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ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY
តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃន ៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក
ិ
ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
នៅថ្ងៃ ន ្វកា
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ
www.nhpri.org/INTEGRITY.
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ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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A. ការរដិបសធមិនទទួ លខុសប្តូវ
 ន្្នការ Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island គឺជាន្្នការសុខភាព្មួ យន្ដេចុោះ
កិចចសនាទ ាំង្ជាមួ យនឹង្ Medicare និង្ជាមួ យការធា រ៉ា ប់រង្ Rhode Island Medicaid
ិ ទ ាំង្អស់នៅដេ់អនកចុោះន្មោះ។
នដើមបី្ត េជ
់ ូ ននូ វអតថព្បនោជន៍ថ្នកមម វ្ី
 ននោះមិនន្មនជាបញ្ជ ីព្័ត៌ ននព្ញនេញនទ។ ព្័ត៌ នអាំព្ីអតថព្បនោជន៍ គឺជានសចកត ស
ី នង្ខប
ប៉ោុន្ នត មិនបាននរៀបរប់ន ព្ញនេញអាំព្ីអតថព្បនោជន៍ទ ាំង្ព្ស ុង្ន ោះនទ។
សព្ ប់ព្័ត៌ នបន្នថ ម សូ មទក់ទង្នៅកាន់ ន្្នការឬអាននសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិក។
 អតថព្បនោជន៌ក៏ដូចជាបញ្ជ ឱ
ី សង និង្/ឬឱសងសាថនន្ដេបានធា រ៉ា ប់រង្ និង្បណ្ត
ា ញ
អន ក្ា េ់ន សវាអាចនឹង្ នការន្កន្ព្បនព្ញមួ យឆ្នាំ។ នយើង្ខ្ុន
ាំ ឹង្ន្ញើនសចកា ជ
ី ូ នដាំណឹង្ ជូ ន
នល្ងកអន កមុននឹង្នយើង្ន្វកា
ើ រផ្លៃស់បដ ូរន្ដេអាចប៉ោោះ េ់ដេ់ន ល្ងកអន ក។
 ព្បសិននបើនល្ងកអន កទទួ េបាន ឬ នសិទទ
ធិ ទួ េបាននសវា និង្ជាំនួយរយៈនព្េន្វង្ (long-term
services and support, LTSS) ន ោះនល្ងកអន កអាចព្បន្ែេជានឹង្ព្តូវបង្់ព្បាក់មួយ ន្្នកថ្នថ្ងៃនសវា
ិ Rhode Island Medicaid។
ទ ាំង្ននោះ។ ចាំនួនននោះ នឹង្ព្តូវកាំណត់ន ដាយកមម វ្ី

B. ការពិនិតយប ង
ើ បៅបលើការធានារា៉ារ់រង Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក
សប្មារ់ឆ្នំបប្កាយ
ិ
វា នសារៈសាំខាន់កនុង្ការព្ិនត
ិ យន ង្
ើ វញនៅនេើ
ការធា រ៉ា ប់រង្របស់អនក នព្េឥ ូ វននោះ នដើមបីធា ថ្
ការធា រ៉ា ប់រង្ន ោះ នៅន្តអាចបាំនព្ញនសចកត ព្ី តូវការរបស់អនកបាននៅឆ្ននាំ ព្កាយ។ ព្បសិននបើ វាមិន
អាចបាំន ព្ញបាននូ វនសចកត ីព្តូវការរបស់អនកនទ នល្ងកអន កព្បន្ែេជាអាចចាកនចញព្ីគនព្ ង្នៅនព្េ
ណ្តក៏បាន។ ចាំន ោះព្័ត៌ នបន្នថ ម សូ មនមើេន្្ន ក G2។
ិ Medicare និង្
ព្បសិននបើនល្ងកអន កចាកនចញព្ីគនព្ ង្របស់នយើង្ នល្ងកអន កនៅន្តសថ ត
ិ កនុង្កមមវវ្ី
Medicaid ដន្ដេ ដរបណ្ត នល្ងកអន កនៅ នសិទធិទទួ េបានន្្នការ។

?



នល្ងកអន កនឹង្ព្តូវន្វកា
ើ រនព្ជ ើសនរ ើសនូ វរនបៀបទទួ េបានអតថព្បនោជន៍ Medicare របស់
អន ក (សូ មនៅទាំព្័រទី 10 នដើមបីអានព្ីជនព្មើសន្េង្ៗរបស់អនក)។



នល្ងកអន កនឹង្ព្តូវចុោះន្មោះនៅកនុង្ថ្ងៃ សព្ ប់ន សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service,
FFS) សព្ ប់ន សវា Medicaid របស់អនក។ នសវា Medicaid របស់អនក នរប់បញ្ច ូេទ ាំង្នសវា
និង្ជាំនួយរយៈនព្េន្វង្បាំ្ត
ុ (long-term services and supports, LTSS)
(ព្បសិននបើនល្ងកអន កទទួ េបានសិទធិ) និង្ការន្ងទ ាំសុខភាព្្ល វូ ចិតតន្ ្នកអាកបបកិរ ិោ។



នល្ងកអន កនឹង្ទទួ េបានកាត ID ស ជិកងម។ី
នល្ងកអន កក៏នង្
ឹ ទទួេបាននល្ងកអន កក៏នឹង្ទទួ េបានព្័ត៌ នអាំព្អ
ី ន ក្តេ់នសវា
និង្ឱសងសាថន
នៅកនុង្បណ្ត
ត ញរបស់ព្ួកនយើង្ន្ដរ។ ឯកសារចាប់ចមៃង្ថ្ន
នសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិក (ភសតុតាង្ថ្នការធា រ៉ា ប់រង្) គឺ
ន្តង្ន្តអាចរកបាននៅនេើនគែទាំព្័ររបស់ព្ួកនយើង្ជានិចច គឺ www.nhpri.org/INTEGRITY។
នល្ងកអន កក៏អាចទូរសព្ទន ៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិកនេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896
នដើមបីសាកសួ រព្ួកនយើង្ នដើមបីឱយន្ញើនសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិកនៅនល្ងកអន ក។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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B1. ប្រភពព័ត៌មានរន្នែ ម

?



ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de
forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al
1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm
los sábados. En las tardes de los sábados, domingos y feriados, se le pedirá que
deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La
llamada es gratuita



ATENÇÃO: Se você fala português, o idioma, os serviços de assistência gratuita,
estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812- 6896 TTY
(711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am -12 pm no sábado. Nas tardes
de sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar uma
mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação é gratuita.



