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ន្ែនការ Neighborhood INTEGRITY Medicare- ន្ែនការ Medicaid Plan 

បានែដល់ឲ្យបោយន្ែនការ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

បសចកត ីជូនដំណឹងប្រចំឆ្ន ំពីការផ្លា ស់រត រូសប្មារ់ឆ្ន ំ 2021 
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A. ការរដិបសធមិនទទួលខសុប្តវូ 

 ន្្នការ Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island គឺជាន្្នការសុខភាព្មួយន្ដេចោុះ

កិចចសនាទ ាំង្ជាមួយនងឹ្ Medicare និង្ជាមួយការធា រ៉ា បរ់ង្ Rhode Island Medicaid 

នដើមបី ត្េជូ់ននូវអតថ ព្បនោជន៍ថ្នកមមវ ិ្ ទី ាំង្អសន់ៅដេ់អនកចុោះន ម្ ោះ។  

 ននោះមិនន្មនជាបញ្ជ ីព័្ត ៌ននព្ញនេញនទ។ ព័្ត៌ នអាំពី្អតថ ព្បនោជន៍ គឺជានសចកតសីនង្ខប 

ប៉ោុន្នតមិនបាននរៀបរបន់ព្ញនេញអាំពី្អតថ ព្បនោជនទ៍ ាំង្ព្សងុ្ន ោះនទ។ 

សព្ ប់ព័្ត៌ នបន្នថម សូមទក់ទង្នៅកាន់ន្្នការឬអាននសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិ។  

 អតថ ព្បនោជនក៌៏ដូចជាបញ្ជ ឱីសង និង្/ឬឱសងសាថ នន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្ និង្បណ្តា ញ

អនក ា្េ់នសវាអាចនឹង្ នការន្កន្ព្បនព្ញមួយឆ្ន ាំ។ នយើង្ខុ្ាំនឹង្ន្ញើនសចកាជូីនដាំណឹង្ជូន

នល្ងកអនកមនុនឹង្នយើង្ន វ្ ើការផ្លៃ ស់បដ រូន្ដេអាចប៉ោោះ េដ់េន់ល្ងកអនក។  

 ព្បសិននបើនល្ងកអនកទទួេបាន ឬ នសិទធទិទួេបាននសវា និង្ជាំនួយរយៈនព្េន្វង្ (long-term 

services and support, LTSS) ន ោះនល្ងកអនកអាចព្បន្ែេជានងឹ្ព្តូវបង្ព់្បាក់មួយន្ ន្កថ្នថ្ងៃនសវា

  ទាំង្ននោះ។ ចាំនួនននោះ នឹង្ព្តូវកាំណតន់ដាយកមមវ ិ្  ីRhode Island Medicaid។ 

B. ការពិនិតយប ើងបៅបលើការធានារា៉ា ររ់ង Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក 

សប្មារ់ឆ្ន ំបប្កាយ 

វា នសារៈសាំខានក់ន ុង្ការពិ្នតិយន ើង្វញិនៅនេើការធា រ៉ា បរ់ង្របស់អនក នព្េឥ ូវននោះ នដើមបីធា ថ្ 

ការធា រ៉ា បរ់ង្ន ោះ នៅន្តអាចបាំនព្ញនសចកតពី្តវូការរបស់អនកបាននៅឆ្ន ាំនព្កាយ។ ព្បសនិនបើ វាមិន

អាចបាំនព្ញបាននូវនសចកត ីព្តវូការរបសអ់នកនទ នល្ងកអនកព្បន្ែេជាអាចចាកនចញពី្គនព្ ង្នៅនព្េ

ណ្តក៏បាន។ ចាំន ោះព័្ត ៌នបន្នថម សូមនមើេន្ ន្ក G2។  

ព្បសិននបើនល្ងកអនកចាកនចញពី្គនព្ ង្របស់នយើង្ នល្ងកអនកនៅន្តសថ តិកន ុង្កមមវវ ិ្  ីMedicare និង្ 

Medicaid ដន្ដេ ដរបណ្ត នល្ងកអនកនៅ នសិទធិទទួេបានន្្នការ។  

 នល្ងកអនកនងឹ្ព្តូវន វ្ ើការនព្ជើសនរ ើសនូវរនបៀបទទួេបានអតថព្បនោជន៍ Medicare របស់

អនក (សូមនៅទាំព័្រទី 10 នដើមបីអានពី្ជនព្មើសន្េង្ៗរបសអ់នក)។  

 នល្ងកអនកនងឹ្ព្តូវចុោះន ម្ ោះនៅកន ុង្ថ្ងៃសព្ បន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, 

FFS) សព្ ប់នសវា Medicaid របស់អនក។ នសវា Medicaid របស់អនក  នរប់បញ្ច េូទ ាំង្នសវា 

និង្ជាំនួយរយៈនព្េន្វង្បាំ្តុ (long-term services and supports, LTSS) 

(ព្បសិននបើនល្ងកអនកទទួេបានសទិធិ) និង្ការន្ងទ ាំសខុភាព្ ល្ វូចតិតន្ ន្កអាកបបកិរោិ។  

 នល្ងកអនកនងឹ្ទទួេបានកាត ID ស ជិកងម។ី 

នល្ងកអនកកន៏ងឹ្ទទួេបាននល្ងកអនកកន៏ឹង្ទទួេបានព័្ត៌ នអាំពី្អនក ត្េ់នសវា 

និង្ឱសងសាថ ន  នៅកន ុង្បណ្តត ញរបសពួ់្កនយើង្ន្ដរ។ ឯកសារចាបច់មៃង្ថ្ន 

នសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិ (ភសត ុតាង្ថ្នការធា រ៉ា បរ់ង្) គឺ

ន្តង្ន្តអាចរកបាននៅនេើនគែទាំព័្ររបស់ពួ្កនយើង្ជានិចច គឺ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

នល្ងកអនកកអ៏ាចទូរសព្ទនៅកានន់សវាបនព្មើស ជកិនេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896 

នដើមបីសាកសួរពួ្កនយើង្ នដើមបីឱយន្ញើនសៀវនៅន្ណ ាំស ជិកនៅនល្ងកអនក។ 
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ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 4 

? 
 

B1. ប្រភពព័ត៌មានរន្នែម 

 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. 

 សូមយកចិតតទុកដាក់៖ ព្បសិននបើអនកនិោយភាសាន្ខម រ  ននសវាកមមជាំនួយន្ ន្កភាសា

នដាយមិនគិតថ្ងៃសព្ ប់អនក។ សូមទូរសព័្ទនៅនសវាស ជិកតាមរយៈនេខ  

1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ពី្ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្កដេ់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ពឹ្កដេ់ 12 យប់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅនរៀង្រេរ់នសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទតិយ និង្ថ្ងៃឈបស់ព្ ក 

អនកអាចព្តវូបាននសន ើសុាំឱយទុកសារ។ 

ការនៅរបសអ់នកនងឹ្ព្តូវបាននគនៅព្ត ប់មកវញិកន ុង្ថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប់។ 

ការទូរស័ព្ទគឺឥតគតិថ្ងៃ។ 

 នល្ងកអនកអាចទទួេបាន នសចកាជូីនដាំណឹង្អាំពី្ការផ្លៃ ស់បដ រូព្បចាាំឆ្ន ាំនដាយឥតគតិថ្ងៃជា

ទព្មង្់ន្េង្នទៀត ដូចជាអកេរនបាោះពុ្មព្ាំៗ អកេរសព្ ប់ជនពិ្ការន្ភនក ឬជាសាំន ង្។ 

សូមទូរសព្ទនៅន្ ន្កនសវាបនព្មើស ជកិតាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក 

ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចន័ទ – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ល្ងៃ ចនៅថ្ងៃនៅរ៍។ 

នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈបស់ព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្ព្តវូន្ញើសារបាន។ 

នយើង្នឹង្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ អនកនព្បើ TTY គួរន្ត

ទូរសព្ទនៅកានន់េខ 711 បាន។ ទូរសព្ទមកនេខននោះ គឺឥតគតិថ្ងៃ។ 

 នល្ងកអនកអាចនសន ើសុាំយកឯកសារននោះបាន និង្ឯកសារ  នៅ

នព្េអ គតជាភាសាន្ដេនល្ងកអនកចង្ប់ាន 

នែើយនិង្/ឬទព្មង្ន់្េង្នទៀតតាមរយៈការនៅទូរសព្ទនៅកានន់្ ន្កនសវាបនព្មើស ជិក។ 

ននោះព្តូវបាននគនៅថ្ “ការដាក់ កយនសន ើសុាំ”។ 

នសវាបនព្មើស ជកិនងឹ្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការដាក់ កយនសន ើសុាំរបស់អនកនៅកន ុង្កាំណតព់្តា

ឯកសារស ជិក ដូនចនោះនល្ងកអនកអាចទទួេបានឯកសារ នព្េឥ ូវននោះបាន 

នែើយនិង្នៅនព្េអ គតជាភាសា និង្/ឬជាទព្មង្ន់្ដេនល្ងកអនកចង្់បាន។ 

នល្ងកអនកអាចបត រូ ឬេុបការដាក់ កយនសន ើសុាំរបសអ់នក នៅនព្េណ្តមួយកប៏ាន 

តាមរយៈការនៅទូរសព្ទមកន្ ន្កនសវាបនព្មើស ជកិ។  
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B2. ព័ត៌មានអ្ំពីអ្ងគការ Neighborhood INTEGRITY 

 អង្គការ Neighborhood INTEGRITY (ន្្នការ Medicare-Medicaid) គឺជា

ន្្នការសខុភាព្ ន្ដេចោុះកចិចសនាជាមួយនងឹ្ទ ាំង្កមមវ ិ្ ី Medicare និង្កមម វ ិ្ ី 

Rhode Island Medicaid 

នដើមបី ត្េអ់តថ ព្បនោជន៍ពី្កមមវ ិ្ ទី ាំង្ពី្រននោះដេអ់នកចោុះន ម្ ោះនព្បើព្បាស់។  

 ការធា រ៉ា បរ់ង្កាំពុ្ង្ន្តបញ្ជជ កន់ៅនព្កាមអង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

គឺជាការធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្ ន្ដេនគនៅថ្ 

"ការធា រ៉ា ប់រង្សាំខាន់កព្មតិអបបបរ "។ 

វាបាំនព្ញបានតាមេកខខណឌ តព្មវូថ្នទាំនួេខសុព្តូវ ន្ដេរមួចាំ ន្ណកគ្នន ជាេកខណៈ

បុគគេថ្នចាបក់ារការ រអនកជាំង្ ឺនិង្ការន្ងទ ាំន្ដេ នតថ្មៃសមរមយ (Affordable 

Care Act, ACA)។ សូមចូេនៅកានន់គែទាំព័្រព្កសួង្នសវារដឋករ (Internal Revenue 

Service, IRS) គឺ www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families 

សព្ ប់ព័្ត៌ នអាំពី្េកខខណឌ តព្មវូថ្នទាំនួេខសុព្តវូ ន្ដេរមួចាំ ន្ណកគ្នន ជា

េកខណៈបុគគេ។  

 អង្គការ Neighborhood INTEGRITY បាន ត្េ់ជូននដាយន្្នការ Neighborhood 

Health Plan ថ្ន Rhode Island។ 

នៅនព្េន្ដេនសចកា ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំអាំពី្ការផ្លៃ សប់ដ រូ ននោះសរនសរថ្ “នយើង្” 

“ពួ្កនយើង្” ឬ “របស់ពួ្កនយើង្”  កយននោះសាំនៅនេើន្្នការ Neighborhood Health 

Plan ថ្ន Rhode Island។ នៅនព្េ ន្ដេនិោយថ្ “ន្្នការ” ឬ 

“ន្្នការរបស់ពួ្កនយើង្”  កយននោះ នន័យថ្អង្គការ Neighborhood 

INTEGRITY។ 

 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 6 

? 
 

B3. ចំណុចសំខាន់ៗ ន្ដលប្តូវបធវ ើ៖ 

 ពិ្និតយថ្នតើ នការផ្លៃ សប់ត រូណ្តមួយចាំន ោះអតថព្បនោជន ៍របស់ពួ្កនយើង្ន្ដេអាច

ប៉ោោះ េ់ដេ់នល្ងកអនក ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។  

 នតើ នការផ្លៃ ស់បត ូរណ្តមួយ ន្ដេប៉ោោះ េដ់េ់នសវាន្ដេអនកនព្បើព្បាស់ន្ដរឬនទ?  

 វាជានរឿង្សាំខាន់ព្តូវពិ្និតយន ើង្វញិនេើការផ្លៃ ស់បត ូរអតថព្បនោជន ៍នដើមបីធា ឱយ

ព្បាកដថ្ ការផ្លៃ ស់បត រូទ ាំង្ន ោះគពឺ្តវូសព្ ប់នល្ងកអនកនៅឆ្ន ាំនព្កាយ។  

 សូមពិ្និតយនមើេន្ ន្ក D1និង្ D2 សព្ បព័់្ត៌ នបន្នថមអាំពី្ការផ្លៃ សប់ត រូអតថ

ព្បនោជន ៍ចាំន ោះគនព្ ង្របសពួ់្កនយើង្។ 

 សូមពិ្និតយនមើេថ្នតើ នការផ្លៃ សប់ត រូណ្តមួយចាំន ោះការធា រ៉ាប់រង្

នេើថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ របសពួ់្កនយើង្ន្ដេអាចប៉ោោះ េដ់េ់នល្ងកអនក ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។  

 នតើថ្ន ាំរបស់អនកនឹង្ព្តវូធា រ៉ា បរ់ង្ន្ដរឬនទ? នតើ នកព្មតិខសុៗគ្នន ន្ដរឬនទ? 

នតើនល្ងកអនកអាចបនត នព្បើព្បាស់ឱសងសាថ នដន្ដេបានន្ដរឬនទ?  

 វាជានរឿង្សាំខាន់ព្តូវពិ្និតយន ើង្វញិនេើការផ្លៃ ស់បត ូរ នដើមបីធា ឱយព្បាកដថ្ 

ការធា រ៉ា បរ់ង្ថ្ន ាំរបសពួ់្កនយើង្គពឺ្តវូសព្ បន់ល្ងកអនកនៅឆ្ន ាំនព្កាយ។  

 សូមនមើេន្ ន្ក D2 សព្ ប់ព័្ត៌ នអាំពី្ការផ្លៃ សប់ត ូរចាំន ោះការធា រ៉ាប់រង្ថ្ន ាំរបស់ពួ្ក

នយើង្។ 

 សូមពិ្និតយនមើេថ្នតើនល្ងកអនក ត្េ់នសវា និង្ឱសងសាថ នរបសអ់នកនងឹ្សថ តិកន ុង្បណ្តត ញ

របស់ពួ្កនយើង្នៅឆ្ន ាំនព្កាយឬោ៉ោ ង្ណ្ត។  

 នតើអនក ត្េន់សវារបសអ់នក រប់បញ្ច េូទ ាំង្អនកឯកនទសន្ដេនល្ងកអនក

ន្តង្ន្តនៅជួបជាព្បចាាំនៅកន ុង្បណ្តត ញរបសពួ់្កនយើង្ន្ដរឬនទ? នតើចាំន ោះឱសងសាថ ន

របស់អនកោ៉ោ ង្ដូចនមតចន្ដរ? នតើចាំន ោះមនទ ីរនព្ទយ ឬអនក ត្េ់នសវាដថ្ទនទៀតន្ដេអនក

នព្បើព្បាស់ោ៉ោ ង្ដូចនមតចន្ដរ?  

