
Nếu quý vị cần được giúp đỡ thanh toán các dịch vụ y tế của mình, quý vị có thể 
hội đủ điều kiện đối với Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế hoặc Chương trình Trả 
tiền Giảm giá của Kaiser Permanente. Quý vị hãy dùng tờ thông tin này để xác định 
xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không cũng như để nộp đơn xin trợ cấp tài chính.

Chương trình MFAP và Chương trình Trả tiền Giảm giá là chương trình trợ giúp tài 
chính căn cứ và cứu xét theo tiêu chuẩn từng trường hợp mà Kaiser Permanente 
dành cho tất cả bệnh nhân cần được cung cấp những dịch vụ cần thiết về mặt 
y tế. Các dịch vụ y tế này phải được cung cấp tại bệnh viện hoặc văn phòng 
bác sĩ thuộc Kaiser Permanente và do nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc Kaiser 
Permanente thực hiện. Quý vị cũng phải nộp đơn trong vòng sáu tháng  
kể từ khi nhận được các dịch vụ mà quý vị đang xin trợ cấp. 

Chương trình MFAP có thể giúp thanh toán toàn phần chi phí, hoặc phần tiền đồng 
trả, của các dược phẩm mà quý vị mua từ nhà thuốc của Kaiser Permanente. Nếu 
quý vị được đài thọ Medicare Phần D và không được Medicare trợ cấp giảm giá theo 
chương trình Trợ giúp những người có lợi tức thấp (Limited Income Subsidy, hay LIS), 
quý vị có thể dùng phiếu này để nộp đơn xin miễn trả tiền thuốc mua từ nhà thuốc.

KAISer PerMANeNTe 

Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế (MFAP)  
và Chương trình Trả tiền Giảm giá

Phần C: TIÊU ChUẨn MEDI-CAL (Nếu hiện tại quý vị không được hưởng Medi-Cal, quý vị phải điền phần này.)

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp Medi-Cal và gần đây đã nhận được giấy chấp thuận, giấy bác đơn, 
hoặc giấy thông báo đơn đang được cứu xét, vui lòng kèm bản sao giấy này với đơn xin MFAP đã điền  
đầy đủ của quý vị. 
Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi nào dưới đây, hãy liên lạc với Văn phòng An sinh Xã hội Quận.
•  Quý vị nhỏ hơn 21 tuổi hoặc lớn hơn 65 tuổi? ................................................................................ Có  Không
• Quý vị hiện đang tham gia chương trình Phụ cấp An sinh Xã hội (Supplemental  

Security Income, SSI)/Thanh toán Phụ cấp của Tiểu bang (State Supplemental  
Payment, SSP) hoặc Bảo Hiểm An sinh Xã hội cho Người Khuyết tật (Security Disability  
Insurance) hay không? ............................................................................................................................ Có  Không

• Quý vị đã được tham gia vào chương trình CalWorks (AFDC), Trợ cấp Tiền mặt  
Người Nhập cư hoặc Người Tị nạn (entrant or refugee Cash Assistance, eCA/rCA),  
Chương trình Trợ cấp Chăm sóc Nuôi tạm hoặc Nhận Con nuôi (Foster Care  
or Adoption Assistance Programs), hoặc Các Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà  
(In-home Support Services, IHSS) hay chưa? ................................................................................ Có  Không

• Quý vị xem như bị mù lòa theo luật? .................................................................................................. Có  Không
• Quý vị có bị khuyết tật vĩnh viễn? ........................................................................................................ Có  Không
• Quý vị có đang mang thai hoặc đã mang thai trong ba tháng gần đây? ................................. Có  Không
• Quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, cổ tử cung, hoặc tuyến tiền liệt? .......... Có  Không
• Quý vị có đang được chuyển đến một cơ sở điều dưỡng chuyên môn  

hoặc chăm sóc tại gia trung gian? ....................................................................................................... Có  Không
 • Quý vị có con trẻ nhỏ hơn 21  tuổi (bao gồm bé chưa sinh hoặc con nuôi) trong  nhà? ........ Có  Không

- Nếu CÓ: Một trong hai người cha mẹ của trẻ vắng mặt hoặc đã qua đời? ................. Có  Không
Một trong hai người cha mẹ của trẻ bị khuyết tật vĩnh viễn? ......................... Có  Không
Người có lương theo giờ chính yếu có đang bị thất nghiệp hoặc làm  
việc ít hơn 100 giờ mỗi tháng? ................................................................................ Có  Không

Phần D: TIÊU ChUẨn TRỢ GIÚP nhỮnG nGƯỜI CÓ LỢI TỨC ThẤP (LIMITED InCOME SUBSIDY, LIS)  
(Chỉ cần khi quý vị là người thụ hưởng Medicare Part D.)

Nếu quý vị đang được trợ cấp Medicare Part D và lợi tức và tài sản của quý vị có giới hạn, quý vị có 
thể hội đủ điều kiện để hưởng thêm trợ cấp bổ sung để trả chi phí mua thuốc theo toa. Chương trình 
LIS trợ cấp tài chính cho những người thụ hưởng Medicare Part D hội đủ tiêu chuẩn và cần được 
giúp đỡ để trả lệ phí bảo hiểm hàng tháng, tổng số tiền khấu trừ hàng năm, các khoản đồng thanh toán 
(copayment) và khoản đồng bảo hiểm (coinsurance) khi mua thuốc theo toa, và các chi phí y tế liên quan.
• Quý vị có tham gia vào một chương trình tiết kiệm Medicare (QMB, SLMB, QI) trong  

đó tiểu bang thanh toán các khoản phí bảo hiểm Medicare? ...................................................... Có  Không
• Có phải lợi tức hàng năm của quý vị được $16,245 hoặc ít hơn nếu quý vị đang độc  

thân hoặc được $21,855 hoặc ít hơn nếu quý vị đã có gia đình và sống cùng vợ/chồng  
của quý vị không? ...................................................................................................................................... Có  Không

• Có phải tổng số tài sản của quý vị (như trương mục tiết kiệm hoặc ngân khoản đầu tư)  
ít hơn $12,640 nếu quý vị độc thân hoặc $25,260 nếu quý vị có gia đình và đang sống  
với chồng/vợ không? ................................................................................................................................. Có  Không

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp Medicare LIS và gần đây đã nhận được giấy bác đơn hoặc giấy thông 
báo đơn đang được cứu xét, vui lòng kèm bản sao giấy này với đơn xin MFAP của quý vị.

