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សេចក្ដ ីស្ដើម
ឯកសារននេះ គឺជាការសនង្េ បយ៉ោង្ខៃ ីអំព្ីអតថព្បនយជន៍ និង្នសវានានា ដដេធានារ៉ាប់រ៉ាង្នោយអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។ ឯកសារននេះ នរប់បញ្ចេ
ើ
ទ ំង្សំណឿរ-ចនមៃ ើយ ព្័ត៌ នទំនាក់ទំនង្សំខាន់ៗ នសចកត ីសនង្េ បអំព្ីអតថព្បនយជន៍ និង្នសវានានា ដដេបានផ្ត េ់ជូន និង្ព្័ត៌ នអំព្ីសិទធិរបស់អនកដដេជា
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ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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A. នសចកត ីបដិនសធ
ឯកសារននេះគឺជាការសនង្េ បអំព្ីនសវាសុខភាព្នានាដដេធានារ៉ាប់រ៉ាង្នោយអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY សព្ ប់ឆ្នំ 2022។ ននេះព្ាន់ដតជានសច
កត ីសនង្េ បដតប៉ោុន្
ណ េះ។ សូ មអាន នសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់បញ្្ីី់អតថព្បនយជន៍នព្ញនេញ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈ
នេខ 6486-412 -444-1 ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹក –ន ៉ោ ង្ 4 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក និង្ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹកដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់ នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃ
នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។ ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តួវបាននគនៅព្តឡប់មកវ ិញកនុង្ថ្ងៃ នធវ ើការបនាទ
ប់។ អន កនព្បើ TTT គឿ រដតនៅទូ រស័ព្ទ
711 ។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ នល្ងកអន កក៏អាចចូ េនមើេនសៀវនៅដណនាំស ជិកតាមរយៈនគហទំព្័រ
QQQ/nnTeo/aem.erThndeTT។

ទៅកាន់ទេខ

គឺជាផែន

 Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)
ការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមឿ យនឹង្ទ ំង្កមម វ ិធី Medicare និង្កមម វ ិធី
Rhode Island Medicaid នដើមបីផ្តេ់អតថព្បនយជន៍ព្ីកមម វ ិធីទ ំង្ព្ីរននេះដេ់អនកចុេះន្មេះនព្បើព្បាស់។ ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទ ំង្អន កដដេនព្បើធានា
រ៉ាប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។
 នៅនព្កាមអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអន កអាចទទឿ េបាននសវានានារបស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid នៅកនុង្
ដផ្នការសុខភាព្ដតមឿ យ។ នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអ
ំ ង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្ជឿ យព្គប់ព្គង្តព្មួវការថ្នការដងទ ំសុខភាព្របស់អន
ក។
 ននេះមិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ ព្័ត៌ នអំព្ីអតថព្បនយជន៍ គឺជានសចកត ីសនង្េ ប ប៉ោុដនត មិនបាននរៀបរប់នព្ញនេញអំព្ីអតថព្បនយជន៍ទ ំង្ព្ស ុង្
ននាេះនទ។ សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម សូ មទក់ទង្នៅកាន់ដផ្នការ ឬអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក។
 ek d aThr.eers o OMNkj ndh d kMTdáa s MkePoioaM jk dMoMNkniod ian k ojoaeds jk laeed medNOoNds kMNñn joMTanoh kM Tded OMNkj/ E d <
hn dM /TTT b11(s jk 4 de d 4 Tes jk OnkM d PokenkMs jk 4 de d 12 Te aM ñhdjaM( 6486-412-444- kePoioaM d aM eokeheaM d 1
d nñho / NdejkM jk aM ñhdjaMs jaeonmaM S lkeodjaMs Mk k Tkjoeñ nOk jkpk On eknMdpk/ O dedjd Mkeñ jkPOk Nd jknNea jk MomOoknNk j
>/Ed dedjd kM medNOoNd
 joMTan PkoM Tded Paia/ ,M MkePooaM jk aThre ,s k Paia ld d TaeNOmOaMs a ojoaeds aM MkePooaM jk dMMoMNaniod medNOoNds kMNTa <
lkoedi 4s 12 Te na Mñhdja/ rdM NdejkM jk Mñhdjas jaeonmaM -TTT sb11(s 4 de d 4 Tes jk MkmOnjd d MkRNd 6486-412-444-indedjd ke 1
>/TeiRoea jod ãNo / a omdoTa i medNOoNd k lkeodjaMs Paia Tajk Mke ianPojdja d jkoRde Oed eknMdmke/ a MOd indedjd Mkeñ jkPa Poja na
 សូ មយកចិតតទុកោក់៖ ព្បសិននបើអនកនិយយភាសាដខម រ ននសវាកមម ជំនឿយដផ្ន កភាសានោយមិនគិតថ្ងៃ សព្ ប់អនក។ សូ មទូ រស័ព្ទនៅនសវាស ជិក
តាមរយៈនេខ sTTT b11( 6486-412-444-1 ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹកដេ់ 4 យប់ថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹកដេ់ 12 យប់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ នៅនរៀង្រេ់

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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រនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្
នាទប់។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។

ក អន កអាចព្តួវបាននសន ើសុំឱ្យទុកសារ។ ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តួវបាននគនៅព្តឡប់មកវ ិញកនុង្ថ្ងៃ នធវ ើការប

 នល្ងកអន កអាចទទឿ េបានឯកសារននេះនោយឥតគិតថ្ងៃ កនុង្ទព្មង្់នផ្សង្ៗ ដូ ចជាអកសរព្ុមពធំ អកសរសព្ ប់ជនព្ិការដនន ក ឬជាសំនឡង្អូ ឌីយូ ។៉ោ សូ ម
នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ 6486-412-444-1 ព្ីន ៉ោ ង្ង្ 4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 4 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័នទ – សុព្ក ន ៉ោ ង្ 4
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍>។ អន កនព្បើ TTT គឿ រដតនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខb11 ។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។
 នល្ងកអន កអាចនសន ើសុំឯកសារននេះ និង្ស ា រកនុង្នព្េអនាគត ជាភាសាដដេនល្ងកអន កចង្់បាន និង្/ឬទព្មង្់នផ្សង្នទៀត តាមរយៈការនៅទូ រស័ព្ទនៅ
កាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិក។ ននេះព្តួវបាននគនៅថា “ការនសន ើសុំដដេមិនទន់បានន្ៃ ើយតប” ។ នសវាបនព្មើស ជិកនឹង្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការនសន ើសុំ
អចិថ្្នត យ៍របស់អនកនៅកនុង្កំណត់ព្តាឯកសារស ជិក ដូ នចន េះនល្ងកអន កអាចទទឿ េបាន ឯកសារនព្េឥឡួវននេះបាន នហើយនិង្នៅនព្េអនាគតជា
ភាសា និង្/ឬទព្មង្់ដដេនល្ងកអន កចង្់បាន។ អន កអាចផ្លៃស់បតរឬេុ
ើ
បនចាេសំនណើរដដេមិនទន់ន្ៃ ើយតបរបស់អនកនៅនព្េ្ក៏បាននោយទូ រស័ព្ទ
នៅដផ្ន កនសវាកមម ស ជិក។
 អន កផ្ត េ់នសវានព្ៅប្
ដ ញ/អន កដដេាមនចុេះកិចចសនា គឺមិន នកាតព្វ កិចចកនុង្ការព្ាបាេស ជិកអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនទ
នេើកដេង្ដតសែ ិតនៅកនុង្សាែនភាព្ការសនព្្គេះអាសនន ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅនេខនសវាបនព្មើអតិងិជនរបស់ព្ឿកនយើង្ ឬនមើេនៅកនុង្នសៀវនៅដណនាំ
ស ជិករបស់អនក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម ដដេរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ការដចករំ ដេកការចំ្យ ដដេយកនៅចំ្ចចំនពាេះនសវានានានព្ៅប្
ត ញ។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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B. សំណឿរ-ចនមៃ ើយ
នៅខាង្នព្កាមននេះ គឺជាបញ្្ ីតារង្សំណឿរ-ចនមៃ ើយ។
េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើន្្នការ Medicare- Medicaid គឺជា
អវ ី?

