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A. ការបដិនសធមនិទទលួខុសរតូវ 
 ន្ផនការ Neighbor Health Plan ថ្ន Rhode Island គឺជាន្ផនការសុខភាពមយួន្ដលចុោះកិចចសនា

ទងំ្ជាមយួនឹង្ Medicare និង្ជាមយួការធា រ៉ោ បរ់ង្ Rhode Island Medicaid នដើមបផីឋល់ជូននូវ
អតថរបនោជនថ៍្នកមមវធីិទងំ្អស់នៅដល់អនកចុោះន ម្ ោះ។ 

 ននោះមនិន្មនជាបញ្ជ ីពត័ម៌ាននពញនលញនទ។ ពត័ម៌ានអំពីអតថរបនោជន ៍គឺជានសចកតីសនង្ខប ប៉ោុន្នត
មនិបាននរៀបរបន់ពញនលញអំពីអតថរបនោជនទ៍ងំ្រសុង្ន ោះនទ។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូម
ទកទ់ង្នៅកានន់្ផនការឬអាននសៀវនៅន្ណ សំមាជិក។ 

 អតថរបនោជនក៌ដូ៏ចជាបញ្ជ ីឱសថ និង្/ឬឱសថសាថ នន្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្ និង្បណ្តឋ ញអនកផឋល់នស
វាអាចនឹង្មានការន្កន្របនពញមយួឆ្ន ។ំ នយើង្ខញុ ំនឹង្នផញើនសចកឋីជូនដំណឹង្ជូននោកអនកមុននឹង្នយើង្
នធវើការផ្លល ស់បឋូរន្ដលអាចប៉ោោះ ល់ដល់នោកអនក។  

❖   របសិននបើនោកអនកទទួលបាន ឬមានសិទធិទទួលបាននសវា និង្ជំនួយរយៈនពល (long-term services and 

support, LTSS) ន ោះនោកអនកអាចរបន្ហលជារតូវបង្រ់បាកម់យួន្ផនកថ្នថ្ថលនសវា  ទងំ្ននោះ។ ចំនួនននោះ
នឹង្រតូវកំណតន់ោយកមមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 

  

B. ការពិនិតយនឡើង្វញិនៅនលើការធា រ៉ោ បរ់ង្ Medicare និង្ Medicaid សរមាបឆ់្ន ំ
នរកាយ  
វាមានសារៈសំខានក់នុង្ការពិនិតយនឡើង្វញិនៅនលើការធា រ៉ោ បរ់ង្របស់អនក នពលលឡូវននោះ នដើមបធីា ថ្ ការ
ធា រ៉ោ បរ់ង្ន ោះ នៅន្តអាចបំនពញនសចកតីរតូវការរបស់អនកបាននៅឆ្ន នំរកាយ។ របសិននបើ វាមនិអាចបំនពញបាន
នូវនសចកតីរតូវការរបស់អនកនទ នោកអនករបន្ហលជាអាចចាកនចញពីគនរមាង្នៅនពលណ្តកប៏ាន។ ចំន ោះ
ពត័ម៌ានបន្នថម សូមនមើលន្ផនក 2G។ 

របសិននបើនោកអនកចាកនចញពីគនរមាង្របស់នយើង្ នោកអនកនៅន្តសថិតកនុង្កមមវធីិ Medicare និង្ Medicare 
ដន្ដល ដរបណ្តនោកអនកនៅមានសិទធិទទួលបានន្ផនការ។ 

 នោកអនកនឹង្រតូវនធវើការនរជើសនរ ើសនូវរនបៀបទទួលបានអតថរបនោជន ៍Medicare របស់នោក
អនក (សូមនមើលទំពរ័ទី 9)។ 

 នោកអនកនឹង្រតូវចុោះន ម្ ោះនៅកនុង្ថ្ថលសរមាបន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for 

Service, FFS) សរមាប ់Medicaid របស់នោកអនក។ នសវា Medicaid របស់នោកអនកមាន
របប់ញ្ចូ លទងំ្នសវា និង្ជំនួយរយៈនពលន្វង្បំផុត (long-term services and 

supports,LTSS) (របសិននបើនោកអនកទទួលបានសិទធិ) និង្ការន្ថទសុំខភាពផលូវចិតតន្ផនក
អាកបបកិរោិ។ 
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របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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 នោកអនកនឹង្ទទួលបានកាត ID សមាជិកថមី។ នោកអនកកនឹ៏ង្ទទួលបានពត័ម៌ានអំពីអនកផតល់នសវា និង្
ឱសថសាថ ន  នៅកនុង្បណ្តត ញរបស់ពួកនយើង្ន្ដរ។ ឯកសារចាបច់មលង្ថ្ន នសៀវនៅន្ណ សំមាជិក 
 (ភសឋុតាង្ថ្នការធា រ៉ោ បរ់ង្) គឺន្តង្ន្តអាចរកបាននៅនលើនគហទំពរ័របស់ពួកនយើង្ជានិចចគឺ 
www.nhpri.org/INTEGRITY។ នោកអនកកអ៏ាចទូរសពទនៅកានន់សវាបនរមើសមាជិកតាមនលខទូរ
សពទ 1-844-812-6896 នដើមបសីាកសួរពួកនយើង្ នដើមបឱីយនផញើនសៀវនៅន្ណ សំមាជិកនៅនោកអនក។ 
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B1. របភពពត័ម៌ានបន្នថម 

 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. 

 សូមយកចិត្តទុកដាក់៖ ប្រសិនបរើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានបសវាកមែជំនឿយខ្ននកភាសាបដាយមិនគិត្ថ្លៃសប្មារ់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទបៅបសវាសមាជកិតាមរយៈបេម  

1-844-812-6896 (TTY 711) ចារ់ព្ីបមា៉ោ ង 8 ប្ព្កឹដេ់ 8 យរ់ថ្លៃចនទ  - សបុ្ក បមា៉ោ ង 8 ប្ព្ឹកដេ ់ 11 យរ់បៅថ្លៃបៅរ៍។ បៅបរៀងរាេ់របសៀេថ្លៃបៅរ ៍ថ្លៃអាទិត្យ និងថ្លៃ

ឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្ត្វួបានបសន ើសុំឱ្យទុកសារ។ ការបៅររស់អ្នកនឹងប្ត្វួបានបគបៅប្ត្ឡរ់មកវញិកន ុងថ្លៃប វ្ ើការរន្ទទ រ់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥត្គិត្ថ្លៃ។ 

 បោកអ្នកអាចទទឿេបាន បសចកដ ីជូនដំណឹងអ្ំព្ីការផ្លៃ ស់រដ ើរប្រចំាឆ្ន ំបដាយឥត្គិត្ថ្លៃជាទប្មង់បនេងបទៀត្ ដូចជាអ្កេរបបាោះព្ុមព្ំៗ អ្កេរសប្មារ់ជនព្ិការខ្ននក ឬ

ជាសំបឡង។ សូមទូរសព្ទបៅខ្ននកបសវារបប្មើសមាជកិតាមរយៈបេម  1-888-811-6886 បមា៉ោ ង  8 ប្ព្ឹក ដេ់បមា៉ោ ង  8 ោៃ ច ចារ់ព្ីថ្លៃច័នទ  – សុប្ក បមា៉ោ ង  8 ប្ព្ឹក ដេ់បមា៉ោ ង 

