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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 1 ? 
 

សេចក្ដ ីស ដ្ើម 

ឯកសារននេះ គឺជាការសនង្េបយ៉ោ ង្ខៃ ីអំព្ីអតថ ព្បនយជន៍ និង្នសវានានា ដដេធានារ៉ា ប់រ៉ាង្នោយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ ឯកសារននេះ នរប់បញ្ច េូ

ទងំ្សំណួរ-ចនមៃ ើយ ព្័ត៌ នទំនាក់ទំនង្សំខាន់ៗ នសចកត ីសនង្េបអំព្ីអតថ ព្បនយជន៍ និង្នសវានានា ដដេបានផ្តេ់ជូន 

និង្ព្័ត៌ នអំព្ីសិទធិរបស់អនកដដេជាស ជិករបសអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ ពាកយគនៃ ឹេះ និង្និយមន័យ នតាម

េំោប់អកេរព្កមកន ុង្ជំពូ្កចុង្នព្កាយថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិក។  
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A. នសចកត ីបដិនសធ 

ឯកសារននេះគឺជាការសនង្េបអំព្ីនសវាសុខភាព្នានាដដេធានារ៉ា ប់រ៉ាង្នោយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY សព្ ប់ឆ្ន  ំ2021។ 

ននេះព្ាន់ដតជានសចកត ីសនង្េបដតប៉ោុន ណ្ េះ។ សូមអាន នសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់បញី្្ី់អតថ ព្បនយជន៍នព្ញនេញ។ 

សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ 1-844- 812-6896 ចាប់ពី្ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេន់ ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ថី្ងៃចនទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក 

និង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្ នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទតិយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ 

ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តវូបាននគនៅព្តឡប់មកវញិកន ុង្ថ្ងៃនធវ ើការបនាទ ប់។ អនកនព្បើ TTY គួរដតនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខ 711។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ 

នល្ងកអនកក៏អាចចូេនមើេនសៀវនៅដណនាំស ជិកតាមរយៈនគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY 

 Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan) គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមួយនឹង្ទងំ្កមម វធីិ Medicare និង្កមម វធីិ 

Rhode Island Medicaid នដើមបីផ្តេ់អតថ ព្បនយជន៍ពី្កមម វធីិទងំ្ពី្រននេះដេ់អនកចុេះន ម្ េះនព្បើព្បាស់។ 

ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទងំ្អនកដដេនព្បើធានារ៉ា ប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។ 

 នៅនព្កាមអង្គការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអនកអាចទទួេបាននសវានានារបស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid 

នៅកន ុង្ដផ្នការសុខភាព្ដតមួយ។ នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអំង្គការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្ជួយព្គប់ព្គង្តព្មូវការថ្នការដងទំ

សុខភាព្របស់អនក។   

 ននេះមិនដមនជាបញី្្នព្ញនេញនទ។ ព្័ត៌ នអំព្ីអតថ ព្បនយជន៍ គឺជានសចកត ីសនង្េប 

ប៉ោុដនតមិនបាននរៀបរប់នព្ញនេញអំព្ីអតថ ព្បនយជន៍ទងំ្ព្សងុ្ននាេះនទ។ សព្ បព់្័ត៌ នបដនែម សូមទក់ទង្នៅកាន់ដផ្នការ ឬអាននសៀវនៅដណនាំ

ស ជិក។ 

 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: 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. 

http://www.nhpri.org/INTEGRITY
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 េូ្យក្ចិ តទុ្ក្កក់្៖ របេិនសបើអនក្និយយភាសាដមមរ មានសេវាក្ ម្ជំនួយដែនក្ភាសាសកយ្ិនគិ នលលេរមាប់អនក្។ 

េូ្ទូ្រេ័ពទសៅសេវាេមាជកិ្តា្រយៈសលម 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ពី្ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ ់12 

យប់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅនរៀង្រេ់រនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទតិយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក អនកអាចព្តវូបានសេន ើេុឱំ្បទុ្ក្សារ។ 

ការសៅរបេ់អនក្នងខរ វូបានសគសៅរ ឡប់្ក្វញិក្ន ុខនលៃសធវ ើការបនាទ ប់។ ការទូ្រេ័ពទគឺឥ គិ នលល។ 

 នល្ងកអនកអាចទទួេបានឯកសារននេះនោយឥតគិតថ្ងៃកន ុង្ទព្មង់្នផ្េង្ៗ ដូចជាអកេរព្ុមពធំ អកេរសព្ ប់ជនពិ្ការដននក ឬជាសំនឡង្អូឌីយ៉ោូ ។ 

សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ  1-844-812-6896 , ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ពី្ថ្ងៃចនទ  – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ អនកនព្បើ TTY គួរដតនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខ 711។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ 

 នល្ងកអនកអាចនសន ើសុំឯកសារននេះ និង្ស ា រកន ុង្នព្េអនាគត ជាភាសាដដេនល្ងកអនកចង់្បាន និង្/ឬ ទព្មង់្នផ្េង្នទៀត 

តាមរយៈការនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជកិ។ ននេះព្តវូបាននគនៅថា “ការនសន ើសុំដដេមិនទន់បានន ៃ្ ើយតប” ។ 

នសវាបនព្មើស ជិកនឹង្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការនសន ើសុំអចិថ្្នតយ៍របស់អនកនៅកន ុង្កំណត់ព្តាឯកសារស ជកិ ដូនចនេះនល្ងកអនកអាចទទួេបាន 

ឯកសារនព្េឥឡូវននេះបាន នហើយនិង្នៅនព្េអនាគតជាភាសា និង្/ឬជាទព្មង់្ដដេនល្ងកអនកចង់្បាន។ 

អនកអាចផ្លៃ ស់បត រូឬេុបនចាេសំនណើរដដេមិនទន់ន ៃ្ ើយតបរបស់អនកនៅនព្េ្ក៏បាននោយទូរស័ព្ទនៅដផ្នកនសវាកមមស ជិក។  

 អនកផ្តេ់នសវានព្ៅប ត្ ញ/អនកដដេាម នចុេះកិចចសនា គឺមិន នកាតព្វកិចចកន ុង្ការព្ាបាេស ជិកអង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនទ 

នេើកដេង្ដតសែ ិតនៅកន ុង្សាែ នភាព្ការសនព្ គ្ េះអាសនន។ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅនេខនសវាបនព្មើអតិងិជនរបស់ពួ្កនយើង្ 

ឬនមើេនៅកន ុង្នសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អនក សព្ ប់ព័្ត៌ នបដនែម ដដេរប់បញ្ច េូទងំ្ការដចករំដេកការចំ្យ ដដេយកនៅចំ្ច

ចំនពាេះនសវានានានព្ៅប ត្ ញ។ 
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B. សំណួរ-ចនមៃ ើយ 

នៅខាង្នព្កាមននេះ គឺជាបញី្្តារង្សំណួរ-ចនមៃ ើយ។ 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើន្្នការ Medicare-Medicaid គជឺាអវ ី? ដផ្នការ Medicare-Medicaid គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមួយនឹង្ទងំ្កមម វធីិ 

Medicare និង្កមម វធីិ Rhode Island Medicaid 

នដើមបផី្តេ់អតថ ព្បនយជន៍ពី្កមម វធីិទងំ្ពី្រននេះដេ់អនកចុេះន ម្ េះនព្បើព្បាស់។ 

ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទងំ្អនកដដេនព្បើធានារ៉ា ប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។ ដផ្នការ 

