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Chào mừng quý vị đến với dịch vụ chăm 
sóc phù hợp với cuộc sống của quý vị
Tài liệu hướng dẫn ghi danh chương trình Kaiser Permanente for Individuals and 
Families có thể giúp quý vị lựa chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với 
nhu cầu của quý vị. Hãy cùng xem quý vị sẽ nhận được những gì từ các chương 
trình của chúng tôi. 

Nhận dịch vụ chăm sóc theo lịch trình
Cần đặt lịch hẹn hoặc có thắc mắc không khẩn cấp với văn phòng bác sĩ? Muốn thuốc 
theo toa mua thêm được gửi tận nhà qua đường bưu điện? Sau khi quý vị ghi danh, hãy 
tạo tài khoản trực tuyến của mình tại kp.org (bằng tiếng Anh) hoặc tải ứng dụng di động 
của chúng tôi. Sau đó, tham gia cùng hàng triệu hội viên quản lý sức khỏe trực tuyến — 
mọi lúc, mọi nơi. 

Kết nối với dịch vụ chăm sóc từ bất cứ đâu
Muốn nhận dịch vụ chăm sóc một cách thuận tiện, an toàn từ bất cứ đâu? Lên lịch 
gọi điện thoại cho bác sĩ lâm sàng của Kaiser Permanente, gặp mặt trực tuyến hoặc 
gửi e‑mail đến văn phòng bác sĩ bất cứ lúc nào để được giải đáp các thắc mắc 
không khẩn cấp về vấn đề sức khỏe.*,† 

Nhiều dịch vụ tại cùng một địa điểm
Làm được nhiều việc hơn nhưng tốn ít thời gian hơn. Tại hầu hết các cơ sở của 
chúng tôi, quý vị có thể thăm khám với bác sĩ của mình, thực hiện xét nghiệm và 
mua thuốc theo toa — làm tất cả mọi việc chỉ trong một lần đến. Tìm một địa điểm 
gần quý vị tại kp.org/facilities (bằng tiếng Anh).

Bác sĩ của quý vị, lựa chọn của quý vị
Hãy chọn bác sĩ dựa trên những điều mà quý vị coi trọng. Truy cập 
kp.org/searchdoctors  (bằng tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết về chương trình 
giáo dục, dịch vụ chuyên khoa, các ngôn ngữ được sử dụng và nhiều thông tin khác 
nữa. Quý vị cũng có thể thay đổi bác sĩ bất cứ lúc nào. 

*Khi thích hợp và sẵn có. †Quý vị sẽ được hưởng những quyền lợi này khi nhận dịch vụ chăm sóc tại các cơ sở của Kaiser Permanente. 
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Chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị 
Chúng tôi cung cấp nhiều lo i chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của quý vị. 
Tất cả những chương trình bảo hiểm này đều đem tới cho quý vị chất lượng dịch vụ chăm sóc như nhau 
nhưng cách phân tách các chi phí của các chương trình này l i khác nhau. 

Các chương trình có tiền đồng trả và tiền 
đồng bảo hiểm — platinum và gold 

Các chương trình có tiền đồng trả và tiền đồng bảo hiểm 
là chương trình đơn giản nhất. Với những chương trình có 
tiền đồng trả, quý vị biết trước số tiền sẽ phải chi trả cho 
dịch vụ chăm sóc như khám bác sĩ và kê toa. Số tiền này 
được gọi là tiền đồng trả. Nếu quý vị có chương trình có 
tiền đồng bảo hiểm, quý vị sẽ chi trả một số phần trăm 
định sẵn cho các dịch vụ. Với cả hai lo i chương trình, phí 
bảo hiểm hàng tháng của quý vị cao hơn, những quý vị sẽ 
chi trả ít hơn nhiều khi nhận dịch vụ chăm sóc. 

Chương trình có tiền khấu trừ — silver, 
bronze và minimum coverage 

Với chương trình có tiền khấu trừ, phí bảo hiểm hàng 
tháng của quý vị thấp hơn nhưng quý vị sẽ cần phải thanh 
toán toàn bộ phí cho hầu hết các dịch vụ được đài thọ 
cho tới khi quý vị đ t tới số tiền định sẵn được gọi là tiền 
khấu trừ hàng năm của quý vị. Sau đó quý vị sẽ bắt đầu trả 
ít hơn — tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm. Tùy vào 
chương trình của quý vị, một số dịch vụ như khám t i văn 
phòng hoặc kê toa có thể được cung cấp cho quý vị khi 
quý vị chi trả tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm trước 
khi đ t đến tiền khấu trừ hàng năm. 

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe HSA 
đủ điều kiện — silver và bronze 

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe HSA đủ điều 
kiện (HSA-qualifed high deductible health plans, HDHPs) 
là các chương trình có tiền khấu trừ cho b n lựa chọn 
được lập một tài khoản tiết kiệm dành cho chăm sóc sức 
khỏe (health savings account, HSA) riêng để chi trả các chi 
phí chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện bao gồm thanh toán 
cho tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ. 
Quý vị sẽ không phải trả thuế liên bang* đối với tiền ở tài 
khoản này. 

Quý vị có thể sử dụng HSA bất kỳ lúc nào để thanh toán 
cho dịch vụ chăm sóc, bao gồm một số dịch vụ có thể 
không được chương trình đài thọ như kính mắt, chăm sóc 
nha khoa cho người trưởng thành hoặc các dịch vụ nắn 
chỉnh cột sống.‡ Nếu quý vị còn tiền ở HSA khi hết năm, 
số tiền này sẽ được chuyển tiếp sang năm tiếp theo để 
sử dụng. 

*Các đề cập đến thuế chỉ liên quan đến thuế thu nhập liên bang. Việc áp dụng thuế đối với tiền đóng và tiền phân bổ của tài khoản tiết kiệm dành cho chăm sóc sức khỏe theo luật 
thuế thu nhập của tiểu bang quý vị khác với cách áp dụng thuế liên bang. Quý vị nên tham vấn với cố vấn tài chính hoặc cố vấn về thuế của quý vị để biết thêm thông tin.

 ‡Để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ quý vị có thể sử dụng HSA để thanh toán, hãy xem Ấn phẩm 502, Medical and Dental Expenses (Chi Chí Y Tế và Nha Khoa) t i irs.gov. 

548501111_v3 California 2021 



  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaiser Permanente for Individuals and Families 

Ví dụ về chi phí chăm sóc của quý vị 
Giả sử quý vị bị đau mắt cá chân. Quý vị đến khám bác sĩ riêng và bác sĩ yêu cầu chụp X-quang. Đó chỉ là vấn 
đề bong gân, vì vậy bác sĩ kê toa thuốc giảm đau gốc. Đây là ví dụ cho thấy quý vị sẽ phải bỏ tiền túi để chi 
trả cho những dịch vụ này ở mỗi lo i chương trình bảo hiểm sức khỏe. 

Tên chưưng trình Khám tưi văn phòng Quang Tuyưn Thuưc gưc 

KP Gold 80 HMO Coinsurance 
(không có tiền khấu trừ) 

$35 $75 $15‡ 

KP Silver 70 HMO 2,500/45 
($2,500 tiền khấu trừ) 

$45 $70 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $20‡ 

KP Bronze 60 HDHP HMO 
($7,000 tiền khấu trừ) 

Miễn phí sau khi đáp ứng 
tiền khấu trừ 

Miễn phí sau khi đáp ứng 
tiền khấu trừ 

Miễn phí sau khi đáp ứng 
tiền khấu trừ 

‡ Đặt mua qua bưu điện: Tối đa lượng thuốc dùng trong 100 ngày đối với toa thuốc đủ điều kiện với chi phí chỉ bằng số lượng thuốc dùng trong 60 ngày. 

Xem ước tính chi phí bên trên ở kp.org/treatmentestimates. Truy cập trang này bất cứ lúc nào để biết các loại phí đối với các dịch vụ thông thường mà quý vị có thể ph i chi tr  trước khi đạt tới tiền khấu trừ. 

Các ngày ghi danh mở quan trọng 
cho năm 2021 

• Quý vị có thể thay đổi hoặc nộp đơn đăng ký bảo hiểm
qua Kaiser Permanente hoặc chúng tôi có thể giúp quý
vị nộp đơn đăng ký qua Covered California.

• Đối với bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2021,
chúng tôi phải nhận được Đơn Đăng Ký Bảo Hiểm Sức
Khỏe và phí bảo hiểm tháng đầu tiên không quá ngày
15 tháng 12 năm 2020.

Ghi danh trong giai đoạn ghi danh đặc biệt 

• Quý vị sẽ kết hôn, sẽ chuyển sang một khu vực dịch vụ
của Kaiser Permanente hay sẽ mất quyền lợi bảo hiểm
sức khỏe của mình? Quý vị cũng có thể ghi danh hoặc
thay đổi bảo hiểm vào thời gian khác trong năm nếu
quý vị có sự kiện đủ điều kiện trong cuộc đời.

• Truy cập kp.org/specialenrollment để biết danh
sách về các sự kiện đủ điều kiện trong cuộc đời và
hướng dẫn.

Cập nhật thông tin tài chính và tiền 
phạt thuế 

• Để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp tài
chính liên bang không, truy cập buykp.org hoặc gọi
cho chúng tôi theo số 1-800-494-5314 (TTY 711). Quý
vị có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính bổ sung của
tiểu bang ngay cả khi quý vị không đủ điều kiện được
hỗ trợ tài chính liên bang trong những năm trước.

