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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood Health នៃរដ្ឋ Rhode Island

បសៀវបៅន្ណនំសប្មារ់សមាជិកររស់គបប្មាង Neighborhood
Health Plan of Rhode Island INTEGRITY
ថ្ងៃទី 1 ន្ែមករា ឆ្នំ 2022 –ថ្ងៃទី 31 ន្ែធ្ន ូ ឆ្នំ 2022

ការធានរា៉ារ់រងសុែភាព និងឱសងររស់អ្នកបប្កាមគបប្មាង Neighborhood Health
Plan of Rhode Island INTEGRITY (Neighborhood INTEGRITY) គបប្មាង
Medicare – Medicaid
ការន្ណនំអ្ំពីបសៀវបៅន្ណនំសប្មារ់សមាជិក
សសៀវសៅណែនាំសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកកសរមាម Neighborhood INTEGRITY រហូ រដ្េ់
នងៃ ទី 31 ណខធ្ន ូ ឆ្នាំ 2022។ សសៀវសៅសៃេះព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ ការធានរ៉ាប់រងសេើសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត
ការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ រ ួមទ ាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង។ សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈ
សព្េណវងជួ យអ្ន កឱយសៅផ្ទ េះជាំៃួសឱយការសៅកាៃ់មៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិង
ៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
បនេះជាឯកសារច្បារ់សំខាន់មួយ។ សូមរកាទុកបសៀវបៅបនេះបៅកន្នែ ងន្ែលមានសុវតែ ិភាព។
គសរមាង Neighborhood INTEGRITY សៃេះររូវាៃផ្ត េ់ជូៃសោយគសរមាង Neighborhood Health Plan of
Rhode Island។ សៅសព្េណដ្េសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសរសសរថា “សយើង” “ព្ួ កសយើង” ឬ “របស់សយើង”
សនេះមាៃៃ័យថាជា Neighborhood Health Plan of Rhode Island។ សៅសព្េណដ្េៃិយាយថា “គសរមាង” ឬ
“គសរមាងរបស់សយើង” សនេះមាៃៃ័យថាជា Neighborhood INTEGRITY។
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available
to you. Call Member Services 1-844-812-6896 (TTY 711) 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8
am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked
to leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.
ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están
disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a
8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados, domingos y
feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil.
La llamada es gratuita.
ATENÇÃO: Se você fala português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis
para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 TTY (711), 8 am a 8 pm, de segunda a
sexta-feira; 8 am a12 pm no sábado. Nas tardes de sábado, domingos e feriados, você pode ser
convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação é
gratuita.
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សូ មយកចិរតទុកោក់៖ របសិៃសបើអ្នកៃិយាយភាសាណខម រ មាៃសសវាកមម ជាំៃួយណផ្ន កភាសាសោយមិៃគិរនងៃ
សរមាប់អ្នក។ សូ មទូ រស័ព្ទសៅសសវាសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8
រព្ឹកដ្េ់ 8 យប់នងៃ ចៃទ -សុរក សមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅសរៀងរេ់រសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក អ្ន កអាចររូវាៃសសន ើសុាំឱយទុកសារ។ ការសៅរបស់អ្នកៃឹងររូវាៃសគសៅររឡប់មកវ ិញ
កនុងនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។ ការទូ រស័ព្ទគឺឥរគិរនងៃ ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃឯកសារសៃេះសោយឥរគិរនងៃ កនុងទរមង់សផ្សងៗសទៀរ ដ្ូ ចជាអ្កសរព្ុមពធ្ាំ អ្កសរសរមាប់
មៃុសសព្ិការណនន ក ឬសាំសឡង។ សូ មទូ រសព្ទ សៅណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY
711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12
នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ អ្ន កសរបើ TTY គួ រណរសៅទូ រសព្ទ មកកាៃ់ TTY 711។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងឯកសារនសព្េអ្នគរជាភាសាណដ្េអ្ន កចង់ាៃ ៃិង/ឬ
ទរមង់សផ្សងសោយទូ រសព្ទ សៅកាៃ់ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។ សគសៅថា
“សាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃត យ៍”។
ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកៃឹងបញ្ចេ
ូ ឯកសារសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃត យ៍របស់អ្នកសៅកនុងកាំែរ់រតា
សមាជិករបស់អ្នក សដ្ើមបីឱយអ្ន កអាចទទួ េឯកសារាៃសៅសព្េសៃេះ
ៃិងនសព្េអ្នគរកនុងភាសាណដ្េអ្ន កចង់ាៃ ៃិង/ឬទរមង់ណដ្េអ្ន កចង់ាៃ។ អ្ន កអាចផ្លៃស់បដ ូរ
ឬេុបសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃត យ៍របស់អ្នកាៃរគប់សព្េ សោយទូ រសព្ទ សៅកាៃ់
សសវាបសរមើសមាជិក។
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សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

2

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

តារាងមាតិកាថ្នបសៀវន្ណនំសមាជិកសប្មារ់សមាជិក
Neighborhoon INTEGRITY
ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក .................................................................................... 5
ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទួ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ .................................................................................. 14
ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ៃិងសសវាកមម ណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសផ្សងសទៀរ............................................................... 33
ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍ ..................................................................................................... 53
ជាំព្ូកទី 5៖
ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគ
សរមាង ....................................................................................................................................... 99
ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវចាំណាយសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង
Medicaid របស់អ្នក ................................................................................................................. 138
ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េសរមាប់សសវាកមម
ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង .................................................................................... 146
ជាំព្ូកទី 8៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក.................................................................................... 152
ជាំព្ូកទី 9៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា) ................................................... 167
ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងគសរមាង Medicare – Medicaid
របស់សយើងខ្ុាំ ............................................................................................................................ 194
ជាំព្ូកទី 11 ៖ ការជូ ៃដ្ាំែឹងផ្ល វូ ចាប់ .............................................................................................. 236
ជាំព្ូកទី៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ ............................................................................................ 239

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

3

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

ការរែិបសធ្មិនទទួ លែុសប្តូវ
 ការធានរ៉ាប់រងណដ្េសថ ិរសៅសរកាម Neighborhood INTEGRITY
គឺជាការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្ណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់ ណដ្េសគសៅថា
“ការធានរ៉ាប់រងសាំខាៃ់ករមិរអ្បបបរមា”។ វាបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវនៃទាំៃួេខុសររូវរ ួមជា
េកខ ែៈបុគគេនៃចាប់ការពារអ្ន កជាំងឺ ៃិងការណងទណាំ ដ្េមាៃរនមៃ សមរមយ (Patient Protection
and Affordable Care Act,ACA)។ សូ មចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រសសវាកមម ចាំែូេនផ្ទ កនុង (Internal
Revenue Service,IRS) សៅ www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីេកខ ខែឌររមូវនៃទាំៃួេខុសររូវរ ួមជាេកខ ែៈបុគគេ។
 របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃ ឬមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង
សនេះអ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។ សគសៅថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។
 គសរមាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island
គឺជាគសរមាងសុខភាព្មួ យណដ្េចុេះកិចចសៃាទ ាំងជាមួ យៃឹង Medicare ៃិង Rhode Island
Medicaid សដ្ើមបីផ្តេ់អ្រថ របសយាជៃ៍របស់កមម វ ិធ្ីទ ាំងព្ីរសៃេះសៅដ្េ់អ្នកចុេះស្មេះ។
 អ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញ/អ្ន កណដ្េាមៃចុេះកិចចសៃា
គឺមិៃមាៃការព្វ កិចចកនុងការព្ាាេសមាជិក Neighborhood INTEGRITY សនេះសទ
សេើកណេងណរសថ ិរសៅកនុងសាថៃការែ៍មាៃអាសៃន ។
សូ មសៅទូ រសព្ទ មកសេខសសវាបសរមើអ្រិងិជៃរបស់សយើង
ឬសមើេសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិករបស់អ្នកសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
ណដ្េរ ួមមាៃការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ ណដ្េអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសសវាកមម សរៅបណា
ត ញរបស់សយើង។
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ជំពូកទី 1៖ ការចារ់ប្ដម
ើ កនុងនមជាសមាជិក
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះរ ួមមាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី Neighborhood INTERGRITY ជាគសរមាងសុខភាព្ណដ្េរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម
Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកទ ាំងអ្ស់ ៃិងសមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងសនេះ។
វាក៏រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េររូវរំព្ឹង ៃិងព្័រ៌មាៃសផ្សងសទៀរណដ្េអ្ន កៃឹងទទួ េាៃព្ី Neighborhood
INTERGRITY។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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A. សូមសាាគមន៍មកកាន់ Neighborhood INTERGRITY
Neighborhood INTERGRITY គឺជាគសរមាង Medicare-Medicaid។ គសរមាង Medicare-Medicaid
គឺជាសាថប័ៃមួ យណដ្េបសងយ ើរសឡើងព្ីសវជជ បែឌិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថៃ អ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ គសរមាងសៃេះក៏មាៃអ្ន ករគប់រគង ៃិងរក ុមណងទ ាំ
សដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុងការរគប់រគងអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ព្ួ កសគទ ាំងអ្ស់សនេះ
សធ្វ ើការងាររ ួមាន សដ្ើមបីផ្ដេ់ៃូវការណងទ ាំព្ាាេណដ្េអ្ន កររូវការ។
Neighborhood INTERGRITY ទទួ េាៃការយេ់រព្មព្ីរដ្ឋ Rhode Island ៃិង Centers for Medicare &
Medicaid Service (CMS) កនុងការផ្ដ េ់ជូៃសសវាកមម ដ្េ់សលាកអ្ន ក
ណដ្េជាណផ្ន កមួ យនៃគាំៃិរផ្ដចសផ្ដ
ួ
ើមនៃការណងទ ាំរ ួមបញ្ចេ
ូ ាន។
គាំៃិរផ្តចសផ្ត
ួ
ើមណងទ ាំចរម ុេះគឺជាកមម វ ិធ្ីបងាាញរ ួមានណដ្េរគប់រគងសោយ Rhode Island
ៃិងរោឋនិាេសហព្័ៃធសដ្ើមបីផ្តេ់ការណងទ ាំសុខភាព្កាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃទ ាំង Medicare ៃិង
Medicaid។ សរកាមការចងអុេបងាាញសៃេះ រោឋនិាេសហព្័ៃធ ៃិងរដ្ឋ ចង់សាកេបងវ ិធ្ីងមី
សដ្ើមបីណកេមអ រសបៀបណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក។

B. ព័ត៌មានអ្ំពី Medicare និង Medicaid
B1. Medicare
Medicare គឺជាកមម វ ិធ្ីធានរា៉ារ់រងសុែភាពររស់សហព័នធសប្មារ់៖


មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្នាំសឡើងសៅ



មៃុសសមួ យចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្នាំណដ្េមាៃព្ិការភាព្ជាក់លាក់ ៃិង



អ្ន កណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (សខទយររមងសនម) ។

B2. Medicaid
កមម វ ិធ្ី Medicaid គឺជាកមម វ ិធ្ីណដ្េរគប់រគងសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធ
ៃិងរដ្ឋ ណដ្េជួ យរបជាជៃណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួ ចកនុងការបង់នងៃ សសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង ៃិងនងៃ ចាំណាយសវជជ សា្សត ។ កមម វ ិធ្ីសៃេះរគបដ្ែតប់សេើសសវាកមម បណៃថ ម
ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងព្ី Medicare។ សៅ Rhode Island សគសៅថា Medicaid ថាជា Rhode
Island Medicaid។
រដ្ឋ ៃីមួយៗសសរមចថា៖



អ្វ ីណដ្េរប់ជារាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃ



អ្ន កណាណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់



សសវាកមម អ្វីខៃេះណដ្េររូវាៃរ៉ាប់រង សហើយ



ការចាំណាយសរមាប់សសវាកមម ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

រដ្ឋ អាចសសរមចចិរតព្ីរសបៀបដ្ាំសែើរការកមម វ ិធ្ីរបស់ព្ួកសគ ដ្របណាព្ួ កសគអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃសហព្័ៃធ។
Medicare ៃិង Rhode Island ររូវណរយេ់រព្មសេើ Neighborhood INTERGRITY សរៀងរេ់ឆ្នាំ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid តាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងដ្របណា៖



សយើងសរជើសសរ ើសសដ្ើមបីផ្តេ់ជូៃគសរមាង ៃិង



Medicare ៃិង Rhode Island ៃូ វការយេ់រព្មសេើគសរមាងសៃេះ។

សទេះបីជាគសរមាងរបស់សយើងឈប់ដ្ាំសែើរការនសព្េខាងមុខក៏សោយ ក៏សិទធិទទួ េាៃសសវាកមម Medicare
ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកៃឹងមិៃរងផ្េប៉ោេះពាេ់សឡើយ។

C. គុណសមបតត ិថ្នគបប្មាងបនេះ
ឥឡូវសៃេះ អ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid
ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកទ ាំងអ្ស់ព្ី Neighborhood INTERGRITY រ ួមទ ាំងឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ។
អ្ន កមិនច្បំណាយប្ាក់រន្នែ ម បែើមបីច្បូលរ ួមកនុងគបប្មាងសុែភាពបនេះបទ។
Neighborhood INTERGRITY ៃឹងជួ យសធ្វ ើឱយអ្រថ របសយាជៃ៍ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid
របស់អ្នកដ្ាំសែើរការកាៃ់ណររបសសើរជាមួ យាន ៃិងកាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នក។ គុែសមបរត ិមួយចាំៃួៃរ ួមមាៃ៖



អ្ន កៃឹងអាចសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្មួ យសរមាប់រាល់ររមូវការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្រ
បស់អ្នក។



អ្ន កៃឹងមាៃរក ុមណងទ ាំមួ យណដ្េអ្ន កាៃជួ យោក់បញ្ចេ
ូ ាន។
រក ុមណងទ ាំរបស់អ្នកអាចរប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងសវជជ បែឌិរ គិលាៃុបោឋយិកា អ្ន កផ្ត េ់របឹកទ
ឬអ្ន កជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េសៅទីសនេះ
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយទទួ េាៃការណងទ ាំតាមអ្ន កររូវការ។



អ្ន ក អាចមាៃអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំមានក់។
អ្ន ករគប់រគងមួ យរ ូបសៃេះគឺជាអ្ន កណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កជាមួ យ Neighborhood
INTERGRITY ៃិងជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់ការណងទ ាំរបស់អ្នក
សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំតាមណដ្េអ្ន កររូវការ។



អ្ន កៃឹងអាចដ្ឹកនាំការណងទ ាំសោយខល ួៃឯងសោយមាៃជាំៃួយព្ីរក ុមណងទ ាំ
ៃិងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក។



រក ុមណងទ ាំ ៃិងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំៃឹងសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន ក
សដ្ើមបីសរៀបចាំគសរមាងណងទ ាំណដ្េររូវាៃរចនសឡើងយា៉ោងព្ិសសសសដ្ើមបីស្ៃ ើយរបៃឹងររមូវការ
សុខភាព្របស់អ្នក។
រក ុមណងទ ាំៃឹងទទួ េខុសររូវកនុងការសរមបសរមួ េសសវាកមម ណដ្េអ្ន កររូវការ។ សៃេះមាៃៃ័យថា
ឧទហរែ៍៖

o រក ុមណងទ ាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំព្ីឱសងទ ាំងអ្ស់ណដ្
េអ្ន កសរបើ សដ្ើមបីឱយព្ួ កសគអាចការ់បៃថ យផ្េប៉ោេះពាេ់ណាមួ យ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

o រក ុមណងទ ាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាេទធ ផ្េសរសត របស់អ្នកររូវាៃណចករំ ណេកជាមួ យ
សវជជ បែឌិររបស់អ្នកទ ាំងអ្ស់ ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។

D. តំរន់បសវាកមម ររស់ Neighborhood INTERGRITY
រាំបៃ់សសវាកមម របស់សយើងគឺសៅរដ្ឋ Rhode Island ។
មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំប៉ោុសណា
ណ េះណដ្េអាចទទួ េាៃគសរមាង
Neighborhood INTERGRITY ។
ប្រសិនបរើអ្នករដ ូរទីលំបៅបៅបប្ៅរែឋ Rhode Island អ្ន កមិៃអាចបៃត សៅកនុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 8 ណផ្ន ក J
សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីផ្េប៉ោេះពាេ់នៃការផ្លៃស់សចញព្ីរាំបៃ់សសវាកមម របស់សយើង។

E. អ្ា ីន្ែលបធ្ា ើឱយអ្ន កមានសិទធិកាែយជាសមាជិកថ្នគបប្មាង
អ្ន កមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុងគសរមាងរបស់សយើងាៃដ្របណា៖



អ្ន កមាៃអាយុ 21 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ និង



អ្ន ករស់សៅកនុងរាំបៃ់សសវាកមម របស់សយើង និង



អ្ន កមាៃទ ាំង Medicare Part A ៃិង Medicare Part B សហើយអ្ន កមាៃសិទធិទទួ េាៃ Part D និង



អ្ន កគឺជាព្េរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាសមរ ិក ឬមាៃវរត មាៃរសបចាប់សៅកនុងសហរដ្ឋ អាសមរ ិក និង



អ្ន កមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុងកមម វ ិធ្ី Rhode Island Medicaid ។

F. អ្ា ីន្ែលប្តូវរំពឹងទុក បៅបពលអ្ន កច្បូ លរ ួមកនុងគបប្មាងសុែភាពបលើកែំរូង
សៅសព្េអ្ន កចូ េរ ួមកនុងគសរមាងសេើកដ្ាំបូង អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការវាយរនមៃ កនុងរយៈសព្េ 180 នងៃ ដ្ាំបូង។
មាៃៃរណាមានក់ព្ីរក ុមរគប់រគងការណងទ ាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្ន កតាមទូ រសព្ទ
សដ្ើមបីបញ្ច ប់ការវាយរនមៃ ជាមួ យអ្ន ក។ សោយណផ្អ កសេើររមូវការរបស់អ្នក
អ្ន កអាចទទួ េាៃៃូ វការវាយរនមៃ ដ្៏ទូេាំទូលាយបណៃថ មសទៀរកនុងរយៈសព្េ 45 នងៃ សរកាយ
នងៃ ណដ្េអ្ន កាៃចុេះស្មេះចូ េជាធ្រមាៃ។
ការវាយរនមៃ ដ្៏ទូេាំទូលាយៃឹងព្ិៃិរយសមើេឱយកាៃ់ណរសុីជសរៅសៅសេើររមូវការ សមរថ ភាព្របស់អ្នក
ៃិងសសវាកមម ណដ្េអ្ន កអាចររូវការ។
ប្រសិនបរើ Neighborhood INTERGRITY មានលកខ ណៈងមីសប្មារ់អ្នក
អ្ន កអាចបៃត សរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាណដ្េអ្ន កសរបើនបចចុបបៃន សៃេះាៃកនុងរយៈសព្េ 180 នងៃ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

បនទប់ព្ី 180 នងៃ អ្ន កៃឹងររូវសរបើសវជជ បែឌិរ ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកនុងបណា
ដ ញ Neighborhood
INTERGRITY។ អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 ណផ្ន ក D សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការទទួ េាៃការណងទ ាំ។

G. គបប្មាងន្ងទំររស់អ្នក
គសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នកគឺជាគសរមាងសរមាប់សសវាកមម សុខភាព្ណាណដ្េអ្ន កៃឹងទទួ េាៃ
ៃិងរសបៀបណដ្េអ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសនេះ។
បនទប់ព្ីការវាយរនមៃ របស់អ្នក រក ុមណងទ ាំរបស់អ្នកៃឹងជួ បជាមួ យអ្ន ក
សដ្ើមបីៃិយាយអ្ាំព្ីសសវាកមម សុខភាព្ណាខៃ េះណដ្េអ្ន កររូវការ ៃិងចង់ាៃ។ អ្ន ក
ៃិងរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នករ ួមានៃឹងសរៀបចាំគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក។
ជាសរៀងរេ់ឆ្នាំ រក ុមណងទ ាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន ក សដ្ើមបីសធ្វ ើបចចុបបៃន ភាព្គសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក
របសិៃសបើសសវាកមម សុខភាព្ណដ្េអ្ន កររូវការ ៃិងចង់ាៃការផ្លៃស់បតរ។
ូ

H. ប្ាក់រុពាលាភគបប្មាងប្រចាំន្ែ (monthly plan premium) ររស់ Neighborhood
INTERGRITY
Neighborhood INTERGRITY មិៃមាៃរាក់បុព្វលានគសរមាងរបចាាំណខ (monthly plan premium) សទ។

I. បសៀវបៅន្ណនំសប្មារ់សមាជិក
សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះគឺជាណផ្ន កមួ យនៃកិចចសៃារបស់សយើងជាមួ យអ្ន ក។
សៃេះមាៃៃ័យថាសយើងររូវណរអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សៅកនុងឯកសារសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើអ្វីណដ្េផ្ទុយៃឹង វ ិធាៃទ ាំងសៃេះ អ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍
ឬជាំទស់សៅៃឹងសកមម ភាព្របស់សយើងាៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី វ ិធ្ីបតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី
9 ណផ្ន ក D ឬទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃសោយសៅទូ រសព្ទ មក ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក តាមសេខ
1-844-812-6896។ អ្ន កក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ
www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកសសៀវសៅព្ីសគហទាំព្័រសៃេះ។
កិចចសៃាមាៃសុព្េភាព្សរមាប់ណខណដ្េអ្ន កាៃចុេះស្មេះសៅកនុង Neighborhood INTERGRITY។

J. ព័ត៌មានប្េងបទៀតន្ែលអ្ន កនឹងទទួ លានពីបយើងែ្ុំ
អ្ន កគួ រណរទទួ េាៃបែណសមាគេ់សមាជិក Neighborhood INTERGRITY មួ យរ ួចសៅសហើយ
ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបចូ េសរបើ បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ បញ្ជ ីប រ ិកាខរសវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ
ៃិង ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបចូ េសរបើ បញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង។

J1. រ័ណណសមាាល់សមាជិក Neighborhood INTERGRITY ររស់អ្នក

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

សរកាមគសរមាងរបស់សយើង អ្ន កៃឹងមាៃបែណមួ យសរមាប់សសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid
របស់អ្នករ ួមទ ាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង ៃិងសវជជ បញ្ជជណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង
Neighborhood INTERGRITY។ អ្ន កររូវណរបងាាញបែណសៃេះ សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃសសវាកមម
ឬសវជជ បញ្ជជណាមួ យ។ សៃេះជាបែណគាំរ ូ

សដ្ើមបីបងាាញឱយអ្ន កស ើញថារ ូបរងបែណរបស់អ្នកៃឹងមាៃេកខ ែៈណបបណា៖

របសិៃសបើបែណរបស់អ្នកខូ ច ារ់ ឬររូវសចារេួ ច សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកភាៃម
សហើយសយើងៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែណងម ីឱយអ្ន ក។
ដ្របណាអ្ន កជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង អ្ន កមិៃចាាំាច់សរបើប័ែណ Medicare ព្ែ៌ស រកហម
ៃិងសខៀវរបស់អ្នក ឬប័ែណ Rhode Island Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក
សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Neighborhood INTERGRITY សឡើយ។
រកទទុកទុកប័ែណ Medicare របស់អ្នកសៅកណៃៃ ងណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្
កនុងករែីណដ្េអ្ន កររូវការវាសៅសព្េសរកាយ។ បប្រើរ័ណណ Rhode Island Medicaid (“anchor”)
ររស់អ្នកសប្មារ់បសវាកមម មាត់បធ្ម ញ និងមបធ្ោាយែឹកជញ្ជន
ូ បៅរកបសវាកមម បវជជសាស្តសតន្ែលមិនន្មនរនាន់
(NEMT) ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 4 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសព្េររូវសរបើប័ែណ Rhode Island
Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកបងាាញប័ែណ Medicare របស់អ្នកជាំៃួសឱយបែណសមាគេ់សមាជិក
Neighborhood INTERGRITY របស់អ្នក អ្ន កផ្ត េ់សសវាអាចៃឹងសចញវ ិកយ យបររសៅ Medicare
ជាំៃួសគសរមាងរបស់សយើង សហើយអ្ន កអាចៃឹងទទួ េាៃវ ិកយ យបររមួ យ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7 ណផ្ន ក A
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មថាររូវសធ្វ ើអ្វី របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា។

J2. រញ្ជីប្មេះអ្ន ក្ដល់បសវា និងឱសងសាែន
បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរយស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃននកនុងបណា
ដ ញ
Neighborhood INTERGRITY ។ ខែៈសព្េណដ្េអ្ន កជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
អ្ន កររូវណរសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង។
មាៃករែីសេើកណេងមួ យចាំៃួៃសៅសព្េណដ្េអ្ន កចូ េរ ួមកនុងគសរមាងរបស់សយើងជាសេើកដ្ាំបូង
(សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 33)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

អ្ន កអាចសសន ើសុាំបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា
ៃិងឱសងសាថៃាៃសោយទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ។
អ្ន កក៏អាចសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ
www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកបញ្ជ ីសនេះព្ីសគហទាំព្័រ។
បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរយស្មេះអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្នន (ដ្ូ ចជាសវជជ បែឌិរ
គិលាៃុបោឋយិកា ៃិងអ្ន កចិរតសា្សត ) ទីកណៃៃ ងនន (ដ្ូ ចជាមៃទ ីរសព្ទយ ឬគៃ ីៃិក) ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាាាំរទ
(ដ្ូ ចជាអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសុខភាព្សព្េនងៃ សរមាប់មៃុសសសព្ញវ ័យ ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសសវាសុខភាព្តាមផ្ទ េះ)
ណដ្េអ្ន កអាចសមើេស ើញថាជាសមាជិក Neighborhood INTERGRITY។
បញ្ជ ីសៃេះក៏រយស្មេះឱសងសាថៃណដ្េសមាជិកអាចសរបើ សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជផ្ងណដ្រ។
បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃមាៃអាសយោឋៃអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
ៃិងព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង ក៏ដ្ូចជាព្័រ៌មាៃេមអ ិរសផ្សងសទៀរដ្ូ ចជានងៃ ៃិងសមា៉ោងនៃរបរិបរត ិការ ឯកសទស
ៃិងជាំនញសរមាប់អ្នកផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃទ ាំងអ្ស់សៅកនុងបណា
ដ ញ Neighborhood INTERGRITY។
និយមន័យថ្នអ្ន ក្ដល់បសវាកនុងរណា
ដ ញ



អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញរបស់ Neighborhood INTERGRITY រ ួមមាៃ៖

o សវជជ បែឌិរ គិលាៃុបោឋយិកា
ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េអ្ន កអាចចូ េជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់
សយើងាៃ

o គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ កណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ
ៃិងកណៃៃ ងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់សសវាសុខភាព្សៅកនុងគសរមាងរបស់សយើង ៃិង

o ទីភានក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទ េះ អ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់សរគឿងបរ ិកាខរសវជជ សា្សត សរបើាៃយូរ
ៃិងអ្ន កសផ្សងសទៀរណដ្េផ្គ រ់ផ្គង់ទាំៃិញ ៃិងសសវាកមម ណដ្េអ្ន កទទួ េតាមរយៈ Medicare
ៃិង Rhode Island Medicaid។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញាៃយេ់រព្មទទួ េយកការទូ ទរ់រាក់ព្ីគសរមាងរបស់សយើងសរមាប់សសវាកមម ណដ្េ
មាៃការធានរ៉ាប់រងជាការទូ ទរ់រាក់សព្ញសេញ។ របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃ ឬមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង សនេះអ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។ សគសៅថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។
និយមន័យថ្នឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ



ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញគឺជាឱសងសាថៃ (ហាងេក់ថាន)ាំ
ណដ្េាៃយេ់រព្មបាំសព្ញតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់សមាជិកគសរមាងរបស់សយើង។
សរបើបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញណដ្េអ្ន កចង់សរបើ។



សេើកណេងណរកនុងសព្េមាៃអាសៃន
អ្ន កររូវណរបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកសៅតាមឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញណាមួ យរបស់សយើង
របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងរបស់សយើងជួ យអ្ន កកនុងការចាំណាយ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
សគហទាំព្័ររបស់សសវាបសរមើសមាជិក ៃិងសគហទាំព្័រ Neighborhood INTERGRITY
អាចផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វព្័រ៌មាៃងម ីបាំផ្ុរអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរសៅក
ូ
ន ុ ងឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញ
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញរបស់សយើង។
រញ្ជីរ រ ិកាខរបវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical Equipment, DME)
តាមរយៈសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីប រ ិកាខរសវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃយូររបស់
Neighborhood INTERGRITY សៅអ្ន ក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីមា៉ោកយីសហា ៃិងរក ុមហុៃផ្េិររបស់ DME
ណដ្េសយើងរ៉ាប់រង។ បញ្ជ ីមា៉ោកយីសហា រក ុមហុៃផ្េិរ
ៃិងអ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់ងមីៗបាំផ្ុរក៏មាៃសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងផ្ងណដ្រសៅ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ី DME។

J3. រញ្ជីឱសងន្ែលទទួ លានការធានរា៉ារ់រង
គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង។ សយើងសៅការថា “បញ្ជ ីឱសង”។
បញ្ជ ីសៃេះសរៀបរប់ព្ីឱសងណាណដ្េររូវាៃរ៉ាប់រងសោយ Neighborhood INTERGRITY។
បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវ ិធាៃ
ឬការរ ឹររបិរសេើឱសងណាមួ យដ្ូ ចជាការកាំែរ់ចាំៃួៃណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃជាសដ្ើម។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 ណផ្ន ក C សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី វ ិធាៃ ៃិងការរ ឹររបិរទ ាំងសៃេះ។
ជាសរៀងរេ់ឆ្នាំ សយើងៃឹងបញ្ជៃ
ូ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី វ ិធ្ីចូេសរបើ បញ្ជ ីឱសងសៅអ្ន ក
ប៉ោុណៃត ការផ្លៃស់បតរខៃ
ូ េះអាចៃឹងសកើរសឡើងកនុងអ្ាំឡ
ុ ងឆ្នាំសៃេះ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃងម ីបាំផ្ុរអ្ាំព្ីឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-844-812-6896។

J4. ការពនយល់អ្ំពីអ្តែ ប្របោជន៍
សៅសព្េអ្ន កសរបើអ្រថ របសយាជៃ៍របស់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Part D របស់អ្នក សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើជូៃអ្ន កៃូ វសសចកដ ី
សសងខ ប សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយយេ់ ៃិងតាមោៃការបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Part D របស់អ្នក។
សសចកដ ីសសងខ បសៃេះររូវាៃសគសៅថាការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ (ឬ EOB, Explanation of Benefits)។
EOB រាប់អ្នកព្ីចាំៃួៃសរុបណដ្េអ្ន ក ឬ អ្ន កសផ្សងសទៀរជាំៃួសអ្ន ក
ាៃចាំណាយសេើនងៃ ទិញឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Part D របស់អ្នក
ៃិងចាំៃួៃសរុបណដ្េសយើងាៃចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Part D
ៃីមួយៗរបស់អ្នកកនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េមួ យណខ។ EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីឱសងណដ្េអ្ន កសរបើ។ ជាំព្ូកទី 6
ផ្ត េ់ៃូវព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី EOB
ៃិង វ ិធ្ីណដ្េអាចជួ យអ្ន កកនុងការតាមោៃការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក។
EOB ក៏អាចរកាៃផ្ងណដ្រសៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំ។ សដ្ើមបីទទួ េាៃចាប់ចមៃ ង
សូ មទក់ទងណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
អ្ន កមាៃជសរមើសកនុងការទទួ េាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ Part D
របស់អ្នកតាមរបព្័ៃធសអ្ឡិចររូៃិក។ កាំណែសអ្ឡិចររូៃិកផ្ត េ់ព្័រ៌មាៃដ្ូ ចាន
ៃិងកនុងទរមង់ដ្ូចានៃឹងការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ជាឯកសាររកោសណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅនងៃ សៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 1៖ ការចាប់សផ្ដ ើមកនុងនមជាសមាជិក

សដ្ើមបីចាប់សផ្ត ើមទទួ េាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍តាមរបព្័ៃធសអ្ឡិចររូៃិក សូ មចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ
www.caremark.com ឬទូ រសព្ទ សៅណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីចុេះស្មេះ។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ
សៅសព្េអ្ន កមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមូវឱយសបើកសមើេ។ ររូវរកទទុករាយការែ៍ទ ាំងសៃេះ។
វាគឺជាព្័រ៌មាៃសាំខាៃ់អ្ាំព្ីការចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។

K. វ ិធ្ីរកាទុកកំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកឱយមានរច្បចុរបនន ភាព
អ្ន កអាចរកទទុកកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកឱយមាៃបចចុបបៃន ភាព្ាៃសោយរាប់សយើងឱយដ្ឹងព្ីសព្េសវ
លាណដ្េព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកផ្លៃស់បតរ។
ូ
អ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញនៃគសរមាងចាាំាច់ររូវមាៃព្័រ៌មាៃររឹមររូវអ្ាំព្ីអ្នក។
ពួ កបគបប្រើកំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកបែើមបីែឹងថាបសវាកមម និងឱសងអ្ា ីែែេះ ន្ែលអ្ន កទទួ លាន
បហើយនឹងប្តូវច្បំណាយរុនមន។ សោយសារបញ្ជាសៃេះ
វាសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្ន កជួ យសយើងរកទទុកព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកឱយមាៃបចចុបបៃន ភាព្។
រាប់សយើងឱយដ្ឹងដ្ូ ចខាងសរកាម៖



ការផ្លៃស់បតរស្
ូ
ម េះរបស់អ្នក អាសយោឋៃរបស់អ្នក ឬសេខទូ រសព្ទ របស់អ្នក



ការផ្លៃស់បតរសៅក
ូ
ន ុ ងការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្សផ្សងសទៀរដ្ូ ចជាព្ីៃិសយាជករបស់អ្នក
ៃិសយាជករបស់បតី/របព្ៃធ អ្ន ក ឬៃិសយាជិកនដ្គូ របស់បតី/របព្ៃធ អ្ន ក សាំែងរបស់អ្នកសធ្វ ើការ



ការទមទរសាំែងណាមួ យដ្ូ ចជាការទមទរសាំែងព្ីសរាេះថានក់ចរចរែ៍



ការចូ េសរមាកកនុងមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ



ការណងទ ាំសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយសរៅរាំបៃ់ ឬសរៅបណា
ត ញ ឬបៃទ ប់សស្ងាគេះបនទៃ់



ការផ្លៃស់បតរសេើ
ូ អ្នកសមើេណងរបស់អ្នក (ឬៃរណាមានក់ណដ្េទទួ េខុសររូវចាំសពាេះអ្ន ក)



អ្ន កគឺជាណផ្ន កមួ យ ឬកាៃយជាណផ្ន កនៃការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក

របសិៃសបើមាៃព្័រ៌មាៃផ្លៃស់បតរូ
សូ មរាប់សយើងសោយការសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

K1. ឯកជនភាពថ្នព័ត៌មានសុែភាពផ្ទាល់ែល ួន (Personal Health Information, PHI)
ព្័រ៌មាៃសៅកនុងកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកអាចរ ួមបញ្ចេ
ូ ព្័រ៌មាៃសុខភាព្ផ្លទេ់ខល ួៃ (Personal
Health Information, PHI)។ ចាប់ររមូវឱយសយើងរកទទុក PHI របស់អ្នកជាេកខ ែៈឯកជៃ។
សយើងររូវរាកដ្ថា PHI របស់អ្នកទទួ េាៃការការពារ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េសយើងការពារ
PHI របស់អ្នក សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 8 ណផ្ន ក C1។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

ជំពូកទី 2៖ បលែទូ រសពា និងធ្នធានសំខាន់ៗ
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃងសរមាប់ធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗណដ្េអាចជួ យអ្ន កស្ៃ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ី
Neighborhood INTEGRITY ៃិងអ្រថ របសយាជៃ៍ណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។
អ្ន កក៏អាចសរបើជាំព្ូកសៃេះសដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី វ ិធ្ីទក់ទងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក
ៃិងអ្ន កសផ្សងសទៀរណដ្េអាចរសូ ាាំពារកនុងនមអ្ន កផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យ
នៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង

?

TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

J. រសបៀបទក់ទង The Alliance for Better Long Term Care ............................................................ 29
K. ធ្ៃធាៃ សផ្សងសទៀរ .................................................................................................................. 30

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

A. របរៀរទក់ទងន្្នកបសវារបប្មើសមាជិក Neighborhood INTEGRITY
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-844-812-6896 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង
8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នក
ណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ ស។
771 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។

TTY

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។
ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង
8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
សរបសរ

Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Member Services
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

បគហទំព័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY

.A1បពលបវលាន្ែលប្តូវទក់ទង ន្្នកបសវារបប្មើសមាជិក


សាំែួរអ្ាំព្ីគសរមាង



សាំែួរអ្ាំព្ីការទមទរ វ ិកយ យបររ ឬបែណសមាគេ់សមាជិក



ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំព្ី៖
– អ្រថ របសយាជៃ៍ ៃិងសសវាកមម ណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬ
– ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាសុខភាព្របស់អ្នក។
o សៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំ
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9
ណផ្ន ក D


បែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o បែតឹងឧទធ រែ៍គឺជា វ ិធ្ីផ្ល វូ ការនៃការសសន ើសុាំឱយសយើងព្ិៃិរយសមើេការសសរមចចិរតណដ្េសយើងាៃ
សធ្វ ើសឡើងអ្ាំព្ីការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃស់បតរវា
ូ
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើខុស។

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធ រែ៍ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក D


ពាកយបែតឹងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o អ្ន កអាចោក់ពាកយបែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីសយើងខ្ុាំ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណាណាមួ យ (រ ួមទ ាំងអ្ន ក
ផ្ដ េ់សសវាមិៃមាៃកនុងបណា
ដ ញ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ)។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
អ្ន កក៏អាចោក់ពាកយបែដឹងអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កាៃទទួ េមកកាៃ់សយើង
ឬមកកាៃ់សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ាៃផ្ងណដ្រ (សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក F ខាងសរកាម)។

o របសិៃសបើបែតឹងរបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្រប
ស់អ្នក អ្ន កអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធ រែ៍ាៃ (សូ មសមើេណផ្ន កខាងសេើ) ។

o អ្ន កអាចសផ្ញើពាកយបែតឹងអ្ាំព្ីសិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។
អ្ន កអាចសរបើទរមង់ណបបបទតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកនុងសគហទាំព្័រ
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
ឬអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅសេខ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដ្ើមបីសុាំជាំៃួយាៃ។

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែដឹងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក J។



ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំព្ី៖
– អ្រថ របសយាជៃ៍ ៃិងឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬ
– ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ឱសងរបស់អ្នក។
o ទឹករាក់សៃេះអ្ៃុវរត ចាំសពាេះឱសង Part D របស់អ្នក ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Rhode Island
Medicaid ៃិងឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជរបស់ Rhode Island Medicaid។

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់
អ្ន ក សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក E ៃិង F។



ការបត ឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក

o ការបដ ឹងឧទធ រែ៍គឺជា វ ិធ្ីមួយកនុងការសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃស់បតរការសសរមចចិ
ូ
រតសេើការធានរ៉ាប់រង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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o អ្ន កអាចសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍សរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicaid ឬ Part D
របស់អ្នកសោយការសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
(TTY 711) ។ ឱសងណដ្េមិៃណមៃជាឱសង Part D ររូវាៃសរសសរកូ ដ្ជា “DP”
សៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។ ទ ាំងសៃេះគឺជារបសនទឱសង Medicaid។

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក E ៃិង F ។



ការបដ ឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក

o អ្ន កអាចោក់ពាកយបែតឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីសយើង ឬឱសងសាថៃណាមួ យាៃ។
សៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងពាកយបែតឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។

o របសិៃសបើពាកយបែតឹងរវា៉ារបស់អ្នកទក់ទងៃឹងការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក អ្ន កអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធ រែ៍ាៃ។ (សូ មសមើេណផ្ន កខាងសេើ)។

o អ្ន កអាចសផ្ញើពាកយបែតឹងអ្ាំព្ីសិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។
អ្ន កអាចសរបើទរមង់ណបបបទសេើអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកនុងសគហទាំព្័រ
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅសេខ 1800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដ្ើមបីសុាំជាំៃួយាៃ។

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មសត ីព្ីការោក់ពាកយបែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក J។



ការបង់រាក់សរមាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ ឬឱសងណដ្េអ្ន កាៃបង់រ ួចសហើយ

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី វ ិធ្ីសសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវ ិញ
ឬបង់រាក់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កទទួ េាៃ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7 ណផ្ន ក A។

o របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររ សហើយសយើងបដ្ិសសធ្ណផ្ន កណាមួ យនៃសាំសែើរបស់អ្នក
អ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់សយើងាៃ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក
E3 ៃិង F5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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B. របរៀរទក់ទង អ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំររស់អ្នក
អ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំគឺជាអ្ន កព្ាាេណដ្េទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារ (ទ ាំងគិលាៃុបបោឋយិកាបឋម
ឬបុគគេិកសងគ ម) ណដ្េជួ យអ្ន កកនុងការរគប់រគងអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។
ារ់សធ្វ ើការជាមួ យរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កររូវការ។
របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើស អ្ន កអាចមាៃអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំមានក់
សដ្ើមបីជួយសរមបសរមួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក។ សដ្ើមបីសសន ើសុាំ ផ្លៃស់បតរូ ឬទក់ទងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំ
សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

1-844-812-6896 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក
ៃិងព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។
សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក
សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្ន
កណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ ស។

TTY

711 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។
ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក
ៃិងព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។
សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក
សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
សរបសរ

Neighborhood Health Plan of Rhode Island
ATTN: Care Management
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

បគហទំព័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

19

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

B1. បពលបវលាន្ែលប្តូវទក់ទងអ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំររស់អ្នក


សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក



សាំែួរអ្ាំព្ីការទទួ េាៃសសវាសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ៃិងសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS)

បុគគេណដ្េមាៃររមូវការណងទ ាំករមិរខព ស់ ឬខព ស់បាំផ្ុរ សហើយអ្ន កណដ្េររូវការការណងទ ាំតាមសាថប័ៃ
អាចៃឹងមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS)
សៅកនុងផ្ទ េះរបស់អ្នក។ LTSS គឺជាសសវាកមម ៃិងជាំៃួយសផ្សងៗានណដ្េជួ យដ្េ់មៃុសសចាស់
ៃិងជៃព្ិការឱយបាំសព្ញសសចកត ីររូវការរបចាាំនងៃ របស់ព្ួកសគសរមាប់ជាំៃួយ
ៃិងការណកេមអ គុែភាព្ជី វ ិររស់សៅរបស់ព្ួកសគ
សដ្ើមបីឱយព្ួ កសគអាចរស់សៅកនុងសហគមៃ៍របកបសោយសុវរថ ិភាព្។
សព្េខៃ េះ អ្ន កអាចទទួ េាៃជាំៃួយកនុងការណងទ ាំសុខភាព្របចាាំនងៃ
ៃិងររមូវការសរមាប់ការរស់សៅរបចាាំនងៃ របស់អ្នក។ អ្ន ករបណហេជាអាចទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះ៖



ការណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ



ការព្ាាេសោយចេន



ការព្ាាេសាដរ វ ិជាជជីវៈ (occupational therapy)



ការព្ាាេការៃិយាយ



សសវាកមម សវជជ សា្សត សងគ ម



ការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

C. វ ិធ្ីទក់ទងន្ែេទូ រសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមួ យគិលានុរាឋយិកា
ណខសទូ រសព្ទ របឹកទសយាបេ់ជាមួ យគិលាៃុបោឋយិកាអាចសរបើាៃ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។
គិលាៃុបោឋយិកាអាចជួ យអ្ន កកនុងការសសរមចចិរតអ្ាំព្ីកណៃៃ ងណដ្េេអ បាំផ្ុរសរមាប់ការទទួ េាៃការណងទ ាំដ្ូ ច
ជាសវជជ បែឌិរ ការណងទ ាំបនទៃ់ ឬបៃទ ប់សស្ងាគេះបនទៃ់របស់អ្នក។
ព្ួ កសគក៏អាចជួ យស្ៃ ើយសាំែួរអ្ាំព្ីបញ្ជាសុខភាព្របស់អ្នក សាំែួរអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ឱសង
ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃសៅផ្ទ េះ សដ្ើមបីណងរកទសុខភាព្របស់អ្នក។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មក
បលែ

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

1-844-617-0563 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះ
ភាសាអ្ង់សគៃ ស។

TTY

711 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។
24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍

C1. បពលបវលាន្ែលប្តូវទក់ទងន្ែេទូ រសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមួ យគិលានុរាឋយិកា


សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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D. របរៀរទក់ទងន្ែេទូ រសពា វ ិរតត ស
ិ ែ
ុ ភាព្ល វូ ច្បិតត
ណខសទូ រសព្ទ វ ិបរត ិសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតផ្តេ់ព្័រ៌មាៃ ៃិងការាាំរទសោយផ្លទេ់ដ្េ់សមាជិកណដ្េររូវការរកទីតាាំង
ៃិងទទួ េាៃសសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ឬការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មក
បលែ

1-401-443-5995 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នកណដ្េមិៃ
សចេះភាសាអ្ង់សគៃ ស។

TTY

711 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ
24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍

D1. បពលបវលាន្ែលប្តូវទក់ទងន្ែេទូ រសពា វ ិរតត ស
ិ ុែភាព្ល វូ ច្បិតត


សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត



សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមម វ ិបរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

22

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY
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(

E. របរៀរទក់ទងកមម វ ិធ្ីជំនួយន្្នកធានរា៉ារ់រងសុែភាពរែឋ State Health Insurance
Assistance Program ,SHIP) និងកមម វ ិធ្ីគប្ំ ទការច្បុេះប្មេះកមម វ ិធ្ី Medicare-Medicaid
Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program,MME)

(

(

កមម វ ិធ្ីជាំៃួយណផ្នកធានរ៉ាប់រងសុខភាព្រដ្ឋ State Health Insurance Assistance Program, SHIP)

ផ្ដ េ់ការរបឹកទធានរ៉ាប់រងសុខភាព្សោយឥរគិរនងៃ ដ្េ់អ្នកណដ្េចូ េរ ួមកនុង Medicare។ សៅកនុងរដ្ឋ In Rhode
Island, SHIP ររូវាៃផ្ដ េ់ជូៃសោយការ ិយាេ័យមៃុសសចាស់ណដ្េមាៃសុខភាព្េអ Office of Healthy
Aging,OHA)។

(

(

កមម វ ិធ្ីាាំរទការចុេះស្មេះកមម វ ិធ្ី Medicare-Medicaid Medicare-Medicaid Enrollment Supports
Program,MME) ផ្ដ េ់ការរបឹកទធានរ៉ាប់រងសុខភាព្មួ យទេ់មួយសោយឥរគិរនងៃ ដ្េ់អ្នកណដ្េចូ េរ ួមកនុង
Medicare
Medicaid។ សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island, MME ររូវាៃផ្ដ េ់ជូៃសោយ The POINT។

និង

The SHIP ៃិង The POINT មិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមួ យរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួ យសទ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

Rhode Island SHIP 1-888-884-8721

៖

The POINT៖ 1-401-462-4444
TTY

ឬ 2-1-1

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

Office of Health Aging, Louis Pasteur Building
57 Howard Avenue
Cranston, RI 02920
Attention: SHIP Program

E1. បពលបវលាន្ែលប្តូវនិោយជាមួ យអ្ន ក្តលប្់ រឹកា SHIP


សាំែួរអ្ាំព្ីការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្ Medicare របស់អ្នក

o អ្ន កផ្ត េ់របឹកទ SHIP អាចស្ៃ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរសៅគសរមាងងម
ូ
ី
សហើយអាចជួ យអ្ន ក៖

– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសគសរមាងរបស់អ្នក
– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក
– ោក់ពាកយបែតឹងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្ ឬការព្ាាេរបស់អ្នក និង
– សោេះរសាយបញ្ជាទក់ទងៃឹង វ ិកយ យបរររបស់អ្នក។
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8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

23

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

E2. បពលបវលាន្ែលប្តូវនិោយជាមួ យអ្ន ក្តលប្់ រឹកា MME


សាំែួរអ្ាំព្ីជសរមើសរបស់អ្នកសរមាប់ការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្
ព្ីសរពាេះអ្ន កមាៃសិទធិទទួ េាៃMedicare ៃិង Medicaid

o អ្ន កផ្ត េ់របឹកទ MME សៅ The POINT អាចជួ យអ្ន ក៖
– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសធានរ៉ាប់រសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈការរបឹកទតាមជសរមើសមួ យទ
េ់មួយ

– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក
– សោេះរសាយបញ្ជាទក់ទងៃឹង វ ិកយ យបររ Medicaid ណាមួ យ និង
– ទទួ េាៃការរ៉ាប់រងឱសង Part D បសណា
ដ េះអាសៃន របសិៃសបើចាាំាច់។
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F. របរៀរទក់ទងសាែរ័នន្កលមអ គុណភាព (Quality Improvement Organization, QIO)
រែឋ ររស់បយើងមានសាែរ័នមួ យន្ែលមានប្មេះថា KEPRO ។ សាែរ័នបនេះគឺជាប្ក ុមបវជជរណឌិត
និងអ្ន កជំនញន្ងទំសុែភាពែថ្ទបទៀតន្ែលជួយន្កលមអ គុណភាពថ្នការន្ងទំច្បំប េះអ្ន កន្ែល
ច្បូ លរ ួមកនុង Medicare។ KEPRO មិនមានទំនក់ទំនងជាមួ យគបប្មាងររស់បយើងបទ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-888-319-8452

TTY

1-844-843-4776
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

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

បគហទំព័រ

www.keprogio.com

F1. បពលបវលាន្ែលប្តូវទក់ទង KEPRO


សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o អ្ន កអាចោក់ពាកយបែដឹងអ្ាំព្ីការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េាៃ របសិៃសបើអ្នក៖
– មាៃបញ្ជាទក់ទងៃឹងគុែភាព្នៃការណងទ ាំ
– គិរថាការសានក់សៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់ឆ្ប់សព្ក ឬ
– គិរថាការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
ការណងទ ាំសៅកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ
ឬសសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយទូ េាំទូលាយ(compre
hensive outpatient rehabilitation facility,CORF) ៃឹងបញ្ច ប់ឆ្ប់សព្ក។
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?
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G. របរៀរទក់ទង Medicare
Medicare គឺជាកមម វ ិធ្ីធានរ៉ាប់រងសុខភាព្របស់សហព្័ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ
ជៃព្ិការមួ យចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្នាំ ៃិងអ្ន កណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
(ការសខទយររមងសនមជាអ្ចិន្ៃត យ៍ណដ្េររមូវឲ្យមាៃការលាង្ម ឬបដ ូរររមងសនម)។
ទីភានក់ងារសហព្័ៃធទទួ េបៃទុក Medicare គឺជាមជឈមែឌេសរមាប់សសវាកមម Medicare & Medicaid ឬ CMS។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទៃ
ាំ ង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
ការសៅទូ រសព្ទ សៅសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោង សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7
នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។

TTY

1-877-486-2048 ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

បគហទំព័រ

www.medicare.gov
សៃេះគឺជាសគហទាំព្័រផ្ល វូ ការសរមាប់ Medicare។
វាផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វព្័រ៌មាៃងម ីៗអ្ាំព្ី Medicare។
វាក៏មាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីមៃទ ីរសព្ទយ មៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ រគូសព្ទយ
ទីភានក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ៃិងមែឌេលាង្ម
មៃទ ីរសាដរៃីរិសមបទរអ្ន កជាំងឺសដ្កសព្ទយ
ៃិងមៃទ ីរណងទ ាំដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយផ្ងណដ្រ។
វារ ួមមាៃសេខទូ រសព្ទ ៃិងសគហទាំព្័រមាៃរបសយាជៃ៍។
វាក៏មាៃកូ ៃសសៀវសៅ
ណដ្េអ្ន កអាចសាេះព្ុមពភាៃមៗសចញព្ីកុាំព្ូ យទ័ររបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃកុាំព្ូ យទ័រសទ មែឌេមៃុសសចាស់ ឬបណា
ណ េ័យ
កនុងរាំបៃ់របស់អ្នកអាចជួ យ
អ្ន កកនុងការចូ េសមើេសគហទាំព្័រសៃេះសោយសរបើកុាំព្ូ យទ័ររបស់ព្ួកសគ។
ឬអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ Medicare តាមសេខខាងសេើ
ៃិងរាប់ព្ួកសគព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កកាំព្ុងរកសមើេ។
ព្ួ កសគៃឹងរកព្័រ៌មាៃសៅសេើសគហទាំព្័រ សាេះព្ុមពវាសចញ
សហើយសផ្ញើវាឲ្យអ្ន ក។
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H. របរៀរទក់ទង Rhode Island Medicaid
Medicaid ជួ យបង់នងៃ ចាំណាយសេើការណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង
សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួ ច។
អ្ន កររូវាៃចុេះស្មេះកនុង Medicare ៃិង Medicaid ។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំព្ីជាំៃួយណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ី Medicaid សូ មទូ រសព្ទ សៅ Rhode Island Medicaid
។

របសនទទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

1-855-697-4347
សមា៉ោង 8:30 រព្ឹកដ្េ់់សមា៉ោង 3:30 រសសៀេ នងៃចៃទ - នងៃសុរក

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

Virks Building, 3 West Road, Cranston, RI 02920

បគហទំព័រ

www.dhs.ri.gov

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

I. របរៀរទក់ទង RIPIN Healthcare Advocate
RIPIN Healthcare Advocate ដ្ាំសែើរការជាការាាំពារជាំៃួសអ្ន ក។ ព្ួ កសគអាចស្ៃ ើយសាំែួរាៃ
របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែតឹងរវា៉ា សហើយអាចជួ យអ្ន កឱយយេ់ព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ។ RIPIN Healthcare Advocate
ក៏ជួយដ្េ់អ្នកណដ្េចុេះស្មេះកនុង Neighborhood INTEGRITY ទក់ទងៃឹងបញ្ជាសសវាកមម ឬវ ិកយ យបររផ្ងណដ្រ។
កមម វ ិធ្ីទ ាំងសៃេះមិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមួ យគសរមាងរបស់សយើង ឬជាមួ យរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រង
ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួ យសទ។ សសវាកមម របស់កមម វ ិធ្ីទ ាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-855-747-3224
សមា៉ោង 8:00 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 5:00 លាៃច នងៃ ចៃទ - នងៃ សុរក

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

300 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02888

អ្ុីន្មល

HealthcareAdvocate@ripin.org

បគហទំព័រ

www.ripin.org/healthcareadvocate/

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

J. របរៀរទក់ទង The Alliance for Better Long Term Care
The Alliance for Better Long Term Care
គឺជាកមម វ ិធ្ីម្ៃត ីទទួ េពាកយបែដឹងណដ្េជួ យអ្ន កឱយណសវ ងយេ់ព្ីមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ
ៃិងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវងសផ្សងសទៀរ។ វាក៏ជួយសោេះរសាយបញ្ជារវាងកណៃៃ ងទ ាំងសៃេះ ៃិងអ្ន ករស់សៅទីសនេះ
ឬរគួ សាររបស់ព្ួកសគផ្ងណដ្រ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-401-785-3340 ឬ 1-888-351-0808

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

422 Post Road, Suite 204 Warwick, RI 02888

បគហទំព័រ

www.alliancebltc.com/

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

K. ធ្នធាន ប្េងបទៀត
Rhode Island Office of Healthy Aging ជួ យផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់មៃុសសចាស់ រគួ សារ ៃិងអ្ន កណងទ ាំនៃ Rhode
Island ។ កមម វ ិធ្ី ៃិងសសវាកមម មួយចាំៃួៃរ ួមមាៃជាអាទិ៍ ការរគប់រគងករែី ការផ្ត េ់ជាំៃួយណផ្ន កកសៅត
ជាំៃួយណផ្ន កចាប់ សសវា ៃិងជាំៃួយការរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid (Long Term Services and
Support, LTSS) ៃិងរយការែ៍អ្ាំព្ីការរំសលានបាំពាៃសេើមៃុសសចាស់។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-401-462-3000

TTY

1-401-462-0740
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

Office of Healthy Aging
25 Howard Avenue, Bldg. 57
Cranston, RI 02920

បគហទំព័រ

www.oha.ri.gov

ន្ែេទូ រសពា ្ដល់ព័ត៌មានថ្នប្កសួងបសវាកមម មនុសេ (Department of Human Services, DHS)
ផ្ត េ់ព្័រ៌មាៃទូ សៅអ្ាំព្ីកមម វ ិធ្ីជាំៃួយអាហារ ូបរថ មភបណៃថ ម (Supplemental Nutrition Assistance
Program,SNAP) ជាំៃួយសាធារែៈទូ សៅ (General Public Assistance,GPA) ៃិងកមម វ ិធ្ីទីភានក់ងារសផ្សងសទៀរ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-855-697-4347

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

បគហទំព័រ

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

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

Crossroads Rhode Island ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរនមៃ ផ្ទេះសមរមយសរមាប់រគួ សារ ៃិងបុគគេ សសវាអ្ប់រំ ៃិងសសវា
ការងារ បណៃថ មសេើ 24 សមា៉ោង កនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍ ចាំសពាេះសសវាសស្ងាគេះបនទៃ់។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-401-521-2255

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

160 Broad Street
Providence, RI 02903

បគហទំព័រ

www.crossroadsri.org

(

មជឈមណឌលច្បារ់សដីពីភាពពិការ Rhode Island Disability Law Center, RIDLC)
ជាការ ិយាេ័យចាប់មិៃណសវ ងរករាក់ចាំសែញឯករជយមួ យ ណដ្េាៃកាំែរ់ថា ជារបព្័ៃធការពារ
ៃិងរសូ ាាំពាររបស់សហព្័ៃធ Rhode Island ។ ព្ួ កសគជួ យផ្ត េ់ជាំៃួយណផ្ន កចាប់សោយឥរគិរនងៃ ដ្េ់ជៃព្ិការ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

1-401-831-3150

TTY

1-401-831-5335
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

Rhode Island Disability Law Center Inc.
33 Broad Street, Suite 601
Providence, RI 02903

បគហទំព័រ

www.drri.org

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 2 ៖ សេខទូ រសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ

United Way of Rhode ផ្ដ េ់ជូៃព្័រ៌មាៃសោយឥរគិរនងៃ
ៃិងរកទព្័រ៌មាៃសមាៃរ់អ្ាំព្ីជាំៃួយសរមាប់ររមូវការសសវាមៃុសស ដ្ូ ចជាអាហារតាមេាំសៅោឋៃ
ៃិងការណងទ ាំកុមារ។
របសនទទាំនក់ទាំៃង

ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង

បៅទូ រសពា មកបលែ

211 ឬ 1-401-444-0600

TTY

711
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។

សរបសរ

50 Valley Street
Providence, RI 02909

បគហទំព័រ

www.uwri.org

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង

?

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ជំពូកទី 3៖
ការបប្រើប្ាស់ការធានរា៉ារ់រងររស់គបប្មាងសប្មារ់ការន្ងទំសុែភាពររស់
អ្ន ក និងបសវាកមម ន្ែលទទួ លានការធានរា៉ារ់រងប្េងបទៀត
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះមាៃេកខ ខែឌ ៃិង វ ិធាៃជាក់លាក់ណដ្េអ្ន កររូវដ្ឹង សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាណងទ ាំសុខភាព្
ៃិងសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងសផ្សងសទៀរជាមួ យ Neighborhood INTEGRITY ។
ជាំព្ូកសៃេះក៏រាប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្នករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក
អ្ាំព្ីរសបៀបកនុងការទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវារបសនទសផ្សងៗាន ៃិងកនុងកាេៈសទសៈព្ិសសសមួ យចាំៃួៃ
(រប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ឬឱសងសាថៃសៅសរៅបណា
ដ ញ) អ្វ ីខៃេះណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើ
សព្េណាណដ្េអ្ន កររូវទទួ េាៃវ ិកយ យបររសោយផ្លទេ់សរមាប់សសវាកមម ណដ្េរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង
ៃិង វ ិធាៃសរមាប់ការកាៃ់កាប់ឧបករែ៍សវជជ សា្សត ណដ្េអាចសរបើរាស់ាៃយូរ (Durable Medical
Equipment, DME) ផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃ
សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY

33

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY
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A. ព័ត៌មានអ្ំពី ”បសវាកមម ” “បសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រង” “អ្ន ក្ដល់បសវាកមម ” និង
“អ្ន ក្ដល់បសវាកមម កនុងរណា
ដ ញ”
សសវាកមម គឺជាការណងទ ាំសុខភាព្ សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,
LTSS) សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ៃិងឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជ បរ ិកាខរ
ៃិងសសវាកមម សផ្សងសទៀរ។
សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងគឺជាសសវាកមម ណាមួ យកនុងចាំសណាមសសវាកមម ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងចាំ
ណាយឱយ។ សសវាណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងមាៃរយកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាគឺជាសវជជ បែឌិរ គិលាៃុបោឋយិកា ៃិងអ្ន កសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់សសវាកមម
ៃិងការណងទ ាំដ្េ់សលាកអ្ន ក។ ពាកយ “អ្ន កផ្ដ េ់សសវា” ក៏មាៃរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភានក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
គៃ ីៃិក ៃិងកណៃៃ ងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វសសវាណងទ ាំសុខភាព្ បររ ិកាខរសវជជ សា្សត ៃិងសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាទ ាំងសៃេះាៃយេ់រព្មទទួ េយកការទូ ទរ់រាក់របស់សយើងជាការបង់រាក់សព្ញ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញសចញវ ិកយ យបររមកសយើងសោយផ្លទេ់សរមាប់ការណងទ ាំណដ្េព្ួ កសគផ្ត េ់ឱយអ្ន ក។
ជាធ្មម តា សៅសព្េអ្ន កសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ អ្ន កមិៃចាំណាយអ្វ ីសឡើយ
ចាំសពាេះសសវាកមម ណដ្េាៃធានរ៉ាប់រង។ សទេះជាយា៉ោងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, LTSS)
អ្ន កអាចៃឹងររូវចាំណាយខៃ េះសេើសសវាកមម សនេះ។ សគសៅថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។

B. វ ិធានសប្មារ់ការទទួ លានការន្ងទំសុែភាព សុែភាព្ល វូ ច្បិតត និងបសវាកមម
និងជំនួយរយៈបពលន្វង (long-term services and supports, LTSS)
ររស់អ្នកន្ែលរា៉ារ់រងបាយគបប្មាង
Neighborhood INTEGRITY រ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ណដ្េរ៉ាប់រងសោយ Medicare
សហើយសសវាកមម ភាគសរចើៃរ៉ាប់រងសោយ Rhode Island Medicaid។ សសវាកមម សៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត
ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង។ សទេះជាយា៉ោងណាក៏សោយ អ្រថ របសយាជៃ៍ Medicaid
មួ យចាំៃួៃៃឹងសៅណរទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងតាមរយៈ Rhode Island Medicaid ដ្ូ ចជាសសវាកមម ទៃត សព្ទយ
ៃិងសសវាកមម ដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ណដ្េមិៃណមៃជាការបនទៃ់ណផ្ន កសវជជ សា្សត របស់អ្នក (NEMT) ។
សយើងអាចជួ យអ្ន កឱយទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសនេះ។
ជាទូ សៅ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃ
របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើតាមវ ិធាៃគសរមាង។ សដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក



ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េររូវណរជាអ្តែ ប្របោជន៍គបប្មាង។
មាៃៃ័យថាវាររូវណររ ួមបញ្ចេ
ូ សៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍នៃគសរមាង។
(តារងមាៃកនុងជាំព្ូកទី 4 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ)។



ការណងទ ាំររូវណរចាំាច្ប់ខាងបវជជសាស្តសត។
ការចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត មាៃៃ័យថាអ្ន កររូវការសសវាកមម សដ្ើមបីការពារ សធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ
ឬព្ាាេជាំងឺណដ្េទក់ទងៃឹងសុខភាព្
សដ្ើមបីការពារសាថៃភាព្សុខភាព្មិៃឱយកាៃ់ណរធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ
ឬសដ្ើមបីរកទសាថៃភាព្សុខភាព្នសព្េបចចុបបៃន របស់អ្នក។
វារប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងការណងទ ាំណដ្េជួ យអ្ន កមិៃឱយចូ េមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ។
វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គ រ់ផ្គង់
ឬឱសងបាំសព្ញតាមសត ង់ោរណដ្េាៃទទួ េយកនៃការអ្ៃុវរដ ៃ៍ណផ្ន កសវជជ សា្សត ផ្ងណដ្រ។



អ្ន កររូវណរមាៃ អ្ន ក្ដល់បសវាន្ងទំរឋម (primary care provider, PCP) កនុងបណា
ដ ញ
ណដ្េសចញបញ្ជជសេើការណងទ ាំ ឬាៃរាប់អ្នកឱយសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។
កនុងនមជាសមាជិកគសរមាង អ្ន កររូវណរសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញឱយសធ្វ ើជា PCP
របស់អ្នក។

o អ្ន កមិៃចាាំាច់មាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត ព្ី PCP របស់អ្នកសរមាប់ការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន
ការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ ការណងទ ាំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត
ឬសរបើជួបអ្ន កផ្ត េ់សសវាសុខភាព្របស់្សត ីសឡើយ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំរបសនទសផ្សងសទៀរសោយមិៃចាាំាច់មាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត ព្ី
PCP របស់អ្នក។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីបញ្ជាសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 130 ។

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើស PCP សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 35 ។
o ច្បំណាំ៖
យា៉ោងសហាចណាស់កនុងរយៈសព្េរាាំមួយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្ន កាៃចុេះស្មេះសៅកនុងគសរមាងរ
បស់សយើង អ្ន កអាចបៃត សរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាបចចុបបៃន របស់អ្នកសោយមិៃគិរនងៃ
របសិៃសបើព្ួកសគមិៃណមៃជាណផ្ន កនៃបណា
ត ញរបស់សយើងសទ។
សគសៅថារយៈសព្េបៃត ការណងទ ាំ។
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េរាាំមួយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្ន កាៃចុេះស្មេះកនុងគសរមាងរបស់សយើង
អ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្ន ក
សដ្ើមបីជួយអ្ន កណសវ ងរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាសៅកនុងបណា
ត ញរបស់សយើង។
បនទប់ព្ីការបៃត រយៈសព្េណងទ ាំាៃបញ្ច ប់
សយើងៃឹងមិៃចាំណាយសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកសទៀរសទ
របសិៃសបើអ្នកបៃត សរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញ។



អ្ន កប្តូវន្តទទួ លការន្ងទំររស់អ្នកពីអ្នក្ដល់បសវាកនុងរណា
ដ ញ។ ជាធ្មម តា គសរមាង
ៃឹងមិៃរ៉ាប់រងការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាណដ្េមិៃសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្សឡើយ។
សៃេះជាករែីខៃេះៗ សៅសព្េណដ្េវ ិធាៃសៃេះមិៃអ្ៃុវរត ៖

o គសរមាងសៃេះសផ្លតរសេើការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន
ឬការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ៃិងដ្ឹងថាសរើការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន ឬការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ររូវការអ្វ ីខៃេះ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក I ទាំព្រ័ ទី 39។

o របសិៃសបើអ្នកររូវការការណងទ ាំណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ាប់រង
សហើយអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងមិៃអាចផ្ត េ់ឱយអ្ន កាៃ
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញាៃ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកររូវណរោក់បញ្ជៃ
ូ េិខិរអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ
ៃិងទទួ េាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood មុៃសព្េអ្ន កទទួ េសសវាកមម ។
កនុងសាថៃភាព្សៃេះ សយើងៃឹងចាំណាយសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីការយេ់រព្មឱយសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រណផ្ន ក D ទាំព្័រទី 37។

o គសរមាងសៃេះសចញនងៃ សេើសសវាកមម លាង្ម
សៅសព្េអ្ន កសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមម របស់គសរមាងកនុងរយៈសព្េខៃ ី។
អ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះសៅឯមជឈមែឌេលាង្មមាៃការបញ្ជជក់ព្ី
Medicare។

o សៅសព្េណដ្េអ្ន កចូ េរ ួមកនុងគសរមាងសៃេះសេើកដ្ាំបូង
អ្ន កអាចបៃត សរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាណដ្េអ្ន កសរបើសព្េបចចុបបៃន សៃេះកនុង រយៈសព្េ 6
ណខដ្ាំបូងសរកាយការចុេះស្មេះរបស់អ្នក ឬរហូ រដ្េ់ការវាយរនមៃ
ៃិងគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នកររូវាៃបញ្ច ប់ មួ យណាក៏សោយណដ្េបញ្ច ប់សរកាយសគ។

o អ្ន កអាចណសវ ងរកសសវាកមម ណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ាៃព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាទ ាំងឡាយ។
អ្ន កមិៃររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជារសរមាប់សសវាកមម ទ ាំងសៃេះសទ។

C. ព័ត៌មានអ្ំពី អ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំររស់អ្នក
C1. បតើអ្ាីជាអ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំ


អ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំគឺជាអ្ន កព្ាាេណដ្េមាៃអាជាញប័ែណ
(ទ ាំងគិលាៃុបបោឋកយិកាបឋម (RN) ឬបុគគេិកសងគ ម)
ណដ្េជួ យអ្ន កកនុងការរគប់រគងអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។
ព្ួ កសគសធ្វ ើការជាមួ យរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក
សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កររូវការ។

C2. របរៀរន្ែលអ្ន កអាច្បទក់ទងអ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំររស់អ្នក


សេខផ្លទេ់របស់អ្នករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកៃឹងររូវាៃចុេះកនុងគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក
សរកាមព្័រ៌មាៃរក ុមណងទ ាំ។



អ្ន កក៏អាចទក់ទងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រ
សោយទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
ៃិងសសន ើសុាំៃិយាយជាមួ យអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY
711) ចសនៃេះព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 8 យប់នងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 12
នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

37

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះ គឺឥរគិរនងៃ ។

C3.របរៀរន្ែលអ្ន កអាច្បផ្ទែស់រតរូ អ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំររស់អ្នក


អ្ន កអាចសសន ើសុាំផ្លៃស់បដ ូរអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកាៃសោយសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាប
សរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចសនៃេះព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 8
យប់នងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍
នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះ គឺឥរគិរនងៃ ។

