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2022 កូនសៀវភៅសមាជិកឆ្នាំ
អង ្គការ Neighborhood INTEGRITY (ផានការ Medicare-Medicaid Plan)



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  hhlaNHhdNhhr bhgifN នៃរដ្ះ Rhode Island 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 1 ? 
 

 

បសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិកររស់គបប្មាង Neighborhood 
Health Plan of Rhode Island INTEGRITY 
 

ថ្ងៃទី  1 ន្ែមករា ឆ្ន ំ 2022 –ថ្ងៃទី  31 ន្ែធ្ន ើ ឆ្ន ំ  2022 

ការធានរា៉ា រ់រងសុែភាព និងឱសងររស់អ្នកបប្កាមគបប្មាង Neighborhood Health 

Plan of Rhode Island INTEGRITY (Neighborhood INTEGRITY) គបប្មាង 

Medicare – Medicaid  

ការន្ណនអំ្ំពីបសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិក 

សសៀវសៅណែនាំសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកកសរមាម Neighborhood INTEGRITY រហូរដ្េ់នងៃ

ទី  31 ណខធ្ន ើ ឆ្ន ាំ 2022។ សសៀវសៅសៃេះព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ការធានរ៉ា ប់រងសេើសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត 

ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  រ ឿមទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង។ សសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈ

សព្េណវងជឿយអ្នកឱយសៅផ្ទេះជាំៃឿសឱយការសៅកាៃ់មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិង

ៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

បនេះជាឯកសារច្បារ់សំខាន់មឿយ។ សូមរកាទុកបសៀវបៅបនេះបៅកន្នែងន្ែលមានសុវតែ ិភាព។ 

គសរមាង Neighborhood INTEGRITY សៃេះររវួាៃផ្តេ់ជូៃសោយគសរមាង Neighborhood Health Plan of 

Rhode Island។ សៅសព្េណដ្េសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសរសសរថា “សយើង” “ព្ឿកសយើង” ឬ “របស់សយើង” 

សនេះមាៃៃ័យថាជា Neighborhood Health Plan of Rhode Island។ សៅសព្េណដ្េៃិយាយថា “គសរមាង” ឬ 

“គសរមាងរបស់សយើង” សនេះមាៃៃ័យថាជា Neighborhood INTEGRITY។ 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available 

to you. Call Member Services 1-844-812-6896 (TTY 711) 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8 

am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked 

to leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free. 

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 a12 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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សូមយកចិរតទុកោក់៖ របសិៃសបើអ្នកៃិយាយភាសាណខមរ មាៃសសវាកមមជាំៃឿយណផ្នកភាសាសោយមិៃគិរនងៃ

សរមាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទសៅសសវាសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8  រព្ឹក

ដ្េ់ 8 យប់នងៃចៃទ  - សុរក សមា៉ោ ង 8  រព្ឹកដ្េ់ 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅសរៀងរេ់រសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិង

នងៃឈប់សរមាក អ្នកអាចររវួាៃសសន ើសុាំឱយទុកសារ។ ការសៅរបស់អ្នកៃឹងររវួាៃសគសៅររឡប់មកវញិកន ុងនងៃ

សធ្វ ើការបនទ ប់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

អ្នកអាចទទឿេាៃឯកសារសៃេះសោយឥរគិរនងៃកន ុងទរមង់សផ្សងៗសទៀរ ដូ្ចជាអ្កសរពុ្មពធ្ាំ អ្កសរសរមាប់

មៃុសសព្ិការណននក ឬសាំសឡង។ សូមទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 

711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅ

នងៃសៅរ៍។ អ្នកសរបើ  TTT គឿរណរសៅទូរសព្ទមកកាៃ់ TTY 711។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងឯកសារនសព្េអ្នគរជាភាសាណដ្េអ្នកចង់ាៃ ៃិង/ឬ ទរមង់សផ្សងសោយ

ទូរសព្ទសៅកាៃ់ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ សគសៅថា “សាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍”។ ណផ្នកសសវាបសរមើ

សមាជិកៃឹងបញ្ច ើេឯកសារសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកសៅកន ុងកាំែរ់រតាសមាជិករបស់

អ្នក សដ្ើមបីឱយអ្នកអាចទទឿេឯកសារាៃសៅសព្េសៃេះ ៃិងនសព្េអ្នគរកន ុងភាសាណដ្េអ្នកចង់ាៃ ៃិង/

ឬទរមង់ណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ អ្នកអាចផ្លៃ ស់បដ ើរ ឬេុបសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកាៃរគប់

សព្េ សោយទូរសព្ទសៅកាៃ់សសវាបសរមើសមាជិក។ 
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ការរែិបសធ្មិនទទឿលែុសប្តវួ 

 ការធានរ៉ា ប់រងណដ្េសថ ិរសៅសរកាម Neighborhood INTEGRITY គឺជាការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្

ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ ណដ្េសគសៅថា  “ការធានរ៉ា ប់រងសាំខាៃ់ករមិរអ្បបបរមា”។ វា

បាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវនៃទាំៃឿេខុសររវួរ ឿមជាេកខែៈបុគគេនៃចាប់ការពារអ្នកជាំងឺ ៃិងការ

ណងទាំណដ្េមាៃរនមៃសមរមយ (Patient Protection and Affordable Care Act,ACA)។ សូមចូេសៅ

កាៃ់សគហទាំព័្រសសវាកមមចាំែូេនផ្ទកន ុង (Internal Revenue Service,IRS) សៅ 

www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្

េកខខែឌ ររមួវនៃទាំៃឿេខុសររវួរ ឿមជាេកខែៈបុគគេ។ 

 របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ ឬមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង សនេះអ្នកអាច

ៃឹងររួវបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយ

ចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។ 

 គសរមាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island គឺជាគសរមាងសុខភាព្មឿយណដ្េចុេះកិចច

សៃាទាំងជាមឿយៃឹង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid សដ្ើមបីផ្តេ់អ្រថរបសយាជៃ៍របស់

កមម វធីិ្ទ ាំងពី្រសៃេះសៅដ្េ់អ្នកចុេះស ម្ េះ។  

 អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាដ ញ/អ្នកណដ្េាម ៃចុេះកិចចសៃា គឺមិៃមាៃការព្វកិចចកន ុងការព្ាាេ

សមាជិក Neighborhood INTEGRITY សនេះសទ សេើកណេងណរសថ ិរសៅកន ុងសាថ ៃការែ៍មាៃអាស

ៃន។ សូមសៅទូរសព្ទមកសេខសសវាបសរមើអ្រិងិជៃរបស់សយើង ឬសមើេសសៀវសៅណែនាំសរមាប់

សមាជិករបស់អ្នកសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម ណដ្េរ ឿមមាៃការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ ណដ្េអ្ៃុវរត

ចាំសពាេះសសវាកមមសរៅបណាត ញរបស់សយើង។ 
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A. សូមសាា គមន៍មកកាន់ Neighborhood INTERGRITY 

Neighborhood INTERGRITY គឺជាគសរមាង Medicare-Medicaid។ គសរមាង Medicare-Medicaid គឺជាសាថ ប័

ៃមឿយណដ្េបសងយ ើរសឡើងពី្សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង ៃិងអ្នកផ្ត

េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ គសរមាងសៃេះក៏មាៃអ្នករគប់រគង ៃិងរកមុណងទាំ សដ្ើមបីជឿយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់

សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ព្ឿកសគទាំងអ្ស់សនេះសធ្វ ើការងាររ ឿមាន  សដ្ើមបីផ្ដេ់ៃូវការណងទាំ

ព្ាាេណដ្េអ្នកររវួការ។  

Neighborhood INTERGRITY ទទឿេាៃការយេ់រព្មព្ីរដ្ះ Rhode Island ៃិង Centers for Medicare & 

Medicaid Service (CMS) កន ុងការផ្ដេ់ជូៃសសវាកមមដ្េ់សលាកអ្នក ណដ្េជាណផ្នកមឿយនៃគាំៃិរផ្ដ េចសផ្ដើមនៃការ

ណងទាំរ ឿមបញ្ច ើេាន ។  

គាំៃិរផ្ត េចសផ្តើមណងទាំចរមេុះគឺជាកមម វធីិ្បងាា ញរ ឿមាន ណដ្េរគប់រគងសោយ Rhode Island ៃិងរោះ និាេសហ

ព្័ៃធ សដ្ើមបីផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្កាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃទាំង Medicare ៃិង Medicaid។ សរកាម

ការចងអ ុេបងាា ញសៃេះ រោះ និាេសហព្័ៃធ  ៃិងរដ្ះចង់សាកេបងវធីិ្ងមី សដ្ើមបីណកេមអរសបៀបណដ្េអ្នកទទឿេាៃ

សសវាកមមណងទាំសុខភាព្ Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក។ 

 B. ព័ត៌មានអ្ំពី Medicare និង Medicaid 

B1. Medicare 

Medicare គឺជាកមម វធិ្ធីានរា៉ា រ់រងសុែភាពររស់សហព័នធសប្មារ់៖ 

 មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្ន ាំសឡើងសៅ 

 មៃុសសមឿយចាំៃឿៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំណដ្េមាៃព្ិការភាព្ជាក់លាក់ ៃិង 

 អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (សខទយររមងសនម) ។ 

B2. Medicaid 

កមម វធីិ្ Medicaid គឺជាកមម វធីិ្ណដ្េរគប់រគងសោយរោះ និាេសហព័្ៃធ  ៃិងរដ្ះណដ្េជឿយរបជាជៃណដ្េមាៃ

រាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរឿចកន ុងការបង់នងៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង ៃិងនងៃចាំណាយសវជជសា្សត ។ 

កមម វធីិ្សៃេះរគបដ្ែត ប់សេើសសវាកមមបណៃថម ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ី Medicare។ សៅ Rhode 

Island សគសៅថា Medicaid ថាជា Rhode Island Medicaid។ 

រដ្ះៃីមឿយៗសសរមចថា៖ 

 អ្វ ីណដ្េរប់ជារាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃ 

 អ្នកណាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ 

 សសវាកមមអ្វ ីខៃ េះណដ្េររវួាៃរ៉ា ប់រង សហើយ  

 ការចាំណាយសរមាប់សសវាកមម។  

រដ្ះអាចសសរមចចិរតពី្រសបៀបដ្ាំសែើរការកមម វធីិ្របស់ព្ឿកសគ ដ្របណាព្ឿកសគអ្ៃុវរតតាមវធិាៃសហព័្ៃធ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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Medicare ៃិង Rhode Island ររវួណរយេ់រព្មសេើ Neighborhood INTERGRITY សរៀងរេ់ឆ្ន ាំ។ អ្នកអាចទទឿេ

ាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid តាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងដ្របណា៖ 

 សយើងសរជើសសរ ើសសដ្ើមបីផ្តេ់ជូៃគសរមាង ៃិង 

 Medicare ៃិង Rhode Island ៃូវការយេ់រព្មសេើគសរមាងសៃេះ។ 

សទេះបីជាគសរមាងរបស់សយើងឈប់ដ្ាំសែើរការនសព្េខាងមុខក៏សោយ ក៏សិទធិទទឿេាៃសសវាកមម Medicare 

ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកៃឹងមិៃរងផ្េប៉ោេះពាេ់សឡើយ។ 

C. គុណសមបតត ិថ្នគបប្មាងបនេះ 

ឥឡួវសៃេះ អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង

របស់អ្នកទាំងអ្ស់ព្ី Neighborhood INTERGRITY រ ឿមទាំងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ។ អ្នកមិនច្បំណាយប្ាក់រន្នែម 

បែើមបីចូ្បលរ ឿមកន ុងគបប្មាងសុែភាពបនេះបទ។ 

Neighborhood INTERGRITY ៃឹងជឿយសធ្វ ើឱយអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់

អ្នកដ្ាំសែើរការកាៃ់ណររបសសើរជាមឿយាន  ៃិងកាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នក។ គុែសមបរត ិមឿយចាំៃឿៃរ ឿមមាៃ៖ 

 អ្នកៃឹងអាចសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្មឿយសរមាប់រាល់ររមួវការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្

របស់អ្នក។ 

 អ្នកៃឹងមាៃរកមុណងទាំមឿយណដ្េអ្នកាៃជឿយោក់បញ្ច ើេាន ។ រកមុណងទាំរបស់អ្នកអាចរប់

បញ្ច ើេទាំងសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោះ យិកា អ្នកផ្តេ់របឹកទ ឬអ្នកជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរ

ណដ្េសៅទីសនេះ សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយទទឿេាៃការណងទាំតាមអ្នកររវួការ។ 

 អ្នក អាចមាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំមាន ក់។ អ្នករគប់រគងមឿយរបូសៃេះគឺជាអ្នកណដ្េសធ្វ ើការ

ជាមឿយអ្នកជាមឿយ Neighborhood INTERGRITY ៃិងជាមឿយអ្នកផ្តេ់ការណងទាំរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្នកទទឿេាៃការណងទាំតាមណដ្េអ្នកររួវការ។ 

 អ្នកៃឹងអាចដ្ឹកនាំការណងទាំសោយខល េៃឯងសោយមាៃជាំៃឿយពី្រកមុណងទាំ ៃិងអ្នករគប់រគង

ណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

 រកមុណងទាំ ៃិងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំៃឹងសធ្វ ើការជាមឿយអ្នក សដ្ើមបីសរៀបចាំគសរមាងណងទាំណដ្េ

ររវួាៃរចនសឡើងយា៉ោ ងពិ្សសសសដ្ើមបីស ៃ្ ើយរបៃឹងររមួវការសុខភាព្របស់អ្នក។ រកមុណងទាំ

ៃឹងទទឿេខុសររវួកន ុងការសរមបសរមៀេសសវាកមមណដ្េអ្នកររវួការ។ សៃេះមាៃៃ័យថា 

ឧទហរែ៍៖ 

o រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំពី្ឱសងទាំងអ្ស់

ណដ្េអ្នកសរបើ សដ្ើមបីឱយព្ឿកសគអាចការ់បៃថយផ្េប៉ោេះពាេ់ណាមឿយ។ 

o រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាេទធផ្េសរសត របស់អ្នកររវួាៃណចករំណេកជាមឿយ

សវជជបែឌ ិររបស់អ្នកទាំងអ្ស់ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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D. តំរនប់សវាកមមររស់ Neighborhood INTERGRITY  

រាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើងគឺសៅរដ្ះ Rhode Island ។ 

មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទឿេាៃគសរមាង 

Neighborhood INTERGRITY ។ 

ប្រសិនបរើអ្នករដ ើរទីលំបៅបៅបប្ៅរែឋ Rhode Island អ្នកមិៃអាចបៃតសៅកន ុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។ សូម

សយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 8 ណផ្នក J សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីផ្េប៉ោេះពាេ់នៃការផ្លៃ ស់សចញព្ីរាំបៃ់សសវាកមម

របស់សយើង។  

E. អ្ា ីន្ែលបធ្ា ើឱយអ្នកមានសិទធ ិកាែ យជាសមាជិកថ្នគបប្មាង 

អ្នកមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងរបស់សយើងាៃដ្របណា៖ 

 អ្នកមាៃអាយុ 21 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ និង 

 អ្នករស់សៅកន ុងរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង និង 

 អ្នកមាៃទាំង Medicare Part A ៃិង Medicare Part B សហើយអ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃ Part D និង 

 អ្នកគឺជាព្េរដ្ះសហរដ្ះអាសមរកិ ឬមាៃវរតមាៃរសបចាប់សៅកន ុងសហរដ្ះអាសមរកិ និង  

 អ្នកមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុងកមម វធីិ្ Rhode Island Medicaid ។ 

F. អ្ា ីន្ែលប្តវួរំពឹងទុក បៅបពលអ្នកចូ្បលរ ឿមកន ុងគបប្មាងសែុភាពបលើកែំរូង 

សៅសព្េអ្នកចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងសេើកដ្ាំបូង អ្នកៃឹងទទឿេាៃការវាយរនមៃកន ុងរយៈសព្េ 180 នងៃដ្ាំបូង។ 

មាៃៃរណាមាន ក់ពី្រកមុរគប់រគងការណងទាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្នកតាមទូរសព្ទ សដ្ើមបីបញ្ចប់ការវាយរនមៃ

ជាមឿយអ្នក។ សោយណផ្អកសេើររមួវការរបស់អ្នក អ្នកអាចទទឿេាៃៃូវការវាយរនមៃដ្៏ទូេាំទូលាយបណៃថមសទៀរ

កន ុងរយៈសព្េ 45 នងៃសរកាយនងៃណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះចូេជាធ្រមាៃ។ ការវាយរនមៃដ្៏ទូេាំទូលាយៃឹងពិ្ៃិរយ

សមើេឱយកាៃ់ណរសុីជសរៅសៅសេើររមួវការ សមរថភាព្របស់អ្នក ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកអាចររវួការ។  

ប្រសិនបរើ Neighborhood INTERGRITY មានលកខណៈងមីសប្មារ់អ្នក អ្នកអាចបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េ

អ្នកសរបើនបចច ុបបៃន សៃេះាៃកន ុងរយៈសព្េ 180 នងៃ។ 

បនទ ប់ព្ី 180 នងៃ អ្នកៃឹងររវួសរបើសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកន ុងបណាដ ញ Neighborhood 

INTERGRITY។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ណផ្នក D សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការទទឿេាៃការណងទាំ។ 

G. គបប្មាងន្ងទរំរស់អ្នក 

គសរមាងណងទាំរបស់អ្នកគឺជាគសរមាងសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដ្េអ្នកៃឹងទទឿេាៃ ៃិងរសបៀបណដ្េ

អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 9 ? 
 

បនទ ប់ព្ីការវាយរនមៃរបស់អ្នក រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងជឿបជាមឿយអ្នក សដ្ើមបីៃិយាយអ្ាំព្ីសសវាកមមសុខភាព្

ណាខៃេះណដ្េអ្នកររវួការ ៃិងចង់ាៃ។ អ្នក ៃិងរកមុណងទាំរបស់អ្នករ ឿមាន ៃឹងសរៀបចាំគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក។  

ជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំ រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើការជាមឿយអ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្គសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

របសិៃសបើសសវាកមមសុខភាព្ណដ្េអ្នកររវួការ ៃិងចង់ាៃការផ្លៃ ស់បត ើរ។ 

H. ប្ាក់រពុាលាភគបប្មាងប្រចានំ្ែ (monthly plan premium) ររស់ Neighborhood 

INTERGRITY  

Neighborhood INTERGRITY មិៃមាៃរាក់បុព្វលានគសរមាងរបចាាំណខ (monthly plan premium) សទ។  

I. បសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិក 

សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះគឺជាណផ្នកមឿយនៃកិចចសៃារបស់សយើងជាមឿយអ្នក។ សៃេះមាៃៃ័យថាសយើង

ររវួណរអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅកន ុងឯកសារសៃេះ។ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើអ្វ ីណដ្េផ្ទ ុយៃឹង

 វធិាៃទាំងសៃេះ អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ ឬជាំទស់សៅៃឹងសកមមភាព្របស់សយើងាៃ។ សរមាប់ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្បត ឹង

ឧទធរែ ៍សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D ឬទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃសោយសៅទូរសព្ទមក ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក តាមសេខ 

1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ 

www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកសសៀវសៅព្ីសគហទាំព្័រសៃេះ។  

កិចចសៃាមាៃសុព្េភាព្សរមាប់ណខណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះសៅកន ុង Neighborhood INTERGRITY។ 

J. ព័ត៌មានប្េងបទៀតន្ែលអ្នកនឹងទទឿលានពីបយើងែំុ្ 

អ្នកគឿ រណរទទឿេាៃបែណ សមាគ េ់សមាជិក Neighborhood INTERGRITY មឿយរ ឿចសៅសហើយ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី

រសបៀបចូេសរបើ បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ បញ្ជ ីបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ ៃិង ព្័រ៌មាៃ

អ្ាំពី្រសបៀបចូេសរបើ បញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

J1. រ័ណណ សមាា ល់សមាជិក Neighborhood INTERGRITY ររស់អ្នក  

សរកាមគសរមាងរបស់សយើង អ្នកៃឹងមាៃបែណ មឿយសរមាប់សសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

របស់អ្នករ ឿមទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង ៃិងសវជជបញ្ជជ ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង 

Neighborhood INTERGRITY។ អ្នកររួវណរបងាា ញបែណ សៃេះ សៅសព្េអ្នកទទឿេាៃសសវាកមម ឬសវជជបញ្ជជ ណាមឿ

យ។ សៃេះជាបែណ គាំរ ូសដ្ើមបីបងាា ញឱយអ្នកស ើញថារបូរងបែណ របស់អ្នកៃឹងមាៃេកខែៈណបបណា៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 11 ? 
 

 

របសិៃសបើបែណ របស់អ្នកខូច ារ់ ឬររវួសចារេឿច សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកភាៃ ម សហើយសយើង

ៃឹងបញ្ជ ើៃបែណ ងមីឱយអ្នក។ 

ដ្របណាអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង អ្នកមិៃចាាំាច់សរបើប័ែណ  Medicare ព្ែ៌ស រកហម ៃិងសខៀវ

របស់អ្នក ឬប័ែណ  Rhode Island Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េររវួាៃធាន

រ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Neighborhood INTERGRITY សឡើយ។ រកទទុកទុកប័ែណ  Medicare របស់អ្នកសៅកណៃៃង

ណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្ កន ុងករែីណដ្េអ្នកររវួការវាសៅសព្េសរកាយ។ បប្រើរ័ណណ  Rhode Island Medicaid 

(“anchor”) ររស់អ្នកសប្មារ់បសវាកមមមាត់បធ្មញ និងមបធ្ោាយែឹកជញ្ជ ើនបៅរកបសវាកមមបវជជសាស្តសត ន្ែលមិន

ន្មនរនា ន់ (NEMT) ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4 សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េររវួសរបើប័ែណ  Rhode 

Island Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកបងាា ញប័ែណ  Medicare របស់អ្នកជាំៃឿសឱយបែណ សមាគ េ់

សមាជិក Neighborhood INTERGRITY របស់អ្នក អ្នកផ្តេ់សសវាអាចៃឹងសចញវកិយយបររសៅ Medicare ជាំៃឿស

គសរមាងរបស់សយើង សហើយអ្នកអាចៃឹងទទឿេាៃវកិយយបររមឿយ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A សដ្ើមបី

ណសវ ងយេ់បណៃថមថាររវួសធ្វ ើអ្វ  ីរបសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា។  

J2. រញ្ជ ីប ម្ េះអ្នក ដ្ល់បសវា និងឱសងសាែ ន 

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរយស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃននកន ុងបណាដ ញ 

Neighborhood INTERGRITY ។ ខែៈសព្េណដ្េអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកររវួណរសរបើអ្នកផ្ត

េ់សសវាកន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ មាៃករែីសេើកណេងមឿយចាំៃឿៃសៅ

សព្េណដ្េអ្នកចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងរបស់សយើងជាសេើកដ្ាំបូង (សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 33)។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃាៃសោយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈ

សេខ 1-844-812-6896 ។ អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃាៃផ្ងណដ្រតាមរ

យៈ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកបញ្ជ ីសនេះព្ីសគហទាំព្័រ។  

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរយស ម្ េះអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្នន (ដូ្ចជាសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុប

ោះ យិកា ៃិងអ្នកចិរតសា្សត ) ទីកណៃៃងនន (ដូ្ចជាមៃទ ីរសព្ទយ ឬគៃ ីៃិក) ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាាាំរទ (ដូ្ចជាអ្នក

ផ្ដេ់សសវាសុខភាព្សព្េនងៃសរមាប់មៃុសសសព្ញវយ័ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ) ណដ្េអ្នកអាចសមើេ

ស ើញថាជាសមាជិក Neighborhood INTERGRITY។ បញ្ជ ីសៃេះក៏រយស ម្ េះឱសងសាថ ៃណដ្េសមាជិកអាចសរបើ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ផ្ងណដ្រ។ 

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃមាៃអាសយោះ ៃអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ ៃិងព្័រ៌មាៃទាំនក់

ទាំៃង ក៏ដូ្ចជាព័្រ៌មាៃេមអ ិរសផ្សងសទៀរដូ្ចជានងៃ ៃិងសមា៉ោ ងនៃរបរិបរត ិការ ឯកសទស ៃិងជាំនញសរមាប់

អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃទាំងអ្ស់សៅកន ុងបណាដ ញ Neighborhood INTERGRITY។ 

និយមន័យថ្នអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញ 

 អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញរបស់ Neighborhood INTERGRITY រ ឿមមាៃ៖  

o សវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោះ យិកា ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកអាចចូេ

ជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងាៃ 

o គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ៃិងកណៃៃងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សសវាសុខ

ភាព្សៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើង ៃិង  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 11 ? 
 

o ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ អ្នកផ្គរ់ផ្គង់សរគឿងបរកិាខ រសវជជសា្សត សរបើាៃយូរ ៃិងអ្នកសផ្សង

សទៀរណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ទាំៃិញ ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេតាមរយៈ Medicare ៃិង Rhode 

Island Medicaid។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញាៃយេ់រព្មទទឿេយកការទូទរ់រាក់ពី្គសរមាងរបស់សយើងសរមាប់សសវាកមមណដ្េ

មាៃការធានរ៉ា ប់រងជាការទូទរ់រាក់សព្ញសេញ។ របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ ឬមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង សនេះអ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា “ការរ ឿម

ចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។  

និយមន័យថ្នឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ 

 ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាឱសងសាថ ៃ (ហាងេក់ថាន ាំ) ណដ្េាៃយេ់រព្មបាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ

សរមាប់សមាជិកគសរមាងរបស់សយើង។ សរបើបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីណសវ ងរក

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញណដ្េអ្នកចង់សរបើ។ 

 សេើកណេងណរកន ុងសព្េមាៃអាសៃន  អ្នកររវួណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុង

បណាដ ញណាមឿយរបស់សយើង របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងរបស់សយើងជឿយអ្នកកន ុងការចាំណាយ។ 

សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ សគហទាំព្័រ

របស់សសវាបសរមើសមាជិក ៃិងសគហទាំព្័រ Neighborhood INTERGRITY អាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃងមីបាំផ្ុរ

អ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត ើរសៅកន ុងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញរបស់សយើង។ 

រញ្ជ ីររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical Equipment, DME) 

តាមរយៈសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូររបស់ 

Neighborhood INTERGRITY សៅអ្នក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីមា៉ោ កយីសហា ៃិងរកមុហ ុៃផ្េិររបស់ DME 

ណដ្េសយើងរ៉ា ប់រង។ បញ្ជ ីមា៉ោ កយីសហា រកមុហ ុៃផ្េិរ ៃិងអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ងមីៗបាំផ្ុរក៏មាៃសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់

សយើងផ្ងណដ្រសៅ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ី DME។ 

J3. រញ្ជ ីឱសងន្ែលទទឿលានការធានរា៉ា រ់រង 

គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការថា “បញ្ជ ីឱសង”។ បញ្ជ ីសៃេះសរៀបរប់ព្ីឱ

សងណាណដ្េររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយ Neighborhood INTERGRITY។ 

បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវធិាៃ ឬការររឹរបិរសេើឱសងណាមឿយដូ្ចជាការកាំែរ់ចាំៃឿៃ

ណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃជាសដ្ើម។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ណផ្នក C សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធិាៃ 

ៃិងការររឹរបិរទាំងសៃេះ។  

ជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំ សយើងៃឹងបញ្ជ ើៃ ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្ចូេសរបើ បញ្ជ ីឱសងសៅអ្នក ប៉ោុណៃតការផ្លៃ ស់បត ើរខៃ េះអាចៃឹងសកើរ

សឡើងកន ុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំសៃេះ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃងមីបាំផ្ុរអ្ាំព្ីឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមចូេ

សមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-812-6896។ 

J4. ការពនយល់អ្ំពីអ្តែប្របោជន៍ 

សៅសព្េអ្នកសរបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D របស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើជូៃអ្នកៃូវសសចកដ ី 

សសងខប សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយយេ់ ៃិងតាមោៃការបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D របស់អ្នក។ 
សសចកដ ីសសងខបសៃេះររវួាៃសគសៅថាការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ (ឬ EOB, Explanation of Benefits)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 12 ? 
 

EOB រាប់អ្នកពី្ចាំៃឿៃសរុបណដ្េអ្នក ឬ អ្នកសផ្សងសទៀរជាំៃឿសអ្នក ាៃចាំណាយសេើនងៃទិញឱសងតាមសវជជ

បញ្ជជ  Part D របស់អ្នក ៃិងចាំៃឿៃសរុបណដ្េសយើងាៃចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D ៃីមឿយៗរបស់

អ្នកកន ុងអ្ាំឡុងសព្េមឿយណខ។ EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីឱសងណដ្េអ្នកសរបើ។ ជាំពូ្កទី 6 ផ្តេ់ៃូវព័្រ៌មាៃ

បណៃថមអ្ាំពី្ EOB ៃិងវធីិ្ណដ្េអាចជឿយអ្នកកន ុងការតាមោៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក។ 

EOB ក៏អាចរកាៃផ្ងណដ្រសៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃចាប់ចមៃង សូមទក់ទងណផ្នកសសវាបសរមើស

មាជិក។ 

អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទឿេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ Part D របស់អ្នកតាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិួ

ក។ កាំ ណែសអ្ឡិចររៃិួកផ្តេ់ព័្រ៌មាៃដូ្ចាន  ៃិងកន ុងទរមង់ដូ្ចាន ៃឹងការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ជាឯក

សាររកោសណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅនងៃសៃេះ។ សដ្ើមបីចាប់សផ្តើមទទឿេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍តាម

របព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិួក សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.caremark.com ឬទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះ។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ សៅសព្េអ្នកមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ

របសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមួវឱយសបើកសមើេ។ ររវួរកទទុករាយការែ៍ទាំងសៃេះ។ វាគឺជាព្័រ៌មាៃសាំខាៃ់អ្ាំពី្ការ

ចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។ 

K.  វធិ្ីរកាទកុកំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកឱយមានរច្បច ុរបននភាព 

អ្នកអាចរកទទុកកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកឱយមាៃបចច ុបបៃនភាព្ាៃសោយរាប់សយើងឱយដ្ឹងពី្សព្េ

សវលាណដ្េព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកផ្លៃ ស់បត ើរ។  

អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញនៃគសរមាងចាាំាច់ររវួមាៃព័្រ៌មាៃររឹមររួវអ្ាំពី្អ្នក។ ពឿកបគបប្រើ

កំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកបែើមបីែឹងថាបសវាកមម និងឱសងអ្ា ីែែេះ ន្ែលអ្នកទទឿលាន បហើយនឹងប្តវួ

ច្បំណាយរ ុនម ន។ សោយសារបញ្ជា សៃេះ វាសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្នកជឿយសយើងរកទទុកព័្រ៌មាៃរបស់អ្នកឱយមាៃ

បចច ុបបៃនភាព្។ 

រាប់សយើងឱយដ្ឹងដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការផ្លៃ ស់បត ើរស ម្ េះរបស់អ្នក អាសយោះ ៃរបស់អ្នក ឬសេខទូរសព្ទរបស់អ្នក 

 ការផ្លៃ ស់បត ើរសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សផ្សងសទៀរដូ្ចជាពី្ៃិសយាជករបស់អ្នក 

ៃិសយាជករបស់បត ី/របព្ៃធអ្នក ឬៃិសយាជិកនដ្គូរបស់បត ី/របព្ៃធអ្នក សាំែងរបស់អ្នកសធ្វ ើការ 

 ការទមទរសាំែងណាមឿយដូ្ចជាការទមទរសាំែងពី្សរាេះថាន ក់ចរចរែ៍ 

 ការចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ 

 ការណងទាំសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរៅរាំបៃ់ ឬសរៅបណាត ញ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

 ការផ្លៃ ស់បត ើរសេើអ្នកសមើេណងរបស់អ្នក (ឬៃរណាមាន ក់ណដ្េទទឿេខុសររវួចាំសពាេះអ្នក) 

 អ្នកគឺជាណផ្នកមឿយ ឬកាៃ យជាណផ្នកនៃការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក 

របសិៃសបើមាៃព្័រ៌មាៃផ្លៃ ស់បត ើរ សូមរាប់សយើងសោយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈ

សេខ 1-844-812-6896។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 13 ? 
 

K1. ឯកជនភាពថ្នព័ត៌មានសុែភាពផ្ទា ល់ែល េន (Personal Health Information, PHI) 

ព័្រ៌មាៃសៅកន ុងកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកអាចរ ឿមបញ្ច ើេព័្រ៌មាៃសុខភាព្ផ្លទ េ់ខល េៃ (Personal 

Health Information, PHI)។ ចាប់ររមួវឱយសយើងរកទទុក  Ib  របស់អ្នកជាេកខែៈឯកជៃ។ សយើងររួវរាកដ្

ថា PHI របស់អ្នកទទឿេាៃការការពារ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េសយើងការពារ PHI របស់អ្នក 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 8 ណផ្នក C1។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង 

TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 14 ? 
 

ជំពូកទ ី2៖ បលែទូរសពា  និងធ្នធានសខំាន់ៗ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃងសរមាប់ធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗណដ្េអាចជឿយអ្នកស ៃ្ ើយសាំែឿ ររបស់អ្នកអ្ាំពី្ 

Neighborhood INTEGRITY ៃិងអ្រថរបសយាជៃ៍ណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចសរបើជាំពូ្កសៃេះសដ្ើមបីទទឿេ

ាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្ទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េអាចរស ូាាំពារកន ុងនម

អ្នកផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។  
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 A. របរៀរទក់ទងន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក Neighborhood INTEGRITY 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ សយើង

ខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នក

ណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTT 771 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ សយើង

ខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Member Services 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917  

បគហទំព័រ  www.nhpri.org/INTEGRITY 

 

11 . បពលបវលាន្ែលប្តវួទក់ទង ន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីគសរមាង  

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការទមទរ  វកិយយបររ ឬបែណ សមាគ េ់សមាជិក 

 ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំព្ី៖ 

– អ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងសសវាកមមណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាសុខភាព្របស់អ្នក។ 

o សៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្

ការណងទាំសុខភាព្។ 
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8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 17 ? 
 

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 

ណផ្នក D 

 បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល ើវការនៃការសសន ើសុាំឱយសយើងពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចចិរតណដ្េសយើងាៃ

សធ្វ ើសឡើងអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃ ស់បត ើរវា របសិៃសបើអ្នកគិរថា

សយើងាៃសធ្វ ើខុស។  

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D 

 ពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សយើងខុ្ាំ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណាណាមឿយ (រ ឿមទាំងអ្នកផ្ដេ់សសវា

មិៃមាៃកន ុងបណាដ ញ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ)។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់

សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ អ្នកក៏អាចោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការ

ណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទឿេមកកាៃ់សយើង ឬមកកាៃ់សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ាៃផ្ងណដ្រ 

(សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F ខាងសរកាម)។ 

o របសិៃសបើបែត ឹងរបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្

របស់អ្នក អ្នកអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធរែ៍ាៃ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ) ។ 

o អ្នកអាចសផ្ញើពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្សិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។ 

អ្នកអាចសរបើទរមង់ណបបបទតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកន ុងសគហទាំព្័រ 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសេខ

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដ្ើមបីសុាំជាំៃឿយាៃ។ 

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J។ 

 ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក 

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំព្ី៖ 

– អ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ឱសងរបស់អ្នក។ 

o ទឹករាក់សៃេះអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសង Part D របស់អ្នក ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Rhode Island 

Medicaid ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ របស់ Rhode Island Medicaid។ 

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់

អ្នក សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E ៃិង F។ 

 ការបត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក 

o ការបដ ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្មឿយកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃ ស់បត ើរការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 18 ? 
 

o អ្នកអាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicaid ឬ Part D របស់អ្នក

សោយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) 

។ ឱសងណដ្េមិៃណមៃជាឱសង Part D ររវួាៃសរសសរកូដ្ជា “DP” សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើ

ង។ ទាំងសៃេះគឺជារបសនទឱសង Medicaid។ 

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការបត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក សូមសយាងសៅ

កាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E ៃិង F ។  

 ការបដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងរបស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សយើង ឬឱសងសាថ ៃណាមឿយាៃ។ សៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងពាកយប

ែត ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

o របសិៃសបើពាកយបែត ឹងរវា៉ា របស់អ្នកទក់ទងៃឹងការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក អ្នកអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ)។ 

o អ្នកអាចសផ្ញើពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្សិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។ អ្នក

អាចសរបើទរមង់ណបបបទសេើអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកន ុងសគហទាំព្័រ 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសេខ 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដ្ើមបីសុាំជាំៃឿយាៃ។ 
o សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមសត ីពី្ការោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក សូម

សយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J។ 

 ការបង់រាក់សរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងណដ្េអ្នកាៃបង់រ ឿចសហើយ 

o សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធីិ្សសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវញិ ឬបង់រាក់វកិយយបររណដ្េអ្នក

ទទឿេាៃ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A។  

o របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងបង់វកិយយបររ សហើយសយើងបដ្ិសសធ្ណផ្នកណាមឿយនៃសាំសែើរបស់អ្នក 

អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់សយើងាៃ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក 

E3 ៃិង F5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្បែត ឹងឧទធរែ៍។ 
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8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម
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B. របរៀរទក់ទង អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដ្េទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រ (ទ ាំងគិលាៃុបបោះ យិកាបំម ឬ

បុគគេិកសងគម) ណដ្េជឿយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ ារ់សធ្វ ើការ

ជាមឿយរកមុណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកទទឿេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវួការ។ របសិៃសបើអ្នក

សរជើសសរ ើស អ្នកអាចមាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំមាន ក់ សដ្ើមបីជឿយសរមបសរមៀេការណងទាំរបស់អ្នក។ សដ្ើមបីសសន ើ

សុាំ ផ្លៃ ស់បត ើរ ឬទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ី

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃ

អាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំា

ៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់

អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTT 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ី

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃ

អាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំា

ៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

ATTN: Care Management 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

បគហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY 

 

B1. បពលបវលាន្ែលប្តវួទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការទទឿេាៃសសវាសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈ

សព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS) 

បុគគេណដ្េមាៃររមួវការណងទាំករមិរខពស់ ឬខពស់បាំផ្ុរ សហើយអ្នកណដ្េររវួការការណងទាំតាមសាថ ប័ៃ អាចៃឹង

មាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS) សៅកន ុងផ្ទេះ
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ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 21 ? 
 

របស់អ្នក។ LTSS គឺជាសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយសផ្សងៗាន ណដ្េជឿយដ្េ់មៃុសសចាស់ ៃិងជៃពិ្ការឱយបាំសព្ញសសចកត ី

ររវួការរបចាាំនងៃរបស់ព្ឿកសគសរមាប់ជាំៃឿយ ៃិងការណកេមអគុែភាព្ជីវរិរស់សៅរបស់ព្ឿកសគ សដ្ើមបីឱយព្ឿកសគអាច

រស់សៅកន ុងសហគមៃ៍របកបសោយសុវរថ ិភាព្។  

សព្េខៃេះ អ្នកអាចទទឿេាៃជាំៃឿយកន ុងការណងទាំសុខភាព្របចាាំនងៃ ៃិងររមួវការសរមាប់ការរស់សៅរបចាាំនងៃរបស់

អ្នក។ អ្នករបណហេជាអាចទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះ៖ 

 ការណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ 

 ការព្ាាេសោយចេន  

 ការព្ាាេសាដ រ វជិាជ ជីវៈ (occupational therapy) 

 ការព្ាាេការៃិយាយ 

 សសវាកមមសវជជសា្សតសងគម 

 ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 21 ? 
 

C.  វធិ្ីទក់ទងន្ែេទូរសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមឿយគិលានុរាឋ យិកា 

ណខសទូរសព្ទរបឹកទសយាបេ់ជាមឿយគិលាៃុបោះ យិកាអាចសរបើាៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមឿយសាត ហ៍។ គិ

លាៃុបោះ យិកាអាចជឿយអ្នកកន ុងការសសរមចចិរតអ្ាំពី្កណៃៃងណដ្េេអបាំផ្ុរសរមាប់ការទទឿេាៃការណងទាំដូ្ចជា

សវជជបែឌ ិរ ការណងទាំបនទ ៃ់ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់របស់អ្នក។ ព្ឿកសគក៏អាចជឿយស ៃ្ ើយសាំែឿ រអ្ាំពី្បញ្ជា សុខភាព្

របស់អ្នក សាំែឿ រអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ឱសង ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃសៅផ្ទេះ សដ្ើមបីណងរកទសុខភាព្របស់អ្នក។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-617-0563 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមឿយសាត ហ៍  

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់

អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTT 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមឿយសាត ហ៍ 

 

C1. បពលបវលាន្ែលប្តវួទក់ទងន្ែេទូរសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមឿយគិលានុរាឋ យិកា 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 22 ? 
 

D. របរៀរទក់ទងន្ែេទូរសពា វរិតត ិសែុភាព ល្ ើវច្បិតត 

ណខសទូរសព្ទ វបិរត ិសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតផ្តេ់ព័្រ៌មាៃ ៃិងការាាំរទសោយផ្លទ េ់ដ្េ់សមាជិកណដ្េររវួការរកទីតាាំង ៃិង

ទទឿេាៃសសវាកមមសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ឬការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-443-5995 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមឿយសាត ហ៍  

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់

អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTT 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមឿយសាត ហ៍ 

 

D1. បពលបវលាន្ែលប្តវួទក់ទងន្ែេទូរសពា វរិតតសិុែភាព ល្ ើវច្បិតត 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីសសវាសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីសសវាកមម វបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 23 ? 
 

E. របរៀរទក់ទងកមម វធិ្ីជំនឿយន្ ន្កធានរា៉ា រ់រងសុែភាពរែឋ  (State Health Insurance 

Assistance Program ,SHIP) និងកមម វធិ្ីគបំ្ទការច្បុេះប ម្ េះកមម វធិ្ី Medicare-Medicaid 

(Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program,MME) 

កមម វធិ្ីជាំៃឿយណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្រដ្ះ  (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) ផ្ដេ់ការរបឹកទ

ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សោយឥរគិរនងៃដ្េ់អ្នកណដ្េចូេរ ឿមកន ុង Medicare។ សៅកន ុងរដ្ះ  In Rhode Island, SHIP 

ររវួាៃផ្ដេ់ជូៃសោយការយិាេ័យមៃុសសចាស់ណដ្េមាៃសុខភាព្េអ  (Office of Healthy Aging,OHA)។ 

កមម វធីិ្ាាំរទការចុេះស ម្ េះកមម វធីិ្ Medicare-Medicaid (Medicare-Medicaid Enrollment Supports 

Program,MME) ផ្ដេ់ការរបឹកទធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្មឿយទេ់មឿយសោយឥរគិរនងៃដ្េ់អ្នកណដ្េចូេរ ឿមកន ុង 

Medicare និង Medicaid។ សៅកន ុងរដ្ះ  Rhode Island, MME ររវួាៃផ្ដេ់ជូៃសោយ The POINT។ 

The SHIP ៃិង The POINT មិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមឿយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមឿយសទ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ Rhode Island SHIP៖ 1-888-884-8721 

The POINT៖ 1-401-462-4444 ឬ 2-1-1 

TTT 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Office of Health Aging, Louis Pasteur Building 

57 Howard Avenue 

Cranston, RI 02920 

Attention: SHIP Program 

 

E1. បពលបវលាន្ែលប្តវួនិោយជាមឿយអ្នក ត្ល់ប្រឹកា SHIP 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare របស់អ្នក  

o អ្នកផ្តេ់របឹកទ SHIP អាចស ៃ្ ើយសាំែឿ ររបស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត ើរសៅគសរមាងងមី សហើយអាចជឿយ

អ្នក៖ 

– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសគសរមាងរបស់អ្នក 

– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក 

– ោក់ពាកយបែត ឹងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ ឬការព្ាាេរបស់អ្នក និង 

– សោេះរសាយបញ្ជា ទក់ទងៃឹងវកិយយបរររបស់អ្នក។ 
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E2. បពលបវលាន្ែលប្តវួនិោយជាមឿយអ្នក ត្ល់ប្រឹកា MME 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីជសរមើសរបស់អ្នកសរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ ព្ីសរពាេះអ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃ

Medicare ៃិង Medicaid  

o អ្នកផ្តេ់របឹកទ MME សៅ The POINT អាចជឿយអ្នក៖ 

– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសធានរ៉ា ប់រសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈការរបឹកទតាមជសរមើសមឿយ

ទេ់មឿយ 

– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក 

– សោេះរសាយបញ្ជា ទក់ទងៃឹងវកិយយបររ Medicaid ណាមឿយ និង 

– ទទឿេាៃការរ៉ា ប់រងឱសង Part D បសណាដ េះអាសៃន  របសិៃសបើចាាំាច់។ 
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F. របរៀរទក់ទងសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality Improvement Organization, QIO) 

 រែឋររស់បយើងមានសាែ រ័នមឿយន្ែលមានប ម្ េះថា KEPRO ។ សាែ រ័នបនេះគឺជាប្កមុបវជជរណឌ ិត 

និងអ្នកជំនញន្ងទសំុែភាពែថ្ទបទៀតន្ែលជឿយន្កលមអគុណភាពថ្នការន្ងទចំ្បំប េះអ្នកន្ែល

ចូ្បលរ ឿមកន ុង Medicare។ KEPRO មិនមានទំនក់ទំនងជាមឿយគបប្មាងររស់បយើងបទ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-888-319-8452 

TTT 1-844-843-4776 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ KEPRO 

5700 Lombardo Center Drive, Suite 100 

Seven Hills, OH 44131 

បគហទំព័រ www.keprogio.com 

 

F1. បពលបវលាន្ែលប្តវួទក់ទង KEPRO 

 សាំែឿ រអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំព្ីការណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេាៃ របសិៃសបើអ្នក៖ 

– មាៃបញ្ជា ទក់ទងៃឹងគុែភាព្នៃការណងទាំ 

– គិរថាការសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់ឆ្ប់សព្ក ឬ 

– គិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃ

ជាំនញ ឬសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយទូេាំទូលាយ

(comprehensive outpatient rehabilitation facility,CORF) ៃឹងបញ្ចប់ឆ្ប់សព្ក។  
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G. របរៀរទក់ទង Medicare 

Medicare គឺជាកមម វធីិ្ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្របស់សហព័្ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ 

ជៃពិ្ការមឿយចាំៃឿៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំ ៃិងអ្នកណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

(ការសខទយររមងសនមជាអ្ចិន្ៃតយ៍ណដ្េររមួវឲ្យមាៃការលាង្ម ឬបដ ើរររមងសនម)។ 

ទីភាន ក់ងារសហព្័ៃធទទឿេបៃទ ុក Medicare គឺជាមជឈមែឌ េសរមាប់សសវាកមម Medicare & Medicaid ឬ CMS។ 

របសនទ
ទាំនក់
ទាំៃង 

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរ

សពាមក

បលែ 

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

ការសៅទូរសព្ទសៅសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោ ង សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ 

TTT 1-877-486-2048 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នកររួវណរមាៃ

ឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

បគ

ហទំ

ព័រ 

www.medicare.gov 

សៃេះគឺជាសគហទាំព្័រផ្ល ើវការសរមាប់ Medicare។ វាផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃងមីៗអ្ាំព្ី Medicare។ 

វាក៏មាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ីមៃទ ីរសព្ទយ មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ រគួសព្ទយ ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាម

ផ្ទេះ ៃិងមែឌ េលាង្ម មៃទ ីរសាដ រៃីរិសមបទរអ្នកជាំងឺសដ្កសព្ទយ ៃិងមៃទ ីរណងទាំដ្ាំណាក់

កាេចុងសរកាយផ្ងណដ្រ។  

វារ ឿមមាៃសេខទូរសព្ទ ៃិងសគហទាំព័្រមាៃរបសយាជៃ៍។ វាក៏មាៃកូៃសសៀវសៅណដ្េអ្នកអាច

សាេះព្ុមពភាៃ មៗសចញព្ីកុាំព្យួ ទ័ររបស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃកុាំព្យួ ទ័រសទ មែឌ េមៃុសស

ចាស់ ឬបណាណ េ័យកន ុងរាំបៃ់របស់អ្នកអាចជឿយអ្នកកន ុងការចូេសមើេសគហទាំព័្រសៃេះសោយ

សរបើកុាំព្យួ ទ័ររបស់ព្ឿកសគ។ ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ Medicare តាមសេខខាងសេើ ៃិងរាប់

ព្ឿកសគពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកកាំពុ្ងរកសមើេ។ ព្ឿកសគៃឹងរកព័្រ៌មាៃសៅសេើសគហទាំព្័រ សាេះព្ុមពវា

សចញ សហើយសផ្ញើវាឲ្យអ្នក។ 
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H. របរៀរទក់ទង Rhode Island Medicaid 

Medicaid ជឿយបង់នងៃចាំណាយសេើការណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង សរមាប់អ្នកណដ្េ

មាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរឿច។ 

អ្នកររួវាៃចុេះស ម្ េះកន ុង Medicare ៃិង Medicaid ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រអ្ាំព្ីជាំៃឿយណដ្េអ្នកទទឿេាៃ

ព្ី Medicaid សូមទូរសព្ទសៅ Rhode Island Medicaid។ 

 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-855-697-4347 

សមា៉ោ ង 8:30 រព្កឹដ្េ់់សមា៉ោ ង 3:30 រសសៀេ នងៃចៃទ  - នងៃសុរក 

TTT 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Virks Building, 3 West Road, Cranston, RI 02920 

បគហទំព័រ www.dhs.ri.gov 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 28 ? 
 

I. របរៀរទក់ទង RIPIN Healthcare Advocate 

RIPIN Healthcare Advocate ដ្ាំសែើរការជាការាាំពារជាំៃឿសអ្នក។ ព្ឿកសគអាចស ៃ្ ើយសាំែឿ រាៃ របសិៃសបើអ្នក

មាៃបញ្ជា  ឬបែត ឹងរវា៉ា  សហើយអាចជឿយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ។ RIPIN Healthcare Advocate ក៏ជឿយដ្េ់

អ្នកណដ្េចុេះស ម្ េះកន ុង Neighborhood INTEGRITY ទក់ទងៃឹងបញ្ជា សសវាកមម ឬវកិយយបររផ្ងណដ្រ។ កមម វធីិ្

ទ ាំងសៃេះមិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមឿយគសរមាងរបស់សយើង ឬជាមឿយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណា

មឿយសទ។ សសវាកមមរបស់កមម វធីិ្ទ ាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-855-747-3224 
សមា៉ោ ង 8:00 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 5:00 លាៃ ច នងៃចៃទ  - នងៃសុរក 

TTT 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររួវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 300 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02888 

អ្ុីន្មល HealthcareAdvocate@ripin.org 

បគហទំព័រ www.ripin.org/healthcareadvocate/ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 29 ? 
 

J. របរៀរទក់ទង The Alliance for Better Long Term Care  

The Alliance for Better Long Term Care គឺជាកមម វធីិ្ម្ៃត ីទទឿេពាកយបែដ ឹងណដ្េជឿយអ្នកឱយណសវ ងយេ់ពី្មៃទ ីរ

ណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ៃិងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងសផ្សងសទៀរ។ វាក៏ជឿយសោេះរសាយបញ្ជា រវាងកណៃៃងទាំងសៃេះ 

ៃិងអ្នករស់សៅទីសនេះ ឬរគៀសាររបស់ព្ឿកសគផ្ងណដ្រ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-785-3340 ឬ 1-888-351-0808 

TTT 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 422 Post Road, Suite 204 Warwick, RI 02888 

បគហទំព័រ www.alliancebltc.com/ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 31 ? 
 

K. ធ្នធាន ប្េងបទៀត 

Rhode Island Office of Healthy Aging ជឿយផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់មៃុសសចាស់ រគៀសារ ៃិងអ្នកណងទាំនៃ Rhode 

Island ។ កមម វធីិ្ ៃិងសសវាកមមមឿយចាំៃឿៃរ ឿមមាៃជាអាទិ៍ ការរគប់រគងករែ ីការផ្តេ់ជាំៃឿយណផ្នកកសៅត ជាំៃឿយណផ្នក

ចាប ់សសវា ៃិងជាំៃឿយការរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid (Long Term Services and Support, 

LTSS) ៃិងរយការែ៍អ្ាំពី្ការរំសលានបាំពាៃសេើមៃុសសចាស់។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-462-3000 

TTT 1-401-462-0740 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Office of Healthy Aging 

25 Howard Avenue, Bldg. 57 

Cranston, RI 02920 

បគហទំព័រ www.oha.ri.gov 

 

ន្ែេទូរសពា ដ្ល់ព័ត៌មានថ្នប្កសឿ ងបសវាកមមមនុសេ (Department of Human Services, DHS) ផ្តេ់ព្័រ៌មាៃ

ទូសៅអ្ាំពី្កមម វធីិ្ជាំៃឿយអាហារបូរថមភបណៃថម (Supplemental Nutrition Assistance Program,SNAP) ជាំៃឿយសា

ធារែៈទូសៅ (General Public Assistance,GPA) ៃិងកមម វធីិ្ទីភាន ក់ងារសផ្សងសទៀរ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-855-697-4347 

TTT 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

បគហទំព័រ www.dhs.ri.gov/DHSOffices/index.php 

 

 

 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 31 ? 
 

Crossroads Rhode Island ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរនមៃផ្ទេះសមរមយសរមាប់រគៀសារ ៃិងបុគគេ សសវាអ្ប់រ ំៃិងសសវា

ការងារ បណៃថមសេើ 24 សមា៉ោ ង កន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍ ចាំសពាេះសសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-521-2255 

TTT 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររួវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 160 Broad Street 

Providence, RI 02903 

បគហទំព័រ  www.crossroadsri.org 

 

មជឈមណឌ លច្បារ់សដ ីពីភាពពិការ (Rhode Island Disability Law Center, RIDLC) ជាការយិាេ័យចាប់មិៃ

ណសវ ងរករាក់ចាំសែញឯករជយមឿយ ណដ្េាៃកាំែរ់ថា ជារបព្័ៃធការពារ ៃិងរស ូាាំពាររបស់សហព្័ៃធ  Rhode 

Island ។ ព្ឿកសគជឿយផ្តេ់ជាំៃឿយណផ្នកចាប់សោយឥរគិរនងៃដ្េ់ជៃពិ្ការ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-831-3150 

TTT 1-401-831-5335 
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររួវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Rhode Island Disability Law Center Inc. 

33 Broad Street, Suite 601 

Providence, RI 02903 

បគហទំព័រ www.drri.org 

 

 

 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 32 ? 
 

United Way of Rhode ផ្ដេ់ជូៃព្័រ៌មាៃសោយឥរគិរនងៃ ៃិងរកទព័្រ៌មាៃសមាៃ រ់អ្ាំពី្ជាំៃឿយសរមាប់ររមួវការ

សសវាមៃុសស ដូ្ចជាអាហារតាមេាំសៅោះ ៃ ៃិងការណងទាំកុមារ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 211 ឬ 1-401-444-0600 

TTT 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នក

ររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 50 Valley Street 

Providence, RI 02909 

បគហទំព័រ www.uwri.org 
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ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 33 ? 
 

ជំពូកទ ី3៖ ការបប្រើប្ាស់ការធានរា៉ា រ់រងររស់គបប្មាងសប្មារ់ការន្ងទំ

សុែភាពររស់អ្នក និងបសវាកមមន្ែលទទឿលានការធានរា៉ា ររ់ងប្េងបទៀត 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះមាៃេកខខែឌ  ៃិងវធិាៃជាក់លាក់ណដ្េអ្នកររួវដ្ឹង សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវា

កមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរជាមឿយ Neighborhood INTEGRITY ។ ជាំពូ្កសៃេះក៏រាប់អ្នកអ្ាំពី្

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក អ្ាំព្ីរសបៀបកន ុងការទទឿេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវារបសនទសផ្សងៗាន  ៃិង

កន ុងកាេៈសទសៈពិ្សសសមឿយចាំៃឿៃ (រប់បញ្ច ើេទាំងអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬឱសងសាថ ៃសៅសរៅបណាដ ញ) អ្វ ីខៃ េះណដ្េអ្នក

ររវួសធ្វ ើ សព្េណាណដ្េអ្នកររវួទទឿេាៃវកិយយបររសោយផ្លទ េ់សរមាប់សសវាកមមណដ្េរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់

សយើង ៃិងវធិាៃសរមាប់ការកាៃ់កាប់ឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េអាចសរបើរាស់ាៃយូរ (Durable Medical 

Equipment, DME) ផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំ

សមាជិក។  
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 34 ? 
 

G. រសបៀបទទឿេាៃការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ ............................................................................................ 41 

G1. សរើអ្វ ីជាការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ ................................................................................................. 41 

G2. សរើៃរណាខៃេះអាចទទឿេាៃការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ .................................................................... 42 

G3. រសបៀបទទឿេជាំៃឿយសដ្ើមបីជឿេអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ ...................................................... 42 

H. រសបៀបទទឿេាៃសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ើៃ ........................................................................................... 42 

I. រសបៀបទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសៅសព្េអ្នកមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា

្សត  ឬររវួការការណងទាំបនទ ៃ់ ឬកន ុងសព្េមាៃសរាេះមហៃតរយ ...................................................... 44 

I1. ការណងទាំសៅសព្េអ្នកមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  .................................................................. 44 

I2. ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ...................................................................................................... 45 

I3. ការណងទាំអ្ាំឡុងសព្េមាៃសរាេះមហៃតរយ ............................................................................ 46 

J. អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើរបសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររសោយផ្លទ េ់ចាំសពាេះសសវាកមមណដ្េររវួាៃ

ធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង .......................................................................................... 46 

J1. អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើសសវាកមមមិៃររួវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង .............. 47 

K. ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាណងទាំសុខភាព្សៅសព្េអ្នកសថ ិរកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក ..................... 47 

K1. ៃិយមៃ័យនៃពាកយការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក ....................................................................... 47 

K2. ការទូទរ់រាក់សរមាប់សសវាកមម សៅសព្េអ្នកកាំពុ្ងសថ ិរកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក ........... 48 

K3. ណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក ..................................................................... 48 

L. សរើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកររវួាៃធានរ៉ា ប់រងយា៉ោ ងដូ្ចសមតច សៅសព្េណដ្េអ្នក

ទទឿេាៃការណងទាំសៅកន ុងសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  ......................... 48 

L1. ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  ............................. 48 

L2. ការទទឿេាៃការណងទាំព្ីសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  .................... 49 

M. បរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ (Durable Medical Equipment, DME) ....................................... 49 

M1. DME ជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង ............................................................................. 50 

M2. ភាព្ជាមាច ស់ DME សៅសព្េអ្នកបត ើរសៅ Original Medicare ឬ Medicare Advantage ........... 50 

M3. អ្រថរបសយាជៃ៍សេើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង ............... 51 

M4. បរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃសៅសព្េអ្នកបត ើរសៅគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare 

Advantage ............................................................................................................................. 51 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 35 ? 
 

A. ព័ត៌មានអ្ពំី ”បសវាកមម” “បសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រង” “អ្នក ដ្ល់បសវាកមម” និង “អ្នក

ដ្ល់បសវាកមមកន ុងរណាដ ញ” 

សសវាកមមគឺជាការណងទាំសុខភាព្ សសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, 

LTSS) សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ សុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ  បរកិាខ រ ៃិងសសវាកមម

សផ្សងសទៀរ។ សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងគឺជាសសវាកមមណាមឿយកន ុងចាំសណាមសសវាកមមណដ្េគសរមាង

របស់សយើងចាំណាយឱយ។ សសវាណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវងណដ្េររួវាៃធានរ៉ា ប់រង

មាៃរយកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាគឺជាសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោះ យិកា ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សសវាកមម ៃិងការណងទាំដ្េ់សលាកអ្ន

ក។ ពាកយ “អ្នកផ្ដេ់សសវា” ក៏មាៃរ ឿមបញ្ច ើេទាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ គៃ ីៃិក ៃិងកណៃៃងសផ្សង

សទៀរណដ្េផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវសសវាណងទាំសុខភាព្ បររកិាខ រសវជជសា្សត  ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។  

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ អ្នកផ្តេ់សសវាទាំងសៃេះាៃ

យេ់រព្មទទឿេយកការទូទរ់រាក់របស់សយើងជាការបង់រាក់សព្ញ។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសចញ

 វកិយយបររមកសយើងសោយផ្លទ េ់សរមាប់ការណងទាំណដ្េព្ឿកសគផ្តេ់ឱយអ្នក។ ជាធ្មមតា សៅសព្េអ្នកសរបើអ្នកផ្តេ់

សសវាកន ុងបណាត ញ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសឡើយចាំសពាេះសសវាកមមណដ្េាៃធានរ៉ា ប់រង។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, 

LTSS) អ្នកអាចៃឹងររួវចាំណាយខៃេះសេើសសវាកមមសនេះ។ សគសៅថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹក

រាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។  

B.  វធិានសប្មារ់ការទទឿលានការន្ងទសំុែភាព សុែភាព ល្ ើវច្បិតត និងបសវាកមម នងិជំនឿយរយៈ

បពលន្វង (long-term services and supports, LTSS) ររស់អ្នកន្ែលរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare សហើយសសវាកមមភាគ

សរចើៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode Island Medicaid។ សសវាកមមសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ៃិងសសវាកមម ៃិង

ជាំៃឿយរយៈសព្េណវង។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្រថរបសយាជៃ៍ Medicaid មឿយចាំៃឿៃៃឹងសៅណរទទឿេាៃការ

ធានរ៉ា ប់រងតាមរយៈ Rhode Island Medicaid ដូ្ចជាសសវាកមមទៃត សព្ទយ ៃិងសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ើៃណដ្េមិៃ

ណមៃជាការបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សត របស់អ្នក (NEMT) ។ សយើងអាចជឿយអ្នកឱយទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ 

ជាទូសៅ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេាៃ 

របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃគសរមាង។ សដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង៖ 

 ការណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេររវួណរជាអ្តែប្របោជន៍គបប្មាង។ មាៃៃ័យថាវាររួវណររ ឿមបញ្ច ើេសៅ

កន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃគសរមាង។ (តារងមាៃកន ុងជាំពូ្កទី 4 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ)។ 

 ការណងទាំររួវណរចាាំច្ប់ខាងបវជជសាស្តសត ។ ការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សតមាៃៃ័យថាអ្នកររួវការសស

វាកមម សដ្ើមបីការពារ សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេជាំងឺណដ្េទក់ទងៃឹងសុខភាព្ សដ្ើមបីការពារ

សាថ ៃភាព្សុខភាព្មិៃឱយកាៃ់ណរធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្សុខភាព្នសព្េបចច ុបបៃន

របស់អ្នក។ វារប់បញ្ច ើេទាំងការណងទាំណដ្េជឿយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសស

ចាស់ជរ។ វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរណដ្េាៃទទឿេ

យកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 36 ? 
 

 អ្នកររួវណរមាៃ អ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទរំឋម (primary care provider, PCP) កន ុងបណាដ ញ ណដ្េ

សចញបញ្ជជ សេើការណងទាំ ឬាៃរាប់អ្នកឱយសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ កន ុងនមជាសមាជិក

គសរមាង អ្នកររវួណរសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញឱយសធ្វ ើជា PCP របស់អ្នក។ 

o អ្នកមិៃចាាំាច់មាៃការបញ្ជ ើៃបៃតព្ី PCP របស់អ្នកសរមាប់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ការណងទាំសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ឬសរបើជឿបអ្នកផ្តេ់សសវាសុខភាព្របស់

្សត ីសឡើយ។ អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំរបសនទសផ្សងសទៀរសោយមិៃចាាំាច់មាៃការ

បញ្ជ ើៃបៃតព្ី PCP របស់អ្នក។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីបញ្ជា សៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់

ទាំព្័រទី 130 ។ 

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើស PCP សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 35 ។ 

o ច្បំណំា៖ យា៉ោ ងសហាចណាស់កន ុងរយៈសព្េរាាំមឿយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះសៅកន ុង

គសរមាងរបស់សយើង អ្នកអាចបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាបចច ុបបៃន របស់អ្នកសោយមិៃគិរនងៃ 

របសិៃសបើព្ឿកសគមិៃណមៃជាណផ្នកនៃបណាត ញរបស់សយើងសទ។ សគសៅថារយៈសព្េបៃតការ

ណងទាំ។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េរាាំមឿយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើង 

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្នក សដ្ើមបីជឿយអ្នកណសវ ងរកអ្នកផ្តេ់សសវា

សៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើង។ បនទ ប់ព្ីការបៃត រយៈសព្េណងទាំាៃបញ្ចប់ សយើងៃឹងមិៃ

ចាំណាយសេើការណងទាំរបស់អ្នកសទៀរសទ របសិៃសបើអ្នកបៃត សរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាដ ញ។ 

 អ្នកប្តវួន្តទទឿលការន្ងទរំរស់អ្នកពីអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញ។ ជាធ្មមតា គសរមាងៃឹងមិៃ

រ៉ា ប់រងការណងទាំពី្អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមិៃសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្សឡើយ។ សៃេះជាករែី

ខៃ េះៗ សៅសព្េណដ្េវធិាៃសៃេះមិៃអ្ៃុវរត៖ 

o គសរមាងសៃេះសផ្លត រសេើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  ឬការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

សរៅបណាត ញ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម ៃិងដ្ឹងថាសរើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  ឬការណងទាំ

ចាាំាច់បនទ ៃ់ររវួការអ្វ ីខៃ េះ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក    ទាំព្រ័ទី 39។ 

o របសិៃសបើអ្នកររវួការការណងទាំណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងប

ណាត ញរបស់សយើងមិៃអាចផ្តេ់ឱយអ្នកាៃ អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

សរៅបណាត ញាៃ។ អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររួវណរោក់បញ្ជ ើៃេិខិរអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ ៃិង

ទទឿេាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood មុៃសព្េអ្នកទទឿេសសវាកមម។ កន ុងសាថ ៃភាព្

សៃេះ សយើងៃឹងចាំណាយសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីការយេ់រព្មឱយសរបើអ្នក

ផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រណផ្នក D ទាំព្័រទី 37។ 

o គសរមាងសៃេះសចញនងៃសេើសសវាកមមលាង្ម សៅសព្េអ្នកសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់

គសរមាងកន ុងរយៈសព្េខៃ ី។ អ្នកអាចទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះសៅឯមជឈមែឌ េលាង

្មមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ី Medicare។ 

o សៅសព្េណដ្េអ្នកចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងសៃេះសេើកដ្ាំបូង អ្នកអាចបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវា

ណដ្េអ្នកសរបើសព្េបចច ុបបៃន សៃេះកន ុង រយៈសព្េ 6 ណខដ្ាំបូងសរកាយការចុេះស ម្ េះរបស់អ្នក ឬ

រហូរដ្េ់ការវាយរនមៃ ៃិងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នកររវួាៃបញ្ចប់ មឿយណាក៏សោយណដ្េ

បញ្ចប់សរកាយសគ។ 

o អ្នកអាចណសវ ងរកសសវាកមមណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ាៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាទាំងឡាយ។ 

អ្នកមិៃររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 37 ? 
 

C. ព័ត៌មានអ្ពំី អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

C1. បតើអ្ា ីជាអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទ ំ

 អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  (ទ ាំងគិលាៃុបបោះ កយិកា

បំម (RN) ឬបុគគេិកសងគម) ណដ្េជឿយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំង

អ្ស់របស់អ្នក។ ព្ឿកសគសធ្វ ើការជាមឿយរកមុណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកទទឿេាៃ

ការណងទាំណដ្េអ្នកររវួការ។ 

C2. របរៀរន្ែលអ្នកអាច្បទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 សេខផ្លទ េ់របស់អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកៃឹងររួវាៃចុេះកន ុងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក

សរកាមព័្រ៌មាៃរកមុណងទាំ។ 

 អ្នកក៏អាចទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រ សោយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវា

បសរមើសមាជិក ៃិងសសន ើសុាំៃិយាយជាមឿយអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-

812-6896 (TTY 711) ចសនៃ េះព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់  8 យប់នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹក

ដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាច

ៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅ

ទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ 

C3.របរៀរន្ែលអ្នកអាច្បផ្ទែ ស់រត ើរ អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំផ្លៃ ស់បដ ើរអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកាៃសោយសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវា

បសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចសនៃ េះព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  8 យប់

នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នក

 វញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ 

D. ការន្ងទពំីអ្នក ត្ល់បសវាន្ងទរំឋម អ្នកឯកបទស អ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញប្េងបទៀត និង

អ្នក ត្ល់បសវាបប្ៅរណាត ញ 

D1.ការន្ងទពំីអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទរំឋម 

អ្នកររួវណរសរជើសសរ ើស អ្នកផ្ដេ់សសវា ណងទាំបំម (primary care provider, PCP) សដ្ើមបីផ្ដេ់ ៃិងរគប់រគងការ

ណងទាំរបស់អ្នក។ 

និយមន័យថ្ន “PCP” បហើយថាបតើ  PCP នឹងបធ្ា ើអ្ា ីែែេះសប្មារ់អ្នក 

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នកគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាចមបងរបស់អ្នក សហើយៃឹងទទឿេខុសររវួកន ុងការផ្តេ់ការ

ការពារ ៃិងសសវាណងទាំបំមជាសរចើៃរបស់អ្នក។  ICI របស់អ្នកៃឹងជាណផ្នកមឿយនៃរកមុណងទាំរបស់អ្នក។  ICI 

របស់អ្នកៃឹងជឿយអ្នកឱយ៖  

 អ្និវឌ្ឍគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក៖  

 កាំែរ់ពី្ររមួវការណងទាំរបស់អ្នក៖  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 38 ? 
 