 សូមពិ្និតយនមើេន្ ន្ក C សព្ ប់ព័្ត ៌នអាំព្បញ្ជ នី ម្ ោះអនក ា្េន់សវា និង្ឱសងសាថ ន

របស់ពួ្កនយើង្។ 

 គិតអំ្ពីការចំណាយទូបៅររស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការ។  

o នតើថ្ងៃចាំណ្តយសរបុន្ៀបនឹង្ជនព្មើសការធា រ៉ាប់រង្ន្េង្ដថ្ទោ៉ោ ង្ដូចនមតច? 

 សូមគិតថាបតើបោក អ្នករ ើករាយនឹងន្ែនការររស់ពួកបយើងឬយ៉ា ងណា។  
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ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 
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? 
 

 

C. ការផ្លា ស់រត រូរណាត ញអ្នកែតល់បសវា និងឱសថស្ថែ ន 

នយើង្មិនបានន វ្ ើការផ្លៃ ស់បត ូរការមួយនៅនេើបណ្តត ញអនក ត្េ់នសវា និង្ឱសងសាថ នរបសពួ់្កនយើង្

នៅឆ្ន ាំនព្កាយនទ។ 

នទោះជាោ៉ោ ង្ណ្ត វា នសារៈសាំខានណ់្តស់ ន្ដេនល្ងកអនកព្តូវដងឹ្ថ្នយើង្កអ៏ាចផ្លៃ សប់ត ូរបណ្តត ញរបស់ពួ្ក

នយើង្នៅកន ុង្អាំ ុង្ឆ្ន ា្ំ ង្ន្ដរ។ ព្បសិននបើអនក ត្េន់សវាចាកនចញពី្ន្្នការ ន ោះនល្ងកអនក នសទិិធ និង្

កាតព្វកិចចការ រជាកល់្ងក់។ ចាំន ោះព័្ត៌ នបន្នថម សូមអានជាំពូ្ក 3 កន ុង្នសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិរបស់

អនក។ 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកសបប្មចចិតតរនតបៅជាមួ

យនឹងន្ែនការ Neighborhood 

INTEGRITY៖ 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកសបប្មចចិតតចកបចញពី

ន្ែនការ Neighborhood INTEGRITY៖ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកចង្ន់ៅបនតជាមួយនឹង្នយើង្

នៅឆ្ន ាំនព្កាយ ន ោះវាងាយព្សួេនទ គឺនល្ងកអនកមនិ

ចាាំបាច់ន វ្ ើអវ ើនទ។ ព្បសិននបើនល្ងកអនកមិនន វ្ ើការ

ផ្លៃ ស់បត រូ ន ោះនល្ងកអនកនងឹ្បនតចោុះន ម្ ោះកន ុង្

ន្្នការរបស់ពួ្កនយើង្នដាយសវ ័យព្បវតិត។ 

ព្បសិននបើ នល្ងកអនកសនព្មចនៅនេើការ

ធា រ៉ា ប់រង្ ន្េង្ ដថ្ទនទៀតនងឹ្បាំនព្ញ

តព្មូវការរបសអ់នកបានេអជាង្ ន ោះនល្ងកអនក

អាចចាកនចញពី្ន្្នការរបស់ពួ្កនយើង្ បាន 

(សូមនមើេន្ ន្ក E3 សព្ ប់ព័្ត ៌នបន្នថម)។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកចាកនចញពី្ន្្នការរបស់

ពួ្កនយើង្ ន ោះការធា រ៉ា បរ់ង្ងមអីនកនឹង្ចាប់

គិតនៅថ្ងៃទីមួយថ្នន្ខប ទ ប។់ សូមនមើេន្ ន្ក 

E3 ទាំព័្រទី 11-12 នដើមបីសិកាបន្នថមអាំពី្ជនព្មើស

ន្េង្ៗរបស់អនក។ 
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1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 8 

? 
 

D. ការផ្លា ស់រត រូអ្តែប្របយជន ៍សប្មារ់ឆ្ន ំបប្កាយ 

D1. ការផ្លា ស់រត រូអ្តែប្របយជន៍ សប្មារ់បសវាន្ថទសុំខភាព 

នយើង្កាំពុ្ង្ផ្លៃ សប់ត រូការធា រ៉ា បរ់ង្របស់ពួ្កនយើង្សព្ បន់សវាន្ងទ ាំសខុភាព្ជាក់ល្ងក់សព្ បន់ៅ

ឆ្ន ាំនព្កាយ។ តារង្ខាង្នព្កាមននោះនរៀបរប់អាំពី្ការផ្លៃ សប់ដ រូទ ាំង្ននោះ។ 

  



នសចកត ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសព្ ប់ឆ្ន ាំ 2021 របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

 H9576_AnnualNotice2021 

 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 9 

? 
 

 ឆ្ន ំ 2020 (ឆ្ន ំបនេះ) ឆ្ន ំ 2021 (ឆ្ន ំបប្កាយ) 

បសវាសុខភាពតាមែទេះន្ដលមាន

ជំនាញ 

មិនតព្មូវឱយ នការអនញុ្ជា តនទ។ តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត។ 

បសវាពាបាលជំងឺពីខាងបប្ៅបោ

យអ្នកអាជីព 

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត

ប ទ ប់ពី្ការវាយតថ្មៃ និង្

បានជួបគ្នន ចាំនួន 8 នេើក។ 

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត។ 

ន្្នការនងឹ្រ៉ាប់រង្នេើការនៅជួ

បអនកជាំង្ឺពី្ខាង្នព្ៅ

សរុបចាំនួន 24នេើក សព្ ប់

ការព្ាបាេជាំង្ឺពី្អនកអាជីព្។ 

បសវាពាបាលជំងឺន្ែនករាងកាយ 

និងការនិយយពីខាងបប្ៅ 

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត

ប ទ ប់ពី្ការវាយតថ្មៃ និង្

បានជួបគ្នន ចាំនួន 8 នេើក។ 

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត។ 

ន្្នការនងឹ្រ៉ាប់រង្នេើការនៅជួ

បអនកជាំង្ឺខាង្នព្ៅសរុបចាំនួន 

24 នេើក សព្ ប់

ការព្ាបាេនដាយចេ  និង្

ការនៅជួបអនកជាំង្ខឺាង្នព្ៅ

សរុបចាំនួន 24 

នេើកសព្ បក់ារព្ាបាេនដាយ

ការនិោយ។ 

ការែគត់ែគង់ 

និងបសវាសប្មារ់ជំងឺទឹកបនាម

ន្ែែម 

មិនតព្មូវឱយ នការអនញុ្ជា តនទ

សព្ ប់បនទោះមជ ុេនតសតជាតសិក រន្ដ

េមិនចូេចតិតនៅតាមឱសងសាថ

ននទ។  

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តសព្ 

ប់បនទ ោះមជ ុេនតសតជាតិសក រន្ដេមិ

នចូេចិតតនៅតាមឱសងសាថ ន

នទ។ 

អ្តថ ប្របយជន៍ររស់ telehealth 

(បសវាសុខភាពតាមទូរស័ពទ  

ឬព័ត៌មានបអ្ ិចប្តនិូក) 

មិន ន

នព្ៅការសនព្ងាគ ោះអាសននសែព័្នធ  

អតថ ព្បនោជនរ៍បស់ telehealth 

នទ។  

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា ត។ 

អាចនឹង្ នអតថ ព្បនោជនជ៍ា

អតថ ព្បនោជនរ៍បស់ telehealth។  

 
  



នសចកត ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសព្ ប់ឆ្ន ាំ 2021 របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

 H9576_AnnualNotice2021 

 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 10 

? 
 