D. ការន្ងទំពីអ្នក្តល់បសវាន្ងទំរឋម អ្ន កឯកបទស អ្ន ក្តល់បសវាកនុងរណា
ត ញប្េងបទៀត
និងអ្ន ក្តល់បសវាបប្ៅរណា
ត ញ
D1.ការន្ងទំពីអ្នក្ដល់បសវាន្ងទំរឋម
អ្ន កររូវណរសរជើសសរ ើស អ្ន កផ្ដ េ់សសវា ណងទ ាំបឋម (primary care provider, PCP) សដ្ើមបីផ្ដេ់
ៃិងរគប់រគងការណងទ ាំរបស់អ្នក។
និយមន័យថ្ន “PCP” បហើយថាបតើ PCP នឹងបធ្ា ើអ្ាីែែេះសប្មារ់អ្នក
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាចមបងរបស់អ្នក
សហើយៃឹងទទួ េខុសររូវកនុងការផ្ត េ់ការការពារ ៃិងសសវាណងទ ាំបឋមជាសរចើៃរបស់អ្នក។ PCP
របស់អ្នកៃឹងជាណផ្ន កមួ យនៃរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក។ PCP របស់អ្នកៃឹងជួ យអ្ន កឱយ៖


អ្និវឌ្ឍគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក៖



កាំែរ់ព្ីររមូវការណងទ ាំរបស់អ្នក៖



ណែនាំ ឬសសន ើសុាំសសវាកមម ៃិងសមាភរជាសរចើៃណដ្េអ្ន កររូវការ៖



ទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃព្ីរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក ឬ Neighborhood INTERGRITY
តាមការចាាំាច់ ៃិង



សរមបសរមួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក។

PCP របស់អ្នកអាចជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណាមួ យកនុងចាំសណាមអ្ន កផ្ត េ់សសវាខាងសរកាម
ឬកនុងកាេៈសទសៈមួ យចាំៃួៃ អាចជាអ្ន កឯកសទស៖


ឯកសទសជាំងឺកនុងរគួ សារ (Family Practice)



ឯកសទសជាំងឺមៃុសសធ្ាំ (Internal Medicine )



ឯកសទសជាំងឺទូសៅ (General Practice)



ឯកសទសណងទ ាំមៃុសសចាស់ (Geriatrics)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក



ឯកសទសសរគ្សត ី (Gynecology)



គិលាៃុបោឋយិកាណដ្េមាៃមាៃអាជាញប័ែណ (Certified Nurse Practitioner,CNP)



ជាំៃួយការរគូសព្ទយ (Physician Assistant,PA)

 គិលាៃុបោឋយិកាសរមាេទរកណដ្េមាៃអាជាញប័ែណ (Certified Nurse Midwife

)

អ្ន កមិៃអាចសរជើសសរ ើសគៃ ីៃក
ិ (RHC ឬ FQHC) ជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកាៃសទ
ប៉ោុណៃត របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាណដ្េអ្ន កសរជើសសរ ើសការងារសៅគៃ ីៃិក សហើយបាំសព្ញតាមេកខ ែៈវ ិៃិចឆ័យ
អ្ន កផ្ត េ់សសវាសនេះអាចជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក។
ការបប្ជើសបរ ើសយក PCP ររស់អ្នក
អ្ន កអាចសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមសៅកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងាៃ។
អ្ន កអាចរកស ើញបញ្ជ ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងាៃតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។
សូ មទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សោយទូ រសព្ទ មកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការណសវ ងរក PCP សៅកនុងរាំបៃ់របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើសសរ ើស PCP
សទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមានក់ឱយអ្ន ក។
របសិៃសបើអ្នកាៃសរជើសសរ ើស PCP រ ួចសហើយ
សហើយអ្ន កផ្ត េ់សសវាសនេះមិៃររូវាៃរយសេើបែណសមាគេ់មាជិករបស់អ្នកសទ
អ្ន កអាចទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្លៃស់បតរសៃេះាៃសោយទូ
ូ
រសព្ទ សៅសេខ 1-844812-6896 (TTY 711) ។
ជបប្មើសកនុងការផ្ទែស់រដ ូរ PCP ររស់អ្នក
អ្ន កអាចផ្លៃស់បតរូ PCP របស់អ្នកសោយសហរុផ្េណាមួ យាៃរគប់សព្េកនុងរយៈសព្េសព្ញមួ យឆ្នាំ។ សហើយ
PCP របស់អ្នកក៏អាចៃឹងចាកសចញព្ីបណា
ត ញគសរមាងរបស់សយើង។ របសិៃសបើ PCP
របស់អ្នកចាកសចញព្ីបណា
ត ញរបស់សយើង សយើងៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ៃិងជួ យអ្ន កណសវ ងរកអ្ន កផ្ដ េ់សសវាងម ី។
របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើសសរ ើស PCP ងម ីសទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមានក់ឱយអ្ន ក។
របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្លៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-8126896 (TTY 711) ។
សយើងៃឹងផ្លៃស់បតរូ PCP របស់អ្នកឱយមាៃរបសិទធភាព្ចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េាៃសសន ើសុាំ
សហើយសផ្ញើបែណសមាគេ់សមាជិកងម ីសៅអ្ន ក។

D2.ការន្ងទំពីអ្នកឯកបទស និងអ្ន ក្តល់បសវាកនុងរណា
ត ញប្េងបទៀត
អ្ន កឯកសទសគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់ ឬណផ្ន កណាមួ យនៃរងកាយ។
មាៃអ្ន កឯកសទសជាសរចើៃរបសនទ។ សៃេះគឺជាឧទហរែ៍មួយចាំៃួៃ៖



រគូសព្ទយឯកសទសជាំងឺមហារ ើកណងទ ាំអ្ន កជាំងឺមហារ ើក។



អ្ន កឯកសទសជាំងឺសបេះដ្ូ ងណងទ ាំអ្ន កជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជាសបេះដ្ូ ង។



រគូសព្ទយជាំនញ្អ ឹងណងទ ាំអ្ន កជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជា្អ ឹង សនៃក់ ឬសាច់ដ្ុាំ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

វាជាការចាាំាច់ណដ្េររូវៃិយាយជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋម (Primary care provider, PCP) របស់អ្នក
មុៃសព្េអ្ន កជួ បអ្ន កឯកសទស។ Neighborhood មិៃររមូវឱយអ្ន កមាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត សៅជួ បអ្ន កឯកសទសសទ។
សទេះយា៉ោងណាក៏សោយ អ្ន កគួ រណរជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់ PCP របស់អ្នក
ៃិងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកឱយដ្ឹងព្ីបណរមបរមួ េណាមួ យសៅកនុងសុខភាព្របស់អ្នក។
បនទប់ព្ីាៃជួ បអ្ន កឯកសទស ព្ួ កសគអាចបញ្ជជទិញសសវាកមម
ឬឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េអាចររូវការការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ។
ការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃមាៃៃ័យថាអ្ន កររូវណរទទួ េាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood
មុៃសព្េទទួ េាៃសសវាកមម ឱសងជាក់លាក់ ឬជួ បអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។ ជាធ្មម តា
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកៃឹងសផ្ញើសាំបុររ ឬទរមង់ណបបបទដ្េ់ Neighborhood
ណដ្េព្ៃយេ់ព្ីររមូវការសរមាប់សសវាកមម ឬឱសង។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម
សូ មសមើេតារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ។
ការសរជើសសរ ើស PCP របស់អ្នកមិៃកាំែរ់អ្នកឱយសរជើសសរ ើសអ្ន កឯកសទស ឬមៃទ ីរសព្ទយជាក់លាក់ណាសទ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការណសវ ងរកអ្ន កឯកសទស អ្ន កអាចសសន ើសុាំ PCP របស់អ្នក
ឬចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY របស់សយើង សដ្ើមបីសមើេបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា
ៃិងឱសងសាថៃរបស់សយើង។ របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ
អ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

D3.អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើបៅបពលអ្ន ក្តល់បសវាចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើអាចៃឹងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាណាមួ យរបស់អ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង អ្ន កមាៃសិទធិ
ៃិងការការពារជាក់លាក់ណដ្េររូវាៃសសងខ បដ្ូ ចខាងសរកាម៖



សទេះបីជាបណា
ត ញអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់សយើងអាចផ្លៃស់បតរក
ូ ន ុ ងឆ្នាំក៏សោយ
សយើងររូវណរផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វការទទួ េាៃការណងទ ាំសោយមិៃមាៃការរំខាៃព្ីបណា
ត ញអ្ន កផ្ត េ់
សសវាណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់។



សយើងៃឹងខិរខាំរបឹងណរបងសោយអ្ស់ព្ីចិរតសដ្ើមបីផ្តេ់សសចកត ីជូៃដ្ាំែឹងជូ ៃអ្ន កយា៉ោងសហាចណា
ស់ 30 នងៃ សដ្ើមបីឱយអ្ន កមាៃសព្េសវលាកនុងការសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាងម ី។



សយើងៃឹងជួ យអ្ន កសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាងម ីណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់
សដ្ើមបីបៃត រគប់រគងររមូវការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េការព្ាាេសវជជ សា្សត អ្ន កមាៃសិទធិសសន ើសុាំ
សហើយសយើងៃឹងសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កសដ្ើមបីធានថា ការព្ាាេចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត
ណដ្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ េមិៃមាៃការរំខាៃ។



របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាសយើងមិៃាៃជាំៃួសអ្ន កផ្ត េ់សសវាព្ីមុៃរបស់អ្នកសោយអ្ន កផ្ត េ់សសវា
ណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សទ
ឬថាការណងទ ាំរបស់អ្នកមិៃទទួ េាៃការរគប់រគងររឹមររូវសទ
អ្ន កមាៃសិទធិោក់ពាកយបែតឹងសារទុកខ ឬបែដឹងឧទធ រែ៍ាៃ (សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9
សរមាប់ព្័រ៌មាៃសដ ីព្ីការោក់ពាកយបែដឹងសារទុកខ ៃិងបែដឹងឧទធ រែ៍)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

របសិៃសបើអ្នករកស ើញថាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណាមានក់របស់អ្នកកាំព្ុងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង
សូ មទក់ទងមកសយើងខ្ុាំ សដ្ើមបីឱយសយើងខ្ុាំអាចជួ យអ្ន កកនុងការណសវ ងរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាងម ី
ៃិងរគប់រគងការណងទ ាំរបស់អ្នកសោយទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)
។

D4.របរៀរទទួ លានការន្ងទំពីអ្នក្តល់បសវាបប្ៅរណា
ត ញ
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាមិៃសថ ិរសៅកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងសទ អ្ន ក
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកៃឹងទទួ េខុសររូវកនុងការទក់ទងសយើងខ្ុាំ
សដ្ើមបីទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារសរមាប់ការព្ិសរាេះសរៅបណា
ត ញរបស់អ្នក។
រក ុមរគូសព្ទយណងទ ាំសុខភាព្របស់សយើងៃឹងព្ិៃិរយសមើេរេ់សាំសែើសុាំការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ។
វាអាចៃឹងមាៃការោក់កាំែរ់ជាក់លាក់មួយចាំៃួៃចាំសពាេះការអ្ៃុញ្ជារដ្ូ ចជាចាំៃួៃនៃការព្ិសរាេះ។
របសិៃសបើសសវាកមម មាៃសៅកនុងបណា
ត ញគសរមាងរបស់សយើង
ការសសន ើសុាំសសវាកមម សៃេះអាចៃឹងររូវាៃបដ្ិសសធ្។ អ្ន កណរងណរមាៃសិទធិបតឹងឧទធ រែ៍ជាៃិចច។
របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ អ្ន កផ្ត េ់សសវាសនេះររូវណរមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare
ៃិង/ឬMedicaid។



សយើងមិៃអាចចាំណាយសេើអ្នកផ្ត េ់សសវាណាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare ៃិង/ឬ
Medicaid សឡើយ។



របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare ៃិង/ឬ
Medicaidអ្ន កររូវណរបង់នងៃ សព្ញសេើសសវាកមម ណដ្េអ្ន កទទួ េ។



អ្ន កផ្ត េ់សសវាររូវណររាប់អ្នកថាព្ួ កសគមិៃមាៃសិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare ៃិង/ឬ
Medicaid។របសិៃសបើព្ួកសគមិៃមាៃសិទធិចូេរ ួមសទ។

E. របរៀរទទួ លានបសវាកមម និងជំនួយរយៈបពលន្វង (LTSS)
សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, LTSS)
គឺជាអ្រថ របសយាជៃ៍ណដ្េអាចជួ យអ្ន កកនុងការងាររបចាាំនងៃ ដ្ូចជាការងូ រទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការសដ្ើរទិញអ្ីវា៉ាៃ់
ការសាកគក់ ៃិងការសេបឱសង។ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះភាគសរចើៃររូវាៃផ្ត េ់ជូៃសៅកនុងផ្ទ េះរបស់អ្នក
ប៉ោុណៃត ក៏មាៃការផ្ត េ់ជូៃសៅកនុងកណៃៃ ងដ្ូ ចជាមែឌេណងទ ាំសព្េនងៃ សរមាប់មៃុសសសព្ញវ ័យ
ឬមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរផ្ងណដ្រ។ កនុងនមជាសមាជិកនៃ Neighborhood INTEGRITY
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជួយកាំែរ់ររមូវការ LTSS របស់អ្នក។ អ្រថ របសយាជៃ៍របស់ LTSS
អាចមាៃសរមាប់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់កនុងការទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍ទ ាំងសនេះ
សហើយរបសិៃសបើអ្នកសិទធិទទួ េាៃការណងទ ាំរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid។
របសិៃសបើអ្នកររូវការសសវាកមម ទ ាំងសៃេះ សយើងៃឹងមាៃការបញ្ចេ
ូ សៅកនុងគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក
ណដ្េអ្ន កជួ យបសងយ ើរជាមួ យរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក។
សសវាកមម ណដ្េរកាៃរ ួមមាៃ៖


ការណងទ ាំណដ្េមាៃជាំនញសៅមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ



ការព្ាាេសោយចេន

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក



ការណកណរបបរ ិសាថៃរិចរួ ច (ការណកណរបសគហោឋៃសរមាប់ររមូវការជៃព្ិការ)



ការណងទ ាំបសណា
ដ េះអាសៃន (respite care)



សសវាកមម សមផ្ទ េះ (homemaker services)



ការសរមបសរមួ េនៃការផ្លៃស់បតរ/សសវាកមម
ូ
សរមាប់ការផ្លៃស់បដ ូរ (transition coordination/services)
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះ
សូ មទក់ទងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកណដ្េៃឹងជួ យអ្ន កកនុងដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីកាំែរ់ថាសរើអ្នក
តាមសិទធិទទួ េាៃការណងទ ាំរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid ណដ្រឬសទ។
សដ្ើមបីទក់ទងអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ។

F. របរៀរទទួ លានបសវាកមម សុែភាព្ល វូ ច្បិតត
សសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃររូវាៃសគសៅថាសសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត។
សសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតអាចមាៃសរមាប់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY ទ ាំងអ្ស់។ Optum™
គឺជាអ្រថ របសយាជៃ៍សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ៃិងជាអ្ន ករគប់រគងបណា
ត ញសរមាប់គសរមាង Neighborhood Health
Plan of Rhode Island។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជួយកាំែរ់ររមូវការសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត។
របសិៃសបើអ្នកររូវការសសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត
ៃឹងមាៃការបញ្ចេ
ូ សសវាកមម ទ ាំងសនេះសៅកនុងគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក
ណដ្េអ្ន កជួ យបសងយ ើរជាមួ យរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ បញ្ជា ឬវ ិបរត ិទក់ទងៃឹងសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត សូ មទូ រសព្ទ មកសេខ 1-401-443-5995
រយៈសព្េ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ សមាជិក TTY សៅមកសេខ 711។
សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។ អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស
សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះ គឺឥរគិរនងៃ ។
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ ស។

G. របរៀរទទួ លានការន្ងទំផ្ទាល់ែល ួន
G1.បតើអ្ាីជាការន្ងទំផ្ទាល់ែល ួន


ការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃគឺជាជសរមើសកនុងការជួ េអ្ន កណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃរបស់អ្នក (PCA) ។

G2.បតើនរណាែែ េះអាច្បទទួ លានការន្ងទំផ្ទាល់ែល ួន


សមាជិកណដ្េមាៃសិទធិទទួ េ ៃិងទទួ េាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (LTSS)
មាៃជសរមើសកនុងការទទួ េាៃការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃ។ សដ្ើមបីចូេរ ួមកនុងការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃ
សូ មទូ រសព្ទ មកអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក សោយទូ រសព្ទ មកសេខ 1-844-812-6896
(TTY 711)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

G3.របរៀរទទួ លជំនួយបែើមបីជួលអ្ន ក្តល់បសវាន្ងទំផ្ទាល់ែល ួន


របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសចូ េរ ួមកនុងការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃ អ្ន ក
ឬអ្ន កទទួ េាៃការចារ់តាាំងរបស់អ្នកៃឹងទទួ េខុសររូវកនុងការសរជើសសរ ើស ជួ េ
សរៀបចាំកាេវ ិភាគ បែតុេះបណា
ត េ ៃិងសបើចាាំាច់ បញ្ឈប់ PCA របស់អ្នក។
ការកាំែរ់សោយខល ួៃឯងនៃសសវាកមម PCA គឺជាការសម ័រគចិរត។
វ ិសាេភាព្ណដ្េសមាជិកចង់កាំែរ់សោយខល ួៃឯងគឺជាជសរមើសរបស់សមាជិក។



សគហទាំព្័រ Rewarding Work
គឺជាធ្ៃធាៃតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរណដ្េជួ យសមាជិកណដ្េចូ េរ ួមកនុងការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃឱយណសវ ងរក
PCAសរមាប់សរជើសសរ ើស។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ
www.RewardingWork.org ឬសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក។

H. របរៀរទទួ លានបសវាកមម ែឹកជញ្ជន
ូ
អ្ន កអាចមាៃសិទធិទទួ េាៃការបញ្ចុេះនងៃ សាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រក ុង RIPTA។
សដ្ើមបីទទួ េាៃការបញ្ចុេះនងៃ សាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រក ុង RIPTA
សូ មចូ េសៅកាៃ់កា រ ិយាេ័យកាំែរ់អ្រត សញ្ជាែរបស់ RIPTA (RIPTA Identification Office) សៅ One
Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការ ិយាេ័យសសវាបសរមើអ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 705 Elmwood
Avenue, Providence, RI 02907។ សូ មទូ រសព្ទ មក RIPTA តាមសេខ 1-401-784-9500
សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម ឬចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.ripta.com/reducedfareprogram។
របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរក ុង RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid
រ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ណផ្ន កសវជជ សា្សត មិៃមាៃេកខ ែៈបនទៃ់ (NEMT)
សរមាប់ការសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅការណារ់ជួបសវជជ សា្សត មារ់សធ្ម ញ ឬការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការ NEMT ជាសទៀរទរ់សូមទូ រសព្ទ មកសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) សមា៉ោង 5:00
រព្ឹក – សមា៉ោង 6:00 លាៃចនងៃ ចៃទ –នងៃ សុរក ឬ ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY
តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ សៅសព្េណារ់ជួប NEMT សូមបប្រើរ័ណណសមាាល់់ Rhode Island
Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ អ្ន កក៏អាច្បបធ្ា ើការណាត់ជួរ NEMT
ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសមាជិកតាមអ្ៃឡាញសេើសគហទាំព្័រ www.mtm-inc.net/rhode-island/។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំមសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់ការណងទ ាំបនទៃ់ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។
កាំែរ់សព្េមកយកសរមាប់ការណងទ ាំមិៃមាៃេកខ ែៈបនទៃ់សហាចណាស់ 48 សមា៉ោងមុៃសព្េណារ់ជួប។
ហៅទូរសព្ទណាត់ជប
ួ ហៅថ្ងៃ៖

ប្បសិនហបអ្
ន ប្តូវការឲ្យមកដក
ឹ ហៅថ្ងៃ៖
ើ ក

ចនទ

ព្ុធ

អ្ង្គារ

ប្ព្ហសបតិ៍

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ហៅទូរសព្ទណាត់ជប
ួ ហៅថ្ងៃ៖

ប្បសិនហបអ្
ន ប្តូវការឲ្យមកដក
ឹ ហៅថ្ងៃ៖
ើ ក

ព្ុធ

សុ ប្ក ហៅរ ៍ ឬអាទត
ិ យ

ប្ព្ហសបតិ៍

ចនទ

សុ ប្ក

អ្ង្គារ

កនុងករណីមានអាសនន អ្ន កគួ រន្តទូ រសពា បៅបលែ 911 សប្មារ់មបធ្ោាយបធ្ា ើែំបណើររនាន់
បហើយបៅរនា រ់សបស្ត្ាេះរនាន់ន្ែលបៅជិតរំ្ុត។

I. របរៀរទទួ លានបសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងបៅបពលអ្ន កមានអាសនន ន្្នកបវជជសាស្តសត
ឬប្តូវការការន្ងទំរនាន់ ឬកនុងបពលមានបប្គេះមហនត រាយ
I1.ការន្ងទំបៅបពលអ្ន កមានអាសនន ន្្នកបវជជសាស្តសត
និយមន័យររស់

កយអាសនន ន្្នកបវជជសាស្តសត

អាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត គឺជាសាថៃភាព្សវជជ សា្សត ណដ្េមាៃសរគសញ្ជាដ្ូ ចជាឈឺចាប់ខាៃាំង ឬរបួ សធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ។
សាថៃភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរខាៃាំងណដ្េថា របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្ន កសវជជ សា្សត ភាៃមៗសទ អ្ន ក
ឬអ្ន កណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ ៃិងឱសងអាចរំព្ឹងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធ ផ្េដ្ូ ចជា៖



ហាៃិន័យធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬកូ ៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ



សរាេះថានក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ



ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្ន កណាមួ យនៃរងកាយ ឬ



កនុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទ សពាេះកាំព្ុងសរមាេ សៅសព្េ៖

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កនុងការសផ្ទ រអ្ន កសៅមៃទ ីរសព្ទយមួ យសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។
o ការសផ្ទ រសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមួ យសផ្សងសទៀរអាចបងយ ការគាំរមកាំណហងដ្េ់សុខភាព្
ឬសុវរថ ិភាព្របស់អ្នក ឬកូ ៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។
អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសនន ន្្នកបវជជសាស្តសត
របសិៃសបើអ្នកមាៃអាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត ៖



រកជំនួយឱយានឆ្រ់រហ័សតាមន្ែលអាច្បបធ្ា ើបៅាន។ សៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 911
ឬសៅកាៃ់បៃទ ប់សស្ងាគេះបនទៃ់ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

សៅទូ រសព្ទ សៅរងយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់របសិៃសបើអ្នកររូវការ។ អ្ន កមិៃចាាំាច់ទទួ េការយេ់រព្ម
ឬការបញ្ជៃ
ូ បៃត ព្ី PCP របស់អ្នកសទ។



ប្តូវប្ាកែថាអ្ន ករាយការណ៍ែល់គបប្មាងររស់បយើងអ្ំពីភាពអាសនន ររស់អ្នកឱយានឆ្រ់
តាមន្ែលអាច្បបធ្ា ើបៅាន។
សយើងចាាំាច់ររូវតាមោៃសេើការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន របស់អ្នក។ ជាធ្មម តា អ្ន ក
ឬៃរណាមានក់សផ្សងសទៀរគួ រណរសៅទូ រសព្ទ មករាប់សយើងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន របស់
អ្ន ក កនុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោង។ យា៉ោងណាកដ ី
អ្ន កៃឹងមិៃចាាំាច់បង់រាក់សរមាប់សសវាកមម សស្ងាគេះបនទៃ់សោយសារណរការព្ៃារសព្េ
កនុងការរាប់សយើងសនេះសទ។ សៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
ឬអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោង 8
រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ សរមាប់នងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។
សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។

បសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងកនុងភាពអាសនន ន្្នកបវជជសាស្តសត
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត ណដ្េមាៃធានរ៉ាប់រងសៅសព្េណាណដ្េអ្ន កររូវ
ការវា សៅរគប់ទីកណៃៃ ងកនុងសហរដ្ឋ អាសមរ ិក ឬរាំបៃ់ររួ ររតាសោយសហរដ្ឋ អាសមរ ិក។
របសិៃសបើអ្នកររូវការរងយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់ សដ្ើមបីសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅកាៃ់បៃទ ប់សស្ងាគេះបនទៃ់
គសរមាងរបស់សយើងធានរ៉ាប់រងសេើករែីសៃេះ។ Medicare, Rhode Island Medicaid ៃិង Neighborhood
INTEGRITHY មិៃធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត សៅសរៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិក
ៃិងសៅសរៅរាំបៃ់ររួ ររតាសោយសហរដ្ឋ អាសមរ ិកសទ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម
សូ មសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណផ្ន ក D។
របសិៃសបើអ្នកមាៃករែីអាសៃន
សយើងៃឹងព្ិភាកទជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន ដ្េ់អ្នក។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាទ ាំងសនេះៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងសព្េណាករែីអាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត របស់អ្នកររូវាៃបញ្ច ប់។
បនទប់ព្ីករែីអាសៃន ាៃបញ្ច ប់ អ្ន ករបណហេជាររូវការការណងទ ាំតាមោៃបៃត
សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្ន កាៃធ្ូ រសសបើយសហើយ។
ការណងទ ាំតាមោៃបៃត របស់អ្នកៃឹងររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន របស់អ្នកព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ សយើងៃឹង
ព្ាយាមឱយអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញទទួ េខុសររូវសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េអាចសធ្វ ើសៅា
ៃ។
អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសនន ន្្នកសុែភាព្ល វូ ច្បិតត
របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬវ ិបរត ិសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត សូ មសៅទូ រសព្ទ មកណខសទូ រសព្ទ វ ិបរត ិសុខភាព្
ផ្ល វូ ចិរតតាមសេខ 1-401-443- 5995 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះ
គឺឥរគិរនងៃ ។
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់សោយឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ ស។
សមាជិក TTY សៅមកសេខ 711 ។ សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះ គឺឥរគិរនងៃ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ការទទួ លានការន្ងទំរនាន់ បទេះរីមិនន្មនជាករណីមានអាសនន ក៏បាយ
សព្េខៃ េះ អាចៃឹងមាៃការព្ិាក សដ្ើមបីដ្ឹងថាអ្ន កមាៃភាព្អាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត ឬសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ឬអ្រ់។
អ្ន ករបណហេជាររូវការការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន ជារបចាាំ សហើយអ្ន កផ្ត េ់សសវាថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃន សទ។
ដ្របណាអ្ន កគិរថាសុខភាព្របស់អ្នកសថ ិរកនុងសរាេះថានក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរសមសហរុផ្េ សយើងៃឹងធានរ៉ាប់រង
សេើការណងទ ាំរបស់អ្នក។
សទេះយា៉ោងណាក៏សោយ បនទប់ព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាឯកភាព្ថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃន សទ សយើងៃឹងធានរ៉ាប់រង
សេើការណងទប
ាំ ណៃថ មរបស់អ្នក របសិៃសបើ៖



អ្ន កសៅរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញឬ



ការណងទ ាំបណៃថ មណដ្េអ្ន កទទួ េររូវាៃចារ់ទុកថាជា “ការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់”
សហើយអ្ន កររូវអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃសដ្ើមបីទទួ េាៃការណងទ ាំសៃេះ។
(សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន កបនទប់)។

I2.ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់
និយមន័យ

កយ ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់

ការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់គឺការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ ការរងរបួ ស
ឬសាថៃភាព្សុខភាព្បនទៃ់ណដ្េមិៃណមៃជាករែីអាសៃន ប៉ោុណៃត ររូវការការណងទ ាំភាៃមៗ។ ឧទហរែ៍
អ្ន កអាចមាៃអាការៈផ្ទុេះសឡើងនៃសាថៃភាព្ជាំងឺណដ្េមាៃរសាប់ សហើយចាាំាច់ររូវព្ាាេជាំងឺសៃេះ។

ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់ បៅបពលអ្ន កសែិតបៅកនុងតំរន់បសវាកមម ររស់គបប្មាង
កនុងសាថៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ របសិៃសបើ៖



អ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំសៃេះព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ បហើយ



អ្ន កសធ្វ ើតាមវ ិធាៃសផ្សងៗសទៀរណដ្េមាៃបរ ិយាយសៅកនុងជាំព្ូកសៃេះ។

សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសៅរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញសទ សយើងៃឹងធានរ៉ាប់រង
សេើការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ណដ្េអ្ន កររូវការព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាចាាំាច់បនទៃ់ អ្ន កគួ រណរសៅមែឌេណងទ ាំបនទៃ់ណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ
ណដ្េកាំព្ុងសបើកដ្ាំសែើការ។ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងណសវ ងរកការណងទ ាំបនទៃ់សៅកនុងរាំបៃ់សសវាកមម របស់សយើង
អ្ន កគួ រណរសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ សដ្ើមបីទទួ េាៃ បញ្ជ ីមែឌេណងទ ាំបនទៃ់
សៅកនុងបណា
ត ញគសរមាងរបស់សយើង។

ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់ បៅបពលអ្ន កបៅបប្ៅតំរន់បសវាកមម ររស់គបប្មាង
សៅសព្េអ្ន កសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមម របស់គសរមាង អ្ន ករបណហេជាមិៃអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់
សសវាកនុងបណា
ត ញសទ។ កនុងករែីសនេះ គសរមាងរបស់សយើងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់
ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាមួ យណាក៏សោយ។
គសរមាងរបស់សយើងមិៃធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់ ឬការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន
ឬមិៃមាៃអាសៃន ណាមួ យសផ្សងសទៀរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅសរៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិកសទ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

I3.ការន្ងទំអ្ំឡ
ុ ងបពលមានបប្គេះមហនត រាយ
របសិៃសបើអ្និាេនៃរដ្ឋ របស់អ្នក សេខាធ្ិការរកសួ ងសុខានិាេ ៃិងសសវាកមម មៃុសសរបស់សហរដ្ឋ អាសមរ ិក
ឬរបធានធ្ិបរីសហរដ្ឋ អាសមរ ិករបកាសអ្ាំព្ីសាថៃភាព្សរាេះមហៃត រយ ឬសរាេះ
អាសៃន សៅកនុងរាំបៃ់នូមិសា្សត របស់អ្នក អ្ន កសៅណរមាៃសិទធិទទួ េាៃការណងទ ាំព្ី Neighborhood
INTEGRITY ។
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េចាាំាច់
កនុងសព្េមាៃការរបកាសព្ីសរាេះមហៃត រយ៖ www.nhpri.org/INTEGRITY។
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េមាៃការរបកាសអ្ាំព្ីមហៃត រយ របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ
ណាមួ យាៃសទ សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញសោយ
មិៃគិរនងៃ ព្ីអ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញកនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េមាៃការរបកាសព្ីសរាេះមហៃត រយសទ
អ្ន កៃឹងអាចបាំសព្ញឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកសៅឯឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញាៃ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។

J. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានវ ិកក យរប្តបាយផ្ទាល់ច្បំប

េះបសវាកមម ន្ែលប្តូវានធា

នរា៉ារ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាសផ្ញើវ ិកយ យបររឱយអ្ន កជាំៃួសឱយការសផ្ញើសៅកាៃ់គសរមាង
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររាៃ។
អ្ន កមិនគួ ររង់ វ ិកក យរប្តបាយែល ួនឯងបទ។ ប្រសិនបរើអ្នករង់ វ ិកក យរប្តបនេះ
គបប្មាងនឹងមិនអាច្បរង់ប្ាក់ឱយអ្ន ក វ ិញានបទ។
របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់សរមាប់សសវាកមម ណដ្េាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក
ឬរបសិៃសបើអ្នកាៃទទួ េ វ ិកយ យបររសរមាប់សសវាណផ្ន កសវជជ សា្សត ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ។

J1.អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើបសវាកមម មិនប្តូវានធានរា៉ារ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង
Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់៖



ណដ្េចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត និង



ររូវាៃចុេះបញ្ជ ីសៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍របស់គសរមាង (សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 4)
និង



ណដ្េថាអ្ន កទទួ េាៃសោយអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃរបស់គសរមាងដ្ូ ចខាងសរកាម។

របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង អ្ន កប្តូវន្តរង់
ថ្ងែបពញបាយែល ួនឯង។
របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ឬការណងទ ាំណផ្ន កសវជជ សា្សត ណាមួ យ
អ្ន កមាៃសិទធិសសន ើសុាំសយើងាៃ។ អ្ន កក៏មាៃសិទធិសសន ើសុាំមកកាៃ់សយើងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរាៃណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

របសិៃសបើសយើងជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកថាសយើងៃឹងមិៃបង់នងៃ សសវាកមម របស់អ្នកសទ អ្ន កមាៃសិទធិបតឹងឧទធ រែ៍
ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់សយើង។
ជាំព្ូកទី 9 ព្ៃយេ់ព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងធានរ៉ាប់រងសេើសមាភរ ឬសសវាកមម សវជជ សា្សត ។
វាក៏រាប់អ្នកព្ីរសបៀបបត ឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់គសរមាងផ្ងណដ្រ។ អ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ មក
ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីសិទធិបតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
សយើងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម មួយចាំៃួៃរហូ រករមិរជាក់លាក់មួយ។ របសិៃសបើអ្នកសរបើសេើសចាំៃួៃកាំែរ់
អ្ន កៃឹងររូវបង់នងៃ សព្ញ សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម របសនទសនេះបណៃថ មសទៀរ។ សូ មទូ រសព្ទ មក
ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីដ្ឹងព្ីណដ្ៃកាំែរ់ ៃិងថាសរើអ្នកជិរ្ៃដ្េ់ណដ្ៃកាំែរ់ឬសៅ។

K. ការធានរា៉ារ់រងបលើបសវាន្ងទំសុែភាពបៅបពលអ្ន កសែិតកនុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក
K1.និយមន័យថ្ន

កយ ការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនក
ិ

ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក (សៅមា៉ោ ងសទៀរាៃថា ការសាកេបងព្ាាេ) គឺជា វ ិធ្ីណដ្េសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសរសត សេើការណងទ ាំសុខភាព្ ឬឱសងរបសនទងម ី។
ព្ួ កសគសសន ើសុាំឱយអ្ន កសម ័រគចិរតជួយកនុងការសិកទ។
ការសិកទរបសនទសៃេះជួ យឱយអ្ន កផ្ត េ់សសវាសសរមចចិរតថាសរើការណងទ ាំសុខភាព្របសនទងម ី
ឬឱសងរបសនទងម ីមាៃរបសិទធភាព្ណដ្រឬសទ សហើយថាសរើវាមាៃសុវរថ ិភាព្ណដ្រឬសទ។
សៅសព្េណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជារសេើការសិកទណដ្េអ្ន កចង់ចូេរ ួម
អ្ន កណដ្េសធ្វ ើការងារសេើការសិកទសៃេះៃឹងទក់ទងសៅអ្ន ក។ បុគគេសនេះៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការសិកទ
សហើយរកសមើេថាសរើអ្នកមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់ សដ្ើមបីចូេរ ួមកនុងការសិកទសនេះណដ្រឬសទ។
អ្ន កអាចចូ េរ ួមកនុងការសិកទសៃេះាៃដ្របណាអ្ន កបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌ។ អ្ន កក៏ររូវណរយេ់ដ្ឹង
ៃិងទទួ េយកៃូ វអ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើសរមាប់ការសិកទសៃេះផ្ងណដ្រ។
កនុងសព្េណដ្េអ្ន កសថ ិរកនុងការសិកទ អ្ន កអាចសៅណរមាៃស្មេះកនុងគសរមាងរបស់សយើង។ តាមរសបៀបសៃេះ
អ្ន កបៃត ទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីគសរមាងរបស់សយើងណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងការសិកទសឡើយតាមរសបៀបសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកចង់ចូេរ ួមកនុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជារសោយ Medicare អ្ន កមិៃចាាំាច់ររូវ
ទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីសយើង ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកសទ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំដ្េ់អ្នកណដ្េជាណផ្ន កមួ យនៃការសិកទមិៃចាាំាច់ររូវណរជាអ្ន កផ្ត េ់សសវា
កនុងបណា
ត ញសនេះសទ។
អ្ន កប្តូវប្ារ់បយើងមុនបពលអ្ន កចារ់ប្តើមច្បូ លរ ួមកនុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក។
របសិៃសបើអ្នកមាៃគសរមាងចូ េរ ួមកនុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក អ្ន ក ឬអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក
គួ រណរទក់ទងមក ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីឱយសយើងដ្ឹងថាអ្ន កៃឹងចូ េរ ួមកនុង
ការសាកេបងព្ាាេសៃេះ។

K2. ការទូ ទត់ប្ាក់សប្មារ់បសវាកមម បៅបពលអ្ន កកំពង
ុ សែិតកនុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនក
ិ
របសិៃសបើអ្នកសម ័រគចិរតសរមាប់ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជារ អ្ន កៃឹងមិៃាច់បង់
រាក់សរមាប់សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរកាមការសិកទសនេះសទ សហើយ Medicare ៃឹងបង់នងៃ
សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរកាមការសិកទ ក៏ដ្ូចជានងៃ ចាំណាយជារបចាាំណដ្េទក់ទងៃឹងការណងទ ាំ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ សៅសព្េណដ្េអ្ន កចូ េរ ួមកនុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េររូវាៃអ្ៃុញ្ជារសោយ
Medicare អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសេើសមាភរ
ៃិងសសវាកមម ភាគសរចើៃណដ្េអ្ន កទទួ េាៃណដ្េជាណផ្ន កមួ យនៃការសិកទ។ ការធានរ៉ាប់រងសៃេះរ ួមមាៃ៖



Medicare ៃឹងបង់នងៃ បៃទ ប់ ៃិងអាហារសរមាប់ការសានក់សៅមៃទ ីរសព្ទយសទេះបីអ្នកមិៃាៃ
សថ ិរកនុងការសិកទក៏សោយ។



ការវេះការ់ ឬការវេះការ់សផ្សងសទៀរណដ្េជាណផ្ន កមួ យនៃការសិកទរសាវរជាវ។



ការព្ាាេផ្េរំខាៃ ៃិងផ្េវ ិាកណាមួ យណដ្េបណា
ដ េមកព្ីការណងទ ាំរបសនទងម ី។

របសិៃសបើអ្នកជាណផ្ន កមួ យនៃការសិកទណដ្េ Medicare មិនានអ្នុញ្ញាតសនេះសទ អ្ន កៃឹងររូវបង់នងៃ
ចាំណាយទ ាំងឡាយណដ្េសកើរសឡើងកនុងសព្េសិកទ។

K3. ន្សាងយល់រន្នែ ម អ្ំពីការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនក
ិ
អ្ន កអាចណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការចូ េរ ួមកនុងការសិកទរសាវរជាវតាមគៃ ីៃិកតាមរយៈការអាៃ
“ការសិកទរសាវរជាវ Medicare ៃិងគៃ ីៃិក” សៅសេើសគហទាំព្័រ Medicare
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf)។
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ ផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7
នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048 ។

L. បតើបសវាកមម ន្ងទំសុែភាពររស់អ្នកប្តូវានធានរា៉ារ់រងោងែូ ច្បបមត ច្ប
បៅបពលន្ែលអ្ន កទទួ លានការន្ងទំបៅកនុងសាែរ័នសាសនន្ែលន្ងទំសុែភាពមិនន្មនបវជជ
សាស្តសត
L1. និយមន័យថ្ន

កយសាែរ័នសាសនន្ែលន្ងទំសុែភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត

សាថប័ៃសាសនណដ្េណងទ ាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជ សា្សត គឺជាកណៃៃ ងមួ យណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំដ្ូ ចណដ្េអ្ន កទទួ េ
ាៃសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញទូ សៅណដ្រ។
របសិៃសបើការទទួ េាៃការណងទ ាំសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ី
រណដ្េមាៃជាំនញណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរផ្ទុយៃឹងជាំសៃឿសាសនរបស់អ្នក សយើងៃឹង
ធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសៅកនុងសាថប័ៃណងទ ាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជ សា្សត េកខ ែៈសាសនវ ិញ។
អ្ន កអាចសរជើសសរ ើសទទួ េាៃការណងទ ាំសុខភាព្សៅសព្េណាក៏ាៃណផ្អ កសេើសហរុផ្េណាមួ យ។
អ្រថ របសយាជៃ៍សៃេះគឺសរមាប់ណរសសវាកមម សរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់ Medicare Part A ប៉ោសុ ណា
ណ េះ (សសវាកមម
ណងទ ាំសុខភាព្មិៃតាមេកខ ែៈសវជជ សា្សត )។ Medicare ៃឹងបង់នងៃ ណរ
សរមាប់សសវាណងទ ាំសុខភាព្មិៃតាមេកខ ែៈ
សវជជ សា្សត ណដ្េផ្ត េ់សោយសាថប័ៃសាសនណដ្េណងទ ាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជ សា្សត ប៉ោុសណា
ណ េះ។

L2.ការទទួ លានការន្ងទំពីសាែរ័នសាសនន្ែលន្ងទំសែ
ុ ភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត
សដ្ើមបីទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីសាថប័ៃសាសនណដ្េណងទ ាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជ សា្សត
អ្ន កររូវណរចុេះហរថ សេខាសេើឯកសារផ្ល វូ
ចាប់ណដ្េបញ្ជជក់ថាអ្ន ករបឆ្ាំងៃឹងការទទួ េការព្ាាេសវជជ សា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ”។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក



ការព្ាាេសវជជ សា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទ ាំណាមួ យណដ្េជាការសម ័រគចិរត
ៃិងមិៃររូវាៃររមូវសោយចាប់សហព្័ៃធ រដ្ឋ ឬមូ េោឋៃ។



ការព្ាាេសវជជ សា្សត ណដ្េ “សេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទ ាំណាណដ្េមិៃណមៃជាការសម ័រគចិរត
សហើយររូវាៃទមទរសរកាមចាប់សហព្័ៃធ រដ្ឋ ឬមូ េោឋៃ។

សដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងព្ីគសរមាងរបស់សយើង ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េព្ី
សាថប័ៃសាសនណដ្េណងទ ាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជ សា្សត ររូវណរបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌដ្ូ ចខាងសរកាម៖



មជឈមែឌេណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំររូវណរមាៃការបញ្ជជក់ព្ី Medicare។



ការធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើងសេើសសវាកមម មាៃណដ្ៃករមិរររឹមណរការណងទ ាំណដ្េ
មិៃណមៃជាេកខ ែៈសាសនណរប៉ោុសណា
ណ េះ។



របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េររូវាៃផ្ត េ់ជូៃអ្ន កសៅកនុងមជឈមែឌេណាមួ យព្ីសាថ
ប័ៃសៃេះ ចាំែុចខាងសរកាមៃឹងអ្ៃុវរត ៖

o អ្ន កររូវណរមាៃសាថៃភាព្សវជជ សា្សត ណដ្េអាចអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កទទួ េាៃសសវាណដ្េររូវា
ៃធានរ៉ាប់រងសរមាប់ការណងទ ាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ
ឬការណងទ ាំណដ្េមាៃជាំនញសៅកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ។

o អ្ន កររូវណរទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីគសរមាងរបស់សយើងមុៃសព្េណដ្េអ្ន កអាចចូ េសរមា
កសៅកណៃៃ ងសនេះាៃ
សបើមិៃដ្ូ សចន េះសទការសានក់សៅរបស់អ្នកៃឹងមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងសឡើយ។
ការធានរ៉ាប់រងសេើការសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ គឺណផ្អ កសៅសេើភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត សហើយររមូវឱយ
មាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មសត ីព្ីការធានរ៉ាប់រងសេើការសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
សូ មសមើេតារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។

M. ររ ិកាខរបវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical Equipment, DME)
M1. DME ជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង
DME មាៃៃ័យថាសមាភរមួ យចាំៃួៃណដ្េាៃបញ្ជជទិញសោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
សដ្ើមបីយកមកសរបើរាស់កនុងផ្ទ េះរបស់អ្នកផ្លទេ់។ ឧទហរែ៍នៃសមាភរទ ាំងសៃេះរ ួមមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់
របព្័ៃធព្ូ កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើរាស់សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម
ណរគមៃទ ីរសព្ទយររូវាៃបញ្ជជទិញសោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវា សដ្ើមបីយកមកសរបើរាស់កនុងផ្ទ េះ មា៉ោសុីៃ
បញ្ចេ
ូ សារធារុរវចូ េតាមសរនសណវ៉ាៃ (intravenous infusion pump) ឧបករែ៍ជាំៃួយការៃិយាយ ឧបករែ៍
ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ ឧបករែ៍្ពុង (nebulizer) ៃិងឧបករែ៍សរមាប់សដ្ើរ។
អ្ន កៃឹងជាមាចស់សមាភរមួ យចាំៃួៃជាៃិចចដ្ូចជាសរ ើរងគ សិបបៃិមមិរ (prosthetics) ។
សៅកនុងណផ្ន កសៃេះ សយើងព្ិភាកទអ្ាំព្ី DME ណដ្េអ្ន កររូវជួ េ។ កនុងនមជាសមាជិករបស់ Neighborhood
INTEGRITY ជាធ្មម តា អ្ន កៃឹងមិៃណមៃជាមាចស់ DME សទ សទេះបីជាអ្ន កជួ េវារយៈសព្េប៉ោុនមៃក៏សោយ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

កនុងសាថៃភាព្មួ យចាំៃួៃ សយើងៃឹងសផ្ទ រកមម សិទធិនៃនៃសមាភរ DMEសៅអ្ន ក។
ទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីររមូវការណដ្េអ្ន កររូវបាំសព្ញ
ៃិងឯកសារណដ្េអ្ន កររូវការផ្ដ េ់ជូៃ។ម

M2. ភាពជាមាាស់ DME បៅបពលអ្ន ករតរបៅ
ូ
Original Medicare ឬ Medicare Advantage
សៅកនុងកមម វ ិធ្ី Original Medicare អ្ន កណដ្េជួ េ DME របសនទជាក់លាក់ណាមួ យ
ៃឹងកាៃយជាមាចស់របស់វាបនទប់ព្ីរយៈសព្េ 13 ណខ។ សៅកនុងគសរមាង Medicare Advantage
គសរមាងអាចកាំែរ់ចាំៃួៃណខណដ្េអ្ន កររូវជួ េ DME
របសនទជាក់លាក់មួយចាំៃួៃមុៃសព្េព្ួ កសគអាចកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរសនេះ។
ច្បំណាំ៖ អ្ន កអាចរកៃិយមៃ័យនៃពាកយគសរមាង Original Medicare ៃិង Medicare Advantage
សៅកនុងជាំព្ូកទី 12 ាៃ។ អ្ន កក៏អាចរកព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីគសរមាងទ ាំងសៃេះសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ
Medicare & You 2022 ាៃផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃឯកសារងរចមៃ ងនៃសសៀវសៅសៃេះសទ
អ្ន កអាចទញយកវាព្ីសគហទាំព្័រ Medicare (www.medicare.gov) ឬសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រណរទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
អ្ន កៃឹងររូវសធ្វ ើការទូ ទរ់រាក់ចាំៃួៃ 13 ដ្ងជាប់ានសរកាមគសរមាង Original Medicare
ឬអ្ន កៃឹងររូវទូ ទរ់ចាំៃួៃនៃការទូ ទរ់ជាប់ៗានណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage
សដ្ើមបីសធ្វ ើជាមាចស់កមម សិទធិសេើសមាភរ DME របសិៃសបើ៖



អ្ន កមិៃាៃកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរ DME
ខែៈសព្េណដ្េអ្ន កសៅកនុងគសរមាងរបស់សយើងសឡើយ បហើយ



អ្ន កចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង ៃិងទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍ Medicare
របស់អ្នកសៅខាងសរៅគសរមាងសុខភាព្ណាមួ យសៅកនុងកមម វ ិធ្ី Original Medicare
ឬគសរមាង Medicare Advantage ។

របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើការទូ ទរ់រាក់សរមាប់សមាភរ DME សរកាមគសរមាង Original Medicare ឬគសរមាង
Medicare Advantage មុៃសព្េណដ្េអ្ន កាៃចូ េរ ួមកនុងគសរមាងរបស់សយើង ការច្បំណាយសប្មារ់គបប្មាង
Original Medicare ឬគបប្មាង Medicare Advantage ទំងបនេះមិនរារ់រញ្ចូលការច្បំណាយ
ន្ែលអ្ន កប្តូវរង់រនារ់ពីចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងបទ។



អ្ន កៃឹងររូវសធ្វ ើការទូ ទរ់រាក់ចាំៃួៃ 13 ដ្ងជាប់ៗានសរកាមគសរមាង Original Medicare
ឬចាំៃួៃនៃការបង់រាក់ងមីៗជាប់ៗាន ណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage
សដ្ើមបីកាៃយជាមាចស់សេើសមាភរសនេះ។



មិៃមាៃករែីសេើកណេងចាំសពាេះបញ្ជាសៃេះសទសៅសព្េណដ្េអ្ន កររឡប់សៅគសរមាង Original
Medicare ឬគសរមាង Medicare Advantage វ ិញ។

M3. អ្តែ ប្របោជន៍បលើឧរករណ៍អ្ុកសុីន្សនកនុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង
របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការធានរ៉ាប់រងសេើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសោយ Medicare
សហើយអ្ន កគឺជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង សយើងៃឹងរ៉ាប់រងដ្ូ ចខាងសរកាម៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក

 ការជួ េឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃ
 ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ ៃិងបរ ិមាែអ្ុកសុីណសៃ
 សរគឿងបាំព្ង់ ៃិងសរគឿងបនទប់បៃស ាំណដ្េពាក់ព្័ៃធសរមាប់ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ
ៃិងបរ ិមាែអ្ុកសុីណសៃ

 ការណងទ ាំ ៃិងជួ សជុេបរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃ
បរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃររូវណររបគេ់ជូៃមាចស់ វ ិញសៅសព្េណដ្េអ្ន កណេងររូវការជាចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត
ឬរបសិៃសបើអ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។

M4. បរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃសៅសព្េអ្ន កបតរសៅគសរមាង
ូ
Original Medicare ឬ Medicare
Advantage
សៅសព្េណដ្េបរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត សហើយអ្ន កចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង
និងរតរបៅ
ូ
Original Medicare អ្ន កៃឹងររូវជួ េវាព្ីអ្នកផ្គ រ់ផ្គង់កនុងរយៈសព្េ 36 ណខ។
ការបង់នងៃ ជួេរបចាាំណខរបស់អ្នកសរមាប់ប រ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ
រ ួមទ ាំងសសវាកមម ណដ្េាៃរយខាងសេើ។
របសិៃសបើប រ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត រនារ់ពីអ្នកជួលវាអ្ស់រយៈបពល 36 ន្ែ៖



អ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់របស់អ្នកររូវណរផ្ត េ់ប រ ិកាខរ សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ ៃិងសសវាកមម អ្ុកសុីណសៃកនុងរយៈសព្េ
24 ណខបណៃថ មសទៀរ។



អ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់របស់អ្នកររូវណរផ្គ រ់ផ្គង់ប រ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃរហូ រដ្េ់ 5
ឆ្នាំរបសិៃសបើមាៃចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។

របសិៃសបើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត បៅច្បុងរញ្ារ់ថ្នរយៈបពល 5 ឆ្នំ៖



អ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់របស់អ្នកៃឹងឈប់ផ្ដេ់ឧបករែ៍សទៀរសហើយ សហើយអ្ន កអាចសរជើសសរ ើសយកបរ ិកាខរ
ជាំៃួសព្ីអ្នកផ្គ រ់ផ្គង់សផ្សងណាមួ យសទៀរ។



រយៈសព្េ 5 ឆ្នាំងមីាៃចាប់សផ្ត ើមសហើយ។



អ្ន កៃឹងជួ េព្ីអ្នកផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 36 ណខ។



បនទប់មកអ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់របស់អ្នកររូវផ្ត េ់ប រ ិកាខរ សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់
ៃិងសសវាកមម អ្ុកសុីណសៃរយៈសព្េ 24 ណខបណៃថ មសទៀរ។



វដ្ត ងមីចាប់សផ្ត ើមសរៀងរេ់ 5 ឆ្នាំមតង បរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។

សៅសព្េណដ្េបរ ិកាខរអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត សហើយអ្ន កចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង
និងរតរបៅគបប្មាង
ូ
Medicare Advantage គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងយា៉ោងសហាចណាស់ក៏ដ្ូចររឹមអ្វ ីណដ្េ
Original Medicare មាៃធានរ៉ាបរងសេើណដ្រ។ អ្ន កអាចសាកសួ រគសរមាង Medicare Advantage
របស់អ្នកថាសរើប រ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃណដ្េគសរមាងធានរ៉ាប់រងសេើមាៃអ្វ ីខៃេះ
សហើយអ្ន កៃឹងររូវចាំណាយសេើអ្វីខៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

ជំពូកទី 4៖ តារាងអ្តែ ប្របោជន៍
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

A. បសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងររស់អ្នក
ជាំព្ូកសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមម ណដ្េ Neighborhood INTEGRITY បង់នងៃ ជូៃ។
អ្ន កក៏អាចណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមម ណដ្េមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងផ្ងណដ្រ។
ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ឱសងមាៃសៅកនុងជាំព្ូកទី 5។
ជាំព្ូកសៃេះក៏ព្ៃយេ់ព្ីណដ្ៃកាំែរ់សេើសសវាកមម មួយចាំៃួៃផ្ងណដ្រ។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃ ឬមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and
supports, LTSS) អ្ន កអាចៃឹងររមូវឱយបង់នងៃ ចាំសពាេះណផ្ន កខៃ េះសេើនងៃ សសវាកមម ទ ាំងទ ាំងសៃេះ។ សគសៅថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។
របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួ េាៃ ឬមិៃមាៃសិទធិសដ្ើមបីទទួ េាៃ LTSS សទ អ្ន កៃឹងមិៃាច់ចាំណាយរាក់
សរមាប់សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកសនេះសទ ដ្របណាអ្ន កអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃរបស់គសរមាង។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ី វ ិធាៃរបស់គសរមាង។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការណសវ ងយេ់ថាសរើសសវាកមម ណាខៃ េះណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង សូ មទូ រសព្ទ សៅ
អ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំ ៃិង/ឬណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកតាមសេខ 1-844-812-6896 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 8
យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
A1. កនុងអ្ាំឡ
ុ ងភាព្អាសៃន ណផ្ន កសុខភាព្សាធារែៈ
គសរមាងៃឹងរ៉ាប់រងសេើការសធ្វ ើសរសដ ជាំងឺ COVID-19 ៃិងសសវាណដ្េទក់ទឹងការសធ្វ ើសរសត ជាំងឺ COVID-19
ណដ្េាៃបញ្ជជក់សោយាមៃការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ ការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ ឬការរគប់រគង
ការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរសរមាប់ការចុេះស្មេះកនុងគសរមាងកនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េរបកាសអាសៃន
ណផ្ន កសុខភាព្ណដ្េាៃរបកាសសនេះសទ។

B. វ ិធានប្រឆ្ំងនឹងអ្ន ក្តល់បសវាន្ែលគិតប្ាក់ពអ្
ី ន កសប្មារ់បសវាកមម
សយើងមិៃអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់ Neighborhood INTEGRITY គិរនងៃ ព្ីអ្នកសរមាប់សសវាកមម
ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសនេះសទ។ សយើងបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់សយើងសោយផ្លទេ់
សហើយសយើងការពារអ្ន កព្ីការគិរនងៃ ណាមួ យ។ សៃេះជាការព្ិរ សទេះបីជាសយើងបង់នងៃ ឱយអ្ន កផ្ត េ់សសវា
រិចជាងការគិរនងៃ ព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាសរមាប់សសវាកមម ក៏សោយ។
អ្ន កមិនគួ រទទួ លានវ ិកក យរប្តពីអ្នក្តល់បសវាណាមានក់សប្មារ់បសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងបឡើយ។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7 ឬសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
ការសេើកណេងណរមួ យគរ់ចាំសពាេះបញ្ជាសៃេះគឺរបសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េាៃ LTSS សហើយ Rhode Island
Medicaid ៃិយាយថាអ្ន កររូវបង់នងៃ មួយណផ្ន កនៃនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។

C. តារាងអ្តែ ប្របោជន៍ថ្នគបប្មាងររស់បយើង
តារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងកនុងណផ្ន ក D រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមម ណាខៃ េះណដ្េគសរមាងៃឹងបង់នងៃ ជូៃ។
ណផ្ន កសៃេះរយស្មេះរបសនទសសវាកមម ៃិងព្ៃយេ់ព្ីសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បយើងនឹងរង់ថ្ងែសប្មារ់បសវាកមម ន្ែលមានរាយបៅកនុងតារាងអ្តែ ប្របោជន៍ ន្តបៅបពលន្ែល
រំបពញតាមបគលការណ៍ែូច្បខាងបប្កាមរុបណា
ណ េះ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួ េាៃ
ឬមិៃមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and Support, LTSS)
អ្ន កមិៃាច់បង់នងៃ អ្វីទ ាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម ណដ្េមាៃរយសៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍
ដ្របណាអ្ន កបាំសព្ញតាមររមូវការធានរ៉ាប់រងណដ្េាៃព្ែ៌នសៅខាងសរកាម។ របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃ
ឬមាៃសិទធិទទួ េាៃ LTSS អ្ន ករបណហេជាររមូវឱយបង់នងៃ សេើណផ្ន កខៃ េះនៃនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។ សគសៅថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid ។



សសវាណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកររូវណរ
ផ្ត េ់ជូៃសយាងសៅតាមវ ិធាៃណដ្េាៃកាំែរ់សោយ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។



សសវាកមម រ ួមមាៃ (ការណងទ ាំសវជជ សា្សត សសវាកមម សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ បរ ិកាខរ ៃិងឱសង)
ររូវណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។
ភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត មាៃៃ័យថាអ្ន កររូវការសសវាសវជជ សា្សត វេះការ់ ឬសសវាកមម សផ្សងសទៀរ
សដ្ើមបីបងាយរ សធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ ឬសដ្ើមបីរកទសាថៃភាព្សុខភាព្បចចុបបៃន របស់អ្នក។
វារប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងការណងទ ាំណដ្េជួ យអ្ន កមិៃឱយចូ េមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ។
វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គ រ់ផ្គង់
ឬឱសងបាំសព្ញតាមសត ង់ោរណដ្េាៃទទួ េយកនៃការអ្ៃុវរដ ៃ៍ណផ្ន កសវជជ សា្សត ផ្ងណដ្រ។
ភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត រ ួមមាៃ សសវាកមម សដ្ើមបីបងាយរសាថៃភាព្ជាំងឺសដ្ើមបីកុាំឱយ
កាៃ់ណរអារកក់សៅៗ។



អ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
កនុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃ សរមាប់ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវា
សរៅបណា
ត ញសទ។ ជាំព្ូកទី 3 មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការសរបើរាស់អ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។



អ្ន កមាៃអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋម (Primary care Provider, PCP) ឬរក ុមណងទ ាំណដ្េកាំព្ុងផ្ត េ់
ៃិងរគប់រគងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក។



សសវាកមម មួយចាំៃួៃណដ្េមាៃរយសៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍ររូវាៃធានរ៉ាប់រងេុេះរតាណរសវជជ
បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញសផ្សងសទៀរទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីសយើងខ្ុាំជាមុៃសិៃ។
សៃេះសៅថាការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ។
សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងណដ្េររូវការការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃមាៃសមាគេ់សៅកនុងតារងអ្
រថ របសយាជៃ៍សោយសញ្ជាផ្លយយ (*)។



អ្ន កៃឹងស ើញរ ូបណផ្ៃ សា៉ោមសៃេះ

សៅជាប់ៃឹងសសវាកមម បងាយរសៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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D. តារាងអ្តែ ប្របោជន៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការ្លុេះសមើេសរនស្មរ ើកសា៉ោងសៅសពាេះ (Abdominal aortic
aneurysm screening

)

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការ្លុេះអ្ុេរតាសសាៃមដ ង
(ultrasound screening) សរមាប់អ្នកណដ្េរបឈមៃឹងហាៃិន័យ។
គសរមាងធានរ៉ាប់រងសេើការ្លុេះព្ិៃិរយសៃេះ
របសិៃសបើអ្នករបឈមៃឹងកតាតហាៃិន័យមួ យចាំៃួៃ
សហើយរបសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត ព្ីរគូសព្ទយ
ជាំៃួយការរគូសព្ទយ គិលាៃុបោឋយិការមធ្យម
ឬគិលាៃុបោឋយិកាឯកសទសរបស់អ្នក។
ការរំលូតកូ ន*

$0

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃ សរមាប់ការរំេូរកូ ៃសនេះសទ
សេើកណេងណរករែីរំសលានសសព្សៃថ វៈ ឬសម ៃធ ការ (incest)
ឬរបសិៃសបើការមាៃនផ្ទ សពាេះសនេះគាំរមកាំណហងដ្េ់អាយុជី វ ិររបស់
មាតយ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការចាក់មជុល វ ិទោសាស្តសតសប្មារ់ការឈឺឆ្អឹងែន ងន្្នកខាងបប្កាមរាុថ្ំ រ៉ា*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការជួ បព្ិៃិរយរហូ រដ្េ់សៅ 12
ដ្ងកនុងរយៈសព្េ 90 នងៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃការ
ឈឺ្អឹងខន ងណផ្ន កខាងសរកាមរុនាំ រ៉ា ណដ្េររូវាៃកាំែរ់ថា៖



មាៃរយៈសព្េ 12 សាដហ៍ ឬយូរជាងសៃេះ



មិៃជាក់លាក់
(មិៃមាៃមូ េសហរុជារបព្័ៃធណដ្េអាចកាំែរ់ាៃ ដ្ូ ចជា
មិៃទក់ទងៃឹងការរេោេនៃជាំងឺមហារ ើក រលាក ឬជាំងឺ្ៃង)។



មិៃទក់ទងៃឹងការវេះការ់ ៃិង



មិៃទក់ទងជាមួ យៃឹងការមាៃនផ្ទ សពាេះ។

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ 8 វគគ បណៃថ មសទៀរ
របសិៃសបើអ្នកមាៃភាព្របសសើរសឡើង។
អ្ន ករបណហេជាមិៃទទួ េការព្ាាេសោយចាក់មជុេ វ ិទាសា្សត សេើស
ព្ី 20 ដ្ងកនុងមួ យឆ្នាំសទ។
ការព្ាាេសោយចាក់មជុេ វ ិទាសា្សត ររូវណរបញ្ឈប់
របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃធ្ូ ររសាេ ឬឈឺកាៃ់ណរធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
បសវាកមម ន្ងទំមនុសេបពញវ ័យ*

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាណងទ ាំមៃុសសសព្ញវ ័យ។
គសរមាងធានរ៉ាប់រងសេើសសវាណងទ ាំមៃុសសសព្ញវ ័យព្ីរករមិរគឺ៖
សសវាកមម ករមិរមូ េោឋៃ ៃិងសសវាកមម ករមិរខព ស់។
ឧទហរែ៍ខៃេះនៃសសវាណងទ ាំមៃុសសសព្ញវ ័យគឺ៖


សកមម ភាព្សងគ ម ៃិងសកមម ភាព្កមទៃត នន



អាហារ



ការណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ ឬការណងទ ាំមុខរបួ ស

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការប្តួ តពិនិតយ
និងការប្រឹកាបលើការបប្រើប្ាស់បប្គឿងប្សវ ឹងមិនានប្តឹមប្តូវ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការររួ រព្ិៃិរយការសរបើរាស់សរគឿងរស
វ ឹងមិៃាៃររឹមររូវ (acohol-misuse screening)។
របសិៃសបើអ្នកព្ិៃិរយស ើញថាវ ិជជ មាៃចាំសពាេះការសរបើសរគឿងរសវ ឹងមិ
ៃររឹមររូវ គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការរបឹកទសយាបេ់ជាមួ យ
អ្ន កផ្ត េ់សសវា ឬអ្ន កព្ាាេណដ្េមាៃសមរថ ភាព្។
បសវាកមម រងយនត សបស្ត្ាេះរនាន់*

$0

សសវាយាៃយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរ ួមមាៃ
តាមយៃត សហាេះ ឧរថ មាភគចរក ៃិងរងយៃត សស្ងាគេះ។
រងយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់ៃឹងនាំអ្នកសៅកណៃៃ ងណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ
ណដ្េអាចផ្ត េ់ការណងទ ាំដ្េ់អ្នកាៃ។
សាថៃភាព្របស់អ្នកររូវណរធ្ៃ ៃ់ធ្ៃររគប់រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើដ្ាំ
សែើរតាមវ ិធ្ីសផ្សងសទៀរអាចបងយ សរាេះថានក់ដ្េ់អាយុជី វ ិរ
ឬសុខភាព្របស់អ្នក។
សសវាកមម រងយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់សរមាប់ករែីសផ្សងសទៀរររូវណរមា
ៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីគសរមាង។
កនុងករែីណដ្េមិៃមាៃភាព្អាសៃន
គសរមាងអាចបង់នងៃ សរមាប់រងយៃត សស្ងាគេះបនទៃ់។
សាថៃភាព្របស់អ្នកររូវណរធ្ៃ ៃ់ធ្ៃររគប់រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើដ្ាំ
សែើរតាមវ ិធ្ីសផ្សងសទៀរអាចបងយ សរាេះថានក់ដ្េ់អាយុជី វ ិរ
ឬសុខភាព្របស់អ្នក។
*ការអ្នុញ្ញាតជាមុនអាច្បនឹងតប្មូវឱយមានសប្មារ់បសវាកមម
Medicare ន្ែលមិនមានភាពអាសនន ។
ការជួរពិនិតយសុែុមាលភាពប្រចាំឆ្នំ

$0

គសរមាងបង់នងៃ សរមាប់ការររួ រព្ិៃិរយរបចាាំឆ្នាំសរៀងរេ់ 12
ណខមដ ង។ ការសធ្វ ើណបបសៃេះគឺសដ្ើមបីបសងយ ើរ
ឬសធ្វ ើបចចុបបៃន ភាព្គសរមាងបងាយរសោយណផ្អ កសេើកតាតហាៃិន័យន
សព្េបចចុបបៃន របស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការវាស់ន្វងមាសឆ្អ ឹង (bone mass measurement)

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយព្ាាេជាក់លាក់សរមាប់
សមាជិកណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់ (ជាធ្មម តា
ៃរណាមានក់មាៃហាៃិន័យារ់បង់មា៉ោស្អ ឹង ឬមាៃហាៃិន័យ
នៃជាំងឺព្ុក្អ ឹង)។ ការព្ិៃិរយព្ាាេកាំែរ់អ្ាំព្ីមា៉ោស្អ ឹង
ណសវ ងរកការារ់បង់្អឹង ឬណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីគុែភាព្្អ ឹង។
គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់អ្នកផ្ត េ់សសវា សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ
ៃិងផ្ត េ់សយាបេ់សេើេទធ ផ្េផ្ងណដ្រ។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃកាំែរ់ររឹមមដ ង (1) សរៀងរេ់នមភ បួ (24) ណខ។
ការតាមានជំងឺមហារ ើក (ការងតឆ្លុេះសុែន់ (mammograms))

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សៅសេើការងរ្លុេះសុដ្ៃ់ ៃិងការព្ិៃិរយសុដ្ៃ់។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដ ង (1)
សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។
សសវាសាតរៃីរិសមបទសបេះដ្ូ ង (Cardiac rehabilitation services

)

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាសាតរៃីរិសមបទសបេះដ្ូ ងដ្ូ ចជា
ការសធ្វ ើេាំហារ់រាែ ការអ្ប់រំ ៃិងការរបឹកទ។
សមាជិកររូវណរបាំសព្ញេកខ ខែឌមួ យចាំៃួៃសៅតាមបទបញ្ជជ
របស់អ្នកផ្ដ េ់សសវា។
គសរមាងក៏ៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើកមម វ ិធ្ីសាតរៃីរិសមបទសបេះដ្ូ ងករមិ
រខព ស់ ណដ្េមាៃករមិរខព ស់ជាង
កមម វ ិធ្ីសាតរៃីរិសមបទសបេះដ្ូ ងករមិរសត ង់ោរ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការជួរពិនិតយ បែើមបីកាត់រនែ យហានិភ័យថ្នជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូ ង
(ការពោាលជំងឺបរេះែូ ង)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងបង់នងៃ សរមាប់ការជួ បព្ិៃិរយជាមួ យៃឹង
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក សដ្ើមបីជួយការ់បៃថ យហាៃិន័យ
នៃជាំងឺសបេះដ្ូ ង។ កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េនៃការជួ បព្ិៃិរយសៃេះ
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកអាច៖



ព្ិភាកទអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ថានអា
ាំ សព ី រ ើៃ



ររួ រព្ិៃិរយសមាពធ្្មរបស់អ្នក ឬ



ផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វគៃៃ ឹេះ
សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្ន កកាំព្ុងបរ ិសភាគអាហារាៃេអ ។

ការបធ្ា ើបតសតជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូ ង (បរេះែូ ង)

$0

គសរមាងបង់នងៃ សរមាប់ការសធ្វ ើសរសត ្ម
សដ្ើមបីព្ិៃិរយរកសមើេជាំងឺសរនស្មសបេះដ្ូ ង។
ការសធ្វ ើសរសត ្មទ ាំងសៃេះក៏ព្ិៃិរយរកសមើេបញ្ជាសោយសារណរហាៃិន័
យខព ស់នៃជាំងឺសបេះដ្ូ ងផ្ងណដ្រ។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃកាំែរ់ររឹមមដ ង (1) សរៀងរេ់ហុកសិប (6) ណខ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការពោាលប្េងថ្នគបប្មាងន្ងទំ*

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ណដ្េរក ុមណងទ ាំរបស់អ្នក
ាៃកាំែរ់សៅកនុងគសរមាងណងទ ាំេកខ ែៈបុគគេរបស់អ្នក។
ឧទហរែ៍ខៃេះនៃ
សសវាកមម ទ ាំងសៃេះមាៃដ្ូ ចជា៖

 ការចាក់មជុេ វ ិទាសា្សត (Acupuncture)


សសវាកមម ចាប់សរនស (Chiropractic services)



សសវាកមម សមផ្ទ េះ (Homemaker services)



ការព្ាាេសោយមា៉ោហទ (Massage therapy)



អាហារនាំយកមកដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក



ថានក់សមាធ្ិ (Meditation)



របព្័ៃធស្ៃ ើយរបៃឹងភាព្អាសៃន ផ្លទេ់ខល ួៃ (Personal
emergency response system,PERS)

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ការពោាលជាជបប្មើសររស់គបប្មាងន្ងទំ *(ត)


យូហាគ

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកមាត់សូ បន និងទារមាស (Cervical and
vaginal cancer screening)

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការសធ្វ ើសរសដ Pap (pap test)
ៃិងការព្ិៃិរយររាក។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដ ង (1)
សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។

)

