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គឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។  
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គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY Medicare-Medicaid Plan ផ្ដេ់ជូនបោយ  
គបប្មាង Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island  

បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូ រប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 

បសចកដីបផ្ដើម 

រចចុរបននអ្នកបានចុេះប ម្ េះជាសមាជិកររស់អ្ងគការ Neighborhood INTEGRITY ។ បៅឆ្ន ំបប្កាយ 
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បដើមបីទទួេបានព័្រ៌មានរន្នែមអំ្ពី្ថ្ងៃចំណាយ អ្រែប្របោជន៍ ឬវធិានន្ទន្ទ 
សូមពិ្និរយបមើេបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ន្ដេមានបៅបេើបគហទំព័្រររស់បយើងតាមរយៈ 
www.nhpri.org/INTEGRITY។  កយគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្ន កយមានតាម
េំោរ់អ្កខរប្កមកនុងជំពូ្កចុងបប្កាយថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក។ 
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A.ការរដិបស្មិនទទួេខុសប្រវូ 

❖   គបប្មាង Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island 
គឺជាគបប្មាងសុខភាព្មួយន្ដេចុេះកិចចសនាទំងជាមួយនឹង Medicare និង Rhode Island Medicaid 
បដើមបីផ្តេ់អ្រែប្របោជន៍ររស់កមមវ ិ្ ីទំងពី្របនេះបៅដេ់អ្នកចុេះប ម្ េះ។ 

❖   ព័្រ៌មានបនេះមិនន្មនជារញ្ជ ីបព្ញបេញបន្ទេះបទ។ ព័្រ៌មានអំ្ពី្អ្រែប្របោជន៍ 
គឺជាបសចកតីសបងខររ៉ោុបណាណ េះ មិនបានបរៀរររ់បព្ញបេញអំ្ពី្អ្រែប្របោជន៍ទំងស្សុងបន្ទេះបទ។ 
សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមទក់ទងគបប្មាង ឬអានបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក។ 

❖   អ្រែប្របោជន៍ ក៏ដូចជារញ្ជ ីឱ្សងន្ដេមានការធាន្ទរ៉ោរ់រង និង/ឬរណាត ញឱ្សងសាែ ន និងអ្នក 
ផ្តេ់បសវាអាចផ្លៃ ស់រតូរបព្ញមួយឆ្ន ំ។ បយើងនឹងបផ្ញើបសចកដីជូនដំណឹងបៅអ្នកមុនបព្េបយើងប្វើការ
ផ្លៃ ស់រតូរន្ដេរ៉ោេះ េ់ដេ់អ្នក។ 

❖   ប្រសិនបរើអ្នកទទួេបាន ឬមានសិទធិទទួេបានបសវា និងជំនួយរយៈបព្េន្វង (LTSS) 
អ្នកប្រន្ហេជាប្រូវរង់ថ្ងៃចំណាយបេើបសវាទំងបនេះមួយន្ផ្នក។ 
ចំនួនទឹកប្បាក់បនេះប្រូវបានកំណរ់បោយកមមវ ិ្ ី Rhode Island Medicaid។ 

  

B. ការពិ្និរយបឡើងវញិបៅបេើការធាន្ទរ៉ោរ់រង Medicare និង Medicaid 
ររស់អ្នកសប្មារ់ឆ្ន ំបប្កាយ 

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់កនុងការប្ររួពិ្និរយការធាន្ទរ៉ោរ់រងររស់អ្នកឥឡូវបនេះ បដើមបីប្បាកដថ្ 
វានឹងបៅន្ររំបព្ញរប្មូវការររស់អ្នកបៅឆ្ន ំបប្កាយ។ 
ប្រសិនបរើការធាន្ទរ៉ោរ់រងររស់អ្នកមិនរំបព្ញតាមរប្មូវការររស់អ្នកបទ 
បន្ទេះបល្ងកអ្នកប្រន្ហេជាអាចចកបចញពី្គបប្មាង។ សូមបមើេ ន្ផ្នក G2 សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម។ 
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ប្រសិនបរើអ្នកដកខៃួនបចញពី្គបប្មាងររស់បយើងខញុំ អ្នកនឹងបៅន្រសែិរកនុងកមមវ ិ្ ីថ្នគបប្មាង Medicare 
និង Medicaid ដន្ដេ ដររណាអ្នកមានសិទធិទទួេបាន។ 

• អ្នកនឹងមានជបប្មើសអំ្ពី្របរៀរទទួេបានអ្រែប្របោជន៍ Medicare ររស់អ្នក។(សូមបមើេទំព័្រ 9)។ 

• បល្ងកអ្នកនឹងប្រូវចុេះប ម្ េះបៅកនុងថ្ងៃសប្មារ់បសវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, FFS) 
សប្មារ់បសវា Medicaid ររស់បល្ងកអ្នក។ បសវា Medicaid ររស់បល្ងកអ្នកមានររ់រញ្ចូ េទំងបសវា 
និងជំនួយរយៈបព្េន្វង (long-term services and supports, LTSS) 
(ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកទទួេបានសិទធិ) និងការន្ងទំសុខភាព្ន្ផ្នកអាករបកិរោិ។ 

• បល្ងកអ្នកនឹងទទួេបានការ ID សមាជិកងមី។ 
បល្ងកអ្នកក៏នឹងទទួេបានព័្រ៌មានអំ្ពី្អ្នកផ្តេ់បសវា 
និងឱ្សងសាែ នន្ទន្ទបៅកនុងរណាត ញររស់ពួ្កបយើងន្ដរ។ ឯកសារចារ់ចមៃងថ្ន 
បសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក (ភសដុតាងថ្នការធាន្ទរ៉ោរ់រង) 
គឺន្រងន្រអាចរកបានបៅបេើបគហទំព័្រររស់ពួ្កបយើងជានិចចគឺ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 
បល្ងកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទបៅកាន់បសវារបប្មើសមាជិកតាមរយៈបេខ 1-844-812-6896 
បដើមបីបសនើសំុបយើងខញុំ ឱ្យបផ្ញើបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិកតាមថ្ប្រសណីយ៍ជូនបៅបល្ងកអ្នក។ 

http://www.nhpri.org/integrity
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B1. ប្រភព្ព័្រ៌មានរន្នែម 

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

are available to you. Call Member Services at 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 a 12 pm no sábado.  

Nas tardes de sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar 

uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação  

é gratuita. 

• សូមយកចិរតទុកោក់៖ ប្រសិនបរើអ្នកនិោយភាសាន្ខមរ 
មានបសវាកមមជំនួយន្ផ្នកភាសាបោយមិនគិរថ្ងៃសប្មារ់អ្នក។ 
សូមទូរស័ព្ទបៅបសវាសមាជិកតាមរយៈបេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) 

ចរ់ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្កដេ់ 8 យរ់ថ្ងាចនទ - សុប្ក បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្កដេ់  

12 យរ់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅបរៀងរេ់របសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ 
និងថ្ងាឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រវូបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ 
ការបៅររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់។ 
ការទូរស័ព្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។ 

• បល្ងកអ្នកអាចទទួេបាន 
បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំបោយឥរគិរថ្ងៃជាទប្មង់បផ្េងបទៀរ 
ដូចជាអ្កេរបបាេះពុ្មព្ ំៗ អ្កេរសប្មារ់ជនពិ្ការន្ភនក ឬជាសំបឡង។ 
សូមទូរសព្ទបៅន្ផ្នកបសវារបប្មើសមាជិកតាមរយៈបេខ 1-844-812-6896 បមា៉ោង  
8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ចរ់ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង  
12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ 
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ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ ។ 
អ្នកបប្រើ TTY គួរន្រទូរសព្ទបៅបេខ 711។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ 