D2. ការផ្លា ស់រត រូចំប េះការធានារា៉ា រ់រងថាន មំានបវជជរញ្ជជ  

ការផ្លា ស់រត រូចំប េះរញ្ជ ីថាន  ំ

បានន វ្ ើបចច ុបបននភាព្បញ្ជថី្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្ ននៅនេើនគែទាំព័្ររបស់ពួ្កនយើង្គ ឺ

www.nhpri.org/INTEGRITY។ នល្ងកអនកកអ៏ាចទូរសព្ទនៅកានន់សវាបនព្មើស ជកិនេខទូរសព្ទ  
1-844-812-6896 សព្ ប់ព័្ត ៌នថ្ន ាំន្ដេបានន វ្ ើបចច ុបបននភាព្ឬ សាកសួរមកពួ្កនយើង្ នដើមបឱីយន្ញើ 

បញ្ជ ីថ្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្នៅតាមថ្ព្បសណីយជូ៍ននៅនល្ងកអនក។ 

នយើង្បានផ្លៃ សប់ត រូបញ្ជថី្ន ាំរបសពួ់្កនយើង្ន្ដេរប់បញ្ច េូទ ាំង្ការផ្លៃ សប់ត រូថ្ន ាំន្ដេនយើង្ធា រ៉ា បរ់ង្ និង្

ការផ្លៃ ស់បត រូចាំន ោះការដាកក់ាំែតិនេើការធា រ៉ាប់រង្របសពួ់្កនយើង្ចាំន ោះថ្ន ាំជាកល់្ងកមួ់យចាំនួន។  

សូមពិ្និតយបញ្ជ ីថ្ន ាំ បដើមបីធានាឱយប្បាកដថាថាន រំរស់អ្នកនឹងប្តវូរា៉ា ររ់ងបៅឆ្ន ំបប្កាយ នែើយនិង្នដើមបីដងឹ្ថ្

នតើ នឹង្ នការដាក់កាំែតិ ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។  

ព្បសិននបើនល្ងកអនករង្្េប៉ោោះ េន់ដាយសារន្តការផ្លៃ ស់បត ូរការធា រ៉ា បរ់ង្ថ្ន ាំ នយើង្សូមនេើកទឹកចតិត

នល្ងកអនកឱយ៖ 

 ន វ្ ើការជាមួយនងឹ្អនក ត្េ់នសវារបសអ់នក (ឬអនកនចញនវជជបញ្ជជ ន្េង្នទៀត) នដើមបីន្សវ ង្រក

ថ្ន ាំន្េង្ន្ដេនយើង្រ៉ា បរ់ង្។  

o នល្ងកអនកអាចនៅទូរសព្ទមកន្ ន្កនសវាបនព្មើស ជិក នេខ 1-844-812-6896 នដើមបី

នសន ើសុាំបញ្ជ ីថ្ន ាំ ន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្ សព្ បព់្ាបាេសាថ នភាព្ជាំង្ឺដូចគ្នន ។  

o បញ្ជ ីននោះអាចជួយអនក ត្េ់នសវារបស់អនកឱយន្សវង្រកថ្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា់ បរង្ ន្ដេ

អាច នព្បសិទិធភាព្ចាំន ោះអនក។ 

 ន វ្ ើការជាមួយនងឹ្អនក ត្េ់នសវារបសអ់នក (ឬអនកនចញនវជជបញ្ជជ ន្េង្នទៀត) នែើយ

នសន ើសុាំន្្នការ នដើមបីន វ្ ើករណីនេើកន្េង្នដើមបរី៉ា បរ់ង្នេើថ្ន ាំ។  

o នល្ងកអនកអាចនសន ើសុាំករណីនេើកន្េង្ឱយបានមនុឆ្ន ាំនព្កាយ 

នែើយនយើង្នងឹ្ន ៃ្ ើយតបការនសន ើរសុាំរបសអ់នកកន ុង្រយៈនព្េ 72 ន ៉ោ ង្ 

ប ទ ប់ពី្នយើង្ទទួេបានការនសន ើសុាំរបសអ់នក (ឬរបាយការណ៍

គ្នាំព្ទរបស់អនកនចញនវជជបញ្ជជ របស់អនក)។  

o នដើមបីន្សវ ង្យេ់ចាំន ោះអវ ើ ន្ដេនល្ងកអនកព្តវូន្តន វ្ ើនដើមបីនសន ើសុាំករណីនេើកន្េង្ 

សូមនមើេជាំពូ្ក 9 ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជិក ឆ្ន ាំ 2021 ឬនៅទូរសព្ទនៅកាន់នសវា

បនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896។  

o ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការជាំនួយកន ុង្ការនសន ើរសុាំករណីនេើកន្េង្ នល្ងកអនកអាចទក់

ទង្នៅន្ ន្កនសវាបនព្មើអតងិជិន ឬអនកព្គបព់្គង្ការន្ងទ ាំរបសអ់នក។ សូមនមើេជាំពូ្ក 

2 និង្ជាំពូ្ក 3 ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជិក 

នដើមបីន្សវ ង្យេ់បន្នថមអាំពី្រនបៀបទក់ទង្នៅកានអ់នកព្គបព់្គង្ការន្ងទ ាំរបស់អនក។  

  



នសចកត ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសព្ ប់ឆ្ន ាំ 2021 របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

 H9576_AnnualNotice2021 

 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 11 

? 
 

 នសន ើសុាំន្្នការធា រ៉ាប់រង្នេើការ គ្ត់្ គង្ថ់្ន ាំបនណ្តត ោះអាសនន។  

o កន ុង្សាថ នភាព្ខៃ ោះ នយើង្នឹង្ធា រ៉ាប់រង្នៅនេើការ គ្ត់្ គង្ថ់្ន ាំជារបណាដ េះអាសនន

កន ុង្រយៈនព្េ 90 ថ្ងៃដាំបូង្តាមឆ្ន ាំព្បតទិិន។  

o ការ គ្ត់ គ្ង្ប់នណ្តត ោះអាសននននោះនងឹ្ នរែូតដេក់៖ 

o ការ គ្ត់ គ្ង្រ់យៈនព្េ 30 ថ្ងៃ ព្បសិននបើនល្ងកអនកមនិរស់នៅកន ុង្មណឌេ

ន្ងទ ាំរយ:នព្េយូរ 

o ការ គ្ត់ គ្ង្រ់យៈនព្េ 31 ថ្ងៃ ព្បសិននបើនល្ងកអនករសន់ៅកន ុង្មណឌេ

ន្ងទ ាំរយ:នព្េយូរ 

o ការ គ្ត់ គ្ង្រ់យៈនព្េ 90 ថ្ងៃសព្ បថ់្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្នដាយ Medicaid។  