បសវាកមម ចារ់សរថ្ស (Chiropractic services *

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



ការណកររមូវ្អ ឹងខន ងសដ្ើមបីឱយររង់ជួរ (spine alignment)
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
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?
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការព្ិៃិរយរកសមើេជាំងឺមហារ ើកសពាេះសវៀៃធ្ាំ (Colorectal cancer
screening

)

$0

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖



ការ្លុេះរកព្េះសោយសុងបាំព្ង់ណដ្េអាចបរ់រប់ណបៃាៃ
(Flexible sigmoidoscopy)
ឬការងរ្លុេះសោយសរបើសូេុយសយ
ុ ងណដ្េមាៃជារិា រ ើយ៉ោូម
(barium enema))



ការសធ្វ ើសរសត ្មសៅកនុងលាមក (fecal occult blood test



ការងរ្លុេះសពាេះសវៀៃធ្ាំ (Screening colonoscopy)
ឬការងរ្លុេះសោយសរបើសូេុយសយ
ុ ង ណដ្េមាៃជារិា រ ើយ៉ោូម
(barium enema))



ការសធ្វ ើសរសត ្មកនុងលាមកសោយសរបើសារធារុ guaiac
(guaiac-based fecal occult blood test)
ឬការសធ្វ ើសរសត សារធារុគីមីនៃរបព្័ៃធសាុាំកនុងលាមក (fecal
immunochemical test) សរៀងរេ់ 12 ណខមដ ង
ឬតាមការចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត



ការររួ រព្ិៃិរយសពាេះសវៀៃធ្ាំណផ្អ កសេើ DNA (DNA based
colorectal screening) សរៀងរេ់ 3 ឆ្នាំ មត ង
ឬតាមការចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត



)

ការសធ្វ ើសរសដ ររួ រព្ិៃិរយ Cologuard®
ររូវាៃករមិរររឹមមដ ង (1) សរៀងរេ់នមភ បួៃ (24)
ណខណដ្េអ្ន កមាៃអាយុកាំែរ់ព្ី 50-85 ឆ្នាំ។

ការប្រឹកាបែើមបីរញ្ឈរ់ការជក់ា រ ើ ឬការបប្រើប្ាស់ថានជ
ំ ក់

$0

របសិៃសបើអ្នកសរបើថានជ
ាំ ក់
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរបឹកទសយាបេ់ជួបមុខានផ្លទេ់
សដ្ើមបីជួយអ្ន កបញ្ឈប់ការជក់ា រ ើ ឬការសរបើរាស់ថានជ
ាំ ក់។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរបឹកទតាមទូ រសព្ទ
ៃិងការាាំរទសផ្សងសទៀរ។
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?
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺធាែក់ទឹកច្បិតត

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយរកសមើេជាំងឺធាៃក់ទឹកចិរត។
ការររួ រព្ិៃិរយៃឹងររូវសធ្វ ើសឡើងសៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំបឋមណដ្េអា
ចផ្ត េ់ការព្ាាេតាមោៃបៃត ៃិងការបញ្ជៃ
ូ បៃត ។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដ ង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់
(12) ណខប៉ោុសណា
ណ េះ។
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺទឹកបនមន្្អម

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយសមើេជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម
(រ ួមបញ្ចេ
ូ ការសធ្វ ើសរសដ ជារិគលុយកូ សមុៃសព្េញុាំអាហារ (fasting
glucose test) ផ្ងណដ្រ)
សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដ ង
(1)សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។
សរមាប់សមាជិកណដ្េររូវាៃសគសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យថាមាៃជារិសយរ
សេើសព្ីធ្មម តា សសវាកមម សៃេះររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរៀងរេ់រាាំមួយ
(6) ណខមដ ង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

វគា រណ
ត ុ េះរណា
ត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្្អមបាយែល ួនឯង
(Diabetic self-management training)
បសវាកមម សប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្្អមបាយែល ួនឯង
និងសមាារ្ាត់្ាង់*

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាមសរមាប់រេ់អ្ន
កណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម (សទេះបីជាព្ួ កសគសរបើអាាំងសុយេីៃ
ឬអ្រ់ក៏សោយ៖)



សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់សដ្ើមបីតាមោៃជារិគលុយកូ សកនុង្ម (blood
glucose) របស់អ្នករ ួមមាៃ៖

o ឧបករែ៍តាមោៃគលុយកូ សកនុង្ម
o បៃទ េះសរសត គលុយកូ សកនុង្ម (Blood glucose test strips)


សមាជិកមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មណដ្េសរបើរាស់
អាាំងសុយេីៃ (Insulin dependent
ឬសមាជិកមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មសព្េមាៃ
គន៌៖

)

 ររូវាៃោក់ករមិរររឹមមួ យរយ (100)
បៃទ េះសរសត សរមាប់សរៀងរេ់សាមសិប (30)
នងៃ មដងសៅសព្េទទួ េាៃ
ព្ីអ្នកេក់ប រ ិកាខរសវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃយូ
រ (DME)។
 ររូវាៃោក់ករមិរររឹមមួ យរយ (100)
បៃទ េះសរសដ សរមាប់សរៀងរេ់នមភ រាាំ (25)
នងៃ មដងសៅសព្េទទួ េាៃព្ីឱសងសាថៃ
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។

$0

វគា រណ
ត ុ េះរណា
ត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្្អមបាយែល ួនឯង
(Diabetic self-management training)
បសវាកមម សប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្្អមបាយែល ួនឯង
និងសមាារ្ាត់្ាង់*


សមាជិកណដ្េមិៃសរបើរាស់អាាំងអាាំងសុយេីៃ
(Non-insulin dependent)៖


ររូវាៃោក់ករមិរររឹមមួ យរយ (100)
បៃទ េះសរសត សរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90)
មដ ងសៅសព្េទទួ េាៃ
ព្ីអ្នកេក់ប រ ិកាខរសវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃយូ
រ (DME)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

 ររូវាៃោក់ករមិរររឹមមួ យរយ (100)
បៃទ េះសរសត សរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90)
មដ ង សៅសព្េទទួ េាៃព្ីឱសងសាថៃ

o ឧបករែ៍ជួស្ម (Lancet devices) ៃិងមជុេជួ ស
្ម (lancets)

o សូ េុយសយុងរគប់រគងជារិគលុយកូ ស (Glucose-control)
o solutions សរមាប់ព្ិៃិរយសមើេភាព្ររឹមររូវនៃបៃទ េះ
សរសត )accuracy of test strips( ៃិងតាមោៃ



សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មណដ្េមាៃជាំងឺសៅសជើងធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ
សោយទឹកសនមណផ្អ ម )diabetic foot disease( គសរមាង
ៃឹងបង់នងៃ ដ្ូចខាងសរកាម៖

o ណសបកសជើងចាក់ព្ុមពសៅតាមសជើងបុគគេសរមាប់ព្ាាេមួ
យគូ (molded shoes-therapeutic custom) (រ ួមបញ្ចេ
ូ
ទ ាំងវរថុសកអ្ម) ៃិងវរថុសកអ្មព្ីរគូ បណៃថ មសទៀរកនុង
មួ យឆ្នាំតាមរបរិទិៃ ឬ

o ណសបកសជើងសរៅមួ យគូ ៃិងវរថុសកអ្មបីគូជាសរៀងរេ់ឆ្នាំ
(មិៃរប់បញ្ចេ
ូ វរថុសកអ្មចេ័រណដ្េមិៃាៃររមូវតាម
បុគគេណដ្េាៃផ្ដ េ់ជូៃជាមួ យណសបកសជើងសនេះសទ)
គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការបាំពាក់ររមូវណសបកសជើងចាក់
ព្ុមភសៅតាមសជើង ឬណសបកសជើងសរៅផ្ងណដ្រ។



គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការបែតុេះបណា
ត េ សដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុង
ការរគប់រគងជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មកនុងករែីមួយចាំៃួៃ។
អាចមាៃណដ្ៃកាំែរ់សេើមា៉ោកយីសហា ៃិងរក ុមហុៃផ្េិរសរមាប់
សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ណដ្េមាៃផ្គ រ់ផ្គង់សៅឱសងសាថៃផ្ងណដ្រ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតសប្មារ់រនា េះបធ្ា ើបតសតន្ែលមិននិយមបប្រើ
(preferred test strips-non) តប្មូវ ឱយមានការអ្នុញ្ញាតជា
មុនសប្មារ់បសវាកមម និងសមាារ្ាត់្ាង់ប្េងបទៀត។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ឧរករណ៍បវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical
equipment, DME) និងសមាារ្ាត់្ាង់ន្ែល ក់ព័នធ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

(សរមាប់ៃិយមៃ័យនៃពាកយ
“ឧបករែ៍សវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ (Durable medical
equipment, DME)” សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 12
នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។)
ខាងសរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសមាភរ DME
ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង៖



រសទេះរុញ



សឈើរចរ់



របព្័ៃធព្ូ កសរបើរាស់ថាមព្េ



សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម



ណរគមៃទ ីរសព្ទយររូវាៃបញ្ជជទិញសោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសរមាប់សរបើ
រាស់កនុងផ្ទ េះ



មា៉ោសុីៃបញ្ចេ
ូ សារធារុរវចូ េតាមសរនសណវ៉ាៃ (Intravenous
infusion pumps

)



ឧបករែ៍ជាំៃួយបសងយ ើរការៃិយាយ



បរ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ




មា៉ោសុីៃ្ពុង (Nebulizers
សឈើទប់សដ្ើរ

)

ឧបករែ៍សផ្សងសទៀរអាចររូវាៃធានរ៉ាប់រងផ្ងណដ្រ។
ជាមួ យសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីនៃ DME
របស់ Neighborhood INTEGRITY សៅអ្ន ក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នក
អ្ាំព្ីមា៉ោកយីសហា ៃិងរក ុមហុៃផ្េិរ DME ណដ្េសយើងបង់នងៃ ជូៃ។
បញ្ជ ីស្មេះមា៉ោកយីសហា រក ុមហុៃផ្េិរ ៃិងអ្ន កផ្គ រ់ផ្គង់ងមីៗ
ក៏មាៃសៅសេើសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY
របស់សយើងផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ជាទូ សៅ Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ាប់រងសេើ (Durable
medical equipment, DME) ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយ
Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ព្ីមា៉ោកយីសហា
ៃិងអ្ន កផ្េិរកនុងបញ្ជ ីសៃេះ។
សយើងៃឹងមិៃធានរ៉ាប់រងសេើមា៉ោកយីសហា
ៃិងអ្ន កផ្េិរសផ្សងសទៀរសនេះសទ េុេះរតាណររគូសព្ទយ
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងថាអ្ន កររូវការមា៉ោក
យីសហាសៃេះ។ សទេះយា៉ោងណាក៏សោយ
របសិៃសបើអ្នកជាសមាជិកងម ីរបស់ Neighborhood INTEGRITY
ៃិងកាំព្ុងសរបើមា៉ោកយីសហា DME ណដ្េមិៃមាៃ
សៅកនុងបញ្ជ ីរបស់សយើង សយើងៃឹងបៃត បង់នងៃ សេើមា៉ោកយីសហាសៃេះ
សរមាប់អ្នករហូ រដ្េ់ 90 នងៃ ។

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ឧរករណ៍បវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical
equipment, DME) និងសមាារ្ាត់្ាង់ន្ែល ក់ព័នធ* (ត)
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េសៃេះ
អ្ន កគួ រណរព្ិសរាេះជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក
សដ្ើមបីសសរមចថាសរើមា៉ោកយីសហាណាណដ្េររឹមររូវណផ្ន កសវជជ សា្សត
សរមាប់អ្នក បនទប់ព្រី យៈសព្េ 90 នងៃ
(របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកសទ
អ្ន កអាចសសន ើសុាំព្ួការ់
សដ្ើមបីបញ្ជៃ
ូ អ្ន កបៃត សៅអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរសរមាប់មរិសយា
បេ់ទីព្ីរ)។
របសិៃសបើអ្នក (ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក)
មិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងរបស់
គសរមាងសទ អ្ន ក
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ាៃ។
អ្ន កក៏អាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ាៃណដ្រ
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចរបស់អ្នក
ផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក អ្ាំព្ីផ្េិរផ្េ ឬមា៉ោកយីសហាណដ្េររឹមររូវ
សរមាប់សាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក។
(សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9)។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន និងន្ែនកំណត់រ រ ិមាណ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការន្ងទំបពលមានអាសនន
ការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន មាៃៃ័យថាសសវាកមម ណដ្េ៖



ផ្ត េ់ឱយសោយអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េររូវាៃបែតុេះបណា
ត េ
សដ្ើមបីផ្តេ់សសវាសស្ងាគេះបនទៃ់ និង



ររូវការព្ាាេសព្េមាៃអាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។
ភាព្អាសៃន ណផ្ន កសវជជ សា្សត
គឺជាសាថៃភាព្សវជជ សា្សត ណដ្េមាៃសរគសញ្ជាឈឺចាប់ខាៃាំង
ឬរបួ សធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ។ សាថៃភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរខាៃាំងណដ្េថា
របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្ន កខាងសវជជ សា្សត ភាៃមៗសទ
អ្ន កណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្
ៃិងឱសងអាចរំព្ឹងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធ ផ្េដ្ូ ចជា៖



ហាៃិន័យធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក
ឬចាំសពាេះកូ ៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ



សរាេះថានក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ



ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្ន កណាមួ យនៃរងកាយ ឬ



កនុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទ សពាេះកាំព្ុងសរមាេ សៅសព្េ៖

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ការន្ងទំបពលមានអាសនន (ត)

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កនុងការសផ្ទ រអ្ន កសៅមៃទ ីរ
សព្ទយមួ យសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។

o ការសផ្ទ រសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមួ យសផ្សងសទៀរអាចបងយ ការ
គាំរមកាំណហងដ្េ់សុខភាព្ ឬសុវរថ ិភាព្របស់អ្នក
ឬកូ ៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។
គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការណងទ ាំសព្េមាៃអាសៃន
ៃិងសសវាដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ បនទៃ់។

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0
របសិៃសបើអ្នកទទួ េ
ាៃការណងទ ាំសព្េ
មាៃអាសៃន
សៅមៃទ ីរសព្ទយសរៅប
ណា
ត ញ សហើយររូវការ
ការ
សរមាកណងទ ាំសុខភា
ព្កនុងមៃទ ីសព្ទយ
បនទប់ព្ីការករែីអា
សៃន
របស់អ្នកមាៃសថ ិរភា
ព្សហើយ អ្ន ក

ររូវណរររឡប់សៅមៃទ ី
រសព្ទយកនុងបណា
ត ញវ ិ
ញ
សដ្ើមបីទទួ េាៃការ
បង់រាក់សរមាប់ការ
ណងទ ាំរបស់អ្នក។
អ្ន កអាចសានក់សៅម
ៃទ ីរសព្ទយសរៅបណា
ត ញ
ាៃសរមាប់ការស
រមាកណងទ ាំសុខភាព្
ឺ
សរមាប់អ្នកជាំងស
រមាកកនុងមៃទ ីសព្ទយរ
បស់អ្នក
េុេះរតាណរគសរមាងអ្
ៃុញ្ជារសេើការសានក់
សៅរបស់អ្នក។

ការធានរ៉ាប់រងររូវាៃកាំែរ់ចាំសពាេះសហរដ្ឋ អាសមរ ិក
ៃិងទឹកដ្ីរគប់រគងសោយសហរដ្ឋ អាសមរ ិកណរប៉ោុសណា
ណ េះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការន្កន្ប្រររ ិសាែន ឬ្ាេះ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការផ្លៃស់បតរចាំ
ូ សពាេះផ្ទ េះ
ឬយាៃយៃត របស់អ្នក
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយរស់សៅសោយសុវរថ ិភាព្សៅផ្ទ េះ។
ខាងសរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់
រង៖



រារចាប់កាៃ់



សៅអ្ីសរមាប់ងូរទឹក



ឧបករែ៍សរបើសរមាប់ការបរ ិសភាគអាហារ



សៅអ្ីរគបសេើចាៃបងគ ៃ់



ផ្ល វូ សឡើងជសែដើរសរមាប់រសទេះរុញ



បសងាគេសតាងឈរ
សសវាកមម សផ្សងសទៀរក៏អាចររូវាៃធានរ៉ាប់រងផ្ងណដ្រ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

បសវាកមម ន្្នការប្គួ សារ (ពនោរកំបណើត)
ចាប់អ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាណាមួ យ
សដ្ើមបីអាចទទួ េាៃសសវាកមម ណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើរ)
ជាក់លាក់ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាសនេះ។
សៃេះមាៃៃ័យថាអ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាកមម ណផ្ៃការរគួ សារ
(ព្ៃារកាំសែើរ) ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ
គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថៃ ឬការ ិយាេ័យណផ្ៃការរគួ សារ
(ព្ៃារកាំសែើរ)។



$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖
ការររួ រព្ិៃិរយ ៃិងការព្ាាេណផ្ន កសវជជ សា្សត របស់ណផ្ៃការរគួ សារ
(ព្ៃារកាំសែើរ)

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
បសវាកមម ន្្នការប្គួ សារ (ពនោរកំបណើត) (ត)
 មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍សរមាប់ណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើរ)
ៃិងការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ
 វ ិធ្ីសា្សត សៅកនុងណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើរ) (ថានព្
ាំ ៃារកាំសែើរ),
បៃទ េះបិទ ,កង់ោក់កនុងសប
ូ ៃ ,IUD ,ការចាក់ថាន ាំ ,កងោក់រកមណសបក)
 សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជ
(សរសាមអ្នម័យ ប៉ោុងព្ៃារកាំសែើរ ហវ ូមព្ៃារកាំសែើរ សៃៃ ឹកហវ ីេ
ព្ៃារកាំសែើរ សរសាមអ្នម័យ្សត ី សៃទ េះព្ៃារកាំសែើរ)
 ការរបឹកទ ៃិងសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យអ្ាំព្ីភាព្ាមៃកូ ៃ ៃិងសសវាកមម ណដ្េ
ពាក់ព្័ៃធ
 ការរបឹកទ ៃិងការសធ្វ ើសរសត រកសមើេការ្ៃ ងជាំងឺកាមសរគ (sexually
transmitted infection, STI) សមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ (HIV/AIDS)
ៃិងជាំងឺពាក់ព្័ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស៍ (HIV)
 ការព្ាាេជាំងឺកាមសរគ (STI)
 ការសរកៀវសោយសម ័រគចិរត (Voluntary sterilization

)

(អ្ន កររូវណរមាៃអាយុ 21 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ



សហើយអ្ន កររូវណរចុេះហរថ សេខាសេើទរមង់ណបបបទយេ់រព្មសេើការសរកៀវ
របស់សហព្័ៃធ។ យា៉ោងរិច 30 នងៃ ប៉ោុណៃត មិៃសេើសព្ី 180 នងៃ ររូវ្ៃ ង
ការ់សៅចសនៃេះកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េអ្ន កចុេះហរថ សេខាសេើទរមង់ណបបបទ
ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទនៃការវេះការ់)។
ការរបឹកទអ្ាំព្ីណហសៃ (Genetic counseling

)

គសរមាងសៃេះក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ណផ្ៃការរគួ សារ (ព្ៃារកាំសែើ
រ) មួ យចាំៃួៃសផ្សងសទៀរផ្ងណដ្រ។ សទេះយា៉ោងណា អ្ន កររូវណរសរបើអ្នក
ផ្ត េ់សសវាសៅកនុងបណា
ត ញគសរមាងសរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖
 ការព្ាាេជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ៃិងជាំងឺពាក់ព្័ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស៍ រ ួម
ទ ាំងការរគប់រគងករែីសវជជ សា្សត សរមាប់អ្នកផ្ទុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំ
សអ្សដ្៍ ៃិងសសវារគប់រគងសសវាណងទ ាំមិៃតាមេកខ ែៈសវជជ សា្សត
សរមាប់អ្នកផ្ទុកសមសរគសអ្ដ្ស៏/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ឬមាៃហាៃិន័យ្ៃ ង
សមសរគសអ្ដ្ស៍
 ការសធ្វ ើសរសដ ណហសៃ (genetic testing)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
អ្តែ ប្របោជន៍កាយសមបទ
អ្រថ របសយាជៃ៍កាយសមបទរ ួមមាៃសមាជិកសុខភាព្
ៃិងកណៃៃ ងហារ់រាែណដ្េមាៃអ្ន កតាមោៃសកមម ភាព្។
កមម វ ិធ្ីអ្រ់រំសុែភាព និងសុែមាលភាព

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

$0

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរគប់រគងជាំងឺ
ៃិងកមម វ ិធ្ីសុខភាព្ សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំព្ីជាំងឺ
ៃិងកដ ីារមភ អ្ាំព្ីសុខភាព្។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់កមម វ ិធ្ីអ្ប់រំជារក ុម
ៃិងឯករត ជៃរ ួមមាៃ សសវាកមម ព្ាាេអាហារ ូបរថ មភ ៃិង
កមម វ ិធ្ីរគប់រគងទមៃ ៃ់សៅសព្េការអ្ប់រំររូវាៃសធ្វ ើសឡើងសោយអ្ន
កជាំនញណផ្ន កចាំែីអាហារណដ្េមាៃអាជាញប័ែណ។
ជាំងឺរុនាំ រ៉ាដ្ូចជាជាំងឺហឺរ ទឹកសនមណផ្អ ម ៃិងជាំងឺសទេះសួ ររុនាំ រ៉ា
(chronic obstructive pulmonary, COPD ) អាច
ៃឹងព្ិាករគប់រគង។
គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការសធ្វ ើសរសត ព្ិសសស
ៃិងឱសងសដ្ើមបីជួយរគប់រគងជាំងឺរបស់អ្នកឱយៃឹងៃរ
ៃិងសធ្វ ើឱយអ្ន កមាៃសុខភាព្េអ ផ្ងណដ្រ។
អ្តែ ប្របោជន៍ថ្នអាហារ្ដល់សុែភាពលអ និងសារធាតុច្បិញ្ាឹម

$0

ការរ៉ាប់រងរ ួមមាៃអាហារផ្ដ េ់សុខភាព្
ៃិងប័ែណសៃស ាំរាក់ណដ្េមាៃទឹករាក់ $25
កនុងមួ យណខណដ្េអាចសរបើ សដ្ើមបីទិញ
សរគឿងបរ ិសភាគណដ្េផ្ដ េ់សុខភាព្េអ ៃិងមាៃសារធារុចិញ្ចឹម។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម បធ្ា ើបតសតការសាដរ់សំបឡង

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយសេើការសាដប់សាំសឡងជារបចាាំ
រ ួមទ ាំងសរសត សាតប់សាំសឡង ៃិង
សរសត រកទរេាំៃឹងណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក។
ការសធ្វ ើសរសត ទ ាំងសៃេះផ្ដ េ់ដ្ាំែឹងរាប់អ្នកថាសរើអ្នកររូវការការព្ា
ាេណផ្ន កសវជជ សា្សត ឬសទ។
ការសធ្វ ើសរសត ទ ាំងសនេះររូវាៃធានរ៉ាប់រងជាការណងទ ាំសរមាប់អ្ន
កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃការសធ្វ ើសរសត ទ ាំងសនេះព្ីរគូសព្ទយ
សព្ទយជាំនញខាងសសារទសសៃស៍ (audiologist)
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េមាៃេកខ ែសមបរិតរគប់រាៃ់សផ្សងសទៀរ។
គសរមាងសៃេះក៏ធានរ៉ាប់រងសេើឧបករែ៍ជាំៃួយការសាតប់
ៃិងវាយរនមៃ សរមាប់ការបាំពាក់ឧបករែ៍ជាំៃួយការសាតប់
សរៀងរេ់បីឆ្នាំមតង។
ការពិនិតយរកបមើលបមបរាគបអ្ែស៍

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយរកសមើេសមសរគសអ្ដ្ស៍
ៃិងការសធ្វ ើសរសដ សមសរគសអ្ដ្ស៍។
គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរគប់រគងករែីសវជជ សា្សត សរមាប់
អ្ន កផ្ទុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ៃិង
សសវារគប់រគងសសវាណងទ ាំមិៃណមៃសវជជ សា្សត សរមាប់អ្នកផ្ទុកសមសរ
គសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ឬអ្ន កណដ្េមាៃ
ហាៃិន័យ្ៃ ងសមសរគសអ្ដ្ស៍។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដ ង (1)
សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខប៉ោុសណា
ណ េះ។
ការព្ិៃិរយបណៃថ មររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃ
នផ្ទ សពាេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម ន្ងទំតាម្ាេះ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃដ្ូ ចជា
ជាំៃួយសរមាប់ការសសៃ ៀកសសមៃ ៀកបាំពាក់ ៃិងអាហារ
ៃិងសសវាកមម តាមផ្ទ េះ
អ្តែ ប្របោជន៍បៅរនត បៅទំព័ររនារ់។
បសវាកមម ន្ងទំតាម្ាេះ*(ត)
ដ្ូ ចជា សសវាសាកគក់ ៃិងសសវាសដ្ើរទិញអ្ីវា៉ាៃ់ជាសដ្ើម។
សសវាកមម ណងទ ាំតាមផ្ទ េះមិៃរប់បញ្ចេ
ូ ការណងទប
ាំ សណា
ដ េះអាសៃន
(respite care) ឬការណងទ ាំសព្េនងៃ សឡើយ។
គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃរ
យសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ទីភានក់្រការន្ងទំសុែភាពតាម្ាេះ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

មុៃសព្េអ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
អ្ន កផ្ត េ់សសវាររូវណរជូ ៃដ្ាំែឹងរាប់ថាអ្ន កររូវការសសវាទ ាំងសៃេះ
សហើយសសវាទ ាំងសៃេះររូវណរផ្ត េ់សោយទីភានក់ងារការណងទ ាំសុខភាព្
តាមផ្ទ េះ។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



ការណងទ ាំណដ្េមាៃជាំនញសរមាប់មៃុសសចាស់ជរសព្ញសមា៉ោង
សរៅសមា៉ោង ឬបសណា
ដ េះអាសៃន
អ្ន កជាំៃួយការណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃអាជាញប័ែណ
ៃិងសសវាកមម ជាំៃួយសុខភាព្តាមផ្ទ េះ



ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational theray) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការជួ បព្ិៃិរយអ្ន កជាំងឺ
មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ង សរមាប់
ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ (occupational theray)។

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការជួ បព្ិៃិរយអ្ន កជាំងឺ
មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេ
សោយចេន។

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការជួ បព្ិៃិរយអ្ន កជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុប 24
ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេការៃិយាយ។



សសវាសវជជ សា្សត ៃិងសងគ ម



បរ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់សវជជ សា្សត
គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

)

ការពោាលបាយចាក់រញ្ចូលវតថុរាវបៅ្ាេះ (Home infusion therapy
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ាាេសោយចាក់បញ្ចេ
ូ វរថុរវសៅ
ផ្ទ េះ (Home infusion therapy ណដ្េររូវាៃកាំែរ់ថាជាឱសង
ឬសារធារុជីវសា្សត ណដ្េររូវាៃចាក់បញ្ចេ
ូ សៅកនុងសរនសណវ៉ាៃ
ឬចាក់ចូេសរកាមណសបក ៃិងផ្ត េ់ជូៃអ្ន កសៅតាមផ្ទ េះ។
សយើងររូវការសមាភរខាងសរកាមសៃេះជាចាាំាច់
សដ្ើមបីអ្ៃុវរត ការព្ាាេសោយចាក់បញ្ចេ
ូ វរថុរវសៅផ្ទ េះ (Home
infusion therapy

)

)៖

អ្តែ ប្របោជន៍បៅរនត បៅទំព័ររនារ់។

)

ការពោាលបាយចាក់រញ្ចូលវតថុរាវបៅ្ាេះ (Home infusion therapy
ត)
 ថាន ាំ ឬសារធារុជីវសា្សត ដ្ូ ចជាឱសងរបឆ្ាំង វ ើរុស (antiviral)
ឬ immune globulin
 បរ ិកាខរដ្ូ ចជាឧបករែ៍បូម ៃិង
 សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ដ្ូចជាបាំព្ង់ ឬបាំព្ង់បូម។
គសរមាងសៃេះៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើសេើសសវាកមម ព្ាាេសោយចាក់បញ្ចូ
េវរថុរវសៅផ្ទ េះ (Home infusion therapy ណដ្េរ ួមមាៃជាអាទិ៍៖

)



សសវាកមម េកខ ែៈអាជីព្រ ួមមាៃ
សសវាកមម ណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ ររូវាៃផ្ត េ់ជូៃ
រសបតាមគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក



ការបែតុេះបណា
ត េៃិងការអ្ប់រំរបស់សមាជិកមិៃររូវាៃរប់
បញ្ចេ
ូ កនុងអ្រថ របសយាជៃ៍ DME សទ



ការព្ិៃិរយតាមោៃព្ីចមាៃយ ៃិង



សសវាកមម ព្ិៃិរយតាមោៃសរមាប់ការផ្ត េ់ការព្ាាេសោយ
ចាក់បញ្ចេ
ូ វរថុរវសៅផ្ទ េះ ៃិងឱសងចាក់តាមផ្ទ េះ
ផ្គ រ់ផ្គង់សោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាការព្ាាេសោយចាក់បញ្ចេ
ូ វរថុ
រវសៅផ្ទ េះណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកមម វ ិធ្ីណងទ ាំអ្ន កជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុ
ងសរកាយណាមួ យណដ្េទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ី Medicare។
អ្ន កមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង
សរកាយ របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជ សា្សត
ណផ្ន កណងទ ាំអ្ន កជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
របស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្ន កមាៃបុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
(terminal prognosis)។
សៃេះមាៃៃ័យថាអ្ន កមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
សហើយរំព្ឹងថាអ្ន កៃឹងមាៃជី វ ិររស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមួយណខ
ឬរិចជាងសៃេះ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នក
អាចជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ ដ្ូចខាងសរកាមខែៈសព្េណដ្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ
េាៃសសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ៖



ឱសងសដ្ើមបីព្ាាេសរគសញ្ជា ៃិងការឈឺចាប់



ការណងទ ាំបសណា
ដ េះអាសៃន (respite care) សព្េខៃ ី



ការណងទ ាំតាមផ្ទ េះ
បសវាកមម ន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ
និងបសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងបាយ Medicare Part A
ឬ B ប្តូវានរង់ថ្ងែច្បំណាយបាយ Medicare។

អ្តែ ប្របោជន៍បៅរនត បៅទំព័ររនារ់។
ការន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក F នៃជាំព្ូកសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
សប្មារ់បសវាកមម ន្ែលរា៉ារ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY
រុន្នត មិនប្តូវានរា៉ារ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B បទ៖



Neighborhood INTEGRITY
ៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរបស់គ
សរមាង ណដ្េមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរកាម Medicare Part A
ឬ B។ គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម
មិៃថាសសវាកមម ទ ាំងសនេះទក់ទង
ៃឹងបុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal
prognosis) ឬអ្រ់សនេះសទ។ អ្ន កមិៃចាំណាយអ្វ ី
សរមាប់សសវាកមម ទ ាំងសៃេះសទ។

សរមាប់ឱសងណដ្េអាចររូវាៃរ៉ាប់រងសោយអ្រថ របសយាជៃ៍
Medicare Part D របស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ


ឱសងណដ្េមិៃណដ្េររូវាៃរ៉ាប់រងសោយទ ាំងគសរមាងណងទ ាំដ្ាំ
ណាក់កាេចុងសរកាយ ៃិង
គសរមាងរបស់សយើងសៅសព្េដ្ូ ចសាន។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5។
ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើអ្នកររូវការ
ការណងទ ាំមិៃណមៃជាដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
អ្ន កគួ រណរសៅទូ រសព្ទ សៅកាៃ់អ្នករគប់រគងការណងទ ាំរបស់អ្នក
សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។
ការណងទ ាំមិៃណមៃជាដ្ាំែកាេកាេចុងសរកាយ
គឺជាការណងទ ាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
(terminal prognosis) របស់អ្នកសទ។
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅណផ្ន កសសវាសមាជិកតាមសេខ 1-844-8126896 ព្ីនងៃ ចៃទ – សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12
នងៃ ររង់សៅងៃ សៅរ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការចាក់ថានរ
ំ ្ករ

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖

)



វា៉ាក់សាាំងជាំងឺរលាកលាកសួ រ (Pneumonia vaccine



ការចាក់ថានប
ាំ ងាយរជាំងឺផ្លតសាយមត ងកនុងរដ្ូ វផ្លតសាយៃីមួយៗសៅរដ្ូ វ
សៃ ឹកសឈើរជ ុេះ ៃិងរដ្ូ វរងារ
សោយមាៃការចាក់ថានប
ាំ ងាយរជាំងឺផ្លតសាយបណៃថ ម
របសិៃសបើចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត



ទទួ េាៃវា៉ាក់សាាំងជាំងឺរលាកសងៃ ើមរបសនទ B (Hepatitis B
vaccine) របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យខព ស់
ឬមធ្យមរបឈមៃឹងការ្ៃ ងជាំងឺរលាកសងៃ ើមរបសនទ B (Hepatitis
B vaccine)



វា៉ាក់សាាំងកូ វ ើដ្ COVID-19

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់

ការចាក់ថានរ
ំ ្ករ (ត)



ទទួ េាៃវា៉ាក់សាាំងសផ្សងសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យ
សហើយហាៃិន័យសៃេះររឹមររូវតាមវ ិធាៃនៃការធានរ៉ាប់រង
Medicare Part B ឬ Rhode Island Medicaid
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់វា៉ាក់សាាំងសផ្សងសទៀរណដ្េររូវៃឹង វ ិធា
ៃធានរ៉ាប់រងរបស់ Rhode Island Medicaid Medicare Part
D។ សូ មអាៃជាំព្ូកទី 6 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម។

ឬ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
សមាារ្ាត់្ាង់សប្មារ់រញ្ញាបនម ឬជុេះបាយមិនែឹងែល ួន
(Incontinence supplies *

)

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ដ្ូចជា៖


សខាទឹកសនម
 ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃសៅសព្េបរ ិមាែមាៃ
ចសនៃេះរវាងមួ យរយសៅសិបបី (193) ៃិងបីរយ (300)
កនុងមួ យណខ។
 កាំែរ់ររឹមចាំៃួៃបីរយ (300) កនុងមួ យណខ។



បៃទ េះរកាេរទប់
 ររូវាៃោក់ករមិរររឹមមួ យរយហាសិប (150) បៃទ េះ
រកាេរទប់ណដ្េអាចសាេះសចាេាៃកនុងមួ យណខ។



សខារទនប់រសូ បទឹកសនម

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
បសវាកមម គប្ំ ទតាម្ាេះ (In-Home Support Services)

$0

ការរ៉ាប់រងរ ួមមាៃរហូ រដ្េ់ 120
សមា៉ោងកនុងមួ យឆ្នាំសរមាប់ការណងទ ាំកាំដ្សដ្ើមបីជួយ
ជាមួ យកិចចការរបចាាំនងៃ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការន្ងទំពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ*
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សេើការណងទ ាំព្ីមៃទ ីរសព្ទយសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមា
កកនុងមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។
គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ការន្ងទំពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ*(ត)



បៃទ ប់ពាក់កណា
ត េឯកជៃ (ឬបៃទ ប់ឯកជៃ របសិៃសបើចាាំាច់
សរមាប់ណផ្ន កសវជជ សា្សត )





មហ ូបអាហារ រ ួមទ ាំងរបបអាហារព្ិសសស




ឱសង ៃិងការសរបើរាស់ឱសង



សសវាកាាំរសម ីអ្ុិច
ៃិងសសវាកមម វ ិទយ
ុ សា្សត សផ្សងសទៀររ ួមមាៃទ ាំងសមាភរ
ៃិងសសវាកមម បសចច កសទសផ្ងណដ្រ





សមាភរផ្គ រ់ផ្គង់ណផ្ន កវេះការ់ ៃិងណផ្ន កសវជជ សា្សត ណដ្េចាាំាច់



ការព្ាាេសោយចេន សោយការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេសោយការៃិយាយ
សសវាកមម សរមាកព្ាាេអ្ន កជាំងសឺ របើរាស់សារធារុសញៀៃសៅម
ៃទ ីរសព្ទយ




ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0
អ្ន កររូវណរទទួ េា
ៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីគ
សរមាង
សដ្ើមបីបៃត ទទួ េាៃ
ការណងទ ាំសរមាប់ការ
សរមាកសៅកនុងមៃទ ីរ
សព្ទយសរៅបណា
ត ញ
បនទប់ព្ីករែីអាស
ៃន របស់អ្នកាៃេអ រប
សសើរសឡើង វ ិញសហើយ។

សសវាកមម ណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរជារបចាាំ
ការចាំណាយសេើណផ្ន កណងទ ាំព្ិសសសដ្ូ ចជាការណងទ ាំអ្ន កជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ
(intensive care ឬណផ្ន កណងទ ាំជាំងឺសបេះដ្ូ ងធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ (coronary
care units)

)

ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍
ៃិងការសធ្វ ើសរសដ រកសរគវ ិៃិចឆ័យសផ្សងសទៀរ

សមាភរសរបើរាស់ ដ្ូ ចជារសទេះរុញ
សសវាកមម បៃទ ប់វេះការ់ ៃិងបៃទ ប់សស្ងាគេះសរកាយការវេះការ់
(recovery room)

្ម រ ួមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង

o គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់្ម (whole blood)
សកាសិការកហម (packed red cell)
ៃិងណផ្ន កសផ្សងសទៀរនៃ្ម។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន



ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

សសវាកមម រគូសព្ទយ
ការបតរសរ
ូ
ើរងគ រ ួមមាៃ រសទប់ណកវណនន ក (cornea) ររមងសនម
(kidney) ររមងសនម/េាំណព្ង (kindney/pancreas) សបេះដ្ូ ង
(heart) សងៃ ើម (liver) សួ រ (lung) សបេះដ្ូ ង/សួ រ (heart/lung)
ខួ រ្អ ឹង (bone marrorw) សកាសិកាសដ្ើម (stem cells)
ៃិងសពាេះសវៀៃ/សរគឿងសពាេះសវៀៃ (intestinal/multivisceral)។
ការបតរសរ
ូ
ើរងគ របសនទសផ្សងៗសទៀរអាចររូវាៃធានរ៉ាប់រងផ្ង
ណដ្រ។

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ការន្ងទំពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ (*រនត )

$0

របសិៃសបើអ្នកររូវការការបតរសរ
ូ
ើរងគ មជឈមែឌេបតរសរ
ូ
ើរងគ ណដ្េ
អ្ៃុញ្ជារសោយ Medicare ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសេើករែីរបស់អ្នក
សហើយសសរមចចិរតថាសរើអ្នកស័កដិសមជាសបកខ ជៃសរមាប់ការបតរូ
សរ ើរងគ ឬអ្រ់។ អ្ន កផ្ត េ់សសវាបតរសរ
ូ
ើរងគ អាចសថ ិរសៅកនុងមូ េោឋៃ
ឬសរៅរាំបៃ់សសវាកមម ។
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាបតរសរ
ូ
ើរងគ កនុងមូ េោឋៃមាៃ្ៃទ ៈកនុងការទ
ទួ េយកអ្រតារនមៃ របស់ Medicare សនេះអ្ន កអាចទទួ េាៃសសវា
កមម បតរសរ
ូ
ើរងគ របស់អ្នកសៅមូ េោឋៃ ឬសៅខាងសរៅគាំរ ូណងទ ាំ
សរមាប់សហគមៃ៍របស់អ្នក។
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ការន្ងទំពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ*(ត)
របសិៃសបើ Neighborhood INTEGRITY
ផ្ដ េ់សសវាកមម បតរសរ
ូ
ើរងគ សៅទីតាាំងឆ្ៃយណដ្េសថ ិរសៅសរៅ
រាំបៃ់សសវាកមម
សហើយអ្ន កសសរមចចិរតទទួ េការបតរសរ
ូ
ើរងគ សៅទីសនេះ
សយើងៃឹងសរៀបចាំ ឬបង់នងៃ ផ្ទេះសាំណាក់ ៃិងនងៃ សធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់អ្នក
ៃិងមៃុសសមានក់សទៀរ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
ការន្ងទំសុែភាព្ល វូ ច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ*



$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតណដ្េ
ររូវការការសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ។

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម និងសមាារ្ាត់្ាង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



សសវាកមម អ្ប់រំអ្ាំព្ីជាំងឺររមងសនម
សដ្ើមបីបសរងៀៃអ្ាំព្ីការណងទ ាំររមងសនម ៃិងជួ យសមាជិក
ឱយសធ្វ ើការសសរមចចិរតាៃេអ អ្ាំព្ីការណងទ ាំរបស់ព្ួកសគ។
អ្ន កររូវណរមាៃជាំងឺររមងសនមរុនាំ រ៉ាដ្ាំណាក់កាេទី IV
សហើយអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកររូវណរបញ្ជៃ
ូ អ្ន កបៃត ។
គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងរហូ រដ្េ់រាាំមួយវគគ សេើសសវាកមម អ្ប់រំ
អ្ាំព្ីជាំងឺររមងសនម។



ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis)
សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
ណដ្េរ ួមមាៃទ ាំងការព្ាាេ
សោយការលាង្មសៅសព្េណដ្េសថ ិរសៅសរៅរាំបៃ់សសវាជាប
សណា
ត េះអាសៃន ដ្ូ ចាៃព្ៃយេ់កនុងជាំព្ូកទី 3។



ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis)
របសិៃសបើអ្នកររូវាៃបញ្ជៃ
ូ ចូ េមៃទ ីរសព្ទយ
សដ្ើមបីទទួ េាៃការណងទ ាំព្ិសសស



ការបែតុេះបណា
ត េសដ ីព្ីការលាង្ម (dialysis)
សោយខល ួៃឯងរ ួមទ ាំងការបែតុេះបណា
ត េសរមាប់អ្នក
ៃិងអ្ន កណដ្េជួ យអ្ន កកនុងការព្ាាេសោយការលាង្មសៅ
ផ្ទ េះ



បរ ិកាខរ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់សរមាប់ការលាង្ម (dialysis)
តាមផ្ទ េះ



សសវាកមម រទរទង់ដ្េ់សគហោឋៃមួ យចាំៃួៃដ្ូ ចជាការចុេះសៅព្ិៃិ
រយចាាំាច់សោយអ្ន កជាំនញលាង្មណដ្េទទួ េាៃការប
ែដុេះបណា
ដ េ សដ្ើមបីព្ិៃិរយសេើការលាង្មសៅផ្ទ េះរបស់អ្នក
សដ្ើមបីជួយសព្េមាៃអាសៃន
ៃិងសដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេឧបករែ៍លាង្ម ៃិងការផ្គ រ់ផ្គង់ទឹក

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
បសវាកមម និងសមាារ្ាត់្ាង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម (ត)
អ្រថ របសយាជៃ៍ឱសង Medicare PART B របស់អ្នក
ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ឱសងមួ យចាំៃួៃសរមាប់ការលាង្ម។
សរមាប់ព្័រ៌មាៃ សូ មសយាងសៅកាៃ់
“ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare PART B”
សៅកនុងតារងសៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺមហារ ើកសួត

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរកព្ិៃិរយជាំងឺមហារ ើកសួ រសរៀងរេ់
12 ណខមដ ង របសិៃសបើអ្នក៖



មាៃអាយុ 55-77 ឆ្នាំ និង



មាៃការព្ិសរាេះសយាបេ់
ៃិងមាៃការជួ បព្ិៃិរយសដ្ើមបីសសរមចចិរតរ ួមានជាមួ យសវជជ បែឌិ
ររបស់អ្នក ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់
និង



ាៃជក់ា រ ើយា៉ោងសហាចណាស់មួយ (1)
កញ្ច ប់កនុងមួ យនងៃ កនុងរយៈសព្េ 30 ឆ្នាំ សោយមិៃមាៃសញ្ជាែ
ឬសរគសញ្ជាមហារ ើកសួ រ ឬកាំព្ុងជក់កនុងសព្េបចចុបបៃន
ឬឈប់ជក់ា រ ើកនុងរយៈសព្េ 15 ឆ្នាំ ចុងសរកាយ។
បនទប់ព្ីការព្ិៃិរយរកសមើេសេើកដ្ាំបូង
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ិៃិរយរកសមើេសផ្សងសទៀរជាសរៀងរ
េ់ឆ្នាំ
សោយមាៃបទបញ្ជជជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរព្ីសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់។

អាហារ

$0

គសរមាងៃឹង
បង់នងៃ អាហារដ្ឹកដ្េ់ផ្ទេះបនទប់ព្ីអ្នកជាំងឺសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ
ឬការវេះការ់។ អ្រថ របសយាជៃ៍សៃេះរ៉ាប់រងសេើអាហាររយៈសព្េដ្ប់បួៃ
(14) នងៃ សរមាប់រយៈសព្េព្ីរ (2) សាដហ៍ ៃិងមាៃកាំែរ់ព្ីរដ្ងគរ់
(2) កនុងមួ យឆ្នាំសរមាប់អាហារសរុបចាំៃួៃនមភ រាាំបី (28)
អាហារណដ្េាៃរ៉ាប់រង។
កមម វ ិធ្ីបងាយរជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មរបស់ Program (Medicare Diabetes
Prevention Program,MDPP)

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម MDPP។ MDPP ររូវាៃ
បសងយ ើរសឡើង សដ្ើមបីជួយអ្ន កបសងយ ើៃឥរ ិយាបងណដ្េមាៃសុខភាព្
េអ ។ វាផ្ត េ់ជាការបែតុេះបណា
ត េជាក់ណសត ងសៅកនុង៖



ការផ្លៃស់បតររបបអាហាររយៈសព្េណវង
ូ
និង



បសងយ ើៃសកមម ភាព្រងកាយ និង



វ ិធ្ីរកទការសរមកទមៃ ៃ់ ៃិងរសបៀបរស់សៅណដ្េមាៃសុខភាព្េអ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ Medicare Part B

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

ឱសងទ ាំងសៃេះររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរកាម Part B របស់
Medicare។ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ឱសង
ដ្ូ ចខាងសរកាម៖


ជាទូ សៅ ឱសងណដ្េអ្ន កមិៃអាចសរបើខល ួៃឯងាៃ ររូវការ
ចាក់ ឬចាក់បញ្ចេ
ូ កនុងសព្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ េាៃការព្ាាេ
ព្ីសវជជ បែឌិរ អ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌេ
សសវាកមម វេះការ់សស្ងាគេះបនទៃ់។



ឱសងណដ្េអ្ន កទទួ េសោយសរបើប រ ិកាខរសវជជ សា្សត ណដ្េសរបើាៃ
យូរ (ដ្ូ ចជាមា៉ោសុីៃ្ពុង) ណដ្េររូវាៃអ្ៃុញ្ជារសោយគសរមាង



សារធារុសធ្វ ើឱយ្មកក (clotting factor) ណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើការ
ចាក់ថានសាំ ោយខល ួៃឯង របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺ្មកក
(hemophilia)



ឱសងរបឆ្ាំងរបព្័ៃធភាព្សាុាំ (Immunosuppressive drugs)
របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះស្មេះចូ េកនុង Medicare Part A
សៅសព្េទទួ េការបតរសរ
ូ
ើរងគ



ឱសងព្ាាេជាំងឺព្ុក្អ ឺង (Osteoporosis drugs)
ណដ្េររូវចាក់បញ្ចេ
ូ ។
ឱសងទ ាំងសៃេះររូវាៃបង់នងៃ សរមាប់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមិៃ
អាចសចញព្ីផ្ទេះាៃ មាៃបញ្ជាាក់្អឹងណដ្េអ្ន កផ្ត េ់សសវា
បញ្ជជក់ថាទក់ទងៃឹងជាំងឺព្ុក្អ ឹងសរកាយសព្េអ្ស់រដ្ូ វ
សហើយមិៃអាចចាក់ថានសាំ ោយខល ួៃឯងាៃ



អ្ង់ទីណហសៃ (antigen)



ឱសងរបឆ្ាំងមហារ ើកណដ្េររូវសេប (oral anti-cancer drugs)
ៃិងឱសងរបឆ្ាំងៃឹងការចសងាអរ (anti-nausea drugs)
ជាក់លាក់ មួ យចាំៃួៃ



ឱសងមួ យចាំៃួៃសរមាប់ការលាងការលាង្ម (dialysis)
សៅផ្ទ េះរ ួមាៃ heparin, ថានប
ាំ ៃទប heparin (antidote for
heparin) (សៅសព្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ) ថានស
ាំ ព ឹក
សោយលាបសេើណសបក (topical anesthetics) ៃិងឱសងសភាញច
ការបសងយ ើរ្មរកហម (erythropoiesis-stimulating agents)
(ដ្ូ ចជា Epogen, Pocrit, Epoetin Alfa, Aranesp ឬ
Darbepoetin Alfa)



IV immune globulin សរមាប់ ការព្ាាេសៅផ្ទ េះសេើជាំងឺ
របព្័ៃធភាព្សាុាំចុេះសខទយ (immune deficiency diseases )
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

រាំែភាជប់ខាងសរកាមៃឹងនាំអ្នកសៅកាៃ់បញ្ជ ីឱស Part B
ណដ្េសថ ិរសរកាមការព្ាាេជាជាំហាៃៗ៖www.nhpri.org/medicaremedicaid/pharmacy-benefits/2021-pharmacy-benefits/
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ឱសងតាមបវជញ្ញជ Medicare Part B (ត)
សយើងក៏ធានរ៉ាប់រងសេើវា៉ាក់សាាំងមួ យចាំៃួៃណដ្េសថ ិរសៅសរកាមអ្
រថ របសយាជៃ៍នៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare Part B ៃិង
Part D ផ្ងណដ្រ។
ជាំព្ូកទី 5
ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍របស់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។
វាព្ៃយេ់អ្ាំព្ី វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវណរអ្ៃុវរត តាម សដ្ើមបីឱយសវជជ បញ្ជជ
ទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង។
ជាំព្ូកទី 6 ព្ៃយេ់ព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កររូវបង់នងៃ ចាំសពាេះឱសងតាម
សវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយតាមរយៈ
គសរមាងរបស់សយើង។

$0

*ការអ្ៃុញ្ជារអាចអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសសវាកមម មួយចាំៃួៃសៅកនុងរបសនទ
សៃេះ រ ួមមាៃជាអាទិ៍ ឱសងណដ្េផ្ដ េ់សោយអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េររូវ
ាៃសចញសវជជ បញ្ជជកនុងការព្ាាេជាំងឺមហារ ើក របព្័ៃធភាព្សាុាំចុេះ
សខទយ (immune deficiency disorder) ជាំងឺករម ជាំងឺរបព្័ៃធរបសាទ
ៃិងសាច់ដ្ុាំ (neuromuscular disorder) ជាំងឺហឺរ ជាំងឺរលាកសនៃក់
្អ ឹង (osteoarthristis) ៃិងជាំងឺព្ុក្អ ឹង (osteoporosis)។
**អាចៃឹងររមូវឱយមាៃការព្ាាេជាជាំហាៃៗ
សរមាប់របសនទឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Part B ដ្ូ ចខាងសរកាម៖
 សារធារុសធ្វ ើឱយ្មកក (Hemophilia Clotting factors)
 ជាំងឺសវ័យសាុាំ/រលាករាំនរ៉ា (autoimmune/Chronic Inflammatory
disease)
 ការសិកទអ្ាំព្ីការបងាយរៃិងព្ាាេមហារ ើក (oncology)
របឆ្ាំងៃឹងសារធារុនាំឱយកអ ួរ (anti-emtics)
 របឆ្ាំងៃឹងជាំងឺរលាកសនៃក់ (anti-gout)
 កល ូបុយេីៃរបព្័ៃធសាុាំ (Immune Globuline) សាុាំ ((IVIG ៃិង
SCIG)
 IVIG
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
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អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

 សារធារុ MS
 ជាំងសឺ រ៉ាទីៃ
 អ្ង់ទីករម៉ោូ ែូកល ូែេ (Monoclonal antibodies)
 កតាតជរម ុញរក ុមសាេិកាសណដ្េមាៃភាព្សកមម រយៈសព្េយូរ
(acting colony stimulating factors)
 កតាតជរម ុញរក ុមសាេិកាសណដ្េមាៃភាព្សកមម រយៈសព្េខៃ ី
(short acting colony stimulating factors )
 ការព្ាាេផ្លៃស់បដ ូរអ្ង់សុីម (Enzyme Replacement Therapy)
 អាសុីរអ្ុីយា៉ោេុយរ៉ា ូៃិក (Hyaluronic acids)
 របឆ្ាំងៃឹងជាំងឺហឺរ (Anti-Asthmatic)
 អ្ង់ទីករម៉ោូ ែូកល ូែេ (Monoclonal antibodies)
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះមានរនត បៅទំព័ររនារ់
ឱសងតាមបវជជរញ្ញជររស់ Medicare Part B (រនត )


ឱសងអ្ង់ដ្ូរគីៃ ៃិងសមតាប៉ោូ េីស (endocrine and
metabolic agents)



អ្ង់រដ្ូណហសៃ (androgens)



អ្ង់សុីម bacterial collagenase enzyme



ជាំងឺសវិរសាច់ដ្ុាំ Duchene (Duchene muscular dystrophy)



ឱសងរបឆ្ាំងៃឹងផ្សិរណដ្េទក់ទងៃឹង Imidazole



អ្័រម៉ោូ ៃរកសព្ញខួ រកាេ (corticotropin)



សហើមខល ួៃ (hereditary angioedema, HAE)



ឱសង systemic lupus erythematosus agents



អ្ងគ ទីកររបូសរអ្ុីៃម៉ោូ ែូកល ូែេណដ្េព្ាាេសរគៃិង
បងាយរសមសរគសោយេកខ ែៈអ្សកមម (passive immunizing
and treatment agents monoclonal antibodies)



ជាំងឺសរនសរបសាទសាច់ដ្ុាំទក់ទងៃឹងជាំងឺ amyloidosis



ឱសង ALS



ជាំងឺេូរលាស់នដ្សជើងៃិងថាគមយឺរ (acromegaly)



សរគសញ្ជាតាមកាេសវលាណដ្េទក់ទងៃឹងជាំងឺរគីយូ ៉ោព្ីៃ រ ើៃ
(cryopirin-associated periodic syndromes)

$0

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន


ការព្ាាេជាំងឺឈឺកាេរបកាាំង



ជាំងឺធាៃក់ទឹកចិរត/PDD



ជាំងឺសាច់ដ្ុាំ្អឹងខន ង (spinal muscular atrophy,(SMA))



ឱសងសរ ើរងគ NOC



សមាពធ្សរនស្មសួ រសឡើង (pulmonary arterial
hypertension, (PAH))



សារធារុរំសញច erythropoiesis (erythropoiesis
stimulating agents, (ESA))



ជារិព្ុេ hematology ៃិង botulinum

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការន្ងទំបៅកន្នែ ងន្ងទំមនុសេចាស់ជរា*

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖

របសិៃសបើអ្នកទទួ េ
ាៃការណងទ ាំសរមា
ប់មៃុសសចាស់ជរ
អ្ន ករបណហេជាររូវចាំ
ណាយណផ្ន កមួ យ
ចាំៃួៃ
នៃនងៃ សសវាកមម របស់
អ្ន ក។ សគសៅថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំ
ណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករា
ក់ររូវាៃកាំែរ់សោ
យ Rhode Island
Medicaid។



បៃទ ប់ពាក់កណា
ត េឯកជៃ ឬបៃទ ប់ឯកជៃ
របសិៃសបើមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត



មហ ូបអាហារ រ ួមទ ាំងរបបអាហារព្ិសសស



សសវាណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ



ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដរ វ ិជាជ វ ើវៈ (Physical
therapy ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ



ឱសងណដ្េអ្ន កទទួ េាៃជាណផ្ន កមួ យនៃគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក
រ ួមមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកនុងខល ួៃរសាប់ដ្ូចជា
កតាតកក្មជាសដ្ើម



្ម រ ួមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង
o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទ ាំងអ្ស់
្មរកហមសុទធ ៃិងណផ្ន កសផ្សងសទៀរទ ាំងអ្ស់នៃ្ម
រ ួមទ ាំងការរកទទុក
ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្ត ើមព្ីផ្លញដ្ាំបូង។



ការផ្គ រ់ផ្គង់សមាភរៈសវជជ សា្សត
ៃិងសមាភរៈវេះការ់សោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់



ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចា
ស់ជរ



សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច
ៃិងសសវាងរសោយវ ិទយ
ុ សកមម សផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់សោយកណៃៃ ង
ណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ



សសវាកមម រគូសព្ទយ/អ្ន កផ្ត េ់សសវា

)
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?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃរ
យសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
ជាធ្មម តា
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការណងទ ាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃ ងននកនុងបណា
ត ញ។
សទេះយា៉ោងណាក៏សោយ
អ្ន ករបណហេជាអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកណៃៃ ងសរមាកព្ាាេ
ណដ្េមិៃមាៃសៅកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកណៃៃ ងខាងសរកាម
របសិៃសបើកណៃៃ ងទ ាំងសនេះទទួ េយកការទូ ទរ់
កនុងចាំៃួៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖


មៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់
ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូ េៃិវរត ៃ៍ណដ្េររូវបៃត ការណងទ ាំ
ណដ្េអ្ន កាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េអ្ន កាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ
(ដ្របកណៃៃ ងសនេះផ្ត េ់ការណងទ ាំសោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចា
ស់)



កណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ របស់អ្នករស់សៅសព្េ
អ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
អ្តែ ប្របោជន៍អាហារ ូរតែ មា/រររអាហារ

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ាាេ
ៃិងរបឹកទណផ្ន កអាហារ ូបរថ មភសវជជ សា្សត ណដ្េផ្ត េ់សោយអ្ន កជាំនញ
ខាងចាំែីអាហារណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជារ
សដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុងការរគប់រគងសាថៃភាព្រុនាំ រ៉ា
ឬបញ្ជាសវជជ សា្សត ដ្ូ ចជា ទឹកសនមណផ្អ ម ជាំងឺសេើស្ម ធារ់
ឬមហារ ើកជាសដ្ើម។ គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ាាេ
ៃិងការរបឹកទណផ្ន កអាហាររ ូបរថ មភសវជជ សា្សត ផ្ងណដ្រ
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើថានណាំ ដ្េអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សមរថ ភាព្រង
កាយរបស់អ្នក កនុងការរសូ បយកសារធារុចិញ្ចឹម
ឬការរំលាយអាហាររបស់អ្នក។
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?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការពិនិតយ និងពោាលជំងឺធាត់បែើមបីសប្មកទមៃ ន់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការរបឹកទ
សដ្ើមបីជួយអ្ន កសរមកទមៃ ៃ់។
អ្ន កររូវណរទទួ េាៃការរបឹកទសៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំបឋម។
តាមវ ិធ្ីសៃេះ
វាអាចរគប់រគងសៅាៃសោយគសរមាងការពារសព្ញសេញរបស់អ្ន
ក។ ព្ិភាកទជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម។
សសវាកមម សៃេះររូវាៃកាំែរ់ររឹមនមភ ព្ីរ (22) ដ្ង សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ
(12) ណខ។
បសវាកមម កមម វ ិធ្ីពោាលការបប្រើថាន ំ Opioid (OTP)

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម
សដ្ើមបីព្ាាេវ ិបរត ិសោយការសរបើរាស់ថាន ាំ opioid (OUD)៖



សកមម ភាព្ចុេះស្មេះ



ការវាយរនមៃ តាមរយៈសព្េកាំែរ់



ថានណាំ ដ្េររូវាៃអ្ៃុញ្ជារសោយរដ្ឋ ាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង
(Food and Drug Administration,FDA) សហើយ របសិៃសបើអាច
ៃឹងមាៃការរគប់រគង ៃិងផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វឱសងទ ាំងសៃេះ



ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ



ការព្ាាេជាេកខ ែៈបុគគេ ៃិងជារក ុម



ការសធ្វ ើសរសត រកសមើេសារធារុគីមី
ឬសារធារុសញៀៃសៅកនុងខល ួៃរបស់អ្នក (ការសធ្វ ើសរសដ ជារិព្ុេ)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការបធ្ា ើបតសតបរាគវ ិនិច្បឆ័យអ្ន កជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ
រ ួមទំងបសវាកមម និងសមាារៈ្ាត់្ាង់សប្មារ់ការពោាល*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



ការងរកាាំរសម ីអ្ុិច



ការព្ាាេសោយកាាំរសម ី វ ិទយ
ុ សកមម (រ៉ាដ្យ
ូ ម ៃិងអ្ុីសូរូ ប)
ណដ្េរ ួមមាៃវរថុធារុ ៃិងសមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់បសចច កសទសផ្ងណដ្រ



សមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់វេះការ់ ដ្ូ ចជាសសមៃ ៀកបាំពាក់



សរគឿងអ្ប ប៉ោង់សឺម៉ោង់
ៃិងឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េសរបើសរមាប់ការាក់្អឹង
ៃិងភាៃរ់្អឹង



ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍



្ម ការរកទទុក្ម ៃិងការរគប់រគង្ម



ការសធ្វ ើសរសត សរគវ ិៃិចឆ័យសផ្សងៗសទៀរសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាក
សរៅមៃទ ីរសព្ទយ



ការសធ្វ ើសរសត ណហសៃមិៃររូវាៃសរបើសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យអ្ន
កមាៃនផ្ទ សពាេះសទ
o ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ



ការព្ាាេ T-cell (CAR-T)
o ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ



ការសធ្វ ើសរសដ IgE (សរគរបរិកមម
o



ររមូវឱយ
មាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃសៅសព្េការសធ្វ ើសរសត សរចើៃជា
ងដ្ប់រាាំ (15) ដ្ងររូវាៃទទួ េកនុងដ្ប់ព្ីរ (12)
ណខជាបៃត បនទប់

ការសធ្វ ើសរសត រកិៃរបមារ់
o

កាំែរ់ររឹមសរសដ មួ យ (1) កនុងមួ យជី វ ិរ

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

បសវាពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ*

$0

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម មាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា
្សត ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅកនុងណផ្ន កអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្
ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ
ឬរបួ សនន។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



សសវាកមម សៅកនុងណផ្ន កសព្េមាៃអាសៃន ឬគៃ ីៃិកសរមាប់
អ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ដ្ូ ចជាការវេះការ់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬសសវាកមម អ្សងយ រ

o សសវាកមម អ្សងយ រជួ យសវជជ បែឌិររបស់អ្នកឱយដ្ឹងចាស់ថា
សរើអ្នកររូវការបញ្ជៃ
ូ ចូ េមៃទ ីរសព្ទយជា “អ្ន កជាំងឺ
សរមាកមៃទ ីរសព្ទយ” មានក់ឬអ្រ់។

o ជួ ៃកាេអ្ន កអាចសានក់សៅមៃទ ីរសព្ទយមួ យយប់
សហើយសៅណរជា “អ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ”
ដ្ណដ្េ។

o អ្ន កអាចទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីភាព្ជា
អ្ន កជាំងឺសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬអ្ន កជាំងឺសរមាក
សរៅមៃទ ីរសព្ទយ សៅកនុងសៃៃ ឹកព្័រ៌មាៃសៃេះ៖
www.medicare.gov/sites/default/files/201809/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf.



មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ ៃិងការសធ្វ ើសរសត សរគវ ិៃិចឆ័យររូវាៃទូ ទរ់
សោយមៃទ ីរសព្ទយ



ៃឹងមាៃការណងទ ាំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត ណដ្េរ ួមមាៃការណងទ ាំសៅ
កនុងកមម វ ិធ្ីចូេសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយមដ ងមាយេ (partialhospitalization) របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាបញ្ជជក់
ថាៃឹងររូវការការព្ាាេ
សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
របសិៃសបើមិៃមាៃកមម វ ិធ្ីសៃេះសទ



សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច
ៃិង វ ិទយ
ុ សកមម សផ្សងសទៀរណដ្េទូ ទរ់សោយមៃទ ីរសព្ទយ



សមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់សវជជ សា្សត ដ្ូ ចជាសរគឿងអ្ប ៃិងប៉ោង់សឺម៉ោង់



ការររួ រព្ិៃិរយ
ៃិងសសវាបងាយរមាៃរយកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍



ឱសងមួ យចាំៃួៃណដ្េអ្ន កមិៃអាចសរបើសោយខល ួៃឯងាៃ
គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការន្ងទំសុែភាព្ល វូ ច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតណដ្េផ្ត េ់សោយ៖



មែឌេសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតសហគមៃ៍



រគូសព្ទយផ្ល វូ ចិរត ឬសវជជ បែឌិរណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីរដ្ឋ



ចិរត វ ិទូ ព្ាាេ



បុគគេិកសងគ មណផ្ន កគៃ ីៃិក



អ្ន កឯកសទសខាងគិលាៃុបោឋយិកាគៃ ីៃិក



គិលាៃុបោឋយិកាមធ្យម



ជាំៃួយការរគូសព្ទយ ឬ



អ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតណដ្េមាៃសមរថ ភាព្រគប់រា
ៃ់ណាមានក់របស់ Medicare- ឬ Rhode Island Medicaid
ណដ្េររូវាៃអ្ៃុញ្ជារតាមចាប់រដ្ឋ ជាធ្រមាៃ។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាដ្ូ ចខាងសរកាម៖



សសវាកមម គៃីៃិក



ការព្ាាេជាេកខ ែៈបុគគេ រក ុម ៃិងរក ុមរគួ សារ



ការអ្ៃត រគមៃ៍ ៃិងការរកទសសថ រភាព្សព្េមាៃវ ិបរត ិ



សសវាសស្ងាគេះបនទៃ់



ការវាយរនមៃ សរគវ ិៃិចឆ័យ



ការសធ្វ ើសរសត ចិរតសា្សត



ការវាយរនមៃ ៃិងការរគប់រគងសេើការសរបើរាស់ឱសង



សសវាកមម ឯកសទសសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូ ចិរតធ្ៃៃ់ធ្ៃរ
រ ួមមាៃការព្ាាេសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
ៃិងការព្ាាេតាមសហគមៃ៍

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ការន្ងទំសុែភាព្ល វូ ច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅ
មនា ីរបពទយ*(ត)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន


ការចូ េព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយមដ ងមាយេ



ការព្ាាេសព្េនងៃ /លាៃច



ការព្ាាេដ្ិរដ្េ់សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ



កៃ ឹបកមទៃត



ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យសទវ រដ្ងរ ួមបញ្ចេ
ូ ាន
សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូ ចិរត
ៃិង វ ិបរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ



ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតតាមដ្ីការបស់រុលាការ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

94

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាសាតរនីតិសមបទសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការព្ាាេសោយចេន
ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរត ៃ៍ វ ិជាជជីវៈ ការព្ាាេការៃិយាយ
ការព្ាាេភាសា ការព្ាាេការសាតប់
ៃិងការព្ាាេផ្ល វូ ដ្សងា ើម។
 គសរមាង
ៃឹងរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្
ទយសរុបចាំៃួៃ 24
សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន។
 គសរមាង
ៃឹងរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្
ទយសរុបចាំៃួៃ 24
សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរត ៃ៍ វ ិជាជជីវៈ។
 គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការជួ បព្ិៃិរយអ្ន កជាំងឺសរមា
កសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុបចាំៃួៃ 24 ដ្ងសរមាប់
ការព្ាាេការៃិយាយ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ
សព្ទយ ព្ីណផ្ន កអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ
ការ ិយាេ័យព្ាាេឯករជយ
មៃទ ីរសាដៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយទូ េទ
ាំ ូ លាយ
(comprehensive outpatient rehabilitation facilities,CORFs)
ៃិងកណៃៃ ងសផ្សងៗសទៀរ។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុនសប្មារ់បសវាកមម សាតរនីតិសមបទ
អ្ន កជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម ពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មា
កបប្ៅមនា ីរបពទយ*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖



ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
បសវាកមម ពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មា
កបប្ៅមនា ីរបពទយ* (ត)



កមម វ ិធ្ីព្ាាេសោយការសរបើថានជ
ាំ ាំៃួយ opioid ណដ្េរ ួមមាៃ
មាៃការសរបើសមតាដ្ូ ៃ ៃិងការរបឹកទ
រ ួមទ ាំងសវជជ បញ្ជជសរមាប់ការសរបើរាស់ថានសាំ ផ្សងៗសទៀរដ្ូ ចជា
Suboxone® ជាសដ្ើម



សសវាកមម ព្ាាេជាំងឺសោយសរបើថាន ាំ Opioid (Opioid Treatment
Program,OTP) សសវាសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ណដ្េផ្ត េ់ធ្ៃធាៃ
ដ្េ់សមាជិកណដ្េព្ឹងណផ្អ កសេើការសរបើថាន ាំ opioid
ណដ្េបចចុបបៃន កាំព្ុងទទួ េាៃ ឬអ្ន កណដ្េមាៃ
េកខ ែៈវ ិៃិចឆ័យសរមាប់ការព្ាាេសោយសរបើថាន ាំ



ការបៃទបជារិព្ុេណដ្េររូវាៃរគប់រគងតាមេកខ ែៈសវជជ សា
្សត សៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកមម វ ិធ្ីបៃទបជារិព្ុេ



ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យសទវ រដ្ងរ ួមបញ្ចេ
ូ ានសរមា
ប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូ ចិរត
ៃិង វ ិបរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ



ការព្ាាេការសរបើរាស់សរគឿងសញៀៃតាមបងាគប់បញ្ជជរុលាការ
គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ការវេះកាត់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ*

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់ការវេះការ់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ
សព្ទយ ៃិងសសវាកមម សៅមៃទ ីរណងទ ាំអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
ៃិងមែឌេវេះការ់បនទៃ់។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម ប្គូបពទយ/អ្ន ក្ដល់បសវាន្ែលរ ួមមានការច្បូ លជួរពិនិតយបៅ
ការ ិោល័យររស់បវជជរណឌិត*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



សសវាណងទ ាំសុខភាព្ចាាំាច់
ឬសសវាកមម វេះការ់េកខ ែៈសវជជ សា្សត ណដ្េមាៃផ្ត េ់ជូៃសៅតាមក
ណៃៃ ងដ្ូ ចជា៖

o ការ ិយាេ័យរគូសព្ទយ
o មជឈមែឌេវេះការ់សស្ងាគេះបនទៃ់ណដ្េមាៃការបញ្ជជក់
o ណផ្ន កអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ


ការព្ិសរាេះសយាបេ់ ការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ
ៃិងការព្ាាេសោយអ្ន កឯកសទស

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
បសវាកមម ប្គូបពទយ/អ្ន ក្ដល់បសវាន្ែលរ ួមមានការច្បូ លជួរពិនិតយបៅ
ការ ិោល័យររស់បវជជរណឌិត* (ត)



ការររួ រព្ិៃិរយការសាតប់
ៃិងរុេយភាព្ជាមូ េោឋៃណដ្េផ្ត េ់សោយ
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកបញ្ជជឱយព្ិៃិរយសមើេថាសរើអ្នក
ររូវការការព្ាាេឬអ្រ់



សសវាកមម telehealth បណៃថ មមួ យចាំៃួៃរ ួមទ ាំងសសវាកមម សរមាប់៖
o

សសវាកមម រគូសព្ទយណងទ ាំបឋម

o

សសវាកមម អ្នកឯកសទសរគូសព្ទយ

o

វគគ ៃីមួយៗសរមាប់សសវាកមម ឯកសទសសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត

o

វគគ រក ុមសរមាប់សសវាកមម ឯកទសសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត

o

អ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងៗសទៀរ

o

វគគ ជាេកខ ែៈបុគគេសរមាប់សសវាកមម ចិរតសា្សត

o

វគគ ជារក ុមសរមាប់សសវាចិរតសា្សត

$0


សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្តាមសអ្ឡិចររូៃិកបណៃថ មមួ យចាំៃួៃ៖



វគគ ជាេកខ ែៈបុគគេសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្ន ក
ជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន


វគគ ជារក ុមសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្ន កជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ



សសវាកមម អ្ប់រំជាំងឺររមងសនម



ការបែតុេះបណា
ត េរគប់រគងជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មសោយខល ួៃឯង



សសវាកមម បងាយរសផ្សងសទៀរធានរ៉ាប់រងសោយ Medicare។

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

*ររមូវឱយ
មាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃសរមាប់សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្តា
មសអ្ឡិចររូៃិក។


អ្ន កមាៃជសរមើសកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះតាមរ
យៈការជួ បផ្លទេ់ ឬតាម telehealth។
របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម មួយកនុ
ងចាំសណាមសសវាកមម ទ ាំងសៃេះតាម telehealth
អ្ន កររូវណរសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញណដ្េផ្ត េ់សសវាកមម
សោយ telehealth។

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
បសវាកមម ប្គូបពទយ/អ្ន ក្ដល់បសវាន្ែលរ ួមមានការច្បូ លជួរពិនិតយបៅ
ការ ិោល័យររស់បវជជរណឌិត* (ត)


សសវាកមម telehealth សរមាប់ការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងជាំងឺ
ររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបចាាំណខសរមាប់សមា
ជិកលាង្មររមងសនមសៅផ្ទ េះសៅកនុងមែឌេលាង្
មររមងសនមសៅមៃទ ីរ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េទទួ េការព្ា
ាេធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ កណៃៃ ងលាង្មររមងសនម ឬផ្ទ េះរបស់
សមាជិក។



សសវាកមម telehealth សរមាប់ការ សដ្ើមបីសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ វាយ
រនមៃ ឬព្ាាេសរគសញ្ជានៃជាំងឺោច់សរនស្មខួ រកាេ



សសវាកមម Telehealth សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃវ ិបរត ិសសព្សា
ធារសញៀៃ ឬវ ិបរត ិសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតណដ្េអ្មមកជាមួ យ



ការចុេះស្មេះៃិមម រ
ិ (ឧទហរែ៍តាមរយៈការជណជកតាម
ទូ រសព្ទ ឬវ ើសដ្អ្ូ ) ជាមួ យសវជជ បែឌិររយៈសព្េ 5-10 នទី
របសិៃសបើ៖
o
o

ងម ីសទ បហើយ
ការចុេះស្មេះមិៃទក់ទងៃឹងការចូ េជួ បសៅការ ិយា

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន



ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

េ័យកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ កៃៃ ងមកសៃេះ និង
o ការចុេះស្មេះចូ េមិៃនាំឱយមាៃការចូ េជួ បសៅ
ការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោងឬការណារ់ជួបណដ្េមាៃឆ្ប់បាំផ្ុរ
ការវាយរនមៃ វ ើសដ្អ្ូ
ៃិង/ឬរ ូបភាព្ណដ្េអ្ន កសផ្ញើសៅសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ៃិងការបករសាយ
ៃិងការតាមោៃសោយសវជជ បែឌិររបស់អ្នកកនុងរយៈសព្
េ 24 សមា៉ោង របសិៃសបើ៖
អ្ន កមិៃណមៃជាអ្ន កជាំងឺងមីសទ បហើយ
ការវាយរនមៃ មិៃទក់ទងៃឹងការចូ េជួ បសៅ
ការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ និង
o ការវាយរនមៃ ៃឹងមិៃនាំឱយមាៃការចូ េជួ បសៅ
ការ ិយាេ័យកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង សមា៉ោង
ឬការណារ់ជួបណដ្េមាៃឆ្ប់បាំផ្ុរសនេះសទ
ការព្ិសរាេះជាមួ យសវជជ បែឌិររបស់អ្នកតាមទូ រសព្ទ
អ្ុីៃធ្ឺែិរ ឬកាំែរ់រតាសុខភាព្សអ្ឡិចររូៃិក
របសិៃសបើអ្នកមិៃណមៃជាអ្ន កជាំងឺងមី
មរិទីព្ីរ
សោយអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញមួ យសផ្សងសទៀរ
មុៃសព្េវេះការ់
o
o







ការណងទ ាំសុខភាព្មារ់សធ្ម ញ
ៃិងមារ់មិៃណមៃជាទមាៃប់

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
បសវាកមម ប្គូបពទយ/អ្ន ក្ដល់បសវា
ន្ែលរ ួមានការណាត់ជួរបៅការ ិោល័យររស់បវជជរណឌិត *(រនត )
រ ួមទ ាំងការគិរនងៃ បៃទ ប់របរិបរដ ិការ
ៃិងការសរបើថានស
ាំ ៃៃ ប់។
សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងររូវាៃកាំែរ់
ចាំសពាេះ៖
o

ការវេះការ់ថាគម ឬសរាង្អ ឺងពាក់ព្័ៃធ

o

ការអ្មការាក់្អឹងថាគម ឬ្អ ឹងមុខ

o

ទញសធ្ម ញ មុៃសព្េព្ាាេជាំងឺមហារ ើក
neoplasticសោយកាាំរសម ី វ ិទយ
ុ សកមម ឬ
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?
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
o

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

សសវាកមម ណដ្េៃឹងររូវាៃរ៉ាប់រងសៅសព្េផ្ត េ់សោ
យរគូសព្ទយ។

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
បសវាកមម ាទវ ិជាជសាស្តសត

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



ការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ ៃិងការព្ាាេតាមសវជជ សា្សត
ឬវេះការ់សេើការរងរបួ ស ៃិងជាំងឺរបអ្ប់សជើង
(ដ្ូ ចជារមាមសជើងរងញញួរ ឬដ្ុេះបនៃណកងសជើង)



ការណងទ ាំសជើងជារបចាាំសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខ ខែឌប៉ោេះ
ពាេ់ដ្េ់សជើង ដ្ូ ចជាជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម

ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកប្កបពញប្រូសាតត

$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



ការេូ ករមាមព្ិៃិរយងង់លាមកឌ្ីជីងេ



សរសត អ្ង់ទីណហសៃជាក់លាក់នៃរកសព្ញរបូសាដរ (prostate
specific antigen,PSA)

សសវាកមម សៃេះររូវាៃករមិរររឹមការររួ រព្ិៃិរយ (1)
ដ្ងកនុងរយៈសព្េដ្ប់ព្ីរ (12) ណខសរមាប់សមាជិកអាយុចាប់ព្ី 50
ឆ្នាំសឡើងសៅ។
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?
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ឧរករណ៍សិរបនិមមិត និងសមាារៈ្ាត់្ាង់ន្ែល

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
ក់ព័នធ*

$0

ឧបករែ៍សិបបៃិមមិរជាំៃួស ណផ្ន កទ ាំងអ្ស់ ឬមួ យណផ្ន កនៃ រួ ខល ួៃ
ឬមុខងារកនុងខល ួៃ។
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សេើឧបករែ៍សិបបៃិមមិរដ្ូ ចខាងសរកាម៖



ងង់ភាជប់សៅៃឹងកណៃៃ ងសពាេះសបើកចាំហ
ៃិងសមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់ទក់ទងៃឹងការណងទ ាំការវេះការ់សធ្វ ើរៃធ លាម
កព្ីសពាេះសវៀៃធ្ាំ



ងម ជាំៃួយសបេះដ្ូ ង

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ឧរករណ៍សិរបនិមមិត និងសមាារៈ្ាត់្ាង់ន្ែល

ក់ព័នធ* (ត)



ដ្សងយ ៀបសធ្ម ញ



ណសបកសជើងសិបបៃិមមិរ



នដ្ ៃិងសជើងសិបបៃិមមិរ



សុដ្ៃ់សិបបៃិមមិរ (រ ូមទ ាំងអាវរទនប់វេះការ់
សរកាយការវេះការ់យកយកសុដ្ៃ់សចញ)
គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សេើការផ្គ រ់ផ្គង់មួយចាំៃួៃទក់ទងៃឹងឧបករ
ែ៍សិបបៃិមមិរ។ ព្ួ កសគក៏ៃឹងចាំណាយសេើការជួ សជុេ
ឬបដ ូរឧបករែ៍សិបបៃិមមិរផ្ងណដ្រ។
គសរមាងសៃេះផ្ត េ់ជូៃៃូ វការធានរ៉ាប់រងមួ យចាំៃួៃ
បនទប់ព្ីការវេះការ់យកណនន កសឡើងាយសចញ
ឬការវេះការ់ណនន កសឡើងាយ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ “ការណងទ ាំចកខុ”
សៅកនុងណផ្ន កសៃេះសៅសព្េសរកាយ។

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃ ឧបករែ៍សធ្ម ញពាក់សិបបៃិមមិរសទ។
គសរមាងសៃេះអាចចាំណាយសេើឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃាៃរ
យសៅទីសៃេះ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
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?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវាកមម សាតរនីតិសមបទសួត

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់កមម វ ិធ្ីសាតរៃីរិសមបទសួ រសរមាប់សមា
ជិកណាណដ្េមាៃជាំងឺសទេះសួ ររុនាំ រ៉ាព្ីករមិរមធ្យមសៅធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ (chronic
obstructive pulmonary disease,COPD) ។ សមាជិកររូវណរមាៃ
សសចកដ ីបងាគប់បញ្ជជ សរមាប់ការសាតរៃីរិសមបទសួ រព្ីសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េព្ាាេ COPD។

បសវាពោាលសុែភាព្ល វូ ច្បិតត
និងបសវាពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនបៅ្ាេះ*

$0

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖



សសវាតាមផ្ទ េះព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតរយៈសព្េខៃ ី ៃិងណវង។



ការព្ាាេការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរសៅតាមផ្ទ េះ



ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូ ចិរត
ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសរគឿងសញៀៃតាមបងាគប់បញ្ជជរុលាកា
រ
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
បសវារ្ករការច្បូ លសប្មាកបៅមនា ីរបពទយ
ឬកន្នែ ងន្ងទំមនុសេចាស់ជរា*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើកញ្ច ប់សសវាកមម មាៃកាំែរ់សរមាប់អ្ន
កណដ្េមាៃហាៃិន័យខព ស់ កនុងការចូ េសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
ឬការចូ េសរមាកកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ ណដ្េរ ួមមាៃ៖



សសវាកមម សមផ្ទ េះ ដ្ូ ចជាការសរៀបចាំមហ ូបអាហារ
ឬការណងទ ាំតាមផ្ទ េះជារបចាាំ



ការផ្លៃស់បតរបៃត
ូ
ិចបៃត ួចតាមផ្ទ េះរបស់អ្នកដ្ូ ចជា រារកាៃ់ចាប់
សៅអ្ីងូរទឹក ៃិងសៅអ្ីរគបសេើចាៃបងគ ៃ់



សសវាព្ាាេសោយចេនមុៃសព្េវេះការ់
របសិៃសបើការព្ាាេសនេះអាចជួ យសធ្វ ើឱយធ្ូ រសសបើយ
ឬការ់បៃថ យសព្េសវលាសាតរៃីរិសមបទ



ការវាយរនមៃ សេើការព្ាាេសោយចេនសរមាប់ឧបករែ៍
ឬសមាភរៈសរបើរាស់កនុងផ្ទ េះ



សសវាផ្ដ េ់ការណងទ ាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណា
ត េះអាសៃន
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ការប្តួ តពិនិតយ និង្តល់ប្រឹកាអ្ំពីការឆ្ែ ងជំងឺកាមបរាគ (Sexually
transmitted infections,STIs)

$0

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររួ រព្ិៃិរយកាៃមីសឌ្ៀ សរគរបសមេះ
ជាំងឺសាវយ ៃិងជាំងឺរលាកសងៃ ើមរបសនទ B។ អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋម
ររូវណរបងាគប់បញ្ជជការសធ្វ ើសរសត សៃេះ។
គសរមាងក៏ចាំណាយសេើវគគ ព្ិសរាេះសយាបេ់ទេ់មុខាន
ព្ិសរាេះសយាបេ់ខាងឥរ ិយាបងករមិរខព ស់សរៀងរេ់ឆ្នាំសរមាប់មៃុ
សសសព្ញវ ័យណដ្េមាៃសកមម ភាព្ផ្ល វូ សនទកនុងករមិរសកើរមាៃហា
ៃិន័យនៃជាំងឺកាមសរគខព ស់។
វគគ ព្ិសរាេះសយាបេ់សុខភាព្ផ្ល វូ ចិរតករមិរខព ស់ររូវាៃកាំាំែរ់ររឹ
មព្ីរ (2) វគគ សរៀងរេ់ឆ្នាំ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
កន្នែ ងន្ងទំមនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled
nursing facility,SNF)*

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ដ្ូចខាងសរកាម៖



បៃទ ប់ពាក់កណា
ត េឯកជៃ ឬបៃទ ប់ឯកជៃ
របសិៃសបើចាាំាច់សរមាប់ណផ្ន កសវជជ សា្សត



មហ ូបអាហារ រ ួមទ ាំងរបបអាហារព្ិសសស

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
កន្នែ ងន្ងទំមនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled
nursing facility,SNF)* (ត

)



សសវាណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ



ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដរវ ិជាជជីវៈ
(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ



ឱសងណដ្េអ្ន កទទួ េាៃជាណផ្ន កមួ យនៃគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្ន
ក
រ ួមមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកនុងខល ួៃរសាប់ដ្ូចជាសារធារុសធ្វ ើ
ឲ្យកក្ម



្ម រ ួមមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង

o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទ ាំងអ្ស់
្មរកហមសុទធ
ៃិងណផ្ន កសផ្សងសទៀរទ ាំងអ្ស់នៃ្ម
រ ួមទ ាំងការរកទទុក
ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្ត ើមព្ីផ្លញដ្ាំបូង។

o ការផ្គ រ់ផ្គង់សមាភរៈសវជជ សា្សត
ៃិងសមាភរៈវេះការ់សោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន


ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចា
ស់ជរ



សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច
ៃិងសសវាងរសោយវ ិទយ
ុ សកមម សផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់សោយកណៃៃ ង
ណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ



ឧបករែ៍សរបើរាស់កនុងផ្ទ េះ ដ្ូ ចជា រសទេះរុញ
ណដ្េជាធ្មម តាររូវាៃផ្ត េ់ឱយសោយកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជ
រ



សសវាកមម រគូសព្ទយ/អ្ន កផ្ត េ់សសវា

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ
រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។
ជាធ្មម តា
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការណងទ ាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃ ងននកនុងបណា
ត ញ។
សទេះយា៉ោងណាក៏សោយ
អ្ន ករបណហេជាអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកណៃៃ ងសរមាកព្ាាេ
ណដ្េមិៃមាៃសៅកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកណៃៃ ងខាងសរកាម
របសិៃសបើកណៃៃ ងទ ាំងសនេះទទួ េយកការទូ ទរ់
កនុងចាំៃួៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖



មៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់
ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូ េៃិវរត ៃ៍ណដ្េររូវបៃត ការណងទ ាំ
ណដ្េអ្ន កាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េអ្ន កាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ
(ដ្របណាកណៃៃ ងផ្ត េ់ការណងទ ាំសោយកណៃៃ ងណងទម
ាំ ៃុសសចាស់)



កណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ
ឬនដ្គូ ជាបដ /ី របព្ៃធ របស់អ្នករស់សៅ
សៅសព្េអ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
ររ ិកាខរបវជជសាស្តសតពិបសែ/ឧរករណ៍ជំនួយរនារ់រនេំ*

$0

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើប រ ិកាខរ ៃិងសរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់សវជជ សា្សត
ព្ិសសស
សដ្ើមបីផ្តេ់ភាព្ងាយរសួ េដ្េ់អ្នកកនុងការសធ្វ ើសកមម ភាព្របចាាំនងៃ ដ្ូ
ចជា ការបរ ិសភាគ ៃិងការងូ រទឹកជាសដ្ើម។
*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការពោាលបាយការបធ្ា ើលំហាត់ប្ាណន្ែលមានការប្តួ តពិនិតយ
Supervised exercise therapy, SET)

(

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ SET សរមាប់
សមាជិកណដ្េមាៃសរគសញ្ជាជាំងឺសទេះសរនស្ម (peripheral artery
disease,PAD) ណដ្េមាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត សរមាប់ PAD
ព្ីរគូសព្ទយណដ្េទទួ េខុសររូវកនុងការព្ាាេ PAD ។
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖



វគគ រហូ រដ្េ់ 36 វគគ កនុងរយៈសព្េ 12 សាដហ៍ សាតហ៍
របសិៃសបើេកខ ខែឌររមូវ SET ទ ាំងអ្ស់ររូវាៃបាំសព្ញ



ណងមសមា៉ោង 36 វគគ បណៃថ ម
របសិៃសបើយេ់ថាមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត សោយអ្ន កផ្ដ េ់
សសវា
កមម វ ិធ្ី SET ររូវណរមាៃ៖





វគគ បែតុេះបណា
ត េេាំហារ់រាែព្ាាេចាប់ព្ី 30 សៅ 60 នទី
សរមាប់ PAD
កនុងសមាជិកណដ្េមាៃការរមួ េរកសព្ើសជើងសោយសារេាំហូរ្ម
សខទយ (ដ្ាំសែើរខច ក)
ឺ ិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ
សៅកនុងកណៃៃ ងសរមាប់អ្នកជាំងម
ឬសៅកនុងការ ិយាេ័យរបស់រគូសព្ទយ



ផ្ត េ់ជូៃសោយបុគគេិកណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់ណដ្េ
សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្រថ របសយាជៃ៍សេើសព្ីសរាេះថានក់
ៃិងអ្ន កណដ្េទទួ េាៃការបែតុេះបណា
ត េកនុងការព្ាាេសោយ
ការសធ្វ ើេាំហារ់រាែសរមាប់ PAD



សរកាមការររួ រព្ិៃិរយផ្លទេ់របស់រគូសព្ទយ ជាំៃួយការរគូសព្ទយ
ឬគិលាៃុបោឋយិកា/អ្ន កឯកសទសខាងគិលាៃុបោឋយិកាគៃ ីៃិក
ណដ្េទទួ េការបែតុេះបណា
ត េបសចច កសទសជាំៃួយជី វ ិរទ ាំងករមិរ
មូ េោឋៃ ៃិងករមិរជាៃ់ខពស់។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន
ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
$0

ការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់គឺការផ្ដ េ់ការណងទ ាំណដ្េមិៃមាៃភាព្អា
សៃន សដ្ើមបីព្ាាេ៖



ជាំងឺសវជជ សា្សត មួ យរំសព្ច ឬ

អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់ (ត)




ការរងរបួ សធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ ឬ
សាថៃភាព្មួ យណដ្េររូវការការណងទ ាំភាៃមៗ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការការណងទ ាំចាាំាច់បនទៃ់
ដ្ាំបូងអ្ន កគួ រណរសាកេបងទទួ េវាព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ។
សទេះជាយា៉ោងណាក៏សោយ អ្ន កអាចសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ
សៅសព្េណដ្េអ្ន កមិៃអាចសៅរកអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញាៃ។
ការធានរ៉ាប់រងររូវាៃោក់កាំហិរចាំសពាេះសហរដ្ឋ អាសមរ ិក
ៃិងទឹកដ្ីរបស់សហរដ្ឋ អាសមរ ិក។

ការន្ងទំច្បកខុ*

$0

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររួ រព្ិៃិរយណកវណនន ក
ៃិងណវ៉ាៃតាជារបចាាំសរៀងរេ់ព្ីរឆ្នាំមតង។
ណកវកញ្ច ក់ណវ៉ាៃតាររូវាៃរ៉ាប់រងសេើសព្ីមួយដ្ងជាសរៀងរេ់ព្ីរឆ្នាំ
មត ង របសិៃមាៃភាព្ចាាំាច់ខាងសវជជ សា្សត ។
ណកវោក់កនុងណនន កអាចទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាថៃភាព្ចកខុ
ឬណនន កណដ្េទទួ េាៃការព្ាាេេអ របសសើសោយសរបើណកវោក់កនុង
ណនន កជាជាងសរបើណវ៉ាៃតា។
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាសវជជ បែឌិរសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមា
កសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
ៃិងសសវាកមម អ្នកផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ
ៃិងការព្ាាេជាំងឺ ៃិងការរងរបួ សណនន ក។
ឧទហរែ៍សៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការព្ិៃិរយណនន ករបចាាំឆ្នាំសរមាប់អ្នក
សកើរជាំងឺទឹកសនមណផ្អ មចាំសពាេះអ្ន កណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម
ៃិងការព្ាាេចាំសពាេះការចុេះសខទយនៃណនន កណដ្េទក់ទងៃឹងអា
យុ។
សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខព ស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកនុងណនន ក
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើការររួ រព្ិៃិរយជាំងឺដ្ក់ទឹកកនុងណនន ក។
អ្ន កណដ្េមាៃហាៃិន័យខព ស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកនុងណនន ករ ួមមាៃ៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន


អ្ន កណដ្េមាៃរបវរត ិរគួ សារមាៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកនុងណនន ក



អ្ន កណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម



ជៃជារិអាសមរ ិក-អា្ហវ ិកណដ្េមាៃអាយុសេើសព្ី 50 ឆ្នាំ
ៃិងចាស់ជាងសៃេះ និង



ជៃជារិអាសមរ ិកសអ្សា៉ោញណដ្េមាៃអាយុសេើសព្ី 65 ឆ្នាំ
ឬចាស់ជាងសៃេះ

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

គសរមាងៃឹងររូវចាំណាយសេើណវ៉ាៃតា ឬណកវោក់កនុងណនន កមួ យគូ រ
បនទប់ព្ីការវេះការ់សឡើងាយណនន កមដ ងៗ
សៅសព្េសវជជ បែឌិរសកបញ្ចេ
ូ ណកវោក់កនុងណនន ក។
(របសិៃសបើអ្នកមាៃមាៃការវេះការ់ណនន កសឡើងាយព្ីរោច់ព្ីាន
អ្តែ ប្របោជន៍បនេះរនត បៅទំព័ររនារ់។
ការន្ងទំច្បកខុ* (ត)
អ្ន កររូវណរទទួ េាៃណវ៉ាៃតាមួ យគូ រ បនទប់ព្ីវេះការ់មតងៗ។
អ្ន កមិៃអាចទទួ េាៃណវ៉ាៃតាព្ីរគូ ាៃសទ
បនទប់ព្ីការវេះការ់សេើកទីព្ីរ
សទេះបីជាអ្ន កមិៃាៃទទួ េណវ៉ាៃតាមួ យគូ រ
បនទប់ព្ីការវេះការ់សេើកដ្ាំបូងក៏សោយ។
ការព្ិៃិរយសមើេជាំងឺដ្ក់ទឹកកនុងណនន កររូវាៃោក់កាំហិរររឹមមួ យ
(1) កនុងដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
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?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

108

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

បសវាកមម ន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ

ការណាត់ជួរបែើមបីរ្ករជំងឺ “Medicare សូមសាាគមន៍”

$0

គសរមាងសៃេះរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយរជាំងឺ “Medicare
សូ មសាវគមៃ៍” មួ យដ្ង។ ការណារ់ជួបសៃេះរ ួមមាៃ៖



ការវាយរនមៃ សុខភាព្របស់អ្នក



ការអ្ប់រំ
ៃិងការព្ិសរាេះសយាបេ់អ្ាំព្ីសសវាកមម បងាយរណដ្េអ្ន កររូវការ
(ណដ្េរ ួមមាៃការររួ រព្ិៃិរយ ៃិងការចាក់ថាន)ាំ និង



ការបញ្ជៃ
ូ បៃត សរមាប់ការណងទ ាំសផ្សងសទៀរ
របសិៃសបើអ្នកររូវការវា។
ច្បំណាំ៖ សយើងរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយរជាំងឺ “Medicare
សូ មសាវគមៃ៍” កនុងរយៈសព្េណរ 12 ណខ ដ្ាំបូងណដ្េអ្ន កមាៃ
Medicare Part B ប៉ោុសណា
ណ េះ។
សៅសព្េណដ្េអ្ន កសធ្វ ើការណារ់ជួបអ្ន ក
សូ មរាប់កា រ ិយាេ័យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកថាអ្ន កចង់សរៀបចាំសព្
េណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយរជាំងឺ “Medicare សូ មសាវគមៃ៍”

។
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?
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គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (LTSS)
សរមាប់សមាជិកណដ្េររូវការសសវាកមម ទ ាំងសនេះ ៃិងមាៃេកខ ែៈរគប់រាៃ់សរមាប់ LTSS តាមរយៈ Rhode
Island Medicaid។ អ្ន ករបណហេជាររូវចាំណាយសេើណផ្ន កខៃ េះនៃនងៃ សសវាកមម ។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយ ចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។

បសវាកមម LTSS
ជំនួយកនុងការរស់បៅ*
គសរមាងៃឹងងចាំណាយសេើសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយដ្េ់អ្នកកនុងការរស់សៅកណៃៃ ងរស់សៅណដ្េមាៃជាំៃួយ។
គសរមាង
សៃេះរ៉ាប់រងសេើករមិរនៃសសវាកមម ជាំៃួយកនុងការរស់សៅព្ីរករមិរ៖
ករមិរសសវាកមម មូេោឋៃ ៃិងករមិរសសវាកមម េអរបសសើរ។

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
បសវាកមម អ្នត រកាលសហគមន៍
គសរមាងសៃេះៃឹងផ្ត េ់សសវាកមម នន សដ្ើមបីជួយអ្ន កផ្លៃស់បតរព្ី
ូ កណៃៃ ង
ឬសាថប័ៃណងទ ាំមៃុសសចាស់សៅជាកណៃៃ ងណងទ ាំេកខ ែៈឯកជៃវ ិញ។
គសរមាង
សៃេះក៏ៃឹងចាំណាយសេើការចាំណាយមួ យចាំៃួៃសរមាប់ការរស់សៅមួ យដ្ង
សដ្ើមបីជួយអ្ន កសរៀបចាំសគហោឋៃឯកជៃមួ យ
សៅសព្េអ្ន កផ្លៃស់សចញព្ីកណៃៃ ង ឬសាថប័ៃណងទ ាំមៃុសសចាស់។
ជំនួយសប្មារ់បពលថ្ងៃ
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម នន
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយសចេះជួ យខល ួៃឯង ៃិងទទួ េាៃជាំនញសងគ ម។
ជំនួយការ្រ
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម នន ដ្ូ ចជាការររួ រព្ិៃិរយ
មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ឬការបែតុេះបណា
ត េ សដ្ើមបីជួយឱយអ្ន កទទួ េាៃ
ឬរកទការងារណដ្េទទួ េាៃរាក់កនរម។
បម្ាេះ*
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម សមផ្ទ េះ
សដ្ើមបីជួយបាំសព្ញភារៈកិចចទូសៅរបស់មាចស់ផ្ទេះ ដ្ូ ចជាការសរៀបចាំមហ ូបអាហារ
ឬការណងទ ាំតាមផ្ទ េះទូ សៅ។

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
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បសវាកមម LTSS
បសវាែឹកជញ្ជន
ូ អាហារែល់្ាេះ
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើនងៃ ដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ មហ ូបអាហារមួ យសព្េសរមាប់រ
យៈសព្េរាាំនងៃ កនុងមួ យសាតហ៍សៅដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក។
ជំនួយការន្ងទំផ្ទាល់ែល ួន*
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃួយកនុងសកមម ភាព្របចាាំនងៃ សៅផ្ទ េះ
ឬសហគមៃ៍របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្
សហើយមិៃអាចសធ្វ ើសកមម ភាព្ននសោយខល ួៃឯងាៃ។

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។
ប្រព័នធបឆ្ែ ើយតរនឹងភាពអាសនន ផ្ទាល់ែល ួន
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើឧបករែ៍សអ្ឡិចររូៃិក
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយទទួ េាៃជាំៃួយ សៅសព្េមាៃអាសៃន ។
ភារៈកិច្បាន្ងទំលកខ ណៈឯកជន
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការណងទ ាំបុគគេ
ៃិងការណងទ ាំជាបៃត បនទប់ណដ្េផ្ត េ់សោយគិលាៃុបោឋយិកា
ណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជារសៅកនុងផ្ទ េះរបស់អ្នក។
បសវាសាតរនីតិសមបទ*
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម ព្ាាេសោយចេន
ព្ាាេតាមការរបកបវ ិជាជជីវៈ
ព្ាាេការៃិយាយសោយមាៃឯកសទសសៅមជឈមែឌេសាតរៃីរិសមបទ
សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

 គសរមាង
ៃឹងរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
សរុបចាំៃួៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន។
 គសរមាង
ៃឹងរ៉ាប់រងសេើការណារ់ជួបអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
ចាំៃួៃ 24 សេើកសរមាប់
ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរត ៃ៍ វ ិជាជជីវៈ។
 គសរមាងៃឹងធានរ៉ាប់រងសេើការជួ បព្ិៃិរយអ្ន កជាំងឺសរមាក
សរៅមៃទ ីរសព្ទយចាំៃួៃ 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេការៃិយាយ។
*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម LTSS
ជំនួយតាម្ាេះ
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម នន
សដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុងសកមម ភាព្របចាាំនងៃ កនុងការរស់សៅកនុងផ្ទ េះផ្លទេ់ខល ួៃរប
ស់អ្នក ដ្ូ ចជាការសរៀៃរសបៀបសរៀបចាំមហ ូបអាហារ
ៃិងសធ្វ ើកិចចការផ្ទ េះជាសដ្ើម។
ការន្ងទំរបណា
ដ េះអាសនន
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមម ណងទ ាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណា
ត េះអាសៃន
សៅសព្េបុគគេណដ្េណរងណរសមើេណងទ ាំអ្ន កមិៃអាចផ្ត េ់ការណងទ ាំាៃ។
RIte @ Home (ការបរៀរច្បំការរស់បៅន្ែលមានជំនួយ – ការរស់បៅរ ួមគន)
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសសវាណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួៃ
ៃិងសសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់សោយអ្ន កសមើេណងទ ាំណដ្េរស់សៅកនុងផ្ទ េះ។
សសវាកមម ៃិងជាំៃួយផ្លទេ់ខល ួៃ
របសិៃសបើអ្នកររូវចុេះស្មេះកនុងសសវាណងទ ាំខល ួៃ គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖



សសវាកមម បរ ិកាខរ
ៃិងសមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់ណដ្េជួ យអ្ន កឱយរស់សៅកនុងសហគមៃ៍



សសវាកមម នន សដ្ើមបីជួយអ្ន ករគប់រគង
ៃិងចាំណាយសេើសសវាកមម ផ្លទេ់ខល ួៃរបស់អ្នក

ការបមើលន្ងមនុសេចាស់/មនុសេបពញបពញវ ័យ
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃួយមិៃណមៃសវជជ សា្សត
ៃិងជាំៃួយណផ្ន កសងគ មជាមួ យៃឹងសកមម ភាព្របចាាំនងៃ ដ្ូចជាការសរៀបចាំមហ ូ
បអាហារ ការសាកគក់ ៃិងការសដ្ើរទិញឥវា៉ាៃ់។
បសវាងទំមនុសេចាស់ជរាន្ែលមានជំនញ*
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ។

ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់ថ្ងែ
កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

កាំែរ់សោយ Rhode
Island Medicaid

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញាតជាមុន។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

E. អ្តែ ប្របោជន៍ន្ែលទទួ លានរា៉ារ់រងបៅខាងបប្ៅ Neighborhood INTEGRITY
សសវាកមម ខាងសរកាមមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយ Neighborhood INTEGRITY សទ
ប៉ោុណៃត អាចរកាៃតាមរយៈ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។

E1. ការន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំព្ីកមម វ ិធ្ីណងទ ាំអ្ន កជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយណាមួ យណដ្េទទួ េាៃការអ្ៃុ
ញ្ជារព្ី Medicare។ អ្ន កមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជ សា្សត ណផ្ន កណងទ ាំអ្ន កជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
របស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្ន កមាៃបុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis)។
សៃេះមាៃៃ័យថាអ្ន កមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
សហើយរំព្ឹងថាអ្ន កៃឹងមាៃជី វ ិររស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមួយណខ ឬរិចជាងសៃេះ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នកអាចជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសរៅបណា
ត ញ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងណផ្ន ក D
នៃជាំព្ូកសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសសវាអ្វ ីខៃេះណដ្េ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃ ជូៃ
ខែៈសព្េណដ្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ េាៃសសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។
សប្មារ់បសវាន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ និងបសវាននន្ែលរា៉ារ់រងបាយ Medicare Part
A ឬ B ន្ែលទក់ទងនឹងការវ ិនិច្បឆ័យជាមុនថាអ្ន កមានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ៖



អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយៃឹងសចញ វ ិកយ យបររ Medicare សរមាប់
សសវាកមម របស់អ្នក។ Medicare
ៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយណដ្េទក់ទងៃឹងការវ ិៃិចឆ័យជា
មុៃថាអ្ន កមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ អ្ន កមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមម ទ ាំងសៃេះសទ។

សប្មារ់បសវាននន្ែលរា៉ារ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B
ន្ែលមិនទក់ទងនឹងការវ ិនិច្បឆ័យជាមុនថាអ្ន កមានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ
(បលើកន្លងន្តការន្ងទំបពលមានអាសនន ឬការន្ងទំចាា
ំ ច្ប់រនាន់)៖



អ្ន កផ្ត េ់សសវាៃឹងសចញ វ ិកយ យបររ Medicare សរមាប់សសវាកមម របស់អ្នក។ Medicare
ៃឹងបង់នងៃ សសវាកមម ណដ្េរ៉ាប់រងសោយ Medicare Part A ឬ B ។
អ្ន កមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមម ទ ាំងសៃេះសទ។

សប្មារ់ឱសងន្ែលអាច្បមានការធានរា៉ារ់រងពីអ្តែ ប្របោជន៍ Medicare Part D ររស់ Neighborhood
INTEGRITY៖



ឱសងមិៃណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយទ ាំងកមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកា
យ ៃិងគសរមាងរបស់សយើងកនុងសព្េណរមួ យសទ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5។

ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើអ្នកររូវការការណងទ ាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
អ្ន កគួ រណរទូ រសព្ទ សៅអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមម ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ការណងទ ាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយគឺជាការណងទ ាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺ
ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis) របស់អ្នក។ អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
តាមរយៈសេខ 1-844-812-689 ៃិង 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់ 8 យប់ នងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8
រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក
បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់
។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។

E2.បសវាកមម មាត់បធ្ម ញ
ការណងទ ាំមារ់សធ្ម ញជារបចាាំដ្ូចជាការសមាអរ ការចាក់បាំសព្ញ ឬការោក់សធ្ម ញ ររូវាៃរ៉ាប់រងសោយ Rhode
Island Medicaid។ សប្មារ់បសវាកមម ន្ងទំមាត់បធ្ម ញជាបទៀងទត់
សូមច្បូ លបៅជួរអ្ន ក្ដល់បសវាន្ែលទទួ លយកបសវាកមម Rhode Island Medicaid និងបប្រើរ័ណណសមាាល់
Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ កនុងករែីខៃេះ សសវាណងទ ាំសធ្ម ញណដ្េររូវការ
សដ្ើមបីព្ាាេជាំងឺ ឬរបួ សអាចររូវាៃរ៉ាប់រងសោយគសរមាងដ្ូ ចជាការណងទ ាំអ្ន កជាំងឺសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
ឬអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ សូ មទូ រសព្ទ សៅ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896
(TTY: 711) របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើគសរមាង ឬ Rhode Island Medicaid
រ៉ាប់រងសេើសសវាសធ្ម ញណដ្េអ្ន កររូវការ ឬរបសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការណសវ ងរកសព្ទយសធ្ម ញ។

E3. ការែឹកជញ្ជន
ូ បពលន្ែលមិនមានអាសនន
អ្ន កអាចមាៃសិទធិទទួ េាៃការបញ្ចុេះនងៃ សាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រក ុង RIPTA ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃការបញ្ចុេះនងៃ សាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រក ុង RIPTA
សូ មចូ េសៅកាៃ់កា រ ិយាេ័យកាំែរ់អ្រត សញ្ជាែរបស់ RIPTA សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI
02903 ឬការ ិយាេ័យសសវាបសរមើអ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907 ។
សូ មទូ រសព្ទ មក RIPTA តាមសេខ 1-401-784-9500 (TTY: 1-800-745-5555) សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរក ុង RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid
រ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ សៅសព្ទយមិៃបនទៃ់ (NEMT) សរមាប់ការដ្ឹកដ្ឹកសៅណារ់ជួបសព្ទយ សព្ទយសធ្ម ញ
ឬការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ របសិៃសបើអ្នកររូវការសសវាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោង 5:00 រព្ឹក – 6:00 លាៃច ព្ីនងៃ ចៃទ – សុរក
ឬគសរមាង Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ បៅបពលណាត់ជួរបសវាកមម
NEMT សូមបប្រើរ័ណណសមាាល់ Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ អ្ន កក៏អាច
កាំែរ់សព្េណារ់ជួបសសវាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសេខតាមអ្ៃឡាញ www.mtminc.net/rhode-island/ ផ្ងណដ្រ។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំការដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ណងទ ាំបនទៃ់ 24 សមា៉ោង កនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។
ណារ់ជួបមសធ្ាាយដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ សរមាប់ការណងទ ាំមិៃមាៃេកខ ែៈបនទៃ់យា៉ោងសហាចណាស់ 48
សមា៉ោងមុៃសព្េណារ់ជួប។
បៅទូ រសពា ណាត់ជួរបៅថ្ងៃ៖

ប្រសិនបរើប្តូវការឲ្យែឹកបៅថ្ងៃ៖

ចៃទ

ព្ុធ្

អ្ងាគរ

រព្ហសបរិ៍

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បៅទូ រសពា ណាត់ជួរបៅថ្ងៃ៖

ប្រសិនបរើប្តូវការឲ្យែឹកបៅថ្ងៃ៖

ព្ុធ្

សុរក សៅរ៍ ឬអាទិរយ

រព្ហសបរិ៍

ចៃទ

សុរក

អ្ងាគរ

E4. បសវាកមម តាម្ាេះសប្មារ់អ្នកន្ែលមានពិការភាពន្្នករញ្ញា និងការលូតលាស់
សសវាកមម តាមផ្ទ េះសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃព្ិការភាព្ណផ្ន កបញ្ជា ៃិងការេូ រលាស់ររូវាៃរ៉ាប់រងសោយ Rhode
Island Medicaid។ សៅទូ រសព្ទ សៅ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)
របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើសសវាកមម ណដ្េអ្ន កររូវការររូវាៃរ៉ាប់រងសោយគសរមាង ឬ Rhode Island
Medicaid ឬអ្រ់។

E5. បសវាកមម រកាសែិរភាពកនុង្ាេះ
របសិៃសបើអ្នកាមៃផ្ទ េះសណមបង មាៃហាៃិន័យកនុងការកាៃយជាអ្ន កាមៃផ្ទ េះសណមបង
ឬការផ្លៃស់បតរព្ី
ូ កណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់សៅសហគមៃ៍ អ្ន ករបណហេជាអាចទទួ េាៃសសវាកមម ព្ី Rhode
Island Medicaid សដ្ើមបីជួយអ្ន កអ្ាំព្ីបញ្ជាទក់ទងៃឹងេាំសៅឋាៃ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមម ណដ្េ
Rhode Island Medicaid រ៉ាប់រង ឬរបសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមាៃការបញ្ជៃ
ូ បៃត សៅកមម វ ិធ្ីសៃេះ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅ
Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។

F. អ្តែ ប្របោជន៍ន្ែលមិនធានរា៉ារ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY, Medicare ឬ
Rhode Island Medicaid
ណផ្ន កសៃេះរាប់អ្នកព្ីរបសនទអ្រថ របសយាជៃ៍ណដ្េររូវាៃដ្កសចញសោយគសរមាង។
ាៃដ្កសចញមាៃៃ័យថាគសរមាងមិៃចាំណាយសរមាប់អ្រថ របសយាជៃ៍ទ ាំងសៃេះសទ។ Medicare ៃិង Rhode
Island Medicaid ក៏មិៃបង់នងៃ ឱយអ្រថ របសយាជៃ៍ទ ាំងសនេះណដ្រ។
បញ្ជ ីខាងសរកាមព្ែ៌នអ្ាំព្ីសសវាកមម
ៃិងធារុមួយចាំៃួៃណដ្េមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងសរកាមេកខ ខែឌណាមួ យ
ៃិងមួ យចាំៃួៃសទៀរណដ្េររូវាៃដ្កសចញសោយគសរមាងណរកនុងករែីខៃេះប៉ោុសណា
ណ េះ។
គសរមាងសៃេះៃឹងមិៃចាំណាយសេើអ្រថ របសយាជៃ៍ណផ្ន កសវជជ សា្សត ណដ្េមាៃរយកនុងណផ្ន កសៃេះ
(ឬកណៃៃ ងសផ្សងសទៀរសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិក)
សេើកណេងណរសរកាមេកខ ខែឌជាក់លាក់ណដ្េាៃសរៀបរប់។
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគួ រណរបង់នងៃ សរមាប់សសវាកមម ណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រង
អ្ន កអាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ាៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9។
បណៃថ មសេើការដ្កសចញ ឬការោក់កាំហិរសផ្សងៗណដ្េមាៃសរៀបរប់កនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍ ធាតុ
និងបសវាកមម ខាងបប្កាមមិនប្តូវានធានរា៉ារ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើងបឡើយ៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍



សសវាកមម ររូវាៃចារ់ទុកថាមិៃមាៃេកខ ែៈ “សមសហរុផ្េ ៃិងចាាំាច់” សយាងសៅតាមសត ង់ោររបស់
Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid
សេើកណេងណរសសវាកមម ទ ាំងសៃេះររូវាៃរយសៅកនុងគសរមាងរបស់សយើងជាសសវាកមម ណដ្េធានរ៉ាប់រង។



ការព្ាាេណផ្ន កសវជជ សា្សត ៃិងការព្ាាេសោយវេះការ់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ធារុ ៃិងឱសង
សេើកណេងណរររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយ Medicare
ឬសថ ិរសរកាមការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជារសោយ Medicare ឬសោយគសរមាងរបស់សយើង។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មសត ីព្ីការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក។ ការព្ាាេ
ៃិងធារុព្ិសសាធ្ៃ៍គឺជាធារុទ ាំងឡាយណដ្េមិៃររូវាៃទទួ េយកជាទូ សៅសោយសហគមៃ៍សវជជ
សា្សត ។



ការព្ាាេសោយការវេះការ់សរមាប់ការធារ់ហួសរបមាែ
សេើកណេងណរសព្េណដ្េវាចាាំាច់ខាងសវជជ សា្សត សហើយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid
ចាំណាយសេើសសវាសនេះ។



សមាជិកភាព្ហារ់រាែ



បៃទ ប់ឯកជៃសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយ សេើកណេងណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។



សមាភរៈផ្លទេ់ខល ួៃសៅកនុងបៃទ ប់របស់អ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ ដ្ូ ចជាទូ រសព្ទ
ឬទូ រទសសៃ៍។



មាៃការគិរនងៃ សសវាសោយបត ីរបព្ៃធ ឬនដ្គូ បដ /ី របព្ៃធ អាណាព្ាាេ
ឬអ្ន ករាំណាងរសបចាប់របស់អ្នក។



ៃីរិ វ ិធ្ី ឬសសវាកមម បសងយ ើៃការសរជើសសរ ើស ឬសម ័រគចិរត (រប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងការសរមកទមៃ ៃ់
ការបែដុេះសក់ ការសណមត ងសនទ ការសណមត ងអ្រត ព្េកមម សាេបាំែងណកសមផ សស
ការរបឆ្ាំងៃឹងភាព្ចាស់ ៃិងការសណមត ចផ្ល វូ ចិរត) សេើកណេងណរកនុងករែីចាាំាច់ខាងសវជជ សា្សត ។



ការវេះការ់ណកសមផ សស ឬការងារណកសមផ សសសផ្សងសទៀរ
សេើកណេងណរវាចាាំាច់សោយសារមាៃរបួ សសោយនចដ្ៃយ
ឬណកេមអ ណផ្ន កណាមួ យនៃរងកាយណដ្េមិៃមាៃរទង់រទយររឹមររូវ។ សទេះជាយា៉ោងណាក៏សោយ
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការបសងយ ើរសុដ្ៃ់សឡើង វ ិញ បនទប់ព្ីវេះការ់យកសុដ្ៃ់សចញ
ៃិងចាំណាយសេើការព្ាាេសុដ្ៃ់សផ្សងសទៀរឱយររូវៃឹងវា។



ការណងទ ាំព្ាាេ្អ ឹងខន ង
សរៅព្ីការព្ាាេ្អ ឹងខន ងសោយនដ្រសបតាមសាេការែ៍ណែនាំនៃការធានរ៉ាប់រងរបស់
Medicare។



រទនប់សជើងព្ាាេ្អ ឹង (Orthopedic shoes េុេះរតាណររទនប់សជើងជាណផ្ន កមួ យនៃណខសសជើង
សហើយររូវាៃរប់បញ្ចេ
ូ កនុងរនមៃ នៃណខសសជើង
ឬរទនប់សជើងគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម។



ការវេះសចាេះភានសពាក់ណកវណនន កសោយកាាំរសម ី ការវេះការ់ LASIK ៃិងជាំៃួយចកខុ វ ិស័យសខទយដ្៏នទសទៀរ។



ៃីរិ វ ិធ្ីប្ញ្ជចសការសធ្វ ើឱយណេងមាៃកូ ៃ ៃិងសមាភរៈផ្គ រ់ផ្គង់ព្ៃារកាំសែើរណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជ។

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 4៖ តារងអ្រថ របសយាជៃ៍

)



សសវាកមម ព្ាាេតាមធ្មម ជារិ (Naturopath (ការសរបើរាស់ វ ិធ្ីព្ាាេណបបធ្មម ជារិ ឬជាំៃួស)។



សសវាកមម ររូវាៃផ្ត េ់ជូៃអ្រីរយុទធជៃកនុងមៃទ ីរកិចចការអ្រីរយុទធជៃ (Veterans Affairs,VA)
។សទេះជាយា៉ោងណាក៏សោយ
សៅសព្េអ្រីរយុទធជៃទទួ េាៃសសវាកមម សព្េមាៃអាៃន សៅមៃទ ីរសព្ទយ VA
សហើយមាៃការរ ួមចាំណែកនងៃ ចណា
ាំ យ VA
សយើងៃឹងសងរាក់ដ្េ់អ្រីរយុទធជៃសរមាប់ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េារ់ាៃចាំណាយ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

ជំពូកទី 5៖
ឺ ប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយរ
ការទទួ លានឱសងតាមបវជជរញ្ញជសប្មារ់អ្នកជំងស
រស់អ្នកតាមរយៈគបប្មាង
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះព្ៃយេ់ព្ី វ ិធាៃននកនុងការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរ
បស់អ្នក។
ទ ាំងសៃេះគឺជាឱសងណដ្េអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកបងាគប់បញ្ជជសរមាប់អ្នកណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីឱសងសាថៃ
ឬតាមការបញ្ជជទិញតាមសាំបុររ។ ឱសងទ ាំងសៃេះរប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការរគប់រគងរបស់
Medicare Part D ៃិង Medicaid ។ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃ
សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
Neighborhood INTEGRITY ក៏ធានរ៉ាប់រងសេើឱសងដ្ូ ចខាងសរកាមផ្ងណដ្រ
សបើសទេះបីឱសងទ ាំងសនេះៃឹងមិៃររូវាៃព្ិភាកទសៅកនុងជាំព្ូកសៃេះក៏សោយ៖



ឱសងណដ្េរ៉ាប់រងសោយ Medicare Part A ។
ឱសងទ ាំងសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសងមួ យចាំៃួៃណដ្េាៃផ្ត េ់ឱយអ្ន ក
សៅសព្េអ្ន កសរមាកសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ។



ឱសងណដ្េរ៉ាប់រងសោយ Medicare Part B។
ឱសងទ ាំងសៃេះរ ួមមាៃឱសងព្ាាេសោយសរបើសារធារុគីមី
ការចាក់ថានម
ាំ ួ យចាំៃួៃណដ្េររូវាៃផ្ត េ់ឱយអ្ន កកនុងការណារ់ជួបសៅការ ិយាេ័យជាមួ យសវជជ ប
ែឌិរ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរ ៃិងឱសងណដ្េអ្ន កររូវាៃផ្ត េ់ឱយសៅគៃ ីៃិកលាង្ម។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីអ្វីណដ្េឱសង Medicare Part B ររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សូ មសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថ របសយាជៃ៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4។

វ ិធានសប្មារ់ការធានរា៉ារ់រងបលើឱសងអ្ន កជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ
គសរមាងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដ្របណាអ្ន កសធ្វ ើតាមវ ិធាៃកនុងណផ្ន កសៃេះ។


អ្ន កររូវណរមាៃសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរសចញសវជជ បញ្ជជឱយអ្ន ក។
បុគគេសៃេះសរចើៃណរជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក (primary care provider, PCP)
។វាក៏អាចជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាសផ្សងសទៀរផ្ងណដ្រ របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នក
ាៃបញ្ជៃ
ូ អ្ន កបៃត សរមាប់ការសមើេណង។



ជាទូ សៅ អ្ន កររូវណរសរបើឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញ សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



ឱសងណដ្េាៃសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវណរមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីនៃឱសងណដ្េទទួ េាៃការធាន
រ៉ាប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។



របសិៃសបើឱសងសនេះមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ
សយើងអាចៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងសនេះសោយផ្ត េ់ការសេើកណេងដ្េ់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រ 105 សដ្ើមបីសរៀៃអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង។

 ររូវណរសរបើឱសងរបស់អ្នកសរមាប់ការចងអុេបងាាញព្ីការទទួ េយកតាមសវជជ សា្សត ។
ការសធ្វ ើណបបសៃេះមាៃៃ័យថាការសរបើរាស់ឱសងររូវាៃយេ់រព្មសោយរដ្ឋ ាេចាំែីអាហារ
ៃិងឱសង ឬាាំរទសោយឯកសារសយាងសវជជ សា្សត ជាក់លាក់។ “ការចងអុេ
បងាាញព្ីការទទួ េយកតាមសវជជ សា្សត ” ររូវ
ាៃកាំែរ់ៃិយមៃ័យថាជាការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យណដ្េររូវាៃអ្ៃុម័រសរកាមចាប់ចាំែីអាហារសហ
ព្័ៃធ ឱសង ៃិងសរគឿងសាំអាង
ឬណដ្េររូវាៃាាំរទតាមរយៈការរសាវរជាវវ ិទាសា្សត ណដ្េរកស ើញសៅកនុងរបព្័ៃធព្័រ៌មាៃសសវាកមម
ឱសងតាមរ ូបមៃត របស់មៃទ ីរសព្ទយអាសម រ ិក ៃិង/ឬរបព្័ៃធព្័រ៌មាៃ DRUGDEX®។
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A. ការរំបពញបវជជរញ្ញជររស់អ្នក
A1. ការរំបពញបវជជរញ្ញជររស់អ្នកបៅឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ
កនុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងររូវចាំណាយសេើសវជជ បញ្ជជ
លុេះប្តាន្តសវជជ បញ្ជជទ ាំងសនេះររូវាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញរបស់គសរមាង។
ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញគឺជាហាងេក់ឱសងណដ្េាៃយេ់រព្មបាំសព្ញតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់គសរមាងសមាជិក
របស់សយើង។ អ្ន កអាចសៅរកឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញណាមួ យរបស់សយើងាៃ។
សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញ អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

A2. ការបប្រើប្ាស់រ័ណណសមាាល់សមាជិកបៅបពលអ្ន ករំបពញបវជជរញ្ញជ
សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
សូមរ្ាញរណណសមាាល់សមាជិកររស់អ្នកសៅឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញរបស់អ្នក។
ិកយ
ឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញៃឹងសចញវ យបររគសរមាងសរមាប់
ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកប័ែណសមាគេ់សមាជិកតាមខល ួៃសទ សៅសព្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
សូ មសសន ើឱយឱសងសាថៃសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃចាាំាច់។
ប្រសិនបរើឱសងសាែនមិនអាច្បទទួ លានព័ត៌មានចាំាច្ប់បទ អ្ន កអាច្បនឹងប្តូវរង់ថ្ងែបវជជរញ្ញជបពញ
បៅបពលអ្ន កបប្ជើសយកឱសងសាែនបនេះ។ បនទប់មក អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្ន កវ ិញ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចបង់នងៃ ឱសងសៃេះសទ សូ មទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកភាៃមៗ។
សយើងៃឹងសធ្វ ើអ្វីណដ្េសយើងអាចសធ្វ ើាៃ សដ្ើមបីជួយសលាកអ្ន ក។



សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវ ិញ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7។



របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការបាំសព្ញតាមសវជជ បញ្ជជ
អ្ន កអាចទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

A3. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកច្បង់ផ្ទែស់រតរបៅឱសងសា
ូ
ែ នកនុងរណា
ត ញប្េង
របសិៃសបើអ្នកផ្លៃស់បតរឱសងសា
ូ
ថ ៃ សហើយររូវការការបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជសឡើង វ ិញ អ្ន កអាច
អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសរសសរសវជជ បញ្ជជងម ីព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវា ឬ
សសន ើសុាំឱយឱសងសាថៃរបស់អ្នកសផ្ទ រសវជជ បញ្ជជសៅឱសងសាថៃងម ី របសិៃសបើ សៅសេ់ការបាំសព្ញសឡើង វ ិញសទៀរ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការផ្លៃស់បតរឱសងសា
ូ
ថ ៃកនុងបណា
ត ញរបស់អ្នក
អ្ន កអាចទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

A4. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើឱសងសាែនររស់អ្នកចាកបច្បញពីរណា
ត ញ
របសិៃសបើឱសងសាថៃណដ្េអ្ន កសរបើចាកសចញព្ីបណា
ត ញរបស់គសរមាង
អ្ន កៃឹងររូវណសវ ងរកឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញងម ី។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញងម ី អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
ចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

A5. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែនឯកបទស
ជួ ៃកាេ សវជជ បញ្ជជររូវណរបាំសព្ញសៅឱសងសាថៃឯកសទស។ ឱសងសាថៃឯកសទសរ ួមមាៃ៖



ឱសងសាថៃណដ្េផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់ការព្ាាេសោយការព្យ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅផ្ទ េះ។



ឱសងសាថៃណដ្េផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងដ្េ់អ្នករស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង
ដ្ូ ចជាមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជាសដ្ើម។

o ជាធ្មម តា កណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវងមាៃឱសងសាថៃផ្លទេ់ខល ួៃរបស់ព្ួកសគ។
របសិៃសបើអ្នកជាអ្ន ករស់សៅកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង
សយើងររូវណរធានថាអ្ន កអាចទទួ េាៃឱសងណដ្េអ្ន កររូវការសៅតាមឱសងសាថៃសៅក
ណៃៃ ងសនេះ។

o របសិៃសបើឱសងសាថៃសៅកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកមិៃមាៃសៅកនុងបណា
ត ញរប
ស់សយើងសទ
ឬអ្ន កមាៃការេាំាកកនុងការទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍ឱសងរបស់អ្នកសៅកណៃៃ ងណងទ ាំរ
យៈសព្េណវង សូ មទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។



ឱសងសាថៃណដ្េបសរមើសសវាសុខភាព្/ឥណា
ឌ /កុេសមព ័ៃធ/កមម វ ិធ្ីសុខភាព្ឥណា
ឌ ទីរក ុង។
សេើកណេងណរសថ ិរកនុងភាព្មាៃអាសៃន មាៃណរជៃជារិសដ្ើមអាសមរ ិកាាំង
ឬជៃជារិសដ្ើមអាឡាសាយសទណដ្េអាចសរបើឱសងសាថៃទ ាំងសៃេះាៃ។



ឱសងសាថៃណដ្េផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងណដ្េររមូវឱយមាៃការចារ់ណចង
ៃិងការណែនាំព្ិសសសអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ឱសងទ ាំងសនេះ។

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថៃឯកសទស អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

A6.ការបប្រើប្ាស់បសវាកមម រញ្ញជទិញតាមសំរុប្ត បែើមបីទទួ លានឱសងររស់អ្នក
សរមាប់របសនទឱសងមួ យចាំៃួៃ អ្ន កអាចសរបើសសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុររកនុងបណា
ត ញរបស់គសរមាង។
ជាទូ សៅ
ឱសងណដ្េមាៃតាមរយៈការបញ្ជជទិញតាមសាំបុររគឺជាឱសងណដ្េអ្ន កសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថៃភាព្សុខភាព្
រុនាំ រ៉ា ឬយូរអ្ណងវ ង។
សសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុរររបស់គសរមាងរបស់សយើង អ្ៃុញ្ជារឱយ អ្ន កបញ្ជជទិញ
សរមាប់ការផ្គ រ់ផ្គង់ាៃរហូ រដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ ។ ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ
មាៃរាក់សងរណដ្េររូវបង់ដ្ូចានៃឹងការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េមួ យណខណដ្រ។
ការរំបពញបវជជរញ្ញជតាមសំរុប្ត
សដ្ើមបីទទួ េាៃ ទរមង់ណបបបទបញ្ជជទិញ ៃិង ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជតាមសាំបុររ៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ចូ េសមើេសគហទាំព្័របញ្ជជទិញតាមសាំបុររ សហើយចុេះស្មេះតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅ
www.caremark.com/mailservice



ឬសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

ជាធ្មម តា សវជជ បញ្ជជណដ្េបញ្ជជទិញតាមសាំបុររៃឹងបញ្ជៃ
ូ មកដ្េ់អ្នកកនុងសព្េ 7- 10 នងៃ នៃនងៃ សធ្វ ើការ។
របសិៃសបើសវជជ បញ្ជជណដ្េបញ្ជជទិញតាមសាំបុរររបស់អ្នកររូវាៃព្ៃារសព្េ
សហើយអ្ន កររូវការការផ្គ រ់ផ្គង់បនទៃ់ព្ីឱសងសាថៃេក់រយ សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
សដ្ើមបីជួយកនុងការសសន ើសុាំការបដ្ិសសធ្។
ែំបណើរការរញ្ញជទិញតាមសំរុប្ត
សសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុររមាៃៃីរិ វ ិធ្ីសផ្សងៗានសរមាប់សវជជ បញ្ជជងម ីណដ្េទទួ េាៃព្ីអ្នក
សវជជ បញ្ជជងម ីណដ្េទទួ េាៃសោយផ្លទេ់ព្ីកា រ ិយាេ័យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក
សហើយបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជណដ្េបញ្ជជទិញតាមសាំបុរររបស់អ្នកសឡើង វ ិញ៖
1. បវជជរញ្ញជងមីន្ែលឱសងសាែនទទួ លានពីអ្នក
ឱសងសាថៃៃឹងបាំសព្ញ ៃិងសចញសវជជ បញ្ជជងម ីណដ្េទទួ េាៃព្ីអ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។
2. បវជជរញ្ញជងមីន្ែលឱសងសាែនទទួ លានបាយផ្ទាល់ពីកា រ ិោល័យអ្ន ក្ដល់បសវាររស់អ្នក
ឱសងសាថៃៃឹងបាំសព្ញ
ៃិងសចញសវជជ បញ្ជជងម ីណដ្េទទួ េាៃព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាណងទស
ាំ ុខភាព្សោយមិៃចាាំាច់សាកសួ រអ្ន ក
ជាមុៃ របសិៃសបើ៖



អ្ន កាៃសរបើសសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុររជាមួ យៃឹងគសរមាងសៃេះកាេព្ីមុៃ ឬ



អ្ន កចុេះស្មេះសរមាប់ការសចញសវជជ បញ្ជជងម ីៗទ ាំងអ្ស់ណដ្េអ្ន កទទួ េសោយផ្លទេ់ព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវា
ណងទ ាំសុខភាព្។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសចញសវជជ បញ្ជជងម ីៗទ ាំងអ្ស់សោយសវ ័យរបវរត ិសៅសព្េសៃេះ
ឬសៅសព្េណាមួ យសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-844-268-1908។

របសិៃសបើអ្នកាៃសរបើការបញ្ជជទិញតាមសាំបុររកាេព្ីមុៃ សហើយមិៃចង់ឱយឱសងសាថៃបាំសព្ញ
ៃិងដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ សវជជ បញ្ជជងម ីៃីមួយៗសោយសវ ័យរបវរត ិ សូ មទក់ទងមកសយើងខ្ុាំសោយ
សៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-844-268-1908។
របសិៃសបើអ្នកមិៃធាៃប់សរបើការបញ្ជជទិញតាមសាំបុរររបស់សយើងសទ
ៃិង/ឬសសរមចចិរតបញ្ឈប់ការបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជងម ីសោយសវ ័យរបវរត ិ
ឱសងសាថៃៃឹងទក់ទងអ្ន ករេ់សព្េណដ្េទទួ េាៃសវជជ បញ្ជជងម ីព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ថាសរើអ្នកចង់ឱយបាំសព្ញឱសង ៃិងដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ឱសងសនេះភាៃមៗឬសទ។



ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វឱកាសសដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាឱសងសាថៃកាំព្ុងផ្ដ េ់ឱសងររឹ
មររូវ (រ ួមទ ាំងកមាៃាំង បរ ិមាែ ៃិងទរមង់រ ូបភាព្) សហើយសបើចាាំាច់ អាចឱយអ្ន កេុបសចាេ
ឬព្ៃារសព្េការបញ្ជជទិញ មុៃសព្េមាៃការដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ជាការសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្ន កររូវស្ៃ ើយរបរេ់សព្េណដ្េឱសងសាថៃទក់ទងមកអ្ន ក
សដ្ើមបីឱយព្ួ កសគដ្ឹងថាររូវសធ្វ ើអ្វីជាមួ យសវជជ បញ្ជជងម ី
ៃិងការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកនុងការដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ណាមួ យ។

សដ្ើមបីផ្លដច់សចញព្ីការសចញសវជជ បញ្ជជងម ីៗសវ ័យរបវរត ិ
ណដ្េអ្ន កាៃទទួ េសោយផ្លទេ់ព្ីកា រ ិយាេ័យអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
សូ មទក់ទងមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈ ការសៅទូ រសព្ទ សៅកាៃ់សេខ 1-844-268-1908។
3. ការរំបពញបឡើង វ ិញបលើបវជជរញ្ញជន្ែលរញ្ញជទិញតាមសំរុប្ត
សរមាប់ការបាំសព្ញថានសាំ ឡើង វ ិញ សូ មទក់ទងឱសងសាថៃរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 15
នងៃ មុៃសព្េអ្ន កគិរថាឱសងណដ្េអ្ន កមាៃៃឹងររូវអ្ស់
សដ្ើមបីរាកដ្ថាការបញ្ជជទិញបនទប់របស់អ្នកររូវាៃដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ សៅអ្ន កទៃ់សព្េសវលា។
ដ្ូ សចន េះឱសងសាថៃអាចទក់ទងអ្ន ក សដ្ើមបីបញ្ជជក់ព្ីការបញ្ជជទិញរបស់អ្នក មុៃសព្េដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ
សូ មរាកដ្ថាររូវរាប់ឱសងសាថៃៃូ វមសធ្ាាយេអ បាំផ្ុរសដ្ើមបីទក់ទងអ្ន ក។ អ្ន កអាច
សធ្វ ើបចចុបបៃន ភាព្ព្័រ៌មាៃសៃេះសោយសៅសៅសេខ 1-844-268-1908 ឬចូ េសមើេសគហទាំព្័រ
www.caremark.com។

A7. ការទទួ លានការ្ាត់្ាង់ឱសងរយៈបពលន្វង
អ្ន កអាចទទួ េការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងណងទ ាំរយៈសព្េណវងកនុងបញ្ជ ីឱសងគសរមាងរបស់សយើង។
ឱសងណងទ ាំគឺជាថានណាំ ដ្េអ្ន កសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថៃភាព្សុខភាព្រុនាំ រ៉ា ឬយូរអ្ណងវ ង។
ឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញមួ យចាំៃួៃអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កទទួ េាៃការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងណងទ ាំរយៈសព្េណវង។
ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ មាៃរាក់សងរណដ្េររូវបង់ដ្ូចានៃឹងការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េមួ យណខណដ្រ។

បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ
រាប់អ្នកថាសរើឱសងសាថៃណាខៃ េះណដ្េអាចផ្ដ េ់ការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងណងទ ាំរយៈសព្េណវងដ្េ់អ្នក។
អ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិកសដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
ចាំសពាេះរបសនទឱងមួ យចាំៃួៃ អ្ន កអាចសរបើសសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុររកនុងបណា
ដ ញរបស់គសរមាង
សដ្ើមបីទទួ េាៃការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងណងទ ាំរយៈសព្េណវង។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន កខាងសេើ
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមម បញ្ជជទិញតាមសាំបុររ។

A8. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែនន្ែលមិនមានបៅកនុងរណា
ត ញររស់គបប្មាង
ជាទូ សៅ
សយើងបង់នងៃ ឱសងណដ្េាៃបាំសព្ញសៅឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញណរសៅសព្េណដ្េអ្ន កមិៃអាចសរបើឱសងសាថៃ
កនុងបណា
ត ញប៉ោុសណា
ណ េះ។ សយើងមាៃឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមម របស់សយើង
ណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃសវជជ បញ្ជជណដ្េាៃបាំសព្ញរបស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង។
សយើងៃឹងបង់នងៃ សវជជ បញ្ជជណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញកនុងករែីដ្ូចខាងសរកាម៖


ទីភានក់ងាររគប់រគងសរាេះអាសៃន សហព្័ៃធ (Federal Emergency Management
Agency,FEMA) ាៃរបកាសអាសៃន

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ការព្ាាេជាំងឺ សៅសព្េសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមម របស់គសរមាង
ប៉ោុណៃត សៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិកណដ្េមិៃមាៃឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញ។

កនុងករែីទ ាំងសៃេះ សូ មព្ិៃិរយសមើេជាមុៃជាមួ យណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើមាៃឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញសៅណកបរសនេះឬអ្រ់។

A9. រង់ឲ្យអ្ន ក វ ិញ ប្រសិនបរើអ្នករង់ថ្ងែបលើបវជជរញ្ញជ
របសិៃសបើអ្នកររូវណរសរបើឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញ ជាទូ សៅអ្ន កៃឹងររូវចាំណាយនងៃ ទ ាំងរស ុង
សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្ន កវ ិញ។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីបញ្ជាសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7។

B. រញ្ជីឱសងររស់គបប្មាង
គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។
ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងររូវាៃសរជើសសរ ើសសោយគសរមាងសោយមាៃជាំៃួយព្ីរក ុមសវជជ បែឌិរ ៃិងឱសងការ ើ។
បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវ ិធាៃណាមួ យណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត
សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសងរបស់អ្នក។
ជាទូ សៅសយើងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង
ដ្របណាអ្ន កសធ្វ ើតាមវ ិធាៃណដ្េាៃព្ៃយេ់សៅកនុងជាំព្ូកសៃេះ។

B1.ឱសងបៅកនុងរញ្ជីឱសង
បញ្ជ ីឱសងរ ួមមាៃឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការធានរ៉ាប់រង Medicare Part D ៃិងឱសងណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជ
ៃិងាមៃសវជជ បញ្ជជមួ យចាំៃួៃ ៃិងធារុណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងសៅកនុងអ្រថ របសយាជៃ៍ Medicaid របស់អ្នក។
បញ្ជ ីឱសងរ ួមមាៃទ ាំងឱសងណដ្េមាៃយីសហា ឧទហរែ៍ Synthroid® ៃិងឱសងទូ សៅ ឧទហរែ៍
levothyroxine។ ឱសងទូ សៅមាៃសរគឿងផ្ស ាំសកមម ដ្ូចានៃឹងឱសងមា៉ោកយីសហាណដ្រ។ ជាទូ សៅ ឱសងទ ាំង
សនេះមាៃរបសិទធភាព្េអ ដ្ូ ចជាថានណាំ ដ្េមាៃមា៉ោកយីសហាណដ្រ សហើយជាធ្មម តាចាំណាយរិចជាង។
គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ាប់រងសេើឱសង ៃិងផ្េិរផ្េណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជមួ យចាំៃួៃផ្ងណដ្រ។
ឱសងណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជមួ យចាំៃួៃមាៃរនមៃ ធ្ូរនងៃ ជាងឱសងណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជ
សហើយមាៃរបសិទធភាព្ដ្ូ ចានផ្ងណដ្រ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

B2. វ ិធ្ីន្សាងរកឱងបៅកនុងរញ្ជីឱសង
សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើមាៃកនុងបញ្ជ ីឱសងឬអ្រ់ អ្ន កអាច៖



ចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់គសរមាងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។
បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរជាបញ្ជ ីមាៃបចចុបបៃន ភាព្ងម ីបាំផ្ុរ។



សូ មសៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
សដ្ើមបីរកសមើេថាសរើឱងមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងឬអ្រ់
ឬសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ងនៃបញ្ជ ី។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