• បល្ងកអ្នកអាចបសនើសំុយកឯកសារបនេះបាន 
និងឯកសារន្ទន្ទបៅបព្េអ្ន្ទគរជាភាសាន្ដេបល្ងកអ្នកចង់បាន 
និង/ឬទប្មង់បផ្េងបទៀរតាមរយៈការបៅទូរសព្ទបៅកាន់ន្ផ្នកបសវារបប្មើសមាជិក
។ បនេះប្រូវបានបគបៅថ្ “ការបសនើសំុជាអ្ចិថ្្នតយ៍”។ 
បសវារបប្មើសមាជិកនឹងចងប្កងការបសនើសំុជាអ្ចិថ្្នតយ៍ររស់អ្នកបនេះជាឯកសារ
បៅកនុងកំណរ់ប្តាឯកសារសមាជិក 
ដូបចនេះបល្ងកអ្នកអាចទទួេបានឯកសារន្ទបព្េឥឡូវបនេះ 
និងបៅបព្េអ្ន្ទគរជាភាសា និង/ឬជាទប្មង់ន្ដេបល្ងកអ្នកចង់បាន។ 
បល្ងកអ្នកអាចរតូរ ឬេុរការបសនើសំុជាអ្ចិថ្្នតយ៍ររស់អ្នក បៅបព្េណាមួយក៏បាន 
តាមរយៈការបៅទូរសព្ទមកន្ផ្នកបសវារបប្មើសមាជិក។ 
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រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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B2. ព័្រ៌មានអំ្ពី្ Neighborhood INTEGRITY 
• គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan) គឺជាគបប្មាងសុខភាព្ 

ន្ដេចុេះកិចចសនាជាមួយនឹងទំងកមមវ ិ្ ី Medicare និងកមមវ ិ្ ី Rhode Island Medicaid 
បដើមបីផ្តេ់អ្រែប្របោជន៍ពី្កមមវ ិ្ ីទំងពី្របនេះដេ់អ្នកចុេះប ម្ េះបប្រើប្បាស់។ 

• ការធាន្ទរ៉ោរ់រងបៅបប្កាមគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY គឺជាការធាន្ទរ៉ោរ់រង 
សុខភាព្ន្ដេមានេកខណៈប្គរ់ប្គន់ ន្ដេបគបៅថ្ 
“ការធាន្ទរ៉ោរ់រងសំខាន់កប្មិរអ្របររមា”។ 
វារំបព្ញបានតាមេកខខណឌ រប្មូវថ្នទំនួេខុសប្រូវ 
ន្ដេរមួចំន្ណកគន ជាេកខណៈរុគគេថ្នចារ់ការការ រអ្នកជំងឺ 
និងការន្ងទំន្ដេមានរថ្មៃសមរមយ (Affordable Care Act’s, ACA)។ 
សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រប្កសួងបសវារដឋករ (Internal Revenue Service, IRS) 
ន្ដេមានអាសយោឋ ន http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-
Familiesសប្មារ់ព័្រ៌មានអំ្ពី្េកខខណឌ រប្មូវថ្នទំនួេខុសប្រវូ 
ន្ដេរមួចំន្ណកគន ជាេកខណៈរុគគេ។ 

• គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY ប្រូវបានផ្ដេ់ជូនបោយគបប្មាង 
Neighborhood Health Plan ថ្ន Rhode Island។ បៅបព្េន្ដេ 
បសចកដីជូនដំណឹងប្រចំឆ្ន ំអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រតូ របនេះ សរបសរថ្ “បយើង” “ពួ្កបយើង” ឬ 
“ររស់បយើង”  កយបនេះសំបៅបេើ គបប្មាង Neighborhood Health Plan ថ្ន  
Rhode Island ។ បៅបព្េន្ដេនិោយថ្ “គបប្មាង” ឬ “គបប្មាងររស់ពួ្កបយើង” 
 កយបនេះមានន័យថ្ គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY ។ 

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


បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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B3. ចំណុចសំខាន់ៗ ន្ដេប្រវូប្វើ 

• ពិ្និរយថ្បរើមានការផ្លៃ ស់រតូរណាមួយចំប េះអ្រែប្របោជន៍ររស់ពួ្កបយើងន្ដេអា
ចរ៉ោេះ េ់ដេ់បល្ងកអ្នក ឬោ៉ោងណា។ 

o បរើមានការផ្លៃ ស់រដូរណាមួយន្ដេរ៉ោេះ េ់ដេ់បសវាន្ដេអ្នកបប្រើប្បាស់ន្ដរឬបទ? 

o វាជាបរឿងសំខាន់កនុងការពិ្និរយបឡើងវញិបេើការផ្លៃ ស់រតូរអ្រែប្របោជន៍ 
បដើមបីធាន្ទឱ្យប្បាកដថ្ 
ការផ្លៃ ស់រតូរទំងបន្ទេះគឺប្រវូសប្មារ់បល្ងកអ្នកបៅឆ្ន ំបប្កាយ។ 

o សូមពិ្និរយបមើេន្ផ្នក D1 សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែមអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រតូរអ្រែប្របោជន៍ 
ចំប េះគបប្មាងររស់ពួ្កបយើង។ 

• សូមពិ្និរយបមើេថ្បរើមានការផ្លៃ ស់រតូរណាមួយចំប េះការធាន្ទរ៉ោ រ់រងបេើថ្ន ំមានបវ
ជជរញ្ជជ ររស់ពួ្កបយើងន្ដេអាចរ៉ោេះ េ់ដេ់បល្ងកអ្នក ឬោ៉ោងណា។ 

o បរើថ្ន ំររស់អ្នកនឹងប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រងន្ដរឬបទ? 
បរើមានកប្មិរខុសៗគន ន្ដរឬបទ? 
បរើបល្ងកអ្នកអាចបៅរនតបប្រើប្បាស់ឱ្សងសាែ នដន្ដេបានន្ដរឬបទ? 

o វាជាបរឿងសំខាន់កនុងការពិ្និរយបឡើងវញិបេើការផ្លៃ ស់រតូរ 
បដើមបីធាន្ទឱ្យប្បាកដថ្ 
ការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្ន ំររស់ពួ្កបយើងគឺប្រូវសប្មារ់បល្ងកអ្នកបៅឆ្ន ំបប្កាយ។ 

o សូមបមើេន្ផ្នក D2 
សប្មារ់ព័្រ៌មានអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រតូរចំប េះការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្ន ំររស់ពួ្កបយើង។ 

• សូមពិ្និរយបមើេថ្បរើអ្នកផ្តេ់បសវា 
និងឱ្សងសាែ នររស់អ្នកនឹងសែិរកនុងរណាត ញររស់ពួ្កបយើងបៅឆ្ន ំបប្កាយឬោ៉ោងណា។ 

o បរើអ្នកផ្តេ់បសវាររស់អ្នក 
ររ់រញ្ចូ េទំងអ្នកឯកបទសន្ដេបល្ងកអ្នកន្រងន្របៅជួរជាប្រចំបៅកនុងរ



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
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ណាដ ញររស់ពួ្កបយើងន្ដរឬបទ? 
បរើចំប េះឱ្សងសាែ នររស់អ្នកោ៉ោងដូចបមតចន្ដរ? ចុេះមនទីរបព្ទយ 
ឬអ្នកផ្ដេ់បសវាដថ្ទបទៀរន្ដេអ្នកបប្រើប្បាស់ោ៉ោងដូចបមតចន្ដរ? 

o សូមពិ្និរយបមើេន្ផ្នក C សប្មារ់ព័្រ៌មានអំ្ពី្ រញ្ជ ីប ម្ េះអ្នកផ្ដេ់បសវា និង 
ឱ្សងសាែ នររស់ពួ្កបយើង។ 

• គិរអំ្ពី្ការចំណាយទូបៅររស់អ្នកបៅកនុងគបប្មាង។ 
o បរើថ្ងៃចំណាយសររុប្ៀរនឹងជបប្មើសការធាន្ទរ៉ោរ់រងបផ្េងដថ្ទោ៉ោងដូចបមតច? 