• Luật California quy định quý vị phải có bảo hiểm y tế
thiết yếu tối thiểu hoặc nếu không quý vị có thể phải
nộp tiền ph t thuế vì không có bảo hiểm.
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Hiểu rõ về các chương trình: bảng tóm lược quyền lợi 
Các bảng trên một số trang tiếp theo cho quý vị biết mẫu quyền lợi của mỗi chương trình. Hãy xem l i sơ 
đồ dưới đây để hiểu rõ cách đọc những biểu đồ này. 

Sau đây là sơ lược về cách dùng bảng 

KP 

KP Silver 
70 HMO Off Exchange 

KP Được cung cấp qua Kaiser Permanente 

E Được cung cấp qua sàn giao dịch quyền lợi bảo hiểm sức 
khỏe, Covered California 

Loại chương trình Tiền Khấu Trừ 

Đặc điểm 

Tiền khấu trừ y tế hàng năm 
(cá nhân/gia đình)  $4,000/$8,000 

Tiền khấu trừ hàng năm 
Quý vị cần phải trả số tiền này trước khi chương trình bắt đầu 
để được chi trả hầu hết các dịch vụ được đài thọ. Trong 
chương trình mẫu này, quý vị sẽ trả toàn bộ chi phí của các dịch 
vụ được đài thọ cho tới khi đ t đến số tiền là $4,000 cho bản 
thân hoặc $8,000 cho gia đình của quý vị. Sau đó, quý vị sẽ bắt 
đầu trả tiền đồng thanh toán hoặc tiền đồng bảo hiểm. 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $8,200/$16,400 

Số tiền t  trả tối đa hàng năm 
Đây là số tiền tối đa mà quý vị sẽ trả cho dịch vụ chăm sóc 
trong năm dương lịch trước khi quý vị bắt đầu chi trả 100% hầu 
hết các dịch vụ được đài thọ. Trong ví dụ này, quý vị sẽ không 
phải trả hơn $8,200 cho bản thân và không hơn $16,400 cho gia 
đình quý vị cho tiền đồng thanh toán, tiền đồng trả và tiền 
khấu trừ trong năm dương lịch. 

Quyền lợi 

Chăm sóc phòng ngừa 

Khám sức khỏe định kỳ, phim chụp x quang tuyến vú, v.v. Không tính phí 

Chăm sóc phòng ngừa miễn phí 
Hầu hết các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa — bao gồm khám sức 
khỏe định kỳ và phim chụp x quang tuyến vú —được đài thọ miễn 
phí. Ngoài ra, các dịch vụ này không chịu tiền khấu trừ. 

Các dịch vụ ngoại trú (cho mỗi lần khám hoặc làm thủ thuật) 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc ban đầu $40 

Có những dịch vụ được đài thọ trước khi quý vị 
đạt đến tiền khấu trừ 
Với một số dịch vụ, quý vị chỉ phải trả tiền đồng trả hoặc tiền đồng 
bảo hiểm, bất kể quý vị có đ t đến tiền khấu trừ hay không. Trong 
chương trình này, những lần thăm khám chăm sóc chính được đài 
thọ ở khoản đồng thanh toán là $40 — ngay cả trước khi quý vị đáp 
ứng tiền khấu trừ. Với chương trình tiền khấu trừ Silver của chúng tôi, 
những lần thăm khám chăm sóc chính, chăm sóc đặc biệt và chăm 
sóc khẩn cấp đều được đài thọ trước khi quý vị đ t đến tiền khấu trừ. 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc chuyên khoa $80 

Hầu hết các loại chụp X quang $85 

Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm $40 

Chụp cộng hư ng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp 
cắt lớp phát xạ positron (PET) $325 

Giải phẫu ngoại chẩn 20% 

Thăm khám sức khỏe tâm thần $40 

Chăm sóc nội trú tại bệnh viện 

Phòng bệnh và thức ăn, phẫu thuật, gây mê, chụp X quang, 
xét nghiệm phòng thí nghiệm, thuốc men, chăm sóc sức 
khỏe tâm thần 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Tiền đồng bảo hiểm 
Sau khi quý vị đ t đến tiền khấu trừ, đây là tỷ lệ phần trăm 
khoản phí mà quý vị có thể trả cho các dịch vụ được đài thọ. Ở đây, 
quý vị sẽ trả 20% chi phí theo ngày cho chăm sóc nội trú t i bệnh 
viện sau khi quý vị đ t đến tiền khấu trừ. Chương trình của quý vị 
sẽ trả phần còn l i cho thời gian còn l i của năm dương lịch. 

Thai sản 

Khám chăm sóc tiền sản định kỳ, 
khám lần đầu sau khi sinh Không tính phí 

Sinh con và chăm sóc phòng ngừa nội trú cho trẻ nhỏ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Thăm khám tại Khoa Cấp Cứu $400 

Thăm khám chăm sóc khẩn cấp $40 

Tiền đồng trả 
Đây là số tiền nhất định mà quý vị trả cho các dịch vụ được đài thọ, 
thường là sau khi quý vị đ t đến tiền khấu trừ. Trong ví dụ này, quý 
vị sẽ trả tiền đồng trả là $40 cho những lần thăm khám chăm sóc 
khẩn cấp, dù quý vị đã đ t đến mức tiền khấu trừ hay chưa. 

Thuốc theo toa (cung cấp cho tối đa 30 ngày thuốc) 

Thuốc gốc $16 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc 

Biệt dược ưu tiên $60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc 

Biệt dược không ưu tiên $60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc 

Chuyên khoa 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $300 cho 
nhà thuốc, lên tới $250 mỗi toa thuốc 

Sức khỏe tổng thể 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Qu ng cáo mắt kính 
kp2020.org 

https://kp2020.org
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KP Được cung cấp qua Kaiser Permanente 

E 

 

 Được cung cấp qua sàn giao dịch quyền lợi bảo 
hiểm sức khỏe, Covered California 

Các tùy chọn trợ cấp tài chính với tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền 
khấu trừ thấp hơn áp dụng cho một số chương trình và dành cho Người 
Alaska Bản Địa cũng như Người Mỹ Bản Địa trên CoveredCA.com (bằng
tiếng Anh). 

KP E 

Kaiser Permanente -
Bronze 60 HDHP HMO 

KP E 

Kaiser Permanente -
Bronze 60 HMO 

KP 
Kaiser Permanente -

Bronze 60  HMO 
8200/0% 

Loại chương trình HSA đủ điều kiện Tiền Khấu Trừ 

Đặc điểm 

Tiền khấu trừ y tế hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $7,000/$14,000 $6,300/$12,600 $8,200/$16,400 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $7,000/$14,000 $8,200/$16,400 $8,200/$16,400 

Quyền lợi 

Chăm sóc phòng ngừa 

Khám sức khỏe định kỳ, phim chụp x quang tuyến vú, v.v. Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Các dịch vụ ngoại trú (cho mỗi lần khám hoặc làm thủ thuật) 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc ban đầu Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $65 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ* Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc chuyên khoa Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $95 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ* Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các loại chụp X quang Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $40 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chụp cộng hư ng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cắt 
lớp phát xạ positron (PET) Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Giải phẫu ngoại chẩn Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám sức khỏe tâm thần Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $65 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ* Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc nội trú tại bệnh viện 

Phòng bệnh và thức ăn, phẫu thuật, gây mê, chụp X quang, xét 
nghiệm phòng thí nghiệm, thuốc men, chăm sóc sức khỏe tâm thần Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thai sản 

Khám chăm sóc tiền sản định kỳ, 
khám lần đầu sau khi sinh Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Sinh con và chăm sóc phòng ngừa nội trú cho trẻ nhỏ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Thăm khám tại Khoa Cấp Cứu Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám chăm sóc khẩn cấp Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $65 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ* Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thuốc theo toa (cung cấp cho tối đa 30 ngày thuốc) 

Thuốc gốc Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $18 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $500 cho nhà thuốc‡ $20‡ 

Biệt dược ưu tiên Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $500 cho nhà thuốc, 
tối đa $500 mỗi toa thuốc Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Biệt dược không ưu tiên Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $500 cho nhà thuốc, 
tối đa $500 mỗi toa thuốc Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chuyên khoa Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 40% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $500 cho nhà thuốc, 
tối đa $500 mỗi toa thuốc Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Sức khỏe tổng thể 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

* Chương trình Kaiser Permanente Bronze 60 HMO bao gồm 3 lần thăm khám tại văn phòng cho tiền đồng tr  quyền lợi trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, chuyên khoa, khẩn cấp 
hoặc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc sử dụng thuốc. 

‡ Đặt mua qua bưu điện: Tối đa lượng thuốc dùng trong 100 ngày đối với toa thuốc đủ điều kiện với chi phí chỉ bằng số lượng thuốc dùng trong 60 ngày. 
**  Sau 5 ngày, quý vị được miễn phí các dịch vụ được đài thọ có liên quan đến nhập viện.
†† Chỉ những người làm đơn dưới 30 tuổi hoặc 30 tuổi trở lên cung cấp chứng nhận của Covered California chứng tỏ hoàn c nh khó khăn hoặc không có b o hiểm giá rẻ, có thể được mua chương trình Minimum Coverage HMO. 
‡‡ Chương trình Kaiser Permanente Minimum Coverage HMO bao gồm 3 lần thăm khám miễn phí tại văn phòng trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, khẩn cấp hoặc sức khỏe tâm thần 

cho bệnh nhân ngoại trú. 
***  Qu ng cáo mắt kính và các dịch vụ khác được trình bày có thể do các nhóm khác ngoài Kaiser Permanente cung cấp và không được cung cấp hoặc b o đ m theo gói b o hiểm này. Các kho n phí bổ sung mà quý vị chi tr  sẽ không tính vào tiền khấu 

trừ hoặc số tiền tự tr  tối đa. 

