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ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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A. នសចកត ីបដិនសធ
ឯកសារននេះគឺជាការសនង្េ បអំព្ីនសវាសុខភាព្នានាដដេធានារ៉ាប់រ៉ាង្នោយអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY សព្ ប់ឆ្នំ 2021។
ននេះព្ាន់ដតជានសចកត ីសនង្េ បដតប៉ោុន្
ណ េះ។ សូ មអាន នសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់បញ្្ ីី់អតថព្បនយជន៍នព្ញនេញ។
សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ 1-844- 812-6896 ចាប់ព្នី ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក
និង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់ នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។
ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តូវបាននគនៅព្តឡប់មកវ ិញកនុង្ថ្ងៃ នធវ ើការបនាទប់។ អន កនព្បើ TTY គួ រដតនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខ 711។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។
នល្ងកអន កក៏អាចចូ េនមើេនសៀវនៅដណនាំស ជិកតាមរយៈនគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY
 Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan) គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមួ យនឹង្ទ ំង្កមម វ ិធី Medicare និង្កមម វ ិធី
Rhode Island Medicaid នដើមបីផ្តេ់អតថព្បនយជន៍ព្ក
ី មម វ ិធីទ ំង្ព្ីរននេះដេ់អនកចុេះន្មេះនព្បើព្បាស់។
ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទ ំង្អន កដដេនព្បើធានារ៉ាប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។
 នៅនព្កាមអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអន កអាចទទួ េបាននសវានានារបស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid
នៅកនុង្ដផ្នការសុខភាព្ដតមួ យ។ នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្ជួ យព្គប់ព្គង្តព្មូវការថ្នការដងទ ំ
សុខភាព្របស់អនក។
 ននេះមិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ ព្័ត៌ នអំព្ីអតថព្បនយជន៍ គឺជានសចកត ីសនង្េ ប
ប៉ោុដនត មិនបាននរៀបរប់នព្ញនេញអំព្ីអតថព្បនយជន៍ទ ំង្ព្ស ុង្ននាេះនទ។ សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម សូ មទក់ទង្នៅកាន់ដផ្នការ 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.
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ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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 េូ ្យក្ចិ ត ទ្ុក្កក្់៖ របេិនសបើអនក្និយយភាសាដមម រ មានសេវាក្្ម ជំនួយដែនក្ភាសាសកយ្ិនគិ នលល េរមាប់អនក្។
េូ ្ទ្ូ រេ័ពទសៅសេវាេមាជិក្តា្រយៈសលម 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ព្នី ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹកដេ់ 12
យប់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅនរៀង្រេ់រនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក អន កអាចព្តូវបានសេន ើេឱ្
ុំ បទ្ុក្សារ។
ការសៅរបេ់អនក្នងខរ វូ បានសគសៅរ ឡប់្ក្វ ិញក្នុខនលៃ សធវ ើការបនាទប់។ ការទ្ូ រេ័ពទគឺឥ គិ នលល ។
 នល្ងកអន កអាចទទួ េបានឯកសារននេះនោយឥតគិតថ្ងៃ កនុង្ទព្មង្់នផ្េង្ៗ ដូ ចជាអកេរព្ុមពធំ អកេរសព្ ប់ជនព្ិការដនន ក ឬជាសំនឡង្អូ ឌីយូ ៉ោ។
សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 , ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ថ្ី ងៃ ចនទ – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ អន កនព្បើ TTY គួ រដតនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខ 711។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។
 នល្ងកអន កអាចនសន ស
ើ ុំឯកសារននេះ និង្ស ា រកនុង្នព្េអនាគត ជាភាសាដដេនល្ងកអន កចង្់បាន និង្/ឬ ទព្មង្់នផ្េង្នទៀត
តាមរយៈការនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិក។ ននេះព្តូវបាននគនៅថា “ការនសន ើសុំដដេមិនទន់បានន្ៃ ើយតប” ។
នសវាបនព្មើស ជិកនឹង្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការនសន ើសុំអចិថ្្នត យ៍របស់អនកនៅកនុង្កំណត់ព្តាឯកសារស ជិក ដូ នចន េះនល្ងកអន កអាចទទួ េបាន
ឯកសារនព្េឥឡូវននេះបាន នហើយនិង្នៅនព្េអនាគតជាភាសា និង្/ឬជាទព្មង្់ដដេនល្ងកអន កចង្់បាន។
អន កអាចផ្លៃស់បតរឬេុ
ូ
បនចាេសំនណើរដដេមិនទន់ន្ៃ យ
ើ តបរបស់អនកនៅនព្េ្ក៏បាននោយទូ រស័ព្ទនៅដផ្ន កនសវាកមម ស ជិក។
 អន កផ្ត េ់នសវានព្ៅប្
ត ញ/អន កដដេាមនចុេះកិចចសនា គឺមិន នកាតព្វ កិចចកនុង្ការព្ាបាេស ជិកអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនទ
នេើកដេង្ដតសែ ិតនៅកនុង្សាែនភាព្ការសនព្្គេះអាសនន ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅនេខនសវាបនព្មើអតិងិជនរបស់ព្ួកនយើង្
ឬនមើេនៅកនុង្នសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អនក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម ដដេរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ការដចករំ ដេកការចំ្យ ដដេយកនៅចំ្ច
ចំនពាេះនសវានានានព្ៅប្
ត ញ។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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B. សំណួរ-ចនមៃ យ
ើ
នៅខាង្នព្កាមននេះ គឺជាបញ្្ ីតារង្សំណួរ-ចនមៃ ើយ។

?

េំណួរ-ចសមល យ
ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើន្្នការ Medicare-Medicaid គឺជាអវ ី?

ដផ្នការ Medicare-Medicaid គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមួ យនឹង្ទ ំង្កមម វ ិធី
Medicare និង្កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid
នដើមបីផ្តេ់អតថព្បនយជន៍ព្ក
ី មម វ ិធីទ ំង្ព្ីរននេះដេ់អនកចុេះន្មេះនព្បើព្បាស់។
ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទ ំង្អន កដដេនព្បើធានារ៉ាប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។ ដផ្នការ
Medicare-Medicaid គឺជាអង្គ ការមួ យដដេបនង្ក ើតនោយ នព្ក ុមនវជ្ បណឌិត មនទ ីរនព្ទយ ឱសងសាែន
អន កផ្ត េ់នសវារយៈនព្េយូរ និង្អន កផ្ត េ់នសវានានានផ្េង្ៗនទៀត។ នេើសព្ីននេះ វា ន
នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំនដើមបីជួយនល្ងកអន កនរៀបចំព្គប់ព្គង្អន កផ្ត េ់នសវា និង្នសវានានាទ ំង្អស់
របស់អនកបាន។ ព្ួ កនគទ ំង្អស់ននាេះនធវ ើការ្ររ ួមាន នដើមបីផ្ដេកា
់ រដងទ ំព្ាបាេដដេនល្ងកអន កចាំបាច់
ព្តូវការ។

សត្ើនាយក្ប្គប់ប្គខការន្ែទំអខគ ការ
Neighborhood INTEGRITY គឺជាអវ ី

នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
គឺជាបុគគេចមបង្ ន ក់សព្ ប់ឱយនល្ងកអន កទក់ទង្នៅ។ បុគគេរ ូបននេះជួ យព្គប់ព្គង្អន កផ្ត េ់នសវា
និង្នសវានានារបស់អនកទ ំង្អស់ នហើយធានាឱយព្បាកដថា នល្ងកអន កទទួ េបានអវ ើដដេអន កព្តូវការ។

សត្ើសេវានានា និខការគំប្ររយៈសពលយូរ
គឺជាអវ ី?