• សូមគិរថ្បរើបល្ងកអ្នករកីរយនឹងគបប្មាងររស់ពួ្កបយើងឬោ៉ោងណា។ 

 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 
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រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកសបប្មចចិរតរនតបៅជាមួ
យនឹងគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY៖ 

ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកសបប្មចចិរតចកបចញ
ពី្គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY៖ 

ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកចង់បៅរនតជាមួយនឹងបយើង
បៅឆ្ន ំបប្កាយ បន្ទេះវាងាយស្សួេបទ 
គឺបល្ងកអ្នកមិនចំបាច់ប្វើអ្វីបទ។ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមិនប្វើការផ្លៃ ស់រតូរ 
បន្ទេះបល្ងកអ្នកនឹងរនតចុេះប ម្ េះកនុងគបប្មាងររស់
ពួ្កបយើងបោយសវ័យប្រវរិត។ 

ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកសបប្មចចិរតថ្ 
ការធាន្ទរ៉ោរ់រង 
បផ្េងដថ្ទបទៀរនឹងរំបព្ញរប្មូវការររស់អ្ន
កបានេអជាង 
បន្ទេះបល្ងកអ្នកអាចចកបចញពី្គបប្មាងររ
ស់ពួ្កបយើងបាន (សូមបមើេន្ផ្នក E3 
សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម)។ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកចកបចញពី្គបប្មាងររ
ស់ពួ្កបយើង 
បន្ទេះការធាន្ទរ៉ោរ់រងងមីររស់អ្នកនឹងចរ់គិរ
បៅថ្ងាទីមួយថ្នន្ខរន្ទទ រ់។ សូមបមើេន្ផ្នក 
E3 ទំព័្រទី 10 
បដើមបីសិការន្នែមអំ្ពី្ជបប្មើសបផ្េង 
ៗររស់អ្នក។ 

 
  

C. ការផ្លៃ ស់រតូររណាត ញអ្នកផ្តេ់បសវា និងឱ្សងសាែ ន 
បយើងមិនបានប្វើការផ្លៃ ស់រតូរណាមួយបៅបេើរណាត ញអ្នកផ្តេ់បសវា 
និងឱ្សងសាែ នររស់ពួ្កបយើងបៅឆ្ន ំបប្កាយបទ។ 

បទេះជាោ៉ោងណា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ 
ន្ដេបល្ងកអ្នកប្រូវដឹងថ្បយើងក៏អាចផ្លៃ ស់រតូររណាត ញររស់ពួ្កបយើងបៅកនុងអំ្ឡុងឆ្ន ំផ្ងន្ដរ។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ប្រសិនបរើអ្នកផ្តេ់បសវាចកបចញពី្គបប្មាង បន្ទេះបល្ងកអ្នកមានសិទិធ និងការការ រជាក់ល្ងក់។ 
ចំប េះព័្រ៌មានរន្នែម សូមបមើេ ជំពូ្កទី 3 កនុងបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ររស់អ្នក។ 
  

D. ការផ្លៃ ស់រតូរអ្រែប្របោជន៍សប្មារ់ឆ្ន ំបប្កាយ 
D1. ការផ្លៃ ស់រតូរអ្រែប្របោជន៍ សប្មារ់បសវាន្ងទំសុខភាព្ 
បយើងកំពុ្ងផ្លៃ ស់រតូរការធាន្ទរ៉ោរ់រងររស់ពួ្កបយើងសប្មារ់បសវាន្ងទំសុខភាព្ជាក់ល្ងក់បៅឆ្ន ំ 
បប្កាយ។ តារងខាងបប្កាមបនេះបរៀរររ់អំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរទំងបនេះ។ 

 2022 (ឆ្ន ំបនេះ) 2023 (ឆ្ន ំបប្កាយ) 

ប្រព័្នធប្ៃើយររនឹងភាព្អាសនន
ផ្លទ េ់ខៃួន (PERS) 

PERS 
ប្រូវបានោក់កប្មិរចំប េះអ្នកចុេះ
ប ម្ េះន្ដេរំបព្ញតាមេកខណៈវនិិ
ចឆយថ្នសិទធិទទួេបាន បសវា 
និងជំនួយរយៈបព្េន្វង (LTSS) 
ររស់ 
ការោិេ័យប្ររិររតិថ្នសុខភាព្ 
និងបសវាមនុសេជារិ (EOHHS)។ 

សិទធិទទួេបានររស់ EOHHS 
LTSS 
មិនរប្មូវឱ្យទទួេបានប្រព័្នធ
ប្ៃើយរររន្ទទ ន់ផ្លទ េ់ខៃួនបន្ទេះ
បទ។ 

បសវាព្ាបាេជំងឺបោយការអ្
នុវរតវជិាជ ជីវៈសប្មារ់អ្នកជំងឺមិន
សប្មាកព្ាបាេ 

រប្មវូឱ្យមានការអ្នុញ្ជា រ។ 

គបប្មាងនឹងរ៉ោ រ់រងបេើការបៅជួរររ
ស់អ្នកជំងឺមិនសប្មាកព្ាបាេសររុ
ចំនួន 24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេអ្នកជំងឺ
បោយការអ្នុវរតវជិាជ ជីវៈ។ 

មិនរប្មវូឱ្យមានការអ្នុញ្ជា រ
បទ។ 

គបប្មាងនឹងរ៉ោ រ់រងបេើការបៅជួ
រររស់អ្នកជំងឺមិនសប្មាកព្ា
បាេសររុចំនួន 24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេអ្នក
ជំងឺបោយការអ្នុវរតវជិាជ ជីវៈ។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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 2022 (ឆ្ន ំបនេះ) 2023 (ឆ្ន ំបប្កាយ) 

បសវាព្ាបាេជំងឺរងកាយ 
និងការនិោយសប្មារ់អ្នកជំងឺ
មិនសាន ក់ព្ាបាេ 

រប្មវូឱ្យមានការអ្នុញ្ជា រ។ 

គបប្មាងនឹងរ៉ោ រ់រងបេើការបៅជួរររ
ស់អ្នក
ជំងឺមិនសប្មាកព្ាបាេសររុចំនួន 
24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេបោយច
េន្ទ និងការបៅជួរររស់អ្នក
ជំងឺមិនសប្មាកព្ាបាេសររុចំនួន 
24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេបោយការ
និោយ។ 

មិនរប្មវូឱ្យមានការអ្នុញ្ជា រ
បទ។ 

គបប្មាងនឹងរ៉ោ រ់រងបេើការបៅជួ
រររស់អ្នក
ជំងឺមិនសប្មាកព្ាបាេសររុ
ចំនួន 24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេបោ
យចេន្ទ 
និងការបៅជួរររស់អ្នក
ជំងឺមិនសប្មាកព្ាបាេសររុ
ចំនួន 24 
បេើកសប្មារ់ការព្ាបាេបោ
យការនិោយ។ 

 
 
 
D2. ការផ្លៃ ស់រតូរចំប េះការធាន្ទរ៉ោ រ់រងថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ  
ការផ្លៃ ស់រតូរចំប េះរញ្ជ ីថ្ន  ំ