Phần E: GIẤY TỜ ChỨnG MInh LỢI TỨC KhÔnG ĐầY ĐỦ 
Nếu quý vị không có giấy chứng minh lợi tức, phần chứng thực do quý vị ký trong đơn này sẽ được dùng để 
đáp ứng cho yêu cầu là quý vị phải có chứng minh lợi tức, nếu quý vị đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn nào sau đây: 
 Tôi không nhận được giấy lãnh lương thông thường từ công ty của tôi.
  Tôi không có được lợi tức nào. (Nếu quý vị đánh dấu ô này, quý vị phải cung cấp văn bản giải thích về tình trạng tài 

chính của quý vị.)
 Tôi không bắt buộc phải khai thuế Liên bang hoặc Tiểu bang trong năm thuế gần đây nhất.

Đơn xin (tiếp theo) (tiếp theo phần bên trong)

Nộp đơn xin tham gia Chương trình Trả 
tiền Giảm giá
Quý vị phải hội đủ các điều kiện sau đây để được 
tham gia Chương trình Trả tiền Giảm giá:

• Quý vị phải đang trong tình trạng không có bảo 
hiểm và không được hưởng mọi chương trình 
trợ cấp nào khác của chính phủ, ví dụ như 
Medi-Cal và Healthy Families. 

• Thu nhập hộ gia đình của quý vị phải từ 351 đến 
400 phần trăm của FPG.

• Các dịch vụ mà quý vị được cung cấp phải là 
các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và những dịch 
vụ này phải do bệnh viện hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ y tế thuộc Kaiser Permanente cung cấp.

• Quý vị phải đáp ứng mọi yêu cầu về hồ sơ 
chứng từ được liệt kê trong phần “Nộp đơn xin 
tham gia Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế 
(Medical Financial Assistance Program, MFAP)” 
của tờ thông tin này.

Kaiser Permanente bảo lưu quyền chỉnh sửa 
hoặc rút lại các khoản trợ cấp.

Phần F:  Thỏa thuận Tài chính và Cho phép 
Kiểm tra Lý lịch Tín dụng (Phải ký tên.)

Theo hình phạt về tội khai man, theo đây tôi xác 
nhận là (i) tất cả mọi thông tin tôi trình bày bên trên 
trong đơn này đều đúng và chính xác về mọi phương 
diện, và tất cả các giấy tờ đính kèm đều là bản sao 
thực thụ của bản chính, hoặc (ii) tôi không thể cung 
cấp giấy tờ liên quan đến lợi tức hoặc các bằng 
chứng nào khác về lợi tức của tôi. Tôi cho phép cho 
các nhân viên và đại diện của Kaiser Foundation 
Health Plan, Inc. (KFHP) và/hoặc các chi nhánh của 
họ điều tra và xác nhận các thông tin tôi cung cấp 
cho chương trình, kể cả thông tin về việc làm và lý 
lịch tín dụng, nhằm mục đích xác định khả năng hội 
đủ điều kiện của tôi để tham gia Chương trình Trợ 
cấp Tài chính Y tế và Chương trình Trả tiền Giảm 
giá (gọi chung là “Chương trình”). Ngoài ra, tôi cũng 
xác nhận và chấp thuận là tôi sẽ chịu trách nhiệm 
đối với KFHP về bất kỳ và tất cả các số tiền nào mà 
tôi nợ KFHP áp dụng cho những dịch vụ và vật liệu 
y tế không được Chương trình đài thọ (gọi là “Phần 
chi phí còn lại”).
Trong trường hợp cùng ký tên dưới đây, mỗi người 
chúng tôi bảo đảm, trình bày và đồng ý cho phép 
những điều nêu trong đoạn bên trên, kể cả việc cho 
phép nhân viên và đại diện của KFHP điều tra và xác 
nhận các thông tin về việc làm và lý lịch tín dụng của 
chúng tôi, chung cũng như riêng. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng xác nhận và chấp thuận là cả hai chúng tôi 
và chính mỗi cá nhân chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm 
đối với Kaiser Permanente về Phần chi phí còn lại 
(có nghĩa là, mỗi chúng tôi sẽ nợ KFHP số tiền của 
Phần chi phí còn lại, và KFHP có thể đòi nợ riêng mỗi 
người, hay cả hai chúng tôi, phần tiền chúng tôi còn 
thiếu nhưng tổng cộng không quá số tiền của Phần chi 
phí còn lại). 

Chữ ký Người nộp đơn/Người giám hộ  
_______________________________________
Ngày __________________________________

Chữ ký Vợ/Chồng của Người nộp đơn/Người  
giám hộ  ________________________________
Ngày __________________________________

Sau khi hoàn tất việc xem xét đơn xin của 
quý vị, chúng tôi sẽ gửi thông báo về quyết 
định của quý vị đến địa chỉ trong hồ sơ.