នសវានានា និង្ការាំព្ទរយៈនព្េយូរ គឺជាជំនួយសព្ ប់មនុសេ
ដដេព្តូវការជំនួយកនុង្ការនធវ ើការ្រព្បចាំថ្ងៃ ដូ ចជាការង្ូ តទឹក ការនសៃ ៀកពាក់ ការនធវ ើមហប
ូ និង្នេបថាន។ំ
នសវានានាភាគនព្ចើនទ ំង្ននេះព្តូវបានផ្ត េ់ជូននៅផ្ទ េះ ឬនៅតាមសហគមន៍របស់អនក
ប៉ោុដនត អាចផ្ត េជ
់ ូ ននៅតាមមនទ ីរដងទ ំ ឬមនទ ីរនព្ទយផ្ង្ដដរ។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើសោក្អន ក្នឹខររួ លបានអត្ថប្បសោជន៍
Medicare និខ Rhode Island Medicaid
ដូ ចគនសៅក្នុខអខគ ការ Neighborhood
INTEGRITY
ន្ដលសោក្អន ក្ររួ លបានឥឡ
ូ វសនេះន្ដរឬ
សរ?

នល្ងកអន កនឹង្នៅដតទទួ េបានអតថព្បនយជន៍របស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid
របស់អនកដដេបានធានារ៉ាប់រង្នោយផ្លទេ់ព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។
នល្ងកអន កនឹង្នធវ ើការជាមួ យនឹង្ព្ក ុមអន កផ្ត េ់នសវា ដដេនឹង្ជួ យកំណត់ថានតើ ននសវានានា្ខៃ េះ
ដដេអាចន្ៃ ើយតបបានេអ បំផ្ុតនៅនឹង្តព្មូវការរបស់អនកបាន។ ននេះ នន័យថា នសវាមួ យចំនួន
ដដេឥឡូវននេះអន កទទួ េអាចនឹង្ផ្លៃស់បតរបាន។
ូ
នល្ងកអន កនឹង្នៅដតទទួ េបានអតថព្បនយជន៍នសទ ើរដតទ ំង្អស់របស់ Medicare និង្ Rhode Island
Medicaid របស់អនកដដេបានធានារ៉ាប់រង្នោយផ្លទេ់ព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
ប៉ោុដនត នល្ងកអន កអាចទទួ េបានអតថព្បនយជន៍មួយចំនួនដូ ចាននៅនឹង្អវ ើដដេនល្ងកអន កទទួ េបាន
នៅនព្េននេះខាង្នព្ៅដផ្នការ។
នព្េនល្ងកអន កចុេះន្មេះកនុង្អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអន ក
និង្ព្ក ុមដងទ ំរបស់អនកនឹង្នធវ ើការរ ួមាននដើមបីនរៀបចំ Individualized Care Plan
(ដផ្នការដងទ ំជាេកេ ណៈបុគគេ) នដើមបីនោេះព្សាយតព្មូវការសុខភាព្ និង្ជំនួយរបស់អនក។
នៅកនុង្អំឡ
ុ ង្នព្េននេះ នល្ងកអន កអាចបនត នៅជួ បនវជ្ បណឌិត និង្ទទួ េ
នសវានានាបចចុបបនន របស់អនករយៈនព្េ 180 ថ្ងៃ បនាទប់ព្ីនល្ងកអន កបញ្ច ប់ការចុេះន្មេះដំបូង្ ឬរហូ តដេ់
ដផ្នការដងទ ំរបស់អនកបានបញ្ច ប់។ នព្េនល្ងកអន កចូ េរ ួមកនុង្ដផ្នការរបស់នយើង្ខ្ុំ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កកំព្ុង្នព្បើឱសង ននវជ្ បញ្ជ្របស់ Medicare ដផ្ន ក D ្មួ យ ឬ Rhode Island
Medicaid បានរ៉ាប់រង្នេើឱសង ដដេអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ជាធមម តាមិន ន
ធានារ៉ាប់រង្ ននាេះនល្ងកអន កអាចទទួ េបានការផ្គ ត់ផ្គង្់បន្
ត េះអាសនន ។
នយើង្នឹង្ជួ យនល្ងកអន កឱយទទួ េបានឱសងនផ្េង្នទៀត ឬទទួ េបានករណីនេើកដេង្សព្ ប់អង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY នដើមបីធានារ៉ាប់រង្នៅនេើឱសងរបស់អនក
ព្បសិននបើ នការចាំបាច់ខាង្នវជ្ សា្សត ។

?
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៌ នបន្នែ ម
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ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើសៅសពលបចចុបបនន សនេះ
សោក្អន ក្អាចសៅជួបប្គូសពរយដន្ដលបាន
ន្ដរឬសរ?

ករណីដបបននេះ នជាញឹកញាប់។ ព្បសិននបើអនកផ្ត េន់ សវារបស់អនក (រប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្នវជ្ បណឌិត
អន កព្ាបាេ និង្ឱសងសាែននានា) នធវ កា
ើ រជាមួ យអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
នហើយនិង្ នចុេះកិចចសនាជាមួ យនឹង្នយើង្ខ្ុំ ននាេះនល្ងកអន កអាចបនត នព្បើនសវាព្ួ កនគតនៅនទៀតបាន។



អន កផ្ត េ់នសវា នកិចចព្ព្មនព្ព្ៀង្ជាមួ យនឹង្នយើង្ខ្ុំ ា
ឺ “នៅកនុង្ប្
ត ញ”។
សោក្អន ក្ប្ត្ូវន្ត្សប្បើអនក្្តល់សេវាសៅក្នុខបណ្ត
ត ញរបេ់អខគ ការ Neighborhood
INTEGRITY។



ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការនសវាបនាទន់ ការដងទ ំសនព្្គេះបនាទន់ ឬនសវា
ល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅតំបន់
នល្ងកអន កអាចនព្បើអនកផ្ត េន់ សវានៅខាង្នព្ៅដផ្នការរបស់អង្គ ការ Neighborhood
INTEGRITYបាន។