ដផ្នការ ekjoidoj-ekjoidek គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមឿ យនឹង្ទ ំង្កមម វ ិធី
Medicare និង្កមម វ ិធី dnajk eM dnj ekjoidoj នដើមបីផ្តេ់អតថព្បនយជន៍ព្ីកមម វ ិធីទ ំង្ព្ីរននេះដេ់អនកចុេះ
ន្មេះនព្បើព្បាស់។ ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទ ំង្អន កដដេនព្បើធានារ៉ាប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។
ដផ្នការ Medicare-Medicaid គឺជាអង្គ ការមឿ យដដេបនង្ក ើតនោយ នព្ក ុមនវជ្ បណឌិត មនទ ីរនព្ទយ ឱ្ស
ងសាែន អន កផ្ត េ់នសវារយៈនព្េយូរ និង្អន កផ្ត េ់នសវានានានផ្សង្ៗនទៀត។ នេើសព្ីននេះ វា ននាយក
ព្គប់ព្គង្ការដងទ ំនដើមបីជឿយនល្ងកអន កនរៀបចំព្គប់ព្គង្អន កផ្ត េ់នសវា និង្នសវានានាទ ំង្អស់របស់អនកបា
ន។ ព្ឿ កនគទ ំង្អស់ននាេះនធវ ើការ្ររ ឿមាន នដើមបីផ្ដេ់ការដងទ ំព្ាបាេដដេនល្ងកអន កចាំបាច់ព្តួវការ។

សត្ើនាយក្ប្គប់ប្គខការន្ែទំអខគ ការ
Neighborhood INTEGRITY គឺជាអវ ី

នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអ
ំ ង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY គឺជាបុគគេចមបង្ ន ក់សព្ ប់ឱ្យនល្ងក
អន កទក់ទង្នៅ។ បុគគេរ ូបននេះជឿ យព្គប់ព្គង្អន កផ្ត េ់នសវា និង្នសវានានារបស់អនកទ ំង្អស់ នហើយធានា
ឱ្យព្បាកដថា នល្ងកអន កទទឿ េបានអវ ើដដេអន កព្តួវការ។

សត្ើសេវានានា និខការគំប្ររយៈសពលយូរគឺ
ជាអវ ី?

នសវានានា និង្ការាំព្ទរយៈនព្េយូរ គឺជាជំនឿយសព្ ប់មនុសស ដដេព្តួវការជំនឿយកនុង្ការនធវ ើការ្រ
ព្បចាំថ្ងៃ ដូ ចជាការង្ូ តទឹក ការនសៃ ៀកពាក់ ការនធវ ើមហប
ើ និង្នេបថាន។ំ នសវានានាភាគនព្ចើនទ ំង្ននេះព្តួវ
បានផ្ត េ់ជូននៅផ្ទ េះ ឬនៅតាមសហគមន៍របស់អនក ប៉ោុដនត អាចផ្ត េ់ជូននៅតាមមនទ ីរដងទ ំ ឬមនទ ីរនព្ទយ
ផ្ង្ដដរ។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើខ្ញំនឹខររួ លបានអត្ថប្បសោជន៍
Medicare
Rhode Island Medicaid
ដូ ចគនសៅក្នញខអខគ ការ Neighborhood
INTEGRITY ន្ដលខ្ញំររួ លបានឥឡ
ូ វសនេះ
ន្ដរឬសរ?

នល្ងកអន កនឹ ទទឿ េបានអតថព្បនយជន៍របស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid របស់អនកដដេ
បានធានារ៉ាប់រង្នោយផ្លទេ់ព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។ នល្ងកអន កនឹង្នធវ ើការជាមឿ យនឹង្
ព្ក ុមអន កផ្ត េ់នសវា ដដេនឹង្ជឿ យកំណត់ថានតើ ននសវានានា្ខៃ េះ ដដេអាចន្ៃ ើយតបបានេអ បំផ្ុតនៅ
នឹង្តព្មួវការរបស់អនកបាន។ ននេះ នន័យថា នសវាមឿ យចំនឿន ដដេឥឡួវននេះអន កទទឿ េអាចនឹង្ផ្លៃស់បត ើ
របាន។ នល្ងកអន កនឹង្ទទឿ េបានអតថព្បនយជន៍នសទ ើរដតទ ំង្អស់របស់ Medicare និង្ Rhode Island
Medicaid របស់អនកដដេបានធានារ៉ាប់រង្នោយផ្លទេ់ព្ីអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុដនត នល្ងក
អន កអាចទទឿ េបានអតថព្បនយជន៍មឿយចំនឿនដូ ចាននៅនឹង្អវ ើដដេនល្ងកអន កទទឿ េបាននៅនព្េននេះ
ខាង្នព្ៅដផ្នការ។

និង

ង

នព្េនល្ងកអន កចុេះន្មេះកនុង្អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអន ក និង្ព្ក ុមដងទ ំរបស់អនកនឹង្
នធវ ើការរ ឿមាននដើមបីនរៀបចំ Individualized Care Plan
នដើមបីនោេះព្សាយ
តព្មួវការសុខភាព្ និង្ជំនឿយរបស់អនក។ នៅកនុង្អំឡ
ុ ង្នព្េននេះ នល្ងកអន កអាចបនត នព្បើនវជ្ បណឌិត និង្
ទទឿ េនសវានានាបចចុបបនន របស់អនករយៈនព្េ 140 ថ្ងៃ បនាទប់ព្ីនល្ងកអន កបញ្ច ប់ការចុេះន្មេះដំបូង្ ឬរហូ ត
ដេ់ដផ្នការដងទ ំរបស់អនកបានបញ្ច ប់។ នព្េនល្ងកអន កចូ េរ ឿមកនុង្ដផ្នការរបស់នយើង្ខ្ុំ ព្បសិននបើនល្ងក
អន កកំព្ុង្នព្បើឱ្សង ននវជ្ បញ្ជ្របស់ Medicare ដផ្ន ក D ្
Rhode Island Medicaid បាន
រ៉ាប់រង្នេើឱ្សង ដដេអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
មិន នធានារ៉ាប់រង្ ននាេះនល្ងកអន ក
អាចទទឿ េបានការផ្គ ត់ផ្គង្់បន្
ត េះអាសនន ។ នយើង្នឹង្ជឿ យនល្ងកអន កឱ្យទទឿ េបានឱ្សងនផ្សង្នទៀត ឬ
ទទឿ េបានករណីនេើកដេង្សព្ ប់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នដើមបីធានារ៉ាប់រង្នៅនេើឱ្សង
របស់អនក ព្បសិននបើ នការចាំបាច់ខាង្នវជ្ សា្សត ។

(ផែនការផែទាំជាេក្ខណៈបុគគេ)
មួយ ឬ

ជាធមមតា

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
5

Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេ បអំពីអត្ថប្បសោជន៍ 2022
H9576_SummaryBenefits2022
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021
េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើសៅសពលបចចញបបនន សនេះ ខ្ញំអាចសៅជួបប្គូ
សពរយដន្ដលខ្ញំសប្បើឥឡ
ូ វសនេះបានន្ដរឬសរ?