11 ោៃ ចបៅថ្លៃបៅរ៍។ បៅរបសៀេថ្លៃបៅរ៍ ថ្លៃអាទិត្យ និងថ្លៃឈរ់សប្មាក បន្ទោះបោកអ្នកអាចនឹងប្ត្វួបនញើសារបាន។ បយើងនឹងការបៅទូរសព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវញិ បៅ

ថ្លៃប វ្ ើការរន្ទទ រ់។ អ្នកបប្រើ  eeN គឿរខ្ត្ទូរសព្ទបៅកានប់េម  111 បាន។ ទូរសព្ទមកបេមបនោះ គឺឥត្គិត្ថ្លៃ។ 

 បោកអ្នកអាចបសន ើសុំយកឯកសារបនោះបាន និងឯកសារន្ទន្ទបៅបព្េអ្ន្ទគត្ជាភាសាខ្ដេបោកអ្នកចង់បាន ប ើយនិង/ឬទប្មង់បនេងបទៀត្តាមរយៈការបៅទូរ

សព្ទបៅកានខ់្ននកបសវារបប្មើសមាជិក។ បនោះប្ត្វួបានបគបៅថា  “ការដាក់ពាកយបសន ើសុំ”។ បសវារបប្មើសមាជិកនឹងចងប្កងជាឯកសារការដាក់ពាកយបសន ើសុំររស់អ្នកបៅកន ុង

កំណត់្ប្តាឯកសារសមាជិក ដូបចនោះបោកអ្នកអាចទទឿេបានឯកសារន្ទបព្េឥឡួវបនោះបាន ប ើយនិងបៅបព្េអ្ន្ទគត្ជាភាសា និង/ឬជាទប្មងខ់្ដេបោកអ្នកចង់

បាន។ បោកអ្នកអាចរត ើរ ឬេុរការដាក់ពាកយបសន ើសុំររស់អ្នក បៅបព្េណាមឿយក៏បាន តាមរយៈការបៅទូរសព្ទមកខ្ននកបសវារបប្មើសមាជិក។  

B2. ពត័ម៌ានអំពីអង្គការ rTIRIEdNIddo ireb2gieN 

 អង្គការ Neighborhood INTEGRITY (ន្ផនការ Medicare-Medicaid) គឺជាន្ផនការសុខ
ភាព ន្ដលចុោះកិចចសនាជាមយួនឹង្ទងំ្កមមវធីិ Medicare និង្កមមវធីិ Rhode Island 
Medicaid នដើមបផីតល់អតថរបនោជនពី៍កមមវធីិទងំ្ពីរននោះដល់អនកចុោះន ម្ ោះនរបើរបាស់។ 

 ការធា រ៉ោ បរ់ង្កំពុង្ន្តបញ្ជជ កន់ៅនរកាមអង្គការ Neighborhood INTEGRITY គឺជាការ
ធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពន្ដលនគនៅថ្ “ការធា រ៉ោ បរ់ង្សំខានក់រមតិអបបបរមា”។ វាបំនពញ
បានតាមលកខខណឍ តរមូវថ្នទំនួលខុសរតូវ ន្ដលរមួចំន្ណកគ្នន ជាលកខណៈបុគគលថ្នចាប់
ការការ រអនកជំងឺ្ និង្ការន្ថទនំ្ដលមានតថ្មលសមរមយ (Affordable Care Act’s, ACA) 

សូមចូលនៅកានន់គហទំពរ័រកសួង្នសវារដឌករ (Internal Revenue Service, IRS) គឺ 

www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families សរមាបព់ត័ម៌ានអំពី
លកខខណឍ តរមូវថ្នទំនួលខុសរតូវ ន្ដលរមួចំន្ណកគ្នន ជាលកខណៈបុគគល។ 

 អង្គការ Neighborhood INTEGRITY បានផឋល់ជូននោយន្ផនការ Neighborhood 
Health Plan ថ្ន Rhode Island។ នៅនពលន្ដល នសចកឋីជូនដណឹំង្របចាឆំ្ន អំំពីការផ្លល ស់
បឋុ រននោះ សរនសរថ្ “នយើង្,” “ពួកនយើង្” ឬ “របស់នយើង្”  កយននោះសំនៅនលើន្ផនការ 
Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island។ នៅនពលន្ដលនិោយថ្  “ន្ផនការ” 
ឬ “ន្ផនការរបស់ពួកនយើង្”  កយននោះមាននយ័ថ្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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B3. ចណុំចសំខាន់ៗ  ន្ដលរតូវនធវើ៖ 

 ពិនិតយថ្នតើមានការផ្លល ស់បតូរណ្តមយួចនំ ោះអតថរបនោជនរ៍បស់ពួកនយើង្ន្ដលអាចប៉ោោះ ល់
ដល់នោកអនក ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។ 

 នតើមានការផ្លល ស់បឋូរណ្តមយួន្ដលប៉ោោះ ល់ដល់នសវាន្ដលអនកនរបើរបាស់ន្ដរឬនទ? 

 វាជានរឿង្សំខានរ់តូវពិនិតយនឡើង្វញិនលើការផ្លល ស់បតូរអតថរបនោជន ៍នដើមបធីា ឱយរបាកដថ្ 
ការផ្លល ស់បតូរទងំ្ន ោះគឺរតូវសរមាបន់ោកអនកនៅឆ្ន នំរកាយ។ 

 សូមពិនិតយនមើលន្ផនក 1D និង្ 2 D សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថមអំពីការផ្លល ស់បតូរអតថរបនោជន ៍
ចំន ោះគនរមាង្របស់ពួកនយើង្។ 

 សូមពិនិតយនមើលថ្នតើមានការផ្លល ស់បតូរណ្តមយួចំន ោះការធា រ៉ោ បរ់ង្នលើថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ
របស់ពួកនយើង្ន្ដលអាចប៉ោោះ ល់ដល់នោកអនក ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។ 

 នតើថ្ន រំបស់អនកនឹង្រតូវធា រ៉ោ បរ់ង្ន្ដរឬនទ? នតើមានករមតិខុសៗគ្នន ន្ដរឬនទ? នតើនោកអនក
អាចនៅបនតនរបើរបាស់ឱសថសាថ នដន្ដលបានន្ដរឬនទ?  

 វាជានរឿង្សំខានរ់តូវពិនិតយនឡើង្វញិនលើការផ្លល ស់បតូរ នដើមបធីា ឱយរបាកដថ្ ការធា 
រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន រំបស់ពួកនយើង្គឺរតូវសរមាបន់ោកអនកនៅឆ្ន នំរកាយ។ 

 សូមនមើលន្ផនក 2D សរមាបព់ត័ម៌ានអំពីការផ្លល ស់បតូរចំន ោះការធា រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន រំបស់ពួកនយើ
ង្។ 

 សូមពិនិតយនមើលថ្នតើនោកអនកផតល់នសវា និង្ឱសថសាថ នរបស់អនកនឹង្សថិតកនុង្បណ្តត ញ
របស់ពួកនយើង្នៅឆ្ន នំរកាយឬោ៉ោ ង្ណ្ត។  

 នតើអនកផតល់នសវារបស់អនក របប់ញ្ចូ លទងំ្អនកឯកនទសន្ដលនោកអនកន្តង្ន្តនៅជួបជា
របចានំៅកនុង្បណ្តឋ ញរបស់ពួកនយើង្ន្ដរឬនទ? នតើចំន ោះឱសថសាថ នរបស់អនកោ៉ោ ង្ដូចនមតច
ន្ដរ? នតើចំន ោះមនទីរនពទយ ឬអនកផឋល់នសវាដថ្ទនទៀតន្ដលអនកនរបើរបាស់ោ៉ោ ង្ដូចនមតចន្ដរ? 