រញ្ជ ីថ្ន ំន្ដេបានធាន្ទរ៉ោរ់រងន្ដេបានប្វើរចចុរបននភាព្មានបៅបេើបគហទំព័្រររស់ពួ្កបយើងគឺ 
www.nhpri.org/INTEGRITY។ បល្ងកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទបៅកាន់បសវារបប្មើសមាជិកបេខទូរសព្ទ  
1-844-812-6896 សប្មារ់ព័្រ៌មានថ្ន ំន្ដេបានប្វើរចចុរបននភាព្ ឬសាកសួរមកពួ្កបយើង 
បដើមបីឱ្យបផ្ញើរញ្ជ ីថ្ន ំន្ដេមានការធាន្ទរ៉ោរ់រងបៅតាមថ្ប្រសណីយ៍ជូនបៅបល្ងកអ្នក។ 

http://www.nhpri.org/integrity


បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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បយើងបានផ្លៃ ស់រតូររញ្ជ ីថ្ន ំររស់ពួ្កបយើង ន្ដេររ់រញ្ចូ េទំងការផ្លៃ ស់រតូរថ្ន ំន្ដេបយើងធាន្ទរ៉ោរ់រង 
និងការផ្លៃ ស់រតូរចំប េះការោក់កំហិរបេើការធាន្ទរ៉ោរ់រងររស់ពួ្កបយើងចំប េះថ្ន ំជាក់ល្ងក់មួយចំនួន។ 

សូមពិ្និរយរញ្ជ ីថ្ន ំ បដើមបធីាន្ទឱ្យប្បាកដថ្ថ្ន ំររស់អ្នកនឹងប្រវូបានធាន្ទរ៉ោរ់រងបៅឆ្ន ំបប្កាយ 
និងបដើមបដឹីងថ្បរើ នឹងមានការោក់កំហិរ ឬោ៉ោងណា។ 

ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នករងផ្េរ៉ោេះ េ់បោយសារន្រការផ្លៃ ស់រតូរការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្ន ំ 
បយើងសូមបេើកទឹកចិរតបល្ងកអ្នកឱ្យ៖ 

• ប្វើការជាមួយនឹងអ្នកផ្ដេ់បសវាររស់បល្ងកអ្នក (ឬអ្នកបចញបវជជរញ្ជជ បផ្េងបទៀរ) 
បដើមបីន្សវងរកថ្ន ំបផ្េងន្ដេបយើងរ៉ោ រ់រង។ 

o បល្ងកអ្នកអាចបៅទូរសព្ទមកន្ផ្នកបសវារបប្មើសមាជិកតាមបេខ 1-844-812-6896 
បដើមបីបសនើសំុរញ្ជ ីថ្ន ំ ន្ដេប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រងសប្មារ់ព្ាបាេសាែ នភាព្ជំងឺដូចគន ។ 

o រញ្ជ ីបនេះអាចជួយអ្នកផ្តេ់បសវាររស់អ្នកឱ្យន្សវងរកថ្ន ំន្ដេប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រង 
ន្ដេអាចមានប្រសិទិធភាព្ចំប េះអ្នក។ 

• ប្វើការជាមួយនឹងអ្នកផ្ដេ់បសវាររស់បល្ងកអ្នក (ឬអ្នកបចញបវជជរញ្ជជ បផ្េងបទៀរ) 
បហើយបសនើសំុគបប្មាង បដើមបីប្វើការបេើកន្េងបដើមបរី៉ោ រ់រងថ្ន ំ។ 

o បល្ងកអ្នកអាចបសនើសំុករណីបេើកន្េងឱ្យបានមុនឆ្ន ំបប្កាយ 
បហើយបយើងនឹងប្ៃើយររការបសនើសំុររស់អ្នកកនុងរយៈបព្េ 72 បមា៉ោង 
រន្ទទ រ់ពី្បយើងទទួេបានការបសនើសំុររស់បល្ងកអ្នក 
(ឬរបាយការណ៍គំប្ទររស់អ្នកបចញបវជជរញ្ជជ ររស់អ្នក)។ 

o បដើមបីន្សវងយេ់ចំប េះអ្វី ន្ដេបល្ងកអ្នកប្រូវន្រប្វើបដើមបីបសនើសំុករណីបេើកន្េង 
សូមបមើេ ជំពូ្កទី 9 ថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ឆ្ន ំ 2023 
ឬបៅទូរសព្ទបៅកាន់បសវារបប្មើសមាជិកតាមរយៈបេខទូរសព្ទ 1-844-812-6896។ 

o ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកប្រូវការជំនួយកនុងការបសនើសំុករណីបេើកន្េង 
បល្ងកអ្នកអាចទក់ទងបៅន្ផ្នកបសវារបប្មើអ្រិងិជន។ សូមបមើេ ជំពូ្កទី 2 និង 
ជំពូ្កទី 3 ថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក 
បដើមបីន្សវងយេ់រន្នែមអំ្ពី្របរៀរទក់ទងបៅកាន់អ្នកប្គរ់ប្គងការន្ងទំររស់អ្នក។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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• បសនើសំុគបប្មាងធាន្ទរ៉ោរ់រងបេើការផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំរបណាត េះអាសនន។ 

o កនុងសាែ នភាព្ខៃេះ បយើងនឹងធាន្ទរ៉ោរ់រងបៅបេើការផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំជារបណាដ េះអាសននកនុង 
រយៈបព្េ 90 ថ្ងាដំរូងថ្នឆ្ន ំតាមប្ររិទិន។ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់របណាត េះអាសននបនេះនឹងមានរយៈបព្េរហូរ ដេ់៖ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េ 30 ថ្ងា
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមិនរស់បៅកនុងមណឌ េន្ងទំរយ:បព្េយូរ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េ 31 ថ្ងាប្រសិនបរើបល្ងកអ្នករស់បៅកនុងមណឌ េន្ងទំរយៈ 
បព្េយូរ និង 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េ 90 ថ្ងាសប្មារ់ថ្ន ំន្ដេប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រងបោយ 
Medicaid។ 

o (បដើមបនី្សវងយេ់រន្នែមបទៀរថ្បរើបព្េណាបល្ងកអ្នកអាចទទួេបានការផ្គរ់ផ្គង់
របណាត េះអាសនន និងរបរៀរបសនើសំុជំនួយ សូមបមើេ ជំពូ្កទី  
5 ថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិកររស់អ្នក។) 

o បៅបព្េបល្ងកអ្នកទទួេបានបសវាផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំរបណាត េះអាសនន 
បន្ទេះបល្ងកអ្នកគួរន្រនិោយជាមួយអ្នកផ្តេ់បសវាររស់អ្នក 
បដើមបីប្វើការសបប្មចចិរតថ្បរើនឹងប្រូវប្វើអ្វីខៃេះ បៅបព្េបល្ងកអ្នកអ្ស់ការ
ផ្គរ់ផ្គង់ជារបណាត េះអាសននបនេះ។ បល្ងកអ្នកក៏អាចរតូរបៅថ្ន ំបផ្េង 
ន្ដេរ៉ោរ់រងបោយគបប្មាង ឬបសនើសំុករណីបេើកន្េងពី្គបប្មាងសប្មារ់បល្ងកអ្នក 
និងឱ្យប្វើការរ៉ោ រ់រងបៅបេើថ្ន ំន្ទបព្េរចចុរបននររស់អ្នក។ 

ការផ្លៃ ស់រដូរថ្ងៃចំណាយបៅបេើថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ  

គម នការផ្លៃ ស់រតូរចំប េះអ្រែប្របោជន៍ ឬចំនួនប្បាក់ន្ដេអ្នករង់បេើថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ កនុងឆ្ន ំ 2023 បទ។ 
សូមអានព័្រ៌មានរន្នែមខាងបប្កាមអំ្ពី្ការធាន្ទរ៉ោរ់រងបេើថ្ងៃថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ ររស់អ្នក។ 