សូ មយកចិតតទុកដាក់៖ ព្បសិននបើអនកនិោយភាសាន្ខម រ ននសវាកមមជាំនួយន្្នកភាសា
នដាយមិនគិតថ្ងៃសព្ ប់អនក។ សូ មទូ រស័ព្ទន ៅនសវាស ជិកតាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ 8 យប់ថ្ ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹកដេ់ 12 យប់ន ៅថ្ងៃន ៅរ៍។ នៅនរៀង្រេ់រនសៀេថ្ងៃន ៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក
អន កអាចព្តូវបាននសន ើសឱ
ុាំ យទុកសារ។
ិ ន ុ ង្ថ្ងៃន្វ ើការប ទ ប់។
ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តូវបាននគនៅព្ត ប់មកវញក
ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។



នល្ងកអន កអាចទទួ េបាន នសចកា ជ
ី ូ នដាំណឹង្ អាំព្ីការផ្លៃស់បដ ូរព្បចាាំឆ្ននាំ ដាយឥតគិតថ្ងៃជា
ទព្មង្់ន ្េង្នទៀត ដូ ចជាអកេរនបាោះព្ុមព្ាំៗ អកេរសព្ ប់ជនព្ិការន្ភនក ឬជាសាំន ង្។
សូ មទូ រសព្ទ ន ៅន្្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក
ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចន
័ ទ – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ល្ងៃចនៅថ្ងៃ នៅរ៍។
នៅរនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្ព្តូវន្ញសា
ើ របាន។
ិ នៅថ្ងៃន ្វកា
នយើង្នឹង្ការនៅទូរសព្ទន ៅកាន់នល្ងកអន ក វញ
ើ រប ទ ប់។ អន កនព្បើ TTY គួ រន្ត
ទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ន េខ 711 បាន។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ គឺឥតគិតថ្ងៃ។



នល្ងកអន កអាចនសន ស
ើ ុាំយកឯកសារននោះបាន និង្ឯកសារ
នៅ
នព្េអ គតជាភាសាន្ដេនល្ងកអន កចង្់បាន
នែើយនិង្/ឬទព្មង្់ន ្េង្នទៀតតាមរយៈការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន្ ្នកនសវាបនព្មើស ជិក។
ននោះព្តូវបាននគនៅថ្ “ការដាក់ កយនសន ស
ើ ុាំ”។
នសវាបនព្មើស ជិកនឹង្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការដាក់ កយនសន ើសរុាំ បស់អនកនៅកនុង្កាំណត់ព្តា
ឯកសារស ជិក ដូ នចនោះនល្ងកអន កអាចទទួេបានឯកសារ នព្េឥ ូ វននោះបាន
នែើយនិង្នៅនព្េអ គតជាភាសា និង្/ឬជាទព្មង្់ន្ដេនល្ងកអន កចង្់បាន។
នល្ងកអន កអាចបតរូ ឬេុបការដាក់ កយនសន ស
ើ ុាំរបស់អនក នៅនព្េណ្តមួ យក៏បាន
តាមរយៈការនៅទូ រសព្ទ មកន្្ន កនសវាបនព្មើស ជិក។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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B2. ព័ត៌មានអ្ំពីអ្ងគ ការ Neighborhood INTEGRITY

?



អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY (ន្្នការ Medicare-Medicaid) គឺជា
ិ Medicare និង្កមម វ្ី
ិ
ន្្នការសុខភាព្ ន្ដេចុោះកិចចសនាជាមួ យនឹង្ទ ាំង្កមម វ្ី
Rhode Island Medicaid
ិ ទ ាំង្ព្ីរននោះដេ់អនកចុោះន្មោះនព្បើព្បាស់។
នដើមបី្ត េអ
់ តថព្បនោជន៍ព្ក
ី មម វ្ី



ការធា រ៉ា ប់រង្កាំព្ុង្ន្តបញ្ជជក់នៅនព្កាមអង្គការ Neighborhood INTEGRITY
គឺជាការធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្ ន្ដេនគនៅថ្
"ការធា រ៉ា ប់រង្សាំខាន់កព្មិតអបបបរ "។
វាបាំន ព្ញបានតាមេកខ ខណឌតព្មូវថ្នទាំនួេខុសព្តូវ ន្ដេរ ួមចាំ ន្ណកគ្ននជាេកខ ណៈ
បុគគេថ្នចាប់ការការ រអន កជាំង្ឺ និង្ការន្ងទ ាំន្ដេ នតថ្មៃសមរមយ (Affordable
Care Act, ACA)។ សូ មចូ េនៅកាន់ន គែទាំព្័រព្កសួ ង្នសវារដឋ ករ (Internal Revenue
Service, IRS) គឺ www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
សព្ ប់ព្័ត៌ នអាំព្ីេកខ ខណឌតព្មូវថ្នទាំនួេខុសព្តូវ ន្ដេរ ួមចាំ ន្ណកគ្ននជា
េកខ ណៈបុគគេ។



អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY បាន្ត េ់ជូ ននដាយន្្នការ Neighborhood
Health Plan ថ្ន Rhode Island។
នៅនព្េន្ដេនសចកា ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្នអ
ាំ ព្
ាំ ីការផ្លៃស់បដ ូរ ននោះសរនសរថ្ “នយើង្”
“ព្ួ កនយើង្ ” ឬ “របស់ព្ួកនយើង្” កយននោះសាំន ៅនេើន្្នការ Neighborhood Health
Plan ថ្ន Rhode Island។ នៅនព្េ ន្ដេនិោយថ្ “ន្្នការ” ឬ
“ន្្នការរបស់ព្ួកនយើង្” កយននោះ នន័យថ្អង្គការ Neighborhood
INTEGRITY។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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B3. ចំណុចសំខាន់ៗ ន្ដលប្តូវ បធវ ើ៖


ព្ិនិតយថ្នតើ នការផ្លៃស់បតរណ្តមួ
ូ
យចាំន
ប៉ោោះ េ់ដ េ់នល្ងកអន ក ឬោ៉ោង្ណ្ត។



នតើ



ិ
វាជានរឿង្សាំខា ន់ព្តូវព្ិនិតយន ង្
ើ វញនេើ
ការផ្លៃស់បតរអតថ
ូ
ព្បនោជន៍ នដើមបីធា
ព្បាកដថ្ ការផ្លៃស់បតរទ
ូ ាំង្ន ោះគឺព្តូវសព្ ប់នល្ងកអន កនៅឆ្ននាំ ព្កាយ។



សូ មព្ិនិតយនមើេន្្នក D1និង្ D2 សព្ ប់ព្័ត៌
ព្បនោជន៍ ចាំន ោះគនព្ ង្របស់ព្ួកនយើង្។



សូ មព្ិនិតយនមើេថ្នតើ នការផ្លៃស់បតរណ្តមួ
ូ
យចាំន ោះការធា រ៉ា ប់រង្
នេើថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជរបស់ព្ួកនយើង្ ន្ដេអាចប៉ោោះ េ់ដេ់នល្ងកអន ក ឬោ៉ោង្ណ្ត។



នតើថ្ន ាំរបស់អនកនឹង្ព្តូវធា រ៉ា ប់រង្ន្ដរឬនទ? នតើ នកព្មិត ខុសៗគ្ននន្ដរឬនទ?
នតើន ល្ងកអន កអាចបនត នព្បើព្បាស់ឱសងសាថនដន្ដេបានន្ដរឬនទ?



ិ
វាជានរឿង្សាំខា ន់ព្តូវព្ិនិតយន ើង្វញនេើ
ការផ្លៃស់បតរូ នដើមបីធា ឱយព្បាកដថ្
ការធា រ៉ា ប់រង្ថ្ន ាំរបស់ព្ួកនយើង្ គឺព្តូវសព្ ប់នល្ងកអន កនៅឆ្ននាំ ព្កាយ។



សូ មនមើេន្្ន ក D2 សព្
នយើង្។



សូ មព្ិនិតយនមើេថ្នតើនល្ងកអន ក្តេ់នសវា និង្ឱសងសាថនរបស់អនកនឹង្សថ ត
ិ កនុង្បណ្ត
ត ញ
របស់ព្ួកនយើង្នៅឆ្ននាំ ព្កាយឬោ៉ោង្ណ្ត។



នតើអនក្ត េន់ សវារបស់អនក រប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំង្អន កឯកនទសន្ដេនល្ងកអន ក
ន្តង្ន្តនៅជួ បជាព្បចាាំនៅកនុង្បណ្ត
ត ញរបស់ព្ួកនយើង្ន្ដរឬនទ? នតើចាំន ោះឱសងសាថន
របស់អនកោ៉ោង្ដូ ចនមតចន្ដរ? នតើចាំន ោះមនទ ីរនព្ទយ ឬអន ក្តេ់នសវាដថ្ទនទៀតន្ដេអន ក
នព្បើព្បាស់ោ៉ោង្ដូ ចនមតចន្ដរ?