Nộp đơn của quý vị đến:

Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086
Điện thoại: 1-866-399-7696
Fax: 1-866-497-0005
Giờ làm việc: Thứ Hai–Thứ Sáu, 
8 giờ sáng–5 giờ chiều.

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.
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Nộp đơn xin tham gia Chương trình Trợ 
cấp Tài chính Y tế (Medical Financial 
Assistance Program, hay MFAP)
Quý vị phải hội đủ các điều kiện sau đây để được 
tham gia chương trình MFAP:

Các nguồn tài trợ khác—Cùng lúc với việc nộp 
đơn xin trợ cấp theo chương trình MFAP, quý 
vị phải nộp đơn xin trợ cấp tài chính về y tế từ bất 
cứ những nguồn trợ cấp công hoặc tư nào khác mà 
quý vị hội đủ tiêu chuẩn để nộp đơn như chương 
trình Medi-Cal hoặc Healthy Families. Quý vị có thể 
được yêu cầu nộp chứng từ của đơn xin trợ cấp 
(hoặc giấy chấp thuận hoặc giấy từ chối đơn xin 
của quý vị) những nguồn trợ cấp này. Quý vị có thể 
được hưởng trợ cấp MFAP trong lúc chờ đợi quyết 
định liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của 
quý vị cho những chương trình trợ cấp này. 

Lợi tức—Lợi tức gia đình của quý vị phải bằng 
hoặc thấp hơn 350 phần trăm của Quy định Mức 
nghèo Liên bang (Federal Poverty Guideline, hay 
FPG). Nếu quý vị không hội đủ tiêu chuẩn được 
hưởng trợ cấp MFAP và có lợi tức bằng hoặc thấp 
hơn 400 phần trăm của FPG, quý vị có thể đủ điều 
kiện được trợ giúp qua Chương trình Trả tiền Giảm 
giá.

hình thức Dịch vụ Y tế—Các dịch vụ mà quý 
vị được cung cấp phải là các dịch vụ cần thiết 
về mặt y tế và tất cả những dịch vụ này phải do 
bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc 
Kaiser Permanente cung cấp và yêu cầu thanh 
toán.

Trường hợp Đặc biệt—Nếu quý vị có chi phí 
y tế cao bất thường hoặc quý vị đã trải qua một 
thảm trạng lớn, quý vị có thể hội đủ điều kiện đối 
với MFAP theo quy định về các trường hợp đặc 
biệt, bất kể quý vị có đáp ứng các yêu cầu về lợi 
tức hộ gia đình được mô tả ở trên hay không. Để 
đủ điều kiện, quý vị cần phải cung cấp các chứng từ 
lợi tức và các bản sao chi phí y tế tiền túi bỏ ra của 
quý vị trong vòng 12 tháng vừa qua cho thấy rằng 
các chi phí này bằng 10 phần trăm tổng lợi tức hàng 
năm của quý vị hoặc hơn.

Quý vị phải nộp đơn theo các trường hợp đặc biệt 
nếu:
 • Quý vị là hội viên của chương trình HMO được 

khấu trừ của Kaiser Permanente.
 • Quý vị đang nộp đơn xin thiết bị y tế lâu bền 

hoặc tham gia vào một cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn (trong trường hợp đó cần 
phải có giấy giới thiệu từ bác sĩ của Kaiser 
Permanente kèm theo đơn xin của quý vị).

Vui lòng lưu ý: Không phải chi phí y tế nào cũng 
đủ tiêu chuẩn được trợ cấp tài chính qua chương 
trình MFAP. Điều khoản ngoại lệ gồm có, nhưng 
không giới hạn bởi, những chi phí dành cho lệ phí 
bảo hiểm hàng tháng và hội phí, các dịch vụ không 
do Kaiser Permanente cung cấp, dịch vụ sử dụng 
cho lối sống riêng, mắt kính và dụng cụ trợ thính, 
trang thiết bị y tế hoặc quần áo mềm, các  
dịch vụ thu phí hoặc kinh doanh, các lớp đào  
tạo y tế, phương tiện đi lại, thuốc mua không cần 
toa, thuốc chính hiệu trong khi có thể dùng thuốc 
gốc, thuốc dùng cho lối sống riêng (thí dụ như 
thuốc điều trị tình trạng vô sinh, thẩm mỹ, v.v...).

Tài liệu cần phải nộp: 
 • Một bản sao của giấy lãnh lương có ghi lợi tức 

Trong năm đến nay (Year-To-Date, hay YTD). 
Nếu YTD không được ghi trong giấy lãnh 
lương, thì nộp bản sao của hai giấy lãnh lương 
liên tục; hoặc

 • Một bản sao giấy khai thuế liên bang mới nhất 
có chữ ký của quý vị hoặc có kèm theo giấy 
chứng nhận nộp qua hệ thống điện tử (bao 
gồm toàn bộ các trang và lịch trình); hoặc

 • Bản sao các giấy tờ khác để chứng minh lợi 
tức, ví dụ như thư chứng nhận từ các cơ quan 
trợ cấp khuyết tật, trợ cấp An sinh Xã hội hoặc 
trợ cấp thất nghiệp, hoặc bằng chứng các 
khoản thanh toán cấp dưỡng vợ/con trẻ; hoặc

 • Một lá thư chứng minh giải thích cách quý vị 
sinh sống nếu quý vị không có lợi tức; và 

 • Bất cứ chứng từ nào có thể được yêu cầu.

Xin quý vị chỉ gửi bản sao mà thôi vì bản chính sẽ 
không được gửi trả lại cho quý vị. Quý vị sẽ có cơ 
hội để kháng cáo quyết định đó nếu đơn xin của 
quý vị bị bác. Cần phải có tài liệu được hiệu chỉnh 
và/hoặc bổ sung để hỗ trợ cho yêu cầu kháng cáo 
của quý vị.