(នដើមបីន្សវង្យេ់បន្នថមនទៀតថ្នតើនព្េណ្តនល្ងកអនកអាចទទួេបានការ គ្ត់្ គង្់ប

នណ្តត ោះអាសនន  និង្រនបៀបនសន ើសុាំជាំនួយមួយ សូមនមើេជាំពូ្កទ ី5 

ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិរបស់អនក)  

o នៅនព្េនល្ងកអនកទទួេបាននសវា គ្ត់ គ្ង្ថ់្ន ាំបនណ្តត ោះអាសនន ន ោះនល្ងកអនកគួរន្ត

និោយជាមួយអនក ត្េ់នសវារបស់អនក នដើមបនី វ្ ើការសនព្មចចិតតថ្នតើនងឹ្ព្តូវន វ្ ើអវ ើខៃោះ 

នៅនព្េនល្ងកអនកអស់ស ា រៈ គ្ត់ គ្ង្ប់នណ្តត ោះអាសនន។ 

នល្ងកអនកកអ៏ាចបត ូរនៅថ្ន ាំន្េង្ ន្ដេរ៉ា បរ់ង្នដាយន្្នការ ឬនសន ើសុាំន្្ន

ករណីនេើកន្េង្សព្ បន់ល្ងកអនក និង្រ៉ា បរ់ង្នៅថ្ន ាំ នព្េបចច ុបបននរបស់អនក។ 

ការផ្លា ស់រដ រូថ្ថាចំណាយបៅបលើថាន មំានបវជជរញ្ជជ   

គ្នម នការផ្លៃ ស់បត ូរចាំន ោះអតថព្បនោជន ៍ឬចាំនួនព្បាក់ន្ដេអនកបង្ន់េើថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ កន ុង្ឆ្ន ាំ 2021។ 

សូមអានព័្ត៌ នបន្នថមខាង្នព្កាមអាំពី្ការធា រ៉ា បរ់ង្នេើថ្ងៃថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ របសអ់នក។ 

តារង្ខាង្នព្កាមបងាា ញពី្ថ្ងៃចាំណ្តយរបសអ់នកសព្ ប់ថ្ន ាំកន ុង្កព្មតិថ្ន ាំនីមួយៗថ្នថ្ន ាំទ ាំង្3 កព្មតិ។  

 



នសចកត ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសព្ ប់ឆ្ន ាំ 2021 របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 
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 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 12 

? 
 

 ឆ្ន ំ 2020 (ឆ្ន ំបនេះ) ឆ្ន ំ 2021 (ឆ្ន ំបប្កាយ) 

ថាន កំន ុងកប្មិតទី 1 

(ថ្ន ាំទូនៅ)  

ថ្ងៃចាំណ្តយសព្ បក់ារ គ្ត់្ គង្់ថ្ន ាំ

កន ុង្កព្មិតទ ី1 ន្ដេទទួេពី្ឱសង

សាថ នកន ុង្បណ្តត ញ សព្ ប់

រយៈនព្េមួយន្ខ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គ ឺ$0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គឺ $0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

ថាន កំន ុងកប្មិតទី 2 

(ថ្ន ាំន្ដេ នយនីោ)  

ថ្ងៃចាំណ្តយសព្ បក់ារ គ្ត់្ គង្់ថ្ន ាំ

កន ុង្កព្មិតទ ី2 ន្ដេទទួេពី្ឱសង

សាថ នកន ុង្បណ្តត ញ សព្ ប់

រយៈនព្េមួយន្ខ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គ ឺ$0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គឺ $0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

ថាន កំន ុងកប្មិតទី 3 

(ការនចញនវជជបញ្ជជ ន្ដេមនិន្មនជា 

Medicare 

និង្ថ្ន ាំន្ដេតថ្មៃគ្នម នការនដាោះដូរ 

(Over-the-Counter, OTC))  

ថ្ងៃចាំណ្តយសព្ បក់ារ គ្ត់្ គង្់ថ្ន ាំ

កន ុង្កព្មិតទ ី3 ន្ដេទទួេពី្ឱសង

សាថ នកន ុង្បណ្តត ញ សព្ ប់

រយៈនព្េមួយន្ខ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គ ឺ$0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

តថ្មៃរមួចាំ ន្ណករបសអ់នក

សព្ ប់ការ គ្ត់្ គង្រ់យៈនព្េ

មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) គឺ $0 កន ុងមួយ

បវជជរញ្ជជ ។ 

  



នសចកត ីជូនដាំណឹង្ព្បចាាំឆ្ន ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសព្ ប់ឆ្ន ាំ 2021 របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 
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 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 
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E. របរៀរបប្ជើសយកន្ែនការមួយ  

E1. របរៀររនតការរកាកន ុងគបប្មាងររស់ពួកបយើង  

នយើង្សង្ឃឹមថ្នឹង្បនត រកានល្ងកអនកជាស ជកិរបសពួ់្កនយើង្នៅឆ្ន ាំនព្កាយ។ 

នល្ងកអនកមនិចាាំបាចន់ វ្ ើអវ ើទ ាំង្អស ់នដើមបីបនត រកានៅកន ុង្ន្្នការសខុភាព្របសអ់នកនទ។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកមិនផ្លៃ ស់បត ូរនៅជាន្្នការ Medicare Advantage ផ្លៃ ស់បត រូនៅជា Original Medicare 

ចុោះន ម្ ោះចូេនៅកន ុង្ន្្នការ Medicare ន្ ន្ក D ឬដកន ម្ ោះនចញពី្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

នែើយនិង្ចោុះន ម្ ោះនៅកន ុង្ថ្ងៃសព្ បន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, FFS) សព្ ប់

អតថ ព្បនោជន ៍Medicaid របស់អនក ន ោះនល្ងកអនកនឹង្បនត រកានៅចោុះន ម្ ោះនដាយសវ ័យព្បវតត ិជាស ជិក

របស់ន្្នការរបសពួ់្កនយើង្សព្ បឆ់្ន ាំ 2021។ 

E2. របរៀរផ្លា ស់រត រូន្ែនការ 

នៅកន ុង្អាំ ុង្ឆ្ន ាំ នល្ងកអនកអាចបញ្ច បស់ ជកិភាព្របសអ់នកនៅនព្េណ្តកប៏ាន នដាយ

ការដកន ម្ ោះនចញពី្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY និង្ការចុោះន ម្ ោះចូេនៅកន ុង្ន្្នការ 

Medicare Advantage ន្េង្នទៀតនដាយបត រូនៅ Original Medicare ឬការចុោះន ម្ ោះចូេនៅកន ុង្ន្្នការ 

Medicare ន្ ន្ក D និង្ការចុោះន ម្ ោះនៅកន ុង្ថ្ងៃសព្ បន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, 

FFS) សព្ ប់អតថ ព្បនោជន៍ Medicaid របស់អនក។ 

E3. ការចកបចញពីអ្ងគការ Neighborhood INTEGRITY 

កាេណ្តនល្ងកអនកនៅន្តទទួេបានសិទធពីិ្ Medicare និង្ Medicaid ន ោះនល្ងកអនកអាចចាកនចញពី្

អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នែើយនិង្នៅបនតទទួេបានអតថ ព្បនោជនរ៍បស ់Medicare និង្ 

Medicaid របស់អនកដន្ដេ។  

នល្ងកអនកនងឹ្នៅន្តទទួេបានអតថ ព្បនោជនរ៍បស ់Medicaid របស់អនកនដាយផ្លទ េ់ពី្នវជជបណឌ ិត 

និង្អនក ត្េន់សវាដថ្ទនទៀត។ ននោះនៅថ្ថ្ងៃសព្ បន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, 

FFS)។ 

 នវ ិ្ ីបីោ៉ោ ង្ ន្ដេនល្ងកអនកអាចទទួេបានអតថ ព្បនោជនរ៍បស់ Medicare របស់អនក៖ 
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1. បោកអ្នកអាចរត រូបៅ៖ 