សូ មព្ិនិតយនមើេន្្នក C សព្
របស់ព្ួក នយើង្។



គិតអ្ំពីការចំណា យទូ បៅររស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការ។

នការផ្លៃស់បតរណ្តមួ
ូ
យ ន្ដេប៉ោោះ

o



?

ប់ព្ត
័ ៌

ោះអតថព្បនោជន៍ របស់ព្ួកនយើង្ន្ដេអាច

េ់ដេ់នសវាន្ដេអន កនព្បើព្បាស់ន្ដរឬនទ?

នបន្នថ មអាំព្ីការផ្លៃស់បតរអតថ
ូ

នអាំព្ីការផ្លៃស់បតរចាំ
ូ ន

ប់ព្័ត៌

ឱយ

ោះការធា

រ៉ា ប់រង្ថ្ន ាំរបស់ព្ួក

នអាំព្បញ្ជ នី ្មោះអន ក្ាេន់ សវា និង្ឱសងសាថន

នតើថ្ ងៃ ចាំណ្តយសរុប ន្ៀបនឹង្ជនព្មើសការធា

រ៉ា ប់រង្ន្េង្ដថ្ទោ៉ោង្ដូ ចនមតច?

សូមគិតថាបតើបោក អ្ន ក រ ើករាយនឹងន្ែនការររស់ពួកបយើងឬយ៉ាងណា។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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ប្រសិនបរើបោកអ្ន កសបប្មចចិតតរនត បៅជាមួ
យនឹងន្ែនការ Neighborhood
INTEGRITY៖

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កសបប្មចចិតតចកបចញពី
ន្ែនការ Neighborhood INTEGRITY៖

ព្បសិននបើនល្ងកអន កចង្់នៅបនត ជាមួ យនឹង្នយើង្
នៅឆ្នាំន ព្កាយ ន ោះវាងាយព្សួ េនទ គឺនល្ងកអន កមិន
ចាាំបាច់ន ្វអ
ើ វ ើនទ។ ព្បសិននបើនល្ងកអន កមិនន្វ ើការ
ផ្លៃស់បតរូ ន ោះនល្ងកអន កនឹង្បនត ចោះុ ន្មោះកនុង្
ន្្នការរបស់ព្ួកនយើង្នដាយសវ ័យព្បវតិត។

ព្បសិននបើ នល្ងកអន កសនព្មចនៅនេើកា រ
ធា រ៉ា ប់រង្ ន្េង្ ដថ្ទនទៀតនឹង្បាំនព្ញ
តព្មូវការរបស់អនកបានេអ ជាង្ ន ោះនល្ងកអន ក
អាចចាកនចញព្ីន្្នការរបស់ព្ួកនយើង្ បាន
(សូ មនមើេន្្ន ក E3 សព្ ប់ព្័ត៌ នបន្នថ ម)។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កចាកនចញព្ីន្្នការរបស់
ព្ួ កនយើង្ ន ោះការធា រ៉ា ប់រង្ងមអ
ី ន កនឹង្ចាប់
គិតនៅថ្ងៃទីមួយថ្នន្ខប ទ ប់។ សូ មនមើេន្្ន ក
E3 ទាំព្័រទី 11-12 នដើមបីសិកាបន្នថ មអាំព្ីជនព្មើស
ន្េង្ៗរបស់អនក។

C. ការផ្លាស់រតររណា
ូ
ត ញអ្ន កែតលប់ សវា និងឱសថស្ថែន
នយើង្មិនបានន្វកា
ើ រផ្លៃស់បតរការមួ
ូ
យនៅនេើបណ្ត
ត ញអន ក្តេ់នសវា និង្ឱសងសាថនរបស់ព្ួកនយើង្
នៅឆ្នាំន ព្កាយនទ។
ឹ ថ្នយើង្ក៏អាចផ្លៃស់បតរបណ្ត
នទោះជាោ៉ោង្ណ្ត វា នសារៈសាំខាន់ណ្តស់ ន្ដេនល្ងកអន កព្តូវដង្
ូ
ត ញរបស់ព្ួក
នយើង្នៅកនុង្ អាំ ុ ង្ឆ្ន្
ាំ ង្ន្ដរ។ ព្បសិននបើអនក្ត េន់ សវាចាកនចញព្ីន្ ្នការ ន ោះនល្ងកអន ក នសិទិធ និង្
កាតព្វ កិចច ការ រជាក់ល្ងក់។ ចាំន ោះព្័ត៌ នបន្នថ ម សូ មអានជាំព្ូក 3 កនុង្នសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិករបស់
អន ក។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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D. ការផ្លាស់រតរអ្តែ
ូ
ប្របយជន៍ សប្មារ់ឆ្នំបប្កាយ
D1. ការផ្លាស់រតរអ្តែ
ូ
ប្របយជន៍ សប្មារ់បសវាន្ថទំសុខភាព
នយើង្កាំព្ុង្ផ្លៃស់បតរការធា
ូ
រ៉ា ប់រង្របស់ព្ួកនយើង្សព្ ប់នសវាន្ងទ ាំសុខភាព្ជាក់ល្ងក់សព្
ឆ្នាំន ព្កាយ។ តារង្ខាង្នព្កាមននោះនរៀបរប់អព្
ាំ ីការផ្លៃស់បដ ូរទ ាំង្ននោះ។

?

ប់ន ៅ

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
8
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ឆ្នំ 2020 (ឆ្នំបនេះ)
បសវាសុខភាពតាមែទេះន្ដលមាន
ជំនាញ

មិនតព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតនទ។

តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាត។

បសវាពាបាលជំងឺពីខាងបប្ៅបោ តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាត
យអ្ន កអាជីព
ប ទ ប់ព្ីការវាយតថ្មៃ និង្
បានជួ បគ្ននចាំនួន 8 នេើក។

តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាត។

បសវាពាបាលជំងឺន្ែនករាងកាយ
និងការនិយយពីខាងបប្ៅ

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាត
ប ទ ប់ព្ីការវាយតថ្មៃ និង្
បានជួ បគ្ននចាំនួន 8 នេើក។

តព្មូវឱយ

ការែគត់ែគង់
និងបសវាសប្មារ់ជំងឺទឹកបនាម
ន្ែែម

មិនតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាតនទ
សព្ ប់បនទ ោះមជុេនតសត ជាតិសករន្ដ
េមិនចូ េចិតតនៅតាមឱសងសាថ
ននទ។

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាតសព្
ប់បនទ ោះមជុេនតសត ជាតិសករន្ដេមិ
នចូ េចិតតនៅតាមឱសងសាថន
នទ។

អ្តថប្របយជន៍ររស់ telehealth មិន ន
(បសវាសុខភាពតាមទូ រស័ពទ
នព្ៅការសនព្ងាគោះអាសនន សែព្័នធ
ឬព័ត៌មានបអ្ ិចប្តូនិក)
អតថព្បនោជន៍របស់ telehealth
នទ។

?