 សូមពិនិតយនមើលន្ផនក C សរមាបព់ត័ម៌ានអំពី បញ្ជី ន ម្ ោះអនកផឋល់នសវា និង្ឱសថសាថ ន
របស់ពួកនយើង្។ 

 គិតអំពីការចំណ្តយទូនៅរបស់អនកនៅកនុង្ន្ផនការ។ 

o នតើថ្ថលចំណ្តយសរុបនធៀបនឹង្ជនរមើសការធា រ៉ោ បរ់ង្នផេង្ដថ្ទោ៉ោ ង្ដូចនមតច? 

 សូមគិតថ្នតើនោក អនករកីរយនឹង្ន្ផនការរបស់ពកួនយើង្ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។ 

របសិននបើនោកអនកសនរមចចតិតបនតនៅជាមយួនងឹ្
ន្ផនការ rTIRIEdNIddo ireb2gieN៖  

របសិននបើនោកអនកសនរមចចតិតចាកនចញពី
ន្ផនការ rTIRIEdNIddo ireb2gieN៖  



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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របសិននបើនោកអនកចង្ន់ៅបនតជាមយួនឹង្នយើង្នៅឆ្ន ំ
នរកាយ ន ោះវាងាយរសួលនទ គឺនោកអនកមនិចាបំាច់
នធវើអវីនទ។ របសិននបើនោកអនកមនិនធវើការផ្លល ស់បតូរ ន ោះ
នោកអនកនឹង្បនតចុោះន ម្ ោះកនុង្ន្ផនការរបស់ពួកនយើង្
នោយសវ័យរបវតិត។ 

របសិននបើនោកអនកសនរមចនៅនលើការធា រ៉ោ បរ់ង្ 
នផេង្ដថ្ទនទៀតនឹង្បំនពញតរមូវការរបស់អនកបានលអ
ជាង្ ន ោះនោកអនកអាចចាកនចញពីន្ផនការរបស់ពួក
នយើង្បាន (សូមនមើលន្ផនក 3E សរមាបព់ត័ម៌ាន
បន្នថម)។ របសិននបើនោកអនកចាកនចញពីន្ផនការ
របស់ពួកនយើង្ ន ោះការធា រ៉ោ បរ់ង្ថមីអនកនឹង្ចាបគិ់ត
នៅថ្ថងទីមយួថ្នន្ខប ទ ប។់ សូមនមើលន្ផនក 3E ទំពរ័ទី 
11-12 នដើមបសិីកាបន្នថមអំពីជនរមើសនផេង្ៗរបស់អន
ក។ 

 

  

C. ការផ្លល ស់បតូរបណ្តត ញអនកផតល់នសវា និង្ឱសថសាថ ន 

នយើង្មនិបាននធវើការផ្លល ស់បតូរការមយួនៅនលើបណ្តត ញអនកផតល់នសវា និង្ឱសថសាថ នរបស់ពួកនយើង្នៅឆ្ន នំរកាយ
នទ។ 

នទោះជាោ៉ោ ង្ណ្ត វាមានសារៈសំខានណ់្តស់ ន្ដលនោកអនករតូវដឹង្ថ្នយើង្កអ៏ាចផ្លល ស់បតូរបណ្តត ញរបស់ពួក
នយើង្នៅកនុង្អំឡុង្ឆ្ន ផំង្ន្ដរ។ របសិននបើអនកផតល់នសវាចាកនចញពីន្ផនការ ន ោះនោកអនកមានសិទិធ និង្
កាតពវកិចចការ រជាកោ់ក។់ ចំន ោះពត័ម៌ានបន្នថម សូមនមើលជំពូកទី 3 កនុង្នសៀវនៅន្ណ សំមាជិករបស់អនក។ 
  

D. ការផ្លល ស់បតូរអតថរបនោជនស៍រមាបឆ់្ន នំរកាយ 

D1. ការផ្លល ស់បតូរអតថរបនោជន ៍សរមាបន់សវាន្ថទសុំខភាព 

នយើង្កំពុង្ផ្លល ស់បតូរការធា រ៉ោ បរ់ង្របស់ពួកនយើង្សរមាបន់សវាន្ថទសុំខភាពជាកោ់កស់រមាបន់ៅឆ្ន នំរកាយ។ 
តារង្ខាង្នរកាមននោះនរៀបរបអំ់ពីការផ្លល ស់បឋូរទងំ្ននោះ។ 

 2020 (ឆ្ន នំនោះ) 2021 (ឆ្ន នំរកាយ) 

នសវាសុខភាពតាមផទោះន្ដលមាន
ជំ ញ 

មនិតរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ តនទ។ តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ ត។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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 2020 (ឆ្ន នំនោះ) 2021 (ឆ្ន នំរកាយ) 

នសវាពាបាលជំងឺ្ពីខាង្នរៅនោយ
អនកអាជីព 

មនិតរមូវឲ្យមានការអនុញ្ជដ តនទ។ តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ ត។ 

ន្ផនការនឹង្រ៉ោ បរ់ង្នលើការនៅជួប
អនកជំងឺ្ខាង្នរៅសរុប 24 នលើក
សរមាបក់ារពាបាលអនកជំងឺ្ពីអនក
អាជីព។ 

នសវាពាបាលជំងឺ្ន្ផនករង្កាយ 
និង្ការនិោយពីខាង្នរៅ 

តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ តប ទ បពី់
ការវាយតថ្មល និង្បានជួបគ្នន ចំនួន 
8 នលើក។ 

តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ ត។ 

ន្ផនការនឹង្រ៉ោ បរ់ង្នលើការនៅជួប
អនកជំងឺ្ខាង្នរៅសរុបចំនួន 24 
នលើកសរមាបក់ារពាបាលនោយ
ចល  និង្ការនៅជួបអនកជំងឺ្ខាង្
នរៅសរុបចំនួន 24 នលើកសរមាប់
ការពាបាលនោយការនិោយ។ 

ការផគតផ់គង្ ់និង្នសវាសរមាបជំ់ងឺ្
ទឹកន មន្ផអម 

មនិតរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ តនទ
សរមាបប់នទោះមជុលនតសតជាតិសករ
ន្ដលមនិចូលចិតតនៅតាមឱសថ
សាថ ននទ។ 

តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ តសរមាប់
បនទោះមជុលនតសតជាតិសករន្ដលមនិ
ចូលចិតតនៅតាមឱសថសាថ ននទ។ 