Medicare-Medicaid គឺជាអង្គការមួយដដេបនង្ក ើតនោយ នព្កមុនវជ្បណឌ ិត មនទ ីរនព្ទយ ឱសងសាែ ន 

អនកផ្តេ់នសវារយៈនព្េយូរ និង្អនកផ្តេ់នសវានានានផ្េង្ៗនទៀត។ នេើសព្ីននេះ វា ន

នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទនំដើមបីជួយនល្ងកអនកនរៀបចំព្គប់ព្គង្អនកផ្តេ់នសវា និង្នសវានានាទងំ្អស់

របស់អនកបាន។ ពួ្កនគទងំ្អសន់នាេះនធវ ើការ្ររមួាន  នដើមបីផ្ដេក់ារដងទពំ្ាបាេដដេនល្ងកអនកចាបំាច់

ព្តវូការ។  

សត្ើនាយក្ប្គប់ប្គខការន្ែទអំខគការ 

Neighborhood INTEGRITY គឺជាអវ  ី

នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអំង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

គឺជាបុគគេចមបង្ ន ក់សព្ ប់ឱយនល្ងកអនកទក់ទង្នៅ។ បុគគេរបូននេះជួយព្គប់ព្គង្អនកផ្តេ់នសវា 

និង្នសវានានារបស់អនកទងំ្អស ់នហើយធានាឱយព្បាកដថា នល្ងកអនកទទួេបានអវ ើដដេអនកព្តវូការ។  

សត្ើសេវានានា នខិការគបំ្ររយៈសពលយូរ

គឺជាអវ ី? 

នសវានានា និង្ការាពំ្ទរយៈនព្េយូរ គឺជាជំនួយសព្ ប់មនុសេ 

ដដេព្តវូការជំនួយកន ុង្ការនធវ ើការ្រព្បចាំថ្ងៃ ដូចជាការងូ្តទឹក ការនសៃ ៀកពាក់ ការនធវ ើមហ បូ និង្នេបថាន ។ំ 

នសវានានាភាគនព្ចើនទងំ្ននេះព្តវូបានផ្តេ់ជូននៅផ្ទេះ ឬនៅតាមសហគមន៍របស់អនក 

ប៉ោុដនតអាចផ្តេជូ់ននៅតាមមនទ ីរដងទ ំឬមនទ ីរនព្ទយផ្ង្ដដរ។ 
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សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 5 ? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើសោក្អនក្នឹខររួលបានអត្ថ ប្បសោជន៍ 

Medicare នខិ Rhode Island Medicaid 

ដូចគន សៅក្ន ុខអខគការ Neighborhood 

INTEGRITY 

ន្ដលសោក្អនក្ររួលបានឥឡូវសនេះន្ដរឬ

សរ? 

នល្ងកអនកនឹង្នៅដតទទួេបានអតថ ព្បនយជន៍របស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid 

របស់អនកដដេបានធានារ៉ា ប់រង្នោយផ្លទ េ់ពី្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ 

នល្ងកអនកនឹង្នធវ ើការជាមួយនឹង្ព្កមុអនកផ្តេ់នសវា ដដេនឹង្ជួយកំណត់ថានតើ ននសវានានា្ខៃេះ 

ដដេអាចន ៃ្ ើយតបបានេអ បំផ្ុតនៅនឹង្តព្មូវការរបស់អនកបាន។ ននេះ នន័យថា នសវាមួយចំនួន 

ដដេឥឡូវននេះអនកទទួេអាចនឹង្ផ្លៃ ស់បត រូបាន។ 

នល្ងកអនកនឹង្នៅដតទទួេបានអតថ ព្បនយជន៍នសទ ើរដតទងំ្អស់របស់ Medicare និង្ Rhode Island 

Medicaid របស់អនកដដេបានធានារ៉ា ប់រង្នោយផ្លទ េ់ពី្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

ប៉ោុដនតនល្ងកអនកអាចទទួេបានអតថ ព្បនយជន៍មួយចំនួនដូចាន នៅនឹង្អវ ើដដេនល្ងកអនកទទួេបាន

នៅនព្េននេះខាង្នព្ៅដផ្នការ។ 

នព្េនល្ងកអនកចុេះន ម្ េះកន ុង្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអនក 

និង្ព្កមុដងទរំបស់អនកនឹង្នធវ ើការរមួាន នដើមបីនរៀបចំ Individualized Care Plan 

(ដផ្នការដងទជំាេកេណៈបុគគេ) នដើមបីនោេះព្សាយតព្មូវការសុខភាព្ និង្ជំនួយរបស់អនក។ 

នៅកន ុង្អំឡុង្នព្េននេះ នល្ងកអនកអាចបនតនៅជួបនវជ្បណឌ ិត និង្ទទួេ

នសវានានាបចច ុបបនន របស់អនករយៈនព្េ 180 ថ្ងៃ បនាទ ប់ព្ីនល្ងកអនកបញ្ច ប់ការចុេះន ម្ េះដំបូង្ ឬរហូតដេ់

ដផ្នការដងទរំបស់អនកបានបញ្ច ប់។ នព្េនល្ងកអនកចូេរមួកន ុង្ដផ្នការរបស់នយើង្ខំុ្ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកកំព្ុង្នព្បើឱសង ននវជ្បញ្្ជរបស់ Medicare ដផ្នក D ្មួយ ឬ Rhode Island 

Medicaid បានរ៉ា ប់រង្នេើឱសង ដដេអង្គការ Neighborhood INTEGRITY ជាធមមតាមិន ន

ធានារ៉ា ប់រង្ ននាេះនល្ងកអនកអាចទទួេបានការផ្គត់ផ្គង់្បន ត្ េះអាសនន។ 

នយើង្នឹង្ជួយនល្ងកអនកឱយទទួេបានឱសងនផ្េង្នទៀត ឬទទួេបានករណីនេើកដេង្សព្ ប់អង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY នដើមបីធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើឱសងរបស់អនក 

ព្បសិននបើ នការចាំបាច់ខាង្នវជ្សា្សត ។ 
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សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 6 ? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើសៅសពលបចច ុបបននសនេះ 

សោក្អនក្អាចសៅជួបប្គសូពរយដន្ដលបាន

ន្ដរឬសរ? 