ឆ្នំ 2021 (ឆ្នំបប្កាយ)

ន្្នការនឹង្រ៉ា ប់រង្នេើការនៅជួ
បអន កជាំង្ឺព្ីខាង្នព្ៅ
សរុបចាំនួន 24នេើក សព្ ប់
ការព្ាបាេជាំង្ឺព្ីអនកអាជ ីព្។
នការអនុញ្ជាត។

ន្្នការនឹង្រ៉ា ប់រង្នេើការនៅជួ
បអន កជាំង្ឺខាង្នព្ៅ សរុបចាំនួន
24 នេើក សព្ ប់
ការព្ាបាេនដាយចេ និង្
ឺ ង្នព្ៅ
ការនៅជួ បអន កជាំង្ខា
សរុបចាំនួន 24
នេើកសព្ ប់ការព្ាបាេនដាយ
ការនិោយ។

តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាត។

អាចនឹង្ នអតថព្បនោជន៍ជា
អតថព្បនោជន៍របស់ telehealth។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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D2. ការផ្លាស់រតរចំ
ូ ប
ការផ្លាស់រតរចំ
ូ ប

េះការធានារា៉ារ់រ ងថានមា
ំ នបវជជរញ្ជជ

េះរញ្ជីថាន ំ

បានន្វ ើបចចុបបនន ភា ព្បញ្ជ ថ្
ី ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា ប់រង្ ននៅនេើនគែទាំព្័ររបស់ព្ួកនយើង្គឺ
www.nhpri.org/INTEGRITY។ នល្ងកអន កក៏អាចទូ រសព្ទ នៅកាន់ន សវាបនព្មើស ជិកនេខទូ រសព្ទ
1-844-812-6896 សព្ ប់ព្័ត៌ នថ្ន ាំន្ដេបានន្វប
ើ ចចុបបនន ភាព្ឬ សាកសួ រមកព្ួ កនយើង្ នដើមបីឱយន្ញើ
បញ្ជ ីថ្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា ប់រង្នៅតាមថ្ព្បសណីយជ
៍ ូ ននៅនល្ងកអន ក។
នយើង្បានផ្លៃស់បតរបញ្ជ
ូ
ថ្
ី ន ាំរបស់ព្ួកនយើង្ន្ដេរប់បញ្ច ូេទ ាំង្ការផ្លៃស់បតរថ្
ូ ន ាំន្ដេនយើង្ធា រ៉ា ប់រង្ និង្
ការផ្លៃស់បតរចាំ
ូ ន ោះការដាក់កាំែត
ិ នេើការធា រ៉ា ប់រង្របស់ព្ួកនយើង្ ចាំន ោះថ្ន ាំជាក់ល្ងក់មួយចាំនួន។
ឹ ថ្
សូ មព្ិនិតយបញ្ជ ីថ្ន ាំ បដើម បីធានាឱយប្បាកដថាថាន ំររស់អ្នកនឹងប្តូវរា៉ារ់រងបៅឆ្នំបប្កាយ នែើយនិង្នដើមបីដង្
នតើ នឹង្ នការដាក់កែ
ាំ ត
ិ ឬោ៉ោង្ណ្ត។
ព្បសិននបើនល្ងកអន ករង្្េប៉ោោះ
នល្ងកអន កឱយ៖



េ់ន ដាយសារន្តការផ្លៃស់បតរការធា
ូ

រ៉ា ប់រង្ថ្ន ាំ នយើង្សូ មនេើក ទឹកចិតត

ន្វ ើការជាមួ យនឹង្អន ក្តេ់នសវារបស់អនក (ឬអន កនចញនវជជបញ្ជជន្េង្នទៀត) នដើមបីន្សវ ង្រក
ថ្ន ាំន្េង្ន្ដេនយើង្រ៉ា ប់រង្។

o នល្ងកអន កអាចនៅទូ រសព្ទ មកន្្នកនសវាបនព្មើស
នសន ើសុាំបញ្ជ ីថ្ន ាំ ន្ដេបានធា

រ៉ា ប់រង្ សព្

ជិក នេខ 1-844-812-6896 នដើមបី
ប់ព្ាបាេសាថនភាព្ជាំង្ឺដូចគ្នន។

o បញ្ជ ីន នោះអាចជួ យអន ក្តេ់នសវារបស់អនកឱយន្សវ ង្រកថ្ន ាំន្ដេបានធា
អាច



នព្បសិទភា
ិធ ព្ចាំន

រ៉ា់ បរង្ ន្ដេ

ោះអន ក។

ន្វ ើការជាមួ យនឹង្អន ក្តេ់នសវារបស់អនក (ឬអន កនចញនវជជបញ្ជជន្េង្នទៀត) នែើយ
នសន ើសុាំន្ ្នការ នដើមបីន ្វក
ើ រណីន េើកន្េង្នដើមបីរ៉ាប់រង្នេើថ្ន ាំ។

o នល្ងកអន កអាចនសន ស
ើ ុាំករណីនេើកន្េង្ឱយបានមុនឆ្ននាំ ព្កាយ
នែើយនយើង្នឹង្ន្ៃយ
ើ តបការនសន រើ សុរាំ បស់អនកកនុង្រយៈនព្េ 72 ន ៉ោ ង្
ប ទ ប់ព្ីន យើង្ទទួេបានការនសន ស
ើ ុាំរបស់អនក (ឬរបាយការណ៍
គ្នាំព្ទរបស់អនកនចញនវជជ បញ្ជជរបស់អនក )។

o នដើមបីន្ សវ ង្យេ់ចនាំ

ោះអវ ើ ន្ដេនល្ងកអន កព្តូវន្តន្វនើ ដើមបីន សន ស
ើ ក
ុាំ រណីនេើកន្េង្
សូ មនមើេជាំព្ូក 9 ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជិក ឆ្នាំ 2021 ឬនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នសវា
បនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខទូ រសព្ទ 1-844-812-6896។

o ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការជាំនួយកនុង្ការនសន រើ សុក
ាំ រណីនេើកន្េង្ នល្ងកអន កអាចទក់
ទង្នៅន្្ន កនសវាបនព្មើអតិងជ
ិ ន ឬអន កព្គប់ព្គង្ការន្ងទ ាំរបស់អនក។ សូ មនមើេជាំព្ូក
2 និង្ជាំព្ូក 3 ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជិក
នដើមបីន្ សវ ង្យេ់បន្នថ មអាំព្ីរនបៀបទក់ទង្នៅកាន់អនកព្គប់ព្គង្ការន្ងទ ាំរបស់អនក។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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នសន ើសុាំន្ ្នការធា

រ៉ា ប់រង្នេើការ្គត្
់ គ ង្ថ្
់ ន ាំបនណ្ត
ត ោះអាសនន ។

o កនុង្សាថនភាព្ខៃ ោះ នយើង្នឹង្ធា

រ៉ា ប់រង្នៅនេើការ្គត្
់ គ ង្ថ្
់ ន ាំជារបណា
ដ េះអាសនន
កនុង្រយៈនព្េ 90 ថ្ងៃ ដ ាំបូង្តាមឆ្នព្ាំ បតិទិន។

o ការ្គ ត់្គង្ប
់ នណ្ត
ត ោះអាសនន ន នោះនឹង្

នរែូ តដេ់ក៖

o

ការ្គ ត់្គ ង្រ់ យៈនព្េ 30 ថ្ងៃ ព្បសិននបើនល្ងកអន កមិនរស់នៅកនុង្មណឌេ
ន្ងទ ាំរយ:នព្េយូ រ

o

ការ្គ ត់្គ ង្រ់ យៈនព្េ 31 ថ្ងៃ ព្បសិននបើនល្ងកអន ករស់នៅកនុង្មណឌេ
ន្ងទ ាំរយ:នព្េយូ រ