នដើមបីដសវ ង្រកឱយដឹង្ថា នវជ្ បណឌិតរបស់អនក គឺសែិតនៅកនុង្ប្
ត ញរបស់ដផ្នការននាេះ សូ មនៅ
ទូ រស័ព្ទនៅដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិក ឬអាននសៀវនៅព្័ត៌ នអន កផ្ត េ់នសវា
និង្ឱសងសាែនរបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កនទើបដតងម ីនថាមង្ជាមួ យនឹង្អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអន ក
អាចបនត ការជួ បជាមួ យនឹង្នវជ្ បណឌិត ដដេព្ាបាេនល្ងកអន កនានព្េបចចុបបនន ននេះរយៈនព្េ 180 ថ្ងៃ
បនាទប់ព្នី ល្ងកអន កបានការចុេះន្មេះជានេើកដំបូង្ ឬរហូ តដេ់ដផ្នការដងទ ំរបស់អនក្មួ យ
ដដេកំព្ុង្ដតនព្បើនឹង្ព្តូវបញ្ច ប់។ ចំណុចននេះ នរប់
បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ការជួ បអន កផ្ត េន់ សវាខាង្នព្ៅប្
ត ញផ្ង្ដដរ។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
េំណួរ-ចសមល យ
ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើនឹខមានអវ ីខ្លេះសក្ើត្សឡើខ
ប្បេិនសបើសោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវា
ប៉ុន្នត មិនមាននរណ្តមានក្់សៅក្នុខ
បណ្ត
ត ញរបេ់អខគ ការ Neighborhood
INTEGRITYអាច្តល់សេវាបាន?

នសវានានាភាគនព្ចើននឹង្ព្តូវផ្ត េ់ជូនតាមរយៈអន កផ្តេ់នសវាប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការនសវា ដដេនៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំមិនអាចផ្ត េ់ជូនបាន ននាេះអង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY នឹង្នចញថ្ងៃ ចំ្យ សព្ ប់អនកផ្ត េន់ សវាខាង្នព្ៅប្
ត ញ។

សត្ើអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY
មានសៅរីក្ន្នល ខណ្តខ្ល េះ?

តំបន់នសវាសព្ ប់ដផ្នការននេះ គឺនៅរដឋ Rhode Island។ នដើមបីចូេរ ួមកនុង្ដផ្នការបាន
នល្ងកអន កព្តូវដតរស់នៅរដឋ Rhode Island។

សត្ើសោក្អន ក្ប្ត្ូវបខ់ប្បាក្់ប្បចំន្ខ្
(ន្ដលសគសៅថាប៉ុពវោភរា៉ាប់រខ្ខន្ដរ)
សៅសប្កាមអខគ ការ Neighborhood
INTEGRITY ន្ដរឬសរ?

នល្ងកអន កនឹង្មិនបង្់ព្បាប់បុព្វល្ងនរ៉ាប់រង្ព្បចាំដខដេ់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
សព្ ប់ការធានារ៉ាប់រង្សុខភាព្របស់អនកនទ។

នតើការអនុញ្ជាតជាមុនគឺជាអវ ើ?

ការអនុញ្ជាតជាមុន នន័យថា នល្ងកអន កព្តូវដតទទួ េបានការអនុម័តព្ីអង្គ ការ Neighborhood
INTEGRITY មុននព្េនល្ងកអន កអាចទទួ េបាននសវា្មួ យជាក់ល្ងក់ ឬឱសង
ឬការជួ បជាមួ យនឹង្អន កផ្តេ់នសវានព្ៅប្
ត ញ។ អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY អាចនឹង្
មិនធានារ៉ាប់រង្នៅនេើនសវា ឬឱសង ព្បសិននបើនល្ងកអន កមិនបានទទួ េការអនុម័ត។ នល្ងកអន ក
មិនចាំបាច់ទទួ េបានការអនុម័តជាមុននទ ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការនសវាបនាទន់
ការដងទ ំសនព្្គេះបនាទន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅតំបន់ន ។
សូ មអានជំព្ូកទី 3 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់បដនែ មអំព្ីការការអនុញ្ជាតជាមុន។
សូ មនមើេតារង្អតថព្បនយជន៍នៅកនុង្ដផ្ន ក D ថ្នជំព្ូកទី 4 ថ្ន នសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់
ឱយដឹង្ថា នសវានានាមួ យ្ ដដេតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាតជាមុន។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
េំណួរ-ចសមល យ
ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើសោក្អន ក្គួ រន្ត្ទក្់រខសៅកាន់អនក្ណ្ត
ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ
ឬប្ត្ូវការជំនួយ? (ត្សៅរំព័របនទ ប)់

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួររូ សៅ ឬេំណួរនានាអំពីន្្នការ សេវានានា ត្ំបន់្តល់សេវា វវ ក្ក្យ យបត្ត ឬ
កាត្េមាជិក្របេ់សយើខខ្្ុំ េូមសៅរូ រេ័ពទសៅកាន់ន្្នក្សេវាបសប្មើេមាជិក្របេ់អខគ ការ
Neighborhood INTEGRITY៖
សូ មនៅទូ រស័ព្ទ
មកកាន់នេខ

1-844-812-6896
ការនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ ននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក
ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់
នៅថ្ងៃ នៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក
នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។
នយើង្ខ្ុំនឹង្នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអន ក វ ិញ នៅថ្ងៃ នធវ ើការបនាទប់។
ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិកក៏ ននសវាអន កបកដព្បភាសានោយឥតគិតថ្ងៃផ្ង្ដដរ
សព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេមិននិយយភាសាអង្់នគៃ ស។

TTY

711
នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់ ឬការនិយយ។
នល្ងកអន កព្តូវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ ននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក
ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់
នៅថ្ងៃ នៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក
នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។
នយើង្ខ្ុំនឹង្នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអន ក វ ិញ នៅថ្ងៃ នធវ ើការបនាទប់។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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េំណួរ-ចសមល យ
ើ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើសោក្អន ក្គួ រន្ត្ទក្់រខសៅកាន់អនក្ណ្ត
ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ
ឬប្ត្ូវការជំនួយ? (ត្ពីរំព័រម៉ុន)

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរទក្់រខសៅនឹខេ៉ុខ្ភាពរបេ់អនក្េូមសៅរូ រេ័ពទសៅកាន់
ន្ខ្ែរូ រេ័ពទេប្មាប់ការសៅប្បឹក្ាសោបល់ន្្នក្សមើលន្ែទំ៖
េូមសៅរូ រេ័ពទ
មក្កាន់សលខ្

TTY

1-844-617-0563
ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ និង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7
ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។
711
នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់
ឬការនិយយ។ នល្ងកអន កព្តូវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7
ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវាេ៉ុខ្ភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរជាបនាទន់ េូមសៅរូ រេ័ពទមក្កាន់
ន្ខ្ែរូ រេ័ពទេប្មាប់សេវាេ៉ុខ្ភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរ៖
េូមសៅរូ រេ័ពទ
មក្កាន់សលខ្

1-401-443-5995

TTY

711

ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7
ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។

នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់
ឬការនិយយ។ នល្ងកអន កព្តូវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ និង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7
ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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C. សេចក្ដ ីេសខេ បអំពីសេវានានា
តារង្ខាង្នព្កាមននេះ គឺជានសចកត ីសនង្េ បខៃ ីអំព្ីនសវានានាអវ ើខៃេះ ដដេនល្ងកអន កអាចនឹង្ព្តូវការ អំព្ីការចំ្យរបស់អនក និង្ វ ិធានអំព្ីអតថព្បនយជន៍នានា។
ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

អន ក្ចខ់ជួបសវជជបណឌិត្

ការនៅព្ាបាេនៅមនទ ីរនព្ទយ
នព្េ នរបួ ស ឬ នជំង្ឺ

$0

ការនៅព្ិនិតយសុខភាព្ដូ ចជារ ូបរង្កាយ

$0

មនធាបាយនធវ ើដំនណើរនព្េនៅការ ិយយេ័
យព្គូនព្ទយ

$0

ការដងទ ំរបស់ព្គូនព្ទយឯកនទស

$0

ការដងទ ំសុខភាព្
នដើមបីនជៀសវាង្កុំឱយអន ក នឈឺ
ដូ ចជាចាក់វា៉ាក់សាង្
ំ ជំង្ឺព្គ ុនផ្លតសាយធំ

$0

ការនធវ ើនតសត ខាង្មនទ ីរព្ិនសាធន៍ ដូ ចជា
្មដំនណើរការេអ

$0

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការស្វ ី
សត្េតខាខសវជជសាេត្រ

?