ករណដីបបននេះ នជាញឹកញាប់។ ព្បសិននបើអនកផ្តេន់សវារបស់អនក (រប់បញ្ច េូទងំ្នវជ្បណឌ ិត 

អនកព្ាបាេ និង្ឱសងសាែ ននានា) នធវ ើការជាមួយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

នហើយនិង្ នចុេះកិចចសនាជាមួយនឹង្នយើង្ខំុ្ ននាេះនល្ងកអនកអាចបនតនព្បើនសវាពួ្កនគតនៅនទៀតបាន។ 

 អនកផ្តេ់នសវា នកិចច ព្ព្មនព្ព្ៀង្ជាមួយនឹង្នយើង្ខំុ្ ាឺ “នៅកន ុង្ប ត្ ញ”។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូន្ត្សប្បើអនក្្តល់សេវាសៅក្ន ុខបណ្តត ញរបេ់អខគការ Neighborhood 

INTEGRITY។  

 ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការនសវាបនាទ ន់ ការដងទសំនព្ គ្ េះបនាទ ន់ ឬនសវា

ល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅតំបន់ 

នល្ងកអនកអាចនព្បើអនកផ្តេន់សវានៅខាង្នព្ៅដផ្នការរបស់អង្គការ Neighborhood 

INTEGRITYបាន។  

នដើមបដីសវ ង្រកឱយដឹង្ថា នវជ្បណឌ ិតរបស់អនក គឺសែ ិតនៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់ដផ្នការននាេះ សូមនៅ

ទូរស័ព្ទនៅដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក ឬអាននសៀវនៅព្ត៌័ នអនកផ្តេ់នសវា 

និង្ឱសងសាែ នរបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកនទើបដតងមីនថាម ង្ជាមួយនឹង្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអនក

អាចបនតការជួបជាមួយនឹង្នវជ្បណឌ ិត ដដេព្ាបាេនល្ងកអនកនានព្េបចច ុបបននននេះរយៈនព្េ 180 ថ្ងៃ 

បនាទ ប់ព្នីល្ងកអនកបានការចុេះន ម្ េះជានេើកដំបូង្ ឬរហូតដេ់ដផ្នការដងទរំបស់អនក្មួយ

ដដេកំព្ុង្ដតនព្បើនឹង្ព្តវូបញ្ច ប់។ ចំណុចននេះ  នរប់

បញ្ច េូទងំ្ការជួបអនកផ្តេន់សវាខាង្នព្ៅប ត្ ញផ្ង្ដដរ។  
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េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើនឹខមានអវ ីខ្លេះសក្ើត្សឡើខ 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្ប្ត្វូការសេវា 

ប ៉ុន្នតមិនមាននរណ្តមាន ក្់សៅក្ន ុខ

បណ្តត ញរបេអ់ខគការ Neighborhood 

INTEGRITYអាច្តល់សេវាបាន? 

នសវានានាភាគនព្ចើននឹង្ព្តវូផ្តេ់ជូនតាមរយៈអនកផ្តេ់នសវាប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការនសវា ដដេនៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្មិនអាចផ្តេ់ជូនបាន ននាេះអង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY នឹង្នចញថ្ងៃចំ្យ សព្ ប់អនកផ្តេន់សវាខាង្នព្ៅប ត្ ញ។ 

សត្ើអខគការ Neighborhood INTEGRITY 

មានសៅរីក្ន្នលខណ្តខ្លេះ? 

តំបន់នសវាសព្ បដ់ផ្នការននេះ គឺនៅរដឋ Rhode Island។ នដើមបីចូេរមួកន ុង្ដផ្នការបាន 

នល្ងកអនកព្តវូដតរស់នៅរដឋ Rhode Island។ 

 

សត្ើសោក្អនក្ប្ត្វូបខ់ប្បាក្់ប្បចនំ្ខ្ 

(ន្ដលសគសៅថាប៉ុពវោភរា៉ា ប់រខ្ខន្ដរ) 

សៅសប្កាមអខគការ Neighborhood 

INTEGRITY ន្ដរឬសរ? 

នល្ងកអនកនឹង្មិនបង់្ព្បាប់បុព្វល្ងនរ៉ា ប់រង្ព្បចាដំខដេ់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ការធានារ៉ា ប់រង្សខុភាព្របស់អនកនទ។ 

 

នតើការអនុញ្ជា តជាមុនគឺជាអវ ើ? ការអនុញ្ជា តជាមុន នន័យថា នល្ងកអនកព្តវូដតទទួេបានការអនុម័តព្ីអង្គការ Neighborhood 

INTEGRITY មុននព្េនល្ងកអនកអាចទទួេបាននសវា្មួយជាក់ល្ងក់ ឬឱសង 

ឬការជួបជាមួយនឹង្អនកផ្តេ់នសវានព្ៅប ត្ ញ។ អង្គការ Neighborhood INTEGRITY អាចនឹង្

មិនធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើនសវា ឬឱសង ព្បសិននបើនល្ងកអនកមិនបានទទួេការអនុម័ត។ នល្ងកអនក

មិនចាំបាច់ទទួេបានការអនុម័តជាមុននទ ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការនសវាបនាទ ន់ 

ការដងទសំនព្ គ្ េះបនាទ ន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅតំបន់ន ។ 

សូមអានជំពូ្កទី 3 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់បដនែមអំព្ីការការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សូមនមើេតារង្អតថ ព្បនយជន៍នៅកន ុង្ដផ្នក D ថ្នជំពូ្កទី 4 ថ្ន នសៀវនៅដណនាសំ ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់

ឱយដឹង្ថា នសវានានាមួយ្ ដដេតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើសោក្អនក្គួរន្ត្ទក្់រខសៅកានអ់នក្ណ្ត 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ 

ឬប្ត្វូការជំនួយ? (ត្សៅរព័ំរបនទប)់  

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំររូសៅ ឬេណួំរនានាអពីំន្្នការ សេវានានា ត្ំបន់្តល់សេវា វវ ក្ក្យយបត្ត ឬ

កាត្េមាជកិ្របេ់សយើខខំុ្្ េូមសៅរូរេ័ពទ សៅកាន់ន្្នក្សេវាបសប្មើេមាជកិ្របេអ់ខគការ 

Neighborhood INTEGRITY៖ 

សូមនៅទូរស័ព្ទ

មកកាន់នេខ 

 1-844-812-6896   

ការនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃននាេះនទ។ ចាប់ពី្ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក 

ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ថី្ងៃចនទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្ 

នៅថ្ងៃនៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក 

នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ 

នយើង្ខំុ្នឹង្នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃនធវ ើការបនាទ ប់។  

ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកក៏ ននសវាអនកបកដព្បភាសានោយឥតគិតថ្ងៃផ្ង្ដដរ 

សព្ ប់នល្ងកអនក ដដេមិននិយយភាសាអង់្នគៃស។ 

TTY 711 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ ឬការនិយយ។ 

នល្ងកអនកព្តវូដត នឧបករណទូ៍រស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបនីៅវាបាន។ 

ការនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃននាេះនទ។ ចាប់ពី្ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក 

ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ថី្ងៃចនទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្ 

នៅថ្ងៃនៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក 

នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ 

នយើង្ខំុ្នឹង្នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃនធវ ើការបនាទ ប់។ 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 12/8/20 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 9 ? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើសោក្អនក្គួរន្ត្ទក្់រខសៅកានអ់នក្ណ្ត 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ 

ឬប្ត្វូការជំនួយ? (ត្ពីរំព័រម៉ុន)  

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរទក្់រខសៅនឹខេ៉ុខ្ភាពរបេ់អនក្េូមសៅរូរេ័ពទសៅកាន់

ន្ខ្ែរូរេ័ពទេប្មាបក់ារសៅប្បឹក្ាសោបល់ន្្នក្សមើលន្ែទ៖ំ 

េូមសៅរូរេ័ពទ

មក្កាន់សលខ្ 

 1-844-617-0563  

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនិង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 

ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។ 

TTY 711 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ 

ឬការនិយយ។ នល្ងកអនកព្តវូដត នឧបករណទូ៍រស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។ 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 

ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។  

ប្បេិនសបើសោក្អនក្ប្ត្វូការសេវាេ៉ុខ្ភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរជាបនាទ ន់ េូមសៅរូរេ័ពទមក្កាន់

ន្ខ្ែរូរេ័ពទេប្មាប់សេវាេ៉ុខ្ភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរ៖ 

េូមសៅរូរេ័ពទ

មក្កាន់សលខ្ 

1-401-443-5995 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 

ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។  

TTY 711 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ 

ឬការនិយយ។ នល្ងកអនកព្តវូដត នឧបករណទូ៍រស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។ 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនិង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 

ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 10 ? 
 