ករណីដបបននេះ នជាញឹកញាប់។ ព្បសិននបើអនកផ្ត េ់នសវារបស់អនក (រប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្នវជ្ បណឌិត អន ក
ព្ាបាេ និង្ឱ្សងសាែននានា) នធវ ើការជាមឿ យ Neighborhood INTEGRITY នហើយនិង្ នចុេះកិចចសនា
ជាមឿ យនឹង្នយើង្ខ្ុំ ននាេះនល្ងកអន កអាចបនត នព្បើនសវាព្ឿ កនគតនៅនទៀតបាន។



អន កផ្ត េ់នសវា នកិចចព្ព្មនព្ព្ៀង្ជាមឿ យនឹង្នយើង្ខ្ុំគឺ “នៅកនុង្ប្
ដ ញ” ។ សោក្អន ក្ប្ត្ូវ
ន្ត្សប្បើអនក្្តល់សេវាសៅក្នញខបណ្ត
ត ញរបេ់អខគ ការ Neighborhood INTEGRITY។



ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តួវការនសវាបនាទន់ ការដងទ ំសនព្្គេះបនាទន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម
្មនៅនព្ៅតំបន់ នល្ងកអន កអាចនព្បើអនកផ្ត េ់នសវានៅខាង្នព្ៅដផ្នការរបស់អង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY បាន។

នដើមបីដសវ ង្រកឱ្យដឹង្ថា នវជ្ បណឌិតរបស់អនក គឺសែិតនៅកនុង្ប្
ត ញរបស់ដផ្នការននាេះ សូ មនៅ
ទូ រស័ព្ទនៅដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិក ឬអាននសៀវនៅព្័ត៌ នអន កផ្ត េ់នសវា និង្ឱ្សងសាែនរបស់
អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នៅ
www.nhpri.org/INTEGRITY។

ទេើទគហទាំព័ររបស់គទរោងទៅអាសយដ្ឋាន

ព្បសិននបើនល្ងកអន កនទើបដតងម ីនថាមង្ជាមឿ យនឹង្អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអន កអាច
បនត នព្បើនវជ្ បណឌិត ដដេព្ាបាេនល្ងកអន កនានព្េបចចុបបនន ននេះរយៈនព្េ 140 ថ្ងៃ បនាទប់ព្ីនល្ងកអន ក
បានការចុេះន្មេះជានេើកដំបូង្ ឬរហូ តដេ់ដផ្នការដងទ ំរបស់អនក្មឿ យដដេកំព្ុង្ដតនព្បើនឹង្ព្តួវ
បញ្ច ប់។ ចំណុចននេះ នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ការជឿ បអន កផ្ត េ់នសវាខាង្នព្ៅប្
ត ញផ្ង្ដដរ។
សត្ើនឹខមានអវ ីខលេះសក្ើត្សឡើខ ប្បេិនសបើខ្ញំប្ត្ូវ
ការសេវា ប៉ុន្នត មិនមាននរណ្តមានក្់សៅក្នញខ
បណ្ត
ដ ញរបេ់អខគ ការ Neighborhood
INTEGRITY អាច្តល់សេវាបាន?

?

នសវានានាភាគនព្ចើននឹង្ព្តួវផ្ត េ់ជូនតាមរយៈអន កផ្ត េ់នសវាប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។ ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តួវ
ការនសវាដដេនៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំមិនអាចផ្ត េ់ជូនបាន ននាេះអង្គ ការ Neighborhood
INTEGRITY នឹង្នចញថ្ងៃ ចំ្យសព្ ប់អនកផ្ត េ់នសវាខាង្នព្ៅប្
ត ញ។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
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សត្ើអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY
នសៅរីក្ន្នល ខណ្តខល េះ?

តំបន់នសវាសព្ ប់ដផ្នការននេះ គឺនៅរដ្ឋ Rhode Island ។ នដើមបីចូេរ ឿមកនុង្ដផ្នការបាន នល្ងកអន កព្តួវ
ដតរស់នៅរដឋ Rhode Island។

សត្ើខ្ញំប្ត្ូវបខ់ប្បាក្់ប្បចំន្ខ (ន្ដលសគសៅថា
ប៉ុពវោភធានារា៉ាប់រខ្ខន្ដរ) សៅសប្កាម
អខគ ការ Neighborhood INTEGRITY ន្ដរ
ឬសរ?

នល្ងកអន កនឹង្មិនបង្់ព្បាក់បុព្វល្ងនរ៉ាប់រង្ព្បចាំដខដេ់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY សព្
ការធានារ៉ាប់រង្សុខភាព្របស់អនកនទ។

សត្ើការអន៉ុញ្ញាត្ជាម៉ុនគឺជាអវ ី?

ការអនុញ្ជាតជាមុន នន័យថា នល្ងកអន កព្តួវដតទទឿ េបានការអនុម័តព្ីអង្គ ការ Neighborhood
INTEGRITY មុននព្េនល្ងកអន កអាចទទឿ េបាននសវា្មឿ យជាក់ល្ងក់ ឬឱ្សង ឬនព្បើព្បាស់អនកផ្ត េ់នស
វានព្ៅប្
ត ញ។ អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY អាចនឹង្មិនធានារ៉ាប់រង្នៅនេើនសវា ឬឱ្សង
ព្បសិននបើនល្ងកអន កមិនបានទទឿ េការអនុម័ត។ នល្ងកអន កមិនចាំបាច់ទទឿ េបានការអនុម័តជាមុននទ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តួវការនសវាបនាទន់ ការដងទ ំសនព្្គេះបនាទន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅ
តំបន់នទ។

ប់

សូ មនមើេ ជំព្ូកទី 3 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់បដនែ មអំព្ីការការអនុញ្ជាតជាមុន។ សូ ម
នមើេតារង្អតថព្បនយជន៍នៅកនុង្ដផ្ន ក D ថ្នជំព្ូកទី 4 ថ្ន នសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់ឱ្យ
ដឹង្ថា នសវានានាមឿ យ្ ដដេតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជាតជាមុន។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
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សត្ើខ្ញំគួរន្ត្ទក្់រខសៅកាន់កាន់អនក្ណ្ត
ប្បេិនសបើខ្ញំមានេំណួរ ឬប្ត្ូវការជំនួយ?
(ត្សៅរំព័របនាាប់)

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួររូ សៅ ឬេំណួរនានាអំពីន្្នការ សេវានានា ត្ំបន់្តល់សេវា វ ក្ក្យ យបត្ត ឬ
កាត្េមាជិក្របេ់សយើខខ្ញំ េូមសៅរូ រេ័ពាសៅកាន់ន្្នក្សេវាបសប្មើេមាជិក្របេ់អខគ ការ
Neighborhood INTEGRITY ៖
េូមសៅរូ រេ័ពា
មក្កាន់សលខ

1-844-812-6896
ការនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ ននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹក ដេ់
ន ៉ោ ង្ 4 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់ នៅ
ថ្ងៃ នៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារ
មកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។ នយើង្ខ្ុំនឹង្នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអន កវ ិញ នៅថ្ងៃ នធវ ើការ
បនាទប់។
ដផ្ន កនសវាបនព្មើស ជិកក៏ ននសវាអន កបកដព្បភាសានោយឥតគិតថ្ងៃ ផ្ង្ដដរ
សព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេមិននិយយភាសាអង្់នគៃ ស។

TTT

b11
នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់ ឬការនិយយ។
នល្ងកអន កព្តួវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ ននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹក ដេ់
ន ៉ោ ង្ 4 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចនទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្កនិង្ព្ីន ៉ោ ង្ 4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 12 ថ្ងៃ ព្តង្់ នៅ
ថ្ងៃ នៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃ នៅរ៍ ថ្ងៃ អាទិតយ និង្ថ្ងៃ ឈប់សព្ ក នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសារ
មកកាន់នយើង្ខ្ុំបាន។ នយើង្ខ្ុំនឹង្នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអន កវ ិញ នៅថ្ងៃ នធវ ើការ
បនាទប់។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ)