អតថរបនោជនរ៍បស់ Telhealth 
(នសវាសុខភាពតាមទូរស័ពទ ឬ
ពត័ម៌ាននអឡចិរតូនិក) 

មនិមាននរៅការសនរងាគ ោះអាសនន
សហពន័ធ អតថរបនោជនរ៍បស់ 
Telehealth នទ។ 

តរមូវឱយមានការអនុញ្ជដ ត។ 

អាចនឹង្មានអតថរបនោជនជ៍ាអតថ
របនោជនរ៍បស់ Telehealth។  

D2. ការផ្លល ស់បតូរចនំ ោះការធា រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ  



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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ការផ្លល ស់បតូរចំន ោះបញ្ជ ីថ្ន  ំ
បាននធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីថ្ន នំ្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្មាននៅនលើនគហទំពរ័របស់ពួកនយើង្គឺ 

www.nhpri.org/INTEGRITY។ នោកអនកកអ៏ាចទូរសពទនៅកានន់សវាបនរមើសមាជិកនលខទូរសពទ 1-844-812-

6896 សរមាបព់ត័ម៌ានថ្ន នំ្ដលបាននធវើបចចុ បបននភាពឬសាកសួរមកពួកនយើង្ នដើមបីឱយនផញើបញ្ជីថ្ន នំ្ដលបានធា 
រ៉ោ បរ់ង្នៅតាមថ្របសណីយជូ៍ននៅនោកអនក។ 

នយើង្បានផ្លល ស់បតូរបញ្ជ ីថ្ន រំបស់ពួកនយើង្ន្ដលរបប់ញ្ចូ លទងំ្ការផ្លល ស់បតូរថ្ន នំ្ដលនយើង្ធា រ៉ោ បរ់ង្ និង្ការផ្លល ស់
បតូរចំន ោះការោកកំ់ហិតនលើការធា រ៉ោ បរ់ង្របស់ពួកនយើង្ចំន ោះថ្ន ជំាកោ់កម់យួចំនួន។  

សូមពិនិតយបញ្ជ ីថ្ន  ំនដើមបធីា ឱយរបាកដថ្ថ្ន រំបស់អនកនឹង្រតូវរ៉ោ បរ់ង្នៅឆ្ន នំរកាយ នហើយនិង្នដើមបដឹីង្ថ្នតើ នឹង្
មានការោកកំ់ហិត ឬោ៉ោ ង្ណ្ត។ 

របសិននបើនោកអនករង្ផលប៉ោោះ ល់នោយសារន្តការផ្លល ស់បតូរការធា រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន  ំនយើង្សូមនលើកទឹកចិតតនោកអនក
ឱយ៖ 

 នធវើការជាមយួនឹង្អនកផឋល់នសវារបស់នោកអនក (ឬអនកនចញនវជជបញ្ជជ នផេង្នទៀត) នដើមបនី្សវង្រក
ថ្ន នំផេង្ន្ដលនយើង្រ៉ោ បរ់ង្។  

o នោកអនកអាចនៅទូរសពទមកន្ផនកនសវាបនរមើសមាជិកតាមនលខ 1-844-812-6896 នដើមបី
នសនើសំុបញ្ជ ីថ្ន  ំន្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្សរមាបព់ាបាលសាថ នភាពជំងឺ្ដូចគ្នន ។   

o បញ្ជ ីននោះអាចជួយ អនកផតល់នសវារបស់អនកឱយន្សវង្រកថ្ន នំ្ដលបានធា រ៉ោ់ បរង្ ន្ដលអាចមាន
របសិទិធភាពចំន ោះអនក។ 

 នធវើការជាមយួនឹង្អនកផឋល់នសវារបស់នោកអនក (ឬអនកនចញនវជជបញ្ជជ នផេង្នទៀត) នហើយនសនើសំុ
ន្ផនការ នដើមបនីធវើករណីនលើកន្លង្នដើមបរី៉ោ បរ់ង្ថ្ន ។ំ 

o នោកអនកអាចនសនើសំុករណីនលើកន្លង្ឱយបានមុនឆ្ន នំរកាយ នហើយនយើង្នឹង្ន្លើយតបការ
នសនើរសំុរបស់អនកកនុង្រយៈនពល 72 នមា៉ោ ង្ ប ទ បពី់នយើង្ទទួលបានការនសនើសំុរបស់នោក
អនក  (ឬរបាយការណ៍គ្នរំទរបស់អនកនចញនវជជបញ្ជជ របស់អនក)។  

o នដើមបនី្សវង្យល់ចំន ោះអវី ន្ដលនោកអនករតូវន្តនធវើនដើមបនីសនើសំុករណីនលើកន្លង្ សូមនមើល
ជំពូកទី 9 ថ្ននសៀវនៅន្ណ សំមាជិក ឆ្ន  ំG2G2 ឬនៅទូរសពទនៅកានន់សវាបនរមើសមាជិក
តាមរយៈនលខទូរសពទ 1-844-812-6896។  

o របសិននបើនោកអនករតូវការជំនួយកនុង្ការនសនើរសំុករណីនលើកន្លង្ នោកអនកអាចទកទ់ង្
នៅន្ផនកនសវាបនរមើអតិថិជន ឬអនករគបរ់គង្ការន្ថទរំបស់អនក។ សូមនមើលជំពូក 2 និង្
ជំពូក 3 ថ្ននសៀវនៅន្ណ សំមាជិក នដើមបនី្សវង្យល់បន្នថមអំពីរនបៀបទកទ់ង្នៅកានអ់នក
រគបរ់គង្ការន្ថទរំបស់អនក។   

 នសនើសំុន្ផនការធា រ៉ោ បរ់ង្នលើការផគតផ់គង្ថ់្ន បំនណ្តត ោះអាសនន។  



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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o កនុង្សាថ នភាពខលោះ នយើង្នឹង្ធា រ៉ោ បរ់ង្នៅនលើការផគតផ់គង្ថ់្ន ជំាបនណ្តឋ ោះអាសននកនុង្រយៈនពល 
90 ថ្ថងដំបូង្តាមឆ្ន រំបតិទិន។  

o ការផគតផ់គង្ប់នណ្តត ោះអាសននននោះនឹង្មានរហូតដល់ក៖ 

o ការផគតផ់គង្រ់យៈនពល 30 របសិននបើនោកអនកមនិរស់នៅកនុង្មណឍ លន្ថទរំយ :នពល
យូរ 

o ការផគតផ់គង្រ់យៈនពល 31 ថ្ថងរបសិននបើនោកអនករស់នៅកនុង្មណឍ លន្ថទរំយៈនពលយូរ 
និង្ 

o ការផគតផ់គង្រ់យៈនពល 90 ថ្ថងសរមាបថ់្ន នំ្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្នោយ Medicaid។  