C. សេចក្ដ ីេសខេបអពំីសេវានានា 

តារង្ខាង្នព្កាមននេះ គឺជានសចកត ីសនង្េបខៃ ីអំព្ីនសវានានាអវ ើខៃ េះ ដដេនល្ងកអនកអាចនឹង្ព្តវូការ អំព្ីការចំ្យរបស់អនក និង្វធិានអំពី្អតថ ព្បនយជន៍នានា។  

ត្ប្មូវការ 

ឬបញ្ហា ខាខេ៉ុខ្ភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេអ់នក្ 

េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្ន ុខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ 

និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ ប្បសោជន ៍

(វវ ក្ននអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍នានា)  

អនក្ចខ់ជួបសវជជបណឌ ិត្ ការនៅព្ាបាេនៅមនទ ីរនព្ទយ

នព្េ នរបួស ឬ នជំងឺ្ 

$0  

ការនៅព្ិនិតយសុខភាព្ដូចជារបូរង្កាយ $0  

មនធាបាយនធវ ើដំនណើរនព្េនៅការយិយេ័

យព្គនូព្ទយ 

$0  

ការដងទរំបស់ព្គនូព្ទយឯកនទស $0  

ការដងទសំុខភាព្ 

នដើមបនីជៀសវាង្កំុឱយអនក នឈឺ 

ដូចជាចាក់វា៉ា ក់សាងំ្ជំងឺ្ព្គនុផ្លត សាយធំ 

$0  

សោក្អនក្ប្ត្វូការការស វ្ ី

សត្េតខាខសវជជសាេត ្រ  

ការនធវ ើនតសតខាង្មនទ ីរព្ិនសាធន៍ ដូចជា

្មដនំណើរការេអ  

$0 អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន 
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ត្ប្មូវការ 

ឬបញ្ហា ខាខេ៉ុខ្ភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេអ់នក្ 

េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្ន ុខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ 

និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ ប្បសោជន ៍

(វវ ក្ននអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍នានា)  

ការងតអិុកេនរយ ៍

ឬការងតរបូភាព្នផ្េង្នទៀត 

ដូចជាការនសកន CAT 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការនធវ ើនតសដ រកនមើេជំងឺ្ ដូចជាការនធវ ើនតសត

រកជំងឺ្មហារ ើក 

$0 អាចនឹង្ព្តូ  

សោក្អនក្ប្ត្វូការថាន ំ

ពាបាលជំខ ឺ

ឬសាែ នភាពជំខរឺបេ់អនក្ 

(សេវាសនេះមានបនតសៅរំ

ព័របនាទ ប់) 

ថាន  ំនស សធាតុផ្េដូំចាន  

(ថាន ដំដេាម ន ៉ោ កសញ្ជា ) 

$0 សព្ ប់

ការផ្គត់ផ្គង់្បាន 

យ៉ោ ង្នហាច្ស ់30-ថ្ងៃ ។ 

 

វាអាចនឹង្ នការ

កំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេ 

បញី្្ថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ (បញី្្ថាន )ំ របសអ់ង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 

ដផ្នការននេះផ្តេ់ជូននូវការផ្គត់ផ្គង់្ចំនួនថ្ងៃបដនែមនទៀត

តាមរយៈការបញ្្ជទិញពី្ឱសងសាែ នតាមសំបុព្ត 

និង្នៅតាមឱសងសាែ នេក់រយមួយចំនួននទៀតផ្ង្ដដរ។ 

ាម នការបង់្ព្បាក់រមួាន សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង់្ចំនួនថ្ងៃ

ដដេបានបដនែមននាេះនទ។ 

អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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ថាន ដំដេ ន ៉ោ កសញ្ជា  $0 សព្ ប់

ការផ្គត់ផ្គង់្បានរយៈនព្េ 

30-ថ្ងៃ ។ 

 

វាអាចនឹង្ នការ

កំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេ 

បញី្្ថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ (បញី្្ថាន )ំ របសអ់ង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 

ដផ្នការននេះផ្តេ់ជូននូវការផ្គត់ផ្គង់្ចំនួនថ្ងៃបដនែមនទៀត

តាមរយៈការបញ្្ជទិញពី្ឱសងសាែ នតាមសំបុព្ត 

និង្នៅតាមឱសងសាែ នេក់រយមួយចំនួននទៀតផ្ង្ដដរ។ 

ាម នការបង់្ព្បាក់រមួាន សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង់្ចំនួនថ្ងៃ

ដដេបានបដនែមននាេះនទ។ 

អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ថាន ដំដេាម ននវជ្បញ្្ជ $0 វាអាចនឹង្ នការ

កំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេ 

បញី្្ថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ (បញី្្ថាន )ំ របសអ់ង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 
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ពាបាលជំខ ឺ

ឬសាែ នភាពជំខរឺបេ់អនក្ 

(មានត្) 

ថាន  ំននវជ្បញ្្ជរបស់កមម វធីិ Medicare 

ដផ្នក B 

$0 ថាន ដំផ្នក B 

រប់បញ្ច េូទងំ្ថាន ដំដេព្គនូព្ទយបានឱយនៅកន ុង្ការយិ

េ័យរបស់ពួ្កនគ ថាន មំហារ ើកសព្ ប់នេបមួយចំនួន

និង្ថាន មួំយចំនួននទៀត ដដេព្តវូ

នព្បើជាមួយនឹង្ឧបករណ៍នវជ្សា្សតជាក់ល្ងក់មួយចំនួ

ន។ ការអនុញ្ជា តជាមុនការអនុញ្ជា តជាមុន 

និង្/ឬការព្ាបាេជាជំហានៗអាចនឹង្ព្តវូយកមកអ

នុវតតបាន។ សូមអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក 

សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែមអំព្ីថាន ទំងំ្អស់ននេះ។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការពា

បាល បនាទ ប់ពីមានប្េត កូ្ 

ឬសប្គេះថាន ក្ ់

ការព្ាបាេនោយនព្ាេះថាន ក់ការ្រ 

រង្កាយ ឬការនិយយសត  ី

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

នយើង្ធានារ៉ា ប់រង្រហូតដេក់ារនៅជួប 24 ដង្។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការន្ែ

ទេំសប្ គ្ េះបនាទ ន ់

នសវាបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់ $0 នសវាបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់នឹង្ព្តវូបានរ៉ា ប់រង្ផ្ង្ដដរ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការនព្បើបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់ 

ដដេមិន ននៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្។ 

ការធានារ៉ា ប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ

អានមរកិ និង្នៅនេើដដនដរីបស់ខល នួដតប៉ោុន ណ្ េះ។  

នសវារងយនតគិល្ងនសនព្ គ្ េះ $0  



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2021 

H9576_SummaryBenefits2021 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 12/8/20 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 14 ? 
 