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការថាន ំ
ពាបាលជំខឺ
ឬសាែនភាពជំខរឺ បេ់អនក្
(សេវាសនេះមានបនត សៅរំ
ព័របនាទប់)

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

ការងតអុិកេនរយ៍
ឬការងតរ ូបភាព្នផ្េង្នទៀត
ដូ ចជាការនសក ន CAT

$0

តព្មូវឱយ

ការនធវ ើនតសដ រកនមើេជំង្ឺ ដូ ចជាការនធវ ើនតសត
រកជំង្ឺមហារ ើក

$0

អាចនឹ
ង្ព្តូ

ថាន ំ នស សធាតុផ្េ ំដូ ចាន
(ថានដំ ដេាមន ៉ោ កសញ្ជា)

$0 សព្ ប់
ការផ្គ ត់ផ្គង្់បាន
យ៉ោង្នហាច្ស់ 30-ថ្ងៃ ។

វាអាចនឹង្ នការ
កំហិតនេើព្បននទថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្។ សូ មនមើេ
បញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្ (បញ្្ ីថាន)ំ របស់អង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY
សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែ ម។

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ដផ្នការននេះផ្ត េ់ជូននូ វការផ្គត់ផ្គង្់ចំនួនថ្ងៃ បដនែ មនទៀត
តាមរយៈការបញ្ជ
្ ទិញព្ីឱសងសាែនតាមសំបុព្ត
និង្នៅតាមឱសងសាែនេក់រយមួ យចំនួននទៀតផ្ង្ដដរ។
ាមនការបង្់ព្បាក់រ ួមានសព្ ប់ការផ្គ តផ្
់ គ ង្់ចំនួនថ្ងៃ
ដដេបានបដនែ មននាេះនទ។
អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

?

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
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ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការថាន ំ
ពាបាលជំខឺ
ឬសាែនភាពជំខរឺ បេ់អនក្
(មានត្)

ថានដំ ដេ

$0 សព្ ប់
ការផ្គ ត់ផ្គង្់បានរយៈនព្េ
30-ថ្ងៃ ។

វាអាចនឹង្ នការ
កំហិតនេើព្បននទថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្។ សូ មនមើេ
បញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្ (បញ្្ ីថាន)ំ របស់អង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY
សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែ ម។

ន ៉ោ កសញ្ជា

ដផ្នការននេះផ្ត េ់ជូននូ វការផ្គត់ផ្គង្់ចំនួនថ្ងៃ បដនែ មនទៀត
តាមរយៈការបញ្ជ
្ ទិញព្ីឱសងសាែនតាមសំបុព្ត
និង្នៅតាមឱសងសាែនេក់រយមួ យចំនួននទៀតផ្ង្ដដរ។
ាមនការបង្់ព្បាក់រ ួមានសព្ ប់ការផ្គ តផ្
់ គ ង្់ចំនួនថ្ងៃ
ដដេបានបដនែ មននាេះនទ។
អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ
ថានដំ ដេាមននវជ្ បញ្ជ្

?

$0

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

វាអាចនឹង្ នការ
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បញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្ (បញ្្ ីថាន)ំ របស់អង្គ ការ
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ថាន ំ ននវជ្ បញ្ជ្របស់កមម វ ិធី Medicare
ដផ្ន ក B

$0

ថានដំ ផ្ន ក B
រប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ថានដំ ដេព្គូនព្ទយបានឱយនៅកនុង្ការ ិយ
េ័យរបស់ព្ួកនគ ថានម
ំ ហារ ើកសព្ ប់នេបមួ យចំនួន
និង្ថានម
ំ ួ យចំនួននទៀត ដដេព្តូវ
នព្បើជាមួ យនឹង្ឧបករណ៍នវជ្ សា្សត ជាក់ល្ងក់មួយចំនួ
ន។ ការអនុញ្ជាតជាមុនការអនុញ្ជាតជាមុន
និង្/ឬការព្ាបាេជាជំហានៗអាចនឹង្ព្តូវយកមកអ
នុវតត បាន។ សូ មអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក
សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ មអំព្ីថានទ
ំ ំង្អស់ននេះ។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការពា
បាល បនាទប់ពីមានប្េតក្
ូ
ឬសប្គេះថានក្់

ការព្ាបាេនោយនព្ាេះថានក់ការ្រ
រង្កាយ ឬការនិយយសត ី

$0

តព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាតជាមុន។
នយើង្ធានារ៉ាប់រង្រហូ តដេ់ការនៅជួ ប 24 ដង្។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការន្ែ
ទំេសប្្គេះបនាទន់

នសវាបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់

$0

នសវាបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់នឹង្ព្តូវបានរ៉ាប់រង្ផ្ង្ដដរ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការនព្បើបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់
ដដេមិន ននៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។
ការធានារ៉ាប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ
អានមរ ិក និង្នៅនេើដដនដរី បស់ខល ួនដតប៉ោុន្
ណ េះ។

នសវារងយនត គិល្ងនសនព្្គេះ

$0

?
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការន្ែ
ទំពាបាលពីមនទ រី សពរយ

?

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
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ការដងទ ំព្ាបាេដដេព្តូវការជាបនាទន់

$0

ការដងទ ំព្ាបាេដដេព្តូវការ
ជាបនាទន់នឹង្ព្តូវបានរ៉ាប់រង្ផ្ង្ដដរ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តូវការនព្បើការដងទព្
ំ ាបាេដដេ
ព្តូវការជាបនាទន់
ដដេមិន ននៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។
ការធានារ៉ាប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ
អានមរ ិក និង្នៅនេើដដនដរី បស់ខល ួនដតប៉ោុន្
ណ េះ។

ការសានក់នៅមនទ ីរនព្ទយ

$0

តព្មូវឱយ

ការដងទ ំព្ាបាេរបស់នវជ្ បណឌិត
ឬព្គូនព្ទយវេះកាត់

$0

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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ការចំណ្តយរបេ់អនក្
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
សដើមបីពាបាលឱ្យបាន្ូ រ
សេបើយ ឬ
ត្ប្មូវការអន ក្ជំនាញន្្នក្
េ៉ុខ្ភាពពិសេេ

នសវាសាតរនីតិសមបទ

$0

តព្មូវឱយ

$0

អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

ការដងទ ំព្ីគល្ង
ិ នុបោឋកជំនាញ

$0

តព្មូវឱយ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការន្ែ
ទំន្ភន ក្

ការព្ិនិតយដនន ក

$0

បានោក់កំណត់ចំនពាេះការព្ិនិតយដនន កជាព្បចាំមួយ
(1) ដង្នរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្នម
ំ ត ង្
នហើយនិង្ នការធានារ៉ាប់រង្ព្បចាំឆ្នំ
សព្ ប់ស ជិក ដដេ នជំង្ឺទឹកននាមដផ្អ ម។

?