ន្ែនការសុខភាពMedicare មួយមានដូច

ជាន្ែនការ Medicare Advantage ឬ

កមម វធីិន្ថទរំមួរញ្ច ូលប្គរយ់៉ា ងសប្មារ់

មនុសសចស់ (Program of All-inclusive 

Care for the Elderly, PACE) 

បនេះគឺជាអ្វ ើន្ដលប្តវូបធវើ៖ 

សូមទូរសព្ទនៅកាន ់Medicare តាមរយៈនេខ  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាា ែ៍។ អនកនព្បើ 

TTY គួរន្តនៅទូរសព្ទនៅកាន់នេខ 1-877-486-

2048 នដើមបីចុោះន ម្ ោះន្ត

កន ុង្គនព្ ង្សខុភាព្របសក់មមវ ិ្  ីMedicare ងម ី

ប៉ោុនណ្តណ ោះ។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការជាំនួយ ឬព័្ត៌ ន

បន្នថម៖  

 នៅទូរសព្ទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនេខ 1-

401-462-4444 (TTY 711)។  

ពួ្កនគនឹង្បញ្ជ នូនល្ងកអនកនៅអនក ត្េ់ព្បកឹា

ខាង្កមម វ ិ្ ីជាំនួយធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្រដឋ 

(State Health Insurance Assistance 

Program, SHIP)។ 

នល្ងកអនកនងឹ្ព្តូវេុបន ម្ ោះនចញពី្អង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ

នព្េការធា រ៉ា បរ់ង្របស់ងមរីបស់អនកចាបន់ ត្ ើម។ 
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2. បោកអ្នកអាចរត រូបៅ៖ 

Original Medicare 

ជាមួយនឹងន្ែនការថាន មំានបវជជរញ្ជជ ររស់ 

Medicare ោច់បោយន្ ក  

បនេះគឺជាអ្វ ើន្ដលប្តវូបធវើ៖ 

សូមទូរសព្ទនៅកាន ់Medicare តាមរយៈនេខ 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាា ែ៍។ អនកនព្បើ 

TTY គួរន្តនៅទូរសព្ទនៅកាន់នេខ 1-877-486-

2048។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការជាំនួយ ឬព័្ត៌ ន

បន្នថម៖  

 នៅទូរសព្ទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនេខ  
1-401-462-4444 (TTY 711)។  

ពួ្កនគនឹង្បញ្ជ នូនល្ងកអនកនៅអនក ត្េ់ព្បកឹា

ខាង្កមម វ ិ្ ីជាំនួយធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្រដឋ 

(State Health Insurance Assistance 

Program, SHIP)។ 

នល្ងកអនកនងឹ្ព្តូវេុបន ម្ ោះនចញពី្អង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ

នព្េការធា រ៉ា បរ់ង្ Original Medicare របស់

អនកចាប់ន ត្ ើម។ 
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3. បោកអ្នកអាចរត រូបៅ៖ 

Original Medicare 

ន្ដលគ្មម នន្ែនការថាន មំានបវជជរញ្ជជ ររស់ 

Medicare ោច់បោយន្ ក 

សមាគ ល់៖ ព្បសិននបើនល្ងកអនកបត រូនៅ

ន្្នការ Original Medicare នែើយមិនចុោះ

ន ម្ ោះនៅកន ុង្ន្្នការថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ របស ់

Medicare ដាច់នដាយន្ កន ោះ Medicare 

អាចចុោះន ម្ ោះនល្ងកអនកនៅកន ុង្ន្្នការថ្ន ាំ 

នេើកន្េង្ន្តនល្ងកអនកព្បាបន់ៅ Medicare 

ថ្នល្ងកអនកមនិចង្ចូ់េរមួនទ។  

នល្ងកអនក

គួរន្តនបាោះបង្់នចាេការធា រ៉ា បរ់ង្ថ្ន ាំ 

ននវជជបញ្ជជ ន្តកន ុង្ករណីនបើនល្ងកអនក ន

ការធា រ៉ា បរ់ង្ថ្ន ាំពី្ព្បភព្ន្េង្មួយនទៀត 

ដូចជានិនោជក ឬ សែជីព្។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនក នសាំណួរអាំពី្ថ្ 

នតើនល្ងកអនកព្តូវការការធា រ៉ា បរ់ង្នេើថ្ន ាំ 

សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់ POINT 

តាមរយៈនេខ 1-401-462-4444 (TTY 

711)។  

ពួ្កនគនឹង្បញ្ជ នូនល្ងកអនកនៅអនក ត្េ់ព្បឹ

កាខាង្កមមវ ិ្ ជីាំនួយធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្

រដឋ (SHIP)។ 

បនេះគឺជាអ្វ ើន្ដលប្តវូបធវើ៖ 

សូមទូរសព្ទនៅកាន ់Medicare តាមរយៈនេខ 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាា ែ៍។ អនកនព្បើ 

TTY គួរន្តនៅទូរសព្ទនៅកាន់នេខ  

1-877-486-2048។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការជាំនួយ ឬព័្ត៌ ន

បន្នថម៖  

 នៅទូរសព្ទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនេខ 

1-401-462-4444 (TTY 711)។  

ពួ្កនគនឹង្បញ្ជ នូនល្ងកអនកនៅអនក ត្េ់ព្បឹ

កាខាង្កមមវ ិ្ ជីាំនួយធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្រ

ដឋ (State Health Insurance Assistance 

Program, SHIP)។ 

នល្ងកអនកនងឹ្ព្តូវេុបន ម្ ោះនចញពី្អង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY នដាយសវ ័យព្បវតិត នៅ

នព្េការធា រ៉ា បរ់ង្ Original Medicare របស់

អនកចាប់ន ត្ ើម។ 

F. របរៀរទទួលបានជនួំយ 

F1. ទទួលបានជំនួយពីអ្ងគការ Neighborhood INTEGRITY 

 នសាំណួរឬនទ? នយើង្នៅទីននោះនដើមបី ត្េជ់ាំនួយ។ សូមនៅទូរសព្ទនៅកានន់្ ន្កនសវាបនព្មើស ជិកតាម

នេខ1-844-812-6896 (TTY ន្តប៉ោុនណ្តណ ោះ សូមនៅទូរសព្ទនៅកានន់េខ 711)។ 

នល្ងកអនកអាចនៅទូរសព្ទមកកានពួ់្កនយើង្បានតាមរយៈនេខ ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច 

ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ល្ងៃ ចនៅថ្ងៃនៅរ។៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ ៍ថ្ងៃអាទិតយ 

និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្ព្តូវន្ញើសារបាន។ 

នយើង្នឹង្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ 
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បសៀវបៅ ន្ណនាសំមាជិក ឆ្ន ំ 2021ររស់អ្នក 

នសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិឆ្ន ាំ 2021 គជឺានសចកតបីរោិយេមអតិតាមចាប់អាំពី្អតថព្បនោជន៍

ថ្នន្្នការរបសអ់នក។ នសៀវនៅននោះ ននសចកតេីមអ ិតអាំពី្អតថព្បនោជនន៍ៅឆ្ន ាំនព្កាយ។ នសៀវនៅននោះ

ព្នយេ់អាំពី្សិទិធ និង្វវធិាន ន្ដេនល្ងកអនកព្តវូអនុវតតតាម នដើមបីទទួេបាននសវានងិ្ថ្ន ាំ ននវជជបញ្ជជ  ន្ដេ