Đây là b n tóm lược chương trình nhằm nêu bật các câu hỏi thường gặp nhất về quyền lợi, tiền đồng tr , tiền đồng b o hiểm và tiền khấu trừ. Đối với những dịch vụ được tính vào tiền khấu trừ, quý vị ph i tự tr  các kho n phí chăm sóc sức khỏe cho 
đến khi quý vị đạt đến mức tiền khấu trừ của quý vị. Hầu hết tiền khấu trừ, tiền đồng tr  và tiền đồng b o hiểm đóng góp vào số tiền tự tr  tối đa hàng năm. Vui lòng tham kh o Tổng Hợp Thỏa Thuận Tư Cách Hội Viên, Chứng từ Bảo hiểm (Evidence of 
Coverage, EOC) và Bản Điều lệ Chương trình để biết thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình của quý vị hoặc các giới hạn và trường hợp ngoại lệ cụ thể. Để yêu cầu b n sao EOC, vui lòng truy cập kp.org/plandocuments, (bằng tiếng Anh) gọi điện 
cho chúng tôi theo số 1-800-464-4000, hoặc liên hệ với người môi giới của quý vị. 

Tiền Khấu Trừ 

http://CoveredCA.com
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp.org/plandocuments
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KP  Được cung cấp qua Kaiser Permanente 

E  Được cung cấp qua sàn giao dịch quyền lợi bảo 
hiểm sức khỏe, Covered California 

Các tùy chọn trợ cấp tài chính với tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền 
khấu trừ thấp hơn áp dụng cho một số chương trình và dành cho Người 
Alaska Bản Địa cũng như Người Mỹ Bản Địa trên CoveredCA.com (bằng
tiếng Anh). 

E 

Kaiser Permanente -
Silver 70 HMO 

KP 

Kaiser Permanente -  
Silver 70 HMO Off Exchange 

KP 

Kaiser Permanente -
Silver 70 HMO 2500/45 

KP 

Kaiser Permanente - 
Silver 70 HDHP HMO 3250/20% 

Loại chương trình Tiền Khấu Trừ Tiền Khấu Trừ Tiền Khấu Trừ HSA đủ điều kiện 

Đặc điểm 

Tiền khấu trừ y tế hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $4,000/$8,000 $4,000/$8,000 $2,500/$5,000 $3,250/$6,500 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $8,200/$16,400 $8,200/$16,400 $8,200/$16,400 $7,000/$14,000 

Quyền lợi 

Chăm sóc phòng ngừa 

Khám sức khỏe định kỳ, phim chụp x quang tuyến vú, v.v. Không tính phí Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Các dịch vụ ngoại trú (cho mỗi lần khám hoặc làm thủ thuật) 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc ban đầu $40 $40 $45 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc chuyên khoa $80 $80 $75 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các loại chụp X quang $85 $85 $70 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm $40 $40 $25 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chụp MRI, CT, PET $325 $325 $350 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Giải phẫu ngoại chẩn 20% 20% 35% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám sức khỏe tâm thần $40 $40 $45 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc nội trú tại bệnh viện 

Phòng bệnh và thức ăn, phẫu thuật, gây mê, chụp X 
quang, xét nghiệm phòng thí nghiệm, thuốc men, 
chăm sóc sức khỏe tâm thần 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 35% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thai sản 

Khám chăm sóc tiền sản định kỳ, 
khám lần đầu sau khi sinh Không tính phí Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Sinh con và chăm sóc phòng ngừa nội trú cho trẻ nhỏ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 35% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Thăm khám tại Khoa Cấp Cứu $400 $400 $350 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám chăm sóc khẩn cấp $40 $40 $45 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thuốc theo toa (cung cấp cho tối đa 30 ngày thuốc) 

Thuốc gốc $16 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc‡ 

$16 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $300 cho 
nhà thuốc‡ $20‡ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ, 

lên tới $250 mỗi toa thuốc 

Biệt dược ưu tiên $60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc‡ 

$60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $300 cho 
nhà thuốc‡ 

$65 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $350 
cho nhà thuốc‡ 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ, 
lên tới $250 mỗi toa thuốc 

Biệt dược không ưu tiên $60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc‡ 

$60 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $300 cho 
nhà thuốc‡ 

$65 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $350 
cho nhà thuốc‡ 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ, 
lên tới $250 mỗi toa thuốc 

Chuyên khoa 
20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 
$300 cho nhà thuốc, tối đa $250 

mỗi toa thuốc 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $300 cho 
nhà thuốc, 

lên tới $250 mỗi toa thuốc 

35% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $350 
cho nhà thuốc, tối đa $250

 mỗi toa thuốc 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ, 
lên tới $250 mỗi toa thuốc 

Sức khỏe tổng thể 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

* Chương trình Kaiser Permanente Bronze 60 HMO bao gồm 3 lần thăm khám tại văn phòng cho tiền đồng tr  quyền lợi trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, chuyên khoa, khẩn cấp 
hoặc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc sử dụng thuốc. 

‡ Đặt mua qua bưu điện: Tối đa lượng thuốc dùng trong 100 ngày đối với toa thuốc đủ điều kiện với chi phí chỉ bằng số lượng thuốc dùng trong 60 ngày. 
**  Sau 5 ngày, quý vị được miễn phí các dịch vụ được đài thọ có liên quan đến nhập viện.
†† Chỉ những người làm đơn dưới 30 tuổi hoặc 30 tuổi trở lên cung cấp chứng nhận của Covered California chứng tỏ hoàn c nh khó khăn hoặc không có b o hiểm giá rẻ, có thể được mua chương trình Minimum Coverage HMO. 
‡‡ Chương trình Kaiser Permanente Minimum Coverage HMO bao gồm 3 lần thăm khám miễn phí tại văn phòng trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, khẩn cấp hoặc sức khỏe tâm thần 

cho bệnh nhân ngoại trú. 
***   Qu ng cáo mắt kính và các dịch vụ khác được trình bày có thể do các nhóm khác ngoài Kaiser Permanente cung cấp và không được cung cấp hoặc b o đ m theo gói b o hiểm này. Các kho n phí bổ sung mà quý vị chi tr  sẽ không tính vào tiền khấu 

trừ hoặc số tiền tự tr  tối đa. 

Đây là b n tóm lược chương trình nhằm nêu bật các câu hỏi thường gặp nhất về quyền lợi, tiền đồng tr , tiền đồng b o hiểm và tiền khấu trừ. Đối với những dịch vụ được tính vào tiền khấu trừ, quý vị ph i tự tr  các kho n phí chăm sóc sức khỏe cho 
đến khi quý vị đạt đến mức tiền khấu trừ của quý vị. Hầu hết tiền khấu trừ, tiền đồng tr  và tiền đồng b o hiểm đóng góp vào số tiền tự tr  tối đa hàng năm. Vui lòng tham kh o Tổng Hợp Thỏa Thuận Tư Cách Hội Viên, Chứng từ Bảo hiểm (Evidence 
of Coverage, EOC) và Bản Điều lệ Chương trình để biết thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình của quý vị hoặc các giới hạn và trường hợp ngoại lệ cụ thể. Để yêu cầu b n sao EOC, vui lòng truy cập kp.org/plandocuments, (bằng tiếng Anh) gọi điện 
cho chúng tôi theo số 1-800-464-4000, hoặc liên hệ với người môi giới của quý vị. 

http://CoveredCA.com
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp.org/plandocuments
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KP  Được cung cấp qua Kaiser Permanente 

E  Được cung cấp qua sàn giao dịch quyền lợi bảo 
hiểm sức khỏe, Covered California 

Các tùy chọn trợ cấp tài chính với tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền 
khấu trừ thấp hơn áp dụng cho một số chương trình và dành cho Người 
Alaska Bản Địa cũng như Người Mỹ Bản Địa trên CoveredCA.com (bằng
tiếng Anh). 

KP E 

Kaiser Permanente - 
Gold 80 HMO Coinsurance 

KP E 

Kaiser Permanente -
Gold 80 HMO 

KP E 

Kaiser Permanente -
Platinum 90 HMO 

KP E 

Kaiser Permanente - 
Minimum Coverage HMO†† 

Loại chương trình Tiền đồng trả Tiền đồng trả Tiền đồng trả Tiền Khấu Trừ 

Đặc điểm 

Tiền khấu trừ y tế hàng năm 
(cá nhân/gia đình) Không có/Không có Không có/Không có Không có/Không có $8,550/$17,100 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $8,200/$16,400 $8,200/$16,400 $4,500/$9,000 $8,550/$17,100 

Quyền lợi 

Chăm sóc phòng ngừa 

Khám sức khỏe định kỳ, phim chụp x quang tuyến vú, v.v. Không tính phí Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Các dịch vụ ngoại trú (cho mỗi lần khám hoặc làm thủ thuật) 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc ban đầu $35 $35 $15 3 lần thăm khám đầu tiên miễn phí tại văn phòng.‡‡ 
Những lần thăm khám bổ sung miễn phí sau khi khấu trừ 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc chuyên khoa $65 $65 $30 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các loại chụp X quang $75 $75 $30 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm $40 $40 $15 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chụp MRI, CT, PET 20% $150 $75 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Giải phẫu ngoại chẩn 20% $340 $125 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám sức khỏe tâm thần $35 $35 $15 3 lần thăm khám đầu tiên miễn phí tại văn phòng.‡‡ 
Những lần thăm khám bổ sung miễn phí sau khi khấu trừ 

Chăm sóc nội trú tại bệnh viện 

Phòng bệnh và thức ăn, phẫu thuật, gây mê, chụp X 
quang, xét nghiệm phòng thí nghiệm, thuốc men, 
chăm sóc sức khỏe tâm thần 