ចសមល ើយ

សត្ើខ្ញំគួរន្ត្ទក្់រខសៅកាន់កាន់អនក្ណ្ត
ប្បេិនសបើខ្ញំមានេំណួរ ឬប្ត្ូវការជំនួយ?
(ត្សៅរំព័របនាាប់)

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរទក្់រខសៅនឹខេ៉ុខភាពរបេ់អនក្េូមសៅរូ រេ័ពាសៅកាន់ន្ខែរូ រេ័ពា
េប្មាប់ការសៅប្បឹក្ាសោបល់ន្្នក្សមើលន្ែទំ៖
េូមសៅរូ រេ័ពា
មក្កាន់សលខ

1-844-617-0563

TTT

b11

ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ និង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មឿ យថ្ងៃ b
ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។

នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់ ឬការនិយ
យ។ នល្ងកអន កព្តួវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មឿ យថ្ងៃ b
ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។
ប្បេិនសបើសោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវាេ៉ុខភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរជាបនាាន់ េូមសៅរូ រេ័ពាមក្កាន់ន្ខែរូ រេ័ពា
េប្មាប់សេវាេ៉ុខភាពន្្នក្ឥរ ក្ោបរ៖
េូមសៅរូ រេ័ពា
មក្កាន់សលខ

1-401-443-5995

TTT

b11

ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មឿ យថ្ងៃ b
ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។

នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអន ក ដដេ នបញ្ជាខាង្ការសាតប់ ឬការនិយ
យ។ នល្ងកអន កព្តួវដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។
ការនៅនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ និង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មឿ យថ្ងៃ b
ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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C. សេចក្ដ ីេសខេ បអំពីសេវានានា
តារង្ខាង្នព្កាមននេះ គឺជានសចកត ីសនង្េ បខៃ ីអំព្ីនសវានានាអវ ើខៃេះ ដដេនល្ងកអន កអាចនឹង្ព្តួវការ អំព្ីការចំ្យរបស់អនក និង្ វ ិធានអំព្ីអតថព្បនយជន៍នានា។
ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញាខាខ
េ៉ុខភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
បណ្ត
ត ញ

អន ក្ចខ់បានសវជជបណឌិត្

ការនៅព្ាបាេនៅមនទ ីរនព្ទយនព្េ
របឿ ស ឬ នជំង្ឺ

0$

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការស វ ី
សត្េតខាខសវជជសាស្តេត

(ទស

?

ន

ការនៅព្ិនិតយសុខភាព្ដូ ចជារ ូបរង្កាយ

0$

មនធាបាយនធវ ើដំនណើរនព្េនៅការ ិយយេ័
យព្គួនព្ទយ

0$

ការដងទ ំរបស់ព្គួនព្ទយឯកនទស

0$

ការដងទ ំសុខភាព្ នដើមបីនជៀសវាង្កុំឱ្យអន ក
នឈឺ ដូ ចជាចាក់វា៉ាក់សាំង្ជំង្ឺព្គ ុនផ្លត
សាយធំ

0$

ការនធវ ើនតសត ខាង្មនទ ីរព្ិនសាធន៍ ដូ ចជា
្មដំនណើរការេអ

0$

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញាខាខ
េ៉ុខភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)

វាក្មមទនេះររូវបានបនតទៅទាំពរ័
បន្ទាប់)

ការងតអុិកសនរយ៍ ឬការងតរ ូបភាព្នផ្សង្
នទៀត ដូ ចជាការនសក ន.aT

0$

តព្មួវឱ្យ

ការនធវ ើនតសដ រកនមើេជំង្ឺ ដូ ចជាការនធវ ើនតសត
រកជំង្ឺមហារ ើក

0$

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

ថាន ំ នស សធាតុផ្ស ំដូ ចាន (ថានដំ ដេាម
ន ៉ោ កសញ្ជា)

0$ សព្
ថ្ងៃ ។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការស វ ី
សត្េតខាខសវជជសាស្តេត (ត្)
សោក្អន ក្ប្ត្ូវការថាន ំ
ពាបាលជំខឺ ឬសាែន
ភាពជំខឺរបេ់អនក្ (សេវា
សនេះមានបនត សៅរំព័រ
បនាាប់)

ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ 30

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថានដំ ដេបាន
ធានារ៉ាប់រង្។ សូ មនមើេបញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្
(បញ្្ីថាន)ំ របស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែ ម។
ដផ្នការននេះផ្ត េ់ជូននូ វការផ្គ ត់ផ្គង្់ចំនឿនថ្ងៃ បដនែ ម
នទៀតតាមរយៈការបញ្ជ្ទិញព្ីឱ្សងសាែនតាមសំបុព្ត
និង្នៅតាមឱ្សងសាែនេក់រយមឿ យចំនឿននទៀតផ្ង្ដដ
រ។ ាមនការបង្់ព្បាក់រ ឿមានសព្ ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ចំនឿន
ថ្ងៃ ដដេបានបដនែ មននាេះនទ។
អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

?
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ថានដំ ដេ

0$ សព្
ថ្ងៃ ។

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថានដំ ដេបាន
ធានារ៉ាប់រង្។ សូ មនមើេបញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្
(បញ្្ីថាន)ំ របស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY
សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែ ម។

ន ៉ោ កសញ្ជា

ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ 30

ដផ្នការននេះផ្ត េ់ជូននូ វការផ្គ ត់ផ្គង្់ចំនឿនថ្ងៃ បដនែ ម
នទៀតតាមរយៈការបញ្ជ្ទិញព្ីឱ្សងសាែនតាមសំបុព្ត
និង្នៅតាមឱ្សងសាែនេក់រយមឿ យចំនឿននទៀតផ្ង្ដដ
រ។ ាមនការបង្់ព្បាក់រ ឿមានសព្ ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ចំនឿន
ថ្ងៃ ដដេបានបដនែ មននាេះនទ។
អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ
ថានដំ ដេាមននវជ្ បញ្ជ្

?

0$

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថានដំ ដេបាន
ធានារ៉ាប់រង្។ សូ មនមើេបញ្្ ីថានដំ ដេបានធានារ៉ាប់រង្
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ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការថាន ំ
ពាបាលជំខឺ ឬសាែន
ភាពជំខឺរបេ់អនក្ (ត្)

ថាន ំ ននវជ្ បញ្ជ្របស់កមម វ ិធី Medicare
ដផ្ន ក B

0$

ថានដំ ផ្ន ក B រប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ថានដំ ដេព្គួនព្ទយបានឱ្យនៅ
កនុង្ការ ិយេ័យរបស់ព្ឿកនគ ថានម
ំ ហារ ើកសព្ ប់នេប
មឿ យចំនឿននិង្ថានម
ំ ឿ យចំនឿននទៀត ដដេព្តួវនព្បើ
ជាមឿ យនឹង្ឧបករណ៍នវជ្ សា្សត ជាក់ល្ងក់មឿយចំនឿន។
ការអនុញ្ជាតជាមុន និង្/ឬការព្ាបាេជាជំហានៗ
អាចនឹង្ព្តួវយកមកអនុវតត បាន។ សូ មអាននសៀវនៅ
ដណនាំស ជិក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ មអំព្ីថានទ
ំ ំង្
អស់ននេះ។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការ
ពាបាល បនាាប់ពីមាន
ប្េតក្
ូ ឬសប្គេះថានក្់

ការព្ាបាេនោយនព្ាេះថានក់ការ្រ រង្
កាយ ឬការនិយយសត ី

0$

តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជាតជាមុន។ នយើង្ធានារ៉ាប់រង្
រហូ តដេ់ការនៅជឿ ប 24 ដង្។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការ
ន្ែទំេសប្្គេះបនាាន់

នសវាបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់

0$

នសវាបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់នឹង្ព្តួវបានរ៉ាប់រង្ផ្ង្ដដរ
ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តួវការនព្បើបនទ ប់សនព្្គេះបនាទន់
ដដេមិន ននៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។ ការ
ធានារ៉ាប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ អានម
រ ិក និង្នៅនេើដដនដីរបស់ខល េនដតប៉ោុន្
ណ េះ។