Chương trình có thể MFAP bao gồm việc nhà 
thuốc Kaiser Permanente không tính phần chi 
phí đóng góp mà hội viên phải trả thêm cho các 
loại dược phẩm được đài thọ qua chương trình 
Medicare Part D.

(xem tiếp ở mặt sau)

Quý vị đang yêu cầu trợ cấp tài chính cho việc gì?   
 Chỉ các dịch vụ dược phòng  
 Phần chưa trả cho các dịch vụ được cung cấp trong sáu tháng vừa qua bởi một nhà cung cấp dịch vụ Kaiser 

Permanente tại một cơ sở của Kaiser Permanente 
 Các dịch vụ tương lai  được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ Kaiser Permanente tại một cơ sở của 

Kaiser Permanente 
Tình trạng việc làm:*
Hiện đang có việc làm?  Có  Không
Vợ/Chồng/người sống chung hiện đang có việc làm?  Có  Không

Phần A: TỔnG LỢI TỨC hÀnG ThÁnG hIỆn TẠI (Tất cả các lợi tức từ hộ gia đình đều phải trình báo.) 

Nếu lợi tức hộ gia đình là số không, vui lòng ký tắt tại đây____ và giải thích ngắn gọn tình trạng tài chính 
của quý vị.
______________________________________________________________________________________
Ai là người có lương chính yếu? (đánh dấu một mục)  Bệnh nhân  Vợ/chồng/Người khác 
Tổng số lương hàng tháng/lương theo giờ (trước khi trừ thuế) $_______________ $__________________ 
Lợi tức bằng tiền mặt (không tính tặng vật) $_______________ $__________________ 
Tổng lợi tức từ An sinh Xã hội $_______________ $__________________ 
Lợi tức khác:  Các trợ cấp thất nghiệp $_______________ $__________________ 
	   Lợi tức dành cho người khuyết tật  

của Tiểu bang $_______________ $__________________ 
	  Tiền cấp dưỡng cho vợ hoặc con trẻ $_______________ $__________________ 
	  Lợi tức từ tiền hưu trí $_______________ $__________________ 
	  Lợi tức từ bất động sản cho thuê $_______________ $__________________ 
	  Các nguồn khác (mô tả)
	  ____________________________ $_______________ $__________________ 
Tổng lợi tức hàng tháng: $_______________ $__________________ 

Phần B: ChI PhÍ Y TẾ 

(Nếu lợi tức gia đình của quý vị cao hơn 350 phần trăm của FPG hoặc quý vị đang nộp đơn xin cứu xét 
hưởng trợ cấp trường hợp đặc biệt, quý vị phải điền phần này. Cần phải nộp bản sao các biên nhận và/hoặc 
các hóa đơn theo khoản mục.)
Chi phí y tế phải tự trả vẫn còn thiếu hoặc đã trả trong 12 tháng vừa qua:
 Các lần khám tại bệnh viện hoặc phòng mạch:  $ ______________  
 Các loại thuốc được kê toa: $ ______________
 Các chi phí khác (vui lòng mô tả): $  ______________

nếu số người 
trong gia đình 
quý vị là:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 300% của FPG 
bằng:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 350% của FPG 
bằng:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 400% của FPG 
bằng:

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

Đơn xin tham gia chương trình

(nhỮnG) nGƯỜI ĐỨnG ĐƠn

Tên bệnh nhân:*  __________________________
Số hồ sơ y tế:*  ___________________________
Địa chỉ:*  ________________________________
Thành phố, Tiểu bang, Số ZIP:*  ______________
Số An sinh Xã hội:  ________________________
Số Điện thoại:*  ___________________________
Ngày sinh:*  ______________________________
Tình trạng hôn nhân:  Có gia đình  Ly dị  
 Người góa vợ/chồng  Độc thân  
 Bạn tình sống chung
Người vợ/chồng hoặc người bạn tình sống chung 
của quý vị có cần được cứu xét để nhận trợ cấp tài 
chính hay không?  Có  Không
Thông tin về người vợ/chồng/người bạn tình sống 
chung:
Tên: ____________________________________
Số hồ sơ y tế:  ____________________________
Số An sinh Xã hội:  ________________________
Ngày sinh:  _______________________________
Số ngườí trong hộ gia đình (bao gồm bản thân 
quý vị, người vợ/chồng hoặc người bạn tình sống 
chung của quý vị và tất cả những người sống phụ 
thuộc khác):* _____________________________
Liệt kê tất cả những người trong gia đình mà bạn 
đang hỗ trợ về tài chính:* (Đánh dấu ô ngay 
cạnh tên bất cứ người nào sống phụ thuộc đang 
cần được cứu xét để nhận trợ cấp tài chính.)
	Tên người sống phụ thuộc  _______________
 Ngày sinh  _________Mối quan hệ  ________
 Số hồ sơ y tế  __________________________  
 Số An sinh Xã hội  ______________________  

	Tên người sống phụ thuộc ________________  

 Ngày sinh  _________Mối quan hệ  ________
 Số hồ sơ y tế __________________________  
 Số An sinh Xã hội  ______________________

	Tên người sống phụ thuộc  _______________

  Ngày sinh  __________ Mối quan hệ  ______
  Số hồ sơ y tế  __________________________
  Số An sinh Xã hội  ______________________

Cơ sở y tế nơi quý vị nhận các dịch vụ của mình:*
________________________________________

*Dòng phải điền



Nộp đơn xin tham gia Chương trình Trợ 
cấp Tài chính Y tế (Medical Financial 
Assistance Program, hay MFAP)
Quý vị phải hội đủ các điều kiện sau đây để được 
tham gia chương trình MFAP:

Các nguồn tài trợ khác—Cùng lúc với việc nộp 
đơn xin trợ cấp theo chương trình MFAP, quý 
vị phải nộp đơn xin trợ cấp tài chính về y tế từ bất 
cứ những nguồn trợ cấp công hoặc tư nào khác mà 
quý vị hội đủ tiêu chuẩn để nộp đơn như chương 
trình Medi-Cal hoặc Healthy Families. Quý vị có thể 
được yêu cầu nộp chứng từ của đơn xin trợ cấp 
(hoặc giấy chấp thuận hoặc giấy từ chối đơn xin 
của quý vị) những nguồn trợ cấp này. Quý vị có thể 
được hưởng trợ cấp MFAP trong lúc chờ đợi quyết 
định liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của 
quý vị cho những chương trình trợ cấp này. 

Lợi tức—Lợi tức gia đình của quý vị phải bằng 
hoặc thấp hơn 350 phần trăm của Quy định Mức 
nghèo Liên bang (Federal Poverty Guideline, hay 
FPG). Nếu quý vị không hội đủ tiêu chuẩn được 
hưởng trợ cấp MFAP và có lợi tức bằng hoặc thấp 
hơn 400 phần trăm của FPG, quý vị có thể đủ điều 
kiện được trợ giúp qua Chương trình Trả tiền Giảm 
giá.

hình thức Dịch vụ Y tế—Các dịch vụ mà quý 
vị được cung cấp phải là các dịch vụ cần thiết 
về mặt y tế và tất cả những dịch vụ này phải do 
bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc 
Kaiser Permanente cung cấp và yêu cầu thanh 
toán.

Trường hợp Đặc biệt—Nếu quý vị có chi phí 
y tế cao bất thường hoặc quý vị đã trải qua một 
thảm trạng lớn, quý vị có thể hội đủ điều kiện đối 
với MFAP theo quy định về các trường hợp đặc 
biệt, bất kể quý vị có đáp ứng các yêu cầu về lợi 
tức hộ gia đình được mô tả ở trên hay không. Để 
đủ điều kiện, quý vị cần phải cung cấp các chứng từ 
lợi tức và các bản sao chi phí y tế tiền túi bỏ ra của 
quý vị trong vòng 12 tháng vừa qua cho thấy rằng 
các chi phí này bằng 10 phần trăm tổng lợi tức hàng 
năm của quý vị hoặc hơn.

Quý vị phải nộp đơn theo các trường hợp đặc biệt 
nếu:
 • Quý vị là hội viên của chương trình HMO được 

khấu trừ của Kaiser Permanente.
 • Quý vị đang nộp đơn xin thiết bị y tế lâu bền 

hoặc tham gia vào một cơ sở điều dưỡng 
chuyên môn (trong trường hợp đó cần 
phải có giấy giới thiệu từ bác sĩ của Kaiser 
Permanente kèm theo đơn xin của quý vị).

Vui lòng lưu ý: Không phải chi phí y tế nào cũng 
đủ tiêu chuẩn được trợ cấp tài chính qua chương 
trình MFAP. Điều khoản ngoại lệ gồm có, nhưng 
không giới hạn bởi, những chi phí dành cho lệ phí 
bảo hiểm hàng tháng và hội phí, các dịch vụ không 
do Kaiser Permanente cung cấp, dịch vụ sử dụng 
cho lối sống riêng, mắt kính và dụng cụ trợ thính, 
trang thiết bị y tế hoặc quần áo mềm, các  
dịch vụ thu phí hoặc kinh doanh, các lớp đào  
tạo y tế, phương tiện đi lại, thuốc mua không cần 
toa, thuốc chính hiệu trong khi có thể dùng thuốc 
gốc, thuốc dùng cho lối sống riêng (thí dụ như 
thuốc điều trị tình trạng vô sinh, thẩm mỹ, v.v...).

Tài liệu cần phải nộp: 
 • Một bản sao của giấy lãnh lương có ghi lợi tức 

Trong năm đến nay (Year-To-Date, hay YTD). 
Nếu YTD không được ghi trong giấy lãnh 
lương, thì nộp bản sao của hai giấy lãnh lương 
liên tục; hoặc

 • Một bản sao giấy khai thuế liên bang mới nhất 
có chữ ký của quý vị hoặc có kèm theo giấy 
chứng nhận nộp qua hệ thống điện tử (bao 
gồm toàn bộ các trang và lịch trình); hoặc

 • Bản sao các giấy tờ khác để chứng minh lợi 
tức, ví dụ như thư chứng nhận từ các cơ quan 
trợ cấp khuyết tật, trợ cấp An sinh Xã hội hoặc 
trợ cấp thất nghiệp, hoặc bằng chứng các 
khoản thanh toán cấp dưỡng vợ/con trẻ; hoặc

 • Một lá thư chứng minh giải thích cách quý vị 
sinh sống nếu quý vị không có lợi tức; và 

 • Bất cứ chứng từ nào có thể được yêu cầu.

Xin quý vị chỉ gửi bản sao mà thôi vì bản chính sẽ 
không được gửi trả lại cho quý vị. Quý vị sẽ có cơ 
hội để kháng cáo quyết định đó nếu đơn xin của 
quý vị bị bác. Cần phải có tài liệu được hiệu chỉnh 
và/hoặc bổ sung để hỗ trợ cho yêu cầu kháng cáo 
của quý vị.

Chương trình có thể MFAP bao gồm việc nhà 
thuốc Kaiser Permanente không tính phần chi 
phí đóng góp mà hội viên phải trả thêm cho các 
loại dược phẩm được đài thọ qua chương trình 
Medicare Part D.