20% $600 mỗi ngày, tối đa 5 ngày** $250 mỗi ngày, tối đa 5 ngày** Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thai sản 

Khám chăm sóc tiền sản định kỳ, 
khám lần đầu sau khi sinh Không tính phí Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Sinh con và chăm sóc phòng ngừa nội trú cho trẻ 
nhỏ 20% $600 mỗi ngày, tối đa 5 ngày** $250 mỗi ngày, tối đa 5 ngày** Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Thăm khám tại Khoa Cấp cứu $350 $350 $150 Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thăm khám chăm sóc khẩn cấp $35 $35 $15 3 lần thăm khám đầu tiên miễn phí tại văn phòng.‡‡ 
Những lần thăm khám bổ sung miễn phí sau khi khấu trừ 

Thuốc theo toa (cung cấp cho tối đa 30 ngày thuốc) 

Thuốc gốc $15‡ $15‡ $5‡ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Biệt dược ưu tiên $55‡ $55‡ $15‡ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Biệt dược không ưu tiên $55‡ $55‡ $15‡ Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chuyên khoa 20% tối đa $250 mỗi toa thuốc 20% tối đa $250 mỗi toa thuốc 10% tối đa $250 mỗi toa thuốc Miễn phí sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Sức khỏe tổng thể 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

* Chương trình Kaiser Permanente Bronze 60 HMO bao gồm 3 lần thăm khám tại văn phòng cho tiền đồng tr  quyền lợi trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, chuyên khoa, khẩn cấp 
hoặc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc sử dụng thuốc. 

‡ Đặt mua qua bưu điện: Tối đa lượng thuốc dùng trong 100 ngày đối với toa thuốc đủ điều kiện với chi phí chỉ bằng số lượng thuốc dùng trong 60 ngày. 
**  Sau 5 ngày, quý vị được miễn phí các dịch vụ được đài thọ có liên quan đến nhập viện.
†† Chỉ những người làm đơn dưới 30 tuổi hoặc 30 tuổi trở lên cung cấp chứng nhận của Covered California chứng tỏ hoàn c nh khó khăn hoặc không có b o hiểm giá rẻ, có thể được mua chương trình Minimum Coverage HMO. 
‡‡ Chương trình Kaiser Permanente Minimum Coverage HMO bao gồm 3 lần thăm khám miễn phí tại văn phòng trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, khẩn cấp hoặc sức khỏe tâm thần 

cho bệnh nhân ngoại trú. 
*** Qu ng cáo mắt kính và các dịch vụ khác được trình bày có thể do các nhóm khác ngoài Kaiser Permanente cung cấp và không được cung cấp hoặc b o đ m theo gói b o hiểm này. Các kho n phí bổ sung mà quý vị chi tr  sẽ không tính vào tiền khấu 

trừ hoặc số tiền tự tr  tối đa. 

Đây là b n tóm lược chương trình nhằm nêu bật các câu hỏi thường gặp nhất về quyền lợi, tiền đồng tr , tiền đồng b o hiểm và tiền khấu trừ. Đối với những dịch vụ được tính vào tiền khấu trừ, quý vị ph i tự tr  các kho n phí chăm sóc sức khỏe cho 
đến khi quý vị đạt đến mức tiền khấu trừ của quý vị. Hầu hết tiền khấu trừ, tiền đồng tr  và tiền đồng b o hiểm đóng góp vào số tiền tự tr  tối đa hàng năm. Vui lòng tham kh o Tổng Hợp Thỏa Thuận Tư Cách Hội Viên, Chứng từ Bảo hiểm (Evidence 
of Coverage, EOC) và Bản Điều lệ Chương trình để biết thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình của quý vị hoặc các giới hạn và trường hợp ngoại lệ cụ thể. Để yêu cầu b n sao EOC, vui lòng truy cập kp.org/plandocuments, (bằng tiếng Anh) gọi điện 
cho chúng tôi theo số 1-800-464-4000, hoặc liên hệ với người môi giới của quý vị. 

http://CoveredCA.com
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp.org/plandocuments
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E Được cung cấp qua sàn giao dịch quyền lợi bảo 
hiểm sức khỏe, Covered California 

Kế hoạch giảm chia sẻ chi phí (CSR) 
Quý vị phải đủ điều kiện và đăng ký chương trình CSR trên trang này 
thông qua Covered California. 

E 

Kaiser Permanente -  
Silver 73 HMO 

E 

Kaiser Permanente -  
Silver 87 HMO 

E 

Kaiser Permanente -  
Silver 94 HMO 

Loại chương trình Tiền Khấu Trừ Tiền Khấu Trừ Tiền Khấu Trừ 

Đặc điểm 

Tiền khấu trừ y tế hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $3,700/$7,400 $1,400/$2,800 $75/$150 

Chi phí tự trả tối đa hàng năm 
(cá nhân/gia đình) $6,500/$13,000 $2,850/$5,700 $1,000/$2,000 

Quyền lợi 

Chăm sóc phòng ngừa 

Khám sức khỏe định kỳ, phim chụp x quang tuyến vú, v.v. Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Các dịch vụ ngoại trú (cho mỗi lần khám hoặc làm thủ thuật) 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc ban đầu $35 $15 $5 

Thăm khám tại văn phòng chăm sóc chuyên khoa $75 $25 $8 

Hầu hết các loại chụp X quang $85 $40 $8 

Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm $40 $20 $8 

Chụp MRI, CT, PET $325 $100 $50 

Giải phẫu ngoại chẩn 20% 15% 10% 

Thăm khám sức khỏe tâm thần $35 $15 $5 

Chăm sóc nội trú tại bệnh viện 

Phòng bệnh và thức ăn, phẫu thuật, gây mê, chụp X quang, 
xét nghiệm phòng thí nghiệm, thuốc men, chăm sóc sức khỏe 
tâm thần 

20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 15% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 10% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Thai sản 

Khám chăm sóc tiền sản định kỳ, 
khám lần đầu sau khi sinh Không tính phí Không tính phí Không tính phí 

Sinh con và chăm sóc phòng ngừa nội trú cho trẻ nhỏ 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 15% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 10% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ 

Chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp 

Thăm khám tại Khoa Cấp Cứu $400 $150 $50 

Thăm khám chăm sóc khẩn cấp $35 $15 $5 

Thuốc theo toa (cung cấp cho tối đa 30 ngày thuốc) 

Thuốc gốc $16 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $275 cho nhà thuốc‡ $5‡ $3‡ 

Biệt dược ưu tiên $55 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $275 cho nhà thuốc‡ $25 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $100 cho nhà thuốc‡ $10‡ 

Biệt dược không ưu tiên $55 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $275 cho nhà thuốc‡ $25 sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $100 cho nhà thuốc‡ $10‡ 

Chuyên khoa 20% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $275 cho nhà thuốc, 
lên tới $250 mỗi toa thuốc   

15% sau khi đáp ứng tiền khấu trừ $100 cho nhà thuốc, 
lên tới $150 mỗi toa thuốc   

10%, 
lên tới $150 mỗi toa thuốc  

Sức khỏe tổng thể 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

Qu ng cáo mắt kính*** 
kp2020.org 

* Chương trình Kaiser Permanente Bronze 60 HMO bao gồm 3 lần thăm khám tại văn phòng cho tiền đồng tr  quyền lợi trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, chuyên khoa, khẩn cấp 
hoặc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc sử dụng thuốc. 

‡ Đặt mua qua bưu điện: Tối đa lượng thuốc dùng trong 100 ngày đối với toa thuốc đủ điều kiện với chi phí chỉ bằng số lượng thuốc dùng trong 60 ngày. 
**  Sau 5 ngày, quý vị được miễn phí các dịch vụ được đài thọ có liên quan đến nhập viện.
†† Chỉ những người làm đơn dưới 30 tuổi hoặc 30 tuổi trở lên cung cấp chứng nhận của Covered California chứng tỏ hoàn c nh khó khăn hoặc không có b o hiểm giá rẻ, có thể được mua chương trình Minimum Coverage HMO. 
‡‡ Chương trình Kaiser Permanente Minimum Coverage HMO bao gồm 3 lần thăm khám miễn phí tại văn phòng trước khi quý vị đạt đến tiền khấu trừ. Những lần thăm khám tại văn phòng bao gồm chăm sóc chính, khẩn cấp hoặc sức khỏe tâm thần 

cho bệnh nhân ngoại trú. 
*** Qu ng cáo mắt kính và các dịch vụ khác được trình bày có thể do các nhóm khác ngoài Kaiser Permanente cung cấp và không được cung cấp hoặc b o đ m theo gói b o hiểm này. Các kho n phí bổ sung mà quý vị chi tr  sẽ không tính vào tiền khấu 

trừ hoặc số tiền tự tr  tối đa. 

