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A. នសចកត ីបដិនសធ 

ឯកសារននេះគឺជាការសនង្េបអំព្ីនសវាសុខភាព្នានាដដេធានារ៉ា ប់រ៉ាង្នោយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY សព្ ប់ឆ្ន ំ 2022។ ននេះព្ាន់ដតជានសច

កត ីសនង្េបដតប៉ោុន ណ្ េះ។ សូមអាន នសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់បញ្្ីី់អតថ ព្បនយជន៍នព្ញនេញ។ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈ

នេខ  1-444- 412-6486 ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹក –ន ៉ោ ង្  4 យប់ ព្ីថ្ងៃចនទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក និង្ព្ីន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹកដេ់ន ៉ោ ង្  12 ថ្ងៃព្តង្់ នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅរនសៀេថ្ងៃ

នៅរ ៍ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារមកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តួវបាននគនៅព្តឡប់មកវញិកន ុង្ថ្ងៃនធវ ើការបនាទ

ប់។ អនកនព្បើ  TTT គឿរដតនៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ទេខ 711 ។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ នល្ងកអនកក៏អាចចូេនមើេនសៀវនៅដណនំាស ជិកតាមរយៈនគហទំព័្រ 

QQQ/nnTeo/aem.erThndeTT។ 

 Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan) គឺជាផែនការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមឿយនឹង្ទងំ្កមម វធីិ Medicare និង្កមម វធីិ 

Rhode Island Medicaid នដើមបីផ្តេ់អតថ ព្បនយជន៍ពី្កមម វធីិទងំ្ពី្រននេះដេ់អនកចុេះន ម្ េះនព្បើព្បាស់។ ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទងំ្អនកដដេនព្បើធានា

រ៉ា ប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។ 

 នៅនព្កាមអង្គការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអនកអាចទទឿេបាននសវានានារបស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid នៅកន ុង្

ដផ្នការសុខភាព្ដតមឿយ។ នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអំង្គការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្ជឿយព្គប់ព្គង្តព្មួវការថ្នការដងទសំុខភាព្របស់អន
ក។    

 ននេះមិនដមនជាបញ្្ីនព្ញនេញនទ។ ព្័ត៌ នអំព្ីអតថ ព្បនយជន៍ គឺជានសចកត ីសនង្េប ប៉ោុដនត មិនបាននរៀបរប់នព្ញនេញអំពី្អតថ ព្បនយជន៍ទងំ្ព្សងុ្

ននាេះនទ។ សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែម សូមទក់ទង្នៅកាន់ដផ្នការ ឬអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក។ 

 <aThr.eers  o OMNkj ndh d kMTdáa s MkePoioaM jk dMoMNkniod ian k  ojoaeds jk laeed medNOoNds kMNñn joMTanoh kM Tded OMNkj/ E dek d 

 kePoioaM d  aM eokeheaM d  1-444-412-6486 (TTT b11(s jk 4 de d 4 Tes jk  OnkM d PokenkMs jk 4 de d 12 Te  aM  ñhdjaM /hn  dM 

NdejkM jk  aM  ñhdjaMs jaeonmaM S lkeodjaMs Mk  k Tkjoeñ nOk jkpk On eknMdpk/  O   dedjd Mkeñ jkPOk Nd jknNea jk  MomOoknNk j d nñho / 

Ed   dedjd kM medNOoNd >/  

 <aThre ,s  k Paia ld d TaeNOmOaMs a ojoaeds aM MkePooaM jk dMMoMNaniod medNOoNds kMNTa joMTan PkoM Tded Paia/ ,M MkePooaM jk 

indedjd ke 1-444-412-6486 TTT sb11(s 4 de d 4 Tes jk MkmOnjd d MkRNd-lkoedi 4s 12 Te na Mñhdja/ rdM NdejkM jk Mñhdjas jaeonmaM 

k lkeodjaMs Paia Tajk Mke ianPojdja d jkoRde Oed eknMdmke/ a MOd indedjd Mkeñ jkPa Poja na TeiRoea jod ãNo / a  omdoTa i medNOoNd>/  

 សូមយកចិតតទុកោក់៖ ព្បសិននបើអនកនិយយភាសាដខមរ  ននសវាកមមជំនឿយដផ្នកភាសានោយមិនគិតថ្ងៃសព្ ប់អនក។ សូមទូរស័ព្ទនៅនសវាស ជិក

តាមរយៈនេខ  1-444-412-6486 (TTT b11 s ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹកដេ់  4 យប់ថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹកដេ់  12 យប់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ នៅនរៀង្រេ់
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រនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក អនកអាចព្តវួបាននសន ើសុំឱ្យទុកសារ។ ការនៅរបស់អនកនឹង្ព្តវួបាននគនៅព្តឡប់មកវញិកន ុង្ថ្ងៃនធវ ើការប

នាទ ប់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ 

 នល្ងកអនកអាចទទឿេបានឯកសារននេះនោយឥតគិតថ្ងៃកន ុង្ទព្មង្់នផ្សង្ៗ ដូចជាអកសរពុ្មពធំ អកសរសព្ ប់ជនព្ិការដននក ឬជាសំនឡង្អូឌីយ៉ោូ ។ សូម

នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកតាមរយៈនេខ   1-444-412-6486 ព្ីន ៉ោ ង្ង្  4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  4 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃច័នទ  – សុព្ក ន ៉ោ ង្  4 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  12 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍>។ អនកនព្បើ  TTT គឿរដតនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខ  b11 ។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ 

 នល្ងកអនកអាចនសន ើសុំឯកសារននេះ និង្ស ា រកន ុង្នព្េអនាគត ជាភាសាដដេនល្ងកអនកចង្់បាន និង្/ឬទព្មង្់នផ្សង្នទៀត តាមរយៈការនៅទូរស័ព្ទនៅ

កាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក។ ននេះព្តវួបាននគនៅថា “ការនសន ើសុំដដេមិនទន់បានន ៃ្ ើយតប” ។ នសវាបនព្មើស ជិកនឹង្ចង្ព្កង្ជាឯកសារការនសន ើសុំ

អចិថ្្នតយ៍របស់អនកនៅកន ុង្កំណត់ព្តាឯកសារស ជិក ដូនចនេះនល្ងកអនកអាចទទឿេបាន ឯកសារនព្េឥឡួវននេះបាន នហើយនិង្នៅនព្េអនាគតជា

ភាសា និង្/ឬទព្មង់្ដដេនល្ងកអនកចង្់បាន។ អនកអាចផ្លៃ ស់បត ើរឬេុបនចាេសំនណើរដដេមិនទន់ន ៃ្ ើយតបរបស់អនកនៅនព្េ្ក៏បាននោយទូរស័ព្ទ

នៅដផ្នកនសវាកមមស ជិក។  

 អនកផ្តេ់នសវានព្ៅប ដ្ ញ/អនកដដេាម នចុេះកិចចសនា គឺមិន នកាតព្វកិចចកន ុង្ការព្ាបាេស ជិកអង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនទ 
នេើកដេង្ដតសែ ិតនៅកន ុង្សាែ នភាព្ការសនព្ គ្ េះអាសនន។ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅនេខនសវាបនព្មើអតិងិជនរបស់ព្ឿកនយើង្ ឬនមើេនៅកន ុង្នសៀវនៅដណនំា

ស ជិករបស់អនក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែម ដដេរប់បញ្ច ើេទងំ្ការដចករំដេកការចំ្យ ដដេយកនៅចំ្ចចំនពាេះនសវានានានព្ៅប ត្ ញ។ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 8 
? 
 

B. សំណឿ រ-ចនមៃ ើយ 

នៅខាង្នព្កាមននេះ គឺជាបញ្្ីតារង្សំណឿ រ-ចនមៃ ើយ។ 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើន្្នការ Medicare- Medicaid គឺជា

អវ ី? 