តារងខាងបប្កាមរងាា ញពី្ថ្ងៃចំណាយររស់អ្នកសប្មារ់ថ្ន ំកនុងកប្មិរថ្ន ក់នីមួយៗថ្នថ្ន ំទំង  
3 កប្មិរររស់បយើង។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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 2022 (ឆ្ន ំបនេះ) 2023 (ឆ្ន ំបប្កាយ) 

ថ្ន ំកនុងកប្មិរទី 1 

(ថ្ន ំទូបៅ) 

ថ្ងៃចំណាយសប្មារ់ការផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំ
កនុងកប្មិរទី 1 ន្ដេទទួេពី្  
ឱ្សងសាែ នកនុងរណាត ញ 
សប្មារ់រយៈបព្េមួយន្ខ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មា
រ់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ 
(30 ថ្ងា) គឺ $0 
កនុងមួយបវជជរញ្ជជ ។ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មារ់
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ  
(30 ថ្ងា) គឺ $0 កនុងមួយ 
បវជជរញ្ជជ ។ 

ថ្ន ំកនុងកប្មិរទី 2 

(ថ្ន ំន្ដេមានយីបោ) 

ថ្ងៃចំណាយសប្មារ់ការផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំ
កនុងកប្មិរទី 2 ន្ដេទទួេពី្ 
ឱ្សងសាែ នកនុងរណាត ញ 
សប្មារ់រយៈបព្េមួយន្ខ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មា
រ់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ 
(30 ថ្ងា) គឺ $0 
កនុងមួយបវជជរញ្ជជ ។ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មារ់
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ  
(30 ថ្ងា) គឺ $0 កនុងមួយបវជជរញ្ជជ ។ 

ថ្ន ំកនុងកប្មិរទី 3 

(ថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ ន្ដេមិនន្មនជា 
Medicare 
និងថ្ន ំន្ដេគម នបវជជរញ្ជជ   
(Over-the-Counter, OTC)) 

ថ្ងៃចំណាយសប្មារ់ការផ្គរ់ផ្គង់ថ្ន ំ
កនុងកប្មិរទី 3 ន្ដេទទួេពី្ 
ឱ្សងសាែ នកនុងរណាត ញ 
សប្មារ់រយៈបព្េមួយន្ខ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មា
រ់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ 
(30 ថ្ងា) គឺ $0 
កនុងមួយបវជជរញ្ជជ ។ 

រថ្មៃរមួចំន្ណកររស់អ្នកសប្មារ់
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ  
(30 ថ្ងា) គឺ $0 កនុងមួយបវជជរញ្ជជ ។ 

 
សារសំខាន់អំពីថ្លៃដែលអនកត្រូវបង់សត្ាប់វ៉ាក់សំាង - គម្ត្ាងរបស់ម្ ើងធានារ៉ាប់រងវ៉ាក់សំាង Part D 
ភាគម្ត្រើនម្ោ ឥរគិរថ្លៃពីអនក។ សូមទូរសពទម្ៅម្សវបម្ត្មើសាជិកសត្ាប់ព័រ៌ានបដនែម 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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E. របរៀរបប្ជើសយកគបប្មាងមួយ 

E1. របរៀររនតបៅកនុងគបប្មាងររស់ពួ្កបយើង 
បយើងសងឃឹមថ្នឹងរនតរកាបល្ងកអ្នកជាសមាជិកររស់ពួ្កបយើងបៅឆ្ន ំបប្កាយ។ 

បល្ងកអ្នកមិនចំបាច់ប្វើអ្វីទំងអ្ស់ បដើមបរីនតរកាបៅកនុងគបប្មាងសុខភាព្ររស់អ្នកបទ។ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមិនផ្លៃ ស់រតូរបៅជាគបប្មាង Medicare Advantage ផ្លៃ ស់រដូរបៅជា Original Medicare 
ចុេះប ម្ េះចូេបៅកនុងគបប្មាង Medicare ន្ផ្នក D ឬដកប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 
បហើយចុេះប ម្ េះបៅកនុងគបប្មាងថ្ងៃសប្មារ់បសវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, FFS) 
សប្មារ់អ្រែប្របោជន៍ Medicare ររស់បល្ងកអ្នក បន្ទេះបល្ងកអ្នកនឹងរនតមានប ម្ េះ 
បោយសវ័យប្រវរតិជាសមាជិកររស់គបប្មាងររស់ពួ្កបយើងសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023។ 

E2. របរៀរផ្លៃ ស់រដូរគបប្មាង 

បៅកនុងអំ្ឡុងឆ្ន ំ បល្ងកអ្នកអាចរញ្ច រ់សមាជិកភាព្ររស់អ្នកបៅបព្េណាក៏បាន 
បោយការដកប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY បហើយចុេះប ម្ េះចូេបៅកនុងគបប្មាង 
Medicare Advantage បផ្េងបទៀរបោយរដូរបៅ Original Medicare និងការចុេះប ម្ េះចូេបៅកនុងគបប្មាង 
Medicare ន្ផ្នក D និងការចុេះប ម្ េះបៅកនុងគបប្មាងថ្ងៃសប្មារ់បសវា Rhode Island Medicaid  
(Fee for Service, FFS) សប្មារ់អ្រែប្របោជន៍ Medicare ររស់បល្ងកអ្នក។ 

E3. ការចកបចញពី្គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 

ដររណាបល្ងកអ្នកបៅន្រទទួេបានសិទធិពី្ Medicare និង Medicaid បន្ទេះបល្ងកអ្នកអាចចកបចញពី្គបប្មាង 
Neighborhood INTEGRITY បហើយរនតទទួេបានអ្រែប្របោជន៍ Medicare និង Medicaid ររស់អ្នកដន្ដេ។ 

បល្ងកអ្នកនឹងបៅន្រទទួេបានអ្រែប្របោជន៍ Medicare 
ររស់បល្ងកអ្នកបោយផ្លទ េ់ពី្បវជជរណឌិ រ និងអ្នកផ្តេ់បសវាដថ្ទបទៀរ។ 
បនេះបៅថ្គបប្មាងថ្ងៃសប្មារ់បសវា Rhode Island Medicaid (Fee for Service, FFS)។ 

មានវ ិ្ ីរីោ៉ោង ន្ដេបល្ងកអ្នកអាចទទួេបានអ្រែប្របោជន៍ Medicare ររស់បល្ងកអ្នក៖ 
 
 
 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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1. បល្ងកអ្នកអាចរតូរបៅ៖ 

គបប្មាងសុខភាព្ Medicare មួយមានដូចជា  
Medicare Advantage 
ឬកមមវ ិ្ ីន្ងទំរមួរញ្ចូ េប្គរ់ោ៉ោងសប្មារ់មនុសេចស់ 
(Program of All-inclusive Care for the Elderly, PACE) 

បនេះគឺជាអ្វីន្ដេប្រវូប្វើ៖ 

សូមទូរសព្ទបៅកាន់ Medicare 
តាមរយៈបេខ 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា  
7 ថ្ងាកនុងមួយសបាដ ហ៍។ អ្នកបប្រើ TTY 
គួរន្របៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ  
1-877-486-2048 
បដើមបីចុេះប ម្ េះន្រកនុងគបប្មាងសុខភាព្ររស់
កមមវ ិ្ ី Medicare ងមីរ៉ោុបណាណ េះ។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការជំនួយ ឬព័្រ៌មានរន្នែម៖ 

• បៅទូរសព្ទបៅកាន់ Rhode Island 
SHIP តាមរយៈបេខ  
1-888-884-8721 ឬ ទូរសព្ទបៅ 
POINT តាមរយៈបេខ  
1-401-462-4444។ អ្នកបប្រើប្បាស់ 
TTY គួរបៅទូរសព្ទបៅបេខ 711។ 
ពួ្កបគនឹងរញ្ជូ នអ្នករ
នតឱ្យបៅជួរអ្នកប្រឹកាបោរេ់ថ្នកមម
វ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោរ់រងសុខភាព្រដឋ 
(State Health Insurance Assistance 
Program, SHIP)។ 