(xem tiếp ở mặt sau)

Quý vị đang yêu cầu trợ cấp tài chính cho việc gì?   
 Chỉ các dịch vụ dược phòng  
 Phần chưa trả cho các dịch vụ được cung cấp trong sáu tháng vừa qua bởi một nhà cung cấp dịch vụ Kaiser 

Permanente tại một cơ sở của Kaiser Permanente 
 Các dịch vụ tương lai  được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ Kaiser Permanente tại một cơ sở của 

Kaiser Permanente 
Tình trạng việc làm:*
Hiện đang có việc làm?  Có  Không
Vợ/Chồng/người sống chung hiện đang có việc làm?  Có  Không

Phần A: TỔnG LỢI TỨC hÀnG ThÁnG hIỆn TẠI (Tất cả các lợi tức từ hộ gia đình đều phải trình báo.) 

Nếu lợi tức hộ gia đình là số không, vui lòng ký tắt tại đây____ và giải thích ngắn gọn tình trạng tài chính 
của quý vị.
______________________________________________________________________________________
Ai là người có lương chính yếu? (đánh dấu một mục)  Bệnh nhân  Vợ/chồng/Người khác 
Tổng số lương hàng tháng/lương theo giờ (trước khi trừ thuế) $_______________ $__________________ 
Lợi tức bằng tiền mặt (không tính tặng vật) $_______________ $__________________ 
Tổng lợi tức từ An sinh Xã hội $_______________ $__________________ 
Lợi tức khác:  Các trợ cấp thất nghiệp $_______________ $__________________ 
	   Lợi tức dành cho người khuyết tật  

của Tiểu bang $_______________ $__________________ 
	  Tiền cấp dưỡng cho vợ hoặc con trẻ $_______________ $__________________ 
	  Lợi tức từ tiền hưu trí $_______________ $__________________ 
	  Lợi tức từ bất động sản cho thuê $_______________ $__________________ 
	  Các nguồn khác (mô tả)
	  ____________________________ $_______________ $__________________ 
Tổng lợi tức hàng tháng: $_______________ $__________________ 

Phần B: ChI PhÍ Y TẾ 

(Nếu lợi tức gia đình của quý vị cao hơn 350 phần trăm của FPG hoặc quý vị đang nộp đơn xin cứu xét 
hưởng trợ cấp trường hợp đặc biệt, quý vị phải điền phần này. Cần phải nộp bản sao các biên nhận và/hoặc 
các hóa đơn theo khoản mục.)
Chi phí y tế phải tự trả vẫn còn thiếu hoặc đã trả trong 12 tháng vừa qua:
 Các lần khám tại bệnh viện hoặc phòng mạch:  $ ______________  
 Các loại thuốc được kê toa: $ ______________
 Các chi phí khác (vui lòng mô tả): $  ______________

nếu số người 
trong gia đình 
quý vị là:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 300% của FPG 
bằng:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 350% của FPG 
bằng:

Lợi tức hàng năm của quý 
vị ở mức 400% của FPG 
bằng:

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

Đơn xin tham gia chương trình

(nhỮnG) nGƯỜI ĐỨnG ĐƠn

Tên bệnh nhân:*  __________________________
Số hồ sơ y tế:*  ___________________________
Địa chỉ:*  ________________________________
Thành phố, Tiểu bang, Số ZIP:*  ______________
Số An sinh Xã hội:  ________________________
Số Điện thoại:*  ___________________________
Ngày sinh:*  ______________________________
Tình trạng hôn nhân:  Có gia đình  Ly dị  
 Người góa vợ/chồng  Độc thân  
 Bạn tình sống chung
Người vợ/chồng hoặc người bạn tình sống chung 
của quý vị có cần được cứu xét để nhận trợ cấp tài 
chính hay không?  Có  Không
Thông tin về người vợ/chồng/người bạn tình sống 
chung:
Tên: ____________________________________
Số hồ sơ y tế:  ____________________________
Số An sinh Xã hội:  ________________________
Ngày sinh:  _______________________________
Số ngườí trong hộ gia đình (bao gồm bản thân 
quý vị, người vợ/chồng hoặc người bạn tình sống 
chung của quý vị và tất cả những người sống phụ 
thuộc khác):* _____________________________
Liệt kê tất cả những người trong gia đình mà bạn 
đang hỗ trợ về tài chính:* (Đánh dấu ô ngay 
cạnh tên bất cứ người nào sống phụ thuộc đang 
cần được cứu xét để nhận trợ cấp tài chính.)
	Tên người sống phụ thuộc  _______________
 Ngày sinh  _________Mối quan hệ  ________
 Số hồ sơ y tế  __________________________  
 Số An sinh Xã hội  ______________________  

	Tên người sống phụ thuộc ________________  

 Ngày sinh  _________Mối quan hệ  ________
 Số hồ sơ y tế __________________________  
 Số An sinh Xã hội  ______________________

	Tên người sống phụ thuộc  _______________

  Ngày sinh  __________ Mối quan hệ  ______
  Số hồ sơ y tế  __________________________
  Số An sinh Xã hội  ______________________

Cơ sở y tế nơi quý vị nhận các dịch vụ của mình:*
________________________________________

*Dòng phải điền



Nếu quý vị cần được giúp đỡ thanh toán các dịch vụ y tế của mình, quý vị có thể 
hội đủ điều kiện đối với Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế hoặc Chương trình Trả 
tiền Giảm giá của Kaiser Permanente. Quý vị hãy dùng tờ thông tin này để xác định 
xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không cũng như để nộp đơn xin trợ cấp tài chính.