(នដើមបនីដើមបនី្សវង្យល់បន្នថមនទៀតថ្នតើនពលណ្តនោកអនកអាចទទួលបានការផគតផ់គង្ប់នណ្តត ោះ
អាសនន និង្រនបៀបនសនើសំុជំនួយមយួ សូមនមើលជំពូកទី 5 ថ្ននសៀវនៅន្ណ សំមាជិករបស់អនក)  

o នៅនពលនោកអនកទទួលបាននសវាផគតផ់គង្ថ់្ន បំនណ្តត ោះអាសនន ន ោះនោកអនកគួរន្តនិោយ
ជាមយួអនកផតល់នសវារបស់អនក នដើមបនីធវើការសនរមចចិតតថ្នតើនឹង្រតូវនធវើអវីខលោះ នៅនពលនោក
អនកអស់សមាា រៈផគតផ់គង្ប់នណ្តត ោះអាសនន។ នោកអនកកអ៏ាចបតូរនៅថ្ន នំផេង្ ន្ដលរ៉ោ បរ់ង្នោយ
ន្ផនការ ឬនសនើសំុន្ផនករណីនលើកន្លង្សរមាបន់ោកអនក និង្រ៉ោ បរ់ង្នៅថ្ន  ំនពលបចចុបបនន
របស់អនក។ 

ការផ្លល ស់បឋូរថ្ថលចំណ្តយនៅនលើថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ   
គ្នម នការផ្លល ស់បតូរចំន ោះអតថរបនោជន ៍ឬចំនួនរបាកន់្ដលអនកបង្ន់លើថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ កនុង្ឆ្ន  ំ2021 នទ។ សូមអាន
ពត័ម៌ានបន្នថមខាង្នរកាមអំពីការធា រ៉ោ បរ់ង្នលើថ្ថលថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ របស់អនក  

តារង្ខាង្នរកាមបងាា ញពីថ្ថលចំណ្តយរបស់អនកសរមាបថ់្ន កំនុង្ករមតិថ្ន នីំមយួៗថ្នថ្ន ទំងំ្ 3 ករមតិ។  



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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 2020 (ឆ្ន នំនោះ) 2021 (ឆ្ន នំរកាយ) 

ថ្ន កំនុង្ករមតិទី 2 

(ថ្ន ទូំនៅ) 

ថ្ថលចំណ្តយសរមាបក់ារផគតផ់គង្ថ់្ន ំ
កនុង្ករមតិទី 1 ន្ដលទទួលពីឱសថ
សាថ នកនុង្បណ្តត ញ សរមាបរ់យៈ
នពលមយួន្ខ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 

ថ្ន កំនុង្ករមតិទី G 

(ថ្ន នំ្ដលមានយនីោ) 

ថ្ថលចំណ្តយសរមាបក់ារផគតផ់គង្ថ់្ន ំ
កនុង្ករមតិទី 2 ន្ដលទទួលពីឱសថ
សាថ នកនុង្បណ្តត ញ សរមាបរ់យៈ
នពលមយួន្ខ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 

ថ្ន កំនុង្ករមតិទី 3 

(ការនចញបញ្ជជ ន្ដលមនិន្មនជា 
Medicare និង្ថ្ន នំ្ដលតថ្មលគ្នម ន
ការនោោះដូរ (Over-the-
Counter,OTC)) 

ថ្ថលចំណ្តយសរមាបក់ារផគតផ់គង្ថ់្ន ំ
កនុង្ករមតិទី 3 ន្ដលទទួលពីឱសថ
សាថ នកនុង្បណ្តត ញ សរមាបរ់យៈ
នពលមយួន្ខ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 

តថ្មលរមួចំន្ណករបស់អនកសរមាប់
ការផគតផ់គង្រ់យៈនពលមយួន្ខ (30 
ថ្ថង) គឺ $0 កនុង្មយួនវជជបញ្ជជ ។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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E. រនបៀបនរជើសយកន្ផនការមយួ  
E1. រនបៀបបនតការរកាកនុង្គនរមាង្របស់ពួកនយើង្ 

នយើង្សង្ឃមឹថ្នឹង្បនតរកានោកអនកជាសមាជិករបស់ពួកនយើង្នៅឆ្ន នំរកាយ។ 

នោកអនកមនិចាបំាចន់ធវើអវីទងំ្អស់ នដើមបបីនតរកានៅកនុង្ន្ផនការសុខភាពរបស់អនកនទ។ របសិននបើនោកអនកមនិ
ផ្លល ស់បតូរនៅជាន្ផនការ Medicare Advantage ផ្លល ស់បឋូរនៅជា Original Medicare ចុោះន ម្ ោះចូលនៅកនុង្
ន្ផនការ Medicare ន្ផនក D ឬដកន ម្ ោះនចញពីអង្គការ Neighborhood INTEGRITY  នហើយនិង្ចុោះន ម្ ោះនៅ
កនុង្ថ្ថលសរមាបន់សវា gIdoT iM ono sToIdoIo (Fee for Service,  FFF ) សរមាបអ់តថរបនោជន ៍Medicare 
របស់នោកអនក ន ោះនោកអនកនឹង្បនតរកានៅចុោះន ម្ ោះនោយសវ័យរបវតតិជាសមាជិករបស់ន្ផនការរបស់ពួក
នយើង្សរមាបឆ់្ន  ំ2021។ 

E2. រនបៀបផ្លល ស់បឋូរន្ផនការ 

នៅកនុង្អំឡុង្ឆ្ន  ំនោកអនកអាចបញ្ចបស់មាជិកភាពរបស់អនកនៅនពលណ្តកប៏ាន នោយការដកន ម្ ោះនចញពីអង្គ
ការ Neighborhood INTEGRITY និង្ការចុោះន ម្ ោះចូលនៅកនុង្ន្ផនការ Medicare Advantage នផេង្នទៀត
នោយបឋូរនៅ Original Medicare និង្ការចុោះន ម្ ោះចូលនៅកនុង្ន្ផនការ Medicare ន្ផនក D និង្ការចុោះន ម្ ោះ
នៅកនុង្ថ្ថលសរមាបន់សវា gIdoT iM ono sToIdoIo (Fee for Service,  FFF ) សរមាបអ់តថរបនោជន ៍
Medicare របស់នោកអនក។ 

E3. ការនចញពអីង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

កាលណ្តនោកអនកនៅន្តទទួលបានសិទធិពី Medicare និង្ Medicaid ន ោះនោកអនកអាចចាកនចញពីអង្គការ 
Neighborhood INTEGRITY នហើយនិង្នៅបនតទទួលបានអតថរបនោជន ៍Medicare និង្ Medicaid របស់អនក
ដន្ដល។ 

នោកអនកនឹង្នៅន្តទទួលបានអតថរបនោជនរ៍បស់ Medicare របស់នោកអនកនោយផ្លទ ល់ពីនវជជបណឍិ ត និង្អនក
ផតល់នសវាដថ្ទនទៀត។ ននោះនៅថ្ថ្ថលសរមាបន់សវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service,FFS)។ 

មានវធីិបីោ៉ោ ង្ ន្ដលនោកអនកអាចទទួលបានអតថរបនោជន ៍Medicare របស់នោកអនក៖ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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1. នោកអនកអាចបតូរនៅ៖ 

ន្ផនការសុខភាព Medicare មយួមានដូចជា 
sToIdoNT  oronioRT  ឬកមមវធីិន្ថទរំមួបញ្ចូល
រគបោ់៉ោ ង្សរមាបម់នុសេចាស់ (Program of All-

inclusive Care for the Elderly,PACE) 