o

ការ្គ ត់្គ ង្រ់ យៈនព្េ 90 ថ្ងៃ សព្

ប់ថ្ន ាំន្ដេបានធា

រ៉ា ប់រង្នដាយ Medicaid។

(នដើមបីន្ សវ ង្យេ់បន្នថ មនទៀតថ្នតើនព្េណ្តនល្ងកអន កអាចទទួ េបានការ្គ ត្
់ គង្់ប
នណ្ត
ត ោះអាសនន និង្រនបៀបនសន ើសជ
ុាំ ន
ាំ ួ យមួ យ សូ មនមើេជាំព្ូកទី 5
ថ្ននសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិករបស់អនក)

o នៅនព្េនល្ងកអន កទទួេបាននសវា្គត់្គង្ថ្
់ ន ាំបនណ្ត
ត ោះអាសនន ន

ោះនល្ងកអន កគួ រន្ត
និោយជាមួ យអន ក្តេ់នសវារបស់អនក នដើមបីន ្វកា
ើ រសនព្មចចិតតថ្នតើនង្
ឹ ព្តូវន្វអ
ើ វ ើខៃោះ
នៅនព្េនល្ងកអន កអស់ស ា រៈ្គត់្គង្ប
់ នណ្ត
ត ោះអាសនន ។
នល្ងកអន កក៏អាចបតរនៅថ្
ូ
ន ាំន្េង្ ន្ដេរ៉ា ប់រង្នដាយន្្នការ ឬនសន ើសន្ុាំ ្ន
ករណីន េើកន្េង្សព្ ប់ន ល្ងកអន ក និង្រ៉ា ប់រង្នៅថ្ន ាំ នព្េបចចុបបនន របស់អនក។

ការផ្លាស់រដ ូរថ្ថាចំណា យបៅបលើថាន ំមានបវជជរញ្ជជ
គ្នមនការផ្លៃស់បតរចាំ
ូ ន ោះអតថព្បនោជន៍ ឬចាំនួនព្បាក់ន្ដេអន កបង្់ន េើថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជកនុង្ឆ្នាំ 2021។
សូ មអានព្័ត៌ នបន្នថ មខាង្នព្កាមអាំព្ីការធា រ៉ា ប់រង្នេើថ្ ងៃថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជរបស់អនក។
តារង្ខាង្នព្កាមបងាាញព្ីថ្ ងៃចណ្ត
ាំ យរបស់អនកសព្

?

ប់ថ្ន ាំកនុង្កព្មិតថ្ន ាំនីមួយៗថ្នថ្ន ាំទ ាំង្3 កព្មិត។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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ឆ្នំ 2020 (ឆ្នំបនេះ)

ឆ្នំ 2021 (ឆ្នំបប្កាយ)

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
បវជជរញ្ជជ។

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
បវជជរញ្ជជ។

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
បវជជរញ្ជជ។

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
បវជជរញ្ជជ។

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
(ការនចញនវជជ បញ្ជជន្ដេមិនន្មនជា មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
Medicare
បវជជរញ្ជជ។
និង្ថ្ន ាំន្ដេតថ្មៃគ្នមនការនដាោះដូ រ
(Over-the-Counter, OTC))

តថ្មៃ រ ួមចាំ ន្ណករបស់អនក
សព្ ប់ការ្គត្
់ គ ង្រ់ យៈនព្េ
មួ យន្ខ (30-ថ្ងៃ ) គឺ $0 កនុងមួ យ
បវជជរញ្ជជ។

ថានក
ំ ន ុ ងកប្មិតទី 1
(ថ្ន ាំទូ ន ៅ)
ថ្ងៃ ចាំណ្តយសព្ ប់ការ្គ ត្
់ គង្់ថ្ន ាំ
កនុង្កព្មិតទី 1 ន្ដេទទួ េព្ីឱសង
សាថនកនុង្បណ្ត
ត ញ សព្ ប់
រយៈនព្េមួ យន្ខ
ថានក
ំ ន ុ ងកប្មិតទី 2
(ថ្ន ាំន្ដេ

នយីន ោ)

ថ្ងៃ ចាំណ្តយសព្ ប់ការ្គ ត្
់ គង្់ថ្ន ាំ
កនុង្កព្មិតទី 2 ន្ដេទទួ េព្ីឱសង
សាថនកនុង្បណ្ត
ត ញ សព្ ប់
រយៈនព្េមួ យន្ខ
ថានក
ំ ន ុ ងកប្មិតទី 3

ថ្ងៃ ចាំណ្តយសព្ ប់ការ្គ ត្
់ គង្់ថ្ន ាំ
កនុង្កព្មិតទី 3 ន្ដេទទួ េព្ីឱសង
សាថនកនុង្បណ្ត
ត ញ សព្ ប់
រយៈនព្េមួ យន្ខ

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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E. របរៀរបប្ជើសយកន្ែនការមួ យ
E1. របរៀររនត ការរកាកនុងគបប្មាងររស់ពួកបយើង
នយើង្សង្ឃឹមថ្នឹង្បនត រកានល្ងកអន កជាស

ជិករបស់ព្ួកនយើង្នៅឆ្ននាំ ព្កាយ។

នល្ងកអន កមិនចាាំបាច់ន ្វអ
ើ វទ
ើ ាំង្អស់ នដើមបីបនត រកានៅកនុង្ន្្នការសុខភាព្របស់អនកនទ។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កមិនផ្លៃស់បតរនៅជាន្្នការ
ូ
Medicare Advantage ផ្លៃស់បតរនៅជា
ូ
Original Medicare
ចុោះន្មោះចូ េនៅកនុង្ន្្នការ Medicare ន្្ន ក D ឬដកន្មោះនចញព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
នែើយនិង្ចុោះន្មោះនៅកនុង្ថ្ងៃសព្ ប់នសវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, FFS) សព្ ប់
អតថព្បនោជន៍ Medicaid របស់អនក ន ោះនល្ងកអន កនឹង្បនត រកានៅចុោះន្មោះនដាយសវ ័យព្បវតត ិជាស ជិក
របស់ន្ ្នការរបស់ព្ួកនយើង្សព្ ប់ឆ្នាំ 2021។

E2. របរៀរផ្លាស់រតរន្ែនការ
ូ
នៅកនុង្អាំ ុ ង្ឆ្នាំ នល្ងកអន កអាចបញ្ច ប់ស ជិកភាព្របស់អនកនៅនព្េណ្តក៏បាន នដាយ
ការដកន្មោះនចញព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY និង្ការចុោះន្មោះចូ េនៅកនុង្ន្្នការ
Medicare Advantage ន្េង្នទៀតនដាយបតរនៅ
ូ
Original Medicare ឬការចុោះន្មោះចូ េនៅកនុង្ន្្នការ
Medicare ន្្ន ក D និង្ការចុោះន្មោះនៅកនុង្ថ្ងៃ សព្ ប់ន សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service,
FFS) សព្ ប់អតថព្បនោជន៍ Medicaid របស់អនក។

E3. ការចកបចញពីអ្ងគ ការ Neighborhood INTEGRITY
កាេណ្តនល្ងកអន កនៅន្តទទួ េបានសិទព្
ធិ ី Medicare និង្ Medicaid ន ោះនល្ងកអន កអាចចាកនចញព្ី
អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នែើយនិង្នៅបនត ទទួ េបានអតថព្បនោជន៍របស់ Medicare និង្
Medicaid របស់អនកដន្ដេ។
នល្ងកអន កនឹង្នៅន្តទទួ េបានអតថព្បនោជន៍របស់ Medicaid របស់អនកនដាយផ្លទេ់ព្ីនវជជបណឌិត
និង្អន ក្ត េន់ សវាដថ្ទនទៀត។ ននោះនៅថ្ថ្ងៃ សព្ ប់ន សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service,
FFS)។
ិ បីោ៉ោង្ ន្ដេនល្ងកអន កអាចទទួ េបានអតថព្បនោជន៍របស់ Medicare របស់អនក៖
នវ្ី