Chương trình MFAP và Chương trình Trả tiền Giảm giá là chương trình trợ giúp tài 
chính căn cứ và cứu xét theo tiêu chuẩn từng trường hợp mà Kaiser Permanente 
dành cho tất cả bệnh nhân cần được cung cấp những dịch vụ cần thiết về mặt 
y tế. Các dịch vụ y tế này phải được cung cấp tại bệnh viện hoặc văn phòng 
bác sĩ thuộc Kaiser Permanente và do nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc Kaiser 
Permanente thực hiện. Quý vị cũng phải nộp đơn trong vòng sáu tháng  
kể từ khi nhận được các dịch vụ mà quý vị đang xin trợ cấp. 

Chương trình MFAP có thể giúp thanh toán toàn phần chi phí, hoặc phần tiền đồng 
trả, của các dược phẩm mà quý vị mua từ nhà thuốc của Kaiser Permanente. Nếu 
quý vị được đài thọ Medicare Phần D và không được Medicare trợ cấp giảm giá theo 
chương trình Trợ giúp những người có lợi tức thấp (Limited Income Subsidy, hay LIS), 
quý vị có thể dùng phiếu này để nộp đơn xin miễn trả tiền thuốc mua từ nhà thuốc.

KAISer PerMANeNTe 

Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế (MFAP)  
và Chương trình Trả tiền Giảm giá

Phần C: TIÊU ChUẨn MEDI-CAL (Nếu hiện tại quý vị không được hưởng Medi-Cal, quý vị phải điền phần này.)

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp Medi-Cal và gần đây đã nhận được giấy chấp thuận, giấy bác đơn, 
hoặc giấy thông báo đơn đang được cứu xét, vui lòng kèm bản sao giấy này với đơn xin MFAP đã điền  
đầy đủ của quý vị. 
Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi nào dưới đây, hãy liên lạc với Văn phòng An sinh Xã hội Quận.
•  Quý vị nhỏ hơn 21 tuổi hoặc lớn hơn 65 tuổi? ................................................................................ Có  Không
• Quý vị hiện đang tham gia chương trình Phụ cấp An sinh Xã hội (Supplemental  

Security Income, SSI)/Thanh toán Phụ cấp của Tiểu bang (State Supplemental  
Payment, SSP) hoặc Bảo Hiểm An sinh Xã hội cho Người Khuyết tật (Security Disability  
Insurance) hay không? ............................................................................................................................ Có  Không

• Quý vị đã được tham gia vào chương trình CalWorks (AFDC), Trợ cấp Tiền mặt  
Người Nhập cư hoặc Người Tị nạn (entrant or refugee Cash Assistance, eCA/rCA),  
Chương trình Trợ cấp Chăm sóc Nuôi tạm hoặc Nhận Con nuôi (Foster Care  
or Adoption Assistance Programs), hoặc Các Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà  
(In-home Support Services, IHSS) hay chưa? ................................................................................ Có  Không

• Quý vị xem như bị mù lòa theo luật? .................................................................................................. Có  Không
• Quý vị có bị khuyết tật vĩnh viễn? ........................................................................................................ Có  Không
• Quý vị có đang mang thai hoặc đã mang thai trong ba tháng gần đây? ................................. Có  Không
• Quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, cổ tử cung, hoặc tuyến tiền liệt? .......... Có  Không
• Quý vị có đang được chuyển đến một cơ sở điều dưỡng chuyên môn  

hoặc chăm sóc tại gia trung gian? ....................................................................................................... Có  Không
 • Quý vị có con trẻ nhỏ hơn 21  tuổi (bao gồm bé chưa sinh hoặc con nuôi) trong  nhà? ........ Có  Không

- Nếu CÓ: Một trong hai người cha mẹ của trẻ vắng mặt hoặc đã qua đời? ................. Có  Không
Một trong hai người cha mẹ của trẻ bị khuyết tật vĩnh viễn? ......................... Có  Không
Người có lương theo giờ chính yếu có đang bị thất nghiệp hoặc làm  
việc ít hơn 100 giờ mỗi tháng? ................................................................................ Có  Không

Phần D: TIÊU ChUẨn TRỢ GIÚP nhỮnG nGƯỜI CÓ LỢI TỨC ThẤP (LIMITED InCOME SUBSIDY, LIS)  
(Chỉ cần khi quý vị là người thụ hưởng Medicare Part D.)

Nếu quý vị đang được trợ cấp Medicare Part D và lợi tức và tài sản của quý vị có giới hạn, quý vị có 
thể hội đủ điều kiện để hưởng thêm trợ cấp bổ sung để trả chi phí mua thuốc theo toa. Chương trình 
LIS trợ cấp tài chính cho những người thụ hưởng Medicare Part D hội đủ tiêu chuẩn và cần được 
giúp đỡ để trả lệ phí bảo hiểm hàng tháng, tổng số tiền khấu trừ hàng năm, các khoản đồng thanh toán 
(copayment) và khoản đồng bảo hiểm (coinsurance) khi mua thuốc theo toa, và các chi phí y tế liên quan.
• Quý vị có tham gia vào một chương trình tiết kiệm Medicare (QMB, SLMB, QI) trong  

đó tiểu bang thanh toán các khoản phí bảo hiểm Medicare? ...................................................... Có  Không
• Có phải lợi tức hàng năm của quý vị được $16,245 hoặc ít hơn nếu quý vị đang độc  

thân hoặc được $21,855 hoặc ít hơn nếu quý vị đã có gia đình và sống cùng vợ/chồng  
của quý vị không? ...................................................................................................................................... Có  Không

• Có phải tổng số tài sản của quý vị (như trương mục tiết kiệm hoặc ngân khoản đầu tư)  
ít hơn $12,640 nếu quý vị độc thân hoặc $25,260 nếu quý vị có gia đình và đang sống  
với chồng/vợ không? ................................................................................................................................. Có  Không

Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp Medicare LIS và gần đây đã nhận được giấy bác đơn hoặc giấy thông 
báo đơn đang được cứu xét, vui lòng kèm bản sao giấy này với đơn xin MFAP của quý vị.