បល្ងកអ្នកនឹងប្រូវេុរប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង 
Neighborhood INTEGRITY បោយសវ័យ 
ប្រវរិត 
បៅបព្េការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្នគបប្មាងងមីររស់អ្ន
កចរ់បផ្តើម។ 

 
 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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2. បល្ងកអ្នកអាចរតូរបៅ៖ 

Original Medicare ជាមួយនឹងគបប្មាងថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ ររស់ 
Medicare ោច់បោយន្ឡក 

បនេះគឺជាអ្វីន្ដេប្រវូប្វើ៖ 

សូមទូរសព្ទបៅកាន់ Medicare 
តាមរយៈបេខ 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា  
7 ថ្ងាកនុងមួយសបាដ ហ៍។ អ្នកបប្រើ TTY 
គួរន្របៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ  
1-877-486-2048។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការជំនួយ ឬព័្រ៌មានរន្នែម៖ 

• បៅទូរសព្ទបៅកាន់ Rhode Island 
SHIP តាមរយៈបេខ  
1-888-884-8721 ឬ ទូរសព្ទបៅ 
POINT តាមរយៈបេខ  
1-401-462-4444។ អ្នកបប្រើប្បាស់ 
TTY គួរបៅទូរសព្ទបៅបេខ 711។ 
ពួ្កបគនឹងរញ្ជូ នអ្នករ
នតឱ្យបៅជួរអ្នកប្រឹកាបោរេ់ថ្នកមម
វ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោរ់រងសុខភាព្រដឋ 
(State Health Insurance Assistance 
Program, SHIP)។ 

បល្ងកអ្នកនឹងប្រូវេុរប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង 
Neighborhood INTEGRITY បោយសវ័យ 
ប្រវរិត បៅបព្េការធាន្ទរ៉ោរ់រង Original 
Medicare ររស់អ្នកចរ់បផ្តើម។ 

3. បល្ងកអ្នកអាចរតូរបៅ៖ 

Orginal Medicare ន្ដេគម នគបប្មាងថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ ររស់ 
Medicare ោច់បោយន្ឡក 

សមាគ េ់៖ ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នករតូរបៅគបប្មាង Orginal 
Medicare បហើយមិនចុេះប ម្ េះបៅកនុងគបប្មាងថ្ន ំមាន 

បនេះគឺជាអ្វីន្ដេប្រវូប្វើ៖ 

សូមទូរសព្ទបៅកាន់ Medicare 
តាមរយៈបេខ 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា  
7 ថ្ងាកនុងមួយសបាដ ហ៍។ អ្នកបប្រើ TTY 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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បវជជរញ្ជជ ររស់ Medicare ោច់បោយន្ឡកបន្ទេះ Medicare 
អាចចុេះប ម្ េះបល្ងកអ្នកបៅកនុងគបប្មាងថ្ន ំមួយ 
បេើកន្េងន្របល្ងកអ្នកប្បារ់បៅ Medicare 
ថ្បល្ងកអ្នកមិនចង់ចូេរមួបទ។ 

បល្ងកអ្នកគួរន្របបាេះរង់បចេការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្ន ំមានបវជជរ
ញ្ជជ ន្រកនុងករណីន្ដេបល្ងកអ្នកមានការធាន្ទរ៉ោរ់រងថ្ន ំពី្ប្រភ
ព្បផ្េងមួយបទៀរ ដូចជានិបោជិក ឬសហជីព្រ៉ោុបណាណ េះ។ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមានសំណួរអំ្ពី្ថ្បរើបល្ងកអ្នកប្រូវការកា
រធាន្ទរ៉ោរ់រងបេើថ្ន ំន្ដរឬបទបន្ទេះ សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់ 
Rhode Island SHIP តាមរយៈបេខ 1-888-884-8721 ឬ 
POINT តាមរយៈបេខ 1-401-462-4444។ អ្នកបប្រើប្បាស់ 
TTY គួរបៅទូរសព្ទបៅបេខ 711។ ពួ្កបគនឹងរញ្ជូ នអ្នករ
នតឱ្យបៅជួរអ្នកប្រឹកាបោរេ់ថ្នកមមវ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោរ់រងសុ
ខភាព្រដឋ (State Health Insurance Assistance Program, 
SHIP)។ 

គួរន្របៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ  
1-877-486-2048។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការជំនួយ ឬព័្រ៌មានរន្នែម៖ 

• បៅទូរសព្ទបៅកាន់ Rhode Island 
SHIP តាមរយៈបេខ 
1-888-884-8721 ឬ ទូរសព្ទបៅ 
POINT តាមរយៈបេខ 
1-401-462-4444។ អ្នកបប្រើប្បាស់ 
TTY គួរបៅទូរសព្ទបៅបេខ 711។ 
ពួ្កបគនឹងរញ្ជូ នអ្នករ
នតឱ្យបៅជួរអ្នកប្រឹកាបោរេ់ថ្នកមម
វ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោរ់រងសុខភាព្រដឋ 
(State Health Insurance Assistance 
Program, SHIP)។ 

បល្ងកអ្នកនឹងប្រូវេុរប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង 
Neighborhood INTEGRITY បោយសវ័យ 
ប្រវរិត បៅបព្េការធាន្ទរ៉ោរ់រង Original 
Medicare ររស់អ្នកចរ់បផ្តើម។ 

 
  

F. របរៀរទទួេបានជំនួយ 
F1. ការទទួេបានជំនួយពី្គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 
មានសំណួរឬបទ? បយើងបៅទីបនេះបដើមបផី្តេ់ជំនួយ។ 
សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់ន្ផ្នកបសវារបប្មើសមាជិកតាមបេខ 1-844-812-6896 (TTY ន្ររ៉ោុបណាណ េះ 
សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 711)។ បល្ងកអ្នកអាចបៅទូរសព្ទមកកាន់ពួ្កបយើងបាន ពី្បមា៉ោង  
8 ប្ពឹ្កដេ់បមា៉ោង 8 យរ់ ចរ់ពី្ថ្ងាចនទ – សុប្ក បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ 
ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ ។ 

 
បសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិកឆ្ន ំ 2023 ររស់អ្នក 
បសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ឆ្ន ំ 2023 គឺជាបសចកតីររោិយេមអិរតាមចារ់អំ្ពី្អ្រែប្របោជន៍ថ្នគបប្មាងររស់អ្នក។ 
បសៀវបៅបនេះមានបសចកតីេមអិរអំ្ពី្អ្រែប្របោជន៍បៅឆ្ន ំបប្កាយ។ បសៀវបៅបនេះព្នយេ់អំ្ពី្សិទិធ និងវធិាន 
ន្ដេបល្ងកអ្នកប្រូវអ្នុវរតតាម បដើមបីទទួេបានបសវា និងថ្ន ំមានបវជជរញ្ជជ  ន្ដេប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រង។ 

បសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ឆ្ន ំ 2023 នឹងមានបៅប្រឹមថ្ងាទី 15 ន្ខរុល្ង។ ចារ់បសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក 
ឆ្ន ំ 2023 ងមីរំផុ្រគឺន្រងន្រអាចរកបានបៅបេើបគហទំព័្រររស់ពួ្កបយើងជានិចចបៅ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ បល្ងកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទបៅកាន់បសវារបប្មើសមាជិកតាមរយៈបេខ  
1-844-812-6896 បដើមបបីសនើសំុបយើងខញុំឱ្យបផ្ញើបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិកឆ្ន ំ 2023 តាមថ្ប្រសណីយ៍ជូន
បៅបល្ងកអ្នក។ 