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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1. បោកអ្ន កអាចរតរបៅ៖
ូ

បនេះគឺជា អ្វ ើន្ដលប្តូវបធវើ៖

ន្ែនការសុខភាពMedicare មួ យមានដូ ច
ជាន្ែនការ Medicare Advantage ឬ
ិ ី ន្ថទំរ ួមរញ្ចូលប្គរ់យ៉ាងសប្មារ់
កមម វធ
មនុសសចស់ (Program of All-inclusive
Care for the Elderly, PACE)

សូ មទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ Medicare តាមរយៈនេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាាែ៍។ អន កនព្បើ
TTY គួ រន្តនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នេខ 1-877-4862048 នដើមបីចុោះន្មោះន្ត
ិ Medicare ងម ី
កនុង្គនព្ ង្សុខភាព្របស់កមម វ្ី
ប៉ោុន ណ្ត
ណ ោះ។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការជាំនួយ ឬព្័ត៌
បន្នថ ម៖

ន

 នៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ POINT តាមរយៈនេខ 1401-462-4444 (TTY 711)។
ព្ួ កនគនឹង្បញ្ជ ូននល្ងកអន កនៅអន ក្តេ់ព្បឹកា
ិ ជន
ខាង្កមម វ្ី
ាំ ួ យធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្រដឋ
(State Health Insurance Assistance
Program, SHIP)។
នល្ងកអន កនឹង្ព្តូវេុបន្មោះនចញព្ីអង្គការ
Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ
នព្េការធា រ៉ា ប់រង្របស់ងរម ី បស់អនកចាប់ន្ត ើម។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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2. បោកអ្ន កអាចរតរបៅ៖
ូ

បនេះគឺជា អ្វ ើន្ដលប្តូវបធវើ៖

Original Medicare
ជាមួ យនឹងន្ែនការថានមា
ំ នបវជជរ ញ្ជជររស់
Medicare ោច់បោយន្ ក

សូ មទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ Medicare តាមរយៈនេខ 1800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាាែ៍។ អន កនព្បើ
TTY គួ រន្តនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នេខ 1-877-4862048។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការជាំនួយ ឬព្័ត៌
បន្នថ ម៖

ន

 នៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ POINT តាមរយៈនេខ
1-401-462-4444 (TTY 711)។
ព្ួ កនគនឹង្បញ្ជ ូននល្ងកអន កនៅអន ក្តេ់ព្បឹកា
ិ ជន
ខាង្កមម វ្ី
ាំ ួ យធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្រដឋ
(State Health Insurance Assistance
Program, SHIP)។
នល្ងកអន កនឹង្ព្តូវេុបន្មោះនចញព្ីអង្គការ
Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ
នព្េការធា រ៉ា ប់រង្ Original Medicare របស់
អន កចាប់ន ្តម
ើ ។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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3. បោកអ្ន កអាចរតរបៅ៖
ូ

បនេះគឺជា អ្វ ើន្ដលប្តូវបធវើ៖

Original Medicare
ន្ដលគ្មមនន្ែនការថានមា
ំ នបវជជរ ញ្ជជររស់
Medicare ោច់បោយន្ ក

សូ មទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ Medicare តាមរយៈនេខ 1800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាាែ៍។ អន កនព្បើ
TTY គួ រន្តនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នេខ
1-877-486-2048។

សមាគល់៖ ព្បសិននបើនល្ងកអន កបតរនៅ
ូ
ន្្នការ Original Medicare នែើយមិនចុោះ
ន្មោះនៅកនុង្ន្្នការថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជរបស់
Medicare ដាច់ន ដាយន្ កន ោះ Medicare
អាចចុោះន្មោះនល្ងកអន ក នៅកនុង្ន្្នការថ្ន ាំ
នេើកន្េង្ន្តនល្ងកអន កព្បាប់នៅ Medicare
ថ្នល្ងកអន កមិនចង្់ចូេរ ួមនទ។
នល្ងកអន ក
គួ រន្តនបាោះបង្់នចាេការធា រ៉ា ប់រង្ថ្ន ាំ
ននវជជ បញ្ជជន្តកនុង្ករណីន បើនល្ងកអន ក ន
ការធា រ៉ា ប់រង្ថ្ន ាំព្ីព្បភព្ន្េង្មួ យនទៀត
ដូ ចជានិន ោជក ឬ សែជ ីព្។
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នសាំណួរអាំព្ថ្
ី
នតើន ល្ងកអន កព្តូវការការធា រ៉ា ប់រង្នេើថ្ន ាំ
សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ POINT
តាមរយៈនេខ 1-401-462-4444 (TTY
711)។
ព្ួ កនគនឹង្បញ្ជ ូននល្ងកអន កនៅអន ក្តេ់ព្បឹ
ិ ជ ាំនួយធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្
កាខាង្កមម វ្ី
រដឋ (SHIP)។

ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការជាំនួយ ឬព្័ត៌
បន្នថ ម៖

ន

 នៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់ POINT តាមរយៈនេខ
1-401-462-4444 (TTY 711)។
ព្ួ កនគនឹង្បញ្ជ ូននល្ងកអន កនៅអន ក្តេ់ព្បឹ
ិ ជ ាំនួយធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្រ
កាខាង្កមម វ្ី
ដឋ (State Health Insurance Assistance
Program, SHIP)។
នល្ងកអន កនឹង្ព្តូវេុបន្មោះនចញព្ីអង្គការ
Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ
នព្េការធា រ៉ា ប់រង្ Original Medicare របស់
អន កចាប់ន ្តម
ើ ។

F. របរៀរទទួ លបានជំនួយ
F1. ទទួ លបានជំនួយពីអ្ងគ ការ Neighborhood INTEGRITY
នសាំណួរឬនទ? នយើង្នៅទីននោះនដើមបី្តេជ
់ ាំនួយ។ សូ មនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន្ ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាម
នេខ1-844-812-6896 (TTY ន្តប៉ោុន ណ្ត
ណ ោះ សូ មនៅទូរសព្ទ នៅកាន់នេខ 711)។
នល្ងកអន កអាចនៅទូ រសព្ទ មកកាន់ព្ួកនយើង្បានតាមរយៈនេខ ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច
ចាប់ព្ីថ្ ងៃ ចនទ – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ល្ងៃចនៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ
និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្ព្តូវន្ញសា
ើ របាន។
ិ នៅថ្ងៃន ្វកា
នយើង្នឹង្ការនៅទូរសព្ទន ៅកាន់នល្ងកអន ក វញ
ើ រប ទ ប់។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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បសៀវបៅ ន្ណនាំសមាជិក ឆ្នំ 2021ររស់អ្នក
នសៀវនៅន្ណ

ស
ាំ

ជិកឆ្នាំ 2021 គឺជានសចកត ប
ី រ ិោយេមអត
ិ តាមចាប់អព្
ាំ ីអតថព្បនោជន៍

ថ្នន្្នការរបស់អនក។ នសៀវនៅននោះ ននសចកត េ
ី មអ ិតអាំព្ីអតថព្បនោជន៍ន ៅឆ្ននាំ ព្កាយ។ នសៀវនៅននោះ
ិ
ព្នយេ់អាំព្ីសិទិធ និង្វវធាន
ន្ដេនល្ងកអន កព្តូវអនុវតត តាម នដើមបីទទួ េបាននសវានិង្ថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ ន្ដេ
បានធា រ៉ា ប់រង្។