នសវារងយនត គិល្ងនសនព្្គេះ

0$

?
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ការដងទ ំព្ាបាេដដេព្តួវការជាបនាទន់

0$

ការដងទ ំព្ាបាេដដេព្តួវការជាបនាទន់នឹង្ព្តួវបាន
រ៉ាប់រង្ផ្ង្ដដរ ព្បសិននបើនល្ងកអន កព្តួវការនព្បើការ
ដងទ ំព្ាបាេដដេព្តួវការជាបនាទន់ ដដេមិន ន
នៅកនុង្ប្
ត ញរបស់នយើង្ខ្ុំ។ ការធានារ៉ាប់រង្ ន
កំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋ អានមរ ិក និង្នៅនេើ
ដដនដីរបស់ខល េនដតប៉ោុន្
ណ េះ។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការ
ន្ែទំពាបាលពីមនា ីរ
សពរយ

ការសានក់នៅមនទ ីរនព្ទយ

0$

តព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ការដងទ ំព្ាបាេរបស់នវជ្ បណឌិត ឬព្គួ
នព្ទយវេះកាត់

0$

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
សដើមបីពាបាលឱ្យបាន ូ រ
សេបើយ ឬត្ប្មូវការអន ក្
ជំនាញន្្នក្េ៉ុខភាព
ពិសេេ

នសវាសាតរនីតិសមបទ

0$

តព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

0$

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

ការដងទ ំព្ីគិល្ងនុបោឋកជំនាញ

0$

តព្មួវឱ្យ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការការ
ន្ែទំន្ភន ក្

ការព្ិនិតយដនន ក

0$

បានោក់កំណត់ចំនពាេះការព្ិនិតយដនន កជាព្បចាំមឿយ
(1) ដង្ នរៀង្រេ់ព្ី (2) ឆ្នំមតង្ នហើយនិង្ នការ
ធានារ៉ាប់រង្ព្បចាំឆ្នំសព្ ប់ស ជិក ដដេ នជំង្ឺ
ទឹកននាមដផ្អ ម។

?

ឧបករណ៍នវជ្ សា្សត សព្

ប់ការដងទ ំនៅផ្ទ េះ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)

ដវ៉ានតា ឬ ដេនការពារដនន ក

0$

បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតដវ៉ានតាមឿ យ (1) គូ (សុម
និង្ដេន) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្នំមតង្។
ដវនតា នកញ្ច ក់ដេននឹង្ព្តួវធានារ៉ាប់រង្ជាញឹក
ញាប់ នៅនព្េចាំបាច់ខាង្នវជ្ សា្សត ។
បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតបនទ េះដេនពាក់កនុង្ដនន ក
មឿ យ (1) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្នំមតង្ នៅនព្េចាំបាច់
ខាង្នវជ្ សា្សត ។
អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវា
ការសាដប់/ជំនួយការសាតប់

ការនធវ ើនតសត នេើការសាតប់

0$

ឧបករណ៍ជំនឿយការសាដប់

0$

សោក្អន ក្មានសាែនភាព
ជំខឺរា៉ារំ រ៉ា ដូ ចជាជំខឺរឹក្

នសវានានា នដើមបីជឿយព្គប់ព្គង្ជំង្ឺរបស់
អន ក

0$

?

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ការធានារ៉ាប់រង្រប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ការសាតប់ និង្ការវាយ
តថ្មៃ សព្ ប់ឧបករណ៍ជំនឿយការសាតប់តូចមឿ យ (1) ជា
នរៀង្រេ់បី (3) ឆ្នំមតង្។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
15

Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេ បអំពីអត្ថប្បសោជន៍ 2022
H9576_SummaryBenefits2022
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021
ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញាខាខ
េ៉ុខភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

សនាមន្្ែម ឬជំខឺសបេះដូ ខ
(សេវាក្មម សនេះប្ត្ូវបាន
បនត សៅរំព័របនាាប់)

ការផ្គ ត់ផ្គង្់ និង្នសវានានាសព្
ននាមដផ្អ ម

់់់់់់់់់់់់់់
់ ់់់់់់់់់
់ ់់់់់មានសាែនភាពជំខឺរា៉ារំ រ៉ា ដូ ចជាជំខឺរឹក្សនាមន្្ែម ឬជំ ខឺសបេះដូ ខ

ប់ជំង្ឺទឹក

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
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ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
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0$

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើ ៉ោ កសញ្ជា និង្សហ
ព្ាសផ្េិតសព្ ប់ការផ្គ ត់ផ្គង្់ ដដេបំនព្ញនៅឯឱ្
សងសាែន។
ស ជិកអាព្ស័យនេើថានអ
ំ ័ង្សុយេីន៖ បានកំណត់
ព្តឹមដតមឿ យរយ (100) បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករជានរៀង្
រេ់សាមសិបថ្ងៃ (30) ថ្ងៃ នៅនព្េទទឿ េបានព្ីអនក
េក់ឧបករណ៍ រ ឹង្ ំជំនឿយដេ់អនកជំង្ឺ (DME) ។
បានកំណត់ព្តឹមដតមឿ យរយ (100) បនទ េះមជុេនតសត ជាតិ
សក រជានរៀង្រេ់ថ្មៃព្បាំថ្ងៃ (25) ថ្ងៃ នៅនព្េទទឿ េបានព្ី
ឱ្សងសាែន។
ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថានអ
ំ ័ង្សុយេីន៖ បាន
កំណត់ព្តឹមដតមឿ យរយ (100) បនទ េះមជុេនតសត ជាតិសករ
ជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90) ថ្ងៃ នៅនព្េទទឿ េបានព្ី
អន កេក់ឧបករណ៍ រ ឹង្ ំជំនឿយដេ់អនកជំង្ឺ (DME) ។

សោក្អន ក្មានសាែនភាព
ជំខឺរា៉ារំ រ៉ា ដូ ចជាជំខឺរឹក្
សនាមន្្ែម ឬជំខឺសបេះដូ ខ
(ត្)

?

បានកំណត់ព្តឹមដតមឿ យរយ (100) បនទ េះមជុេនតសត ជាតិ
សក រជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90) ថ្ងៃ នៅនព្េទទឿ េបាន
ព្ីឱ្សងសាែន។
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ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
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សោក្អន ក្មានបញ្ញាេ៉ុខ
ភាព្ល វូ ចិត្ត

នសវាសុខភាព្ឥរ ិយបង ឬផ្ល វចិ
ើ តត

0$

សោក្អន ក្មានបញ្ញា
ជាមួ យនឹខការសប្បើប្បាេ់
សារធាត្៉ុ

នសវាព្ាបាេនព្បើព្បាស់សារធាតុ

0$

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការសេវា
េ៉ុខភាព្ល វូ ចិត្តរយៈ
សពលន្វខ

ការដងទ ំអន កជំង្ឺសព្ ប់អនកដដេព្តួវការ
សព្ ប់ការដងទ ំសុខភាព្ផ្ល វើ ចិតត

0$

តព្មួវឱ្យ

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការ
ឧបក្រណ៍ រ ឹខមាំជំនួយ
ដល់អនក្ជំខឺ (DME)

រនទេះរុញ

0$

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

ឧបករណ៍បាញ់ច ា យទឹកថាន ំ

0$

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នឈើព្ចត់

0$

ឧបករណ៍ជំនឿយការនដើរ

0$

ឧបករណ៍ និង្ការផ្គ ត់ផ្គង្់អុកសុីដសន

0$

?