 ណែនាំ ឬសសន ើសុាំសសវាកមម ៃិងសមាភ រជាសរចើៃណដ្េអ្នកររវួការ៖  

 ទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃពី្រកមុណងទាំរបស់អ្នក ឬ Neighborhood INTERGRITY តាម

ការចាាំាច់ ៃិង  

 សរមបសរមៀេការណងទាំរបស់អ្នក។  

ICI  របស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមឿយកន ុងចាំសណាមអ្នកផ្តេ់សសវាខាងសរកាម ឬកន ុងកាេៈសទសៈមឿយ

ចាំៃឿៃ អាចជាអ្នកឯកសទស៖  

 ឯកសទសជាំងឺកន ុងរគៀសារ (Family Practice) 

 ឯកសទសជាំងឺមៃុសសធ្ាំ (Internal Medicine ) 

 ឯកសទសជាំងឺទូសៅ (General Practice) 

 ឯកសទសណងទាំមៃុសសចាស់ (Geriatrics) 

 ឯកសទសសរគ្សត ី (Gynecology)  

 គិលាៃុបោះ យិកាណដ្េមាៃមាៃអាជាញ ប័ែណ  (Certified Nurse Practitioner,CNP) 

 ជាំៃឿយការរគួសព្ទយ (Physician Assistant,PA) 

 គិលាៃុបោះ យិកាសរមាេទរកណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  (Certified Nurse Midwife) 
អ្នកមិៃអាចសរជើសសរ ើសគៃ ីៃិក (RHC ឬ FQHC) ជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នកាៃសទ ប៉ោុណៃត របសិៃសបើ

អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េអ្នកសរជើសសរ ើសការងារសៅគៃ ីៃិក សហើយបាំសព្ញតាមេកខែៈវៃិិចឆ ័យ អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះអាចជា

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នក។ 

ការបប្ជើសបរ ើសយក  PCP ររស់អ្នក 

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងាៃ។ អ្នកអាចរកស ើញបញ្ជ ីអ្នកផ្តេ់សស

វាសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងាៃតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើ

សមាជិក សោយទូរសព្ទមកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការណសវ ងរក 

ICI សៅកន ុងរាំបៃ់របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើសសរ ើស  ICI សទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមាន ក់ឱយអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកាៃសរជើសសរ ើស  ICI រ ឿចសហើយ សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាសនេះមិៃររវួាៃរយសេើបែណ សមាគ េ់មាជិក

របស់អ្នកសទ អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្លៃ ស់បត ើរសៃេះាៃសោយទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ។ 

ជបប្មើសកន ុងការផ្ទែ ស់រដ ើរ  PCP ររស់អ្នក 

អ្នកអាចផ្លៃ ស់បត ើរ  ICI របស់អ្នកសោយសហរុផ្េណាមឿយាៃរគប់សព្េកន ុងរយៈសព្េសព្ញមឿយឆ្ន ាំ។ សហើយ 

PCP របស់អ្នកក៏អាចៃឹងចាកសចញព្ីបណាត ញគសរមាងរបស់សយើង។ របសិៃសបើ  ICI របស់អ្នកចាកសចញព្ីប

ណាត ញរបស់សយើង សយើងៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ៃិងជឿយអ្នកណសវ ងរកអ្នកផ្ដេ់សសវាងមី។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើស

សរ ើស  ICI ងមីសទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមាន ក់ឱយអ្នក។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 39 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្លៃ ស់បត ើរ  ICI របស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-

6896 (TTY 711) ។ 

សយើងៃឹងផ្លៃ ស់បត ើរ  ICI របស់អ្នកឱយមាៃរបសិទធភាព្ចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េាៃសសន ើសុាំ សហើយសផ្ញើបែណ សមាគ េ់

សមាជិកងមីសៅអ្នក។ 

D2.ការន្ងទពំីអ្នកឯកបទស និងអ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញប្េងបទៀត 

អ្នកឯកសទសគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់ ឬណផ្នកណាមឿយនៃរងកាយ។ 

មាៃអ្នកឯកសទសជាសរចើៃរបសនទ។ សៃេះគឺជាឧទហរែ៍មឿយចាំៃឿៃ៖ 

 រគួសព្ទយឯកសទសជាំងឺមហារ ើកណងទាំអ្នកជាំងឺមហារ ើក។ 

 អ្នកឯកសទសជាំងឺសបេះដូ្ងណងទាំអ្នកជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជា សបេះដូ្ង។ 

 រគួសព្ទយជាំនញ អ្ ឹងណងទាំអ្នកជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជា អ្ ឹង សនៃ ក់ ឬសាច់ដ្ុាំ។ 

វាជាការចាាំាច់ណដ្េររវួៃិយាយជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំម (Primary care provider, PCP) របស់អ្នក 

មុៃសព្េអ្នកជឿបអ្នកឯកសទស។ Neighborhood មិៃររមួវឱយអ្នកមាៃការបញ្ជ ើៃបៃតសៅជឿបអ្នកឯកសទសសទ។ 

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្នកគឿរណរជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់  ICI របស់អ្នក ៃិងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកឱយដ្ឹងពី្

បណរមបរមៀេណាមឿយសៅកន ុងសុខភាព្របស់អ្នក។ 

បនទ ប់ពី្ាៃជឿបអ្នកឯកសទស ព្ឿកសគអាចបញ្ជជ ទិញសសវាកមម ឬឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េអាចររវួការការ

អ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃមាៃៃ័យថាអ្នកររវួណរទទឿេាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood មុៃ

សព្េទទឿេាៃសសវាកមម ឱសងជាក់លាក់ ឬជឿបអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ ជាធ្មមតា អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក

ៃឹងសផ្ញើសាំបុររ ឬទរមង់ណបបបទដ្េ់ Neighborhood ណដ្េព្ៃយេ់ពី្ររមួវការសរមាប់សសវាកមម ឬឱសង។ សដ្ើមបី

ណសវ ងយេ់បណៃថម សូមសមើេតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ។ 

ការសរជើសសរ ើស  ICI របស់អ្នកមិៃកាំែរ់អ្នកឱយសរជើសសរ ើសអ្នកឯកសទស ឬមៃទ ីរសព្ទយជាក់លាក់ណាសទ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការណសវ ងរកអ្នកឯកសទស អ្នកអាចសសន ើសុាំ  ICI របស់អ្នក ឬចូេសមើេសគ

ហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY របស់សយើង សដ្ើមបីសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់សយើ

ង។ របសិៃសបើអ្នកររួវការជាំៃឿយ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-

6896 (TTY 711)។ 

D3.អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើបៅបពលអ្នក ត្ល់បសវាចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញណដ្េអ្នកកាំព្ុងសរបើអាចៃឹងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវា

ណាមឿយរបស់អ្នកចាកសចញពី្គសរមាងរបស់សយើង អ្នកមាៃសិទធិ ៃិងការការពារជាក់លាក់ណដ្េររវួាៃសសងខប

ដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សទេះបីជាបណាត ញអ្នកផ្តេ់សសវារបស់សយើងអាចផ្លៃ ស់បត ើរកន ុងឆ្ន ាំក៏សោយ សយើងររវួណរផ្តេ់ឱយអ្នក

ៃូវការទទឿេាៃការណងទាំសោយមិៃមាៃការរំខាៃពី្បណាត ញអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃេកខែ

សមបរត ិរគប់រាៃ់។ 

 សយើងៃឹងខិរខាំរបឹងណរបងសោយអ្ស់ព្ីចិរតសដ្ើមបីផ្តេ់សសចកត ីជូៃដ្ាំែឹងជូៃអ្នកយា៉ោ ងសហាច

ណាស់ 30 នងៃ សដ្ើមបីឱយអ្នកមាៃសព្េសវលាកន ុងការសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមី។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 41 ? 
 

 សយើងៃឹងជឿយអ្នកសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមីណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីបៃត

រគប់រគងររមួវការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទឿេការព្ាាេសវជជសា្សត  អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំ សហើយសយើងៃឹងសធ្វ ើការ

ជាមឿយអ្នកសដ្ើមបីធានថា ការព្ាាេចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកកាំព្ុងទទឿេមិៃមាៃ

ការរំខាៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាសយើងមិៃាៃជាំៃឿសអ្នកផ្តេ់សសវាព្ីមុៃរបស់អ្នកសោយអ្នកផ្តេ់សសវា

ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សទ ឬថាការណងទាំរបស់អ្នកមិៃទទឿេាៃការរគប់រគង

ររឹមររួវសទ អ្នកមាៃសិទធិោក់ពាកយបែត ឹងសារទុកខ  ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ (សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 9 សរមាប់ព្័រ៌មាៃសដ ីព្ីការោក់ពាកយបែដ ឹងសារទុកខ  ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍)។ 

របសិៃសបើអ្នករកស ើញថាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមាន ក់របស់អ្នកកាំព្ុងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង សូមទក់ទង

មកសយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីឱយសយើងខុ្ាំអាចជឿយអ្នកកន ុងការណសវ ងរកអ្នកផ្តេ់សសវាងមី ៃិងរគប់រគងការណងទាំរបស់អ្នក

សោយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ។ 

D4.របរៀរទទឿលានការន្ងទពំីអ្នក ត្ល់បសវាបប្ៅរណាត ញ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាមិៃសថ ិរសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងសទ អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកៃឹងទទឿេខុស

ររវួកន ុងការទក់ទងសយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់ការព្ិសរាេះសរៅបណាត ញរបស់អ្នក។ រកមុរគួ

សព្ទយណងទាំសុខភាព្របស់សយើងៃឹងពិ្ៃិរយសមើេរេ់សាំសែើសុាំការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ វាអាចៃឹងមាៃការោក់

កាំែរ់ជាក់លាក់មឿយចាំៃឿៃចាំសពាេះការអ្ៃុញ្ជា រដូ្ចជាចាំៃឿៃនៃការពិ្សរាេះ។ របសិៃសបើសសវាកមមមាៃសៅកន ុង

បណាត ញគសរមាងរបស់សយើង ការសសន ើសុាំសសវាកមមសៃេះអាចៃឹងររួវាៃបដ្ិសសធ្។ អ្នកណរងណរមាៃសិទធិបត ឹង

ឧទធរែ៍ជាៃិចច។ 

របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះររវួណរមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុង Medicare ៃិង/ឬ

Medicaid។  

 សយើងមិៃអាចចាំណាយសេើអ្នកផ្តេ់សសវាណាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុង Medicare ៃិង/ឬ 

Medicaid សឡើយ។  

 របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុង Medicare ៃិង/ឬ Medicaid

អ្នកររួវណរបង់នងៃសព្ញសេើសសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេ។  

 អ្នកផ្តេ់សសវាររវួណររាប់អ្នកថាព្ឿកសគមិៃមាៃសិទធិចូេរ ឿមកន ុង Medicare ៃិង/ឬ Medicaid

។របសិៃសបើព្ឿកសគមិៃមាៃសិទធិចូេរ ឿមសទ។ 

E. របរៀរទទឿលានបសវាកមម និងជំនឿយរយៈបពលន្វង (LTSS) 

សសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, LTSS) គឺជាអ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េអាច

ជឿយអ្នកកន ុងការងាររបចាាំនងៃដូ្ចជាការងូរទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការសដ្ើរទិញអី្វា៉ា ៃ់ ការសាកគក់ ៃិងការសេប

ឱសង។ សសវាកមមទាំងសៃេះភាគសរចើៃររួវាៃផ្តេ់ជូៃសៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក ប៉ោុណៃតក៏មាៃការផ្តេ់ជូៃសៅកន ុង

កណៃៃងដូ្ចជាមែឌ េណងទាំសព្េនងៃសរមាប់មៃុសសសព្ញវយ័ ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរផ្ងណដ្រ។ កន ុងនមជា

សមាជិកនៃ Neighborhood INTEGRITY អ្នកៃឹងទទឿេាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជឿយកាំែរ់ររមួវការ  STLL 

របស់អ្នក។ អ្រថរបសយាជៃ៍របស់  STLL អាចមាៃសរមាប់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់កន ុង



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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ការទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសនេះ សហើយរបសិៃសបើអ្នកសិទធិទទឿេាៃការណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode 

Island Medicaid។ របសិៃសបើអ្នកររវួការសសវាកមមទាំងសៃេះ សយើងៃឹងមាៃការបញ្ច ើេសៅកន ុងគសរមាងណងទាំ

របស់អ្នក ណដ្េអ្នកជឿយបសងយ ើរជាមឿយរកមុណងទាំរបស់អ្នក។ 

សសវាកមមណដ្េរកាៃរ ឿមមាៃ៖  

 ការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសៅមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ  

 ការព្ាាេសោយចេន  

 ការណកណរបបរសិាថ ៃរិចរឿច (ការណកណរបសគហោះ ៃសរមាប់ររមួវការជៃពិ្ការ) 

 ការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  (respite care)  

 សសវាកមមសមផ្ទេះ (homemaker services)  

 ការសរមបសរមៀេនៃការផ្លៃ ស់បត ើរ/សសវាកមមសរមាប់ការផ្លៃ ស់បដ ើរ (transition coordination/services) 

 របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះ សូមទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នក

ណងទាំរបស់អ្នកណដ្េៃឹងជឿយអ្នកកន ុងដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីកាំែរ់ថាសរើអ្នកតាមសិទធិទទឿេាៃការណងទាំរ

យៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid ណដ្រឬសទ។ សដ្ើមបីទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់

អ្នក សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ។  

F. របរៀរទទឿលានបសវាកមមសុែភាព ល្ ើវច្បិតត 

សសវាកមមសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃររវួាៃសគសៅថាសសវាកមមសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត។ សសវា

កមមសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតអាចមាៃសរមាប់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY ទាំងអ្ស់។ Optum™ គឺជាអ្រថ
របសយាជៃ៍សុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ៃិងជាអ្នករគប់រគងបណាត ញសរមាប់គសរមាង Neighborhood Health Plan of 

Rhode Island។  

អ្នកៃឹងទទឿេាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជឿយកាំែរ់ររមួវការសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត។ របសិៃសបើអ្នកររវួការសសវាកមម

សុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ៃឹងមាៃការបញ្ច ើេសសវាកមមទាំងសនេះសៅកន ុងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក ណដ្េអ្នកជឿយបសងយ ើរ

ជាមឿយរកមុណងទាំរបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ បញ្ជា  ឬវបិរត ិទក់ទងៃឹងសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត សូមទូរសព្ទមកសេខ 1-401-443-5995 រ

យៈសព្េ  24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ សមាជិក  TTT សៅមកសេខ 711។ សេខសៃេះគឺសរមាប់

អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នកររួវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរស

ព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់

អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

G. របរៀរទទឿលានការន្ងទផំ្ទា ល់ែល េន 

G1.បតើអ្ា ីជាការន្ងទផំ្ទា ល់ែល េន  

 ការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃគឺជាជសរមើសកន ុងការជឿេអ្នកណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃរបស់អ្នក (PCA) ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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G2.បតើនរណាែែេះអាច្បទទឿលានការន្ងទផំ្ទា ល់ែល េន  

 សមាជិកណដ្េមាៃសិទធិទទឿេ ៃិងទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (LTSS) មាៃ

ជសរមើសកន ុងការទទឿេាៃការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ។ សដ្ើមបីចូេរ ឿមកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ សូមទូរសព្ទ

មកអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក សោយទូរសព្ទមកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។ 

G3.របរៀរទទឿលជំនឿយបែើមបីជឿលអ្នក ត្ល់បសវាន្ងទផំ្ទា ល់ែល េន  

 របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសចូេរ ឿមកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ អ្នក ឬអ្នកទទឿេាៃការចារ់តាាំង

របស់អ្នកៃឹងទទឿេខុសររវួកន ុងការសរជើសសរ ើស ជឿេ សរៀបចាំកាេវភិាគ បែត ុ េះបណាត េ ៃិងសបើ

ចាាំាច ់បញ្ឈប់  ICP របស់អ្នក។ ការកាំែរ់សោយខល េៃឯងនៃសសវាកមម  ICP គឺជាការសម ័រគ

ចិរត។  វសិាេភាព្ណដ្េសមាជិកចង់កាំែរ់សោយខល េៃឯងគឺជាជសរមើសរបស់សមាជិក។ 

 សគហទាំព្័រ Rewarding Work គឺជាធ្ៃធាៃតាមអីុ្ៃធឺ្ែិរណដ្េជឿយសមាជិកណដ្េចូេរ ឿម

កន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃឱយណសវ ងរក  ICP សរមាប់សរជើសសរ ើស។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមចូេ

សៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.RewardingWork.org ឬសៅទូរសព្ទសៅអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់

អ្នក។ 

H. របរៀរទទឿលានបសវាកមមែឹកជញ្ជ ើន 

អ្នកអាចមាៃសិទធិទទឿេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA។ សដ្ើមបីទទឿេាៃការបញ្ច ុ េះ

នងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA សូមចូេសៅកាៃ់ការយិាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជា ែរបស់ RIPTA 

(RIPTA Identification Office) សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការយិាេ័យសសវាបសរមើ

អ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907។ សូមទូរសព្ទមក RIPTA តាមសេខ 

1-401-784-9500 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម ឬចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.ripta.com/reducedfareprogram។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរកងុ RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid រ៉ា ប់រង

សេើសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ើៃណផ្នកសវជជសា្សត មិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់ (NEMT) សរមាប់ការសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅការណារ់ជឿប

សវជជសា្សត  មារ់សធ្មញ ឬការណារ់ជឿបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ របសិៃសបើអ្នកររវួការ NEMT ជាសទៀរ

ទរសូ់មទូរសព្ទមកសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) សមា៉ោ ង  5:00 រព្ឹក – សមា៉ោ ង  6:00 លាៃ ចនងៃចៃទ  –នងៃសុរក 

ឬ ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ សៅ

សព្េណារ់ជឿប NEMT សូមបប្រើរ័ណណ សមាា ល់់ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច្បបធ្ា ើ

ការណាត់ជឿរ NEMT ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសមាជិកតាមអ្ៃឡាញសេើសគហទាំព្័រ www.mtm-

inc.net/rhode-island/។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំមសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់ការណងទាំបនទ ៃ់  24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ 

កាំែរ់សព្េមកយកសរមាប់ការណងទាំមិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់សហាចណាស់  48 សមា៉ោ ងមុៃសព្េណារ់ជឿប។ 

ហៅទូរសព្ទណាតជ់បួហៅថ្ងៃ៖ ប្បសិនហបើអ្នកប្តូវការឲ្យមកដឹកហៅថ្ងៃ៖ 

ចនទ ពុ្ធ 
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អ្ង្គា រ ប្ព្ហសបតិ៍ 

ពុ្ធ សុប្ក ហៅរ ៍ឬអាទិតយ 

ប្ព្ហសបតិ៍ ចនទ 

សុប្ក អ្ង្គា រ 

  

កន ុងករណីមានអាសនន  អ្នកគឿរន្តទូរសពា បៅបលែ  111 សប្មារ់មបធ្ោាយបធ្ាើែំបណើររនា ន់ បហើយបៅរនារ់ស

បស្ត ា្ េះរនា ន់ន្ែលបៅជិតរំ្ុត។ 
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I. របរៀរទទឿលានបសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបៅបពលអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  ឬ

ប្តវួការការន្ងទរំនា ន់ ឬកន ុងបពលមានបប្គេះមហនតរាយ 

I1.ការន្ងទបំៅបពលអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

និយមន័យររស់ កយអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  គឺជាសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េមាៃសរគសញ្ជា ដូ្ចជាឈឺចាប់ខាៃ ាំង ឬរបឿសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ សាថ ៃ

ភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរខាៃ ាំងណដ្េថា របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្នកសវជជសា្សតភាៃ មៗសទ អ្នក ឬអ្នកណដ្េ

មាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ ៃិងឱសងអាចរំពឹ្ងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធផ្េដូ្ចជា៖ 

 ហាៃិន័យធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ 

 សរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ 

 ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្នកណាមឿយនៃរងកាយ ឬ 

 កន ុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទសពាេះកាំពុ្ងសរមាេ សៅសព្េ៖ 

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កន ុងការសផ្ទរអ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយមឿយសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។  

o ការសផ្ទរសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមឿយសផ្សងសទៀរអាចបងយការគាំរមកាំ ណហងដ្េ់សុខភាព្ ឬសុវរថ ិ

ភាព្របស់អ្នក ឬកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។ 

អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

របសិៃសបើអ្នកមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ៖ 

 រកជំនឿយឱយានឆ្រ់រហ័សតាមន្ែលអាច្បបធ្ាើបៅាន។ សៅទូរសព្ទសៅសេខ 911 ឬសៅកាៃ់បៃទប់

សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ។ សៅទូរសព្ទសៅរងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់របសិៃសបើ

អ្នកររួវការ។ អ្នកមិៃចាាំាច់ទទឿេការយេ់រព្ម ឬការបញ្ជ ើៃបៃតព្ី PCP របស់អ្នកសទ។ 

 ប្តវួប្ាកែថាអ្នករាយការណ៍ែល់គបប្មាងររស់បយើងអំ្ពីភាពអាសននររស់អ្នកឱយានឆ្រ់

តាមន្ែលអាច្បបធ្ាើបៅាន។ សយើងចាាំាច់ររវួតាមោៃសេើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនរបស់អ្ន

ក។ ជាធ្មមតា អ្នក ឬៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរគឿ រណរសៅទូរសព្ទមករាប់សយើងអ្ាំពី្ការណងទាំ

សព្េមាៃអាសៃនរបស់អ្នក កន ុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ យា៉ោ ងណាកដ ី អ្នកៃឹងមិៃចាាំាច់បង់

រាក់សរមាប់សសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់សោយសារណរការព្ៃារសព្េកន ុងការរាប់សយើងសនេះសទ។ 

សៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក ឬអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-

812-6896 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ សរមាប់នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 

រព្ឹកដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិក

អាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

 បសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងកន ុងភាពអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េមាៃធានរ៉ា ប់រងសៅសព្េណាណដ្េអ្នកររវួ

ការវា សៅរគប់ទីកណៃៃងកន ុងសហរដ្ះអាសមរកិ ឬរាំបៃ់ររៀររតាសោយសហរដ្ះអាសមរកិ។ របសិៃសបើអ្នកររវួការរង

យៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ សដ្ើមបីសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅកាៃ់បៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ គសរមាងរបស់សយើងធានរ៉ា ប់រងសេើករែី
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ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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សៃេះ។ Medicare, Rhode Island Medicaid ៃិង Neighborhood INTEGRITHY មិៃធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំ

សព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត សៅសរៅសហរដ្ះអាសមរកិ ៃិងសៅសរៅរាំបៃ់ររៀររតាសោយសហរដ្ះអាសមរកិសទ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក D។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃករែីអាសៃន  សយើងៃឹងពិ្ភាកទជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន

ដ្េ់អ្នក។ អ្នកផ្តេ់សសវាទាំងសនេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងសព្េណាករែីអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត របស់អ្នកររវួ

ាៃបញ្ចប់។ 

បនទ ប់ព្ីករែីអាសៃនាៃបញ្ចប់ អ្នករបណហេជាររួវការការណងទាំតាមោៃបៃត  សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្នកាៃធូ្រ

សសបើយសហើយ។ ការណងទាំតាមោៃបៃតរបស់អ្នកៃឹងររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង។ របសិៃសបើ

អ្នកទទឿេាៃការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនរបស់អ្នកព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ សយើងៃឹងព្ាយាមឱយអ្នកផ្តេ់

សសវាកន ុងបណាត ញទទឿេខុសររវួសេើការណងទាំរបស់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េអាចសធ្វ ើសៅាៃ។ 

អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសននន្ ន្កសុែភាព ល្ ើវច្បិតត 

របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬវបិរត ិសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត សូមសៅទូរសព្ទមកណខសទូរសព្ទ វបិរត ិសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតតាម

សេខ 1-401-443- 5995 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ សយើងខុ្ាំ

មាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ សមាជិក  TTT 

សៅមកសេខ 711 ។ សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នកររួវណរមាៃ

ឧបករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។  

ការទទឿលានការន្ងទរំនា ន់ បទេះរីមិនន្មនជាករណីមានអាសននក៏បាយ 

សព្េខៃេះ អាចៃឹងមាៃការព្ិាក សដ្ើមបីដ្ឹងថាអ្នកមាៃភាព្អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  ឬសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ឬអ្រ់។ 

អ្នករបណហេជាររវួការការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនជារបចាាំ សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃនសទ។ 

ដ្របណាអ្នកគិរថាសុខភាព្របស់អ្នកសថ ិរកន ុងសរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរសមសហរុផ្េ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការ

ណងទាំរបស់អ្នក។  

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ បនទ ប់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាឯកភាព្ថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃនសទ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រង

សេើការណងទាំបណៃថមរបស់អ្នក របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬ 

 ការណងទាំបណៃថមណដ្េអ្នកទទឿេររវួាៃចារ់ទុកថាជា “ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់” សហើយអ្នក

ររវួអ្ៃុវរតតាមវធិាៃសដ្ើមបីទទឿេាៃការណងទាំសៃេះ។ (សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកបនទ ប់)។ 

I2.ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

និយមន័យ កយ ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់គឺការណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ ការរងរបឿស ឬសាថ ៃភាព្សុខភាព្

បនទ ៃ់ណដ្េមិៃណមៃជាករែីអាសៃន  ប៉ោុណៃត ររួវការការណងទាំភាៃ មៗ។ ឧទហរែ៍ អ្នកអាចមាៃអាការៈផ្ទ ុេះសឡើង

នៃសាថ ៃភាព្ជាំងឺណដ្េមាៃរសាប ់សហើយចាាំាច់ររួវព្ាាេជាំងឺសៃេះ។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ បៅបពលអ្នកសែ ិតបៅកន ុងតំរន់បសវាកមមររស់គបប្មាង 

កន ុងសាថ ៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ របសិៃសបើ៖  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 46 ? 
 

 អ្នកទទឿេាៃការណងទាំសៃេះព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ បហើយ  

 អ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃសផ្សងៗសទៀរណដ្េមាៃបរយិាយសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះ។ 

សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសទ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំ

ចាាំាច់បនទ ៃ់ណដ្េអ្នកររវួការពី្អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាចាាំាច់បនទ ៃ់ អ្នកគឿ រណរសៅមែឌ េណងទាំបនទ ៃ់ណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរណដ្េកាំពុ្ងសបើកដ្ាំ

សែើការ។ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងណសវ ងរកការណងទាំបនទ ៃ់សៅកន ុងរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង អ្នកគឿ រណរសមើេសៅ

កន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីទទឿេាៃ បញ្ជ ីមែឌ េណងទាំបនទ ៃ់សៅកន ុងបណាត ញគសរមាង

របស់សយើង។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ បៅបពលអ្នកបៅបប្ៅតំរន់បសវាកមមររស់គបប្មាង 

សៅសព្េអ្នកសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់គសរមាង អ្នករបណហេជាមិៃអាចទទឿេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សស

វាកន ុងបណាត ញសទ។ កន ុងករែីសនេះ គសរមាងរបស់សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ណដ្េអ្នក

ទទឿេាៃពី្អ្នកផ្តេ់សសវាមឿយណាក៏សោយ។ 

គសរមាងរបស់សយើងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ឬការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  ឬមិៃមាៃ

អាសៃនណាមឿយសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅសរៅសហរដ្ះអាសមរកិសទ។ 

I3.ការន្ងទអំ្ំឡុងបពលមានបប្គេះមហនតរាយ 

របសិៃសបើអ្និាេនៃរដ្ះរបស់អ្នក សេខាធិ្ការរកសឿងសុខានិាេ ៃិងសសវាកមមមៃុសសរបស់សហរដ្ះអាសមរកិ 

ឬរបធានធ្ិបរីសហរដ្ះអាសមរកិរបកាសអ្ាំព្ីសាថ ៃភាព្សរាេះមហៃតរយ ឬសរាេះអាសៃនសៅកន ុងរាំបៃ់នូមិសា

្សត របស់អ្នក អ្នកសៅណរមាៃសិទធិទទឿេាៃការណងទាំព្ី Neighborhood INTEGRITY ។ 

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទទឿេាៃការណងទាំណដ្េចាាំាច់កន ុង

សព្េមាៃការរបកាសព្ីសរាេះមហៃតរយ៖ www.nhpri.org/INTEGRITY។  

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េមាៃការរបកាសអ្ាំព្ីមហៃតរយ របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញណាមឿយ

ាៃសទ សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទឿេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញសោយមិៃគិរនងៃព្ីអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញកន ុងអ្ាំឡុងសព្េមាៃការរបកាសពី្សរាេះមហៃតរយសទ អ្នក

ៃឹងអាចបាំសព្ញឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសៅឯឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញាៃ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 

5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

J. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកទទឿលានវកិកយរប្តបាយផ្ទា ល់ច្បំប េះបសវាកមមន្ែលប្តវួាន

ធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្ញើវកិយយបររឱយអ្នកជាំៃឿសឱយការសផ្ញើសៅកាៃ់គសរមាង អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងបង់

 វកិយយបររាៃ។ 

អ្នកមិនគឿររង់វកិកយរប្តបាយែល េនឯងបទ។ ប្រសិនបរើអ្នករង់វកិកយរប្តបនេះ គបប្មាងនឹងមិនអាច្បរង់ប្ាក់

ឱយអ្នកវញិានបទ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 47 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់សរមាប់សសវាកមមណដ្េាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬរបសិៃសបើអ្នកាៃទទឿេ

 វកិយយបររសរមាប់សសវាណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់

ពី្អ្វ ីណដ្េររួវសធ្វ ើ។ 

J1.អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសនិបរើបសវាកមមមិនប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង 

Neighborhood INTEGRITY  ធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់៖ 

 ណដ្េចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  និង 

 ររវួាៃចុេះបញ្ជ ីសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាង (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4) 

និង 

 ណដ្េថាអ្នកទទឿេាៃសោយអ្ៃុវរតតាមវធិាៃរបស់គសរមាងដូ្ចខាងសរកាម។ 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង អ្នកប្តវួន្តរង់ថ្ងែ

បពញបាយែល េនឯង។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមម ឬការណងទាំណផ្នកសវជជសា្សតណាមឿយ អ្នកមាៃសិទធិ

សសន ើសុាំសយើងាៃ។ អ្នកក៏មាៃសិទធិសសន ើសុាំមកកាៃ់សយើងជាលាយេកខែ៍អ្កសរាៃណដ្រ។ របសិៃសបើសយើងជូៃ

ដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកថាសយើងៃឹងមិៃបង់នងៃសសវាកមមរបស់អ្នកសទ អ្នកមាៃសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរត

របស់សយើង។ 

ជាំពូ្កទី 9 ព្ៃយេ់ព្ីអ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើសមាភ រ ឬសសវាកមមសវជជសា្សត ។ វា

ក៏រាប់អ្នកព្ីរសបៀបបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់គសរមាងផ្ងណដ្រ។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមក ណផ្នកសស

វាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

សយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមមឿយចាំៃឿៃរហូរករមិរជាក់លាក់មឿយ។ របសិៃសបើអ្នកសរបើសេើសចាំៃឿៃកាំែរ់ 

អ្នកៃឹងររវួបង់នងៃសព្ញ សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមមរបសនទសនេះបណៃថមសទៀរ។ សូមទូរសព្ទមក ណផ្នកសសវាបសរមើ

សមាជិក សដ្ើមបីដ្ឹងពី្ណដ្ៃកាំែរ់ ៃិងថាសរើអ្នកជិរ្ៃដ្េ់ណដ្ៃកាំែរ់ឬសៅ។ 

K. ការធានរា៉ា រ់រងបលើបសវាន្ងទសំុែភាពបៅបពលអ្នកសែ ិតកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក 

K1.និយមន័យថ្ន កយ ការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក (សៅមា៉ោងសទៀរាៃថា ការសាកេបងព្ាាេ) គឺជាវធីិ្ណដ្េសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្តេ់

សសវាសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសរសត សេើការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងរបសនទងមី។ ព្ឿកសគសសន ើសុាំឱយអ្នកសម ័រគចិរតជឿយកន ុងការ

សិកទ។ ការសិកទរបសនទសៃេះជឿយឱយអ្នកផ្តេ់សសវាសសរមចចិរតថាសរើការណងទាំសុខភាព្របសនទងមី ឬឱសង

របសនទងមីមាៃរបសិទធភាព្ណដ្រឬសទ សហើយថាសរើវាមាៃសុវរថ ិភាព្ណដ្រឬសទ។ 

សៅសព្េណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជា រសេើការសិកទណដ្េអ្នកចង់ចូេរ ឿម អ្នកណដ្េសធ្វ ើការងារសេើការសិកទសៃេះៃឹង

ទក់ទងសៅអ្នក។ បុគគេសនេះៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការសិកទ សហើយរកសមើេថាសរើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់

រាៃ ់សដ្ើមបីចូេរ ឿមកន ុងការសិកទសនេះណដ្រឬសទ។ អ្នកអាចចូេរ ឿមកន ុងការសិកទសៃេះាៃដ្របណាអ្នកបាំសព្ញ

តាមេកខខែឌ ។ អ្នកក៏ររួវណរយេ់ដ្ឹង ៃិងទទឿេយកៃូវអ្វ ីណដ្េអ្នកររួវសធ្វ ើសរមាប់ការសិកទសៃេះផ្ងណដ្រ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 48 ? 
 

កន ុងសព្េណដ្េអ្នកសថ ិរកន ុងការសិកទ អ្នកអាចសៅណរមាៃស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើង។ តាមរសបៀបសៃេះ អ្នក

បៃតទទឿេាៃការណងទាំព្ីគសរមាងរបស់សយើងណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងការសិកទសឡើយតាមរសបៀបសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ចូេរ ឿមកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare អ្នកមិៃចាាំាច់ររវួ

ទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ីសយើង ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នកសទ។ អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំដ្េ់

អ្នកណដ្េជាណផ្នកមឿយនៃការសិកទមិៃចាាំាច់ររួវណរជាអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសនេះសទ។ 

អ្នកប្តវួប្ារ់បយើងមុនបពលអ្នកចារ់ប ត្ើមចូ្បលរ ឿមកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក។ របសិៃសបើអ្នកមាៃគសរមាង

ចូេរ ឿមកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក អ្នក ឬអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកគឿ រណរទក់ទងមក ណផ្នកសសវា

បសរមើសមាជិក សដ្ើមបីឱយសយើងដ្ឹងថាអ្នកៃឹងចូេរ ឿមកន ុងការសាកេបងព្ាាេសៃេះ។ 

K2. ការទូទត់ប្ាកស់ប្មារ់បសវាកមម បៅបពលអ្នកកំពងុសែ ិតកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

របសិៃសបើអ្នកសម ័រគចិរតសរមាប់ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជា រ អ្នកៃឹងមិៃាច់បង់រាក់

សរមាប់សសវាកមមណដ្េររួវាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាមការសិកទសនេះសទ សហើយ Medicare ៃឹងបង់នងៃសសវាកមមណដ្េ

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាមការសិកទ ក៏ដូ្ចជានងៃចាំណាយជារបចាាំណដ្េទក់ទងៃឹងការណងទាំរបស់អ្នកផ្ងណដ្

រ។ សៅសព្េណដ្េអ្នកចូេរ ឿមកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare អ្នកៃឹង

ទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើសមាភ រ ៃិងសសវាកមមភាគសរចើៃណដ្េអ្នកទទឿេាៃណដ្េជាណផ្នកមឿយនៃការ

សិកទ។ ការធានរ៉ា ប់រងសៃេះរ ឿមមាៃ៖ 

 Medicare  ៃឹងបង់នងៃបៃទប់ ៃិងអាហារសរមាប់ការសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយសទេះបីអ្នកមិៃាៃ

សថ ិរកន ុងការសិកទក៏សោយ។ 

 ការវេះការ ់ឬការវេះការ់សផ្សងសទៀរណដ្េជាណផ្នកមឿយនៃការសិកទរសាវរជាវ។ 

 ការព្ាាេផ្េរំខាៃ ៃិងផ្េវាិកណាមឿយណដ្េបណាដ េមកពី្ការណងទាំរបសនទងមី។ 

របសិៃសបើអ្នកជាណផ្នកមឿយនៃការសិកទណដ្េ Medicare មិនានអ្នុញ្ញា តសនេះសទ អ្នកៃឹងររវួបង់នងៃចាំណាយ

ទាំងឡាយណដ្េសកើរសឡើងកន ុងសព្េសិកទ។ 

K3. ន្សា ងយល់រន្នែម អ្ំពីការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

អ្នកអាចណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្ការចូេរ ឿមកន ុងការសិកទរសាវរជាវតាមគៃ ីៃិកតាមរយៈការអាៃ “ការសិកទរសាវ

រជាវ Medicare ៃិងគៃ ីៃិក” សៅសេើសគហទាំព្័រ ehrligdh (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-

and-Clinical-Research-Studies.pdf)។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-

633-4227)  24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-

877-486-2048 ។ 

L. បតើបសវាកមមន្ងទសំុែភាពររស់អ្នកប្តវួានធានរា៉ា រ់រងោ ងែូច្បបមតច្ប បៅបពលន្ែលអ្នក

ទទឿលានការន្ងទបំៅកន ុងសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំែុភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត  

11. និយមន័យថ្ន កយសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំុែភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត  

សាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត គឺជាកណៃៃងមឿយណដ្េផ្តេ់ការណងទាំដូ្ចណដ្េអ្នកទទឿេ

ាៃសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញទូសៅណដ្រ។ របសិៃសបើការទទឿេាៃ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 49 ? 
 

ការណងទាំសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណដ្េមាៃជាំនញណងទាំមៃុសសចាស់ជរផ្ទ ុយៃឹងជាំសៃឿសាសនរបស់អ្នក 

សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសៅកន ុងសាថ ប័ៃណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សតេកខែៈសាសនវញិ។  

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសទទឿេាៃការណងទាំសុខភាព្សៅសព្េណាក៏ាៃណផ្អកសេើសហរុផ្េណាមឿយ។ អ្រថ

របសយាជៃ៍សៃេះគឺសរមាប់ណរសសវាកមមសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់ Medicare Part A ប៉ោសុណាណ េះ (សសវាកមមណងទាំ

សុខភាព្មិៃតាមេកខែៈសវជជសា្សត )។  ehrligdh ៃឹងបង់នងៃណរសរមាប់សសវាណងទាំសុខភាព្មិៃតាមេកខែៈ

សវជជសា្សត ណដ្េផ្តេ់សោយសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សតប៉ោុសណាណ េះ។ 

L2.ការទទឿលានការន្ងទពំីសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំែុភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត  

សដ្ើមបីទទឿេាៃការណងទាំព្ីសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  អ្នកររវួណរចុេះហរថសេខាសេើ

ឯកសារផ្ល ើវចាប់ណដ្េបញ្ជជ ក់ថាអ្នករបឆ្ាំងៃឹងការទទឿេការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ”។ 

 ការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទាំណាមឿយណដ្េជាការសម ័រគចិរត 

ៃិងមិៃររវួាៃររមួវសោយចាប់សហព្័ៃធ  រដ្ះ ឬមូេោះ ៃ។ 

 ការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “សេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទាំណាណដ្េមិៃណមៃជាការសម ័រគចិរត  

សហើយររវួាៃទមទរសរកាមចាប់សហព្័ៃធ  រដ្ះ ឬមូេោះ ៃ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ីគសរមាងរបស់សយើង ការណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេព្ីសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំ

សុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  ររវួណរបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 មជឈមែឌ េណដ្េផ្តេ់ការណងទាំររវួណរមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ី Medicare។ 

 ការធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើងសេើសសវាកមមមាៃណដ្ៃករមិរររឹមណរការណងទាំណដ្េ

មិៃណមៃជាេកខែៈសាសនណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េររវួាៃផ្តេ់ជូៃអ្នកសៅកន ុងមជឈមែឌ េណាមឿយពី្សាថ

ប័ៃសៃេះ ចាំែុចខាងសរកាមៃឹងអ្ៃុវរត៖ 

o អ្នកររួវណរមាៃសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េអាចអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទឿេាៃសសវាណដ្េររវួ

ាៃធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសៅកណៃៃង

ណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

o អ្នកររួវណរទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាងរបស់សយើងមុៃសព្េណដ្េអ្នកអាចចូេ

សរមាកសៅកណៃៃងសនេះាៃ សបើមិៃដូ្សចនេះសទការសាន ក់សៅរបស់អ្នកៃឹងមិៃមាៃការធាន

រ៉ា ប់រងសឡើយ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងសេើការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ គឺណផ្អកសៅសេើភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយររមួវឱយមាៃការ

អ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមសត ីព្ីការធានរ៉ា ប់រងសេើការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ សូមសមើេតារង

អ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4។ 

M. ររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical Equipment, DME) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 51 ? 
 

M1. DME ជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

DME មាៃៃ័យថាសមាភ រមឿយចាំៃឿៃណដ្េាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសដ្ើមបីយកមកសរបើរាស់កន ុងផ្ទេះរបស់

អ្នកផ្លទ េ់។ ឧទហរែ៍នៃសមាភ រទាំងសៃេះរ ឿមមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់ របព្័ៃធ ពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើ

រាស់សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ណរគមៃទ ីរសព្ទយររវួាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវា សដ្ើមបីយកមកសរបើ

រាស់កន ុងផ្ទេះ មា៉ោ សុីៃបញ្ច ើេសារធារុរវចូេតាមសរនសណវ៉ាៃ (intravenous infusion pump) ឧបករែ៍ជាំៃឿយការ

ៃិយាយ ឧបករែ៍ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ ឧបករែ៍ ព្ ុង (nebulizer) ៃិងឧបករែ៍សរមាប់សដ្ើរ។ 

អ្នកៃឹងជាមាច ស់សមាភ រមឿយចាំៃឿៃជាៃិចចដូ្ចជាសរ ើរងគសិបបៃិមម ិរ (prosthetics) ។ 

សៅកន ុងណផ្នកសៃេះ សយើងពិ្ភាកទអ្ាំពី្  EeD ណដ្េអ្នកររវួជឿេ។ កន ុងនមជាសមាជិករបស់ Neighborhood 

INTEGRITY ជាធ្មមតា អ្នកៃឹងមិៃណមៃជាមាច ស់  EeD សទ សទេះបីជាអ្នកជឿេវារយៈសព្េប៉ោុនម ៃក៏សោយ។  

កន ុងសាថ ៃភាព្មឿយចាំៃឿៃ សយើងៃឹងសផ្ទរកមមសិទធិនៃនៃសមាភ រ DMEសៅអ្នក។ ទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើ

សមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្ររមួវការណដ្េអ្នកររវួបាំសព្ញ ៃិងឯកសារណដ្េអ្នកររវួការផ្ដេ់ជូៃ។ម 

M2. ភាពជាមាា ស់  DME បៅបពលអ្នករត ើរបៅ Original Medicare ឬ Medicare Advantage 

សៅកន ុងកមម វធីិ្ Original Medicare អ្នកណដ្េជឿេ  EeD របសនទជាក់លាក់ណាមឿយ ៃឹងកាៃ យជាមាច ស់របស់វា

បនទ ប់ព្ីរយៈសព្េ 13 ណខ។ សៅកន ុងគសរមាង Medicare Advantage គសរមាងអាចកាំែរ់ចាំៃឿៃណខណដ្េអ្នក

ររវួជឿេ  EeD របសនទជាក់លាក់មឿយចាំៃឿៃមុៃសព្េព្ឿកសគអាចកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រសនេះ។ 

ច្បំណំា៖ អ្នកអាចរកៃិយមៃ័យនៃពាកយគសរមាង Original Medicare ៃិង Medicare Advantage សៅកន ុង

ជាំពូ្កទី  12 ាៃ។ អ្នកក៏អាចរកព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្គសរមាងទាំងសៃេះសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ  eMacideM  &

202 YoY2 ាៃផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃឯកសារងរចមៃងនៃសសៀវសៅសៃេះសទ អ្នកអាចទញយកវាព្ី

សគហទាំព្័រ Medicare (www.medicare.gov) ឬសោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227)  24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរណរទូរសព្ទសៅសេខ 

1-877-486-2048។ 

អ្នកៃឹងររវួសធ្វ ើការទូទរ់រាក់ចាំៃឿៃ  13 ដ្ងជាប់ាន សរកាមគសរមាង Original Medicare ឬអ្នកៃឹងររវួទូទរ់

ចាំៃឿៃនៃការទូទរ់ជាប់ៗាន ណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage សដ្ើមបីសធ្វ ើជាមាច ស់កមមសិទធិ

សេើសមាភ រ  EeD របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកមិៃាៃកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រ  EeD ខែៈសព្េណដ្េអ្នកសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើង

សឡើយ បហើយ  

 អ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង ៃិងទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicare របស់អ្នកសៅ

ខាងសរៅគសរមាងសុខភាព្ណាមឿយសៅកន ុងកមម វធីិ្ Original Medicare ឬគសរមាង Medicare 

Advantage ។  

របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើការទូទរ់រាក់សរមាប់សមាភ រ  EeD សរកាមគសរមាង Original Medicare ឬគសរមាង 

Medicare Advantage មុៃសព្េណដ្េអ្នកាៃចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងរបស់សយើង ការច្បំណាយសប្មារ់គបប្មាង 

Original Medicare ឬគបប្មាង Medicare Advantage ទងំបនេះមិនរារ់រញ្ច ើលការច្បំណាយន្ែលអ្នកប្តវួ

រង់រនា រ់ពីចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងបទ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 51 ? 
 

 អ្នកៃឹងររវួសធ្វ ើការទូទរ់រាក់ចាំៃឿៃ  13 ដ្ងជាប់ៗាន សរកាមគសរមាង Original Medicare ឬ

ចាំៃឿៃនៃការបង់រាក់ងមីៗជាប់ៗាន  ណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage 

សដ្ើមបីកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រសនេះ។ 

 មិៃមាៃករែីសេើកណេងចាំសពាេះបញ្ជា សៃេះសទសៅសព្េណដ្េអ្នកររឡប់សៅគសរមាង Original 

Medicare ឬគសរមាង Medicare Advantage  វញិ។ 

M3. អ្តែប្របោជន៍បលើឧរករណ៍អ្ុកសុីន្សនកន ុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសោយ Medicare 

សហើយអ្នកគឺជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការជឿេឧបករែ៍អុ្កសុីណសៃ 

 ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ ៃិងបរមិាែអ្ុកសុីណសៃ 

 សរគឿងបាំព្ង់ ៃិងសរគឿងបនទ ប់បៃស ាំណដ្េពាក់ព័្ៃធសរមាប់ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ ៃិង

បរមិាែអ្ុកសុីណសៃ 

 ការណងទាំ ៃិងជឿសជុេបរកិាខ រអុ្កសុីណសៃ 

បរកិាខ រអុ្កសុីណសៃររវួណររបគេ់ជូៃមាច ស់វញិសៅសព្េណដ្េអ្នកណេងររវួការជាចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  ឬ

របសិៃសបើអ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។  

M4. បរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃសៅសព្េអ្នកបត ើរសៅគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare 

Advantage 

សៅសព្េណដ្េបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយអ្នកចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង 

និងរត ើរបៅ Original Medicare អ្នកៃឹងររវួជឿេវាពី្អ្នកផ្គរ់ផ្គង់កន ុងរយៈសព្េ 36 ណខ។ ការបង់នងៃជឿេរបចាាំ

ណខរបស់អ្នកសរមាប់បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ រ ឿមទាំងសសវាកមមណដ្េាៃរយខាងសេើ។ 

របសិៃសបើបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  រនា រ់ពីអ្នកជឿលវាអ្ស់រយៈបពល  36 ន្ែ៖ 

 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររួវណរផ្តេ់បរកិាខ រ សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ ៃិងសសវាកមមអ្ុកសុីណសៃកន ុងរយៈសព្េ 

24  ណខបណៃថមសទៀរ។  
 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររវួណរផ្គរ់ផ្គង់បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃរហូរដ្េ់  5 ឆ្ន ាំ

របសិៃសបើមាៃចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

របសិៃសបើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត បៅច្បុងរញ្ា រ់ថ្នរយៈបពល  5 ឆ្ន ំ៖ 

 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកៃឹងឈប់ផ្ដេ់ឧបករែ៍សទៀរសហើយ សហើយអ្នកអាចសរជើសសរ ើសយកបរកិាខ រ

ជាំៃឿសព្ីអ្នកផ្គរ់ផ្គង់សផ្សងណាមឿយសទៀរ។  

 រយៈសព្េ  5 ឆ្ន ាំងមីាៃចាប់សផ្តើមសហើយ។ 

 អ្នកៃឹងជឿេពី្អ្នកផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ  36 ណខ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 52 ? 
 

 បនទ ប់មកអ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររវួផ្តេ់បរកិាខ រ សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ ៃិងសសវាកមមអ្ុកសុីណសៃរយៈ

សព្េ  24 ណខបណៃថមសទៀរ។  

 វដ្តងមីចាប់សផ្តើមសរៀងរេ់  5 ឆ្ន ាំមតង បរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

សៅសព្េណដ្េបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយអ្នកចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង និង

រត ើរបៅគបប្មាង Medicare Advantage គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងយា៉ោ ងសហាចណាស់ក៏ដូ្ចររឹមអ្វ ីណដ្េ Original 

Medicare មាៃធានរ៉ា បរងសេើណដ្រ។ អ្នកអាចសាកសឿ រគសរមាង Medicare Advantage របស់អ្នកថាសរើបរកិាខ រ 

ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃណដ្េគសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើមាៃអ្វ ីខៃ េះ សហើយអ្នកៃឹងររវួចាំណាយសេើអ្វ ីខៃ េះ។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 53 ? 
 

ជំពូកទ ី4៖ តារាងអ្តែប្របោជន ៍

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ា ប់រងសេើ ៃិងេកខខ័ែឌ  ឬណដ្ៃ

កាំែរ់សេើសសវាកមមទាំងសនេះ។ វាក៏រាប់អ្នក អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េមិៃមាៃធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងគសរមាង

របស់សយើងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ................................................................................ 54 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 54 ? 
 

A. បសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នក 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ Neighborhood INTEGRITY បង់នងៃជូៃ។ អ្នកក៏អាចណសវងយេ់អ្ាំព្ីសស

វាកមមណដ្េមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងមាៃសៅកន ុងជាំពូ្កទី 5។ 

ជាំពូ្កសៃេះក៏ព្ៃយេ់ពី្ណដ្ៃកាំែរ់សេើសសវាកមមមឿយចាំៃឿៃផ្ងណដ្រ។ 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ ឬមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term service and 

supports, LTSS) អ្នកអាចៃឹងររមួវឱយបង់នងៃចាំសពាេះណផ្នកខៃ េះសេើនងៃសសវាកមមទាំងទាំងសៃេះ។ សគសៅថា “ការរ ឿម

ចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។ របសិៃសបើអ្នកមិៃ

ទទឿេាៃ ឬមិៃមាៃសិទធិសដ្ើមបីទទឿេាៃ LTSS សទ អ្នកៃឹងមិៃាច់ចាំណាយរាក់សរមាប់សសវាកមមណដ្េ

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកសនេះសទ ដ្របណាអ្នកអ្ៃុវរតតាមវធិាៃរបស់គសរមាង។ សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 3 សរមាប់ព័្រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំពី្វធិាៃរបស់គសរមាង។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការណសវ ងយេ់ថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង សូមទូរសព្ទសៅ 

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំ ៃិង/ឬណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមសេខ 1-844-812-6896 ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  8 

យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  2Y នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិង

នងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការ

បនទ ប់។ 

A1. កន ុងអ្ាំឡុងភាព្អាសៃនណផ្នកសុខភាព្សាធារែៈ 

គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការសធ្វ ើសរសដ ជាំងឺ COVID-19 ៃិងសសវាណដ្េទក់ទឹងការសធ្វ ើសរសត ជាំងឺ COVID-19 ណដ្េ

ាៃបញ្ជជ ក់សោយាម ៃការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ ឬការរគប់រគងការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរ

សរមាប់ការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងកន ុងអ្ាំឡុងសព្េរបកាសអាសៃន ណផ្នកសុខភាព្ណដ្េាៃរបកាសសនេះសទ។ 

B.  វធិានប្រឆំ្ងនឹងអ្នក ត្ល់បសវាន្ែលគិតប្ាក់ពអី្នកសប្មារ់បសវាកមម 

សយើងមិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់ Neighborhood INTEGRITY គិរនងៃព្ីអ្នកសរមាប់សសវាកមមណដ្េររវួ

ាៃធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ សយើងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់សយើងសោយផ្លទ េ់ សហើយសយើងការពារអ្នកព្ីការ

គិរនងៃណាមឿយ។ សៃេះជាការព្ិរ សទេះបីជាសយើងបង់នងៃឱយអ្នកផ្តេ់សសវារិចជាងការគិរនងៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

សរមាប់សសវាកមមក៏សោយ។ 

អ្នកមិនគឿរទទឿលានវកិកយរប្តពីអ្នក ត្ល់បសវាណាមាន ក់សប្មារ់បសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបឡើយ។ 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី  7 ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

ការសេើកណេងណរមឿយគរ់ចាំសពាេះបញ្ជា សៃេះគឺរបសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទឿេាៃ LTSS សហើយ Rhode Island 

Medicaid ៃិយាយថាអ្នកររវួបង់នងៃមឿយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

C. តារាងអ្តែប្របោជន៍ថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងកន ុងណផ្នក D រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដ្េគសរមាងៃឹងបង់នងៃជូៃ។ ណផ្នក

សៃេះរយស ម្ េះរបសនទសសវាកមម ៃិងព្ៃយេ់ព្ីសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង។  

បយើងនឹងរង់ថ្ងែសប្មារ់បសវាកមមន្ែលមានរាយបៅកន ុងតារាងអ្តែប្របោជន៍ ន្តបៅបពលន្ែលរំបពញតាម

បគលការណ៍ែូច្បខាងបប្កាមរ ុបណាណ េះ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទឿេាៃ ឬមិៃមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមម ៃិង



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 55 ? 
 

ជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term services and Support, LTSS) អ្នកមិៃាច់បង់នងៃអ្វ ីទ ាំងអ្ស់សរមាប់សសវា

កមមណដ្េមាៃរយសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ ដ្របណាអ្នកបាំសព្ញតាមររមួវការធានរ៉ា ប់រងណដ្េាៃ

ព្ែ៌នសៅខាងសរកាម។ របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ ឬមាៃសិទធិទទឿេាៃ LTSS អ្នករបណហេជាររមួវឱយបង់នងៃ

សេើណផ្នកខៃេះនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃ

កាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid ។ 

 សសវាណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកររួវណរផ្ត

េ់ជូៃសយាងសៅតាមវធិាៃណដ្េាៃកាំែរ់សោយ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។ 

 សសវាកមមរ ឿមមាៃ (ការណងទាំសវជជសា្សត  សសវាកមម សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ បរកិាខ រ ៃិងឱសង) ររវួណរមាៃភាព្

ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សតមាៃៃ័យថាអ្នកររួវការសសវាសវជជសា្សត  វេះការ ់

ឬសសវាកមមសផ្សងសទៀរសដ្ើមបីបងាយ រ សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្សុខភាព្

បចច ុបបៃន របស់អ្នក។ វារប់បញ្ច ើេទាំងការណងទាំណដ្េជឿយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទាំ

មៃុសសចាស់ជរ។ វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរណដ្េាៃ

ទទឿេយកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។ ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត រ ឿមមាៃ សសវាកមម

សដ្ើមបីបងាយ រសាថ ៃភាព្ជាំងឺសដ្ើមបីកុាំឱយកាៃ់ណរអារកក់សៅៗ។  

 អ្នកទទឿេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវា

ណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ កន ុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ការ

ណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញសទ។ ជាំពូ្កទី 3 មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការ

សរបើរាស់អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

 អ្នកមាៃអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំម (Primary care Provider, PCP) ឬរកមុណងទាំណដ្េកាំព្ុងផ្តេ់ 

ៃិងរគប់រគងសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ 

 សសវាកមមមឿយចាំៃឿៃណដ្េមាៃរយសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងេុេះរតាណរសវជជ

បែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសផ្សងសទៀរទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្សយើងខុ្ាំជាមុៃសិៃ។ សៃេះ

សៅថាការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវួការការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ

មាៃសមាគ េ់សៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សោយសញ្ជា ផ្លយ យ (*)។ 

 អ្នកៃឹងស ើញរបូណផ្ៃសា៉ោ មសៃេះ  សៅជាប់ៃឹងសសវាកមមបងាយ រសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 56 ? 
 

D. តារាងអ្តែប្របោជន៍ 

 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការ ល្ ុេះសមើេសរនស្មរ ើកសា៉ោ ងសៅសពាេះ (Abdominal aortic 

aneurysm screening) 
គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការ ល្ ុេះអ្ ុេរតាសសាៃមដង 

(ultrasound screening) សរមាប់អ្នកណដ្េរបឈមៃឹងហាៃិន័យ។ 

គសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើការ ល្ ុេះព្ិៃិរយសៃេះ របសិៃសបើអ្នករបឈម

ៃឹងកតាត ហាៃិន័យមឿយចាំៃឿៃ សហើយរបសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃការ

បញ្ជ ើៃបៃតព្ីរគួសព្ទយ ជាំៃឿយការរគួសព្ទយ គិលាៃុបោះ យិការមធ្យម 

ឬគិលាៃុបោះ យិកាឯកសទសរបស់អ្នក។ 

$0 

 
ការរំលូតកូន* 

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ការរំេូរកូៃសនេះសទ សេើកណេង

ណរករែីរំសលានសសព្សៃថ វៈ ឬសមៃធការ (incest) ឬរបសិៃសបើការ

មាៃនផ្ទសពាេះសនេះគាំរមកាំ ណហងដ្េ់អាយុជីវរិរបស់មាត យ។  

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 57 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការចាក់មជ ុលវទិោសាស្តសត សប្មារ់ការឈឺឆ្អ ឹងែនងន្ ន្កខាងបប្កាមរុាថំ្រ៉ា* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការជឿបពិ្ៃិរយរហូរដ្េ់សៅ 12 ដ្ងកន ុងរ

យៈសព្េ 90 នងៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃការឈឺ អ្ ឹងខនងណផ្នកខាងសរកាម

រុាំនរ៉ា ណដ្េររួវាៃកាំែរ់ថា៖ 

 មាៃរយៈសព្េ 12 សាដ ហ ៍ឬយូរជាងសៃេះ 

 មិៃជាក់លាក់ (មិៃមាៃមូេសហរុជារបព្័ៃធ ណដ្េអាចកាំែរ់

ាៃ ដូ្ចជា មិៃទក់ទងៃឹងការរេោេនៃជាំងឺមហារ ើក 

រលាក ឬជាំងឺ ៃ្ង)។ 

 មិៃទក់ទងៃឹងការវេះការ់ ៃិង 

 មិៃទក់ទងជាមឿយៃឹងការមាៃនផ្ទសពាេះ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ 8 វគគ  បណៃថមសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមាៃ

ភាព្របសសើរសឡើង។ អ្នករបណហេជាមិៃទទឿេការព្ាាេសោយចាក់

មជ ុេវទិាសា្សត សេើសព្ី 20 ដ្ងកន ុងមឿយឆ្ន ាំសទ។ 

ការព្ាាេសោយចាក់មជ ុេវទិាសា្សត ររវួណរបញ្ឈប់ របសិៃសបើអ្នក

មិៃាៃធូ្ររសាេ ឬឈឺកាៃ់ណរធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
បសវាកមមន្ងទមំនុសេបពញវយ័* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័។ 

គសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័ពី្រករមិរគឺ៖ 

សសវាកមមករមិរមូេោះ ៃ ៃិងសសវាកមមករមិរខពស់។  

ឧទហរែ៍ខៃេះនៃសសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័គឺ៖ 

 សកមមភាព្សងគម ៃិងសកមមភាព្កមទៃតនន 

 អាហារ 

 ការណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬការណងទាំមុខរបឿស  

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 58 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 

 

ការប្តៀតពិនិតយ និងការប្រឹកាបលើការបប្រើប្ាស់បប្គឿងប្សវងឹមិនាន

ប្តឹមប្តវួ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការររៀរពិ្ៃិរយការសរបើរាស់សរគឿងរស

 វងឹមិៃាៃររឹមររួវ (acohol-misuse screening)។  

របសិៃសបើអ្នកពិ្ៃិរយស ើញថាវជិជមាៃចាំសពាេះការសរបើសរគឿងរសវងឹ

មិៃររឹមររវួ គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការរបឹកទសយាបេ់

ជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវា ឬអ្នកព្ាាេណដ្េមាៃសមរថភាព្។ 

$0 

 
បសវាកមមរងយនតសបស្ត ា្ េះរនា ន់* 

សសវាយាៃយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរ ឿមមាៃ 

តាមយៃតសហាេះ ឧរថមាភ គចរក ៃិងរងយៃតសស្ងាគ េះ។ រងយៃតសស្ងាគ េះ

បនទ ៃ់ៃឹងនាំអ្នកសៅកណៃៃងណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ ណដ្េអាចផ្តេ់

ការណងទាំដ្េ់អ្នកាៃ។ 

សាថ ៃភាព្របស់អ្នកររវួណរធ្ៃៃ់ធ្ៃររគប់រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើ

ដ្ាំសែើរតាមវធីិ្សផ្សងសទៀរអាចបងយសរាេះថាន ក់ដ្េ់អាយុជីវរិ ឬ

សុខភាព្របស់អ្នក។ សសវាកមមរងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់សរមាប់ករែី

សផ្សងសទៀរររួវណរមាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាង។ 

កន ុងករែីណដ្េមិៃមាៃភាព្អាសៃន  គសរមាងអាចបង់នងៃសរមាប់

រងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ សាថ ៃភាព្របស់អ្នកររវួណរធ្ៃៃ់ធ្ៃររគប់

រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមវធីិ្សផ្សងសទៀរអាចបងយសរាេះ

ថាន ក់ដ្េ់អាយុជី វរិ ឬសុខភាព្របស់អ្នក។ 

*ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាច្បនឹងតប្មួវឱយមានសប្មារ់បសវាកមម 

Medicare ន្ែលមិនមានភាពអាសនន។ 

$0 

 
ការជឿរពិនិតយសុែុមាលភាពប្រចាឆំ្ន ំ 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការររៀរពិ្ៃិរយរបចាាំឆ្ន ាំសរៀងរេ់ 12 ណខមដ

ង។ ការសធ្វ ើណបបសៃេះគឺសដ្ើមបីបសងយ ើរ ឬសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្គសរមាង

បងាយ រសោយណផ្អកសេើកតាត ហាៃិន័យនសព្េបចច ុបបៃន របស់អ្នក។  

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការវាស់ន្វងមា សឆ្អ ឹង (bone mass measurement) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ិៃិរយព្ាាេជាក់លាក់សរមាប់

សមាជិកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ (ជាធ្មមតា ៃរណា

មាន ក់មាៃហាៃិន័យារ់បង់មា៉ោ ស អ្ ឹង ឬមាៃហាៃិន័យនៃជាំងឺ

ព្ុក អ្ ឹង)។ ការព្ិៃិរយព្ាាេកាំែរ់អ្ាំពី្មា៉ោ ស អ្ ឹង ណសវ ងរកការ

ារ់បង់ អ្ ឹង ឬណសវងយេ់អ្ាំពី្គុែភាព្ អ្ ឹង។  

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់អ្នកផ្តេ់សសវា សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ ៃិង

ផ្តេ់សយាបេ់សេើេទធផ្េផ្ងណដ្រ។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃកាំែរ់ររឹមមដង (1) សរៀងរេ់នមភបឿ  (24) ណខ។ 

$0 

 
ការតាមានជំងឺមហារ ើក (ការងតឆ្ល ុេះសុែន់ (mammograms)) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសៅសេើការងរ ល្ ុេះសុដ្ៃ់ ៃិងការព្ិៃិរយសុដ្ៃ់។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់

ព្ីរ (12) ណខ។ 

$0 

 
សសវាសាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ង (Cardiac rehabilitation services) 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាសាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ងដូ្ចជា 

ការសធ្វ ើេាំហារ់រាែ ការអ្ប់រ ំៃិងការរបឹកទ។ សមាជិកររវួណរ

បាំសព្ញេកខខែឌ មឿយចាំៃឿៃសៅតាមបទបញ្ជជ របស់អ្នកផ្ដេ់សសវា។  

គសរមាងក៏ៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើកមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ង

ករមិរខពស់ ណដ្េមាៃករមិរខពស់ជាងកមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសបេះ

ដូ្ងករមិរសត ង់ោរ។ 

$0 

 
ការជឿរពិនិតយ បែើមបីកាត់រនែយហានិភ័យថ្នជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូង 

(ការពោាលជំងឺបរេះែូង) 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការជឿបពិ្ៃិរយជាមឿយៃឹងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំ

បំមរបស់អ្នក សដ្ើមបីជឿយការ់បៃថយហាៃិន័យនៃជាំងឺសបេះដូ្ង។ កន ុង

អ្ាំឡុងសព្េនៃការជឿបពិ្ៃិរយសៃេះ អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអាច៖  

 ព្ិភាកទអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ថាន ាំអាសព ីរ ើៃ 

 ររៀរព្ិៃិរយសមាព ធ្្មរបស់អ្នក ឬ 

 ផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវគៃៃ ឹេះ សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកកាំពុ្ងបរសិភាគ

អាហារាៃេអ ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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ការបធ្ា ើបតសត ជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូង (បរេះែូង) 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសត្ម សដ្ើមបីពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺ

សរនស្មសបេះដូ្ង។ ការសធ្វ ើសរសត្មទាំងសៃេះក៏ព្ិៃិរយរកសមើេ

បញ្ជា សោយសារណរហាៃិន័យខពស់នៃជាំងឺសបេះដូ្ងផ្ងណដ្រ។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃកាំែរ់ររឹមមដង (1) សរៀងរេ់ហុកសិប (6) ណខ ។ 

$0 

 
ការពោាលប្េងថ្នគបប្មាងន្ងទ*ំ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណដ្េរកមុណងទាំរបស់អ្នក 

ាៃកាំែរ់សៅកន ុងគសរមាងណងទាំេកខែៈបុគគេរបស់អ្នក។ 
ឧទហរែ៍ខៃ េះនៃ 

សសវាកមមទាំងសៃេះមាៃដូ្ចជា៖ 

 ការចាក់មជ ុេ វទិាសា្សត  (Acupuncture) 
 សសវាកមមចាបស់រនស (Chiropractic services) 

 សសវាកមមសមផ្ទេះ (Homemaker services) 

 ការព្ាាេសោយមា៉ោ ហទ (Massage therapy) 

 អាហារនាំយកមកដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក 

 ថាន ក់សមាធ្ិ (Meditation) 

 របព្័ៃធ ស ៃ្ ើយរបៃឹងភាព្អាសៃនផ្លទ េ់ខល េៃ (Personal 

emergency response system,PERS) 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការពោាលជាជបប្មើសររស់គបប្មាងន្ងទ ំ*(ត) 

 យូហាគ  

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកមាត់សបួ ន និងទា រមាស (Cervical and 

vaginal cancer screening) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសដ  Pap (pap test) ៃិងការ

ព្ិៃិរយររាក។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់

ព្ីរ (12) ណខ។ 

$0 
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បសវាកមមចារស់រថ្ស (Chiropractic services)* 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការណកររមួវ អ្ ឹងខនងសដ្ើមបីឱយររង់ជឿរ (spine alignment) 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺមហារ ើកសពាេះសវៀៃធ្ាំ (Colorectal cancer 

screening) 
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 ការ ល្ ុេះរកព្េះសោយសុងបាំព្ង់ណដ្េអាចបរ់រប់ណបៃាៃ 

(Flexible sigmoidoscopy) ឬការងរ ល្ ុេះសោយសរបើសូេុយសយុ ង

ណដ្េមាៃជារិារ ើយ៉ោូ ម (barium enema)) 

 ការសធ្វ ើសរសត្មសៅកន ុងលាមក (fecal occult blood test) 
 ការងរ ល្ ុេះសពាេះសវៀៃធ្ាំ (Screening colonoscopy) ឬការងរ ល្ ុេះ

សោយសរបើសូេុយសយុ ង ណដ្េមាៃជារិារ ើយ៉ោូ ម (barium enema)) 

 ការសធ្វ ើសរសត្មកន ុងលាមកសោយសរបើសារធារុ guaiac 

(guaiac-based fecal occult blood test) ឬការសធ្វ ើសរសតសារ

ធារុគីមីនៃរបព្័ៃធសុាាំកន ុងលាមក (fecal immunochemical 

test) សរៀងរេ់ 12 ណខមដង ឬតាមការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 ការររៀរពិ្ៃិរយសពាេះសវៀៃធ្ាំ ណផ្អកសេើ  DNA (DNA based 

colorectal screening) សរៀងរេ់ 3 ឆ្ន ាំ មតង ឬតាមការចាាំាច់

ណផ្នកសវជជសា្សត   

 ការសធ្វ ើសរសដ ររៀរព្ិៃិរយ Cologuard® ររវួាៃករមិរររឹម

មដង (1) សរៀងរេ់នមភបឿៃ (24) ណខណដ្េអ្នកមាៃអាយុកាំែរ់

ព្ី 50-85 ឆ្ន ាំ។ 

$0 

 
ការប្រឹកាបែើមបីរញ្ឈរ់ការជក់ារ ើ ឬការបប្រើប្ាស់ថាន ជំក់ 

របសិៃសបើអ្នកសរបើថាន ាំជក់ គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទ

សយាបេ់ជឿបមុខាន ផ្លទ េ ់សដ្ើមបីជឿយអ្នកបញ្ឈប់ការជក់ារ ើ ឬការ

សរបើរាស់ថាន ាំជក់។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទតាមទូរសព្ទ ៃិងការាាំរទ

សផ្សងសទៀរ។  

$0 
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ការពិនិតយរកបមើលជំងឺធាែ ក់ទឹកច្បិតត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺធាៃ ក់ទឹកចិរត។ 

ការររៀរពិ្ៃិរយៃឹងររវួសធ្វ ើសឡើងសៅកន ុងកណៃៃងណងទាំបំមណដ្េ

អាចផ្តេ់ការព្ាាេតាមោៃបៃត  ៃិងការបញ្ជ ើៃបៃត។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់ 

(12) ណខប៉ោុសណាណ េះ។ 

$0 

 
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺទឹកបនមន្ អ្ម 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយសមើេជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

(រ ឿមបញ្ច ើេការសធ្វ ើសរសដជារិគល ុយកូសមុៃសព្េញុាំអាហារ (fasting 

glucose test) ផ្ងណដ្រ)  

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1)សរៀងរេ់ដ្ប់

ព្ីរ (12) ណខ។ សរមាប់សមាជិកណដ្េររវួាៃសគសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យថា

មាៃជារិសយ រសេើសព្ីធ្មមតា សសវាកមមសៃេះររវួាៃធានរ៉ា ប់រង

សរៀងរេ់រាាំមឿយ (6) ណខមដង។ 

$0 
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សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 63 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វគារណត ុ េះរណាត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល េនឯង 

(Diabetic self-management training) បសវាកមមសប្មារ់

ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល េនឯង និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាមសរមាប់រេ់

អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម (សទេះបីជាព្ឿកសគសរបើអាាំងស ុយេី

ៃ ឬអ្រ់ក៏សោយ៖) 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សដ្ើមបីតាមោៃជារិគល ុយកូសកន ុង្ម (blood 

glucose) របស់អ្នករ ឿមមាៃ៖ 

o ឧបករែ៍តាមោៃគល ុយកូសកន ុង្ម 

o បៃទេះសរសតគល ុយកូសកន ុង្ម (Blood glucose test strips) 
 សមាជិកមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដ្េសរបើរាស់

អាាំងស ុយេីៃ (Insulin dependent) ឬសមាជិក
មាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសព្េមាៃគន៌៖  

 ររវួាៃោក់ករមិរររឹមមឿយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សាមសិប (30) 

នងៃមដងសៅសព្េទទឿេាៃព្ីអ្នកេក់

បរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ (DME)។  

 ររវួាៃោក់ករមិរររឹមមឿយរយ (100) 

បៃទេះសរសដសរមាប់សរៀងរេ់នមភរាាំ (25) នងៃ

មដងសៅសព្េទទឿេាៃព្ីឱសងសាថ ៃ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

វគារណត ុ េះរណាត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល េនឯង 

(Diabetic self-management training) បសវាកមមសប្មារ់

ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល េនឯង និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់* 

 សមាជិកណដ្េមិៃសរបើរាស់អាាំងអាាំងស ុយេីៃ 

(Non-insulin dependent)៖  

 ររវួាៃោក់ករមិរររឹមមឿយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90) 

មដងសៅសព្េទទឿេាៃព្ីអ្នកេក់បរកិាខ រ

សវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ (DME)។  

 ររវួាៃោក់ករមិរររឹមមឿយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90) 

មដង សៅសព្េទទឿេាៃព្ីឱសងសាថ ៃ 

o ឧបករែ៍ជឿស្ម (Lancet devices) ៃិងមជ ុេជឿស

្ម (lancets) 

o សូេុយសយុ ងរគប់រគងជារិគល ុយកូស (Glucose-control)  

o solutions សរមាប់ពិ្ៃិរយសមើេភាព្ររឹមររវួនៃបៃទេះសរ

សត  (giigdgit ht fhef efdlce )  ៃិងតាមោៃ 

 

 សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដ្េមាៃជាំងឺសៅសជើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

សោយទឹកសនមណផ្អម  (rlgHhfli thhf rlehgeh ) គសរមាងៃឹងបង់

នងៃដូ្ចខាងសរកាម៖ 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ឧរករណ៍បវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical 

equipment, DME) និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* 

 (សរមាប់ៃិយមៃ័យនៃពាកយ “ឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃ

យូរ (Durable medical equipment, DME)” សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 12 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។) 
ខាងសរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសមាភ រ DME ណដ្េររវួាៃធាន