ដផ្នការ  ekjoidek-ekjoidoj គឺជាដផ្នការសុខភាព្ ដដេចុេះកិចចសនាជាមឿយនឹង្ទងំ្កមម វធីិ 

Medicare និង្កមម វធីិ  dnajk eM dnj ekjoidoj នដើមបីផ្តេ់អតថ ព្បនយជន៍ពី្កមម វធីិទងំ្ពី្រននេះដេ់អនកចុេះ

ន ម្ េះនព្បើព្បាស់។ ដផ្នការននេះគឺសព្ ប់ទងំ្អនកដដេនព្បើធានារ៉ា ប់រង្ Medicare និង្ Medicaid ផ្ង្ដដរ។ 

ដផ្នការ Medicare-Medicaid គឺជាអង្គការមឿយដដេបនង្ក ើតនោយ នព្កមុនវជ្បណឌ ិត មនទ ីរនព្ទយ ឱ្ស

ងសាែ ន អនកផ្តេ់នសវារយៈនព្េយូរ និង្អនកផ្តេ់នសវានានានផ្សង្ៗនទៀត។ នេើសព្ីននេះ វា ននាយក

ព្គប់ព្គង្ការដងទនំដើមបីជឿយនល្ងកអនកនរៀបចំព្គប់ព្គង្អនកផ្តេ់នសវា និង្នសវានានាទងំ្អស់របស់អនកបា

ន។ ព្ឿកនគទងំ្អស់ននាេះនធវ ើការ្ររ ឿមាន  នដើមបីផ្ដេ់ការដងទពំ្ាបាេដដេនល្ងកអនកចាំបាច់ព្តវួការ។  

សត្ើនាយក្ប្គប់ប្គខការន្ែទអំខគការ 

Neighborhood INTEGRITY គឺជាអវ ី 

នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទអំង្គការ Neighborhood INTEGRITY គឺជាបុគគេចមបង្ ន ក់សព្ ប់ឱ្យនល្ងក

អនកទក់ទង្នៅ។ បុគគេរបូននេះជឿយព្គប់ព្គង្អនកផ្តេ់នសវា និង្នសវានានារបស់អនកទងំ្អស់ នហើយធានា

ឱ្យព្បាកដថា នល្ងកអនកទទឿេបានអវ ើដដេអនកព្តវួការ។  

សត្ើសេវានានា និខការគបំ្ររយៈសពលយូរគឺ

ជាអវ ី? 

នសវានានា និង្ការាំព្ទរយៈនព្េយូរ គឺជាជំនឿយសព្ ប់មនុសស ដដេព្តវួការជំនឿយកន ុង្ការនធវ ើការ្រ

ព្បចាំថ្ងៃ ដូចជាការងូ្តទឹក ការនសៃ ៀកពាក់ ការនធវ ើមហ ើប និង្នេបថាន ។ំ នសវានានាភាគនព្ចើនទងំ្ននេះព្តវួ

បានផ្តេ់ជូននៅផ្ទេះ ឬនៅតាមសហគមន៍របស់អនក ប៉ោុដនតអាចផ្តេ់ជូននៅតាមមនទ ីរដងទ ំឬមនទ ីរនព្ទយ

ផ្ង្ដដរ។ 



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2022 

H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 
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ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 5 
? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើខ្ញ ំនឹខររួលបានអត្ថ ប្បសោជន៍ 

Medicare នងិ Rhode Island Medicaid 

ដូចគន សៅក្ន ញខអខគការ Neighborhood 

INTEGRITY ន្ដលខ្ញ ំររួលបានឥឡូវសនេះ

ន្ដរឬសរ? 

នល្ងកអនកនងឹទទឿេបានអតថ ព្បនយជន៍របស់ Medicare និង្ Rhode Island Medicaid របស់អនកដដេ

បានធានារ៉ា ប់រង្នោយផ្លទ េ់ព្ីអង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ នល្ងកអនកនឹង្នធវ ើការជាមឿយនឹង្

ព្កមុអនកផ្តេន់សវា ដដេនឹង្ជឿយកំណត់ថានតើ ននសវានានា្ខៃេះ ដដេអាចន ៃ្ ើយតបបានេអបំផ្ុតនៅ

នឹង្តព្មួវការរបស់អនកបាន។ ននេះ នន័យថា នសវាមឿយចំនឿន ដដេឥឡួវននេះអនកទទឿេអាចនឹង្ផ្លៃ ស់បត ើ

របាន។ នល្ងកអនកនឹង្ទទឿេបានអតថ ព្បនយជន៍នសទ ើរដតទងំ្អស់របស់ Medicare និង្ Rhode Island 

Medicaid របស់អនកដដេបានធានារ៉ា ប់រង្នោយផ្លទ េ់ព្ីអង្គការ Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុដនត នល្ងក
អនកអាចទទឿេបានអតថ ព្បនយជន៍មឿយចំនឿនដូចាន នៅនឹង្អវ ើដដេនល្ងកអនកទទឿេបាននៅនព្េននេះ

ខាង្នព្ៅដផ្នការ។ 

នព្េនល្ងកអនកចុេះន ម្ េះកន ុង្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នល្ងកអនក និង្ព្កមុដងទរំបស់អនកនឹង្

នធវ ើការរ ឿមាន នដើមបីនរៀបចំ Individualized Care Plan (ផែនការផែទាំជាេក្ខណៈបុគគេ) នដើមបីនោេះព្សាយ
តព្មួវការសុខភាព្ និង្ជំនឿយរបស់អនក។ នៅកន ុង្អំឡុង្នព្េននេះ នល្ងកអនកអាចបនតនព្បើនវជ្បណឌ ិត និង្

ទទឿេនសវានានាបចច ុបបនន របស់អនករយៈនព្េ  140 ថ្ងៃ បនាទ ប់ព្ីនល្ងកអនកបញ្ចប់ការចុេះន ម្ េះដំបូង្ ឬរហូត

ដេ់ដផ្នការដងទរំបស់អនកបានបញ្ចប់។ នព្េនល្ងកអនកចូេរ ឿមកន ុង្ដផ្នការរបស់នយើង្ខុ្ំ ព្បសិននបើនល្ងក

អនកកំព្ុង្នព្បើឱ្សង ននវជ្បញ្្ជរបស់ Medicare ដផ្នក D ្មយួ ឬ Rhode Island Medicaid បាន

រ៉ា ប់រង្នេើឱ្សង ដដេអង្គការ Neighborhood INTEGRITY ជាធមមតាមិន នធានារ៉ា ប់រង្ ននាេះនល្ងកអនក
អាចទទឿេបានការផ្គត់ផ្គង្់បន ត្ េះអាសនន។ នយើង្នឹង្ជឿយនល្ងកអនកឱ្យទទឿេបានឱ្សងនផ្សង្នទៀត ឬ

ទទឿេបានករណីនេើកដេង្សព្ ប់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នដើមបីធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើឱ្សង
របស់អនក ព្បសិននបើ នការចាំបាច់ខាង្នវជ្សា្សត ។ 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 6 
? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើសៅសពលបចច ញបបននសនេះ ខ្ញ ំអាចសៅជួបប្គូ

សពរយដន្ដលខ្ញ ំសប្បើឥឡូវសនេះបានន្ដរឬសរ? 

ករណីដបបននេះ នជាញឹកញាប់។ ព្បសិននបើអនកផ្តេ់នសវារបស់អនក (រប់បញ្ច ើេទងំ្នវជ្បណឌ ិត អនក

ព្ាបាេ និង្ឱ្សងសាែ ននានា) នធវ ើការជាមឿយ Neighborhood INTEGRITY នហើយនិង្ នចុេះកិចចសនា

ជាមឿយនឹង្នយើង្ខុ្ំ ននាេះនល្ងកអនកអាចបនតនព្បើនសវាព្ឿកនគតនៅនទៀតបាន។ 

 អនកផ្តេ់នសវា នកិចច ព្ព្មនព្ព្ៀង្ជាមឿយនឹង្នយើង្ខំុ្គឺ “នៅកន ុង្ប ដ្ ញ” ។ សោក្អនក្ប្ត្វូ

ន្ត្សប្បើអនក្ ត្ល់សេវាសៅក្ន ញខបណ្តត ញរបេ់អខគការ Neighborhood INTEGRITY។  

 ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវួការនសវាបនាទ ន់ ការដងទសំនព្ គ្ េះបនាទ ន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម

្មនៅនព្ៅតំបន់ នល្ងកអនកអាចនព្បើអនកផ្តេ់នសវានៅខាង្នព្ៅដផ្នការរបស់អង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY បាន។  

នដើមបីដសវ ង្រកឱ្យដឹង្ថា នវជ្បណឌ ិតរបស់អនក គឺសែ ិតនៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់ដផ្នការននាេះ សូមនៅ

ទូរស័ព្ទនៅដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក ឬអាននសៀវនៅព្័ត៌ នអនកផ្តេ់នសវា និង្ឱ្សងសាែ នរបស់
អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នៅទេើទគហទាំព័ររបស់គទរោងទៅអាសយដ្ឋា ន 
www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកនទើបដតងមីនថាម ង្ជាមឿយនឹង្អង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអនកអាច

បនតនព្បើនវជ្បណឌ ិត ដដេព្ាបាេនល្ងកអនកនានព្េបចច ុបបនន ននេះរយៈនព្េ  140 ថ្ងៃ បនាទ ប់ព្ីនល្ងកអនក

បានការចុេះន ម្ េះជានេើកដំបូង្ ឬរហូតដេ់ដផ្នការដងទរំបស់អនក្មឿយដដេកំពុ្ង្ដតនព្បើនឹង្ព្តួវ

បញ្ចប់។ ចំណុចននេះ  នរប់បញ្ច ើេទងំ្ការជឿបអនកផ្តេ់នសវាខាង្នព្ៅប ត្ ញផ្ង្ដដរ។  

សត្ើនឹខមានអវ ីខលេះសក្ើត្សឡើខ ប្បេិនសបើខ្ញ ំប្ត្វូ

ការសេវា ប ៉ុន្នតមិនមាននរណ្តមាន ក្់សៅក្ន ញខ

បណ្តដ ញរបេ់អខគការ Neighborhood 

INTEGRITY អាច ត្ល់សេវាបាន? 