B3. ឱសងន្ែលមិនមានបៅកនុងរញ្ជីឱសង
គសរមាងសៃេះមិៃរ៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជទ ាំងអ្ស់សទ។ ឱសងមួ យចាំៃួៃមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ
ព្ីសរពាេះចាប់មិៃអ្ៃុញ្ជារឱយគសរមាងរ៉ាប់រងសេើឱសងទ ាំងសនេះសទ។ កនុងករែីសផ្សងសទៀរ
សយើងាៃសសរមចចិរតមិៃបញ្ចេ
ូ ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ។
Neighborhood INTEGRITY ៃឹងមិៃបង់នងៃ សេើឱសងណដ្េមាៃកនុងណផ្ន កសៃេះសទ។
ឱសងទ ាំងសៃេះសៅថាឱសងន្ែលមិនរារ់រញ្ចូល។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃសវជជ បញ្ជជថានណាំ ដ្េមិៃរប់បញ្ចេ
ូ អ្ន កររូវណរបង់រាក់សោយខល ួៃឯង។
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគួ រណរបង់នងៃ ឱសងណដ្េមិៃរប់បញ្ចេ
ូ សោយសារណរករែីរបស់អ្នក
អ្ន កអាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ាៃ។ (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែដឹងឧទធ រែ៍
សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9)។
សៃេះគឺជា វ ិធាៃទូ សៅចាំៃួៃបីសរមាប់ថានណាំ ដ្េមិៃរប់បញ្ចេ
ូ ៖
1. គសរមាងធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងសេើឱសងសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ
(ណដ្េរ ួមបញ្ចេ
ូ ឱសង Part D ៃិង Medicaid)
មិៃអាចបង់នងៃ សរមាប់ឱសងណដ្េៃឹងររូវាៃរ៉ាប់រងរ ួចសហើយសៅសរកាម Medicare Part A ឬ
Part B។ ឱសងណដ្េរ៉ាប់រងសរកាម Medicare Part A ឬ Part B ររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយ
Neighborhood INTEGRITY សោយឥរគិរនងៃ
ប៉ោុណៃត ឱសងទ ាំងសនេះមិៃររូវាៃចារ់ទុកជាណផ្ន កមួ យនៃអ្រថ របសយាជៃ៍ឱសងណដ្េររូវាៃសចញ
សវជជ បញ្ជជឱយអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
2. គសរមាងរបស់សយើងមិៃអាចរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េាៃទិញឱសងសៅសរៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិក
ៃិងទឹកដ្ីរបស់ខល ួៃសទ។
3. ការសរបើរាស់ឱសងររូវណរមាៃការយេ់រព្មព្ីរដ្ឋ ាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង
ឬាាំរទសោយឯកសារសយាងសវជជ សា្សត ជាក់លាក់ណដ្េជាការព្ាាេសរមាប់សាថៃភាព្របស់អ្នក។
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នករបណហេជាសចញសវជជ បញ្ជជឱសងមួ យចាំៃួៃ
សដ្ើមបីព្ាាេសាថៃភាព្របស់អ្នក
សទេះបីជាវាមិៃររូវាៃអ្ៃុញ្ជារឱយព្ាាេសាថៃភាព្សនេះក៏សោយ។
សគសៅថាការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃការបិទសាៃក។ ជាធ្មម តា
គសរមាងរបស់សយើងមិៃរ៉ាប់រងសេើឱសង
សៅសព្េណដ្េឱសងទ ាំងសនេះររូវាៃសចញសវជជ បញ្ជជសរមាប់ការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃការ
បិទសាៃក។
តាមចាប់ របសនទឱសងណដ្េាៃរយខាងសរកាមមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រសោយ Medicare ឬ Medicaid សទ។



ឱសងណដ្េររូវាៃសរបើ សដ្ើមបីផ្សព្វ ផ្ទយភាព្មាៃកូ ៃ



ឱសងណដ្េររូវាៃសរបើសរមាប់សាេបាំែងណកសមផ សស ឬសដ្ើមបីផ្សព្វ ផ្ទយការបែដុេះសក់



ឱសងណដ្េររូវាៃសរបើសរមាប់ព្ាាេការខូ ចមុខងារផ្ល វូ សនទ ឬងាប់េិងគដ្ូចជា Viagra®,
Cialis®, Levitra® ៃិង Caverject®

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ឱសងព្ាាេអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសៅសព្េណដ្េរក ុមហុៃណដ្េផ្េិរឱសងៃិយាយ
ថាអ្ន កររូវណរមាៃការសធ្វ ើសរសត ឬផ្ដ េ់សសវាកមម សោយព្ួ កសគ

B4. ថានក់ថ្នរញ្ជីឱសង
ឱសងទ ាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកនុងថានក់មួយកនុងចាំសណាមថានក់ទ ាំង 3។
ថានក់គឺជារក ុមថានណាំ ដ្េមាៃរបសនទដ្ូ ចានជាទូ សៅ (ឧទហរែ៍ ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោកយីសហា ឱសងទូ សៅ
ឬឱសងណដ្េាមៃសវជបញ្ជជ)។


ថានក់ទី 1 រ ួមមាៃឱសងទូ សៅ



ថានក់ទី 2 រ ួមមាៃឱសងមាៃមា៉ោកយីសហា



ថានក់ទី 3 រ ួមមាៃឱសងណដ្េមិៃណមៃជាសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare
ៃិងឱសងណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជ (over-the-counter,OTC)

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើ ឱសងរបស់អ្នកសថ ិរកនុងថានក់ណាមួ យ សូ មរកសមើេឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង។
ជាំព្ូកទី 6 រាប់ព្ីចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្ន កររូវបង់សរមាប់ឱសងកនុងថានក់ៃីមួយៗ។

C. ន្ែនកំណត់បលើឱសងមួ យច្បំនួន
សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជមួ យចាំៃួៃ វ ិធាៃព្ិសសសកាំែរ់ព្ីរសបៀប
ៃិងសព្េណាណដ្េគសរមាងរ៉ាប់រងសេើឱសងទ ាំងសនេះ។ ជាទូ សៅ
វ ិធាៃរបស់សយើងសេើកទឹកចិរតអ្នកឱយទទួ េឱសងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់សាថៃភាព្សវជជ សា្សត របស់អ្នក
សហើយមាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្។ សៅសព្េណដ្េឱសងណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្ រនមៃ ធ្ូរនងៃ ៃឹងមាៃរបសិទធ
ភាព្ដ្ូ ចៃឹងឱសងណដ្េមាៃរនមៃ នងៃ ជាងណដ្រ
គសរមាងរំព្ឹងថាអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកៃឹងសចញសវជជ បញ្ជជឱសងណដ្េមាៃរនមៃ ធ្ូរនងៃ ។
ប្រសិនបរើ វ ិធានពិបសសសប្មារ់ឱសងររស់អ្នក ជាធ្មម តាវាមានន័យថាអ្ន ក
ឬអ្ន ក្ដល់បសវាររស់អ្នកនឹងប្តូវចាត់ វ ិធានការរន្នែ ម បែើមបីឱយបយើងរា៉ារ់រងបលើឱសង។ ឧទហរែ៍
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នករបណហេជាររូវរាប់សយើងព្ីការសធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យរបស់អ្នក
ឬផ្ត េ់េទធ ផ្េនៃការសធ្វ ើសរសត ្មជាមុៃ។ របសិៃសបើអ្នក
ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកគិរថាវ ិធាៃរបស់សយើងមិៃគួ រអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសាថៃភាព្របស់អ្នកសទ
អ្ន កគួ រណរសសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេង។ សយើងអាច
ឬអាចៃឹងមិៃយេ់រព្មអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កសរបើឱសងសោយមិៃចាាំាច់ចារ់ វ ិធាៃការបណៃថ ម។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9។
1. ការាក់កំហិតបលើការបប្រើប្ាស់ឱសងមានមាកយីបហា បៅបពលមានកំន្ណឱសងទូ បៅ
ជាទូ សៅ ឱសងទូ សៅមាៃរបសិទធភាព្ដ្ូ ចានៃឹងឱសងណដ្េមាៃមា៉ោកយីសហា
សហើយជាធ្មម តាចាំណាយរិចជាង។ កនុងករែីភាគសរចើៃ របសិៃសបើ
មាៃកាំណែឱសងទូ សៅណដ្េមាៃមា៉ោកយីសហា
ឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញរបស់សយើងៃឹងផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វកាំណែឱសងទូ សៅ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ជាធ្មម តា សយើងៃឹងមិៃបង់នងៃ សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោកយីសហាសទ
សៅសព្េមាៃកាំណែឱសងទូ សៅ។



សទេះបីជាយា៉ោងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក
ាៃរាប់សយើងព្ីសហរុផ្េសវជជ សា្សត ថាទ ាំងឱសងទូ សៅ
ៃិងឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងសផ្សងសទៀរមិៃមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នកសទ
សនេះសយើងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េមាៃមា៉ោកយីសហា។

2. ការទទួ លានការអ្នុញ្ញាតពីគបប្មាងជាមុន
សរមាប់ឱសងមួ យចាំៃួៃ អ្ន ក ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកររូវណរទទួ េាៃការយេ់រព្មព្ី
Neighborhood INTEGRITY មុៃសព្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារសទ Neighborhood INTEGRITY
មិៃអាចរ៉ាប់រងសេើឱសងាៃសទ។
3. សាកលបងបប្រើឱសងប្េងជាមុនសិន
ជាទូ សៅ គសរមាងចង់ឱយអ្ន កសាកេបងសរបើឱសងណដ្េមាៃរនមៃ ធ្ូរនងៃ
(ណដ្េសរចើៃណរមាៃរបសិទធភាព្) មុៃសព្េគសរមាងរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េនងៃ ជាង។ ឧទហរែ៍
របសិៃសបើឱសង A ៃិងឱសង B ព្ាាេសាថៃភាព្សវជជ សា្សត ដ្ូ ចាន សហើយឱសង A
ចាំណាយរិចជាងឱសង B សនេះគសរមាងអាចររមូវឱយអ្ន កសាកេបងសរបើឱសង A ជាមុៃសិៃ។
របសិៃសបើឱសង A មិៃមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នកសទ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសង B។
សគសៅថាការព្ាាេជាជាំហាៃៗ។
4. ន្ែនកំណត់ថ្នររ ិមាណ
សរមាប់ឱសងមួ យចាំៃួៃ សយើងោក់ករមិរបរ ិមាែឱសងណដ្េអ្ន កអាចមាៃ។
សគសៅថាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែ។ ឧទហរែ៍
គសរមាងអាចោក់ករមិរចាំៃួៃឱសងណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃរេ់សព្េណដ្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរ
បស់អ្នក។
សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើ វ ិធាៃណាមួ យខាងសេើររូវអ្ៃុវរត ចាំសពាេះឱសងណដ្េអ្ន កសរបើ ឬចង់សរបើ
សូ មព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសង។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃងម ីៗបាំផ្ុរ សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
ឬព្ិៃិរយសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។

D. មូ លបហតុន្ែលឱសងររស់អ្នកអាច្បនឹងមិនប្តូវានធានរា៉ារ់រង
សយើងព្ាយាមសធ្វ ើឱយការរ៉ាប់រងឱសងរបស់អ្នកដ្ាំសែើរការេអ សរមាប់អ្នក
ប៉ោុណៃត សព្េខៃ េះឱសងអាចមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងតាមរសបៀបណដ្េអ្ន កចង់ាៃសនេះសទ។ ឧទហរែ៍៖



ឱសងណដ្េអ្ន កចង់សរបើមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងសនេះសទ។
ឱសងសៃេះរបណហេជាមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ។
កាំណែឱសងទូ សៅអាចររូវាៃធានរ៉ាប់រង
ប៉ោុណៃត កាំណែឱសងមា៉ោកយីសហាណដ្េអ្ន កចង់សរបើមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងសទ។ ឱសងអាចៃឹងងម ី

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

សហើយសយើងមិៃទៃ់ាៃព្ិៃិរយសមើេវាសឡើង វ ិញសៅសឡើយ សដ្ើមបីធានសុវរថ ិភាព្
ៃិងរបសិទធភាព្។



ឱសងររូវាៃធានរ៉ាប់រង ប៉ោុណៃត មាៃវ ិធាៃព្ិសសស
ឬណដ្ៃកាំែរ់សេើការធានរ៉ាប់រងសរមាប់ឱសងសនេះ។
ដ្ូ ចណដ្េាៃព្ៃយេ់សៅកនុងណផ្ន កខាងសេើ
ឱសងមួ យចាំៃួៃណដ្េរ៉ាប់រងសោយគសរមាងមាៃវ ិធាៃណដ្េកាំែរ់ការសរបើរាស់របស់ព្ួកសគ។
កនុងករែីខៃេះ អ្ន ក
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នករបណហេជាចង់សសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេងចាំសពាេះវ ិធាៃសនេះ។

មាៃកិចចការជាសរចើៃណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
របសិៃសបើឱសងរបស់អ្នកមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងតាមរសបៀបណដ្េអ្ន កចង់ាៃ។

D1. ការទទួ លានការ្ាត់្ាង់របណា
ត េះអាសនន
កនុងករែីមួយចាំៃួៃ គសរមាងអាចផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងបសណា
ត េះអាសៃន
សៅសព្េឱសងមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង ឬសៅសព្េណដ្េមាៃការោក់ករមិរតាមមសធ្ាាយមួ យចាំៃួៃ។
ការសធ្វ ើណបបសៃេះផ្ត េ់សព្េសវលាឱយអ្ន កៃិយាយជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំព្ីការទទួ េាៃឱសងសផ្សង
ឬសសន ើសុាំគសរមាងសដ្ើមបីរ៉ាប់រងសេើឱសង។
បែើមបីទទួ លានការ្ាត់្ាង់ឱសងរបណា
ដ េះអាសនន អ្ន កប្តូវន្តរំបពញតាមវ ិធានទំងពីរខាងបប្កាម៖
1. ឱសងណដ្េអ្ន កាៃឹងកាំព្ុងសរបើ៖



ណេងសថ ិរសៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសទៀរសហើយ ឬ



មិៃណដ្េមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង ឬ



ឥឡូវសៃេះររូវាៃោក់ករមិរសៅកនុង វ ិធ្ីមួយចាំៃួៃ។

2. អ្ន កររូវណរសថ ិរកនុងសាថៃភាព្មួ យកនុងចាំសណាមសាថៃភាព្ទ ាំងសៃេះ៖



អ្ន កសថ ិរសៅកនុងគសរមាងកាេព្ីឆ្នាំមុៃ។

o សយើងៃឹងរ៉ាប់រងសេើការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងបសណា
ដ េះអាសៃន របស់អ្នក កនុងអ្ំឡ
ុ ងរយៈបពល 90 ថ្ងៃ
ែំរូងថ្នឆ្នំប្រតិទិន។

o ការផ្គ រ់ផ្គង់បសណា
ត េះអាសៃន សៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូ រដ្េ់៖
o

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ
របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង

o

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ
របសិៃសបើអ្នករស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង ៃិង

o

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ នងៃ សរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ាប់រងសោយ
Medicaid។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

o របសិៃសបើសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ
សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជារឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើង វ ិញសរចើៃដ្ងរហូ រដ្េ់ចាំៃួៃសរបើឱសងអ្រិបរ
មា 30 នងៃ ។ អ្ន កររូវណរបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជសៅតាមឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ។

o ឱសងសាថៃណងទ ាំរយៈសព្េណវងអាចផ្ត េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកកនុងបរ ិមាែរិចរួ ច
កនុងសព្េណរមួ យ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជ េះខាជយ។



អ្ន កគឺជាអ្ន កងម ីចាំសពាេះគសរមាង។

o សយើងៃឹងរ៉ាប់រងសេើការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងបសណា
ដ េះអាសៃន របស់អ្នក
ឱសងរបណា
ដ េះអាសនន ររស់អ្នក កនុងអ្ំឡ
ុ ងបពល 90
ថ្ងៃែំរូងថ្នសមាជិកភាពររស់អ្នកបៅកនុងគបប្មាង។

o ការផ្គ រ់ផ្គង់បសណា
ត េះអាសៃន សៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូ រដ្េ់៖


ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ
របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង



ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ
របសិៃសបើអ្នករស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង ៃិង



ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ សរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ាប់រងសោយ Medicaid។

o របសិៃសបើសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ
សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជារឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើង វ ិញសរចើៃដ្ងរហូ រដ្េ់រយៈសព្េអ្រិបរមា 30
នងៃ នៃឱសង Part D ឬការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ នៃឱសងណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយ
Medicaid។ អ្ន កររូវណរបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជសៅតាមឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ។

o ឱសងសាថៃណងទ ាំរយៈសព្េណវងអាចផ្ត េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកកនុងបរ ិមាែរិចរួ ច
កនុងសព្េណរមួ យ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជ េះខាជយ។



អ្ន កសថ ិរសៅកនុងគសរមាងសរចើៃជាង 90 នងៃ សហើយរស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង
សហើយររូវការការផ្គ រ់ផ្គង់ភាៃមៗ។

o សយើងៃឹងរ៉ាប់រងការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ មួ យ ឬរិចជាងសៃេះ
របសិៃសបើសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវាៃសរសសរសរមាប់ចាំៃួៃនងៃ រិចជាងសៃេះ។
សៃេះគឺជាការបណៃថ មសៅៃឹងការផ្គ រ់ផ្គង់បសណា
ត េះអាសៃន ខាងសេើ។

o របសិៃសបើករមិរនៃការណងទ ាំរបស់អ្នកមាៃការផ្លៃស់បតរូ
សនេះសយើងៃឹងរ៉ាប់រងការផ្គ រ់ផ្គង់យា៉ោងសហាចណាស់ការផ្គ រ់ផ្គង់មួយរយៈសព្េ 31 នងៃ

o សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងជាបសណា
ត េះអាសៃន សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
សៅសព្េអ្ន កទទួ េការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងបសណា
ត េះអាសៃន អ្ន កគួ រណរព្ិសរាេះជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក
សដ្ើមបីសសរមចថាររូវសធ្វ ើអ្វី សៅសព្េណដ្េការផ្គ រ់ផ្គង់របស់អ្នកអ្ស់។ សៃេះជាជសរមើសរបស់អ្នក៖



អ្ន កអាចបតរសៅសរបើ
ូ
ឱសងសផ្សងាៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

អាចៃឹងមាៃឱសងសផ្សងណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។
អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
សដ្ើមបីសសន ើសុាំបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងណដ្េព្ាាេសាថៃភាព្សវជជ សា្សត ណរមួ
យ។
បញ្ជ ីសៃេះអាចជួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកឱយរកស ើញឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងណដ្
េអាចមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។
ឬ



អ្ន កអាចសសន ើសុាំការសេើកណេងាៃ។
អ្ន ក ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយសធ្វ ើការសេើកណេងាៃ។ ឧទហរែ៍
អ្ន កអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ាប់រងសេើឱសង សទេះបីជាវាមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងក៏សោយ។
ឬអ្ន កអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ាប់រងឱសងសោយាមៃណដ្ៃកាំែរ់។
របសិៃសបើអ្នកផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកៃិយាយថាអ្ន កមាៃសហរុផ្េខាងសវជជ សា្សត េអ សរមាប់ការសេើ
កណេង ព្ួ ការ់អាចជួ យអ្ន កសសន ើសុាំការសេើកណេងសនេះាៃ។

របសិៃសបើឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើៃឹងររូវដ្កសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង
ឬមាៃការោក់កាំហិរកនុង វ ិធ្ីមួយចាំៃួៃសរមាប់ឆ្នាំសរកាយ
សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កសសន ើសុាំការសេើកណេងមុៃឆ្នាំសរកាយ។



សយើងៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរណាមួ
ូ
យសៅកនុងការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នកសរមាប់
ឆ្នាំសរកាយ។ បនទប់មកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសធ្វ ើការសេើកណេង
ៃិងរ៉ាប់រងសេើឱសងតាមរសបៀបណដ្េអ្ន កចង់ឱយរ៉ាប់រងឱសងសនេះសៅឆ្នាំសរកាយ។



សយើងៃឹងស្ៃ ើយរបៃឹងការសសន ើសុាំការសេើកណេងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង
បនទប់ព្ីសយើងទទួ េាៃសាំសែើសុាំរបស់អ្នក (ឬសសចកដ ីណងៃ ង
ាាំរទរបស់អ្នកសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក)។

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង អ្ន កអាចទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

E. ការផ្ទែស់រដ ូរបលើការធានរា៉ារ់រងបលើឱសងររស់អ្នក
ការផ្លៃស់បតរភាគសរចើ
ូ
ៃសៅកនុងការធានរ៉ាប់រងឱសងសធ្វ ើសឡើងសៅនងៃ ទី 1 ណខមករ ប៉ោុណៃត Neighborhood
INTEGRITY អាចៃឹងបណៃថ ម ឬដ្កឱសងកនុងបញ្ជ ីឱសងកនុងឆ្នាំ។
សយើងក៏អាចៃឹងផ្លៃស់បដ ូរវ ិធាៃអ្ាំព្ីឱសងរបស់ព្ួកសយើងផ្ងណដ្រ។ ឧទហរែ៍ សយើងអាច៖



សសរមចថាសរើររូវររមូវឱយមាៃ
ឬមិៃររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃសរមាប់ឱសងសនេះឬសទ។
(ការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃគឺជាការអ្ៃុញ្ជារព្ី Neighborhood INTEGRITY
មុៃសព្េអ្ន កអាចទទួ េាៃឱសង)។



បណៃថ ម ឬផ្លៃស់បដ ូរចាំៃួៃឱសងណដ្េអ្ន កអាចទទួ េ (សៅថាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែ)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



បណៃថ ម ឬផ្លៃស់បដ ូរការរ ឹររបិរការព្ាាេតាមជាំហាៃសេើឱសង
(ការព្ាាេតាមជាំហាៃមាៃៃ័យថា អ្ន កររូវណរសាកេបងសរបើឱសងមួ យមុខសិៃ មុៃសបេ
សយើងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងសផ្សងសទៀរ)។

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី វ ិធាៃឱសងទ ាំងសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក C
ព្ីខាងសដ្ើមកនុងជាំព្ូកសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសៅបែើមឆ្នាំ ជាទូ សៅសយើងៃឹងមិៃេុប
ឬផ្លៃស់បដ ូរការរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលន្ែលបៅសល់ថ្នឆ្នំបនេះបទ សេើកណេងណរ៖



ឱសងងម ី
ធ្ូ រនងៃ ជាងមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដ្ូ ចានៃឹងឱសងកនុងបញ្ជ ីឱសងកនុងសព្េ
សៃេះ ឬ



សយើងរកស ើញថាឱសងមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ ឬ



ឱសងមួ យររូវាៃដ្កសចញព្ីទីផ្ទរ។

សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីអ្វីណដ្េសកើរសឡើងសៅសព្េបញ្ជ ីឱសងមាៃការផ្លៃស់បតរូ អ្ន កណរងណរអាច៖



ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសង Neighborhood INTEGRITY
តាមអ្ុីៃធ្ឺែិរណដ្េមាៃបចចុបបៃន ភាព្តាមសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬ



សៅទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃបចចុបបៃន ភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

ៃឹងសកើរមាៃការផ្លៃស់បដ ូរមួ យចាំៃួៃសេើបញ្ជ ីឱសងភាែមៗ។ ឧទហរែ៍៖



អាច្បរកានឱសងទូ បៅងមី។ សព្េខៃ េះ
ឱសងទូ សៅងម ីមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដ្ូ ចឱសងមា៉ោកយីសហាសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង
នសព្េបចចុបបៃន ណដ្រ។ សៅសព្េណដ្េមាៃឱសងណបបសនេះ
សយើងអាចៃឹងដ្កឱសងមា៉ោកយីសហាសចញ ៃិងបណៃថ មថានទ
ាំ ូ សៅងម ី
ប៉ោុណៃត នងៃ ឱសងងម ីគឺសៅណរដ្៏ណដ្េ។
សៅសព្េសយើងបណៃថ មឱសងទូ សៅងម ី
សយើងក៏អាចៃឹងសសរមចចិរតថាររូវរកទទុកឱសងមា៉ោកយីសហាបញ្ជ ីផ្ងណដ្រ ប៉ោុណៃត
អាចៃឹងផ្លៃស់បដ ូរវ ិធាៃនៃការធានរ៉ាប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់របស់វា។

o សយើងរបណហេជាមិៃអាចរាប់អ្នកជាមុៃ មុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃស់បដ ូរសៃេះាៃសទ
ប៉ោុណៃត សយើងៃឹងសផ្ញើព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បដ ូរជាក់លាក់ណដ្េសយើងៃឹងសធ្វ ើសឡើងដ្េ់អ្នក។

o អ្ន ក ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាអាចសសន ើសុាំ “ការសេើកណេង” ព្ីការផ្លៃស់បដ ូរទ ាំងសៃេះាៃ។
សយើងៃឹងសផ្ញើសសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីជាំហាៃណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃកនុងការសសន ើសុាំការសេើណេង
ដ្េ់អ្នក។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9
សសៀវសៅណែនាំសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការសេើកណេង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ



ឱសងប្តូវានែកបច្បញពីទី្ារ។ របសិៃសបើរដ្ឋ ាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង (Food and Drug
Administration, FDA) ណងៃ ងការែ៍ថា ឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសេបគឺមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្
ឬសរងចរកផ្េិរឱសងមិៃផ្េិរឱសងសទ សយើងៃឹងដ្កវាសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង។
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើឱសង សយើងៃឹងរាប់អ្នកឱយដ្ឹង។
អ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកក៏ៃឹងដ្ឹងអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរសៃេះណដ្រ។
ូ
ារ់អាចសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន ក
សដ្ើមបីរកឱសងសផ្សងសទៀរសរមាប់សាថៃភាព្របស់អ្នក។

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែស់រតរប្េងន្ែលរ
ូ
េះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្ន កបប្រើប្ាស់។
សយើងៃឹងរាប់អ្នកជាមុៃអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បដ ូរសផ្សងៗទ ាំងសនេះសេើបញ្ជ ីឱសង។ ការផ្លៃស់បដ ូរសៃេះអាចសកើរសឡើង
របសិៃសបើ៖



FDA ផ្ដ េ់ការណែនាំងមី ឬមាៃសាេការែ៍ណែនាំគៃីៃិកងម ីអ្ាំព្ីឱសង។



សយើងបណៃថ មឱសងទូ សៅ និង

o ជាំៃួសឱសងមា៉ោកយីសហាណដ្េមាៃសេើបញ្ជ ីឱសងនសព្េបចចុបបៃន ឬ
o ផ្លៃស់បដ ូរវ ិធាៃនៃការធានរ៉ាប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសងមា៉ោកយីសហា។
សៅសព្េការផ្លៃស់បដ ូរទ ាំងសៃេះសកើរមាៃសឡើង សយើងៃឹង៖



រាប់អ្នកឱយដ្ឹង យា៉ោងសហាចណាស់ 30 នងៃ មុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃស់បដ ូរបញ្ជ ីឱសង ឬ



ជូ ៃដ្ាំែឹងឱយអ្ន កដ្ឹង ៃិងផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងឱយអ្ន ករយៈសព្េ 30
នងៃ បនទប់ាៃសសន ើសុាំការបាំសព្ញសឡើង វ ិញ។

ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្ត េ់សព្េឱយអ្ន កព្ិសរាេះជាមួ យសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ។
ព្ួ ការ់អាចជួ យអ្ន កសសរមចចិរត៖



ថាសរើមាៃឱសងណដ្េរសសដ្ៀងៃឹងឱសងកនុងបញ្ជ ីឱសង ណដ្េអ្ន កអាចសរបើជាំៃួសឬអ្រ់ ឬ



ថាសរើររូវសសន ើសុាំការសេើកណេងព្ីការផ្លៃស់បតរទ
ូ ាំងសៃេះឬសទ។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9។

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែស់រតរប្េងន្ែលមិ
ូ
នរេះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្ន កបប្រើប្ាស់បៅបពលបនេះ។
ចាំសពាេះការផ្លៃស់បតរណបបសៃេះ
ូ
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសរបើថានណាំ ដ្េសយើងាៃធានរ៉ាប់រងសៅបែើមឆ្នាំ
ជាទូ សៅសយើងៃឹងមិៃេុបសចាេ ឬផ្លៃស់បតរការធានរ
ូ
៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះកនុងរយៈបពលបពញមួ យឆ្នំបនេះបទ។
ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងដ្កឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើសចញ ឬោក់ករមិរសេើការសរបើរាស់ឱសងសនេះ
សនេះការផ្លៃស់បតរៃឹ
ូ ងមិៃប៉ោេះពាេ់ដ្េ់ការសរបើរាស់ឱសងរបស់អ្នក កនុងរយៈសព្េសព្ញមួ យឆ្នាំ។

F. ការធានរា៉ារ់រងបលើឱសងកនុងករណីពិបសស

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

F1. ប្រសិនបរើអ្នកសប្មាកបៅកនុងមនា ីរបពទយ
ឬកន្នែ ងន្ងទំមនុសេចាស់ន្ែលមានជំនញន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រងបាយគបប្មាង
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារឱយចូ េសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
ឬកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញណដ្េសថ ិរសរកាមរ៉ាប់រងសោយគសរមាងសៃេះ
ជាទូ សៅសយើងៃឹងចាំណាយសេើនងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកកនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េណដ្េអ្ន កសានក់សៅ។
អ្ន កៃឹងមិៃចាាំាច់ចាំណាយរាក់សងរណដ្េររូវបង់សទ។ សៅសព្េណដ្េអ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ
ឬកណៃៃ ងណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក
ដ្របណាឱសងបាំសព្ញតាមវ ិធាៃនៃការធានរ៉ាប់រងទ ាំងអ្ស់របស់សយើង។

F2. ប្រសិនបរើអ្នកសែិតបៅកនុងកន្នែ ងន្ងទំរយៈបពលន្វង
ជាធ្មម តា កណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង ដ្ូ ចជាមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ មាៃឱសងសាថៃផ្លទេ់ខល ួៃ
ឬឱសងសាថៃណដ្េផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់អ្នករស់សៅទីសនេះទ ាំងអ្ស់របស់ខល ួៃ។
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងរស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង
អ្ន កអាចៃឹងទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកតាមរយៈឱសងសាថៃសៅកណៃៃ ងសនេះ
របសិៃសបើវាជាណផ្ន កនៃបណា
ត ញរបស់សយើង។
ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរបស់អ្នក
សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងសាថៃសៅកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកគឺជាណផ្ន កមួ យនៃបណា
ដ ញរបស់សយើងឬអ្រ់។
របសិៃសបើវាមិៃណមៃសទ ឬរបសិៃសបើអ្នកររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។

F3.
ប្រសិនបរើអ្នកសែិតបៅកនុងកមម វ ិធ្ីន្ងទំសប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយន្ែលរញ្ញជក់
បាយ Medicare
ឱសងមិៃណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយទ ាំងកមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
ៃិងគសរមាងរបស់សយើងកនុងសព្េណរមួ យសទ។



របសិៃសបើអ្នកចុេះស្មេះកនុងកមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare
សហើយររូវការឱសងបាំារ់ការឈឺចាប់ ឱសងបាំារ់ការចង់កអ ួរ ឱសងបញ្ចុេះ
ឬឱសងព្ាាេការងប់ារមភ ណដ្េមិៃររូវាៃរ៉ាប់រងសោយកមម វ ិធ្ីរបស់អ្នក
សរពាេះវាមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវ ិៃិចឆ័យរបស់អ្នក ៃិងសាថៃភាព្ពាក់ព្័ៃធ
គសរមាងរបស់សយើងររូវណរទទួ េការជូ ៃដ្ាំែឹងព្ី អ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជ ឬអ្ន កផ្ត េ់សសវានៃក
មម វ ិធ្ីរបស់អ្នកថាឱសងសៃេះមិៃមាៃជាប់ទក់ទងានមុៃសព្េណដ្េគសរមាងរបស់សយើងអាច
ធានរ៉ាប់រងសេើឱសងសៃេះ។



សដ្ើមបីការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកនុងការទទួ េាៃឱសងណដ្េមិៃជាប់ទក់ទងណាមួ
យណដ្េគួ រណរមាៃការរ៉ាប់រងព្ីគសរមាងរបស់សយើង អ្ន កអាចសសន ើសុាំអ្នកផ្ត េ់កមម វ ិធ្ី
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាសយើងមាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងថាឱងសៃេះមិៃជាប់ទក់ទង
មុៃសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱសងសាថៃឱយបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។

របសិៃសបើអ្នកចាកសចញព្ីកមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
គសរមាងរបស់សយើងគួ រណររ៉ាប់រងសេើឱសងទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។
សដ្ើមបីបងាយរមិៃឱយមាៃការព្ៃាសព្េណាមួ យសៅឱសងសាថៃ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

សៅសព្េណដ្េអ្រថ របសយាជៃ៍កមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare របស់អ្នកបញ្ច ប់
អ្ន កគួ រណរយកឯកសារសៅឱសងសាថៃ សដ្ើមបីបញ្ជជក់ថាអ្ន កាៃចាកសចញព្ីកមម វ ិធ្ីរ ួចសហើយ។
សូ មសមើេណផ្ន កព្ីមុៃនៃជាំព្ូកសៃេះណដ្េរាប់អ្ាំព្ី វ ិធាៃសរមាប់ការទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងឱសងសរកាមណផ្ន
ក D។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍នៃកមម វ ិធ្ីណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 4។

G. កមម វ ិធ្ីសតីពស
ី ុវតែ ិភាពឱសង និងការប្គរ់ប្គងឱសង
G1. កមម វ ិធ្ីជួយសមាជិកឱយបប្រើប្ាស់ឱសងបាយសុវតែ ិភាព
រេ់សព្េណដ្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជ សយើងណសវ ងរកបញ្ជាណដ្េអាចសកើរមាៃដ្ូ ចជាបញ្ជាឱសង ឬឱសងណដ្េ៖



របណហេជាមិៃចាាំាច់សទព្ីសរពាេះអ្ន កកាំព្ុងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដ្ូ ចាន



របណហេជាមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្សរមាប់អាយុ ឬសនទរបស់អ្នកសទ



អាចបងយ សរាេះថានក់ដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសរបើវាកនុងសព្េណរមួ យ



មាៃសរគឿងផ្ស ាំណដ្េអ្ន កមាៃ ឬអាចមាៃអាណឡសុី



មាៃបរ ិមាែឱសងបាំារ់ការឈឺចាប់ opioid ណដ្េាមៃសុវរថ ិភាព្

របសិៃសបើសយើងរកស ើញថាមាៃបញ្ជាណដ្េអាចសកើរមាៃកនុងការសរបើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
សយើងៃឹងសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកសដ្ើមបីណកបញ្ជា។

G2. កមម វ ិធ្ីជួយសមាជិកកនុងការប្គរ់ប្គងឱសងររស់ពួកបគ
របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសងសរមាប់សាថៃភាព្សវជជ សា្សត ខុសៗាន ៃិង/ឬសថ ិរកនុងកមម វ ិធ្ីរគប់រគងឱសង
សដ្ើមបីជួយអ្ន កសរបើឱសង opioid របស់អ្នកសោយសុវរថ ិភាព្
អ្ន កអាចមាៃសិទធិទទួ េាៃសសវាកមម សោយមិៃគិរនងៃ តាមរយៈកមម វ ិធ្ីរគប់រគងការព្ាាេសោយឱសង
(medication therapy management,MTM) ។ កមម វ ិធ្ីសៃេះជួ យអ្ន ក
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកឱយរាកដ្ថាឱសងរបស់អ្នកកាំព្ុងមាៃរបសិទធភាព្
សដ្ើមបីព្រងឹងសុខភាព្របស់អ្នក។ ឱសងការ ើ
ឬជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរៃឹងផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វការព្ិៃិរយសមើេយា៉ោងទូ េាំទូលាយសេើឱសងទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក
សហើយព្ិសរាេះជាមួ យអ្ន កអ្ាំព្ី៖



វ ិធ្ីកនុងការទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរព្ីឱសងណដ្េអ្ន កសរបើ



កដ ីារមភ ណាមួ យណដ្េអ្ន កមាៃដ្ូ ចជានងៃ ចាំណាយសេើឱសង ៃិងរបរិកមម របស់ឱសង



វ ិធ្ីេអបាំផ្ុរកនុងការសរបើឱសងរបស់អ្នក



សាំែួរ ឬបញ្ជាណាមួ យណដ្េអ្ន កមាៃអ្ាំព្ីសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក ៃិងសេើការសរបើឱសងណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

អ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសចកត ីសសងខ បជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរនៃការព្ិភាកទសៃេះ។
សសចកត ីសសងខ បមាៃគសរមាងសកមម ភាព្ឱសងណដ្េណែនាំអ្ាំព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយការសរបើរាស់ឱសងមាៃរបសិទធភាព្េអ បាំផ្ុរ។
អ្ន កក៏ៃឹងទទួ េាៃបញ្ជ ីឱសងផ្លទេ់ខល ួៃណដ្េរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសងទ ាំងអ្ស់ណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើ
ៃិងមូ េសហរុណដ្េអ្ន កសរបើវា។ សេើសព្ីសៃេះសទៀរ
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការសចាេឱសងណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជជាសារធារុណដ្េររូវាៃរគប់រគងសោយសុ
វរថ ិភាព្។
វាជាគាំៃិរេអ កនុងការកាំែរ់សព្េនៃការព្ិៃិរយសមើេឱសងរបស់អ្នក មុៃសព្េសធ្វ ើការណារ់ជួប
“សុខុមាេភាព្”របចាាំឆ្នាំរបស់អ្នក
ដ្ូ សចន េះអ្ន កអាចព្ិសរាេះជាមួ យអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំព្ីគសរមាងសកមម ភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកាៃ។
យកគសរមាងសកមម ភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកតាមខល ួៃ សព្េអ្ន កសៅជួ ប
ឬសព្េណាណដ្េអ្ន កព្ិសរាេះជាមួ យសវជជ បែឌិរ ឱសងការ ើ ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។
សូ មយកបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកសៅជាមួ យផ្ង របសិៃសបើអ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬបៃទ ប់សស្ងាគេះបនទៃ់។
កមម វ ិធ្ីរគប់រគងការព្ាាេសោយឱសងគឺជាការសម ័រគចិរត ៃិងឥរគិរនងៃ សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខ ែ
សមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើសយើងមាៃកមម វ ិធ្ីណដ្េសាកសមៃឹងររមូវការរបស់អ្នក
សយើងៃឹងចុេះស្មេះអ្ន កសៅកនុងកមម វ ិធ្ី សហើយបញ្ជៃ
ូ ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរ ួមកនុងកមម វ ិធ្ីសទ សូ មរាប់ឱយសយើងដ្ឹង សហើយសយើងៃឹងដ្កអ្ន កសចញព្ីកមម វ ិធ្ី។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរណាមួ យអ្ាំព្ីកមម វ ិធ្ីទ ាំងសៃេះ សូ មទក់ទងមកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
ឬអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក។

G3. កមម វ ិធ្ីប្គរ់ប្គងឱសង បែើមបីជួយសមាជិកឱយបប្រើ ឱសងអ្ូ ពីអ្យ (opioid)
ររស់ពួកបគប្រករបាយសុវតែ ិភាព
Neighborhood INTEGRITY មាៃកមម វ ិធ្ីមួយណដ្េអាចជួ យសមាជិកឱយសរបើរាស់ opioid តាមសវជជ បញ្ជជ
ៃិងឱសងដ្៏នទសទៀរណដ្េររូវាៃសរបើរាស់ខុសជារបចាាំ។ កមម វ ិធ្ីសៃេះសៅថាកមម វ ិធ្ីរគប់រគងឱសង (Drug
Management Program, DMP)។
របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសង opioid ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីសវជជ បែឌិរ ឬឱសងការ ើជាសរចើៃ
ឬរបសិៃសបើអ្នកមាៃការសរបើរាស់ឱសង opioid សរចើៃសព្កនសព្េងម ីៗសៃេះ
សយើងអាចព្ិភាកទជាមួ យសវជជ បែឌិរ សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាការសរបើរាស់ឱសង opioid មាៃេកខ ែៈសមរសប
ៃិងចាាំាច់ខាងសវជជ សា្សត ។ សធ្វ ើការជាមួ យសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតថាការសរបើរាស់ឱសង opioid ឬឱសង benzodiazepine មិៃមាៃសុវរថ ិភាព្
សយើងអាចៃឹងោក់ករមិររសបៀបណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃឱសងទ ាំងសនេះ។ ណដ្ៃកាំែរ់អាចរ ួមមាៃ៖



ររមូវឱយអ្ន កទទួ េសវជជ បញ្ជជទ ាំងអ្ស់ព្ីឱសងទ ាំងសនេះពីឱសងសាែនមួ យ ៃិង/ឬពីបវជជរណឌិតមានក់



កំណត់ច្បំនួនឱសងទ ាំងសនេះ ណដ្េសយើងៃឹងរ៉ាប់រងសរមាប់អ្នក

របសិៃសបើសយើងគិរថាណដ្ៃកាំែរ់មួយ ឬសរចើៃគួ រណរអ្ៃុវរត ចាំសពាេះអ្ន ក សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមួ យចាប់ជាមុៃ។
សាំបុររសនេះៃឹងព្ៃយេ់អ្ាំព្ីណដ្ៃកាំែរ់ណដ្េសយើងគិរថាគួ រណរអ្ៃុវរត ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 5៖ ការទទួ េាៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺ
សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ

អ្ន កនឹងមានឱកាសប្ារ់បយើងឱយែឹងថាអ្ន កច្បង់បប្រើបវជជរណឌិត ឬឱសងសាែនណាមួ យ
បហើយព័ត៌មានណាមួ យន្ែលអ្ន កគិតថាសំខាន់ន្ែលបយើងគួ រែឹង។
របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតោក់ករមិរការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកចាំសពាេះឱសងទ ាំងសៃេះ
បនទប់ព្ីអ្នកមាៃឱកាសស្ៃ ើយរប សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមួ យសទៀរណដ្េបញ្ជជក់ព្ីណដ្ៃកាំែរ់ទ ាំងសនេះ។
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើខុស
អ្ន កមិៃយេ់រសបថាអ្ន កមាៃហាៃិន័យកនុងការសរបើរាស់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជមិៃររឹមររូវ
ឬអ្ន កមិៃយេ់រសបៃឹងណដ្ៃកាំែរ់ អ្ន ក ៃិងអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ាៃ។
របសិៃសបើអ្នកោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ សយើងៃឹងព្ិៃិរយសមើេករែីរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ
សហើយរាប់អ្នកឱយដ្ឹងព្ីការសសរមចចិរតរបស់សយើង។
របសិៃសបើសយើងបៃត បដ្ិសសធ្ណផ្ន កណាមួ យនៃបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកណដ្េទក់ទងៃឹងណដ្ៃកាំែរ់កនុងការទទួ
េាៃឱសងទ ាំងសៃេះ សយើងៃឹងបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគ ភាព្ព្ិៃិរយសមើេឯករជយ
(Independent Review Entity, IRE) (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍
ៃិងសដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ី IRE សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9)។
DMP របណហេជាមិៃអ្ៃុវរត ចាំសពាេះអ្ន កសទ របសិៃសបើអ្នក៖



មាៃសាថៃភាព្សវជជ សា្សត មួ យចាំៃួៃដ្ូ ចជាជាំងឺមហារ ើក ឬជាំងឺសកាសិកា្មរកហមរងកូ ចកសែតៀវ



កាំព្ុងទទួ េាៃការណងទ ាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ណងទ ាំបសណា
ដ េះអាសៃន
ឬការណងទ ាំដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយនៃជី វ ិរ ឬ



រស់សៅកនុងកណៃៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង

G4. កមម វ ិធ្ីបែើមបីជួយសមាជិកបាេះបចាលឱសងមានបវជជរញ្ញជន្ែលមិនបប្រើ
និងសារធាតុន្ែលប្តូវានប្គរ់ប្គងបាយសុវតែ ិភាព
សាំខាៃ់ណដ្េររូវេុបបាំារ់ឱសងមាៃសវជជ បញ្ជជណដ្េមិៃាៃសរបើណាមួ យសៅកនុងផ្ទ េះរបស់អ្នក។ អ្ន កអាច៖
 នាំយកថានសាំ ៅកាៃ់របអ្ប់ោក់សាេះសចាេថាន ាំ ឬរព្ឹរតិការែ៍របមូ េយកវ ិញ។
 សាេះសចាេមចុេសោយសុវរថ ិភាព្សៅឯ ENCORE Needle Exchange
o សៅកាៃ់ 557 Broad Street, Providence, RI, 02907
o សៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-781-0665 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
ថានប
ាំ ាំារ់ការឈឺចាប់ភាគសរចើៃជាសារធារុណដ្េររូវាៃរគប់រគង សហើយអាចសញៀៃសៅកនុងសាថៃភាព្ខៃ េះ
របសិៃសបើមិៃាៃសរបើសោយររឹមររូវសទ។ សដ្ើមបីេុបបាំារ់សចាេថានប
ាំ ាំារ់ការឈឺចាប់ណដ្េមាៃសវជជ បញ្ជជ
ររូវរាកដ្ថា ទីតាាំងសាេះសចាេថានទ
ាំ ទួ េយកសារធារុណដ្េររូវាៃរគប់រគង។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សូ មៃិយាយជាមួ យឱសងសាថៃកនុងរាំបៃ់របស់អ្នក ឬចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.preventoverdoseri.org/getrid-of-meds/។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

ជំពូកទី 6៖ អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវច្បំណាយសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជថ្នគបប្មាង
Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះរាប់ព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កររូវចាំណាយសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរប
ស់អ្នក។ តាមរយៈពាកយ “ឱសង” សយើងមាៃៃ័យថា៖



ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare Part D និង



ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ាប់រងសៅសរកាម Rhode Island Medicaid និង



ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងជាអ្រថ របសយាជៃ៍បណៃថ ម។

សោយសារណរអ្ន កមាៃសិទធិទទួ េាៃ Medicaid អ្ន កៃឹងទទួ េាៃ “ជាំៃួយបណៃថ ម” ព្ី Medicare
សដ្ើមបីជួយបង់នងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare Part D របស់អ្នក។
ជំនួយរន្នែ ម គឺជាកមម វ ិធ្ី Medicare មួ យណដ្េជួ យមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ
ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួ ច ការ់បៃថ យនងៃ ចាំណាយឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Medicare Part D
ដ្ូ ចជារាក់បុព្វលាន រាក់ណដ្េររូវបង់មុៃ ៃិងរាក់សងរណដ្េររូវបង់។ សគអាចសៅ
“ជាំៃួយបណៃថ ម” ាៃមា៉ោ ងសទៀរថា “ការឧបរថ មភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប” ឬ “LIS”។
ពាកយគៃៃ ឹេះសផ្សងសទៀរ ៃិងៃិយមៃ័យរបស់ពាកយទ ាំងសនេះមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃសសៀសៅណែនាំសមាជិក។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងកណៃៃ ងទ ាំងសៃេះ៖



បញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង របស់គសរមាង។

o សយើងសៅថា “បញ្ជ ីឱសង” ។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកថា៖
– គសរមាងចាំណាយសេើឱសងរបសនទណា
– ឱសងៃីមួយៗសថ ិរកនុងថានក់ណាមួ យកនុងចាំសណាម 3 ថានក់
– ថាសរើមាៃណដ្ៃកាំែរ់ណាមួ យសេើឱសងឬអ្រ់
o របសិៃសបើអ្នកររូវការចាប់ងរចមៃ ងបញ្ជ ីឱសង សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
អ្ន កក៏អាចរកស ើញបញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងផ្ងណដ្រតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.nhpri.org/INTEGRITY។
បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរមាៃបចចុបបៃន ភាព្ងម ីបាំផ្ុរ។



ជាំព្ូកទី 5 នៃសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

o ជាំព្ូកទី 5
រាប់ព្ី វ ិធ្ីទទួ េឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសរមាប់សអ្ន កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតា
មរយៈគសរមាង។

o វារ ួមមាៃវ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត តាម។
វាក៏រាប់ផ្ងណដ្រថាសរើឱសងរបសនទណាណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងសៅកនុងគសរមាងរប
ស់សយើង។



បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរបស់គសរមាង។

o កនុងករែីភាគសរចើៃ អ្ន កររូវសរបើឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញ
សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក។
ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញគឺជាឱសងសាថៃណដ្េាៃយេ់រព្មសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងរបស់សយើ
ង។

o បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ មាៃបញ្ជ ីឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ។
អ្ន កអាចអាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីឱសងកនុងបណា
ត ញកនុងជាំព្ូកទី 5។
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

A. ការពនយល់ពីអ្តែ ប្របោជន៍ (Explanation of Benefits, EOB)
គសរមាងរបស់សយើងបៃត តាមោៃឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ សយើងបៃត តាមោៃនងៃ ចាំណាយព្ីររបសនទ៖



ការច្បំណាយបច្បញពីបហាប របស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្ន ក
ឬអ្ន កសផ្សងតាងនមឱយអ្ន កបង់នងៃ សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



ថ្ងែច្បំណាយឱសងសរុររបស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្ន ក
ឬអ្ន កសផ្សងតាងនមឱយអ្ន កបង់នងៃ សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
បូ ករ ួមៃឹងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េគសរមាងចាំណាយ។

សៅសព្េអ្ន កទទួ េឱសងតាមសវជជ បញ្ជជតាមរយៈគសរមាងសៃេះ
សយើងសផ្ញើជូៃអ្ន កៃូ វសសចកដ ីសសងខ បមួ យណដ្េសៅថាការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍។ សយើងសៅការ់ថា EOB។
EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីឱសងណដ្េអ្ន កសរបើ EOB រ ួមមាៃ៖



ព័ត៌មានសប្មារ់ន្ែ។ សសចកដ ីសសងខ បរាប់អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណាណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ។
វាបងាាញព្ីនងៃ ចាំណាយសេើឱសងសរុប អ្វ ីណដ្េគសរមាងាៃចាំណាយ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន ក
ៃិងអ្ន កសផ្សងសទៀរចាំណាយសរមាប់អ្នកាៃចាំណាយ។



ព័ត៌មានអ្ំពីតថ្មែ ឱសង។ សៃេះគឺជារមៃ សរុបនៃឱសង ៃិងការផ្លៃស់បដ ូរភាគរយសៅកនុង
រនមៃ ឱសងចាប់តាាំងព្ីការបាំសព្ញសេើកដ្ាំបូង។



ជបប្មើសមានតថ្មែ ទរជាង។ សៅសព្េណដ្េមាៃ រនមៃ ទ ាំងសៃេះៃឹងបងាាញសៅកនុង
សសចកដ ីសសងខ បសៅសរកាមឱសងបចចុបបៃន របស់អ្នក។ អ្ន កអាចព្ិសរាេះជាមួ យអ្ន កជាវរបស់អ្នក
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មាៃ។

សយើងផ្ត េ់ជូៃៃូ វការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងសរកាម Medicare។



រាក់ណដ្េាៃទូ ទរ់សេើឱសងទ ាំងសៃេះៃឹងមិៃរប់បញ្ចេ
ូ កនុងនងៃ ចាំណាយសចញព្ីសហាស ៉ោ សរុប
របស់អ្នកសទ។



សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណាមួ យណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ាប់រង សូ មសមើេបញ្ជ ីថាន។ាំ

B. វ ិធ្ីតាមានថ្ងែច្បំណាយឱសងររស់អ្នក
សដ្ើមបីតាមោៃនងៃ ចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក ៃិងរាក់ណដ្េអ្ន កចាំណាយ
សយើងសរបើកាំែរ់រតាណដ្េសយើងទទួ េាៃព្ីអ្នក ៃិងព្ីឱសងសាថៃរបស់អ្នក។
សៃេះជាវ ិធ្ីណដ្េអ្ន កអាចជួ យសយើង៖

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

1. បប្រើរ័ណណសមាាល់សមាជិកររស់អ្នក។
បងាាញប័ែណសមាគេ់សមាជិករបស់អ្នករេ់សព្េណដ្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជ។
ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងជួ យឱយសយើងដ្ឹងថាសរើសវជជ បញ្ជជណាណដ្េអ្ន កបាំសព្ញ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់។
2. សូមប្ាកែថាបយើងមានព័ត៍មានន្ែលបយើងប្តូវការ។
ផ្ត េ់ឱយសយើងៃូ វចាប់ចមៃ ងនៃវ ិកយ យបររសរមាប់ឱសងណដ្េអ្ន កាៃចាំណាយ។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្ន កវ ិញចាំសពាេះនងៃ ចាំណាយឱសងសនេះ។
សៃេះជាសព្េខៃ េះណដ្េអ្ន កគួ រផ្ត េ់ឱយសយើងៃូ វចាប់ចមៃ ងនៃវ ិកយ យបរររបស់អ្នក៖



សៅសព្េអ្ន កទិញឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងសៅតាមឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញកនុងរនមៃ ព្ិ
សសស ឬសរបើប័ែណបញ្ចុេះរនមៃ ណដ្េមិៃណមៃជាណផ្ន កនៃអ្រថ របសយាជៃ៍របស់គសរមាងរបស់សយើង



សៅសព្េណដ្េអ្ន កចាំណាយរាក់សងរណដ្េររូវបង់សេើឱសងណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសរកាមកមម វ ិធ្ីជាំ
ៃួ យអ្ន កជាំងឺរបស់រក ុមហុៃផ្េិរឱសង



សៅសព្េអ្ន កទិញឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសៅឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញ



សៅសព្េអ្ន កបង់នងៃ សព្ញសរមាប់ឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្ន ក វ ិញចាំសពាេះនងៃ ចាំណាយឱសងសនេះ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7។
3. សូមប្ញើមកបយើងនូ វព័ត៌មានអ្ំពីប្ាក់ន្ែលអ្ន កប្េងទូ ទត់ឱយអ្ន ក។
ការទូ ទរ់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយបុគគេ
ៃិងសាថប័ៃជាក់លាក់មួយចាំៃួៃក៏រប់បញ្ចេ
ូ កនុងការចាំណាយសចញព្ីសហាស ៉ោ របស់អ្នកណដ្រ។
ឧទហរែ៍ ការទូ ទរ់រាក់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយកមម វ ិធ្ីជាំៃួយណផ្ន កឱសងសាថៃរដ្ឋ
កមម វ ិធ្ីជាំៃួយឱសង AIDS សសវាសុខភាព្ឥណា
ឌ
ៃិងសបប
ុ រសធ្ម៌ភាគសរចើៃរប់បញ្ចេ
ូ កនុងការចាំណាយសចញព្ីសហាស ៉ោ របស់អ្នក។
4. ពិនិតយបមើល EOBs ន្ែលបយើងប្ញើមកអ្ន ក។
សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃ EOB សៅកនុងសាំបុររ សូ មរាកដ្ថាការព្ៃយេ់សនេះមាៃេកខ ែៈសព្ញសេញ
ៃិងររឹមររូវ។ របសិៃសបើអ្នកគិរថាមាៃអ្វ ីខុស ឬារ់ ឬសបើអ្នកមាៃសាំែួរណាមួ យ
សូ មទូ រសព្ទ មកណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។
អ្ន កមាៃជសរមើសកនុងការទទួ េាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ Part D
របស់អ្នកតាមរបព្័ៃធសអ្ឡិចររូៃិក។ វាផ្ត េ់ៃូវព្័រ៌មាៃដ្ូ ចាន
ៃិងកនុងទរមង់ដ្ូចានៃឹងការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ជារកោសណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅនងៃ សៃេះ។
សដ្ើមបីចាប់សផ្ត ើមទទួ េាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍តាមរបព្័ៃធសអ្ឡិចររូៃិក
សូ មចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.caremark.com សដ្ើមបីចុេះស្មេះ។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ
សៅសព្េអ្ន កមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមូវឱយសបើកសមើេ។ ររូវរកទទុក EOBs
ទ ាំងសៃេះ។ រាយការែ៍ទ ាំងសៃេះគឺជាកាំែរ់រតាសាំខាៃ់នៃការចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

C. អ្ន កមិនច្បំណាយអ្ា ីសប្មារ់ការ្ាត្
់ ាង់ឱសងរយៈបពលមួ យន្ែ ឬរយៈបពលន្វង
ជាមួ យៃឹង Neighborhood INTEGRITY
អ្ន កមិៃចាំណាយរាក់អ្វីទ ាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង
ដ្របណាអ្ន កសធ្វ ើតាមវ ិធាៃរបស់គសរមាង។

C1.ថានក់ថ្នគបប្មាង
ថានក់ថានគ
ាំ ឺជារក ុមឱសងកនុងបញ្ជ ីឱសង។
ឱសងទ ាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកនុងថានក់មួយកនុងចាំសណាម ថានក់ទ ាំង 3 ។
អ្ន កមិៃមាៃរាក់សងរណដ្េររូវបង់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ
ៃិងឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជសៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់ Neighborhood INTEGRITY។ សដ្ើមបីរក
សមើេថានក់សរមាប់ឱសងរបអ្ន ក អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងាៃ។



ឱសងថានក់ទី 1 គឺជាឱសងទូ សៅ។



ឱសងថានក់ទី 2 គឺជាឱសងណដ្េមា៉ោកយីសហា។



ឱសងថានក់ទី 3 គឺជាឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ៃិងឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជ (over-the-counter,OTC)
របស់ Medicare.

C2. ជសរមើសឱសងសាថៃរបស់អ្នក
ទឹករាក់ណដ្េអ្ន កចាំណាយសេើឱសងអារស័យសេើថាសរើអ្នកទទួ េឱសងព្ី៖



ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញឬ



ជាឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញ។

កនុងករែីមួយចាំៃួៃ សយើងរ៉ាបរ់ងសេើសវជជ បញ្ជជណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងសធ្វ ើដ្ូសចានេះសៅសព្េណា។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីជសរមើសឱសងសា្សត ទ ាំងសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5
សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះ ៃិងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរបស់គសរមាង។

C3. ការទទួ លានការ្ាត់្ាង់ឱសងរយៈបពលន្វង
ចាំសពាេះឱសងមួ យចាំៃួៃ អ្ន កអាចទទួ េាៃការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង (សៅមា៉ោ ងសទៀរថា “ការផ្គ រ់ផ្គរ់បណៃថ ម”
សៅសព្េអ្ន កបាំសព្ញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងគឺជាការផ្គ រ់ផ្គង់ រហូ រដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ ។
អ្ន កមិៃចាាំាច់ចាំណាយសរមាប់ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងសទ។
សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីទីកណៃៃ ង ៃិង វ ិធ្ីសដ្ើមបីទទួ េាៃការផ្គ រ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 ឬបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

C4. អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវរង់
ការរ ួមច្បំណាយថ្ងែច្បំណាយររស់អ្នក
បៅបពលអ្ន កទទួ លានការ្ាត់្ាង់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជន្ែលទទួ លានការធានរា៉ារ់រងរយៈបពលមួ យន្ែ
ឬរយៈបពលន្វង ពី៖

ការរ ួមច្បំន្ណក
ថ្ងែច្បំណាយ

ឱសងសាែនកនុងរ
ណា
ដ ញ

បសវាកមម រញ្ញជទិ
ញតាមសំរុប្តររ
ស់គបប្មាង

ឱសងសាែនន្ងទំរ
យៈបពលន្វងកនុង
រណា
ដ ញ

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ រដ្េ់ 90
នងៃ

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ រដ្េ់ 90
នងៃ

រហូ រដ្េ់
ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 31 នងៃ

ឱសងសាែនបប្ៅរ
ណា
ដ ញ
រហូ រដ្េ់ការផ្គ រ់ផ្យ
ង់ 30 នងៃ ។
ការធានរ៉ាប់រងររូ
វាៃកាំែរ់ចាំ
សពាេះករែីមួយចាំៃួ
ៃ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់
ជាំព្ូកទី 5 សរមាប់
ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ។

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

ថានក់ថានក់ទី 1
(ឱសងទូ សៅ)
ការរ ួមច្បំន្ណក
ថ្ងែច្បំណាយ
ថានក់ទី 2
(ឱសងមាៃមា៉ោ
កយីសហា)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក

ឱសងសាែនកនុងរ
ណា
ដ ញ

បសវាកមម រញ្ញជទិ
ញតាមសំរុប្តររ
ស់គបប្មាង

ឱសងសាែនន្ងទំរ
យៈបពលន្វងកនុង
រណា
ដ ញ

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ រដ្េ់ 90
នងៃ

ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ រដ្េ់ 90
នងៃ

រហូ រដ្េ់
ការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 31 នងៃ

ការរ ួមច្បំន្ណក
ថ្ងែច្បំណាយ

$0

$0

$0

ឱសងសាែនបប្ៅរ
ណា
ដ ញ
រហូ រដ្េ់ការផ្គ រ់ផ្យ
ង់ 30 នងៃ ។
ការធានរ៉ាប់រងររូ
វាៃកាំែរ់ចាំ
សពាេះករែីមួយចាំៃួ
ៃ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់
ជាំព្ូកទី 5 សរមាប់
ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ។
$0

ថានក់ទី 3
(ឱសងមាៃសវជបញ្ជជ
មិៃណមៃជា
Medicare
ៃិងឱសងាមៃសវជជ ប
ញ្ជជ (over-thecounter durgs, OTC)

សរមាប់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីឱសងសាថៃណាណដ្េអាចផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វការផ្គ រ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង
សូ មសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃរបស់គសរមាង។

D. ការចាក់វា៉ាក់សាំង
គសរមាងរបស់សយើងរ៉ាប់រងសេើការចាក់វា៉ាក់សាាំង Medicare Part D ។
ការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងសរមាប់ការចាក់ថានវា
ាំ ៉ា ក់សាាំង Medicare Part D មាៃព្ីរណផ្ន ក៖
1. ណផ្ន កដ្ាំបូងនៃការធានរ៉ាប់រងគឺសរមាប់នងៃ ចាំណាយសេើវា៉ាក់សាំងបាយែល ួនឯង។
វា៉ាក់សាាំងសៃេះគឺជាឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ។
2. ណផ្ន កទីព្ីរនៃការធានរ៉ាប់រងគឺសរមាប់នងៃ ចាំណាយសេើការចាក់វា៉ាក់សាំងែល់អ្នក។ ឧទហរែ៍
សព្េខៃ េះអ្ន កអាចចាក់វា៉ាក់សាាំងជាថានប
ាំ ងាយរណដ្េអ្ន កផ្ត េ់សសវាផ្ដ េ់ឱយអ្ន ក។

D1. អ្ា ីន្ែលអ្ន កប្តូវែឹងមុនបពលចាក់វា៉ាក់សាំង
សយើងសូ មណែនាំឱយអ្ន កទូ រសព្ទ មកសយើងជាមុៃតាមរយៈណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក
រេ់សព្េណដ្េអ្ន កមាៃគសរមាងទទួ េការចាក់វា៉ាក់សាាំង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំព្ូកទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ
បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក



សយើងអាចរាប់អ្នកព្ីរសបៀបណដ្េការចាក់វា៉ាក់សាាំងរបស់អ្នកររូវាៃរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរប
ស់សយើង។



សយើងអាចរាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបរកទការចាំណាយរបស់អ្នកឲ្យទបសោយសរបើឱសងសាថៃ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ។ ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ
គឺជាឱសងសាថៃននណដ្េាៃយេ់រព្មសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងរបស់សយើង។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ គឹជាអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញគួ រណរសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាង Neighborhood INTEGRITY
សដ្ើមបីធាន អ្ន កមិៃមាៃការចាំណាយសរចើៃសរមាប់វា៉ាកសាាំង Part D។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

145

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 7៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

ជំពូកទី 7៖ ការបសនើសុំឱយបយើងរង់
ិ យរប្តន្ែលអ្ន កានទទួ លសប្មារ់បសវាកមម
វកក
ឬឱសងន្ែលទទួ លានការធានរា៉ារ់រង
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះរាប់អ្នកព្ីរសបៀប ៃិងសព្េណាររូវសផ្ញើវ ិកយ យបររឱយសយើង សដ្ើមបីសសន ើសុាំការទូ ទរ់។
វាក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រព្ី វ ិធ្ីោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចនៃការធានរ៉ាប់រង។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យ
នៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

តារាងមាតិកា
A. ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់នងៃ សសវាកមម ឬឱសងរបស់អ្នក .................................................................... 147
B. ការសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់........................................................................................................................................ 149
C. ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ............................................................................................................................. 150
D. បែដឹងឧទធ រែ៍ ............................................................................................................................................................ 151

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

A. ការបសនើសុំឱយបយើងរង់ថ្ងែបសវាកមម ឬឱសងររស់អ្នក
អ្ន កមិៃគួ រទទួ េ វ ិកយ យបររសរមាប់សសវាកមម កនុងបណា
ត ញ ឬឱសងកនុងបណា
ដ ញសទ។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំររូវណរទូ ទរ់ វ ិកយ យបររព្ីគសរមាងសៃេះសរមាប់សសវាកមម
ៃិងឱសងណដ្េអ្ន កាៃទទួ េរ ួចសហើយ។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានវ ិកក យរប្តសប្មារ់ ការន្ងទំសុែភាពឬឱសង សូមប្ញើវ ិកក យរប្តបនេះមកបយើងែ្ុំ។
សដ្ើមបីសផ្ញើវ ិកយ យបររមកសយើងខ្ុាំ សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 127។



របសិៃសបើសសវាកមម ឬឱសងទ ាំងសៃេះររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសោយផ្លទេ់។



របសិៃសបើសសវាកមម ឬឱសងទ ាំងសៃេះររូវាៃធានរ៉ាប់រង សហើយអ្ន កាៃបង់ វ ិកយ យបរររ ួច
សនេះអ្ន កមាៃសិទធិសបើករាក់ វ ិញ។



របសិៃសបើសសវាកមម ឬឱសងទ ាំងសៃេះមិនររូវាៃធានរ៉ាប់រងសទ សយើងខ្ុាំៃឹងជរមាបសលាកអ្ន ក។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។

សូ មទក់ទងសៅណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររ សហើយអ្ន កមិៃដ្ឹងថាររូវសធ្វ ើដ្ូចសមដ ច សយើងខ្ុាំអាចជួ យាៃ។
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ ាៃផ្ងណដ្រ
របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់សយើងខ្ុាំអ្ាំព្ីសាំសែើសុាំសបើករាក់ណដ្េអ្ន កាៃសផ្ញើមកសយើងខ្ុាំរ ួចសហើយ។
ទ ាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសព្េសវលាណដ្េអ្ន កអាចៃឹងររូវការ
សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ ឬបង់រាក់តាមវ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ៖
1. បពលណាន្ែលអ្ន កទទួ លានការសបស្ត្ាេះរនាន់
ឬការន្ងទំសុែភាពន្ែលប្តូវការជារនាន់ពីអ្នក្ដល់បសវាបប្ៅរណា
ដ ញ
អ្ន កគួ រណរសសន ើសុាំឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសនេះទូ ទរ់ វ ិកយ យបររព្ីគសរមាងសៃេះ។



របសិៃសបើអ្នកបង់រាក់សព្ញសៅសព្េណដ្េអ្ន កទទួ េការណងទ ាំសនេះ
សូ មសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។ សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររ
ៃិងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខ្ុាំ។



អ្ន កអាចៃឹងទទួ េាៃវ ិកយ យបររព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា
ណដ្េសសន ើសុាំឱយបង់រាក់ណដ្េអ្ន កគិរថាអ្ន កមិៃាៃជាំពាក់។ សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររ
ៃិងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខ្ុាំ។

o របសិៃសបើអ្នកផ្ដ េ់សសវាកមម គួរណរទទួ េការបង់រាក់
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសនេះសោយផ្លទេ់។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

o របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃ សសវាកមម សនេះរ ួចសហើយ សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។

2. បៅបពលអ្ន ក្ដល់បសវាកនុងរណា
ដ ញប្ញើវ ិកក យរប្តបៅអ្ន ក
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញររូវណរទូ ទរ់ វ ិកយ យបររព្ីគសរមាងសៃេះជាៃិចច។
សូ មបងាាញបែណសមាគេ់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក
សៅសព្េអ្ន កទទួ េសសវាកមម ឬសវជជ បញ្ជជណាមួ យ។
ការទូ ទរ់ វ ិកយ យបររមិៃររឹមររូវ/មិៃសមរសបសកើរសឡើងសៅសព្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវា (ដ្ូ ចជាសវជជ បែឌិរ
ឬមៃទ ីរសព្ទយ) ទូ ទរ់នងៃ សសវាកមម សេើសព្ីចាំៃួៃនៃការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយកនុងគសរមាងសៃេះព្ីអ្នក។
សូមបៅទូ រសពា បៅន្្នកបសវារបប្មើសមាជិក ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានវ ិកក យរប្តណាមួ យ។



សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទ ាំងរស ុងនងៃ សសវាកមម របស់អ្នក
ដ្ូ សចន េះអ្ន កមិៃមាៃទាំៃួេខុសររូវកនុងការបង់នងៃ ចាំណាយសេើអ្វីទ ាំងអ្ស់។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាមិៃគួ រទូ ទរ់ វ ិកយ យបររសេើនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះព្ីអ្នកសនេះសទ។



រេ់សព្េណដ្េអ្ន កទទួ េ វ ិកយ យបររព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ
សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររសនេះមកសយើងខ្ុាំ។ សយើងខ្ុាំៃឹងទក់ទងសៅអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសនេះសោយផ្លទេ់
រ ួចសោេះរសាយបញ្ជាសនេះ។ សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសនេះ។
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយ
ចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។



របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់តាមវ ិកយ យបររព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញរ ួចសហើយ
សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររ ៃិងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខ្ុាំ។
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ណដ្េាៃធានរបស់អ្នកជូ ៃអ្ន កវ ិញ។

3. បៅបពលអ្ន កបប្រើឱសងសាែនបប្ៅរណា
ដ ញ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ
របសិៃសបើអ្នកសៅឱសងសាថៃសរៅបណា
ត ញ អ្ន កៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ តាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



កនុងករែីរិចរួ ចប៉ោុសណា
ណ េះ
សយើងខ្ុាំៃឹងរ៉ាប់រងនងៃ សបើកឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសៅឱសងសាថៃសរៅបណា
ដ ញ។
សូ មសផ្ញើចាប់ចមៃ ងនៃបងាយៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។



សូ មសមើេសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីឱសងសាថៃសរៅបណា
ដ ញ។

4. បៅបពលអ្ន ករង់ប្ាក់បពញថ្ងែតាមបវជជរញ្ញជ
បាយសារអ្ន កមិនានយករណណសំគល់សមាជិកបៅជាមួ យ
របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកបែណសាំាេ់សមាជិកសៅជាមួ យសទ
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយឱសងសាថៃសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាងសៃេះ
ឬសសន ើសុាំឱយព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការចុេះស្មេះកនុងគសរមាងរបស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង



របសិៃសបើឱសងសាថៃមិៃអាចទទួ េាៃព្័រ៌មាៃណដ្េព្ួ កសគររូវការភាៃមៗសទ
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ តាមសវជជ បញ្ជជសោយខល ួៃអ្ន ក។



សូ មសផ្ញើចាប់ចមៃ ងនៃបងាយៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។

5. បៅបពលអ្ន ករង់ប្ាក់បពញថ្ងែសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ បាយសារវាមិនមានការធានរា៉ារ់រង
អ្ន កអាចៃឹងបង់រាក់សព្ញនងៃ តាមសវជជ បញ្ជជ សោយសារឱសងមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង។



ឱសងអាចៃឹងមិៃមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់គសរមាង
(បញ្ជ ីឱសង) ឬឱសងសនេះអាចមាៃេកខ ខែឌជាក់លាក់ររមូវ
ឬការោក់កាំហិរណដ្េអ្ន កមិៃាៃដ្ឹង
ឬមិៃគិរថាការោក់កាំហិរសនេះគួ រអ្ៃុវរត ចាំសពាេះអ្ន ក។
របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាសបើកឱសងសនេះ អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ ។

o របសិៃសបើអ្នកមិៃបង់រាក់នងៃ ឱសងសនេះសទ
ប៉ោុណៃត គិរថាឱសងសនេះគួ រណរមាៃការធានរ៉ាប់រង
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង (សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9)។

o របសិៃសបើអ្នក ៃិងសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរគិរថាអ្ន កររូវការឱសងភាៃមៗ
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង (សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី
9)។



សូ មសផ្ញើចាប់ចមៃ ងនៃបងាយៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។
កនុងសាថៃភាព្មួ យចាំៃួៃ សយើងខ្ុាំអាចៃឹងររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ មព្ីសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ សដ្ើមបីបង់រាក់នងៃ ឱសងជូ ៃអ្ន កវ ិញ។

សៅសព្េអ្ន កសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់ សយើងខ្ុាំៃឹងព្ិៃិរយសមើេសាំសែើរបស់អ្នក
រ ួចសសរមចថាសរើគួរធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬឱសងសនេះឬអ្រ់។ សគសៅការសសរមចសៃេះថា
“ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រ”។ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាគួ រមាៃការធានរ៉ាប់រង សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់នងៃ
សសវាកមម ឬឱសងសនេះ។ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក
អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំាៃ។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9។

B. ការប្ញើសំបណើសុំបរើកប្ាក់
សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររ ៃិងឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខ្ុាំ។
ឯកសារនសតុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់អាចជាចាប់ចមៃ ងនៃមូ េបបទៃបររ (ណសក) ណដ្េអ្ន កាៃសរសសរ
ឬបងាយៃ់នដ្ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា។ វាជាការប្របសើរ ប្រសិនបរើអ្នកងតច្បមែ ង វ ិកក យរប្ត
និងរ្កន់ថ្ែររស់អ្នកទុកជាឯកសារបោង។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំជាំៃួយព្ីអ្នករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក។
សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមម បវជជសាស្តសត និងររ ិកាខរបវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical
Equipment, DME)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

សូ មសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នកតាមសាំបុររ សោយភាជប់មកជាមួ យវ ិកយ យបររ
ឬបងាយៃ់នដ្មកសយើងខ្ុាំតាមអាសយោឋៃសៃេះ៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Member Services
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមម សុែភាពអាករបកិ រ ិោ (Behavioral health services)
Optum®
PO Box 30760
Salt Lake City, UT 84130-0760
ន្្នក D៖ សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែឱសងតាមបវជជរញ្ញជ
CVS Caremark®
PO BOX 52066
Phoenix, AZ 85072-2066
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាៃ់គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំាៃផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់។
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាៃ់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង 711
ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ - សុរក ៃិងសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។
សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។

C. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង
បៅបពលបយើងែ្ុំទទួ លានសំបណើសុំបរើកប្ាក់ររស់អ្នក បយើងែ្ុំនឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង។
សៃេះមាៃៃ័យថា សយើងខ្ុាំៃឹងសសរមចថាសរើឱសង
ឬការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងសៃេះឬអ្រ់។
សយើងខ្ុាំក៏ៃឹងសសរមចផ្ងណដ្រសេើចាំៃួៃទឹករាក់ (របសិៃសបើមាៃ) ណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់នងៃ ឱសង
ៃិងការណងទ ាំសុខភាព្។



សយើងខ្ុាំៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក របសិៃសបើសយើងខ្ុាំររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ មព្ីអ្នក។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាឱសង ឬការណងទ ាំសុខភាព្ររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សហើយអ្ន កាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសទៀរសនេះ
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ នងៃ ធានរ៉ាប់រង។ របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃ ឱសង
ឬសសវាកមម សនេះរ ួចសហើយ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើមូេបបទៃបររតាមសាំបុររសៅអ្ន ក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រង

របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬឱសងសៅសឡើយសទ
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសោយផ្លទេ់។
ជាំព្ូកទី 3 ព្ៃយេ់អ្ាំព្ី វ ិធាៃសដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម របស់អ្នក។ ជាំព្ូកទី 5
ព្ៃយេ់អ្ាំព្ី វ ិធាៃសដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក D នៃគសរមាង Medicare
របស់អ្នក។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាមិៃបង់រាក់នងៃ ឱសង ឬសសវាកមម សទ
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុនៃការសសរមចថាមិៃបង់រាក់សៃេះសៅអ្ន
ក។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសិទធិកនុងការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។



សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9។

D. រណដឹងឧទធ រណ៍
របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងាៃរបរព្ឹរតកាំហុសណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក
សនេះអ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចចិរតាៃ។ សគសៅការសធ្វ ើណបបសៃេះថាការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
អ្ន កក៏អាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ាៃផ្ងណដ្រ
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបសៅៃឹងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខ្ុាំបង់ជូៃ។
ដ្ាំសែើរការបដ ឹងឧទធ រែ៍គឺជាដ្ាំសែើរការផ្ល វូ ការណដ្េមាៃៃីរិ វ ិធ្ីេមអ ិរ ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទផ្ុរកាំែរ់សាំខាៃ់ៗ។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក E3។



របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីការសបើករាក់នងៃ សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្វ ិញ
សូ មសមើេទាំព្័រទី 150។



របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីការសបើករាក់នងៃ ឱសងវ ិញ សូ មសមើេទាំព្័រទី 161។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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ជំពូកទី 8៖ សិទធិ និងទំនួលែុសប្តូវររស់អ្នក
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
សយើងខ្ុាំររូវណរសារព្សិទធិរបស់អ្នក។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃ
សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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?
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A. សិទធិររស់អ្នកកនុងការទទួ លានព័ត៌មានតាមរបរៀរន្ែលរំបពញតាមតប្មូវការររស់អ្នក
We must tell you about the plan’s benefits and your rights in a way that you can understand. We
must tell you about your rights each year that you are in our plan.