នសៀវនៅន្ណ

ាំ ស ជិក ឆ្នាំ 2021 នឹង្ ននៅព្តឹមថ្ងៃ ទី 15
ន្ខតុល្ង។ឯកសារចាប់ចមៃង្ថ្ននសៀវនៅន្ណ ស
ាំ
ជិក ឆ្នាំ 2021 គឺន្ តង្ន្តអាចរកបាននៅនេើ
នគែទាំព្័ររបស់ព្ួកនយើង្ជានិចចគឺ www.nhpri.org/INTEGRITY។ នល្ងកអន កក៏អាចទូរសព្ទ នៅកាន់
នសវាបនព្មើស ជិកនេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896 នដើមបីសាកសួ រព្ួ កនយើង្ នដើមបីឱយន្ញនើ សៀវនៅន្ណ ាំ
ស ជិក ឆ្នាំ 2021 នៅតាមថ្ព្បសណីយជ
៍ ូ ននៅនល្ងកអន ក។
បគហទំព័រររស់ពួកបយើង
នល្ងកអន កក៏អាចចូ េនមើេនគែទាំព្រ័ ព្ួ កនយើង្តាមរយៈនគែទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
សូ មរំេឹកថ្ នគែទាំព្រ័ របស់ព្ួកនយើង្ នព្័ត៌ នងមៗ
ី បាំ្ុតអាំព្ីបណ្ត
ត ញអន ក្តេន់ សវា និង្ឱសងសាថន
(បញ្ជ ីន ្មោះអន ក្តេ់នសវា និង្ឱសងសាថន) និង្បញ្ជ ីថ្ន ាំរបស់ព្ួកនយើង្ (បញ្ជ ីថ្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា ប់រង្)។

F2. ការទទួ លបានជំនួយពីអ្នត រ ការ ើចុេះប្មេះររស់រ ដឋ
នល្ងកអន កអាចនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ ន្ខេទូ រសព្ទ ចោះុ ន្មោះន្្នការ Medicare-Medicaid តាមរយៈនេខទូ រសព្ទ
1-844-602-3469 ថ្ងៃ ច័នទ - ថ្ងៃ សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8:00 ព្ព្ឹក - 6:00 ល្ងៃច។ អន កនព្បើ TTY គួ រន្តទូ រសព្ទ នៅកាន់
នេខ 711 បាន។

F3. ការទទួ លជំនួយពីអ្នកតសូ មតិន្ែនកន្ថទំសុខភាពររស់ RIPIN
ិ ombudsman ន្ដេអាចជួ យនៅដេ់នល្ងកអន កបាន
RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមម វ្ី
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នបញ្ជាជាមួ យនឹង្អង្គការអន កជិតខាង្ Neighborhood INTEGRITY។ នសវាថ្ន
ការ ិោេ័យគ្នាំ រន្្ន កចាប់ ombudsman គឺឥត នគិតថ្ងៃន ទ។

?



ិ ombudsman ន្ដេន្វ ើការជាអន កតសូ មតិ
RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមម វ្ី
ជាំនួសឱយនល្ងកអន ក។ ព្ួ កនគអាចន្ៃយ
ើ សាំណួរ
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នបញ្ជា
ឬ កយបណតឹង្ នែើយអាចជួ យនល្ងកអន កឱយយេ់ព្ីអវន្ើ ដេព្តូវន្វ ើ។



RIPIN Healthcare Advocate ធា ឱយព្បាកដថ្ នល្ងកអន កទទួ េបានព្័ត៌ ន
ន្ដេទក់ទង្នៅនឹង្សិទធិ និង្ការការ ររបស់អនក និង្រនបៀប ន្ដេនល្ងកអន កអាច
នដាោះព្សាយនូ វរេ់ការព្ព្ួយបារមារបស់អនក។



The RIPIN Healthcare Advocate មិនជាប់ ក់ព្័នធនឹង្ព្ួ កនយើង្ឬព្ក ុមែន
ុ ធា រ៉ា ប់
រង្ ឬន្្នការសុខភាព្ណ្តមួ យនទ។ នេខទូ រសព្ទ សព្ ប់ទក់ទង្នៅ RIPIN Healthcare
Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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ិ ជំនួយធានារា៉ារ់រ ងសុខភាពរដឋ (SHIP)។
F4. ការទទួ លបានជំនួយពីកមម វ ធី
ិ ជន
នល្ងកអន កក៏អាចនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់កមម វ្ី
ាំ ួ យធា រ៉ា ប់រង្សុខភាព្រដឋ (State Health Insurance
ិ SHIP គឺព្តូវបាននៅថ្
Assistance Program, SHIP)បាន្ង្ន្ដរ។ នៅកនុង្ Rhode Island កមម វ្ី
POINT។ អន កព្បឹកានោបេ់ SHIP អាចជួ យនល្ងកអន កឱយយេ់ព្ីន្្នការ Medicare-Medicaid របស់អនក
និង្ជនព្មើសន្្នការន្េង្នទៀត។ SHIP មិនជាប់ ក់ព្័នធនឹង្ព្ួ កនយើង្ឬព្ក ុមែន
ុ ធា រ៉ា ប់រង្ ឬ
ន្្នការសុខភាព្ណ្តមួ យនទ។ SHIP បានបណតុោះបណ្ត
ត េអន កព្បឹកានោបេ់នៅព្គប់រដឋ ទ ាំង្អស់ នែើយការ
្ត េន់ សវា គឺន ដាយឥតគិតថ្ងៃ នទ។ នៅ Rhode Island
ិ SHIP ្ង្ន្ដរ
អន កអាចទទួ េបានការបញ្ជន
ូ នៅកាន់អនកព្បឹកានោបេ់របស់កមម វ្ី
នដាយនៅទូ រសព្ទន ៅកាន់ POINT តាមរយៈនេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។