បគហទំព័្រររស់ពួ្កបយើង 
បល្ងកអ្នកក៏អាចចូេបមើេបគហទំព័្រពួ្កបយើងតាមរយៈបគហទំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
សូមរេឹំកថ្ បគហទំព័្រររស់ពួ្កបយើងមានព័្រ៌មានងមីៗរំផុ្រអំ្ពី្រណាត ញអ្នកផ្តេ់បសវា 
និងឱ្សងសាែ ន (រញ្ជ ីប ម្ េះអ្នកផ្ដេ់បសវា និងឱ្សងសាែ ន) និងរញ្ជ ីថ្ន ំររស់ពួ្កបយើង 
(រញ្ជ ីថ្ន ំន្ដេប្រូវបានធាន្ទរ៉ោរ់រង)។ 

F2. ការទទួេបានជំនួយពី្អ្នតរការចុីេះប ម្ េះររស់រដឋ 
បល្ងកអ្នកអាចបៅទូរសព្ទបៅកាន់ន្ខេទូរសព្ទចុេះប ម្ េះគបប្មាង Medicare-Medicaid 
តាមរយៈបេខទូរសព្ទ 1-844-602-3469 ពី្ថ្ងាចនទ -សុប្ក ពី្បមា៉ោង 8:00 ប្ពឹ្ក – 6:00 ល្ងា ច។ 
អ្នកបប្រើប្បាស់ TTY គួរបៅទូរសព្ទបៅបេខ 711។ 

http://www.nhpri.org/integrity
http://www.nhpri.org/integrity


បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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F3. ការទទួេបានជំនួយពី្ អ្នករស ូមរិន្ផ្នកន្ងទំសុខភាព្ររស់ RIPIN 
RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមមវ ិ្ ី ombudsman ន្ដេអាចជួយបៅដេ់បល្ងកអ្នកបាន 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមានរញ្ជា ជាមួយនឹងគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY ។ បសវាររស់ 
ombudsman គឺឥរគិរថ្ងៃ។ 

• RIPIN Healthcare Advocate គឺជាកមមវ ិ្ ី ombudsman 
ន្ដេប្វើការជាអ្នករស ូមរិជំនួសឱ្យបល្ងកអ្នក។ ពួ្កបគអាចប្ៃើយសំណួរន្ទន្ទ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកមានរញ្ជា  ឬ កយរណតឹ ងបហើយអាចជួយបល្ងកអ្នកឱ្យយេ់ពី្អ្វីន្ដេប្រូវប្វើ។ 

• RIPIN Healthcare Advocate ធាន្ទឱ្យប្បាកដថ្ 
បល្ងកអ្នកទទួេបានព័្រ៌មានន្ដេទក់ទងបៅនឹងសិទធិ និងការការ រររស់អ្នក 
និងរបរៀរ ន្ដេបល្ងកអ្នកអាចបោេះស្សាយនូវរេ់ការប្ព្ួយបារមភររស់អ្នក។ 

• RIPIN Healthcare Advocate មិនជារ់ ក់ព័្នធនឹងពួ្កបយើងឬប្កមុហ ុនធាន្ទរ៉ោរ់រង 
ឬគបប្មាងសុខភាព្ណាមួយបទ។ បេខទូរសព្ទសប្មារ់ទក់ទងបៅ RIPIN Healthcare 
Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ 

F4. ការទទួេបានជំនួយពី្ កមមវ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោ រ់រងសុខភាព្រដឋ (SHIP) 
និងកមមវ ិ្ ីគំប្ទការចុេះប ម្ េះ Medicare-Medicaid (MME) 

បល្ងកអ្នកក៏អាចបៅទូរសព្ទបៅកាន់កមមវ ិ្ ីជំនួយធាន្ទរ៉ោរ់រងសុខភាព្រដឋ (State Health Insurance 
Assistance Program, SHIP) បដើមបពិី្ភាកាជាមួយអ្នកប្រឹកាបោរេ់ SHIP អំ្ពី្ Medicare បានផ្ង 
ន្ដរ។ បៅកនុងរដឋ Rhode Island កមមវ ិ្ ី SHIP ប្រវូបានផ្តេ់បោយការោិេ័យវយ័ចំណាស់ប្រករបោយ
សុខភាព្េអ (OHA)។ កមមវ ិ្ ី SHIP បានរណតុ េះរណាត េអ្នកផ្ដេ់ប្រឹកាបៅប្គរ់រដឋទំងអ្ស់ បហើយ
បសវាកមមន្ទន្ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។ បដើមបីពិ្បប្គេះជាមួយអ្នកប្រឹកាបោរេ់ររស់ SHIP សូមទូរសព្ទបៅបេខ  
1-888-884-8721 (TTY 711)។ 

កមមវ ិ្ ីគំប្ទការចុេះប ម្ េះ Medicare-Medicaid (MME) 
ផ្តេ់ការប្រឹកាធាន្ទរ៉ោរ់រងសុខភាព្មួយទេ់មួយបោយឥរគិរថ្ងៃដេ់អ្នកន្ដេមាន Medicare 
និង Medicaid។ បៅកនុងរដឋ Rhode Island កមមវ ិ្ ី MME ប្រូវបានផ្តេ់បោយ The POINT។ 
បដើមបីពិ្បប្គេះជាមួយអ្នកប្រឹកា MME សូមទូរសព្ទបៅបេខ 1-401-462-4444 (TTY 711) 
ឬទូរសព្ទបៅបេខ 2-1-1។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ចំប េះព័្រ៌មានរន្នែម សូមបមើេ ជំពូ្កទី 2 កនុងបសៀវបៅន្ណនំ្ទសមាជិក ររស់អ្នក។ 

 
F5. ការទទួេបានជំនួយពី្ Medicare 
បដើមបីទទួេបានព័្រ៌មានបោយផ្លទ េ់ពី្ Medicare បន្ទេះបល្ងកអ្នកអាចបៅទូរសព្ទតាមរយៈបេខ 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) រយៈបព្េ 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា 7 ថ្ងាកនុងមួយសបាត ហ៍។ 
អ្នកបប្រើ TTY គួរន្របៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 1-877-486-2048។ 

 

បគហទំព័្រររស់ Medicare 

បល្ងកអ្នកអាចចូេបមើេបគហទំព័្រររស់ Medicare (www.medicare.gov)។ 
ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកបប្ជើសបរ ើសដកប ម្ េះបចញពី្គបប្មាង Medicare-Medicaid បហើយចុេះប ម្ េះកនុងគបប្មាង 
Medicare Advantage មួយ បគហទំព័្រ Medicare មានព័្រ៌មានអំ្ពី្ថ្ងៃចំណាយ ការធាន្ទរ៉ោរ់រង 
និងចំណារ់ថ្ន ក់គុណភាព្ បដើមបជួីយអ្នកបប្រៀរប្ៀរបៅបេើគបប្មាង Medicare Advantage បផ្េងបទៀរ។ 
បល្ងកអ្នកអាចរកបានព័្រ៌មានពី្គបប្មាង Medicare Advantage បផ្េង 
ន្ដេមានកនុងរំរន់ររស់បល្ងកអ្នកបោយបប្រើប្បាស់ Medicare Plan Finder បៅបេើបគហទំព័្រ Medicare។ 
(បដើមបបីមើេព័្រ៌មានអំ្ពី្គបប្មាង សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ www.medicare.gov បហើយចុចបេើ “Find plans”។) 