នសវានានាភាគនព្ចើននឹង្ព្តវួផ្តេ់ជូនតាមរយៈអនកផ្តេ់នសវាប ត្ ញរបស់នយើង្ខុ្ំ។ ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវួ

ការនសវាដដេនៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្មិនអាចផ្តេ់ជូនបាន ននាេះអង្គការ Neighborhood 

INTEGRITY នឹង្នចញថ្ងៃចំ្យសព្ ប់អនកផ្តេ់នសវាខាង្នព្ៅប ត្ ញ។ 
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សត្ើអខគការ Neighborhood INTEGRITY

នសៅរីក្ន្នលខណ្តខលេះ? 

តំបន់នសវាសព្ ប់ដផ្នការននេះ គឺនៅរដ្ឋ Rhode Island ។ នដើមបីចូេរ ឿមកន ុង្ដផ្នការបាន នល្ងកអនកព្តវួ

ដតរស់នៅរដឋ Rhode Island។ 

 

សត្ើខ្ញ ំប្ត្វូបខ់ប្បាក្់ប្បចនំ្ខ (ន្ដលសគសៅថា

ប៉ុពវោភធានារា៉ា ប់រខ្ខន្ដរ) សៅសប្កាម
អខគការ Neighborhood INTEGRITY ន្ដរ

ឬសរ? 

នល្ងកអនកនឹង្មិនបង្់ព្បាក់បុព្វល្ងនរ៉ា ប់រង្ព្បចាំដខដេ់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY សព្ ប់

ការធានារ៉ា ប់រង្សុខភាព្របស់អនកនទ។ 

 

សត្ើការអន៉ុញ្ញា ត្ជាម៉ុនគឺជាអវ ី? ការអនុញ្ជា តជាមុន នន័យថា នល្ងកអនកព្តវួដតទទឿេបានការអនុម័តពី្អង្គការ Neighborhood 

INTEGRITY មុននព្េនល្ងកអនកអាចទទឿេបាននសវា្មឿយជាក់ល្ងក់ ឬឱ្សង ឬនព្បើព្បាស់អនកផ្តេ់នស

វានព្ៅប ត្ ញ។ អង្គការ Neighborhood INTEGRITY អាចនឹង្មិនធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើនសវា ឬឱ្សង 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកមិនបានទទឿេការអនុម័ត។ នល្ងកអនកមិនចំាបាច់ទទឿេបានការអនុម័តជាមុននទ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវួការនសវាបនាទ ន់ ការដងទសំនព្ គ្ េះបនាទ ន់ ឬនសវាល្ងង្តំរង្ននាម្មនៅនព្ៅ

តំបនន់ទ។ 

សូមនមើេ ជំពូ្កទី  3 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់បដនែមអំព្ីការការអនុញ្ជា តជាមុន។ សូម

នមើេតារង្អតថ ព្បនយជន៍នៅកន ុង្ដផ្នក  D ថ្នជំពូ្កទី  4 ថ្ន នសៀវនៅដណនំាស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់ឱ្យ

ដឹង្ថា នសវានានាមឿយ្ ដដេតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើខ្ញ ំគួរន្ត្ទក្់រខសៅកាន់កាន់អនក្ណ្ត 

ប្បេិនសបើខ្ញ ំមានេំណួរ ឬប្ត្វូការជំនួយ? 

(ត្សៅរំព័របនាា ប់)  

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួររូសៅ ឬេំណួរនានាអំពីន្្នការ សេវានានា ត្ំបន់ ត្ល់សេវា  វ ក្ក្យយបត្ត ឬ

កាត្េមាជិក្របេ់សយើខខ្ញ ំ េូមសៅរូរេ័ពា សៅកាន់ន្ ន្ក្សេវាបសប្មើេមាជិក្របេ់អខគការ 

Neighborhood INTEGRITY ៖ 

េូមសៅរូរេ័ពា

មក្កាន់សលខ 

 1-844-812-6896 

ការនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹក ដេ់

ន ៉ោ ង្  4 យប់ ព្ីថ្ងៃចនទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្កនិង្ពី្ន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  12 ថ្ងៃព្តង្់ នៅ

ថ្ងៃនៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារ

មកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ នយើង្ខុ្ំនឹង្នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃនធវ ើការ

បនាទ ប់។  

ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិកក៏ ននសវាអនកបកដព្បភាសានោយឥតគិតថ្ងៃផ្ង្ដដរ 

សព្ ប់នល្ងកអនក ដដេមិននិយយភាសាអង្់នគៃស។ 

TTT b11 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ ឬការនិយយ។ 

នល្ងកអនកព្តវួដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។ 

ការនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នេខននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃននាេះនទ។ ចាប់ព្ីន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹក ដេ់

ន ៉ោ ង្  4 យប់ ព្ីថ្ងៃចនទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្កនិង្ពី្ន ៉ោ ង្  4 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  12 ថ្ងៃព្តង្់ នៅ

ថ្ងៃនៅរ៍ នៅរនសៀេថ្ងៃនៅរ៍ ថ្ងៃអាទិតយ និង្ថ្ងៃឈប់សព្ ក នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសារ

មកកាន់នយើង្ខំុ្បាន។ នយើង្ខុ្ំនឹង្នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នល្ងកអនកវញិ នៅថ្ងៃនធវ ើការ

បនាទ ប់។ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 9 
? 
 

េំណួរ-ចសមល ើយ (FAQ) ចសមល ើយ 

សត្ើខ្ញ ំគួរន្ត្ទក្់រខសៅកាន់កាន់អនក្ណ្ត 

ប្បេិនសបើខ្ញ ំមានេំណួរ ឬប្ត្វូការជំនួយ? 

(ត្សៅរំព័របនាា ប់) 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរទក្់រខសៅនឹខេ៉ុខភាពរបេ់អនក្េូមសៅរូរេ័ពា សៅកាន់ន្ខែរូរេ័ពា

េប្មាប់ការសៅប្បឹក្ាសោបល់ន្ ន្ក្សមើលន្ែទ៖ំ 

េូមសៅរូរេ័ពា

មក្កាន់សលខ 

1-844-617-0563 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនិង្បាន  24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយថ្ងៃ  b 

ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។  

TTT b11 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ ឬការនិយ

យ។ នល្ងកអនកព្តវួដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។ 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន  24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយថ្ងៃ  b 

ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។  

ប្បេិនសបើសោក្អនក្ប្ត្វូការសេវាេ៉ុខភាពន្ ន្ក្ឥរ ក្ោបរជាបនាា ន់ េូមសៅរូរេ័ពាមក្កាន់ន្ខែរូរេ័ពា

េប្មាប់សេវាេ៉ុខភាពន្ ន្ក្ឥរ ក្ោបរ៖ 

េូមសៅរូរេ័ពា

មក្កាន់សលខ 

1-401-443-5995 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន  24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយថ្ងៃ  b 

ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។  

TTT b11 

នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺសព្ ប់នល្ងកអនក ដដេ នបញ្ជា ខាង្ការសាត ប់ ឬការនិយ

យ។ នល្ងកអនកព្តវួដត នឧបករណ៍ទូរស័ព្ទព្ិនសសៗនដើមបីនៅវាបាន។ 

ការនៅនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនិង្បាន  24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយថ្ងៃ  b 

ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 11 
? 
 