Đây là b n tóm lược chương trình nhằm nêu bật các câu hỏi thường gặp nhất về quyền lợi, tiền đồng tr , tiền đồng b o hiểm và tiền khấu trừ. Đối với những dịch vụ được tính vào tiền khấu trừ, quý vị ph i tự tr  các kho n phí chăm sóc sức khỏe cho 
đến khi quý vị đạt đến mức tiền khấu trừ của quý vị. Hầu hết tiền khấu trừ, tiền đồng tr  và tiền đồng b o hiểm đóng góp vào số tiền tự tr  tối đa hàng năm. Vui lòng tham kh o Tổng Hợp Thỏa Thuận Tư Cách Hội Viên, Chứng từ Bảo hiểm (Evidence 
of Coverage, EOC) và Bản Điều lệ Chương trình để biết thông tin chi tiết đầy đủ về chương trình của quý vị hoặc các giới hạn và trường hợp ngoại lệ cụ thể. Để yêu cầu b n sao EOC, vui lòng truy cập kp.org/plandocuments, (bằng tiếng Anh) gọi điện 
cho chúng tôi theo số 1-800-464-4000, hoặc liên hệ với người môi giới của quý vị. 

https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp2020.org
https://kp.org/plandocuments
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Tìm mức phí của quý vị 
Sử dụng bảng phí hàng tháng trên những trang sau hoặc đăng ký ở buykp.org/apply để biết mức phí của 
quý vị được tính tự động. Cùng với mức phí hàng tháng, hãy xem xét cả số tiền quý vị sẽ cần phải chi trả khi 
nhận dịch vụ chăm sóc. 

Mức phí của quý vị được xác định như 
thế nào? 

Mức phí của quý vị d ựa trên: 
• Chương trình quý vị chọn

• Nơi quý vị sống, dựa theo quận quý vị ở
và mã ZIP

• Tuổi của quý vị vào ngày bắt đầu chương trình (ngày
hiệu lực)

• Nếu quý vị thêm chương trình bảo hiểm nha khoa tùy
chọn cho các thành viên trưởng thành trong gia đình,
bao gồm những người đã hết tư cách đủ điều kiện
nhận dịch vụ nha khoa nhi.

• Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận trợ cấp tài chính
liên bang. Truy cập buykp.org/apply hoặc gọi
cho chúng tôi theo số 1-800-494-5314
để xem quý vị có đủ điều kiện không.

Quý vị thích chương trình gia đình? 
Tìm mức phí cho mỗi thành viên gia đình dựa theo tuổi 
của thành viên vào ngày bắt đầu. 

Các thành viên gia đình bao gồm: 
• Cô 

• Vợ/chồng/b n đời sống chung

• Tất cả trẻ trưởng thành từ 21 đến 25 tuổi

• 3 con lớn nhất dưới 21 tuổi của quý vị

Nếu quý vị có nhiều hơn 3 con dưới 21 tuổi, quý vị chỉ cần 
chi trả cho 3 con lớn nhất. Trẻ dưới 21 tuổi khác sẽ được 
bảo hiểm miễn phí. 

Các mức phí ở bảng phí hàng tháng áp dụng cho những 
mã ZIP này. Vui lòng kiểm tra xem mã ZIP của quý vị có 
được liệt kê bên dưới không. Nếu không có, hãy gọi cho 
chúng tôi theo số 1-800-494-5314 để biết thông tin về các 
khu vực phí khác. 

Mã ZIP cho Khu Vực Phí 17 

Quận: Riverside, San Bernardino 

91701 
91708–10 
91729–30 
91737 
91739 
91743 
91752 
91758–59 
91761–64 
91766  
91784–86 
92028 
92201–03 
92210–11 
92220 

92223 
92230 
92234–36 
92240–41 
92247–48  
992252–56 
92258 
92260–64 
92268 
92270 
92274 
92276–78 
92282 
92284–86 
92305 

92307–08 
92313–18 
92320–22 
92324–25 
92329 
92331 
92333–37 
92339–41 
92344–46 
92350  
92352 
92354 
92357–59 
92369 
92371–78 

92382 
92385–86 
92391–95 
92397 
92399 
92401–08 
92410–11 
92413 
92415 
92418 
92423 
92427 
92501–09 
92513–19 
92521–22 

92530–32 
92543–46 
92548 
92551–57 
92562–64 
92567 
92570–72 
92581–87 
92589–93 
92595–96 
92599 
92860 
92877–83 

Cập nhật thông tin tài chính và tiền phạt thuế 

Trợ cấp tài chính – Để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện 
nhận trợ cấp tài chính liên bang không, truy cập buykp.
org

 
 hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-494-5314 (TTY 

711). Quý vị có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính bổ 
sung của tiểu bang ngay cả khi quý vị không đủ điều kiện 
được hỗ trợ tài chính liên bang trong những năm trước. 

Tiền phạt thuế - Luật California quy định quý vị phải có 
bảo hiểm y tế thiết yếu tối thiểu hoặc nếu không quý vị có 
thể phải nộp tiền ph t thuế vì không có bảo hiểm. 

548501111_v3 California 2021

https://buykp.org/apply
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https://buykp.org
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Phí Hàng Tháng của năm 2021 
Khu vực phí 17 

Xin lưu ý: Những phí này không bao gồm trợ cấp tài chính mà quý vị có thể đủ 
điều kiện nhận được thông qua Covered California.

Tuổi vào 
ngày hiệu 
lực năm 
2021 

Kaiser 
Permanente
 - Bronze 

60 HDHP HMO 

Kaiser 
Permanente
 - Bronze 
60 HMO 

Kaiser 
Permanente
- Bronze 
60  HMO 
8200/0% 

Kaiser 
Permanente

- Silver 
70 HMO 

Kaiser 
Permanente

- Silver 
70 HMO Of 
Exchange 

Kaiser 
Permanente

- Silver 
70 HMO 
2500/45 

Kaiser 
Permanente

- Silver 
70 HDHP HMO 
3250/20% 

Kaiser 
Permanente

- Gold 
80 HMO 

Coinsurance 

Kaiser 
Permanente

- Gold 
80 HMO 

Kaiser 
Permanente
- Platinum 
90 HMO 

Kaiser 
Permanente
- Minimum 

Coverage HMO 

Kaiser 
Permanente

 - Silver 
73 HMO 
87 HMO 
94 HMO 

0–14 $191.88 $194.63 $185.90 $240.84 $228.88 $220.26 $212.20 $267.53 $281.19 $302.19 $147.74 $240.84 

15 208.94 211.93 202.43 262.24 249.22 239.84 231.06 291.31 306.18 329.05 160.88 262.24 

16 215.46 218.54 208.75 270.43 257.00 247.33 238.27 300.40 315.74 339.32 165.90 270.43 

17 221.98 225.16 215.06 278.61 264.78 254.81 245.48 309.50 325.30 349.59 170.92 278.61 

18 229.00 232.28 221.87 287.43 273.16 262.87 253.25 319.29 335.59 360.65 176.33 287.43 

19 236.03 239.40 228.67 296.24 281.53 270.94 261.02 329.08 345.88 371.72 181.73 296.24 

20 243.30 246.78 235.72 305.37 290.21 279.29 269.06 339.22 356.54 383.17 187.33 305.37 

21 250.82 254.41 243.01 314.82 299.19 287.92 277.38 349.71 367.57 395.02 193.13 314.82 

22 250.82 254.41 243.01 314.82 299.19 287.92 277.38 349.71 367.57 395.02 193.13 314.82 

23 250.82 254.41 243.01 314.82 299.19 287.92 277.38 349.71 367.57 395.02 193.13 314.82 

24 250.82 254.41 243.01 314.82 299.19 287.92 277.38 349.71 367.57 395.02 193.13 314.82 

25 251.83 255.43 243.98 316.08 300.38 289.07 278.49 351.11 369.04 396.60 193.90 316.08 

26 256.84 260.52 248.84 322.37 306.37 294.83 284.04 358.11 376.39 404.50 197.76 322.37 

27 262.86 266.63 254.68 329.93 313.55 301.74 290.70 366.50 385.21 413.98 202.40 329.93 

28 272.65 276.55 264.15 342.21 325.22 312.97 301.51 380.14 399.54 429.39 209.93 342.21 

29 280.67 284.69 271.93 352.28 334.79 322.19 310.39 391.33 411.31 442.03 216.11 352.28 

30 284.69 288.76 275.82 357.32 339.58 326.79 314.83 396.92 417.19 448.35 219.20 357.32 

31 290.71 294.87 281.65 364.87 346.76 333.70 321.49 405.32 426.01 457.83 223.84 364.87 

32 296.72 300.97 287.48 372.43 353.94 340.61 328.14 413.71 434.83 467.31 228.47 372.43 

33 300.49 304.79 291.13 377.15 358.43 344.93 332.30 418.96 440.34 473.24 231.37 377.15 

34 304.50 308.86 295.01 382.19 363.21 349.54 336.74 424.55 446.22 479.56 234.46 382.19 

35 306.51 310.89 296.96 384.71 365.61 351.84 338.96 427.35 449.16 482.72 236.00 384.71 

36 308.51 312.93 298.90 387.23 368.00 354.15 341.18 430.15 452.11 485.88 237.55 387.23 

37 310.52 314.97 300.85 389.74 370.39 356.45 343.40 432.94 455.05 489.04 239.09 389.74 

38 312.53 317.00 302.79 392.26 372.79 358.75 345.62 435.74 457.99 492.20 240.64 392.26 

39 316.54 321.07 306.68 397.30 377.57 363.36 350.06 441.34 463.87 498.52 243.73 397.30 

40 320.55 325.14 310.57 402.34 382.36 367.97 354.49 446.93 469.75 504.84 246.82 402.34 

41 326.57 331.25 316.40 409.89 389.54 374.88 361.15 455.33 478.57 514.32 251.45 409.89 

42 332.34 337.10 321.99 417.13 396.42 381.50 367.53 463.37 487.02 523.40 255.89 417.13 

43 340.37 345.24 329.77 427.21 406.00 390.71 376.41 474.56 498.79 536.04 262.07 427.21 

44 350.40 355.42 339.49 439.80 417.96 402.23 387.50 488.55 513.49 551.85 269.80 439.80 

45 362.19 367.37 350.91 454.60 432.02 415.76 400.54 504.98 530.76 570.41 278.88 454.60 