រ៉ា ប់រង៖ 

 រសទេះរុញ 

 សឈើរចរ់ 

 របព្័ៃធ ពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម  

 ណរគមៃទ ីរសព្ទយររវួាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរមាប់សរបើ

រាស់កន ុងផ្ទេះ 

 មា៉ោ សុីៃបញ្ច ើេសារធារុរវចូេតាមសរនសណវ៉ាៃ (Intravenous 

infusion pumps)  
 ឧបករែ៍ជាំៃឿយបសងយ ើរការៃិយាយ 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ  

 មា៉ោ សុីៃ ព្ ុង (Nebulizers) 
 សឈើទប់សដ្ើរ 

ឧបករែ៍សផ្សងសទៀរអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

 

ជាមឿយសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីនៃ DME 

របស់ Neighborhood INTEGRITY សៅអ្នក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ី

មា៉ោ កយីសហា ៃិងរកមុហ ុៃផ្េិរ DME ណដ្េសយើងបង់នងៃជូៃ។ បញ្ជ ី

ស ម្ េះមា៉ោ កយីសហា រកមុហ ុៃផ្េិរ ៃិងអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ងមីៗ ក៏មាៃសៅ

សេើសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY របស់សយើងផ្ងណដ្រ។ 

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 ជាទូសៅ Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ា ប់រងសេើ (Durable 

medical equipment, DME) ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ព្ីមា៉ោ កយីសហា ៃិងអ្នកផ្

េិរកន ុងបញ្ជ ីសៃេះ។ សយើងៃឹងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើមា៉ោ កយីសហា ៃិង

អ្នកផ្េិរសផ្សងសទៀរសនេះសទ េុេះរតាណររគួសព្ទយ ឬអ្នកផ្តេ់សសវា

សផ្សងសទៀរជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងថាអ្នកររវួការមា៉ោ កយីសហាសៃេះ។ 

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកជាសមាជិកងមីរបស់ 

Neighborhood INTEGRITY ៃិងកាំពុ្ងសរបើមា៉ោ កយីសហា DME 

ណដ្េមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីរបស់សយើង សយើងៃឹងបៃតបង់នងៃសេើ

មា៉ោ កយីសហាសៃេះសរមាប់អ្នករហូរដ្េ់ 90 នងៃ។  

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ឧរករណ៍បវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical 

equipment, DME) និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* (ត) 

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសៃេះ អ្នកគឿ រណរពិ្សរាេះជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់

អ្នក សដ្ើមបីសសរមចថាសរើមា៉ោ កយីសហាណាណដ្េររឹមររវួណផ្នកសវជជសា

្សតសរមាប់អ្នក បនទ ប់ព្ីរយៈសព្េ 90 នងៃ (របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់

រសបជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកសទ អ្នកអាចសសន ើសុាំព្ឿការ់ 

សដ្ើមបីបញ្ជ ើៃអ្នកបៃត សៅអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសរមាប់មរិ

សយាបេ់ទីព្ីរ)។ 

របសិៃសបើអ្នក (ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក) មិៃយេ់រសបៃឹងសសច

កត ីសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសទ អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សស

វារបស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ អ្នកក៏អាចោក់

ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃណដ្រ របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសស

ចកត ីសសរមចរបស់អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក អ្ាំពី្ផ្េិរផ្េ ឬមា៉ោ ក

យីសហាណដ្េររឹមររួវសរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក។ 
(សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្បែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 9)។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន និងន្ែនកំណត់ររមិាណ។ 

$0 
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ការន្ងទបំពលមានអាសនន  

ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនមាៃៃ័យថាសសវាកមមណដ្េ៖ 

 ផ្តេ់ឱយសោយអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េររវួាៃបែត ុ េះបណាត េ សដ្ើមបីផ្តេ់

សសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ និង 

 ររវួការព្ាាេសព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

ភាព្អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  គឺជាសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េមាៃ

សរគសញ្ជា ឈឺចាប់ខាៃ ាំង ឬរបឿសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ សាថ ៃភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ

ខាៃ ាំងណដ្េថា របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្នកខាងសវជជសា

្សតភាៃ មៗសទ អ្នកណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ ៃិងឱ

សងអាចរំពឹ្ងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធផ្េដូ្ចជា៖ 

 ហាៃិន័យធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬចាំសពាេះកូៃណដ្េមិៃ

ទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ 

 សរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ 

 ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្នកណាមឿយនៃរងកាយ ឬ 

 កន ុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទសពាេះកាំពុ្ងសរមាេ សៅសព្េ៖ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទបំពលមានអាសនន  (ត) 

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កន ុងការសផ្ទរអ្នកសៅមៃទ ីរ

សព្ទយមឿយសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។ 

o ការសផ្ទរសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមឿយសផ្សងសទៀរអាចបងយការ
គាំរមកាំ ណហងដ្េ់សុខភាព្ ឬសុវរថ ិភាព្របស់អ្នក ឬ

កូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  ៃិងសស

វាដ្ឹកជញ្ជ ើៃបនទ ៃ់។  

ការធានរ៉ា ប់រងររួវាៃកាំែរ់ចាំសពាេះសហរដ្ះអាសមរកិ ៃិងទឹកដ្ី

រគប់រគងសោយសហរដ្ះអាសមរកិណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

$0 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេ

ាៃការណងទាំសព្េ

មាៃអាសៃន  សៅ

មៃទ ីរសព្ទយសរៅបណាត

ញ សហើយររវួការការ

សរមាកណងទាំសុខ

ភាព្កន ុងមៃទ ីសព្ទយ 

បនទ ប់ព្ីការករែី

អាសៃន របស់អ្នក

មាៃសថ ិរភាព្សហើយ 

អ្នកររវួណរររឡប់សៅ

មៃទ ីរសព្ទយកន ុងបណាត

ញវញិ សដ្ើមបីទទឿេ

ាៃការបង់រាក់

សរមាប់ការណងទាំ

របស់អ្នក។ អ្នកអាច

សាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយ

សរៅបណាត ញាៃ

សរមាប់ការសរមាក

ណងទាំសុខភាព្

សរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកកន ុងមៃទ ី

សព្ទយរបស់អ្នក េុេះ

រតាណរគសរមាង

អ្ៃុញ្ជា រសេើការសាន

ក់សៅរបស់អ្នក។ 
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ការន្កន្ប្រររសិាែ ន ឬ ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការផ្លៃ ស់បត ើរចាំសពាេះផ្ទេះ ឬយាៃយៃត

របស់អ្នក សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយរស់សៅសោយសុវរថ ិភាព្សៅផ្ទេះ។ ខាង

សរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង៖ 

 រារចាប់កាៃ់ 

 សៅអី្សរមាប់ងូរទឹក 

 ឧបករែ៍សរបើសរមាប់ការបរសិភាគអាហារ 

 សៅអ្ីរគបសេើចាៃបងគៃ់ 

 ផ្ល ើវសឡើងជសែដ ើរសរមាប់រសទេះរុញ 

 បសងាគ េសតាងឈរ 

សសវាកមមសផ្សងសទៀរក៏អាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមន្្នការប្គៀសារ (ពនោរកំបណើត) 

ចាប់អ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណាមឿយ សដ្ើមបីអាចទទឿេ

ាៃសសវាកមមណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ជាក់លាក់ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា

សនេះ។ សៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកអាចទទឿេាៃសសវាកមមណផ្ៃការរគៀសារ 

(ព្ៃារកាំសែើរ) ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ 

គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ ឬការយិាេយ័ណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារ

កាំសែើរ)។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការររៀរពិ្ៃិរយ ៃិងការព្ាាេណផ្នកសវជជសា្សត របស់ណផ្ៃការរគៀសារ 

(ព្ៃារកាំសែើរ) 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

បសវាកមមន្្នការប្គៀសារ (ពនោរកំបណើត) (ត) 

 មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍សរមាប់ណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ៃិងការសធ្វ ើសរគ

 វៃិិចឆ ័យ 

  វធីិ្សា្សត សៅកន ុងណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) (ថាន ាំព្ៃារកាំសែើរ), 

បៃទេះបិទ ,កង់ោក់កន ុងសបួ ៃ  , UE , ការចាក់ថាន ាំ ,កងោក់រកមណសបក) 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  

(សរសាមអ្នម័យ ប៉ោុងព្ៃារកាំសែើរ ហវ ើមព្ៃារកាំសែើរ សៃៃ ឹកហវ ីេ

ព្ៃារកាំសែើរ សរសាមអ្នម័យ្សត ី សៃទេះព្ៃារកាំសែើរ) 

 ការរបឹកទ ៃិងសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យអ្ាំពី្ភាព្ាម ៃកូៃ ៃិងសសវាកមមណដ្េ

ពាក់ព្័ៃធ  

 ការរបឹកទ ៃិងការសធ្វ ើសរសត រកសមើេការ ៃ្ងជាំងឺកាមសរគ ( sexually 

transmitted infection, STI) សមសរគសអ្ដ្ស/៍ជាំងឺសអ្ដ្ស ៍(HIV/AIDS) 

ៃិងជាំងឺពាក់ព័្ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស ៍(HIV) 

 ការព្ាាេជាំងឺកាមសរគ (STI) 

 ការសរកៀវសោយសម ័រគចិរត  (Voluntary sterilization) (អ្នកររវួណរមាៃ
អាយុ 21 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ សហើយអ្នកររវួណរចុេះហរថសេខាសេើទរមង់

ណបបបទយេ់រព្មសេើការសរកៀវរបស់សហព្័ៃធ។ យា៉ោ ងរិច 30 នងៃ ប៉ោុណៃត

មិៃសេើសព្ី 180 នងៃ ររវួ ៃ្ងការ់សៅចសនៃ េះកាេបរសិចឆទណដ្េអ្នកចុេះ

ហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទ ៃិងកាេបរសិចឆទនៃការវេះការ់)។ 

 ការរបឹកទអ្ាំពី្ណហសៃ (Genetic counseling) 
គសរមាងសៃេះក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណផ្ៃការរគៀសារ (ព្ៃារ

កាំសែើរ) មឿយចាំៃឿៃសផ្សងសទៀរផ្ងណដ្រ។ សទេះយា៉ោ ងណា អ្នកររវួណរសរបើអ្នក

ផ្តេ់សសវាសៅកន ុងបណាត ញគសរមាងសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការព្ាាេជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ៃិងជាំងឺពាក់ព័្ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស៍ រ ឿមទាំង

ការរគប់រគងករែីសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំសអ្សដ្៍ 

ៃិងសសវារគប់រគងសសវាណងទាំមិៃតាមេកខែៈសវជជសា្សតសរមាប់អ្នក

ផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៏/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ឬមាៃហាៃិន័យ ៃ្ងសមសរគសអ្ដ្ស៍ 

 ការសធ្វ ើសរសត ណហសៃ  (ahhhfli fheflha)  

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 69 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
អ្តែប្របោជន៍កាយសមបទ 

អ្រថរបសយាជៃ៍កាយសមបទរ ឿមមាៃសមាជិកសុខភាព្ ៃិងកណៃៃង

ហារ់រាែណដ្េមាៃអ្នកតាមោៃសកមមភាព្។ 

$0 

 
កមម វធិ្ីអ្រ់រំសុែភាព និងសុែមាលភាព 

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរគប់រគងជាំងឺ ៃិងកមម វធីិ្សុខ

ភាព្ សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំពី្ជាំងឺ ៃិងកដ ីារមភអ្ាំព្ី

សុខភាព្។ គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់កមម វធីិ្អ្ប់រំជារកមុ ៃិង

ឯករតជៃរ ឿមមាៃ សសវាកមមព្ាាេអាហារបូរថមភ ៃិងកមម វធីិ្

រគប់រគងទមៃៃ់សៅសព្េការអ្ប់រំររវួាៃសធ្វ ើសឡើងសោយអ្នក

ជាំនញណផ្នកចាំែីអាហារណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ ។ ជាំងឺរុ ាំនរ៉ាដូ្ចជាជាំងឺ

ហឺរ ទឹកសនមណផ្អម ៃិងជាំងឺសទ េះសឿររុ ាំនរ៉ា (chronic obstructive 

pulmonary, COPD ) អាច ៃឹងព្ិាករគប់រគង។ គសរមាងក៏ៃឹង

បង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសត ព្ិសសស ៃិងឱសងសដ្ើមបីជឿយរគប់រគង

ជាំងឺរបស់អ្នកឱយៃឹងៃរ ៃិងសធ្វ ើឱយអ្នកមាៃសុខភាព្េអផ្ងណដ្រ។ 

$0 

 អ្តែប្របោជន៍ថ្នអាហារ ដ្ល់សុែភាពលអ  និងសារធាតុច្បិញ្ា ឹម 

ការរ៉ា ប់រងរ ឿមមាៃអាហារផ្ដេ់សុខភាព្ ៃិងប័ែណ សៃស ាំរាក់ណដ្េមាៃ

ទឹករាក់ $25 កន ុងមឿយណខណដ្េអាចសរបើ សដ្ើមបីទិញសរគឿងបរសិភាគ

ណដ្េផ្ដេ់សុខភាព្េអ  ៃិងមាៃសារធារុចិញ្ច ឹម។ 

$0 

 
បសវាកមមបធ្ា ើបតសតការសាដ រ់សំបឡង 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ិៃិរយសេើការសាដ ប់សាំសឡងជារបចាាំ 

រ ឿមទាំងសរសតសាត ប់សាំសឡង ៃិងសរសត រកទរេាំៃឹងណដ្េសធ្វ ើសឡើង

សោយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក។ ការសធ្វ ើសរសតទាំងសៃេះផ្ដេ់ដ្ាំែឹង

រាប់អ្នកថាសរើអ្នកររវួការការព្ាាេណផ្នកសវជជសា្សត ឬសទ។ ការ

សធ្វ ើសរសតទ ាំងសនេះររវួាៃធានរ៉ា ប់រងជាការណងទាំសរមាប់អ្នក

ជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ សៅសព្េអ្នកទទឿេាៃការសធ្វ ើសរសត

ទាំងសនេះព្ីរគួសព្ទយ សព្ទយជាំនញខាងសសារទសសៃស៍ 

(audiologist) ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃេកខែសមបរិត រគប់រាៃ់

សផ្សងសទៀរ។ 

គសរមាងសៃេះក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើឧបករែ៍ជាំៃឿយការសាត ប់ ៃិងវាយ

រនមៃសរមាប់ការបាំពាក់ឧបករែ៍ជាំៃឿយការសាត ប់សរៀងរេ់បីឆ្ន ាំមតង។  

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 71 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការពិនិតយរកបមើលបមបរាគបអ្ែស៍ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ិៃិរយរកសមើេសមសរគសអ្ដ្ស៍ ៃិង

ការសធ្វ ើសរសដ សមសរគសអ្ដ្ស៍។ គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការ

រគប់រគងករែីសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្

ស៍ ៃិងសសវារគប់រគងសសវាណងទាំមិៃណមៃសវជជសា្សតសរមាប់អ្នក

ផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស ៍ឬអ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យ ៃ្ងសម

សរគសអ្ដ្ស៍។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់

ព្ីរ (12) ណខប៉ោុសណាណ េះ។ ការពិ្ៃិរយបណៃថមររវួាៃធានរ៉ា ប់រង

សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃនផ្ទសពាេះ។ 

$0 

 
បសវាកមមន្ងទតំាម ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃដូ្ចជា ជាំៃឿយ

សរមាប់ការសសៃ ៀកសសមៃៀកបាំពាក់ ៃិងអាហារ ៃិងសសវាកមមតាមផ្ទេះ 

អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមន្ងទតំាម ា្េះ*(ត) 

ដូ្ចជា សសវាសាកគក់ ៃិងសសវាសដ្ើរទិញអី្វា៉ា ៃ់ជាសដ្ើម។ សសវាកមម

ណងទាំតាមផ្ទេះមិៃរប់បញ្ច ើេការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  (respite care) 

ឬការណងទាំសព្េនងៃសឡើយ។  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ទីភាន ក់្រការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ* 

មុៃសព្េអ្នកអាចទទឿេាៃសសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ អ្នកផ្តេ់សសវា

ររវួណរជូៃដ្ាំែឹងរាប់ថាអ្នកររវួការសសវាទាំងសៃេះ សហើយសសវាទាំង

សៃេះររវួណរផ្តេ់សោយទីភាន ក់ងារការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសរមាប់មៃុសសចាស់ជរសព្ញសមា៉ោ ង 

សរៅសមា៉ោ ង ឬបសណាដ េះអាសៃន  អ្នកជាំៃឿយការណងទាំមៃុសសចាស់ជរ

ណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  ៃិងសសវាកមមជាំៃឿយសុខភាព្តាមផ្ទេះ  

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational theray) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជឿបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ
មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ង សរមាប់ការព្ាាេ

សាដ រវជិាជ ជីវៈ (occupational theray)។ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជឿបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ
មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេ

សោយចេន។ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជឿបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុប 24 ដ្ងសរមាប់ការ

ព្ាាេការៃិយាយ។ 

 សសវាសវជជសា្សត  ៃិងសងគម 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការពោាលបាយចាក់រញ្ច ើលវតថ ុរាវបៅ ា្េះ (Home infusion therapy) 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេសោយចាក់បញ្ច ើេវរថ ុរវសៅ

ផ្ទេះ (Home infusion therapy) ណដ្េររវួាៃកាំែរ់ថាជាឱសង ឬ
សារធារុជីវសា្សត ណដ្េររវួាៃចាក់បញ្ច ើេសៅកន ុងសរនសណវ៉ាៃ ឬចាក់

ចូេសរកាមណសបក ៃិងផ្តេ់ជូៃអ្នកសៅតាមផ្ទេះ។ សយើងររួវការសមាភ រ

ខាងសរកាមសៃេះជាចាាំាច់ សដ្ើមបីអ្ៃុវរតការព្ាាេសោយចាក់

បញ្ច ើេវរថ ុរវសៅផ្ទេះ (Home infusion therapy)៖ 
អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការពោាលបាយចាក់រញ្ច ើលវតថ ុរាវបៅ ា្េះ (Home infusion therapy) 
ត) 

 ថាន ាំ ឬសារធារុជីវសា្សត ដូ្ចជាឱសងរបឆ្ាំង វ ើរុស (antiviral) 

ឬ immune globulin 

 បរកិាខ រដូ្ចជាឧបករែ៍បូម ៃិង 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ដូ្ចជាបាំព្ង់ ឬបាំព្ង់បូម។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសេើសសវាកមមព្ាាេសោយចាក់

បញ្ច ើេវរថ ុរវសៅផ្ទេះ (Home infusion therapy) ណដ្េរ ឿមមាៃជាអាទិ៍៖ 
 សសវាកមមេកខែៈអាជីព្រ ឿមមាៃ សសវាកមមណងទាំមៃុសសចាស់

ជរ ររវួាៃផ្តេ់ជូៃរសបតាមគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

 ការបែត ុ េះបណាត េៃិងការអ្ប់រំរបស់សមាជិកមិៃររួវាៃរប់

បញ្ច ើេកន ុងអ្រថរបសយាជៃ៍ DME សទ 

 ការព្ិៃិរយតាមោៃព្ីចមាៃ យ ៃិង 

 សសវាកមមព្ិៃិរយតាមោៃសរមាប់ការផ្តេ់ការព្ាាេសោយ

ចាក់បញ្ច ើេវរថ ុរវសៅផ្ទេះ ៃិងឱសងចាក់តាមផ្ទេះផ្គរ់ផ្គង់

សោយអ្នកផ្ដេ់សសវាការព្ាាេសោយចាក់បញ្ច ើេវរថ ុរវសៅ

ផ្ទេះណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ 
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ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំពី្កមម វធីិ្ណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេ

ចុងសរកាយណាមឿយណដ្េទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ី Medicare។ អ្នក

មាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង

សរកាយ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជសា្សត ណផ្នក

ណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នកមាៃ

បុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis)។ សៃេះ

មាៃៃ័យថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ សហើយរំព្ឹងថាអ្នក

ៃឹងមាៃជីវរិរស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមឿយណខ ឬរិចជាងសៃេះ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នក

អាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃដូ្ចខាងសរកាមខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំពុ្ង

ទទឿេាៃសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ៖  

 ឱសងសដ្ើមបីព្ាាេសរគសញ្ជា  ៃិងការឈឺចាប់ 

 ការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  (respite care) សព្េខៃ ី 

 ការណងទាំតាមផ្ទេះ 

បសវាកមមន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ និងបសវា

កមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B ប្តវួ

ានរង់ថ្ងែច្បំណាយបាយ Medicare។ 

អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F នៃជាំពូ្កសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

សប្មារ់បសវាកមមន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY 

រ ុន្នតមិនប្តវួានរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B បទ៖  

 Neighborhood INTEGRITY ៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណដ្េ

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាង ណដ្េមិៃររវួាៃធាន

រ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part A ឬ B។ គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រង

សេើសសវាកមម មិៃថាសសវាកមមទាំងសនេះទក់ទងៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័យ

ជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis) ឬអ្រ់សនេះ

សទ។ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សរមាប់ឱសងណដ្េអាចររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយអ្រថរបសយាជៃ៍ 

Medicare Part D របស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖ 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
 ឱសងណដ្េមិៃណដ្េររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយទាំងគសរមាងណងទាំ

ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ៃិងគសរមាងរបស់សយើងសៅសព្េដូ្ចស

ាន ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកររវួការការណងទាំមិៃណមៃជាដ្ាំណាក់កាេ

ចុងសរកាយ អ្នកគឿ រណរសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់អ្នករគប់រគងការណងទាំ

របស់អ្នក សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមមទាំងសៃេះ។ ការណងទាំមិៃណមៃជាដ្ាំ

ែកាេកាេចុងសរកាយ គឺជាការណងទាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងជាំងឺ

ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis) របស់អ្នកសទ។ អ្នក

អាចសៅទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវាសមាជិកតាមសេខ 1-844-812-

6896 ព្ីនងៃចៃទ  – សុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅងៃ

សៅរ៍។ 

 

 
ការចាក់ថាន រំ ក្ រ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 វា៉ា ក់សាាំងជាំងឺរលាកលាកសឿ រ (Pneumonia vaccine) 

 ការចាក់ថាន ាំបងាយ រជាំងឺផ្លត សាយមតងកន ុងរដូ្វផ្លត សាយៃីមឿយៗសៅរដូ្វ
សៃ ឹកសឈើរជេុះ ៃិងរដូ្វរងារ សោយមាៃការចាក់ថាន ាំបងាយ រជាំងឺផ្លត សាយ
បណៃថម របសិៃសបើចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 ទទឿេាៃវា៉ា ក់សាាំងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B (Hepatitis B 

vaccine) របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យខពស់ ឬមធ្យមរបឈមៃឹង

ការ ៃ្ងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B (Hepatitis B vaccine) 

 វា៉ា ក់សាាំងកូវ ើដ្ COVID-19 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

 

ការចាក់ថាន រំ ក្ រ (ត) 

 ទទឿេាៃវា៉ា ក់សាាំងសផ្សងសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យ 

សហើយហាៃិន័យសៃេះររឹមររវួតាមវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង 

Medicare Part B ឬ Rhode Island Medicaid 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់វា៉ា ក់សាាំងសផ្សងសទៀរណដ្េររវួៃឹង

 វធិាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់ Rhode Island Medicaid ឬ Medicare 

Part D។ សូមអាៃជាំពូ្កទី 6 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

$0 
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សមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់រញ្ញា បនម ឬជុេះបាយមិនែឹងែល េន 

(Incontinence supplies)* 
គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ដូ្ចជា៖ 

 សខាទឹកសនម 

 ររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសៅសព្េបរមិាែមាៃ

ចសនៃ េះរវាងមឿយរយសៅសិបបី (193) ៃិងបីរយ (300) 

កន ុងមឿយណខ។ 

 កាំែរ់ររឹមចាំៃឿៃបីរយ (300) កន ុងមឿយណខ។ 

 បៃទេះរកាេរទប់ 

 ររវួាៃោក់ករមិរររឹមមឿយរយហាសិប (150) បៃទេះ 

រកាេរទប់ណដ្េអាចសាេះសចាេាៃកន ុងមឿយណខ។ 

 សខារទនប់រសួបទឹកសនម 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
បសវាកមមគបំ្ទតាម ា្េះ (In-Home Support Services) 

ការរ៉ា ប់រងរ ឿមមាៃរហូរដ្េ់ 120 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយឆ្ន ាំសរមាប់ការណងទាំ

កាំដ្សដ្ើមបីជឿយជាមឿយកិចចការរបចាាំនងៃ។ 

$0 
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ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើការណងទាំពី្មៃទ ីរសព្ទយសរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ*(ត) 

 

 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ (ឬបៃទប់ឯកជៃ របសិៃសបើចាាំាច់

សរមាប់ណផ្នកសវជជសា្សត ) 

 មហ ើបអាហារ រ ឿមទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

 សសវាកមមណងទាំមៃុសសចាស់ជរជារបចាាំ 

 ការចាំណាយសេើណផ្នកណងទាំពិ្សសសដូ្ចជាការណងទាំអ្នកជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

(intensive care) ឬណផ្នកណងទាំជាំងឺសបេះដូ្ងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ (coronary 

care units) 

 ឱសង ៃិងការសរបើរាស់ឱសង 

 ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ ៃិងការសធ្វ ើសរសដ រកសរគវៃិិចឆ ័យ

សផ្សងសទៀរ 

 សសវាកាាំរសម ីអ្ុិច ៃិងសសវាកមម វទិយុ សា្សត សផ្សងសទៀររ ឿមមាៃទាំង

សមាភ រ ៃិងសសវាកមមបសចចកសទសផ្ងណដ្រ 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ណផ្នកវេះការ់ ៃិងណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េចាាំាច់ 

 សមាភ រសរបើរាស់ ដូ្ចជារសទេះរុញ 

 សសវាកមមបៃទប់វេះការ់ ៃិងបៃទប់សស្ងាគ េះសរកាយការវេះការ់ 

(recovery room) 

 ការព្ាាេសោយចេន សោយការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេសោយការៃិយាយ 

 សសវាកមមសរមាកព្ាាេអ្នកជាំងឺសរបើរាស់សារធារុសញៀៃសៅ

មៃទ ីរសព្ទយ 

 ្ម រ ឿមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង  

o គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់្ម (whole blood) សកាសិកា

រកហម (packed red cell) ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរនៃ្ម។ 

 សសវាកមមរគួសព្ទយ 

 ការបត ើរសរ ើរងគរ ឿមមាៃ រសទប់ណកវណននក (cornea) ររមងសនម 

(kidney) ររមងសនម/េាំ ណព្ង (kindney/pancreas) សបេះដូ្ង 

(heart) សងៃើម (liver) សឿរ (lung) សបេះដូ្ង/សឿរ (heart/lung) ខឿរ

អ្ ឹង (bone marrorw) សកាសិកាសដ្ើម (stem cells) ៃិងសពាេះសវៀៃ/

សរគឿងសពាេះសវៀៃ (intestinal/multivisceral )។ ការបត ើរសរ ើរងគ

របសនទសផ្សងៗសទៀរអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

$0 

អ្នកររួវណរទទឿេ

ាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្

គសរមាង សដ្ើមបីបៃត

ទទឿេាៃការណងទាំ

សរមាប់ការសរមាក

សៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ

សរៅបណាត ញ បនទ ប់

ព្ីករែីអាសៃនរបស់

អ្នកាៃេអ របសសើរ

សឡើងវញិសហើយ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 77 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ (*រនត) 

របសិៃសបើអ្នកររវួការការបត ើរសរ ើរងគ មជឈមែឌ េបត ើរសរ ើរងគណដ្េ

អ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសេើករែីរបស់អ្នក 

សហើយសសរមចចិរតថាសរើអ្នកស័កដ ិសមជាសបកខជៃសរមាប់ការបត ើរសរ ើ

រងគឬអ្រ់។ អ្នកផ្តេ់សសវាបត ើរសរ ើរងគអាចសថ ិរសៅកន ុងមូេោះ ៃ ឬ

សរៅរាំបៃ់សសវាកមម។ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាបត ើរសរ ើរងគកន ុងមូេ

ោះ ៃមាៃ្ៃទៈកន ុងការទទឿេយកអ្រតារនមៃរបស់ Medicare សនេះ

អ្នកអាចទទឿេាៃសសវាកមមបត ើរសរ ើរងគរបស់អ្នកសៅមូេោះ ៃ ឬ

សៅខាងសរៅគាំរណូងទាំសរមាប់សហគមៃ៍របស់អ្នក។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ*(ត)  

របសិៃសបើ Neighborhood INTEGRITY ផ្ដេ់សសវាកមមបត ើរសរ ើរ

ងគសៅទីតាាំងឆ្ៃ យណដ្េសថ ិរសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមម សហើយអ្នក

សសរមចចិរតទទឿេការបត ើរសរ ើរងគសៅទីសនេះ សយើងៃឹងសរៀបចាំ ឬបង់

នងៃផ្ទេះសាំណាក់ ៃិងនងៃសធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់អ្នក ៃិងមៃុសសមាន ក់សទៀរ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 

 
ការន្ងទសុំែភាព ល្ ើវច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ* 

 គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតណដ្េ

ររវួការការសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 78 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
បសវាកមម និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមអ្ប់រំអ្ាំពី្ជាំងឺររមងសនម សដ្ើមបីបសរងៀៃអ្ាំព្ីការណងទាំ

ររមងសនម ៃិងជឿយសមាជិកឱយសធ្វ ើការសសរមចចិរតាៃេអអ្ាំពី្

ការណងទាំរបស់ព្ឿកសគ។ អ្នកររវួណរមាៃជាំងឺររមងសនមរុាំនរ៉ា

ដ្ាំណាក់កាេទី IV សហើយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររួវណរបញ្ជ ើៃអ្នក

បៃត។ គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងរហូរដ្េ់រាាំមឿយវគគ សេើសសវាកមម

អ្ប់រំអ្ាំពី្ជាំងឺររមងសនម។ 

 ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis) សរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ណដ្េរ ឿមមាៃទាំងការព្ាាេសោយការ

លាង្មសៅសព្េណដ្េសថ ិរសៅសរៅរាំបៃ់សសវាជាបសណាត េះ

អាសៃន  ដូ្ចាៃព្ៃយេ់កន ុងជាំពូ្កទី 3។ 

 ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis) របសិៃសបើអ្នកររួវ

ាៃបញ្ជ ើៃចូេមៃទ ីរសព្ទយ សដ្ើមបីទទឿេាៃការណងទាំព្ិសសស 

 ការបែត ុ េះបណាត េសដ ីព្ីការលាង្ម (dialysis) សោយខល េៃឯង

រ ឿមទាំងការបែត ុ េះបណាត េសរមាប់អ្នក ៃិងអ្នកណដ្េជឿយអ្នកកន ុង

ការព្ាាេសោយការលាង្មសៅផ្ទេះ 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សរមាប់ការលាង្ម (dialysis) តាម

ផ្ទេះ 

 សសវាកមមរទរទង់ដ្េ់សគហោះ ៃមឿយចាំៃឿៃដូ្ចជាការចុេះសៅពិ្ៃិ

រយចាាំាច់សោយអ្នកជាំនញលាង្មណដ្េទទឿេាៃការ

បែដ ុ េះបណាដ េ សដ្ើមបីព្ិៃិរយសេើការលាង្មសៅផ្ទេះរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីជឿយសព្េមាៃអាសៃន  ៃិងសដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេឧបករែ៍

លាង្ម ៃិងការផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

បសវាកមម និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម( ត) 

អ្រថរបសយាជៃ៍ឱសង Medicare PART B របស់អ្នក ៃឹងបង់នងៃ

សរមាប់ឱសងមឿយចាំៃឿៃសរមាប់ការលាង្ម។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ “ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare 

PART B” សៅកន ុងតារងសៃេះ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 79 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺមហារ ើកសឿ ត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរកពិ្ៃិរយជាំងឺមហារ ើកសឿរសរៀងរេ់ 

12 ណខមដង របសិៃសបើអ្នក៖ 

 មាៃអាយុ 55-77 ឆ្ន ាំ និង 

 មាៃការពិ្សរាេះសយាបេ់ ៃិងមាៃការជឿបពិ្ៃិរយសដ្ើមបីសសរមច

ចិរតរ ឿមាន ជាមឿយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃ

េកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ និង  

 ាៃជក់ារ ើយា៉ោ ងសហាចណាស់មឿយ (1) កញ្ចប់កន ុងមឿយនងៃកន ុងរ

យៈសព្េ 30 ឆ្ន ាំ សោយមិៃមាៃសញ្ជា ែ ឬសរគសញ្ជា មហារ ើក

សឿរ ឬកាំព្ុងជក់កន ុងសព្េបចច ុបបៃន  ឬឈប់ជក់ារ ើកន ុងរយៈ

សព្េ 15 ឆ្ន ាំ ចុងសរកាយ។ 

បនទ ប់ព្ីការព្ិៃិរយរកសមើេសេើកដ្ាំបូង គសរមាងៃឹងបង់នងៃ

សរមាប់ការព្ិៃិរយរកសមើេសផ្សងសទៀរជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំសោយមាៃ

បទបញ្ជជ ជាលាយេកខែ៍អ្កសរព្ីសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សស

វាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ 

$0 

 អាហារ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃអាហារដ្ឹកដ្េ់ផ្ទេះបនទ ប់ពី្អ្នកជាំងឺសចញពី្មៃទ ីរ

សព្ទយ ឬការវេះការ់។ អ្រថរបសយាជៃ៍សៃេះរ៉ា ប់រងសេើអាហាររយៈសព្េដ្ប់

បឿៃ (14) នងៃសរមាប់រយៈសព្េពី្រ (2) សាដ ហ៍ ៃិងមាៃកាំែរ់ពី្រដ្ង

គរ់ (2) កន ុងមឿយឆ្ន ាំសរមាប់អាហារសរុបចាំៃឿៃនមភរាាំបី (28) អាហារ

ណដ្េាៃរ៉ា ប់រង។ 

$0 

 
កមម វធីិ្បងាយ រជាំងឺទឹកសនមណផ្អមរបស់ Program (Medicare Diabetes 

Prevention Program,MDPP) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមម MDPP។ MDPP ររវួាៃ

បសងយ ើរសឡើង សដ្ើមបីជឿយអ្នកបសងយ ើៃឥរយិាបងណដ្េមាៃសុខភាព្

េអ ។ វាផ្តេ់ជាការបែត ុ េះបណាត េជាក់ណសត ងសៅកន ុង៖ 

 ការផ្លៃ ស់បត ើររបបអាហាររយៈសព្េណវង និង 

 បសងយ ើៃសកមមភាព្រងកាយ និង 

  វធីិ្រកទការសរមកទមៃៃ់ ៃិងរសបៀបរស់សៅណដ្េមាៃសុខភាព្េអ ។   

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 81 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  Medicare Part B 

ឱសងទាំងសៃេះររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាម Part B របស់ Medicare

។ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ឱសងដូ្ចខាង

សរកាម៖  

 ជាទូសៅ ឱសងណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើខល េៃឯងាៃ ររវួការ

ចាក់ ឬចាក់បញ្ច ើេកន ុងសព្េអ្នកកាំពុ្ងទទឿេាៃការព្ាាេ

ព្ីសវជជបែឌ ិរ អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌ េសស

វាកមមវេះការ់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់។  

 ឱសងណដ្េអ្នកទទឿេសោយសរបើបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃ

យូរ (ដូ្ចជាមា៉ោ សុីៃ ព្ ុង) ណដ្េររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយគសរមាង 

 សារធារុសធ្វ ើឱយ្មកក (clotting factor) ណដ្េអ្នកររវួសធ្វ ើការ

ចាក់ថាន ាំសោយខល េៃឯង របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺ្មកក 

(hemophilia) 

 ឱសងរបឆ្ាំងរបព្័ៃធភាព្សុាាំ (Immunosuppressive drugs) 

របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះស ម្ េះចូេកន ុង Medicare Part A សៅ

សព្េទទឿេការបត ើរសរ ើរងគ 

 ឱសងព្ាាេជាំងឺព្ុក អ្ ឺង (Osteoporosis drugs) ណដ្េររវួ

ចាក់បញ្ច ើេ។ ឱសងទាំងសៃេះររវួាៃបង់នងៃសរមាប់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសចញព្ីផ្ទេះាៃ មាៃបញ្ជា ាក់ អ្ ឹង

ណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវាបញ្ជជ ក់ថាទក់ទងៃឹងជាំងឺពុ្ក អ្ ឹងសរកាយ

សព្េអ្ស់រដូ្វ សហើយមិៃអាចចាក់ថាន ាំសោយខល េៃឯងាៃ 

 អ្ង់ទីណហសៃ (antigen) 

 ឱសងរបឆ្ាំងមហារ ើកណដ្េររវួសេប (oral anti-cancer drugs) 

ៃិងឱសងរបឆ្ាំងៃឹងការចសងាអ រ (anti-nausea drugs) ជាក់

លាក់ មឿយចាំៃឿៃ 

 ឱសងមឿយចាំៃឿៃសរមាប់ការលាងការលាង្ម (dialysis) 

សៅផ្ទេះរ ឿមាៃ heparin, ថាន ាំបៃទប heparin (antidote for 

heparin) (សៅសព្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ) ថាន ាំសព ឹក

សោយលាបសេើណសបក (topical anesthetics) ៃិងឱសងសភាញ ច

ការបសងយ ើរ្មរកហម (erythropoiesis-stimulating agents) 

(ដូ្ចជា Epogen , Procrit , Epoetin Alfa, Aranesp  ឬ 

Darbepoetin Alfa) 

 IV immune globulin សរមាប់ ការព្ាាេសៅផ្ទេះសេើជាំងឺ

របព្័ៃធភាព្សុាាំចុេះសខទយ (immune deficiency diseases ) 

រាំែភាជ ប់ខាងសរកាមៃឹងនាំអ្នកសៅកាៃ់បញ្ជ ីឱស  B tr P ណដ្េសថ ិរ
សរកាមការព្ាាេជាជាំហាៃៗ៖www.nhpri.org/medicare-
medicaid/pharmacy-benefits/2021-pharmacy-benefits/ 

 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ឱសងតាមបវជញ្ញជ  Medicare Part B  (ត) 

សយើងក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើវា៉ា ក់សាាំងមឿយចាំៃឿៃណដ្េសថ ិរសៅសរកាម

អ្រថរបសយាជៃ៍នៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part B ៃិង 

$0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 81 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 ការន្ងទបំៅកន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរា* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ ឬបៃទប់ឯកជៃ របសិៃសបើមាៃភាព្

ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត   

 មហ ើបអាហារ រ ឿមទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

 សសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រ វជិាជ វ ើវៈ (Physical 

therapy) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

 ឱសងណដ្េអ្នកទទឿេាៃជាណផ្នកមឿយនៃគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

រ ឿមមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកន ុងខល េៃរសាប់ដូ្ចជា កតាត កក

្មជាសដ្ើម 

 ្ម រ ឿមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង 

o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់ ្មរកហម
សុទធ ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំងអ្ស់នៃ្ម រ ឿមទាំងការ
រកទទុក ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្តើមពី្ផ្លញដ្ាំបូង។ 

 ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភ រៈសវជជសា្សត  ៃិងសមាភ រៈវេះការ់សោយកណៃៃង

ណងទាំមៃុសសចាស់ 

 ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសស

ចាស់ជរ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច ៃិងសសវាងរសោយវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរណដ្េ

ផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 សសវាកមមរគួសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា 

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

ជាធ្មមតា អ្នកៃឹងទទឿេាៃការណងទាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃងនន
កន ុងបណាត ញ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្នករបណហេជាអាចទទឿេ
ាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងសរមាកព្ាាេណដ្េមិៃមាៃសៅកន ុងប
ណាត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។ អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃង
ខាងសរកាម របសិៃសបើកណៃៃងទាំងសនេះទទឿេយកការទូទរ់កន ុង
ចាំៃឿៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖ 
 

 មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូេៃិវរតៃ៍

ណដ្េររវួបៃតការណងទាំ ណដ្េអ្នកាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េ

អ្នកាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ (ដ្របកណៃៃងសនេះផ្តេ់ការណងទាំ

សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់) 

 កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ របស់អ្នករស់សៅសព្េ

អ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេ

ាៃការណងទាំ

សរមាប់មៃុសសចាស់

ជរ អ្នករបណហេជា

ររវួចាំណាយណផ្នកមឿយ

ចាំៃឿៃនៃនងៃសសវាកមម

របស់អ្នក។ សគសៅថា 

“ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃ

ចាំណាយ” សហើយ

ចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួ

ាៃកាំែរ់សោយ 

Rhode Island 

Medicaid។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 82 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
អ្តែប្របោជន៍អាហាររូតែមា/រររអាហារ  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេ ៃិងរបឹកទណផ្នកអាហារបូ

រថមភសវជជសា្សត ណដ្េផ្តេ់សោយអ្នកជាំនញខាងចាំែីអាហារណដ្េ

មាៃការអ្ៃុញ្ជា រ សដ្ើមបីជឿយអ្នកកន ុងការរគប់រគងសាថ ៃភាព្រុាំនរ៉ា 

ឬបញ្ជា សវជជសា្សត ដូ្ចជា ទឹកសនមណផ្អម ជាំងឺសេើស្ម ធារ ់ឬ

មហារ ើកជាសដ្ើម។ គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេ ៃិង

ការរបឹកទណផ្នកអាហាររបូរថមភសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ របសិៃសបើអ្នក

កាំពុ្ងសរបើថាន ាំណដ្េអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សមរថភាព្រងកាយរបស់អ្នក 

កន ុងការរសួបយកសារធារុចិញ្ច ឹម ឬការរំលាយអាហាររបស់អ្នក។  

$0 

 
ការពិនិតយ និងពោាលជំងឺធាត់បែើមបីសប្មកទមៃន់ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទ សដ្ើមបីជឿយអ្នកសរមកទមៃ

ៃ់។ អ្នកររវួណរទទឿេាៃការរបឹកទសៅកន ុងកណៃៃងណងទាំបំម។ 

តាមវធីិ្សៃេះ វាអាចរគប់រគងសៅាៃសោយគសរមាងការពារសព្ញ

សេញរបស់អ្នក។ ពិ្ភាកទជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

សសវាកមមសៃេះររវួាៃកាំែរ់ររឹមនមភព្ីរ (22) ដ្ង សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ 

(12) ណខ។ 

$0 

 

 
បសវាកមមកមម វធិ្ីពោាលការបប្រើថាន  ំOpioid (OTP)  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម សដ្ើមបីព្ាាេ

 វបិរត ិសោយការសរបើរាស់ថាន ាំ opioid (OUD)៖ 

 

 សកមមភាព្ចុេះស ម្ េះ 

 ការវាយរនមៃតាមរយៈសព្េកាំែរ់ 

 ថាន ាំណដ្េររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយរដ្ះាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង 

(Food and Drug Administration,FDA) សហើយ របសិៃសបើអាច 

ៃឹងមាៃការរគប់រគង ៃិងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវឱសងទាំងសៃេះ 

 ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

 ការព្ាាេជាេកខែៈបុគគេ ៃិងជារកមុ 

 ការសធ្វ ើសរសត រកសមើេសារធារុគីមី ឬសារធារុសញៀៃសៅកន ុងខល េៃ

របស់អ្នក (ការសធ្វ ើសរសដជារិពុ្េ)  

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 83 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
ការបធ្ា ើបតសត បរាគវនិិច្បឆ ័យអ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ រ ឿមទងំបសវា

កមម និងសមាា រៈ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ការពោាល* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការងរកាាំរសម ីអ្ុិច 

 ការព្ាាេសោយកាាំរសម ី វទិយុ សកមម (រ៉ា ដ្យួ ម ៃិងអីុ្សូរូប) ណដ្េ

រ ឿមមាៃវរថ ុធារុ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់បសចចកសទសផ្ងណដ្រ 

 សមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់វេះការ់ ដូ្ចជាសសមៃៀកបាំពាក់ 

 សរគឿងអ្ប ប៉ោង់សឺម៉ោង់ ៃិងឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េសរបើសរមាប់

ការាក់ អ្ ឹង ៃិងភាៃ រ់ អ្ ឹង 

 ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ 

 ្ម ការរកទទុក្ម ៃិងការរគប់រគង្ម  

 ការសធ្វ ើសរសត សរគវៃិិចឆ ័យសផ្សងៗសទៀរសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

 ការសធ្វ ើសរសត ណហសៃមិៃររួវាៃសរបើសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ

អ្នកមាៃនផ្ទសពាេះសទ  

o ររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ  

 ការព្ាាេ T-cell (CAR-T)  

o ររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ  

 ការសធ្វ ើសរសដ  IgE (សរគរបរិកមម  

o ររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសៅសព្េការសធ្វ ើសរសត
សរចើៃជាងដ្ប់រាាំ (15) ដ្ងររវួាៃទទឿេកន ុងដ្ប់ព្ីរ 
(12) ណខជាបៃតបនទ ប់  

 ការសធ្វ ើសរសត រកិៃរបមារ់  

o កាំែរ់ររឹមសរសដមឿយ (1) កន ុងមឿយជីវរិ  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

 

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
បសវាពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជ

សា្សត ណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅកន ុងណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ ឬ

របឿសនន។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមសៅកន ុងណផ្នកសព្េមាៃអាសៃន  ឬគៃ ីៃិកសរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ដូ្ចជាការវេះការ់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅ

មៃទ ីរសព្ទយ ឬសសវាកមមអ្សងយរ  

o សសវាកមមអ្សងយរជឿយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកឱយដ្ឹងចាស់ថា
សរើអ្នកររវួការបញ្ជ ើៃចូេមៃទ ីរសព្ទយជា “អ្នកជាំងឺស

្មាម ក់កន ុងមៃទ ីរសព្ទយ” មាន ក់ឬអ្រ់។ 

o ជឿៃកាេអ្នកអាចសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយមឿយយប់ សហើយ
សៅណរជា “អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ” ដ្ណដ្េ។ 

o អ្នកអាចទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ភាព្ជា អ្នក

ជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយ សៅកន ុងសៃៃ ឹកព្័រ៌មាៃសៃេះ៖ 

www.medicare.gov/sites/default/files/2018-

09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf. 

 មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ ៃិងការសធ្វ ើសរសត សរគវៃិិចឆ ័យររួវាៃទូទរ់

សោយមៃទ ីរសព្ទយ 

 ៃឹងមាៃការណងទាំសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ណដ្េរ ឿមមាៃការណងទាំសៅ

កន ុងកមម វធីិ្ចូេសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយមដងមាយ េ (partial-

hospitalization) របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាបញ្ជជ ក់ថាៃឹងររវួការ

ការព្ាាេសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ របសិៃសបើ

មិៃមាៃកមម វធីិ្សៃេះសទ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច ៃិងវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរណដ្េទូទរ់សោយ

មៃទ ីរសព្ទយ 

 សមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត ដូ្ចជាសរគឿងអ្ប ៃិងប៉ោង់សឺម៉ោង់ 

 ការររៀរពិ្ៃិរយ ៃិងសសវាបងាយ រមាៃរយកន ុងតារងអ្រថ

របសយាជៃ៍ 

 ឱសងមឿយចាំៃឿៃណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើសោយខល េៃឯងាៃ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការន្ងទសុំែភាព ល្ ើវច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតណដ្េផ្តេ់សោយ៖ 

 មែឌ េសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតសហគមៃ៍ 

 រគួសព្ទយផ្ល ើវចិរត ឬសវជជបែឌ ិរណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ីរដ្ះ  

 ចិរត វទូិព្ាាេ 

 បុគគេិកសងគមណផ្នកគៃ ីៃិក 

 អ្នកឯកសទសខាងគិលាៃុបោះ យិកាគៃ ីៃិក 

 គិលាៃុបោះ យិកាមធ្យម 

 ជាំៃឿយការរគួសព្ទយ ឬ 

 អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតណដ្េមាៃសមរថភាព្រគប់

រាៃ់ណាមាន ក់របស់ Medicare- ឬ Rhode Island Medicaid 

ណដ្េររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រតាមចាប់រដ្ះជាធ្រមាៃ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមគៃ ីៃិក  

 ការព្ាាេជាេកខែៈបុគគេ រកមុ ៃិងរកមុរគៀសារ 

 ការអ្ៃតរគមៃ៍ ៃិងការរកទសសថ រភាព្សព្េមាៃវបិរត ិ 

 សសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

 ការវាយរនមៃសរគវៃិិចឆ ័យ 

 ការសធ្វ ើសរសត ចិរតសា្សត  

 ការវាយរនមៃ ៃិងការរគប់រគងសេើការសរបើរាស់ឱសង  

 សសវាកមមឯកសទសសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល ើវចិរតធ្ៃៃ់ធ្ៃរ រ ឿមមាៃ

ការព្ាាេសុខភាព្តាមផ្ទេះ ៃិងការព្ាាេតាមសហគមៃ៍ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទសុំែភាព ល្ ើវច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ*

(ត)  

 ការចូេព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយមដងមាយ េ  

 ការព្ាាេសព្េនងៃ/លាៃ ច  

 ការព្ាាេដ្ិរដ្េ់សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ  

 កៃ ឹបកមទៃតរ 

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
 ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យសទវរដ្ងរ ឿមបញ្ច ើេាន

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល ើវចិរត ៃិងវបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារ

ធារុសញៀៃ  

 ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតតាមដ្ីការបស់រុលាការ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 

 
បសវាសាត រនីតិសមបទសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន ការ

ព្ាាេសោយការអ្ៃុវរតៃ៍វជិាជ ជីវៈ ការព្ាាេការៃិយាយ ការ

ព្ាាេភាសា ការព្ាាេការសាត ប់ ៃិងការព្ាាេផ្ល ើវដ្សងា ើម។ 

 គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅ

មៃទ ីរសព្ទយសរុបចាំៃឿៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេ

សោយចេន។ 

 គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅ

មៃទ ីរសព្ទយសរុបចាំៃឿៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេ

សោយការអ្ៃុវរតៃ៍វជិាជ ជីវៈ។ 

 គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជឿបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុបចាំៃឿៃ 24 ដ្ងសរមាប់ ការ

ព្ាាេការៃិយាយ។ 

អ្នកអាចទទឿេាៃសសវាសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយ ពី្ណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ 

ការយិាេ័យព្ាាេឯករជយ មៃទ ីរសាដ ៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយទូេាំទូលាយ (comprehensive outpatient 

rehabilitation facilities,CORFs) ៃិងកណៃៃងសផ្សងៗសទៀរ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសប្មារ់បសវាកមមសាត រនីតិសមបទ

អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ។  

$0 
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
បសវាកមមពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺ

សប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖  

 ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺ

សប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* (ត) 

 កមម វធីិ្ព្ាាេសោយការសរបើថាន ាំជាំៃឿយ opioid ណដ្េរ ឿមមាៃ 

មាៃការសរបើសមតាដូ្ៃ ៃិងការរបឹកទ រ ឿមទាំងសវជជបញ្ជជ សរមាប់

ការសរបើរាស់ថាន ាំសផ្សងៗសទៀរដូ្ចជា Suboxone® ជាសដ្ើម 

 សសវាកមមព្ាាេជាំងឺសោយសរបើថាន ាំ Opioid (Opioid Treatment 

Program,OTP) សសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ ណដ្េផ្តេ់ធ្ៃធាៃដ្េ់

សមាជិកណដ្េព្ឹងណផ្អកសេើការសរបើថាន ាំ opioid ណដ្េបចច ុបបៃន

កាំពុ្ងទទឿេាៃ ឬអ្នកណដ្េមាៃេកខែៈវៃិិចឆ ័យសរមាប់ការ

ព្ាាេសោយសរបើថាន ាំ 

 ការបៃទបជារិពុ្េណដ្េររវួាៃរគប់រគងតាមេកខែៈសវជជសា

្សត សៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកមម វធីិ្បៃទបជារិពុ្េ 

 ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យសទវរដ្ងរ ឿមបញ្ច ើេាន

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល ើវចិរត ៃិងវបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារ

ធារុសញៀៃ 

 ការព្ាាេការសរបើរាស់សរគឿងសញៀៃតាមបងាគ ប់បញ្ជជ រុលាការ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការវេះកាត់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការវេះការ់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយ ៃិងសសវាកមមសៅមៃទ ីរណងទាំអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ៃិងមែឌ េវេះការ់បនទ ៃ់។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមប្គបួពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរ ឿមមានការចូ្បលជឿរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាណងទាំសុខភាព្ចាាំាច់ ឬសសវាកមមវេះការ់េកខែៈសវជជសា្សត

ណដ្េមាៃផ្តេ់ជូៃសៅតាមកណៃៃងដូ្ចជា៖ 

o ការយិាេ័យរគួសព្ទយ 

o មជឈមែឌ េវេះការ់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណដ្េមាៃការបញ្ជជ ក់ 

o ណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ 

 

 ការព្ិសរាេះសយាបេ់ ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ៃិងការព្ាាេសោយ

អ្នកឯកសទស 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមប្គបួពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរ ឿមមានការចូ្បលជឿរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* (ត) 

 ការររៀរពិ្ៃិរយការសាត ប ់ៃិងរុេយភាព្ជាមូេោះ ៃណដ្េផ្តេ់

សោយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវា

របស់អ្នកបញ្ជជ ឱយពិ្ៃិរយសមើេថាសរើអ្នកររវួការការព្ាាេ

ឬអ្រ់ 

 សសវាកមម telehealth បណៃថមមឿយចាំៃឿៃរ ឿមទាំងសសវាកមមសរមាប់៖ 

o សសវាកមមរគួសព្ទយណងទាំបំម 

o សសវាកមមអ្នកឯកសទសរគួសព្ទយ 

o វគគ ៃីមឿយៗសរមាប់សសវាកមមឯកសទសសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត 

o វគគ រកមុសរមាប់សសវាកមមឯកទសសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត 

o អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងៗសទៀរ 

o វគគជាេកខែៈបុគគេសរមាប់សសវាកមមចិរតសា្សត  

o វគគជារកមុសរមាប់សសវាចិរតសា្សត  

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
 

 សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមសអ្ឡិចររៃិួកបណៃថមមឿយចាំៃឿៃ៖ 

 វគគជាេកខែៈបុគគេសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្នក
ជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

 វគគជារកមុសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

 សសវាកមមអ្ប់រំជាំងឺររមងសនម 

 ការបែត ុ េះបណាត េរគប់រគងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសោយខល េៃឯង 

 សសវាកមមបងាយ រសផ្សងសទៀរធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare។ 

*ររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសរមាប់សសវាកមមណងទាំ

សុខភាព្តាមសអ្ឡិចររួៃិក។ 

 អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះតាមរ

យៈការជឿបផ្លទ េ់ ឬតាម telehealth។ របសិៃសបើអ្នកសរជើស

សរ ើសកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមមឿយកន ុងចាំសណាមសសវាកមម

ទាំងសៃេះតាម telehealth អ្នកររួវណរសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុង

បណាត ញណដ្េផ្តេ់សសវាកមមសោយ telehealth។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមប្គបួពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរ ឿមមានការចូ្បលជឿរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* (ត) 

 សសវាកមម telehealth សរមាប់ការណារ់ជឿបទក់ទងៃឹងជាំងឺ

ររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបចាាំណខសរមាប់

សមាជិកលាង្មររមងសនមសៅផ្ទេះសៅកន ុងមែឌ េ

លាង្មររមងសនមសៅមៃទ ីរ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េទទឿេ

ការព្ាាេធ្ៃៃ់ធ្ៃរ កណៃៃងលាង្មររមងសនម ឬផ្ទេះ

របស់សមាជិក។ 

 សសវាកមម telehealth សរមាប់ការ សដ្ើមបីសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ វាយ

រនមៃ ឬព្ាាេសរគសញ្ជា នៃជាំងឺោច់សរនស្មខឿរកាេ 

 សសវាកមម Telehealth សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃវបិរត ិសសព្សា

ធារសញៀៃ ឬវបិរត ិសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតណដ្េអ្មមកជាមឿយ 

 ការចុេះស ម្ េះៃិមិមរ (ឧទហរែ៍តាមរយៈការជណជកតាមទូរ

សព្ទ ឬវ ើសដ្អូ្) ជាមឿយសវជជបែឌ ិររយៈសព្េ 5-10 នទី 

របសិៃសបើ៖  

o អ្នកមិៃណមៃជាអ្នកជាំងឺងមីសទ បហើយ 

o ការចុេះស ម្ េះមិៃទក់ទងៃឹងការចូេជឿបសៅ

ការយិាេ័យកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃកៃៃងមកសៃេះ និង 

o ការចុេះស ម្ េះចូេមិៃនាំឱយមាៃការចូេជឿបសៅ

ការយិាេ័យកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងឬការណារ់

ជឿបណដ្េមាៃឆ្ប់បាំផ្ុរ  

 ការវាយរនមៃ វ ើសដ្អូ្ ៃិង/ឬរបូភាព្ណដ្េអ្នកសផ្ញើសៅសវជជ

$0 
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បសវាកមមាទវជិាជ សាស្តសត  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ៃិងការព្ាាេតាមសវជជសា្សត  ឬវេះការ់សេើ

ការរងរបឿស ៃិងជាំងឺរបអ្ប់សជើង (ដូ្ចជារមាមសជើងរងញញៀ រ ឬ

ដ្ុេះបនៃ ណកងសជើង) 

 ការណងទាំសជើងជារបចាាំសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខខែឌ ប៉ោេះ

ពាេ់ដ្េ់សជើង ដូ្ចជាជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

 

$0 

 
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកប្កបពញប្រួសាត ត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការេូករមាមពិ្ៃិរយងង់លាមកឌ្ីជីងេ 

 សរសតអ្ង់ទីណហសៃជាក់លាក់នៃរកសព្ញរបួសាដ រ (prostate 

specific antigen,PSA)  

សសវាកមមសៃេះររវួាៃករមិរររឹមការររៀរព្ិៃិរយ (1) ដ្ងកន ុងរយៈ

សព្េដ្ប់ព្ីរ (12) ណខសរមាប់សមាជិកអាយុចាប់ព្ី  50 ឆ្ន ាំសឡើងសៅ។ 

$0 
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ឧរករណ៍សិរបនិមម ិត និងសមាា រៈ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* 

ឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរជាំៃឿស ណផ្នកទាំងអ្ស់ ឬមឿយណផ្នកនៃ រឿខល េៃ 

ឬមុខងារកន ុងខល េៃ។ គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរ

ដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ងង់ភាជ ប់សៅៃឹងកណៃៃងសពាេះសបើកចាំហ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់

ទក់ទងៃឹងការណងទាំការវេះការ់សធ្វ ើរៃធលាមកព្ីសពាេះសវៀៃធ្ាំ 

 ងមជាំៃឿយសបេះដូ្ង 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ឧរករណ៍សិរបនិមម ិត និងសមាា រៈ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* (ត) 

 ដ្សងយៀបសធ្មញ 

 ណសបកសជើងសិបបៃិមម ិរ 

 នដ្ ៃិងសជើងសិបបៃិមម ិរ 

 សុដ្ៃ់សិបបៃិមម ិរ (រមូទាំងអាវរទនប់វេះការ់ សរកាយការវេះការ់

យកយកសុដ្ៃ់សចញ) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើការផ្គរ់ផ្គង់មឿយចាំៃឿៃទក់ទងៃឹង

ឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរ។ ព្ឿកសគក៏ៃឹងចាំណាយសេើការជឿសជុេ ឬបដ ើរ

ឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរផ្ងណដ្រ។ 

គសរមាងសៃេះផ្តេ់ជូៃៃូវការធានរ៉ា ប់រងមឿយចាំៃឿៃ បនទ ប់ព្ីការវេះ

ការ់យកណននកសឡើងាយសចញ ឬការវេះការ់ណននកសឡើងាយ។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ សូមសយាងសៅកាៃ់ “ការណងទាំចកខ ុ ” សៅ

កន ុងណផ្នកសៃេះសៅសព្េសរកាយ។ 

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃឧបករែ៍សធ្មញពាក់សិបបៃិមម ិរសទ។ 
គសរមាងសៃេះអាចចាំណាយសេើឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃាៃ

រយសៅទីសៃេះ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
បសវាកមមសាត រនីតិសមបទសឿ ត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់កមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសឿរសរមាប់

សមាជិកណាណដ្េមាៃជាំងឺសទ េះសឿររុ ាំនរ៉ាពី្ករមិរមធ្យមសៅធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

(chronic obstructive pulmonary disease,COPD) ។ សមាជិកររួវ

ណរមាៃ សសចកដ ីបងាគ ប់បញ្ជជ  សរមាប់ការសាត រៃីរិសមបទសឿរពី្សវជជ

បែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េព្ាាេ COPD។ 

 

$0 

 
បសវាពោាលសុែភាព ល្ ើវច្បិតត និងបសវាពោាលការបប្រើប្ាស់សារ

ធាតុបញៀនបៅ ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 សសវាតាមផ្ទេះព្ាាេសុខភាព្ផ្ល ើវចិរតរយៈសព្េខៃ ី ៃិងណវង។ 

 ការព្ាាេការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរសៅតាមផ្ទេះ 

 ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល ើវចិរត ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសរគឿង

សញៀៃតាមបងាគ ប់បញ្ជជ រុលាការ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
បសវារ ក្ រការចូ្បលសប្មាកបៅមនា ីរបពទយ ឬកន្នែងន្ងទមំនុសេ

ចាស់ជរា* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើកញ្ចប់សសវាកមមមាៃកាំែរ់សរមាប់

អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់ កន ុងការចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬការចូេសរមាកកន ុងកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ណដ្េរ ឿមមាៃ៖  

 សសវាកមមសមផ្ទេះ ដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ ើបអាហារ ឬការណងទាំតាមផ្ទេះ

ជារបចាាំ 

 ការផ្លៃ ស់បត ើរបៃត ិចបៃត េចតាមផ្ទេះរបស់អ្នកដូ្ចជា រារកាៃ់ចាប ់

សៅអី្ងូរទឹក ៃិងសៅអ្ីរគបសេើចាៃបងគៃ់ 

 សសវាព្ាាេសោយចេនមុៃសព្េវេះការ ់របសិៃសបើការ

ព្ាាេសនេះអាចជឿយសធ្វ ើឱយធូ្រសសបើយ ឬការ់បៃថយសព្េសវលា

សាត រៃីរិសមបទ 

 ការវាយរនមៃសេើការព្ាាេសោយចេនសរមាប់ឧបករែ៍ ឬស

មាភ រៈសរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ 

 សសវាផ្ដេ់ការណងទាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណាត េះអាសៃន  

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការប្តៀតពិនិតយ និង ត្ល់ប្រឹកាអំ្ពីការឆ្ែងជំងឺកាមបរាគ (Sexually 

transmitted infections,STIs) 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររៀរពិ្ៃិរយកាៃ មីសឌ្ៀ សរគរបសមេះ 

ជាំងឺសាវ យ ៃិងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B។ អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំម 

ររវួណរបងាគ ប់បញ្ជជ ការសធ្វ ើសរសត សៃេះ។  

គសរមាងក៏ចាំណាយសេើវគគព្ិសរាេះសយាបេ់ទេ់មុខាន  ព្ិសរាេះ

សយាបេ់ខាងឥរយិាបងករមិរខពស់សរៀងរេ់ឆ្ន ាំសរមាប់មៃុសស

សព្ញវយ័ណដ្េមាៃសកមមភាព្ផ្ល ើវសនទកន ុងករមិរសកើរមាៃហាៃិ

ន័យនៃជាំងឺកាមសរគខពស់។  

វគគ ពិ្សរាេះសយាបេ់សុខភាព្ផ្ល ើវចិរតករមិរខពស់ររវួាៃកាំាំែរ់

ររឹមព្ីរ (2) វគគ សរៀងរេ់ឆ្ន ាំ។ 

$0 

 
កន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled 

nursing facility,SNF)* 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖  

 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ ឬបៃទប់ឯកជៃ របសិៃសបើចាាំាច់

សរមាប់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 មហ ើបអាហារ រ ឿមទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

កន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled 

nursing facility,SNF)* (ត) 
 សសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

 ឱសងណដ្េអ្នកទទឿេាៃជាណផ្នកមឿយនៃគសរមាងណងទាំរបស់

អ្នក រ ឿមមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកន ុងខល េៃរសាប់ដូ្ចជាសារ

ធារុសធ្វ ើឲ្យកក្ម 

 ្ម រ ឿមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង  

o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់ ្ម

រកហមសុទធ ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំងអ្ស់នៃ្ម រ ឿម

ទាំងការរកទទុក ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្តើមព្ី

ផ្លញដ្ាំបូង។ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភ រៈសវជជសា្សត  ៃិងសមាភ រៈវេះការ់សោយ

កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ 

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

 
 ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសស

ចាស់ជរ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច ៃិងសសវាងរសោយវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរ

ណដ្េផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ឧបករែ៍សរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ ដូ្ចជា រសទេះរុញ ណដ្េជាធ្មមតាររវួ

ាៃផ្តេ់ឱយសោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 សសវាកមមរគួសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

ជាធ្មមតា អ្នកៃឹងទទឿេាៃការណងទាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃងនន

កន ុងបណាត ញ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្នករបណហេជាអាចទទឿេ

ាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងសរមាកព្ាាេណដ្េមិៃមាៃសៅកន ុងប

ណាត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។ អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃង

ខាងសរកាម របសិៃសបើកណៃៃងទាំងសនេះទទឿេយកការទូទរ់កន ុង

ចាំៃឿៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖ 

 មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូេៃិវរតៃ៍

ណដ្េររវួបៃតការណងទាំ ណដ្េអ្នកាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េអ្នក

ាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ (ដ្របណាកណៃៃងផ្តេ់ការណងទាំសោយកណៃៃង

ណងទាំមៃុសសចាស់) 

 កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ  ឬនដ្គូជាបដ ី/របព្ៃធ របស់

អ្នករស់សៅ សៅសព្េអ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 

 
ររកិាខ របវជជសាស្តសត ពិបសែ/ឧរករណ៍ជំនឿយរនា រ់រនេ*ំ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើបរកិាខ រ ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត  

ព្ិសសស សដ្ើមបីផ្តេ់ភាព្ងាយរសៀេដ្េ់អ្នកកន ុងការសធ្វ ើសកមមភាព្

របចាាំនងៃដូ្ចជា ការបរសិភាគ ៃិងការងូរទឹកជាសដ្ើម។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការពោាលបាយការបធ្ា ើលំហាត់ប្ាណន្ែលមានការប្តៀតពិនិតយ 

(Supervised exercise therapy, SET) 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ SET សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃសរគសញ្ជា

ជាំងឺសទ េះសរនស្ម (peripheral artery disease,PAD) ណដ្េមាៃ
ការបញ្ជ ើៃបៃតសរមាប់ PAD ពី្រគួសព្ទយណដ្េទទឿេខុសររវួកន ុងការ

ព្ាាេ PAD ។ គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 វគគ រហូរដ្េ់ 36 វគគកន ុងរយៈសព្េ 12 សាដ ហ៍ សាត ហ៍ របសិៃសបើ

េកខខែឌ ររមួវ SET ទាំងអ្ស់ររវួាៃបាំសព្ញ 

 ណងមសមា៉ោ ង 36 វគគបណៃថម របសិៃសបើយេ់ថាមាៃភាព្ចាាំាច់

ណផ្នកសវជជសា្សត សោយអ្នកផ្ដេ់សសវា  

កមម វធីិ្ SET ររវួណរមាៃ៖ 

 វគគបែត ុ េះបណាត េេាំហារ់រាែព្ាាេចាប់ព្ី 30 សៅ 60 នទ ី

សរមាប់ PAD កន ុងសមាជិកណដ្េមាៃការរមឿេរកសព្ើសជើង

សោយសារេាំហូរ្មសខទយ (ដ្ាំសែើរខចក)  

 សៅកន ុងកណៃៃងសរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬសៅ

កន ុងការយិាេ័យរបស់រគួសព្ទយ 

 ផ្តេ់ជូៃសោយបុគគេិកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ណដ្េ

សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្រថរបសយាជៃ៍សេើសព្ីសរាេះថាន ក់ ៃិងអ្នកណដ្េ

ទទឿេាៃការបែត ុ េះបណាត េកន ុងការព្ាាេសោយការសធ្វ ើេាំ

ហារ់រាែសរមាប់ PAD  

 សរកាមការររៀរពិ្ៃិរយផ្លទ េ់របស់រគួសព្ទយ ជាំៃឿយការរគួសព្ទយ ឬ

គិលាៃុបោះ យិកា/អ្នកឯកសទសខាងគិលាៃុបោះ យិកាគៃ ីៃិក

ណដ្េទទឿេការបែត ុ េះបណាត េបសចចកសទសជាំៃឿយជីវរិទាំងករមិរ

មូេោះ ៃ ៃិងករមិរជាៃ់ខពស់។ 

$0 
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ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់គឺការផ្ដេ់ការណងទាំណដ្េមិៃមាៃភាព្

អាសៃន  សដ្ើមបីព្ាាេ៖ 

 ជាំងឺសវជជសា្សត មឿយរំសព្ច ឬ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ (ត) 

 ការរងរបឿសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬ 

 សាថ ៃភាព្មឿយណដ្េររវួការការណងទាំភាៃ មៗ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ដ្ាំបូងអ្នកគឿរណរ

សាកេបងទទឿេវាព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏

សោយ អ្នកអាចសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ សៅសព្េណដ្េអ្នក

មិៃអាចសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញាៃ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងររួវាៃោក់កាំហិរចាំសពាេះសហរដ្ះអាសមរកិ ៃិង

ទឹកដ្ីរបស់សហរដ្ះអាសមរកិ។ 

$0 
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ការន្ងទចំ្បកខ ុ * 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររៀរពិ្ៃិរយណកវណននក ៃិងណវ៉ាៃតា

ជារបចាាំសរៀងរេ់ព្ីរឆ្ន ាំមតង។ ណកវកញ្ច ក់ណវ៉ាៃតាររួវាៃរ៉ា ប់រងសេើស

ពី្មឿយដ្ងជាសរៀងរេ់ពី្រឆ្ន ាំមតង របសិៃមាៃភាព្ចាាំាច់ខាងសវជជ

សា្សត ។ ណកវោក់កន ុងណននកអាចទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាថ ៃភាព្ចកខ ុ  ឬណននកណដ្េទទឿេាៃការ

ព្ាាេេអ របសសើសោយសរបើណកវោក់កន ុងណននកជាជាងសរបើណវ៉ាៃតា។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាសវជជបែឌ ិរសរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងសសវាកមមអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ

សរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ៃិងការព្ាាេជាំងឺ ៃិងការរងរបឿស

ណននក។ ឧទហរែ៍សៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងការព្ិៃិរយណននករបចាាំឆ្ន ាំ

សរមាប់អ្នកសកើរជាំងឺទឹកសនមណផ្អមចាំសពាេះអ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹក

សនមណផ្អម ៃិងការព្ាាេចាំសពាេះការចុេះសខទយនៃណននកណដ្េ

ទក់ទងៃឹងអាយុ។  

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើការររៀរពិ្ៃិរយជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក។ 

អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននករ ឿមមាៃ៖ 

 អ្នកណដ្េមាៃរបវរត ិរគៀសារមាៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក 

 អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

 ជៃជារិអាសមរកិ-អា្ហវ ិកណដ្េមាៃអាយសុេើសព្ី 50 ឆ្ន ាំ ៃិង

ចាស់ជាងសៃេះ និង 

 ជៃជារិអាសមរកិសអ្សា៉ោ ញណដ្េមាៃអាយុសេើសព្ី 65 ឆ្ន ាំ ឬ

ចាស់ជាងសៃេះ 

គសរមាងៃឹងររវួចាំណាយសេើណវ៉ាៃតា ឬណកវោក់កន ុងណននកមឿយគូរ 

បនទ ប់ព្ីការវេះការ់សឡើងាយណននកមដងៗ សៅសព្េសវជជបែឌ ិរស ក

បញ្ច ើេណកវោក់កន ុងណននក។ (របសិៃសបើអ្នកមាៃមាៃការវេះការ់

ណននកសឡើងាយព្ីរោច់ព្ីាន  

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទចំ្បកខ ុ * (ត) 

 អ្នកររួវណរទទឿេាៃណវ៉ាៃតាមឿយគូរ បនទ ប់ព្ីវេះការ់មតងៗ។ អ្នក

មិៃអាចទទឿេាៃណវ៉ាៃតាពី្រគូាៃសទ បនទ ប់ព្ីការវេះការ់សេើក

ទីព្ីរ សទេះបីជាអ្នកមិៃាៃទទឿេណវ៉ាៃតាមឿយគូរ បនទ ប់ព្ីការវេះ

ការ់សេើកដ្ាំបូងក៏សោយ។  

ការពិ្ៃិរយសមើេជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននកររវួាៃោក់កាំហិរររឹមមឿយ 

(1) កន ុងដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។  

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការណាត់ជឿរបែើមបីរ ក្ រជំងឺ “Medicare សូមសាា គមន៍” 

គសរមាងសៃេះរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare 

សូមសាវ គមៃ៍” មឿយដ្ង។ ការណារ់ជឿបសៃេះរ ឿមមាៃ៖  

 ការវាយរនមៃសុខភាព្របស់អ្នក 

 ការអ្ប់រ ំៃិងការព្ិសរាេះសយាបេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមបងាយ រណដ្េអ្នក

ររវួការ (ណដ្េរ ឿមមាៃការររៀរពិ្ៃិរយ ៃិងការចាក់ថាន ាំ) និង 

 ការបញ្ជ ើៃបៃតសរមាប់ការណងទាំសផ្សងសទៀរ របសិៃសបើអ្នកររួវ

ការវា។ 

ច្បំណំា៖ សយើងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare 

សូមសាវ គមៃ៍” កន ុងរយៈសព្េណរ 12 ណខ ដ្ាំបូងណដ្េអ្នកមាៃ 

Medicare Part B ប៉ោុសណាណ េះ។ សៅសព្េណដ្េអ្នកសធ្វ ើការណារ់ជឿប

អ្នក សូមរាប់ការយិាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកថាអ្នកចង់

សរៀបចាំសព្េណារ់ជឿបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare សូមសាវ គមៃ៍”។ 

$0 
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គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (LTSS) សរមាប់សមាជិកណដ្េររវួការសសវា

កមមទាំងសនេះ ៃិងមាៃេកខែៈរគប់រាៃ់សរមាប់ LTSS តាមរយៈ edohR  dnalsh dRheileh ។ អ្នករបណហេជា

ររវួចាំណាយសេើណផ្នកខៃ េះនៃនងៃសសវាកមម។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយ 

ចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

បសវាកមម 1TLL អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

ជំនឿយកន ុងការរស់បៅ* 

គសរមាងៃឹងងចាំណាយសេើសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយដ្េ់អ្នកកន ុងការរស់សៅ

កណៃៃងរស់សៅណដ្េមាៃជាំៃឿយ។ គសរមាងសៃេះរ៉ា ប់រងសេើករមិរនៃសសវា

កមមជាំៃឿយកន ុងការរស់សៅព្ីរករមិរ៖ ករមិរសសវាកមមមូេោះ ៃ ៃិង

ករមិរសសវាកមមេអ របសសើរ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាកមមអ្នតរកាលសហគមន៍ 

គសរមាងសៃេះៃឹងផ្តេ់សសវាកមមនន សដ្ើមបីជឿយអ្នកផ្លៃ ស់បត ើរពី្កណៃៃង ឬ

សាថ ប័ៃណងទាំមៃុសសចាស់សៅជាកណៃៃងណងទាំេកខែៈឯកជៃវញិ។ 

គសរមាងសៃេះក៏ៃឹងចាំណាយសេើការចាំណាយមឿយចាំៃឿៃសរមាប់ការរស់សៅ

មឿយដ្ង សដ្ើមបីជឿយអ្នកសរៀបចាំសគហោះ ៃឯកជៃមឿយ សៅសព្េអ្នកផ្លៃ ស់

សចញព្ីកណៃៃង ឬសាថ ប័ៃណងទាំមៃុសសចាស់។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនឿយសប្មារ់បពលថ្ងៃ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយសចេះជឿយខល េៃ

ឯង ៃិងទទឿេាៃជាំនញសងគម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនឿយការ្រ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន ដូ្ចជាការររៀរពិ្ៃិរយ 

មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ឬការបែត ុ េះបណាត េ សដ្ើមបីជឿយឱយអ្នកទទឿេាៃ ឬ

រកទការងារណដ្េទទឿេាៃរាក់កនរម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បម ា្េះ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមសមផ្ទេះ សដ្ើមបីជឿយបាំសព្ញភារៈកិចច

ទូសៅរបស់មាច ស់ផ្ទេះ ដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ ើបអាហារ ឬការណងទាំតាមផ្ទេះទូសៅ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាែឹកជញ្ជ ើនអាហារែល់ ា្េះ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើនងៃដ្ឹកជញ្ជ ើៃមហ ើបអាហារមឿយសព្េសរមាប់រ

យៈសព្េរាាំនងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍សៅដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 
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បសវាកមម 1TLL អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

ជំនឿយការន្ងទផំ្ទា ល់ែល េន* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃឿយកន ុងសកមមភាព្របចាាំនងៃសៅផ្ទេះ ឬសហ

គមៃ៍របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្ សហើយមិៃអាចសធ្វ ើ

សកមមភាព្ននសោយខល េៃឯងាៃ។ 

*តប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ប្រព័នធបឆ្ែ ើយតរនឹងភាពអាសននផ្ទា ល់ែល េន 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើឧបករែ៍សអ្ឡិចររៃិួក សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយទទឿេ

ាៃជាំៃឿយ សៅសព្េមាៃអាសៃន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ភារៈកិច្បាន្ងទលំកខណៈឯកជន 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការណងទាំបុគគេ ៃិងការណងទាំជាបៃតបនទ ប់

ណដ្េផ្តេ់សោយគិលាៃុបោះ យិកា ណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជា រសៅកន ុងផ្ទេះ

របស់អ្នក។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាសាត រនីតិសមបទ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមព្ាាេសោយចេន ព្ាាេ

តាមការរបកបវជិាជ ជីវៈ ព្ាាេការៃិយាយសោយមាៃឯកសទសសៅ

មជឈមែឌ េសាត រៃីរិសមបទសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

 គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយសរុបចាំៃឿៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន។ 

 គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជឿបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយចាំៃឿៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរតៃ៍

 វជិាជ ជីវៈ។ 

 គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជឿបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយចាំៃឿៃ 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេការៃិយាយ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនឿយតាម ា្េះ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន សដ្ើមបីជឿយអ្នកកន ុងសកមមភាព្

របចាាំនងៃកន ុងការរស់សៅកន ុងផ្ទេះផ្លទ េ់ខល េៃរបស់អ្នក ដូ្ចជាការសរៀៃរសបៀប

សរៀបចាំមហ ើបអាហារ ៃិងសធ្វ ើកិចចការផ្ទេះជាសដ្ើម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 111 ? 
 