ត្ប្មូវការ 

ឬបញ្ហា ខាខេ៉ុខ្ភាព 
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ការដងទពំ្ាបាេដដេព្តវូការជាបនាទ ន់  $0 ការដងទពំ្ាបាេដដេព្តវូការ

ជាបនាទ ន់នឹង្ព្តវូបានរ៉ា ប់រង្ផ្ង្ដដរ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវូការនព្បើការដងទពំ្ាបាេដដេ

ព្តវូការជាបនាទ ន់ 

ដដេមិន ននៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្។ 

ការធានារ៉ា ប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ

អានមរកិ និង្នៅនេើដដនដរីបស់ខល នួដតប៉ោុន ណ្ េះ។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការន្ែ

ទពំាបាលពីមនទរីសពរយ 

ការសាន ក់នៅមនទ ីរនព្ទយ $0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការដងទពំ្ាបាេរបស់នវជ្បណឌ ិត 

ឬព្គនូព្ទយវេះកាត់ 

$0  



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2021 

H9576_SummaryBenefits2021 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 12/8/20 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 15 ? 
 

ត្ប្មូវការ 
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និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ ប្បសោជន ៍

(វវ ក្ននអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍នានា)  

សោក្អនក្ប្ត្វូការជនួំយ 

សដើមបីពាបាលឱ្យបាន្ូរ

សេបើយ ឬ

ត្ប្មូវការអនក្ជំនាញន្្នក្

េ៉ុខ្ភាពពិសេេ 

នសវាសាត រនីតិសមបទ $0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ឧបករណ៍នវជ្សា្សតសព្ ប់ការដងទនំៅផ្ទេះ $0 អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន 

ការដងទពំ្ីគិល្ងនុបោឋ កជនំាញ $0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការន្ែ

ទនំ្ភនក្ 

ការពិ្និតយដននក $0 បានោក់កំណត់ចំនពាេះការពិ្និតយដននកជាព្បចាំមួយ 

(1) ដង្នរៀង្រេ់ពី្រ (2) ឆ្ន មំតង្ 

នហើយនិង្ នការធានារ៉ា ប់រង្ព្បចាំឆ្ន ំ

សព្ ប់ស ជិក ដដេ នជំងឺ្ទឹកននាមដផ្អម។ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 16 ? 
 

ត្ប្មូវការ 

ឬបញ្ហា ខាខេ៉ុខ្ភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេអ់នក្ 

េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្ន ុខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ 

និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ ប្បសោជន ៍

(វវ ក្ននអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍នានា)  

ដវ៉ានតា ឬ ដេនការពារដននក $0 បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតដវ៉ានតាមួយ (1) គូ (ស ុ៊ុំ 

និង្ដេន) នៅនរៀង្រេ់ពី្រ (2) ឆ្ន ំមតង្។  

ដវនតា នកញ្ច ក់ដេននឹង្ព្តវូធានារ៉ា ប់រង្

ជាញឹកញាប់ នៅនព្េចាបំាច់ខាង្នវជ្សា្សត ។  

បានោក់

កំណត់សព្ ប់ដតបនទេះដេនពាក់កន ុង្ដននកមួយ (1) គូ 

(ស ុ៊ុំ និង្ដេន) នៅនរៀង្រេព់្ីរ (2) ឆ្ន ំមតង្ 

នៅនព្េចាបំាច់ខាង្នវជ្សា្សត ។  

អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការសេវាកា

រសាត ប/់ជំនួយការសាត ប ់ 

ការនធវ ើនតសត នេើការសាត ប់ $0  

ឧបករណជ៍ំនួយការសាដ ប់ $0 ការធានារ៉ា ប់រង្រប់បញ្ច េូទងំ្ការសាត ប់ 

និង្ការវាយតថ្មៃសព្ ប់ឧបករណ៍ជំនួយការសាត ប់តូច

មួយ (1) ជានរៀង្រេ់បី (3) ឆ្ន ំមតង្។ 

សោក្អនក្មានសាែ នភាព

ជំខឺរា៉ា រំរ៉ា 

នសវានានា 

នដើមបជួីយព្គប់ព្គង្ជំងឺ្របស់អនក 

$0  
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ដូចជាជំខឺរឹក្សនាមន្ ែ្ម 

ឬជំខឺសបេះដូខ មានសាែ នភាពជំខរឺា៉ា រំរ៉ា ដូចជាជំខឺរឹក្សនាមន្ ែម ឬជំខឺសបេះដូខ 

ការផ្គត់ផ្គង់្ 

និង្នសវានានាសព្ ប់ជំងឺ្ទឹកននាមដផ្អម 

$0 វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើ ៉ោ កសញ្ជា  និង្

សហព្ាសផ្េិតសព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង់្ ដដេ

បំនព្ញនៅឯឱសងសាែ ន។ 

ស ជិកអាព្ស័យនេើថាន អ័ំង្ស ុយេីន៖ 

បានកំណត់ព្តឹមដតមួយរយ (100) 

បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រជានរៀង្រេ់សាមសិបថ្ងៃ (30) 

ថ្ងៃនៅនព្េ

ទទួេបានព្ីអនកេក់ឧបករណ៍រងឹ្ ំជំនួយដេ់អនកជំ

ងឺ្ (DME)។  

បានកំណត់ព្តឹមដតមួយរយ (100) 

បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រជានរៀង្រេ់ថ្មៃ ព្បាំថ្ងៃ (25) 

ថ្ងៃនៅនព្េទទួេបានព្ីឱសងសាែ ន។  

ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថាន អ័ំង្ស ុយេីន៖ 

ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថាន អ័ំង្ស ុយេីន៖ 

បានកំណត់ព្តឹមដតមួយរយ (100) 

បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រជានរៀង្រេស់ាមសិបថ្ងៃ (90) 

ថ្ងៃនៅនព្េ

ទទួេបានព្ីអនកេក់ឧបករណ៍រងឹ្ ំជំនួយដេ់អនកជំ

ងឺ្ (DME)។  

បានកំណត់ព្តឹមដតមួយរយ (100) 

បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90) 

ថ្ងៃនៅនព្េទទួេបានព្ីឱសងសាែ ន។ 

សោក្អនក្មាន

បញ្ហា េ៉ុខ្ភាព ល្ វូចតិ្ត 

នសវាសុខភាព្ឥរយិបង និង្ផ្ល វូចិតត $0  
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ត្ប្មូវការ 

ឬបញ្ហា ខាខេ៉ុខ្ភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេអ់នក្ 

េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្ន ុខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ 

និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ ប្បសោជន ៍

(វវ ក្ននអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍នានា)  

សោក្អនក្មានបញ្ហា ជាមួ

យនខឹការសប្បើប្បាេស់ារ

នត្៉ុ 

នសវាព្ាបាេនព្បើព្បាស់សារធាតុ $0  

សោក្អនក្ប្ត្វូការសេវាេ៉ុ

ខ្ភាព ល្ វូចិត្តរយៈសពល

ន្វខ 

ការ

ដងទអំនកជំងឺ្សព្ ប់អនកដដេព្តវូការស

ព្ បក់ារដងទសំុខភាព្ផ្ល វូចិតត 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការឧបក្រ

ណ៍រខឹមាជំំនួយដល់អនក្ជំ

ខឺ (DME) 

រនទេះរុញ $0 អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ឧបករណ៍បាញ់ច ា យទឹកថាន  ំ $0 អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

នឈើព្ចត់ $0  

ឧបករណ៍ជំនួយការនដើរ $0  

ឧបករណ ៍និង្ការផ្គត់ផ្គង់្អុកសុីដសន $0  
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ក្ន ុខការរេ់សៅប្បចរំែៃ