ឧបករណ៍នវជ្ សា្សត សព្

ប់ការដងទ ំនៅផ្ទ េះ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
នការអនុញ្ជាតជាមុន

នការអនុញ្ជាតជាមុន
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H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

ដវ៉ានតា ឬ ដេនការពារដនន ក

$0

បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតដវ៉ានតាមួ យ (1) គូ (សុ៊ុំ
និង្ដេន) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្នំមតង្។
ដវនតា នកញ្ច ក់ដេននឹង្ព្តូវធានារ៉ាប់រង្
ជាញឹកញាប់ នៅនព្េចាំបាច់ខាង្នវជ្ សា្សត ។
បានោក់
កំណត់សព្ ប់ដតបនទ េះដេនពាក់កនុង្ដនន កមួ យ (1) គូ
(សុ៊ុំ និង្ដេន) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្នំមតង្
នៅនព្េចាំបាច់ខាង្នវជ្ សា្សត ។
អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវាកា
រសាតប់/ជំនួយការសាតប់

សោក្អន ក្មានសាែនភាព
ជំខឺរា៉ារំ រ៉ា

?

ការនធវ ើនតសត នេើការសាតប់

$0

ឧបករណ៍ជំនួយការសាដប់

$0

នសវានានា
នដើមបីជួយព្គប់ព្គង្ជំង្ឺរបស់អនក

$0

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ការធានារ៉ាប់រង្រប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ការសាតប់
និង្ការវាយតថ្មៃ សព្ ប់ឧបករណ៍ជំនួយការសាតប់តូច
មួ យ (1) ជានរៀង្រេ់បី (3) ឆ្នំមតង្។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
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H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
ដូ ចជាជំខឺរឹក្សនាមន្្ែម
ឬជំខឺសបេះដូ ខ

ឺ ៉ា រំ រ៉ា ដូ ចជាជំខឺរក្
មានសាែនភាពជំខរា
ឹ សនាមន្្ែ ម ឬជំខឺសបេះដូ ខ

ការផ្គ ត់ផ្គង្់
និង្នសវានានាសព្

$0
ឺ ឹកននាមដផ្អ ម
ប់ជំង្ទ

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើ ៉ោ កសញ្ជា និង្
សហព្ាសផ្េិតសព្ ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ ដដេ
បំនព្ញនៅឯឱសងសាែន។
ស ជិកអាព្ស័យនេើថានអ
ំ ័ង្សុយេីន៖
បានកំណត់ព្តឹមដតមួ យរយ (100)
បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករជានរៀង្រេ់សាមសិបថ្ងៃ (30)
ថ្ងៃ នៅនព្េ
ទទួ េបានព្ីអនកេក់ឧបករណ៍ រ ឹង្ ំជំនួយដេ់អនកជំ
ង្ឺ (DME)។
បានកំណត់ព្តឹមដតមួ យរយ (100)
បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករជានរៀង្រេ់ថ្មៃព្បាំថ្ងៃ (25)
ថ្ងៃ នៅនព្េទទួ េបានព្ីឱសងសាែន។
ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថានអ
ំ ័ង្សុយេីន៖
ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថានអ
ំ ័ង្សុយេីន៖
បានកំណត់ព្តឹមដតមួ យរយ (100)
បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករជានរៀង្រេ់សាមសិបថ្ងៃ (90)
ថ្ងៃ នៅនព្េ
ទទួ េបានព្ីអនកេក់ឧបករណ៍ រ ឹង្ ំជំនួយដេ់អនកជំ
ង្ឺ (DME)។
បានកំណត់ព្តឹមដតមួ យរយ (100)
បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90)
ថ្ងៃ នៅនព្េទទួ េបានព្ីឱសងសាែន។

សោក្អន ក្មាន
បញ្ហាេ៉ុខ្ភាព្ល វូ ចិត្ត

?

នសវាសុខភាព្ឥរ ិយបង និង្ផ្ល វូ ចិតត

$0
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H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

សោក្អន ក្មានបញ្ហាជាមួ
យនឹខការសប្បើប្បាេ់សារ
នត្៉ុ

នសវាព្ាបាេនព្បើព្បាស់សារធាតុ

$0

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវាេ៉ុ
ខ្ភាព្ល វូ ចិត្តរយៈសពល
ន្វខ

ការ
ដងទ ំអន កជំង្ឺសព្ ប់អនកដដេព្តូវការស
ព្ ប់ការដងទ ំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិតត

$0

តព្មូវឱយ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការឧបក្រ
ណ៍ រ ឹខមាំជំនួយដល់អនក្ជំ
ខឺ (DME)

រនទេះរុញ

$0

អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ឧបករណ៍បាញ់ច ា យទឹកថាន ំ

$0

អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នឈើព្ចត់

$0

ឧបករណ៍ជំនួយការនដើរ

$0

ឧបករណ៍ និង្ការផ្គ ត់ផ្គង្អ
់ ុកសុីដសន

$0

?

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20
ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
ក្នុខការរេ់សៅប្បចំរែៃ
សៅ្ទេះ
(សេវាសនេះមានបនត សៅរំ
ព័របនាទប់)

អាហារដដេយកមកផ្ទ េះរបស់អនក

$0

ការធានារ៉ាប់រង្រប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្អាហារសព្ ប់មួយ (1)
នព្េកនុង្មួ យថ្ងៃ ដដេ នផ្ត េ់ជូនរហូ តដេ់ព្បាំ (5)
ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។

នល្ងកអន កព្តូវការជំនួយកនុង្ការរស់នៅព្បចាំថ្ងៃ នៅផ្ទ េះ (

នត)

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
ក្នុខការរេ់សៅប្បចំរែៃ
សៅ្ទេះ (មានត្)
d

?

ការអនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរប
ស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid។
នសវានានាតាមផ្ទ េះ ដូ ចជាការស អ ត
ឬការដងរកាផ្ទ េះ

$0

ការផ្លៃស់បតរនគហោ
ូ
ឋ នរបស់អនក
ដូ ចជាការនព្បើព្បាស់ជនណតើរជព្ េ
ទីជព្ េ និង្រនទេះរុញ

$0

តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

អាចនឹង្
អនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរបស់ក
មម វ ិធី Rhode Island Medicaid។
តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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ត្ប្មូវការ
ឬបញ្ហាខាខេ៉ុខ្ភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

អន កជំនួយការដងទ ំផ្លទេ់ខល ួន

$0

តព្មូវឱយ

(នល្ងកអន កអាច
ជួ េជំនួយការផ្លទេ់ខល ួនរបស់អនកបាន។
សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម សូ មនៅទូ រស័ព្ទ
មកកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិក
ឬនាយកព្គប់ព្គង្ការដងរការបស់អនក។)

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ការអនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរប
ស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid។

ការបណតុេះប្
ត េ នដើមបីជួយឱយអន ក
ទទួ េបានការ្រដដេ នព្បាក់ឈន ួេ
ឬការ្រដដេាមនព្បាក់ឈន ួេ

$0

ការអនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរប
ស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid។

នសវាដងទ ំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ

$0

អាចនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

អាចនឹង្
អនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរបស់ក
មម វ ិធី Rhode Island Medicaid។
នសវានានា
នដើមបីជួយអន កឱយរស់នៅនោយខល ួនឯង្

?

$0

អាចនឹង្តព្មូវឱយ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការក្ន្នល ខរ
េ់សៅ ន្ដលមាន
មន៉ុេែសៅជាមួ យសដើមបី
ជួយសោក្អន ក្បាន។
សោក្អន ក្ប្ត្ូវការក្ន្នល ខរេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែសៅជាមួយសដើមបីជួយសោក្អន ក្បាន។

អន ក្សមើលន្ែទំរបេ់អនក្
ប្ត្ូវការឈប់េប្មាក្ខ្ល េះ

?

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នុខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ
និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថប្បសោជន៍
(វវ ក្ននអំពីអត្ថប្បសោជន៍នានា)

នសវានានាសព្ ប់មនុសេនព្ញវ ័យ ឬ
នសវាាំព្ទនផ្េង្នទៀត

$0

អាចនឹង្តព្មូវឱយ

នសវាការរស់នៅដដេ នជំនួយ ឬនសវា
េំនៅោឋននផ្េង្នទៀត

$0

តព្មូវឱយ

ការដងទ ំនៅមណឌេចាស់ជរ

$0

តព្មូវឱយ

ការដងទ ំកនុង្នព្េសព្

$0

អាចនឹង្
អនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរបស់ក
មម វ ិធី Rhode Island Medicaid។

ក

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ការអនុវតត េកេ ខណឌតព្មូវដដេ នេកេ ណសមបតត ិរប
ស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid។
នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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D. សេវានានាន្ដលបានននារា៉ាប់រខសៅខាខសប្ៅអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY
ននេះមិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ នសវាបនព្មើស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់អំព្ីបដនែ មនទៀត នសវានានាដដេមិនធានារ៉ាប់រង្នោយអង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY ប៉ោដុ នត នបនព្មើនសវាតាមរយៈកមម វ ិធី ឬ Rhode Island Medicaid។

?
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សេវានានាស្ែខសរៀត្ ន្ដលបានននារា៉ាប់រខសោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid

ការចំណ្តយរបេ់អនក្

នសវាដងទ ំនៅសង្គ ហោឋនមួ យចំនួន

$0

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ាប់រង្នៅនេើការដងទ ំនធម ញជាព្បចាំដូចជាការស អ ត និង្ប៉ោេះនធម ញ។

$0

សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក ព្បសិននបើនល្ងកអន កយេ់មិនបានចាស់
ថានតើការផ្ត េន់ សវាដងទ ំនធម ញ ដដេនល្ងកអន កព្តូវការ នធានារ៉ាប់ដដរឬអត់។
Rhode Island Medicaid ធានារ៉ាប់រង្នេើនសវាេំនៅោឋនសព្
និង្ការេូ តល្ងស់។

ប់ស

ជិក ដដេព្ិការភាព្ដផ្ន កបញ្ជា

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ាប់រង្នេើមនធាបាយនធវ ើដំនណើរនេើការមកព្ាបាេ
ដដេមិនដមនជាការសនព្្គេះបនាទន់។

$0

$0

E. សេវានានាន្ដលអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្ី Medicare និខក្មម វ ក្្ី Rhode Island Medicaid
ន្ដលមិនននារា៉ាប់រខ
ននេះមិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់ ដផ្ន កនសវាបនព្មើស

ឹ អំព្ី នសវានានាដដេមិនបានរប់បញ្ចេ
ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់ឱយដង្
ូ នផ្េង្នទៀត

សេវានានាន្ដលមិនបានននារា៉ាប់រខសោយអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្ី Medicare ឬ ក្មម វ ក្្ី Rhode Island Medicaid
ការវេះកាត់ដផ្ន កដកសមផ សេ ឬការ្រដកសមផ សេនផ្េង្នទៀតនឹង្មិនព្តូវបានធានារ៉ាប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនសវាននាេះជាប់
ពាក់ព្័នធនៅនឹង្ការដងរកាខាង្ការបតរននទ
ូ
ការបនង្ក ើតសុដន់នឡើង្ វ ិញ បនាទប់ព្កា
ី រវេះកាត់យកនោេះនចញ និង្សាែនភាព្ ដដេ
ដងទ ំសមា សេដដេបង្ក ផ្េប៉ោេះពាេ់នៅដេ់មុខ្រធមម តា ឬសុខុ េភាព្ផ្ល វូ ចិតត។

នបញ្ជានោយនព្បើផ្េិតផ្េ

នីតិ វ ិធីដផ្ន កព្ិនសាធន៍ របស់របរ និង្ថានន
ំ ឹង្មិនព្តូវបានធានារ៉ាប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនីតិ វ ិធី របស់របរ និង្ថាន ំ ព្តូវបានធានារ៉ាប់រង្នោយកមម វ ិធី Medicare
ឬនៅនព្កាមកមម វ ិធី Medicare ដដេទក់ទង្នៅនឹង្ការសិកាព្សាវព្ជាវដផ្ន កព្ាបាេ ដដេបានអនុម័តរ ួចនហើយ ឬតាមរយៈដផ្នការ។
សែ ិតនៅកនុង្សាែនភាព្ដបបននេះ ននាេះនឹង្ព្តូវតព្មូវឱយ នការអនុញ្ជាតជាមុន។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សេវានានាន្ដលមិនបានននារា៉ាប់រខសោយអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY ក្មម វ ក្្ី Medicare ឬ ក្មម វ ក្្ី Rhode Island Medicaid
មិន

នការធានារ៉ាប់រង្នៅនេើស

ជិកភាព្សព្

ប់កដនៃ ង្ហាត់ព្បាណននាេះនទ។

មិន

នការធានារ៉ាប់រង្នៅនេើរបស់របរផ្លទេ់ខល ួននៅកនុង្បនទ ប់របស់អនកនៅទីតាំង្អាារ នោយ

នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្របស់របរដូ ចជាទូ រស័ព្ទ ឬទូ រទសេន៍។