To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has
people who can answer questions in different languages.
Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats such as
large print, braille, or audio.
Our plan can also give you materials in Spanish, Portuguese, and Khmer/Cambodian. You
can ask to get this document and future materials in your preferred language and/or alternate
format by calling Member Services. This is called a “standing request”. Member Services will
document your standing request in your member record so that you can receive materials
now and in the future in your preferred language and/or format. You can change or delete
your standing request at any time by calling Member Services.

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a
disability and you want to file a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You
can call 24 hours a day, 7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. To file a complaint
with Rhode Island Medicaid, contact the Rhode Island Department of Human Services (DHS) office
at 1-855-697-4347 (TTY 711). You may also go to your local DHS office for in-person assistance.
Call 1-855-697-4347 (TTY 711) to find the nearest DHS office to you.
Tenemos la obligación de informarle acerca de los beneficios del plan y sus derechos como
miembro de una manera fácil de entender. Debemos informarle de sus derechos cada año que
usted esté en nuestro plan.




Llame a Member Services para obtener información que sea fácil de entender. Nuestro plan
tiene personas que pueden responder preguntas en distintos idiomas.
Nuestro plan también puede proporcionarle materiales en español, portugués u otros
idiomas que no sean inglés, y en formatos como letra grande, braille o audio.
Puede llamar a Member Services para pedir que nuestro plan le proporcione todos los
materiales en español, portugués u otro idioma o formato de su preferencia. Esto se llama
“petición permanente”. Member Services registrará su petición permanente en su expediente
de miembro, para que pueda recibir los materiales en su idioma y formato preferidos a partir
de ese momento. Puede cambiar o eliminar su petición permanente en cualquier momento,
comunicándose con Member Services.

Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) si tiene dificultad para obtener
información de su plan debido a problemas con el idioma o una discapacidad, y quiere presentar
una queja. Puede llamar a cualquier hora y día de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-486-2048. Para presentar una queja de Rhode Island Medicaid, comuníquese con la oficina
del Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island (DHS) al 1-855-697-4347 (TTY 711).

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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También puede visitar la oficina del DHS de su localidad para que le atiendan en persona. Llame al
1-855-697-4347 (TTY 711) para averiguar dónde está ubicada la oficina del DHS más cercana.
Temos a obrigação de o informar sobre os benefícios e os direitos do plano de uma maneira que
você possa entender. Devemos falar sobre os seus direitos a cada ano que você está no nosso
plano.




Para obter mais informações, de uma forma que possa entender, ligue para Member
Services. O nosso plano tem pessoas que podem responder às suas perguntas, em
diferentes idiomas (línguas).
O nosso plano também pode fornecer materiais noutras línguas, além do Inglês, e em
formatos como impressão grande, braile ou áudio. O nosso plano também pode fornecer
materiais em Espanhol e Português.
O nosso plano também pode fornecer materiais em Espanhol e Português. Você pode pedir
para obter este documento e futuros materiais na sua língua preferida e/ou formato
alternativo ao ligar para Member Services. Isto é chamado de “pedido permanente”. Member
Services documentará o seu pedido permanente no seu registo de membro para que possa
receber materiais agora e no futuro no seu idioma e/ou formato preferidos. Você pode alterar
ou eliminar a sua solicitação, a qualquer momento, ao ligar para o Member Services.

Se estiver a ter dificuldades em obter informações sobre o nosso plano devido a problemas de
idioma ou deficiência e deseja fazer uma reclamação, ligue para o Medicare através do número 1800-MEDICARE (1-800-633-4227). Pode ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os utilizadores
TTY devem ligar para o 1-877-486-2048. Para apresentar uma queixa/reclamação com o Medicaid
de Rhode Island, entre em contacto com o escritório do Departamento de Serviços Humanos de
Rhode Island (DHS) através do número de telefone 1-855-697-4347 (TTY 711). Para ter
assistência pessoalmente, também pode ir ao seu escritório local do DHS.
ព្ួ កសយើងររូវណររាប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍នៃគសរមាង ៃិងសិទធិរបស់អ្នកតាមវ ិធ្ីមួយណដ្េអ្ន
កអាចយេ់ាៃ។ ព្ួ កសយើងររូវណររាប់អ្នកអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នកសៅសរៀងរេ់ឆ្នាំណដ្េអ្ន កសថ ិរកនុង
គសរមាងរបស់សយើង។
 សដ្ើមបីទទួ េព្័រ៌មាៃកនុង វ ិធ្ីណដ្េអ្ន កអាចយេ់ាៃសនេះ ទូ រសព្ទ សសវាសមាជិក។
គសរមាងរបស់សយើងមាៃមៃុសសណដ្េអាចស្ៃ ើយសាំែួរជាភាសាសផ្សងៗ។
 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្ត េ់សមាភរៈសអាយអ្ន កជាភាសាសផ្សងព្ីអ្ង់សគៃ ស
ៃិងកនុងទរមង់ជាការសាេះព្ុមពធ្ាំ អ្កសរអ្ន កព្ិការណនន ក ឬជាសសមៃ ង។
 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្ត េ់សមាភរៈសអាយអ្ន កជាភាសាសអ្សាញ ប៉ោទុយហាគេ់
ៃិងភាសាណខម រ/កមពុជាផ្ងណដ្រ។ សលាកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងសមាភរកនុងសព្េអ្នគរ
ជាភាសាណដ្េសលាកអ្ន កចង់ាៃ ៃិង/ឬ ទរមង់សផ្សងសទៀរ
តាមរយៈការសៅទូ រស័ព្ទសៅកាៃ់ណផ្ន កសសវាបសរមើសមាជិក។ សៃេះររូវាៃសគសៅថា
“ការសសន ើសុាំណដ្េមិៃទៃ់ាៃស្ៃ ើយរប”។
សសវាបសរមើសមាជិកៃឹងចងរកងជាឯកសារការសសន ើសុាំអ្ចិន្ៃត យ៍របស់អ្នកសៅកនុងកាំែរ់រតាឯកសារស
មាជិក ដ្ូ សចន េះសលាកអ្ន កអាចទទួ េាៃ ឯកសារសព្េឥឡូវសៃេះាៃ
សហើយៃិងសៅសព្េអ្នគរជាភាសា ៃិង/ឬជាទរមង់ណដ្េសលាកអ្ន កចង់ាៃ។
អ្ន កអាចផ្លៃស់បតរឬេុ
ូ
បសចាេសាំសែើរណដ្េមិៃទៃ់ស្ៃ ើយរបរបស់អ្នកសៅសព្េណាក៏ាៃសោយ
ទូ រស័ព្ទសៅណផ្ន កសសវាកមម សមាជិក។
របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជាទទួ េព្័រ៌មាៃព្ីគសរមាងរបស់ព្ួកសយើងសោយសារបញ្ជាភាសា ឬព្ិការភាព្សនេះ
សហើយអ្ន កចង់ោក់បែតឹងឧទធ រហ៍ សូ មទូ រសព្ទ មក Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-6334227)។ អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មក 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY អាចទូ រស័ព្ទ
សៅកាៃ់សេខ 1-877-486-2048។ សដ្ើមបីោក់ពាកយបែតឹងជាមួ យ Rhode Island Medicaid
សូ មទក់ទងសៅការ ិយាេ័យនយកោឋៃនៃសសវាកមម មៃុសសជារិ (Department of Human Services, DHS)
Rhode Island តាមសេខ 1-855-697-4347 (TTY 711)។ អ្ន កក៏អាចសៅកាៃ់កា រ ិយាេ័យ DHS

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

កនុងរាំបៃ់របស់អ្នកសរមាប់ជាំៃួយសោយផ្លទេ់។ ទូ រសព្ទ សៅកាៃ់ 1-855-697-4347 (TTY 711)
សដ្ើមបីណសវ ងរកការ ិយាេ័យ DHS ណដ្េជិរអ្ន កបាំផ្ុរ។

B. ទំនួលែុសប្តូវររស់បយើងែ្ុំកនុងការធានឱយានថា អ្ន កមានលទធ ភាពទទួ លានឱសង
និងបសវាកមម ន្ែលមានការធានរា៉ារ់រងកនុងបពលសមប្សរ
កនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ៖

o អ្ន កមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទឋ
ាំ ម (primary care provider, PCP)
សៅកនុងបណា
ដ ញរបស់គសរមាង។
អ្ន កផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញគឺជាអ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្។
អ្ន កអាចរកសមើេព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើសអ្ន កផ្ដ េ់សសវា PCP ៃកនុងជាំព្ូកទី 3 ។

o សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក ឬព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
ៃិងឱសងសាថៃ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណាខៃ េះកាំព្ុងទទួ េយកអ្ន កជាំងឺងមី។



សយើងខ្ុាំមិៃររមូវឱយមាៃការណែនាំបៃត សនេះសទ។



អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ
ញកនុងរយៈសព្េសមរសប។

o សិទធិសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងសិទធិកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម កនុងសព្េសមរសបព្ីអ្នកឯកសទសផ្
ងណដ្រ។

o របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចទទួ េាៃសសវាកនុងរយៈសព្េសមរសប
សយើងររូវណរបង់នងៃ សរមាប់ការណងទ ាំណដ្េផ្ដ េ់សោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញ។



អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម សស្ងាគេះបនទៃ់
ឬការណងទ ាំណដ្េររូវការជាបនទៃ់សោយមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ។



អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការសបើកឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសៅឱសងសាថៃកនុងបណា
ត ញណាមួ យក៏ាៃ
របស់សយើងខ្ុាំសោយាមៃការព្ៃារសព្េយូរសឡើយ។



អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការដ្ឹងថា សព្េណាសទើបអ្ន កអាចសរបើអ្នកផ្ដ េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញាៃ។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 ។

ជាំព្ូកទី 9 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្ន កមិៃកាំព្ុងទទួ េាៃឱសង
ឬសសវាកមម កនុងរយៈសព្េសមរសបសទ។ ជាំព្ូកទី 9 ក៏សរៀបរប់ផ្ងណដ្រអ្ាំព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំាៃបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការធានរ៉ាប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមម របស់អ្នក
សហើយអ្ន កមិៃយេ់រសបចាំសពាេះការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ។

C. ទំនួលែុសប្តូវររស់បយើងែ្ុំកនុងការការ

រព័តមា
៌ នអ្ំពីសែ
ុ ភាពផ្ទាល់ែល ួនររស់អ្នក (PHI)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

សយើងខ្ុាំការពារព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្ផ្លទេ់ខល ួៃរបស់អ្នក (personal health information, PHI)
តាមការររមូវសោយចាប់រដ្ឋ ៃិងសហព្័ៃធ។
PHI របស់អ្នករ ួមបញ្ចេ
ូ ព្័រ៌មាៃណដ្េអ្ន កាៃផ្ដ េ់ឱយសយើងខ្ុាំ សៅសព្េអ្ន កចុេះស្មេះកនុងគសរមាងសៃេះ។
វាក៏រ ួមបញ្ចេ
ូ កាំែរ់រតាសវជជ សា្សត រព្មទ ាំងព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្ ៃិងសវជជ សា្សត សផ្សងសទៀររបស់អ្នកផ្ងណដ្រ។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃព្័រ៌មាៃ ៃិងរគប់រគងរសបៀបសរបើរាស់ PHI របស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំផ្ដេ់សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរដ្េ់អ្នក ណដ្េសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិទ ាំងសៃេះ។
សគសៅសសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះថា “សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្ៃុវរត ណផ្ន កឯកជៃភាព្”។
សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះក៏ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េសយើងខ្ុាំការពារឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។

C1. របរៀរន្ែលបយើងែ្ុំការ

រ PHI ររស់អ្នក

សយើងខ្ុាំសធ្វ ើឱយរាកដ្ថា ជៃណដ្េាមៃសិទធិៃឹងមិៃអាចសមើេ ឬផ្លៃស់បតរកាំ
ូ ែរ់រតារបស់អ្នកាៃសឡើយ។
កនុងសាថៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្របស់អ្នកឱយអ្ន កណាណដ្េមិៃផ្ដ េ់ការណងទ ាំ
ឬមិៃបង់រាក់នងៃ ណងទ ាំរបស់អ្នកសទ។ របសិៃសបើផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃ
សយើងខ្ុាំររូវមាៃការអ្ៃុញ្ជារជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរព្ីអ្នកជាមុៃ។
ការអ្ៃុញ្ជារជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរអាចផ្ដ េ់សោយអ្ន ក
ឬសោយៃរណាមានក់ណដ្េមាៃសិទធិរសបចាប់កនុងការសសរមចចិរតជាំៃួសអ្ន ក។
មាៃករែីមួយចាំៃួៃណដ្េសយើងខ្ុាំមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជារជាលាយេកខ ែ៍អ្កសររបស់អ្នកជាមុៃ។
ករែីសេើកណេងទ ាំងសៃេះររូវាៃអ្ៃុញ្ជារ ឬររមូវសោយចាប់។

 សយើងខ្ុាំររូវាៃររមូវឱយបសញ្ច ញ PHI
សៅឱយទីភានក់ងាររោឋនិាេណដ្េកាំព្ុងររួ រព្ិៃិរយគុែភាព្នៃការណងទ ាំរបស់សយើងខ្ុាំ។

 សយើងខ្ុាំររូវាៃររមូវឱយផ្ដ េ់ PHI របស់អ្នកសៅឱយគសរមាង Medicare។ របសិៃសបើគសរមាង
យគសរមាង Medicare បសញ្ច ញ PHI របស់អ្នកសរមាប់ការរសាវរជាវ ឬការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរ
សកមម ភាព្សនេះៃឹងសធ្វ ើសឡើងរសបតាមចាប់សហព្័ៃធ។

 សយើងខ្ុាំររូវាៃររមូវឱយរយការែ៍ព្័រ៌មាៃសវជជ សា្សត ជាេកខ ែៈអ្នមិកសៅកនុងមូ េោឋៃទិៃន
ៃ័យអ្ាំព្ីការទមទរសាំែងព្ីអ្នកទូ ទរ់សាំែងទ ាំងអ្ស់ (Rhode Island All Payer Claims
Database,APCD) នៃរដ្ឋ Rhode Island, HeathFacts RI ព្ីការសរបើរាស់ការណងទ ាំសុខភាព្
ៃិងចាំណាយរបស់សមាជិក។ ព្័រ៌មាៃផ្លទេ់ខល ួៃ ដ្ូ ចជាស្មេះ សេខរបបសៃត ិសុខសងគ ម
អាសយោឋៃ នងៃ ណខឆ្នាំកាំសែើរ ៃិងសេខបែណសមាគេ់សមាជិកគសរមាង Neighborhood
INTEGRITY របស់អ្នកមិៃររូវាៃរយការែ៍សឡើយ។
របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសមិៃបញ្ចេ
ូ ព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកសទ
អ្ន កអាចដ្កសចញសោយចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.riapcd-optout.com
។របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្កសចញ (opt-out តាមទូ រសព្ទ
សូ មសៅសៅណខសទូ រសព្ទ សរមាប់ផ្ដេ់ជាំៃួយដ្េ់អ្នកសរបើរាស់ធានរ៉ាប់រងសុខភាព្ RI (RI
Health Insurance Consumer Support Line, RI-REACH) តាមរយៈសេខ 1-855-7473224។

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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C2. អ្ន កមានសិទធិកនុងការបមើលកំណត់ប្តាបវជជសាស្តសតររស់អ្នក
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការព្ិៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជ សា្សត របស់អ្នក
ៃិងទទួ េាៃចាប់ចមៃ ងនៃកាំែរ់រតារបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំររូវាៃអ្ៃុញ្ជារឱយគិរនងៃ សសវាព្ីអ្នកសរមាប់ការងរចមៃ ងកាំែរ់រតាសវជជ សា្សត របស់អ្នក។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើបចចុបបៃន ភាព្ ឬណកររមូវសេើកាំែរ់រតាសវជជ សា្សត របស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើដ្ូសចន េះ សយើងខ្ុាំៃឹងសហការជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
សដ្ើមបីសសរមចថាសរើគួរណកណរបឬអ្រ់។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការដ្ឹងថាសរើ PHI របស់អ្នកររូវាៃណចករំ ណេកជាមួ យអ្ន កដ្នទឬអ្រ់
ៃិងណចករំ ណេកសោយរសបៀបណា។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬកដ ីារមភ សផ្សងៗអ្ាំព្ីឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នក
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។

D. ទំនួលែុសប្តូវររស់បយើងែ្ុំកនុងការ្ដល់ឱយអ្ន កនូ វព័ត៌មានអ្ំពីគបប្មាង
អ្ន ក្ដល់បសវាកនុងរណា
ដ ញររស់គបប្មាង និងបសវាកមម ន្ែលមានការធានរា៉ារ់រងររស់អ្នក
កនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃព្័រ៌មាៃព្ីសយើងខ្ុាំ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ សសទ
សយើងខ្ុាំមាៃសសវាកមម បកណរបផ្លទេ់មារ់ឥរគិរនងៃ
សដ្ើមបីស្ៃ ើយរេ់សាំែួរណដ្េអ្ន កអាចមាៃអ្ាំព្ីគសរមាងសុខភាព្របស់សយើងខ្ុាំ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃអ្ន កបកណរបផ្លទេ់មារ់ រាៃ់ណរសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY
711)។ សៃេះជាសសវាកមម ឥរគិរនងៃ ។ គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំក៏អាចផ្ត េ់ខៃឹមសារឱយអ្ន កជាភាសាសអ្សា៉ោញ
ព្័រទុយហាយេ់ ៃិងភាសាណខម រ/កមពុជាផ្ងណដ្រ។ សយើងខ្ុាំក៏អាចផ្ត េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកកនុងទរមង់សាេះព្ុមពអ្កសរធ្ាំ
អ្កសរសាទប ឬជាសាំសឡងផ្ងណដ្រ។
របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីចាំែុចណាមួ យខាងសរកាម សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក៖

 គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ រ ួមមាៃ៖
o ព្័រ៌មាៃហិរញ្ា វរថុ
o រសបៀបណដ្េសមាជិកនៃគសរមាងាៃវាយរនមៃ សេើគសរមាងសៃេះ
o ចាំៃួៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់សមាជិក
o រសបៀបដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងសៃេះ

 អ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃកនុងបណាដញរបស់សយើងខ្ុាំ រ ួមមាៃ៖
o រសបៀបសរជើសសរ ើស ឬផ្លៃស់បដ ូរអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំបឋម
o េកខ ែសមបរត ិរបស់អ្នកផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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o រសបៀបណដ្េសយើងខ្ុាំបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ
o សដ្ើមបីរជាបព្ីបញ្ជ ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃសៅកនុងបណា
ដ ញរបស់គសរមាងសៃេះ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ត េ់សសវា ៃិងឱសងសាថៃ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរបណៃថ មអ្ាំព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា ឬឱសងសាថៃរបស់សយើងខ្ុាំ
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក ឬចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើងខ្ុាំ
www.nhpri.org/INTEGRITY។

 ឱសង ៃិងសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង ៃិងអ្ាំព្ី វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវណរអ្ៃុវរត តាម រ ួមមាៃ៖
o ឱសង ៃិងសសវាកមម ណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងសៃេះ
o ណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសង ៃិងការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក
o វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវណរអ្ៃុវរត តាម សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសង
ៃិងសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង

 មូ េសហរុណដ្េអ្វ ីមួយមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃចាំសពាេះអ្វ ីមួយសនេះ
រ ួមទ ាំងការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំ៖

o

ព្ៃយេ់ជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរអ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េអ្វ ីមួយមិៃររូវាៃធាន

o

ផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ

o

បង់រាក់នងៃ វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ

E. កមម វ ិធ្ីន្កលមអ គុណភាពររស់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY
សយើងខ្ុាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្ន កមាៃេទធ ភាព្ទទួ េាៃការណងទ ាំគុែភាព្ខព ស់។
កមម វ ិធ្ីណកេមអ គុែភាព្របស់សយើងខ្ុាំតាមោៃទិដ្ឋភាព្សាំខាៃ់ៗនៃការណងទ ាំរបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំររួ រព្ិៃិរយសេើគុែភាព្នៃការណងទ ាំ ៃិងសសវាកមម ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃ។ សយើងខ្ុាំខិរខាំជាៃិចច
សដ្ើមបីណកេមអ គុែភាព្។ សយើងខ្ុាំសផ្ញើការរំេឹកសៅសមាជិក
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់សយើងខ្ុាំអ្ាំព្ីវា៉ាក់សាាំងរគ ុៃផ្លដសាយធ្ាំ ការបៃត សៅជួ បរគូសព្ទយ ការសេបឱសងរបស់អ្នក
ការទទួ េទៃអាហារជាំៃួយសុខភាព្ ក៏ដ្ូចជាព្័រ៌មាៃជាក់លាក់អ្ាំព្ីអាការដ្ូ ចជា ជាំងឺហឺរ
ជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម ៃិងជាំងឺសខទយសបេះដ្ូ ង (Heart Failure) ជាសដ្ើម។
សយើងខ្ុាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្ន ក៖


មាៃភាព្ងាយរសួ េកនុងការទទួ េាៃការណងទ ាំណផ្ន កអាកបបកិ រ ិយា
ៃិងសវជជ សា្សត ណដ្េមាៃគុែភាព្



ទទួ េាៃកមម វ ិធ្ីបងាយរសុខភាព្ណដ្េបាំសព្ញតាមររមូវការរបស់អ្នក



ទទួ េាៃជាំៃួយសរមាប់អាការ ឬជាំងឺរុនាំ រ៉ាណដ្េអ្ន កមាៃ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

ទទួ េាៃជាំៃួយ សៅសព្េណដ្េអ្ន កររូវការបាំផ្ុរដ្ូ ចជា បនទប់ព្ីសៅមៃទ ីរសព្ទយ
ឬសៅសព្េណដ្េអ្ន កឈឺជាសដ្ើម



មាៃការសព្ញចិរតខាៃាំងចាំសពាេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងគសរមាងសុខភាព្របស់អ្នក

វ ិធ្ីមួយកនុងចាំសណាមវ ិធ្ីននណដ្េសយើងខ្ុាំវាស់សទង់ព្ីករមិរេអ នៃសសវាកមម គឺតាមរយៈការវាស់សទង់ HEDIS®។
HEDIS មកព្ីពាកយពាកយសព្ញថា សាំែុាំព្័រ៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យអ្ាំព្ីរបសិទធភាព្នៃការណងទស
ាំ ុខភាព្
(Healthcare Effectiveness Data and Information Set )។ ទិៃនៃ័យ HEDIS
ជួ យសយើងខ្ុាំកនុងការតាមោៃអ្វ ីៗដ្ូ ចជា សមាជិករបស់សយើងខ្ុាំសៅជួ បអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំបឋម
សេបឱសងជាំងឺហឺរ ឬររួ រព្ិៃិរយសុខភាព្សាំខាៃ់ៗរបស់ខល ួៃញឹកញប់ករមិរណា។ បណៃថ មព្ីសៃេះ
សយើងខ្ុាំជួបជាមួ យសមាជិក ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
សដ្ើមបីសាដប់មរិសយាបេ់អ្ាំព្ីសកមម ភាព្ណកេមអ គុែភាព្ណដ្េអាចសោេះរសាយកដ ីកងវ េ់របស់សមាជិកាៃ។
សកមម ភាព្
ៃិងកមម វ ិធ្ីណកេមអ គុែភាព្របស់សយើងខ្ុាំររូវាៃររួ រព្ិៃិរយសោយគែៈកមាមធ្ិការទទួ េបៃទុកណផ្ន កកិចចការ
បស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s Clinical Affairs Committee)
ៃិងររូវាៃោក់បញ្ជៃ
ូ សៅរក ុមរបឹកទនយករបស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s Board of
Directors

)។

F. អ្ន ក្ដល់បសវាកនុងរណា
ដ ញមិនអាច្បទូ ទត់ វ ិកក យរប្តពីអ្នកបាយផ្ទាល់

សវជជ បែឌិរ មៃទ ីរសព្ទយ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំមិៃអាចបងខ ាំឱយអ្ន កបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ណដ្េមាៃ
ការធានរ៉ាប់រងាៃសទ។ ព្ួ កសគក៏មិៃអាចគិរនងៃ ព្ីអ្នកាៃណដ្រ
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំបង់រាក់រិចជាងចាំៃួៃណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវាាៃគិរនងៃ ព្ីសយើងខ្ុាំ។
ករែីសេើកណេងណរមួ យប៉ោុសណា
ណ េះចាំសពាេះចាំែុចសៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េាៃសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSS) សហើយគសរមាង Rhode Island
Medicare បញ្ជជក់ថាអ្ន កររូវណរបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island
Medicare។សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ
របសិៃសបើអ្នកផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញព្ាយាមគិរនងៃ ព្ីអ្នកសេើសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 7។

G. សិទធិររស់អ្នកកនុងការែកែល ួនបច្បញពីគបប្មាងបនេះ
ាមៃៃរណាមានក់អាចបងខ ាំឱយអ្ន កបៃត សរបើគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំាៃសទ របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

 អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរព្ីសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
តាមរយៈគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare Advantage។

 អ្ន កអាចទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក D នៃគសរមាង
Medicare ព្ីគសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឬព្ីគសរមាង Medicare Advantage។

 សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 10
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េអ្ន កអាចចូ េរ ួមកនុងគសរមាងអ្រថ របសយាជ
ៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឬគសរមាង Medicare Advantage ងម ី។

 របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ អ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសវាកមម នៃគសរមាង
Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទេ់តាមរយៈនងៃ សសវាសរមាប់សរមាប់សសវាកមម (FFS) របស់គសរមាង
Rhode Island Medicaid Rhode Island Medicaid Fee for Service)
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីនងៃ សសវា FFS របស់គសរមាង Rhode Island Medicaid
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-855-697-4347 ចៃទ -សុរក សមា៉ោង 8:30 រព្ឹក - 3:30 រសសៀេ។

(

H. សិទធិររស់អ្នកកនុងការសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទំសុែភាពររស់អ្នក
H1. សិទធិររស់អ្នកកនុងការែឹងអ្ំពជ
ី បប្មើសពោាលររស់អ្នក
និងសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទំសុែភាពររស់អ្នក
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃព្័រ៌មាៃសព្ញសេញព្ីសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នក សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃសសវាកមម ។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកររូវណរព្ៃយេ់អ្ាំព្ីជាំងឺ
ៃិងជសរមើសព្ាាេរបស់អ្នកតាមរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចយេ់ាៃ។ អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការ៖

 ែឹងពីជបប្មើសររស់អ្នក។
អ្ន កមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំព្ីការព្ាាេរគប់របសនទសរមាប់សាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក
។

 ែឹងពីហានិភ័យ។ អ្ន កមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំព្ីហាៃិន័យណដ្េពាក់ព្័ៃធទ ាំងឡាយ។
សគររូវណររាប់អ្នកជាមុៃ របសិៃសបើសសវាកមម
ឬការព្ាាេណាមួ យគឺជាណផ្ន កនៃការព្ិសសាធ្រសាវ រជាវ (research experiment)។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេសរមាប់ព្ិសសាធ្ៃ៍ (experimental
treatment)។

 សាដរ់បោរល់ទីពីរ។ អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការសៅជួ បអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរ
មុៃសព្េសសរមចចិរតសេើការព្ាាេ។

 និោយថា “បទ”។ អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេណាមួ យ។
សិទធិសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងសិទធិកនុងការចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌេសវជជ សា្សត សផ្សងសទៀរ
សទេះបីជាអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកណែនាំមិៃឱយអ្ន កសធ្វ ើដ្ូសចន េះក៏សោយ។
អ្ន កក៏មាៃសិទធិកនុងការឈប់សេបឱសងផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ
ឬឈប់សេបឱសង អ្ន កៃឹងមិៃររូវាៃដ្កសចញព្ីគសរមាងសឡើយ។ សទេះយា៉ោងណា

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ ឬឈប់សេបឱសង
មាៃៃ័យថាអ្ន កទទួ េខុសររូវទ ាំងរស ុងសេើអ្វីណដ្េសកើរសឡើងចាំសពាេះអ្ន ក។

 បសនើសុំឱយបយើងែ្ុំពនយល់អ្ំពីមូលបហតុន្ែលអ្ន ក្ដល់បសវាានរែិបសធ្មិន្ដល់ការន្ងទំ។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃការព្ៃយេ់ព្ីសយើងខ្ុាំ
របសិៃសបើអ្នកផ្ដ េ់សសវាណាមួ យាៃបដ្ិសសធ្មិៃផ្ដ េ់ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កសជឿជាក់ថាអ្ន កគួ រណរ
ទទួ េាៃ។

 បសនើសុំឱយបយើងែ្ុំធានរា៉ារ់រងបលើថ្ងែឱសង ឬបសវាកមម ន្ែលប្តូវានរែិបសធ្
ឬជាធ្មម តាមិនប្តូវានធានរា៉ារ់រង។ សគសៅចាំែុចសៃេះថា ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។
ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន កទី 5.2 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយគសរមាងសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។

H2. សិទធិររស់អ្នកកនុងការនិោយអ្ំពីអ្ាីន្ែលអ្ន កច្បង់ឱយបធ្ា ើបឡើង
ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាច្បសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទំសុែភាពបាយែល ួនអ្ន កបទ
ជួ ៃកាេ មៃុសសមិៃអាចសធ្វ ើការសសរមចចិរតអ្ាំព្ីសុខភាព្សោយខល ួៃឯងាៃសទ។
មុៃសព្េអ្ន កដ្នទអាចសសរមចចិរតជាំៃួសាៃ អ្ន កអាច៖

 បាំសព្ញទរមប់ណបបបទជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ
បែើមបី្ដល់សិទធិឱយនរណាមានក់បធ្ា ើការសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទំសុែភាពជំនួសអ្ន ក។

 ្ដល់ការន្ណនំជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរែល់អ្នក្ដល់បសវាររស់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កចង់ឱយព្ួ ក
សគចារ់ណចងការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសសរមចចិរតសោយខល ួៃអ្ន កាៃសទ។
ឯកសារផ្ល វូ ចាប់ណដ្េអ្ន កអាចសរបើសរមាប់ផ្ដេ់ការណែនាំរបស់អ្នកររូវាៃសៅថា បណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃ។
បណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃមាៃរបសនទ ៃិងស្មេះខុសៗាន។ ឧទហរែ៍ដ្ូចជា បណា
ដ ណាំ ងទ ាំសុខភាព្
ៃិងសិទធិអ្ាំណាចសមធាវ ើសរមាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ជាសដ្ើម។
អ្ន កមិៃចាាំាច់សរបើបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃក៏ាៃ ប៉ោុណៃត អ្ន កអាចសរបើាៃរបសិៃសបើអ្នកចង់។ សៃេះគឺជាអ្វ ីណដ្េ
ររូវសធ្វ ើ៖

 យកទប្មង់ន្រររទ។ អ្ន កអាចយកទរមង់ណបបបទព្ីអ្នកផ្ត េ់សសវា សមធាវ ើ
ទីភានក់ងារផ្ដ េ់សសវាកមម ណផ្ន កចាប់ ឬបុគគេិកសងគ មកិចចរបស់អ្នក។
សាថប័ៃណដ្េផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកសរបើរាស់អ្ាំព្ី Medicare ឬ Medicaid ដ្ូ ចជា The POINT
ជាសដ្ើមក៏អាចមាៃទរមង់ណបបបទបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃផ្ងណដ្រ។
អ្ន កក៏អាចចូ េសៅកាៃ់សគហទាំព្័រមៃទ ីរសុខានិាេរបស់ Rhode Island
ាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ health.ri.gov/lifestages/death/about/endoflifedecisions/
សដ្ើមបីទទួ េាៃទរមង់ណបបបទសៃេះ។

 រំបពញទប្មង់ន្រររទ រ ួច្បច្បុេះហតែ បលខា។ ទរមង់ណបបបទសៃេះគឺជាឯកសារផ្ល វូ ចាប់។
អ្ន កគួ រណរព្ិចារណារកសមធាវ ើឱយជួ យអ្ន កកនុងការសរៀបចាំទរមង់ណបបបទសៃេះ។

 ្ដល់ច្បារ់ច្បមែ ងែល់អ្នកន្ែលចាំាច្ប់ប្តូវែឹងអ្ំពីទប្មង់ន្រររទបនេះ។
អ្ន កគួ រណរផ្ត េ់ចាប់ចមៃ ងមួ យចាប់នៃទរមង់ណបបបទសៃេះសៅអ្ន កផ្ត េ់សសវារបស់អ្នក។
អ្ន កគួ រណរផ្ដ េ់ចាប់ចមៃ ងមួ យចាប់ផ្ងណដ្រសៅបុគគេណដ្េអ្ន កសរជើសសរ ើសជាអ្ន កសសរមចចិរតជាំ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ៃួ សអ្ន ក។ អ្ន កក៏គួរណរផ្ដ េ់ចាប់ចមៃ ងសៅមិរតន័កតិជិរសន ិទធ ឬសមាជិករគួ សារផ្ងណដ្រ។
ររូវរាកដ្ថារកទទុកមួ យចាប់សៅផ្ទ េះ។

 របសិៃសបើអ្នកសរាងៃឹងសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ
សហើយអ្ន កាៃចុេះហរថ សេខាសេើបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃរ ួចសហើយ
សូមយករណា
ដ ំ បនេះមួ យច្បារ់បៅមនា ីរបពទយ។
មៃទ ីរសព្ទយៃឹងសួ រអ្ន កថាសរើអ្នកាៃចុេះហរថ សេខាសេើទរមង់ណបបបទបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់
ៃិងថាសរើអ្នកមាៃវាជាប់ខល ួៃឬសទ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃចុេះហរថ សេខាសេើទរមង់ណបបបទបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃសទ
មៃទ ីរសព្ទយមាៃទរមង់ណបបបទ សហើយៃឹងសួ រអ្ន កថាសរើអ្នកចង់ចុេះហរថ សេខាសេើទរមង់ណបបបទណាមួ យឬអ្រ់។
សូ មចងចាាំថា វាជាជសរមើសរបស់អ្នកថាររូវបាំសព្ញបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់។

H3. អ្ា ីន្ែលគួ របធ្ា ើ ប្រសិនបរើមិនអ្នុវតត តាមការន្ណនំររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះហរថ សេខាសេើបណា
ដ ណាំ ែនាំទុកជាមុៃ សហើយអ្ន កសជឿជាក់ថាអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
ឬមៃទ ីរសព្ទយមិៃាៃអ្ៃុវរត តាមការណែនាំកនុងបណា
ដ សាំ នេះសទ
អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាសៅមៃទ ីរសុខានិាេនៃរដ្ឋ Rhode Island សោយសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-2225960 (TTY 711 ឬសផ្ញើសាំបុររសៅ៖

)

Department of Health
3 Capitol Hill
Providence, RI 02908

I. សិទធិររស់អ្នកកនុងការាក់រណដឹងតវា៉ា
និងបសនើសុំឱយបយើងែ្ុំពិចារណាបឡើង វ ិញបលើការសបប្មច្បររស់បយើងែ្ុំ
ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន កទី 3 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬកដ ីកងវ េ់អ្ាំព្ីការណងទ ាំ
ឬសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ ឧទហរែ៍
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
ោក់បែដឹងឧទធ រែ៍មកសយើងខ្ុាំសដ្ើមបីបដ ូរការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ឬោក់បែដឹងរវា៉ា។
អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍
ៃិងបែដឹងរវា៉ាណដ្េសមាជិកសផ្សងសទៀរាៃោក់របឆ្ាំងៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃសៃេះ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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I1. អ្ា ីន្ែលគួ របធ្ា ើ
ប្រសិនបរើអ្នកបជឿជាក់ថាកំពុងមានការប្រប្ពឹតតច្បំប េះអ្ន កបាយមិនបសមើភាព
ឬអ្ន កច្បង់ទទួ លានព័ត៌មានរន្នែ មអ្ំពីសិទធិររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាមាៃការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្ន កសោយមិៃសសម ើភាព្
សហើយមិនន្មនជាការសរ ើសសអ្ើងសោយសារមូ េសហរុណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកនុងទាំព្័រទី 195 សទ
ឬអ្ន កចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក អ្ន កអាចទទួ េាៃជាំៃួយសោយសៅទូ រសព្ទ សៅ៖

 សសវាកមម សរមាប់សមាជិក។
 The POINT តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)។ The POINT ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃ
ៃិងការណែនាំបៃត សរមាប់កមម វ ិធ្ី ៃិងសសវាកមម សរមាប់មៃុសសចាស់
មៃុសសសព្ញវ ័យណដ្េមាៃព្ិការភាព្ ៃិងអ្ន កណងទ ាំរបស់ព្ួកសគ។

 Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7
នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើ TTY គួ រណរសៅសៅសេខ 1-877-486-2048។ (អ្ន កក៏អាចអាៃ
ឬទញយក “សិទធិ ៃិងកិចចការពាររបស់ Medicare” ណដ្េរកស ើញសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់
Medicare តាមអាសយោឋៃ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-andProtections.pdf.)

 RIPIN Healthcare Advocate។ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ
ៃិងរសបៀបទក់ទងសាថប័ៃសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក I។

 The Alliance for Better Long Term Care។ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ
ៃិងរសបៀបទក់ទងសាថប័ៃសៃេះ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក J។

 គសរមាង Rhode Island Medicaid តាមរយៈសេខ 1-855-697-4347 អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711

។

J. ទំនួលែុសប្តូវររស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងបនេះ
កនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង អ្ន កមាៃទាំៃួេខុសររូវកនុងការសធ្វ ើកិចចការដ្ូ ចាៃសរៀបរប់ខាងសរកាម។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។

 សូមអានបសៀវបៅន្ណនំសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង
ៃិង វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត តាម សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសង
ៃិងសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង។

o សរមាប់សសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 ៃិងទី 4។
ជាំព្ូកទ ាំងសនេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្វីណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង អ្វ ីណដ្េាមៃការធានរ៉ាប់រង
វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត តាម ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវបង់រាក់។

o

សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 ៃិងទី 6។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

 ប្ារ់បយើងែ្ុំអ្ំពីការធានរា៉ារ់រងបលើឱសងតាមបវជជរញ្ញជ
ឬសុែភាពប្េងបទៀតណដ្េអ្ន កមាៃ។ សយើងខ្ុាំររូវាៃររមូវឱយធានថា
អ្ន កកាំព្ុងសរបើរាស់រគប់ជសរមើសនៃការធានរ៉ាប់រងទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក
សៅសព្េអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំសុខភាព្។ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
របសិៃសបើអ្នកមាៃការធានរ៉ាប់រងសផ្សងសទៀរ។

 ប្ារ់បវជជរណឌិត និងអ្ន ក្ដល់បសវាន្ងទំសុែភាពប្េងបទៀតរបស់អ្នកថា
អ្ន កាៃចុេះស្មេះកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។ បងាាញបែណសមាគេ់សមាជិក
រេ់សព្េណដ្េអ្ន កទទួ េាៃឱសង ឬសសវាកមម ។

 ជួយឱយបវជជរណឌិត
ៃិងអ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដ េ់ៃូវការណងទ ាំដ្៏េអបាំផ្ុរដ្េ់អ្នក។

o ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃណដ្េព្ួ កសគររូវការអ្ាំព្ីអ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នកដ្េ់ព្ួកសគ។
ណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីបញ្ជាសុខភាព្របស់អ្នកឱយាៃសរចើៃតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។
អ្ៃុវរត តាមការណែនាំ ៃិងគសរមាងព្ាាេណដ្េអ្ន ក
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកឯកភាព្ាន។

o ររូវរាកដ្ថាសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំព្ីឱសងទ ាំងអ្ស់ណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសរបើ។
ចាំែុចសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជ វ ើតាមីៃ
ៃិងអាហារបាំប៉ោៃសផ្សងៗ។

o របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ សូ មរាកដ្ថាររូវសាកសួ រ។ សវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកររូវណរព្ៃយេ់អ្ាំព្ីបញ្ជាតាមរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចយ
េ់ាៃ។ របសិៃសបើអ្នកសួ រសាំែួរ សហើយអ្ន កមិៃយេ់អ្ាំព្ីចសមៃ ើយ សូ មសួ រមដ ងសទៀរ។

 គួ របច្បេះគិតពិចារណា។
សយើងខ្ុាំរំព្ឹងថាសមាជិកទ ាំងអ្ស់សចេះសារព្សិទធិរបស់អ្នកជាំងឺសផ្សងសទៀរ។
សយើងខ្ុាំក៏រំព្ឹងផ្ងណដ្រថា អ្ន កសធ្វ ើសកមម ភាព្សោយសារព្សៅកនុងការ ិយាេ័យរបស់សវជជ បែឌិរ
មៃទ ីរសព្ទយ ៃិងការ ិយាេ័យរបស់អ្នកផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នក។

 រង់ប្ាក់បលើអ្ាីន្ែលអ្ន កជំ

ក់។ កនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង
អ្ន កទទួ េខុសររូវសេើការបង់រាក់ទ ាំងសៃេះ៖

o បុព្វលានរ៉ាប់រង (premium) ណផ្ន ក A ៃិងបុព្វលានរ៉ាប់រង (premium) ណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare។ សរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ភាគសរចើៃ
Medicaid បង់រាក់នងៃ បុព្វលានរ៉ាប់រង (premium) ណផ្ន ក A ៃិងបុព្វលានរ៉ាប់រង
(premium) ណផ្ន ក B របស់អ្នក។

o របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃ LTSS អ្ន កអាចៃឹង
ររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម របស់អ្នក។
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា “ការរ ួមចាំណែកចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក

o ប្រសិនបរើអ្នកទទួ លានឱសង ឬបសវាកមម ណាមួ យន្ែលមិនមានការធានរា៉ារ់រងបទ
អ្ន កប្តូវន្តរង់ប្ាក់បពញថ្ងែ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំថាមិៃធានរ៉ាប់រងសេើឱសង
ឬសសវាកមម ណាមួ យសទ សូ មោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី ណផ្ន កទី 5.3
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។

 សូមប្ារ់បយើងែ្ុំ ប្រសិនបរើអ្នករដ ូរទីលំបៅ។ របសិៃសបើអ្នកសរាងបដ ូរទីេាំសៅ
ចាាំាច់ររូវរាប់សយើងខ្ុាំភាៃម។ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។

o ប្រសិនបរើអ្នករដ ូរទីលំបៅបៅបប្ៅតំរន់្ដល់បសវាកមម ររស់បយើងែ្ុំ
អ្ន កមិនអាច្បរនត បៅកនុងគបប្មាងបនេះបទៀតបទ។
មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំប៉ោុសណា
ណ េះណដ្េអាចទទួ េ
ាៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY។ ជាំព្ូកទី 1 ណផ្ន ក D
សរៀបរប់អ្ាំព្ីរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំ។

o សយើងខ្ុាំអាចជួ យឱយអ្ន កដ្ឹងថាសរើអ្នកកាំព្ុងបដ ូរទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់
សយើងខ្ុាំឬអ្រ់។ កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េចុេះស្មេះព្ិសសស អ្ន កអាចបដ ូរសៅគសរមាង Original
Medicare ឬចុេះស្មេះកនុងគសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឬសុខភាព្របស់ Medicare
សៅកនុងទីតាាំងងម ីរបស់អ្នក។

o ទៃទ ឹមៃឹងសនេះ ររូវរាប់ឱយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid
ាៃដ្ឹងអ្ាំព្ីអាសយោឋៃងម ីរបស់អ្នកផ្ងណដ្រ សៅសព្េអ្ន កបដ ូរទីេាំសៅ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 សដ្ើមបីដ្ឹងអ្ាំព្ីសេខទូ រសព្ទ សរមាប់គសរមាង Medicare ៃិង
Medicaid។

o ប្រសិនបរើអ្នករដ ូរទីលំបៅបៅកនុងតំរន់្ដល់បសវាកមម
បយើងែ្ុំបៅន្តចាំាច្ប់ប្តូវែឹងែូ ច្បគន។
សយើងខ្ុាំររូវរកទបចចុបបៃន ភាព្នៃកាំែរ់រតាអ្ាំព្ីសមាជិកភាព្របស់អ្នក
ៃិងដ្ឹងព្ី វ ិធ្ីទក់ទងសៅអ្ន ក។

 របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬកដ ីារមភ សផ្សងៗ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយ។

K. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកសងេ័យថាមានការបាករនែ ំ
អ្ន កជាំនញ ៃិងសាថប័ៃណងទ ាំសុខភាព្ភាគសរចើៃណដ្េផ្ត េ់សសវាកមម គឺមាៃភាព្សសាមេះររង់។ គួ រឱយសសាកសាដយ
របណហេជាមាៃខៃ េះណដ្េមិៃសសាមេះររង់។
របសិៃសបើអ្នកគិរថាសវជជ បែឌិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬឱសងសាថៃសផ្សងសទៀរកាំព្ុងរបរព្ឹរតកាំហុស
សូ មទក់ទងមកសយើងខ្ុាំ។



សូ មសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសសវាកមម សរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood
INTEGRITY ។ សេខទូ រសព្ទ មាៃសៅណផ្ន កខាងសរកាមនៃទាំព្័រសៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក



ឬសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
សរមាប់អ្នកសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅសេខទ ាំងសៃេះសោយឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7
នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។



អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅការ ិយាេ័យសុច រ ិរភាព្របស់គសរមាង Rhode Island Rhode
Island Office of Program Integrity តាមរយៈសេខ 1-401-462-6503
ឬអ្គគ នយកោឋៃសមធាវ ើនៃរដ្ឋ Rhode Island Department of Rhode Island Attorney
General សដ្ើមបីរយការែ៍អ្ាំព្ីការសាកបៃៃ ាំ ការបាំពាៃសេើអ្នកជាំងឺ ឬការសធ្វ សរបណហស
ឬការបៃៃ ាំឱសងកនុងគសរមាង Medicaid តាមរយៈសេខ 1-401-222-2556 ឬ 1-401-274-4400
ext. 2269 ឬ

)

)

(

(



ម្ៃត ីណផ្ន កអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood តាមរយៈសេខ 1-401-427-6799
(TTY 711) ឬ



ណខសទូ រសព្ទ បនទៃ់ណផ្ន កអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s
Compliance Hotline តាមរយៈសេខ 1-888-579-1551

)

។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ជំពូកទី9 ៖ អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា ឬរណដឹងតវា៉ា (ការ
សបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង រណដឹងឧទធ រណ៍ រណដឹងតវា៉ា)
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះមាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ សូ មអាៃជាំព្ូកសៃេះសដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើ៖



អ្ន កមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។



អ្ន កររូវការសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដ្េគសរមាងរបស់អ្នកាៃបញ្ជជក់ថាៃឹងមិៃបង់រាក់ជូៃ។



អ្ន កមិៃយេ់រសបជាមួ យការសសរមចរបស់គសរមាងអ្ាំព្ីការណងទ ាំរបស់អ្នក។



អ្ន កគិរថាសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកបញ្ច ប់ឆ្ប់រហ័សសព្ក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា ឬកដ ីារមា ណាមួ យ
អ្ន កប្តូវអានជំពូកបនេះប្តង់ន្្នកន្ែលប្តូវនឹងសាែនភាពររស់អ្នកានបហើយ។
ជាំព្ូកសៃេះររូវាៃណចកជាណផ្ន កសផ្សងៗាន
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយរកស ើញអ្វ ីណដ្េអ្ន កកាំព្ុងណសវ ងរកាៃយា៉ោងងាយរសួ េ។
ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងរញ្ញា

ក់ព័នធនឹងសុែភាព ឬបសវាកមម និងជំនួយរយៈបពលន្វងររស់អ្នក

អ្ន កគួ រណរទទួ េាៃការណងទ ាំសុខភាព្ ឱសង ៃិងសសវាកមម ក៏ដ្ូចជាជាំៃួយរយៈសព្េណវងណដ្េសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកកាំែរ់ថាមាៃភាព្ចាាំាច់សរមាប់ការណងទ ាំរបស់អ្នក
ណដ្េជាណផ្ន កមួ យនៃគសរមាងណងទ ាំរបស់អ្នក។ ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងមានរញ្ញា
ក់ព័នធនឹងការន្ងទំររស់អ្នក
អ្ន កអាច្បបៅទូ រសពា បៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈបលែ 1-855-747-3224 (TTY 711)
បែើមបីទទួ លានជំនួយ។ ជាំព្ូកសៃេះព្ៃយេ់អ្ាំព្ីជសរមើសសផ្សងានណដ្េអ្ន កមាៃសរមាប់បញ្ជា
ៃិងបែដឹងរវា៉ាខុសៗាន ប៉ោុណៃត អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate ាៃជាៃិចច
សដ្ើមបីជួយណែនាំអ្នកកនុងការសោេះរសាយបញ្ជា។
សដ្ើមបីទទួ េាៃធ្ៃធាៃបណៃថ មសរមាប់សោេះរសាយកដ ីារមភ របស់អ្នក ៃិង វ ិធ្ីទក់ទងសៅព្ួ កសគ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក I សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី RIPIN Healthcare Advocate។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

A. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា
ជាំព្ូកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជាពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង សសវាកមម
ឬការបង់រាក់របស់អ្នក។ គសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ាៃអ្ៃុម័រសេើដ្ាំសែើរការទ ាំងសៃេះ។
ដ្ាំសែើរការៃីមួយៗមាៃសាំែុាំ វ ិធាៃ ៃីរិ វ ិធ្ី ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់ណដ្េអ្ន ក ៃិងសយើងខ្ុាំររូវណរអ្ៃុវរត តាម។

A1. អ្ំពី

កយរបច្បា កបទស្ល វូ ច្បារ់

វ ិធាៃ ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់មួយចាំៃួៃសៅកនុងជាំព្ូកសៃេះមាៃពាកយបសចច កសទសផ្ល វូ ចាប់ណដ្េព្ិាកយេ់។
កនុងចាំសណាមពាកយទ ាំងសៃេះ មាៃពាកយជាសរចើៃណដ្េអាចៃឹងព្ិាកយេ់
ដ្ូ សចន េះសយើងខ្ុាំាៃសរបើពាកយសរមាយជាំៃួសឱយពាកយបសចច កសទសផ្ល វូ ចាប់ជាក់លាក់។
សយើងសរបើពាកយសរសសរការ់ឱយាៃរិចតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។
ឧទហរែ៍ សយើងៃឹងៃិយាយថា៖



“ការោក់ពាកយបែដឹងរវា៉ា” ជាំៃួសឱយពាកយ “ការោក់បែដឹងសារទុកខ”



“ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង” ជាំៃួសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថប័ៃ”
“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើអ្រថ របសយាជៃ៍” “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើហាៃិនយ
័ ”ឬ
“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើការធានរ៉ាប់រង”



“ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង” ជាំៃួសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយ
ណដ្េររូវាៃព្សៃៃ ឿៃដ្ាំសែើរការ”

ការសចេះពាកយបសចច កសទសផ្ល វូ ចាប់ររឹមររូវអាចជួ យអ្ន កឱយរារស័យទក់ទងាៃកាៃ់ណរចាស់លាស់
ដ្ូ សចន េះសហើយសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ពាកយទ ាំងសនេះផ្ងណដ្រ។

B. កន្នែ ងន្ែលប្តូវបៅទូ រសពា បែើមបីទទួ លានជំនួយ
B1. កន្នែ ងសប្មារ់ទទួ លជំនួយ និងព័ត៌មានរន្នែ ម
ជួ ៃកាេអាចមាៃការភាៃ់រចឡាំកនុងការចាប់សផ្ដ ើម ឬអ្ៃុវរត តាមដ្ាំសែើរការសោេះរសាយបញ្ជាណាមួ យ។
វាកាៃ់ណរងាយៃឹងភាៃ់រចឡាំសៅសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមិៃសូ វរសួ េខល ួៃ ឬសខទយកមាៃាំង។ សរៅព្ីសៃេះ
អ្ន ករបណហេជាមិៃមាៃចាំសែេះដ្ឹងណដ្េអ្ន កររូវការ សដ្ើមបីបៃត សៅជាំហាៃបនទប់។
អ្ន កអាច្បទទួ លជំនួយពី RIPIN Healthcare Advocate
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate ាៃជាៃិចច។ RIPIN
Healthcare Advocate គឺជាកមម វ ិធ្ីទទួ េពាកយបែដឹង ៃិងសសុើបអ្សងយ រ ណដ្េអាចស្ៃ ើយសាំែួររបស់អ្នក
ៃិងជួ យអ្ន កឱយយេ់ព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ សដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជារបស់អ្នក។ សូ មសយាងសៅជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក I
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីកមម វ ិធ្ីទទួ េពាកយបែដឹង ៃិងសសុើបអ្សងយ រ។
RIPIN Healthcare Advocate មិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងសយើងខ្ុាំ ឬរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្
ណាមួ យសទ។ ព្ួ កសគអាចជួ យអ្ន កឱយយេ់ថាសរើដ្ាំសែើរការមួ យណាណដ្េររូវសរបើ។ សេខទូ រសព្ទ
សរមាប់ទក់ទងសៅ RIPIN Healthcare Advocate គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711) ។
សសវាកមម ទ ាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន កអាច្បទទួ លានជំនួយពីកមម វ ិធ្ី (State Health Insurance Assistance Program,SHIP) និងកមម វ ិធ្ី
(Medicare-Medicaid Enrollment Supports,MME) Program
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិធ្ីជាំៃួយណផ្ន កធានរ៉ាប់រងសុខភាព្រដ្ឋ (State Health Insurance Assistance
Program,SHIP) របស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រសដ្ើមបីៃិយាយជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់របឹកទរបស់កមម វ ិធ្ី SHIP អ្ាំព្ីកមម វ ិធ្ី
Medicare សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island កមម វ ិធ្ី SHIP ររូវាៃផ្ដ េ់ជូៃសោយការ ិយាេ័យ (Office of Healthy
Aging,OHA)។ កមម វ ិធ្ី SHIP ាៃបែតុេះបណា
ត េអ្ន កផ្ដ េ់របឹកទសៅរគប់រដ្ឋ ទ ាំងអ្ស់ សហើយ
សសវាកមម ននគឺឥរគិរនងៃ ។ សដ្ើមបីៃិយាយជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់របឹកទរបស់កមម វ ិធ្ី SHIP សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ
1-888-884-8721 (TTY 711)។
កមម វ ិធ្ី Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME)
ផ្ដ េ់ជូៃសសវារបឹកទអ្ាំព្ីការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្មួ យទេ់មួយជាមួ យកមម វ ិធ្ី Medicare ៃិង Medicaid។
សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island កមម វ ិធ្ី MME ផ្ដ េ់ជូៃសោយ The POINT។
សដ្ើមបីៃិយាយជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់របឹកទសសវាកមម MME សូ មសៅសៅសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711)
ឬសៅសៅសេខ 2-1-1។
សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2។
ការទទួ លានជំនួយពីពីគបប្មាង Medicare
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare សោយផ្លទេ់ សដ្ើមបីឱយជួ យសោេះរសាយបញ្ជា។
អ្ន កអាចទទួ េាៃជាំៃួយព្ីគសរមាង Medicare តាមព្ីររសបៀបសៃេះ៖

)



សៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7 នងៃ
កនុងមួ យសាតហ៍។ TTY: 1-877-486-2048 ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។



ចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.medicare.gov។

ការទទួ លានជំនួយពីគបប្មាង Medicaid
អ្ន កក៏អាចទទួ េាៃជាំៃួយព្ីគសរមាង Medicaid ាៃផ្ងណដ្រ។
សូ មទក់ទងសៅណខសទូ រសព្ទ ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃរបស់មៃទ ីរសសវាកមម មៃុសសសា្សត នៃរដ្ឋ Rhode Island Rhode Island
Department of Human Services,DHS)
1-855-697-4347 (TTY 711) សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយ
ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង Medicaid។

តាមរយៈលេខ

(

ការទទួ លានជំនួយពីសាែរ័នន្កលមអ គុណភាព (Quality Improvement Organization,QIO) ររស់រែឋ
Rhode Island

មាៃរដ្ឋ Rhode Island មាៃសាថប័ៃមួ យស្មេះ KEPRO។សាថប័ៃសៃេះគឺជារក ុមសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ណដ្េជួ យណកេមអ គុែភាព្ណងទ ាំសមាជិក ណដ្េចូ េរ ួមកនុងគសរមាង
Medicare។ KEPRO មិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY សទ។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-888-319-8452 ព្ីសមា៉ោង 9 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 5 លាៃច
ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង 11 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 3 រសសៀេ រសសៀេសៅនងៃ សសារ៍ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក។ អ្ន កអាចសផ្ញើសារជាសាំសឡងាៃ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ។ អ្ន កសរបើរាស់
TTYសូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-855-843-4776។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការៃិយាយ។
អ្ន កររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូ រសព្ទ ។



សូ មសផ្ញើសាំបុររសៅ៖


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

 សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័ររបស់ KEPRO តាម៖ www.keproqio.com/

C. រញ្ញា

ក់ព័នធនឹងអ្តែ ប្របោជន៍ររស់អ្នក

C1. ការបប្រើប្ាស់ែំបណើរការសប្មារ់ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង និងរណដឹងឧទធ រណ៍
ឬសប្មារ់ាក់រណដឹងតវា៉ា
ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា ឬកដ ីារមា ណាមួ យ
អ្ន កប្តូវអានជំពូកបនេះប្តង់ន្្នកន្ែលប្តូវនឹងសាែនភាពររស់អ្នកានបហើយ។
តារងខាងសរកាមៃឹងជួ យអ្ន កឱយរកស ើញណផ្ន កនៃជាំព្ូកសៃេះ ណដ្េររូវៃឹងបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នក។
បតើរញ្ញា ឬកដ ីារមា ររស់អ្នក

ក់ព័នធនឹងអ្តែ ប្របោជន៍ ឬការធានរា៉ារ់រងឬ?

(ចាំែុចសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងបញ្ជាថាសរើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឬការណងទ ាំសវជជ សា្សត ជាក់លាក់
ររូវាៃធានរ៉ាប់រងឬអ្រ់ ថាសរើវាររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយរសបៀបណា ៃិងបញ្ជាណដ្េ
ពាក់ព្័ៃធៃឹងការបង់រាក់នងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ឬការណងទ ាំសវជជ សា្សត )។
ាន។
បញ្ជារបស់ខ្ុាំគឺអ្ាំព្ី
អ្រថ របសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ាប់រងសនេះសទ។
សូ មសមើេន្្នក D៖
“ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង
និងរណដឹងឧទធ រណ៍” សៅទាំព្រ័ ទី 144

បទ។
បញ្ជារបស់ខ្ុាំមិៃណមៃអ្ាំព្ី
អ្រថ របសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ាប់រងសនេះសទ។
សូ មរំេងសៅន្្នក J៖ “របរៀរាក់រណដឹងតវា៉ា”
សៅទាំព្័រទី 183

D. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង និងរណដឹងឧទធ រណ៍
D1. ទិែឋភាពទូ បៅថ្នការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង និងរណដឹងឧទធ រណ៍
ដ្ាំសែើរការនៃការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ៃិងការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹង
បញ្ជាណដ្េទក់ទងៃឹងអ្រថ របសយាជៃ៍ ៃិងការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក។
វាក៏រ ួមបញ្ចេ
ូ បញ្ជាពាក់ព្័ៃធៃឹងការបង់រាក់ផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

បតើអ្ាីបៅជាការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង?
ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងគឺជាការសសរមចដ្ាំបូងរបស់សយើងខ្ុាំអ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍
ៃិងការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬអ្ាំព្ីចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខ្ុាំៃឹងបង់ដ្េ់នងៃ សសវាកមម សវជជ សា្សត សមាភរ
ឬឱសងរបស់អ្នក។ សយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង សៅរេ់សព្េណដ្េសយើងខ្ុាំសសរមច
ថាសរើអ្វីខៃេះររូវធានរ៉ាប់រងសរមាប់អ្នក ៃិងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខ្ុាំររូវបង់។
របសិៃសបើអ្នក ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើសសវាកមម សមាភរ
ឬឱសងណាមួ យររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ឬ Medicaid ឬអ្រ់ អ្ន កណាមានក់កនុងចាំសណាម
អ្ន កទ ាំងព្ីរអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង មុៃសព្េណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវាអាចផ្ដ េ់សសវាកមម
សមាភរ ឬឱសងសនេះ។

បតើអ្ាីបៅជារណដឹងឧទធ រណ៍?
បែតឹងឧទធ រែ៍គឺជា វ ិធ្ីផ្ល វូ ការនៃការសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយព្ិៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសឡើង វ ិញ
ៃិងផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខ្ុាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ ឧទហរែ៍
សយើងខ្ុាំអាចៃឹងសសរមចថាសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដ្េអ្ន កចង់ាៃមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង
ឬណេងធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ឬ Medicaid សទៀរសហើយ។ របសិៃសបើអ្នក
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសទ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃ។

D2.ការទទួ លានជំនួយ

ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង និងរណដឹងឧទធ រណ៍

បតើែ្ុំអាច្បបៅទូ រសពា ទទួ លានជំនួយពីអ្នកណាែែ េះ
ឬាក់រណដឹងឧទធ រណ៍?

ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង

អ្ន កអាចទទួ េាៃជាំៃួយព្ីអ្នកទ ាំងសៃេះ៖



សៅទូ រសព្ទ សៅបសវាកមម សប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។



សៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយសោយឥរគិរនងៃ ។
RIPIN Healthcare Advocate ជួ យមៃុសសណដ្េាៃចុេះស្មេះកនុងគគសរមាង Medicaid
ពាក់ព្័ៃធៃឹងបញ្ជាទូ ទរ់ វ ិកយ យបររ ឬសសវាកមម ។ សេខទូ រសព្ទ គឺ 1-855-747-3224 (TTY
711 ។

)



សៅទូ រសព្ទ សៅ The POINT សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយសោយឥរគិរនងៃ ។ The POINT
គឺជាសាថប័ៃឯករជយ។ សាថប័ៃសៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។ សេខទូ រសព្ទ គឺ 1401-462-4444 (TTY 711)។



ព្ិភាកទជាមួ យបវជជរណឌិត ឬអ្ន ក្ដល់បសវាប្េងបទៀតររស់អ្នក។ សវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
ឬបែដឹងឧទធ រែ៍ជាំៃួសអ្ន កាៃ។



ព្ិភាកទជាមួ យមិតតភកត ិ ឬសមាជិកប្គួ សាររបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយព្ួ ការ់សធ្វ ើសកមម
ភាព្ជាំៃួសអ្ន ក។ អ្ន កអាចចុចស្មេះបុគគេសផ្សងសទៀរឱយសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន កកនុងនមជា
“រាំណាង” សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ឬសដ្ើមបីោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

173

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

o របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមិរតនកត ិ សាច់ញរិ ឬអ្ន កសផ្សងសទៀរសធ្វ ើជារាំណាងរបស់អ្នក
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក ៃិងសសន ើសុាំទរមង់ណបបទ
“ការណរងតាាំងអ្ន ករាំណាង”។

o អ្ន កក៏អាចទញយកទរមង់ណបបបទសៃេះសោយចូ េសៅកាៃ់
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬ
www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITY-AOR-FormCMS1696-1.pdf ផ្ងណដ្រ។
ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដ េ់សិទធអ្ៃុញ្ជារដ្េ់បុគគេសនេះកនុងការសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន ក។
អ្ន កររូវណរផ្ដ េ់ឱយសយើងខ្ុាំៃូវចាប់ចមៃ ងនៃទរមង់ណបបបទណដ្េាៃចុេះហរថ សេខារ ួច។



អ្ន កក៏មានសិទធិបសនើសុំឱយបមធាវ ើសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន កាៃផ្ងណដ្រ។
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅសមធាវ ើរបស់អ្នកផ្លទេ់ ឬយកស្មេះសមធាវ ើព្ីគែៈសមធាវ ើកនុងរាំបៃ់
ឬសសវាកមម ណដ្េសគណែនាំបៃត ដ្េ់អ្នកសផ្សងសទៀរ។
រក ុមអ្ន កចាប់មួយចាំៃួៃៃឹងផ្ដ េ់សសវាកមម ផ្ល វូ ចាប់ឥរគិរនងៃ ដ្េ់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសមធាវ ើរាំណាងឱយអ្ន ក
អ្ន កៃឹងររូវបាំសព្ញទរមង់ណបបបទនៃការណរងតាាំងអ្ន ករាំណាងសៃេះ។

o សទេះយា៉ោងណា សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
ឬោក់បែដឹងឧទធ រែ៍រគប់របសនទ អ្ន កមិនចាំាច្ប់មានបមធាវ ើក៏ាន។

D3.ការបប្រើន្្នកថ្នជំពូកបនេះ ន្ែលនឹងជួយអ្ន ក
មាៃសាថៃភាព្បួ ៃរបសនទខុសៗានណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ៃិងបែដឹងឧទធ រែ៍។
សាថៃភាព្ៃីមួយៗមាៃវ ិធាៃ ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់ខុសៗាន។ សយើងខ្ុាំព្ុេះណចកជាំព្ូកសៃេះជាណផ្ន កខុសៗាន
សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយរកស ើញ វ ិធាៃណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត តាម។
អ្ន កប្គន់ន្តអានន្្នកន្ែលប្តូវនឹងរញ្ញាររស់អ្នកានបហើយ៖



ន្្នក E បៅទំព័រទី 147 ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជាអ្ាំព្ីសសវាកមម សមាភរ
ៃិងឱសង (ប៉ោុណៃត មិនន្មនឱសងកនុងណផ្ន ក D សនេះសទ)។ ឧទហរែ៍ សូ មសរបើណផ្ន កសៃេះរបសិៃសបើ៖

o អ្ន កមិៃកាំព្ុងទទួ េាៃការណងទ ាំសវជជ សា្សត ណដ្េអ្ន កចង់ាៃ សហើយអ្ន ក
សជឿជាក់ថាគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំផ្ដេ់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសៃេះ។

o សយើងខ្ុាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើសសវាកមម សមាភរ ឬឱសងណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់
អ្ន កចង់ផ្ដេ់ឱយអ្ន ក សហើយអ្ន កសជឿជាក់ថាការណងទ ាំសៃេះគួ រណរមាៃការធានរ៉ាប់រង។

– ច្បំណាំ៖ សូ មសរបើណរណផ្ន ក E ប៉ោុសណា
ណ េះ របសិៃសបើទ ាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងណដ្េ
មាៃសៅកនុងណផ្ន ក D សទ។ ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង
ឬសៅថាបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃ “DP” មិនមានសៅកនុងណផ្ន ក D សទ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក F សៅទាំព្័រទី 161 សដ្ើមបីរជាបព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ឱ
ី សង
កនុងណផ្ន ក D។

o អ្ន កាៃទទួ េសសវាកមម ឬការណងទ ាំសវជជ សា្សត ណដ្េអ្ន កគិរថាគួ រណរមាៃការធានរ៉ាប់រង
ប៉ោុណៃត សយើងខ្ុាំមិៃបង់រាក់សរមាប់ការណងទ ាំសៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

o អ្ន កាៃទទួ េ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬសមាភរសវជជ សា្សត ណដ្េអ្ន ក
ាៃគិរថាមាៃការធានរ៉ាប់រង សហើយអ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញ។

o អ្ន កររូវាៃសគជរមាបថា ការធានរ៉ាប់រងសរមាប់ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កាៃ
ៃិងកាំព្ុងទទួ េៃឹងររូវការ់បៃថ យ ឬបញ្ឈប់ណរមដ ង សហើយអ្ន កមិៃយេ់រសប
ជាមួ យការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ។

– ច្បំណាំ៖
របសិៃសបើការធានរ៉ាប់រងណដ្េៃឹងររូវបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទ ាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ
ការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ការណងទ ាំសៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ ឬ
សសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) សនេះអ្ន កររូវ
អាៃណផ្ន កោច់សោយណឡកនៃជាំព្ូកសៃេះ សោយសារវ ិធាៃព្ិសសសររូវអ្ៃុវរត ចាំសពាេះ
ការណងទ ាំកនុងរបសនទទ ាំងសៃេះ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក G ៃិង H សៅទាំព្័រទី 170 ៃិង
176។



ន្្នក F បៅទំព័រទី 161 ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីឱសងសៅកនុងណផ្ន ក D។ ឧទហរែ៍
សូ មសរបើណផ្ន កសៃេះរបសិៃសបើ៖

o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសេើកណេងកនុងការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងណផ្ន ក D
ណដ្េាមៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំ។

o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសេើកណេងសរមាប់ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែឱសងណដ្េអ្ន កអាចទទួ
េាៃ។

o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េររូវការចាាំាច់មុៃសព្េអ្ៃុម័រ។
o សយើងខ្ុាំមិៃាៃអ្ៃុម័រឱយផ្ត េ់ការសេើកណេងឬយេ់រព្មតាមសាំសែើរបស់អ្នក សហើយអ្ន ក
ឬសវជជ បែឌិររបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរគិរថាសយើងខ្ុាំគួរណរអ្ៃុម័រ។

o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់នងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយ។
(សៃេះជាការសសន ើសុាំឲ្យមាៃការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់)។



ន្្នក G បៅទំព័រទី 170 ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយ
សយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើការសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ
របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកាំព្ុងសរៀបចាំឱយអ្ន កសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។
សូ មសរបើណផ្ន កសៃេះរបសិៃសបើ៖

o អ្ន កកាំព្ុងសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ សហើយគិរថាអ្ន កផ្ដ េ់សសវាាៃសសន ើ
សុាំឱយអ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។



ន្្នក H បៅទំព័រទី 176 ផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកគិរថាការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
ការណងទ ាំសៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ
ៃិងសសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) របស់អ្នកៃឹង
បញ្ច ប់ឆ្ប់រហ័សសព្ក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

175

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាគួ រសរបើណផ្ន កមួ យណា សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ
1-844-812-6896។
របសិៃសបើអ្នកររូវការព្័រ៌មាៃ ឬជាំៃួយសផ្សងសទៀរ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate
តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711

)។

E. រញ្ញាអ្ំពីបសវាកមម សមាារ និងឱសង (មិនន្មនបៅកនុងន្្នក D)
E1. បពលន្ែលប្តូវបប្រើន្្នកបនេះ
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជាពាក់ព្័ៃធៃឹង
អ្រថ របសយាជៃ៍នៃសសវាកមម ណងទ ាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិ រ ិយា ៃិងសសវាសវជជ សា្សត របស់អ្នក។
អ្ន កក៏អាចសរបើណផ្ន កសៃេះសរមាប់បញ្ជាពាក់ព្័ៃធៃឹងឱសងណដ្េមិនមានសៅកនុងកនុងណផ្ន ក D
រ ួមទ ាំងឱសងកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicarere ផ្ងណដ្រ។ ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃ “DP”
មិនមានសៅកនុងណផ្ន ក D សទ។ សូ មសរបើណផ្ន ក F សរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍សេើឱសងកនុងណផ្ន ក D។
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកជួ បសាថៃភាព្
ណាមួ យកនុងចាំសណាមសាថៃភាព្ទ ាំងរាាំខាងសរកាម៖
1. អ្ន កគិរថាសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ណងទ ាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិ រ ិយា
ៃិងសសវាសវជជ សា្សត ណដ្េអ្ន កររូវការ ប៉ោុណៃត មិៃកាំព្ុងទទួ េាៃ។
អ្ា ីន្ែលអ្ន កអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E2 សៅទាំព្័រទី 148 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី
ការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។
2. សយើងខ្ុាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើការណងទ ាំ ណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយ អ្ន ក
សហើយអ្ន កគិរថាសយើងខ្ុាំគួរណរអ្ៃុម័រសនេះសទ។
អ្ា ីន្ែលអ្ន កអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ
ណដ្េមិៃអ្ៃុម័រសេើការណងទ ាំសនេះ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E3 សៅទាំព្័រទី 150
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
3. អ្ន កាៃទទួ េសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអ្ន កគិរថាសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ការធានរ៉ាប់រង
ប៉ោុណៃត សយើងខ្ុាំៃឹងមិៃបង់រាក់ឱយ។
អ្ា ីន្ែលអ្ន កអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ ណដ្េមិៃបង់
រាក់សនេះ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E3 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ី
ការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
4. អ្ន កាៃទទួ េ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអ្ន កាៃគិរថាមាៃការធានរ៉ាប់រង
សហើយអ្ន កចង់ឱយសយើងខ្ុាំសបើករាក់សាំែងនងៃ សសវាកមម ឬសមាភរទ ាំងសនេះជូ ៃអ្ន កវ ិញ។
អ្ា ីន្ែលអ្ន កអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្ន កវ ិញ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក
E5 សៅទាំព្័រទី 159 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

5. សយើងខ្ុាំាៃការ់បៃថ យ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកសរមាប់សសវាកមម ជាក់លាក់មួយចាំៃួៃ
សហើយអ្ន ក មិៃយេ់រសបជាមួ យការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ។
អ្ា ីន្ែលអ្ន កអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ ណដ្េាៃការ់
បៃថ យ ឬបញ្ឈប់សសវាកមម សនេះ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E2 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌
មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើការធានរ៉ាប់រងណដ្េៃឹងររូវបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទ ាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ
ការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ការណងទ ាំសៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ ឬ
សសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) សនេះវ ិធាៃព្ិសសសររូវអ្ៃុវរត ។
សូ មអាៃណផ្ន ក G ឬ H សៅទាំព្័រទី 170 ៃិង 176 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ ម។

E2. ការបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង
របរៀរបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង បែើមបីទទួ លានបសវាកមម ន្ងទំរយៈបពលន្វង
បសវាសុែភាពអាករបកិ រ ិោ និងបសវាបវជជសាស្តសត
សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង សូ មសៅទូ រសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូ រសារមកសយើងខ្ុាំ
ឬរាប់អ្នករាំណាង ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកឱយសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសសរមច។



អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ៖ 1-844-812-6896 TTY: 711
អ្ន កអាចសផ្ញើទូរសារមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ៖ 1-401-459-6023
អ្ន កអាចសផ្ញើសាំបុររមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈអាសយោឋៃ៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attention: Utilization Management
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

បតើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រងប្តូវច្បំណាយបពលរុនមន?
របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកមិៃណមៃសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare សទ
ជាធ្មម តា វាចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ (ទ ាំងនងៃ សធ្វ ើការ ៃិងមិៃសធ្វ ើការ)
បនទប់ព្ីអ្នកាៃសសន ើសុាំ។ របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោងសទ
បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃសាំសែើរបស់អ្នករ ួច។ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14
នងៃ តាមរបរិទិៃសទ (ឬ 72 សមា៉ោងសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare)
អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃ។
ជួ ៃកាេ សយើងខ្ុាំររូវការសព្េសវលាបណៃថ ម សនេះសយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កថា
សយើងខ្ុាំររូវការសព្េសវលារហូ រដ្េ់ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃសទៀរ។
េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររូវការសព្េសវលាបណៃថ ម។
សយើងខ្ុាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុងការផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ
របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare។
បតើែ្ុំអាច្បទទួ លានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រងឆ្រ់រហ័សជាងបនេះានបទ?
ាន។ របសិៃសបើអ្នកររូវការការស្ៃ ើយរបឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះសោយសារបញ្ជាសុខភាព្របស់អ្នក
សូ មសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការ “សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង”។ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំអ្ៃុម័រសេើសាំសែើសនេះ
សយើងខ្ុាំៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង (ឬកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង
សរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare)។
សទេះយា៉ោងណា ជួ ៃកាេសយើងខ្ុាំររូវការសព្េសវលាបណៃថ ម សហើយសយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កថា
សយើងខ្ុាំររូវការសព្េសវលារហូ រដ្េ់ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃសទៀរ។
េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររូវការសព្េសវលាបណៃថ ម។
សយើងខ្ុាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុងការផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ
របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare។
កយច្បារ់សរមាប់ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង” គឺ
“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។
ការបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ារ់រង



របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង
សូ មចាប់សផ្ដ ើមសោយសៅទូ រសព្ទ ឬសផ្ញើទូរសារមកគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំណដ្េអ្ន កចង់ាៃ។



អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711)
ឬសផ្ញើទូរសារតាមរយៈសេខ 1-401-459-6023។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងខ្ុាំ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2
ណផ្ន ក A។



អ្ន កក៏អាចឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំាៃផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ទំងបនេះគឺជា វ ិធានកនុងការបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ារ់រង៖
អ្ន កររូវណរបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវទ ាំងព្ីរខាងសរកាម សដ្ើមបីទទួ េាៃ
ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង៖
1. អ្ន កអាចទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ាប់រង
លុេះប្តាន្តអ្ន កកំពុងបសនើសុំឱយមានការធានរា៉ារ់រងបលើការន្ងទំបវជជសាស្តសត
ឬសមាារន្ែលអ្ន កមិនទន់ានទទួ ល។
(អ្ន កមិៃអាចសសន ើសុាំឲ្យមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងាៃសទ
របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការបង់រាក់នងៃ ណងទ ាំសវជជ សា្សត
ឬសមាភរណដ្េអ្ន កាៃទទួ េរ ួចសហើយ)។
2. អ្ន កអាចទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ាប់រង
លុេះប្តាន្តកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សតង់ាររយៈបពល 14 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន
(ឬកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់រយៈបពល 72 បមាង សប្មារ់ឱសងតាមបវជញ្ញជកនុងន្្នក B ថ្នគបប្មាង
Medicare) អាច្បរងក បប្គេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក ឬរេះ ល់ែល់សមតែ ភាព
រំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។



របសិៃសបើអ្នកផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកៃិយាយថា អ្ន កចាាំាច់ររូវមាៃការសសរមចរហ័ស
សេើការធានរ៉ាប់រង សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចរហ័សដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។



របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងសោយាមៃការាាំរទព្ីអ្នកផ្ដ េ់
សសវារបស់អ្នកសទ សយើងខ្ុាំៃឹងសសរមចថាសរើអ្នកអាចទទួ េាៃការសសរមច
រហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងឬអ្រ់។

o របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាសុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវឱយមាៃការ
សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងសទសនេះ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្ន ក។
សយើងខ្ុាំក៏ៃឹងសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោររយៈសព្េ 14 នងៃ តាមរបរទិៃ
(ឬកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រយៈសព្េ 72 សមា៉ោងសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B
នៃគសរមាង Medicare) ជាំៃួស វ ិញផ្ងណដ្រ។

o េិខិរសៃេះៃឹងជរមាបអ្ន កថា របសិៃសបើអ្នកផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការ
សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង
ដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។

o េិខិរសៃេះក៏ៃឹងសរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចោក់ “បែដឹងរវា៉ារហ័ស”
អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំកនុងការផ្ដ េ់ការសសរមចសត ង់ោរសេើការធានរ៉ាប់រង
ជាំៃួសឱយការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដឹងរវា៉ា
រ ួមទ ាំងបែដឹងរវា៉ារហ័ស សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រ 183។
បតើែ្ុំនឹងែឹងបាយរបរៀរណា ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រងគឺការែិបសធ្ថា បទ ?
របសិៃសបើចសមៃ ើយគឺការបដ្ិសសធ្ថា បទ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កអ្ាំព្ី
មូ េសហរុនៃការស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ អ្ន កមាៃសិទធិកនុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្លៃស់បដ ូរ
ការសសរមចសៃេះសោយោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ាៃ។ ការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍មាៃៃ័យថា
អ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ
ណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សេើការធានរ៉ាប់រង។



របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ មាៃៃ័យថាអ្ន កកាំព្ុងបៃត សៅដ្ាំសែើរការ
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 (សូ មអាៃណផ្ន កបនទប់ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម)។

E3.រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់បសវាកមម សមាារ និងឱសង (មិនន្មនឱសងកនុងន្្នក D)
បតើអ្ាីបៅជារណដឹងឧទធ រណ៍?
បែតឹងឧទធ រែ៍គឺជា វ ិធ្ីផ្ល វូ ការនៃការសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយព្ិៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសឡើង វ ិញ
ៃិងផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខ្ុាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ របសិៃសបើអ្នក ឬសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសទ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃ។
កនុងករែីទ ាំងអ្ស់ អ្ន កររូវណរចាប់សផ្ដ ើមបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅករមិរទី 1។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN
Healthcare Advocate តាមសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។ RIPIN Healthcare Advocate មិៃជាប់ពាក់
ព្័ៃធៃឹងសយើងខ្ុាំ ឬរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួ យសទ។
បតើអ្ាីបៅជារណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី
1?
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 គឺជា
បែដឹងឧទធ រែ៍ដ្ាំបូងមកកាៃ់
គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
សយើងខ្ុាំៃឹងររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើ
ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងរបស់
អ្ន ក
សដ្ើមបីបញ្ជជក់ថាជាការសសរមចររឹម
ររូវឬអ្រ់។
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញៃឹងជាបុគគ
េណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើកា
រធានរ៉ាប់រងសដ្ើមដ្ាំបូង។
សៅសព្េសយើងខ្ុាំបញ្ច ប់ការររួ រព្ិៃិ
រយសឡើង វ ិញ សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការ
សសរមច
របស់សយើងខ្ុាំដ្េ់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍
អ្កសរ។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1
អ្ន ក អ្ន កផ្ដ េ់សសវា ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអាចោក់សាំសែើ
របស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ រ ួចសផ្ញើសាំបុររ ឬទូ រសារមកសយើងខ្ុាំ។

អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដឹងឧទធ រែ៍សោយសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំ
ាៃផ្ងណដ្រ។



សូ មសសន ើសុាំកនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្ន ក
សសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធ រែ៍។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សោយមាៃមូ េសហរុសម
រសប អ្ន កសៅណរអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃដ្ណដ្េ។



របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធ រែ៍សោយសារសយើងាៃរាប់អ្នកថា
សសវាកមម ណដ្េអ្ន ក
ទទួ េាៃនសព្េបចចុបបៃន ៃឹងររូវាៃផ្លៃស់បដ ូរ ឬបញ្ឈប់
អ្ន កមានបពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃកនុងការរដ ឹងឧទធ រណ៍
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ទទួ េាៃសសវាកមម សនេះ ខែៈសព្េណដ្េ
បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។



សូ មបៃត អាៃណផ្ន កសៃេះ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទ
កាំែរ់ណដ្េររូវៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

របសិៃសបើសយើងខ្ុាំជរមាបដ្េ់អ្នកប
នទប់ព្ីការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញថា
សសវាកមម
ឬសមាភរសនេះមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសទ សនេះករែីរបស់អ្នកអាចបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

បតើែ្ុំអាច្បាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 បាយរបរៀរណា?



សដ្ើមបីចាប់សផ្ដ ើមបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក អ្ន ក សវជជ បែឌិរ អ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរ
ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកររូវណរទក់ទងមកសយើងខ្ុាំ។
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរបណៃថ មអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងខ្ុាំពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ
រែ៍ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន កទី 2 ណផ្ន ក A។



អ្ន កអាចសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយសរៀបចាំ “បែដឹងឧទធ រែ៍សដង់ោរ” ឬ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” ាៃ។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំបែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោរ ឬបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស សូ មោក់បែដឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ ឬសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំ។

o អ្ន កអាចោក់សាំសែើមកអាសយោឋៃខាងសរកាម៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attention: Grievance and Appeals Coordinator
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917

o អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដឹងឧទធ រែ៍សោយសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1844-812-6896 ាៃផ្ងណដ្រ។
កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “រណដឹងឧទធ រណ៍រហ័ស” គឺ
“ការពិចារណាបឡើង វ ិញន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។

បតើអ្នកែថ្ទអាច្បាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសែ្ុំានបទ?
ាន។ សវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ជាំៃួសអ្ន កាៃ។ ដ្ូ ចានសៃេះណដ្រ
បុគគេសរៅព្ីសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកក៏អាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ជាំៃួសអ្ន កាៃផ្ងណដ្រ
ប៉ោុណៃត អ្ន កររូវណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្ន ករាំណាងជាមុៃសិៃ។
ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារឱយបុគគេសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន ក។
សដ្ើមបីទទួ េាៃទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្ន ករាំណាង សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
រ ួចសសន ើសុាំទរមង់ណបបបទសៃេះ ឬចូ េសៅកាៃ់ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf ឬ www.nhpri.org/wp-content/uploads/2019/04/2017-INTEGRITYAOR-Form-CMS1696-1.pdf។
ប្រសិនបរើរណដឹងឧទធ រណ៍ប្តូវានាក់បាយនរណាមានក់បប្ៅពីអ្នក ឬបាយបវជជរណឌិត
ឬអ្ន ក្ដល់បសវាប្េងបទៀត សយើងខ្ុាំររូវណរទទួ េាៃ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្ន ករាំណាងណដ្េាៃបាំសព្ញរ ួចជាមុៃសិៃ
សទើបសយើងខ្ុាំអាចររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើបែដឹងឧទធ រែ៍សៃេះ។
បតើែ្ុំមានរយៈបពលរុនមនកនុងការាក់រណដឹងឧទធ រណ៍?
អ្ន កររូវណរសសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍កនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសៅសេើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹង
អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េាៃសផ្ញើសៅអ្ន ក។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូ េសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ
សយើងខ្ុាំអាចផ្ដ េ់សព្េសវលាបណៃថ មកនុងការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។ ឧទហរែ៍នៃមូ េសហរុសមរសបមាៃដ្ូ ចជា៖
អ្ន កាៃឈឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
អ្ន កគួ រណរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃភាព្យឺរយា៉ោវសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សៅសព្េអ្ន កោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធ រែ៍សោយសារសយើងាៃរាប់អ្នកថា សសវាកមម ណដ្េអ្ន ក
ទទួ េាៃនសព្េបចចុបបៃន ៃឹងររូវាៃផ្លៃស់បដ ូរ ឬបញ្ឈប់ អ្ន កមាន
បពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃកនុងការរដ ឹងឧទធ រណ៍ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ទទួ េាៃសសវាកមម សនេះ ខែៈសព្េណដ្េ
បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។ សូ មអាៃ
“សរើអ្រថ របសយាជៃ៍របស់ខ្ុាំបៃត មាៃកនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 154
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
បតើែ្ុំអាច្បទទួ លានច្បារ់ច្បមែ ងថ្នករណីររស់ែ្ុំានបទ?
ាន។ សូ មសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ងឥរគិរនងៃ ព្ីសយើងខ្ុាំសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមសេខ
1-844-812-6896។
បតើអ្នក្ដល់បសវាររស់ែ្ុំអាច្ប្ដល់ព័ត៌មានរន្នែ មអ្ំពីរណដឹងឧទធ រណ៍ររស់ែ្ុំែល់អ្នកានបទ?
ាន។ អ្ន ក ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកអាចផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃបណៃថ មដ្េ់សយើង
ខ្ុាំសដ្ើមបីាាំរទដ្េ់បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
បតើបយើងែ្ុំនឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើរណដឹងឧទធ រណ៍ររស់អ្នកបាយរបរៀរណា ?
សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ាប់រងសេើការណង
ទ ាំសវជជ សា្សត របស់អ្នក។ បនទប់មក សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេថាសរើសយើងខ្ុាំាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់ឬអ្រ់
សៅសព្េសយើងខ្ុាំាៃស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសដ្ើមដ្ាំបូង។
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សយើងខ្ុាំអាចសសន ើសុាំព្ីអ្នក ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក។
បតើែ្ុំនឹងទទួ លានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដឹងឧទធ រណ៍ “សដង់ារ” បៅបពលណា?
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ សព្េ 30 នងៃ តាមរបរិទិៃ បនទប់ព្ីទទួ េ
បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក (ឬកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ តាមរបរិទិៃ
បនទប់ព្ីទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare)។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកឱយឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររូវការឱយ
សយើងខ្ុាំសធ្វ ើដ្ូសចន េះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថ ម ឬរបសិៃសបើសយើងខ្ុាំររូវរបមូ េព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សយើងខ្ុាំអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ។
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាររូវការសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ សទៀរកនុងការសសរមច
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររូវការសព្េបណៃថ មដ្េ់អ្នក។
សយើងខ្ុាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មសដ្ើមបីសធ្វ ើការសសរមចសឡើយ
របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ សវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare។



របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខ្ុាំមិៃគួ រចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ សទៀរសទ អ្ន កអាចោក់
“បែដឹងរវា៉ារហ័ស” អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េររូវចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ ។
សៅសព្េអ្ន កោក់បែដឹងរវា៉ារហ័ស សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដឹងរវា៉ារបស់
អ្ន កកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដឹងរវា៉ា រ ួមទ ាំងបែដឹងរវា៉ារហ័ស
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រទី 183។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 30
នងៃ តាមរបរិទិៃសទ (ឬកនុងរយៈសព្េ 7
នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B
នៃគសរមាង Medicare) ឬសៅចុងបញ្ច ប់នៃនងៃ បណៃថ ម
(របសិៃសបើសយើងខ្ុាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ ) សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ ករែី
របស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង
Medicare។ អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង
Medicaid អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ួៃអ្ន កាៃ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E4 សៅទាំព្័រទី 154។

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដ េ់សសវាកមម
ឬសមាភរដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 72
សមា៉ោងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េការសសរមចសៃេះ (ឬកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ តាមរបរិទិៃ
បនទប់ព្ីទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare)។
ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ “បទ” ចាំសពាេះ អ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្ន ក។ របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម
ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើង
ខ្ុាំាៃបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare
េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ួៃអ្ន ក។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E4
សៅទាំព្័រទី 154។
បតើែ្ុំនឹងទទួ លានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដឹងឧទធ រណ៍ “រហ័ស” បៅបពលណា?

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយោក់បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្ីទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ
របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររមូវឱយសយើងខ្ុាំសធ្វ ើដ្ូសចន េះ។



សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថ ម ឬរបសិៃសបើសយើងខ្ុាំររូវរបមូ េព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សយើងខ្ុាំអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ។
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាររូវការសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ សទៀរកនុងការសសរមច
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររូវការសព្េបណៃថ មដ្េ់អ្នក។
សយើងខ្ុាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុងការសសរមចសនេះសទ របសិៃសបើសាំសែើរបស់
អ្ន កគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare។



របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខ្ុាំមិៃគួ រចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ សទៀរសទ អ្ន កអាចោក់
“បែដឹងរវា៉ារហ័ស” អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េររូវចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ ។
សៅសព្េអ្ន កោក់បែដឹងរវា៉ារហ័ស សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដឹងរវា៉ារបស់
អ្ន កកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដឹងរវា៉ា រ ួមទ ាំងបែដឹងរវា៉ារហ័ស
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រទី 183។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង
ឬសៅចុងបញ្ច ប់នៃនងៃ បណៃថ មសទ (របសិៃសបើខ្ុាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ សនេះ)
សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង
Medicare ។អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង
Medicare អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ួៃអ្ន កាៃ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E4 សៅទាំព្័រទី 154។

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារ ឬផ្ដ េ់ការ
ធានរ៉ាប់រងឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 72
សមា៉ោងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំសធ្វ ើការសសរមចសៃេះ។
ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្ន ក។ របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម
ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើង
ខ្ុាំាៃបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare
េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ួៃអ្ន ក។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E4
សៅទាំព្័រទី 154។
បតើអ្តែ ប្របោជន៍ររស់ែ្ុំរនត មានកនុងអ្ំឡ
ុ ងរណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 ន្ែរបទ?

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថា ផ្លៃស់បដ ូរ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ណដ្េររូវាៃអ្ៃុម័រព្ីមុៃ
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន ក មុៃសព្េសធ្វ ើសកមម ភាព្សៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសកមម ភាព្សៃេះសទ អ្ន កអាចោក់បែដឹង ឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
រ ួចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបៃត អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកព្ីសសវាកមម សៃេះ។ អ្ន កររូវណរាក់សំបណើបៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃថ្នច្បំណុច្បទីពីរខាងបប្កាម សដ្ើមបីបៃត អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នក៖



កនុងរយៈសព្េ 10 នងៃ បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ស
ី កមម ភាព្ ឬ



កាេបរ ិសចឆ ទចាប់សផ្ដ ើមសុព្េភាព្នៃសកមម ភាព្តាមការសរាងទុក។

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌនៃកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ អ្ន កអាច
បៃត ទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃវ ិវាទសៃេះ ខែៈសព្េណដ្េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។
របសិៃសបើអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកររូវាៃបៃត
សហើយេទធ ផ្េចុងសរកាយនៃបែដឹងឧទធ រែ៍គឺរសបតាមសកមម ភាព្របស់សយើងខ្ុាំ
សនេះសយើងខ្ុាំអាចទរនងៃ សសវាកមម ណដ្េាៃផ្ដ េ់ឱយអ្ន កមកវ ិញ
ខែៈសព្េណដ្េបែដឹងឧទធ រែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។

E4. រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 សប្មារ់បសវាកមម សមាារ និងឱសង (មិនន្មនឱសងកនុងន្្នក D)
ប្រសិនបរើគបប្មាងបនេះបឆ្ែ ើយរែិបសធ្ថា “បទ” បៅកប្មិតទី 1 បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងរនារ់បទៀត?
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកមួ យណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្ន ក។ េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមម ឬសមាភរសៃេះជាធ្មម តាររូវ
ាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង/ឬ Medicaid ឬអ្រ់។



របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការសរៀបចាំបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)
បនទប់ព្ប
ី ែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 បញ្ច ប់ភាៃម។



របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicaid
អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សៅការ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំ
រដ្ឋ នៃការ ិយាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ ៃិងមៃុសសសា្សត (Executive Office of Health
and Human Services, EOHHS) ។កនុងករែីជាសរចើៃ អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃ
ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ាៃផ្ងណដ្រ។
របសិៃសបើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
សនេះេិខិរណដ្េសយើងខ្ុាំសផ្ញើសៅអ្ន កអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
ឬអ្រ់សទ អ្ន កអាចទក់ទងមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711។
ព្័រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។ ទ ាំងសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ
ៃិងការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
ររូវសធ្វ ើសឡើងសោយសាថប័ៃឯករជយណដ្េមិៃណមៃជាណផ្ន កនៃគសរមាងសៃេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

185

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអាចររូវាៃ
ធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការសរៀបចាំ
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគ ភាព្ IRE ។
អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
ៃិង/ឬការ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ ាៃផ្ងណដ្រ។
េិខិរណដ្េសយើងខ្ុាំសផ្ញើសៅអ្ន កអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។ ព្័រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។

បតើអ្ាីបៅជារណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2?
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 គឺជាបែដឹងឧទធ រែ៍ទីព្ីរ ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយសាថប័ៃឯករជយ
ណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធជាមួ យគសរមាងសៃេះ។ របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម
ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare សនេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ររូវសធ្វ ើសឡើងសោយសាថប័ៃឯករជយ
ណដ្េសគសៅថាអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicaid
អ្ន កអាចសសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ៃិង/ឬការ ិយាេ័យ
សវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ នៃការ ិយាេ័យ EOHHS។
រញ្ញាររស់ែ្ុំ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាារថ្នថ្នគបប្មាង Medicaid។
បតើែ្ុំអាច្បាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា?
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicaid
គឺជាបែដឹងឧទធ រែ៍ទីព្ីរណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
ឬសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ នៃការ ិយាេ័យ EOHHS ។អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
សៃេះមួ យណាក៏ាៃ ឬក៏ទ ាំងព្ីរកនុងរយៈសព្េ 120 ថ្ងៃថ្នប្រតិទិន
បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខ្ុាំ។
សៅសព្េបញ្ច ប់ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើករមិរទី 2 អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការសសរមចជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូ េសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ
សាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ឬ EOHHS អាចផ្ដ េ់សព្េសវលាបណៃថ មកនុងការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
ឧទហរែ៍នៃមូ េសហរុសមរសបមាៃដ្ូ ចជា៖ អ្ន កាៃឈឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ
ឬសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំាៃបៃត អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកព្ីសសវាកមម ណដ្េមាៃវ ិវាទ
ខែៈសព្េណដ្េបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ
អ្ន កមានបពលតិច្បជាងបនេះរុនមនថ្ងៃកនុងការរដ ឹងឧទធ រណ៍។
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ទទួ េាៃសសវាកមម សនេះកនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សូ មអាៃ
“សរើអ្រថ របសយាជៃ៍របស់ខ្ុាំបៃត មាៃកនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 157
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
បតើែ្ុំាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 របរៀរណា? សវនការយុតតិធ្ម៌ប្រចាំរែឋ ថ្នការ ិោល័យ EOHHS?
សដ្ើមបីចាប់សផ្ដ ើមបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក អ្ន ក សវជជ បែឌិរ អ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរ
ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកររូវណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការកនុងរយៈសព្េ 120 នងៃ
បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខ្ុាំ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន ក ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំទរមង់ណបបបទសៃេះ៖



សោយសៅទូ រសព្ទ សៅការ ិយាេ័យបែដឹងឧទធ រែ៍នៃការ ិយាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្
ៃិងមៃុសសសា្សត (Executive Office of Health and Human Services,EOHHS)
តាមរយៈសេខ (401) 462-2132 (TTY 711)។



សោយសផ្ញើសាំសែើរបស់អ្នកតាមអ្ុីណមេសៅ OHHS.AppealsOffice@ohhs.ri.gov។



សោយសផ្ញើសាំសែើតាមទូ រសារសៅសេខ (401) 462-0458។



អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមសេខ 1-855-747-3224 (TTY
711) សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយាៃផ្ងណដ្រ។

ទរមង់ណបបបទនៃសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ អាចសផ្ញើតាមសាំបុររ ទូ រសារ ឬអ្ុីណមេាៃ។
អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ សេឿៃ (រហ័ស) មួ យសៅសេើទរមង់ណបបបទសៃេះាៃផ្ងណដ្រ។
អ្ន កអាចោក់សាំសែើអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍សៅអាសយោឋៃខាងសរកាម៖
EOHHS Appeals Office, Virks Building, 3 West Rd., Cranston, RI 02920
ការ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ ៃឹងកាំែរ់សព្េសបើកសវនការ។
ព្ួ កសគៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កណដ្េមាៃបញ្ជជក់កាេបរ ិសចឆ ទ សមា៉ោង
ៃិងទីតាាំងនៃសវនការមិៃឱយយូរជាង 15 នងៃ មុៃកាេបរ ិសចឆ ទសបើកសវនការសនេះសឡើយ។
បតើែ្ុំាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា? ការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញខាងបប្ៅ RI?
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI សោយទក់ទងមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844812-6896 ៃិង TTY 711 កនុងរយៈសព្េបួ ៃ (4) ណខបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី
1។ សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ បៃត ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍សៅសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
កនុងរយៈសព្េរាាំនងៃ នៃនងៃ សធ្វ ើការបនទប់ព្ីទទួ េសាំសែើរបស់អ្នកសុាំឱយររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការសសរមចជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរព្ីសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
វ ិញកនុងរយៈសព្េ 10 នងៃ នៃនងៃ សធ្វ ើការ
បនទប់ព្ីព្ួកសគទទួ េព្័រ៌មាៃចាាំាច់ទ ាំងអ្ស់សរមាប់ររួ រព្ិៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ
ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 45 នងៃ សឡើយ សោយគិរចាប់ព្ីសព្េណដ្េព្ួ កសគាៃទទួ េសាំសែើសនេះ។
ការបដ្ិសសធ្បែដឹងឧទធ រែ៍មួយចាំៃួៃមិៃមាៃសិទធិទទួ េាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI សទ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ឬអ្រ់សទ
អ្ន កអាចទក់ទងមកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ។
សយើងខ្ុាំអាចជួ យឱយអ្ន កដ្ឹងថាសរើការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
អាចផ្ដ េ់ជូៃសរមាប់សាថៃភាព្របស់អ្នកឬអ្រ់។
រញ្ញាររស់ែ្ុំ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាារថ្នគបប្មាង Medicare។
បតើនឹងមានអ្ា ីបកើតបឡើងបៅរណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2?

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)
ៃឹងររួ រព្ិៃិរយសេើការសសរមចករមិរទី 1 សោយរប ុងរបយ័រន
រ ួចសសរមចថាសរើគួរណរផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចសនេះឬអ្រ់។



អ្ន កមិៃចាាំាច់សសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សឡើយ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើការបដ្ិសសធ្ននសោយសវ ័យរបវរត ិ (ទ ាំងអ្ស់ ឬមួ យណផ្ន ក) សៅអ្ងគ ភាព្ IRE ។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។



អ្ងគ ភាព្ IRE ររូវាៃជួ េសោយគសរមាង Medicare ៃិងមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។



អ្ន កអាចសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ងនៃឯកសាររបស់អ្នកសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។

អ្ងគ ភាព្ IRE ររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 កនុងរយៈសព្េ 30 នងៃ នៃរបរិទិៃ
បនទប់ព្ីអ្ងគ ភាព្សៃេះទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក (ឬកនុងរយៈសព្េ 7
នងៃ នៃរបរិទិៃបនទប់ព្ីទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័សរបស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare)។ វ ិធាៃសៃេះររូវអ្ៃុវរត
របសិៃសបើអ្នកាៃបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកមុៃសព្េទទួ េាៃសសវាកមម ឬសមាភរសវជជ សា្សត ។



សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE
ររូវការរបមូ េព្័រ៌មាៃបណៃថ មណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍ដ្េ់អ្នក
អ្ងគ ភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE
ររូវការសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ អ្ងគ ភាព្សៃេះៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កតាមរយៈសាំបុររ។ អ្ងគ ភាព្
IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ
របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare។

របសិៃសបើអ្នកធាៃប់មាៃ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” សៅករមិរទី 1
អ្ន កៃឹងមាៃបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័សសោយសវ ័យរបវរត ិសៅករមិរទី 2។អ្ងគ ភាព្ IRE
ររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីអ្ងគ ភាព្សៃេះទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE
ររូវការរបមូ េព្័រ៌មាៃបណៃថ មណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍ដ្េ់អ្នក
អ្ងគ ភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE
ររូវការសព្េបណៃថ មប៉ោុនមៃនងៃ អ្ងគ ភាព្សៃេះៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កតាមរយៈសាំបុររ។ អ្ងគ ភាព្
IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ
របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង
Medicare។

ច្បុេះបរើបសវាកមម ឬសមាារររស់ែ្ុំអាច្បមានការធានរា៉ារ់រងពីគបប្មាង Medicare និង Medicaid វ ិញ?
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអាចររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង គបប្មាង
Medicare ៃិង Medicaid សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
របស់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review
Entity,IRE) អ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចថាសរើគសរមាង Medicare គួ រណរធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម

។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

188

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ឬសមាភរសនេះឬអ្រ់។ អ្ន កក៏អាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI
ឬសៅការ ិយាេ័យ EOHHS សដ្ើមបីសុាំឱយមាៃសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ ាៃផ្ងណដ្រ។
សូ មអ្ៃុវរត តាមការណែនាំសៅទាំព្័រទី 155។

បតើអ្តែ ប្របោជន៍ររស់ែ្ុំរនត មានកនុងអ្ំឡ
ុ ងរណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 ន្ែរបទ?
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ប៉ោុសណា
ណ េះ
សនេះអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកព្ីសសវាកមម សនេះៃឹងមិនបៃត មាៃសទកនុងអ្ាំឡ
ុ ងដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរ
ទី 2សៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសទ។
របសិៃសបើបញ្ជារបស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicaid
ឬសសវាកមម ណដ្េអាចររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid
សនេះអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកព្ីសសវាកមម សនេះៃឹងបៃត មាៃរបសិៃសបើ៖



អ្ន កាៃបាំសព្ញេកខ ខែឌរគប់រាៃ់សរមាប់បៃត ទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 បស់អ្នក។



អ្ន កោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក
ៃិងសសន ើសុាំឱយបៃត អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកកនុងរយៈបពល 10 ថ្ងៃ
បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខ្ុាំ។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបៃត អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកសោយសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេ
ខ 1-844-812-6896 ឬសោយោក់សាំសែើជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសៅគសរមាង Neighborhood
Health Plan of Rhode Island សោយជូ ៃចាំសពាេះ៖ Grievance and Appeals Coordinator,
910 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917 ឬទូ រសារ៖ 1-401-709-7005។

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវទ ាំងសៃេះ អ្ន កអាចបៃត ទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃវ ិវាទសៃេះ
ខែៈសព្េណដ្េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។ របសិៃសបើអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកររូវាៃបៃត
សហើយេទធ ផ្េចុងសរកាយនៃបែដឹងឧទធ រែ៍គឺរសបតាមសកមម ភាព្របស់សយើងខ្ុាំ
សនេះសយើងខ្ុាំអាចទរនងៃ សសវាកមម ណដ្េាៃផ្ដ េ់ឱយអ្ន កមកវ ិញ
ខែៈសព្េណដ្េបែដឹងឧទធ រែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។

បតើែ្ុំនឹងែឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបនេះបៅបពលណា?
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃេិខិរមួ យណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចរបស់សវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ កនុងរយៈសព្េ 90 នងៃ
សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំឱយសបើកសវនការ។
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃេិខិរមួ យណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចនៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI កនុងរយៈសព្េ
10 នងៃ បនទប់ព្ីព្ួកសគទទួ េព្័រ៌មាៃចាាំាច់ទ ាំងអ្ស់សរមាប់ររួ រព្ិៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ
ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 45 នងៃ សឡើយ សោយគិរចាប់ព្ីសព្េណដ្េព្ួ កសគាៃទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍សនេះ។
របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌរគប់រាៃ់សរមាប់សវនការយុរតិធ្ម៌សេឿៃរបចាាំរដ្ឋ សនេះកា រ ិយាេ័យ
EOHHS ររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។
របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌរគប់រាៃ់សរមាប់ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI សេឿៃ
សនេះអ្ន កៃឹងទទួ េាៃចសមៃ ើយកនុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោង។ សទេះយា៉ោងណា របសិៃសបើកា រ ិយាេ័យ EOHHS

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ឬសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ររូវការរបមូ េព្័រ៌មាៃបណៃថ មណដ្េអាចជួ យដ្េ់អ្នក ការ ិយាេ័យ
ឬសាថប័ៃសៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ។



របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ
អ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោររបស់អ្នកមួ យណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដ េ់សសវាកមម
ឬសមាភរដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់
ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោងសទ
សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េការសសរមចសៃេះ។



របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍គឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ វាមាៃៃ័យថាការ ិយាេ័យ EOHHS ឬសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយខាងសរៅ RI
ាៃបញ្ជជក់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1 ណដ្រ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។
ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក”។

របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ្ៃ ងសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយឯករជយ (Independent
Review Entity, IRE) អ្ងគ ភាព្សៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចរបស់ខល ួៃ។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម”
ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោររបស់អ្នកមួ យណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារសរមាប់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសវជជ សា្សត ឱយាៃឆ្ប់តា
មណដ្េសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោងសទ
សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េការសសរមចសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នកធាៃប់មាៃបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារសរមាប់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសវជជ សា្សត ឬផ្ដ េ់សសវាកមម
ឬសមាភរកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង
សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េាៃការសសរមចព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ
អ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោររបស់អ្នកមួ យណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារ ឬផ្ដ េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare
កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េការសសរមចព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE ។
របសិៃសបើអ្នកធាៃប់មាៃបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារ
ឬផ្ដ េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក B នៃគសរមាង Medicare កនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោងបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េការសសរមចព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ សៅសេើមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំ វាមាៃៃ័យថាព្ួ កសគយេ់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1។
ចាំែុចសៃេះសៅថា “ការាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា
“រចាៃសចាេបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក”។

ច្បុេះបរើកា រ ិោល័យសវនការយុតតិធ្ម៌ប្រចាំរែឋ ថ្នការ ិោល័យ EOHHS
និង/ឬសាែរ័នប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញខាងបប្ៅ RI

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

និងអ្ងា ភាពប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញឯករាជយបធ្ា ើការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញបលើរណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2
បហើយបធ្ា ើការសបប្មច្បែុសៗគន?
របសិៃសបើកា រ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ នៃកា រ ិយាេ័យ EOHHS
សាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ឬអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសសរមចថា “យល់ប្ពម”
ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់សសវាកមម
ឬសមាភរណដ្េាៃអ្ៃុម័រសសទ ើរណរដ្ូ ចានសៅៃឹងអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបនេះគឺ “បទ” ច្បំប េះអ្ា ីន្ែលែ្ុំានបសនើសុំមួយន្្នក ឬទំងអ្ស់
បតើែ្ុំអាច្បាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ប្េងបទៀតានបទ?
ាៃ កនុងករែីមួយចាំៃួៃ។
របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ្ៃ ងសៅការ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ នៃការ ិយាេ័យ
EOHHS ៃិង/ឬសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI សហើយព្ួ កសគាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយ “សទ”
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកមួ យណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងនៃគសរមាង
Medicaid អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងសៃេះ។
ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid
សៅកនុងរុលាការរដ្ឋ ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក I2 សៅទាំព្័រទី 183 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ្ៃ ងសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent
Review Entity,IRE) អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍មដងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃ ជាដ្ុលាៃរនៃសសវាកមម
ឬសមាភរណដ្េអ្ន កចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃួៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណា
ណ េះ។
េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដឹងឧទធ រែ៍បណៃថ មណដ្េអ្ន កអាចមាៃ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក I1 សៅទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។

E5. រញ្ញាអ្ំពីការរង់ប្ាក់
សយើងខ្ុាំមិៃអ្ៃុញ្ជារឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំទូទរ់ វ ិកយ យបររ នងៃ សសវាកមម ៃិងសមាភរ
ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងព្ីអ្នកសនេះសទ។ សៃេះជាការព្ិរ សទេះបីជាសយើងខ្ុាំបង់រាក់ឱយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសនេះ
រិចជាងចាំៃួៃណដ្េព្ួ កសគគិរនងៃ សេើសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងក៏សោយ។
អ្ន កមិៃររូវាៃររមូវឱយបង់រាក់តាមវ ិកយ យបររណាមួ យសឡើយ។
ករែីសេើកណេងណរមួ យប៉ោុសណា
ណ េះចាំសពាេះចាំែុចសៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េាៃសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង សហើយគសរមាង Rhode Island Medicaid
បញ្ជជក់ថាអ្ន កររូវណរបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា
“ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួ េសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្ន កនៃចាំណាយនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះផ្ងណដ្រ។
ចាំៃួៃទឹករាក់សៃេះររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររសរមាប់ សសវាកមម ៃិងសមាភរណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សូ មសផ្ញើវ ិកយ យបររសនេះមកសយើងខ្ុាំ។ អ្ន កមិនគួ ររង់ វ ិកក យរប្តបាយែល ួនឯងបទ។
សយើងខ្ុាំៃឹងទក់ទងសៅអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសនេះសោយផ្លទេ់ រ ួចសោេះរសាយបញ្ជាសនេះ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មចាប់សផ្ដ ើមសោយការអាៃជាំព្ូកទី 7 ៖
“សៅសព្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញសផ្ញើវ ិកយ យបររសៅអ្ន ក”។ ជាំព្ូកទី 7 ណផ្ន ក A
សរៀបរប់អ្ាំព្ីសាថៃភាព្ណដ្េអ្ន កអាចៃឹងររូវសសន ើសុាំសបើករាក់សាំែង ឬបង់
វ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កាៃទទួ េព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមកសយើងខ្ុាំ
សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់ផ្ងណដ្រ។
បតើែ្ុំអាច្បបសនើសុំឱយអ្ន ករង់ប្ាក់ថ្ងែបសវាកមម ឬសមាារន្ែលែ្ុំានរង់ប្ាក់រ ួច្ប មកែ្ុំ វ ិញានបទ?
សូ មចងចាាំថា របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររសរមាប់សសវាកមម ៃិងសមាភរណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង
អ្ន កមិៃគួ របង់ វ ិកយ យបររសនេះសោយខល ួៃឯងសទ។ ប៉ោុណៃត របសិៃសបើអ្នកបង់ វ ិកយ យបររសនេះ
អ្ន កអាចទទួ េាៃរាក់បងវ ិេសងវ ិញ របសិៃសបើអ្នកាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃកនុងការទទួ េសសវាកមម
ៃិងសមាភរ។ ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្ន កររូវបង់គឺជាចាំណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នកសេើសសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងណរប៉ោុសណា
ណ េះ។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្ន កសៃេះសៅថា “ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយ”
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររូវាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។
របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសបើករាក់ វ ិញ មាៃៃ័យថាអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។
សយើងខ្ុាំៃឹងព្ិៃិរយសមើេថាសរើសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអ្ន កាៃបង់រាក់រ ួចគឺជាសសវាកមម
ឬសមាភរណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងឬអ្រ់ សហើយសយើងខ្ុាំៃឹងព្ិៃិរយ
សមើេថាសរើអ្នកាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សរមាប់សរបើរាស់ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកឬសទ។



របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអ្ន កាៃបង់រាក់រ ួចររូវាៃធានរ៉ាប់រង
សហើយអ្ន កាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើរាក់នងៃ សសវាកមម
ឬសមាភរសនេះកនុងរយៈសព្េ 60 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េសាំសែើរបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬសមាភរសៅសឡើយសទ
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសោយផ្លទេ់។ សៅសព្េសយើងខ្ុាំសផ្ញើរាក់
វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងការផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម
ចាំសពាេះសាំសែើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកដ្ូ សចានេះណដ្រ។



របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភរសនេះមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង ឬអ្ន កមិៃាៃអ្ៃុវរត តាម
វ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សទ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យណដ្េព្ៃយេ់ថាសយើងខ្ុាំៃឹងមិៃបង់
រាក់នងៃ សសវាកមម ឬសមាភរសទ សហើយព្ៃយេ់មូេសហរុផ្ងណដ្រ។

ច្បុេះបរើបយើងែ្ុំបឆ្ែ ើយថាបយើងែ្ុំនឹងមិនរង់ប្ាក់បទបនេះ?
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសទ អ្ន កអាច្បាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ាន។
សូ មអ្ៃុវរត តាមដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកនុងណផ្ន ក E3 សៅទាំព្័រទី 150។
សៅសព្េអ្ន កអ្ៃុវរត តាមការណែនាំទ ាំងសៃេះ សូ មចាំណា៖ាំ



របសិៃសបើអ្នកោក់បែដឹងឧទធ រែ៍សដ្ើមបីទទួ េរាក់សាំែងវ ិញ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់
អ្ន កកនុងរយៈសព្េ 60 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ឬសមាភរណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
ៃិងាៃបង់រាក់សោយខល ួៃអ្ន ករ ួច សៅអ្ន កវ ិញ
អ្ន កមិៃអាចសសន ើសុាំឱយមាៃបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័សសទ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម
ឬសមាភរសនេះជាធ្មម តាររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកសោយ
ិញឯករជយ
សវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ
(Independent Review Entity,IRE)។
សយើងខ្ុាំៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កតាមេិខិរ របសិៃសបើករែីសៃេះសកើរសឡើង។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ
សហើយផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថាសយើងខ្ុាំគួរណរបង់រាក់ជូៃអ្ន ក សយើងខ្ុាំររូវណរសផ្ញើរាក់សៅអ្ន ក
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងរយៈសព្េ 30 នងៃ តាមរបរិទិៃ។
របសិៃសបើចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកគឺជាចសមៃ ើយ យល់ប្ពម
សៅដ្ាំណាក់កាេណាមួ យកនុងដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍បនទប់ព្ីករមិរទី 2
សយើងខ្ុាំររូវណរសផ្ញើរាក់ណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំសៅអ្ន ក ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងរយៈសព្េ 60
នងៃ តាមរបរិទិៃ។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សនេះមាៃៃ័យថាព្ួ កសគយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសោយ
មិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នក ( ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។
ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក”។)
េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃៃឹងព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដឹងឧទធ រែ៍បណៃថ មណដ្េអ្ន កអាចមាៃ។
អ្ន កអាចបដ ឹងរវា៉ាមដ ងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃ ជាទឹករាក់នៃសសវាកមម
ឬសមាភរណដ្េអ្ន កចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃួៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណា
ណ េះ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក I សៅទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មសទៀរអ្ាំព្ី
ករមិរបណៃថ មនៃបែដឹងឧទធ រែ៍។

របសិៃសបើសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម
ឬសមាភរសនេះជាធ្មម តាររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicaid អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
សោយខល ួៃអ្ន កាៃ (សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក E4 សៅទាំព្័រទី 154)។

F. ឱសងកនុងន្្នក D
F1. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញាកនុងការទទួ លានឱសងកនុងន្្នក D
ឬប្រសិនបរើអ្នកច្បង់ឱយបយើងែ្ុំរង់ប្ាក់ថ្ងែឱសងកនុងន្្នក D ជូនអ្ន ក វ ិញ
អ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការធានរ៉ាប់រងសរមាប់ឱ
សងតាមសវជជ បញ្ជជជាសរចើៃ។ ភាគសរចើៃនៃឱសងទ ាំងសៃេះគឺជា “ឱសងកនុងណផ្ន ក D”។
មាៃឱសងព្ីរបីមុខណដ្េណផ្ន ក D នៃគសរមាង Medicare មិៃធានរ៉ាប់រង ប៉ោុណៃត គសរមាង Medicaid
អាចៃឹងធានរ៉ាប់រង។ ន្្នកបនេះអ្នុវតត ច្បំប េះន្តរណដឹងឧទធ រណ៍សប្មារ់ឱសងកនុងន្្នក D រុបណា
ណ េះ។
បញ្ជ ីឱសងរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសងមួ យចាំៃួៃណដ្េមាៃ “DP” ផ្ងណដ្រ។ ឱសងទ ាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងកនុងណផ្ន ក
D សទ។ ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង ឬបែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីឱសងណដ្េមាៃៃិមិរតសញ្ជា “DP”
ររូវអ្ៃុវរត តាមដ្ាំសែើរការសៅកនុងណផ្ន ក E សៅទាំព្័រទី 147។
បតើែ្ុំអាច្បបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង
ឬាក់រណដឹងឧទធ រណ៍អ្ំពីឱសងតាមបវជជរញ្ញជកនុងន្្នក D ានបទ?

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ាន។
ទ ាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងណដ្េអ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសសរមចអ្ាំព្ីឱសងកនុង
ណផ្ន ក D របស់អ្នក៖



អ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងដ្ូ ចជា៖

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងណផ្ន ក D ណដ្េាមៃសៅកនុងបញ្ជ ី
ឱសងរបស់គសរមាងសៃេះ។

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំសេើកណេងចាំសពាេះការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ាប់រងសរមាប់ឱសងរបស់
គសរមាងសៃេះ (ដ្ូ ចជាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែឱសងណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃ)



អ្ន កសាកសួ រសយើងខ្ុាំថាសរើឱសងណាមួ យររូវាៃធានរ៉ាប់រងសរមាប់អ្នកឬអ្រ់ (ឧទហរែ៍
សៅសព្េឱសងរបស់អ្នកមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសៃេះ
ប៉ោុណៃត សយើងខ្ុាំររមូវឲ្យអ្ន កទទួ េាៃការអ្ៃុម័រព្ីសយើងខ្ុាំ
មុៃៃឹងសយើងខ្ុាំធាៃរ៉ាប់រងសេើឱសងសនេះសរមាប់អ្នក)។

ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើឱសងសាថៃរបស់អ្នករាប់អ្នកថាមិៃអាចសបើកឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកាៃសទ
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងណដ្េព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់
ទងមកសយើងខ្ុាំសដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។



អ្ន កសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់នងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយ។
សៃេះជាការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់។

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ាប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នកកនុងណផ្ន ក D គឺ
“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការធានរា៉ារ់រង”។
របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងខ្ុាំសទ អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍សៅសេើ
ការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំាៃ។
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
និងរសបៀបសសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សូ មសរបើតារងខាងសរកាមសដ្ើមបីជួយអ្ន កសសរមចថាសរើណផ្ន កមួ យណាមាៃព្័រ៌មាៃសរមាប់សាថៃភាព្របស់អ្នក៖
បតើអ្នកសែិតកនុងសាែនភាពមួ យណាកនុងច្បំបណាមសាែនភាពទំងបនេះ?
សរើអ្នកររូវការឱសងណដ្
េាមៃកនុងបញ្ជ ីឱសងរ
បស់សយើងខ្ុាំ
ឬររូវការឱយសយើងខ្ុាំសេើ
កណេងវ ិធាៃ
ឬការោក់កាំហិរណាមួ
យ
សេើឱសងណដ្េសយើងខ្ុាំ
ធានរ៉ាប់រងណដ្រឬសទ?

សរើអ្នកចង់ឱយសយើងខ្ុាំ
ធានរ៉ាប់រងសេើឱសង
ណដ្េមាៃកនុងបញ្ជ ីឱស
ងរបស់សយើងខ្ុាំ
សហើយអ្ន កសជឿជាក់ថាអ្ន
កបាំសព្ញតាមវ ិធាៃ
ឬការោក់កាំហិរនៃគ
គសរមាង
(ដ្ូ ចជាទទួ េាៃការ
អ្ៃុម័រជាមុៃ)
សរមាប់ឱសងណដ្េអ្ន ក
ររូវការណមៃឬសទ?

សរើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើ
ងខ្ុាំបង់រាក់នងៃ ឱសង
ណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
ៃិងាៃបង់រាក់រ ួច
សហើយ
សៅអ្ន កវ ិញណមៃសទ?

សរើសយើងខ្ុាំាៃជរមាប
អ្ន កសហើយឬសៅថាសយើ
ងខ្ុាំៃឹងមិៃធានរ៉ាប់រ
ង
ឬបង់រាក់នងៃ ឱសង
សៅតាមអ្វ ីណដ្េអ្ន កច
ង់ឱយធានរ៉ាប់រង
ឬសៅតាមចាំៃួៃណដ្េ
អ្ន កាៃបង់រាក់សទ
សនេះ?

អ្ន កអាច្បបសនើសុំឱយបយើង
ែ្ុំ្ដល់ករណីបលើកន្លង
។
(សៃេះគឺជារបសនទមួ យ
នៃការសសរមចចិរតសេើ
ការធានរ៉ាប់រង)

អ្ន កអាច្បបសនើសុំឱយបយើង
ែ្ុំបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើកា
រធានរា៉ារ់រង។

អ្ន កអាច្បបសនើសុំឱយបយើង
សងអ្ន ក វ ិញ។
(សៃេះគឺជារបសនទមួ យ
នៃការសសរមចចិរតសេើ
ការធានរ៉ាប់រង)

អ្ន កអាច្បាក់រណដឹងឧ
ទធ រណ៍ាន។
(សៃេះមាៃៃ័យថា
អ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំឲ្យសយើ
ងខ្ុាំព្ិចារណាសឡើង វ ិញ)

សូ មចាប់សផ្ដ ើមសោយសមើ
េន្្នក F2 សៅទាំព្័រទី
162 ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន
ក F3 ៃិង F4
សៅទាំព្័រទី 163 ៃិង
164 ផ្ងណដ្រ។

សូ មរំេងសៅន្្នក
F4សៅទាំព្័រទី 164។

សូ មរំេងសៅន្្នក
F4សៅទាំព្័រទី 164។

សូ មរំេងសៅន្្នក F5
សៅទាំព្័រទី 167។

F2. ករណីបលើកន្លង
ករែីសេើកណេងគឺជាការអ្ៃុញ្ជារឱយទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មម តាមិៃមាៃកនុងបញ្ជ ីឱស
ងរបស់សយើងខ្ុាំ ឬការអ្ៃុញ្ជារឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃ
ៃិងណដ្ៃកាំែរ់ជាក់លាក់។ របសិៃសបើឱសងណាមួ យាមៃកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំ
ឬមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងតាមអ្វ ីណដ្េអ្ន កចង់ាៃសទ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ “ករែីសេើកណេង”។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង សវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នកៃឹងររូវព្ៃយេ់មូេសហរុតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ថាសហរុអ្វី
ាៃជាអ្ន កររូវការករែីសេើកណេង។
ទ ាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃករែីសេើកណេងណដ្េអ្ន ក ឬសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរអាចសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយផ្ដ េ់ករែីសេើកណេង៖
1. ការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងណផ្ន ក D ណដ្េាមៃសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំ។
2. ការដ្កការោក់កាំហិរសចញព្ីការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងខ្ុាំ។ មាៃវ ិធាៃ
ឬការោក់កាំហិរបណៃថ មណដ្េអ្ៃុវរត ចាំសពាេះឱសងមួ យចាំៃួៃកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំ
(សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 ណផ្ន ក C)។



វ ិធាៃ ៃិងការោក់កាំហិរបណៃថ មសេើការធានរ៉ាប់រងសរមាប់ឱសងមួ យចាំៃួៃរ ួមមាៃ៖

o ររូវាៃររមូវឱយសរបើឱសងជាទូ សៅ ជាំៃួសឱយឱសងមាៃមា៉ោកយីសហា។
o ទទួ េាៃការអ្ៃុម័រព្ីគសរមាងជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រព្មធាន
រ៉ាប់រងសេើឱសងសរមាប់អ្នក។ (ជួ ៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា
“ការផ្ដ េ់ការអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ”។)

o ររូវាៃររមូវឱយសាកេបងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុៃសិៃ
មុៃៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រព្មធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំ។
(ជួ ៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា “ការព្ាាេជាជាំហាៃៗ”(។

o ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែ។ សរមាប់ឱសងមួ យចាំៃួៃ
សយើងោក់ករមិរបរ ិមាែឱសងណដ្េអ្ន កអាចមាៃ។

បញ្ជ ីឱសងជូ ៃកាេសគសៅ កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ការដ្កការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ាប់រង
សរមាប់ឱសងណាមួ យថាជាការសសន ើសសន ើសុាំ “ករណីបលើកន្លងបៅកនុងរញ្ជីឱសង”។

F3. ច្បំណុច្បសំខាន់ៗន្ែលប្តូវែឹងអ្ំពីការបសនើសឱ
ុំ យមានករណីបលើកន្លង
បវជជរណឌិតររស់អ្នក ឬអ្ន កបច្បញបវជជរញ្ញជប្េងបទៀតប្តូវន្តប្ារ់បយើងែ្ុំនូវមូ លបហតុតាមកប
ួ នបវជជសាស្តសត។
សវជជ បែឌិររបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរររូវណរផ្ដ េ់ឱយសយើងខ្ុាំៃូវ
រាយការែ៍ណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។
ការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំអ្ាំព្ីករែីសេើកណេងៃឹងមាៃភាព្រហ័សជាងមុៃ
របសិៃសបើអ្នកបញ្ចេ
ូ ព្័រ៌មាៃសៃេះព្ីសវជជ បែឌិររបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ
សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។
ជាធ្មម តា បញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំមាៃឱសងសេើសព្ីមួយមុខណដ្េសរបើសរមាប់ព្ាាេអាការជាក់លាក់។
ឱសងទ ាំងសៃេះររូវាៃសៅថាឱសង “ជាំៃួស”។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើឱសងជាំៃួសអាចផ្ដ េ់របសិទធភាព្ដ្ូ ចានសៅៃឹងឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំ
ៃិងមិៃបណា
ដ េឱយមាៃផ្េប៉ោេះពាេ់ ឬបញ្ជាសុខភាព្បណៃថ មសទៀរសទ
ជាទូ សៅសយើងខ្ុាំៃឹងមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នកសទ។
បយើងែ្ុំនឹង្ដល់ច្បបមែ ើយ យល់ប្ពម ឬរែិបសធ្ថា បទ ច្បំប

េះសំបណើសុំ្ដលក
់ រណីបលើកន្លងររស់អ្នក



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយ យល់ប្ពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក
ជាធ្មម តាករែីសេើកណេងសនេះបៃត រហូ រដ្េ់ចុងបញ្ច ប់នៃឆ្នាំរបរិទិៃ។ ករែីសៃេះៃឹង
មាៃជាក់ណសត ង ដ្របណាអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកបៃត សចញសវជជ បញ្ជជឱយសរបើឱសងសនេះ
សរមាប់អ្នក សហើយឱសងសនេះបៃត មាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្កនុងការព្ាាេ
អាការរបស់អ្នក។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសោយការ
ោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។ ណផ្ន ក F5 សៅទាំព្័រទី 167 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងរវា៉ា
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ។

ណផ្ន កបនទប់សរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
រ ួមទ ាំងករែីសេើកណេងផ្ងណដ្រ។

F4. របរៀរបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រងអ្ំពីឱសងកនុងន្្នក D
ឬការបរើកប្ាក់ថ្ងែឱសងកនុងន្្នក D រ ួមទំងករណីបលើកន្លង
អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ





សសន ើសុាំរបសនទនៃ
ការសសរមចសេើកា
រធានរ៉ាប់រងណដ្េ
អ្ន កចង់ាៃ។
សៅទូ រសព្ទ
សផ្ញើសាំបុររ
ឬទូ រសារមកសយើង
ខ្ុាំសដ្ើមបីោក់សាំសែើ
របស់អ្នក។
អ្ន កអាចសៅទូ រស
ព្ទ មកសយើងខ្ុាំតា
មតាមរយៈសេខ
1-844-8126896។
អ្ន ក
ឬសវជជ បែឌិររបស់
អ្ន ក
(ឬអ្ន កសចញសវជជ ប
ញ្ជជសផ្សងសទៀរ)

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖
របរៀរបសនើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រងអ្ំពីឱសង ឬការរង់ប្ាក់
សូ មសៅទូ រសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូ រសារមកសយើងខ្ុាំសដ្ើមបីសសន ើសុាំ ឬរាប់អ្នករាំណាង
ឬសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរឱយសសន ើសុាំ។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងសត ង់ោរកនុងរយៈសព្េ
73 សមា៉ោង។ សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយអ្ាំព្ីការសបើករាក់សាំែងនងៃ ឱសងកនុងណផ្ន ក
D ណដ្េអ្ន កាៃបង់រាក់រ ួចសហើយកនុងរយៈសព្េ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូ មោក់រាយការែ៍
ាាំរទព្ីសវជជ បែឌិររបស់អ្នក
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរមកជាមួ យផ្ង។



អ្ន ក ឬសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ
របស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សាៃ។
(ជាធ្មម តាការសសរមចរហ័សសធ្វ ើសឡើងកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង)។



សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្ន កមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់
សរមាប់ការសសរមចរហ័ស! សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ
សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់នៃការសសរមចផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

ឬៃរណាមានក់សផ្សងសទៀរណដ្េកាំព្ុងសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន ក អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើ
ការធានរ៉ាប់រងាៃ។ អ្ន កក៏អាចឱយសមធាវ ើសធ្វ ើសកមម ភាព្ជាំៃួសអ្ន កាៃផ្ងណដ្រ។



សូ មអាៃណផ្ន ក D សៅទាំព្័រទី 144 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបផ្ដ េ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារ
ដ្េ់ៃរណាមានក់សផ្សងសទៀរឱយសធ្វ ើសកមម ភាព្កនុងនមជាអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នក។



អ្ន កមិៃចាាំាច់ផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជារជាលាយេ
កខ ែ៍អ្កសរដ្េ់សវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នក
សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមច
សេើការធានរ៉ាប់រងជាំៃួសអ្ន កសទ។



របសិៃសបើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់នងៃ ឱសងសៅអ្ន កវ ិញ សូ មអាៃជាំព្ូកទី 7 នៃណផ្ន ក
A នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំព្ូកទី 7 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរយៈសព្េណដ្េអ្ន កអាចៃឹងររូវការ
សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់សាំែង។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមកសយើងខ្ុាំ
សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់ណដ្េជាចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខ្ុាំសេើឱសងណដ្េអ្ន កាៃ
បង់រាក់រ ួចផ្ងណដ្រ។



របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូ មផ្ដ េ់ “រាយការែ៍ាាំរទ”។ សវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នកររូវណរផ្ដ េ់មូេសហរុ
តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សរមាប់ករែីសេើកណេងចាំសពាេះឱសង។ សយើងសៅចាំែុចសៃេះថា
“រាយការែ៍ាាំរទ”។



សវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសផ្ញើរាយការែ៍សៃេះតាមទូ រសារ
ឬសាំបុររមកសយើងខ្ុាំ។ ព្ុាំសនេះសទ សវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចរាប់សយើងខ្ុាំតាមទូ រសព្ទ
បនទប់មកសផ្ញើរាយការែ៍តាមទូ រសារ ឬតាមសាំបុររ។

ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកតប្មូវឱយមានករណីបលើកន្លង សូមបសនើសុំបយើងែ្ុំឱយមាន
“ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ារ់រង”
សយើងខ្ុាំៃឹងសរបើ “កាេបរ ិសចឆ ទសដ ង់ោរ” របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃាៃយេ់រព្មឱយសរបើ “កាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស”
សទ សនេះ។



ការសបប្មច្បសតង់ារបលើការធានរា៉ារ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ច្បបមែ ើយកនុងរយៈបពល 72
បមាង បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េរាយការែ៍ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក។



ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ារ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ច្បបមែ ើយកនុងរយៈបពល 24
បមាង បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េរាយការែ៍ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក។

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង”គឺ
“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការធានរា៉ារ់រងន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

198

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន កអាចទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង លុេះប្តាន្តអ្ន កកំពុងបសនើសុំឱសង
ន្ែលអ្ន កមិនទន់ានទទួ ល។ (អ្ន កអាចទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងសទ
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំបង់រាក់សៅអ្ន កវ ិញសរមាប់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយ)។
អ្ន កអាចទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង លុេះប្តាន្តការបប្រើកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សតង់ារ
អាច្បរងក បប្គេះថានក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក
ឬរេះ ល់ែល់សមតែ ភាពរំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។
របសិៃសបើសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នករាប់សយើងខ្ុាំ
ថាសុខភាព្របស់អ្នកចាាំាច់ររូវមាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង”
សយើងខ្ុាំៃឹងយេ់រព្មផ្ដ េ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ
សហើយេិខិរសនេះៃឹងជរមាបអ្ន កដ្ូ សចន េះ។



របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ាប់រង សោយខល ួៃអ្ន កផ្លទេ់
(សោយាមៃការាាំរទព្ីសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នក)
សយើងខ្ុាំៃឹងសសរមចថាសរើអ្នកៃឹងទទួ េាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ាប់រង ឬអ្រ់។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសសរមចថាសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវឱយមា
ៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងសទ សយើងខ្ុាំៃឹងសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់
សត ង់ោរជាំៃួសវ ិញ។

o សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កអ្ាំព្ីចាំែុចសៃេះ។
េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់ការរវា៉ាអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ
ណដ្េាៃផ្ដ េ់ការសសរមចសត ង់ោរដ្េ់អ្នក។

o អ្ន កអាចោក់ “ការរវា៉ារហ័ស” រ ួចទទួ េការស្ៃ ើយរបចាំសពាេះការរវា៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ
24 សមា៉ោង។ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដឹងរវា៉ា
រ ួមទ ាំងបែដឹងរវា៉ារហ័ស សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រទី 183។
កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ារ់រង”



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ
24 សមា៉ោង។ ចាំែុចសៃេះសាំសៅសេើរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃសាំសែើរបស់អ្នក។
ឬរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកព្ីសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់
អ្ន កររូវការចាាំាច់។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ
សាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ។ សៅករមិរទី 2
អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity ៃឹងររួ រព្ិៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ។

)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សាំសែើរបស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកព្ីសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េ
សយើងខ្ុាំាៃស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចបដ ឹង
ឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំផ្ងណដ្រ។

កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដង់ារបលើការធានរា៉ារ់រង”
អ្ំពីឱសងន្ែលអ្ន កមិនទន់ានទទួ ល



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់
អ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃសាំសែើរបស់អ្នក។
ឬបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃរាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់
អ្ន កររូវការចាាំាច់។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ
សាំសែើរបស់អ្នកបៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2
អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity ៃឹងររួ រព្ិៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ។

)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង
បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េសាំសែើរបស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េ
សយើងខ្ុាំាៃស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចបដ ឹង
ឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំផ្ងណដ្រ។

កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដង់ារបលើការធានរា៉ារ់រង”
អ្ំពីឱសងន្ែលអ្ន កានទិញរ ួច្បបហើយ



សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំ
ទទួ េសាំសែើរបស់អ្នក។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ
សាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2
អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity ៃឹងររួ រព្ិៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើង វ ិញ។

)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
សយើងខ្ុាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េ
សយើងខ្ុាំាៃស្ៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចបដ ឹង
ឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំផ្ងណដ្រ។

F5. រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់ឱសងកនុងន្្នក D




សដ្ើមបីចាប់សផ្ដ ើមបែដឹងឧទធ រ
ែ៍របស់អ្នក អ្ន ក សវជជ បែឌិរ
អ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ
ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកររូវ
ណរទក់ទងមកសយើងខ្ុាំ។
របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំប
ែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោរ
អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នកសោយសផ្ញើសាំសែើជា
លាយេកខ ែ៍អ្កសរ។
អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំប
ែដឹងឧទធ រែ៍សោយសៅទូ រសព្ទ
មកសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1844-812-6896
ាៃផ្ងណដ្រ។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1
អ្ន ក សវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជ ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអាចោក់
សាំសែើរបស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ រ ួចសផ្ញើសាំបុររ
ឬទូ រសារមកសយើងខ្ុាំ។ អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដឹងឧទធ រែ៍

សោយសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំាៃផ្ងណដ្រ។



សូ មសសន ើសុាំកនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្ន ក
សសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធ រែ៍។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សោយមាៃមូ េសហរុសម
រសប អ្ន កសៅណរអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃដ្ណដ្េ។



អ្ន ក សវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជ
ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអាចសៅទូ រសព្ទ
មកសយើងខ្ុាំសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស។



សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ
សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្ន កមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការ
សសរមចរហ័ស! សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ
សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់នៃ
ការសសរមចផ្ងណដ្រ។



របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃបែដឹ
ងឧទធ រែ៍រហ័ស
អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្
កសរ
ឬអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ មក
សយើងខ្ុាំ។



សូ មោក់សាំសែើសុាំបដឹងឧទធ រណ៍កនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃ តាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសៅ
សេើេិខិរជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េាៃសផ្ញើសៅអ្ន ក។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូ េសហរុសមរសបចាំសពាេះ
ការខកខាៃសៃេះ សយើងខ្ុាំអាចផ្ដ េ់សព្េសវលាបណៃថ មកនុងការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។ ឧទហរែ៍
មូ េសហរុសមរសបនៃការខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់មាៃដ្ូ ចជា
របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរណដ្េមិៃអាចឱយអ្ន កទក់ទងមកសយើងខ្ុាំាៃ
ឬរបសិៃសបើសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃមិៃររឹមររូវ ឬមិៃសព្ញសេញអ្ាំព្ីកាេ
បរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំបែដឹងឧទធ រែ៍។



អ្ន កមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ងនៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកព្ីសយើងខ្ុាំ។
សដ្ើមបីសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ង សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844812-6896។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍សៅគសរមាងសៃេះអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការ
ធានរ៉ាប់រងសរមាប់ឱសងកនុងណផ្ន ក D គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើង វ ិញ” នៃគសរមាង។
របសិៃសបើអ្នកចង់ អ្ន ក ៃិងសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដ េ់
ព្័រ៌មាៃបណៃថ មដ្េ់សយើងខ្ុាំសដ្ើមបីាាំរទបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកប្តូវការចាំាច្ប់ សូមបសនើសុំ “រណដឹងឧទធ រណ៍រហ័ស”



របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់គសរមាងសយើងខ្ុាំអ្ាំព្ីឱសង
ណដ្េអ្ន កមិៃទៃ់ាៃទទួ េ អ្ន ក ៃិងសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ
របស់អ្នកៃឹងររូវសសរមចថាសរើអ្នកររូវការ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” ឬអ្រ់។



េកខ ខែឌររមូវសរមាប់ទទួ េាៃ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” គឺដ្ូចានសៅៃឹងេកខ ខែឌ
ររមូវសដ្ើមបីទទួ េាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រងសៅណផ្ន ក F4 សៅទាំព្័រទី 164 ណដ្រ។

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” គឺ
“បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើង វ ិញន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។
គបប្មាងររស់បយើងែ្ុំនឹងប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញបលើរណដឹងឧទធ រណ៍ររស់អ្នក
រ ួច្ប្ដល់ការសបប្មច្បររស់បយើងែ្ុំែល់អ្នក



សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់មដងសទៀរសេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃ
ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេថាសរើសយើងខ្ុាំាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់ឬអ្រ់
សៅសព្េសយើងខ្ុាំាៃស្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងខ្ុាំអាចទក់ទងសៅអ្ន ក
ឬសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀររបស់អ្នក សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងសដ្ើមដ្ាំ
បូ ង។

កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “រណដឹងឧទធ រណ៍រហ័ស”



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ
72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ
របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងសទ
សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ សាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2
អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity ៃឹងររួ រព្ិៃិរយ
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសឡើង វ ិញ។

)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺការែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា
បទ។

កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “រណដឹងឧទធ រណ៍សដង់ារ”
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7
នងៃ របរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ
របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់
សេើកណេងណររបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយជូ ៃអ្ន កវ ិញ។
របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយជូ ៃអ្ន កវ ិញ
សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 14
នងៃ នៃរបរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា
សុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ អ្ន កគួ រណរសសន ើសុាំ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស”។



របសិៃសបើសយើងខ្ុាំមិៃផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ តាមរបរិទិៃ ឬ 14 នងៃ
តាមរបរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន ក
ាៃទិញរ ួចសហើយ ជូ ៃអ្ន កវ ិញសទសនេះ សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ សាំសែើរបស់អ្នក
សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2
អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity ៃឹងររួ រព្ិៃិរយ
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសឡើង វ ិញ។

)



ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែ្ុំគឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់៖

o របសិៃសបើសយើងខ្ុាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ាប់រង សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់
ការធានរ៉ាប់រងឱយាៃឆ្ប់រហ័សតាមររមូវការចាាំាច់របស់សុខភាព្អ្ន ក
ប៉ោុណៃត មិៃឱយសេើសព្ី 7 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
ឬ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើង
ខ្ុាំឱយបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយជូ ៃអ្ន កវ ិញ។

o របសិៃសបើសយើងខ្ុាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយជូ ៃ
អ្ន កវ ិញ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្ន កកនុងរយៈរយៈសព្េ 30 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់
ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃសាំសែើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



របសិៃសបើចសមៃ ើយរបស់សយើងខ្ុាំគឺការបដ្ិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា សទ
ៃិងសរៀបរប់ព្ីរសបៀបបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

F6.រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 សប្មារ់ឱសងកនុងន្្នក D
ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2
របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសធ្វ ើការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើករែីរបស់អ្នក
សនេះសាំសែើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកររូវណរសធ្វ ើសឡើងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ។



សូ មសសន ើសុាំកនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្ន កសសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធ រែ៍។
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សោយមាៃមូ េសហរុសមរសប
អ្ន កសៅណរអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍ាៃដ្ណដ្េ។



អ្ន ក សវជជ បែឌិរ អ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជសផ្សងសទៀរ ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំ
បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។



សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្ន កមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការសសរមចរហ័ស!
សូ មអាៃណផ្ន កសៃេះ សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់នៃការសសរមចផ្ងណដ្រ។

របសិៃសបើសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកមួ យណផ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់
អ្ន កអាចសរជើសសរ ើសថាគួ រទទួ េយកការសសរមចសៃេះ ឬោក់បែដឹងឧទធ រែ៍បៃត សទៀរ។
របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ
(Independent Review Entity, IRE) ៃឹងររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ។



របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគ ភាព្ IRE សធ្វ ើការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើករែីរបស់អ្នក
សនេះសាំសែើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកររូវណរសធ្វ ើសឡើងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ។
េិខិរណដ្េសយើងខ្ុាំសផ្ញើសៅអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2។



សៅសព្េអ្ន កោក់បែដឹងឧទធ រែ៍សៅអ្ងគ ភាព្ IRE សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ សាំែុាំសរឿង
របស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្សៃេះ។
អ្ន កមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃ ងនៃសាំែុាំសរឿងរបស់អ្នកសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់ស
មាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។



អ្ន កមាៃសិទធិផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃសផ្សងសទៀរដ្េ់អ្ងគ ភាព្ IRE សដ្ើមបីាាំរទបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



អ្ងគ ភាព្ IRE គឺជាសាថប័ៃឯករជយណដ្េររូវាៃជួ េសោយគសរមាង Medicare។
អ្ងគ ភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ
សហើយក៏មិៃណមៃជាទីភានក់ងាររោឋនិាេណដ្រ។



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់
សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
សាថប័ៃសៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចរបស់ខល ួៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍សៅអ្ងគ ភាព្ IRE អ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្ន ក D គឺ
“ការពិចារណាបឡើង វ ិញ”។
កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “រណដឹងឧទធ រណ៍រហ័ស” បៅកប្មិតទី 2



របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ សូ មសសន ើសុាំ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស”
ព្ីអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity, IRE)

។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE យេ់រព្មផ្ដ េ់ “បែដឹងឧទធ រែ៍” ដ្េ់អ្នក
អ្ងគ ភាព្សៃេះររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្ីទទួ េាៃសាំសែើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ការអ្ៃុញ្ជារ ឬផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃការសសរមច។

កាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ “រណដឹងឧទធ រណ៍សដង់ារ” បៅកប្មិតទី 2



របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដឹងឧទធ រែ៍សតង់ោរសៅករមិរទី 2 អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ
(Independent Review Entity, IRE) ររូវណរផ្ដ េ់ចសមៃ ើយសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ីអ្ងគ ភាព្
សៃេះទទួ េាៃបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកឬ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ
របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃទិញរ ួចសហើយជូ ៃអ្ន កវ ិញ។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្ន កាៃសសន ើសុាំមួយណផ្ន ក
ឬទ ាំងអ្ស់ សយើងខ្ុាំររូវណរផ្ដ េ់ការអ្ៃុញ្ជារ ឬផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃការសសរមច។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE អ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃ ឱសងណដ្េអ្ន កាៃ
ទិញរ ួចសហើយជូ ៃអ្ន កវ ិញ សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 30 នងៃ តាម
របរិទិៃបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េាៃការសសរមច។

ច្បុេះបរើអ្ងា ភាពប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញឯករាជយបឆ្ែ ើយថា បទ ច្បំប

េះរណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 ររស់អ្នក?