Phần E: GIẤY TỜ ChỨnG MInh LỢI TỨC KhÔnG ĐầY ĐỦ 
Nếu quý vị không có giấy chứng minh lợi tức, phần chứng thực do quý vị ký trong đơn này sẽ được dùng để 
đáp ứng cho yêu cầu là quý vị phải có chứng minh lợi tức, nếu quý vị đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn nào sau đây: 
 Tôi không nhận được giấy lãnh lương thông thường từ công ty của tôi.
  Tôi không có được lợi tức nào. (Nếu quý vị đánh dấu ô này, quý vị phải cung cấp văn bản giải thích về tình trạng tài 

chính của quý vị.)
 Tôi không bắt buộc phải khai thuế Liên bang hoặc Tiểu bang trong năm thuế gần đây nhất.

Đơn xin (tiếp theo) (tiếp theo phần bên trong)

Nộp đơn xin tham gia Chương trình Trả 
tiền Giảm giá
Quý vị phải hội đủ các điều kiện sau đây để được 
tham gia Chương trình Trả tiền Giảm giá:

• Quý vị phải đang trong tình trạng không có bảo 
hiểm và không được hưởng mọi chương trình 
trợ cấp nào khác của chính phủ, ví dụ như 
Medi-Cal và Healthy Families. 

• Thu nhập hộ gia đình của quý vị phải từ 351 đến 
400 phần trăm của FPG.

• Các dịch vụ mà quý vị được cung cấp phải là 
các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và những dịch 
vụ này phải do bệnh viện hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ y tế thuộc Kaiser Permanente cung cấp.

• Quý vị phải đáp ứng mọi yêu cầu về hồ sơ 
chứng từ được liệt kê trong phần “Nộp đơn xin 
tham gia Chương trình Trợ cấp Tài chính Y tế 
(Medical Financial Assistance Program, MFAP)” 
của tờ thông tin này.

Kaiser Permanente bảo lưu quyền chỉnh sửa 
hoặc rút lại các khoản trợ cấp.

Phần F:  Thỏa thuận Tài chính và Cho phép 
Kiểm tra Lý lịch Tín dụng (Phải ký tên.)

Theo hình phạt về tội khai man, theo đây tôi xác 
nhận là (i) tất cả mọi thông tin tôi trình bày bên trên 
trong đơn này đều đúng và chính xác về mọi phương 
diện, và tất cả các giấy tờ đính kèm đều là bản sao 
thực thụ của bản chính, hoặc (ii) tôi không thể cung 
cấp giấy tờ liên quan đến lợi tức hoặc các bằng 
chứng nào khác về lợi tức của tôi. Tôi cho phép cho 
các nhân viên và đại diện của Kaiser Foundation 
Health Plan, Inc. (KFHP) và/hoặc các chi nhánh của 
họ điều tra và xác nhận các thông tin tôi cung cấp 
cho chương trình, kể cả thông tin về việc làm và lý 
lịch tín dụng, nhằm mục đích xác định khả năng hội 
đủ điều kiện của tôi để tham gia Chương trình Trợ 
cấp Tài chính Y tế và Chương trình Trả tiền Giảm 
giá (gọi chung là “Chương trình”). Ngoài ra, tôi cũng 
xác nhận và chấp thuận là tôi sẽ chịu trách nhiệm 
đối với KFHP về bất kỳ và tất cả các số tiền nào mà 
tôi nợ KFHP áp dụng cho những dịch vụ và vật liệu 
y tế không được Chương trình đài thọ (gọi là “Phần 
chi phí còn lại”).
Trong trường hợp cùng ký tên dưới đây, mỗi người 
chúng tôi bảo đảm, trình bày và đồng ý cho phép 
những điều nêu trong đoạn bên trên, kể cả việc cho 
phép nhân viên và đại diện của KFHP điều tra và xác 
nhận các thông tin về việc làm và lý lịch tín dụng của 
chúng tôi, chung cũng như riêng. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng xác nhận và chấp thuận là cả hai chúng tôi 
và chính mỗi cá nhân chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm 
đối với Kaiser Permanente về Phần chi phí còn lại 
(có nghĩa là, mỗi chúng tôi sẽ nợ KFHP số tiền của 
Phần chi phí còn lại, và KFHP có thể đòi nợ riêng mỗi 
người, hay cả hai chúng tôi, phần tiền chúng tôi còn 
thiếu nhưng tổng cộng không quá số tiền của Phần chi 
phí còn lại). 

Chữ ký Người nộp đơn/Người giám hộ  
_______________________________________
Ngày __________________________________

Chữ ký Vợ/Chồng của Người nộp đơn/Người  
giám hộ  ________________________________
Ngày __________________________________

Sau khi hoàn tất việc xem xét đơn xin của 
quý vị, chúng tôi sẽ gửi thông báo về quyết 
định của quý vị đến địa chỉ trong hồ sơ.

Nộp đơn của quý vị đến:

Medical Financial Assistance Program 
and Discount Payment Program
PO Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086
Điện thoại: 1-866-399-7696
Fax: 1-866-497-0005
Giờ làm việc: Thứ Hai–Thứ Sáu, 
8 giờ sáng–5 giờ chiều.

Please recycle. This material was produced from eco-responsible resources.
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