F. េិរធិរបេ់អនក្ជាេមាជិក្រនន្្នការសនេះ
កនុង្នាមជាស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអន ក នសិទធិជាក់ល្ងក់។ នល្ងកអន កអាចនព្បើព្បាស់សិទធិទ ំង្អស់ននេះបាន
នោយាមនការោក់នទសទណឌ។ នល្ងកអន កក៏អាចនព្បើព្បាស់សិទធិទ ំង្អស់ននេះនោយាមនការបាត់បង្់នសវាដងទ ំសុខភាព្របស់អនកននាេះនទ។
នយើង្នឹង្ព្បាប់នល្ងកអន កអំព្ីសិទធិរបស់អនកយ៉ោង្នហាច្ស់នរៀង្រេ់មួយឆ្នំមតង្។ សូ មអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ មអំព្ីសិទធិរបស់អនក។
សិទធិរបស់អនករប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ ប៉ោុដនត នៅ នរប់បញ្ចេ
ូ នផ្េង្នទៀតចំនពាេះចំណុចដូ ចខាង្នព្កាម៖



សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបាននូ វការសគរព យ៉ុត្ត្
ិ ម៌ និខសេចក្ត ីរែលែនរ។
ូ ចំណុចទ ំង្ននេះ

នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o ទទួ េបាននសវាដដេធានារ៉ាប់រង្នោយាមនការព្ព្ួយបារមា ចំនពាេះព្ូ ជសាសន៍ ជាតិព្នទុ នដើមកំនណើតព្បនទស សាសនា ននទ អាយុ
ព្ិការភាព្ដផ្ន កផ្ល វូ ចិតត ឬរ ូបរង្កាយ ទំននារផ្ល វូ ននទ អតត សញ្ជាណននទ ព្័ត៌
ឬសមតែ ភាព្កនុង្ការនិយយភាសាអង្់នគៃ ស

o ទទួ េបានព្័ត៌
o ព្តូវ

នអំព្ីដហេន សមតែ ភាព្បង្់ព្បាក់

នជាទព្មង្់នផ្េង្នទៀត (ឧទហរណ៍អកេរនបាេះព្ុមពធំៗ អកេរសព្

ប់ជនព្ិការដនន ក ឬជាសំនឡង្អូ ឌីយូ ៉ោ។)

ននសរ ើភាព្នោយមិនទទួ េរង្នូ វទព្មង្់ថ្នការឃុំឃំង្រង្កាយ ឬោក់ឱយនៅោច់នោយដឡក្មួ យ

o អន កផ្តេ់នសវាកនុង្ប្
ត ញ មិនព្តូវនចញវ ិកក យបព្តឱយននាេះនទ


សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបានព័ត្៌មានអំពកា
ី រន្ែទំេ៉ុខ្ភាពរបេ់អនក្។ ចំណុចទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ ព្័ត៌ នអំព្កា
ី រព្ាបាេ
និង្ជនព្មើសថ្នការព្ាបាេរបស់អនក។ ព្័ត៌ នននេះ គួ រដតផ្ត េ់ជូនកនុង្ទព្មង្់មួយ ដដេនល្ងកអន កអាចយេ់បាន។ សិទធទ
ិ ំង្ននេះ
នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្ការទទួ េបានព្័ត៌ នអំព្ី៖

o ការព្ិព្ណ៌នាអំព្នី សវានានាដដេនយើង្រ៉ាប់រង្
o រនបៀបទទួ េបាននសវានានា
o នតើនសវានឹង្ព្តូវចំ្យប៉ោនា
ុ ម ន

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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o ន្មេះអន កផ្តេន់ សវាដងទ ំសុខភាព្ និង្នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំ


សោក្អន ក្មានេិរធិស្វ ីសេចក្ត ីេសប្មចចិត្តអំពីការន្ែទំរបេ់អនក្ សោយរាប់បញ្ចូលទំខការបដិសេ្សលើការពាបាល។
ចំណុចទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o នព្ជើសនរ ើសអន កផ្តេន់ សវាដងទ ំបឋម (PCP) នហើយនល្ងកអន កអាចផ្លៃស់បតរូ PCP របស់អនកបានព្គប់នព្េកនុង្នព្េមួ យឆ្នំ
o ជួ បជាមួ យអន កផ្តេ់នសវាដងទ ំសុខភាព្របស់្សត ីនោយាមនការបញ្ជន
ូ បនត ។
o ទទួ េបាននសវានានា និង្ថាន ំ ដដេធានារ៉ាប់រង្របស់អនកឱយបានឆ្ប់រហ័ស
o ដឹង្អំព្ីជនព្មើសថ្នការព្ាបាេទ ំង្អស់ មិនថាការព្ាបាេននាេះវាចំ្យប៉ោុនាមន ឬការព្ាបាេននាេះ

នការធានារ៉ាប់រង្

o បដិនសធនេើការព្ាបាេ នទេះបីជាការដណនាំរបស់ព្គូនព្ទយមិនយេ់ព្សបក៏នោយ
o ឈប់នេបថាន ំ
o សុំនយបេ់ជានេើកទីព្ីរ។ អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្បង្់ថ្ងៃចំ្យថ្នការនៅជួ បនេើកទីព្ីររបស់អនក។


សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបានការន្ែទំេ៉ុខ្ភាពសោយទន់សពលសវោ សោយគមនឧបេគគ ក្នុខការរំនាក្់រន
ំ ខ
ឬឧបេគគ ន្្នក្រាខកាយក្នុខការចូ លសប្បើប្បាេ់។ ចំណុចទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o ទទួ េបានការដងទ ំដផ្នកនវជ្ សា្សត បានទន់នព្េនវល្ង
o ការចូ េ និង្ការនចញព្ីកា រ ិយេ័យរបស់អនកផ្តេ់នសវាដងទ ំសុខភាព្។ ចំណុចននេះ

នន័យថា ជនព្ិការាមនឧបសគគ កនុង្ការនចញចូ េននាេះនទ

នោយនារព្នៅតាមចាប់សតីព្ីជនព្ិការអានមរ ិកាំង្។

o


នអន កបកដព្បកនុង្ការជួ យទក់ទង្ជាមួ យនឹង្ព្គូនព្ទយ និង្ដផ្នការសុខភាព្របស់អនក។

សោក្អន ក្មានេិរធិន្េវខរក្ការន្ែទំបនាទន់ និខការន្ែទំេសប្្គេះបនាទន់ សៅសពលន្ដលសោក្អន ក្ប្ត្ូវការ។ ចំណុចននេះ
នល្ងកអន ក នសិទធិកនុង្ការ៖

នន័យថា

o ទទួ េបាននសវាសនព្្គេះបនាទន់ នោយមិនចាំបាច់ទទួ េបានការអនុម័តជាមុននៅកនុង្នព្េសនព្្គេះបនាទន់
o ជួ បជាមួ យអន កផ្តេ់នសវាដងទ ំបនាទន់ ឬអន កផ្តេ់នសវាសនព្្គេះបនាទន់ខាង្នព្ៅប្
ត ញ នៅនព្េ


សោក្អន ក្មានេិរធិរក្ាការេមាៃត្់ និខភាពឯក្ជន។ ចំណុចទ ំង្ននេះ

?