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
ក្នញខការរេ់សៅប្បចំរែៃ
សៅ្ាេះ (សេវាសនេះមាន
បនត សៅរំព័របនាាប់)

អាហារដដេយកមកផ្ទ េះរបស់អនក

0$

ការធានារ៉ាប់រង្រប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្អាហារសព្ ប់មឿយ (1)
នព្េកនុង្មឿ យថ្ងៃ ដដេ នផ្ត េ់ជូនរហូ តដេ់ព្បាំ (5)
ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។
ការអនុវតត េកេ ខណឌតព្មួវដដេ នេកេ ណសមបតត ិ
របស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid ។

សោក្អន ក្ប្ត្ូវការជំនួយ
ក្នញខការរេ់សៅប្បចំរែៃ
សៅ្ាេះ (ត្)
នល្ងកអន កព្តួវការជំនឿយកនុង្ការរស់នៅព្បចាំថ្ងៃនៅផ្ទេះ(

?

នតs

អាហារដដេដឹកយកមកជូ នដេ់ផ្ទេះនព្កាយ
ការសព្ កកនុង្មនទ ីរនព្ទយ ឬនព្កាយការវេះ
កាត់ជាេកេ ណៈព្ិនព្ាេះជំង្ឺកនុង្

0$
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នព្កាយការនចញព្ីការសព្ កនព្ទយ ការវេះកាត់ដបបព្ិ
នព្ាេះជំង្ឺកនុង្។ អតថព្បនយជន៍ននេះរ៉ាប់រង្នេើអាហារ
ចំនឿនដប់បឿន (14) សព្ ប់ព្រី (2) សបាតហ៍ នហើយព្តួវ
បានោក់កព្មិតព្ីរដង្ (2) កនុង្មឿ យឆ្នំសព្ ប់ចំនឿន
សរុបនសម ើនឹង្អាហារថ្មៃព្បាំបី (28) ព្តួវបានរ៉ាប់រង្។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
18

Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេ បអំពីអត្ថប្បសោជន៍ 2022
H9576_SummaryBenefits2022
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021
ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញាខាខ
េ៉ុខភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)
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0$

តព្មួវឱ្យ
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0$
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ការផ្លៃស់បតរនៅនេើ
ើ
ផ្ទេះរបស់អនក ដូ ចជា
ជព្ េ និង្ព្ចកនចញចូ េសព្ ប់នៅអី
រុញ

0$

តព្មួវទមទរឲ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

អន កជំនឿយការដងទ ំផ្លទេ់ខល េន

0$

តព្មួវទមទរឲ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

(នល្ងកអន កអាចជឿ េជំនឿយការផ្លទេ់ខល េន
របស់អនកបាន។ សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ ម
សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើ
ស ជិក ឬនាយកព្គប់ព្គង្ការដងរកា
របស់អនក។)

?

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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ការបណតុេះប្
ត េ នដើមបីជឿយឱ្យអន កទទឿ េ
បានការ្រដដេ នព្បាក់ឈន េេ ឬការ្រ
ដដេាមនព្បាក់ឈន េេ

0$
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0$

អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ
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សោក្អន ក្ប្ត្ូវការក្ន្នល ខ
រេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែ
សៅជាមួ យសដើមបីជួយ
សោក្អន ក្បាន។
សោក្អន ក្ប្ត្ូវការក្ន្នល ខរេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែសៅជាមួ យសដើមបីជួយសោក្អន ក្បាន។

?

នសវានានា នដើមបីជឿយអន កឱ្យរស់នៅនោយ
ខល េនឯង្

0$

អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នសវានានាសព្ ប់មនុសសនព្ញវ ័យ ឬ នសវា
ាំព្ទនផ្សង្នទៀត

0$

អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ

នការអនុញ្ជាតជាមុន។

នសវាការរស់នៅដដេ នជំនឿយ ឬនសវា
េំនៅោឋននផ្សង្នទៀត

0$

តព្មួវឱ្យ

ការដងទ ំនៅមណឌេចាស់ជរ

0$

នការអនុញ្ជាតជាមុន។
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របស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid ។
តព្មួវឱ្យ
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ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
81

Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេ បអំពីអត្ថប្បសោជន៍ 2022
H9576_SummaryBenefits2022
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021
ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញាខាខ
េ៉ុខភាព

សេវានានាន្ដលសោក្អន ក្អាចនឹខប្ត្ូវការ

ការចំណ្តយរបេ់អនក្
េប្មាប់អនក្្តល់សេវាក្នញខ
បណ្ត
ត ញ

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ
ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថប្បសោជនា
៍ នា)

អន ក្សមើលន្ែទំរបេ់អនក្
ប្ត្ូវការឈប់េប្មាក្ខល េះ

ការដងទ ំកនុង្នព្េសព្

0$

អាចនឹង្អនុវតត េកេ ខណឌតព្មួវដដេ នេកេ ណ
សមបតត ិរបស់កមម វ ិធី Rhode Island Medicaid ។

សេវាក្មម ន្ដលប្ត្ូវបាន
រា៉ាប់រខបន្នែ ម

អតថព្បនយជន៍ដផ្ន កកាយសមបទ

0$

ការរ៉ាប់រង្រ ឿម នេទធ ភាព្ចូ េនព្បើព្បាស់ទីកដនៃ ង្
ហាត់រកាកាយសមបទដដេជាប់កិចចសនា។

ក

អតថព្បនយជន៍ដផ្ន កកាយសមបទរ ឿម នស ជិក
ភាព្សុខភាព្ និង្ទីកដនៃ ង្ហាត់ព្បាណនោយ ន
អន កតាមោនសកមម ភាព្។
អតថព្បនយជន៍ខាង្អាហារ និង្អាហារ ូបតែ
មា ដដេផ្ត េ់សុខភាព្េអ

?

0$

ការរ៉ាប់រង្រ ឿម នអាហារដដេផ្ត េ់សុខភាព្េអ និង្ប័
ណ
ណ ព្បាក់សនស ំដដេ នព្បាក់ឧបតែ មៃព្បចាំដខ $25
ដដេអាចនព្បើព្បាស់នដើមបីទិញនព្គឿង្ឧបនភាគ
បរ ិនភាគដដេផ្ត េ់សុខភាព្េអ និង្សមប
ួ រនោយជីវជាតិ
បំប៉ោន។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021

D. សេវានានាន្ដលបានធានារា៉ាប់រខសៅខាខសប្ៅអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY
មិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ នសវាបនព្មើស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់អំព្ីបដនែ មនទៀត នសវានានាដដេមិនធានារ៉ាប់រង្នោយអង្គ ការ
Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុដនត នបនព្មើនសវាតាមរយៈកមម វ ិធី Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។
សេវានានាស្ែខសរៀត្ ន្ដលបានធានារា៉ាប់រខសោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid

ការចំណ្តយរបេ់អនក្

នសវាដងទ ំនៅសង្គ ហោឋនមឿ យចំនឿន

0$

Rhode Island Medicaid

ធាន្ទរ៉ាប់រង្នៅនេើការដងទ ំនធម ញជាព្បចាំដូចជាការស

សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់ដផ្ន កនសវាបនព្មើស
េ់នសវាដងទ ំនធម ញ ដដេនល្ងកអន កព្តួវការ

អ ត និង្ប៉ោេះនធម ញ។

0$

ជិក ព្បសិននបើនល្ងកអន កយេ់មិនបានចាស់ ថានតើការផ្ត
នធានារ៉ាប់ដដរឬអត់។

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ាប់រង្នេើនសវាេំនៅោឋនសព្
និង្ការេូ តល្ងស់។

ប់ស

ជិក ដដេព្ិការភាព្ដផ្ន កបញ្ជា

0$

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ាប់រង្នេើមនធាបាយនធវ ើដំនណើរនេើការមកព្ាបាេដដេមិនដមនជា
ការសនព្្គេះបនាទន់។

0$

E. សេវានានាន្ដលអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY, Medicare
ននេះមិនដមនជាបញ្្ ីនព្ញនេញនទ។ សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់ ដផ្ន កនសវាបនព្មើស

?