សៅ្ទេះ 

(សេវាសនេះមានបនតសៅរំ

ព័របនាទ ប់) 

អាហារដដេយកមកផ្ទេះរបស់អនក $0 ការធានារ៉ា ប់រង្រប់បញ្ច េូទងំ្អាហារសព្ ប់មួយ (1) 

នព្េកន ុង្មួយថ្ងៃ ដដេ នផ្តេ់ជូនរហូតដេព់្បា ំ(5) 

ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។  

ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរប

ស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid។  

នល្ងកអនកព្តូវការជំនួយកន ុង្ការរស់នៅព្បចាំថ្ងៃនៅផ្ទេះ ( នត) នសវានានាតាមផ្ទេះ ដូចជាការស អ ត 

ឬការដងរកាផ្ទេះ 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

អាចនឹង្

អនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរបស់ក

មម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការជនួំយ

ក្ន ុខការរេ់សៅប្បចរំែៃ

សៅ្ទេះ (មានត្)d  

ការផ្លៃ ស់បត រូនគហោឋ នរបស់អនក 

ដូចជាការនព្បើព្បាស់ជនណត ើរជព្ េ 

ទីជព្ េ និង្រនទេះរុញ 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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 អនកជំនួយការដងទផំ្លទ េ់ខល នួ  

(នល្ងកអនកអាច

ជួេជំនួយការផ្លទ េ់ខល នួរបស់អនកបាន។ 

សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែម សូមនៅទូរស័ព្ទ

មកកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក 

ឬនាយកព្គប់ព្គង្ការដងរការបស់អនក។) 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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ស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 

ការបណត ុ េះប ត្ េ នដើមបជួីយឱយអនក

ទទួេបានការ្រដដេ នព្បាក់ឈន េួ 

ឬការ្រដដេាម នព្បាក់ឈន េួ 

$0 ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរប

ស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 

នសវាដងទសំុខភាព្តាមផ្ទេះ $0 អាចនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។  

អាចនឹង្

អនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរបស់ក

មម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 

នសវានានា 

នដើមបជួីយអនកឱយរស់នៅនោយខល នួឯង្ 

$0 អាចនឹង្តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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នសវានានាសព្ ប់មនុសេនព្ញវយ័ ឬ 

នសវាាំព្ទនផ្េង្នទៀត 

$0 អាចនឹង្តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការក្ន្នលខរ

េ់សៅ ន្ដលមាន

មន៉ុេែសៅជាមួយសដើមបី

ជួយសោក្អនក្បាន។ 

នសវាការរស់នៅដដេ នជនួំយ ឬនសវា

េំនៅោឋ ននផ្េង្នទៀត 

$0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។  

ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរប

ស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 

សោក្អនក្ប្ត្ូវការក្ន្នលខរេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែសៅជាមួយសដើមបីជួយសោក្អនក្បាន។ ការដងទនំៅមណឌ េចាស់ជរ $0 តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

អនក្សមើលន្ែទរំបេ់អនក្

ប្ត្វូការឈបេ់ប្មាក្ខ្លេះ 

ការដងទកំន ុង្នព្េសព្ ក $0 អាចនឹង្

អនុវតតេកេខណឌ តព្មូវដដេ នេកេណសមបតត ិរបស់ក

មម វធីិ Rhode Island Medicaid។ 
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D. សេវានានាន្ដលបានននារា៉ា ប់រខសៅខាខសប្ៅអខគការ Neighborhood INTEGRITY 

ននេះមិនដមនជាបញី្្នព្ញនេញនទ។ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ នសវាបនព្មើស ជកិ នដើមបីដសវ ង្យេ់អំព្ីបដនែមនទៀត នសវានានាដដេមិនធានារ៉ា ប់រង្នោយអង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY ប៉ោដុនត នបនព្មើនសវាតាមរយៈកមម វធីិ ឬ Rhode Island Medicaid។  
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សេវានានាស្ែខសរៀត្ ន្ដលបានននារា៉ា ប់រខសោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ការចំណ្តយរបេអ់នក្ 

នសវាដងទនំៅសង្គហោឋ នមួយចំនួន  $0 

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើការដងទនំធមញជាព្បចាដូំចជាការស អ ត និង្ប៉ោេះនធមញ។ 

សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក ព្បសនិនបើនល្ងកអនកយេ់មិនបានចាស់ 

ថានតើការផ្តេន់សវាដងទនំធមញ ដដេនល្ងកអនកព្តវូការ  នធានារ៉ា ប់ដដរឬអត់។ 

$0  

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ា ប់រង្នេើនសវាេំនៅោឋ នសព្ ប់ស ជិក ដដេព្ិការភាព្ដផ្នកបញ្ជា  

និង្ការេូតល្ងស់។  

$0 

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ា ប់រង្នេើមនធាបាយនធវ ើដំនណើរនេើការមកព្ាបាេ

ដដេមិនដមនជាការសនព្ គ្ េះបនាទ ន់។ 

$0 

E. សេវានានាន្ដលអខគការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្ ី Medicare និខក្មម វ ក្្ ី Rhode Island Medicaid 

ន្ដលមនិននារា៉ា ប់រខ 

ននេះមិនដមនជាបញី្្នព្ញនេញនទ។ សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់ ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេឱ់យដងឹ្អំពី្ នសវានានាដដេមិនបានរប់បញ្ច េូនផ្េង្នទៀត 

សេវានានាន្ដលមិនបានននារា៉ា ប់រខសោយអខគការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្  ីMedicare ឬ ក្មម វ ក្្  ីRhode Island Medicaid 

ការវេះកាត់ដផ្នកដកសមផសេ ឬការ្រដកសមផសេនផ្េង្នទៀតនឹង្មិនព្តវូបានធានារ៉ា ប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនសវាននាេះជាប់

ពាក់ព្័នធនៅនឹង្ការដងរកាខាង្ការបត រូននទ ការបនង្ក ើតសុដន់នឡើង្វញិ បនាទ ប់ព្កីារវេះកាត់យកនោេះនចញ និង្សាែ នភាព្ ដដេ នបញ្ជា នោយនព្បើផ្េិតផ្េ

ដងទសំមាសេដដេបង្កផ្េប៉ោេះពាេ់នៅដេ់មុខ្រធមមតា ឬសុខុ េភាព្ផ្ល វូចិតត។ 

នីតិវធីិដផ្នកព្ិនសាធន៍ របស់របរ និង្ថាន នឹំង្មិនព្តវូបានធានារ៉ា ប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនីតិវធីិ របស់របរ និង្ថាន  ំព្តវូបានធានារ៉ា ប់រង្នោយកមម វធីិ Medicare 

ឬនៅនព្កាមកមម វធីិ Medicare ដដេទក់ទង្នៅនឹង្ការសិកាព្សាវព្ជាវដផ្នកព្ាបាេ ដដេបានអនុម័តរចួនហើយ ឬតាមរយៈដផ្នការ។ 

សែ ិតនៅកន ុង្សាែ នភាព្ដបបននេះ ននាេះនឹង្ព្តវូតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 24 ? 
 