បសវាកមម 1TLL អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ថ្ងែ 

ការន្ងទរំបណាដ េះអាសនន  

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណាត េះអាសៃន  

សៅសព្េបុគគេណដ្េណរងណរសមើេណងទាំអ្នកមិៃអាចផ្តេ់ការណងទាំាៃ។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

RIte @ Home (ការបរៀរច្បំការរស់បៅន្ែលមានជំនឿយ – ការរស់បៅរ ឿមគន ) 
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសសវាណងទាំផ្លទ េ់ខល េៃ ៃិងសសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េ

ផ្តេ់សោយអ្នកសមើេណងទាំណដ្េរស់សៅកន ុងផ្ទេះ។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

សសវាកមម ៃិងជាំៃឿយផ្លទ េ់ខល េៃ 

របសិៃសបើអ្នកររវួចុេះស ម្ េះកន ុងសសវាណងទាំខល េៃ គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 សសវាកមម បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់ណដ្េជឿយអ្នកឱយរស់សៅកន ុងសហ

គមៃ៍ 

 សសវាកមមនន សដ្ើមបីជឿយអ្នករគប់រគង ៃិងចាំណាយសេើសសវាកមមផ្លទ េ់

ខល េៃរបស់អ្នក 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ការបមើលន្ងមនុសេចាស់/មនុសេបពញបពញវយ័ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃឿយមិៃណមៃសវជជសា្សត  ៃិងជាំៃឿយណផ្នក

សងគមជាមឿយៃឹងសកមមភាព្របចាាំនងៃដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ ើបអាហារ ការ

សាកគក់ ៃិងការសដ្ើរទិញឥវា៉ា ៃ់។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានជំនញ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ។ 

*អាច្បតប្មួវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 112 ? 
 

E.  អ្តែប្របោជន៍ន្ែលទទឿលានរា៉ា រ់រងបៅខាងបប្ៅ Neighborhood INTEGRITY 

សសវាកមមខាងសរកាមមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ Neighborhood INTEGRITY សទ ប៉ោុណៃតអាចរកាៃតាមរ

យៈ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។ 

E1. ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំពី្កមម វធីិ្ណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយណាមឿយណដ្េទទឿេាៃការ

អ្ៃុញ្ជា រព្ី Medicare។ អ្នកមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ របសិៃសបើ

អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជសា្សត ណផ្នកណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នក

មាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis)។ សៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់

កាេចុងសរកាយ សហើយរំពឹ្ងថាអ្នកៃឹងមាៃជីវរិរស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមឿយណខ ឬរិចជាងសៃេះ។ អ្នកផ្តេ់

សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវា

សរៅបណាត ញ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងណផ្នក D នៃជាំពូ្កសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីសសវាអ្វ ីខៃ េះ

ណដ្េ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃជូៃ ខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំព្ុងទទឿេាៃសសវាណងទាំសរមាប់អ្នក

ជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ 

សប្មារ់បសវាន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ និងបសវាននន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part 

A ឬ B ន្ែលទក់ទងនឹងការវនិិច្បឆ ័យជាមុនថាអ្នកមានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ៖  

 អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយៃឹងសចញ វកិយយបររ Medicare សរមាប់ 

សសវាកមមរបស់អ្នក។ Medicare ៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ

ណដ្េទក់ទងៃឹងការវៃិិចឆ ័យជាមុៃថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ី

សរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សប្មារ់បសវាននន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B ន្ែលមិនទក់ទងនឹងការវនិិច្បឆ ័យជាមុនថាអ្នក

មានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ (បលើកន្លងន្តការន្ងទបំពលមានអាសនន  ឬការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់)៖ 

 អ្នកផ្តេ់សសវាៃឹងសចញ វកិយយបររ Medicare សរមាប់សសវាកមមរបស់អ្នក។ Medicare ៃឹងបង់នងៃសស

វាកមមណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ឬ B ។ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សប្មារ់ឱសងន្ែលអាច្បមានការធានរា៉ា រ់រងពីអ្តែប្របោជន៍ Medicare Part D ររស ់Neighborhood 

INTEGRITY៖ 

 ឱសងមិៃណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយទាំងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង

សរកាយ ៃិងគសរមាងរបស់សយើងកន ុងសព្េណរមឿយសទ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 5។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកររវួការការណងទាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ អ្នកគឿ រណរទូរសព្ទសៅ

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមម។ ការណងទាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង

សរកាយគឺជាការណងទាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis) 

របស់អ្នក។ អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-844-812-689 ៃិង 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 

រព្ឹកដ្េ់ 8 យប់ នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃ
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សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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អាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅ

នងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

E2.បសវាកមមមាត់បធ្មញ 

ការណងទាំមារ់សធ្មញជារបចាាំដូ្ចជាការសមាអ រ ការចាក់បាំសព្ញ ឬការោក់សធ្មញ ររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode 

Island Medicaid។ សប្មារ់បសវាកមមន្ងទមំាត់បធ្មញជាបទៀងទត់ សូមចូ្បលបៅជឿរអ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលទទឿល

យកបសវាកមម Rhode Island Medicaid និងបប្រើរ័ណណ សមាា ល់ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្ន

ក។ កន ុងករែីខៃ េះ សសវាណងទាំសធ្មញណដ្េររវួការ សដ្ើមបីព្ាាេជាំងឺ ឬរបឿសអាចររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង

ដូ្ចជាការណងទាំអ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ សូមទូរសព្ទសៅ 

Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711) របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើគសរមាង 
ឬ Rhode Island Medicaid រ៉ា ប់រងសេើសសវាសធ្មញណដ្េអ្នកររវួការ ឬរបសិៃសបើអ្នកររួវការជាំៃឿយកន ុងការណសវ ង
រកសព្ទយសធ្មញ។ 

E3. ការែឹកជញ្ជ ើនបពលន្ែលមិនមានអាសនន  

អ្នកអាចមាៃសិទធិទទឿេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃការ

បញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA សូមចូេសៅកាៃ់ការយិាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជា ែរបស់ 

RIPTA សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការយិាេ័យសសវាបសរមើអ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 

705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907 ។ សូមទូរសព្ទមក RIPTA តាមសេខ 1-401-784-9500 

(TTY: 1-800-745-5555) សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរកងុ RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid រ៉ា ប់រងសេើ

សសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ើៃសៅសព្ទយមិៃបនទ ៃ់ (NEMT) សរមាប់ការដ្ឹកដ្ឹកសៅណារ់ជឿបសព្ទយ សព្ទយសធ្មញ ឬការណារ់

ជឿបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ របសិៃសបើអ្នកររវួការសសវាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់ សូមសៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោ ង 5:00 រព្ឹក – 6:00 លាៃ ច ពី្នងៃចៃទ  – សុរក ឬគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ បៅបពលណាត់ជឿរបសវាកមម NEMT 

សូមបប្រើរ័ណណ សមាា ល់ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចកាំែរ់សព្េណារ់ជឿបសស

វាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសេខតាមអ្ៃឡាញ www.mtm-inc.net/rhode-island/ ផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំការដ្ឹកជញ្ជ ើៃណងទាំបនទ ៃ់ 24 សមា៉ោ ង កន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ ណារ់ជឿបមសធ្ាាយ

ដ្ឹកជញ្ជ ើៃសរមាប់ការណងទាំមិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់យា៉ោ ងសហាចណាស់ 48 សមា៉ោ ងមុៃសព្េណារ់ជឿប។ 

បៅទូរសពាណាត់ជឿរបៅថ្ងៃ៖ ប្រសិនបរើប្តវួការឲ្យែឹកបៅថ្ងៃ៖ 

ចៃទ  ព្ុធ្ 

អ្ងាគ រ រព្ហសបរិ៍ 

ព្ុធ្ សុរក សៅរ៍ ឬអាទិរយ 

រព្ហសបរិ៍ ចៃទ  

សុរក អ្ងាគ រ 
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E4. បសវាកមមតាម ា្េះសប្មារ់អ្នកន្ែលមានពិការភាពន្ ន្ករញ្ញា  និងការលូតលាស់ 

សសវាកមមតាមផ្ទេះសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃព្ិការភាព្ណផ្នកបញ្ជា  ៃិងការេូរលាស់ររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode 

Island Medicaid។ សៅទូរសព្ទសៅ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711) 

របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើសសវាកមមណដ្េអ្នកររវួការររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង ឬ Rhode Island 

Medicaid ឬអ្រ់។ 

E5. បសវាកមមរកាសែ ិរភាពកន ុង ា្េះ 

របសិៃសបើអ្នកាម ៃផ្ទេះសណមបង មាៃហាៃិន័យកន ុងការកាៃ យជាអ្នកាម ៃផ្ទេះសណមបង ឬការផ្លៃ ស់បត ើរពី្កណៃៃងណងទាំ

មៃុសសចាស់សៅសហគមៃ៍ អ្នករបណហេជាអាចទទឿេាៃសសវាកមមព្ី Rhode Island Medicaid សដ្ើមបីជឿយអ្នក

អ្ាំពី្បញ្ជា ទក់ទងៃឹងេាំសៅឋាៃ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ Rhode Island Medicaid 

រ៉ា ប់រង ឬរបសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមាៃការបញ្ជ ើៃបៃតសៅកមម វធីិ្សៃេះ សូមសៅទូរសព្ទសៅ Neighborhood 

INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។  

F. អ្តែប្របោជន៍ន្ែលមិនធានរា៉ា រ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY, Medicare ឬ 

Rhode Island Medicaid 

ណផ្នកសៃេះរាប់អ្នកពី្របសនទអ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េររវួាៃដ្កសចញសោយគសរមាង។ ាៃដ្កសចញមាៃៃ័យថា

គសរមាងមិៃចាំណាយសរមាប់អ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសៃេះសទ។ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ក៏មិៃបង់

នងៃឱយអ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសនេះណដ្រ។ 

បញ្ជ ីខាងសរកាមព្ែ៌នអ្ាំព្ីសសវាកមម ៃិងធារុមឿយចាំៃឿៃណដ្េមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសរកាម

េកខខែឌណាមឿយ ៃិងមឿយចាំៃឿៃសទៀរណដ្េររវួាៃដ្កសចញសោយគសរមាងណរកន ុងករែីខៃ េះប៉ោុសណាណ េះ។  

គសរមាងសៃេះៃឹងមិៃចាំណាយសេើអ្រថរបសយាជៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េមាៃរយកន ុងណផ្នកសៃេះ (ឬកណៃៃងសផ្សង

សទៀរសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិក) សេើកណេងណរសរកាមេកខខែឌជាក់លាក់ណដ្េាៃសរៀបរប់។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគឿរណរបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រង អ្នកអាចោក់ពាកយប

ែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

បណៃថមសេើការដ្កសចញ ឬការោក់កាំហិរសផ្សងៗណដ្េមាៃសរៀបរប់កន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ ធាតុ និងបសវា

កមមខាងបប្កាមមិនប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើងបឡើយ៖ 

 សសវាកមមររវួាៃចារ់ទុកថាមិៃមាៃេកខែៈ “សមសហរុផ្េ ៃិងចាាំាច់” សយាងសៅតាមសតង់ោររបស់ 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid សេើកណេងណរសសវាកមមទាំងសៃេះររវួាៃរយសៅកន ុងគសរមាង

របស់សយើងជាសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រង។ 

 ការព្ាាេណផ្នកសវជជសា្សត  ៃិងការព្ាាេសោយវេះការ់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ធារ ុៃិងឱសង សេើកណេងណរ

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare ឬសថ ិរសរកាមការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយ 

Medicare ឬសោយគសរមាងរបស់សយើង។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមសត ីព្ី

ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក។ ការព្ាាេ ៃិងធារុពិ្សសាធ្ៃ៍គឺជាធារុទាំងឡាយណដ្េមិៃររវួាៃ

ទទឿេយកជាទូសៅសោយសហគមៃ៍សវជជសា្សត ។ 

 ការព្ាាេសោយការវេះការ់សរមាប់ការធារ់ហឿសរបមាែ សេើកណេងណរសព្េណដ្េវាចាាំាច់ខាង

សវជជសា្សត  សហើយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ចាំណាយសេើសសវាសនេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 115 ? 
 

 សមាជិកភាព្ហារ់រាែ 

 បៃទប់ឯកជៃសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ សេើកណេងណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

 សមាភ រៈផ្លទ េ់ខល េៃសៅកន ុងបៃទប់របស់អ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ ដូ្ចជាទូរសព្ទ ឬ

ទូរទសសៃ៍។ 

 មាៃការគិរនងៃសសវាសោយបត ីរបព្ៃធ  ឬនដ្គូបដ ី/របព្ៃធ  អាណាព្ាាេ ឬអ្នករាំណាងរសបចាប់

របស់អ្នក។ 

 ៃីរិវធីិ្ ឬសសវាកមមបសងយ ើៃការសរជើសសរ ើស ឬសម ័រគចិរត (រប់បញ្ច ើេទាំងការសរមកទមៃៃ់ ការបែដ ុ េះ

សក់ ការសណមតងសនទ ការសណមតងអ្រតព្េកមម សាេបាំែងណកសមផសស ការរបឆ្ាំងៃឹងភាព្ចាស់ 

ៃិងការសណមតចផ្ល ើវចិរត) សេើកណេងណរកន ុងករែីចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត ។ 

 ការវេះការ់ណកសមផសស ឬការងារណកសមផសសសផ្សងសទៀរ សេើកណេងណរវាចាាំាច់សោយសារមាៃរបឿស

សោយនចដ្ៃយ ឬណកេមអណផ្នកណាមឿយនៃរងកាយណដ្េមិៃមាៃរទង់រទយររឹមររវួ។ សទេះជាយា៉ោ ង

ណាក៏សោយ គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការបសងយ ើរសុដ្ៃ់សឡើងវញិ បនទ ប់ព្ីវេះការ់យកសុដ្ៃ់

សចញ ៃិងចាំណាយសេើការព្ាាេសុដ្ៃ់សផ្សងសទៀរឱយររវួៃឹងវា។ 

 ការណងទាំព្ាាេ អ្ ឹងខនង សរៅព្ីការព្ាាេ អ្ ឹងខនងសោយនដ្រសបតាមសាេការែ៍ណែនាំនៃ

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់ Medicare។ 

 រទនប់សជើងព្ាាេ អ្ ឹង (Orthopedic shoes) េុេះរតាណររទនប់សជើងជាណផ្នកមឿយនៃណខសសជើង 

សហើយររវួាៃរប់បញ្ច ើេកន ុងរនមៃនៃណខសសជើង ឬរទនប់សជើងគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹក

សនមណផ្អម។ 

 ការវេះសចាេះភាន សពាក់ណកវណននកសោយកាាំរសម ី ការវេះការ់ LASIK ៃិងជាំៃឿយចកខ ុ វសិ័យសខទយដ្៏នទសទៀរ។  

 ៃីរិវធីិ្ប្ញ្ជច សការសធ្វ ើឱយណេងមាៃកូៃ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់ព្ៃារកាំសែើរណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ ។  

 សសវាកមមព្ាាេតាមធ្មមជារិ (Naturopath) (ការសរបើរាស់វធីិ្ព្ាាេណបបធ្មមជារិ ឬជាំៃឿស)។ 
 សសវាកមមររវួាៃផ្តេ់ជូៃអ្រីរយុទធជៃកន ុងមៃទ ីរកិចចការអ្រីរយុទធជៃ (Veterans Affairs,VA) 

។សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ សៅសព្េអ្រីរយុទធជៃទទឿេាៃសសវាកមមសព្េមាៃអាៃនសៅមៃទ ីរ

សព្ទយ VA សហើយមាៃការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ VA សយើងៃឹងសងរាក់ដ្េ់អ្រីរយុទធជៃសរមាប់

ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េារ់ាៃចាំណាយ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 116 ? 
 

ជំពូកទ ី5៖ ការទទឿលានឱសងតាមបវជជរញ្ញជ សប្មារ់អ្នកជងំឺសប្មាកបប្ៅ

មនា ីរបពទយររស់អ្នកតាមរយៈគបប្មាង 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះព្ៃយេ់ពី្វធិាៃននកន ុងការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

របស់អ្នក។ ទាំងសៃេះគឺជាឱសងណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកបងាគ ប់បញ្ជជ សរមាប់អ្នកណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីឱស

ងសាថ ៃ ឬតាមការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ។ ឱសងទាំងសៃេះរប់បញ្ច ើេទាំងឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការរគប់រគង

របស់ Medicare Part D ៃិង Medicaid ។ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

Neighborhood INTEGRITY ក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងដូ្ចខាងសរកាមផ្ងណដ្រ សបើសទេះបីឱសងទាំងសនេះៃឹង

មិៃររួវាៃពិ្ភាកទសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះក៏សោយ៖ 

 ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ។ ឱសងទាំងសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងឱសងមឿយចាំៃឿៃ

ណដ្េាៃផ្តេ់ឱយអ្នក សៅសព្េអ្នកសរមាកសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

 ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part B។ ឱសងទាំងសៃេះរ ឿមមាៃឱសងព្ាាេសោយសរបើ

សារធារុគីម ីការចាក់ថាន ាំមឿយចាំៃឿៃណដ្េររវួាៃផ្តេ់ឱយអ្នកកន ុងការណារ់ជឿបសៅការយិាេ័យ

ជាមឿយសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ៃិងឱសងណដ្េអ្នកររវួាៃផ្តេ់ឱយសៅគៃ ីៃិក

លាង្ម។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េឱសង Medicare Part B ររវួាៃធានរ៉ា ប់រង 

សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4។ 

 វធិានសប្មារ់ការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងអ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ 

គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃកន ុងណផ្នកសៃេះ។ 

 អ្នកររួវណរមាៃសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសចញសវជជបញ្ជជ ឱយអ្នក។ បុគគេសៃេះសរចើៃណរជា

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបំមរបស់អ្នក (primary care provider, PCP) ។វាក៏អាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សង
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 ជាទូសៅ អ្នកររវួណរសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 
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រ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

 របសិៃសបើឱសងសនេះមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ សយើងអាចៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះសោយ

ផ្តេ់ការសេើកណេងដ្េ់អ្នក។  

 សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រ 105 សដ្ើមបីសរៀៃអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង។ 

 ររវួណរសរបើឱសងរបស់អ្នកសរមាប់ការចងអ ុេបងាា ញព្ីការទទឿេយកតាមសវជជសា្សត ។ ការសធ្វ ើណបប

សៃេះមាៃៃ័យថាការសរបើរាស់ឱសងររវួាៃយេ់រព្មសោយរដ្ះាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង ឬាាំរទ

សោយឯកសារសយាងសវជជសា្សតជាក់លាក់។ “ការចងអ ុេបងាា ញព្ីការទទឿេយកតាមសវជជសា្សត ” ររវួ 

ាៃកាំែរ់ៃិយមៃ័យថាជាការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យណដ្េររវួាៃអ្ៃុម័រសរកាមចាប់ចាំែីអាហារសហ
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A1. ការរំបពញបវជជរញ្ញជ ររស់អ្នកបៅឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ 

កន ុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងររួវចាំណាយសេើសវជជបញ្ជជ  លុេះប្តាន្តសវជជបញ្ជជ ទាំងសនេះររវួាៃបាំសព្ញសៅ

តាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាង។ ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាហាងេក់ឱសងណដ្េាៃយេ់រព្ម

បាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់គសរមាងសមាជិករបស់សយើង។ អ្នកអាចសៅរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញណាមឿយ

របស់សយើងាៃ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ សូម

ចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A2. ការបប្រើប្ាស់រ័ណណ សមាា លស់មាជិកបៅបពលអ្នករំបពញបវជជរញ្ញជ  

សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក សូមរ ា្ ញរណណ សមាា ល់សមាជិកររស់អ្នកសៅឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់អ្ន

ក។ ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញៃឹងសចញវកិយយបររគសរមាងសរមាប់ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង

របស់អ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកប័ែណ សមាគ េ់សមាជិកតាមខល េៃសទ សៅសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក សូមសសន ើ

ឱយឱសងសាថ ៃសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃចាាំាច់។ 

ប្រសិនបរើឱសងសាែ នមិនអាច្បទទឿលានព័ត៌មានចាាំច្ប់បទ អ្នកអាច្បនឹងប្តវួរង់ថ្ងែបវជជរញ្ញជ បពញ បៅបពល

អ្នកបប្ជើសយកឱសងសាែ នបនេះ។ បនទ ប់មក អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចបង់

នងៃឱសងសៃេះសទ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកភាៃ មៗ។ សយើងៃឹងសធ្វ ើអ្វ ីណដ្េសយើងអាចសធ្វ ើាៃ 

សដ្ើមបីជឿយសលាកអ្នក។ 

 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ពី្រសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវញិ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

 របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការបាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ  អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវា

បសរមើសមាជិក។  

A3. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកច្បង់ផ្ទែ ស់រត ើរបៅឱសងសាែ នកន ុងរណាត ញប្េង 

របសិៃសបើអ្នកផ្លៃ ស់បត ើរឱសងសាថ ៃ សហើយររវួការការបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សឡើងវញិ អ្នកអាចអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសរ

សសរសវជជបញ្ជជ ងមីព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា ឬ សសន ើសុាំឱយឱសងសាថ ៃរបស់អ្នកសផ្ទរសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃងមី របសិៃសបើ សៅ

សេ់ការបាំសព្ញសឡើងវញិសទៀរ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការផ្លៃ ស់បត ើរឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញរបស់អ្នក អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវា

បសរមើសមាជិក។  

A4. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើឱសងសាែ នររស់អ្នកចាកបច្បញពីរណាត ញ 

របសិៃសបើឱសងសាថ ៃណដ្េអ្នកសរបើចាកសចញព្ីបណាត ញរបស់គសរមាង អ្នកៃឹងររវួណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត

ញងមី។ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញងមី អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ ចូេ

សមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 111 ? 
 

A5. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែ នឯកបទស 

ជឿៃកាេ សវជជបញ្ជជ ររវួណរបាំសព្ញសៅឱសងសាថ ៃឯកសទស។ ឱសងសាថ ៃឯកសទសរ ឿមមាៃ៖ 

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់ការព្ាាេសោយការព្យៀ រសសរ៉ាមូសៅផ្ទេះ។  

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងដ្េ់អ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ដូ្ចជាមៃទ ីរណងទាំ

មៃុសសចាស់ជាសដ្ើម។  

o ជាធ្មមតា កណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងមាៃឱសងសាថ ៃផ្លទ េ់ខល េៃរបស់ព្ឿកសគ។ របសិៃសបើអ្នក

ជាអ្នករស់សៅកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង សយើងររួវណរធានថាអ្នកអាចទទឿេាៃឱសង

ណដ្េអ្នកររួវការសៅតាមឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងសនេះ។  

o របសិៃសបើឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកមិៃមាៃសៅកន ុងបណាត ញ

របស់សយើងសទ ឬអ្នកមាៃការេាំាកកន ុងការទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងរបស់អ្នកសៅ

កណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

 ឱសងសាថ ៃណដ្េបសរមើសសវាសុខភាព្/ឥណាឌ /កុេសមព ័ៃធ /កមម វធីិ្សុខភាព្ឥណាឌ ទីរកងុ។ សេើក

ណេងណរសថ ិរកន ុងភាព្មាៃអាសៃន  មាៃណរជៃជារិសដ្ើមអាសមរកិាាំង ឬជៃជារិសដ្ើមអាឡាសាយ

សទណដ្េអាចសរបើឱសងសាថ ៃទាំងសៃេះាៃ។  

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណដ្េររមួវឱយមាៃការចារ់ណចង ៃិងការណែនាំព្ិសសសអ្ាំព្ីការ

សរបើរាស់ឱសងទាំងសនេះ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃឯកសទស អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ សូមចូេ

សមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A6.ការបប្រើប្ាស់បសវាកមមរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត បែើមបីទទឿលានឱសងររស់អ្នក 

សរមាប់របសនទឱសងមឿយចាំៃឿៃ អ្នកអាចសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកន ុងបណាត ញរបស់គសរមាង។ ជា

ទូសៅ ឱសងណដ្េមាៃតាមរយៈការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររគឺជាឱសងណដ្េអ្នកសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថ ៃភាព្

សុខភាព្រុាំនរ៉ា ឬយូរអ្ណងវង។  

សសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់គសរមាងរបស់សយើង អ្ៃុញ្ជា រឱយ អ្នកបញ្ជជ ទិញ សរមាប់ការផ្គរ់ផ្គង់ាៃ

រហូរដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ ។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ មាៃរាក់សងរណដ្េររួវបង់ដូ្ចាន ៃឹងការផ្គរ់ផ្គង់រ

យៈសព្េមឿយណខណដ្រ។ 

ការរំបពញបវជជរញ្ញជ តាមសំរុប្ត 

សដ្ើមបីទទឿេាៃ ទរមង់ណបបបទបញ្ជជ ទិញ ៃិង ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ តាមសាំបុររ៖ 

 ចូេសមើេសគហទាំព័្របញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ សហើយចុេះស ម្ េះតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅ 

www.caremark.com/mailservice 

 ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 111 ? 
 

ជាធ្មមតា សវជជបញ្ជជ ណដ្េបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររៃឹងបញ្ជ ើៃមកដ្េ់អ្នកកន ុងសព្េ 7- 10 នងៃនៃនងៃសធ្វ ើការ។ 

របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ ណដ្េបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់អ្នកររួវាៃព្ៃារសព្េ សហើយអ្នកររួវការការផ្គរ់ផ្គង់

បនទ ៃ់ព្ីឱសងសាថ ៃេក់រយ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីជឿយកន ុងការសសន ើសុាំការបដ្ិសសធ្។  

ែំបណើរការរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត 

សសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររមាៃៃីរិវធីិ្សផ្សងៗាន សរមាប់សវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទឿេាៃពី្អ្នក សវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េ

ទទឿេាៃសោយផ្លទ េ់ព្ីការយិាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក សហើយបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ណដ្េបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ

របស់អ្នកសឡើងវញិ៖ 

1. បវជជរញ្ញជ ងមីន្ែលឱសងសាែ នទទឿលានពីអ្នក 

ឱសងសាថ ៃៃឹងបាំសព្ញ ៃិងសចញសវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទឿេាៃព្ីអ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

2. បវជជរញ្ញជ ងមីន្ែលឱសងសាែ នទទឿលានបាយផ្ទា ល់ពីការោិល័យអ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នក 

ឱសងសាថ ៃៃឹងបាំសព្ញ ៃិងសចញសវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទឿេាៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សោយ

មិៃចាាំាច់សាកសឿ រអ្នកជាមុៃ របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកាៃសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររជាមឿយៃឹងគសរមាងសៃេះកាេពី្មុៃ ឬ  

 អ្នកចុេះស ម្ េះសរមាប់ការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកទទឿេសោយផ្លទ េ់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

ណងទាំសុខភាព្។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗទាំងអ្ស់សោយសវ ័យរបវរត ិសៅ

សព្េសៃេះ ឬសៅសព្េណាមឿយសោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-268-1908។  

របសិៃសបើអ្នកាៃសរបើការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកាេព្ីមុៃ សហើយមិៃចង់ឱយឱសងសាថ ៃបាំសព្ញ 

ៃិងដ្ឹកជញ្ជ ើៃសវជជបញ្ជជ ងមីៃីមឿយៗសោយសវ ័យរបវរត ិ សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំសោយ សៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-844-268-1908។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃធាៃ ប់សរបើការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់សយើងសទ ៃិង/ឬសសរមចចិរតបញ្ឈប់ការ

បាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ងមីសោយសវ ័យរបវរត ិ ឱសងសាថ ៃៃឹងទក់ទងអ្នករេ់សព្េណដ្េទទឿេាៃសវជជបញ្ជជ ងមី

ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ថាសរើអ្នកចង់ឱយបាំសព្ញឱសង ៃិងដ្ឹកជញ្ជ ើៃឱសង

សនេះភាៃ មៗឬសទ។  

 ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវឱកាសសដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាឱសងសាថ ៃកាំពុ្ងផ្ដេ់ឱសង

ររឹមររួវ (រ ឿមទាំងកមាៃ ាំង បរមិាែ ៃិងទរមង់របូភាព្) សហើយសបើចាាំាច់ អាចឱយអ្នកេុបសចាេ 

ឬព្ៃារសព្េការបញ្ជជ ទិញ មុៃសព្េមាៃការដ្ឹកជញ្ជ ើៃ។  

 ជាការសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្នកររវួស ៃ្ ើយរបរេ់សព្េណដ្េឱសងសាថ ៃទក់ទងមកអ្នក សដ្ើមបីឱយ

ព្ឿកសគដ្ឹងថាររវួសធ្វ ើអ្វ ីជាមឿយសវជជបញ្ជជ ងមី ៃិងការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកន ុងការដ្ឹក

ជញ្ជ ើៃណាមឿយ។ 

សដ្ើមបីផ្លដ ច់សចញព្ីការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗសវ ័យរបវរត ិ ណដ្េអ្នកាៃទទឿេសោយផ្លទ េ់ព្ីការយិាេ័យ

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈ ការសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់

សេខ 1-844-268-1908។  

3. ការរំបពញបឡើងវញិបលើបវជជរញ្ញជ ន្ែលរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 112 ? 
 

សរមាប់ការបាំសព្ញថាន ាំសឡើងវញិ សូមទក់ទងឱសងសាថ ៃរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 15 នងៃមុៃសព្េអ្នក

គិរថាឱសងណដ្េអ្នកមាៃៃឹងររវួអ្ស់ សដ្ើមបីរាកដ្ថាការបញ្ជជ ទិញបនទ ប់របស់អ្នកររវួាៃដ្ឹក

ជញ្ជ ើៃសៅអ្នកទៃ់សព្េសវលា។ 

ដូ្សចនេះឱសងសាថ ៃអាចទក់ទងអ្នក សដ្ើមបីបញ្ជជ ក់ព្ីការបញ្ជជ ទិញរបស់អ្នក មុៃសព្េដ្ឹកជញ្ជ ើៃ 

សូមរាកដ្ថាររវួរាប់ឱសងសាថ ៃៃូវមសធ្ាាយេអបាំផ្ុរសដ្ើមបីទក់ទងអ្នក។ អ្នកអាចសធ្វ ើ

បចច ុបបៃនភាព្ព័្រ៌មាៃសៃេះសោយសៅសៅសេខ 1-844-268-1908 ឬចូេសមើេសគហទាំព័្រ 

www.caremark.com។  

A7. ការទទឿលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរយៈបពលន្វង 

អ្នកអាចទទឿេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវងកន ុងបញ្ជ ីឱសងគសរមាងរបស់សយើង។ ឱសងណងទាំគឺជាថាន ាំ

ណដ្េអ្នកសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្រុាំនរ៉ា ឬយូរអ្ណងវង។  

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញមឿយចាំៃឿៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទឿេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង។ ការផ្គរ់

ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃមាៃរាក់សងរណដ្េររវួបង់ដូ្ចាន ៃឹងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េមឿយណខណដ្រ។ បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នក

ផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ រាប់អ្នកថាសរើឱសងសាថ ៃណាខៃេះណដ្េអាចផ្ដេ់ការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង

ដ្េ់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកសដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថម។ 

ចាំសពាេះរបសនទឱងមឿយចាំៃឿៃ អ្នកអាចសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាង សដ្ើមបី

ទទឿេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកខាងសេើ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវា

កមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ។ 

A8. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែ នន្ែលមិនមានបៅកន ុងរណាត ញររស់គបប្មាង 

ជាទូសៅ សយើងបង់នងៃឱសងណដ្េាៃបាំសព្ញសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញណរសៅសព្េណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើឱស

ងសាថ ៃកន ុងបណាត ញប៉ោុសណាណ េះ។ សយើងមាៃឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង ណដ្េ

អ្នកអាចទទឿេាៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញរបស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង។ 

សយើងៃឹងបង់នងៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញកន ុងករែីដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ទីភាន ក់ងាររគប់រគងសរាេះអាសៃនសហព្័ៃធ  (Federal Emergency Management 

Agency,FEMA) ាៃរបកាសអាសៃន  

 ការព្ាាេជាំងឺ សៅសព្េសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់គសរមាង ប៉ោុណៃត សៅសហ

រដ្ះអាសមរកិណដ្េមិៃមាៃឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ។ 

កន ុងករែីទាំងសៃេះ សូមពិ្ៃិរយសមើេជាមុៃជាមឿយណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើមាៃឱសងសាថ ៃ

កន ុងបណាដ ញសៅណកបរសនេះឬអ្រ់។ 

A9. រង់ឲ្យអ្នកវញិ ប្រសិនបរើអ្នករង់ថ្ងែបលើបវជជរញ្ញជ  

របសិៃសបើអ្នកររវួណរសរបើឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ ជាទូសៅអ្នកៃឹងររួវចាំណាយនងៃទ ាំងរសងុ សៅសព្េអ្នកទទឿេ

ាៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីបញ្ជា សៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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B. រញ្ជ ីឱសងររស់គបប្មាង 

គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងររវួាៃសរជើសសរ ើសសោយគសរមាងសោយមាៃជាំៃឿយពី្រកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិងឱសងការ ើ។ 

បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវធិាៃណាមឿយណដ្េអ្នកររួវអ្ៃុវរត សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសងរបស់អ្ន

ក។ 

ជាទូសៅសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃណដ្េាៃ

ព្ៃយេ់សៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះ។ 

B1.ឱសងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

បញ្ជ ីឱសងរ ឿមមាៃឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការធានរ៉ា ប់រង Medicare Part D ៃិងឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  ៃិង

ាម ៃសវជជបញ្ជជ មឿយចាំៃឿៃ ៃិងធារុណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicaid របស់អ្នក។ 

បញ្ជ ីឱសងរ ឿមមាៃទាំងឱសងណដ្េមាៃយីសហា ឧទហរែ៍ Synthroid® ៃិងឱសងទូសៅ ឧទហរែ៍ 

levothyroxine។ ឱសងទូសៅមាៃសរគឿងផ្ស ាំសកមមដូ្ចាន ៃឹងឱសងមា៉ោ កយីសហាណដ្រ។ ជាទូសៅ ឱសងទាំងសនេះ

មាៃរបសិទធភាព្េអ ដូ្ចជាថាន ាំណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហាណដ្រ សហើយជាធ្មមតាចាំណាយរិចជាង។  

គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ា ប់រងសេើឱសង ៃិងផ្េិរផ្េណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ មឿយចាំៃឿៃផ្ងណដ្រ។ ឱសងណដ្េាម ៃ

សវជជបញ្ជជ មឿយចាំៃឿៃមាៃរនមៃធូ្រនងៃ ជាងឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  សហើយមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ផ្ងណដ្

រ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

B2.  វធីិ្ន្សា ងរកឱងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងឬអ្រ់ អ្នកអាច៖ 

 ចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់គសរមាងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ បញ្ជ ីឱសងសៅសេើ

សគហទាំព្័រណរងណរជាបញ្ជ ីមាៃបចច ុបបៃនភាព្ងមីបាំផ្ុរ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីរកសមើេថាសរើឱងមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង

របស់គសរមាងឬអ្រ់ ឬសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃបញ្ជ ី។ 

B3. ឱសងន្ែលមិនមានបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

គសរមាងសៃេះមិៃរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំងអ្ស់សទ។ ឱសងមឿយចាំៃឿៃមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ 

ព្ីសរពាេះចាប់មិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងសនេះសទ។ កន ុងករែីសផ្សងសទៀរ សយើងាៃសសរមច

ចិរតមិៃបញ្ច ើេឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ។ 

Neighborhood INTEGRITY ៃឹងមិៃបង់នងៃសេើឱសងណដ្េមាៃកន ុងណផ្នកសៃេះសទ។ ឱសងទាំងសៃេះសៅថាឱសង

ន្ែលមិនរារ់រញ្ច ើល។ របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃសវជជបញ្ជជ ថាន ាំណដ្េមិៃរប់បញ្ច ើេអ្នកររវួណរបង់រាក់សោយខល េៃ

ឯង។ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគឿរណរបង់នងៃឱសងណដ្េមិៃរប់បញ្ច ើេសោយសារណរករែីរបស់អ្នក អ្នកអាច

ោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 

9)។ 

សៃេះគឺជាវធិាៃទូសៅចាំៃឿៃបីសរមាប់ថាន ាំណដ្េមិៃរប់បញ្ច ើេ៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 114 ? 
 

1. គសរមាងធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងសេើឱសងសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ (ណដ្េរ ឿមបញ្ច ើេឱ

សង Part D ៃិង Medicaid) មិៃអាចបង់នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េៃឹងររួវាៃរ៉ា ប់រងរ ឿចសហើយសៅ

សរកាម Medicare Part A ឬ Part B។ ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part A ឬ Part B ររវួាៃ

ធានរ៉ា ប់រងសោយ Neighborhood INTEGRITY សោយឥរគិរនងៃ ប៉ោុណៃតឱសងទាំងសនេះមិៃររវួ

ាៃចារ់ទុកជាណផ្នកមឿយនៃអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងណដ្េររវួាៃសចញសវជជបញ្ជជ ឱយអ្នកជាំងឺមិៃ

សរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

2. គសរមាងរបស់សយើងមិៃអាចរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េាៃទិញឱសងសៅសរៅសហរដ្ះអាសមរកិ ៃិងទឹក

ដ្ីរបស់ខល េៃសទ។ 

3. ការសរបើរាស់ឱសងររវួណរមាៃការយេ់រព្មពី្រដ្ះាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង ឬាាំរទសោយឯក

សារសយាងសវជជសា្សតជាក់លាក់ណដ្េជាការព្ាាេសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក។ អ្នកផ្តេ់សសវារបស់

អ្នករបណហេជាសចញសវជជបញ្ជជ ឱសងមឿយចាំៃឿៃ សដ្ើមបីព្ាាេសាថ ៃភាព្របស់អ្នក សទេះបីជាវាមិៃ

ររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយព្ាាេសាថ ៃភាព្សនេះក៏សោយ។ សគសៅថាការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃ

ការបិទសាៃ ក។ ជាធ្មមតា គសរមាងរបស់សយើងមិៃរ៉ា ប់រងសេើឱសង សៅសព្េណដ្េឱសងទាំងសនេះររវួ

ាៃសចញសវជជបញ្ជជ សរមាប់ការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃការបិទសាៃ ក។ 

តាមចាប់ របសនទឱសងណដ្េាៃរយខាងសរកាមមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រសោយ Medicare ឬ Medicaid សទ។  

 ឱសងណដ្េររវួាៃសរបើ សដ្ើមបីផ្សព្វផ្ទយភាព្មាៃកូៃ 

 ឱសងណដ្េររវួាៃសរបើសរមាប់សាេបាំែងណកសមផសស ឬសដ្ើមបីផ្សព្វផ្ទយការបែដ ុ េះសក់ 

 ឱសងណដ្េររវួាៃសរបើសរមាប់ព្ាាេការខូចមុខងារផ្ល ើវសនទ ឬងាប់េិងគដូ្ចជា Viagra®, 

Cialis®, Levitra® ៃិង Caverject® 

 ឱសងព្ាាេអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសៅសព្េណដ្េរកមុហ ុៃណដ្េផ្េិរឱសងៃិយាយ

ថាអ្នកររវួណរមាៃការសធ្វ ើសរសត  ឬផ្ដេ់សសវាកមមសោយព្ឿកសគ 

B4. ថាន ក់ថ្នរញ្ជ ីឱសង 

ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកន ុងថាន ក់មឿយកន ុងចាំសណាមថាន ក់ទ ាំង 3។ 

ថាន ក់គឺជារកមុថាន ាំណដ្េមាៃរបសនទដូ្ចាន ជាទូសៅ (ឧទហរែ៍ ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា ឱសងទូសៅ ឬឱស

ងណដ្េាម ៃសវជបញ្ជជ )។  

 ថាន ក់ទី 1 រ ឿមមាៃឱសងទូសៅ 

 ថាន ក់ទី 2 រ ឿមមាៃឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា 

 ថាន ក់ទី 3 រ ឿមមាៃឱសងណដ្េមិៃណមៃជាសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare ៃិងឱសងណដ្េាម ៃសវជជ

បញ្ជជ  (over-the-counter,OTC)  

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើ ឱសងរបស់អ្នកសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមឿយ សូមរកសមើេឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង។ 

ជាំពូ្កទី 6 រាប់ពី្ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េអ្នកររវួបង់សរមាប់ឱសងកន ុងថាន ក់ៃីមឿយៗ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 115 ? 
 

C. ន្ែនកំណត់បលើឱសងមឿយច្បំនឿន 

សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ មឿយចាំៃឿៃ  វធិាៃពិ្សសសកាំែរ់ពី្រសបៀប ៃិងសព្េណាណដ្េគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើ

ឱសងទាំងសនេះ។ ជាទូសៅ  វធិាៃរបស់សយើងសេើកទឹកចិរតអ្នកឱយទទឿេឱសងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់សាថ ៃ

ភាព្សវជជសា្សត របស់អ្នក សហើយមាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្។ សៅសព្េណដ្េឱសងណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្ រនមៃ

ធូ្រនងៃៃឹងមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចៃឹងឱសងណដ្េមាៃរនមៃនងៃជាងណដ្រ គសរមាងរំព្ឹងថាអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក

ៃឹងសចញសវជជបញ្ជជ ឱសងណដ្េមាៃរនមៃធូ្រនងៃ។ 

ប្រសិនបរើវធិានពិបសសសប្មារ់ឱសងររស់អ្នក ជាធ្មមតាវាមានន័យថាអ្នក ឬអ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នកនឹងប្តវួ

ចាត់វធិានការរន្នែម បែើមបីឱយបយើងរា៉ា រ់រងបលើឱសង។ ឧទហរែ៍ អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នករបណហេជាររវួរាប់

សយើងពី្ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យរបស់អ្នក ឬផ្តេ់េទធផ្េនៃការសធ្វ ើសរសត្មជាមុៃ។ របសិៃសបើអ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សស

វារបស់អ្នកគិរថាវធិាៃរបស់សយើងមិៃគឿរអ្ៃុវរតចាំសពាេះសាថ ៃភាព្របស់អ្នកសទ អ្នកគឿ រណរសសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេ

ង។ សយើងអាច ឬអាចៃឹងមិៃយេ់រព្មអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសរបើឱសងសោយមិៃចាាំាច់ចារ់វធិាៃការបណៃថម។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

1. ការាក់កំហិតបលើការបប្រើប្ាស់ឱសងមានមា កយីបហា បៅបពលមានកំន្ណឱសងទូបៅ 

ជាទូសៅ ឱសងទូសៅមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ៃឹងឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា សហើយជាធ្មមតា

ចាំណាយរិចជាង។ កន ុងករែីភាគសរចើៃ របសិៃសបើ មាៃកាំ ណែឱសងទូសៅណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា ឱ

សងសាថ ៃកន ុងបណាត ញរបស់សយើងៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវកាំ ណែឱសងទូសៅ។  

 ជាធ្មមតា សយើងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហាសទ សៅសព្េមាៃកាំ ណែឱស

ងទូសៅ។  

 សទេះបីជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក ាៃរាប់សយើងព្ីសហរុផ្េសវជជ

សា្សតថាទាំងឱសងទូសៅ ៃិងឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរមិៃមាៃរបសិទធភាព្

សរមាប់អ្នកសទ សនេះសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា។  

2. ការទទឿលានការអ្នុញ្ញា តពីគបប្មាងជាមុន 

សរមាប់ឱសងមឿយចាំៃឿៃ អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររួវណរទទឿេាៃការយេ់រព្មព្ី 

Neighborhood INTEGRITY មុៃសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទឿេ

ាៃការអ្ៃុញ្ជា រសទ Neighborhood INTEGRITY មិៃអាចរ៉ា ប់រងសេើឱសងាៃសទ។ 

3. សាកលបងបប្រើឱសងប្េងជាមុនសិន 

ជាទូសៅ គសរមាងចង់ឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសងណដ្េមាៃរនមៃធូ្រនងៃ (ណដ្េសរចើៃណរមាៃរបសិទធ

ភាព្) មុៃសព្េគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េនងៃជាង។ ឧទហរែ៍ របសិៃសបើឱសង A ៃិងឱសង B  

ព្ាាេសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ដូ្ចាន  សហើយឱសង A ចាំណាយរិចជាងឱសង B សនេះគសរមាងអាច

ររមួវឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសង A ជាមុៃសិៃ។  

របសិៃសបើឱសង A មិៃមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នកសទ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសង B។ សគ

សៅថាការព្ាាេជាជាំហាៃៗ។ 

4. ន្ែនកំណត់ថ្នររមិាណ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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សរមាប់ឱសងមឿយចាំៃឿៃ សយើងោក់ករមិរបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ សគសៅថាណដ្ៃ

កាំែរ់នៃបរមិាែ។ ឧទហរែ៍ គសរមាងអាចោក់ករមិរចាំៃឿៃឱសងណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃរេ់

សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើវធិាៃណាមឿយខាងសេើររួវអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសងណដ្េអ្នកសរបើ ឬចង់សរបើ សូមព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱស

ង។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃងមីៗបាំផ្ុរ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក ឬព្ិៃិរយសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង

តាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

D. មូលបហតុន្ែលឱសងររស់អ្នកអាច្បនឹងមិនប្តវួានធានរា៉ា រ់រង 

សយើងព្ាយាមសធ្វ ើឱយការរ៉ា ប់រងឱសងរបស់អ្នកដ្ាំសែើរការេអសរមាប់អ្នក ប៉ោុណៃត សព្េខៃេះឱសងអាចមិៃររវួាៃ

ធានរ៉ា ប់រងតាមរសបៀបណដ្េអ្នកចង់ាៃសនេះសទ។ ឧទហរែ៍៖ 

 ឱសងណដ្េអ្នកចង់សរបើមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសនេះសទ។ ឱសងសៃេះរបណហេជា

មិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ។ កាំ ណែឱសងទូសៅអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃតកាំ ណែឱសង

មា៉ោ កយីសហាណដ្េអ្នកចង់សរបើមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសទ។ ឱសងអាចៃឹងងមី សហើយសយើងមិៃ

ទៃ់ាៃពិ្ៃិរយសមើេវាសឡើងវញិសៅសឡើយ សដ្ើមបីធានសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្។ 

 ឱសងររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃតមាៃវធិាៃពិ្សសស ឬណដ្ៃកាំែរ់សេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់

ឱសងសនេះ។ ដូ្ចណដ្េាៃព្ៃយេ់សៅកន ុងណផ្នកខាងសេើ ឱសងមឿយចាំៃឿៃណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ

គសរមាងមាៃវធិាៃណដ្េកាំែរ់ការសរបើរាស់របស់ព្ឿកសគ។ កន ុងករែីខៃ េះ អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជ

បញ្ជជ របស់អ្នករបណហេជាចង់សសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេងចាំសពាេះវធិាៃសនេះ។ 

មាៃកិចចការជាសរចើៃណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើឱសងរបស់អ្នកមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងតាមរសបៀប

ណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ 

D1. ការទទឿលានការ ា្ត់ ា្ង់របណាត េះអាសនន  

កន ុងករែីមឿយចាំៃឿៃ គសរមាងអាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាត េះអាសៃន  សៅសព្េឱសងមិៃមាៃសៅ

កន ុងបញ្ជ ីឱសង ឬសៅសព្េណដ្េមាៃការោក់ករមិរតាមមសធ្ាាយមឿយចាំៃឿៃ។ ការសធ្វ ើណបបសៃេះផ្តេ់សព្េ

សវលាឱយអ្នកៃិយាយជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំពី្ការទទឿេាៃឱសងសផ្សង ឬសសន ើសុាំគសរមាងសដ្ើមបីរ៉ា ប់រង

សេើឱសង។ 

បែើមបីទទឿលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរបណាដ េះអាសនន  អ្នកប្តវួន្តរំបពញតាមវធិានទងំពីរខាងបប្កាម៖ 

1. ឱសងណដ្េអ្នកាៃឹងកាំព្ុងសរបើ៖ 

 ណេងសថ ិរសៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសទៀរសហើយ ឬ 

 មិៃណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង ឬ 

 ឥឡួវសៃេះររួវាៃោក់ករមិរសៅកន ុងវធីិ្មឿយចាំៃឿៃ។ 

2. អ្នកររួវណរសថ ិរកន ុងសាថ ៃភាព្មឿយកន ុងចាំសណាមសាថ ៃភាព្ទាំងសៃេះ៖ 

 អ្នកសថ ិរសៅកន ុងគសរមាងកាេពី្ឆ្ន ាំមុៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាដ េះអាសៃន របស់អ្នក កន ុងអ្ំឡុងរយៈបពល 90 ថ្ងៃ 

ែំរូងថ្នឆ្ន ំប្រតិទិន។  

o ការផ្គរ់ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនសៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូរដ្េ់៖ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកន ុងកណៃៃង

ណងទាំរយៈសព្េណវង 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ របសិៃសបើអ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរ

យៈសព្េណវង ៃិង 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicaid។  

o របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវួាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ សយើងៃឹង

អ្ៃុញ្ជា រឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើងវញិសរចើៃដ្ងរហូរដ្េ់ចាំៃឿៃសរបើឱសងអ្រិបរមា 30 នងៃ។ 

អ្នកររួវណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ។ 

o ឱសងសាថ ៃណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែរិចរឿច

កន ុងសព្េណរមឿយ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជេះខាជ យ។ 

 អ្នកគឺជាអ្នកងមីចាំសពាេះគសរមាង។ 

o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាដ េះអាសៃន របស់អ្នក ឱសងរបណាដ េះអាសននររស់

អ្នក កន ុងអ្ំឡុងបពល 90 ថ្ងៃែំរូងថ្នសមាជិកភាពររស់អ្នកបៅកន ុងគបប្មាង។  

o ការផ្គរ់ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនសៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូរដ្េ់៖ 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈ

សព្េណវង 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ របសិៃសបើអ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េ

ណវង ៃិង 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicaid។ 

o របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវួាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ សយើងៃឹង

អ្ៃុញ្ជា រឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើងវញិសរចើៃដ្ងរហូរដ្េ់រយៈសព្េអ្រិបរមា 30 នងៃនៃឱ

សង Part D ឬការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃនៃឱសងណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicaid។ 

អ្នកររួវណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ។ 

o ឱសងសាថ ៃណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែរិចរឿច

កន ុងសព្េណរមឿយ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជេះខាជ យ។ 

 អ្នកសថ ិរសៅកន ុងគសរមាងសរចើៃជាង 90 នងៃសហើយរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង សហើយ

ររវួការការផ្គរ់ផ្គង់ភាៃ មៗ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 118 ? 
 

o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ មឿយ ឬរិចជាងសៃេះ របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់

អ្នកររួវាៃសរសសរសរមាប់ចាំៃឿៃនងៃរិចជាងសៃេះ។ សៃេះគឺជាការបណៃថមសៅៃឹងការផ្គរ់

ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនខាងសេើ។  

o របសិៃសបើករមិរនៃការណងទាំរបស់អ្នកមាៃការផ្លៃ ស់បត ើរ សនេះសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងការផ្គរ់ផ្គង់

យា៉ោ ងសហាចណាស់ការផ្គរ់ផ្គង់មឿយរយៈសព្េ 31 នងៃ 

o សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងជាបសណាត េះអាសៃន  សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

សៅសព្េអ្នកទទឿេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាត េះអាសៃន  អ្នកគឿ រណរពិ្សរាេះជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក សដ្ើមបី

សសរមចថាររួវសធ្វ ើអ្វ ី សៅសព្េណដ្េការផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកអ្ស់។ សៃេះជាជសរមើសរបស់អ្នក៖ 

 អ្នកអាចបត ើរសៅសរបើឱសងសផ្សងាៃ។ 

អាចៃឹងមាៃឱសងសផ្សងណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។ 

អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីសសន ើសុាំបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទឿេាៃការធាន

រ៉ា ប់រងណដ្េព្ាាេសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណរមឿយ។ បញ្ជ ីសៃេះអាចជឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកឱយ

រកស ើញឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងណដ្េអាចមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។ 

ឬ 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំការសេើកណេងាៃ។ 

អ្នក ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយសធ្វ ើការសេើកណេងាៃ។ ឧទហរែ ៍អ្នក

អាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ា ប់រងសេើឱសង សទេះបីជាវាមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងក៏សោយ។ ឬអ្នក

អាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ា ប់រងឱសងសោយាម ៃណដ្ៃកាំែរ់។ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក

ៃិយាយថាអ្នកមាៃសហរុផ្េខាងសវជជសា្សតេអសរមាប់ការសេើកណេង ព្ឿការ់អាចជឿយអ្នក

សសន ើសុាំការសេើកណេងសនេះាៃ។ 

របសិៃសបើឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើៃឹងររវួដ្កសចញពី្បញ្ជ ីឱសង ឬមាៃការោក់កាំហិរកន ុងវធីិ្មឿយចាំៃឿៃ

សរមាប់ឆ្ន ាំសរកាយ សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេងមុៃឆ្ន ាំសរកាយ។  

 សយើងៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត ើរណាមឿយសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នកសរមាប់

ឆ្ន ាំសរកាយ។ បនទ ប់មកអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសធ្វ ើការសេើកណេង ៃិងរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាម

រសបៀបណដ្េអ្នកចង់ឱយរ៉ា ប់រងឱសងសនេះសៅឆ្ន ាំសរកាយ។  

 សយើងៃឹងស ៃ្ ើយរបៃឹងការសសន ើសុាំការសេើកណេងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងទទឿេ

ាៃសាំសែើសុាំរបស់អ្នក (ឬសសចកដ ីណងៃងាាំរទរបស់អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក)។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9  

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

E. ការផ្ទែ ស់រដ ើរបលើការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងររស់អ្នក 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 119 ? 
 

ការផ្លៃ ស់បត ើរភាគសរចើៃសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងឱសងសធ្វ ើសឡើងសៅនងៃទី 1 ណខមករ ប៉ោុណៃត  Neighborhood 

INTEGRITY អាចៃឹងបណៃថម ឬដ្កឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសងកន ុងឆ្ន ាំ។ សយើងក៏អាចៃឹងផ្លៃ ស់បដ ើរវធិាៃអ្ាំពី្ឱសង

របស់ព្ឿកសយើងផ្ងណដ្រ។ ឧទហរែ ៍សយើងអាច៖ 

 សសរមចថាសរើររវួររមួវឱយមាៃ ឬមិៃររមួវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសរមាប់ឱសងសនេះឬ

សទ។ (ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃគឺជាការអ្ៃុញ្ជា រពី្ Neighborhood INTEGRITY មុៃសព្េអ្នក

អាចទទឿេាៃឱសង)។ 

 បណៃថម ឬផ្លៃ ស់បដ ើរចាំៃឿៃឱសងណដ្េអ្នកអាចទទឿេ (សៅថាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែ)។ 

 បណៃថម ឬផ្លៃ ស់បដ ើរការររឹរបិរការព្ាាេតាមជាំហាៃសេើឱសង (ការព្ាាេតាមជាំហាៃមាៃ

ៃ័យថា អ្នកររវួណរសាកេបងសរបើឱសងមឿយមុខសិៃ មុៃសបេសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងសផ្សង

សទៀរ)។ 

សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធិាៃឱសងទាំងសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក C ពី្ខាងសដ្ើមកន ុងជាំពូ្ក

សៃេះ។  

របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅបែើមឆ្ន ាំ ជាទូសៅសយើងៃឹងមិៃេុប ឬផ្លៃ ស់

បដ ើរការរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងអ្ំឡុងបពលន្ែលបៅសល់ថ្នឆ្ន ំបនេះបទ សេើកណេងណរ៖ 

 ឱសងងមី ធូ្រនងៃជាងមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ៃឹងឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសង

កន ុងសព្េសៃេះ ឬ 

 សយើងរកស ើញថាឱសងមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ ឬ 

 ឱសងមឿយររួវាៃដ្កសចញពី្ទីផ្ទរ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េសកើរសឡើងសៅសព្េបញ្ជ ីឱសងមាៃការផ្លៃ ស់បត ើរ អ្នកណរងណរអាច៖ 

 ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសង Neighborhood INTEGRITY តាមអ្ុីៃធ្ឺែិរណដ្េមាៃបចច ុបបៃនភាព្

តាមសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬ 

 សៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃបចច ុបបៃនភាព្

តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

ៃឹងសកើរមាៃការផ្លៃ ស់បដ ើរមឿយចាំៃឿៃសេើបញ្ជ ីឱសងភាែ មៗ។ ឧទហរែ៍៖ 

 អាច្បរកានឱសងទូបៅងមី។ សព្េខៃេះ ឱសងទូសៅងមីមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្

ដូ្ចឱសងមា៉ោ កយីសហាសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងនសព្េបចច ុបបៃន ណដ្រ។ សៅសព្េណដ្េមាៃឱសងណបប

សនេះ សយើងអាចៃឹងដ្កឱសងមា៉ោ កយីសហាសចញ ៃិងបណៃថមថាន ាំទូសៅងមីប៉ោុណៃត នងៃឱសងងមីគឺសៅណរ

ដ៏្ណដ្េ។ 

សៅសព្េសយើងបណៃថមឱសងទូសៅងម ីសយើងក៏អាចៃឹងសសរមចចិរតថាររវួរកទទុកឱសងមា៉ោ ក

យីសហាបញ្ជ ីផ្ងណដ្រ ប៉ោុណៃតអាចៃឹងផ្លៃ ស់បដ ើរវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់របស់វា។ 

o សយើងរបណហេជាមិៃអាចរាប់អ្នកជាមុៃ មុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃ ស់បដ ើរសៃេះាៃសទ ប៉ោុណៃត

សយើងៃឹងសផ្ញើព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការផ្លៃ ស់បដ ើរជាក់លាក់ណដ្េសយើងៃឹងសធ្វ ើសឡើងដ្េ់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 121 ? 
 

o អ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចសសន ើសុាំ “ការសេើកណេង” ពី្ការផ្លៃ ស់បដ ើរទ ាំងសៃេះាៃ។ សយើងៃឹងសផ្ញើ

សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីជាំហាៃណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃកន ុងការសសន ើសុាំការសេើណេងដ្េ់អ្នក។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 សសៀវសៅណែនាំសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសេើកណេ

ង។ 

 ឱសងប្តវួានែកបច្បញពីទី្ារ។ របសិៃសបើរដ្ះាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង (Food and Drug 

Administration, FDA) ណងៃងការែ៍ថា ឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសេបគឺមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ ឬសរង

ចរកផ្េិរឱសងមិៃផ្េិរឱសងសទ សយើងៃឹងដ្កវាសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង។ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុង

សរបើឱសង សយើងៃឹងរាប់អ្នកឱយដ្ឹង។ អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកក៏ៃឹងដ្ឹងអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត ើរសៃេះណដ្

រ។ ារ់អាចសធ្វ ើការជាមឿយអ្នក សដ្ើមបីរកឱសងសផ្សងសទៀរសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក។  

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែ ស់រត ើរប្េងន្ែលរ េះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្នកបប្រើប្ាស់។ សយើងៃឹងរាប់អ្នកជាមុៃអ្ាំព្ី

ការផ្លៃ ស់បដ ើរសផ្សងៗទាំងសនេះសេើបញ្ជ ីឱសង។ ការផ្លៃ ស់បដ ើរសៃេះអាចសកើរសឡើង របសិៃសបើ៖  

 FDA ផ្ដេ់ការណែនាំងមី ឬមាៃសាេការែ៍ណែនាំគៃ ីៃិកងមីអ្ាំព្ីឱសង។ 

 សយើងបណៃថមឱសងទូសៅ និង  

o ជាំៃឿសឱសងមា៉ោ កយីសហាណដ្េមាៃសេើបញ្ជ ីឱសងនសព្េបចច ុបបៃន  ឬ 

o ផ្លៃ ស់បដ ើរវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសងមា៉ោ កយីសហា។ 

សៅសព្េការផ្លៃ ស់បដ ើរទ ាំងសៃេះសកើរមាៃសឡើង សយើងៃឹង៖ 

 រាប់អ្នកឱយដ្ឹង យា៉ោ ងសហាចណាស់ 30 នងៃមុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃ ស់បដ ើរបញ្ជ ីឱសង ឬ  

 ជូៃដ្ាំែឹងឱយអ្នកដ្ឹង ៃិងផ្គរ់ផ្គង់ឱសងឱយអ្នករយៈសព្េ 30 នងៃបនទ ប់ាៃសសន ើសុាំការបាំសព្ញ

សឡើងវញិ។  

ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្តេ់សព្េឱយអ្នកពិ្សរាេះជាមឿយសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ។ ព្ឿការ់អាច

ជឿយអ្នកសសរមចចិរត៖ 

 ថាសរើមាៃឱសងណដ្េរសសដ្ៀងៃឹងឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសង ណដ្េអ្នកអាចសរបើជាំៃឿសឬអ្រ់ ឬ  

 ថាសរើររួវសសន ើសុាំការសេើកណេងពី្ការផ្លៃ ស់បត ើរទ ាំងសៃេះឬសទ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំ

ការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែ ស់រត ើរប្េងន្ែលមិនរ េះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្នកបប្រើប្ាស់បៅបពលបនេះ។ ចាំសពាេះការ

ផ្លៃ ស់បត ើរណបបសៃេះ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើថាន ាំណដ្េសយើងាៃធានរ៉ា ប់រងសៅបែើមឆ្ន ាំ ជាទូសៅសយើងៃឹងមិៃ

េុបសចាេ ឬផ្លៃ ស់បត ើរការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះកន ុងរយៈបពលបពញមឿយឆ្ន ំបនេះបទ។  

ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងដ្កឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសរបើសចញ ឬោក់ករមិរសេើការសរបើរាស់ឱសងសនេះ សនេះ

ការផ្លៃ ស់បត ើរៃឹងមិៃប៉ោេះពាេ់ដ្េ់ការសរបើរាស់ឱសងរបស់អ្នក កន ុងរយៈសព្េសព្ញមឿយឆ្ន ាំ។  

F. ការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងកន ុងករណីពិបសស 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 121 ? 
 