Medicare និងអ្នកកនុងឆ្ន ំ 2023 

បល្ងកអ្នកអាចអានបសៀវបៅន្ណនំ្ទអំ្ពី្ Medicare និងអ្នកកនុងឆ្ន ំ 2023។ 
បរៀងរេ់ឆ្ន ំកនុងរដូវសៃឹកបឈើប្ជុេះ កូនបសៀវបៅបនេះប្រូវបានបផ្ញើតាម
ថ្ប្រសណីយ៍បៅអ្នកន្ដេមានគបប្មាង Medicare។ បសៀវបៅមានបសចកតីសបងខរអំ្ពី្អ្រែប្របោជន៍ 
Medicare សិទិធ និងការការ រ និងចបមៃើយចំប េះសំណួរន្ដេបគសួរ ញឹកញារ់អំ្ពី្ Medicare។ 

ប្រសិនបរើបល្ងកអ្នកគម នចារ់ចមៃងថ្នកូនបសៀវបៅបនេះបទ 
បល្ងកអ្នកអាចទទួេវាបានបៅបេើបគហទំព័្រររស់ Medicare (www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-

medicare-and-you.pdf) ឬតាមរយៈការបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា 7 ថ្ងាកនុងមួយសបាដ ហ៍។ អ្នកបប្រើប្បាស់ TTY គួរន្រទូរសព្ទបៅបេខ 1-877-486-2048។ 

http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdf/
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdf/


បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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F6. ការទទួេបានជំនួយពី្ Rhode Island Medicaid 
សប្មារ់សំណួរន្ទន្ទអំ្ពី្ជំនួយន្ដេអ្នកទទួេពី្ Medicaid សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់ Rhode Island 
Medicaid បៅមជឈមណឌ េ DHS Call Center តាមបេខ 1-855-697-4347។ 

F7. ការទទួេបានជំនួយពី្អ្ងគការន្កេមអគុណភាព្ររស់ Rhode Island (QIO) 
បៅកនុង Rhode Island អ្ងគការន្កេមអគុណភាព្ (Quality Improvement Organization, QIO) 
ប្រូវបានបគបៅថ្ KEPRO។ អ្ងគការ QIO គឺជាប្កុមបវជជរណឌិ រ 
និងអ្នកវជិាជ ជីវៈន្ងទំសុខភាព្បផ្េងបទៀរន្ដេរោឋ ភិបាេ 
សហព័្នធរង់ប្បាក់បៅឱ្យ។ អ្នកជំន្ទញទំងបនេះមិនន្មនជាន្ផ្នកថ្នគបប្មាងររស់បយើងខញុំបទ។ Medicare 
រង់ថ្ងៃឱ្យពួ្កបគមកពិ្និរយ និងសហការជាមួយ Medicare 
បដើមបីប្វើឱ្យគុណភាព្ន្ងទំសុខភាព្ព្េរដឋមានសភាព្កាន់ន្រេអប្របសើរ។ KEPRO 
នឹងផ្តេ់ការពិ្និរយបឡើងវញិឯករជយថ្បរើវាសមស្សរតាមបវជជសាស្តសត 
ឬក៏អ្រ់បរើបយើងខញុំរញ្ច រ់ការធាន្ទរ៉ោរ់រងបេើបសវាររស់អ្នក។ សូមបៅទូរសព្ទបៅបេខ 1-888-319-8452 
(TTY 1-855-843-4776) បមា៉ោង 9 ប្ពឹ្កដេ់ 5 ល្ងា ច បៅថ្ងាចនទ - ថ្ងាសុប្ក ពី្បមា៉ោង 11 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង  
3 របសៀេ បៅថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក ។ 

F8. ្នធានបផ្េងបទៀរ 
ការោិេ័យ Rhode Island Office of Healthy Aging ជួយផ្តេ់ព័្រ៌មានដេ់មនុសេចស់ ប្គួសារ 
និងអ្នកន្ងទំថ្ន Rhode Island។ កមមវ ិ្ ី និងបសវាមួយចំនួនរមួរញ្ចូ េទំង រ៉ោុន្នតអាចមានរន្នែមបទៀរចំប េះ
ការប្គរ់ប្គងករណី ជំនួយផ្តេ់កបតត  ជំនួយន្ផ្នកចារ់ បសវា និងជំនួយរយៈបព្េយូរ (Long Term Services 
and Supports, LTSS) ររស់ Rhode Island Medicaidនិងរយការណ៍អំ្ពី្ការរបំល្ងភរំ នដេ់មនុសេចស់។ 
សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 1-401-462-3000 (TTY 1-401- 462-0740) បមា៉ោង 8:30 ប្ពឹ្កដេ់បមា៉ោង  
4 ល្ងា ច ថ្ងាចនទ– សុប្ក។ 

មជឈមណឌ េចារ់សដីពី្ភាព្ពិ្ការ Rhode Island Disability Law Center (RIDLC) 
គឺជាការោិេ័យចារ់មិនន្សវងរកប្បាក់ចំបណញឯករជយមួយ 
ន្ដេប្រូវបានកំណរ់ថ្ជាប្រព័្នធការ រ និងរស ូមរិររស់សហព័្នធ Rhode Island។ 
ពួ្កបគជួយផ្តេ់ជំនួយន្ផ្នកចារ់បោយឥរគិរថ្ងៃដេ់ជនពិ្ការ។ សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ  
1-401-831-3150 (TTY 1-401-831-5335) បមា៉ោង 9 ប្ពឹ្កដេ់បមា៉ោង 5 ល្ងា ច ថ្ងាចនទ – សុប្ក ។ 



បសចកដីជូនដំណឹងអំ្ពី្ការផ្លៃ ស់រដូរប្រចំឆ្ន ំសប្មារ់ឆ្ន ំ 2023 ររស់គបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY 

 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទបៅកាន់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY តាម 
រយៈបេខ 1-844-812-6896 និង 711 ពី្បមា៉ោង 8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 8 ល្ងា ច ពី្ថ្ងាចនទ ដេ់ថ្ងាសុប្ក។ ពី្បមា៉ោង  

8 ប្ពឹ្ក ដេ់បមា៉ោង 12 ថ្ងាប្រង់បៅថ្ងាបៅរ។៍ បៅរបសៀេថ្ងាបៅរ ៍ថ្ងាអាទិរយ និងថ្ងាឈរ់សប្មាក 
អ្នកអាចប្រូវបានបសនើសំុឱ្យទុកសារ។ ការបៅទូរសព្ទររស់អ្នកនឹងប្រូវបានបគបៅប្រឡរ់មកវញិកនុងថ្ងាប្វើការរន្ទទ រ់ 
។ ការទូរសព្ទមកបេខបនេះគឺឥរគិរថ្ងៃ។ សប្មារ់ព័្រ៌មានរន្នែម សូមចូេបៅកាន់បគហទំព័្រ 
www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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Crossroads Rhode Island ផ្ដេ់ព័្រ៌មានអំ្ពី្រថ្មៃផ្ទេះសមរមយសប្មារ់ប្គសួារនិងរុគគេ បសវាអ្រ់រ ំ
និងបសវាការងារ រន្នែមបេើបសវាសប្ងាគ េះរន្ទទ ន់ 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា 7 ថ្ងាកនុងមួយសបាត ហ៍។ 
សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 1-401-521-2255 (TTY 711) 24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងា 7 ថ្ងាកនុងមួយសបាដ ហ៍ ។ 

United Way of Rhode Island ផ្ដេ់ជូនព័្រ៌មានបោយឥរគិរថ្ងៃ 
និងរកាព័្រ៌មានសមាា រ់អំ្ពី្ជំនួយសប្មារ់រប្មូវការបសវាមនុសេ ដូចជាេំបៅោឋ ន អាោរ 
និងការន្ងទំកុមារ។ សូមបៅទូរសព្ទបៅកាន់បេខ 211 ឬ 1-401-444-0600 (TTY 711) ។ 
 


