Մնացեալ գումարներ")

այն պարագայում որ ստորեւ համատեղ 
ստորագրություն դրվի, մեզնից յուրաքանչիւրը 
հանձն է առնում նախորդ պարբերության մէջ 
նշված խոստումները, հայտարարությունները, եւ 
լիազորությունները, ներառյալ մեր աշխատանքային 
եւ վարկային անցյալը քննելու եւ ստուգելու KFHP-ի 
պաշտոնյաներին եւ գործակալներին տված 
լիազորությունը եւ համաձայնությունը: Մենք նաեւ 
ընդունում եւ համաձայնում ենք, որ յուրաքանչիւրս 
համատեղ եւ առանձնաբար հանձնառու ենք Kaiser 
Permanente-ին վճարելու Մնացորդ գումարները 
(այսինքն, մեզնից յուրաքանչյուրը պարտք է KFHP-ին 
Մնացորդ գումարները եւ KFHP-ն կարող է մեզնից որեւէ 
մէկից կամ երկուսիցս էլ գանձել մի գումար, որ ամբողջը 
միասին չի գերազանցում Մնացյալ գումարներին):. 

Ստորագրություն Դիմորդի/Խնամակալի  
_____________________________________________
ամսաթիվ ___________________________________

Ստորագրություն Դիմորդի/Խնամակալի կնոջ  
կամ ամուսնու  _______________________________
ամսաթիվ  ___________________________________

անմիջապես ձեր դիմումնագրի մասին որոշում 
կայացնելուց հետո, ձեր մասին տրված որոշումը 
կուղարկվի այն հասցէին որ գրված է ձեր 
թղթապանակի վրա:

Ձեր դիմումնագիրը ներկայացրէք՝

Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086

հեռախոս՝ 1-866-399-7696
հեռախոս՝ 1-866-497-0005 
աշխատանքի ժամեր՝ Երկուշաբթի-Ուրբաթ, 
առ. ժամը 8.–կ.յ. ժամը 5-ը.
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