ននោះគឺជាអវនី្ដលរតូវនធវើ៖ 

សូមទូរសពទនៅកាន ់Medicare តាមរយៈនលខ 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 
នមា៉ោ ង្កនុង្មយួថ្ថង 7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាឋ ហ៍។អនកនរបើ 
TTY គួរន្តនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 1-877-

486-2048 នដើមបចុីោះន ម្ ោះន្តកនុង្គនរមាង្សុខ
ភាពរបស់កមមវធីិ  sToIdoNT ថមីប៉ោុនណ្តណ ោះ។ 

 
របសិននបើនោកអនករតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ាន
បន្នថម៖ 

 នៅទូរសពទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនលខ 
1-401-462-4444(TTY 711)។ ពួកនគនឹង្
បញ្ជូ ននោកអនកនៅអនកផតល់របឹកាខាង្កមមវធីិ
ជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពរដឌ (State Health 

Insurance Assistance Program,SHIP) 
នោកអនកនឹង្រតូវលុបន ម្ ោះនចញពីអង្គការ 
Neighborhood INGRITY នោយសវ័យរបវតិត នៅ
នពលការធា រ៉ោ បរ់ង្របស់ថមីរបស់អនកចាបន់ផតើម។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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2. នោកអនកអាចបតូរនៅ៖ 

Original Medicare ជាមយួនឹង្ន្ផនការថ្ន មំាននវជជ
បញ្ជជ របស់ Medicare ោចន់ោយន្ឡក 

ននោះគឺជាអវនី្ដលរតូវនធវើ៖ 

សូមទូរសពទនៅកាន់  sToIdoNT តាមរយៈនលខ 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 នមា៉ោ ង្ 
កនុង្មយួថ្ថង  7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាឋ ហ៍។ អនកនរបើ TTY 
គួរន្តនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 1-877-486-2048

។ 

របសិននបើនោកអនករតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានបន្នថម
៖ 

 នៅទូរសពទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនលខ 
1-401-462-4444(TTY 711)។ ពួកនគនឹង្
បញ្ជូ ននោកអនកនៅអនកផតល់របឹកាខាង្កមមវធីិ
ជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពរដឌ (State Health 

Insurance Assistance Program,SHIP) 
 

នោកអនកនឹង្រតូវលុបន ម្ ោះនចញពីអង្គការ 
Neighborhood INGRITY នោយសវ័យរបវតិត នៅ
នពលការធា រ៉ោ បរ់ង្ Original Medicare របស់
អនកចាបន់ផតើម។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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3 . នោកអនកអាចបតូរនៅ៖  

Orginal Medicare ន្ដលគ្នម នន្ផនការថ្ន មំាននវជជ
បញ្ជជ របស់  sToIdoNT ោចន់ោយន្ឡក 

សមាគ ល់៖ របសិននបើនោកអនកបតូរនៅន្ផនការ 
Orginal Medicare នហើយមនិចុោះន ម្ ោះនៅកនុង្
ន្ផនការថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ របស់ Medicare ោច់
នោយន្ឡកន ោះ Medicare អាចចុោះន ម្ ោះនោក
អនកនៅកនុង្ន្ផនការថ្ន  ំនលើកន្លង្ន្តនោកអនក
របាបន់ៅ Medicare ថ្នោកអនកមនិចង្ចូ់លរមួ
នទ។  

នោកអនកគួរន្តនបាោះបង្ន់ចាលការធា រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន ំ
មាននវជជបញ្ជជ ន្តកនុង្ករណីនបើនោកអនកមានការ
ធា រ៉ោ បរ់ង្ថ្ន ពីំរបភពនផេង្មយួនទៀត ដូចជា
និនោជិក ឬសហជីព។ របសិននបើនោកអនកមាន
សំណួរអំពីថ្នតើនោកអនករតូវការការធា រ៉ោ បរ់ង្
នលើថ្ន  ំសូមនៅទូរសពទនៅកាន ់POINT តាមរយៈ
នលខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។  ពួកនគ
នឹង្បញ្ជូ ននោកអនកនៅអនកផតល់របឹកាខាង្កមមវធីិ
ជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពរដឌ (SHIP)។ 

ននោះគឺជាអវនី្ដលរតូវនធវើ៖ 

សូមទូរសពទនៅកាន ់Medicare តាមរយៈនលខ 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 នមា៉ោ ង្
កនុង្មយួថ្ថង  7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាឋ ហ៍។ អនកនរបើ  eeN 
គួរន្តនៅទូរសពទនៅកានន់លខ  

2-777-674-G267 ។ 

របសិននបើនោកអនករតូវការជំនួយ ឬពត័ម៌ានបន្នថម
៖  

 នៅទូរសពទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនលខ
1-401-462-4444 (TTY 711)។ពួកនគនឹង្
បញ្ជូ ននោកអនកនៅអនកផតល់របឹកាខាង្កមម
វធីិជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពរដឌ (State 
Health Insurance Assistance 
Program, SHIP) 

នោកអនកនឹង្រតូវលុបន ម្ ោះនចញពីអង្គការ 
Neighborhood INGRITY នោយសវ័យរបវតិត 
នៅនពលការធា រ៉ោ បរ់ង្ Original Medicare 
របស់អនកចាបន់ផតើម។ 

 

  

F. រនបៀបទទលួបានជំនយួ 
F1. ការទទួលបានជំនួយពីអង្គការ rTIRIEdNIddo ireb2gieN  

មានសំណួរឬនទ? នយើង្នៅទីននោះនដើមបផីតល់ជំនួយ។ សូមនៅទូរសពទនៅកានន់្ផនកនសវាបនរមើសមាជិកតាមនលខ 
1-844-812-6896 (TTY ន្តប៉ោុនណ្តណ ោះ សូមនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 711)។ នោកអនកអាចនៅទូរសពទមកកាន់

ពួកនយើង្បានពីនមា៉ោ ង្ 8 រពឹកដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ  – សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ោង ចនៅថ្ថង
នៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្
ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោកអនកវ ិនៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់ 

នសៀវនៅន្ណ សំមាជិកឆ្ន  ំ2021 របស់អនក 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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នសៀវនៅន្ណ សំមាជិក ឆ្ន  ំ2021 គឺជានសចកតបីរោិយលមអតិតាមចាបអំ់ពីអតថរបនោជនថ៍្នន្ផនការរបស់អន
ក។ នសៀវនៅននោះមាននសចកតីលមអតិអំពីអតថរបនោជនន៍ៅឆ្ន នំរកាយ។ នសៀវនៅននោះពនយល់អំពីសិទិធ និង្វធិាន 
ន្ដលនោកអនករតូវអនុវតតតាម នដើមបទីទួលបាននសវានិង្ថ្ន មំាននវជជបញ្ជជ  ន្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្។  