46 376.24 381.62 364.52 472.23 448.78 431.88 416.07 524.57 551.35 592.53 289.69 472.23 

47 392.04 397.65 379.83 492.06 467.63 450.02 433.55 546.60 574.50 617.42 301.86 492.06 

48 410.10 415.97 397.32 514.73 489.17 470.75 453.52 571.78 600.97 645.86 315.76 514.73 

49 427.91 434.03 414.58 537.08 510.41 491.20 473.21 596.61 627.07 673.91 329.48 537.08 

50 447.97 454.38 434.02 562.26 534.35 514.23 495.40 624.59 656.47 705.51 344.93 562.26 

51 467.79 474.48 453.21 587.13 557.98 536.98 517.32 652.21 685.51 736.72 360.18 587.13 

52 489.61 496.62 474.36 614.52 584.01 562.03 541.45 682.64 717.49 771.08 376.99 614.52 

53 511.68 519.01 495.74 642.23 610.34 587.36 565.86 713.41 749.83 805.84 393.98 642.23 

54 535.51 543.18 518.83 672.13 638.76 614.72 592.21 746.64 784.75 843.37 412.33 672.13 

55 559.34 567.34 541.91 702.04 667.19 642.07 618.56 779.86 819.67 880.90 430.68 702.04 

56 585.17 593.55 566.94 734.47 698.00 671.72 647.13 815.88 857.53 921.59 450.57 734.47 

57 611.26 620.01 592.22 767.21 729.12 701.67 675.98 852.25 895.76 962.67 470.65 767.21 

58 639.10 648.25 619.19 802.15 762.33 733.63 706.77 891.07 936.56 1,006.52 492.09 802.15 

59 652.89 662.24 632.56 819.47 778.78 749.46 722.03 910.30 956.77 1,028.24 502.71 819.47 

60 680.74 690.48 659.53 854.41 811.99 781.42 752.81 949.12 997.57 1,072.09 524.15 854.41 

61 704.82 714.91 682.86 884.64 840.71 809.06 779.44 982.69 1,032.86 1,110.01 542.69 884.64 

62 720.62 730.93 698.17 904.47 859.56 827.20 796.92 1,004.72 1,056.01 1,134.90 554.86 904.47 

63 740.43 751.03 717.37 929.34 883.20 849.95 818.83 1,032.35 1,085.05 1,166.10 570.11 929.34 

64+ 752.46 763.23 729.03 944.46 897.57 863.76 832.14 1,049.13 1,102.71 1,185.06 579.39 944.46 

Các phí có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
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Chương trình bảo hiểm nha khoa tùy chọn cho 
người trưởng thành 
Chương trình bảo hiểm nha khoa tùy chọn cho người trưởng thành của Kaiser Permanente có giá trị lớn. Lựa 
chọn từ hơn 25,000 nhà cung cấp của Delta Dental hoặc lựa chọn một nha sĩ khác mà quý vị được lựa chọn. 
Chương trình bảo hiểm sức khỏe Kaiser Permanente bao gồm các quyền lợi nha khoa nhi cho các thành viên 
trẻ em cho tới hết tháng mà thành viên đó tròn 19 tuổi. 

Quý vị có thắc mắc? 
Vui lòng gọi 1-800-933-9312, 
từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Xin 
tham khảo số nhóm khi gọi: 
số 50146 cho NCAL, 50147 
cho SCAL. 

• Truy cập deltadentalins.com
(bằng tiếng Anh) để biết
danh sách các nhà cung cấp
PPO hoặc Premier ở khu vực
của quý vị.

• Khi đã ghi danh tham gia,
quý vị có thể liên hệ với
đường dây dịch vụ khách
hàng của Delta Dental theo
số 1-800-835-2244, 5 giờ
sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ
Hai đến Thứ Sáu, để biết
thông tin về yêu cầu thanh
toán bảo hiểm, tình tr ng hội
đủ điều kiện, quyền lợi và để
tìm nhà cung cấp của Delta
Dental ở khu vực của quý vị.

Chương trình hoạt đọng như thế nào 
• Không áp dụng tiền khấu trừ cho các dịch vụ phòng ngừa. Tiền khấu trừ là số tiền
quý vị trả cho các dịch vụ được đài thọ mỗi năm trước khi Delta Dental bắt đầu chi
trả. Với chương trình này, không áp dụng tiền khấu trừ cho dịch vụ phòng ngừa
hoặc chẩn đoán như làm s ch và chụp X quang. Đối với các dịch vụ khác, có áp
dụng số tiền khấu trừ hàng năm là $25 cho một người, lên tới mức tối đa là $75 cho
cả gia đình.

• Tiết kiệm chi phí. Quý vịthường sẽ phải trả ít nhất khi thăm khám ở một nhà cung
cấp Delta Dental PPO, vì vậy hãy tận dụng hơn 12,000 nha sĩ Delta Dental PPO ở
California. Nếu quý vị không khám nha sĩ Delta Dental PPO, xin nhớ rằng quý vị cũng
phải tới khám nha sĩ ở m ng lưới Delta Dental Premier. Quý vị thường sẽ phải trả
nhiều hơn để tới khám nha sĩ Delta Dental Premier so với khám nha sĩ Delta Dental
PPO nhưng sẽ ít hơn nếu đến khám ở nha sĩ không thuộc m ng lưới Delta Dental.

• Bảo hiểm cho cả gia đình. Nếu quý vị ghi danh tham gia, mỗi người trưởng thành ở
chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị cũng phải được ghi danh tham gia. Nói
cách khác, quý vị không thể chọn ghi danh tham gia cho một số thành viên gia
đình vào chương trình nha khoa và vào các chương trình khác.

• Khoản tối đa hàng năm. Chương trình sẽ trả tối đa $1,000 một năm cho các dịch
vụ nha khoa đối với mỗi thành viên được bảo hiểm.

• Thời gian chờ. Một số dịch vụ nha khoa cần có thời gian chờ trước khi chương trình
bao trả cho các phí. Xem Bảng Trợ Cấp ở Chứng Nhận Bảo Hiểm để biết các dịch vụ
nha khoa cụ thể cần có thời gian chờ.

Cách ghi danh tham gia 
Để yêu cầu ghi danh tham gia vào chương trình bảo hiểm nha khoa tùy chọn cho 
người trưởng thành, chỉ cần đánh dấu vào ô bên phải trên đơn đăng ký. 

• Nếu quý vị chọn không ghi danh tham gia vào thời gian này, quý vị sẽ không thể
ghi danh l i cho tới giai đo n ghi danh mở tiếp theo.

• Quý vị chỉ mua được bảo hiểm nha khoa nếu quý vị ghi danh tham gia hoặc hiện
đang ghi danh tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Kaiser Permanente.

• Khi đã ghi danh tham gia, quý vị không thể hủy bảo hiểm nha khoa mà không hủy
bảo hiểm trong chương trình bảo hiểm sức khỏe, ngo i trừ quý vị có thay đổi ở giai
đo n ghi danh mở hoặc giai đo n ghi danh đặc biệt.

Phí hàng tháng của năm 2021 $30.76 cho một thành viên 

Chương trình b o hiểm nha khoa của Kaiser Permanente được tài trợ bởi Kaiser Permanente 
Insurance Company (KPIC), một công ty con của Kaiser Foundation Health Plan, Inc. và được qu n lý 
bởi Delta Dental of California. Để biết thêm thông tin, xin gọi Delta Dental theo số 1-800-933-9312 
(nếu quý vị đã đăng ký tham gia, gọi số miễn phí 1-800-835-2244). 
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Bảng tóm lược quyền lợi nha khoa 
Nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình nha khoa, quý vị sẽ nhận được Chứng Nhận Bảo Hiểm, bao gồm 
Bảng Trợ Cấp liệt kê tất cả các dịch vụ được đài thọ và số tiền chương trình chi trả cho những dịch vụ đó.* 

Thủ Thuật Số tiền chương trình trả 

Thủ thuật chẩn đoán 

Khám răng miệng $25.20 

Chụp X quang — toàn bộ bao gồm răng cánh cắn $54.00 

Thủ thuật phòng ngừa 

Làm s ch $43.20 

Thủ thuật phục hình 

Trám răng† (Lưu ý: Trám răng có thời gian chờ là 6 tháng.) 

Trám Amalgam (Trám b c) — một mặt, răng sữa hoặc răng vĩnh viễn $35.00 

Composite gốc nhựa — một mặt, phía trước $46.00 

Chụp răng† (Lưu ý: Chụp răng có thời gian chờ là 6 tháng.) 

Nhựa có kim lo i quý $182.00 

Thủ thuật nọi nha 

Lấy tủy răng† (Lưu ý: Lấy tủy răng có thời gian chờ là 6 tháng.) 

Phía trước (không kể phục hình hoàn tất) $193.00 

Răng trước hàm (không kể phục hình hoàn tất) $227.00 

Răng hàm (không kể phục hình hoàn tất) $306.00 

Thủ thuật phẫu thuật miệng và hàm mặt† (Lưu ý: Thủ thuật phẫu thuật miệng và hàm mặt có thời gian chờ là 6 tháng.) 