F1. ប្រសិនបរើអ្នកសប្មាកបៅកន ុងមនា ីរបពទយ ឬកន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ន្ែលមានជនំញ

ន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រឱយចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃ

ជាំនញណដ្េសថ ិរសរកាមរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសៃេះ ជាទូសៅសយើងៃឹងចាំណាយសេើនងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េណដ្េអ្នកសាន ក់សៅ។ អ្នកៃឹងមិៃចាាំាច់ចាំណាយរាក់សងរណដ្េររវួបង់សទ។ សៅសព្េណដ្េអ្នក

ចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់

អ្នក ដ្របណាឱសងបាំសព្ញតាមវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រងទាំងអ្ស់របស់សយើង។ 

F2. ប្រសិនបរើអ្នកសែ ិតបៅកន ុងកន្នែងន្ងទរំយៈបពលន្វង 

ជាធ្មមតា កណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ដូ្ចជាមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ មាៃឱសងសាថ ៃផ្លទ េ់ខល េៃ ឬឱសងសាថ ៃ

ណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់អ្នករស់សៅទីសនេះទាំងអ្ស់របស់ខល េៃ។ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរ

យៈសព្េណវង អ្នកអាចៃឹងទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកតាមរយៈឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងសនេះ 

របសិៃសបើវាជាណផ្នកនៃបណាត ញរបស់សយើង។ 

ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងណងទាំរយៈ

សព្េណវងរបស់អ្នកគឺជាណផ្នកមឿយនៃបណាដ ញរបស់សយើងឬអ្រ់។ របសិៃសបើវាមិៃណមៃសទ ឬរបសិៃសបើអ្នកររវួការ

ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

F3. ប្រសិនបរើអ្នកសែ ិតបៅកន ុងកមម វធីិ្ន្ងទសំប្មារ់អ្នកជងឺំែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយន្ែល

រញ្ញជ ក់បាយ Medicare 

ឱសងមិៃណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយទាំងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ៃិង

គសរមាងរបស់សយើងកន ុងសព្េណរមឿយសទ។  

 របសិៃសបើអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare 

សហើយររវួការឱសងបាំារ់ការឈឺចាប ់ឱសងបាំារ់ការចង់កអ េរ ឱសងបញ្ច ុ េះ ឬឱសងព្ាាេ

ការងប់ារមភណដ្េមិៃររួវាៃរ៉ា ប់រងសោយកមម វធីិ្របស់អ្នក សរពាេះវាមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័

យរបស់អ្នក ៃិងសាថ ៃភាព្ពាក់ព្័ៃធ  គសរមាងរបស់សយើងររួវណរទទឿេការជូៃដ្ាំែឹងពី្ អ្នក

សចញសវជជបញ្ជជ  ឬអ្នកផ្តេ់សសវានៃកមម វធីិ្របស់អ្នកថាឱសងសៃេះមិៃមាៃជាប់ទក់ទងាន មុៃ

សព្េណដ្េគសរមាងរបស់សយើងអាចធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងសៃេះ។  

 សដ្ើមបីការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកន ុងការទទឿេាៃឱសងណដ្េមិៃជាប់ទក់ទងណា

មឿយណដ្េគឿរណរមាៃការរ៉ា ប់រងពី្គសរមាងរបស់សយើង អ្នកអាចសសន ើសុាំអ្នកផ្តេ់កមម វធីិ្ ឬអ្នក

សចញសវជជបញ្ជជ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាសយើងមាៃការជូៃដ្ាំែឹងថាឱងសៃេះមិៃជាប់ទក់ទង មុៃ

សព្េអ្នកសសន ើសុាំឱសងសាថ ៃឱយបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកចាកសចញពី្កមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ គសរមាងរបស់សយើងគឿ រណរ

រ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ សដ្ើមបីបងាយ រមិៃឱយមាៃការព្ៃាសព្េណាមឿយសៅឱសងសាថ ៃ សៅសព្េ

ណដ្េអ្រថរបសយាជៃ៍កមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare របស់អ្នកបញ្ចប់ អ្នកគឿរ

ណរយកឯកសារសៅឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីបញ្ជជ ក់ថាអ្នកាៃចាកសចញពី្កមម វធីិ្រ ឿចសហើយ។ សូមសមើេណផ្នកព្ីមុៃនៃ

ជាំពូ្កសៃេះណដ្េរាប់អ្ាំពី្វធិាៃសរមាប់ការទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងឱសងសរកាមណផ្នក D។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍នៃកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4។ 
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សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 
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G. កមម វធិ្ីសត ីពសីុវតែ ិភាពឱសង និងការប្គរ់ប្គងឱសង 

G1. កមម វធិ្ីជឿយសមាជកិឱយបប្រើប្ាស់ឱសងបាយសុវតែ ិភាព 

រេ់សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ  សយើងណសវ ងរកបញ្ជា ណដ្េអាចសកើរមាៃដូ្ចជាបញ្ជា ឱសង ឬឱសងណដ្េ៖ 

 របណហេជាមិៃចាាំាច់សទពី្សរពាេះអ្នកកាំពុ្ងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន  

 របណហេជាមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្សរមាប់អាយុ ឬសនទរបស់អ្នកសទ 

 អាចបងយសរាេះថាន ក់ដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសរបើវាកន ុងសព្េណរមឿយ 

 មាៃសរគឿងផ្ស ាំណដ្េអ្នកមាៃ ឬអាចមាៃអាណឡសុី 

 មាៃបរមិាែឱសងបាំារ់ការឈឺចាប់ opioid ណដ្េាម ៃសុវរថ ិភាព្ 

របសិៃសបើសយើងរកស ើញថាមាៃបញ្ជា ណដ្េអាចសកើរមាៃកន ុងការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក សយើងៃឹង

សធ្វ ើការជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកសដ្ើមបីណកបញ្ជា ។ 

G2. កមម វធិ្ីជឿយសមាជកិកន ុងការប្គរ់ប្គងឱសងររស់ពឿកបគ 

របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសងសរមាប់សាថ ៃភាព្សវជជសា្សតខុសៗាន  ៃិង/ឬសថ ិរកន ុងកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង សដ្ើមបីជឿយ

អ្នកសរបើឱសង opioid របស់អ្នកសោយសុវរថ ិភាព្ អ្នកអាចមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមមសោយមិៃគិរនងៃតាមរ

យៈកមម វធីិ្រគប់រគងការព្ាាេសោយឱសង (medication therapy management,MTM) ។ កមម វធីិ្សៃេះជឿយ

អ្នក ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកឱយរាកដ្ថាឱសងរបស់អ្នកកាំព្ុងមាៃរបសិទធភាព្ សដ្ើមបីព្រងឹងសុខភាព្របស់

អ្នក។ ឱសងការ ើ ឬជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការពិ្ៃិរយសមើេយា៉ោ ងទូេាំទូលាយសេើឱសង

ទាំងអ្ស់របស់អ្នក សហើយពិ្សរាេះជាមឿយអ្នកអ្ាំពី្៖  

  វធីិ្កន ុងការទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរពី្ឱសងណដ្េអ្នកសរបើ 

 កដ ីារមភណាមឿយណដ្េអ្នកមាៃដូ្ចជានងៃចាំណាយសេើឱសង ៃិងរបរិកមមរបស់ឱសង 

  វធីិ្េអបាំផ្ុរកន ុងការសរបើឱសងរបស់អ្នក 

 សាំែឿ រ ឬបញ្ជា ណាមឿយណដ្េអ្នកមាៃអ្ាំពី្សវជជបញ្ជជ របស់អ្នក ៃិងសេើការសរបើឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  

អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសចកត ីសសងខបជាលាយេកខែ៍អ្កសរនៃការព្ិភាកទសៃេះ។ សសចកត ីសសងខបមាៃគសរមាង

សកមមភាព្ឱសងណដ្េណែនាំអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយការសរបើរាស់ឱសងមាៃរបសិទធភាព្េអ

បាំផ្ុរ។ អ្នកក៏ៃឹងទទឿេាៃបញ្ជ ីឱសងផ្លទ េ់ខល េៃណដ្េរ ឿមបញ្ច ើេទាំងឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើ ៃិង

មូេសហរុណដ្េអ្នកសរបើវា។ សេើសព្ីសៃេះសទៀរ អ្នកៃឹងទទឿេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ីការសចាេឱសងណដ្េមាៃសវជជ

បញ្ជជ ជាសារធារុណដ្េររួវាៃរគប់រគងសោយសុវរថ ិភាព្។ 

វាជាគាំៃិរេអកន ុងការកាំែរ់សព្េនៃការព្ិៃិរយសមើេឱសងរបស់អ្នក មុៃសព្េសធ្វ ើការណារ់ជឿប “សុខុមាេភាព្”

របចាាំឆ្ន ាំរបស់អ្នក ដូ្សចនេះអ្នកអាចពិ្សរាេះជាមឿយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំព្ីគសរមាងសកមមភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសង

របស់អ្នកាៃ។ យកគសរមាងសកមមភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកតាមខល េៃ សព្េអ្នកសៅជឿប ឬសព្េណាណដ្េ

អ្នកពិ្សរាេះជាមឿយសវជជបែឌ ិរ ឱសងការ ើ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ សូមយកបញ្ជ ីឱសងរបស់

អ្នកសៅជាមឿយផ្ង របសិៃសបើអ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 123 ? 
 

កមម វធីិ្រគប់រគងការព្ាាេសោយឱសងគឺជាការសម ័រគចិរត ៃិងឥរគិរនងៃសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខែ

សមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើសយើងមាៃកមម វធីិ្ណដ្េសាកសមៃឹងររមួវការរបស់អ្នក សយើងៃឹងចុេះស ម្ េះអ្នក

សៅកន ុងកមម វធីិ្ សហើយបញ្ជ ើៃព័្រ៌មាៃដ្េ់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរ ឿមកន ុងកមម វធីិ្សទ សូមរាប់ឱយសយើង

ដ្ឹង សហើយសយើងៃឹងដ្កអ្នកសចញពី្កមម វធីិ្។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រណាមឿយអ្ាំពី្កមម វធីិ្ទ ាំងសៃេះ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក ឬអ្នក

រគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

G3. កមម វធិ្ីប្គរ់ប្គងឱសង បែើមបីជឿយសមាជិកឱយបប្រើ ឱសងអូ្ពីអ្យ (opioid) ររស់ពឿកបគ

ប្រករបាយសុវតែ ិភាព 

Neighborhood INTEGRITY មាៃកមម វធីិ្មឿយណដ្េអាចជឿយសមាជិកឱយសរបើរាស់ opioid តាមសវជជបញ្ជជ  ៃិង

ឱសងដ្៏នទសទៀរណដ្េររវួាៃសរបើរាស់ខុសជារបចាាំ។ កមម វធីិ្សៃេះសៅថាកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង (Drug 

Management Program, DMP)។  

របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសង opioid ណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬឱសងការ ើជាសរចើៃ ឬរបសិៃសបើអ្នកមាៃ

ការសរបើរាស់ឱសង opioid សរចើៃសព្កនសព្េងមីៗសៃេះ សយើងអាចពិ្ភាកទជាមឿយសវជជបែឌ ិរ សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្

ថាការសរបើរាស់ឱសង opioid មាៃេកខែៈសមរសប ៃិងចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត ។ សធ្វ ើការជាមឿយសវជជបែឌ ិរ

របស់អ្នក របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតថាការសរបើរាស់ឱសង opioid ឬឱសង benzodiazepine មិៃមាៃសុវរថ ិ

ភាព្ សយើងអាចៃឹងោក់ករមិររសបៀបណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃឱសងទាំងសនេះ។ ណដ្ៃកាំែរ់អាចរ ឿមមាៃ៖ 

 ររមួវឱយអ្នកទទឿេសវជជបញ្ជជ ទាំងអ្ស់ពី្ឱសងទាំងសនេះពីឱសងសាែ នមឿយ ៃិង/ឬពីបវជជរណឌ ិតមាន ក់  

 កំណត់ច្បំនឿនឱសងទាំងសនេះ ណដ្េសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសរមាប់អ្នក 

របសិៃសបើសយើងគិរថាណដ្ៃកាំែរ់មឿយ ឬសរចើៃគឿ រណរអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នក សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមឿយចាប់ជាមុៃ។ 

សាំបុររសនេះៃឹងព្ៃយេ់អ្ាំពី្ណដ្ៃកាំែរ់ណដ្េសយើងគិរថាគឿរណរអ្ៃុវរត។  

អ្នកនឹងមានឱកាសប្ារ់បយើងឱយែឹងថាអ្នកច្បង់បប្រើបវជជរណឌ ិត ឬឱសងសាែ នណាមឿយ បហើយព័ត៌មានណាមឿយ

ន្ែលអ្នកគិតថាសំខាន់ន្ែលបយើងគឿរែឹង។ របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតោក់ករមិរការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក

ចាំសពាេះឱសងទាំងសៃេះ បនទ ប់ព្ីអ្នកមាៃឱកាសស ៃ្ ើយរប សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមឿយសទៀរណដ្េបញ្ជជ ក់ពី្ណដ្ៃ

កាំែរ់ទាំងសនេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើខុស អ្នកមិៃយេ់រសបថាអ្នកមាៃហាៃិន័យកន ុងការសរបើរាស់ឱសងតាម

សវជជបញ្ជជ មិៃររឹមររួវ ឬអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងណដ្ៃកាំែរ់ អ្នក ៃិងអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកអាចោក់

ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ របសិៃសបើអ្នកោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សយើងៃឹងព្ិៃិរយសមើេករែីរបស់អ្នកសឡើង

 វញិ សហើយរាប់អ្នកឱយដ្ឹងពី្ការសសរមចចិរតរបស់សយើង។ របសិៃសបើសយើងបៃតបដ្ិសសធ្ណផ្នកណាមឿយនៃបែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកណដ្េទក់ទងៃឹងណដ្ៃកាំែរ់កន ុងការទទឿេាៃឱសងទាំងសៃេះ សយើងៃឹងបញ្ជ ើៃករែីរបស់

អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ពិ្ៃិរយសមើេឯករជយ (Independent Review Entity, IRE) (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ី

រសបៀបោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ ៃិងសដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ី IRE សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9)។ 

DMP របណហេជាមិៃអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នកសទ របសិៃសបើអ្នក៖ 

 មាៃសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត មឿយចាំៃឿៃដូ្ចជាជាំងឺមហារ ើក ឬជាំងឺសកាសិកា្មរកហមរងកូចកសែត ៀវ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទឿេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 124 ? 
 

 កាំពុ្ងទទឿេាៃការណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  ឬការ

ណងទាំដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយនៃជីវរិ ឬ  

 រស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

 

G4. កមម វធិ្ីបែើមបីជឿយសមាជិកបាេះបចាលឱសងមានបវជជរញ្ញជ ន្ែលមិនបប្រើ និងសារធាតុន្ែលប្តវួាន

ប្គរ់ប្គងបាយសុវតែ ិភាព 

សាំខាៃ់ណដ្េររវួេុបបាំារ់ឱសងមាៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េមិៃាៃសរបើណាមឿយសៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក។ អ្នកអាច៖ 

 នាំយកថាន ាំសៅកាៃ់របអ្ប់ោក់សាេះសចាេថាន ាំ ឬរពឹ្រត ិការែ៍របមូេយកវញិ។ 

 សាេះសចាេមច ុេសោយសុវរថ ិភាព្សៅឯ ENCORE Needle Exchange 

o សៅកាៃ់ 557 Broad Street, Providence, RI, 02907 

o សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-781-0665 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម 

ថាន ាំបាំារ់ការឈឺចាប់ភាគសរចើៃជាសារធារុណដ្េររួវាៃរគប់រគង សហើយអាចសញៀៃសៅកន ុងសាថ ៃភាព្ខៃេះ 

របសិៃសបើមិៃាៃសរបើសោយររឹមររវួសទ។ សដ្ើមបីេុបបាំារ់សចាេថាន ាំបាំារ់ការឈឺចាប់ណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  ររួវ

រាកដ្ថា ទីតាាំងសាេះសចាេថាន ាំទទឿេយកសារធារុណដ្េររវួាៃរគប់រគង។ សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថម សូម

ៃិយាយជាមឿយឱសងសាថ ៃកន ុងរាំបៃ់របស់អ្នក ឬចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.preventoverdoseri.org/get-rid-

of-meds/។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 125 ? 
 

ជំពូកទ ី6៖ អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួចំ្បណាយសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ថ្នគបប្មាង 

Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួចាំណាយសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

របស់អ្នក។ តាមរយៈពាកយ “ឱសង” សយើងមាៃៃ័យថា៖ 

 ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part D និង 

 ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ា ប់រងសៅសរកាម Rhode Island Medicaid និង 

 ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងជាអ្រថរបសយាជៃ៍បណៃថម។ 

សោយសារណរអ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃ Medicaid អ្នកៃឹងទទឿេាៃ “ជាំៃឿយបណៃថម” ព្ី Medicare សដ្ើមបីជឿយ

បង់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part D របស់អ្នក។  

ជំនឿយរន្នែម គឺជាកមម វធីិ្ Medicare មឿយណដ្េជឿយមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិច

រឿច ការ់បៃថយនងៃចាំណាយឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Medicare Part D ដូ្ចជារាក់បុព្វលាន រាក់ណដ្េ

ររវួបង់មុៃ ៃិងរាក់សងរណដ្េររវួបង់។ សគអាចសៅ “ជាំៃឿយបណៃថម” ាៃមា៉ោងសទៀរថា “ការ

ឧបរថមភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប” ឬ “LIS”។ 

 

ពាកយគៃៃ ឹេះសផ្សងសទៀរ ៃិងៃិយមៃ័យរបស់ពាកយទាំងសនេះមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀសៅណែនាំសមាជិក។  

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងកណៃៃងទាំងសៃេះ៖ 

 បញ្ជ ីឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង របស់គសរមាង។ 

o សយើងសៅថា “បញ្ជ ីឱសង” ។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកថា៖ 

– គសរមាងចាំណាយសេើឱសងរបសនទណា 

– ឱសងៃីមឿយៗសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមឿយកន ុងចាំសណាម  3 ថាន ក់ 

– ថាសរើមាៃណដ្ៃកាំែរ់ណាមឿយសេើឱសងឬអ្រ់ 

o របសិៃសបើអ្នកររវួការចាប់ងរចមៃងបញ្ជ ីឱសង សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

អ្នកក៏អាចរកស ើញបញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងផ្ងណដ្រតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

www.nhpri.org/INTEGRITY។ បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរមាៃបចច ុបបៃនភាព្ងមី

បាំផ្ុរ។ 

 ជាំពូ្កទី 5 នៃសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 126 ? 
 

o ជាំពូ្កទី 5 រាប់ពី្វធីិ្ទទឿេឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់សអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

របស់អ្នកតាមរយៈគសរមាង។  

o វារ ឿមមាៃវធិាៃណដ្េអ្នកររវួអ្ៃុវរតតាម។ វាក៏រាប់ផ្ងណដ្រថាសរើឱសងរបសនទណាណដ្េ

មិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើង។ 

 បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។  

o កន ុងករែីភាគសរចើៃ អ្នកររវួសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសងណដ្េទទឿេ

ាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាឱសងសាថ ៃណដ្េាៃយេ់

រព្មសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងរបស់សយើង។  

o បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ មាៃបញ្ជ ីឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ។ អ្នកអាចអាៃ

បណៃថមអ្ាំពី្ឱសងកន ុងបណាត ញកន ុងជាំពូ្កទី 5។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 127 ? 
 

A. ការពនយលព់ីអ្តែប្របោជន៍ (Explanation of Benefits, EOB) 

គសរមាងរបស់សយើងបៃតតាមោៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ សយើងបៃតតាមោៃនងៃចាំណាយព្ីររបសនទ៖ 

 ការច្បំណាយបច្បញពីបហាប  របស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េអ្នក ឬអ្នកសផ្សងតាងនម

ឱយអ្នកបង់នងៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 ថ្ងែច្បំណាយឱសងសរុររបស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េអ្នក ឬអ្នកសផ្សងតាងនមឱយ

អ្នកបង់នងៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក បូករ ឿមៃឹងចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េគសរមាងចាំណាយ។ 

សៅសព្េអ្នកទទឿេឱសងតាមសវជជបញ្ជជ តាមរយៈគសរមាងសៃេះ សយើងសផ្ញើជូៃអ្នកៃូវសសចកដ ីសសងខបមឿយណដ្េសៅ

ថាការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍។ សយើងសៅការ់ថា EOB។ EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីឱសងណដ្េអ្នកសរបើ 

DOE រ ឿមមាៃ៖ 

 ព័ត៌មានសប្មារ់ន្ែ។ សសចកដ ីសសងខបរាប់អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណាណដ្េអ្នកាៃទទឿេ។ វា

បងាា ញព្ីនងៃចាំណាយសេើឱសងសរុប អ្វ ីណដ្េគសរមាងាៃចាំណាយ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នក ៃិងអ្នក

សផ្សងសទៀរចាំណាយសរមាប់អ្នកាៃចាំណាយ។ 

 ព័ត៌មានអ្ំពីតថ្មែឱសង។ សៃេះគឺជារមៃសរុបនៃឱសង ៃិងការផ្លៃ ស់បដ ើរភាគរយសៅកន ុងរនមៃឱសង

ចាប់តាាំងព្ីការបាំសព្ញសេើកដ្ាំបូង។ 

 ជបប្មើសមានតថ្មែទរជាង។ សៅសព្េណដ្េមាៃ រនមៃទ ាំងសៃេះៃឹងបងាា ញសៅកន ុងសសចកដ ីសសងខបសៅ

សរកាមឱសងបចច ុបបៃន របស់អ្នក។ អ្នកអាចពិ្សរាេះជាមឿយអ្នកជាវរបស់អ្នកសដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមា

ៃ។ 

សយើងផ្តេ់ជូៃៃូវការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare។  

 រាក់ណដ្េាៃទូទរ់សេើឱសងទាំងសៃេះៃឹងមិៃរប់បញ្ច ើេកន ុងនងៃចាំណាយសចញពី្សហាស ៉ោ សរុប

របស់អ្នកសទ។  

 សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណាមឿយណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រង សូមសមើេបញ្ជ ីថាន ាំ។ 

B.  វធិ្ីតាមានថ្ងែច្បំណាយឱសងររស់អ្នក 

សដ្ើមបីតាមោៃនងៃចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក ៃិងរាក់ណដ្េអ្នកចាំណាយ សយើងសរបើកាំែរ់រតាណដ្េសយើងទទឿេ

ាៃព្ីអ្នក ៃិងព្ីឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក។ សៃេះជាវធីិ្ណដ្េអ្នកអាចជឿយសយើង៖ 

1. បប្រើរ័ណណ សមាា ល់សមាជិកររស់អ្នក។ 

បងាា ញប័ែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់អ្នករេ់សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ។ ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងជឿយ

ឱយសយើងដ្ឹងថាសរើសវជជបញ្ជជ ណាណដ្េអ្នកបាំសព្ញ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់។ 

2. សូមប្ាកែថាបយើងមានព័ត៍មានន្ែលបយើងប្តវួការ។ 

ផ្តេ់ឱយសយើងៃូវចាប់ចមៃងនៃវកិយយបររសរមាប់ឱសងណដ្េអ្នកាៃចាំណាយ។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយ

សយើងសងអ្នកវញិចាំសពាេះនងៃចាំណាយឱសងសនេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 128 ? 
 

សៃេះជាសព្េខៃេះណដ្េអ្នកគឿរផ្តេ់ឱយសយើងៃូវចាប់ចមៃងនៃវកិយយបរររបស់អ្នក៖ 

 សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញកន ុងរនមៃ

ព្ិសសស ឬសរបើប័ែណ បញ្ច ុ េះរនមៃណដ្េមិៃណមៃជាណផ្នកនៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាងរបស់សយើង 

 សៅសព្េណដ្េអ្នកចាំណាយរាក់សងរណដ្េររវួបង់សេើឱសងណដ្េអ្នកទទឿេាៃសរកាមកមម វធីិ្

ជាំៃឿយអ្នកជាំងឺរបស់រកមុហ ុៃផ្េិរឱសង 

 សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ 

 សៅសព្េអ្នកបង់នងៃសព្ញសរមាប់ឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ពី្រសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិចាំសពាេះនងៃចាំណាយឱសងសនេះ សូមសយាងសៅកាៃ់

ជាំពូ្កទី 7។ 

3. សូមប្ញើមកបយើងនូវព័ត៌មានអំ្ពីប្ាក់ន្ែលអ្នកប្េងទូទត់ឱយអ្នក។ 

ការទូទរ់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយបុគគេ ៃិងសាថ ប័ៃជាក់លាក់មឿយចាំៃឿៃក៏រប់បញ្ច ើេកន ុងការចាំណាយ

សចញព្ីសហាស ៉ោ របស់អ្នកណដ្រ។ ឧទហរែ៍ ការទូទរ់រាក់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយកមម វធីិ្ជាំៃឿយណផ្នកឱស

ងសាថ ៃរដ្ះ កមម វធីិ្ជាំៃឿយឱសង AIDS សសវាសុខភាព្ឥណាឌ  ៃិងសបបុ រសធ្ម៌ភាគសរចើៃរប់បញ្ច ើេ

កន ុងការចាំណាយសចញព្ីសហាស ៉ោ របស់អ្នក។  

4. ពិនិតយបមើល EOBs ន្ែលបយើងប្ញើមកអ្នក។ 

សៅសព្េអ្នកទទឿេាៃ EOB សៅកន ុងសាំបុររ សូមរាកដ្ថាការព្ៃយេ់សនេះមាៃេកខែៈសព្ញសេញ 

ៃិងររឹមររវួ។ របសិៃសបើអ្នកគិរថាមាៃអ្វ ីខុស ឬារ់ ឬសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រណាមឿយ សូមទូរសព្ទមក

ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទឿេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ Part D 

របស់អ្នកតាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិួក។ វាផ្តេ់ៃូវព័្រ៌មាៃដូ្ចាន  ៃិងកន ុងទរមង់ដូ្ចាន ៃឹងការព្ៃយេ់

អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ជារកោសណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅនងៃសៃេះ។ សដ្ើមបីចាប់សផ្តើមទទឿេាៃការព្ៃយេ់

អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍តាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិួក សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.caremark.com សដ្ើមបី

ចុេះស ម្ េះ។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ សៅសព្េអ្នកមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ

របសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមួវឱយសបើកសមើេ។ ររវួរកទទុក EOBs ទ ាំងសៃេះ។ រាយការែ៍ទាំងសៃេះគឺជាកាំែរ់

រតាសាំខាៃ់នៃការចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។ 

C. អ្នកមិនច្បំណាយអ្ា ីសប្មារ់ការ ា្ត់្ ាង់ឱសងរយៈបពលមឿយន្ែ ឬរយៈបពលន្វង  

ជាមឿយៃឹង Neighborhood INTEGRITY អ្នកមិៃចាំណាយរាក់អ្វ ីទ ាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងណដ្េទទឿេាៃការ

ធានរ៉ា ប់រង ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃរបស់គសរមាង។ 

C1.ថាន ក់ថ្នគបប្មាង 

ថាន ក់ថាន ាំគឺជារកមុឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសង។ ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកន ុង

ថាន ក់មឿយកន ុងចាំសណាម ថាន ក់ទ ាំង 3 ។ អ្នកមិៃមាៃរាក់សងរណដ្េររវួបង់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱស

ងាម ៃសវជជបញ្ជជ សៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់ Neighborhood INTEGRITY។ សដ្ើមបីរកសមើេថាន ក់សរមាប់ឱសងរបអ្នក 

អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងាៃ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 129 ? 
 

 ឱសងថាន ក់ទី 1 គឺជាឱសងទូសៅ។  

 ឱសងថាន ក់ទី 2 គឺជាឱសងណដ្េមា៉ោ កយីសហា។ 

 ឱសងថាន ក់ទី 3 គឺជាឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ  (over-the-counter,OTC) 

របស់ Medicare. 

C2. ជសរមើសឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក 

ទឹករាក់ណដ្េអ្នកចាំណាយសេើឱសងអារស័យសេើថាសរើអ្នកទទឿេឱសងព្ី៖ 

 ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ ឬ 

 ជាឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ។ 

កន ុងករែីមឿយចាំៃឿៃ សយើងរ៉ា បរ់ងសេើសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ។ សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងសធ្វ ើដូ្សចាន េះសៅសព្េណា។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីជសរមើសឱសងសា្សតទាំងសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ

សៃេះ ៃិងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។ 

C3. ការទទឿលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរយៈបពលន្វង 

ចាំសពាេះឱសងមឿយចាំៃឿៃ អ្នកអាចទទឿេាៃការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង (សៅមា៉ោងសទៀរថា “ការផ្គរ់ផ្គរ់បណៃថម” 

សៅសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងគឺជាការផ្គរ់ផ្គង់ រហូរដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់ចាំណាយសរមាប់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងសទ។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីទីកណៃៃង ៃិងវធីិ្សដ្ើមបីទទឿេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង សូមសយាងសៅ

កាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ឬបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ។ 

C4. អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួរង់ 

ការរ ឿមច្បំណាយថ្ងែច្បំណាយររស់អ្នក បៅបពលអ្នកទទឿលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ន្ែលទទឿលាន

ការធានរា៉ា រ់រងរយៈបពលមឿយន្ែ ឬរយៈបពលន្វង ពី៖ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 131 ? 
 

 ឱសងសាែ នកន ុង
រណាដ ញ 

 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមឿយណខ ឬ
រហូរដ្េ់ 90 នងៃ 

បសវាកមមរញ្ញជ
ទិញតាមសំរុប្ត
ររស់គបប្មាង 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមឿយណខ ឬ
រហូរដ្េ់ 90 នងៃ 

ឱសងសាែ នន្ងទរំ
យៈបពលន្វងកន ុង
រណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់  
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 31 នងៃ 

ឱសងសាែ នបប្ៅ
រណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់ការផ្គរ់ផ្យ
ង់ 30 នងៃ។ ការ
ធានរ៉ា ប់រងររវួ
ាៃកាំែរ់ចាំសពាេះ
ករែីមឿយចាំៃឿៃ។ 
សូមសយាងសៅកាៃ់
ជាំពូ្កទី 5 សរមាប់ 
ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ។ 

ការរ ឿមចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ថាន ក់ទី 1 

(ឱសងទូសៅ) 

 $0   $0   $0   $0  

ការរ ឿមចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ទី 2 

(ឱសងមាៃ

មា៉ោ កយីសហា) 

 $0   $0   $0   $0  

ការរ ឿមចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ទី 3 

(ឱសងមាៃសវជបញ្ជជ

មិៃណមៃជា 

Medicare ៃិងឱសង

ាម ៃសវជជបញ្ជជ  (over-

the-counter durgs, 

OTC) 

 $0   $0   $0   $0  

 

សរមាប់ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្ឱសងសាថ ៃណាណដ្េអាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង សូមសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ី

ស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។ 

D. ការចាក់វា៉ា កសំ់ាង 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 131 ? 
 

គសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រងសេើការចាក់វា៉ា ក់សាាំង Medicare Part D ។ ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងសរមាប់ការ

ចាក់ថាន ាំវា៉ា ក់សាាំង Medicare Part D មាៃព្ីរណផ្នក៖ 

1. ណផ្នកដ្ាំបូងនៃការធានរ៉ា ប់រងគឺសរមាប់នងៃចាំណាយសេើវា៉ា ក់សំាងបាយែល េនឯង។ វា៉ា ក់សាាំងសៃេះគឺជា

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

2. ណផ្នកទីព្ីរនៃការធានរ៉ា ប់រងគឺសរមាប់នងៃចាំណាយសេើការចាក់វា៉ា ក់សំាងែល់អ្នក។ ឧទហរែ ៍សព្េ

ខៃេះអ្នកអាចចាក់វា៉ា ក់សាាំងជាថាន ាំបងាយ រណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវាផ្ដេ់ឱយអ្នក។ 

D1. អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវួែឹងមុនបពលចាក់វា៉ា ក់សំាង 

សយើងសូមណែនាំឱយអ្នកទូរសព្ទមកសយើងជាមុៃតាមរយៈណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិករេ់សព្េណដ្េអ្នកមាៃ

គសរមាងទទឿេការចាក់វា៉ា ក់សាាំង។ 

 សយើងអាចរាប់អ្នកពី្រសបៀបណដ្េការចាក់វា៉ា ក់សាាំងរបស់អ្នកររវួាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង

របស់សយើង។ 

 សយើងអាចរាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបរកទការចាំណាយរបស់អ្នកឲ្យទបសោយសរបើឱសងសាថ ៃ ៃិងអ្នក

ផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ។ ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ គឺជាឱសងសាថ ៃននណដ្េាៃយេ់រព្មសធ្វ ើ

ការជាមឿយគសរមាងរបស់សយើង។ អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ គឹជាអ្នកផ្ដេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការ

ជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញគឿរណរសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សដ្ើមបីធាន អ្នកមិៃមាៃការចាំណាយសរចើៃសរមាប់វា៉ា កសាាំង Part 

D។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 132 ? 
 

ជំពូកទ ី7៖ ការបសន ើសុំឱយបយើងរង ់វកិកយរប្តន្ែលអ្នកានទទឿលសប្មារ់បស

វាកមម ឬឱសងន្ែលទទឿលានការធានរា៉ា ររ់ង 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកព្ីរសបៀប ៃិងសព្េណាររវួសផ្ញើវកិយយបររឱយសយើង សដ្ើមបីសសន ើសុាំការទូទរ់។ វាក៏រាប់អ្នកផ្ង

ណដ្រពី្វធីិ្ោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចនៃការធានរ៉ា ប់រង។ ពាកយ

គៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 133 ? 
 

A. ការបសន ើសុំឱយបយើងរង់ថ្ងែបសវាកមម ឬឱសងររស់អ្នក 

អ្នកមិៃគឿរទទឿេវកិយយបររសរមាប់សសវាកមមកន ុងបណាត ញ ឬឱសងកន ុងបណាដ ញសទ។ អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ

របស់សយើងខុ្ាំររវួណរទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះសរមាប់សសវាកមម ៃិងឱសងណដ្េអ្នកាៃទទឿេរ ឿចសហើយ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយគសរមាងសុខភាព្។ 

ប្រសិនបរើអ្នកទទឿលានវកិកយរប្តសប្មារ់ ការន្ងទសំុែភាពឬឱសង សូមប្ញើ វកិកយរប្តបនេះមកបយើងែំុ្។ 

សដ្ើមបីសផ្ញើ វកិយយបររមកសយើងខុ្ាំ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 127។  

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះររួវាៃធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវា

សោយផ្លទ េ់។ 

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះររួវាៃធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកាៃបង់ វកិយយបរររ ឿច សនេះ

អ្នកមាៃសិទធិសបើករាក់វញិ។ 

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះមិនររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសទ សយើងខុ្ាំៃឹងជរមាបសលាកអ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទឿេសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់មឿយ

ណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃ

ចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

សូមទក់ទងសៅណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រសផ្សងៗ។ របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ

 វកិយយបររ សហើយអ្នកមិៃដ្ឹងថាររួវសធ្វ ើដូ្ចសមដច សយើងខុ្ាំអាចជឿយាៃ។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទាៃផ្ងណដ្រ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃដ្េ់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្សាំសែើសុាំសបើករាក់ណដ្េអ្នកាៃសផ្ញើមកសយើងខុ្ាំរ ឿចសហើយ។ 

ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសព្េសវលាណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវួការ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំបង់រាក់

ជូៃអ្នកវញិ ឬបង់រាក់តាមវកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ៖ 

1. បពលណាន្ែលអ្នកទទឿលានការសបស្ត ា្ េះរនា ន់ ឬការន្ងទសុំែភាពន្ែលប្តវួការជារនា ន់ពីអ្នក

ដ្ល់បសវាបប្ៅរណាដ ញ 

អ្នកគឿ រណរសសន ើសុាំឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកបង់រាក់សព្ញសៅសព្េណដ្េអ្នកទទឿេការណងទាំសនេះ សូមសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់

រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ សូមសផ្ញើវកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមក

សយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកអាចៃឹងទទឿេាៃវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា ណដ្េសសន ើសុាំឱយបង់រាក់ណដ្េអ្នកគិរថាអ្នកមិៃ

ាៃជាំពាក់។ សូមសផ្ញើវកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ 

o របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាកមមគឿ រណរទទឿេការបង់រាក់ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សស

វាសនេះសោយផ្លទ េ់។ 

o របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមមសនេះរ ឿចសហើយ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 134 ? 
 

2. បៅបពលអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញប្ញើវកិកយរប្តបៅអ្នក  

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញររវួណរទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះជាៃិចច។ សូមបងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិក

នៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទឿេសសវាកមម ឬសវជជបញ្ជជ ណាមឿយ។ ការ

ទូទរ់វកិយយបររមិៃររឹមររវួ/មិៃសមរសបសកើរសឡើងសៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវា (ដូ្ចជាសវជជបែឌ ិរ ឬមៃទ ីរ

សព្ទយ) ទូទរ់នងៃសសវាកមមសេើសពី្ចាំៃឿៃនៃការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយកន ុងគសរមាងសៃេះពី្អ្នក។ សូមបៅទូរ

សពា បៅន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក ប្រសិនបរើអ្នកទទឿលានវកិកយរប្តណាមឿយ។ 

 សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទាំងរសងុនងៃសសវាកមមរបស់អ្នក 

ដូ្សចនេះអ្នកមិៃមាៃទាំៃឿេខុសររវួកន ុងការបង់នងៃចាំណាយសេើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ អ្នកផ្ដេ់សសវាមិៃគឿរ

ទូទរ់វកិយយបររសេើនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះពី្អ្នកសនេះសទ។ 

 រេ់សព្េណដ្េអ្នកទទឿេវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ សូមសផ្ញើវកិយយបររសនេះមក

សយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំៃឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសោយផ្លទ េ់ រ ឿចសោេះរសាយបញ្ជា សនេះ។ សទេះ

យា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទឿេសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចៃឹងររួវបង់

រាក់មឿយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿម

ចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយ ចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island 

Medicaid។ 

 របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់តាមវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញរ ឿចសហើយ សូមសផ្ញើ

 វកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់

រាក់នងៃសសវាកមមណដ្េាៃធានរបស់អ្នកជូៃអ្នកវញិ។ 

3. បៅបពលអ្នកបប្រើឱសងសាែ នបប្ៅរណាដ ញ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  

របសិៃសបើអ្នកសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ អ្នកៃឹងររវួបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 កន ុងករែីរិចរឿចប៉ោុសណាណ េះ សយើងខុ្ាំៃឹងរ៉ា ប់រងនងៃសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃសរៅ

បណាដ ញ។ សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃ

អ្នកវញិ។  

 សូមសមើេសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីឱសងសាថ ៃសរៅបណាដ ញ។ 

4. បៅបពលអ្នករង់ប្ាក់បពញថ្ងែតាមបវជជរញ្ញជ  បាយសារអ្នកមិនានយករណណ សំគល់សមាជិកបៅ

ជាមឿយ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកបែណ សាំាេ់សមាជិកសៅជាមឿយសទ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយឱសងសាថ ៃសៅទូរសព្ទសៅ

គសរមាងសៃេះ ឬសសន ើសុាំឱយព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់អ្នក។  

 របសិៃសបើឱសងសាថ ៃមិៃអាចទទឿេាៃព័្រ៌មាៃណដ្េព្ឿកសគររវួការភាៃ មៗសទ អ្នកអាចៃឹង

ររវួបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ សោយខល េៃអ្នក។ 

 សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

5. បៅបពលអ្នករង់ប្ាក់បពញថ្ងែសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  បាយសារវាមិនមានការធានរា៉ា រ់រង 

អ្នកអាចៃឹងបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ  សោយសារឱសងមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 135 ? 
 

 ឱសងអាចៃឹងមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាង (បញ្ជ ីឱ

សង) ឬឱសងសនេះអាចមាៃេកខខែឌជាក់លាក់ររមួវ ឬការោក់កាំហិរណដ្េអ្នកមិៃាៃដ្ឹង 

ឬមិៃគិរថាការោក់កាំហិរសនេះគឿ រអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នក។ របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាសបើកឱស

ងសនេះ អ្នកអាចៃឹងររួវបង់រាក់សព្ញនងៃ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមិៃបង់រាក់នងៃឱសងសនេះសទ ប៉ោុណៃតគិរថាឱសងសនេះគឿរណរមាៃការធាន

រ៉ា ប់រង អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 

9)។ 

o របសិៃសបើអ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរគិរថាអ្នកររវួកា

រឱសងភាៃ មៗ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង (សូមសយាងសៅ

កាៃ់ជាំពូ្កទី 9)។ 

 សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

កន ុងសាថ ៃភាព្មឿយចាំៃឿៃ សយើងខុ្ាំអាចៃឹងររួវការព័្រ៌មាៃបណៃថមពី្សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬ

អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ សដ្ើមបីបង់រាក់នងៃឱសងជូៃអ្នកវញិ។ 

សៅសព្េអ្នកសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់ សយើងខុ្ាំៃឹងពិ្ៃិរយសមើេសាំសែើរបស់អ្នក រ ឿចសសរមចថាសរើគឿ រធានរ៉ា ប់រងសេើ

សសវាកមម ឬឱសងសនេះឬអ្រ់។ សគសៅការសសរមចសៃេះថា “ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រ”។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំ

សសរមចថាគឿរមាៃការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬឱសងសនេះ។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំ

បដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

B. ការប្ញើសំបណើសុំបរើកប្ាក ់

សូមសផ្ញើវកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ ឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់

រាក់អាចជាចាប់ចមៃងនៃមូេបបទៃបររ (ណសក) ណដ្េអ្នកាៃសរសសរ ឬបងាយ ៃ់នដ្ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា។ វាជា

ការប្របសើរ ប្រសិនបរើអ្នកងតច្បមែងវកិកយរប្ត និងរ ក្ ន់ថ្ែររស់អ្នកទុកជាឯកសារបោង។ អ្នកអាចសសន ើសុាំ

ជាំៃឿយព្ីអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមមបវជជសាស្តសត  និងររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical 

Equipment, DME) 

សូមសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នកតាមសាំបុររ សោយភាជ ប់មកជាមឿយវកិយយបររ ឬបងាយ ៃ់នដ្មកសយើងខុ្ាំតាម

អាសយោះ ៃសៃេះ៖ 

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Member Services 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 136 ? 
 

សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមមសុែភាពអាករបកិរោិ (Behavioral health services)  

Optum® 

PO Box 30760 

Salt Lake City, UT 84130-0760 

ន្ ន្ក D៖ សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែឱសងតាមបវជជរញ្ញជ   

CVS Caremark® 

PO BOX 52066 

Phoenix, AZ 85072-2066 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់។ សូមសៅទូរសព្ទសៅ

កាៃ់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង 711 ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់

សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទ  - សុរក ៃិងសមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃ

អាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅ

នងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

C. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

បៅបពលបយើងែំុ្ទទឿលានសំបណើសុំបរើកប្ាក់ររស់អ្នក បយើងែំុ្នឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង។ សៃេះ

មាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថាសរើឱសង ឬការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ

គសរមាងសៃេះឬអ្រ់។ សយើងខុ្ាំក៏ៃឹងសសរមចផ្ងណដ្រសេើចាំៃឿៃទឹករាក់ (របសិៃសបើមាៃ) ណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់

នងៃឱសង ៃិងការណងទាំសុខភាព្។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក របសិៃសបើសយើងខុ្ាំររួវការព័្រ៌មាៃបណៃថមពី្អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាឱសង ឬការណងទាំសុខភាព្ររវួាៃធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកាៃ

អ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសទៀរសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ 

នងៃធានរ៉ា ប់រង។ របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃឱសង ឬសសវាកមមសនេះរ ឿចសហើយ សយើងខុ្ាំៃឹង

សផ្ញើមូេបបទៃបររតាមសាំបុររសៅអ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬ

ឱសងសៅសឡើយសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសោយផ្លទ េ់។ 

ជាំពូ្កទី 3 ព្ៃយេ់អ្ាំពី្វធិាៃសដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នក។ ជាំពូ្កទី 5 ព្ៃយេ់អ្ាំព្ី

 វធិាៃសដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃគសរមាង Medicare របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាមិៃបង់រាក់នងៃឱសង ឬសសវាកមមសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយ

ណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំពី្មូេសហរុនៃការសសរមចថាមិៃបង់រាក់សៃេះសៅអ្នក។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹង

ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសិទធិកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 137 ? 
 

D. រណដ ឹងឧទធរណ៍ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងាៃរបរព្ឹរតកាំហុសណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក សនេះអ្នកអាច

សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចចិរតាៃ។ សគសៅការសធ្វ ើណបបសៃេះថាការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ អ្នកក៏អាច

ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃផ្ងណដ្រ របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបសៅៃឹងចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំបង់ជូៃ។ 

ដ្ាំសែើរការបដ ឹងឧទធរែ៍គឺជាដ្ាំសែើរការផ្ល ើវការណដ្េមាៃៃីរិវធីិ្េមអ ិរ ៃិងកាេបរសិចឆទផ្ុរកាំែរ់សាំខាៃ់ៗ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E3។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ការសបើករាក់នងៃសសវាកមមណងទាំសុខភាព្វញិ សូម

សមើេទាំព្័រទី 150។  

 របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការសបើករាក់នងៃឱសងវញិ សូមសមើេទាំព្័រទី 161។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 138 ? 
 

ជំពូកទ ី8៖ សិទធ ិ និងទំនឿលែុសប្តវួររស់អ្នក 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំររវួ

ណរសារព្សិទធិរបស់អ្នក។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. សិទធិរបស់អ្នកកន ុងការទទឿេាៃព័្រ៌មាៃតាមរសបៀបណដ្េបាំសព្ញតាមររមួវការរបស់អ្នក ............. 139 

B. ទាំៃឿេខុសររួវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការធានឱយាៃថា អ្នកមាៃេទធភាព្ទទឿេាៃឱសង 

ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងកន ុងសព្េសមរសប .......................................................... 141 

C. ទាំៃឿេខុសររួវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការការពារព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្សុខភាព្ផ្លទ េ់ខល េៃរបស់អ្នក (PHI) ............. 141 

C1. រសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំការពារ PHI របស់អ្នក .......................................................................... 142 
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D. ទាំៃឿេខុសររួវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការផ្ដេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្គសរមាង អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុង

បណាដ ញរបស់គសរមាង ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ....................................... 143 
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A.  សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការទទឿលានព័ត៌មានតាមរបរៀរន្ែលរំបពញតាមតប្មួវការររស់អ្នក 

We must tell you about the plan’s benefits and your rights in a way that you can understand. We 
must tell you about your rights each year that you are in our plan.  

 To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has 
people who can answer questions in different languages.  

 Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats such as 
large print, braille, or audio.  

 Our plan can also give you materials in Spanish, Portuguese, and Khmer/Cambodian. You 
can ask to get this document and future materials in your preferred language and/or alternate 
format by calling Member Services. This is called a “standing request”. Member Services will 
document your standing request in your member record so that you can receive materials 
now and in the future in your preferred language and/or format. You can change or delete 
your standing request at any time by calling Member Services. 
 

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a 
disability and you want to file a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You 
can call 24 hours a day, 7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. To file a complaint 
with Rhode Island Medicaid, contact the Rhode Island Department of Human Services (DHS) office 
at 1-855-697-4347 (TTY 711). You may also go to your local DHS office for in-person assistance. 
Call 1-855-697-4347 (TTY 711) to find the nearest DHS office to you.  

Tenemos la obligación de informarle acerca de los beneficios del plan y sus derechos como 
miembro de una manera fácil de entender. Debemos informarle de sus derechos cada año que 
usted esté en nuestro plan.  

 Llame a Member Services para obtener información que sea fácil de entender. Nuestro plan 
tiene personas que pueden responder preguntas en distintos idiomas.  

 Nuestro plan también puede proporcionarle materiales en español, portugués u otros 
idiomas que no sean inglés, y en formatos como letra grande, braille o audio.  

 Puede llamar a Member Services para pedir que nuestro plan le proporcione todos los 
materiales en español, portugués u otro idioma o formato de su preferencia. Esto se llama 
“petición permanente”. Member Services registrará su petición permanente en su expediente 
de miembro, para que pueda recibir los materiales en su idioma y formato preferidos a partir 
de ese momento. Puede cambiar o eliminar su petición permanente en cualquier momento, 
comunicándose con Member Services.  

Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) si tiene dificultad para obtener 
información de su plan debido a problemas con el idioma o una discapacidad, y quiere presentar 
una queja. Puede llamar a cualquier hora y día de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048. Para presentar una queja de Rhode Island Medicaid, comuníquese con la oficina 
del Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island (DHS) al 1-855-697-4347 (TTY 711). 
También puede visitar la oficina del DHS de su localidad para que le atiendan en persona. Llame al 
1-855-697-4347 (TTY 711) para averiguar dónde está ubicada la oficina del DHS más cercana. 
Temos a obrigação de o informar sobre os benefícios e os direitos do plano de uma maneira que 
você possa entender. Devemos falar sobre os seus direitos a cada ano que você está no nosso 
plano. 
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 Para obter mais informações, de uma forma que possa entender, ligue para Member 
Services. O nosso plano tem pessoas que podem responder às suas perguntas, em 
diferentes idiomas (línguas).  

 O nosso plano também pode fornecer materiais noutras línguas, além do Inglês, e em 
formatos como impressão grande, braile ou áudio. O nosso plano também pode fornecer 
materiais em Espanhol e Português.  

 O nosso plano também pode fornecer materiais em Espanhol e Português. Você pode pedir 
para obter este documento e futuros materiais na sua língua preferida e/ou formato 
alternativo ao ligar para Member Services. Isto é chamado de “pedido permanente”. Member 
Services documentará o seu pedido permanente no seu registo de membro para que possa 
receber materiais agora e no futuro no seu idioma e/ou formato preferidos. Você pode alterar 
ou eliminar a sua solicitação, a qualquer momento, ao ligar para o Member Services.  
 

Se estiver a ter dificuldades em obter informações sobre o nosso plano devido a problemas de 
idioma ou deficiência e deseja fazer uma reclamação, ligue para o Medicare através do número 1- 
800-MEDICARE (1-800-633-4227). Pode ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os utilizadores 
TTY devem ligar para o 1-877-486-2048. Para apresentar uma queixa/reclamação com o Medicaid 
de Rhode Island, entre em contacto com o escritório do Departamento de Serviços Humanos de 
Rhode Island (DHS) através do número de telefone 1-855-697-4347 (TTY 711). Para ter 
assistência pessoalmente, também pode ir ao seu escritório local do DHS. 
 
ព្ឿកសយើងររួវណររាប់អ្នកអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍នៃគសរមាង ៃិងសិទធិរបស់អ្នកតាមវធីិ្មឿយណដ្េអ្ន  
កអាចយេ់ាៃ។ ព្ឿកសយើងររួវណររាប់អ្នកអ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នកសៅសរៀងរេ់ឆ្ន ាំណដ្េអ្នកសថ ិរកន ុង 
គសរមាងរបស់សយើង។  

 សដ្ើមបីទទឿេព័្រ៌មាៃកន ុងវធីិ្ណដ្េអ្នកអាចយេ់ាៃសនេះ ទូរសព្ទសសវាសមាជិក។ គសរមាងរបស់សយើង
មាៃមៃុសសណដ្េអាចស ៃ្ ើយសាំែឿ រជាភាសាសផ្សងៗ។  

 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្តេ់សមាភ រៈសអាយអ្នកជាភាសាសផ្សងព្ីអ្ង់សគៃស ៃិងកន ុងទរមង់ជាការសាេះ
ព្ុមពធ្ាំ អ្កសរអ្នកព្ិការណននក ឬជាសសមៃង។  

 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្តេ់សមាភ រៈសអាយអ្នកជាភាសាសអ្សាញ ប៉ោទុយហាគ េ់ ៃិងភាសាណខមរ/កមព ុជា
ផ្ងណដ្រ។ សលាកអ្នកអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងសមាភ រកន ុងសព្េអ្នគរ ជាភាសាណដ្េសលាកអ្នកចង់
ាៃ ៃិង/ឬ ទរមង់សផ្សងសទៀរ តាមរយៈការសៅទូរស័ព្ទសៅកាៃ់ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ សៃេះររួវ
ាៃសគសៅថា “ការសសន ើសុាំណដ្េមិៃទៃ់ាៃស ៃ្ ើយរប”។ សសវាបសរមើសមាជិកៃឹងចងរកងជាឯកសារ
ការសសន ើសុាំអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកសៅកន ុងកាំែរ់រតាឯកសារសមាជិក ដូ្សចនេះសលាកអ្នកអាចទទឿេាៃ ឯក
សារសព្េឥឡួវសៃេះាៃ សហើយៃិងសៅសព្េអ្នគរជាភាសា ៃិង/ឬជាទរមង់ណដ្េសលាកអ្នកចង់ា
ៃ។ អ្នកអាចផ្លៃ ស់បត ើរឬេុបសចាេសាំសែើរណដ្េមិៃទៃ់ស ៃ្ ើយរបរបស់អ្នកសៅសព្េណាក៏ាៃសោយ
ទូរស័ព្ទសៅណផ្នកសសវាកមមសមាជិក។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ទទឿេព័្រ៌មាៃពី្គសរមាងរបស់ព្ឿកសយើងសោយសារបញ្ជា ភាសា ឬព្ិការភាព្សនេះ សហើយ
អ្នកចង់ោក់បែត ឹងឧទធរហ៍ សូមទូរសព្ទមក Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្នក
អាចទូរសព្ទមក 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់ TTY អាចទូរស័ព្ទសៅកាៃ់សេខ 1-
877-486-2048។ សដ្ើមបីោក់ពាកយបែត ឹងជាមឿយ Rhode Island Medicaid សូមទក់ទងសៅការយិាេ័យនយក
ោះ ៃនៃសសវាកមមមៃុសសជារិ (Department of Human Services, DHS) Rhode Island តាមសេខ 1-855-697-
4347 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចសៅកាៃ់ការយិាេ័យ DHS កន ុងរាំបៃ់របស់អ្នកសរមាប់ជាំៃឿយសោយផ្លទ េ់។ ទូរសព្ទ
សៅកាៃ់ 1-855-697-4347 (TTY 711) សដ្ើមបីណសវ ងរកការយិាេ័យ DHS ណដ្េជិរអ្នកបាំផ្ុរ។ 
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B. ទំនឿលែុសប្តវួររស់បយើងែំុ្កន ុងការធានឱយានថា អ្នកមានលទធភាពទទឿលានឱសង និងបស

វាកមមន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រងកន ុងបពលសមប្សរ 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ៖ 

o អ្នកមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំំ ម (primary care provider, PCP) សៅកន ុង

បណាដ ញរបស់គសរមាង។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយ

គសរមាងសុខភាព្។ អ្នកអាចរកសមើេព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើសអ្នកផ្ដេ់សសវា PCP 

ៃកន ុងជាំពូ្កទី 3 ។ 

o សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱ

សងសាថ ៃ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណាខៃេះ

កាំពុ្ងទទឿេយកអ្នកជាំងឺងមី។ 

 សយើងខុ្ាំមិៃររមួវឱយមាៃការណែនាំបៃតសនេះសទ។  

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុង

បណាដ ញកន ុងរយៈសព្េសមរសប។ 

o សិទធិសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងសិទធិកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមកន ុងសព្េសមរសបពី្អ្នកឯកសទស

ផ្ងណដ្រ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចទទឿេាៃសសវាកន ុងរយៈសព្េសមរសប សយើងររួវណរបង់នងៃសរមាប់

ការណងទាំណដ្េផ្ដេ់សោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ឬការណងទាំណដ្េររវួការជាបនទ ៃ់

សោយមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញណាមឿយក៏ាៃរបស់

សយើងខុ្ាំសោយាម ៃការព្ៃារសព្េយូរសឡើយ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការដ្ឹងថា សព្េណាសទើបអ្នកអាចសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញាៃ។ សដ្ើមបី

ណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ។ 

ជាំពូ្កទី 9 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្នកមិៃកាំព្ុងទទឿេាៃឱសង ឬសសវា

កមមកន ុងរយៈសព្េសមរសបសទ។ ជាំពូ្កទី 9 ក៏សរៀបរប់ផ្ងណដ្រអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំ

ាៃបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមរបស់អ្នក សហើយអ្នកមិៃយេ់រសបចាំសពាេះការសសរមច

របស់សយើងខុ្ាំ។ 

C. ទំនឿលែុសប្តវួររស់បយើងែំុ្កន ុងការការ រព័តម៌ានអ្ំពីសែុភាពផ្ទា ល់ែល េនររស់អ្នក (PHI) 

សយើងខុ្ាំការពារព្័រ៌មាៃអ្ាំពី្សុខភាព្ផ្លទ េ់ខល េៃរបស់អ្នក (personal health information, PHI) តាមការររមួវ

សោយចាប់រដ្ះ ៃិងសហព្័ៃធ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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PHI របស់អ្នករ ឿមបញ្ច ើេព័្រ៌មាៃណដ្េអ្នកាៃផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំ សៅសព្េអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសៃេះ។ វាក៏រ ឿម

បញ្ច ើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត  រព្មទាំងព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្ ៃិងសវជជសា្សត សផ្សងសទៀររបស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃព្័រ៌មាៃ ៃិងរគប់រគងរសបៀបសរបើរាស់ PHI របស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំផ្ដេ់សសចកដ ី

ជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរដ្េ់អ្នក ណដ្េសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិទ ាំងសៃេះ។ សគសៅសសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះថា 

“សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ការអ្ៃុវរតណផ្នកឯកជៃភាព្”។ សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះក៏ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំ

ការពារឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

C1. របរៀរន្ែលបយើងែំុ្ការ រ PHI ររស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំសធ្វ ើឱយរាកដ្ថា ជៃណដ្េាម ៃសិទធិៃឹងមិៃអាចសមើេ ឬផ្លៃ ស់បត ើរកាំែរ់រតារបស់អ្នកាៃសឡើយ។ 

កន ុងសាថ ៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្របស់អ្នកឱយអ្នកណាណដ្េមិៃផ្ដេ់ការណងទាំ ឬ

មិៃបង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នកសទ។ របសិៃសបើផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃ សយើងខុ្ាំររវួមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសរ

ព្ីអ្នកជាមុៃ។ ការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសរអាចផ្ដេ់សោយអ្នក ឬសោយៃរណាមាន ក់ណដ្េមាៃសិទធិរសប

ចាប់កន ុងការសសរមចចិរតជាំៃឿសអ្នក។ 

មាៃករែីមឿយចាំៃឿៃណដ្េសយើងខុ្ាំមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសររបស់អ្នកជាមុៃ។ ករែី

សេើកណេងទាំងសៃេះររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រ ឬររមួវសោយចាប់។ 

 សយើងខុ្ាំររួវាៃររមួវឱយបសញ្ចញ PHI សៅឱយទីភាន ក់ងាររោះ និាេណដ្េកាំពុ្ងររៀរពិ្ៃិរយគុែ

ភាព្នៃការណងទាំរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 សយើងខុ្ាំររួវាៃររមួវឱយផ្ដេ់ PHI របស់អ្នកសៅឱយគសរមាង Medicare។ របសិៃសបើគសរមាង 

យគសរមាង Medicare បសញ្ចញ PHI របស់អ្នកសរមាប់ការរសាវរជាវ ឬការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរ 

សកមមភាព្សនេះៃឹងសធ្វ ើសឡើងរសបតាមចាប់សហព្័ៃធ។  

 សយើងខុ្ាំររួវាៃររមួវឱយរយការែ៍ព័្រ៌មាៃសវជជសា្សតជាេកខែៈអ្នមិកសៅកន ុងមូេោះ ៃ

ទិៃន ៃ័យអ្ាំពី្ការទមទរសាំែងពី្អ្នកទូទរ់សាំែងទាំងអ្ស់ (Rhode Island All Payer 

Claims Database,APCD) នៃរដ្ះ Rhode Island, HeathFacts RI ព្ីការសរបើរាស់ការណងទាំ

សុខភាព្ ៃិងចាំណាយរបស់សមាជិក។ ព្័រ៌មាៃផ្លទ េ់ខល េៃ ដូ្ចជាស ម្ េះ សេខរបបសៃត ិសុខ

សងគម អាសយោះ ៃ នងៃណខឆ្ន ាំកាំសែើរ ៃិងសេខបែណ សមាគ េ់សមាជិកគសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY របស់អ្នកមិៃររវួាៃរយការែ៍សឡើយ។ របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសមិៃបញ្ច ើេ

ព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកសទ អ្នកអាចដ្កសចញសោយចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.riapcd-

optout.com ។របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្កសចញ (opt-out) តាមទូរសព្ទ សូមសៅសៅណខសទូរសព្ទ

សរមាប់ផ្ដេ់ជាំៃឿយដ្េ់អ្នកសរបើរាស់ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ RI (RI Health Insurance 

Consumer Support Line, RI-REACH) តាមរយៈសេខ 1-855-747- 3224។ 

C2. អ្នកមានសិទធ ិកន ុងការបមើលកំណត់ប្តាបវជជសាស្តសត ររសអ់្នក 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការព្ិៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក ៃិងទទឿេាៃចាប់ចមៃងនៃកាំែរ់រតារបស់

អ្នក។ សយើងខុ្ាំររវួាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយគិរនងៃសសវាពី្អ្នកសរមាប់ការងរចមៃងកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្ ឬណកររមួវសេើកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ របសិៃសបើ

អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងសហការជាមឿយអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សដ្ើមបីសសរមច

ថាសរើគឿ រណកណរបឬអ្រ់។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 143 ? 
 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការដ្ឹងថាសរើ PHI របស់អ្នកររួវាៃណចករំណេកជាមឿយអ្នកដ្នទឬអ្រ់ ៃិងណចករំណេកសោយ

រសបៀបណា។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ ឬកដ ីារមភសផ្សងៗអ្ាំព្ីឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នក សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមម

សរមាប់សមាជិក។ 

D. ទំនឿលែុសប្តវួររស់បយើងែំុ្កន ុងការ ដ្ល់ឱយអ្នកនូវព័ត៌មានអ្ំពីគបប្មាង អ្នក ដ្ល់បសវាកន ុង

រណាដ ញររស់គបប្មាង និងបសវាកមមន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នក 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃព្័រ៌មាៃព្ី

សយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃសសទ សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមបកណរបផ្លទ េ់មារ់ឥរគិរនងៃ សដ្ើមបី

ស ៃ្ ើយរេ់សាំែឿ រណដ្េអ្នកអាចមាៃអ្ាំព្ីគសរមាងសុខភាព្របស់សយើងខុ្ាំ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់ 

រាៃ់ណរសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។ សៃេះជាសសវាកមមឥរគិរនងៃ។ 

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំក៏អាចផ្តេ់ខៃ ឹមសារឱយអ្នកជាភាសាសអ្សា៉ោ ញ ព្័រទុយហាយ េ់ ៃិងភាសាណខម រ/កមព ុជាផ្ងណដ្រ។ 

សយើងខុ្ាំក៏អាចផ្តេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកកន ុងទរមង់សាេះព្ុមពអ្កសរធ្ាំ អ្កសរសាទ ប ឬជាសាំសឡងផ្ងណដ្រ។  

របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្ចាំែុចណាមឿយខាងសរកាម សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក៖ 

 គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ រ ឿមមាៃ៖ 

o ព្័រ៌មាៃហិរញ្ា វរថ ុ 

o រសបៀបណដ្េសមាជិកនៃគសរមាងាៃវាយរនមៃសេើគសរមាងសៃេះ 

o ចាំៃឿៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់សមាជិក 

o រសបៀបដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងសៃេះ 

 អ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ រ ឿមមាៃ៖ 

o រសបៀបសរជើសសរ ើស ឬផ្លៃ ស់បដ ើរអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបំម 

o េកខែសមបរត ិរបស់អ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ 

o រសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ 

o សដ្ើមបីរជាបព្ីបញ្ជ ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃសៅកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាងសៃេះ សូម

សយាងសៅកាៃ់ បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃេមអ ិរ

បណៃថមអ្ាំពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬឱសងសាថ ៃរបស់សយើងខុ្ាំ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់

សមាជិក ឬចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើងខុ្ាំ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

 ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង ៃិងអ្ាំពី្វធិាៃណដ្េអ្នកររវួណរអ្ៃុវរតតាម រ ឿមមាៃ៖ 

o ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសៃេះ 

o ណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសង ៃិងការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 144 ? 
 

o  វធិាៃណដ្េអ្នកររវួណរអ្ៃុវរតតាម សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការ

ធានរ៉ា ប់រង 

 មូេសហរុណដ្េអ្វ ីមឿយមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃចាំសពាេះអ្វ ីមឿយសនេះ 

រ ឿមទាំងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំ៖ 

o  ព្ៃយេ់ជាលាយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំពី្មូេសហរុណដ្េអ្វ ីមឿយមិៃររួវាៃធាន 

o  ផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

o  បង់រាក់នងៃ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

E. កមម វធីិ្ន្កលមអគុណភាពររស់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកមាៃេទធភាព្ទទឿេាៃការណងទាំគុែភាព្ខពស់។ កមម វធីិ្ណកេមអគុែភាព្

របស់សយើងខុ្ាំតាមោៃទិដ្ះភាព្សាំខាៃ់ៗនៃការណងទាំរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំររៀរពិ្ៃិរយសេើគុែភាព្នៃការណងទាំ 

ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេាៃ។ សយើងខុ្ាំខិរខាំជាៃិចច សដ្ើមបីណកេមអគុែភាព្។ សយើងខុ្ាំសផ្ញើការរំេឹកសៅ

សមាជិក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្វា៉ា ក់សាាំងរគៃុផ្លដ សាយធ្ាំ ការបៃតសៅជឿបរគួសព្ទយ ការសេបឱសង

របស់អ្នក ការទទឿេទៃអាហារជាំៃឿយសុខភាព្ ក៏ដូ្ចជាព័្រ៌មាៃជាក់លាក់អ្ាំពី្អាការដូ្ចជា ជាំងឺហឺរ ជាំងឺ

ទឹកសនមណផ្អម ៃិងជាំងឺសខទយសបេះដូ្ង (Heart Failure) ជាសដ្ើម។ 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នក៖ 

 មាៃភាព្ងាយរសៀេកន ុងការទទឿេាៃការណងទាំណផ្នកអាកបបកិរយិា ៃិងសវជជសា្សត ណដ្េមាៃ

គុែភាព្  

 ទទឿេាៃកមម វធីិ្បងាយ រសុខភាព្ណដ្េបាំសព្ញតាមររមួវការរបស់អ្នក  

 ទទឿេាៃជាំៃឿយសរមាប់អាការ ឬជាំងឺរុ ាំនរ៉ាណដ្េអ្នកមាៃ  

 ទទឿេាៃជាំៃឿយ សៅសព្េណដ្េអ្នកររវួការបាំផ្ុរដូ្ចជា បនទ ប់ព្ីសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬសៅសព្េ

ណដ្េអ្នកឈឺជាសដ្ើម  

 មាៃការសព្ញចិរតខាៃ ាំងចាំសពាេះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងគសរមាងសុខភាព្របស់អ្នក  

 វធីិ្មឿយកន ុងចាំសណាមវធីិ្ននណដ្េសយើងខុ្ាំវាស់សទ ង់ពី្ករមិរេអ នៃសសវាកមមគឺតាមរយៈការវាស់សទ ង់ HEDIS®។ 

HEDIS មកព្ីពាកយពាកយសព្ញថា សាំែុាំព្័រ៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យអ្ាំព្ីរបសិទធភាព្នៃការណងទាំសុខភាព្ 

(Healthcare Effectiveness Data and Information Set )។ ទិៃនៃ័យ bDE L ជឿយសយើងខុ្ាំកន ុងការតាមោៃអ្វ ីៗ

ដូ្ចជា សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំសៅជឿបអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបំម សេបឱសងជាំងឺហឺរ ឬររៀរពិ្ៃិរយសុខភាព្សាំ

ខាៃ់ៗរបស់ខល េៃញឹកញប់ករមិរណា។ បណៃថមព្ីសៃេះ សយើងខុ្ាំជឿបជាមឿយសមាជិក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវា សដ្ើមបីសាដ ប់

មរិសយាបេ់អ្ាំពី្សកមមភាព្ណកេមអគុែភាព្ណដ្េអាចសោេះរសាយកដ ីកងវេ់របស់សមាជិកាៃ។ សកមមភាព្ 

ៃិងកមម វធីិ្ណកេមអគុែភាព្របស់សយើងខុ្ាំររវួាៃររៀរពិ្ៃិរយសោយគែៈកមាម ធិ្ការទទឿេបៃទ ុកណផ្នកកិចចកា



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 145 ? 
 

របស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s Clinical Affairs Committee) ៃិងររវួាៃោក់បញ្ជ ើៃសៅ

រកមុរបឹកទនយករបស់គសរមាង  Neighborhood (Neighborhood’s Board of Directors)។ 

F. អ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញមិនអាច្បទូទត់វកិកយរប្តពីអ្នកបាយផ្ទា ល់ 

 

សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំមិៃអាចបងខ ាំឱយអ្នកបង់រាក់

នងៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងាៃសទ។ ព្ឿកសគក៏មិៃអាចគិរនងៃពី្អ្នកាៃណដ្រ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបង់

រាក់រិចជាងចាំៃឿៃណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវាាៃគិរនងៃព្ីសយើងខុ្ាំ។ ករែីសេើកណេងណរមឿយប៉ោុសណាណ េះចាំសពាេះចាំែុច

សៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទឿេាៃសសវាកមម  ៃិងជាំៃឿយរយៈរយៈសព្េណវង (long-term service and 

supports, LTSS) សហើយគសរមាង Rhode Island Medicare បញ្ជជ ក់ថាអ្នកររវួណរបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃ

ចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃ

ទឹករាក់ររួវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicare។សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ 

របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញព្ាយាមគិរនងៃព្ីអ្នកសេើសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

G. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការែកែល េនបច្បញពីគបប្មាងបនេះ 

ាម ៃៃរណាមាន ក់អាចបងខ ាំឱយអ្នកបៃត សរបើគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃសទ របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់។  

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្របស់

អ្នកតាមរយៈគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare Advantage។ 

 អ្នកអាចទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃគសរមាង 

Medicare ពី្គសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬព្ីគសរមាង Medicare Advantage។ 

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 10 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េអ្នកអាច

ចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬគសរមាង Medicare 

Advantage ងមី។ 

 របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសវាកមមនៃគសរមាង 

Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទ េ់តាមរយៈនងៃសសវាសរមាប់សរមាប់សសវាកមម (FFS) របស់គសរមាង 

Rhode Island Medicaid (Rhode Island Medicaid Fee for Service) សដ្ើមបីទទឿេាៃ

ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីនងៃសសវា FFS របស់គសរមាង Rhode Island Medicaid សូមសៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-855-697-4347 ចៃទ -សុរក សមា៉ោ ង 8:30 រព្ឹក - 3:30 រសសៀេ។ 

H. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការសបប្មច្បច្បិតតអ្ពំីការន្ងទសំុែភាពររស់អ្នក 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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H1. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការែឹងអ្ំពជីបប្មើសពោាលររស់អ្នក និងសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទំ

សុែភាពររស់អ្នក 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃព្័រ៌មាៃសព្ញសេញព្ីសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ

របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទឿេាៃសសវាកមម។ អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកររួវណរព្ៃយេ់អ្ាំពី្ជាំងឺ ៃិងជសរមើសព្ាាេ

របស់អ្នកតាមរសបៀបណដ្េអ្នកអាចយេ់ាៃ។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការ៖ 

 ែឹងពីជបប្មើសររស់អ្នក។ អ្នកមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំព្ីការព្ាាេរគប់របសនទសរមាប់

សាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក។ 

 ែឹងពីហានិភ័យ។ អ្នកមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំព្ីហាៃិន័យណដ្េពាក់ព្័ៃធទ ាំងឡាយ។ សគររួវ

ណររាប់អ្នកជាមុៃ របសិៃសបើសសវាកមម ឬការព្ាាេណាមឿយគឺជាណផ្នកនៃការពិ្សសាធ្រសាវ 

រជាវ (research experiment)។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេសរមាប់

ព្ិសសាធ្ៃ៍ (experimental treatment)។ 

 សាដ រ់បោរល់ទីពីរ។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសៅជឿបអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ មុៃសព្េសសរមច

ចិរតសេើការព្ាាេ។ 

 និោយថា “បទ”។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេណាមឿយ។ សិទធិសៃេះរ ឿម

បញ្ច ើេទាំងសិទធិកន ុងការចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌ េសវជជសា្សត សផ្សងសទៀរ សទេះបីជា

អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកណែនាំមិៃឱយអ្នកសធ្វ ើដូ្សចនេះក៏សោយ។ អ្នកក៏មាៃសិទធិកន ុងការឈប់សេប

ឱសងផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ ឬឈប់សេបឱសង អ្នកៃឹងមិៃររវួ

ាៃដ្កសចញព្ីគសរមាងសឡើយ។ សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ ឬ

ឈប់សេបឱសង មាៃៃ័យថាអ្នកទទឿេខុសររវួទាំងរសងុសេើអ្វ ីណដ្េសកើរសឡើងចាំសពាេះអ្នក។ 

 បសន ើសុំឱយបយើងែុ្ំពនយល់អ្ំពីមូលបហតុន្ែលអ្នក ដ្ល់បសវាានរែិបសធ្មិន ដ្ល់ការន្ងទ។ំ អ្នក

មាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃការព្ៃយេ់ព្ីសយើងខុ្ាំ របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមឿយាៃ

បដ្ិសសធ្មិៃផ្ដេ់ការណងទាំណដ្េអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកគឿ រណរទទឿេាៃ។ 

 បសន ើសុំឱយបយើងែុ្ំធានរា៉ា រ់រងបលើថ្ងែឱសង ឬបសវាកមមន្ែលប្តវួានរែិបសធ្ ឬជាធ្មមតាមិន

ប្តវួានធានរា៉ា រ់រង។ សគសៅចាំែុចសៃេះថា ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក

ទី 5.2 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយគសរមាងសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

H2. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការនិោយអ្ំពីអ្ា ីន្ែលអ្នកច្បង់ឱយបធ្ា ើបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាច្ប

សបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទសំុែភាពបាយែល េនអ្នកបទ 

ជឿៃកាេ មៃុសសមិៃអាចសធ្វ ើការសសរមចចិរតអ្ាំព្ីសុខភាព្សោយខល េៃឯងាៃសទ។ មុៃសព្េអ្នកដ្នទអាច

សសរមចចិរតជាំៃឿសាៃ អ្នកអាច៖  

 បាំសព្ញទរមប់ណបបបទជាលាយេកខែ៍អ្កសរ បែើមបី ដ្ល់សិទធ ិឱយនរណាមាន ក់បធ្ា ើការសបប្មច្បច្បិតត

អ្ំពីការន្ងទសំុែភាពជំនឿសអ្នក។ 

 ដ្ល់ការន្ណនជំាលាយលកខណ៍អ្កេរែល់អ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបណដ្េអ្នកចង់ឱយព្ឿក

សគចារ់ណចងការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសសរមចចិរតសោយខល េៃអ្នក

ាៃសទ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 147 ? 
 