និង Rhode Island Medicaid មិនធានារា៉ាប់រខ

ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់ឱ្យដឹង្អំព្ី នសវានានាដដេមិនបានរប់បញ្ចេ
ើ នផ្សង្នទៀត

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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សេវានានាន្ដលមិនបានធានារា៉ាប់រខសោយអខគ ការ Neighborhood INTEGRITY, Medicare

និង Rhode Island Medicaid

ការវេះកាត់ដផ្ន កដកសមផ សស ឬការ្រដកសមផ សសនផ្សង្នទៀតនឹង្មិនព្តួវបានធានារ៉ាប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនសវាននាេះជាប់ពាក់ព្័នធនៅនឹង្ការដងរកាខាង្ការបត ើ
រននទ ការបនង្ក ើតសុដន់នឡើង្ វ ិញ បនាទប់ព្ីការវេះកាត់យកនោេះនចញ និង្សាែនភាព្ ដដេ នបញ្ជានោយនព្បើផ្េិតផ្េដងទ ំសមា សសដដេបង្ក ផ្េប៉ោេះពាេ់នៅដេ់
មុខ្រធមម តា ឬសុខុ េភាព្ផ្ល វើ ចិតត។
នីតិ វ ិធីដផ្ន កព្ិនសាធន៍ របស់របរ និង្ថានន
ំ ឹង្មិនព្តួវបានធានារ៉ាប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនីតិ វ ិធី របស់របរ និង្ថាន ំ ព្តួវបានធានារ៉ាប់រង្នោយកមម វ ិធី Medicare ឬ
ិធី
នៅនព្កាមកមម វ Meidare ដដេទក់ទង្នៅនឹង្ការសិកាព្សាវព្ជាវដផ្ន កព្ាបាេ ដដេបានអនុម័តរ ឿចនហើយ ឬតាមរយៈដផ្នការ។ សែ ិតនៅកនុង្សាែនភាព្ដបប
ននេះ ននាេះនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជាតជាមុន។
មិន

នការធានារ៉ាប់រង្នៅនេើរបស់របរផ្លទេ់ខល េននៅកនុង្បនទ ប់របស់អនកនៅទីតាំង្អាារ នោយ

នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្របស់របរដូ ចជាទូ រស័ព្ទ ឬទូ រទសសន៍។

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



សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបាននូ វការសគរព យ៉ុត្តិ ម៌ និខសេចក្ត ីរែលែនរ។
ូ ចំណុចទ ំង្ននេះ

នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o ទទឿ េបាននសវាដដេធានារ៉ាប់រង្នោយាមនការព្ព្ៀ យបារមា ចំនពាេះព្ូ ជសាសន៍ ជាតិព្នទុ នដើមកំនណើតព្បនទស សាសនា ននទ អាយុ ព្ិការភាព្ដផ្ន កផ្ល វើ
ចិតត ឬរ ូបរង្កាយ ទំននារផ្ល វើ ននទ អតត សញ្ជាណននទ ព្័ត៌

o ទទឿ េបានព្័ត៌
o ព្តួវ

នអំព្ីដហសន សមតែ ភាព្បង្់ព្បាក់ ឬសមតែ ភាព្កនុង្ការនិយយភាសាអង្់នគៃ ស

នជាជទព្មង្់នផ្សង្នទៀត (ឧទហរណ៍ អកសរនបាេះព្ុមពធំៗ អការសព្

ប់ជនព្ិការដនន ក ឬជាសំនឡង្អូ ឌីយូ ។)
៉ោ

ននសរ ើភាព្នោយមិនទទឿ េរង្នូ វទព្មង្់ថ្នការឃុំឃំង្រង្កាយ ឬោក់ឱ្យនៅោច់នោយដឡក្មឿ យ

o អន កផ្ត េ់នសវាកនុង្ប្
ត ញ មិនព្តួវនចញវ ិកក យបព្តឱ្យននាេះនទ

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបានព័ត្៌មានអំពីការន្ែទំេ៉ុខភាពរបេ់អនក្។ ចំណុចទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ ព្័ត៌ នអំព្ីការព្ាបាេ និង្ជនព្មើសថ្ន
ការព្ាបាេរបស់អនក។ ព្័ត៌ នននេះ គឿ រដតផ្ត េ់ជូនកនុង្ទព្មង្់មឿយ ដដេនល្ងកអន កអាចយេ់បាន។ សិទធិទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្ការទទឿ េបាន
ព្័ត៌ នអំព្ី៖

o ការព្ិព្ណ៌នាអំព្ីនសវានានាដដេនយើង្រ៉ាប់រង្
o រនបៀបទទឿ េបាននសវានានា
o នតើនសវានឹង្ព្តួវចំ្យប៉ោុនាមន
o ន្មេះអន កផ្ត េ់នសវាដងទ ំសុខភាព្ និង្នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំ


សោក្អន ក្មានេិរធិស វ ីសេចក្ត ីេសប្មចចិត្តអំពីការន្ែទំរបេ់អនក្ សោយរាប់បញ្ចូលទំខការបដិសេ សលើការពាបាល។ ចំណុចទ ំង្ននេះ
សិទធិកនុង្ការ៖

នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្

o នព្ជើសនរ ើសអន កផ្ត េ់នសវាដងទប
ំ ឋម (CPC) នហើយនល្ងកអន កអាចផ្លៃស់បតរើ P.P របស់អនកបានព្គប់នព្េកនុង្នព្េមឿ យឆ្នំ
o នព្បើអនកផ្ត េ់នសវាដងទ ំសុខភាព្របស់្សត ីនោយាមនការបញ្ជន
ើ បនត ។
o ទទឿ េបាននសវានានា និង្ថាន ំ ដដេធានារ៉ាប់រង្របស់អនកឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស
o ដឹង្អំព្ីជនព្មើសថ្នការព្ាបាេទ ំង្អស់ មិនថាការព្ាបាេននាេះវាចំ្យប៉ោុនាមន ឬការព្ាបាេននាេះ

នការធានារ៉ាប់រង្

o បដិនសធនេើការព្ាបាេ នទេះបីជាការដណនាំរបស់ព្គួនព្ទយមិនយេ់ព្សបក៏នោយ
o ឈប់នេបថាន ំ
o សុំនយបេ់ជានេើកទីព្ីរ។ អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្បង្់ថ្ងៃ ចំ្យថ្នការនៅជឿ បនេើកទីព្ីររបស់អនក។


សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបានការន្ែទំេ៉ុខភាពសោយទន់សពលសវោ សោយគមនឧបេគគ ក្នញខការរំនាក្់រំនខ ឬឧបេគគ ន្្នក្រាខកាយក្នញខការចូ លសប្បើ
ប្បាេ់។ ចំណុចទ ំង្ននេះ នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o ទទឿ េបានការដងទដំ ផ្ន កនវជ្ សា្សត បានទន់នព្េនវល្ង
o ការចូ េ និង្ការនចញព្ីកា រ ិយេ័យរបស់អនកផ្ត េ់នសវាដងទ ំសុខភាព្។ ចំណុចននេះ

នន័យថា ជនព្ិការាមនឧបសគគ កនុង្ការនចញចូ េននាេះនទ នោយ

នារព្នៅតាមចាប់សតីព្ីជនព្ិការអានមរ ិកាំង្។

o

?