C. សេចក្ដ ីេសខេបអំពីសេវានានា 

តារង្ខាង្នព្កាមននេះ គឺជានសចកត ីសនង្េបខៃ ីអំព្ីនសវានានាអវ ើខៃ េះ ដដេនល្ងកអនកអាចនឹង្ព្តវួការ អំព្ីការចំ្យរបស់អនក និង្វធិានអំពី្អតថ ព្បនយជន៍នានា។  

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

អនក្ចខ់បានសវជជបណឌ ិត្ ការនៅព្ាបាេនៅមនទ ីរនព្ទយនព្េ ន

របឿស ឬ នជំងឺ្ 

$0   

ការនៅពិ្និតយសុខភាព្ដូចជារបូរង្កាយ $0   

មនធាបាយនធវ ើដំនណើរនព្េនៅការយិយេ័

យព្គួនព្ទយ 

$0   

ការដងទរំបស់ព្គួនព្ទយឯកនទស $0   

ការដងទសំុខភាព្ នដើមបីនជៀសវាង្កុំឱ្យអនក

 នឈឺ ដូចជាចាក់វា៉ា ក់សំាង្ជំងឺ្ព្គនុផ្លត

សាយធំ 

$0   

សោក្អនក្ប្ត្វូការការស វ ី

សត្េតខាខសវជជសាស្តេត  (ទស
ការនធវ ើនតសតខាង្មនទ ីរព្ិនសាធន៍ ដូចជា

្មដំនណើរការេអ  

$0  អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 11 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

វាក្មមទនេះររវូបានបនតទៅទាំពរ័
បន្ទា ប)់ 
 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការស វ ី

សត្េតខាខសវជជសាស្តេត  (ត្) 

ការងតអុិកសនរយ៍ ឬការងតរបូភាព្នផ្សង្

នទៀត ដូចជាការនសក ន  .aT  

$0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការនធវ ើនតសដ រកនមើេជំងឺ្ ដូចជាការនធវ ើនតសត

រកជំងឺ្មហារ ើក 

$0  អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការថាន ំ

ពាបាលជំខឺ ឬសាែ ន

ភាពជំខឺរបេ់អនក្ (សេវា

សនេះមានបនតសៅរំព័រ

បនាា ប់) 

ថាន  ំនស សធាតុផ្សដូំចាន  (ថាន ដំដេាម

ន ៉ោ កសញ្ជា ) 

0$ សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង្់ 30 

ថ្ងៃ។ 

 

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបាន

ធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេបញ្្ីថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ 

(បញ្្ីថាន )ំ របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 

ដផ្នការននេះផ្តេ់ជូននូវការផ្គត់ផ្គង់្ចំនឿនថ្ងៃបដនែម

នទៀតតាមរយៈការបញ្្ជទិញព្ីឱ្សងសាែ នតាមសំបុព្ត 

និង្នៅតាមឱ្សងសាែ នេក់រយមឿយចំនឿននទៀតផ្ង្ដដ

រ។ ាម នការបង់្ព្បាក់រ ឿមាន សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង្់ចំនឿន

ថ្ងៃដដេបានបដនែមននាេះនទ។ 

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 18 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

សោក្អនក្ប្ត្វូការថាន ំ

ពាបាលជំខឺ ឬសាែ ន

ភាពជំខឺរបេ់អនក្ (ត្)  

ថាន ដំដេ ន ៉ោ កសញ្ជា  0$ សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង្់ 30 

ថ្ងៃ។ 

 

 

វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបាន

ធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេបញ្្ីថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ 

(បញ្្ីថាន )ំ របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 
ដផ្នការននេះផ្តេ់ជូននូវការផ្គត់ផ្គង់្ចំនឿនថ្ងៃបដនែម

នទៀតតាមរយៈការបញ្្ជទិញព្ីឱ្សងសាែ នតាមសំបុព្ត 

និង្នៅតាមឱ្សងសាែ នេក់រយមឿយចំនឿននទៀតផ្ង្ដដ

រ។ ាម នការបង់្ព្បាក់រ ឿមាន សព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង់្ចំនឿន

ថ្ងៃដដេបានបដនែមននាេះនទ។ 

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ថាន ដំដេាម ននវជ្បញ្្ជ $0  វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើព្បននទថាន ដំដេបាន

ធានារ៉ា ប់រង្។ សូមនមើេបញ្្ីថាន ដំដេបានធានារ៉ា ប់រង្ 

(បញ្្ីថាន )ំ របស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY 

សព្ ប់ជាព្័ត៌ នបដនែម។ 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 13 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

សោក្អនក្ប្ត្វូការថាន ំ

ពាបាលជំខឺ ឬសាែ ន

ភាពជំខឺរបេ់អនក្ (ត្) 

ថាន  ំននវជ្បញ្្ជរបស់កមម វធីិ Medicare 

ដផ្នក B 

$0  ថាន ដំផ្នក  B រប់បញ្ច ើេទងំ្ថាន ដំដេព្គួនព្ទយបានឱ្យនៅ

កន ុង្ការយិេ័យរបស់ព្ឿកនគ ថាន មំហារ ើកសព្ ប់នេប

មឿយចំនឿននិង្ថាន មំឿយចំនឿននទៀត ដដេព្តវួនព្បើ

ជាមឿយនឹង្ឧបករណ៍នវជ្សា្សតជាក់ល្ងក់មឿយចំនឿន។ 

ការអនុញ្ជា តជាមុន និង្/ឬការព្ាបាេជាជំហានៗ

អាចនឹង្ព្តួវយកមកអនុវតតបាន។ សូមអាននសៀវនៅ

ដណនំាស ជិក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែមអំព្ីថាន ទំងំ្
អស់ននេះ។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការ

ពាបាល បនាា ប់ពីមាន

ប្េត កូ្ ឬសប្គេះថាន ក្់ 

ការព្ាបាេនោយនព្ាេះថាន ក់ការ្រ រង្

កាយ ឬការនិយយសត ី 

$0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ នយើង្ធានារ៉ា ប់រង្

រហូតដេ់ការនៅជឿប  24 ដង្។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការ

ន្ែទេំសប្ គ្ េះបនាា ន់ 

នសវាបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់ $0  នសវាបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់នឹង្ព្តួវបានរ៉ា ប់រង្ផ្ង្ដដរ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវួការនព្បើបនទប់សនព្ គ្ េះបនាទ ន់ 

ដដេមិន ននៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្។ ការ

ធានារ៉ា ប់រង្ នកំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋអានម

 រកិ និង្នៅនេើដដនដីរបស់ខល េនដតប៉ោុន ណ្ េះ។  

នសវារងយនតគិល្ងនសនព្ គ្ េះ $0   



Neighborhood INTEGRITY, Medicare-Medicaid Plan៖ សេចក្ត ីេសខេបអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ 2022 

H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 
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ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 18 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

ការដងទពំ្ាបាេដដេព្តវួការជាបនាទ ន់  $0  ការដងទពំ្ាបាេដដេព្តវួការជាបនាទ ន់នឹង្ព្តួវបាន

រ៉ា ប់រង្ផ្ង្ដដរ ព្បសិននបើនល្ងកអនកព្តវួការនព្បើការ

ដងទពំ្ាបាេដដេព្តវួការជាបនាទ ន់ ដដេមិន ន

នៅកន ុង្ប ត្ ញរបស់នយើង្ខំុ្។ ការធានារ៉ា ប់រង្ ន

កំណត់ចំនពាេះព្បជាជនសហរដឋអានមរកិ និង្នៅនេើ

ដដនដីរបស់ខល េនដតប៉ោុន ណ្ េះ។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការ

ន្ែទពំាបាលពីមនា ីរ

សពរយ 

ការសាន ក់នៅមនទ ីរនព្ទយ $0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការដងទពំ្ាបាេរបស់នវជ្បណឌ ិត ឬព្គួ

នព្ទយវេះកាត់ 

$0   

សោក្អនក្ប្ត្វូការជំនួយ 

សដើមបីពាបាលឱ្យបាន ូរ

សេបើយ ឬត្ប្មូវការអនក្

ជំនាញន្ ន្ក្េ៉ុខភាព

ពិសេេ 

នសវាសាត រនីតិសមបទ $0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ឧបករណ៍នវជ្សា្សតសព្ ប់ការដងទនំៅផ្ទេះ $0  អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការដងទពំ្ីគិល្ងនុបោឋ កជំនាញ $0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការការ

ន្ែទនំ្ភនក្ 

ការព្ិនិតយដននក $0  បានោក់កំណត់ចំនពាេះការព្ិនិតយដននកជាព្បចាំមឿយ 

(1) ដង្ នរៀង្រេ់ព្ី (2) ឆ្ន ំមតង្ នហើយនិង្ នការ

ធានារ៉ា ប់រង្ព្បចាំឆ្ន ំសព្ ប់ស ជិក ដដេ នជំងឺ្

ទឹកននាមដផ្អម។ 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 15 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

ដវ៉ានតា ឬ ដេនការពារដននក $0  បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតដវ៉ានតាមឿយ (1) គូ (ស ុម 

និង្ដេន) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្ន ំមតង្។  

ដវនតា នកញ្ច ក់ដេននឹង្ព្តវួធានារ៉ា ប់រង្ជាញឹក

ញាប ់នៅនព្េចាំបាច់ខាង្នវជ្សា្សត ។  

បានោក់កំណត់សព្ ប់ដតបនទេះដេនពាក់កន ុង្ដននក

មឿយ (1) នៅនរៀង្រេ់ព្ីរ (2) ឆ្ន ំមតង្ នៅនព្េចាំបាច់

ខាង្នវជ្សា្សត ។  

អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការសេវា

ការសាដ ប់/ជំនួយការសាត ប់  

ការនធវ ើនតសត នេើការសាត ប់ $0   

ឧបករណ៍ជំនឿយការសាដ ប់ $0  ការធានារ៉ា ប់រង្រប់បញ្ច ើេទងំ្ការសាត ប់ និង្ការវាយ

តថ្មៃសព្ ប់ឧបករណ៍ជំនឿយការសាត ប់តូចមឿយ (1) ជា

នរៀង្រេ់បី (3) ឆ្ន ំមតង្។ 

សោក្អនក្មានសាែ នភាព

ជំខឺរា៉ា រំរ៉ា ដូចជាជំខឺរឹក្

នសវានានា នដើមបីជឿយព្គប់ព្គង្ជំងឺ្របស់

អនក 

$0   
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(សេវាក្មមសនេះប្ត្វូបាន

បនតសៅរំព័របនាា ប់) 

 

់់់់់់់់់់់់់់់ ់់់់់់់់់់ ់់់់់មានសាែ នភាពជំខឺរា៉ា រំរ៉ា ដូចជាជំខឺរឹក្សនាមន្ ែ្ម ឬជំខឺសបេះដូខ 

 

 

 

 

 

 

សោក្អនក្មានសាែ នភាព

ជំខឺរា៉ា រំរ៉ា ដូចជាជំខឺរឹក្

សនាមន្ ែ្ម ឬជំខឺសបេះដូខ 

(ត្) 

ការផ្គត់ផ្គង្់ និង្នសវានានាសព្ ប់ជំងឺ្ទឹក

ននាមដផ្អម 

$0  វាអាចនឹង្ នការកំហិតនេើ ៉ោ កសញ្ជា  និង្សហ

ព្ាសផ្េិតសព្ ប់ការផ្គត់ផ្គង្់ ដដេបំនព្ញនៅឯឱ្

សងសាែ ន។ 

ស ជិកអាព្ស័យនេើថាន អំ័ង្ស ុយេីន៖ បានកំណត់

ព្តឹមដតមឿយរយ (100) បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រជានរៀង្

រេ់សាមសិបថ្ងៃ (30) ថ្ងៃនៅនព្េទទឿេបានព្ីអនក

េក់ឧបករណ៍រងឹ្ ំជំនឿយដេ់អនកជំងឺ្ (DME) ។  

បានកំណត់ព្តឹមដតមឿយរយ (100) បនទេះមជ ុេនតសតជាតិ

សក រជានរៀង្រេ់ថ្មៃ ព្បាំថ្ងៃ (25) ថ្ងៃនៅនព្េទទឿេបានព្ី

ឱ្សងសាែ ន។  

ស ជិកដដេមិនអាព្ស័យនេើថាន អំ័ង្ស ុយេីន៖ បាន

កំណត់ព្តឹមដតមឿយរយ (100) បនទេះមជ ុេនតសតជាតិសក រ

ជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90) ថ្ងៃនៅនព្េទទឿេបានព្ី

អនកេក់ឧបករណ៍រងឹ្ ំជំនឿយដេ់អនកជំងឺ្ (DME) ។  

បានកំណត់ព្តឹមដតមឿយរយ (100) បនទេះមជ ុេនតសតជាតិ

សក រជានរៀង្រេ់នៅសិបថ្ងៃ (90) ថ្ងៃ នៅនព្េទទឿេបាន

ព្ីឱ្សងសាែ ន។ 
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សោក្អនក្មានបញ្ញា េ៉ុខ

ភាព ល្ វូចិត្ត 

នសវាសុខភាព្ឥរយិបង ឬផ្ល ើ វចិតត $0   

សោក្អនក្មានបញ្ញា

ជាមួយនឹខការសប្បើប្បាេ់

សារធាត្៉ុ 

នសវាព្ាបាេនព្បើព្បាស់សារធាតុ $0   

សោក្អនក្ប្ត្វូការសេវា

េ៉ុខភាព ល្ វូចិត្តរយៈ

សពលន្វខ 

ការដងទអំនកជំងឺ្សព្ ប់អនកដដេព្តួវការ

សព្ ប់ការដងទសំុខភាព្ផ្ល ើវចិតត 

$0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការ

ឧបក្រណ៍រខឹមាជំំនួយ

ដល់អនក្ជំខឺ (DME) 

រនទេះរុញ $0  អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ឧបករណ៍បាញ់ច ា យទឹកថាន  ំ $0  អាចនឹង្ព្តួវតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

នឈើព្ចត់ $0   

ឧបករណ៍ជំនឿយការនដើរ $0   

ឧបករណ ៍និង្ការផ្គត់ផ្គង្់អុកសុីដសន $0   
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 18 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

សោក្អនក្ប្ត្វូការជំនួយ

ក្ន ញខការរេ់សៅប្បចរំែៃ

សៅ ា្េះ (សេវាសនេះមាន

បនតសៅរំព័របនាា ប់) 

 

 

សោក្អនក្ប្ត្វូការជំនួយ

ក្ន ញខការរេ់សៅប្បចរំែៃ

សៅ ា្េះ (ត្) 

អាហារដដេយកមកផ្ទេះរបស់អនក $0  ការធានារ៉ា ប់រង្រប់បញ្ច ើេទងំ្អាហារសព្ ប់មឿយ (1) 

នព្េកន ុង្មឿយថ្ងៃ ដដេ នផ្តេ់ជូនរហូតដេ់ព្បាំ (5) 

ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។  

ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណសមបតត ិ

របស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។  

នល្ងកអនកព្តួវការជំនឿយកន ុង្ការរស់នៅព្បចាំថ្ងៃនៅផ្ទេះ  ( នតs 

 

អាហារដដេដឹកយកមកជូនដេ់ផ្ទេះនព្កាយ

ការសព្ កកន ុង្មនទ ីរនព្ទយ ឬនព្កាយការវេះ

កាត់ជាេកេណៈពិ្នព្ាេះជំងឺ្កន ុង្ 

$0  ការរ៉ា ប់រង្រ ឿម នអាហារដដេដឹកយកមកជូនដេ់ផ្ទេះ

នព្កាយការនចញព្ីការសព្ កនព្ទយ ការវេះកាត់ដបបព្ិ

នព្ាេះជំងឺ្កន ុង្។ អតថ ព្បនយជន៍ននេះរ៉ា ប់រង្នេើអាហារ

ចំនឿនដប់បឿន (14) សព្ ប់ព្រី (2) សបាត ហ៍ នហើយព្តវួ

បានោក់កព្មិតព្ីរដង្ (2) កន ុង្មឿយឆ្ន ំសព្ ប់ចំនឿន

សរុបនសម ើនឹង្អាហារថ្មៃ ព្បាំបី (28) ព្តវួបានរ៉ា ប់រង្។ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 19 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

នសវានានាតាមផ្ទេះ ដូចជាការស អ ត ឬការ
ដងរកាផ្ទេះ 

$0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

អាចនឹង្អនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណ

សមបតត ិរបស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 

 នសវាកមមជំនឿយាំព្ទនៅកន ុង្ផ្ទេះ $0  ការរ៉ា ប់រង្រ ឿម នរហូតដេ់ 120 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយឆ្ន ំថ្ន

ការដងទនំោយគូកននដើមបីជឿយដេ់កិចចការព្បចាំថ្ងៃ។ 

ការផ្លៃ ស់បត ើរនៅនេើផ្ទេះរបស់អនក ដូចជា

ជព្ េ និង្ព្ចកនចញចូេសព្ ប់នៅអី

រុញ 

$0  តព្មួវទមទរឲ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

អនកជំនឿយការដងទផំ្លទ េ់ខល េន 

(នល្ងកអនកអាចជឿេជំនឿយការផ្លទ េ់ខល េន

របស់អនកបាន។ សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែម 

សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើ

ស ជិក ឬនាយកព្គប់ព្គង្ការដងរកា

របស់អនក។) 

$0  តព្មួវទមទរឲ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

អាចនឹង្អនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណ

សមបតត ិរបស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 81 
? 
 

ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

ការបណត ុ េះប ត្ េ នដើមបីជឿយឱ្យអនកទទឿេ

បានការ្រដដេ នព្បាក់ឈន េេ ឬការ្រ

ដដេាម នព្បាក់ឈន េេ 

$0  ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណសមបតត ិ

របស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 

នសវាដងទសំុខភាព្តាមផ្ទេះ $0  អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណសមបតត ិ

របស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 

 នសវានានា នដើមបីជឿយអនកឱ្យរស់នៅនោយ

ខល េនឯង្ 

$0  អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

 នសវានានាសព្ ប់មនុសសនព្ញវយ័ ឬ នសវា

ាំព្ទនផ្សង្នទៀត 

$0  អាចនឹង្តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការក្ន្នលខ

រេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែ

សៅជាមួយសដើមបីជួយ

សោក្អនក្បាន។ 

នសវាការរស់នៅដដេ នជំនឿយ ឬនសវា

េំនៅោឋ ននផ្សង្នទៀត 

$0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។  

ការអនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណសមបតត ិ

របស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 

សោក្អនក្ប្ត្វូការក្ន្នលខរេ់សៅ ន្ដលមានមន៉ុេែសៅជាមួយសដើមបីជួយសោក្អនក្បាន។ ការដងទនំៅមណឌ េចាស់ជរ $0  តព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម
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ត្ប្មូវការ ឬបញ្ញា ខាខ

េ៉ុខភាព 

សេវានានាន្ដលសោក្អនក្អាចនឹខប្ត្វូការ  ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

េប្មាប់អនក្ ត្ល់សេវាក្ន ញខ

បណ្តត ញ  

ការក្ំណត្់ ក្រណីសលើក្ន្លខ និខព័ត្៌មានអំពីអត្ថ

ប្បសោជន៍ ( វ ក្ធានអំពីអត្ថ ប្បសោជន៍ានា)  

អនក្សមើលន្ែទរំបេ់អនក្

ប្ត្វូការឈប់េប្មាក្ខលេះ 

ការដងទកំន ុង្នព្េសព្ ក $0  អាចនឹង្អនុវតតេកេខណឌ តព្មួវដដេ នេកេណ

សមបតត ិរបស់កមម វធីិ Rhode Island Medicaid ។ 

 

សេវាក្មមន្ដលប្ត្វូបាន

រា៉ា ប់រខបន្នែម 

អតថ ព្បនយជន៍ដផ្នកកាយសមបទ $0  ការរ៉ា ប់រង្រ ឿម នេទធភាព្ចូេនព្បើព្បាស់ទីកដនៃង្

ហាត់រកាកាយសមបទដដេជាប់កិចចសនា។ 

អតថ ព្បនយជន៍ដផ្នកកាយសមបទរ ឿម នស ជិក

ភាព្សុខភាព្ និង្ទីកដនៃង្ហាត់ព្បាណនោយ ន

អនកតាមោនសកមមភាព្។ 

 អតថ ព្បនយជន៍ខាង្អាហារ និង្អាហារបូតែ

មាដដេផ្តេ់សុខភាព្េអ  

$0  ការរ៉ា ប់រង្រ ឿម នអាហារដដេផ្តេ់សុខភាព្េអ  និង្ប័

ណណ ព្បាក់សនសដំដេ នព្បាក់ឧបតែមៃ ព្បចាំដខ $25 

ដដេអាចនព្បើព្បាស់នដើមបីទិញនព្គឿង្ឧបនភាគ

បរនិភាគដដេផ្តេ់សុខភាព្េអ  និង្សមបួ រនោយជីវជាតិ

បំប៉ោន។ 
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D. សេវានានាន្ដលបានធានារា៉ា ប់រខសៅខាខសប្ៅអខគការ Neighborhood INTEGRITY 

មិនដមនជាបញ្្ីនព្ញនេញនទ។ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ នសវាបនព្មើស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់អំព្ីបដនែមនទៀត នសវានានាដដេមិនធានារ៉ា ប់រង្នោយអង្គការ 

Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុដនត នបនព្មើនសវាតាមរយៈកមម វធីិ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។  

សេវានានាស្ែខសរៀត្ ន្ដលបានធានារា៉ា ប់រខសោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ការចំណ្តយរបេ់អនក្ 

នសវាដងទនំៅសង្គហោឋ នមឿយចំនឿន  $0  

Rhode Island Medicaid  ធាន្ទរ៉ា ប់រង្នៅនេើការដងទនំធមញជាព្បចំាដូចជាការស អ ត និង្ប៉ោេះនធមញ។ 
សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក ព្បសិននបើនល្ងកអនកយេ់មិនបានចាស់ ថានតើការផ្ត

េ់នសវាដងទនំធមញ ដដេនល្ងកអនកព្តវួការ  នធានារ៉ា ប់ដដរឬអត់។ 

$0  

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ា ប់រង្នេើនសវាេំនៅោឋ នសព្ ប់ស ជិក ដដេព្ិការភាព្ដផ្នកបញ្ជា  

និង្ការេូតល្ងស់។  

$0  

Rhode Island Medicaid  ធានារ៉ា ប់រង្នេើមនធាបាយនធវ ើដំនណើរនេើការមកព្ាបាេដដេមិនដមនជា
ការសនព្ គ្ េះបនាទ ន់។ 

$0  

E. សេវានានាន្ដលអខគការ Neighborhood INTEGRITY, Medicare និង Rhode Island Medicaid មិនធានារា៉ា ប់រខ 

ននេះមិនដមនជាបញ្្ីនព្ញនេញនទ។ សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់ ដផ្នកនសវាបនព្មើស ជិក នដើមបីដសវ ង្យេ់ឱ្យដឹង្អំពី្ នសវានានាដដេមិនបានរបប់ញ្ច ើេនផ្សង្នទៀត 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម
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សេវានានាន្ដលមិនបានធានារា៉ា ប់រខសោយអខគការ Neighborhood INTEGRITY, Medicare និង Rhode Island Medicaid  

ការវេះកាត់ដផ្នកដកសមផសស ឬការ្រដកសមផសសនផ្សង្នទៀតនឹង្មិនព្តវួបានធានារ៉ា ប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនសវាននាេះជាប់ពាក់ព្័នធ នៅនឹង្ការដងរកាខាង្ការបត ើ

រននទ ការបនង្ក ើតសុដន់នឡើង្វញិ បនាទ ប់ព្ីការវេះកាត់យកនោេះនចញ និង្សាែ នភាព្ ដដេ នបញ្ជា នោយនព្បើផ្េិតផ្េដងទសំមាសសដដេបង្កផ្េប៉ោេះពាេ់នៅដេ់

មុខ្រធមមតា ឬសុខុ េភាព្ផ្ល ើវចិតត។ 

នីតិវធីិដផ្នកព្ិនសាធន៍ របស់របរ និង្ថាន នឹំង្មិនព្តវួបានធានារ៉ា ប់រង្ននាេះនទ េុេះព្តាដតនីតិវធីិ របស់របរ និង្ថាន  ំព្តវួបានធានារ៉ា ប់រង្នោយកមម វធីិ Medicare ឬ

នៅនព្កាមកមម វធីិ Meidare ដដេទក់ទង្នៅនឹង្ការសិកាព្សាវព្ជាវដផ្នកព្ាបាេ ដដេបានអនុម័តរ ឿចនហើយ ឬតាមរយៈដផ្នការ។ សែ ិតនៅកន ុង្សាែ នភាព្ដបប