Nhổ răng nhú hoặc răng chồi (mở v t nướu và/hoặc nhổ bằng kềm) $39.00 

Phẫu thuật nhổ răng nhú yêu cầu lo i bỏ xương và/hoặc phần răng $74.00 

Số tiền thanh toán của chương trình chỉ là ví dụ mẫu và chỉ được sử dụng để nhằm mục đích minh họa. Vui lòng tham kh o B ng Trợ Cấp ở Chứng Nhận Bảo Hiểm để biết danh sách đầy đủ và chính xác các quyền lợi và 
mức trợ cấp cũng như các liệu pháp điều trị và dịch vụ không được đài thọ. Để nhận Chứng Nhận Bảo Hiểm, xin gọi Delta Dental of California. 
* B ng Trợ Cấp liệt kê số tiền tối đa hoặc mức trợ cấp mà chương trình sẽ chi tr  cho mỗi dịch vụ nha khoa được đài thọ. Chương trình sẽ chi tr  số tiền đô-la thấp nhất trong số 3 kho n sau: phí thông thường, thường lệ 
và hợp lý của nha sĩ; phí tính trên thực tế; hoặc mức trợ cấp. Bệnh nhân chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ kho n chênh lệch nào giữa mức trợ cấp và phí của nha sĩ. 

† Thời gian chờ là thời gian quý vị và người phụ thuộc của quý vị cần tr i qua để tiếp tục được b o hiểm theo Chương Trình B o Hiểm Nha Khoa trước khi dịch vụ nha khoa nào đó trở thành quyền lợi được b o hiểm. Một 
số dịch vụ nha khoa được đài thọ có thời gian chờ là 6 tháng. Xem B ng Trợ Cấp ở Chứng Nhận Bảo Hiểm để biết các dịch vụ nha khoa cụ thể cần có thời gian chờ. 
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Thông Báo Không Kỳ Thị 

Kaiser Permanente không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, màu da, nguyên quán, 
hoàn cảnh văn hóa, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, nhận dạng giới tính, cách thể hiện giới tính, khuynh 
hướng tình dục, gia cảnh, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, nguồn tiền thanh toán, thông tin di 
truyền, quốc tịch, ngôn ngữ chính, hay tình trạng di trú. 

Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ hiện có từ Trung Tâm Liên Lạc ban Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi 
24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (ngoại trừ ngày lễ). Dịch vụ thông dịch, kể cả ngôn ngữ ký hiệu, 
được cung cấp miễn phí cho quý vị trong giờ làm việc. Các phương tiện trợ giúp và dịch vụ bổ sung 
cho những người khuyết tật được cung cấp miễn phí cho quý vị trong giờ làm việc. Chúng tôi cũng có 
thể cung cấp cho quý vị, gia đình và bạn bè quý vị mọi hỗ trợ đặc biệt cần thiết để sử dụng cơ sở và 
dịch vụ của chúng tôi. Quý vị có thể yêu cầu miễn phí tài liệu được dịch ra ngôn ngữ của quý vị. Quý 
vị cũng có thể yêu cầu miễn phí các tài liệu này dưới dạng chữ lớn hoặc dưới các dạng khác để đáp 
ứng nhu cầu của quý vị. Để biết thêm thông tin, gọi 1-800-464-4000 (TTY 711). 

Một phàn nàn là bất cứ thể hiện bất mãn nào được quý vị hay vị đại diện được ủy quyền của quý vị 
trình bày qua thủ tục phàn nàn. Ví dụ, nếu quý vị tin rằng chúng tôi đã kỳ phân biệt đối xử với vị, quý 
vị có thể đệ đơn phàn nàn. Vui lòng tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm (Evidence of Insurance) hay 
Chứng Nhận Bảo Hiểm (Certificate of Insurance), hoặc nói chuyện với một nhân viên ban Dịch Vụ 
Hội Viên để biết các lựa chọn giải quyết tranh chấp có thể áp dụng cho quý vị. 

Quý vị có thể nộp đơn phàn nàn bằng các hình thức sau đây: 

• Qua điện thoại: Gọi cho ban dịch vụ hội viên theo số 1-800-464-4000 (TTY 711) 24 giờ 
trong ngày, 7 ngày trong tuần (ngoại trừ đóng cửa ngày lễ). 

• Qua bưu điện: Gọi cho chúng tôi theo số 1-800-464-4000 (TTY 711) và yêu cầu được gửi 
một mẫu đơn. 

• Trực tiếp: Điền một mẫu đơn Than Phiền hay Yêu Cầu Quyền Lợi/Yêu Cầu tại một văn 
phòng ban dịch vụ hội viên tại một Cơ Sở Thuộc Chương Trình (xem danh mục nhà cung 
cấp của quý vị tại kp.org/facilities  để biết địa chỉ) 

• Trực tuyến: Sử dụng mẫu đơn trực tuyến trên trang mạng của chúng tôi tại kp.org  

Xin gọi Trung Tâm Liên Lạc ban Dịch Vụ Hội Viên của chúng tôi nếu quý vị cần trợ giúp nộp 
đơn phàn nàn. 

Điều Phối Viên Dân Quyền (Civil Rights Coordinator) Kaiser Permanente sẽ được thông báo về tất cả 
phàn nàn liên quan tới việc kỳ thị trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguyên quán, giới tính, tuổi tác, hay 
tình trạng khuyết tật. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Điều Phối Viên Dân Quyền 
Kaiser Permanente tại:  

Northern California  
Civil Rights/ADA Coordinator  
1800 Harrison St.  
16th  Floor 
Oakland, CA 94612 

Southern California 
Civil Rights/ADA Coordinator 
SCAL Compliance and Privacy 
393 East Walnut St., 
Pasadena, CA 91188 

Quý vị  cũng có thể  đệ  đơn than phiền về  dân quyền với Bộ  Y Tế  và Nhân Sinh Hoa Kỳ  
(U.S. Department of Health and Human Services), Phòng Dân Quyền (Office of Civil  Rights) bằng  
đường điện tử  thông qua Cổng Thông Tin Phòng Phụ  Trách Khiếu Nại về  Dân Quyền  (Office for Civil  
Rights Complaint Portal), hiện có tại ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hay bằng đường bưu điện 
hoặc điện thoại tại:  U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW,  
Room 509F, HHH Buildi ng, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY). 
Mẫu  đơn than phiền hi ện có tại hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

https://kp.org/facilities
https://kp.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://hhs.gov/ocr/office/file/index.html


 

 
  

  
   

  
   

      
 

     
 

    
   

 

 

 

 

   
  

  
 

Nondiscrimination Notice 
Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) does not discriminate based on race, color, national origin, ancestry, 
religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, or disability. 

Language assistance services are available from our Member Services Contact Center 24 hours a day, seven days a week 
(except closed holidays). We can provide no cost aids and services to people with disabilities to communicate effectively 
with us, such as: qualified sign language interpreters and written information in other formats; large print, audio, and 
accessible electronic formats.  We also provide no cost language services to people whose primary language is not 
English, such as: qualified interpreters and information written in other languages.  To request these services, please call 
1-800-464-4000 (TTY users call 711).

If you believe that KPIC failed to provide these services or there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, or disability you can 
file a complaint by phone or mail with the KPIC Civil Rights Coordinator. If you need help filing a grievance, the KPIC 
Civil Rights Coordinator is able to help you. 

KPIC Civil Rights Coordinator 
Grievance 1557 

5855 Copley Drive, Suite 250 
San Diego, CA 92111 

1-888-251-7052

You may also contact the California Department of Insurance regarding your complaint. 

By Phone: 
California Department of Insurance 

1-800-927-HELP
(1-800-927-4357)

TDD: 1-800-482-4TDD 
(1-800-482-4833) 

By Mail: 
California Department of Insurance 
Consumer Communications Bureau 

300 S. Spring Street 
Los Angeles, CA 90013 

Electronically: 
www.insurance.ca.gov 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights 
if there is a concern of discrimination based on race, color, national origin, age, disability, or sex.  You can file the 
complaint electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 
Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 
(TDD). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

KPIC-ND18-010-CA (3/2018) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.insurance.ca.gov
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Kaiser Permanente Insurance Company 

Notice of Language Assistance 

No Cost Language Services. You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you in your  

language. For help, call us at the number listed on your ID card or 1-888-335-8227. For more help call the CA Dept. of Insurance 

at 1-800-927-4357. TTY users call 711. English 

Servicios en otros idiomas sin ningún costo. Puede conseguir un intérprete. Puede conseguir que le lean los documentos y que 

algunos se le envíen en su idioma. Para obtener ayuda, llámenos al número que aparece en su tarjeta de identificación o al  

1-888-335-8227. Para obtener más ayuda, llame al Departamento de Seguro de CA al 1-800-927-4357. Los usuarios de la línea TTY

deben llamar al 711. Spanish

免費語言服務。您可使用口譯員。您可請人將文件唸給您聽，且您可請我們將您語言版本的部分文件寄給您。如需協助，

請致電列於會員卡上的電話號碼或致電1-888-335-8227與我們聯絡。如需進一步協助，請致電1-800-927-4357與加州保險局 

聯絡。聽障及語障電話專線使用者請致電711。Chinese 

* * * * * * * * * *

No Cost Language Services. You can get an interpreter and get documents read to you in your language. For help, call us at  

the number listed on your ID card or 1-888-335-8227. For more help call the CA Dept. of Insurance at 1-800-927-4357. TTY 

users call 711. English 

1-888-335-8227

1-800-927-4357

Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí. Quý vị có thể được cấp thông dịch viên và được người đọc giấy tờ, tài liệu cho quý vị bằng ngôn ngữ 

của quý vị. Để được giúp đỡ, xin gọi cho chúng tôi ở số điện thoại ghi trên thẻ ID hội viên hoặc số 1-888-335-8227. Để được giúp đỡ 

thêm, xin gọi Bộ Bảo hiểm CA ở số 1-800-927-4357. Người sử dụng TTY gọi số 711. Vietnamese 