បានធា រ៉ា បរ់ង្។  

នសៀវនៅន្ណ ាំ ស ជកិ ឆ្ន ាំ 2021 នឹង្ ននៅព្តឹមថ្ងៃទ ី15 

ន្ខតុល្ង។ឯកសារចាបច់មៃង្ថ្ននសៀវនៅន្ណ ាំស ជកិ ឆ្ន ាំ 2021 គឺន្តង្ន្តអាចរកបាននៅនេើ

នគែទាំព័្ររបសពួ់្កនយើង្ជានចិចគឺ www.nhpri.org/INTEGRITY។ នល្ងកអនកកអ៏ាចទូរសព្ទនៅកាន់

នសវាបនព្មើស ជកិនេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896 នដើមបីសាកសួរពួ្កនយើង្ នដើមបីឱយន្ញើនសៀវនៅន្ណ ាំ

ស ជិក ឆ្ន ាំ 2021 នៅតាមថ្ព្បសណីយជូ៍ននៅនល្ងកអនក។ 

បគហទំព័រររស់ពួកបយើង 

នល្ងកអនកកអ៏ាចចូេនមើេនគែទាំព័្រពួ្កនយើង្តាមរយៈនគែទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

សូមរំេឹកថ្ នគែទាំព័្ររបស់ពួ្កនយើង្ នព័្ត ៌នងម ីៗ បា្ំ ុតអាំពី្បណ្តត ញអនក ត្េន់សវា និង្ឱសងសាថ ន 

(បញ្ជ ីន ម្ ោះអនក ត្េ់នសវា និង្ឱសងសាថ ន) និង្បញ្ជ ីថ្ន ាំរបស់ពួ្កនយើង្ (បញ្ជ ីថ្ន ាំន្ដេបានធា រ៉ា បរ់ង្)។ 

F2. ការទទួលបានជំនួយពីអ្នតរការ ើចុេះប ម្ េះររស់រដឋ 

នល្ងកអនកអាចនៅទូរសព្ទនៅកាន់ន្ខេទូរសព្ទចោុះន ម្ ោះន្្នការ Medicare-Medicaid តាមរយៈនេខទូរសព្ទ 

1-844-602-3469 ថ្ងៃច័នទ  - ថ្ងៃសុព្ក ន ៉ោ ង្ 8:00 ព្ពឹ្ក - 6:00 ល្ងៃ ច។ អនកនព្បើ TTY គួរន្តទូរសព្ទនៅកាន់

នេខ 711 បាន។ 

F3. ការទទួលជំនួយពីអ្នកតស ូ មតិន្ែនកន្ថទសុំខភាពររស់ RIPIN 

RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមម វ ិ្ ី ombudsman ន្ដេអាចជួយនៅដេន់ល្ងកអនកបាន 

ព្បសិននបើនល្ងកអនក នបញ្ជា ជាមួយនងឹ្អង្គការអនកជតិខាង្ Neighborhood INTEGRITY។ នសវាថ្ន

ការោិេ័យគ្នាំ រន្ ន្កចាប ់ombudsman គឺឥត នគតិថ្ងៃនទ។ 

 RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមម វ ិ្ ី ombudsman ន្ដេន វ្ ើការជាអនកតស ូមតិ

ជាំនួសឱយនល្ងកអនក។ ពួ្កនគអាចន ៃ្ ើយសាំណួរ   ព្បសិននបើនល្ងកអនក នបញ្ជា  

ឬ កយបណត ឹង្នែើយអាចជួយនល្ងកអនកឱយយេ់ពី្អវ ើន្ដេព្តវូន វ្ ើ។ 

 RIPIN Healthcare Advocate ធា ឱយព្បាកដថ្ នល្ងកអនកទទួេបានព័្ត ៌ន

ន្ដេទក់ទង្នៅនងឹ្សទិធិ និង្ការការ ររបសអ់នក និង្រនបៀប ន្ដេនល្ងកអនកអាច

នដាោះព្សាយនូវរេ់ការព្ពួ្យបារមារបសអ់នក។ 

 The RIPIN Healthcare Advocate មិនជាប់ ក់ព័្នធនឹង្ពួ្កនយើង្ឬព្កមុែ នុធា រ៉ា ប់

រង្ ឬន្្នការសុខភាព្ណ្តមួយនទ។ នេខទូរសព្ទសព្ ប់ទក់ទង្នៅ RIPIN Healthcare 

Advocate គ ឺ1-855-747-3224 (TTY 711)។  
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ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 18 

? 
 

F4. ការទទួលបានជំនួយពីកមម វធីិជំនួយធានារា៉ា រ់រងសុខភាពរដឋ (SHIP)។ 

នល្ងកអនកកអ៏ាចនៅទូរសព្ទនៅកាន់កមមវ ិ្ ីជាំនួយធា រ៉ា បរ់ង្សុខភាព្រដឋ (State Health Insurance 

Assistance Program, SHIP)បាន្ង្ន្ដរ។ នៅកន ុង្ Rhode Island កមម វ ិ្ ី SHIP គឺព្តូវបាននៅថ្ 

POINT។ អនកព្បឹកានោបេ ់SHIP អាចជួយនល្ងកអនកឱយយេ់ពី្ន្្នការ Medicare-Medicaid របស់អនក 

និង្ជនព្មើសន្្នការន្េង្នទៀត។ SHIP មិនជាប់ ក់ព័្នធនឹង្ពួ្កនយើង្ឬព្កមុែ នុធា រ៉ា បរ់ង្ ឬ

ន្្នការសខុភាព្ណ្តមួយនទ។ SHIP បានបណត ុ ោះបណ្តត េអនកព្បកឹានោបេ់នៅព្គប់រដឋទ ាំង្អស់ នែើយការ

ត្េន់សវា គឺនដាយឥតគិតថ្ងៃនទ។ នៅ Rhode Island 

អនកអាចទទួេបានការបញ្ជ នូនៅកានអ់នកព្បកឹានោបេ់របសក់មមវ ិ្  ីSHIP ្ង្ន្ដរ 

នដាយនៅទូរសព្ទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។ 

F5. ការទទួលបានជំនួយពី Medicare 

នដើមបីទទួេបានព័្ត ៌ននដាយផ្លទ េ់ពី្ Medicare ន ោះនល្ងកអនកអាចនៅទូរសព្ទតាមរយៈនេខ 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227) រយៈនព្េ 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ែ៍។ អនកនព្បើ TTY 

គួរន្តនៅទូរសព្ទនៅកានន់េខ 1-877-486-2048។  

បគហទំព័រររស់ Medicare 

នល្ងកអនកអាច ចូេនៅនមើេនគែទាំព័្ររបស ់Medicare (www.medicare.gov)។ ព្បសិននបើនល្ងកអនកនព្ជើស

នរ ើសយកដកន ម្ ោះនចញពី្ន្្នការ Medicare - Medicaid នែើយចុោះន ម្ ោះកន ុង្ន្្នការ Medicare 

Advantage មួយ នគែទាំព័្រ Medicare  នព័្ត៌ នអាំពី្ថ្ងៃចាំណ្តយ ការធា រ៉ាប់រង្ និង្ចាំណ្តតថ់្ន ក់

គុណភាព្ នដើមបីជួយអនកនព្បៀបន្ៀបនៅនេើ Medicare Advantage ន្េង្នទៀត។ នល្ងកអនកអាចរកបាន

ព័្ត៌ នពី្ន្្នការ Medicare Plan ន្េង្ៗ ន្ដេ នកន ុង្តាំបនរ់បស់អនក នដាយនព្បើព្បាសM់edicare 