F5. ការទទួ លបានជំនួយពី Medicare
នដើមបីទទួ េបានព្័ត៌ ននដាយផ្លទេ់ព្ី Medicare ន ោះនល្ងកអន ក អាចនៅទូ រសព្ទ តាមរយៈនេខ 1-800MEDICARE (1-800-633-4227) រយៈនព្េ 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតែ៍។ អន កនព្បើ TTY
គួ រន្តនៅទូរសព្ទន ៅកាន់នេខ 1-877-486-2048។
បគហទំព័រររស់ Medicare
នល្ងកអន កអាច ចូ េនៅនមើេនគែទាំព្័ររបស់ Medicare (www.medicare.gov)។ ព្បសិននបើន ល្ងកអន កនព្ជស
ើ
នរ ើសយកដកន្មោះនចញព្ីន្្នការ Medicare - Medicaid នែើយចុោះន្មោះកនុង្ន្្នការ Medicare
Advantage មួ យ នគែទាំព្័រ Medicare នព្័ត៌ នអាំព្ីថ្ងៃចាំណ្តយ ការធា រ៉ា ប់រង្ និង្ចាំណ្តត់ថ្នក់
គុណភាព្ នដើមបីជួ យអន កនព្បៀបន្ៀបនៅនេើ Medicare Advantage ន្េង្នទៀត។ នល្ងកអន កអាចរកបាន
ព្័ត៌ នព្ីន្ ្នការ Medicare Plan ន្េង្ៗ ន្ដេ នកនុង្តាំបន់របស់អនក នដាយនព្បើព្បាស់Medicare
Plan Finder នៅនេើន វបសាយ Medicare។ (នដើមបីន មើេព្័ត៌ នអាំព្ីន្្នការ សូ មចូ េនៅនគែទាំព្រ័
www.medicare.gov នែើយចុចនេើ “Find plans។”)
Medicare & អ្ន កឆ្នំ 2021
នល្ងកអន កអាចអាននសៀវនៅន្ណ អ
ាំ ព្
ាំ ី Medicare & អន កឆ្នាំ 2021។ នរៀង្រេ់ឆ្នាំកនង្រដូ វសៃ ឹកនឈើព្ជ ុោះ កូ ន
នសៀវនៅននោះ ព្តូវបានន្ញតា
ើ មនសវាន្ញើសប
ាំ ព្ុ តនៅមនុសេន្ដេ នន្្នការ Medicare។ នសៀវនៅ ន
នសចកត ីសនង្ខ បអាំព្ីអតថព្បនោជន៍ Medicare សិទិធ និង្កិចចកា រ រ និង្ចនមៃយ
ើ ចាំន ោះសាំណួរ ន្ដេនគសួ រ
ញឹកញាប់អាំព្ី Medicare។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កគ្នមនចាប់ចមៃង្ថ្នកូ ននសៀវនៅននោះនទ នល្ងកអន កអាចទទួេវាបាននៅ
នេើន គែទាំព្័ររបស់ Medicare (www.medicare.gov/) ឬតាមរយៈការនៅទូរសព្ទន ៅកាន់នេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតែ៍។ អន កនព្បើ TTY គួ រ
ន្តនៅទូ រសព្ទ មកកាន់ន េខ 1-877-486-2048។

F6. ការទទួ លបានជំនួយពី Rhode Island Medicaid
សព្ ប់សាំណួរ
អាំព្ីជន
ាំ ួ យ ន្ដេអន កទទួ េព្ី Medicaid សូ មនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ Rhode Island
Medicaid នៅមជឈមណឌេ DHS Call Center តាមនេខ 1-855-697-4347។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
18
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F7. បដើមបីទទួ លបានជំនួយពីអ្ងគ ការន្កលមែ គុណភាពររស់ Rhode Island (QIO)
នៅកនុង្ Rhode Island អង្គ ការន្កេមអគុណភាព្ (Quality Improvement Organization, QIO)
ព្តូវបាននគនៅថ្ KEPRO។ អង្គ ការ QIO គឺជាព្ក ុមនវជជ បណឌិត
ិ ជ ជ ីវន្ងទ ាំសុខភាព្ន្េង្នទៀតន្ដេបានបង្់ នដាយរដាឋភិបាេសែព្័នធ។
និង្អន កវជា
អន កជាំ ញទ ាំង្ននោះមិនន្មនសថ ត
ិ នៅន្្នការរបស់នយើង្ខ្ុនាំ ទ។ Medicare បង្់ថ្ ងៃ ឱយព្ួ កនគមកព្ិនត
ិ យ
និង្សែការជាមួ យ Medicare នដើមបីន ្វ ើឱយគុណភាព្ន្ងទ ាំសុខភាព្ព្េរដឋ នសភាព្កាន់ ន្តេអព្បនសើរ។
ិ
KEPRO នឹង្្ត េ់ការព្ិនត
ិ យន ង្
ើ វញឯករជយថ្នតើ
វាសមព្សបតាមនវជជសាស្តសត ឬក៏អត់នបើន យើង្ខ្ុាំ
បញ្ច ប់ការធា រ៉ា ប់រង្នេើនសវារបស់អនក។ នៅទូ រសព្ទ នៅនេខ 1-888-319- 8452 (TTY 1-855-843-4776)
ន ៉ោ ង្ 9 ព្ព្ឹកដេ់ 5 ល្ងៃច នៅថ្ងៃ ចនទ - ថ្ងៃ សុព្ក ន ៉ោ ង្ 11 ព្ព្ឹកដេ់ 3 រនសៀេនៅថ្ងៃន ៅរ៍ថ្ងៃអាទិតយ
និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក។

F8. ធនធានបែសងបទៀត
ការ ិយល័យ Rhode Island Office of Healthy Aging ជួ យ្ត េ់ព្័ត៌ នដេ់មនុសេចាស់របស់ Rhode
ិ និង្នសវាមួ យចាំនួន រ ួមបញ្ចេ
Island ព្គួ សារ និង្អន កន្ងទ ាំកុ រ។ កមម វ្ី
ូ ទ ាំង្
ប៉ោុន្ នត អាច នបន្នថ មនទៀត ចាំន ោះការព្គប់ព្គង្ករណី ការ្តេជ
់ ាំនួយន្្នកកនតត ជាំនួយន្្នកចាប់ នសវា
និង្ជាំនួយការរយៈនព្េន្វង្របស់ Rhode Island Medicaid (Long Term Services and Supports, LTSS)
និង្រយការណ៍អព្
ាំ ីការរំនល្ងភបាំ នដេ់មនុសេចាស់។ នៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នេខ 1-401-462-3000 (TTY
1-401-462-0740) ន ៉ោ ង្ 8:30 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 4 រនសៀេ ថ្ងៃ ចនទ - ថ្ងៃ សុព្ក។
មជឈមណឌលចារ់សតីពភា
ី ពពិការ Rhode Island Disability Law Center (RIDLC)
គឺជាការ ិោេ័យចាប់មិនន្សវ ង្រកព្បាក់ចនាំ ណញឯករជយមួ យ ន្ដេបានកាំណត់ថ្ ជាព្បព្័នធការ រ
និង្តសូ មតិរបស់សែព្័នធ Rhode Island។ ព្ួ កនគជួ យ្តេ់ជន
ាំ ួ យន្្ន កចាប់ន ដាយឥតគិតថ្ងៃដេ់ជនព្ិការ។
នៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់នេខ 1-401-831-3150 (TTY 1-401-831-5335) ន ៉ោ ង្ 9 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 5 រនសៀេ
ថ្ងៃ ចនទ - ថ្ងៃ សុព្ក។
Crossroads Rhode Island ្ត េ់ព្័ត៌ នអាំព្ត
ី ថ្មៃ ្ទោះសមរមយសព្ ប់ព្គួសារនិង្បុគគេ នសវាអប់រំ
និង្នសវាការងារ បន្នថ មនេើ 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតែ៍ ចាំន ោះនសវាសនព្ងាគោះប ទ ន់។
នៅទូ រសព្ទ ន ទកាន់នេខ 1-401-521-2255 (TTY 711) 24 ន ៉ោ ង្កនុង្ 1 ថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតែ៍។
United Way of Rhode Island ្ត េ់ជូ នព្័ត៌ ននដាយឥតគិតថ្ងៃ
និង្រកាព្័ត៌ នស ៃ ត់អាំព្ជ
ី ាំនួយសព្ ប់តព្មូវការនសវាមនុសេ ដូ ចជាេាំន ៅដាឋនអាោរ
និង្ការន្ងទ ាំកុ រ។ នៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន េខ 211 ឬ 1-401-444-0600 (TTY 711)។

?

ប្រសិនបរើបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មនៅទូ រសព្ទ ន ៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ
1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្
12 ថ្ងៃ ព្តង្់ន ៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអន កអាចនឹង្
ិ នៅថ្ងៃ ន្វកា
ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូ រសព្ទ នៅកាន់ន ល្ងកអន កវញ
ើ រប ទ ប់។ ទូ រសព្ទ មកនេខននោះ
គឺឥតគិតថ្ងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY.
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