무료 언어 서비스. 한국어 통역 서비스 및 한국어로 서류를 낭독해 드리는 서비스를 제공하고 있습니다. 도움이 필요하신 

분은 귀하의 ID 카드에 나와 있는 전화번호 또는1-888-335-8227번으로 문의하십시오. 보다 자세한 사항은 캘리포니아 주 

보험국, 전화번호 1-800-927-4357번으로 문의하십시오. TTY 사용자 번호 711. Korean  

Mga Libreng Serbisyo kaugnay sa Wika. Maaari kayong kumuha ng tagasalin-wika at hingin na basahin sa inyo ang mga 

dokumento sa sarili ninyong wika. Para humingi ng tulong, tawagan kami sa numerong nakasulat sa inyong ID card o sa  

1-888-335-8227. Para sa karagdagang tulong tawagan ang CA Dept. of Insurance sa 1-800-927-4357. Dapat tumawag ang mga

gumagamit ng TTY sa 711. Tagalog

Անվճար լեզվական ծառայություններ: Դուք կարող եք օգտվել բանավոր թարգմանչի ծառայություններից և խնդրել, որ 

փաստաթղթերը Ձեր լեզվով կարդան Ձեզ համար: Օգնության համար զանգահարեք մեզ` Ձեր ID քարտի վրա նշված կամ 

1-888-335-8227 հեռախոսահամարով: Լրացուցիչ օգնության համար զանգահարեք Կալիֆոռնիայի ապահովագրության 

դեպարտամենտ` 1-800-927-4357 հեռախոսահամարով: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն 711: Armenian 

Бесплатные переводческие услуги. Вы можете воспользоваться услугами переводчика, который переведет вам документы 

на ваш язык. Если вам нужна помощь, позвоните нам по номеру телефону, указанному в вашей идентификационной карточке 

или 1-888-335-8227. За дополнительной помощью обращайтесь в Департамент страхования штата Калифорния (CA Dept. of 

Insurance) по телефону 1-800-927-4357. Пользователи TTY, звоните по номеру 711. Russian 
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無料の言語サービス。通訳に日本語で書類を読んでもらうことができます。通訳サービスが必要な際は、ID カードに 

記載の番号、または1-888-335-8227 にお電話ください。さらにヘルプが必要な場合は、カリフォルニア州保険庁 

（1-800-927-4357）にお電話ください。TTY ユーザーの方は、711 をご使用ください。Japanese 

 و برای دریافت کمک . می توانید از خدمات مترجم شفاهی بهره مند شوید و ترتیب خواندن متن ها برای شما به زبان خودتان را بدهید. خدمات زبان به صورت رایگان

برای دریافت کمک و راهنمایی بیشتر با اداره بیمه . تماس حاصل نمایند 8227-335-888-1راهنمایی، با ما به شماره ای که روی کارت شناسایی شما قید شده یا شماره 

  Persian . حاصل نمایندتماس  711با شماره  TTYکاربران  . تماس بگیرید 4357-927-800-1 کالیفرنیا به شماره

ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ. ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਕਿਸੇ ਦਭੁਾਸ਼਼ੀਏ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਸ਼ੀ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਹਵਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਈਡ਼ੀ ਿਾਰਡ 'ਤੇ ਕਦਿੱਤੇ 

ਨੂੰ ਬਰ' ‘ਤੇ ਜਾਾਂ 1-888-335-8227 ‘ਤ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਿਾਲ ਿਰੋ । ਵਧੇਰ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ CA ਕਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਆਿੱਫ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨ ੂੰ  1-800-927-4357 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ । TTY ਦੇ 

ਉਪ੍ਯੋਗਿਰਤਾ 711 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ੋ। Punjabi 

សេវាភាសាឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចទទួលបានអ្នកបកប្រប និងឲ្យគេអានឯកសារជូនអ្នក ជាភាសាប្មែ រ។ សំរាប់ជំនួយ 
សូមទូរស័ព្ទមកគយើង តាមគលមប្ែលមានគៅគលើប័ណ្ណ  ID របស់អ្នក ឬ 1-888-335-8227។ សំរាប់ជំនួយប្ែមគទៀត 

ទូរស័ព្ទគៅរកសួងធានារា៉ា ប់រង រែឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  តាមគលម 1 800-927-4357។ អ្នកគរបើ TTY គៅគលម 711។ Khmer 

عضویتك أو على . یمكنك الحصول على مترجم وقراءة الوثائق لك باللغة العربیة. للحصول على المساعدة، اتصل بنا على الرقم المبین على بطاقة خدمات ترجمة بدون تكلفة

. لمستخدمي خدمة الهاتف النصي یرجى 4357-927-800-1. للحصول على مزید من المعلومات اتصل بإدارة التأمین لوالیة كالیفورنیا على الرقم 8227-335-888-1الرقم 

Arabic. 711االتصال على 

Cov Kev Pab Txhais Lus Tsis Raug Nqi Dab Tsi. Koj muaj tau ib tug neeg txhais lus thiab hais tau kom nyeem cov ntaub ntawv 

ua koj hom lus rau koj. Yog xav tau kev pab, hu rau peb ntawm tus xov tooj teev muaj nyob rau ntawm koj daim yuaj ID los yog  

1-888-335-8227. Yog xav tau kev pab ntxiv hu rau CA Tuam Tsev Tswj Kev Pov Hwm ntawm 1 800-927-4357. Cov neeg siv

TTY hu rau 711. Hmong

मुफ्त भाषा सेवाए।ँ आप एक दभुाषिया प्राप्त कर सकते हैं और आपको दस्तावेज़ आपकी भािा में पढ़ कर सुनाए जा सकते हैं। सहायता के षिए, अपने आईडी काडड पर षदए नम्बर या

1-888-335-8227 पर हमें फोन करें। अषिक सहायता के षिए कैषिफोषनडया षडपार्डमेंर् ऑफ इन्शरुन्स को 1-800-927-4357। TTY प्रयोक्ता 711 पर फोन करें। Hindi

บรกิารดา้นภาษาทีไ่มค่ดิคา่บรกิาร คณุสามารถขอรับบรกิารลา่มแปลภาษาและขอใหอ้า่นเอกสารใหค้ณุฟังเป็นภาษาของคณุได ้

หากตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดโทรตดิตอ่หาเราตามหมายเลขทีร่ะบอุยูบ่นบัตร ID ของคณุหรอืหมายเลข 1-888-335-8227 
หากตอ้งการความชว่ยเหลอืในเรือ่งอืน่ๆ เพิม่เตมิ โปรดโทรตดิตอ่ฝ่ายประกันโรคมะเร็งทีห่มายเลข 1 800-927-4357 ผูใ้ช ้TTY 
โปรดโทรไปทีห่มายเลข 711. Thai 
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Nguồn hỗ trợ trực tuyến hữu ích
Quý vị có thắc mắc về việc bắt đầu với Kaiser Permanente? Muốn tìm hiểu thêm về 
các dịch vụ của chúng tôi? Tham khảo những thông tin sau đây để khám phá các 
nguồn hỗ trợ dành cho hội viên hoặc để được giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.

Tìm hiểu về Kaiser Permanente ..................................... kp.org/thrive (bằng tiếng Anh)

Nguồn hỗ trợ ghi danh
Đăng ký trực tuyến ...................................................................buykp.org/apply (bằng tiếng Anh)

Bắt đầu nếu quý vị là hội viên mới ...................................... kp.org/newmember (bằng tiếng Anh)

Ghi danh trong thời hạn ghi danh đặc biệt .................  kp.org/specialenrollment (bằng tiếng Anh)

Nguồn hỗ trợ hội viên
Quản lý dịch vụ chăm sóc của quý vị ......................................................kp.org (bằng tiếng Anh)

Tìm một địa điểm gần quý vị .....................................................kp.org/facilities (bằng tiếng Anh)

Chọn bác sĩ ..................................................................... kp.org/searchdoctors (bằng tiếng Anh)

Tạo tài khoản trực tuyến ...................................................... kp.org/registernow (bằng tiếng Anh)

Tìm hiểu về chi phí của dịch vụ chăm sóc ............... kp.org/treatmentestimates (bằng tiếng Anh)

Ước tính số tiền mà quý vị sẽ phải chi trả cho 
dịch vụ chăm sóc của mình .............................................. kp.org/costestimates (bằng tiếng Anh)

Nhận bản sao của Membership Agreement, Evidence of Coverage and Disclosure Form 
(Chứng Từ Bảo Hiểm) ....................................................kp.org/plandocuments (bằng tiếng Anh)

Các nguồn hỗ trợ khác
Tìm nguồn hỗ trợ giúp sống khỏe mạnh hơn ..................... kp.org/healthyliving (bằng tiếng Anh)

Tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc thị lực ..............................................kp2020.org (bằng tiếng Anh)

Liên lạc với chúng tôi qua điện thoại
Nhận thông tin chung về Kaiser Permanente .................................................... 1‑800‑494‑5314
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Lựa chọn đúng đắn để khoẻ mạnh hơn
Tham gia một chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt là điều rất quan trọng. Việc có được 
dịch vụ chăm sóc chất lượng cũng vậy. Tham gia cùng Kaiser Permanente, quý vị sẽ có 
được cả hai điều trên. 

Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin? 
Truy cập kp.org (bằng tiếng Anh) hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-800-494-5314 (TTY 711).

Duy trì kết nối để có sức khỏe tốt 

facebook.com/kpthrive (bằng tiếng Anh) 

youtube.com/kaiserpermanenteorg (bằng tiếng Anh) 

@kpthrive, @aboutkp, @kptotalhealth 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
1950 Franklin St. 
Oakland, CA 94612 

buykp.org (bằng tiếng Anh)
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