នសៀវនៅន្ណ សំមាជិក ឆ្ន  ំ2021 នឹង្មាននៅរតឹមថ្ថងទី 15 ន្ខតុោ។ឯកសារចាបច់មលង្ថ្ននសៀវនៅន្ណ ំ
សមាជិក ឆ្ន  ំ2021 គឺន្តង្ន្តអាចរកបាននៅនលើនគហទំពរ័របស់ពួកនយើង្ជានិចចគឺ www.nhpri.org/INTEGRITY 
។ នោកអនកកអ៏ាចទូរសពទនៅកានន់សវាបនរមើសមាជិកនលខទូរសពទ 1-844-812-6896 នដើមបសីាកសួរពួកនយើង្ 
នដើមបឱីយនផញើនសៀវនៅន្ណ សំមាជិក ឆ្ន  ំ2021 នៅតាមថ្របសណីយជូ៍ននៅនោកអនក។ 

នគហទំពរ័របស់ពួកនយើង្ 
នោកអនកកអ៏ាចចូលនមើលនគហទំពរ័ពួកនយើង្តាមរយៈនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ សូមរលឹំកថ្ 
នគហទំពរ័របស់ពួកនយើង្មានពត័ម៌ានថមីៗបំផុតអំពីបណ្តត ញអនកផតល់នសវា និង្ឱសថសាថ ន (បញ្ជី ន ម្ ោះអនកផឋល់
នសវា និង្ឱសថសាថ ន) និង្បញ្ជីថ្ន រំបស់ពួកនយើង្ (បញ្ជីថ្ន នំ្ដលបានធា រ៉ោ បរ់ង្)។ 

F2. ការទទលួបានជំនួយពីអនតរការចុីោះន ម្ ោះរបស់រដឌ 

នោកអនកអាចនៅទូរសពទនៅកានន់្ខេទូរសពទចុោះន ម្ ោះន្ផនការ Medicare-Medicaid តាមរយៈនលខទូរសពទ 1-
844-602-3469 ពីថ្ថងចនទ -សុរក ពីនមា៉ោ ង្ 8:00 រពឹក – 6:00 ោង ច។ អនកនរបើរបាស់ TTY គួរន្តនៅនៅកានន់លខ 
711។ 

F3. ការទទួលបានជំនួយពីអនកតស ូមតិន្ផនកន្ថទសុំខភាពរបស់ RIPIN 

RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមមវធីិ ombudsman ន្ដលអាចជួយ នៅដល់នោកអនកបាន របសិននបើ
នោកអនកមានបញ្ជា ជាមយួនឹង្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ នសវាថ្នការោិល័យគ្ន ំរន្ផនកចាប ់
ombudsman គឺលតគិតថ្ថល។ 

 RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមមវធីិ ombudsman ន្ដលនធវើការជាអនកតស ូមតិ
ជំនួសឱយនោកអនក។ ពួកនគអាចន្លើយសំណួរ   របសិននបើនោកអនកមានបញ្ជា  ឬ កយ
បណតឹ ង្នហើយអាចជួយ នោកអនកឱយយល់ពីអវីន្ដលរតូវនធវើ។ 

 RIPIN Healthcare Advocate ធា ឱយរបាកដថ្ នោកអនកទទួលបានពត័ម៌ានន្ដល
ទកទ់ង្នៅនឹង្សិទធិ និង្ការការ ររបស់អនក និង្រនបៀប ន្ដលនោកអនកអាចនោោះរសាយនូវ
រល់ការរពួយបារមារបស់អនក។ 

 RIPIN Healthcare Advocate មនិជាប ់កព់ន័ធនឹង្ពួកនយើង្ឬរកុមហ ុនធា រ៉ោ បរ់ង្ ឬ
ន្ផនការសុខភាពណ្តមយួនទ។ នលខទូរសពទសរមាបទ់កទ់ង្នៅ RIPIN Healthcare 
Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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F4. ទទួលបានជំនួយពីកមមវធីិជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខរដឌ (SHIP)  

នោកអនកកអ៏ាចនៅទូរសពទនៅកានក់មមវធិីជំនួយធា រ៉ោ បរ់ង្សុខភាពរដឌ (State Health Insurance 
Assistance Program,SHIP) បានផង្ន្ដរ។ នៅកនុង្រដឌ Rhode Island កមមវធិី SHIP គឺរតូវបាននៅ
ថ្ POINT។ អនករបឹកានោបល់ SHIP អាចជួយ នោកអនកឱយយល់ពីន្ផនការ Mediare-Medicaid
របស់អនក នងិ្ជនរមើសន្ផនការនផេង្នទៀត។ SHIP មនិជាប ់កព់ន័ធនឹង្ពួកនយើង្ ឬរកុមហ ុនធា រ៉ោ បរ់ង្ 
ឬន្ផនការសុខភាពណ្តមយួនទ។ SHIP បានបណតុ ោះបណ្តត លអនករបឹកានោបល់នៅរគបរ់ដឌទងំ្អស់ 
នហើយការផតល់នសវាគឺនោយលតគិតថ្ថលនទ។ នៅរដឌ Rhode Island អនកអាចទទួលបានការបញ្ជូ ននៅ
កានអ់នករបឹកានោបល់របស់កមមវធីិ SHIP ផង្ន្ដរ នោយនៅទូរសពទនៅកាន ់POINT តាមរយៈនលខ 1-401-
462-4444 (TTY 711)។ 

F5. ការទទួលបានជំនួយពី Medicare 

នដើមបទីទួលបានពត័ម៌ាននោយផ្លទ ល់ពី Medicare ន ោះនោកអនកអាចនៅទូរសពទតាមរយៈនលខ 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227) រយៈនពល 24 នមា៉ោ ង្កនុង្មយួថ្ថង  7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាត ហ៍។ អនកនរបើ TTY គួរន្ត
នៅទូរសពទនៅនលខ 1-877-486-2048។ 

នគហទពំរ័របស់ Medicare 

នោកអនកអាច ចូលនៅនមើលនគហទំពរ័របស់ Medicare (www.medicare.gov)។ របសិននបើនោកអនកនរជើសនរ ើស

យកដកន ម្ ោះនចញពីន្ផនការ Medicare-Medicaid នហើយចុោះន ម្ ោះកនុង្ន្ផនការ Medicare Advantage មយួ 
នគហទំពរ័ Medicare មានពត័ម៌ានអំពីថ្ថលចំណ្តយ ការធា រ៉ោ បរ់ង្ និង្ចំណ្តតថ់្ន កគុ់ណភាព នដើមបជួីយ អនក
នរបៀបនធៀបនៅនលើ Medicare Advantage នផេង្នទៀត។ នោកអនកអាចរកបានពត័ម៌ានពីន្ផនការ Medicare 
Plan នផេង្ន្ដលមានកនុង្តំបនរ់បស់នោកអនកនោយនរបើរបាស់ Medicare Plan Finder នៅនលើនគហទំពរ័ 
Medicare។ (នដើមបនីមើលពត័ម៌ានអំពីន្ផនការ សូមចូលនៅកានន់គហទំពរ័ www.medicare.gov នហើយចុចនលើ 
“Find plans។”) 

Medicare & អនកឆ្ន  ំ2021  

នោកអនកអាចអាននសៀវនៅន្ណ អំំពី Medicare & អនកឆ្ន  ំ2021 នរៀង្រល់ឆ្ន កំនង្រដូវសលឹកនឈើរជុោះ កូននសៀវ
នៅននោះរតូវបាននផញើតាមនសវានផញើសំបុរតនៅមនុសេន្ដលមានន្ផនការ Medicare។ នសៀវនៅមាននសចកតីសនង្ខប
អំពីអតថរបនោជន ៍Medicare សិទិធ និង្កិចចការ រ និង្ចនមលើយចំន ោះសំណួរន្ដលនគសួរញឹកញាបអំ់ពី 
Medicare។  