ឯកសារផ្ល ើវចាប់ណដ្េអ្នកអាចសរបើសរមាប់ផ្ដេ់ការណែនាំរបស់អ្នកររវួាៃសៅថា បណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃ។ 

បណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃមាៃរបសនទ ៃិងស ម្ េះខុសៗាន ។ ឧទហរែ៍ដូ្ចជា បណាដ ាំណងទាំសុខភាព្ ៃិងសិទធិ

អ្ាំណាចសមធាវ ើសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ជាសដ្ើម។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់សរបើបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃក៏ាៃ ប៉ោុណៃតអ្នកអាចសរបើាៃរបសិៃសបើអ្នកចង់។ សៃេះគឺជាអ្វ ីណដ្េ

ររវួសធ្វ ើ៖ 

 យកទប្មង់ន្រររទ។ អ្នកអាចយកទរមង់ណបបបទព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា សមធាវ ើ ទីភាន ក់ងារផ្ដេ់សស

វាកមមណផ្នកចាប់ ឬបុគគេិកសងគមកិចចរបស់អ្នក។ សាថ ប័ៃណដ្េផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកសរបើរាស់

អ្ាំព្ី Medicare ឬ Medicaid ដូ្ចជា The POINT ជាសដ្ើមក៏អាចមាៃទរមង់ណបបបទបណាដ ាំ

ណែនាំទុកជាមុៃផ្ងណដ្រ។ អ្នកក៏អាចចូេសៅកាៃ់សគហទាំព័្រមៃទ ីរសុខានិាេរបស់ Rhode 

Island ាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ health.ri.gov/lifestages/death/about/endoflifedecisions/ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃទរមង់ណបបបទសៃេះ។ 

 រំបពញទប្មង់ន្រររទ រ ឿច្បច្បុេះហតែបលខា។ ទរមង់ណបបបទសៃេះគឺជាឯកសារផ្ល ើវចាប់។ អ្នកគឿរ

ណរពិ្ចារណារកសមធាវ ើឱយជឿយអ្នកកន ុងការសរៀបចាំទរមង់ណបបបទសៃេះ។ 

 ដ្ល់ច្បារ់ច្បមែងែល់អ្នកន្ែលចាាំច្ប់ប្តវួែឹងអំ្ពីទប្មង់ន្រររទបនេះ។ អ្នកគឿ រណរផ្តេ់ចាប់

ចមៃងមឿយចាប់នៃទរមង់ណបបបទសៃេះសៅអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក។ អ្នកគឿ រណរផ្ដេ់ចាប់ចមៃង

មឿយចាប់ផ្ងណដ្រសៅបុគគេណដ្េអ្នកសរជើសសរ ើសជាអ្នកសសរមចចិរតជាំៃឿសអ្នក។ អ្នកក៏គឿ រណរ

ផ្ដេ់ចាប់ចមៃងសៅមិរតន័កត ិជិរសន ិទធ ឬសមាជិករគៀសារផ្ងណដ្រ។ ររវួរាកដ្ថារកទទុកមឿយ

ចាប់សៅផ្ទេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសរាងៃឹងសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ សហើយអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើបណាដ ាំ

ណែនាំទុកជាមុៃរ ឿចសហើយ សូមយករណាដ ំបនេះមឿយច្បារ់បៅមនា ីរបពទយ។ 

មៃទ ីរសព្ទយៃឹងសឿ រអ្នកថាសរើអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់ ៃិងថាសរើ

អ្នកមាៃវាជាប់ខល េៃឬសទ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃសទ មៃទ ីរសព្ទយមាៃទរមង់ណបប

បទ សហើយៃឹងសឿ រអ្នកថាសរើអ្នកចង់ចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទណាមឿយឬអ្រ់។ 

សូមចងចាាំថា វាជាជសរមើសរបស់អ្នកថាររវួបាំសព្ញបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់។ 

H3. អ្ា ីន្ែលគឿរបធ្ា ើ ប្រសិនបរើមិនអ្នុវតតតាមការន្ណនរំរស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃ សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬមៃទ ីរសព្ទយ

មិៃាៃអ្ៃុវរតតាមការណែនាំកន ុងបណាដ ាំសនេះសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅមៃទ ីរសុខានិាេនៃរដ្ះ Rhode 

Island សោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-5960 (TTY 711) ឬសផ្ញើសាំបុររសៅ៖ 
  
Department of Health 

3 Capitol Hill 

Providence, RI 02908 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 
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I. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការាក់រណដ ឹងតវា៉ា  និងបសន ើសុឱំយបយើងែំុ្ពិចារណាបឡើងវញិបលើការសបប្មច្ប

ររស់បយើងែំុ្ 

ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នកទី 3 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬកដ ីកងវេ់អ្ាំព្ីការណងទាំ ឬ

សសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ ឧទហរែ ៍អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធាន

រ៉ា ប់រង ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីបដ ើរការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទឿេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ ៃិងបែដ ឹងរវា៉ា ណដ្េសមាជិកសផ្សងសទៀរាៃោក់

របឆ្ាំងៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃសៃេះ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

I1. អ្ា ីន្ែលគឿរបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកបជឿជាក់ថាកំពុងមានការប្រប្ពឹតតច្បំប េះអ្នកបាយមិនបសម ើ

ភាព ឬអ្នកច្បង់ទទឿលានព័ត៌មានរន្នែមអ្ំពីសិទធ ិររសអ់្នក 

របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាមាៃការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើភាព្ សហើយមិនន្មនជាការសរ ើសសអ្ើង

សោយសារមូេសហរុណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកន ុងទាំព្័រទី 195 សទ ឬអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក 

អ្នកអាចទទឿេាៃជាំៃឿយសោយសៅទូរសព្ទសៅ៖ 

 សសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

 The POINT តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។ The POINT ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃ ៃិងការ

ណែនាំបៃតសរមាប់កមម វធីិ្ ៃិងសសវាកមមសរមាប់មៃុសសចាស់ មៃុសសសព្ញវយ័ណដ្េមាៃពិ្ការ

ភាព្ ៃិងអ្នកណងទាំរបស់ព្ឿកសគ។  

 Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុង

មឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើ TTY គឿរណរសៅសៅសេខ 1-877-486-2048។ (អ្នកក៏អាចអាៃ ឬទញ

យក “សិទធិ ៃិងកិចចការពាររបស់ Medicare” ណដ្េរកស ើញសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់ Medicare 

តាមអាសយោះ ៃ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-

Protections.pdf.) 

 RIPIN Healthcare Advocate។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ ៃិងរសបៀបទក់ទងសាថ ប័

ៃសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក I។ 

 The Alliance for Better Long Term Care។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ ៃិងរសបៀប

ទក់ទងសាថ ប័ៃសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក J។ 

 គសរមាង Rhode Island Medicaid តាមរយៈសេខ 1-855-697-4347 អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរ

សៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

J. ទំនឿលែុសប្តវួររស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងបនេះ 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង អ្នកមាៃទាំៃឿេខុសររវួកន ុងការសធ្វ ើកិចចការដូ្ចាៃសរៀបរប់ខាងសរកាម។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

 សូមអានបសៀវបៅន្ណនសំមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង ៃិងវធិាៃ

ណដ្េអ្នកររួវអ្ៃុវរតតាម សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 149 ? 
 

o សរមាប់សសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ៃិងទី 4។ ជាំពូ្ក

ទាំងសនេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង អ្វ ីណដ្េាម ៃការធានរ៉ា ប់រង  វធិាៃ

ណដ្េអ្នកររួវអ្ៃុវរតតាម ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវួបង់រាក់។ 

o  សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ៃិងទី 6។  

 ប្ារ់បយើងែំុ្អ្ំពីការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  ឬសុែភាពប្េងបទៀតណដ្េអ្នកមា
ៃ។ សយើងខុ្ាំររវួាៃររមួវឱយធានថា អ្នកកាំព្ុងសរបើរាស់រគប់ជសរមើសនៃការធានរ៉ា ប់រងទាំង

អ្ស់របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទឿេាៃការណងទាំសុខភាព្។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមម

សរមាប់សមាជិក របសិៃសបើអ្នកមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរ។ 

 ប្ារ់បវជជរណឌ ិត និងអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទសំុែភាពប្េងបទៀតរបស់អ្នកថា អ្នកាៃចុេះស ម្ េះ

កន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ បងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិក រេ់សព្េណដ្េអ្នកទទឿេាៃឱសង 

ឬសសវាកមម។ 

 ជឿយឱយបវជជរណឌ ិត ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដេ់ៃូវការណងទាំដ្៏

េអបាំផ្ុរដ្េ់អ្នក។ 

o ផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃណដ្េព្ឿកសគររវួការអ្ាំពី្អ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នកដ្េ់ព្ឿកសគ។ ណសវ ងយេ់

អ្ាំពី្បញ្ជា សុខភាព្របស់អ្នកឱយាៃសរចើៃតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។ អ្ៃុវរតតាមការណែនាំ 

ៃិងគសរមាងព្ាាេណដ្េអ្នក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកឯកភាព្ាន ។ 

o ររវួរាកដ្ថាសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំពី្ឱសងទាំងអ្ស់

ណដ្េអ្នកកាំព្ុងសរបើ។ ចាំែុចសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ  

 វ ើតាមីៃ ៃិងអាហារបាំប៉ោៃសផ្សងៗ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រសផ្សងៗ សូមរាកដ្ថាររវួសាកសឿ រ។ សវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវា

សផ្សងសទៀររបស់អ្នកររួវណរព្ៃយេ់អ្ាំពី្បញ្ជា តាមរសបៀបណដ្េអ្នកអាចយេ់ាៃ។ 

របសិៃសបើអ្នកសឿ រសាំែឿ រ សហើយអ្នកមិៃយេ់អ្ាំព្ីចសមៃ ើយ សូមសឿ រមដងសទៀរ។ 

 គឿរបច្បេះគិតពិចារណា។ សយើងខុ្ាំរំពឹ្ងថាសមាជិកទាំងអ្ស់សចេះសារព្សិទធិរបស់អ្នកជាំងឺសផ្សងសទៀ

រ។ សយើងខុ្ាំក៏រំពឹ្ងផ្ងណដ្រថា អ្នកសធ្វ ើសកមមភាព្សោយសារព្សៅកន ុងការយិាេ័យរបស់សវជជ

បែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ៃិងការយិាេ័យរបស់អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នក។ 

 រង់ប្ាក់បលើអ្ា ីន្ែលអ្នកជំ ក់។ កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង អ្នកទទឿេខុសររវួសេើការ

បង់រាក់ទាំងសៃេះ៖ 

o បុព្វលានរ៉ា ប់រង (premium)   ណផ្នក A ៃិងបុព្វលានរ៉ា ប់រង (premium) ណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare។ សរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ភាគសរចើៃ 

Medicaid បង់រាក់នងៃបុព្វលានរ៉ា ប់រង (premium)   ណផ្នក A ៃិងបុព្វលានរ៉ា ប់រង 

(premium) ណផ្នក B របស់អ្នក។ 

o របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃ LTSS អ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវា

កមមរបស់អ្នក។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែកចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃ

ទឹករាក់ររួវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 151 ? 
 

o ប្រសិនបរើអ្នកទទឿលានឱសង ឬបសវាកមមណាមឿយន្ែលមិនមានការធានរា៉ា រ់រងបទ អ្នក

ប្តវួន្តរង់ប្ាក់បពញថ្ងែ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំថា

មិៃធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមណាមឿយសទ សូមោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ សូមសយាងសៅ

កាៃ់ជាំពូ្កទី ណផ្នកទី 5.3 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

 សូមប្ារ់បយើងែំុ្ ប្រសិនបរើអ្នករដ ើរទីលំបៅ។ របសិៃសបើអ្នកសរាងបដ ើរទីេាំសៅ ចាាំាច់ររួវ

រាប់សយើងខុ្ាំភាៃ ម។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

o ប្រសិនបរើអ្នករដ ើរទីលំបៅបៅបប្ៅតំរន់ ដ្ល់បសវាកមមររស់បយើងែំុ្ អ្នកមិនអាច្បរនតបៅ

កន ុងគបប្មាងបនេះបទៀតបទ។ មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់

សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទឿេាៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY។ ជាំពូ្កទី 1 

ណផ្នក D សរៀបរប់អ្ាំព្ីរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំ។  

o សយើងខុ្ាំអាចជឿយឱយអ្នកដ្ឹងថាសរើអ្នកកាំពុ្ងបដ ើរទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់

សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េចុេះស ម្ េះព្ិសសស អ្នកអាចបដ ើរសៅគសរមាង Original 

Medicare ឬចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬសុខភាព្របស់ Medicare 

សៅកន ុងទីតាាំងងមីរបស់អ្នក។  

o ទៃទ ឹមៃឹងសនេះ ររវួរាប់ឱយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ាៃដ្ឹងអ្ាំព្ីអាសយោះ ៃ

ងមីរបស់អ្នកផ្ងណដ្រ សៅសព្េអ្នកបដ ើរទីេាំសៅ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 សដ្ើមបីដ្ឹងអ្ាំពី្

សេខទូរសព្ទសរមាបគ់សរមាង Medicare ៃិង Medicaid។ 

o ប្រសិនបរើអ្នករដ ើរទីលំបៅបៅកន ុងតំរន់ ដ្ល់បសវាកមម  បយើងែំុ្បៅន្តចាាំច្ប់ប្តវួែឹងែូច្ប

គន ។ សយើងខុ្ាំររវួរកទបចច ុបបៃនភាព្នៃកាំែរ់រតាអ្ាំពី្សមាជិកភាព្របស់អ្នក ៃិងដ្ឹងពី្វធីិ្

ទក់ទងសៅអ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ ឬកដ ីារមភសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយ។ 

K. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកសងេ័យថាមានការបាករនែ ំ 

អ្នកជាំនញ ៃិងសាថ ប័ៃណងទាំសុខភាព្ភាគសរចើៃណដ្េផ្តេ់សសវាកមម គឺមាៃភាព្សសាម េះររង់។ គឿរឱយសសាកសាដ យ 

របណហេជាមាៃខៃេះណដ្េមិៃសសាម េះររង់។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬឱសងសាថ ៃសផ្សងសទៀរកាំព្ុងរបរព្ឹរតកាំហុស សូមទក់ទងមក

សយើងខុ្ាំ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសសវាកមមសរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY ។ សេខទូរសព្ទមាៃសៅណផ្នកខាងសរកាមនៃទាំព្័រសៃេះ។ 

 ឬសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 

សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ

សេខទាំងសៃេះសោយឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 151 ? 
 

 អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យសុចររិភាព្របស់គសរមាង Rhode Island (Rhode 

Island Office of Program Integrity) តាមរយៈសេខ 1-401-462-6503 ឬអ្គគនយកោះ ៃ

សមធាវ ើនៃរដ្ះ Rhode Island (Department of Rhode Island Attorney General) សដ្ើមបីរយ
ការែ៍អ្ាំព្ីការសាកបៃៃ ាំ ការបាំពាៃសេើអ្នកជាំងឺ ឬការសធ្វសរបណហស ឬការបៃៃ ាំឱសងកន ុង

គសរមាង Medicaid តាមរយៈសេខ 1-401-222-2556 ឬ 1-401-274-4400 ext. 2269 ឬ  

 ម្ៃត ីណផ្នកអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood តាមរយៈសេខ 1-401-427-6799 

(TTY 711) ឬ  

 ណខសទូរសព្ទបនទ ៃ់ណផ្នកអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s 

Compliance Hotline) តាមរយៈសេខ 1-888-579-1551។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  hhlaNHhdNhhr  hTDGd TT  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួរបស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 152 ? 
 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 153 ? 
 

ជំពូកទី  1 ៖ អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  ឬរណដ ឹងតវា៉ា  (ការ 

សបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង រណដ ឹងឧទធរណ ៍រណដ ឹងតវា៉ា ) 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះមាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ សូមអាៃជាំពូ្កសៃេះសដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកររួវការសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េគសរមាងរបស់អ្នកាៃបញ្ជជ ក់ថាៃឹងមិៃបង់រាក់ជូៃ។ 

 អ្នកមិៃយេ់រសបជាមឿយការសសរមចរបស់គសរមាងអ្ាំពី្ការណងទាំរបស់អ្នក។ 

 អ្នកគិរថាសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកបញ្ចប់ឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 
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អ្នកគឿ រណរទទឿេាៃការណងទាំសុខភាព្ ឱសង ៃិងសសវាកមម ក៏ដូ្ចជាជាំៃឿយរយៈសព្េណវងណដ្េសវជជបែឌ ិរ ៃិង
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បៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈបលែ 1-855-747-3224 (TTY 711) បែើមបីទទឿលានជំនឿយ។ 
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សព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate ាៃជាៃិចច សដ្ើមបីជឿយណែនាំអ្នកកន ុងការសោេះរសាយបញ្ជា ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃធ្ៃធាៃបណៃថមសរមាប់សោេះរសាយកដ ីារមភរបស់អ្នក ៃិងវធីិ្ទក់ទងសៅព្ឿកសគ សូមសយាង

សៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក I សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ី RIPIN Healthcare Advocate។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 156 ? 
 

A. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាង សសវាកមម ឬការបង់រាក់

របស់អ្នក។ គសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ាៃអ្ៃុម័រសេើដ្ាំសែើរការទាំងសៃេះ។ ដ្ាំសែើរការៃីមឿយៗមាៃ

សាំែុាំវធិាៃ ៃីរិវធីិ្ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េអ្នក ៃិងសយើងខុ្ាំររវួណរអ្ៃុវរតតាម។ 

A1. អ្ំពី កយរបច្បាកបទស ល្ ើវច្បារ ់

 វធិាៃ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់មឿយចាំៃឿៃសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះមាៃពាកយបសចចកសទសផ្ល ើវចាប់ណដ្េព្ិាកយេ់។ 

កន ុងចាំសណាមពាកយទាំងសៃេះ មាៃពាកយជាសរចើៃណដ្េអាចៃឹងព្ិាកយេ់ ដូ្សចនេះសយើងខុ្ាំាៃសរបើពាកយសរមាយ

ជាំៃឿសឱយពាកយបសចចកសទសផ្ល ើវចាប់ជាក់លាក់។ សយើងសរបើពាកយសរសសរការ់ឱយាៃរិចតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។ 

ឧទហរែ៍ សយើងៃឹងៃិយាយថា៖ 

 “ការោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា ” ជាំៃឿសឱយពាកយ “ការោក់បែដ ឹងសារទុកខ ” 

 “ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង” ជាំៃឿសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថ ប័ៃ” 

“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើអ្រថរបសយាជៃ៍” “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើហាៃិន័យ” ឬ 

“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើការធានរ៉ា ប់រង” 

  “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” ជាំៃឿសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយណដ្េររវួ

ាៃព្សៃៃ ឿៃដ្ាំសែើរការ” 

ការសចេះពាកយបសចចកសទសផ្ល ើវចាប់ររឹមររវួអាចជឿយអ្នកឱយរារស័យទក់ទងាៃកាៃ់ណរចាស់លាស់ ដូ្សចនេះ

សហើយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ពាកយទាំងសនេះផ្ងណដ្រ។ 

B. កន្នែងន្ែលប្តវួបៅទូរសពា បែើមបីទទឿលានជំនឿយ 

B1. កន្នែងសប្មារ់ទទឿលជំនឿយ នងិព័ត៌មានរន្នែម 

ជឿៃកាេអាចមាៃការភាៃ់រចឡាំកន ុងការចាប់សផ្ដើម ឬអ្ៃុវរតតាមដ្ាំសែើរការសោេះរសាយបញ្ជា ណាមឿយ។ វា

កាៃ់ណរងាយៃឹងភាៃ់រចឡាំសៅសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមិៃសូវរសៀេខល េៃ ឬសខទយកមាៃ ាំង។ សរៅព្ីសៃេះ អ្នករបណហេ

ជាមិៃមាៃចាំសែេះដ្ឹងណដ្េអ្នកររវួការ សដ្ើមបីបៃត សៅជាំហាៃបនទ ប់។ 

អ្នកអាច្បទទឿលជំនឿយពី RIPIN Healthcare Advocate  

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate ាៃជាៃិចច។ RIPIN 

Healthcare Advocate គឺជាកមម វធីិ្ទទឿេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើបអ្សងយរ ណដ្េអាចស ៃ្ ើយសាំែឿ ររបស់អ្នក ៃិង

ជឿយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ សដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជា របស់អ្នក។ សូមសយាងសៅជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក I សដ្ើមបីទទឿេ

ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីកមម វធីិ្ទទឿេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើបអ្សងយរ។ 

RIPIN Healthcare Advocate មិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងសយើងខុ្ាំ ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណា

មឿយសទ។ ព្ឿកសគអាចជឿយអ្នកឱយយេ់ថាសរើដ្ាំសែើរការមឿយណាណដ្េររវួសរបើ។ សេខទូរសព្ទសរមាប់ទក់ទងសៅ 

RIPIN Healthcare Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711) ។ សសវាកមមទាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 157 ? 
 

អ្នកអាច្បទទឿលានជំនឿយពីកមម វធិ្ី (State Health Insurance Assistance Program,SHIP) និងកមម វធិ្ី 

(Medicare-Medicaid Enrollment Supports,MME) Program 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ជាំៃឿយណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្រដ្ះ (State Health Insurance Assistance 

Program,SHIP) របស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រសដ្ើមបីៃិយាយជាមឿយអ្នកផ្ដេ់របឹកទរបស់កមម វធីិ្ SHIP អ្ាំពី្កមម វធីិ្ 
Medicare សៅកន ុងរដ្ះ Rhode Island កមម វធីិ្ SHIP ររវួាៃផ្ដេ់ជូៃសោយការយិាេ័យ (Office of Healthy 

Aging,OHA)។ កមម វធីិ្ SHIP ាៃបែត ុ េះបណាត េអ្នកផ្ដេ់របឹកទសៅរគប់រដ្ះទ ាំងអ្ស់ សហើយសសវាកមមននគឺ

ឥរគិរនងៃ។ សដ្ើមបីៃិយាយជាមឿយអ្នកផ្ដេ់របឹកទរបស់កមម វធីិ្ SHIP សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-888-884-8721 

(TTY 711)។ 

កមម វធីិ្ Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME) ផ្ដេ់ជូៃសសវារបឹកទអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រង

សុខភាព្មឿយទេ់មឿយជាមឿយកមម វធីិ្ Medicare ៃិង Medicaid។ សៅកន ុងរដ្ះ  Rhode Island កមម វធីិ្ MME ផ្ដេ់

ជូៃសោយ The POINT។ សដ្ើមបីៃិយាយជាមឿយអ្នកផ្ដេ់របឹកទសសវាកមម MME សូមសៅសៅសេខ 1-401-462-

4444 (TTY 711) ឬសៅសៅសេខ 2-1-1។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2។ 

ការទទឿលានជំនឿយពីពីគបប្មាង Medicare  

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង  ehrligdh សោយផ្លទ េ់ សដ្ើមបីឱយជឿយសោេះរសាយបញ្ជា ។ អ្នកអាចទទឿេាៃ

ជាំៃឿយព្ីគសរមាង  ehrligdh តាមព្ីររសបៀបសៃេះ៖ 

 សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃ 

កន ុងមឿយសាត ហ។៍ TTY: 1-877-486-2048 ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

 ចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.medicare.gov។  

ការទទឿលានជំនឿយពីគបប្មាង Medicaid 

អ្នកក៏អាចទទឿេាៃជាំៃឿយព្ីគសរមាង Medicaid ាៃផ្ងណដ្រ។ សូមទក់ទងសៅណខសទូរសព្ទផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃរបស់

មៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត នៃរដ្ះ Rhode Island (Rhode Island Department of Human Services,DHS) តាម
រយៈលេខ 1-855-697-4347 (TTY 711) សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង Medicaid។  

ការទទឿលានជំនឿយពីសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality Improvement Organization,QIO) ររស់រែឋ 
Rhode Island 
មាៃរដ្ះ Rhode Island មាៃសាថ ប័ៃមឿយស ម្ េះ KEPRO។សាថ ប័ៃសៃេះគឺជារកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំ

សុខភាព្សផ្សងសទៀរ ណដ្េជឿយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសមាជិក ណដ្េចូេរ ឿមកន ុងគសរមាង Medicare។ KEPRO 

មិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY សទ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-888-319-8452 ពី្សមា៉ោ ង 9 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 5 លាៃ ច ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃ

សុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 11 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 3 រសសៀេ រសសៀេសៅនងៃសសារ៍ អាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមា

ក។ អ្នកអាចសផ្ញើសារជាសាំសឡងាៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ។ អ្នកសរបើរាស់  TTT សូមសៅទូរសព្ទ

សៅសេខ 1-855-843-4776។ សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយា
យ។ អ្នកររវួណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

 សូមសផ្ញើសាំបុររសៅ៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 158 ? 
 

  
KEPRO 
5700 Lombardo Center Drive, Suite 100 
Seven Hills, OH 44131 

 សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់ KEPRO តាម៖ www.keproqio.com/ 

 

C. រញ្ញា  ក់ពន័ធនឹងអ្តែប្របោជន៍ររស់អ្នក 

C1. ការបប្រើប្ាស់ែំបណើរការសប្មារ់ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ ឬ

សប្មារ់ាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  ឬកដ ីារមាណាមឿយ អ្នកប្តវួអានជំពូកបនេះប្តង់ន្ ន្កន្ែលប្តវួនឹងសាែ នភាពររស់អ្នក

ានបហើយ។ តារងខាងសរកាមៃឹងជឿយអ្នកឱយរកស ើញណផ្នកនៃជាំពូ្កសៃេះ ណដ្េររវួៃឹងបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា របស់

អ្នក។ 

បតើរញ្ញា  ឬកដ ីារមាររស់អ្នក ក់ព័នធនឹងអ្តែប្របោជន៍ ឬការធានរា៉ា រ់រងឬ? 

 (ចាំែុចសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងបញ្ជា ថាសរើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬការណងទាំសវជជសា្សតជាក់លាក់ររវួាៃ

ធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់ ថាសរើវាររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយរសបៀបណា ៃិងបញ្ជា ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងការបង់

រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬការណងទាំសវជជសា្សត )។  

ាន។  

បញ្ជា របស់ខុ្ាំគឺអ្ាំព្ី  

អ្រថរបសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ 

សូមសមើេន្ ន្ក D៖ “ការសបប្មច្បបលើការធាន

រា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍” សៅទាំព្រ័ទី 144 

បទ។  

បញ្ជា របស់ខុ្ាំមិៃណមៃអ្ាំព្ី  

អ្រថរបសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក J៖ “របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា ” 

សៅទាំព្័រទី 183 

D. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

D1. ទិែឋភាពទូបៅថ្នការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍  

ដ្ាំសែើរការនៃការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ៃិងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹង

បញ្ជា ណដ្េទក់ទងៃឹងអ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ វាក៏រ ឿមបញ្ច ើេបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងការបង់

រាក់ផ្ងណដ្រ។  

បតើអ្ា ីបៅជាការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង? 

ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងគឺជាការសសរមចដ្ាំបូងរបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងការធានរ៉ា ប់រង

របស់អ្នក ឬអ្ាំព្ីចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងបង់ដ្េ់នងៃសសវាកមមសវជជសា្សត  សមាភ រ ឬឱសងរបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 159 ? 
 

សយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សៅរេ់សព្េណដ្េសយើងខុ្ាំសសរមចថាសរើអ្វ ីខៃ េះររួវធានរ៉ា ប់រងសរមាប់

អ្នក ៃិងចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំររវួបង់។ 

របសិៃសបើអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណាមឿយររវួាៃធានរ៉ា ប់រង

សោយគសរមាង Medicare ឬ Medicaid ឬអ្រ់ អ្នកណាមាន ក់កន ុងចាំសណាមអ្នកទាំងព្ីរអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការ

សសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង មុៃសព្េណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចផ្ដេ់សសវាកមម  សមាភ រ ឬឱសងសនេះ។ 

 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍? 

បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល ើវការនៃការសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសឡើងវញិ ៃិងផ្លៃ ស់បដ ើរ

ការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ ឧទហរែ ៍សយើងខុ្ាំអាចៃឹងសសរមចថាសសវា

កមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េអ្នកចង់ាៃមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ឬណេងធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare 

ឬ Medicaid សទៀរសហើយ។ របសិៃសបើអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ

សទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

D2.ការទទឿលានជំនឿយ ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

បតើែំុ្អាច្បបៅទូរសពាទទឿលានជំនឿយពីអ្នកណាែែេះ ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង ឬ

ាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍? 

អ្នកអាចទទឿេាៃជាំៃឿយព្ីអ្នកទាំងសៃេះ៖  

 សៅទូរសព្ទសៅបសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

 សៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយសោយឥរគិរនងៃ។ 

RIPIN Healthcare Advocate ជឿយមៃុសសណដ្េាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគគសរមាង Medicaid ពាក់

ព័្ៃធ ៃឹងបញ្ជា ទូទរ់វកិយយបររ ឬសសវាកមម។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 
 សៅទូរសព្ទសៅ The POINT សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយសោយឥរគិរនងៃ។ The POINT គឺជាសាថ ប័

ៃឯករជយ។ សាថ ប័ៃសៃេះមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-401-462-

4444 (TTY 711)។ 

 ពិ្ភាកទជាមឿយបវជជរណឌ ិត ឬអ្នក ដ្ល់បសវាប្េងបទៀតររស់អ្នក។ សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវា

សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃឿស

អ្នកាៃ។ 

 ពិ្ភាកទជាមឿយមិតតភកត ិ ឬសមាជិកប្គៀសាររបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយព្ឿការ់សធ្វ ើសកមមភាព្

ជាំៃឿសអ្នក។ អ្នកអាចចុចស ម្ េះបុគគេសផ្សងសទៀរឱយសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នកកន ុងនមជា 

“រាំណាង” សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

o របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមិរតនកត ិ សាច់ញរិ ឬអ្នកសផ្សងសទៀរសធ្វ ើជារាំណាងរបស់អ្នក សូមសៅ

ទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ៃិងសសន ើសុាំទរមង់ណបបទ “ការណរងតាាំងអ្នករាំណាង”។  

o អ្នកក៏អាចទញយកទរមង់ណបបបទសៃេះសោយចូេសៅកាៃ់ 

www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 161 ? 
 

www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITY-AOR-Form-

CMS1696-1.pdf ផ្ងណដ្រ។ ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដេ់សិទធអ្ៃុញ្ជា រដ្េ់បុគគេសនេះកន ុងការ

សធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នក។ អ្នកររួវណរផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំៃូវចាប់ចមៃងនៃទរមង់ណបបបទណដ្េ

ាៃចុេះហរថសេខារ ឿច។ 

 អ្នកក៏មានសិទធ ិបសន ើសំុឱយបមធាវ ើសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ

សមធាវ ើរបស់អ្នកផ្លទ េ់ ឬយកស ម្ េះសមធាវ ើពី្គែៈសមធាវ ើកន ុងរាំបៃ់ ឬសសវាកមមណដ្េសគណែនាំ

បៃតដ្េ់អ្នកសផ្សងសទៀរ។ រកមុអ្នកចាប់មឿយចាំៃឿៃៃឹងផ្ដេ់សសវាកមមផ្ល ើវចាប់ឥរគិរនងៃដ្េ់

អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសមធាវ ើរាំណាងឱយអ្នក 

អ្នកៃឹងររវួបាំសព្ញទរមង់ណបបបទនៃការណរងតាាំងអ្នករាំណាងសៃេះ។ 

o សទេះយា៉ោ ងណា សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍រគប់

របសនទ អ្នកមិនចាាំច្ប់មានបមធាវ ើក៏ាន។ 

D3.ការបប្រើន្ ន្កថ្នជំពូកបនេះ ន្ែលនឹងជឿយអ្នក 

មាៃសាថ ៃភាព្បឿៃរបសនទខុសៗាន ណដ្េពាក់ព័្ៃធៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

សាថ ៃភាព្ៃីមឿយៗមាៃវធិាៃ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់ខុសៗាន ។ សយើងខុ្ាំព្ុេះណចកជាំពូ្កសៃេះជាណផ្នកខុសៗាន  

សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយរកស ើញ វធិាៃណដ្េអ្នកររវួអ្ៃុវរតតាម។ អ្នកប្គន់ន្តអានន្ ន្កន្ែលប្តវួនឹងរញ្ញា ររស់អ្នក

ានបហើយ៖ 

 ន្ ន្ក E បៅទំព័រទី 147 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា អ្ាំពី្សសវាកមម សមាភ រ 

ៃិងឱសង (ប៉ោុណៃតមិនន្មនឱសងកន ុងណផ្នក D សនេះសទ)។ ឧទហរែ ៍សូមសរបើណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកមិៃកាំព្ុងទទឿេាៃការណងទាំសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកចង់ាៃ សហើយអ្នកសជឿជាក់ថា

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសៃេះ។ 

o សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកចង់ផ្ដេ់

ឱយអ្នក សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាការណងទាំសៃេះគឿ រណរមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

– ច្បំណំា៖ សូមសរបើណរណផ្នក E ប៉ោុសណាណ េះ របសិៃសបើទ ាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងណដ្េមាៃសៅ

កន ុងណផ្នក D សទ។ ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង ឬសៅថាបញ្ជ ីឱស

ងណដ្េមាៃ “DP” មិនមានសៅកន ុងណផ្នក D សទ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F សៅទាំព្័រទី 

161 សដ្ើមបីរជាបព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ឱសងកន ុងណផ្នក D។ 

o អ្នកាៃទទឿេសសវាកមម ឬការណងទាំសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកគិរថាគឿរណរមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំមិៃបង់រាក់សរមាប់ការណងទាំសៃេះ។ 

o អ្នកាៃទទឿេ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកាៃគិរថា

មាៃការធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។  

o អ្នកររួវាៃសគជរមាបថា ការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ការណងទាំណដ្េអ្នកាៃៃិងកាំព្ុង

ទទឿេៃឹងររវួការ់បៃថយ ឬបញ្ឈប់ណរមដង សហើយអ្នកមិៃយេ់រសបជាមឿយការសសរមច

របស់សយើងខុ្ាំ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 161 ? 
 

– ច្បំណំា៖ របសិៃសបើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េៃឹងររវួបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរ

សព្ទយ ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ឬ 

សសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) សនេះអ្នកររវួអាៃ

ណផ្នកោច់សោយណឡកនៃជាំពូ្កសៃេះ សោយសារវធិាៃពិ្សសសររវួអ្ៃុវរតចាំសពាេះការណងទាំ

កន ុងរបសនទទាំងសៃេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក G ៃិង H សៅទាំព្័រទី 170 ៃិង 176។ 

 ន្ ន្ក F បៅទំព័រទី 161 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីឱសងសៅកន ុងណផ្នក D។ ឧទហរែ៍ សូមសរបើ

ណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសេើកណេងកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D ណដ្េ

ាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសេើកណេងសរមាប់ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាច

ទទឿេាៃ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េររវួការចាាំាច់មុៃសព្េអ្ៃុម័រ។ 

o សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រឱយផ្តេ់ការសេើកណេងឬយេ់រព្មតាមសាំសែើរបស់អ្នក សហើយអ្នក 

ឬសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរគិរថាសយើងខុ្ាំគឿ រណរអ្ៃុម័រ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ។ (សៃេះ

ជាការសសន ើសុាំឲ្យមាៃការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់)។ 

 ន្ ន្ក G បៅទំព័រទី 170 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើការ

សរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្នកផ្ដេ់សសវាកាំពុ្ងសរៀបចាំឱយ

អ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ សូមសរបើណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកកាំព្ុងសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ សហើយគិរថាអ្នកផ្ដេ់សសវាាៃសសន ើសុាំឱយអ្នកចាកសចញព្ី

មៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

 ន្ ន្ក H បៅទំព័រទី 176 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកគិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ៃិងសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នក

ជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive Outpatient Rehabilitation 

Facility, CORF) របស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់ឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាគឿរសរបើណផ្នកមឿយណា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 

1-844-812-6896។  

របសិៃសបើអ្នកររវួការព័្រ៌មាៃ ឬជាំៃឿយសផ្សងសទៀរ សូមសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរ

យៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។  

E. រញ្ញា អ្ំពីបសវាកមម សមាា រ និងឱសង (មិនន្មនបៅកន ុងន្ ន្ក D)  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 162 ? 
 

E1. បពលន្ែលប្តវួបប្រើន្ ន្កបនេះ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ពាក់ព្័ៃធៃឹងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃសសវាកមមណងទាំរយៈ

សព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិរយិា ៃិងសសវាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចសរបើណផ្នកសៃេះសរមាប់បញ្ជា ពាក់

ព្័ៃធៃឹងឱសងណដ្េមិនមានសៅកន ុងកន ុងណផ្នក D រ ឿមទាំងឱសងកន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicarere ផ្ងណដ្រ។ 

ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃ “DP” មិនមានសៅកន ុងណផ្នក D សទ។ សូមសរបើណផ្នក F សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍

សេើឱសងកន ុងណផ្នក D។ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកជឿបសាថ ៃភាព្ណាមឿយកន ុងចាំសណាមសាថ ៃភាព្ទាំង

រាាំខាងសរកាម៖ 

1. អ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិរយិា ៃិង

សសវាសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកររវួការ ប៉ោុណៃតមិៃកាំព្ុងទទឿេាៃ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ សូមសយាង

សៅកាៃ់ណផ្នក E2 សៅទាំព្័រទី 148 សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំឱយមាៃការ
សសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

2. សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើការណងទាំ ណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយ អ្នក សហើយអ្នកគិរ

ថាសយើងខុ្ាំគឿ រណរអ្ៃុម័រសនេះសទ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េមិៃអ្ៃុ

ម័រសេើការណងទាំសនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃ
បណៃថមអ្ាំពី្ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

3. អ្នកាៃទទឿេសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំៃឹង

មិៃបង់រាក់ឱយ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េមិៃបង់

រាក់សនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការ
ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

4. អ្នកាៃទទឿេ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃគិរថាមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

សហើយអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំសបើករាក់សាំែងនងៃសសវាកមម ឬសមាភ រទាំងសនេះជូៃអ្នកវញិ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E5 សៅ

ទាំព្័រទី 159 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់។ 

5. សយើងខុ្ាំាៃការ់បៃថយ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកសរមាប់សសវាកមមជាក់លាក់មឿយចាំៃឿៃ 

សហើយអ្នក មិៃយេ់រសបជាមឿយការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េាៃការ់

បៃថយ ឬបញ្ឈប់សសវាកមមសនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E2 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌
មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 163 ? 
 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េៃឹងររវួបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ ការណងទាំ

សុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ឬ សសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិ

សមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive Outpatient 

Rehabilitation Facility, CORF) សនេះវធិាៃពិ្សសសររវួអ្ៃុវរត។ សូមអាៃណផ្នក G ឬ H សៅទាំព្័រទី 

170 ៃិង 176 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

E2. ការបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

របរៀរបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង បែើមបីទទឿលានបសវាកមមន្ងទរំយៈបពលន្វង បសវា

សុែភាពអាករបកិរោិ និងបសវាបវជជសាស្តសត  

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសៅទូរសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ ឬរាប់អ្នក

រាំណាង ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកឱយសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមច។  

 អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ៖ 1-844-812-6896 TTY: 711 

អ្នកអាចសផ្ញើទូរសារមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ៖ 1-401-459-6023 

អ្នកអាចសផ្ញើសាំបុររមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈអាសយោះ ៃ៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attention: Utilization Management 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 164 ? 
 

បតើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងប្តវួច្បំណាយបពលរ ុនម ន? 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកមិៃណមៃសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare សទ ជាធ្មម

តា វាចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ (ទ ាំងនងៃសធ្វ ើការ ៃិងមិៃសធ្វ ើការ) បនទ ប់ព្ីអ្នកាៃសសន ើសុាំ។ 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការ

សសរមចដ្េ់អ្នកមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ បនទ ប់ពី្សយើងខុ្ាំទទឿេាៃសាំសែើរបស់អ្នករ ឿច។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំ

មិៃផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃសទ (ឬ  72 សមា៉ោ ងសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ

កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare) អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

ជឿៃកាេ សយើងខុ្ាំររវួការសព្េសវលាបណៃថម សនេះសយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកថា សយើងខុ្ាំររួវការសព្េ

សវលារហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃសទៀរ។ េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េររវួការសព្េសវលាបណៃថម។ 

សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱ

សងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងកន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

បតើែំុ្អាច្បទទឿលានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងឆ្រ់រហ័សជាងបនេះានបទ? 

ាន។ របសិៃសបើអ្នកររវួការការស ៃ្ ើយរបឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះសោយសារបញ្ជា សុខភាព្របស់អ្នក សូមសសន ើសុាំឱយ

សយើងខុ្ាំសធ្វ ើការ “សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង”។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រសេើសាំសែើសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងជូៃ

ដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង (ឬកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងសរមាប់ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare)។  

សទេះយា៉ោ ងណា ជឿៃកាេសយើងខុ្ាំររវួការសព្េសវលាបណៃថម សហើយសយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកថា សយើង

ខុ្ាំររវួការសព្េសវលារហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃសទៀរ។ េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េររវួការសព្េ

សវលាបណៃថម។ សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ របសិៃសបើសាំសែើរបស់

អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

 កយច្បារ់សរមាប់ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយន្ែលប្តវួ

ានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

ការបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង  

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមចាប់សផ្ដើមសោយសៅទូរ

សព្ទ ឬសផ្ញើទូរសារមកគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំណដ្េ

អ្នកចង់ាៃ។ 

 អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ឬសផ្ញើទូរសារ

តាមរយៈសេខ 1-401-459-6023។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមក

សយើងខុ្ាំ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក A។ 

 អ្នកក៏អាចឱយអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 

ទងំបនេះគឺជាវធិានកន ុងការបសន ើសំុឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង៖ 

អ្នកររួវណរបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវទាំងពី្រខាងសរកាម សដ្ើមបីទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធាន

រ៉ា ប់រង៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 165 ? 
 

1. អ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តអ្នកកំពុងបសន ើសុំឱយមានការ

ធានរា៉ា រ់រងបលើការន្ងទបំវជជសាស្តសត  ឬសមាា រន្ែលអ្នកមិនទន់ានទទឿល។ (អ្នកមិៃអាចសសន ើសុាំឲ្យ

មាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងាៃសទ របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការបង់រាក់នងៃ

ណងទាំសវជជសា្សត  ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃទទឿេរ ឿចសហើយ)។ 

2. អ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តកាលររបិច្បឆទកំណត់សត ង់ាររ

យៈបពល  14 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន (ឬកាលររបិច្បឆទកំណត់រយៈបពល 72 បមា ង សប្មារ់ឱសងតាមបវជ

ញ្ញជ កន ុងន្ ន្ក B ថ្នគបប្មាង Medicare) អាច្បរងកបប្គេះថាន ក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក ឬរ េះ

 ល់ែល់សមតែភាពរំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកៃិយាយថា អ្នកចាាំាច់ររួវមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធាន

រ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសោយាម ៃការាាំរទព្ីអ្នកផ្ដេ់

សសវារបស់អ្នកសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថាសរើអ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធាន

រ៉ា ប់រងឬអ្រ់។ 

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាសុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវឱយមាៃការ

សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ សយើងខុ្ាំក៏ៃឹងសរបើ

កាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោររយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរទិៃ (ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់រយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ងសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare) ជាំៃឿសវញិ

ផ្ងណដ្រ។ 

o េិខិរសៃេះៃឹងជរមាបអ្នកថា របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមច

រហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់អ្នក

សោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

o េិខិរសៃេះក៏ៃឹងសរៀបរប់អ្ាំពី្រសបៀបណដ្េអ្នកអាចោក់ “បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” អ្ាំព្ីការសសរមច

របស់សយើងខុ្ាំកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចសតង់ោរសេើការធានរ៉ា ប់រង ជាំៃឿសឱយការសសរមច

រហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃការោក់

បែដ ឹងរវា៉ា  រ ឿមទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព្័រ 183។ 

បតើែំុ្នឹងែឹងបាយរបរៀរណា ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងគឺការែិបសធ្ថា បទ ? 

របសិៃសបើចសមៃ ើយគឺការបដ្ិសសធ្ថា បទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំព្ីមូេសហរុនៃការស ៃ្ ើយ

បដ្ិសសធ្ថា បទ។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ ើរការ

សសរមចសៃេះសោយោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មាៃៃ័យថា អ្នកសសន ើសុាំ

ឱយសយើងខុ្ាំររៀរពិ្ៃិរយសឡើង វញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សេើការធាន

រ៉ា ប់រង។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ មាៃៃ័យថាអ្នកកាំព្ុងបៃតសៅដ្ាំសែើរការបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 (សូមអាៃណផ្នកបនទ ប់ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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E3.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់បសវាកមម សមាា រ និងឱសង (មិនន្មនឱសងកន ុងន្ ន្ក D) 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍? 

បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល ើវការនៃការសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសឡើងវញិ ៃិងផ្លៃ ស់បដ ើរ

ការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ របសិៃសបើអ្នក ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវា

សផ្សងសទៀររបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ កន ុងករែីទាំង

អ្ស់ អ្នកររួវណរចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅករមិរទី 1។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយកន ុងអ្ាំឡុងសព្េដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN 

Healthcare Advocate តាមសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ RIPIN Healthcare Advocate មិៃជាប់ពាក់

ព្័ៃធៃឹងសយើងខុ្ាំ ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមឿយសទ។ 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 គឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ដ្ាំបូងមក

កាៃ់គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំៃឹងររៀរពិ្ៃិរយសឡើង

 វញិសេើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក សដ្ើមបី

បញ្ជជ ក់ថាជាការសសរមចររឹមររួវឬអ្រ់។ អ្នកររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើការ

ធានរ៉ា ប់រងសដ្ើមដ្ាំបូង។ សៅសព្េសយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ

ដ្េ់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំជរមាបដ្េ់អ្នកបនទ ប់ពី្ការររៀរពិ្ៃិ

រយសឡើងវញិថា សសវាកមម ឬសមាភ រសនេះមិៃររួវាៃធាន

រ៉ា ប់រងសទ សនេះករែីរបស់អ្នកអាចបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមិរទី 2។  

បតើែំុ្អាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បាយរបរៀរ

ណា? 

 សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នក សវជជ

បែឌ ិរ អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ឬអ្នករាំណាង

របស់អ្នកររវួណរទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ។ អ្នកអាច

សៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-

6896។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃេមអ ិរបណៃថម

អ្ាំពី្រសបៀបទក់ទងមកសយើងខុ្ាំពាក់ព្័ៃធៃឹង

បែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកទី 2 ណផ្នក 

A។ 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយសរៀបចាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍សដ

ង់ោរ” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” ាៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរ ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សូមោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នកជាលាយេកខែអ៍្កសរ ឬសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ។ 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 1 

អ្នក អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាច

ោក់សាំសែើរបស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ រ ឿចសផ្ញើ

សាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំ

ឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទមក

សយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន

ព្ីសព្េណដ្េអ្នកសសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយ

មាៃមូេសហរុសមរសប អ្នកសៅណរអាច

បដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍សោយសារសយើង

ាៃរាប់អ្នកថា សសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេ

ាៃនសព្េបចច ុបបៃន ៃឹងររវួាៃផ្លៃ ស់បដ ើរ 

ឬបញ្ឈប់ អ្នកមានបពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃ

កន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត

ទទឿេាៃសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដ្េ

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ 

 សូមបៃតអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្

កាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េររវួៃឹងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 167 ? 
 

o អ្នកអាចោក់សាំសែើមកអាសយោះ ៃខាងសរកាម៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attention: Grievance and Appeals Coordinator 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 
 

o អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-

844-812-6896 ាៃផ្ងណដ្រ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” គឺ “ការពិចារណាបឡើងវញិន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរ

ការ”។ 

 
 

បតើអ្នកែថ្ទអាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនឿសែំុ្ានបទ? 

ាន។ សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃឿសអ្នកាៃ។ ដូ្ចាន សៃេះណដ្រ 

បុគគេសរៅព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃឿសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ 

ប៉ោុណៃតអ្នកររវួណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាងជាមុៃសិៃ។ ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដេ់សិទធិ

អ្ៃុញ្ជា រឱយបុគគេសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នក។  

សដ្ើមបីទទឿេាៃទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក រ ឿចសសន ើសុាំ

ទរមង់ណបបបទសៃេះ ឬចូេសៅកាៃ់ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-

Forms/downloads/cms1696.pdf ឬ www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITY-

AOR-Form-CMS1696-1.pdf។ 

ប្រសិនបរើរណដ ឹងឧទធរណ៍ប្តវួានាក់បាយនរណាមាន ក់បប្ៅពីអ្នក ឬបាយបវជជរណឌ ិត ឬអ្នក ដ្ល់បសវាប្េង

បទៀត សយើងខុ្ាំររវួណរទទឿេាៃទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាងណដ្េាៃបាំសព្ញរ ឿចជាមុៃសិៃ សទើប

សយើងខុ្ាំអាចររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍សៃេះ។  

បតើែំុ្មានរយៈបពលរ ុនម នកន ុងការាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍? 

អ្នកររួវណរសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍កន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរសិចឆទសៅសេើេិខិរជូៃដ្ាំែឹង

អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េាៃសផ្ញើសៅអ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ សយើងខុ្ាំអាច

ផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍នៃមូេសហរុសមរសបមាៃដូ្ចជា៖ អ្នកាៃឈឺ

ធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំពី្កាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ អ្នកគឿរណរ

ព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃភាព្យឺរយា៉ោ វសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 168 ? 
 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍សោយសារសយើងាៃរាប់អ្នកថា សសវាកមមណដ្េអ្នកទទឿេាៃនសព្េ

បចច ុបបៃន ៃឹងររវួាៃផ្លៃ ស់បដ ើរ ឬបញ្ឈប់ អ្នកមានបពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃកន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍ របសិៃសបើអ្នក

ចង់បៃតទទឿេាៃសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ សូមអាៃ “សរើអ្រថ

របសយាជៃ៍របស់ខុ្ាំបៃតមាៃកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 154 សដ្ើមបីទទឿេាៃ
ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

បតើែំុ្អាច្បទទឿលានច្បារ់ច្បមែងថ្នករណីររស់ែំុ្ានបទ? 

ាន។ សូមសសន ើសុាំចាប់ចមៃងឥរគិរនងៃពី្សយើងខុ្ាំសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមសេខ 

1-844-812-6896។ 

បតើអ្នក ដ្ល់បសវាររស់ែំុ្អាច្ប ដ្ល់ព័ត៌មានរន្នែមអ្ំពីរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់ែំុ្ែល់អ្នកានបទ? 

ាន។ អ្នក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកអាចផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃបណៃថមដ្េ់សយើងខុ្ាំសដ្ើមបីាាំរទដ្េ់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់

អ្នក។ 

បតើបយើងែំុ្នឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នកបាយរបរៀរណា ? 

សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើការ

ណងទាំសវជជសា្សត របស់អ្នក។ បនទ ប់មក សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេថាសរើសយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់ឬអ្រ់ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងជាបុគគេ

ណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសដ្ើមដ្ាំបូង។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវួការព័្រ៌មាៃបណៃថម សយើងខុ្ាំអាចសសន ើសុាំព្ីអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។  

បតើែំុ្នឹងទទឿលានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ “សដ ង់ារ” បៅបពលណា? 

សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ សព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់

អ្នក (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ

កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare)។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកឱយឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើ

សាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររួវការឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ។  

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម ឬរបសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវួរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថម 

សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថា

ររវួការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរកន ុងការសសរមច សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុ

ណដ្េររវួការសព្េបណៃថមដ្េ់អ្នក។ សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមសដ្ើមបីសធ្វ ើការសសរមច

សឡើយ របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃ

គសរមាង Medicare។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃគឿ រចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរសទ អ្នកអាចោក់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េររវួចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ។ សៅ

សព្េអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  រ ឿម

ទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាម

របរិទិៃសទ (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 169 ? 
 

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare) ឬសៅចុងបញ្ចប់នៃនងៃបណៃថម 

(របសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ) សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកសៅ

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹង

ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃការជូៃ

ដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រង

សេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល េៃ

អ្នកាៃ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូម

សយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររវួ

ណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភ រដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររួវការ

ចាាំាច ់ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេការសសរមចសៃេះ (ឬ

កន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក  

B នៃគសរមាង Medicare)។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “បទ” ចាំសពាេះ អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើ

េិខិរសៅអ្នក។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើងខុ្ាំាៃបញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើង

 វញិឯករជយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើ

សសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមិរទី 2 សោយខល េៃអ្នក។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូម

សយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

បតើែំុ្នឹងទទឿលានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ “រហ័ស” បៅបពលណា? 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់

ព្ីទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់

អ្នកររមួវឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ។  

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម ឬរបសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវួរបមូេព្័រ៌មាៃបណៃថម 

សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាររវួ

ការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរកន ុងការសសរមច សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររវួ

ការសព្េបណៃថមដ្េ់អ្នក។ សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចសនេះសទ 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃគឿ រចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរសទ អ្នកអាចោក់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េររវួចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ។ សៅ

សព្េអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  រ ឿម

ទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង ឬសៅ

ចុងបញ្ចប់នៃនងៃបណៃថមសទ (របសិៃសបើខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសនេះ) សយើងខុ្ាំៃឹង

បញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ របសិៃសបើ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 171 ? 
 

បញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare ។អ្នក

ៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់

ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare អ្នកអាចោក់បែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល េៃអ្នកាៃ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររួវណរ

ផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររួវការចាាំាច់ 

ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសៃេះ។  

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរ

សៅអ្នក។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare 

េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើងខុ្ាំាៃបញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯក

រជយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវា

កមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សោយខល េៃអ្នក។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមសយាងសៅ

កាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

បតើអ្តែប្របោជន៍ររស់ែំុ្រនតមានកន ុងអ្ំឡុងរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 ន្ែរបទ? 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថា ផ្លៃ ស់បដ ើរ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណដ្េររវួាៃអ្ៃុម័រពី្មុៃ សយើង

ខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នក មុៃសព្េសធ្វ ើសកមមភាព្សៃេះ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសកមមភាព្

សៃេះសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹង ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 រ ឿចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមម

សៃេះ។ អ្នកររួវណរាក់សំបណើបៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃថ្នច្បំណុច្បទីពីរខាងបប្កាម សដ្ើមបីបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នក៖ 

 កន ុងរយៈសព្េ 10 នងៃ បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីសកមមភាព្ ឬ 

 កាេបរសិចឆទចាប់សផ្ដើមសុព្េភាព្នៃសកមមភាព្តាមការសរាងទុក។ 

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ នៃកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ អ្នកអាចបៃតទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃ

 វវិាទសៃេះ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ របសិៃសបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកររវួាៃ

បៃត  សហើយេទធផ្េចុងសរកាយនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺរសបតាមសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ សនេះសយើងខុ្ាំអាចទរនងៃ

សសវាកមមណដ្េាៃផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវញិ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។  

E4. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 សប្មារ់បសវាកមម សមាា រ និងឱសង (មិនន្មនឱសងកន ុងន្ ន្ក D) 

ប្រសិនបរើគបប្មាងបនេះបឆ្ែ ើយរែិបសធ្ថា “បទ” បៅកប្មិតទី 1 បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងរនា រ់បទៀត? 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើង

ខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមម ឬសមាភ រសៃេះជាធ្មមតាររវួាៃធាន

រ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង/ឬ Medicaid ឬអ្រ់។ 

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare អ្នកៃឹងទទឿេ

ាៃការសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

ឯករជយ (Independent Review Entity,IRE) បនទ ប់ព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 បញ្ចប់ភាៃ ម។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 171 ? 
 

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid អ្នកអាចោក់

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2  សៅការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃការយិាេ័យរបរិបរត ិ

នៃសសវាសុខភាព្ ៃិងមៃុសសសា្សត  (Executive Office of Health and Human Services, 

EOHHS) ។កន ុងករែីជាសរចើៃ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

ាៃផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សនេះ

េិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមរិទី 1 ៃឹងសរៀបរប់រាប់

អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិ

រយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬអ្រ់សទ អ្នកអាចទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-

6896 ៃិង TTY 711។ ព័្រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។ ទាំងសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំ

រដ្ះ ៃិងការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ររវួសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េមិៃណមៃ

ជាណផ្នកនៃគសរមាងសៃេះ។  

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ

គសរមាង Medicare ៃិង Medicaid អ្នកៃឹងទទឿេាៃការសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ IRE ។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថ ប័

ៃររៀរព្ិៃិរយសឡើង វញិខាងសរៅ RI ៃិង/ឬការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះាៃផ្ងណដ្

រ។ េិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ៃឹងសរៀបរប់

រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។ ព្័រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។ 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 គឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ទីព្ីរ ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយ ណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធ

ជាមឿយគសរមាងសៃេះ។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare សនេះ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ររវួសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយ ណដ្េសគសៅថាអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯក

រជយ (Independent Review Entity,IRE)។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicaid អ្នកអាចសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមរិទី 2 សៅសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ៃិង/

ឬការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃការយិាេ័យ EOHHS។ 

រញ្ញា ររស់ែំុ្ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាា រថ្នថ្នគបប្មាង Medicaid។ បតើែំុ្អាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid គឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ទីពី្រណដ្េសធ្វ ើ

សឡើងសោយសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃការយិាេ័យ EOHHS 

។អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សៃេះមឿយណាក៏ាៃ ឬក៏ទាំងព្ីរកន ុងរយៈសព្េ 120 ថ្ងៃថ្នប្រតិទិន 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។ សៅសព្េបញ្ចប់ការររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិសេើករមិរទី 2 អ្នកៃឹងទទឿេាៃការសសរមចជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។  

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ សាថ ប័ៃររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬ EOHHS អាចផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍នៃ

មូេសហរុសមរសបមាៃដូ្ចជា៖ អ្នកាៃឈឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំពី្កាេបរសិចឆទកាំែរ់

សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមមណដ្េមាៃវវិាទ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ អ្នកមានបពលតិច្បជាងបនេះរ ុនម នថ្ងៃកន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតទទឿេាៃសសវាកមមសនេះកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមអាៃ “សរើអ្រថ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 172 ? 
 

របសយាជៃ៍របស់ខុ្ាំបៃតមាៃកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 157 សដ្ើមបីទទឿេាៃ
ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

បតើែំុ្ាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 របរៀរណា? សវនការយុតត ិធ្ម៌ប្រចារំែឋថ្នការោិល័យ EOHHS? 

សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក អ្នក សវជជបែឌ ិរ អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ឬអ្នករាំណាង

របស់អ្នកររវួណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការកន ុងរយៈសព្េ 120 នងៃ បនទ ប់ព្ីកាេ

បរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។  

អ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំទរមង់ណបបបទសៃេះ៖ 

 សោយសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យបែដ ឹងឧទធរែ៍នៃការយិាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ ៃិង

មៃុសសសា្សត  (Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) តាមរយៈសេខ 

(401) 462-2132 (TTY 711)។ 

 សោយសផ្ញើសាំសែើរបស់អ្នកតាមអ្ុីណមេសៅ OHHS.AppealsOffice@ohhs.ri.gov។ 

 សោយសផ្ញើសាំសែើតាមទូរសារសៅសេខ (401) 462-0458។  

 អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមសេខ 1-855-747-3224 (TTY 

711) សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយាៃផ្ងណដ្រ។  
ទរមង់ណបបបទនៃសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះអាចសផ្ញើតាមសាំបុររ ទូរសារ ឬអីុ្ណមេាៃ។  

អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះសេឿៃ (រហ័ស) មឿយសៅសេើទរមង់ណបបបទសៃេះាៃផ្ងណដ្រ។  

អ្នកអាចោក់សាំសែើអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអាសយោះ ៃខាងសរកាម៖ 

EOHHS Appeals Office, Virks Building, 3 West Rd., Cranston, RI 02920 
ការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះៃឹងកាំែរ់សព្េសបើកសវនការ។ ព្ឿកសគៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅ

អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជជ ក់កាេបរសិចឆទ សមា៉ោ ង ៃិងទីតាាំងនៃសវនការមិៃឱយយូរជាង 15 នងៃមុៃកាេបរសិចឆទសបើក

សវនការសនេះសឡើយ។ 

បតើែំុ្ាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា? ការប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិខាងបប្ៅ RI? 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សោយទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-

812-6896 ៃិង TTY 711 កន ុងរយៈសព្េបឿៃ (4) ណខបនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 

1។ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃបៃតព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI កន ុងរយៈ

សព្េរាាំនងៃនៃនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់ពី្ទទឿេសាំសែើរបស់អ្នកសុាំឱយររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ។ អ្នកៃឹងទទឿេ

ាៃការសសរមចជាលាយេកខែ៍អ្កសរពី្សាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI  វញិកន ុងរយៈសព្េ 10 នងៃនៃនងៃ

សធ្វ ើការ បនទ ប់ពី្ព្ឿកសគទទឿេព័្រ៌មាៃចាាំាច់ទាំងអ្ស់សរមាប់ររៀរពិ្ៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើងវញិ ប៉ោុណៃតមិៃ

ឱយសេើសព្ី 45 នងៃសឡើយ សោយគិរចាប់ពី្សព្េណដ្េព្ឿកសគាៃទទឿេសាំសែើសនេះ។ 

ការបដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍មឿយចាំៃឿៃមិៃមាៃសិទធិទទឿេាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សទ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬអ្រ់សទ អ្នកអាច



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 173 ? 
 

ទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ។ សយើងខុ្ាំអាចជឿយឱយអ្នកដ្ឹងថាសរើការ

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI អាចផ្ដេ់ជូៃសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នកឬអ្រ់។  

រញ្ញា ររស់ែំុ្ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាា រថ្នគបប្មាង Medicare។ បតើនឹងមានអ្ា ីបកើតបឡើងបៅ

រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2? 

អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយសេើការសសរមច

ករមិរទី 1 សោយរបងុរបយ័រន រ ឿចសសរមចថាសរើគឿ រណរផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចសនេះឬអ្រ់។ 

 អ្នកមិៃចាាំាច់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សឡើយ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើការបដ្ិសសធ្នន

សោយសវ ័យរបវរត ិ (ទ ាំងអ្ស់ ឬមឿយណផ្នក) សៅអ្ងគភាព្ IRE ។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹង 

សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។  

 អ្ងគភាព្ IRE ររវួាៃជឿេសោយគសរមាង Medicare ៃិងមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។  

 អ្នកអាចសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃឯកសាររបស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក

តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

អ្ងគភាព្ IRE ររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 កន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃនៃរបរិទិៃ 

បនទ ប់ព្ីអ្ងគភាព្សៃេះទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃនៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីទទឿេបែដ ឹង

ឧទធរែ៍រហ័សរបស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare)។ វធិាៃសៃេះររវួអ្ៃុវរត 

របសិៃសបើអ្នកាៃបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកមុៃសព្េទទឿេាៃសសវាកមម  ឬសមាភ រសវជជសា្សត ។ 

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ររវួការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍

ដ្េ់អ្នក អ្ងគភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគ

ភាព្ IRE ររួវការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈសាំបុររ។ 

អ្ងគភាព្ IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ របសិៃសបើបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” សៅករមិរទី 1 អ្នកៃឹងមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សសោយ

សវ ័យរបវរត ិសៅករមិរទី 2។អ្ងគភាព្ IRE ររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីអ្ងគភាព្

សៃេះទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ររវួការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍

ដ្េ់អ្នក អ្ងគភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគ

ភាព្ IRE ររួវការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈសាំបុររ។ 

អ្ងគភាព្ IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ របសិៃសបើបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

ច្បុេះបរើបសវាកមម ឬសមាា រររស់ែំុ្អាច្បមានការធានរា៉ា រ់រងពីគបប្មាង Medicare និង Medicaid  វញិ? 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង គបប្មាង 

Medicare ៃិង Medicaid សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)។អ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចថាសរើ

គសរមាង Medicare គឿរណរធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះឬអ្រ់។ អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 174 ? 
 

ទី 2 សៅសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬសៅការយិាេ័យ EOHHS សដ្ើមបីសុាំឱយមាៃសវនការយុរត ិធ្ម៌

របចាាំរដ្ះាៃផ្ងណដ្រ។ សូមអ្ៃុវរតតាមការណែនាំសៅទាំព្័រទី 155។ 

 

បតើអ្តែប្របោជន៍ររស់ែំុ្រនតមានកន ុងអ្ំឡុងរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 ន្ែរបទ? 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព័្ៃធៃឹងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ប៉ោុសណាណ េះ 

សនេះអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកព្ីសសវាកមមសនេះៃឹងមិនបៃតមាៃសទកន ុងអ្ាំឡុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរ

ទី 2សៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសទ។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicaid ឬសសវាកមម

ណដ្េអាចររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid សនេះអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវា

កមមសនេះៃឹងបៃតមាៃរបសិៃសបើ៖  

 អ្នកាៃបាំសព្ញេកខខែឌ រគប់រាៃ់សរមាប់បៃតទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 បស់អ្នក។ 

 អ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក ៃិងសសន ើសុាំឱយបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈ

បពល 10 ថ្ងៃ បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។ អ្នក

អាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 

1-844-812-6896 ឬសោយោក់សាំសែើជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៅគសរមាង Neighborhood 

Health Plan of Rhode Island សោយជូៃចាំសពាេះ៖ Grievance and Appeals Coordinator, 

910 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917 ឬទូរសារ៖ 1-401-709-7005។ 

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវទាំងសៃេះ អ្នកអាចបៃតទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃវវិាទសៃេះ ខែៈ

សព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។ របសិៃសបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកររួវាៃបៃត  សហើយេទធ

ផ្េចុងសរកាយនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺរសបតាមសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ សនេះសយើងខុ្ាំអាចទរនងៃសសវាកមមណដ្េ

ាៃផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវញិ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។ 

  

បតើែំុ្នឹងែឹងអំ្ពីការសបប្មច្បបនេះបៅបពលណា? 

អ្នកៃឹងទទឿេាៃេិខិរមឿយណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចរបស់សវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះកន ុងរយៈសព្េ 90 នងៃ 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំឱយសបើកសវនការ។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃេិខិរមឿយណដ្េ

ព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចនៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI កន ុងរយៈសព្េ 10 នងៃបនទ ប់ពី្ព្ឿកសគទទឿេ

ព័្រ៌មាៃចាាំាច់ទាំងអ្ស់សរមាប់ររៀរពិ្ៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើងវញិ ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 45 នងៃសឡើយ សោយ

គិរចាប់ពី្សព្េណដ្េព្ឿកសគាៃទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍សនេះ។ របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ រគប់រាៃ់

សរមាប់សវនការយុរត ិធ្ម៌សេឿៃរបចាាំរដ្ះ  សនេះកា រយិាេ័យ EOHHS ររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

72 សមា៉ោ ង។ របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ រគប់រាៃ់សរមាប់ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សេឿៃ 

សនេះអ្នកៃឹងទទឿេាៃចសមៃ ើយកន ុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើកា រយិាេ័យ EOHHS ឬសាថ ប័

ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ររវួការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជឿយដ្េ់អ្នក ការយិាេ័យ ឬសាថ ប័

ៃសៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។  

 របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុង

បែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររួវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម ឬ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 175 ? 
 

សមាភ រដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររួវការចាាំាច់ ប៉ោុណៃតមិៃឱយ

សេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេការសសរមចសៃេះ។  

 របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំង

អ្ស់ វាមាៃៃ័យថាការយិាេ័យ EOHHS ឬសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយខាងសរៅ RI ាៃបញ្ជជ ក់រសប

តាមការសសរមចសេើករមិរទី 1 ណដ្រ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោង

សទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយឯករជយ (Independent 

Review Entity, IRE) អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចរបស់ខល េៃ។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់ការ

ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសវជជសា្សត ឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររួវការ

ចាាំាច ់ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេការ

សសរមចសៃេះ។ របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ

សរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសវជជសា្សត  ឬផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភ រកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេាៃការសសរមចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃ

គសរមាង Medicare សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃ

គសរមាង Medicare កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេការសសរមចពី្អ្ងគភាព្ IRE 

។ របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីកាេ

បរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេការសសរមចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ សៅសេើមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េ

អ្នកាៃសសន ើសុាំ វាមាៃៃ័យថាព្ឿកសគយេ់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1។ ចាំែុចសៃេះសៅថា 

“ការាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

ច្បុេះបរើការោិល័យសវនការយុតត ិធ្ម៌ប្រចារំែឋថ្នការោិល័យ EOHHS និង/ឬសាែ រ័នប្តៀតពិនិតយបឡើង

 វញិខាងបប្ៅ RI និងអ្ងាភាពប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិឯករាជយបធ្ា ើការប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិបលើរណដ ឹង

ឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បហើយបធ្ា ើការសបប្មច្បែុសៗគន ? 

របសិៃសបើការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃកា រយិាេ័យ EOHHS សាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាង

សរៅ RI ឬអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសសរមចថា “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់សសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េាៃអ្ៃុម័រសសទ ើរណរដូ្ចាន សៅៃឹងអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំ

សៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបនេះគឺ “បទ” ច្បំប េះអ្ា ីន្ែលែំុ្ានបសន ើសំុមឿយន្ ន្ក ឬទងំអ្ស ់បតើែំុ្អាច្បាក់

រណដ ឹងឧទធរណ៍ប្េងបទៀតានបទ? 

ាៃ កន ុងករែីមឿយចាំៃឿៃ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 176 ? 
 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃការយិាេ័យ 

EOHHS ៃិង/ឬសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សហើយព្ឿកសគាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “សទ” ចាំសពាេះបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid អ្នក

អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្

រសបៀបោក់បែដ ឹងសៃេះ។ ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង 

Medicaid សៅកន ុងរុលាការរដ្ះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I2 សៅទាំព្័រទី 183 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent 

Review Entity,IRE) អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍មដងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃជាដ្ុលាៃ រនៃសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នក

ចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃឿៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណាណ េះ។ េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹង

ព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍បណៃថមណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I1 សៅទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទឿេ
ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

E5. រញ្ញា អ្ំពីការរង់ប្ាក់ 

សយើងខុ្ាំមិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំទូទរ់វកិយយបររ នងៃសសវាកមម ៃិងសមាភ រ ណដ្េ
ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងព្ីអ្នកសនេះសទ។ សៃេះជាការពិ្រ សទេះបីជាសយើងខុ្ាំបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះរិចជាង
ចាំៃឿៃណដ្េព្ឿកសគគិរនងៃសេើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងក៏សោយ។ អ្នកមិៃររវួាៃររមួវឱយ
បង់រាក់តាមវកិយយបររណាមឿយសឡើយ។ ករែីសេើកណេងណរមឿយប៉ោុសណាណ េះចាំសពាេះចាំែុចសៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នក
កាំពុ្ងទទឿេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង សហើយគសរមាង Rhode Island Medicaid បញ្ជជ ក់ថាអ្នកររួវ
ណរបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅការបង់រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែក
នងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ របសិៃសបើអ្នក
កាំពុ្ងទទឿេសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចៃឹងររួវបង់រាក់មឿយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំង
សៃេះផ្ងណដ្រ។ ចាំៃឿៃទឹករាក់សៃេះររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ សគសៅការបង់
រាក់មឿយណផ្នកសៃេះថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររវួាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode 
Island Medicaid។ 
  

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររសរមាប់ សសវាកមម ៃិងសមាភ រណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង សូមសផ្ញើវកិយយបររ

សនេះមកសយើងខុ្ាំ។ អ្នកមិនគឿររង់វកិកយរប្តបាយែល េនឯងបទ។ សយើងខុ្ាំៃឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះ

សោយផ្លទ េ់ រ ឿចសោេះរសាយបញ្ជា សនេះ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមចាប់សផ្ដើមសោយការអាៃជាំពូ្កទី 7 ៖ “សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ

សផ្ញើវកិយយបររសៅអ្នក”។ ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A សរៀបរប់អ្ាំពី្សាថ ៃភាព្ណដ្េអ្នកអាចៃឹងររួវសសន ើសុាំសបើករាក់សាំែង 

ឬបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទឿេពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមកសយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីសសន ើសុាំ

សបើករាក់ផ្ងណដ្រ។  

បតើែំុ្អាច្បបសន ើសុំឱយអ្នករង់ប្ាក់ថ្ងែបសវាកមម ឬសមាា រន្ែលែំុ្ានរង់ប្ាក់រ ឿច្ប មកែំុ្វញិានបទ? 