នអន កបកដព្បកនុង្ការជឿ យទក់ទង្ជាមឿ យនឹង្ព្គួនព្ទយ និង្ដផ្នការសុខភាព្របស់អនក។

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
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សោក្អន ក្មានេិរធិររួ លបានការន្ែទំបនាាន់ និខការន្ែទំេសប្្គេះបនាាន់ សៅសពលន្ដលសោក្អន ក្ប្ត្ូវការ។ ចំណុចននេះ
កនុង្ការ៖

នន័យថា នល្ងកអន ក

នសិទធិ

o ទទឿ េបាននសវាសនព្្គេះបនាទន់ នោយមិនចាំបាច់ទទឿ េបានការអនុម័តជាមុននៅកនុង្នព្េសនព្្គេះបនាទន់
o នព្បើអនកផ្ត េ់នសវាដងទ ំបនាទន់ ឬអន កផ្ត េ់នសវាសនព្្គេះបនាទន់ខាង្នព្ៅប្
ត ញ នៅនព្េ


នករណីចាំបាច់

សោក្អន ក្មានេិរធិរក្ាការេមាៃត្់ និខភាពឯក្ជន។ ចំណ៉ុចទំខសនេះមានរាប់បញ្ចូលទំខេិរធិក្នញខការ៖

o នសន ើសុំយកឯកសារចាប់ងតចមៃ ង្អំព្ីកំណត់ព្តាឯកសារនវជ្ សា្សដ របស់អនកកនុង្ វ ិធីមឿយ ដដេនល្ងកអន កអាចយេ់បាន នហើយនសន ើសុំឱ្យនគផ្លៃស់បតរើ ឬដក
តព្មួវកំណត់ព្តាឯកសារឱ្យបានព្តឹមព្តួវ។

o រកាព្័ត៌


នអំព្ីសុខភាព្ផ្លទេ់ខល េនរបស់អនកជាេកេ ណៈឯកជន។

សោក្អន ក្មានេិរធិបតឹខទមទរអំពីសេវាន្ែទំ ឬសេវាន្ដលមានការធានារា៉ាប់រខរបេ់អនក្។ ចំណុចទ ំង្ននេះ

នរប់បញ្ចេ
ើ ទ ំង្សិទធិកនុង្ការ៖

o ោក់ពាកយបត ឹង្ ឬបណតឹង្សារទុកេទស់នៅនឹង្ព្ឿ កនយើង្ ឬអន កផ្ត េ់នសវារបស់ព្ឿកនយើង្
o នសន ើសុំឱ្យ

នសវនាការយុតតិធម៌ថានក់រដឋ

o ទទឿ េបាននហតុផ្េដដេេមអ ិតអំព្ីនហតុផ្េដដេបានបដិនសធចំនពាេះការផ្ត េ់នសវានានា

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែ មអំព្ីសិទធិរបស់អនក ននាេះនល្ងកអន កអាចអាននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។ ព្បសិននបើនល្ងកអន ក
សំណឿរ ននាេះនល្ងកអន កក៏អាចនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។

ន

G. វ ក្ ីោក្់ក្ក្យបណតឹខ ឬ បណតឹខឧរធ រណ៍អំពីការបដិសេ សលើការ្តល់សេវា
ព្បសិននបើនល្ងកអន ក នការតវា៉ា ឬគិតថាអង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY គឿ រដតធានារ៉ាប់រង្នៅអវ ើមឿយ ដដេនយើង្បានបដិនសធ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់
អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896។ លោកអ្នកកក៏អាច ោក់ពាកយបត ឹង្ឧទធ រណ៍ ចំនពាេះនសចកត ីសនព្មចចិតតរបស់នយើង្ខ្ុំបាន
ផ្ង្ដដរ។
សព្ ក់ការសាកសឿ រអំព្ីការតវា៉ា និង្បណតឹង្ឧទធ រណ៍ នល្ងកអន កអាចអានជំព្ូកទី 8 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY។ នល្ងក
អន កអាចនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។
នល្ងកអន កអាចនផ្ញើសំបុព្តអំព្ីបណតឹង្សារទុកេជាល្ងយេកេ ណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញើទូរសារនូ វបណតឹង្សារទុកេជាល្ងយេកេ ណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់នេខ៖ 1-401-709-7005
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញើតាមថ្ព្បសណីយ៍នូវបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្ន កឥរ ិយបទ និង្នវជ្ សា្សត ជាល្ងយេកេ ណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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Smithfield, RI 02917
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញើតាមទូ រសារអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្ន កឥរ ិយបទ និង្នវជ្ សា្សត ជាល្ងយេកេ ណ៍អកសរនៅកាន់នេខ 1-401-709-7005
 នល្ងកអន កអាចនផ្ញើតាមសំបុព្តអំព្ីបណតឹង្ឧទធ រណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្ន ក D (ថាន ំ

ននវជ្ បញ្ជ្) ជាល្ងយេកេ ណ៍អកសរនៅកាន់៖

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

ននវជ្ បញ្ជ្) ជាល្ងយេកេ ណ៍អកសរនៅកាន់នេខ៖1-855-633-7673

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

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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H9576_SummaryBenefits2022
បានអនុម័តនៅថ្ងៃ ទី 8/10/2021

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

នភាព្នសាមេះព្តង្់។ ដតគឿ រឱ្យនសាកសាតយ ក៏អាច

នមនុសសខៃ េះមិន

ននសាមេះព្តង្់ផ្ង្ដដរ។

នព្គួនព្ទយ មនទ ីរនព្ទយ ឬឱ្សងសាែននផ្សង្នទៀតកំព្ុង្ដតនធវ ើអវើមឿយខុស ននាេះសូ មទក់ទង្មកកាន់នយើង្ខ្ុំ។



សូ មនៅទូ រស័ព្ទមកកាន់នសវាបនព្មើស



ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់កមម វ ិធី Medicare តាមរយៈនេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
TTY
44។ នល្ងកអន កអាចនៅមកនៅកាន់នេខទូ រស័ព្ទទ ំង្ននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃ នឹង្បាន 24 ន ៉ោ ង្កនុង្មឿ យថ្ងៃ b ថ្ងៃ កនុង្មឿ យសបាតហ៍។



ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney នដើមបីរបាយការណ៍អំព្ីការេឿ ចបនៃ ំកមម វ ិធី Medicaid ការបំពាននេើអនកជំង្ឺ ឬការនធវ ស
ព្បដហសនេើអនកជំង្ឺ ឬការបដង្វ រ
អាចទក់ទង្បានតាមរយៈនេខ 1-401- 222-2556 ឬ1-401-274-4400 នេខបញ្ចន
ូ បនត
2269

ជិករបស់អង្គ ការ Neighborhood INTEGRITY ។ នេខទូ រស័ព្ទ គឺ

អ្នក្ទរបើ

ននៅនេើព្កបនសៀវនៅសនង្េ បននេះផ្ង្ដដរ។

គួរផរទៅទូរស័ពាទៅកាន់ទេខ 1-877-486-2048

ឱសែពីអ្ក្ន ជាំងឺោនក្់ទៅឲ្យអ្នក្ជាំងឺោនក្់ទទៀរ

  ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដខសទូ រស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការេឿ ចបនៃ ំរបស់ Rhode Island Department of Human Services,DHS) សព្
CCAP, SNAP, RI Works

និង GPA តាមលេខ 1-401-415-8300

ប់រយការណ៍

សតីអ្ាំពី

 ឬ នៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់ដខសទូ រស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ព្ីការព្បព្ព្ឹតតិតាមចាប់របស់អង្គ ការ Neighborhood តាមនេខ 1-888-579-1551។

?

ប្បេិនសបើសោក្អន ក្មានេំណួរ សូ មនៅទូ រស័ព្ទនៅកាន់អង្គ ការ rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ 6896-818-888-1 និង្eeN 711 ពីន ៉ោ ង្ 8
ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 8 ល្ងៃច ចាប់ព្ីថ្ងៃ ចនទ - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្ 8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្ 18 ថ្ងៃ ព្តង្់នៅថ្ងៃ នៅរ៍។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែ ម សូ ម
ចូ េនៅកាន់នគហទំព្័រIII/GITNI/dNR.irebhgieN ។
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