សេវានានាន្ដលមិនបានននារា៉ា ប់រខសោយអខគការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្  ីMedicare ឬ ក្មម វ ក្្  ីRhode Island Medicaid 

មិន នការធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើស ជិកភាព្សព្ ប់កដនៃង្ហាត់ព្បាណននាេះនទ។ 

មិន នការធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើរបស់របរផ្លទ េ់ខល នួនៅកន ុង្បនទប់របស់អនកនៅទីតាំង្អាារ នោយ នរប់បញ្ច េូទងំ្របស់របរដូចជាទូរស័ព្ទ ឬទូរទសេន៍។ 

F. េិរធ ិរបេ់អនក្ជាេមាជិក្រនន្្នការសនេះ 

កន ុង្នាមជាស ជិករបសអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអនក នសិទធិជាក់ល្ងក់។ នល្ងកអនកអាចនព្បើព្បាស់សិទធិទងំ្អស់ននេះបាន 

នោយាម នការោក់នទសទណឌ ។ នល្ងកអនកក៏អាចនព្បើព្បាស់សិទធិទងំ្អស់ននេះនោយាម នការបាត់បង់្នសវាដងទសំុខភាព្របស់អនកននាេះនទ។ 

នយើង្នឹង្ព្បាបន់ល្ងកអនកអំព្ីសិទធិរបស់អនកយ៉ោ ង្នហាច្ស់នរៀង្រេ់មួយឆ្ន ំមតង្។ សូមអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់ព័្ត៌ នបដនែមអំព្ីសិទធិរបស់អនក។ 

សិទធិរបស់អនករប់បញ្ច េូទងំ្ ប៉ោុដនតនៅ នរប់បញ្ច េូនផ្េង្នទៀតចំនពាេះចំណុចដូចខាង្នព្កាម៖ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបាននូវការសគរព យ៉ុត្ត ិ្ ម ៌និខសេចក្ត ីរែលែន រូ។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o ទទួេបាននសវាដដេធានារ៉ា ប់រង្នោយាម នការព្ពួ្យបារមាចំនពាេះពូ្ជសាសន៍ ជាតិព្នទ ុ នដើមកំនណើតព្បនទស សាសនា ននទ អាយ ុ

ព្ិការភាព្ដផ្នកផ្ល វូចិតត ឬរបូរង្កាយ ទំននារផ្ល វូននទ អតតសញ្ជា ណននទ ព្័ត៌ នអំព្ីដហេន សមតែភាព្បង់្ព្បាក់ 

ឬសមតែភាព្កន ុង្ការនិយយភាសាអង់្នគៃស 

o ទទួេបានព្័ត៌ នជាទព្មង់្នផ្េង្នទៀត (ឧទហរណ៍អកេរនបាេះពុ្មពធំៗ អកេរសព្ ប់ជនព្ិការដននក ឬជាសំនឡង្អូឌីយ៉ោូ ។) 

o ព្តវូ ននសរ ើភាព្នោយមិនទទួេរង្នូវទព្មង់្ថ្នការឃុំឃំង្រង្កាយ ឬោក់ឱយនៅោច់នោយដឡក្មួយ 

o អនកផ្តេ់នសវាកន ុង្ប ត្ ញ មិនព្តវូនចញវកិកយបព្តឱយននាេះនទ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបានព័ត្៌មានអំពីការន្ែទេំ៉ុខ្ភាពរបេអ់នក្។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្ ព្័ត៌ នអំព្កីារព្ាបាេ 

និង្ជនព្មើសថ្នការព្ាបាេរបស់អនក។ ព្័ត៌ នននេះ គួរដតផ្តេ់ជូនកន ុង្ទព្មង់្មួយ ដដេនល្ងកអនកអាចយេប់ាន។ សិទធទិងំ្ននេះ 

 នរប់បញ្ច េូទងំ្ការទទួេបានព្័ត៌ នអំព្ី៖ 

o ការពិ្ព្ណ៌នាអំព្នីសវានានាដដេនយើង្រ៉ា ប់រង្ 

o រនបៀបទទួេបាននសវានានា 

o នតើនសវានឹង្ព្តវូចំ្យប៉ោនុាម ន 
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o ន ម្ េះអនកផ្តេន់សវាដងទសំខុភាព្ និង្នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំ

 សោក្អនក្មានេិរធ ិស វ្ ីសេចក្ត ីេសប្មចចិត្តអំពីការន្ែទរំបេអ់នក្ សោយរាប់បញ្ច ូលទខំការបដិសេ្សលើការពាបាល។ 

ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o នព្ជើសនរ ើសអនកផ្តេន់សវាដងទបំឋម (PCP) នហើយនល្ងកអនកអាចផ្លៃ ស់បត រូ PCP របស់អនកបានព្គប់នព្េកន ុង្នព្េមួយឆ្ន  ំ

o ជួបជាមួយអនកផ្តេ់នសវាដងទសំុខភាព្របស់្ សត ីនោយាម នការបញ្ជ នូបនត។ 

o ទទួេបាននសវានានា និង្ថាន  ំដដេធានារ៉ា ប់រង្របស់អនកឱយបានឆ្ប់រហ័ស 

o ដឹង្អំពី្ជនព្មើសថ្នការព្ាបាេទងំ្អស់ មិនថាការព្ាបាេននាេះវាចំ្យប៉ោុនាម ន ឬការព្ាបាេននាេះ នការធានារ៉ា ប់រង្ 

o បដិនសធនេើការព្ាបាេ នទេះបីជាការដណនាំរបស់ព្គនូព្ទយមិនយេព់្សបក៏នោយ 

o ឈប់នេបថាន  ំ

o សុំនយបេ់ជានេើកទីព្ីរ។ អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្បង់្ថ្ងៃចំ្យថ្នការនៅជួបនេើកទីព្ីររបស់អនក។ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបានការន្ែទេំ៉ុខ្ភាពសោយទន់សពលសវោ សោយគម នឧបេគគក្ន ុខការរំនាក្់រនំខ 

ឬឧបេគគន្្នក្រាខកាយក្ន ុខការចូលសប្បើប្បាេ។់ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o ទទួេបានការដងទដំផ្នកនវជ្សា្សតបានទន់នព្េនវល្ង 

o ការចូេ និង្ការនចញពី្ការយិេ័យរបស់អនកផ្តេ់នសវាដងទសំុខភាព្។ ចំណុចននេះ នន័យថា ជនពិ្ការាម នឧបសគគកន ុង្ការនចញចូេននាេះនទ 

នោយនារព្នៅតាមចាប់សត ីព្ីជនព្ិការអានមរកិាំង្។ 

o  នអនកបកដព្បកន ុង្ការជួយទក់ទង្ជាមួយនឹង្ព្គនូព្ទយ និង្ដផ្នការសុខភាព្របស់អនក។ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិន្េវ ខរក្ការន្ែទបំនាទ ន ់នខិការន្ែទេំសប្ គ្ េះបនាទ ន ់សៅសពលន្ដលសោក្អនក្ប្ត្វូការ។ ចំណុចននេះ នន័យថា 

នល្ងកអនក នសិទធិកន ុង្ការ៖ 

o ទទួេបាននសវាសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ នោយមិនចាបំាច់ទទួេបានការអនុម័តជាមុននៅកន ុង្នព្េសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ 

o ជួបជាមួយអនកផ្តេ់នសវាដងទបំនាទ ន់ ឬអនកផ្តេ់នសវាសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ខាង្នព្ៅប ត្ ញ នៅនព្េ នករណចីាំបាច់ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិរក្ាការេមាៃ ត្ ់នខិភាពឯក្ជន។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 26 ? 
 