សូមចងចាាំថា របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររសរមាប់សសវាកមម ៃិងសមាភ រណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង អ្នក

មិៃគឿ របង់ វកិយយបររសនេះសោយខល េៃឯងសទ។ ប៉ោុណៃត របសិៃសបើអ្នកបង់ វកិយយបររសនេះ អ្នកអាចទទឿេាៃរាក់

បងវ ិេសងវញិ របសិៃសបើអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃកន ុងការទទឿេសសវាកមម ៃិងសមាភ រ។ ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េ

អ្នកររួវបង់គឺជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នកសេើសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវងណរប៉ោុសណាណ េះ។ សគសៅការបង់

រាក់មឿយណផ្នកសៃេះសៅថា “ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃឿៃទឹករាក់ររួវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង 

Rhode Island Medicaid។ 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសបើករាក់វញិ មាៃៃ័យថាអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ សយើងខុ្ាំ

ៃឹងព្ិៃិរយសមើេថាសរើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រ ឿចគឺជាសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េររវួាៃធាន



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 177 ? 
 

រ៉ា ប់រងឬអ្រ់ សហើយសយើងខុ្ាំៃឹងព្ិៃិរយសមើេថាសរើអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សរមាប់សរបើរាស់ការ

ធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកឬសទ។  

 របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រ ឿចររវួាៃធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកាៃ

អ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះកន ុងរយៈសព្េ 60 នងៃ 

តាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេសាំសែើរបស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃ

សសវាកមម ឬសមាភ រសៅសឡើយសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសោយផ្លទ េ់។ សៅសព្េ

សយើងខុ្ាំសផ្ញើរាក់ វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំឱយមាៃការ

សសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកដូ្សចាន េះណដ្រ។ 

 របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះមិៃររួវាៃធានរ៉ា ប់រង ឬអ្នកមិៃាៃអ្ៃុវរតតាម វធិាៃ

ទាំងអ្ស់សទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយណដ្េព្ៃយេ់ថាសយើងខុ្ាំៃឹងមិៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬ

សមាភ រសទ សហើយព្ៃយេ់មូេសហរុផ្ងណដ្រ។  

ច្បុេះបរើបយើងែំុ្បឆ្ែ ើយថាបយើងែំុ្នឹងមិនរង់ប្ាក់បទបនេះ? 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ាន។ សូមអ្ៃុវរត

តាមដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកន ុងណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150។ សៅសព្េអ្នកអ្ៃុវរតតាម

ការណែនាំទាំងសៃេះ សូមចាំណាាំ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សដ្ើមបីទទឿេរាក់សាំែងវញិ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 60 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃសសវាកមម  ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃទទឿេ ៃិង

ាៃបង់រាក់សោយខល េៃអ្នករ ឿច សៅអ្នកវញិ អ្នកមិៃអាចសសន ើសុាំឱយមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សសទ។  

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះជាធ្មមតា

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកសោយសវ យ័របវរត ិសៅអ្ងគភាព្

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)។ សយើងខុ្ាំៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមេិខិរ 

របសិៃសបើករែីសៃេះសកើរសឡើង។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ សហើយផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាសយើងខុ្ាំគឿ រណរ

បង់រាក់ជូៃអ្នក សយើងខុ្ាំររវួណរសផ្ញើរាក់សៅអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាម

របរិទិៃ។ របសិៃសបើចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺជាចសមៃ ើយ យល់ប្ពម សៅដ្ាំណាក់

កាេណាមឿយកន ុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍បនទ ប់ពី្ករមិរទី 2 សយើងខុ្ាំររួវណរសផ្ញើរាក់ណដ្េ

អ្នកាៃសសន ើសុាំសៅអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងរយៈសព្េ 60 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះមាៃ

ៃ័យថាព្ឿកសគយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នក ( 

ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នក”។) េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃៃឹងព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍បណៃថមណដ្េអ្នកអាចមា

ៃ។ អ្នកអាចបដ ឹងរវា៉ា មដងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃជាទឹករាក់នៃសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នក

ចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃឿៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណាណ េះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I សៅ

ទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមសទៀរអ្ាំព្ីករមិរបណៃថមនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 178 ? 
 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះជាធ្មមតា

ររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicaid អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល េៃអ្នកាៃ 

(សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154)។ 

F. ឱសងកន ុងន្ ន្ក D  

F1. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា កន ុងការទទឿលានឱសងកន ុងន្ ន្ក D ឬប្រសិនបរើអ្នក

ច្បង់ឱយបយើងែំុ្រង់ប្ាក់ថ្ងែឱសងកន ុងន្ ន្ក D ជូនអ្នកវញិ 

អ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំរ ឿមបញ្ច ើេទាំងការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱ

សងតាមសវជជបញ្ជជ ជាសរចើៃ។ ភាគសរចើៃនៃឱសងទាំងសៃេះគឺជា “ឱសងកន ុងណផ្នក D”។ មាៃឱសងព្ីរបីមុខណដ្េ

ណផ្នក D នៃគសរមាង Medicare មិៃធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃតគសរមាង Medicaid អាចៃឹងធានរ៉ា ប់រង។ ន្ ន្កបនេះអ្នុ

វតតច្បំប េះន្តរណដ ឹងឧទធរណ៍សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D រ ុបណាណ េះ។ 

បញ្ជ ីឱសងរ ឿមបញ្ច ើេទាំងឱសងមឿយចាំៃឿៃណដ្េមាៃ “DP” ផ្ងណដ្រ។ ឱសងទាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងកន ុងណផ្នក 

D សទ។ ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងណដ្េមាៃៃិមិរតសញ្ជា  “DP” ររវួអ្ៃុវរតតាម

ដ្ាំសែើរការសៅកន ុងណផ្នក E សៅទាំព្័រទី 147។ 

បតើែំុ្អាច្បបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង ឬាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍អ្ំពីឱសងតាមបវជជរញ្ញជ

កន ុងន្ ន្ក D ានបទ?  

ាន។ ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសសរមចអ្ាំព្ីឱ

សងកន ុងណផ្នក D របស់អ្នក៖ 

 អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងដូ្ចជា៖ 

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D ណដ្េាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់

គសរមាងសៃេះ។ 

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសេើកណេងចាំសពាេះការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងរបស់

គសរមាងសៃេះ (ដូ្ចជាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃ)  

 អ្នកសាកសឿ រសយើងខុ្ាំថាសរើឱសងណាមឿយររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសរមាប់អ្នកឬអ្រ់ (ឧទហរែ៍ 

សៅសព្េឱសងរបស់អ្នកមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសៃេះ ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំររមួវឲ្យអ្នក

ទទឿេាៃការអ្ៃុម័រព្ីសយើងខុ្ាំ មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំធាៃរ៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះសរមាប់អ្នក)។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើឱសងសាថ ៃរបស់អ្នករាប់អ្នកថាមិៃអាចសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកាៃសទ អ្នក

ៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការ

ធានរ៉ា ប់រង។  

 អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ។ សៃេះជាការ

សសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 179 ? 
 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ឱសងរបស់អ្នកកន ុងណផ្នក D គឺ “បសច្បកដ ី

សបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការធានរា៉ា រ់រង”។ 

 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍សៅសេើ

ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធាន

រ៉ា ប់រង និងរសបៀបសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។  

សូមសរបើតារងខាងសរកាមសដ្ើមបីជឿយអ្នកសសរមចថាសរើណផ្នកមឿយណាមាៃព័្រ៌មាៃសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក៖ 

បតើអ្នកសែ ិតកន ុងសាែ នភាពមឿយណាកន ុងច្បំបណាមសាែ នភាពទងំបនេះ? 

សរើអ្នកររវួការឱសង

ណដ្េាម ៃកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងរបស់សយើងខុ្ាំ ឬររវួ

ការឱយសយើងខុ្ាំសេើក

ណេងវធិាៃ ឬការោក់

កាំហិរណាមឿយសេើឱស

ងណដ្េសយើងខុ្ាំធាន

រ៉ា ប់រងណដ្រឬសទ? 

សរើអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំ

ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង

ណដ្េមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងរបស់សយើងខុ្ាំ សហើយ

អ្នកសជឿជាក់ថាអ្នក

បាំសព្ញតាមវធិាៃ ឬ

ការោក់កាំហិរនៃ

គគសរមាង (ដូ្ចជា

ទទឿេាៃការអ្ៃុម័រ

ជាមុៃ) សរមាបឱ់សង

ណដ្េអ្នកររួវការណមៃ

ឬសទ? 

សរើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយ

សយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱ

សងណដ្េអ្នកាៃ

ទទឿេ ៃិងាៃបង់

រាក់រ ឿចសហើយ សៅអ្នក

 វញិណមៃសទ? 

សរើសយើងខុ្ាំាៃជរមាប

អ្នកសហើយឬសៅថា

សយើងខុ្ាំៃឹងមិៃធាន

រ៉ា ប់រង ឬបង់រាក់នងៃ

ឱសងសៅតាមអ្វ ីណដ្េ

អ្នកចង់ឱយធានរ៉ា ប់រង 

ឬសៅតាមចាំៃឿៃណដ្េ

អ្នកាៃបង់រាក់សទ

សនេះ? 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

ែំុ្ ដ្ល់ករណីបលើកន្ល

ង។ (សៃេះគឺជារបសនទ

មឿយនៃការសសរមច

ចិរតសេើការធាន

រ៉ា ប់រង) 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

ែំុ្បធ្ា ើការសបប្មច្បបលើ

ការធានរា៉ា រ់រង។ 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

សងអ្នកវញិ។ (សៃេះគឺ

ជារបសនទមឿយនៃការ

សសរមចចិរតសេើការ

ធានរ៉ា ប់រង) 

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹង

ឧទធរណ៍ាន។ (សៃេះ

មាៃៃ័យថា អ្នកកាំព្ុង

សសន ើសុាំឲ្យសយើងខុ្ាំ

ពិ្ចារណាសឡើងវញិ) 

សូមចាប់សផ្ដើមសោយ

សមើេន្ ន្ក F2 សៅទាំព្័រ

ទី 162 ។ សូមសយាងសៅ

កាៃ់ណផ្នក F3 ៃិង F4 

សៅទាំព្័រទី 163 ៃិង 

164 ផ្ងណដ្រ។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក F4

សៅទាំព្័រទី 164។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក F4

សៅទាំព្័រទី 164។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក F5 

សៅទាំព្័រទី 167។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 181 ? 
 

F2. ករណីបលើកន្លង 

ករែីសេើកណេងគឺជាការអ្ៃុញ្ជា រឱយទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មមតាមិៃមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងរបស់សយើងខុ្ាំ ឬការអ្ៃុញ្ជា រឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរតតាមវធិាៃ ៃិងណដ្ៃកាំែរ់ជាក់លា

ក់។ របសិៃសបើឱសងណាមឿយាម ៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ ឬមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រងតាមអ្វ ីណដ្េអ្នកចង់

ាៃសទ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ “ករែីសេើកណេង”។ 

សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកៃឹងររួវព្ៃយេ់

មូេសហរុតាមកបៀ ៃសវជជសា្សតថាសហរុអ្វ ីាៃជាអ្នកររវួការករែីសេើកណេង។  

ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃករែីសេើកណេងណដ្េអ្នក ឬសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ

អាចសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយផ្ដេ់ករែីសេើកណេង៖ 

1. ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D ណដ្េាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

2. ការដ្កការោក់កាំហិរសចញព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំ។ មាៃវធិាៃ ឬការោក់កាំហិរបណៃថម

ណដ្េអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសងមឿយចាំៃឿៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ (សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូម

សយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ណផ្នក C)។ 

  វធិាៃ ៃិងការោក់កាំហិរបណៃថមសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងមឿយចាំៃឿៃរ ឿមមាៃ៖  

o ររវួាៃររមួវឱយសរបើឱសងជាទូសៅ ជាំៃឿសឱយឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា។  

o ទទឿេាៃការអ្ៃុម័រព្ីគសរមាងជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មធានរ៉ា ប់រងសេើឱ

សងសរមាប់អ្នក។ (ជឿៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា “ការផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ”។) 

o ររវួាៃររមួវឱយសាកេបងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្ម

ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ។ (ជឿៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា “ការព្ាាេ

ជាជាំហាៃៗ”(។ 

o ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែ។ សរមាប់ឱសងមឿយចាំៃឿៃ សយើងោក់ករមិរបរមិាែឱសងណដ្េ

អ្នកអាចមាៃ។ 

 

បញ្ជ ីឱសងជូៃកាេសគសៅ កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ការដ្កការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱ

សងណាមឿយថាជាការសសន ើសសន ើសុាំ “ករណីបលើកន្លងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង”។ 

 

F3. ច្បំណុច្បសំខាន់ៗន្ែលប្តវួែឹងអ្ពំីការបសន ើសុឱំយមានករណីបលើកន្លង  

បវជជរណឌ ិតររស់អ្នក ឬអ្នកបច្បញបវជជរញ្ញជ ប្េងបទៀតប្តវួន្តប្ារ់បយើងែំុ្នូវមូលបហតុតាមកបៀ នបវជជសាស្តសត ។ 

សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរររវួណរផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំៃូវរាយការែ៍ណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេ

សហរុតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំព្ីករែីសេើកណេងៃឹង

មាៃភាព្រហ័សជាងមុៃ របសិៃសបើអ្នកបញ្ច ើេព្័រ៌មាៃសៃេះពី្សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សង

សទៀរ សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 181 ? 
 

ជាធ្មមតា បញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំមាៃឱសងសេើសពី្មឿយមុខណដ្េសរបើសរមាប់ព្ាាេអាការជាក់លាក់។ ឱស

ងទាំងសៃេះររួវាៃសៅថាឱសង “ជាំៃឿស”។ របសិៃសបើឱសងជាំៃឿសអាចផ្ដេ់របសិទធភាព្ដូ្ចាន សៅៃឹងឱសង

ណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ ៃិងមិៃបណាដ េឱយមាៃផ្េប៉ោេះពាេ់ ឬបញ្ជា សុខភាព្បណៃថមសទៀរសទ ជាទូសៅសយើងខុ្ាំ

ៃឹងមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នកសទ។ 

បយើងែំុ្នឹង ដ្ល់ច្បបមែ ើយ យល់ប្ពម ឬរែិបសធ្ថា បទ ច្បំប េះសំបណើសុំ ដ្ល់ករណីបលើកន្លងររស់អ្នក 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយ យល់ប្ពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក ជាធ្មម

តាករែីសេើកណេងសនេះបៃតរហូរដ្េ់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្ន ាំរបរិទិៃ។ ករែីសៃេះៃឹងមាៃជាក់ណសត ង 

ដ្របណាអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកបៃតសចញសវជជបញ្ជជ ឱយសរបើឱសងសនេះសរមាប់អ្នក សហើយឱសង

សនេះបៃតមាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្កន ុងការព្ាាេអាការរបស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយការោក់

បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ណផ្នក F5 សៅទាំព្័រទី 167 សរៀបរប់អ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា  របសិៃសបើសយើងខុ្ាំ
ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ។ 

ណផ្នកបនទ ប់សរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង រ ឿមទាំងករែីសេើកណេង

ផ្ងណដ្រ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 182 ? 
 

F4. របរៀរបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងអ្ំពីឱសងកន ុងន្ ន្ក D ឬការបរើកប្ាក់ថ្ងែឱ

សងកន ុងន្ ន្ក D រ ឿមទងំករណីបលើកន្លង  

អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ 

 សសន ើសុាំរបសនទនៃការសសរមចសេើការធាន

រ៉ា ប់រងណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ សៅទូរសព្ទ សផ្ញើ

សាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីោក់សាំសែើ

របស់អ្នក។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ

តាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

 អ្នក ឬសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក (ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ

សផ្សងសទៀរ) ឬៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរណដ្េកាំពុ្ង

សធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នក អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការ

សសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងាៃ។ អ្នកក៏អាចឱយ

សមធាវ ើសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃឿសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ។  

 សូមអាៃណផ្នក D សៅទាំព្័រទី 144 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់
ព្ីរសបៀបផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រដ្េ់ៃរណាមាន ក់សផ្សង

សទៀរឱយសធ្វ ើសកមមភាព្កន ុងនមជាអ្នករាំណាង

របស់អ្នក។ 

 អ្នកមិៃចាាំាច់ផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រជា

លាយេកខែ៍អ្កសរដ្េ់សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នក

សចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក សដ្ើមបីសសន ើ

សុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង

ជាំៃឿសអ្នកសទ។  

 របសិៃសបើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱ

សងសៅអ្នកវញិ សូមអាៃជាំពូ្កទី 7 នៃណផ្នក A នៃ

សសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំពូ្កទី 7 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរយៈ

សព្េណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវួការ សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើក

រាក់សាំែង។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមក

សយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើឱសងណដ្េ

អ្នកាៃបង់រាក់រ ឿចផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូមផ្ដេ់ “រាយការែ៍ាាំរទ”។ សវជជបែឌ ិរ ឬ

អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកររវួណរផ្ដេ់មូេសហរុតាមកបៀ ៃសវជជសា្សតសរមាប់ករែី

សេើកណេងចាំសពាេះឱសង។ សយើងសៅចាំែុចសៃេះថា “រាយការែ៍ាាំរទ”។ 

 សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសផ្ញើរាយការែ៍សៃេះតាមទូរសារ ឬ

សាំបុររមកសយើងខុ្ាំ។ ព្ុាំសនេះសទ សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចរាប់

សយើងខុ្ាំតាមទូរសព្ទ បនទ ប់មកសផ្ញើរាយការែ៍តាមទូរសារ ឬតាមសាំបុររ។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរបសន ើសុំឱយមានការ

សបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងអ្ំពីឱសង ឬការរង់

ប្ាក់ 

សូមសៅទូរសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ

សដ្ើមបីសសន ើសុាំ ឬរាប់អ្នករាំណាង ឬសវជជបែឌ ិរ ឬ

អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរឱយសសន ើសុាំ។ សយើងខុ្ាំ

ៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយអ្ាំពី្ការសសរមចសេើការធាន

រ៉ា ប់រងសតង់ោរកន ុងរយៈសព្េ 73 សមា៉ោ ង។ សយើងខុ្ាំ

ៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយអ្ាំពី្ការសបើករាក់សាំែងនងៃឱស

ងកន ុងណផ្នក D ណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រ ឿចសហើយ

កន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើក

ណេង សូមោក់រាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជ

បែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សង

សទៀរមកជាមឿយផ្ង។ 

 អ្នក ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សង

សទៀររបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមច

រហ័សាៃ។ (ជាធ្មមតាការសសរមចរហ័សសធ្វ ើ

សឡើងកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង)។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នក

មាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការ

សសរមចរហ័ស! សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីរក

សមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃ

ការសសរមចផ្ងណដ្រ។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 183 ? 
 

ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកតប្មួវឱយមានករណីបលើកន្លង សូមបសន ើសុំបយើងែំុ្ឱយមាន “ការសបប្មច្ប

រហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើ “កាេបរសិចឆទសដង់ោរ” របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃាៃយេ់រព្មឱយសរបើ “កាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស” 

សទ សនេះ។  

 ការសបប្មច្បសត ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ច្បបមែ ើយកន ុងរយៈបពល 72 

បមា ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេរាយការែ៍ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។  

 ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ច្បបមែ ើយកន ុងរយៈបពល 24 

បមា ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេរាយការែ៍ពី្អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង”គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការ

ធានរា៉ា រ់រងន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

អ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តអ្នកកំពុងបសន ើសុំឱសងន្ែលអ្នកមិនទន់

ានទទឿល។ (អ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំ

បង់រាក់សៅអ្នកវញិសរមាប់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ)។ 

អ្នកអាចទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តការបប្រើកាលររបិច្បឆទកំណត់សត ង់ារអាច្ប

រងកបប្គេះថាន ក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក ឬរ េះ ល់ែល់សមតែភាពរំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។  

របសិៃសបើសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នករាប់សយើងខុ្ាំថាសុខភាព្របស់អ្នកចាាំាច់ររវួ

មាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” សយើងខុ្ាំៃឹងយេ់រព្មផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់

អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ សហើយេិខិរសនេះៃឹងជរមាបអ្នកដូ្សចនេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង សោយខល េៃអ្នកផ្លទ េ់ (សោយ

ាម ៃការាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក) សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថា

សរើអ្នកៃឹងទទឿេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង ឬអ្រ់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវឱយ

មាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សតង់ោរ

ជាំៃឿសវញិ។  

o សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំព្ីចាំែុចសៃេះ។ េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀប

ោក់ការរវា៉ា អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េាៃផ្ដេ់ការសសរមចសតង់ោរដ្េ់អ្នក។  

o អ្នកអាចោក់ “ការរវា៉ា រហ័ស” រ ឿចទទឿេការស ៃ្ ើយរបចាំសពាេះការរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

24 សមា៉ោ ង។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  រ ឿមទាំង

បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

24 សមា៉ោ ង។ ចាំែុចសៃេះសាំសៅសេើរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃសាំសែើរបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 184 ? 
 

ឬរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកព្ីសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។  សយើងខុ្ាំ

ៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររវួការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំសែើរបស់

អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ។ សៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

ឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយសាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  
 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេសាំសែើរបស់

អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកពី្សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយ

បដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការ

សសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដ ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រង” អ្ំពីឱសងន្ែលអ្នកមិនទន់

ានទទឿល  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃសាំសែើរបស់អ្នក។ ឬបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃ

រាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ

ករែីសេើកណេង។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់

អ្នកររួវការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំសែើរបស់

អ្នកបៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើង

 វញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយសាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  
 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររួវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេ

សាំសែើរបស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទពី្សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នក

សសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយ

បដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការ

សសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដ ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រង” អ្ំពីឱសងន្ែលអ្នកានទិញ

រ ឿច្បបហើយ 

 សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេ

សាំសែើរបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 185 ? 
 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំសែើរបស់

អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

ឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយសាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  
 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយ

បដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការ

សសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។  

F5. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

 សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នក សវជជ

បែឌ ិរ អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ ឬអ្នក

រាំណាងរបស់អ្នកររួវណរទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ។  

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសោយសផ្ញើ

សាំសែើជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយ

សរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ

តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ាៃផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស អ្នក

អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍

អ្កសរ ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ។  

 សូមោក់សាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរណ៍កន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃ 

តាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរសិចឆទសៅសេើេខិិរជូៃ

ដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េាៃសផ្ញើ

សៅអ្នក។ របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់

សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះការខក

ខាៃសៃេះ សយើងខុ្ាំអាចផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុង

ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ ៍មូេសហរុសម

រសបនៃការខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់មាៃដូ្ចជា 

របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរណដ្េមិៃអាចឱយ

អ្នកទក់ទងមកសយើងខុ្ាំាៃ ឬរបសិៃសបើសយើង

ខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃមិៃររឹមររួវ ឬមិៃសព្ញ

សេញអ្ាំពី្កាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំបែដ ឹង

ឧទធរែ៍។ 

 អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកព្ីសយើងខុ្ាំ។ សដ្ើមបីសសន ើសុាំ

ចាប់ចមៃង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 1 

អ្នក សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ  ឬអ្នក

រាំណាងរបស់អ្នកអាចោក់សាំសែើរបស់អ្នកជា

លាយេកខែ៍អ្កសរ រ ឿចសផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមក

សយើងខុ្ាំ។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍

សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន

ព្ីសព្េណដ្េអ្នកសសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយ

មាៃមូេសហរុសមរសប អ្នកសៅណរអាច

បដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 អ្នក សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ  ឬអ្នក

រាំណាងរបស់អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើង

ខុ្ាំសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នក

មាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការ

សសរមចរហ័ស! សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីរក

សមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃ

ការសសរមចផ្ងណដ្រ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 186 ? 
 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅគសរមាងសៃេះអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសង

កន ុងណផ្នក D គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើងវញិ” នៃគសរមាង។ 

 

របសិៃសបើអ្នកចង់ អ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃបណៃថមដ្េ់

សយើងខុ្ាំសដ្ើមបីាាំរទបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកប្តវួការចាាំច្ប់ សូមបសន ើសុំ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” 

 របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់គសរមាងសយើងខុ្ាំអ្ាំពី្ឱសងណដ្េអ្នកមិៃ

ទៃ់ាៃទទឿេ អ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកៃឹងររវួសសរមច

ថាសរើអ្នកររួវការ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” ឬអ្រ់។ 

 េកខខែឌ ររមួវសរមាប់ទទឿេាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺដូ្ចាន សៅៃឹងេកខខែឌ ររមួវសដ្ើមបី

ទទឿេាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសៅណផ្នក F4 សៅទាំព្័រទី 164 ណដ្រ។  

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើងវញិន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរ

ការ”។ 

 

គបប្មាងររស់បយើងែំុ្នឹងប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នក រ ឿច្ប ដ្ល់ការសបប្មច្បររស់

បយើងែំុ្ែល់អ្នក 

 សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់មដងសទៀរសេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃ

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំពិ្ៃិរយសមើេថាសរើសយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់

ឬអ្រ់ សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំអាចទក់ទងសៅអ្នក 

ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ អ្នក

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសដ្ើមដ្ាំបូង។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើ

សុខភាព្របស់អ្នកររវួការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំសែើ

របស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើង

 វញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសឡើងវញិ។  
 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំង

អ្ស់ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 187 ? 
 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍សដ ង់ារ” 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 

នងៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខ

ភាព្របស់អ្នកររវួការចាាំាច់ សេើកណេងណររបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នក

ាៃទិញរ ឿចសហើយជូៃអ្នកវញិ។ របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿច

សហើយជូៃអ្នកវញិ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14   នងៃនៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំ

ទទឿេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា សុខភាព្របស់អ្នកររវួការចាាំាច់ អ្នកគឿរ

ណរសសន ើសុាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស”។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ ឬ 14 នងៃ តាម

របរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ 

ជូៃអ្នកវញិសទសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 

2។ សៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹង
ររៀរពិ្ៃិរយបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់៖  

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំររួវណរផ្ដេ់ការ

ធានរ៉ា ប់រងឱយាៃឆ្ប់រហ័សតាមររមួវការចាាំាច់របស់សុខភាព្អ្នក ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើស

ព្ី 7 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬ 14 នងៃតាម

របរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ

ជូៃអ្នកវញិ។  

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយជូៃ

អ្នកវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកកន ុងរយៈរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើង

ខុ្ាំទទឿេាៃសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើចសមៃ ើយរបស់សយើងខុ្ាំគឺការបដ្ិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា សទ 

ៃិងសរៀបរប់ព្ីរសបៀបបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 188 ? 
 

F6.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់

អ្នកមឿយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ អ្នកអាចសរជើសសរ ើសថាគឿរទទឿេ

យកការសសរមចសៃេះ ឬោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍បៃតសទៀរ។ 

របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាបៃត សៅបែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរព្ិៃិរយសឡើងវញិឯករជយ 

(Independent Review Entity, IRE) ៃឹងររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែីរបស់អ្នក សនេះសាំសែើសុាំ

បដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកររួវណរសធ្វ ើសឡើងជា

លាយេកខែ៍អ្កសរ។ េិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្ាំពី្

ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមរិទី 1 ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ 

 សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអ្ងគភាព្   dD 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃសាំែុាំសរឿងរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្

សៃេះ។ អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃសាំែុាំសរឿង

របស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់

សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

 អ្នកមាៃសិទធិផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃសផ្សងសទៀរដ្េ់អ្ងគ

ភាព្ IRE សដ្ើមបីាាំរទបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវួាៃជឿេសោយគសរមាង Medicare។ អ្ងគភាព្សៃេះ

មិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទីភាន ក់ងាររោះ និាេណដ្រ។  

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើ

ព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សាថ ប័ៃសៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយ

សៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចរបស់ខល េៃ។  

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអ្ងគភាព្ IRE អ្ាំពី្ឱសងកន ុងណផ្នក D គឺ “ការពិចារណាបឡើង

 វញិ”។ 

 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” បៅកប្មិតទី 2 

 របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររួវការចាាំាច់ សូមសសន ើសុាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” ពី្អ្ងគភាព្ររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity, IRE)។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 2 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើង

 វញិឯករជយសធ្វ ើការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែី

របស់អ្នក សនេះសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកររួវ

ណរសធ្វ ើសឡើងជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន

ព្ីសព្េណដ្េអ្នកសសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយ

មាៃមូេសហរុសមរសប អ្នកសៅណរអាច

បដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 អ្នក សវជជបែឌ ិរ អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សង

សទៀរ ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នក

មាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការ

សសរមចរហ័ស! សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីរក

សមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃ

ការសសរមចផ្ងណដ្រ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 189 ? 
 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE យេ់រព្មផ្ដេ់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍” ដ្េ់អ្នក អ្ងគភាព្សៃេះររវួណរផ្ដេ់

ចសមៃ ើយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីទទឿេាៃ

សាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃការសសរមច។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍សដ ង់ារ” បៅកប្មិតទី 2 

 របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរសៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើង វញិឯករជយ 

(Independent Review Entity, IRE) ររវួណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ពី្អ្ងគភាព្សៃេះទទឿេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក

ឬ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃ

ទិញរ ឿចសហើយជូៃអ្នកវញិ។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមឿយណផ្នក ឬ

ទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររវួណរផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទឿេាៃការសសរមច។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE អ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរ ឿចសហើយ

ជូៃអ្នកវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំ

ទទឿេាៃការសសរមច។ 

ច្បុេះបរើអ្ងាភាពប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិឯករាជយបឆ្ែ ើយថា បទ ច្បំប េះរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មតិទី 2 ររស់អ្នក? 

ចសមៃ ើយថា បទ មាៃៃ័យថាអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity, IRE) យេ់

រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នកសទ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា “ការាាំរទការ

សសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 សនេះឱសងណដ្េអ្នកសសន ើសុាំររវួណរបាំសព្ញតាម

រនមៃចាំៃឿៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។ របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃឿៃទឹករាក់គឺរិចជាងចាំៃឿៃអ្បបបរមា អ្នកមិៃ

អាចបដ ឹងឧទធរែ៍បៃតាៃសទ។ របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃឿៃទឹករាក់មាៃចាំៃឿៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្នកអាចសសន ើសុាំ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។ េិខិរណដ្េអ្នកាៃទទឿេព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រនមៃជា

ចាំៃឿៃទឹករាក់ណដ្េររវួការចាាំាច់ សដ្ើមបីបៃតដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

G. ការបសន ើសុំឱយបយើងែំុ្ធានរា៉ា រ់រងបលើការសប្មាកពោាលបៅមនា ីរបពទយយូរជាងមុន 

សៅសព្េអ្នកចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ អ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយទាំងអ្ស់

ណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង ណដ្េចាាំាច់សរមាប់សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ៃិងព្ាាេជាំងឺ ឬរបឿសរបស់អ្នក។  

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ៃិងបុគគេិកមៃទ ីរ

សព្ទយៃឹងសធ្វ ើការជាមឿយអ្នក សដ្ើមបីសររៀមសរមាប់នងៃណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។ ព្ឿកសគក៏ៃឹងជឿយសរៀបចាំ

សរមាប់ការណងទាំណាមឿយណដ្េអ្នកអាចៃឹងររួវការ បនទ ប់ព្ីអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយផ្ងណដ្រ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 191 ? 
 

 សគសៅនងៃណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយថា “កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ”។  

 អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំពី្កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។  

របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្នកររវួាៃសសន ើសុាំឱយសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក អ្នកអាចសសន ើសុាំសរមាកសៅមៃទ ីរ

សព្ទយយូរជាងសៃេះ។ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំ។ 

G1. ការន្សា ងយល់អ្ំពីសិទធ ិកន ុងគបប្មាង Medicare ររស់អ្នក 

កន ុងរយៈសព្េពី្រនងៃបនទ ប់ពី្អ្នកចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ បុគគេិកសរៀបចាំករែី ឬគិលាៃុបោះ កៃឹង

ផ្ដេ់ឯកសារជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ណដ្េមាៃស ម្ េះថា “សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង Medicare អ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នក”។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះសទ សូមសសន ើសុាំវាព្ីបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយ។ របសិៃសបើអ្នកររវួការ

ជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃ 

កន ុងមឿយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

សូមអាៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះសោយរបងុរបយ័រន ៃិងសឿ រសាំែឿ ររបសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់សទ។ “សារសាំខាៃ់” រាប់

អ្នកអ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នកកន ុងនមជាអ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ រ ឿមទាំងសិទធិកន ុងការ៖ 

 ទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare កន ុងអ្ាំឡុង ៃិងសរកាយការ

សរមាកព្ាាេកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ អ្នកមាៃសិទធិដ្ឹងថាសសវាកមមទាំងសៃេះគឺជាអ្វ ីខៃ េះ 

អ្នកណាៃឹងបង់រាក់នងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ ៃិងកណៃៃងណាណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃសសវាកមម

ទាំងសៃេះ។ 

 រ ឿមចាំ ណែកសសរមចអ្ាំពី្រយៈសព្េនៃការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

 ដ្ឹងពី្កណៃៃងណដ្េររវួរយការែ៍អ្ាំព្ីកដ ីារមភណដ្េអ្នកមាៃអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទាំកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នក។  

 បែដ ឹងឧទធរែ៍ របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្នកររួវាៃសសន ើសុាំឱយសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

អ្នកគឿ រណរចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងរបស់គសរមាង Medicare សដ្ើមបីបងាា ញថាអ្នកាៃទទឿេ ៃិងយេ់ព្ី

សិទធិរបស់អ្នក។ ការចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យថា អ្នកយេ់រសបតាមកាេបរសិចឆទ

សចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ណដ្េអ្នករបណហេជាររវួាៃរាប់សោយអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។  

សូមរកទទុកចាប់ចមៃងនៃការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េាៃចុេះហរថសេខា ដូ្សចនេះសហើយរអ្នកៃឹងមាៃព្័រ៌មាៃសៅកន ុង

នដ្ របសិៃសបើអ្នកររួវការ។ 

 សដ្ើមបីសមើេចាប់ចមៃងនៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះជាមុៃ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់

សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ 1-800 MEDICARE 

(1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាា 

ស់ TYY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

 អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 191 ? 
 

 របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬគសរមាង 

Medicare តាមរយៈសេខខាងសេើ។  

G2. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបរីដ ើរកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមសរមាប់អ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ អ្នកររវួណរ

សសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។ សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ៃឹងសធ្វ ើការររៀរព្ិៃិរយ
សឡើងវញិសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 សដ្ើមបីសមើេថាសរើកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុកមាៃ

ភាព្សមរសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកឬអ្រ់។ សៅកន ុងរដ្ះ Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) ររវួាៃសៅថា KEPRO។  

សដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ឱយផ្លៃ ស់បដ ើរកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក សូមសៅទូរសព្ទសៅ KEPRO តាមរ

យៈសេខ៖ 1-888-319-8452។ 

បៅទូរសពាភាែ មៗ!  

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) មុនបពលអ្នកចាកសចញព្ី
មៃទ ីរសព្ទយ ៃិងកុាំឱយហឿសកាេបរសិចឆទ សចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ “សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង 

Medicare អ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នក” មាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization)។ 
 ប្រសិនបរើអ្នកបៅទូរសពាមុនបពលអ្នកចាកបច្បញ 

អ្នកររួវាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ

សរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ

សរាងទុករបស់អ្នកសោយមិៃបង់រាក់ ខែៈ

សព្េណដ្េអ្នករង់ចាាំទទឿេការសសរមចសេើបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្។ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមិនបៅទូរសពា បែើមបីរដ ឹងឧទធរណ៍បទ 

សហើយអ្នកសសរមចចិរតបៃតសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ

សរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ

សរាងទុករបស់អ្នក អ្នកអាចៃឹងររួវបង់រាក់

នងៃណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកទទឿេ

ាៃសៅសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់កន ុងការទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) អ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សោយ

ផ្លទ េ់សៅគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំជាំៃឿសវញិ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ សូមសយាងសៅកាៃ់

ណផ្នក G4 សៅទាំព្័រទី 174។ 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួសធ្វ ើ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់។ 

 សូមបសន ើសុំជំនឿយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តវួការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ ឬររួវការជាំៃឿយ សូមសៅ

ទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ាៃរគប់សព្េ។ 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 1 បែើមបីផ្ទែ ស់រដ ើរកាលររបិច្បឆទបច្បញពី

មនា ីរបពទយររស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) សរមាប់
រដ្ះរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452  

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

រហ័ស”។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្មៃទ ីរ

សព្ទយ ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 192 ? 
 

(TTY 711), (State Health Insurance Assistance Program,SHIP) តាមរយៈសេខ 1-

888-884-8721 (TTY 711) ឬ The POINT តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711) 

ាៃផ្ងណដ្រ។ 

អ្ា ីបៅជាសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព? (Quality Improvement Organization)  
សាថ ប័ៃសៃេះជារកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជឿេសោយរោះ និាេសហព័្ៃធ។ 

អ្នកជាំនញទាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្នកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ។ គសរមាង Medicare ជឿេព្ឿកសគឱយមកពិ្ៃិ

រយ ៃិងជឿយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូេរ ឿមកន ុងគសរមាង Medicare។ 

បសន ើសុំឱយមាន “ការប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិរហ័ស” 

អ្នកររួវណរសសន ើសុាំឱយសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) “ប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិ
រហ័ស” សេើការសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ការសសន ើសុាំឱយ “ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” មាៃៃ័យថាអ្នកសសន ើសុាំឱយ

សាថ ប័ៃសៃេះសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័សសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ ជាំៃឿសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” គឺ “ការប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិភាែ មៗ”។ 

 

 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកន ុងអំ្ឡុងបពលប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិរហ័ស? 

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសឿ រអ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកថា សហរុអ្វ ីាៃជាអ្នកគិរថា ការធានរ៉ា ប់រងគឿ រណរបៃត

ផ្ដេ់ជូៃ សរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ អ្នកមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វ ី

មឿយជាលាយេកខែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃតអ្នកអាចសរៀបចាំាៃ របសិៃសបើអ្នកចង់។  

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងពិ្ៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក ពិ្ភាកទជាមឿយអ្នក

ផ្ដេ់សសវា ៃិងររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងការសរមាកសៅមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នក។  

 យា៉ោ ងយូរសៅសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ពី្អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរាប់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់

អ្នក អ្នកៃឹងទទឿេាៃេិខិរមឿយណដ្េបញ្ជជ ក់ព្ីកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ

សរាងទុករបស់អ្នក។ េិខិរសនេះព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក មៃទ ីរសព្ទយ ក៏

ដូ្ចជាសយើងខុ្ាំគិរថាវាជាការររឹមររួវណដ្េអ្នកររវួសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយសៅកាេបរសិចឆទសនេះ។  

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ការព្ៃយេ់ជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះគឺ ”ជូនែំណឹងលមអ ិតអ្ំពីការបច្បញអ្ំពីមនា ីរ

បពទយ”។ អ្នកអាចទទឿេាៃគាំរេូិខិរសៃេះសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 

1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

ឬអ្នកអាចសមើេការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីគាំរតូាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 193 ? 
 

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម? 

 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា 

យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សយើងខុ្ាំររួវណរបៃតធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ។  

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ? 

 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក មាៃៃ័យថាកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាង

ទុករបស់អ្នកគឺសមរសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត សហើយ។ របសិៃសបើដូ្សចនេះ ការធានរ៉ា ប់រងរបស់

សយើងខុ្ាំសរមាប់សសវាកមមអ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ី

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយរបស់ខល េៃ។  
 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ សហើយអ្នកសសរមចចិរតសរមាកសៅមៃទ ីរ

សព្ទយ សនេះអ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់នងៃបៃតសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ចាំណាយនងៃណងទាំ

សុខភាព្ណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវួបង់គឺចាប់សផ្ដើមពី្សព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយរបស់ខល េៃ។  
 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) បដ្ិសសធ្បែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយអ្នកបៃតសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។ 

G3. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីរដ ើរកាលររបិច្បឆទ បច្បញពមីនា ីរ បពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ាៃបដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់
អ្នក សហើយអ្នកបៃតសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក 

សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។ អ្នកៃឹងររវួទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) មដងសទៀរ សហើយសសន ើសុាំឱយសធ្វ ើការររៀរ ពិ្ៃិរយសឡើងវញិមឿយសផ្សងសទៀរ។ 

សូមសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិករមិរទី  2 កន ុងរយៈបពល  60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណក

េមអគុែភាព្  (nggilft  ecdhhhehhf Odaghltgflhh ) ាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះាៃ េុេះរតាណរអ្នកាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ

សរកាយកាេបរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកាៃបញ្ចប់។ 

សៅកន ុងរដ្ះ Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្  (nggilft  ecdhhhehhf Odaghltgflhh ) ររវួាៃសៅថា 

KEPRO ។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ 1-888-319-8452។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 194 ? 
 

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងព្ិៃិរយសមើេមដងសទៀរសោយយកចិរតទុកោក់

សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 កន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ី

ទទឿេាៃសាំសែើសុាំឱយររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

ជាសេើកទីព្ីររបស់អ្នក អ្នកររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសធ្វ ើការសសរមច។ 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម? 

 សយើងខុ្ាំររួវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េ

អ្នកាៃទទឿេតាាំងព្ីសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទនៃការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ទី

មឿយរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំររវួណរបៃតផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំ អ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ។  

 អ្នកររួវណរបៃតបង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នក សហើយណដ្ៃកាំែរ់នៃការធាន

រ៉ា ប់រងអាចៃឹងររវួអ្ៃុវរត។  

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ? 

វាមាៃៃ័យថាសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) យេ់រសបតាមការសសរមច
សេើករមិរទី 1 សហើយៃឹងមិៃផ្លៃ ស់បដ ើរសទ។ េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាច

សធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។  

របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) បដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 
2 របស់អ្នក អ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់សព្ញនងៃសរមាប់ការសរមាករបស់អ្នកសរកាយកាេបរសិចឆទសចញពី្មៃទ ីរ

សព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

G4. មានអ្ា ីបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មាររ់ណដ ឹងឧទធរណ៍ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ មាៃវធីិ្មឿយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃឿស។ ប៉ោុណៃតបែដ ឹងឧទធរែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃ

ភាព្ខុសាន ។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនឿសកប្មិតទី 1 បែើមបីរដ ើរកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់ទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) (ណដ្េមាៃរយៈសព្េ 60 នងៃ ឬមិៃឲ្យហឿសកាេបរសិចឆទសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក

របស់អ្នក សទេះមឿយណាដ្េ់មុៃក៏សោយ) អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំសោយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សគឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ណដ្េសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស 

ជាំៃឿសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 2 បែើមបីផ្ទែ ស់រដ ើរកាលររបិច្បឆទបច្បញពី

មនា ីរបពទយររស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) សរមាប់
រដ្ះរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452 

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិមឿយ

សផ្សងសទៀរ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 195 ? 
 

 កន ុងអ្ាំឡុងសព្េររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ 

សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំពី្

ការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំ

ពិ្ៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការសសរមចអ្ាំពី្

សព្េសវលាណដ្េអ្នកគឿ រសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

មាៃភាព្យុរត ិធ្ម៌ ៃិងាៃអ្ៃុវរតតាម

រគប់វធិាៃឬអ្រ់។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំៃឿស

ឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សដ្ើមបីផ្ដេ់ចសមៃ ើយ

ដ្េ់អ្នកអ្ាំពី្ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ។ សៃេះ

មាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នក

កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ច្បំប េះការប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិរហ័សររស់អ្នក វា

មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រសបថា អ្នកសៅណរររួវសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយបនទ ប់ពី្កាេ

បរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។ សយើងខុ្ាំៃឹងបៃតធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយកន ុងរយៈ

សព្េចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ។ វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ

សរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទឿេចាប់តាាំងព្ីកាេ

បរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ ច្បំប េះការប្តៀតពិនិតយបឡើង វញិរហ័សររស់អ្នក វាមាៃ

ៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់

អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត សហើយ។ ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំសរមាប់សសវា

កមមអ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកបញ្ចប់សៅនងៃណដ្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាការធាន

រ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

o របសិៃសបើអ្នកាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ

សរាងទុករបស់អ្នក សនេះអ្នកអាចៃឹងររវួបង់រាក់សព្ញនងៃសរមាប់ការណងទាំកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយណដ្េអ្នកាៃទទឿេសៅសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ 

 សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះ

បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សរបស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅ “អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិ

រយសឡើងវញិឯករជយ” (Independent Review Entity)។ សៅសព្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ វាមាៃៃ័យថា

ករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “រណដ ឹងឧទធរណ៍

ន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 
 
 
 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនឿសកប្មិតទី 2 បែើមបីរដ ើរកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

ជំនឿសកប្មិតទី 1 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក

របស់សយើងខុ្ាំ សហើយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរពិ្ៃិ

រយសឡើងវញិរហ័ស” សេើកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នក។  

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ង។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 196 ? 
 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃព័្រ៌មាៃសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករ 

ជយ (Independent Review Entity,IRE) កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការសសរមចសេើករមិរទី  1 

របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់សផ្សង

សទៀរសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀប រប់រាប់ពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការ

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ សៅសព្េ

សយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ “ការររៀរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សៃេះសសរមចថា

សរើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំគឿ រណរផ្លៃ ស់បដ ើរឬអ្រ់។ 

 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” 

 សេើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា អ្នក

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវួាៃជឿេសោយគសរមាង Medicare។ អ្ងគភាព្សៃេះ

មិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទីភាន ក់ងាររោះ និាេណដ្រ។  

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើ

ព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធ ៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សយើងខុ្ាំររវួ

ណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ

របស់សយើងខុ្ាំណដ្េអ្នកាៃទទឿេតាាំងពី្កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក

របស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំក៏ររវួណរបៃតការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយកន ុងរយៈសព្េ

ចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះមាៃៃ័យថា

ព្ឿកសគយេ់រសបតាមសយើងខុ្ាំថា កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក

មាៃភាព្សមរសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត សហើយ។  

 េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃ

េមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ណដ្េររវួជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។  

H. អ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកគិតថាការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ ការន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ 

ឬបសវាកមមបៅកន្នែងសាត រនីតិសមបទអ្នកជំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (CORF) 

រញ្ា រ់ឆ្រ់រហ័សបពក 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីរបសនទនៃការណងទាំខាងសរកាមណរប៉ោុសណាណ េះ៖ 

 សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ។ 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

ជំនឿសកប្មិតទី 2 

អ្នកមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ គសរមាងសៃេះ

ៃឹងបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ ( 

Independent Review Entity)។  
 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 197 ? 
 

 ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ។  

 ការណងទាំសដ្ើមបីសាដ រៃីរិសមបទណដ្េអ្នកកាំពុ្ងទទឿេាៃកន ុងនមជាអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុង

មៃទ ីរសព្ទយ សៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) ណដ្េអ្ៃុម័រសោយគសរមាង 
Medicare។ ជាធ្មមតា ចាំែុចសៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកកាំពុ្ងទទឿេាៃការព្ាាេជាំងឺ ឬសរាេះ

ថាន ក់ ឬអ្នកកាំពុ្ងធូ្រសសបើយពី្ការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។  

o តាមរយៈការណងទាំណាមឿយកន ុងចាំសណាមរបសនទទាំងសៃេះ អ្នកមាៃសិទធិបៃតទទឿេាៃសសវាកមម

ណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវាបញ្ជជ ក់ថាអ្នកររវួការចាាំាច់។  

o សៅសព្េសយើងខុ្ាំសសរមចថាឈប់ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំទាំងសៃេះ សយើងខុ្ាំររវួណរជូៃ

ដ្ាំែឹងសៅអ្នកមុៃសព្េសសវាកមមរបស់អ្នកបញ្ចប់។ សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំ

របស់អ្នកបញ្ចប់ សយើងខុ្ាំៃឹងឈប់បង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក អ្នកអាច្បរដ ឹងឧទធរណ៍

ប្រឆំ្ងនឹងការសបប្មច្បររស់បយើងែំុ្ាន។ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។ 

H1. បយើងែំុ្នឹងប្ារ់អ្នកជាមុន បៅបពលការធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ា រ់ 

អ្នកៃឹងទទឿេាៃការជូៃដ្ាំែឹងយា៉ោ ងសហាចណាស់ព្ីរនងៃ មុៃសព្េសយើងខុ្ាំឈប់បង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នក។ 

សគសៅការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះថា “ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធានរ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare”។ ការជូៃដ្ាំែឹង

ជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងៃឹងឈប់ការធានរ៉ា ប់រងណងទាំរបស់អ្នក ៃិង

រសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សេើសសចកដ ីសសរមចចិរតសៃេះ។ 
អ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកគឿ រណរចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះ សដ្ើមបីបងាា ញថាអ្នក

ាៃទទឿេសហើយ។ ការចុេះហរថសេខាសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យសសម ើៃឹងអ្នកយេ់រសបតាមគសរមាងសៃេះថាដ្េ់សព្េ

ណដ្េររវួឈប់ទទឿេាៃការណងទាំសទ។ 

សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកបញ្ចប់ សយើងខុ្ាំៃឹងឈប់បង់រាក់។  

H2. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបរីនតការន្ងទរំរស់អ្នក  

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍

របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។  

មុៃសព្េចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកររវួយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវួសធ្វ ើ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់។ 

 រំបពញតាមកាលររបិច្បឆទកំណត់។ កាេបរសិចឆទកាំែរ់មាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់។ ររវួរាកដ្ថា

អ្នកយេ់ ៃិងអ្ៃុវរតតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េសរបើសរមាប់កិចចការណដ្េអ្នកររវួណរសធ្វ ើ។ 

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំក៏មាៃកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េររវួណរអ្ៃុវរតតាមផ្ងណដ្រ។ (របសិៃសបើ

អ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់របស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹង

រវា៉ាាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀបរប់រាប់អ្នកពី្រសបៀបោក់បែដ ឹររវា៉ា )។ 

 សូមបសន ើសុំជំនឿយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តវួការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ ឬររួវការជាំៃឿយ សូមសៅទូរ

សព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ាៃរគប់សព្េ។ ឬសៅទូរសព្ទ

សៅកមម វធីិ្ State Health Insurance Assistance Program តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 198 ? 
 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 សាថ ប័ៃណកេមអ

គុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ៃឹង
ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក រ ឿច

សសរមចថាររួវផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ 

សៅកន ុងកន ុង Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្

(Quality Improvement Organization) ររវួាៃសគ
សៅថា KEPRO។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាម

រយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបដ ឹង

ឧទធរែ៍សៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) មាៃសៅកន ុងការជូៃ
ដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធានរ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare 

ផ្ងណដ្រ។ សៃេះជាការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េអ្នកាៃទទឿេ 

សៅសព្េអ្នកររវួាៃរាប់ថាសយើងខុ្ាំៃឹងឈប់ធាន

រ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ 

អ្ា ីបៅជាសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality Improvement Organization)?  
សាថ ប័ៃសៃេះជារកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជឿេសោយរោះ និាេសហព័្ៃធ។ 

អ្នកជាំនញទាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្នកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ។ គសរមាង Medicare ជឿេព្ឿកសគឱយមកពិ្ៃិ

រយ ៃិងជឿយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូេរ ឿមកន ុងគសរមាង Medicare។ 

បតើអ្នកគឿរន្តបសន ើសុំអ្ា ី? 

សសន ើសុាំព្ឿកសគោក់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស”។ សៃេះគឺជាការពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយថាសរើវាសមរសបតាមសវជជសា្សត  

ឬក៏អ្រ់សបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវារបស់អ្នក។ 

បតើកាលររបិច្បឆទកំណត់ររស់អ្នកសប្មារ់ទក់ទងបៅសាែ រ័នបនេះ្ុតបៅបពលណា? 

 អ្នកររួវណរទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) មិៃ
ឱយហឿសសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីអ្នកាៃទទឿេការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរ ណដ្េសរៀបរប់

រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងឈប់ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់កន ុងការទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) អ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សោយ

ផ្លទ េ់មកសយើងខុ្ាំជាំៃឿសវញិ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំពី្វធីិ្ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សផ្សង

សទៀរសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក H4 សៅទាំព្័រទី 180។ 

ពាកយផ្ល ើវចាប់សរមាប់ការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះគឺ “ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធាន

រ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare”។ សដ្ើមបីទទឿេាៃចាប់ចមៃងគាំរ ូសូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់

សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ឬសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ង

កន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-

486-2048។ ឬសមើេចាប់ចមៃងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices 

 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មតិទី 1 បែើមបីបសន ើសុំគបប្មាងឱយរនតការន្ងទំ

ររស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) សរមាប់
រដ្ះរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452 

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍ឆ្ប់រហ័ស”។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្ទី

ភាន ក់ងារ ឬកណៃៃងណដ្េកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំរបស់

អ្នក ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 199 ? 
 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកន ុងអំ្ឡុងបពលប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិររស់សាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality 

Improvement Organization)? 

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសឿ រអ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអ្ាំពី្មូេសហរុណដ្េអ្នកគិរថា ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម

គឿ រណរបៃតផ្ដេ់ជូៃ។ អ្នកមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វ ីមឿយជាលាយេកខែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃតអ្នកអាច

សរៀបចាំាៃ របសិៃសបើអ្នកចង់។  

 សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ គសរមាងសៃេះររវួណរសរសសរេិខិរមឿយសផ្ញើសៅអ្នក ៃិងសាថ

ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) សោយព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េ
សសវាកមមរបស់អ្នកគឿ រណរបញ្ចប់។ 

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិក៏ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក ពិ្ភាកទជាមឿយអ្នក

ផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ៃិងររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើព្័រ៌មាៃណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ឱយ

ព្ឿកសគផ្ងណដ្រ។ 

 កន ុងរយៈបពលមឿយថ្ងៃបពញ រនា រ់ពីអ្នកប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិទទឿលានព័ត៌មានទងំអ្ស់

ន្ែលពឿកបគប្តវួការ ពឿកបគនឹងប្ារ់អ្នកអ្ំពីការសបប្មច្បររស់ពឿកបគ។ អ្នកៃឹងទទឿេាៃ

េិខិរមឿយណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចសៃេះ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់េិខិរណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េសសវាកមមរបស់អ្នកគឿ រណរបញ្ចប់សៃេះគឺ “ការ

ពនយល់លមអ ិតអ្ំពីការមិនធានរា៉ា រ់រង”។ 

 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម? 

 របសិៃសបើអ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំររួវណរបៃតផ្ដេ់សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាម

កបៀ ៃសវជជសា្សត ។  

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ? 

 របសិៃសបើអ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះការ

ធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃជរមាបអ្នក។ សយើងខុ្ាំៃឹង

ឈប់បង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំសៃេះ។  

 របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបៃតទទឿេការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ

កជាំនញ ឬសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំ

ទូលាយ (Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) បនទ ប់ព្ីកាេ

បរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកបញ្ចប់ អ្នកៃឹងររវួបង់រាក់សព្ញនងៃសេើការណងទាំសៃេះ

សោយខល េៃអ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 211 ? 
 

H3.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបរីនតការន្ងទរំរស់អ្នក  

របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “បទ” ចាំសពាេះ

បែដ ឹងឧទធរែ៍សៃេះ បហើយអ្នកសរជើសសរ ើសបៃតទទឿេការណងទាំ សរកាយការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកាៃ

បញ្ចប់ សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។  

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ៃឹងររៀរ
ព្ិៃិរយមដងសទៀរសេើការសសរមចរបស់ព្ឿកសគសៅករមិរទី 1។ របសិៃសបើព្ឿកសគយេ់រសបតាមការសសរមចសៅ

ករមរិទី 1 អ្នកអាចៃឹងររវួបង់សព្ញនងៃសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ឬ

សសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive 

Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃបញ្ជជ ក់ថាការធាន

រ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។ 

សៅកន ុងរដ្ះ Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) ររវួាៃសៅថា 

KEPRO ។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ
៖ 1-888-319-8452។ សូមសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិករមិរទី 2 កន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន 

បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) ាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការ

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះាៃ េុេះរតាណរអ្នកាៃបៃត

ទទឿេការណងទាំ សរកាយកាេបរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់រង

សេើការណងទាំរបស់អ្នកាៃបញ្ចប់។ 

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងព្ិៃិរយសមើេមដងសទៀរសោយយកចិរតទុកោក់

សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចកន ុងរយៈ
សព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទឿេ ាៃសាំសែើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែ រ័នប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថាយល់ប្ពម? 

 សយើងខុ្ាំររួវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េ

អ្នកាៃទទឿេចាប់តាាំងព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា ការធានរ៉ា ប់រងរបស់

អ្នកៃឹងបញ្ចប់។ សយើងខុ្ាំររវួណរបៃតផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាម

កបៀ ៃសវជជសា្សត ។ 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែ រ័នប្តៀតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ? 

 វាមាៃៃ័យថាព្ឿកសគយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់ព្ឿកសគសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 សហើយ

ៃឹងមិៃផ្លៃ ស់បដ ើរសទ។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 2 បែើមបីតប្មួវឱយគបប្មាងធានរា៉ា រ់រង

បលើការន្ងទរំរស់អ្នកយូរជាងមុន 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) សរមាប់
រដ្ះ Rhode Island តាមរយៈសេខ 1-888-319-

8452 ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ

មឿយសផ្សងសទៀរ។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្ទី

ភាន ក់ងារ ឬកណៃៃងណដ្េកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំរបស់

អ្នក ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 211 ? 
 

 េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរ

ការនៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរបនទ ប់ ណដ្េររវួជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។  

H4.អ្ា ីន្ែលបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារា់ក់រណដ ងឹឧទធរណ៍

កប្មិតទី 1 ររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ មាៃវធីិ្មឿយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃឿស។ ប៉ោុណៃតបែដ ឹងឧទធរែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃ

ភាព្ខុសាន ។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនឿសកប្មិតទី 1 បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់

អ្នកឱយានយូរជាងមុន 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់ទក់ទង

សៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំ
សោយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ ការ

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សគឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ណដ្េសរបើ

កាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំៃឿសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត

ង់ោរ។ 

 កន ុងអ្ាំឡុងសព្េររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ សយើងខុ្ាំ

ព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះរបស់អ្នក ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ

កជាំនញ ឬការណងទាំណដ្េអ្នកកាំព្ុងទទឿេាៃសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃ

សរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, 

CORF) សយើងខុ្ាំពិ្ៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការសសរមចអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េសសវាកមមរបស់អ្នក

គឿ រណរបញ្ចប់មាៃភាព្យុរត ិធ្ម៌ ៃិងាៃអ្ៃុវរតតាមរគប់វធិាៃឬអ្រ់។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំៃឿសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សដ្ើមបីផ្ដេ់

ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកអ្ាំពី្ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពមចាំសពាេះការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សរបស់អ្នក វា

មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបៃតធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់

តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ។ វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់

ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទឿេចាប់តាាំងព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េ

សយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ ចាំសពាេះការររៀរពិ្ៃិរយសឡើង វញិរហ័សរបស់អ្នក វាមាៃៃ័យ

សសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំបញ្ជជ ក់ថា ការបញ្ឈប់សសវាកមមរបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត

សហើយ។ ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ររឹមនងៃណដ្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាការធាន

រ៉ា ប់រងៃឹងបញ្ចប់។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

ជំនឿសកប្មិតទី 1 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក

របស់សយើងខុ្ាំ ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររៀរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិរហ័ស”។  

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ង។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 212 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកបៃតទទឿេសសវាកមម បនទ ប់ព្ីនងៃណដ្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាៃឹងបញ្ឈប់សសវាកមមទាំងសនេះ 

អ្នកអាច្បនឹងប្តវួរង់ប្ាក់បពញថ្ងែសរមាប់សសវាកមមទាំងសនេះ។ 

សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍

រហ័សរបស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅ “អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ” 

(Independent Review Entity) ។ សៅសព្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ វាមាៃៃ័យថាករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត សៅដ្ាំសែើរ
ការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “រណដ ឹងឧទធរណ៍

ន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនឿសកប្មិតទី 2 បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ើៃព័្រ៌មាៃសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯកRរាំ

ជយ (Independent Review Entity,IRE) កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការសសរមចសេើករមិរទី 1 

របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់សផ្សង

សទៀរសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀបរប់រាប់ពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ សៅ

សព្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សៃេះ

សសរមចថាសរើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំគឿ រណរផ្លៃ ស់បដ ើរឬអ្រ់។ 

 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” 

សេើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា អ្នក

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវួ

ាៃជឿេសោយគសរមាង Medicare។ អ្ងគ

ភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងរបស់

សយើងខុ្ាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទីភាន ក់ងាររោះ

និាេណដ្រ។  

 អ្នកររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើ

ព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 ប្រសិនបរើអ្ងាភាព IRE ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សយើងខុ្ាំររវួ

ណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំ។ សយើងខុ្ាំក៏ររវួណរ

បៃតការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

 ប្រសិនបរើអ្ងាភាព IRE ដ្ល់ច្បបមែ ើយរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះមាៃ

ៃ័យថាព្ឿកសគយេ់រសបតាមសយើងខុ្ាំថា ការបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមមាៃភាព្សម

រសបតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត សហើយ។  

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍

កប្មិតទី 2 បែើមបីតប្មួវឱយគបប្មាងរនតការន្ងទំ

ររស់អ្នក 

អ្នកមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ គសរមាងសៃេះ

ៃឹងបញ្ជ ើៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្

ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ ( 

Independent Review Entity)។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 213 ? 
 

េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នក

ចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃការររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹង

ឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ណដ្េររវួជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។ 

I. ការរនតរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នកហឿសពីកប្មតិទី 2 

I1. ជំហានរនា រ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាា រកន ុងគបប្មាង Medicare 

របសិៃសបើអ្នកាៃោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម ឬសមាភ រនៃ

គសរមាង Medicare សហើយបែដ ឹងឧទធរែ៍ទាំងពី្ររបស់អ្នកររវួាៃរចាៃសចាេ អ្នកអាចមាៃសិទធិបៃត សៅ

បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅករមិរបនទ ប់។ េិខិរណដ្េអ្នកទទឿេាៃពី្អ្ងគភាព្ររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ 

(Independent Review Entity) ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃ
បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 គឺជាសវនការរបស់សៅរកមចាប់ណផ្នករដ្ះាេ (Administrative Law 

Judge,ALJ) ។ បុគគេណដ្េសធ្វ ើការសសរមចសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 គឺសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យ។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែីរបស់អ្នក សនេះសមាភ រ ឬសសវា

កមមសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំររវួណរបាំសព្ញតាមចាំៃឿៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។ របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃឿៃ

ទឹករាក់គឺរិចជាងករមិរអ្បបបរមា អ្នកមិៃអាចបដ ឹងឧទធរែ៍បៃតាៃសទ។ របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃឿៃទឹក

រាក់មាៃចាំៃឿៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យសបើកសវនការជាំៃុាំជរមេះ

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យសទ អ្នកអាចទក់ទងសៅរកមុ

របឹកទបែដ ឹងឧទធរែ៍នៃនៃគសរមាង Medicare (Medicare Appeals Council )។ បនទ ប់ព្ីសនេះ អ្នកអាចមាៃ

សិទធិសសន ើសុាំឱយរុលាការសហព្័ៃធព្ិៃិរយសមើេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយសៅដ្ាំណាក់កាេណាមឿយកន ុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ អ្នកអាចទក់ទងសៅ 

RIPIN Healthcare Advocate។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 

I2. ជំហានរនា រ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាា រកន ុងគបប្មាង Medicaid 

អ្នកក៏មាៃសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍សរចើៃសទៀរផ្ងណដ្រ របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីសសវាកមម សមាភ រ ឬឱស

ងណដ្េគសរមាង Medicaid អាចធានរ៉ា ប់រង។ របសិៃសបើការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះនៃកា រយិាេ័យ 

EOHHS ឬសាថ ប័ៃររៀរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា សទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់

អ្នកសេើមឿយណផ្នក ឬរគប់ណផ្នកទាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid សនេះអ្នកអាច

ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមរិទី 3 ាៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមឿយសៅអ្នកណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀប

ោក់បែដ ឹងសៃេះ។ ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង 

Medicaid សៅកន ុងរុលាការរដ្ះ។ 

សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរបនទ ប់ សូមទាំនក់ទាំៃងមកព្ឿក

សយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំជាំៃឿយព្ី RIPIN Healthcare 

Advocate ាៃផ្ងណដ្រ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 

J. របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា   



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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J1. ប្របភទរញ្ញា ន្ែលគឿរបធ្ា ើការតវា៉ា  

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងរវា៉ា ររួវាៃសរបើសរមាប់របសនទបញ្ជា មឿយចាំៃឿៃណរប៉ោុសណាណ េះ ដូ្ចជាបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងគុែ

ភាព្នៃការណងទាំ រយៈសព្េរង់ចាាំ ៃិងសសវាបសរមើអ្រិងិជៃជាសដ្ើម។ ទាំងសៃេះជាឧទហរែ៍នៃរបសនទបញ្ជា ណដ្េ

ចារ់ណចងសោយដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងរវា៉ា ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីគុណភាព 

 អ្នកមិៃសព្ញចិរតចាំសពាេះគុែភាព្នៃការណងទាំ 

ដូ្ចជាការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទឿេសៅកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយជាសដ្ើម។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីឯកជនភាព 

 អ្នកគិរថាៃរណាមាន ក់មិៃាៃសារព្សិទធិឯក

ជៃភាព្របស់អ្នក ឬាៃណចករំណេកព្័រ៌មាៃ

សមាៃ រ់អ្ាំពី្អ្នក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីបសវារបប្មើអ្តិងិជនមិនលអ  

 បុគគេិក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្មាៃភាព្

គាំសរេះគាំសរ ើយ ឬមិៃសារព្អ្នក។ 

 បុគគេិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

ាៃរបរព្ឹរតមិៃេអចាំសពាេះអ្នក។ 

 អ្នកគិរថាអ្នកររវួាៃសគបងខ ាំឱយចាកសចញពី្គសរមាងសៃេះ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីលទធភាពចូ្បលបប្រើបសវា 

 អ្នកមិៃអាចចូេសៅសរបើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ៃិងបរកិាខ រសៅកន ុងការយិាេ័យរបស់អ្នកផ្ដេ់

សសវា ឬសវជជបែឌ ិរសោយផ្លទ េ់ាៃ។ 

 អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដេ់ការសរមបសរមៀេសមរសបណដ្េអ្នកររវួការដូ្ចជា អ្នកបកណរប

ភាសាកាយវកិារអាសមរកិជាសដ្ើម។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីរយៈបពលរង់ចា ំ

 អ្នកកាំពុ្ងមាៃបញ្ជា កន ុងការទទឿេាៃការណារ់ជឿប ឬកាំពុ្ងរង់ចាាំការណារ់ជឿបយូរសព្ក។ 

 សវជជបែឌ ិរ ឱសងការ ើ ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ឬបុគគេិកផ្ដេ់សសវាកមមសរមាប់

សមាជិក ឬបុគគេិកគសរមាងសផ្សងសទៀរាៃទុកអ្នកឱយរងចាាំយូរសព្ក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីអ្នម័យ 

 អ្នកគិរថាការយិាេ័យរបស់សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬគៃ ីៃិកាម ៃអ្នម័យ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីលទធភាពបប្រើភាសា 

ពិនិតយបមើលប្តៀសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុងមកគសរមាង

របស់សយើងខុ្ាំ ៃិង/ឬបែដ ឹងរវា៉ាខាងសរៅសៅ

សាថ ប័ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាង

របស់សយើងខុ្ាំ។  

សដ្ើមបីោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុង សូមសៅទូរសព្ទ

សៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬសផ្ញើេិខិរមក

សយើងខុ្ាំ។ 

មាៃសាថ ប័ៃសផ្សងៗណដ្េចារ់ណចងបែដ ឹងរវា៉ា

ខាងសរៅ។ សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម 

សូមអាៃណផ្នក  33 សៅទាំព្័រទី 185។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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 សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដេ់អ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់ឱយអ្នកកន ុងអ្ាំឡុងសព្េណារ់

ជឿប។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីការប្ាប្ស័យទក់ទងពីបយើងែំុ្ 

 អ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំខកខាៃមិៃាៃផ្ដេ់ការជូៃដ្ាំែឹង ឬេិខិរណដ្េអ្នកគឿ រណរាៃទទឿេ។ 

 អ្នកគិរថាព្័រ៌មាៃជាលាយេកខែ៍អ្កសរណដ្េសយើងខុ្ាំាៃសផ្ញើសៅអ្នកមាៃភាព្ពិ្ាកៃឹង

យេ់សព្ក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីរនា ត់បពលបវលាថ្នសកមមភាពររស់បយើងែំុ្ ន្ែល ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការ

ធានរា៉ា រ់រង ឬរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

 អ្នកសជឿជាក់ថាសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ឬការស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 អ្នកសជឿជាក់ថា បនទ ប់ព្ីទទឿេាៃការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ ឬការធានរ៉ា ប់រងណដ្េាាំរទ

អ្នក សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការអ្ៃុម័រ ឬការផ្ដេ់សសវាកមមដ្េ់អ្នក 

ឬបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់សសវាកមមសវជជសា្សត មឿយចាំៃឿៃ។ 

 អ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃាៃបញ្ជ ើៃករែីរបស់អ្នកបៃតសៅអ្ងគភាព្ររៀរព្ិៃិរយសឡើងវញិ

ឯករជយ (Independent Review Entity) ទៃ់សព្េសវលាសទ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “បែដ ឹងរវា៉ា ” គឺ “រណដ ឹងសារទុកខ”។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “ការោក់បែដ ឹងរវា៉ា ” គឺ “ការាក់រណដ ឹងសារទុកខ”។ 

 

បតើរណដ ឹងតវា៉ា មានប្របភទែុសៗគន ឬអ្ត់? 

ាន។ អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុង ៃិង/ឬបែដ ឹងរវា៉ា ខាងសរៅាៃ។ បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុងររវួាៃោក់ 

ៃិងររៀរពិ្ៃិរយសោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ បែដ ឹងរវា៉ាខាងសរៅររវួាៃោក់ ៃិងររៀរពិ្ៃិរយសោយសាថ ប័

ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធជាមឿយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកររួវការជាំៃឿយកន ុងការោក់បែដ ឹង

រវា៉ា នផ្ទកន ុង ៃិង/ឬបែដ ឹងខាងសរៅ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 

1-855-747-3224 (TTY 711)។ 

J2.រណដ ឹងតវា៉ា ថ្ ា្កន ុង 

សដ្ើមបីោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃរគប់សព្េ របសិៃសបើបែដ ឹងសនេះមិៃណមៃអ្ាំពី្ឱសងកន ុងណផ្នក D។ របសិៃសបើ

បែដ ឹងរវា៉ា សនេះគឺអ្ាំពី្ឱសងកន ុងកន ុងណផ្នក D អ្នកររវួណរោក់បែដ ឹងសនេះកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន 

បនទ ប់ពី្អ្នកាៃជឿបបញ្ជា ណដ្េអ្នកចង់រវា៉ា ។  

 របសិៃសបើមាៃអ្វ ីសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកររវួសធ្វ ើ សសវាកមមសរមាប់សមាជិកៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 216 ? 
 