នករណីចាំបាច់

នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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o នសន ើសុំយកឯកសារចាប់ងតចមៃ ង្អំព្ីកំណត់ព្តាឯកសារនវជ្ សា្សដ របស់អនកកនុង្ វ ិធីមួយ ដដេនល្ងកអន កអាចយេ់បាន នហើយព្បសិននបើចាំបាច់
នសន ើសុំឱយនគផ្លៃស់បតរូ ឬដកតព្មូវកំណត់ព្តាឯកសារឱយបានព្តឹមព្តូវ។

o រកាព្័ត៌


នអំព្ីសុខភាព្ផ្លទេ់ខល ួនរបស់អនកជាេកេ ណៈឯកជន។

សោក្អន ក្មានេិរធិបតខ
ឹ ទមទរអំពីសេវាន្ែទំ ឬសេវាន្ដលមានការននារា៉ាប់រខរបេ់អនក្។ ចំណុចទ ំង្ននេះ

នរប់បញ្ចេ
ូ ទ ំង្សិទធក
ិ ន ុ ង្ការ៖

o ោក់ពាកយបត ឹង្ ឬបណតឹង្សារទុកេទស់នៅនឹង្ព្ួ កនយើង្ ឬអន កផ្តេ់នសវារបស់ព្ួកនយើង្
o នសន ើសុំឱយ

នសវនាការយុតតធ
ិ ម៌ថានក់រដឋ

o ទទួ េបាននហតុផ្េដដេេមអ ិតអំព្ីនហតុផ្េដដេបានបដិនសធចំនពាេះការផ្តេ់នសវានានា

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ មអំព្ីសិទធិរបស់អនក ននាេះនល្ងកអន កអាចអាននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTERGRITY។
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នសំណួរ ននាេះនល្ងកអន កអាចនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។

G. វវ ក្្ីោក្់ក្ក្យបណតខ
ឹ ឬ បណតឹខឧរធ រណ៍អព
ំ កា
ី របដិសេ្សលើការ្តល់សេវា
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នការតវា៉ា ឬគិតថាអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY គួ រដតធានារ៉ាប់រង្នៅអវ ម
ើ ួ យ ដដេនយើង្បានបដិនសធ សូ មនៅ
ទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការNeighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 ។ នល្ងកអន កក៏អាច ោក់ពាកយបត ឹង្ឧទធ រណ៍ ចំនពាេះនសចកត ីសនព្មចចិតតរបស់
នយើង្ខ្ុំបានផ្ង្ដដរ។
សព្ ក់ការសាកសួ រអំព្ីការតវា៉ា និង្បណតឹង្ឧទធ រណ៍ នល្ងកអន កអាចអានជំព្ូកទី 9 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ។
នល្ងកអន កអាចនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITYបានផ្ង្ដដរ។
នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសំបុព្តអំព្ីបណតឹង្ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេររបស់អនកនៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញតា
ើ មទូ រសារអំព្ីបណតឹង្ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេររបស់អនកនៅកាន់៖នេខ 1-401-709-7005
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញតា
ើ មសំបុព្តអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្ន កឥរ ិយបទ និង្នវជ្ សា្សត ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេរនៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្មា
៌ នបន្នែ ម
សូ មចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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Smithfield, RI 02917
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញតា
ើ មទូ រសារអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្ន កឥរ ិយបទ និង្នវជ្ សា្សត ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេរនៅកាន់៖ នេខ 1-401-709-7005
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញតា
ើ មសំបុព្តអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្ន ក D (ថាន ំ

ននវជ្ បញ្ជ្) ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេរនៅកាន់៖

CVS Caremark
Part D Appeals and Exceptions
PO BOX 52000 MC109
Phoenix, AZ 85072-2000
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញតា
ើ មទូ រសារអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្ន ក D (ថាន ំ

ននវជ្ បញ្ជ្)ជាល្ងយេកេ ណ៍អកេរនៅកាន់៖ នេខ 1-855-633-7673

 នដើមបីនសន ើសកា
ុំ របង្់ព្បាក់សង្វ ិញសព្ ប់ថានដំ ដេ ននវជ្ បញ្ជ្ដផ្ន ក D ដដេនល្ងកអន កបានចំ្យនោយខល ួនឯង្ សូ មនផ្ញើតាមសំបុព្ត ឬនផ្ញើ
តាមទូ រសារនូ វ វ ិកក យបព្តងតចមៃ ង្ និង្ឯកសារនវជ្ បញ្ជ្ដដេពាក់ព្័នធនផ្េង្នទៀតនៅកាន់៖
CVS Caremark
Part D Appeals and Exceptions
PO BOX 52066
Phoenix, AZ 85072-2066
នេខទូ រសារ៖ 1-855-230-5549

?
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Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេ បអំពីអត្ថប្បសោជន៍ 2021
H9576_SummaryBenefits2021
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 12/8/20

H. សត្ើសោក្អន ក្ប្ត្ូវស្វ ីោខសមច ប្បេិនសបើសោក្អន ក្េខែ័យពីការលួចបនល ំ?
អន កជំនាញ និង្អង្គ ការដងទ ំសុខភាព្ភាគនព្ចើន ដដេផ្ត េ់នសវា គឺ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កគិតថា

នភាព្នសាមេះព្តង្់។ ដតគួ រឱយនសាកសាតយ ក៏អាច

នមនុសេខៃ េះ ៏មិន

ននសាមេះព្តង្់ផ្ង្ដដរ។

នព្គូនព្ទយ មនទ ីរនព្ទយ ឬឱសងសាែននផ្េង្នទៀតកំព្ង្
ុ ដតនធវ ើអវើមួយខុស ននាេះសូ មទក់ទង្មកកាន់នយើង្ខ្ុំ។



សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់នសវាបនព្មើស



ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់កមម វវ ិធី Medicare តាមរយៈនេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អន កនព្បើ TTY គួ រដតនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខ 1-877486-2048។ នល្ងកអន កអាចនៅមកនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទទ ំង្ននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នង្
ឹ បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង្មួ យសបាតហ៍។



ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney General នដើមបីរបាយការណ៍អំព្ីការេួ ចបនៃ ំកមម វ ិធី Medicaid ការបំពាននេើអនកជំង្ឺ
ឬការនធវ សព្បដហសនេើអនកជំង្ឺ ឬការបដង្វ រអន កជំង្ឺ អាចទក់ទង្បានតាមរយៈនេខ 1-401- 222-2556 ឬ 1-401-274-4400 បញ្ជន
ូ បនត នេខ 2269

ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។ នេខទូ រស័ព្ទ គឺ

ននៅនេើព្កបនសៀវនៅសនង្េ បននេះផ្ង្ដដរ។

 ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដខេទូ រស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការេួ ចបនៃ ំរបស់ Rhode Island Department of Human Services (DHS) សព្
CCAP, SNAP, RI Works និង្ GPA តាមរយៈនេខ 1-401-415-8300

ប់រយការណ៍នៅកាន់

 ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដខេទូ រស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការព្បព្ព្ឹតតិតាមចាប់របស់អង្គ ការNeighborhood តាមរយៈនេខ 1-888-579-1551។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896 និង្ TTY 711, ន ៉ោ ង្ 8
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