o នសន ើសុំយកឯកសារចាប់ងតចមៃង្អំព្ីកំណត់ព្តាឯកសារនវជ្សា្សដ របស់អនកកន ុង្វធីិមួយ ដដេនល្ងកអនកអាចយេ់បាន នហើយព្បសិននបើចាំបាច់ 

នសន ើសុំឱយនគផ្លៃ ស់បត រូ ឬដកតព្មូវកំណត់ព្តាឯកសារឱយបានព្តឹមព្តវូ។ 

o រកាព្័ត៌ នអំព្ីសុខភាព្ផ្លទ េ់ខល នួរបស់អនកជាេកេណៈឯកជន។ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិបតខឹទមទរអំពីសេវាន្ែទ ំឬសេវាន្ដលមានការននារា៉ា ប់រខរបេ់អនក្។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច េូទងំ្សិទធកិន ុង្ការ៖ 

o ោក់ពាកយបត ឹង្ ឬបណត ឹង្សារទុកេទស់នៅនឹង្ពួ្កនយើង្ ឬអនកផ្តេ់នសវារបស់ពួ្កនយើង្ 

o នសន ើសុំឱយ នសវនាការយុតតធិម៌ថាន ក់រដឋ 

o ទទួេបាននហតុផ្េដដេេមអ ិតអំព្ីនហតុផ្េដដេបានបដិនសធចំនពាេះការផ្តេ់នសវានានា 



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2021 

H9576_SummaryBenefits2021 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 12/8/20 
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សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែមអំព្ីសិទធិរបស់អនក ននាេះនល្ងកអនកអាចអាននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTERGRITY។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនក នសណួំរ ននាេះនល្ងកអនកអាចនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបសអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។ 

G. វវ ក្្ ីោក់្ក្ក្យបណត ខឹ ឬ បណត ឹខឧរធរណ៍អពំកីារបដិសេ្សលើការ ត្ល់សេវា 

ព្បសិននបើនល្ងកអនក នការតវា៉ា  ឬគិតថាអង្គការ Neighborhood INTEGRITY គួរដតធានារ៉ា ប់រង្នៅអវ ើមួយ ដដេនយើង្បានបដិនសធ សូមនៅ

ទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការNeighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ   1-844-812-6896 ។ នល្ងកអនកក៏អាច ោក់ពាកយបត ឹង្ឧទធរណ៍ ចំនពាេះនសចកត ីសនព្មចចិតតរបស់

នយើង្ខំុ្បានផ្ង្ដដរ។ 

សព្ ក់ការសាកសួរអំពី្ការតវា៉ា  និង្បណត ឹង្ឧទធរណ៍ នល្ងកអនកអាចអានជពូំ្កទី 9 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY ។ 

នល្ងកអនកអាចនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបសអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITYបានផ្ង្ដដរ។ 

នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសំបុព្តអំព្ីបណត ឹង្ជាល្ងយេកេណ៍អកេររបស់អនកនៅកាន់៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island  

Attn: Grievance & Appeals  

910 Douglas Pike  

Smithfield, RI 02917  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមទូរសារអំព្ីបណត ឹង្ជាល្ងយេកេណ៍អកេររបស់អនកនៅកាន់៖នេខ 1-401-709-7005  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមសបុំព្តអំព្ីបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្នកឥរយិបទ និង្នវជ្សា្សតជាល្ងយេកេណ៍អកេរនៅកាន់៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island  

Attn: Grievance & Appeals  

910 Douglas Pike  
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Smithfield, RI 02917  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមទូរសារអំព្ីបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្នកឥរយិបទ និង្នវជ្សា្សតជាល្ងយេកេណ៍អកេរនៅកាន់៖ នេខ 1-401-709-7005  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមសបុំព្តអំព្ីបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្នក D (ថាន  ំននវជ្បញ្្ជ) ជាល្ងយេកេណអ៍កេរនៅកាន់៖  

CVS Caremark 

Part D Appeals and Exceptions  

PO BOX 52000 MC109  

Phoenix, AZ 85072-2000  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមទូរសារអំព្ីបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្នក D (ថាន  ំននវជ្បញ្្ជ)ជាល្ងយេកេណ៍អកេរនៅកាន់៖ នេខ 1-855-633-7673  

 នដើមបីនសន ើសុកំារបង់្ព្បាក់សង្វញិសព្ ប់ថាន ដំដេ ននវជ្បញ្្ជដផ្នក D ដដេនល្ងកអនកបានចំ្យនោយខល នួឯង្ សូមនផ្ញើតាមសបុំព្ត ឬនផ្ញើ

តាមទូរសារនូវវកិកយបព្តងតចមៃង្ និង្ឯកសារនវជ្បញ្្ជដដេពាក់ព្័នធនផ្េង្នទៀតនៅកាន់៖  

CVS Caremark  
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Phoenix, AZ 85072-2066  

នេខទូរសារ៖ 1-855-230-5549 

  



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2021 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 12/8/20 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេណួំរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សពុ្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃព្តង់្នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្ម៌ានបន្នែម 

សូមចូេនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 29 ? 
 

H. សត្ើសោក្អនក្ប្ត្វូស វ្ ីោ ខសម ច ប្បេនិសបើសោក្អនក្េខែ័យពកីារលួចបនល ំ? 

អនកជំនាញ និង្អង្គការដងទសំុខភាព្ភាគនព្ចើន ដដេផ្តេ់នសវា គឺ នភាព្នសាម េះព្តង់្។ ដតគួរឱយនសាកសាត យ ក៏អាច នមនុសេខៃេះ ៏មិន ននសាម េះព្តង់្ផ្ង្ដដរ។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកគិតថា  នព្គនូព្ទយ មនទ ីរនព្ទយ ឬឱសងសាែ ននផ្េង្នទៀតកំព្ងុ្ដតនធវ ើអវ ើមួយខុស ននាេះសូមទក់ទង្មកកាន់នយើង្ខំុ្។ 

 សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ នេខទូរស័ព្ទ គឺ ននៅនេើព្កបនសៀវនៅសនង្េបននេះផ្ង្ដដរ។ 

 ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់កមមវវធីិ Medicare តាមរយៈនេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អនកនព្បើ TTY គួរដតនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខ 1-877-

486-2048។ នល្ងកអនកអាចនៅមកនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទទងំ្ននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង្មួយសបាត ហ៍។ 

 ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney General នដើមបីរបាយការណ៍អំពី្ការេួចបនៃ ំកមម វធីិ Medicaid ការបំពាននេើអនកជំងឺ្ 

ឬការនធវសព្បដហសនេើអនកជំងឺ្ ឬការបដង្វរអនកជំងឺ្ អាចទក់ទង្បានតាមរយៈនេខ 1-401- 222-2556 ឬ 1-401-274-4400 បញ្ជ នូបនតនេខ 2269  

   ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដខេទូរស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការេួចបនៃ ំរបស ់Rhode Island Department of Human Services (DHS) សព្ ប់រយការណ៍នៅកាន់ 

CCAP, SNAP, RI Works និង្ GPA តាមរយៈនេខ 1-401-415-8300  

   ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដខេទូរស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការព្បព្ព្ឹតត ិតាមចាប់របស់អង្គការNeighborhood តាមរយៈនេខ 1-888-579-1551។ 