Plan Finder នៅនេើនវបសាយ Medicare។ (នដើមបីនមើេព័្ត ៌នអាំពី្ន្្នការ សូមចូេនៅនគែទាំព័្រ 

www.medicare.gov នែើយចុចនេើ “Find plans។”) 

Medicare & អ្នកឆ្ន ំ 2021 

នល្ងកអនកអាចអាននសៀវនៅន្ណ ាំអាំពី្ Medicare & អនកឆ្ន ាំ 2021។ នរៀង្រេ់ឆ្ន ាំកនង្រដូវសៃ ឹកនឈើព្ជោុះ កូន

នសៀវនៅននោះ ព្តូវបានន្ញើតាមនសវាន្ញើសាំបពុ្តនៅមនសុេន្ដេ នន្្នការ Medicare។ នសៀវនៅ ន

នសចកត ីសនង្ខបអាំពី្អតថព្បនោជន ៍Medicare សិទិធ និង្កិចចការ រ និង្ចនមៃ ើយចាំន ោះសាំណួរ ន្ដេនគសួរ

ញឹកញាប់អាំពី្ Medicare។  

ព្បសិននបើនល្ងកអនកគ្នម នចាបច់មៃង្ថ្នកូននសៀវនៅននោះនទ នល្ងកអនកអាចទទួេវាបាននៅ

នេើនគែទាំព័្ររបស ់Medicare (www.medicare.gov/) ឬតាមរយៈការនៅទូរសព្ទនៅកានន់េខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ែ។៍ អនកនព្បើ TTY គួរ

ន្តនៅទូរសព្ទមកកានន់េខ 1-877-486-2048។ 

F6. ការទទួលបានជំនួយពី Rhode Island Medicaid 

សព្ ប់សាំណួរ  អាំពី្ជាំនួយ ន្ដេអនកទទួេពី្ Medicaid សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន ់Rhode Island 

Medicaid នៅមជឈមណឌេ DHS Call Center តាមនេខ 1-855-697-4347។ 

  

http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/
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 បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/4/20 

ប្រសិនបរើបោកអ្នកមានសំណួរ សូមនៅទូរសព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 

1-844-812-6896 និង្ 711, ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 

12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក ន ោះនល្ងកអនកអាចនងឹ្

ព្តូវន្ញើសារបាន។ នយើង្នងឹ្ការនៅទូរសព្ទនៅកានន់ល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃន វ្ ើការប ទ ប។់ ទូរសព្ទមកនេខននោះ 

គឺឥតគិតថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេនៅនមើេ www.nhpri.org/INTEGRITY. 19 

? 
 

F7. បដើមបីទទួលបានជំនួយពីអ្ងគការន្កលមែគុណភាពររស់ Rhode Island (QIO)  

នៅកន ុង្ Rhode Island អង្គការន្កេមអគុណភាព្ (Quality Improvement Organization, QIO) 

ព្តូវបាននគនៅថ្ KEPRO។ អង្គការ QIO គឺជាព្កមុនវជជបណឌ ិត 

និង្អនកវជិាជ ជីវន្ងទ ាំសខុភាព្ន្េង្នទៀតន្ដេបានបង្់ នដាយរដាឋ ភិបាេសែព័្នធ ។ 

អនកជាំ ញទាំង្ននោះមនិន្មនសថ តិនៅន្្នការរបស់នយើង្ខុ្ាំនទ។ Medicare បង្់ថ្ងៃឱយពួ្កនគមកពិ្នតិយ 

និង្សែការជាមួយ Medicare នដើមបីន វ្ ើឱយគណុភាព្ន្ងទ ាំសុខភាព្ព្េរដឋ នសភាព្កាន់ន្តេអ ព្បនសើរ។ 

KEPRO នឹង្ ត្េ់ការពិ្នតិយន ើង្វញិឯករជយថ្នតើវាសមព្សបតាមនវជជសាស្តសត  ឬក៏អត់នបើនយើង្ខុ្ាំ

បញ្ច ប់ការធា រ៉ាប់រង្នេើនសវារបស់អនក។ នៅទូរសព្ទនៅនេខ 1-888-319- 8452 (TTY 1-855-843-4776) 

ន ៉ោ ង្ 9 ព្ពឹ្កដេ់ 5 ល្ងៃ ច នៅថ្ងៃចនទ - ថ្ងៃសុព្ក ន ៉ោ ង្ 11 ព្ពឹ្កដេ់ 3 រនសៀេនៅថ្ងៃនៅរ៍ថ្ងៃអាទិតយ 

និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក។ 

F8. ធនធានបែសងបទៀត  

ការយិល័យ Rhode Island Office of Healthy Aging ជួយ ត្េ់ព័្ត៌ នដេ់មនុសេចាសរ់បស ់Rhode 

Island ព្គួសារ និង្អនកន្ងទ ាំកុ រ។ កមមវ ិ្ ី និង្នសវាមួយចាំនួនរមួបញ្ច េូទ ាំង្ 

ប៉ោុន្នតអាច នបន្នថមនទៀត ចាំន ោះការព្គបព់្គង្ករណី ការ ត្េជ់ាំនួយន្ ន្កកនតត ជាំនួយន្ ន្កចាប ់នសវា 

និង្ជាំនួយការរយៈនព្េន្វង្របស់ Rhode Island Medicaid (Long Term Services and Supports, LTSS) 

និង្រយការណ៍អាំពី្ការរំនល្ងភបាំ នដេម់នសុេចាស់។ នៅទូរសព្ទនៅកាន់នេខ 1-401-462-3000 (TTY 

1-401-462-0740) ន ៉ោ ង្ 8:30 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 4 រនសៀេ ថ្ងៃចនទ  - ថ្ងៃសុព្ក។  

មជឈមណឌ លចារស់ត ីពភីាពពិការ Rhode Island Disability Law Center (RIDLC) 

គឺជាការោិេ័យចាបម់ិនន្សវ ង្រកព្បាក់ចាំនណញឯករជយមួយ ន្ដេបានកាំណត់ថ្ ជាព្បព័្នធការ រ 

និង្តស ូ មតរិបស់សែព័្នធ Rhode Island។ ពួ្កនគជួយ ត្េ់ជាំនួយន្ ន្កចាបន់ដាយឥតគតិថ្ងៃដេជ់នពិ្ការ។ 

នៅទូរសព្ទនៅកានន់េខ 1-401-831-3150 (TTY 1-401-831-5335) ន ៉ោ ង្ 9 ព្ពឹ្ក ដេ់ន ៉ោ ង្ 5 រនសៀេ 

ថ្ងៃចនទ  - ថ្ងៃសុព្ក។  

Crossroads Rhode Island ត្េ់ព័្ត៌ នអាំពី្តថ្មៃ ទ្ោះសមរមយសព្ ប់ព្គួសារនងិ្បគុគេ នសវាអបរ់ំ 

និង្នសវាការងារ បន្នថមនេើ 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ែ៍ ចាំន ោះនសវាសនព្ងាគ ោះប ទ ន។់ 

នៅទូរសព្ទនទកានន់េខ 1-401-521-2255 (TTY 711) 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្ 1 ថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ែ។៍  

United Way of Rhode Island ត្េ់ជូនព័្ត៌ ននដាយឥតគតិថ្ងៃ 

និង្រកាព័្ត៌ នស ៃ តអ់ាំពី្ជាំនួយសព្ បត់ព្មូវការនសវាមនុសេ ដូចជាេាំនៅដាឋ នអាោរ 

និង្ការន្ងទ ាំក ុរ។ នៅទូរសព្ទនៅកានន់េខ 211 ឬ 1-401-444-0600 (TTY 711)។ 