 អ្នកក៏អាចសរសសរបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក រ ឿចសផ្ញើមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកោក់

បែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកជា

លាយេកខែ៍អ្កសរដូ្ចាន ។ 

 កយ ល្ ើវច្បារ់សរមាប់ “បែដ ឹររវា៉ា រហ័ស” គឺ “រណដ ឹងសារទុកខ ន្ែលប្តវួានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

របសិៃសបើអាច សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបសៅអ្នកភាៃ មៗ។ របសិៃសបើអ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីោក់បែដ ឹង

រវា៉ា  សយើងខុ្ាំរបណហេជាអាចស ៃ្ ើយរបតាមការសៅទូរសព្ទដ្ណដ្េសនេះ។ របសិៃសបើសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក

ររមួវឱយសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយរបយា៉ោ ងឆ្ប់រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបភាៃ ម។ 

 សយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា ភាគសរចើៃកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើ

សយើងខុ្ាំររួវការព័្រ៌មាៃបណៃថម សហើយការព្ៃារសព្េ អាចផ្ដេ់ផ្េរបសយាជៃ៍របសសើរបាំផ្ុរ

ដ្េ់អ្នក ឬរបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរ

តាមរបរិទិៃ (សរុប 44 នងៃតាមរបរិទិៃ) សដ្ើមបីស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក។ សយើង

ខុ្ាំៃឹងជរមាបអ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំពី្មូេសហរុណដ្េសយើងខុ្ាំររវួការសព្េបណៃថម។ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា  សោយសារសយើងខុ្ាំាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំឱយមាៃ “ការសសរមច

រហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” របស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ “បែដ ឹងរវា៉ា

រហ័ស” សោយសវ ័យរបវរត ិ ៃិងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា  សោយសារសយើងខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹង

ឧទធរែ ៍ឬសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ “បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” សោយ

សវ ័យរបវរត ិ ៃិងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

ប្រសិនបរើបយើងែំុ្មិនយល់ប្សរៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា មឿយចាំៃឿៃ ឬទាំងអ្ស់របស់អ្នកសទ បយើងែំុ្នឹងជប្មារអ្នក ៃិង

ព្ៃយេ់មូេសហរុរបស់សយើងខុ្ាំដ្េ់អ្នក។ សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបថាសរើសយើងខុ្ាំយេ់រសបៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកឬ

អ្រ់។ 

J3. រណដ ឹងតវា៉ា ខាងបប្ៅ 

អ្នកអាច្បប្ារ់គបប្មាង Medicare អំ្ពីរណដ ឹងតវា៉ា ររស់អ្នកាន 

អ្នកអាចបញ្ជ ើៃបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកសៅគសរមាង Medicare ាៃ។ ទរមង់ណបបបទនៃបែដ ឹងរវា៉ា របស់គសរមាង 

Medicare មាៃសៅសគហទាំព្័រ៖ www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ 

គសរមាង Medicare យកចិរតទុកោក់បាំផ្ុរចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក សហើយៃឹងសរបើព័្រ៌មាៃសៃេះសដ្ើមបីជឿយណក

េមអគុែភាព្របស់កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare។ របសិៃសបើអ្នកមាៃកដ ីារមភ ឬមរិណកេមអសផ្សងសទៀរ ឬ

របសិៃសបើអ្នកមាៃអារមមែ៍ថាគសរមាងសៃេះមិៃអាចសោេះរសាយបញ្ជា របស់អ្នកាៃសទ សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្នកសរបើរាស់  TTT អាចសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ ការ

សៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 217 ? 
 

អ្នកអាច្បប្ារ់នយកាឋ នសុខាភិាលថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Department of Health) ឬ

ការោិល័យសន ងការទទឿលរនទ ុកន្ ន្កធានរា៉ា រ់រងសុែភាពថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Office of 

the Health Insurance Commissioner) អំ្ពីរណដ ឹងតវា៉ា ររស់អ្នក 

 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅមៃទ ីរសុខានិាេនៃរដ្ះ Rhode Island (Rhode Island Department of Health) 

សោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2231 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅការយិាេ័យសនងការ

ទទឿេបៃទ ុកណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្នៃរដ្ះ Rhode Island (Rhode Island Office of the Health Insurance 

Commissioner) ផ្ងណដ្រសោយសៅទូរសព្ទសៅសៅសេខ 1-401-462-9517 (TTY 711)។ 

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងតវា៉ា បៅការោិល័យទទឿលរនទ ុកន្ ន្កសិទធ ិពលរែឋ (Office for Civil Rights)  
អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះ (Office for Civil Rights) នៃនយកោះ ៃ
សុខានិាេៃិងសសវាកមមមៃុសសសា្សត  (Department of Health and Human Services) របសិៃសបើអ្នកគិរថា
អ្នកមិៃររវួាៃសគរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយសសម ើភាព្សទ។ ឧទហរែ ៍អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សិទធិចូេសរបើ

សសវាសោយជៃព្ិការឬជាំៃឿយណផ្នកភាសា។ សេខទូរសព្ទសរមាប់ការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះគឺ 1-

800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697 ។ អ្នកក៏អាចចូេសមើេសគ

ហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr ផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថម។  

អ្នកក៏អាចទក់ទងសៅការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះកន ុងរាំបៃ់សៅខាងសរកាមសៃេះាៃផ្ងណដ្រ៖ 

 គែៈកមាម ធ្ិការទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិមៃុសសនៃរដ្ះ Rhode Island (Rhode Island 

Commission for Human Rights) តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរ

សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2664  4 ។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.richr.ri.gov 

សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

 ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកន ុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត របស់រដ្ះ Rhode 

Island (Rhode Island Department of Human Services Community Relations Liaison 

Officer) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-

462-6239 ឬ 711 ។ 

 ការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះ (Office for Civil Rights,OCR) របចាាំរាំបៃ់ New 

England Region តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-800-537-7697។ 

អ្នកក៏អាចមាៃសិទធិសរកាមចាប់សដ ីព្ីជៃជារិអាសមរកិណដ្េមាៃព្ិការភាព្ផ្ងណដ្រ។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ 

RIPIN Healthcare Advocate សដ្ើមបីទទឿេាៃជាំៃឿយ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងតវា៉ា បៅសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព Quality Improvement Organization 

សៅសព្េបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកគឺអ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំ អ្នកក៏មាៃជសរមើសព្ីរផ្ងណដ្រ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកចង ់អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំសោយផ្លទ េ់សៅសាថ ប័ៃ

ណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) (សោយមិៃចាាំាច់ោក់បែដ ឹងរវា៉ា
មកសយើងខុ្ាំ)។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 218 ? 
 

 ឬអ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា មកសយើងខុ្ាំ ៃិងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization)។ របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅសាថ ប័ៃសៃេះ សយើងខុ្ាំៃឹងសហ
ការជាមឿយព្ឿកសគ សដ្ើមបីសោេះរសាយបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក។ 

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) គឺជារកមុសវជជបែឌ ិរអ្ៃុវរតជាំនញព្ាាេ 

ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជឿេសោយរោះ និាេសហព្័ៃធ សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ ៃិងណកេមអការ

ណងទាំណដ្េផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺកន ុងគសរមាង Medicare។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2   ណផ្នក F។ សៅកន ុងរដ្ះ Rhode Island សាថ

ប័ៃណកេមអគុែភាព្មាៃស ម្ េះថា KEPRO។ សេខទូរសព្ទសរមាប់ KEPRO គឺ 1-888-319-8452។



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 219 ? 
 

ជំពូកទី 10៖ ការរញ្ា រ់សមាជកិភាពររស់អ្នកបៅកន ុងគបប្មាង Medicare-

Medicaid ររស់បយើងែំុ្ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវលា ៃិងរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាង

របស់សយើងខុ្ាំ ៃិងជសរមើសនៃការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្របស់អ្នក បនទ ប់ព្ីអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់

សយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញពី្គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកៃឹងសៅណរសថ ិរកន ុងកមម វធីិ្នៃគសរមាង 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ដ្ណដ្េ ដ្របណាអ្នកមាៃសិទធិទទឿេាៃ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយម

ៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 
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សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 211 ? 
 

A. បពលន្ែលអ្នកអាច្បរញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកន ុងគបប្មាង Medicare-Medicaid ររស់

បយើងែំុ្ 

អ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY Medicare-Medicaid 

ាៃរគប់សព្េកន ុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំរបរិទិៃ សោយការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare Advantage មឿយសផ្សងសទៀរ 

ឬសោយការបដ ើរសៅគសរមាង Original Medicare។ 

សមាជិកភាព្របស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅនងៃចុងសរកាយនៃណខណដ្េសយើងខុ្ាំទទឿេសាំសែើសុាំផ្លៃ ស់បដ ើរគសរមាងរបស់អ្ន

ក។ ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំទទឿេាៃសាំសែើរបស់អ្នកសៅនងៃទី 18 ណខមករ សនេះការធានរ៉ា ប់រងរបស់

អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ចប់សៅនងៃទី 31 ណខមករ។ ការធានរ៉ា ប់រងងមីរបស់អ្នកៃឹងចាប់សផ្ដើមសៅ

នងៃទីមឿយនៃណខបនទ ប់ (នងៃទី 1 ណខកុមភៈកន ុងឧទហរែ៍សៃេះ)។ របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង

ខុ្ាំ អ្នកអាចទទឿេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី៖ 

 ជសរមើសរបស់អ្នកកន ុងគសរមាង Medicare កន ុងតារងសៅទាំព្័រទី 190។ 

 សសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងគសរមាង Medicaid សៅទាំព្័រទី 191។ 

អ្នកអាចទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េអ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសៅទូរ

សព្ទសៅ៖ 

 ណខសសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 1-844-602-3469 ពី្នងៃ

ចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8:00 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 6:00 លាៃ ច។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទ

សៅសេខ 711។ 

 កមម វធីិ្ State Health Insurance Assistance Program (SHIP) , Office of Healthy Aging 

(OHA)  តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 អ្នកសរបើរាស់ TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

 កមម វធីិ្ Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME), The POINT តាមរ
យៈសេខ 1-401-462-4444 ឬ 2-1-1។ អ្នកសរបើរាស់ TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

 Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ 7 នងៃកន ុង

មឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស ់TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងចូេរ ឿមកន ុងកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង អ្នកមិៃអាចផ្លៃ ស់បដ ើរគសរមាងាៃសទ។ សូម

សយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្កមម វធីិ្រគប់រគងឱសង។ 

B. របរៀររញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកន ុងគបប្មាងររស់បយើងែំុ្ 

របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សូមរាបគ់សរមាង Rhode Island Medicaid ឬ 

Medicare ថាអ្នកចង់ដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅណខសសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 

1-844-602-3469 ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8:00 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 6:00 លាៃ ច។ អ្នកសរបើ

រាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ  711 ឬ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 211 ? 
 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង  7 នងៃកន ុងមឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់ TTY (អ្នកណដ្េសខទយការ
សាដ ប់ ៃិងការៃិយាយ) គឿ រសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ សៅសព្េអ្នកសៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-800-MEDICARE អ្នកក៏អាចចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងឱសង ឬសុខភាព្សផ្សងសទៀរនៃ

គសរមាង Medicare ាៃផ្ងណដ្រ។ ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការទទឿេាៃសសវាកមមរបស់អ្នកនៃ

គសរមាង Medicare សៅសព្េណដ្េអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំគឺមាៃសៅកន ុង

តារងនៃទាំព្័រទី 190។ 

C. របរៀរទទឿលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare និង Medicaid ាច្ប់បាយន្ឡកពីគន   

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY អ្នកៃឹងររឡប់សៅទទឿេាៃសសវាកមម

នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នកោច់សោយណឡកពី្ាន វញិ។ 

C1.របរៀរទទឿលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare 

អ្នកៃឹងមាៃជសរមើសអ្ាំពី្រសបៀបទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកនៃគសរមាង Medicare។  

អ្នកមាៃជសរមើសបីកន ុងការទទឿេាៃសសវាកមមរបស់អ្នកព្ីគសរមាង Medicare ។ តាមរយៈការសរជើសសរ ើស

ជសរមើសមឿយកន ុងចាំសណាមជសរមើសទាំងសៃេះ មាៃៃ័យថាអ្នកៃឹងបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាង

របស់សយើងខុ្ាំសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

1. អ្នកអាច្បរត ើរបៅ៖ 

 

គបប្មាងសុែភាពថ្នគបប្មាង 

Medicare ែូច្បជាគបប្មាង Medicare 

Advantage ឬកមម វធីិ្ន្ងទនំ្ែលរ ឿម

រញ្ច ើលប្គរ់ោ ងសប្មារ់មនុសេចាស់ 

(Program of All-inclusive Care for 

the Elderly,PACE) 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាម

រយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-

4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុង

មឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរ

សព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 សដ្ើមបីចុេះ

ស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េមាៃណរ

សៅកន ុងគសរមាង Medicare ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT តាមរយៈ

សេខ 1-401-462-4444។ អ្នកសរបើរាស់ 

TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវួេុបស ម្ េះសចញព្ីគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងនៃ

គសរមាងងមីរបស់អ្នកចាប់សផ្តើម។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 212 ? 
 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

2. អ្នកអាច្បរត ើរបៅ៖ 

គបប្មាង Original Medicare ន្ែលមាន

គបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ាច្ប់បាយ

ន្ឡកថ្ន Medicare 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាម

រយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-

4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុង

មឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរ

សព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 សដ្ើមបីចុេះ

ស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េមាៃណរ

សៅកន ុងគសរមាង Medicare ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT តាមរយៈ

សេខ 1-401-462-4444។ អ្នកសរបើរាស់ 

TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវួេុបស ម្ េះសចញពី្គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងនៃ

គសរមាង Original Medicare របស់អ្នក

ចាប់សផ្តើម។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 213 ? 
 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

3. អ្នកអាច្បរត ើរបៅ៖ 

គបប្មាង Original Medicare ន្ែលគម ន

គបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ាច្ប់បាយន្ឡក

ថ្នគបប្មាង Medicare 

 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកបត ើរសៅគសរមាង 

Original Medicare ៃិងមិៃចុេះស ម្ េះកន ុង

គសរមាងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ោច់សោយ

ណឡកនៃគសរមាង Medicare សទ សនេះ

គសរមាង Medicare អាចចុេះស ម្ េះអ្នក

កន ុងគសរមាងឱសងមឿយាៃ េុេះរតាណរ

អ្នករាប់គសរមាង Medicare ថាអ្នកមិៃ

ចង់ចូេរ ឿម។  

អ្នកគឿរណរសាេះបង់សចាេការធានរ៉ា ប់រង

សេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ណរកន ុងករែីណដ្េ

អ្នកមាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងពី្

របនព្សផ្សងសទៀរប៉ោុសណាណ េះ ដូ្ចជា

ៃិសយាជក ឬសហជីព្ជាសដ្ើម។ របសិៃសបើ

អ្នកមាៃសាំែឿ រថាសរើអ្នកររវួការការធាន

រ៉ា ប់រងសេើឱសងឬអ្រ់ សូមសៅទូរសព្ទសៅ 

Rhode Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-

888-884-8721 ឬ The POINT តាមសេខ 

1-401-462-4444 អ្នកសរបើរាស់ TTY គឿរ

សៅសៅកាៃ់សេខ 711។ ព្ឿកសគៃឹង

ណែនាំអ្នកឱយសៅជឿបអ្នករបឹកទសយាបេ់

នៃកមម វធីិ្ (State Health Insurance 

Assistance Program,SHIP)។ 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវួបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាម

រយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-

4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុង

មឿយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរ

សព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 សដ្ើមបីចុេះ

ស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េមាៃណរ

សៅកន ុងគសរមាង Medicare ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវួការជាំៃឿយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT តាមរយៈ

សេខ 1-401-462-4444។ អ្នកសរបើរាស់ 

TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវួេុបស ម្ េះសចញពី្គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងនៃ

គសរមាង Original Medicare របស់អ្នក

ចាប់សផ្តើម។ 

 

C2.របរៀរទទឿលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicaid ររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាង Medicare-Medicaid អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសវាកមមនៃគសរមាង 

Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទ េ់តាមរយៈសសវាកមមគិរនងៃតាមការសរបើសសវា (Fee for Service, FFS) របស់

គសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

សសវាកមមនៃគសរមាង Medicaid របស់អ្នករប់បញ្ច ើេទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term 

services and supports, LTSS) ៃិងការណងទាំសុខភាព្អាកបបកិរយិាភាគសរចើៃ។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 214 ? 
 

D. រនតទទឿលានឱសង និងបសវាកមមបវជជសាស្តសត ររស់អ្នកតាមរយៈគបប្មាងររស់បយើងែំុ្រហូតែល់

សមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ា រ់ 

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY វាអាចចាំណាយសព្េបៃត ិច មុៃសព្េ

សមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ចប់ សហើយការធានរ៉ា ប់រងងមីនៃគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

ចាប់សផ្ដើម។ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 188 សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថម។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសៃេះ អ្នកៃឹងបៃត
ទទឿេាៃឱសង ៃិងការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកគឿរន្តបប្រើឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញររស់បយើងែំុ្ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ។ ជាធ្មមតា 

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររួវាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរអ្នកសបើកឱសងសៅឱសងសាថ ៃ

កន ុងបណាដ ញ រ ឿមទាំងតាមរយៈសសវាកមមទិញឬេក់តាមនរបសែីយ៍ពី្ឱសងសាថ ៃរបស់សយើងខុ្ាំ

ផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចូេសរមាកព្ាាេកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសៅនងៃណដ្េសមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ចប់ 

សនេះការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកជាធ្មមតាៃឹងររួវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង

របស់សយើងខុ្ាំ រហូរទេ់ណរអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។ ការធានរ៉ា ប់រងសៃេះៃឹងសធ្វ ើសឡើង សទេះបីជា

ការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ងមីរបស់អ្នកចាប់សផ្ដើមមុៃសព្េណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយក៏សោយ។ 

E. សាែ នភាពប្េងបទៀត បៅបពលសមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ា រ ់ 

ទាំងសៃេះគឺជាករែីណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ររវួណរបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុង

គសរមាងសៃេះ៖ 

 របសិៃសបើមាៃចសនៃ េះសព្េផ្លអ កការធានរ៉ា ប់រង Medicare Part A and Part B។ 

 របសិៃសបើអ្នកណេងមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់គសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ទាំងគសរមាង 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។ 

 របសិៃសបើអ្នកបដ ើរទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកមិៃសៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំយូរជាងរាាំមឿយណខ។  

o របសិៃសបើអ្នកបដ ើរទីេាំសៅ ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរកន ុងរយៈសព្េយូរ អ្នកររវួសៅទូរសព្ទសៅ សសវាកមម

សរមាប់សមាជិក សដ្ើមបីរជាបថាសរើកណៃៃងណដ្េអ្នកបដ ើរទីេាំសៅសៅ ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅសនេះ សថ ិរ

សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ 

 របសិៃសបើអ្នកជាប់ព្ៃធនារសោយសារបទសេម ើសរព្ហមទែឌ ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកុហក ឬមិៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកមាៃសរមាប់ឱ

សងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

 របសិៃសបើអ្នកមិៃណមៃជាព្េរដ្ះសហរដ្ះអាសម រកិ ឬមាៃវរតមាៃសោយមិៃរសបចាប់សៅសហរដ្ះ

អាសមរកិ។  



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  ehrligdh-ehrliglr របស់សយើងខុ្ាំ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 215 ? 
 

o អ្នកររួវណរជាព្េរដ្ះសហរដ្ះអាសមរកិ ឬមាៃវរតមាៃសោយរសបចាប់សៅសហរដ្ះអាសមរកិ 

សទើបអាចសធ្វ ើជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។  

o មជឈមែឌ េសសវាកមមនៃគសរមាង Medicare & Medicaid ៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងខុ្ាំ របសិៃសបើ

អ្នកមិៃមាៃសិទធិបៃតជាសមាជិកសោយឈរសេើមូេោះ ៃសៃេះ។ 

o  សយើងខុ្ាំររួវណរេុបស ម្ េះអ្នក របសិៃសបើអ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមួវសៃេះសទ។ 

សយើងខុ្ាំអាចបងខ ាំឱយអ្នកដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសោយសារមូេសហរុខាងសរកាម េុេះរតាណរសយើងខុ្ាំ

ទទឿេាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ីគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ជាមុៃសិៃ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកបសញ្ចញអាកបបកិរយិាណដ្េបងយការរំខាៃឥរឈប់ឈរ ៃិងសធ្វ ើឱយសយើងខុ្ាំព្ិាក

ៃឹងផ្ដេ់ការណងទាំណផ្នកសវជជសា្សត ដ្េ់អ្នក ៃិងសមាជិកសផ្សងសទៀរកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកឱយៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរសរបើបែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់អ្នក សដ្ើមបីទទឿេាៃ

ការណងទាំសវជជសា្សត ។ 

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសារមូេសហរុសៃេះគសរមាង 

Medicare អាចឱយអ្គគអ្ធ្ិការកិចចសធ្វ ើការសសុើបអ្សងយរសេើករែីរបស់អ្នក។ 

F.  វធិានប្រឆំ្ងនឹងការបសន ើសុំឱយអ្នកែកែល េនបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងែំុ្បាយសារមូលបហតុ ក់

ព័នធនឹងសុែភាពណាមឿយ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃអារមមែ៍ថា អ្នកររួវាៃសសន ើសុាំឱយដ្កខល េៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសោយសារមូេសហរុ

ពាក់ព្័ៃធៃឹងសុខភាព្ អ្នកគឿរណរសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227)។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរណរទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទ  24 

សមា៉ោ ងកន ុងមឿយនងៃ ៃិង  7 នងៃកន ុងមឿយសាត ហ៍។ អ្នកគឿ រណរសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Rhode Island Medicaid ផ្ង

ណដ្រ។ ណខសទូរសព្ទសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid គឺ 1-844-602-3469 ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់

សមា៉ោ ង 6 លាៃ ច ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក។ អ្នកសរបើរាស់ TTY គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។  

G. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការាក់រណដ ឹងតវា៉ា  ប្រសិនបរើបយើងែំុ្រញ្ា រ់សមាជកិភាពររសអ់្នកកន ុង

គបប្មាងររស់បយើងែំុ្ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ សនេះសយើងខុ្ាំររួវណរជរមាបអ្នកអ្ាំពី្

មូេសហរុនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ សយើងខុ្ាំក៏ររវួណរព្ៃយេ់ពី្រសបៀបណដ្េអ្នក

អាចោក់បែដ ឹងសារទុកខ  ឬោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកផ្ង

ណដ្រ។ អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J ផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងរ

វា៉ា ។ 

H. របរៀរទទឿលានព័តម៌ានរន្នែមអ្ំពីការរញ្ា រ់សមាជិកភាពកន ុងគបប្មាងររសអ់្នក 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែឿ រ ឬចង់ាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េសយើងខុ្ាំអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្

របស់អ្នក អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ សសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY711)។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល ើវចាប់ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 216 ? 
 

ជំពូកទ ី11 ៖ ការជូនែំណងឹ ល្ ើវច្បារ់ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល ើវចាប់ណដ្េអ្ៃុវរតចាំសពាេះសមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅ

ណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីចាប់ ........................................................................................................... 217 

B. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃសរ ើសសអ្ើង ........................................................................................... 217 

C. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីគសរមាង Medicare កន ុងនមជាអ្នកសងរាក់ទីព្ីរ .......................................... 218 

 
  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល ើវចាប់ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 217 ? 
 

A. ការជូនែំណឹងអ្ំពីច្បារ់ 

មាៃចាប់ជាសរចើៃររួវអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។ ចាប់ទាំងសៃេះអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សិទធិ ៃិង

ទាំៃឿេខុសររួវរបស់អ្នក សទេះបីជាចាប់ទាំងសៃេះមិៃររវួាៃបញ្ច ើេ ឬព្ៃយេ់សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះក៏សោ

យ។ ចាប់ចមបងណដ្េររួវអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសៃេះគឺចាប់សហព័្ៃធសដ ីពី្កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare 

ៃិង Medicaid ។ ចាប់រដ្ះ ៃិងសហព័្ៃធសផ្សងសទៀរក៏អាចៃឹងររួវអ្ៃុវរតផ្ងណដ្រ។ 

B. ការជូនែំណឹងអ្ំពីការមិនបរ ើសបអ្ើង 

រេ់រកមុហ ុៃ ឬទីភាន ក់ងារណដ្េសហការជាមឿយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ររវួណរសារព្ចាប់ណដ្េ

ការពារអ្នកពី្ការសរ ើសសអ្ើង ឬការរបរព្ឹរតមិៃសសម ើភាព្។ សយើងខុ្ាំមិៃសរ ើសសអ្ើង ឬរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើ

ភាព្ាន សរពាេះណរអាយុ បទព្ិសសាធ្ៃ៍ទមទរសាំែង ព្ែ៌សមបុ រ ជារិព្ៃធ ុ  នសត ុតាងនៃេទធភាព្ទទឿេាៃ

ធានរ៉ា ប់រង សយៃឌ្័រ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរាំែពូ្ជ ទីតាាំងនូមិសា្សត កន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម សាថ ៃភាព្សុខភាព្ 

របវរត ិសរបើឱសង ព្ិការភាព្ផ្ល ើវចិរតឬរងកាយ សដ្ើមកាំសែើរជារិសាសៃ៍ ពូ្ជសាសៃ៍ សាសន ឬសនទសឡើយ។ 

បណៃថមព្ីសៃេះ ាម ៃអ្នកណាអាចរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើភាព្សរពាេះណរបែដ ឹងឧទធរែ៍សេើការណងទាំសុខ

ភាព្ ឥរយិាបង អ្រតសញ្ជា ែសយៃឌ្័រ ការបសញ្ចញមរិអ្ាំព្ីសយៃឌ្័រ សមរថភាព្ផ្ល ើវចិរត ការទទឿេការណងទាំសុខ

ភាព្ ចាំែូេចិរតផ្ល ើវសនទ ឬការសរបើរាស់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកាៃសទ។  

 ការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នករបកបសោយភាព្នងៃងន ើរ ៃិងការសារព្រគប់សព្េសវលាគឺជាទាំៃឿេខុសររវួរបស់សយើង

ខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម ឬមាៃកដ ីារមភអ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការរបរព្ឹរតសោយមិៃសសម ើភាព្៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅនយកោះ ៃសុខានិាេ ៃិងសសវាកមមមៃុសសសា្សត  (Department of 

Health and Human Services) ការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះ (Office for Civil 

Rights) តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTT អាចសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-

537-7697។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។  

 អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ះ (Office for Civil Rights)

កន ុងរាំបៃ់ាៃផ្ងណដ្រ។  

o គែៈកមាម ធ្ិការទទឿេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិមៃុសសនៃរដ្ះ Rhode Island(Rhode Island 

Commission for Human Rights) តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្នកសរបើរាស់  TTT 

គឿរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2664។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.richr.ri.gov

សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

o ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកន ុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត របស់រដ្ះ Rhode 

Island  (Rhode Island Department of Human Services Community Relations 

Liaison Officer ) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសរបើរាស់  TTT គឿរសៅទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-401-462-6239 ឬ 711 ។  

របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្ ៃិងររវួការជាំៃឿយសដ្ើមបីមាៃេទធភាព្ទទឿេាៃសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ឬអ្នក

ផ្ដេ់សសវា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដ ឹងរវា៉ា  ដូ្ចជាបញ្ជា អ្ាំពី្េទធ

ភាព្សរបើរសទេះរុញជាសដ្ើម សសវាកមមសរមាប់សមាជិកអាចជឿយាៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល ើវចាប់ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 218 ? 
 

C. ការជូនែំណឹងអ្ំពីគបប្មាង Medicare កន ុងនមជាអ្នកសងប្ាក់ទីពីរ 

ជឿៃកាេ ៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរររួវបង់រាក់ជាមុៃសទើបអាចទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ឱយអ្នក។ 

ឧទហរែ៍ របសិៃសបើអ្នកជឿបសរាេះថាន ក់រងយៃត  ឬរបសិៃសបើអ្នករងរបឿសសៅកណៃៃងសធ្វ ើការ សនេះណផ្នកសាំែង

សរមាប់បុគគេិក ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រងររវួណរបង់រាក់ជាមុៃ។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសិទធិ ៃិងទាំៃឿេខុសររវួកន ុងការរបមូេរាក់សរមាប់សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ

គសរមាង Medicare ណដ្េកន ុងសនេះ គសរមាង Medicare មិៃណមៃជាអ្នកបង់រាក់ទីមឿយ។



 សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ ឬររវួការជាំៃឿយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ះ  dNhrh  eighr តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រពឹ្កដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរ

នងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 219 ? 
 

ជំពូកទី  12 ៖ និយមន័យថ្ន កយសំខាន់ៗ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយទាំងសនេះណដ្េសរបើកន ុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នករកមិៃស ើញពាកយណាមឿយណដ្េអ្នកកាំពុ្ងណសវ ងរក ឬរបសិៃសបើអ្នកររួវការព័្រ៌មាៃបណៃថម 

សេើសព្ីអ្វ ីណដ្េសរៀបរប់កន ុងៃិយមៃ័យ សូមទក់ទងសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 221 ? 
 

សកមមភាពកន ុងជីវភាពប្រចាថំ្ងៃ៖ សកមមភាព្ណដ្េមៃុសសសធ្វ ើសៅនងៃធ្មមតាៗដូ្ចជា ការទទឿេទៃ 

ការសរបើបៃទប់ទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការងូរទឹក ឬការដ្ុសសធ្មញជាសដ្ើម។ 

រង់ប្ាក់ធានរា៉ា រ់រងបពលរង់ចាកំារសបប្មច្ប៖ អ្នកអាចបៃតទទឿេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នក 

ខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមចអ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍ ឬសវនការយុរត ិធ្ម៌។ ការបៃត

ធានរ៉ា ប់រងសៃេះររវួាៃសៅថា “បង់រាក់ធានរ៉ា ប់រងសព្េរង់ចាាំការសសរមច”។ 

មជឈមណឌ លវេះកាត់សបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់ការវេះការ់សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុង

មៃទ ីរសព្ទយ ដ្េ់អ្នកជាំងឺណដ្េមិៃររវួការការណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងអ្នកណដ្េមិៃរំព្ឹងថាររវួការ

ការណងទាំសេើសព្ី 24 សមា៉ោ ង។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍៖  វធីិ្ណដ្េអ្នកអាចរតាាំងៃឹងសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើង

ខុ្ាំាៃរបរពឹ្រតកាំហុស។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ ើរការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសោយោក់

បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D ព្ៃយេ់ពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍ រ ឿមទាំងរសបៀបោកប់ែដ ឹងឧទធរែ៍ផ្ង

ណដ្រ។ 

ការវាយតថ្មែ៖ ការររៀរពិ្ៃិរយសេើរបវរត ិណងទាំសុខភាព្ ៃិងអាការបចច ុបបៃន របស់អ្នកជាំងឺ។ ការ

ររៀរពិ្ៃិរយសៃេះសធ្វ ើសឡើង សដ្ើមបីដ្ឹងពី្សុខភាព្របស់អ្នកជាំងឺ ៃិងរសបៀបណដ្េសុខភាព្អាចៃឹងណរប

របៀេនសព្េអ្នគរ។ 

ឱសងមានមា កយីបហា៖ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េផ្េិរ ៃិងេក់សោយរកមុហ ុៃណដ្េាៃផ្េិរ

ឱសងសនេះដ្ាំបូងសគ។ ឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហាមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមមដូ្ចសៅៃឹងឱសងទូសៅកន ុង

របសនទសៃេះណដ្រ។ ឱសងទូសៅររវួាៃផ្េិរ ៃិងេក់សោយរកមុហ ុៃឱសងសផ្សងសទៀរ។ 

អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទ៖ំ បុគគេសាំខាៃ់មាន ក់ណដ្េសធ្វ ើការជាមឿយអ្នក ជាមឿយគសរមាងសុខភាព្ 

ៃិងជាមឿយអ្នកផ្ដេ់ការណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីធានថាអ្នកទទឿេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវួការ។  

គបប្មាងន្ងទ៖ំ គសរមាងសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដ្េអ្នកៃឹងទទឿេាៃ ៃិងរសបៀបណដ្េ

អ្នកៃឹងទទឿេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ 

ប្កមុការ្រន្ ន្កន្ងទ៖ំ រកមុការងារណផ្នកណងទាំអាចរប់បញ្ច ើេទាំងសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោះ ក 

អ្នករបឹកទសយាបេ់ ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េរង់ចាាំជឿយអ្នកឱយទទឿេាៃការ

ណងទាំណដ្េអ្នកររវួការ។ រកមុការងារណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកក៏ៃឹងជឿយអ្នកកន ុងការសរៀបចាំគសរមាង

ណងទាំផ្ងណដ្រ។ 
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សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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មជឈំមណឌ លបសវាកមមថ្នគបប្មាង (Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)៖ ទីភាន ក់ងារ

សហព័្ៃធណដ្េទទឿេបៃទ ុកសេើសេើគសរមាង Medicare។ ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក G ព្ៃយេ់ពី្រសបៀបទក់ទង

សៅមជឈមែឌ េ CeL។ 

រណដ ឹងតវា៉ា ៖ អ្ាំែេះអ្ាំណាងផ្លទ េ់មារ់ ឬជាលាយេកខែ៍អ្កសរ ណដ្េបញ្ជជ ក់ថាអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬកដ ី

ារមភអ្ាំពី្សសវាកមម ឬការណងទាំណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង។ អ្ាំែេះអ្ាំណាងសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងកដ ី

ារមភអ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំរបស់អ្នក អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ ឬឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ

របស់សយើងខុ្ាំ។ ស ម្ េះផ្ល ើវការសរមាប់ “ការោក់បែដ ឹងរវា៉ា ” គឺ “ការោក់បែដ ឹងសារទុកខ ”។ 

កន្នែងសាត រនីតិសមបទអ្នកជំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (Comprehensive 

outpatient rehabilitation facility,CORF)៖កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់សសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទជាចមបង 

បនទ ប់ពី្មាៃជាំងឺ សរាេះថាន ក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។ កណៃៃងសៃេះផ្ដេ់សសវាកមមសផ្សងៗជាសរចើៃ 

រ ឿមទាំងការព្ាាេរងកាយ សសវាកមមចិរតសា្សត ឬសងគម ការព្ាាេផ្ល ើវដ្សងា ើម ការព្ាាេ

សោយការអ្ៃុវរត វជិាជ ជីវៈ ការព្ាាេឱយសចេះៃិយាយសឡើងវញិ ៃិងសសវាកមមវាយរនមៃមជឈោះ ៃកន ុង

ផ្ទេះ។ 

ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង៖ ការសសរមចអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង។ ការ

សសរមចសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងការសសរមចអ្ាំពី្ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ឬចាំៃឿៃ

ទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងបង់សរមាប់នងៃសសវាកមមសុខភាព្របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D 

ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

ឱសងន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រង៖ ពាកយណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំង

អ្ស់ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង។ 

បសវាកមមន្ែលប្តវួានធានរា៉ា រ់រង៖ ពាកយជាទូសៅណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើការណងទាំសុខ

ភាព្ទាំងអ្ស់ សសវាកមមៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,LTSS) 

សរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ ឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  បរកិាខ រ ៃិងសសវាកមមសផ្សងសទៀរ

ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង។ 

ការរណត ុ េះរណាត លសមតែភាពន្ ន្កវរបធ្ម៌៖ ការបែត ុ េះបណាត េណដ្េផ្តេ់ការណែនាំបណៃថមសរមាប់

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់សយើងខុ្ាំ សោយជឿយព្ឿកសគឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំពី្សាវតារ រនមៃ 

ៃិងជាំសៃឿរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរមបសរមៀេសសវាកមមឱយររវួតាមររមួវការសងគម វបបធ្ម៌ ៃិងភាសា

របស់អ្នក។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 
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សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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ការលុរប ម្ េះបច្បញ៖ ដ្ាំសែើរការនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើង

ខុ្ាំ។ ការេុបស ម្ េះសចញអាចមាៃេកខែៈសម ័រគចិរត (ជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទ េ់) ឬ មិៃសម ័រគចិរត (មិៃ

ណមៃជាជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទ េ់)។ 

ថាន ក់ថ្នឱសង៖ រកមុឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ ឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  (over-the-

counter,OTC) ឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា ឬឱសងទូសៅគឺជាឧទហរែ៍អ្ាំពី្ថាន ក់នៃឱសង។ រេ់ ឱស

ងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងគឺសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមឿយកន ុងចាំសណាមថាន ក់ទាំង 3។ 

ររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical equipment,DME)៖ សមាភ រមឿយចាំៃឿៃ

ណដ្េសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកបញ្ជជ ទិញសរមាប់សរបើរាស់សៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នកផ្លទ េ់។ ឧទហរែ៍នៃ

សមាភ រទាំងសៃេះរ ឿមមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់ របព្័ៃធ ពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើរាសស់រមាប់

អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ណរគមៃទ ីរសព្ទយណដ្េបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរមាប់សរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ 

មា៉ោ សុីៃបូមបញ្ច ើេសារធារុរវចូេតាមសរនស ឧបករែ៍ជាំៃឿយការៃិយាយ ឧបករែ៍ ៃិងសមាភ រ

ផ្គរ់ផ្គង់អុ្កសុីណសៃ ឧបករែ៍ ព្ ុង ៃិងឧបករែ៍ជាំៃឿយការសដ្ើរ។ 

ការសបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ ការសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សតគឺសាំសៅសេើសព្េណដ្េអ្នក ឬបុគគេណាមាន ក់

សផ្សងសទៀរណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ ៃិងឱសង សជឿជាក់ថា អ្នកមាៃសរគសញ្ជា

សុខភាព្ណដ្េររវួការជាំៃឿយសវជជសា្សតភាៃ មៗ សដ្ើមបីបសញ្ច ៀសការសាៃ ប់ ការារ់បង់អ្វយវៈ ឬការ

ារ់បង់មុខងារនៃអ្វយវៈ។ សរគសញ្ជា សុខភាព្អាចជារបឿសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬការឈឺចុកចាប់ខាៃ ាំង។  

ការន្ងទសំបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រង ណដ្េផ្ដេ់ជូៃសោយអ្នកផ្ដេ់សសវា

ណដ្េ ៃ្ងការ់ការបែដ ុ េះបណាដ េ សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ៃិងចាាំាច់សរមាប់ព្ាាេ

សៅសព្េសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សត ។  

ករណីបលើកន្លង៖ ការអ្ៃុញ្ជា រឱយទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មមតាមិៃររវួ

ាៃធានរ៉ា ប់រង ឬការអ្ៃុញ្ជា រឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរតតាមវធិាៃ ៃិងណដ្ៃ

កាំែរ់ជាក់លាក់។  

ជំនឿយរន្នែម៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េជឿយមៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃ

រិចរឿចកន ុងការការ់បៃថយចាំណាយនងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃ Medicare ដូ្ចជាបុព្វ

លានរ៉ា ប់រង រាក់ណដ្េររវួការ់កង ឬការបង់រាក់រ ឿមាន ជាសដ្ើម។ សគអាចសៅថា “ជាំៃឿយបណៃថម

ាៃមា៉ោងសទៀរថា “ការឧរថមភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប” ឬ “LIS”។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 223 ? 
 

សវនការយុតត ិធ្ម៌៖ ឱកាសកន ុងការរាប់ព្ីបញ្ជា របស់អ្នកសៅរុលាការ ឬការយិាេ័យសវនការ

យុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ះ (State Fair Hearing Office) ៃិងបងាា ញថាការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំគឺមិៃររឹម

ររវួសទ។  

ឱសងទូបៅ៖ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយរោះ និាេសហព្័ៃធ  សដ្ើមបីសរបើជាំៃឿសឱសង

មាៃមា៉ោ កយីសហា។ ឱសងទូសៅមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមមដូ្ចសៅៃឹងឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហាណដ្រ។ ជា

ធ្មមតាវាមាៃរនមៃសថាកជាង ៃិងមាៃរបសិទធភាព្េអ ដូ្ចឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហាណដ្រ។  

រណដ ឹងសារទុកខ៖ បែដ ឹងរវា៉ា ណដ្េអ្នកោក់អ្ាំពី្សយើងខុ្ាំ ឬឱសងសាថ ៃ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ

ណាមឿយរបស់សយើងខុ្ាំ។ បែដ ឹងសៃេះរ ឿមបញ្ច ើេទាំងបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំផ្ងណដ្រ។  

គបប្មាងសុែភាព៖ សាថ ប័ៃណដ្េរ ឿមមាៃសវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ អ្នកផ្ដេ់សសវាសរមាប់

សសវាកមមរយៈសព្េណវង ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ សាថ ប័ៃសៃេះក៏មាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំ

ផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីជឿយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ ព្ឿកសគ

ទាំងអ្ស់សនេះសធ្វ ើការងាររ ឿមាន  សដ្ើមបីផ្ដេៃូ់វការណងទាំព្ាាេណដ្េអ្នកររវួការ។  

ជំនឿយការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ៖ បុគគេណដ្េផ្ដេ់សសវាកមមននសោយមិៃចាាំាច់មាៃជាំនញ

ដូ្ចគិលាៃុបោះ ក ឬអ្នកព្ាាេមាៃអាជាញ បែណ  ដូ្ចជាជឿយណងទាំេកខែៈផ្លទ េ់ខល េៃ (ងូរទឹក សរបើ

រាស់បៃទប់ទឹក សសៃ ៀកពាក់ ឬអ្ៃុវរតេាំហារ់រាែតាមសវជជបញ្ជជ ជាសដ្ើម)។ ជាំៃឿយការណងទាំសុខ

ភាព្តាមផ្ទេះមិៃមាៃអាជាញ បែណ ណផ្នកណងទាំ ឬផ្ដេ់ការព្ាាេសទ។ 

សងាហាឋ ន៖ កមម វធីិ្ផ្ដេ់ការណងទាំ ៃិងជាំៃឿយសរមាប់ជឿយមៃុសសណដ្េមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺ

ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ឱយរស់សៅរបកបសោយផ្លសុកភាព្។ បុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង

សរកាយមាៃៃ័យថា បុគគេមាន ក់មាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ៃិងរំពឹ្ងថាអាចរស់ាៃយា៉ោ ង

យូររាាំមឿយណខសទៀរ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 224 ? 
 

 អ្នកចុេះស ម្ េះណដ្េមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសការ

ណងទាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។  

 រកមុអ្នកជាំនញ ៃិងអ្នកណងទាំណដ្េ ៃ្ងការ់ការបែដ ុ េះបណាដ េព្ិសសសជាអ្នកផ្ដេ់ការ

ណងទាំដ្េ់បុគគេសនេះទាំងរសងុ សោយរ ឿមមាៃររមួវការណផ្នកសាម ររី សងគម អារមមែ៍ 

ៃិងរងកាយ។ 

 គសរមាង Neighborhood INTEGRITY ររវួណរផ្ដេ់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសៅ

ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយកន ុងរាំបៃ់នូមិសា្សត របស់អ្នក។ 

ការទូទត់វកិកយរប្តមិនប្តឹមប្តវួ/មិនសមប្សរ៖ សាថ ៃភាព្ណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវា (ដូ្ចជាសវជជ

បែឌ ិរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ) ទូទរ់នងៃសសវាកមមសេើសពី្ចាំៃឿៃនៃការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយសេើគសរមាងសៃេះ

ព្ីអ្នក។ សូមបងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក សៅ

សព្េអ្នកទទឿេសសវាកមម ឬសវជជបញ្ជជ ណាមឿយ។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

របសិៃសបើអ្នកទទឿេាៃវកិយយបររណដ្េអ្នកមិៃយេ់។ 

សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទាំងរសងុសរមាប់នងៃសសវាកមមរបស់អ្នក សនេះ

អ្នកមិៃជាំពាក់ការរ ឿមចាំ ណែកនងៃចាំណាយសទ។ អ្នកផ្ដេ់សសវាមិៃគឿ រទូទរ់វកិយយបររសេើនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ

ព្ីអ្នកសនេះសទ។ 

អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ៖ ពាកយសរមាប់សរបើសៅសព្េណដ្េអ្នកររវួាៃទទឿេឱយចូេ

សរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល ើវការ សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមមសវជជសា្សត ជាំនញ។ របសិៃសបើ

អ្នកមិៃររវួាៃទទឿេឱយចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល ើវការសនេះសទ សគសៅណរអាច

ចារ់ទុកអ្នកជាអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្ណដ្េ សពាេគឺមិៃណមៃជាអ្នកជាំងឺសរមាក

កន ុងមៃទ ីរសព្ទយសទ សទេះបីជាអ្នកសរមាកសព្ញមឿយយប់ក៏សោយ។ 

រញ្ជ ីឱសងន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រង (រញ្ជ ីឱសង) ៖ បញ្ជ ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េគសរមាងសៃេះ

មាៃការធានរ៉ា ប់រង។ គសរមាងសៃេះសរជើសសរ ើសឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីសៃេះ សោយមាៃជាំៃឿយព្ីសវជជ

បែឌ ិរ ៃិងឱសងការ ើ។ បញ្ជ ីឱសងសៃេះរាប់អ្នក ថាសរើមាៃវធិាៃណាមឿយណដ្េអ្នកររវួអ្ៃុវរត 

សដ្ើមបីទទឿេាៃឱសងរបស់អ្នកណដ្រឬសទ។ ជឿៃកាេសគសៅបញ្ជ ីឱសងសៃេះថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

បសវាកមម និងជំនឿយរយៈបពលន្វង (Long-term services and supports,LTSS)៖ សសវាកមម 
ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវងគឺជាសសវាកមមណដ្េជឿយណកេមអេកខខែឌ សវជជសា្សត រយៈសព្េណវង។ ភាគ

សរចើៃនៃសសវាកមមទាំងសៃេះជឿយឱយអ្នកអាចសរមាកសៅផ្ទេះរបស់អ្នក ដូ្សចនេះអ្នកមិៃចាាំាច់សៅ

មែឌ េណងទាំ ឬមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។ 

ការឧរតែមាប្ាក់សប្មារ់អ្នកមានចំ្បណូលទរ (Low-income Subsidy,LIS)៖ សូមសយាងសៅកាៃ់

ណផ្នក “ជាំៃឿយបណៃថម”។ 
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Medicaid (ឬជំនឿយបវជជសាស្តសត )៖ កមម វធីិ្ណដ្េរគប់រគងសោយរោះ និាេសហព័្ៃធ  ៃិងរដ្ះណដ្េជឿយ

មៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរឿចកន ុងការបង់រាក់នងៃសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េ

ណវង (long-term services and supports,LTSS) ៃិងចាំណាយនងៃព្ាាេសុខភាព្។  

 កមម វធីិ្សៃេះរគបដ្ែត ប់សេើសសវាកមមបណៃថម ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ី 

ehrligdh។  

 កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicaid មាៃភាព្ខុសាន សៅតាមរដ្ះៃីមឿយៗ ប៉ោុណៃតចាំណាយនងៃ

ណងទាំសុខភាព្ភាគសរចើៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រង របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់

រាៃ់សរមាប់គសរមាង Medicare ៃិង Medicaid។  

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក H សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅ

គសរមាង Medicaid សៅកន ុងរដ្ះរបស់អ្នក។ 

ចាាំច្ប់តាមកបៀ នបវជជសាស្តសត ៖ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំពី្សសវាកមម សរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងណដ្េអ្នកររវួ

ការសដ្ើមបីបសញ្ច ៀស សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេអាការតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត  ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្

សុខភាព្បចច ុបបៃន របស់អ្នក។ វារប់បញ្ច ើេទាំងការណងទាំណដ្េជឿយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬ

មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរ

ណដ្េាៃទទឿេយកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

Medicare ៖កមម វធីិ្ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សហព័្ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុយា៉ោ ងរិច 65 ឆ្ន ាំ 

មៃុសសមឿយចាំៃឿៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំណដ្េមាៃពិ្ការភាព្ជាក់លាក់ ៃិងមៃុសសណដ្េ

មាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (ជាទូសៅ អ្នកណដ្េសខទយររមងសនមអ្ចិន្ៃតយ៍

ណដ្េររវួការលាង្ម ឬបដ ើរររមងសនម)។ មៃុសសណដ្េចូេរ ឿមកន ុងគសរមាង Medicare អាច

ទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្នៃគសរមាង Medicare តាមរយៈគសរមាង Original Medicare 

ឬគសរមាងណងទាំណដ្េមាៃការរគប់រគង (សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក “គសរមាងសុខភាព្”)។ 

គបប្មាង Medicare Advantage ៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ឬអាចសៅថា “Medicare 

Part C” ឬ “គសរមាង MA” ណដ្េផ្ដេ់ជូៃគសរមាងននតាមរយៈរកមុហ ុៃឯកជៃ។ គសរមាង 

Medicare បង់រាក់ឱយរកមុហ ុៃទាំងសៃេះ សដ្ើមបីធានរ៉ា ប់រងសេើអ្រថរបសយាជៃ៍កន ុងគសរមាង 

Medicare របស់អ្នក។ 

បសវាកមមន្ែលធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង Medicare៖ សសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicare Part A ៃិង Part B ។ គសរមាងសុខភាព្របស់ Medicare រ ឿមទាំងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

ររវួណរធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ៃិង Part B។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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អ្នកច្បុេះប ម្ េះកន ុងគបប្មាង Medicare-Medicaid៖ បុគគេណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់

សដ្ើមបីទទឿេាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ីគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ។ សគអាចសៅអ្នកចុេះស ម្ េះ

កន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid ាៃមា៉ោងសទៀរថា “បុគគេមាៃសិទធិទទឿេាៃសទវគសរមាង”។ 

Medicare Part A៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េ ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េចាាំាច់បាំផ្ុរតាមកបៀ ៃសវជជសា្សត  កណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ការណងទាំសុខភាព្

តាមផ្ទេះ ៃិងការណងទាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ 

Medicare Part B ៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម (ដូ្ចជាការសធ្វ ើ

សរសត សៅបៃទប់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ការវេះការ់ ៃិងជាំៃឿបអ្នកផ្ដេ់សសវា) ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ (ដូ្ចជារសទេះរុញ 

ៃិងឧបករែ៍ជាំៃឿយការសដ្ើរ) ណដ្េចាាំាច់តាមកបៀ ៃសវជជសា្សតសរមាប់ព្ាាេជាំងឺ ឬអាការណាមឿ

យ។ Medicare Part B ក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមររៀរពិ្ៃិរយសុខភាព្ ៃិងបងាយ រជាំងឺជាសរចើៃផ្ង

ណដ្រ។ 

Medicare Part C៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េអ្ៃុញ្ជា រឱយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រងសុខ

ភាព្ឯកជៃផ្ដេ់អ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាង Medicare តាមរយៈគសរមាង Medicare 

Advantage។ 

Medicare Part D ៖ កមម វធីិ្អ្រថរបសយាជៃ៍ណផ្នកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare 

(សយើងខុ្ាំសៅកមម វធីិ្សៃេះសោយខៃ ីថា “ណផ្នក E”។) ណផ្នក E  ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ
សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ វា៉ា ក់សាាំង ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់មឿយចាំៃឿៃ ណដ្េមិៃ

ធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ Medicaid ។ គសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY រ ឿមបញ្ច ើេទាំង Medicare Part D។ 

ឱសង Medicare Part D៖ ឱសងណដ្េអាចធានរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part D។ សមាជាៃ

ដ្ករបសនទឱសងជាក់លាក់សចញព្ីការធានរ៉ា ប់រងកន ុងណផ្នក D។ គសរមាង Medicaid អាចធាន

រ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងសៃេះមឿយចាំៃឿៃ។ 

សមាជកិ(សមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើងែំុ្ ឬសមាជិកថ្នគបប្មាង)៖ បុគគេណដ្េចូេរ ឿមកន ុង

គសរមាង Medicare និង Medicaid ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមម

ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង បុគគេណដ្េាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ ៃិងបុគគេណដ្េ

ទទឿេាៃការបញ្ជជ ក់អ្ាំព្ីការចុេះស ម្ េះរបស់ខល េៃសោយមជឈមែឌ េសសវាកមមនៃគសរមាង Centers 

for Medicare & Medicaid Services (CMS) នងិរដ្ឋ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 227 ? 
 

បសៀវបៅន្ណនសំមាជិក និងព័ត៌មានអ្ំពីការរបញ្ា ញព័ត៌មាន៖ ឯកសារសៃេះ រ ឿមជាមឿយទរមង់

ណបបបទចុេះស ម្ េះរបស់អ្នក ៃិងឯកសារភាជ ប់ ឬសសចកត ីអ្មភាជ ប់សផ្សងសទៀរ ណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការ

ធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក អ្វ ីណដ្េសយើងខុ្ាំររវួណរសធ្វ ើ សិទធិរបស់អ្នក ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវួណរសធ្វ ើកន ុងនម

ជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

បសវាកមមសប្មារ់សមាជិក៖ ណផ្នកមឿយកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េទទឿេខុសររវួកន ុងការស ៃ្ ើយ

របសាំែឿ ររបស់អ្នកអ្ាំពី្សមាជិកភាព្ អ្រថរបសយាជៃ៍ បែដ ឹងសារទុកខ  ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្ន

ក។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក A សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំពី្រសបៀបទក់ទងសៅសសវា

កមមសរមាប់សមាជិក។ 

ឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ៖ ឱសងសាថ ៃ (ហាងេក់ឱសង) ណដ្េាៃយេ់រព្មសបើកឱសងតាមសវជជ

បញ្ជជ ឱយសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំសៅព្ឿកសគថា “ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ” 

សោយសារព្ឿកសគាៃយេ់រព្មសហការជាមឿយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ កន ុងករែីភាគសរចើៃ សវជជ

បញ្ជជ របស់អ្នកររវួាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរអ្នកសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំងសនេះសៅឱសង

សាថ ៃណាមឿយកន ុងចាំសណាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

អ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញ៖ “អ្នកផ្ដេ់សសវា” គឺជាពាកយទូសៅណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសរមាប់សវជជបែឌ ិរ 

គិលាៃុបោះ ក ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ដេ់សសវាកមម ៃិងការណងទាំដ្េ់អ្នក។ ពាកយសៃេះក៏រ ឿម

បញ្ច ើេទាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ គៃ ីៃិក ៃិងកណៃៃងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់ឱយអ្នក

ៃូវសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ បរកិាខ រសវជជសា្សត  រព្មទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃឿយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។  

 ព្ឿកសគទទឿេាៃអាជាញ បែណ  ឬមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ីគសរមាង  ehrligdh ៃិងពី្រដ្ះ សដ្ើមបី

ផ្ដេ់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្។  

 សយើងខុ្ាំសៅព្ឿកសគថា “អ្នកផ្ដេ់សសវា” សៅសព្េព្ឿកសគយេ់រព្មសហការជាមឿយ

គសរមាងសុខភាព្ ៃិងទទឿេយកការបង់រាក់របស់សយើងខុ្ាំ សហើយមិៃគិររាក់ពី្

សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំសេើសចាំៃឿៃសឡើយ។  

 ខែៈសព្េណដ្េអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកររវួណរសរបើអ្នកផ្តេ់សសវា

កន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីទទឿេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សគអាចសៅអ្នក

ផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញាៃមា៉ោងសទៀរថា “អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងគសរមាង”។ 

កន្នែង ឬមណឌ លន្ងទ៖ំ កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់ការណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េមិៃអាចទទឿេាៃការ

ណងទាំសៅផ្ទេះ ប៉ោុណៃតជាមៃុសសណដ្េមិៃររវួការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

សាែ រ័នទទឿល កយរណដ ឹង និងបសុើរអ្បងកត (nbmsdubmO) ៖ ការយិាេ័យសៅកន ុងរដ្ះរបស់អ្នក

ណដ្េសធ្វ ើជាអ្នករស ូ មរិជាំៃឿសឱយអ្នក។ ព្ឿកសគអាចស ៃ្ ើយសាំែឿ រាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬប

ែត ឹងរវា៉ា  សហើយអាចជឿយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវួសធ្វ ើ។ សសវាកមមរបស់សាថ ប័ៃទទឿេពាកយបែដ ឹង 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 228 ? 
 

ៃិងសសុើបអ្សងយរគឺឥរគិរនងៃ។ អ្នកអាចរកសមើេព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សាថ ប័ៃទទឿេពាកយបែដ ឹង 

ៃិងសសុើបអ្សងយរសៅជាំពូ្កទី 2 ៃិងទី 9 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ 

បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយររស់សាែ រ័ន៖ គសរមាងសៃេះាៃសធ្វ ើសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថ

ប័ៃ សៅសព្េគសរមាងសៃេះ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមឿយរបស់ខល េៃ សធ្វ ើការសសរមចថាសរើសសវាកមមររវួ

ាៃធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់ ឬថាសរើអ្នកររវួបង់រាក់នងៃសសវាកមមណដ្េមាៃធានរ៉ា ប់រងចាំៃឿៃប៉ោុនម

ៃ។ សគសៅសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថ ប័ៃថា “ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង” សៅកន ុង

សសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយមាៃការសសរមចសេើការ

ធានរ៉ា ប់រង។ 

    Original Medicare (Medicare ន្ររចាស់ ឬ Medicare គិតថ្ងែតាមការបប្រើបសវា)៖ គបប្មាង Original 

Medicare ប្តវួាន ដ្ល់ជូនបាយរាឋ ភិាល។ បសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare ប្តវួានធានរា៉ា រ់រងបប្កាម

គបប្មាង Original Medicare បាយរង់ប្ាក់ឱយបវជជរណឌ ិត មនា ីរបពទយ និងអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទសំុែភាពប្េង

បទៀតកន ុងច្បំនឿនន្ែលានកំណត់បាយសមាជ។  

 អ្នកអាចសរបើសវជជបែឌ ិរ សៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬសៅរកអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ

ណដ្េទទឿេយកគសរមាង Medicare ។ គសរមាង Original Medicare មាៃព្ីរណផ្នក៖ Part 

A (ធានរ៉ា ប់រងសេើមៃទ ីរសព្ទយ) ៃិង Part B (ធានរ៉ា ប់រងសេើសវជជសា្សត )។  

 គសរមាង Original Medicare មាៃផ្ដេ់ជូៃសៅរគប់ទីកណៃៃងកន ុងសហរដ្ះអាសមរកិ។  
 របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរ ឿមកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចសរជើសសរ ើស

គសរមាង Original Medicare ។ 

ឱសងសាែ នបប្ៅរណាដ ញ៖ ឱសងសាថ ៃណដ្េមិៃាៃយេ់រព្មសហការជាមឿយគសរមាងរបស់សយើង

ខុ្ាំ សដ្ើមបីសរមបសរមៀេ ឬផ្ដេ់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង

ខុ្ាំ។ ឱសងភាគសរចើៃណដ្េអ្នកទទឿេាៃពី្ឱសងសាថ ៃសរៅបណាដ ញមិៃររវួាៃធានរ៉ា ប់រង

សោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ េុេះរតាណរររវួអ្ៃុវរតេកខខែឌ មឿយចាំៃឿៃ។ 

អ្នក ដ្ល់បសវាបប្ៅរណាដ ញ ឬមណឌ លបប្ៅរណាដ ញ៖ អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬកណៃៃងណដ្េមិៃររវួាៃជឿេ 

កាៃ់កាប់ ឬរបរិបរត ិការសោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ ៃិងមិៃចុេះកិចចសៃា សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមម

ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ ជាំពូ្កទី 3 ណផ្នក D ព្ៃយេ់ពី្អ្នក

ផ្ដេ់សសវា ឬមែឌ េសរៅបណាដ ញ។ 

ឱសងគម នបវជជរញ្ញជ  (Over-the-counter,OTC) ៖ ឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ សាំសៅសេើថាន ាំ ឬឱសងណដ្េ

បុគគេមាន ក់អាចទិញសោយាម ៃសវជជបញ្ជជ ព្ីអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្។ 

Part A៖ សូមសយាងសៅកាៃ ់“Medicare Part A”។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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Part B៖ សូមសយាងសៅកាៃ ់“Medicare Part B”។ 

Part C៖ សូមសយាងសៅកាៃ ់“Medicare Part C”។ 

Part D៖ សូមសយាងសៅកាៃ ់“Medicare Part D”៖ 

ឱសង Part D ៖ សូមសយាងសៅកាៃ ់“ឱសង Medicare Part D”។ 

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល េនអ្ំពីសុែភាព (អាច្បបៅានមោ ងបទៀតថា ព័ត៌មានអំ្ពីសុែភាពន្ែលប្តវួ

ានការ រ( )Personal health information/Protected health information, PHI) ៖ 

ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្អ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នក ដូ្ចជាស ម្ េះ អាសយោះ ៃ សេខរបបសៃត ិសុខសងគម ជាំៃឿប

ជាមឿយរគសួព្ទយ ៃិងរបវរត ិសរបើឱសងជាសដ្ើម។ សូមសយាងសៅកាៃស់សចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្ៃុវរត

ណផ្នកឯកជៃភាព្របស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY សដ្ើមបីទទឿេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្

រសបៀបណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ការពារ សរបើរាស់ ៃិងបសញ្ចញព្័រ៌មាៃ PHI របស់

អ្នក ក៏ដូ្ចជាសិទធិពាក់ព័្ៃធៃឹងព័្រ៌មាៃ PHI របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

អ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទរំឋម (Primary Care Provider, PCP) ៖ អ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបំមរបស់

អ្នកគឺជាសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកសៅជឿបមុៃសគសដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជា សុខ

ភាព្ភាគសរចើៃ។  

 ព្ឿការ់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកទទឿេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវួការសដ្ើមបីរកទសុខភាព្

េអ ។ ារ់ក៏អាចពិ្ភាកទជាមឿយសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សង

សទៀរអ្ាំព្ីការណងទាំរបស់អ្នក រ ឿចណែនាំអ្នកបៃត សៅអ្នកទាំងសនេះផ្ងណដ្រ។  

 កន ុងគសរមាងសុខភាព្ជាសរចើៃរបស់  ehrligdh អ្នកររវួណរសៅសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំ

បំមរបស់អ្នកជាមុៃសិៃ មុៃសព្េសៅសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរា

ៃ។  

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី  3 ណផ្នក  E សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការទទឿេ

ាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបំម។ 

សិទធ ិអ្នុញ្ញា តជាមុន៖ ការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាង Neighborhood INTEGRITY គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY ណដ្េអ្នកររវួណរទទឿេាៃជាមុៃសិៃ មុៃសព្េណដ្េអ្នកអាច

ទទឿេាៃឱសង ឬសសវាកមមជាក់លាក់ ឬសៅជឿបអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញាៃ។ គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY អាចៃឹងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមសទ របសិៃសបើអ្នក

មិៃទទឿេាៃសិទធអ្ៃុញ្ជា រ។ 

 សសវាកមមសវជជសា្សត កន ុងបណាដ ញមឿយចាំៃឿៃររួវាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរសវជជបែឌ ិរ ឬ

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញសផ្សងសទៀររបស់អ្នកទទឿេាៃសិទធអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃព្ី

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន
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 សសវាកមមណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវួមាៃសិទធអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ ររវួាៃសមាគ េ់

សៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍កន ុងជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក F។  

ឱសងមឿយចាំៃឿៃររួវាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរអ្នកទទឿេាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃព្ីសយើងខុ្ាំ។  

ឱសងណដ្េររវួាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវួមាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ ររួវាៃសមាគ េ់សៅកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

សរ ើរាងាសិរបនិមម ិត និងឧរករណ៍តប្មង់បប្គងឆ្អ ឹងបជើង៖ ទាំងសៃេះគឺជាឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េ

បញ្ជជ ទិញសោយសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នក។ សមាភ រណដ្េររវួ

ាៃធានរ៉ា ប់រងរ ឿមមាៃជាអាទិ នដ្ ខនង ៃិងរបោប់អ្បបាំព្ង់ក អ្វយវៈសិបបៃិមម ិរ ណននកសិបប

ៃិមម ិរ ៃិងឧបករែ៍ណដ្េររវួការសរមាប់ជាំៃឿសមុខងារ ឬសរគឿងកន ុង ណដ្េរ ឿមទាំងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់

សរមាប់វេះការ់សបើកផ្ល ើវចូេសពាេះសវៀៃធ្ាំ ៃិងការព្ាាេសោយចាក់អាហារបាំប៉ោៃតាមសរនស ៃិង

តាមសពាេះសវៀៃផ្ងណដ្រ។ 

សាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality improvement organization (QIO)៖ រកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិង

អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជឿយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូេរ ឿម

កន ុងគសរមាង Medicare ។ ព្ឿកសគររវួាៃជឿេសោយរោះ និាេសហព័្ៃធសដ្ើមបីពិ្ៃិរយសមើេ ៃិងណក

េមអការណងទាំណដ្េផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី ណផ្នក F សដ្ើមបីទទឿេាៃព្័រ៌មាៃ

អ្ាំពី្រសបៀបទក់ទងសៅសាថ ប័ៃ QIQ សរមាប់រដ្ះរបស់អ្នក។ 

ន្ែនកំណត់ថ្នររមិាណ៖ ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃ។ ណដ្ៃកាំែរ់

អាចមាៃសរមាប់បរមិាែឱសងណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងកន ុងមឿយសវជជបញ្ជជ ។ 

បសវាកមមសាត រនីតិសមបទ៖ ការព្ាាេណដ្េអ្នកទទឿេាៃ សដ្ើមបីជឿយអ្នកឱយធូ្រសេះសសបើយពី្ជាំងឺ 

សរាេះថាន ក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក F សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម

អ្ាំពី្សសវាកមមសាត រៃីរិសមបទ។ 

ការោិល័យប្រតិរតត ិថ្នបសវាសុែភាព និងមនុសេសាស្តសត  Rhode Island (Rhode Island 

Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) ៖ ទីភាន ក់ងាររដ្ះណដ្េទទឿេ

ខុសររវួកន ុងការរគប់រគងកមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicaid សៅរដ្ះ Rhode Island ។ ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក 

H ព្ៃយេ់ពី្រសបៀបទក់ទងសៅការយិាេ័យ EOHHS ។ 

តំរន់ ដ្ល់បសវាកមម៖ រាំបៃ់នូមិសា្សត ណដ្េគសរមាងសុខភាព្ទទឿេយកសមាជិក របសិៃសបើ

គសរមាងសៃេះោក់កាំហិរសេើសមាជិកភាព្ សោយណផ្អកសេើកណៃៃងណដ្េរបជាជៃរស់សៅ។ ជាទូសៅ 

សរមាប់គសរមាងណដ្េោក់កាំហិរសេើអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងមៃទ ីរសព្ទយណាមឿយណដ្េអ្នកអាចសរបើរាស់ 

វាក៏ជារាំបៃ់ណដ្េអ្នកអាចទទឿេាៃសសវាកមមជាទមាៃ ប់ (មិៃសស្ងាគ េះបនទ ៃ់) ផ្ងណដ្រ។ រាំបៃ់



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណឿ រ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ពី្

សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន

រន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 231 ? 
 

ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY គឺរដ្ះ Rhode Island dNhrh  eighr។ 

មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទឿេាៃ

គសរមាង Neighborhood INTEGRITY ។ របសិៃសបើអ្នកបដ ើរទីេាំសៅសៅសរៅរដ្ះ Rhode Island 

អ្នកមិៃអាចបៃតសៅកន ុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។  

កន្នែងន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ (Skilled nursing facility,SNF) ៖ កណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុប

ោះ កណដ្េមាៃបុគគេិក ៃិងបរកិាខ រសរមាប់ផ្ដេ់ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ សហើយកន ុងករែី

ភាគសរចើៃគឺសសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទជាំនញ ៃិងសសវាកមមសុខភាព្ណដ្េពាក់ព័្ៃធ សផ្សងសទៀរ។ 

ការន្ងទបំៅកន្នែងន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ (Skilled nursing facility,SNF)៖ ការណងទាំ

ព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ ៃិងសសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទណដ្េផ្ដេ់ជូៃជាបៃតបនទ ប់ ៃិងជារបចាាំនងៃ

សៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ កជាំនញ។ ឧទហរែ៍នៃការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោះ ក

ជាំនញរ ឿមបញ្ច ើេការព្ាាេរងកាយ ឬការចាក់បញ្ច ើេសារធារុរវតាមសរនស (intravenous, IV) 

ណដ្េគិលាៃុបោះ ក ឬសវជជបែឌ ិរណដ្េាៃចុេះបញ្ជ ីអាចផ្ដេ់ជូៃ។ 

អ្នកឯកបទស៖ អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់ ឬណផ្នកណាមឿយនៃ

រងកាយ។ 

ទីភាន ក់្ររែឋថ្នគបប្មាង Mideimed៖ សូមសមើេណផ្នក “ការយិាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ 

ៃិងមៃុសសសា្សត  Rhode Island” (Rhode Island Executive Office of Health and Human 

Services)។  

ការពោាលជាជំហានៗ៖  វធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រងណដ្េររមួវឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសងសផ្សង

សទៀរជាមុៃសិៃ មុៃសព្េណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំ។ 

ប្ាក់ចំ្បណូលរន្នែមពីរររសនត ិសុែសងាម (Supplemental Security Income,SSI)៖ អ្រថ
របសយាជៃ៍របចាាំណខណដ្េបង់រាក់សោយរបបសៃត ិសុខសងគមឱយមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ឬ

ធ្ៃធាៃរិចរឿចណដ្េមាៃពិ្ការភាព្ ពិ្ការណននក ឬអាយុយា៉ោ ងរិច 65 ឆ្ន ាំ។ អ្រថរបសយាជៃ៍ LL  

មិៃដូ្ចាន សៅៃឹងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃរបបសៃត ិសុខសងគមសទ។ 

ការន្ងទនំ្ែលប្តវួការជារនា ន់៖ ការណងទាំណដ្េអ្នកទទឿេាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ របឿស ឬអាការ

ណដ្េមិៃណមៃជាការសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ប៉ោុណៃត ររវួការការណងទាំភាៃ មៗ។ អ្នកអាចទទឿេាៃការណងទាំ

ណដ្េររវួការជាបនទ ៃ់ពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញមិៃអាច

ផ្ដេ់សសវាកមមាៃ ឬអ្នកមិៃអាចសៅរកព្ឿកសគាៃ។ 
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បសវាកមមសប្មារ់សមាជិកថ្នគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 

វាយបញ្ច ើេ   ព័្រ៌មាៃេមអិរ 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-812-6896  

ការសៅទូរសព្ទមកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង  8 
រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងពី្សមា៉ោ ង  8 
រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍  

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាក
អ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរ
សព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សសវាកមមសរមាប់សមាជិកក៏មាៃសសវាកមមអ្នកបកណរប
ភាសាផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះ
ភាសាអ្ង់សគៃសផ្ងណដ្រ។ 

TTT 711 

សេខសៃេះររមួវឱយមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស ៃិងសរបើ
សរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃបញ្ជា ព្ិាកកន ុងការសាត ប់ឬការ
ៃិយាយណរប៉ោុសណាណ េះ។  

ការសៅទូរសព្ទមកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃ
សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ 
សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាក
អ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរ
សព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island  

910 Douglas Pike  

Smithfield, RI 02917 
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