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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របសិននបើនោកអនកគ្នម នចាបច់មលង្ថ្នកូននសៀវនៅននោះនទ នោកអនកអាចទទួលវាបាននៅនលើនគហទំពរ័របស់ 
(www.medicare.gov/) ឬតាមរយៈការនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
24 នមា៉ោ ង្ កនុង្មយួថ្ថង 7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាឋ ហ៍។ អនកនរបើ TTY គួរន្តនៅទូរសពទមកកានន់លខ 1-877-486-2048។ 

F6. ការទទួលបានជំនួយពី Rhode Island Medicaid 

សរមាបសំ់ណួរ  អំពីជំនួយន្ដលអនកទទួលពី Medicaid សូមនៅទូរសពទនៅកាន ់Rhode Island Medicaid 
នៅមជឈមណឍ ល DHS Call Center តាមនលខ 1-855-697-4347។ 

F7. ការទទួលបានជំនួយពីអង្គការន្កលមអគុណភាពរបស់ Rhode Island (QIQ) 

  

នៅកនុង្ Rhode Island អង្គការន្កលមអគុណភាព (Quality Improvement Organization,QIO) រតូវបាននគ
នៅថ្ KEPRO។ អង្គការ  OiQ គឺជារកុមនវជជបណឍិ ត និង្អនកវជិាជ ជីវន្ថទសុំខភាពនផេង្នទៀតន្ដលបានបង្ ់
នោយរោឌ ភបិាលសហពន័ធ។ អនកជំ ញទងំ្ននោះមនិន្មនសថិតនៅន្ផនការរបស់នយើង្ខញុ ំនទ។ Medicare បង្ថ់្ថលឱយ
ពួកនគមកពិនិតយ និង្សហការជាមយួ Medicare នដើមបនីធវើឱយគុណភាពន្ថទសុំខភាពពលរដឌមានសភាពកានន់្ត
លអរបនសើរ។ KEPRO នឹង្ផតល់ការពិនិតយនឡើង្វញិឯករជយថ្នតើវាសមរសបតាមនវជជសារសត ឬកអ៏តន់បើនយើង្ខញុ ំ
បញ្ចបក់ារធា រ៉ោ បរ់ង្នលើនសវារបស់អនក។ សូមនៅទូរសពទនៅនលខ1-888-319- 8452 (TTY 1-855-843-
4776) នមា៉ោ ង្  9 រពឹកដល់  5 ោង ច នៅថ្ថងចនទ  - ថ្ថងសុរក នមា៉ោ ង្  22 រពឹកដល់  3 រនសៀលនៅថ្ថងនៅរថ៍្ថងអាទិតយ និង្
ថ្ថងឈបស់រមាក។ 

F8. ធនធាននផេង្នទៀត 

ការោិល័យ Rhode Island Office of Healthy Aging ជួយ ផតល់ពត័ម៌ានដល់មនុសេចាស់របស់ Rhode Island 
រគួសារ និង្អនកន្ថទកុំមារ។ កមមវធីិ និង្នសវាមយួចំនួនរមួបញ្ចូ លទងំ្ ប៉ោុន្នតអាចមានបន្នថមនទៀតចំន ោះការរគប់
រគង្ករណី ការផតល់ជំនួយន្ផនកកនតត ជំនួយន្ផនកចាប ់នសវា និង្ជំនួយការរយៈនពលន្វង្របស់ Rhode Island 
Medicaid (Long Term Services and Supports,LTSS) និង្រយការណ៍អំពីការរនំោភបំ នដល់មនុសេចា
ស់។ សូមនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 1-401-462-3000 (TTY 1-401- 462-0740) នមា៉ោ ង្ 8:30 រពឹកដល់នមា៉ោ ង្ 4 
ោង ច ថ្ថងចនទ– សុរក។ 

មជឈមណឍ លចាបស់ឋីពីភាពពិការ Rhode Island Disability Law Center (RIDLC) គឺជាការោិល័យចាបម់និ
ន្សវង្រករបាកច់ំនណញឯករជយមយួ ន្ដលបានកំណតថ់្ ជារបពន័ធការ រ និង្តស ូមតិរបស់សហពន័ធ Rhode 



នសចកតីជូនដំណឹង្របចាឆំ្ន ពីំការផ្លល ស់បតូរសរមាបឆ់្ន  ំ2022 របស់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN   

 

 

របសិននបើនោកអនកមានសំណួរ សូមនៅទូរសពទនៅកានអ់ង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនលខ 1-844-812-6896 និង្ 711 នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 8 ោង ច ចាបពី់ថ្ថងចនទ – 

សុរក នមា៉ោ ង្ 8 រពឹក ដល់នមា៉ោ ង្ 12 ថ្ថងរតង្ន់ៅថ្ថងនៅរ។៍ នៅរនសៀលថ្ថងនៅរ ៍ថ្ថងអាទិតយ និង្ថ្ថងឈបស់រមាក ន ោះនោកអនកអាចនឹង្រតូវនផញើសារបាន។ នយើង្នឹង្ការនៅទូរសពទនៅកានន់ោក
អនកវញិ នៅថ្ថងនធវើការប ទ ប។់  ទូរសពទមកនលខននោះ  គឺលតគិតថ្ថល។ សរមាបព់ត័ម៌ានបន្នថម សូមចូលនៅនមើលនគហទំពរ័ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
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Island។ ពួកនគជួយ ផតល់ជំនួយន្ផនកចាបន់ោយលតគិតថ្ថលដល់ជនពិការ។ សូមនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 1-401-
831-3150 (TTY 1-401-831-5335) នមា៉ោ ង្ 9 រពឹកដល់នមា៉ោ ង្ 5 ោង ច ថ្ថងចនទ – សុរក។  

 Crossroads Rhode Island ផឋល់ពត័ម៌ានអំពីតថ្មលផទោះសមរមយសរមាបរ់គួសារនិង្បុគគល នសវាអបរ់ ំនិង្នសវា
ការងារ បន្នថមនលើ 24 នមា៉ោ ង្កនុង្មយួថ្ថង 7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាត ហ៍ ចំន ោះនសវាសនរងាគ ោះប ទ ន។់ សូមនៅទូរសពទនទ
កានន់លខ 1-401-521-2255 (TTY 711) 24 នមា៉ោ ង្កនុង្មយួថ្ថង 7 ថ្ថងកនុង្មយួសបាឋ ហ៍។ 

United Way of Rhode Island ផឋល់ជូនពត័ម៌ាននោយលតគិតថ្ថល និង្រកាពត័ម៌ានសមាង តអំ់ពីជំនួយសរមាប់
តរមូវការនសវាមនុសេ ដូចជាលំនៅោឌ នអាោរ និង្ការន្ថទកុំមារ។ សូមនៅទូរសពទនៅកានន់លខ 211 ឬ 1-
401-444-0600 (TTY 711)។ 
 

 