ននេះ ននាេះនឹង្ព្តវួតព្មួវឱ្យ នការអនុញ្ជា តជាមុន។ 

មិន នការធានារ៉ា ប់រង្នៅនេើរបស់របរផ្លទ េ់ខល េននៅកន ុង្បនទប់របស់អនកនៅទីតាំង្អាារ នោយ នរប់បញ្ច ើេទងំ្របស់របរដូចជាទូរស័ព្ទ ឬទូរទសសន៍។ 

F. េិរធ ិរបេ់អនក្ជាេមាជិក្រនន្្នការសនេះ 

កន ុង្នាមជាស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY ននាេះនល្ងកអនក នសិទធិជាក់ល្ងក់។ នល្ងកអនកអាចនព្បើព្បាស់សិទធិទងំ្អស់ននេះបាន នោយាម ន

ការោក់នទសទណឌ ។ នល្ងកអនកក៏អាចនព្បើព្បាស់សិទធិទងំ្អស់ននេះនោយាម នការបាត់បង្់នសវាដងទសំុខភាព្របស់អនកននាេះនទ។ នយើង្នឹង្ព្បាប់នល្ងកអនកអំពី្សិទធិ

របស់អនកយ៉ោ ង្នហាច្ស់នរៀង្រេ់មឿយឆ្ន ំមតង្។ សូមអាននសៀវនៅដណនាំស ជិក សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែមអំព្ីសិទធិរបស់អនក។ សិទធិរបស់អនករប់បញ្ច ើេទងំ្ ប៉ោុដនត

នៅ នរប់បញ្ច ើេនផ្សង្នទៀតចំនពាេះចំណុចដូចខាង្នព្កាម៖ 

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

o ទទឿេបាននសវាដដេធានារ៉ា ប់រង្នោយាម នការព្ព្ៀយបារមាចំនពាេះពូ្ជសាសន៍ ជាតិព្នទ ុ នដើមកំនណើតព្បនទស សាសនា ននទ អាយុ ព្ិការភាព្ដផ្នកផ្ល ើវ

ចិតត ឬរបូរង្កាយ ទំននារផ្ល ើវននទ អតតសញ្ជា ណននទ ព្័ត៌ នអំព្ីដហសន សមតែភាព្បង្់ព្បាក់ ឬសមតែភាព្កន ុង្ការនិយយភាសាអង្់នគៃស 

o ទទឿេបានព័្ត៌ នជាជទព្មង់្នផ្សង្នទៀត (ឧទហរណ៍ អកសរនបាេះពុ្មពធំៗ អការសព្ ប់ជនពិ្ការដននក ឬជាសំនឡង្អូឌីយ៉ោូ ។) 

o ព្តវួ ននសរ ើភាព្នោយមិនទទឿេរង្នូវទព្មង់្ថ្នការឃុំឃំង្រង្កាយ ឬោក់ឱ្យនៅោច់នោយដឡក្មឿយ 

o អនកផ្តេ់នសវាកន ុង្ប ត្ ញ មិនព្តួវនចញវកិកយបព្តឱ្យននាេះនទ 
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H9576_SummaryBenefits2022 

បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 88 
? 
 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបានព័ត្៌មានអំពីការន្ែទេំ៉ុខភាពរបេ់អនក្។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច ើេទងំ្ ព្័ត៌ នអំព្ីការព្ាបាេ និង្ជនព្មើសថ្ន

ការព្ាបាេរបស់អនក។ ព្័ត៌ នននេះ គឿរដតផ្តេ់ជូនកន ុង្ទព្មង់្មឿយ ដដេនល្ងកអនកអាចយេ់បាន។ សិទធិទងំ្ននេះ  នរប់បញ្ច ើេទងំ្ការទទឿេបាន

ព្័ត៌ នអំព្ី៖ 

o ការព្ិព្ណ៌នាអំព្ីនសវានានាដដេនយើង្រ៉ា ប់រង្ 

o រនបៀបទទឿេបាននសវានានា 

o នតើនសវានឹង្ព្តវួចំ្យប៉ោុនាម ន 

o ន ម្ េះអនកផ្តេ់នសវាដងទសំុខភាព្ និង្នាយកព្គប់ព្គង្ការដងទ ំ

 សោក្អនក្មានេិរធ ិស វ ីសេចក្ត ីេសប្មចចិត្តអំពីការន្ែទរំបេ់អនក្ សោយរាប់បញ្ច ូលទខំការបដិសេ សលើការពាបាល។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច ើេទងំ្

សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o នព្ជើសនរ ើសអនកផ្តេ់នសវាដងទបំឋម (CPC) នហើយនល្ងកអនកអាចផ្លៃ ស់បត ើរ  P.P របស់អនកបានព្គប់នព្េកន ុង្នព្េមឿយឆ្ន ំ 

o នព្បើអនកផ្តេ់នសវាដងទសំុខភាព្របស់្សត ីនោយាម នការបញ្ជ ើនបនត។ 

o ទទឿេបាននសវានានា និង្ថាន  ំដដេធានារ៉ា ប់រង្របស់អនកឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស 

o ដឹង្អំពី្ជនព្មើសថ្នការព្ាបាេទងំ្អស់ មិនថាការព្ាបាេននាេះវាចំ្យប៉ោុនាម ន ឬការព្ាបាេននាេះ នការធានារ៉ា ប់រង្ 

o បដិនសធនេើការព្ាបាេ នទេះបីជាការដណនាំរបស់ព្គួនព្ទយមិនយេ់ព្សបក៏នោយ 

o ឈប់នេបថាន  ំ

o សុំនយបេ់ជានេើកទីព្ីរ។ អង្គការ Neighborhood INTEGRITY នឹង្បង្់ថ្ងៃចំ្យថ្នការនៅជឿបនេើកទីពី្ររបស់អនក។ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបានការន្ែទេំ៉ុខភាពសោយទន់សពលសវោ សោយគម នឧបេគគក្ន ញខការរំនាក្់រំនខ ឬឧបេគគន្ ន្ក្រាខកាយក្ន ញខការចូលសប្បើ

ប្បាេ់។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច ើេទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o ទទឿេបានការដងទដំផ្នកនវជ្សា្សតបានទន់នព្េនវល្ង 

o ការចូេ និង្ការនចញព្ីការយិេ័យរបស់អនកផ្តេ់នសវាដងទសំុខភាព្។ ចំណុចននេះ នន័យថា ជនព្ិការាម នឧបសគគកន ុង្ការនចញចូេននាេះនទ នោយ

នារព្នៅតាមចាប់សត ីព្ីជនពិ្ការអានមរកិាំង្។ 

o  នអនកបកដព្បកន ុង្ការជឿយទក់ទង្ជាមឿយនឹង្ព្គួនព្ទយ និង្ដផ្នការសុខភាព្របស់អនក។ 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 85 
? 
 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិររួលបានការន្ែទបំនាា ន់ និខការន្ែទេំសប្ គ្ េះបនាា ន់ សៅសពលន្ដលសោក្អនក្ប្ត្វូការ។ ចំណុចននេះ នន័យថា នល្ងកអនក នសិទធិ

កន ុង្ការ៖ 

o ទទឿេបាននសវាសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ នោយមិនចាំបាច់ទទឿេបានការអនុម័តជាមុននៅកន ុង្នព្េសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ 

o នព្បើអនកផ្តេ់នសវាដងទបំនាទ ន់ ឬអនកផ្តេ់នសវាសនព្ គ្ េះបនាទ ន់ខាង្នព្ៅប ត្ ញ នៅនព្េ នករណីចំាបាច់ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិរក្ាការេមាៃ ត្់ និខភាពឯក្ជន។ ចណំ៉ុ ចទខំសនេះមានរាប់បញ្ច ូលទខំេិរធ ិក្ន ញខការ៖ 

o នសន ើសុំយកឯកសារចាប់ងតចមៃង្អំព្ីកំណត់ព្តាឯកសារនវជ្សា្សដ របស់អនកកន ុង្វធីិមឿយ ដដេនល្ងកអនកអាចយេ់បាន នហើយនសន ើសុំឱ្យនគផ្លៃ ស់បត ើរ ឬដក

តព្មួវកំណត់ព្តាឯកសារឱ្យបានព្តឹមព្តវួ។ 

o រកាព្័ត៌ នអំព្ីសុខភាព្ផ្លទ េ់ខល េនរបស់អនកជាេកេណៈឯកជន។ 

 សោក្អនក្មានេិរធ ិបត ឹខទមទរអំពីសេវាន្ែទ ំឬសេវាន្ដលមានការធានារា៉ា ប់រខរបេ់អនក្។ ចំណុចទងំ្ននេះ នរប់បញ្ច ើេទងំ្សិទធិកន ុង្ការ៖ 

o ោក់ពាកយបត ឹង្ ឬបណត ឹង្សារទុកេទស់នៅនឹង្ព្ឿកនយើង្ ឬអនកផ្តេ់នសវារបស់ព្ឿកនយើង្ 

o នសន ើសុំឱ្យ នសវនាការយុតត ិធម៌ថាន ក់រដឋ  

o ទទឿេបាននហតុផ្េដដេេមអ ិតអំព្ីនហតុផ្េដដេបានបដិនសធចំនពាេះការផ្តេ់នសវានានា 
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បានអនុម័តនៅថ្ងៃទី 8/10/2021 

ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 86 
? 
 

សព្ ប់ព្័ត៌ នបដនែមអំពី្សិទធិរបស់អនក ននាេះនល្ងកអនកអាចអាននសៀវនៅដណនំាស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ ព្បសិននបើនល្ងកអនក ន

សំណឿ រ ននាេះនល្ងកអនកក៏អាចនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។ 

G.  វ ក្ ីោក់្ក្ក្យបណត ឹខ ឬ បណត ឹខឧរធរណ៍អំពីការបដិសេ សលើការ ត្ល់សេវា 

ព្បសិននបើនល្ងកអនក នការតវា៉ា  ឬគិតថាអង្គការ Neighborhood INTEGRITY គឿ រដតធានារ៉ា ប់រង្នៅអវ ើមឿយ ដដេនយើង្បានបដិនសធ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់

អង្គការ Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈនេខ 1-844-812-6896។ លោកអ្នកកក៏អាច ោក់ពាកយបត ឹង្ឧទធរណ៍ ចំនពាេះនសចកត ីសនព្មចចិតតរបស់នយើង្ខំុ្បាន
ផ្ង្ដដរ។ 

សព្ ក់ការសាកសឿ រអំពី្ការតវា៉ា  និង្បណត ឹង្ឧទធរណ៍ នល្ងកអនកអាចអានជំពូ្កទី  8 ថ្ននសៀវនៅដណនាំស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY។ នល្ងក

អនកអាចនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY បានផ្ង្ដដរ។ 

នល្ងកអនកអាចនផ្ញើសំបុព្តអំពី្បណត ឹង្សារទុកេជាល្ងយេកេណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Grievance & Appeals 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើទូរសារនូវបណត ឹង្សារទុកេជាល្ងយេកេណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់នេខ៖ 1-401-709-7005 

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមថ្ព្បសណីយ៍នូវបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្នកឥរយិបទ និង្នវជ្សា្សតជាល្ងយេកេណ៍អកសររបស់អនកនៅកាន់៖ 

 Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Grievance & Appeals 

910 Douglas Pike 
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Smithfield, RI 02917  

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមទូរសារអំពី្បណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្សុខភាព្ដផ្នកឥរយិបទ និង្នវជ្សា្សតជាល្ងយេកេណ៍អកសរនៅកាន់នេខ 1-401-709-7005 

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមសំបុព្តអំព្ីបណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្នក D (ថាន  ំននវជ្បញ្្ជ) ជាល្ងយេកេណ៍អកសរនៅកាន់៖  

CVS Caremark 

Part D Appeals and Exceptions 

PO BOX 52000 MC109 

Phoenix, AZ 85072-2000 

 នល្ងកអនកអាចនផ្ញើតាមទូរសារអំពី្បណត ឹង្ឧទធរណ៍ទក់ទង្នឹង្ដផ្នក D (ថាន  ំននវជ្បញ្្ជ) ជាល្ងយេកេណ៍អកសរនៅកាន់នេខ៖1-855-633-7673  

 នដើមបីនសន ើសុំការបង់្ព្បាក់សង្វញិសព្ ប់ថាន ដំដេ ននវជ្បញ្្ជដផ្នក  D ដដេនល្ងកអនកបានចំ្យនោយខល េនឯង្ សូមនផ្ញើតាមសំបុព្ត ឬនផ្ញើតាមទូរសារនូវ

 វកិកយបព្តងតចមៃង្ និង្ឯកសារនវជ្បញ្្ជដដេពាក់ព្័នធ នផ្សង្នទៀតនៅកាន់៖  

CVS Caremark 

Part D Appeals and Exceptions 

PO BOX 52066 

Phoenix, AZ 85072-2066 

នេខទូរសារ៖ 1-855-230-5549 
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ប្បេិនសបើសោក្អនក្មានេំណួរ សូមនៅទូរស័ព្ទនៅកាន់អង្គការ  rTIRIEdNIddo irebhgieN តាមរយៈនេខ  1-888-818-6896 និង្  eeN 711  ពីន ៉ោ ង្  8 

ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  8 ល្ងៃ ច ចាប់ព្ីថ្ងៃចនទ  - សុព្ក ពីន ៉ោ ង្  8 ព្ព្ឹក ដេ់ន ៉ោ ង្  18 ថ្ងៃព្តង្់នៅថ្ងៃនៅរ៍។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្ងៃ។ េប្មាប់ព័ត្៌មានបន្នែម សូម

ចូេនៅកាន់នគហទំព័្រ  III/GITNI/dNR.irebhgieN ។ 88 
? 
 

H. សត្ើសោក្អនក្ប្ត្វូស វ ីោ ខសម ច ប្បេិនសបើសោក្អនក្េខែ័យពីការលួចបនល ំ? 

អនកជំនាញ និង្អង្គការដងទសំុខភាព្ភាគនព្ចើន ដដេផ្តេ់នសវា គឺ នភាព្នសាម េះព្តង្់។ ដតគឿរឱ្យនសាកសាត យ ក៏អាច នមនុសសខៃ េះមិន ននសាម េះព្តង្់ផ្ង្ដដរ។ 

ព្បសិននបើនល្ងកអនកគិតថា  នព្គួនព្ទយ មនទ ីរនព្ទយ ឬឱ្សងសាែ ននផ្សង្នទៀតកំពុ្ង្ដតនធវ ើអវ ើមឿយខុស ននាេះសូមទក់ទង្មកកាន់នយើង្ខំុ្។ 

 សូមនៅទូរស័ព្ទមកកាន់នសវាបនព្មើស ជិករបស់អង្គការ Neighborhood INTEGRITY ។ នេខទូរស័ព្ទ គឺ ននៅនេើព្កបនសៀវនៅសនង្េបននេះផ្ង្ដដរ។ 

 ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់កមម វធីិ Medicare តាមរយៈនេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   អ្នក្ទរបើ TTY គួរផរទៅទូរស័ពាទៅកាន់ទេខ 1-877-486-2048 

44។ នល្ងកអនកអាចនៅមកនៅកាន់នេខទូរស័ព្ទទងំ្ននេះ គឺឥតគិតថ្ងៃនឹង្បាន  24 ន ៉ោ ង្កន ុង្មឿយថ្ងៃ  b ថ្ងៃកន ុង្មឿយសបាត ហ៍។ 

 ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney នដើមបីរបាយការណ៍អំពី្ការេឿចបនៃ ំកមម វធីិ Medicaid ការបំពាននេើអនកជំងឺ្ ឬការនធវស

ព្បដហសនេើអនកជំងឺ្ ឬការបដង្វរឱសែពីអ្នក្ជាំងឺោន ក្់ទៅឲ្យអ្នក្ជាំងឺោន ក្់ទទៀរ អាចទក់ទង្បានតាមរយៈនេខ 1-401- 222-2556 ឬ1-401-274-4400 នេខបញ្ច នូបនត  

2269 

    ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដខសទូរស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ពី្ការេឿចបនៃ រំបស់ Rhode Island Department of Human Services,DHS) សព្ ប់រយការណ៍សតីអ្ាំពី   
CCAP, SNAP, RI Works និង GPA តាមលេខ 1-401-415-8300 

 

   ឬ នៅទូរស័ព្ទនៅកាន់ដខសទូរស័ព្ទទន់នហតុការណ៍ពី្ការព្បព្ពឹ្តត ិតាមចាប់របស់អង្គការ Neighborhood តាមនេខ 1-888-579-1551។ 