ចសមៃ ើយថា បទ មាៃៃ័យថាអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ (Independent Review Entity, IRE)
យេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំសោយមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នកសទ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា
“ការាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោ ងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក”។
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3
សនេះឱសងណដ្េអ្ន កសសន ើសុាំររូវណរបាំសព្ញតាមរនមៃ ចាំៃួៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។ របសិៃសបើរនមៃ ជាចាំៃួៃទឹក
រាក់គឺរិចជាងចាំៃួៃអ្បបបរមា អ្ន កមិៃអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍បៃត ាៃសទ។
របសិៃសបើរនមៃ ជាចាំៃួៃទឹករាក់មាៃចាំៃួៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្ន កអាចសសន ើសុាំបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។
េិខិរណដ្េអ្ន កាៃទទួ េព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរនមៃ ជាចាំៃួៃទឹករាក់
ណដ្េររូវការចាាំាច់ សដ្ើមបីបៃត ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

G. ការបសនើសុំឱយបយើងែ្ុំធានរា៉ារ់រងបលើការសប្មាកពោាលបៅមនា ីរបពទយយូរជាងមុន
សៅសព្េអ្ន កចូ េសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ អ្ន កមាៃសិទធិទទួ េាៃ
សសវាកមម កនុងមៃទ ីរសព្ទយទ ាំងអ្ស់ណដ្េសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រង ណដ្េចាាំាច់សរមាប់សធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ
ៃិងព្ាាេជាំងឺ ឬរបួ សរបស់អ្នក។
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង អ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក
ៃិងបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយៃឹងសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន ក សដ្ើមបីសររៀមសរមាប់នងៃ ណដ្េអ្ន កសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។
ព្ួ កសគក៏ៃឹងជួ យសរៀបចាំសរមាប់ការណងទ ាំណាមួ យណដ្េអ្ន កអាចៃឹងររូវការ
បនទប់ព្ីអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយផ្ងណដ្រ។



សគសៅនងៃ ណដ្េអ្ន កសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយថា “កាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ”។



អ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។

របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្ន កររូវាៃសសន ើសុាំឱយសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក
អ្ន កអាចសសន ើសុាំសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងសៃេះ។ ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំ។

G1. ការន្សាងយល់អ្ំពីសិទធិកនុងគបប្មាង Medicare ររស់អ្នក
កនុងរយៈសព្េព្ីរនងៃ បនទប់ព្ីអ្នកចូ េសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ បុគគេិកសរៀបចាំករែី
ឬគិលាៃុបោឋកៃឹងផ្ដ េ់ឯកសារជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ណដ្េមាៃស្មេះថា “សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង Medicare
អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក”។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងសៃេះសទ សូ មសសន ើសុាំវាព្ីបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ ផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ
កនុងមួ យសាតហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
សូ មអាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងសៃេះសោយរប ុងរបយ័រន ៃិងសួ រសាំែួររបសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់សទ។ “សារសាំខាៃ់”
រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នកកនុងនមជាអ្ន កជាំងឺកនុងមៃទ ីរសព្ទយ រ ួមទ ាំងសិទធិកនុងការ៖



ទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare កនុងអ្ាំឡ
ុ ង
ៃិងសរកាយការសរមាកព្ាាេកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
អ្ន កមាៃសិទធិដ្ឹងថាសសវាកមម ទ ាំងសៃេះគឺជាអ្វ ីខៃេះ អ្ន កណាៃឹងបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះ
ៃិងកណៃៃ ងណាណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះ។



រ ួមចាំណែកសសរមចអ្ាំព្ីរយៈសព្េនៃការសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។



ដ្ឹងព្ីកណៃៃ ងណដ្េររូវរយការែ៍អ្ាំព្ីកដីារមភ ណដ្េអ្ន កមាៃអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំកនុងមៃទ ីរ
សព្ទយរបស់អ្នក។



បែដឹងឧទធ រែ៍ របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្ន កររូវាៃសសន ើសុាំឱយសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។

អ្ន កគួ រណរចុេះហរថ សេខាសេើការជូ ៃដ្ាំែឹងរបស់គសរមាង Medicare សដ្ើមបីបងាាញថាអ្ន កាៃទទួ េ
ៃិងយេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ ការចុេះហរថ សេខាសេើការជូ ៃដ្ាំែឹងសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យថា

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន កយេ់រសបតាមកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ
ណដ្េអ្ន ករបណហេជាររូវាៃរាប់សោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។
សូ មរកទទុកចាប់ចមៃ ងនៃការជូ ៃដ្ាំែឹងណដ្េាៃចុេះហរថ សេខា ដ្ូ សចន េះសហើយរ
អ្ន កៃឹងមាៃព្័រ៌មាៃសៅកនុងនដ្ របសិៃសបើអ្នកររូវការ។



សដ្ើមបីសមើេចាប់ចមៃ ងនៃការជូ ៃដ្ាំែឹងសៃេះជាមុៃ
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅ 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ
ៃិង 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាា ស់ TYY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877486-2048។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។

។



អ្ន កក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ការជូ ៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។



របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក ឬគសរមាង
Medicare តាមរយៈសេខខាងសេើ។

G2. រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបីរដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម សរមាប់អ្នកជាំងឺកនុងមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ
អ្ន កររូវណរសសន ើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍។ សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ៃឹងសធ្វ ើការររួ រ
ព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 សដ្ើមបីសមើេថាសរើកាេបរ ិសចឆ ទសចញ
ព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុកមាៃភាព្សមរសបតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សរមាប់អ្នកឬអ្រ់។ សៅកនុងរដ្ឋ Rhode
Island សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ររូវាៃសៅថា KEPRO។

)

)

សដ្ើមបីោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ឱយផ្លៃស់បដ ូរកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅ KEPRO
តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។
បៅទូ រសពា ភាែមៗ!

)

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
មុនបពលអ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងកុាំឱយហួ សកាេបរ ិសចឆ ទ សចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។
“សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង Medicare អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក”
មាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ។

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



ប្រសិនបរើអ្នកបៅទូ រសពា មុ
នបពលអ្ន កចាកបច្បញ
អ្ន កររូវាៃអ្ៃុញ្ជារឱយស
រមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយ
កាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរ
សព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករ
បស់អ្នកសោយមិៃបង់រា
ក់
ខែៈសព្េណដ្េអ្ន ករង់ចាាំទ
ទួ េការសសរមចសេើបែដឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នកព្ីសាថប័ៃ
ណកេមអ គុែភាព្។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1
បែើមបីផ្ទែស់រដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement
Organization សរមាប់រដ្ឋ របស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452
ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។

)

សូ មសៅទូ រសព្ទ មុៃសព្េអ្ន កចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ
ៃិងមុៃកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។



ប្រសិនបរើអ្នកមិនបៅទូ រសពា បែើមបីរដឹងឧទធ រណ៍បទ
សហើយអ្ន កសសរមចចិរតបៃត សរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េា
ៃសរាងទុករបស់អ្នក
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់នងៃ ណងទ ាំកនុងមៃទ ីរសព្ទយទ ាំងអ្ស់ណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅសរកាយកា
េបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។



ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់កនុងការទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization អ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍សោយ
ផ្លទេ់សៅគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំជាំៃួស វ ិញ។ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក G4 សៅទាំព្័រទី 174។

)

សយើងខ្ុាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្ន កយេ់ព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើ ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់។



សូមបសនើសុំជំនួយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ ម
សៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896
ាៃរគប់សព្េ។ អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅ RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ
1-855-747-3224 (TTY 711), (State Health Insurance Assistance Program,SHIP)
តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 (TTY 711) ឬ The POINT តាមរយៈសេខ 1-401-4624444 (TTY 711) ាៃផ្ងណដ្រ។

អ្ា ីបៅជាសាែរ័នន្កលមអ គុណភាព? (Quality Improvement Organization

)

សាថប័ៃសៃេះជារក ុមសវជជ បែឌិរ ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួ េសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធ។
អ្ន កជាំនញទ ាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្ន កនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសទ។ គសរមាង Medicare
ជួ េព្ួ កសគឱយមកព្ិៃិរយ ៃិងជួ យណកេមអ គុែភាព្ណងទ ាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូ េរ ួមកនុងគសរមាង Medicare។
បសនើសុំឱយមាន “ការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញរហ័ស”

)

អ្ន កររូវណរសសន ើសុាំឱយសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
“ប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញរហ័ស” សេើការសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ការសសន ើសុាំឱយ “ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”
មាៃៃ័យថាអ្ន កសសន ើសុាំឱយសាថប័ៃសៃេះសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័សសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍
ជាំៃួសឱយកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” គឺ “ការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញភាែមៗ”។

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញរហ័ស?

)



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ៃឹងសួ រអ្ន ក ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកថា សហរុអ្វីាៃជាអ្ន កគិរថា
ការធានរ៉ាប់រងគួ រណរបៃត ផ្ដ េ់ជូៃ
សរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។
អ្ន កមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វីមួយជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃត អ្ន កអាចសរៀបចាំាៃ
របសិៃសបើអ្នកចង់។



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញៃឹងព្ិៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជ សា្សត របស់អ្នក
ព្ិភាកទជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់សសវា ៃិងររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់
ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។



យា៉ោងយូរសៅសព្េនងៃ ររង់ បនទប់ព្ីអ្នកររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរាប់សយើង
ខ្ុាំអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក អ្ន កៃឹងទទួ េាៃេិខិរមួ យណដ្េបញ្ជជក់
ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។
េិខិរសនេះព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក មៃទ ីរសព្ទយ
ក៏ដ្ូចជាសយើងខ្ុាំគិរថាវាជាការររឹមររូវណដ្េអ្ន កររូវសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយសៅកាេបរ ិសចឆ ទសនេះ។

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ការព្ៃយេ់ជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសៃេះគឺ
”ជូនែំណឹងលមអ ិតអ្ំពីការបច្បញអ្ំពីមនា ីរបពទយ”។
អ្ន កអាចទទួ េាៃគាំរ ូេិខិរសៃេះសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844812-6896។ អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ ផ្ងណដ្រសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
ឬអ្ន កអាចសមើេការជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីគាំរ ូតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម?



)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា
យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សយើងខ្ុាំររូវណរបៃត ធានរ៉ាប់រងសេើ
សសវាកមម កនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ។

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ?



)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក មាៃៃ័យថាកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េ
ាៃសរាងទុករបស់អ្នកគឺសមរសបតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សហើយ។ របសិៃសបើដ្ូសចន េះ
ការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងខ្ុាំសរមាប់សសវាកមម

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន កជាំងឺកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់សៅសព្េនងៃ ររង់ បនទប់ព្ីសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្
(Quality Improvement Organization ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយរបស់ខល ួៃ។

)



របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ សហើយអ្ន កសសរមចចិរត
សរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ សនេះអ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់នងៃ បៃត សរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
ចាំណាយនងៃ ណងទ ាំសុខភាព្ណដ្េអ្ន កអាចៃឹងររូវបង់គឺចាប់សផ្ដ ើមព្ីសព្េនងៃ ររង់
បនទប់ព្ីសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយរបស់ខល ួៃ។

)



)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
បដ្ិសសធ្បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយអ្ន កបៃត សរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយ
កាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក
សនេះអ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។

G3. រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីរដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទ បច្បញពីមនា ីរ បពទយររស់អ្នក

)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ាៃបដ្ិសសធ្បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សហើយអ្ន កបៃត សរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក
សនេះអ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។ អ្ន កៃឹងររូវទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization មដ ងសទៀរ សហើយសសន ើសុាំឱយសធ្វ ើការររួ រ ព្ិៃិរយសឡើង វ ិញមួ យសផ្សងសទៀរ។

)

សូ មសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញករមិរទី 2 កនុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន
បនទប់ព្ីសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ )Quality Improvement Organization( ាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នក។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះាៃ
េុេះរតាណរអ្ន កាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទនៃការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកាៃប
ញ្ច ប់។
សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ )Quality Improvement Organization( ររូវាៃសៅថា
KEPRO ។ អ្ន កអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ 1-888-319-8452។



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅសាថប័ៃណក
េមអ គុែភាព្ (Quality Improvement
Organization
ៃឹងព្ិៃិរយសមើេមដ ងសទៀរសោយ
យកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់
ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្ន
ក។

)



ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2
បែើមបីផ្ទែស់រដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization
សរមាប់រដ្ឋ របស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452
ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញមួ យសផ្សងសទៀរ។

)

កនុងរយៈសព្េ 14
នងៃ តាមរបរិទិៃបនទប់ព្ី
ទទួ េាៃសាំសែើ
សុាំឱយររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញជាសេើកទីព្ីររបស់
អ្ន ក
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅសាថប័ៃណកេមអ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

គុែភាព្ (Quality Improvement
Organization ៃឹងសធ្វ ើការសសរមច។

)

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម?



សយើងខ្ុាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទ ាំណដ្េ
អ្ន កាៃទទួ េតាាំងព្ីសព្េនងៃ ររង់ បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទ
នៃការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ទីមួយរបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំររូវណរបៃត ផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំ អ្ន កជាំងឺកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ។



អ្ន កររូវណរបៃត បង់រាក់ណដ្េជាចាំណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នក
សហើយណដ្ៃកាំែរ់នៃការធានរ៉ាប់រងអាចៃឹងររូវអ្ៃុវរត ។

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ?
វាមាៃៃ័យថាសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
យេ់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1 សហើយៃឹងមិៃផ្លៃស់បដ ូរសទ។
េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍។

)

)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization បដ្ិសសធ្បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី
2 របស់អ្នក
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ សរមាប់ការសរមាករបស់អ្នកសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េ
ាៃសរាងទុករបស់អ្នក។

G4. មានអ្ា ីបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់រណដឹងឧទធ រណ៍
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍
មាៃវ ិធ្ីមួយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដឹងឧទធ រែ៍ជាំៃួស។
ប៉ោុណៃត បែដឹងឧទធ រែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃភាព្ខុសាន។
រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1 បែើមបីរដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់ទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement
Organization (ណដ្េមាៃរយៈសព្េ 60 នងៃ
ឬមិៃឲ្យហួ សកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក សទេះមួ យណាដ្េ់មុៃក៏សោយ)
អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍មកសយើងខ្ុាំសោយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។
ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័សគឺជាបែដឹងឧទធ រែ៍ណដ្េសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស
ជាំៃួសឱយកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ។

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះ
សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់
អ្ាំព្ីការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
។
សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការ
សសរមចអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េអ្ន កគួ រសចញ
ព្ីមៃទ ីរសព្ទយមាៃភាព្យុរតិធ្ម៌
ៃិងាៃអ្ៃុវរត តាមរគប់ វ ិធាៃឬអ្រ់។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖
របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិករបស់សយើងខ្ុាំ
សហើយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”
សេើកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



សយើងខ្ុាំៃឹងសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័
ស ជាំៃួសឱយកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ
សដ្ើមបីផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះ។ សៃេះមាៃៃ័យថា
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ
“ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។



ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំ្ដល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ច្បំប េះការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញរហ័សររស់អ្នក
វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រសបថា
អ្ន កសៅណរររូវសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។
សយើងខ្ុាំៃឹងបៃត ធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម កនុងមៃទ ីរសព្ទយកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា
្សត ។
វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើ
ងខ្ុាំសេើការណងទ ាំណដ្េអ្ន កាៃទទួ េចាប់តាាំងព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំាៃៃិយាយថា
ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់។



ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំ្ដល់ច្បបមែ ើយថា បទ ច្បំប េះការប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញរហ័សររស់អ្នក
វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយ
ថាកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកប
ួ ៃសវ
ជជ សា្សត សហើយ។
ការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងខ្ុាំសរមាប់សសវាកមម អ្នកជាំងឺកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកបញ្ច ប់សៅនងៃ ណដ្
េសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថាការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់។

o របសិៃសបើអ្នកាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ
សរាងទុករបស់អ្នក សនេះអ្ន កអាចៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញ
នងៃ សរមាប់ការណងទ ាំកនុងមៃទ ីរសព្ទយណដ្េអ្ន កាៃទទួ េសៅសរកាយកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ី
រសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។



សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខ្ុាំាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័សរបស់អ្នក សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅ
“អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ” (Independent Review Entity
សៅសព្េសយើងខ្ុាំសធ្វ ើដ្ូសចន េះ វាមាៃៃ័យថាករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត
សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។

)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” ឬ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” គឺ “រណដឹង
ឧទធ រណ៍ន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។

រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2 បែើមបីរដ ូរកាលររ ិបច្បឆ ទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក
សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ ព្័រ៌មាៃសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករ
ជយ (Independent Review Entity,IRE) កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ការសសរមចសេើករមិរទី 1
របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ
ឬកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សផ្សងសទៀរសទ អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀប
រប់រាប់ព្ីរសបៀបោក់បែដឹងរវា៉ា។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2
អ្ន កមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វីទ ាំងអ្ស់។
គសរមាងសៃេះៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ
( Independent Review Entity ។

)

កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគ ភាព្ IRE សធ្វ ើការររួ រព្ិៃិរយ
សឡើង វ ិញសេើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ សៅសព្េសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ
“ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” របស់អ្នក។
អ្ងគ ភាព្សៃេះសសរមចថាសរើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំគួរណរផ្លៃស់បដ ូរឬអ្រ់។



អ្ងគ ភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” សេើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មម តា
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



អ្ងគ ភាព្ IRE គឺជាសាថប័ៃឯករជយណដ្េររូវាៃជួ េសោយគសរមាង Medicare។
អ្ងគ ភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទី
ភានក់ងាររោឋនិាេណដ្រ។



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុក
ោក់សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីការសចញព្ី
មៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សយើងខ្ុាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយ
របស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទ ាំសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់សយើងខ្ុាំ
ណដ្េអ្ន កាៃទទួ េតាាំងព្ីកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំក៏ររូវណរបៃត ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម កនុងមៃទ ីរសព្ទយកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ
ៃសវជជ សា្សត ផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



របសិៃសបើអ្ងគ ភាព្ IRE ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សនេះមាៃៃ័យថាព្ួ កសគយេ់រសបតាមសយើងខ្ុាំថា កាេបរ ិសចឆ ទសចញ
ព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សហើយ។



េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ដ្ាំសែើរការនៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញ។
េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3
ណដ្េររូវជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។

H. អ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកគិតថាការន្ងទំសុែភាពតាម្ាេះ ការន្ងទំពីគិលានុរាឋកជំនញ
ឺ ិនសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (CORF)
ឬបសវាកមម បៅកន្នែ ងសាតរនីតិសមបទអ្ន កជំងម
រញ្ារ់ឆ្រ់រហ័សបពក
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីរបសនទនៃការណងទ ាំខាងសរកាមណរប៉ោុសណា
ណ េះ៖



សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ។



ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញសៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ។



ការណងទ ាំសដ្ើមបីសាដរៃីរិសមបទណដ្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ េាៃកនុងនមជាអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុង
មៃទ ីរសព្ទយ សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) ណដ្េអ្ៃុម័រសោយគសរមាង
Medicare។ ជាធ្មម តា ចាំែុចសៃេះមាៃៃ័យថាអ្ន កកាំព្ុងទទួ េាៃការព្ាាេជាំងឺ
ឬសរាេះថានក់ ឬអ្ន កកាំព្ុងធ្ូ រសសបើយព្ីការវេះការ់ករមិរធ្ៃ ៃ់។

o តាមរយៈការណងទ ាំណាមួ យកនុងចាំសណាមរបសនទទ ាំងសៃេះ
អ្ន កមាៃសិទធិបៃត ទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់
សសវាបញ្ជជក់ថាអ្ន កររូវការចាាំាច់។

o សៅសព្េសយើងខ្ុាំសសរមចថាឈប់ធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំទ ាំងសៃេះ
សយើងខ្ុាំររូវណរជូ ៃដ្ាំែឹងសៅអ្ន កមុៃសព្េសសវាកមម របស់អ្នកបញ្ច ប់។
សៅសព្េការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកបញ្ច ប់
សយើងខ្ុាំៃឹងឈប់បង់រាក់នងៃ ណងទ ាំរបស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខ្ុាំបញ្ច ប់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក
អ្ន កអាច្បរដ ឹងឧទធ រណ៍ប្រឆ្ំងនឹងការសបប្មច្បររស់បយើងែ្ុំាន។
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

H1. បយើងែ្ុំនឹងប្ារ់អ្នកជាមុន បៅបពលការធានរា៉ារ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ារ់
អ្ន កៃឹងទទួ េាៃការជូ ៃដ្ាំែឹងយា៉ោងសហាចណាស់ព្ីរនងៃ មុៃសព្េសយើងខ្ុាំឈប់បង់រាក់នងៃ ណងទ ាំរបស់អ្នក។
សគសៅការជូ ៃដ្ាំែឹងសៃេះថា “ការជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធានរ៉ាប់រងនៃគសរមាង Medicare”។
ការជូ ៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងៃឹងឈប់ការធានរ៉ាប់រងណងទ ាំរ
បស់អ្នក ៃិងរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍សេើសសចកដ ីសសរមចចិរតសៃេះ។
អ្ន ក ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកគួ រណរចុេះហរថ សេខាសេើការជូ ៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសៃេះ
សដ្ើមបីបងាាញថាអ្ន កាៃទទួ េសហើយ។ ការចុេះហរថ សេខាសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យសសម ើៃឹងអ្ន កយេ់រសបតាម
គសរមាងសៃេះថាដ្េ់សព្េណដ្េររូវឈប់ទទួ េាៃការណងទ ាំសទ។
សៅសព្េការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកបញ្ច ប់ សយើងខ្ុាំៃឹងឈប់បង់រាក់។

H2. រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបីរនត ការន្ងទំររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខ្ុាំបញ្ច ប់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក
អ្ន កអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំាៃ។
ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបដឹងឧទធ រែ៍។
មុៃសព្េចាប់សផ្ដ ើមបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក អ្ន កររូវយេ់ព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើ ៃិងកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់។



រំបពញតាមកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់។ កាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់មាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់។
ររូវរាកដ្ថាអ្ន កយេ់ ៃិងអ្ៃុវរត តាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់ណដ្េសរបើសរមាប់
កិចចការណដ្េអ្ន កររូវណរសធ្វ ើ។
គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំក៏មាៃកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់ណដ្េររូវណរអ្ៃុវរត តាមផ្ងណដ្រ។
(របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់របស់សយើងខ្ុាំសទ អ្ន ក
អាចោក់បែដឹងរវា៉ាាៃ។ ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រទី 183
សរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីរសបៀបោក់បែដឹររវា៉ា)។



សូមបសនើសុំជំនួយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ ម
សៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ាៃរគប់សព្េ។
ឬសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិធ្ី State Health Insurance Assistance Program តាមរយៈសេខ 1-401462-4444។

កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization
ៃឹងររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើបែដឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នក
រ ួចសសរមចថាររូវផ្លៃស់បដ ូរការសសរម
ចរបស់សយើងខ្ុាំឬអ្រ់។ សៅកនុងកនុង
Rhode Island
សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្(Quality
Improvement Organization
ររូវាៃសគសៅថា KEPRO។

)

)

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1
បែើមបីបសនើសុំគបប្មាងឱយរនត ការន្ងទំររស់អ្នក
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement
Organization សរមាប់រដ្ឋ របស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452
ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “បែដឹងឧទធ រែ៍ឆ្ប់រហ័ស”។

)

សូ មសៅទូ រសព្ទ មុៃសព្េអ្ន កចាកសចញព្ីទីភានក់ងារ
ឬកណៃៃ ងណដ្េកាំព្ុងផ្ដ េ់ការណងទ ាំរបស់អ្នក
ៃិងមុៃកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

អ្ន កអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ៖ 1-888319-8452។
ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបដ ឹងឧទធ រែ៍សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភា
ព្ (Quality Improvement Organization
មាៃសៅកនុងការជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធាន
រ៉ាប់រងនៃគសរមាង Medicare ផ្ងណដ្រ។
សៃេះជាការជូ ៃដ្ាំែឹងណដ្េអ្ន កាៃទទួ េ
សៅសព្េអ្ន កររូវាៃរាប់
ថាសយើងខ្ុាំៃឹងឈប់ធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក
។

)

អ្ា ីបៅជាសាែរ័នន្កលមអ គុណភាព (Quality Improvement Organization

)?

សាថប័ៃសៃេះជារក ុមសវជជ បែឌិរ ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួ េសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធ។
អ្ន កជាំនញទ ាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្ន កនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសទ។ គសរមាង Medicare
ជួ េព្ួ កសគឱយមកព្ិៃិរយ ៃិងជួ យណកេមអ គុែភាព្ណងទ ាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូ េរ ួមកនុងគសរមាង Medicare។
បតើអ្នកគួ រន្តបសនើសុំអ្ាី?
សសន ើសុាំព្ួកសគោក់ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស”។ សៃេះគឺជាការព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយថាសរើវាសមរសបតាមសវជជ សា្សត
ឬក៏អ្រ់សបើសយើងខ្ុាំបញ្ច ប់ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវារបស់អ្នក។
បតើកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់ររស់អ្នកសប្មារ់ទក់ទងបៅសាែរ័នបនេះ្ុតបៅបពលណា?

)



អ្ន កររូវណរទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
មិៃឱយហួ សសព្េនងៃ ររង់ បនទប់ព្ីអ្នកាៃទទួ េការជូ ៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ
ណដ្េសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េសយើងខ្ុាំៃឹងឈប់ធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក
។



របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់កនុងការទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization អ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក អ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍
សោយផ្លទេ់មកសយើងខ្ុាំជាំៃួសវ ិញ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ី វ ិធ្ីោក់បែដឹងឧទធ រែ៍សផ្សងសទៀរសៃេះ
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក H4 សៅទាំព្័រទី 180។

)

ពាកយផ្ល វូ ចាប់សរមាប់ការជូ ៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសៃេះគឺ
“ការជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធានរ៉ាប់រងនៃគសរមាង Medicare”។ សដ្ើមបីទទួ េាៃចាប់ចមៃ ងគាំរ ូ
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ឬសេខ 1-800MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។
សរមាប់អ្នកសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
ឬសមើេចាប់ចមៃ ងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneral-Information/BNI/MAEDNotices

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញររស់សាែរ័នន្កលមអ គុណភាព (Quality
Improvement Organization ?

)



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅសាថប័ៃណកេមអ គែ
ុ ភាព្ (Quality Improvement Organization
ៃឹងសួ រអ្ន ក ឬអ្ន ករាំណាងរបស់អ្នកអ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េអ្ន កគិរថា
ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម គួរណរបៃត ផ្ដ េ់ជូៃ។
អ្ន កមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វីមួយជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃត អ្ន កអាចសរៀបចាំាៃ
របសិៃសបើអ្នកចង់។



សៅសព្េអ្ន កសសន ើសុាំោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ គសរមាងសៃេះររូវណរសរសសរេិខិរមួ យសផ្ញើសៅអ្ន ក
ៃិងសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
សោយព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េសសវាកមម របស់អ្នកគួ រណរបញ្ច ប់។

)

)



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញក៏ៃឹងព្ិៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជ សា្សត របស់អ្នក
ព្ិភាកទជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នក ៃិងររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើព្័រ៌មាៃ
ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ឱយព្ួ កសគផ្ងណដ្រ។



កនុងរយៈបពលមួ យថ្ងៃបពញ រនារ់ពីអ្នកប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញ
ទទួ លានព័ត៌មានទំងអ្ស់ន្ែលពួ កបគប្តូវការ ពួ កបគនឹងប្ារ់អ្នកអ្ំពី
ការសបប្មច្បររស់ពួកបគ។ អ្ន កៃឹងទទួ េាៃេិខិរមួ យណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការសសរមចសៃេះ។

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់េិខិរណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េសសវាកមម របស់អ្នកគួ រណរបញ្ច ប់សៃេះគឺ
“ការពនយល់លមអ ិតអ្ំពីការមិនធានរា៉ារ់រង”។
បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញ្ដល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម?



របសិៃសបើអ្នកររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សយើងខ្ុាំររូវណរបៃត ផ្ដ េ់សសវាកមម ណដ្េររូវាៃ
ធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ។

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញ្ដល់ច្បបមែ ើយថា បទ?



របសិៃសបើអ្នកររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សនេះការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់សៅកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំាៃជរមាបអ្ន ក។
សយើងខ្ុាំៃឹងឈប់បង់រាក់ណដ្េជាចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទ ាំសៃេះ។



របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបៃត ទទួ េការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ
ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ ឬសសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន ក
ជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive Outpatient Rehabilitation
Facility, CORF) បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទនៃការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកបញ្ច ប់
អ្ន កៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ សេើការណងទ ាំសៃេះសោយខល ួៃអ្ន ក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

H3.រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីរនត ការន្ងទំររស់អ្នក

)

របសិៃសបើសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization ាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយ “បទ”
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍សៃេះ បហើយអ្ន កសរជើសសរ ើសបៃត ទទួ េការណងទ ាំ សរកាយការធានរ៉ាប់រងសេើ
ការណងទ ាំរបស់អ្នកាៃបញ្ច ប់ សនេះអ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។

)

កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ៃឹងររួ រព្ិៃិរយមដ ងសទៀរសេើការសសរមចរបស់ព្ួកសគសៅករមិរទី 1។
របសិៃសបើព្ួកសគយេ់រសបតាមការសសរមចសៅករមិរទី 1
អ្ន កអាចៃឹងររូវបង់សព្ញនងៃ សរមាប់ការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ
ឬសសវាកមម សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive
Outpatient Rehabilitation Facility, CORF)
បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំាៃបញ្ជជក់ថាការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់។
សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island
សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2
Improvement Organization
បែើមបីតប្មូវឱយគបប្មាងធានរា៉ារ់រងបលើការន្ងទំររស់អ្នកយូរជាងមុន
ររូវាៃសៅថា KEPRO ។
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement
អ្ន កអាចទក់ទងសៅ KEPRO
Organization សរមាប់រដ្ឋ Rhode Island តាមរយៈសេខ 1-888-319តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។
8452 ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញមួ យសផ្សងសទៀរ។
សូ មសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើ
សូ មសៅទូ រសព្ទ មុៃសព្េអ្ន កចាកសចញព្ីទីភានក់ងារ
ងវ ិញករមិរទី 2 កនុងរយៈបពល 60
ឬកណៃៃ ងណដ្េកាំព្ុងផ្ដ េ់ការណងទ ាំរបស់អ្នក
ថ្ងៃតាមប្រតិទិន
ៃិងមុៃកាេបរ ិសចឆ ទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។
បនទប់ព្ីសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្
(Quality Improvement
Organization ាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា
បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នក។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះាៃ
េុេះរតាណរអ្ន កាៃបៃត ទទួ េការណងទ ាំ សរកាយកាេបរ ិសចឆ ទនៃការធានរ៉ាប់
រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកាៃបញ្ច ប់។

)

)

)



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ៃឹងព្ិៃិរយសមើេមដ ងសទៀរសោយ
យកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចកនុងរយៈសព្េ 14 នងៃ តាមរបរិទិៃ បនទប់ព្ីទទួ េ ាៃសាំសែើសុាំោក់
បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

)

)

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែរ័នប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញ្ដល់ច្បបមែ ើយថាយល់ប្ពម?



សយើងខ្ុាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទ ាំណដ្េ
អ្ន កាៃទទួ េចាប់តាាំងព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំាៃៃិយាយថា
ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់។
សយើងខ្ុាំររូវណរបៃត ផ្ដ េ់ការធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែរ័នប្តួ តពិនិតយបឡើង វ ិញ្ដល់ច្បបមែ ើយថា បទ?



វាមាៃៃ័យថាព្ួ កសគយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់ព្ួកសគសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1
សហើយៃឹងមិៃផ្លៃស់បដ ូរសទ។



េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ដ្ាំសែើរការនៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញ។
េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរបនទប់
ណដ្េររូវជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។

H4.អ្ា ីន្ែលបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររ ិបច្បឆ ទកំណត់សប្មារ់ាក់
រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 1 ររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍
មាៃវ ិធ្ីមួយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដឹងឧទធ រែ៍ជាំៃួស។
ប៉ោុណៃត បែដឹងឧទធ រែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃភាព្ខុសាន។
រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1
បែើមបីរនត ការន្ងទំររស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន
របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សរមាប់
ទក់ទងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization អ្ន កអាចោក់
បែដឹងឧទធ រែ៍មកសយើងខ្ុាំសោយសសន ើសុាំឱយមាៃ
“ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។
ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័សគឺជាបែដឹងឧទធ រែ៍
ណដ្េសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស
ជាំៃួសឱយកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ។

)

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖
របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិករបស់សយើងខ្ុាំ
ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះ សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃ
ទ ាំងអ្ស់អ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះរបស់អ្នក ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ
ឬការណងទ ាំណដ្េអ្ន កកាំព្ុងទទួ េាៃ
សៅកណៃៃ ងសាតរៃីរិសមបទអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive
Outpatient Rehabilitation Facility, CORF)
សយើងខ្ុាំព្ិៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការសសរមចអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េសសវាកមម របស់អ្នកគួ រណរប
ញ្ច ប់មាៃភាព្យុរតិធ្ម៌ ៃិងាៃអ្ៃុវរត តាមរគប់ វ ិធាៃឬអ្រ់។



សយើងខ្ុាំៃឹងសរបើកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់រហ័ស ជាំៃួសឱយកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សតង់ោរ
សដ្ើមបីផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៃេះ។
សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ
“ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស”។



ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំ្ដល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពមចាំសពាេះការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័សរបស់អ្នក
វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រព្មបៃត ធានរ៉ាប់
រងសេើសសវាកមម របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើ
ងខ្ុាំសេើការណងទ ាំណដ្េអ្ន កាៃទទួ េចាប់តាាំងព្ីកាេបរ ិសចឆ ទណដ្េសយើងខ្ុាំាៃៃិយាយថា
ការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់។



ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំ្ដល់ច្បបមែ ើយថា បទ ចាំសពាេះការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័សរបស់អ្នក
វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខ្ុាំបញ្ជជក់ថា ការបញ្ឈប់
សសវាកមម របស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សហើយ។
ការធានរ៉ាប់រងរបស់សយើងខ្ុាំបញ្ច ប់ររឹមនងៃ ណដ្េសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថាការធានរ៉ាប់រងៃឹ
ងបញ្ច ប់។

របសិៃសបើអ្នកបៃត ទទួ េសសវាកមម បនទប់ព្ីនងៃ ណដ្េសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថាៃឹងបញ្ឈប់សសវាកមម ទ ាំងសនេះ
អ្ន កអាច្បនឹងប្តូវរង់ប្ាក់បពញថ្ងែសរមាប់សសវាកមម ទ ាំងសនេះ។
សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខ្ុាំាៃអ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃទ ាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា បទ
ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍រហ័សរបស់អ្នក សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅ
ិញឯករជយ”
“អ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ
(Independent Review Entity ។ សៅសព្េសយើងខ្ុាំសធ្វ ើដ្ូសចន េះ
វាមាៃៃ័យថាករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។

)

កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” ឬ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” គឺ
“រណដឹងឧទធ រណ៍ន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។
រណដឹងឧទធ រណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2 បែើមបីរនត ការន្ងទំររស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន
សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ជៃ
ូ ព្័រ៌មាៃសរមាប់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2
របស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯកRរាំជយ (Independent Review Entity,IRE) កនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា
សយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សៃេះ ឬកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់សផ្សងសទៀរសទ
អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាាៃ។ ណផ្ន ក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀបរប់រាប់ព្ីរសបៀបោក់បែដឹងរវា៉ា។
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគ ភាព្ IRE សធ្វ ើការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំ
សៅសព្េសយើងខ្ុាំាៃផ្ដ េ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” របស់អ្នក។
អ្ងគ ភាព្សៃេះសសរមចថាសរើការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំគួរណរផ្លៃស់បដ ូរឬអ្រ់។

ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងឧទធ រណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីតប្មូវឱយគបប្មាងរនត ការន្ងទំររស់អ្នក
អ្ន កមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វីទ ាំងអ្ស់។
គសរមាងសៃេះៃឹងបញ្ជៃ
ូ បែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ
( Independent Review Entity)។



អ្ងគ ភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញរហ័ស” សេើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មម តា
អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញផ្ដ េ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



អ្ងគ ភាព្ IRE
គឺជាសាថប័ៃឯករជយណដ្េររូវាៃជួ េសោយ
គសរមាង Medicare។
អ្ងគ ភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងរ
បស់សយើងខ្ុាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទី
ភានក់ងាររោឋនិាេណដ្រ។



អ្ន កររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់
សេើព្័រ៌មាៃទ ាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



ប្រសិនបរើអ្ងា ភាព IRE ្ដល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សយើងខ្ុាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់ចាំណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខ្ុាំសេើការណងទ ាំ។
សយើងខ្ុាំក៏ររូវណរបៃត ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ
សា្សត ផ្ងណដ្រ។



ប្រសិនបរើអ្ងា ភាព IRE ្ដល់ច្បបមែ ើយរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សនេះមាៃៃ័យថាព្ួ កសគយេ់រសបតាមសយើងខ្ុាំថា
ការបញ្ឈប់ការធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម មាៃភាព្សមរសបតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត សហើយ។

េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្ងគ ភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េអ្ន កអាចសធ្វ ើាៃ
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ដ្ាំសែើរការនៃការររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញ។
េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3
ណដ្េររូវជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។

I. ការរនត រណដឹងឧទធ រណ៍ររស់អ្នកហួ សពីកប្មិតទី 2
I1. ជំហានរនារ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាារកនុងគបប្មាង Medicare
របសិៃសបើអ្នកាៃោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 1 ៃិងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម
ឬសមាភរនៃគសរមាង Medicare សហើយបែដឹងឧទធ រែ៍ទ ាំងព្ីររបស់អ្នកររូវាៃរចាៃសចាេ អ្ន កអាចមាៃសិទធិ
បៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍សៅករមិរបនទប់។ េិខិរណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីអ្ងគ ភាព្ររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញឯករជយ
(Independent Review Entity ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ
របសិៃសបើអ្នកចង់បៃត ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍។

)

ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 គឺជាសវនការរបស់សៅរកមចាប់ណផ្ន ករដ្ឋ ាេ (Administrative Law
Judge,ALJ) ។ បុគគេណដ្េសធ្វ ើការសសរមចសៅកនុងបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 គឺសៅរកម ALJ ឬសមធាវ វើ ិៃិចឆ័យ។
របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ វើ ិៃិចឆ័យររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញសេើករែីរបស់អ្នក សនេះសមាភរ
ឬសសវាកមម សវជជ សា្សត ណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំររូវណរបាំសព្ញតាមចាំៃួៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។
របសិៃសបើរនមៃ ជាចាំៃួៃទឹករាក់គឺរិចជាងករមិរអ្បបបរមា អ្ន កមិៃអាចបដ ឹងឧទធ រែ៍បៃត ាៃសទ។
របសិៃសបើរនមៃ ជាចាំៃួៃទឹករាក់មាៃចាំៃួៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ
វ ិៃិចឆ័យសបើកសវនការជាំៃុាំជរមេះបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សៅរកម ALJ ឬសមធាវ វើ ិៃិចឆ័យសទ
អ្ន កអាចទក់ទងសៅរក ុមរបឹកទបែដឹងឧទធ រែ៍នៃនៃគសរមាង Medicare (Medicare Appeals Council )។
បនទប់ព្ីសនេះ អ្ន កអាចមាៃសិទធិសសន ើសុាំឱយរុលាការសហព្័ៃធព្ិៃិរយសមើេបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយសៅដ្ាំណាក់កាេណាមួ យកនុងដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ អ្ន កអាចទក់ទងសៅ
RIPIN Healthcare Advocate។ សេខទូ រសព្ទ គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

I2. ជំហានរនារ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាារកនុងគបប្មាង Medicaid
អ្ន កក៏មាៃសិទធិបដឹងឧទធ រែ៍សរចើៃសទៀរផ្ងណដ្រ របសិៃសបើបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីសសវាកមម សមាភរ
ឬឱសងណដ្េគសរមាង Medicaid អាចធានរ៉ាប់រង។
របសិៃសបើកា រ ិយាេ័យសវនការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ នៃកា រ ិយាេ័យ EOHHS
ឬសាថប័ៃររួ រព្ិៃិរយសឡើង វ ិញខាងសរៅ RI ផ្ដ េ់ចសមៃ ើយថា សទ ចាំសពាេះបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសេើ
មួ យណផ្ន ក ឬរគប់ណផ្ន កទ ាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid
សនេះអ្ន កអាចោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួ យសៅអ្ន កណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងសៃេះ។
ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភរ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid
សៅកនុងរុលាការរដ្ឋ ។
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីរសបៀបបៃត សៅបែដឹងឧទធ រែ៍ករមិរបនទប់
សូ មទាំនក់ទាំៃងមកព្ួ កសយើងខ្ុាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711។ អ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំជាំៃួយព្ី
RIPIN Healthcare Advocate ាៃផ្ងណដ្រ។ សេខទូ រសព្ទ គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

J. របរៀរាក់រណដឹងតវា៉ា
J1. ប្របភទរញ្ញាន្ែលគួ របធ្ា ើការតវា៉ា
ដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងរវា៉ាររូវាៃសរបើសរមាប់របសនទបញ្ជាមួ យចាំៃួៃណរប៉ោុសណា
ណ េះ
ដ្ូ ចជាបញ្ជាពាក់ព្័ៃធៃឹងគុែភាព្នៃការណងទ ាំ រយៈសព្េរង់ចាាំ ៃិងសសវាបសរមើអ្រិងិជៃជាសដ្ើម។
ទ ាំងសៃេះជាឧទហរែ៍នៃរបសនទបញ្ជាណដ្េចារ់ណចងសោយដ្ាំសែើរការនៃបែដឹងរវា៉ា។
រណដឹងតវា៉ាអ្ំពី
គុណភាព



ពិនិតយបមើលប្តួ សៗ៖ របរៀរាក់រណដឹងតវា៉ា

អ្ន កមិៃ
អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុងមកគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
ៃិង/ឬបែដឹងរវា៉ាខាងសរៅសៅសាថប័ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
សព្ញចិ
រត ចាំ
សដ្ើមបីោក់បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុង សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
សពាេះគុ
ឬសផ្ញើេិខិរមកសយើងខ្ុាំ។
ែភាព្
មាៃសាថប័ៃសផ្សងៗណដ្េចារ់ណចងបែដឹងរវា៉ាខាងសរៅ។
នៃការ
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សូ មអាៃណផ្ន ក J3 សៅទាំព្័រទី 185។
ណងទ ាំ
ដ្ូ ចជា
ការណង
ទ ាំណដ្េអ្ន កាៃទទួ េសៅកនុងមៃទ ីរសព្ទយជាសដ្ើម។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីឯកជនភាព



អ្ន កគិរថាៃរណាមានក់មិៃាៃសារព្សិទធិឯកជៃភាព្របស់អ្នក
ឬាៃណចករំ ណេកព្័រ៌មាៃសមាៃរ់អ្ាំព្ីអ្នក។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីបសវារបប្មើអ្តិងិជនមិនលអ



បុគគេិក ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្មាៃភាព្គាំសរេះគាំស រ ើយ ឬមិៃសារព្អ្ន ក។



បុគគេិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ាៃរបរព្ឹរតមិៃេអ ចាំសពាេះអ្ន ក។



អ្ន កគិរថាអ្ន កររូវាៃសគបងខ ាំឱយចាកសចញព្ីគសរមាងសៃេះ។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីលទធ ភាពច្បូ លបប្រើបសវា



អ្ន កមិៃអាចចូ េសៅសរបើសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងបរ ិកាខរសៅកនុងការ ិយាេ័យ
របស់អ្នកផ្ដ េ់សសវា ឬសវជជ បែឌិរសោយផ្លទេ់ាៃ។



អ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដ េ់ការសរមបសរមួ េសមរសបណដ្េអ្ន កររូវការដ្ូ ចជា
អ្ន កបកណរបភាសាកាយវ ិការអាសមរ ិកជាសដ្ើម។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីរយៈបពលរង់ចាំ



អ្ន កកាំព្ុងមាៃបញ្ជាកនុងការទទួ េាៃការណារ់ជួប ឬកាំព្ុងរង់ចាាំការណារ់ជួបយូរសព្ក។



សវជជ បែឌិរ ឱសងការ ើ ឬអ្ន កជាំនញណផ្ន កសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ឬបុគគេិកផ្ដ េ់សសវាកមម
សរមាប់សមាជិក ឬបុគគេិកគសរមាងសផ្សងសទៀរាៃទុកអ្ន កឱយរងចាាំយូរសព្ក។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីអ្នម័យ



អ្ន កគិរថាការ ិយាេ័យរបស់សវជជ បែឌិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬគៃ ីៃិកាមៃអ្នម័យ។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីលទធ ភាពបប្រើភាសា



សវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដ េ់អ្នកបកណរបផ្លទេ់មារ់ឱយអ្ន ក
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េណារ់ជួប។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីការប្ាប្ស័យទក់ទងពីបយើងែ្ុំ



អ្ន កគិរថាសយើងខ្ុាំខកខាៃមិៃាៃផ្ដ េ់ការជូ ៃដ្ាំែឹង ឬេិខិរណដ្េអ្ន កគួ រណរាៃទទួ េ។



អ្ន កគិរថាព្័រ៌មាៃជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរណដ្េសយើងខ្ុាំាៃសផ្ញើសៅអ្ន កមាៃភាព្ព្ិាកៃឹងយ
េ់សព្ក។

រណដឹងតវា៉ាអ្ំពីរនាត់បពលបវលាថ្នសកមម ភាពររស់បយើងែ្ុំ
ន្ែល ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង ឬរណដឹងឧទធ រណ៍



អ្ន កសជឿជាក់ថាសយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង
ឬការស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)



អ្ន កសជឿជាក់ថា បនទប់ព្ីទទួ េាៃការសសរមចសេើបែដឹងឧទធ រែ៍ ឬការធាន
រ៉ាប់រងណដ្េាាំរទអ្ន ក សយើងខ្ុាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរ ិសចឆ ទកាំែរ់នៃការអ្ៃុម័រ
ឬការផ្ដ េ់សសវាកមម ដ្េ់អ្នក ឬបង់រាក់ជូៃអ្ន កវ ិញសរមាប់សសវាកមម សវជជ សា្សត មួ យចាំៃួៃ។



អ្ន កសជឿជាក់ថា សយើងខ្ុាំមិៃាៃបញ្ជៃ
ូ ករែីរបស់អ្នកបៃត សៅអ្ងគ ភាព្ររួ រ
ិញឯករជយ
ព្ិៃិរយសឡើង វ
(Independent Review Entity) ទៃ់សព្េសវលាសទ។
កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “បែដឹងរវា៉ា” គឺ “រណដឹងសារទុកខ”។
កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “ការោក់បែដឹងរវា៉ា” គឺ “ការាក់រណដឹងសារទុកខ”។

បតើរណដឹងតវា៉ាមានប្របភទែុសៗគនឬអ្ត់?
ាន។ អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុង ៃិង/ឬបែដឹងរវា៉ាខាងសរៅាៃ។ បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុងររូវាៃោក់
ៃិងររួ រព្ិៃិរយសោយគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។ បែដឹងរវា៉ាខាងសរៅររូវាៃោក់
ៃិងររួ រព្ិៃិរយសោយសាថប័ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធជាមួ យគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកនុងការោក់បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុង ៃិង/ឬបែដឹងខាងសរៅ អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ
RIPIN Healthcare Advocate តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។

J2.រណដឹងតវា៉ាថ្្ាកនុង
សដ្ើមបីោក់បែដឹងរវា៉ានផ្ទ កនុង សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។
អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាាៃរគប់សព្េ របសិៃសបើបែដឹងសនេះមិៃណមៃអ្ាំព្ីឱសងកនុងណផ្ន ក D។
របសិៃសបើបែដឹងរវា៉ាសនេះគឺអ្ាំព្ីឱសងកនុងកនុងណផ្ន ក D អ្ន កររូវណរោក់បែដឹងសនេះកនុងរយៈបពល 60
ថ្ងៃតាមប្រតិទិន បនទប់ព្ីអ្នកាៃជួ បបញ្ជាណដ្េអ្ន កចង់រវា៉ា។



របសិៃសបើមាៃអ្វ ីសផ្សងសទៀរណដ្េអ្ន កររូវសធ្វ ើ សសវាកមម សរមាប់សមាជិកៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក។



អ្ន កក៏អាចសរសសរបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នក រ ួចសផ្ញើមកសយើងខ្ុាំាៃផ្ងណដ្រ។
របសិៃសបើអ្នកោក់បែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ
សយើងខ្ុាំៃឹងស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរដ្ូ ចាន។
កយ្ល វូ ច្បារ់សរមាប់ “បែដឹររវា៉ារហ័ស” គឺ “រណដឹងសារទុកខន្ែលប្តូវានពបនែ ឿនែំបណើរការ”។

របសិៃសបើអាច សយើងខ្ុាំៃឹងស្ៃ ើយរបសៅអ្ន កភាៃមៗ។
របសិៃសបើអ្នកសៅទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំសដ្ើមបីោក់បែដឹងរវា៉ា
សយើងខ្ុាំរបណហេជាអាចស្ៃ ើយរបតាមការសៅទូ រសព្ទ ដ្ណដ្េសនេះ។
របសិៃសបើសាថៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររមូវឱយសយើងខ្ុាំស្ៃ ើយរបយា៉ោងឆ្ប់រហ័ស សយើងខ្ុាំៃឹងស្ៃ ើយរបភាៃម។



សយើងខ្ុាំស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងរវា៉ាភាគសរចើៃកនុងរយៈសព្េ 30 នងៃ តាមរបរិទិៃ។
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ ម សហើយការព្ៃារសព្េ
អាចផ្ដ េ់ផ្េរបសយាជៃ៍របសសើរបាំផ្ុរដ្េ់អ្នក ឬរបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថ ម
សយើងខ្ុាំអាចចាំណាយសព្េរហូ រដ្េ់ 14 នងៃ សទៀរតាមរបរិទិៃ (សរុប 44 នងៃ តាមរបរិទិៃ)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

សដ្ើមបីស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នក។
សយើងខ្ុាំៃឹងជរមាបអ្ន កជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរអ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េសយើងខ្ុាំររូវការសព្េបណៃថ ម។



របសិៃសបើអ្នកោក់បែដឹងរវា៉ា សោយសារសយើងខ្ុាំាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំឱយមាៃ
“ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ាប់រង” ឬ “បែដឹងឧទធ រែ៍រហ័ស” របស់អ្នក សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់
“បែដឹងរវា៉ារហ័ស” សោយសវ ័យរបវរត ិ ៃិងស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោង។



របសិៃសបើអ្នកោក់បែដឹងរវា៉ា សោយសារសយើងខ្ុាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថ មកនុង
ការោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ ឬសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង សយើងខ្ុាំៃឹងផ្ដ េ់
“បែដឹងរវា៉ារហ័ស” សោយសវ ័យរបវរត ិ ៃិងស្ៃ ើយរបសៅៃឹងបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24
សមា៉ោង។

ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំមិនយល់ប្សរៃឹងបែដឹងរវា៉ាមួ យចាំៃួៃ ឬទ ាំងអ្ស់របស់អ្នកសទ បយើងែ្ុំនឹងជប្មារអ្ន ក
ៃិងព្ៃយេ់មូេសហរុរបស់សយើងខ្ុាំដ្េ់អ្នក។
សយើងខ្ុាំៃឹងស្ៃ ើយរបថាសរើសយើងខ្ុាំយេ់រសបៃឹងបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកឬអ្រ់។

J3. រណដឹងតវា៉ាខាងបប្ៅ
អ្ន កអាច្បប្ារ់គបប្មាង Medicare អ្ំពីរណដឹងតវា៉ាររស់អ្នកាន
អ្ន កអាចបញ្ជៃ
ូ បែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកសៅគសរមាង Medicare ាៃ។ ទរមង់ណបបបទនៃបែដឹងរវា៉ារបស់គសរមាង
Medicare មាៃសៅសគហទាំព្័រ៖ www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
គសរមាង Medicare យកចិរតទុកោក់បាំផ្ុរចាំសពាេះបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នក
សហើយៃឹងសរបើព្័រ៌មាៃសៃេះសដ្ើមបីជួយណកេមអ គុែភាព្របស់កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare។
របសិៃសបើអ្នកមាៃកដ ីារមភ ឬមរិណកេមអ សផ្សងសទៀរ ឬរបសិៃសបើអ្នកមាៃ
អារមម ែ៍ថាគសរមាងសៃេះមិៃអាចសោេះរសាយបញ្ជារបស់អ្នកាៃសទ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY អាចសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។
អ្ន កអាច្បប្ារ់នយកាឋនសុខាភិាលថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Department of Health)
ឬការ ិោល័យសនងការទទួ លរនទុកន្្នកធានរា៉ារ់រងសុែភាពថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Office of
the Health Insurance Commissioner) អ្ំពីរណដឹងតវា៉ាររស់អ្នក

អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាសៅមៃទ ីរសុខានិាេនៃរដ្ឋ Rhode Island (Rhode Island Department of Health)
សោយសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-222-2231 (TTY 711)។
អ្ន កក៏អាចោក់បែដឹងរវា៉ាសៅការ ិយាេ័យសន ងការទទួ េបៃទុកណផ្ន កធានរ៉ាប់រងសុខភាព្នៃរដ្ឋ Rhode Island
(Rhode Island Office of the Health Insurance Commissioner) ផ្ងណដ្រសោយសៅទូ រសព្ទ សៅសៅសេខ 1401-462-9517 (TTY 711)។
អ្ន កអាច្បាក់រណដឹងតវា៉ាបៅការ ិោល័យទទួ លរនទុកន្្នកសិទធិពលរែឋ (Office for Civil Rights

)

)

អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាសៅការ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil Rights
នៃនយកោឋៃសុខានិាេៃិងសសវាកមម មៃុសសសា្សត (Department of Health and Human Services

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំព្ូកទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររូវសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែដឹងរវា៉ា
(ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង បែដឹងឧទធ រែ៍ បែដឹងរវា៉ា)

របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្ន កមិៃររូវាៃសគរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្ន កសោយសសម ើភាព្សទ។ ឧទហរែ៍
អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីសិទធិចូេសរបើសសវាសោយជៃព្ិការឬជាំៃួយណផ្ន កភាសា។
សេខទូ រសព្ទ សរមាប់កា រ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ គឺ 1-800-368-1019។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-537-7697 ។ អ្ន កក៏អាចចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr ផ្ងណដ្រ
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។
អ្ន កក៏អាចទក់ទងសៅការ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ កនុងរាំបៃ់សៅខាងសរកាមសៃេះាៃផ្ងណដ្រ៖



(

គែៈកមាមធ្ិការទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិមៃុសសនៃរដ្ឋ Rhode Island Rhode Island
Commission for Human Rights តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-222-26644 ។ អ្ន កអាចចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.richr.ri.gov
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។

)



ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកនុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមម មៃុសសសា្សត របស់រដ្ឋ Rhode
Island (Rhode Island Department of Human Services Community Relations Liaison
Officer) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401462-6239 ឬ 711 ។



ការ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil Rights,OCR) របចាាំរាំបៃ់ New
England Region តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-537-7697។

អ្ន កក៏អាចមាៃសិទធិសរកាមចាប់សដីព្ីជៃជារិអាសមរ ិកណដ្េមាៃព្ិការភាព្ផ្ងណដ្រ។ អ្ន កអាចទក់ទងសៅ
RIPIN Healthcare Advocate សដ្ើមបីទទួ េាៃជាំៃួយ។ សេខទូ រសព្ទ គឺ 1-855-747-3224 (TTY 711)។
អ្ន កអាច្បាក់រណដឹងតវា៉ាបៅសាែរ័នន្កលមអ គុណភាព Quality Improvement Organization
សៅសព្េបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំ អ្ន កក៏មាៃជសរមើសព្ីរផ្ងណដ្រ៖





របសិៃសបើអ្នកចង់ អ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំ
សោយផ្លទេ់សៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
(សោយមិៃចាាំាច់ោក់បែដឹងរវា៉ាមកសយើងខ្ុាំ)។

)

ឬអ្ន កអាចោក់បែដឹងរវា៉ាមកសយើងខ្ុាំ ៃិងសៅសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality
Improvement Organization ។ របសិៃសបើអ្នកោក់បែដឹងរវា៉ាសៅសាថប័ៃសៃេះ
សយើងខ្ុាំៃឹងសហការជាមួ យព្ួ កសគ សដ្ើមបីសោេះរសាយបែដឹងរវា៉ារបស់អ្នក។

)

)

សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization គឺជារក ុមសវជជ បែឌិរអ្ៃុវរត ជាំនញព្ាាេ
ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួ េសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធសដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ
ៃិងណកេមអ ការណងទ ាំណដ្េផ្ដ េ់ឱយអ្ន កជាំងឺកនុងគសរមាង Medicare។
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីសាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្ (Quality Improvement Organization
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក F។ សៅកនុងរដ្ឋ Rhode Island សាថប័ៃណកេមអ គុែភាព្មាៃស្មេះថា
KEPRO។ សេខទូ រសព្ទ សរមាប់ KEPRO គឺ 1-888-319-8452។

)

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

ជំពូកទី 10៖ ការរញ្ារ់សមាជិកភាពររស់អ្នកបៅកនុងគបប្មាង MedicareMedicaid ររស់បយើងែ្ុំ
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវលា ៃិងរសបៀបណដ្េអ្ន កអាច
បញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ ៃិងជសរមើសនៃការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្របស់អ្នក
បនទប់ព្ីអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។ របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
អ្ន កៃឹងសៅណរសថ ិរកនុងកមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ដ្ណដ្េ ដ្របណាអ្ន ក
មាៃសិទធិទទួ េាៃ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃ
សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY

227

សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

A. បពលន្ែលអ្ន កអាច្បរញ្ារ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកនុងគបប្មាង Medicare-Medicaid
ររស់បយើងែ្ុំ
អ្ន កអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY Medicare-Medicaid
ាៃរគប់សព្េកនុងអ្ាំឡ
ុ ងឆ្នាំរបរិទិៃ សោយការចុេះស្មេះកនុងគសរមាង Medicare Advantage មួ យសផ្សងសទៀរ
ឬសោយការបដ ូរសៅគសរមាង Original Medicare។
សមាជិកភាព្របស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់សៅនងៃ ចុងសរកាយនៃណខណដ្េសយើងខ្ុាំទទួ េសាំសែើសុាំផ្លៃស់បដ ូរគសរមាងរបស់អ្នក
។ ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងខ្ុាំទទួ េាៃសាំសែើរបស់អ្នកសៅនងៃ ទី 18 ណខមករ
សនេះការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នកកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំៃឹងបញ្ច ប់សៅនងៃ ទី 31 ណខមករ។
ការធានរ៉ាប់រងងម ីរបស់អ្នកៃឹងចាប់សផ្ដ ើមសៅនងៃ ទីមួយនៃណខបនទប់ (នងៃ ទី 1 ណខកុមភៈកនុងឧទហរែ៍សៃេះ)។
របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ អ្ន កអាចទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី៖



ជសរមើសរបស់អ្នកកនុងគសរមាង Medicare កនុងតារងសៅទាំព្័រទី 190។



សសវាកមម របស់អ្នកកនុងគសរមាង Medicaid សៅទាំព្័រទី 191។

អ្ន កអាចទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េអ្ន កអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសៅទូ រស
ព្ទ សៅ៖



ណខសសរមាប់ចុេះស្មេះកនុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 1-844-602-3469
ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8:00 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 6:00 លាៃច។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។



កមម វ ិធ្ី State Health Insurance Assistance Program (SHIP) , Office of Healthy Aging
(OHA) តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។



កមម វ ិធ្ី Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME), The POINT
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 ឬ 2-1-1។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។



Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ 7
នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។

ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងចូ េរ ួមកនុងកមម វ ិធ្ីរគប់រគងឱសង អ្ន កមិៃអាចផ្លៃស់បដ ូរគសរមាងាៃសទ។
សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 5 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកមម វ ិធ្ីរគប់រគងឱសង។

B. របរៀររញ្ារ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកនុងគបប្មាងររស់បយើងែ្ុំ
របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សូ មរាប់គសរមាង Rhode Island Medicaid ឬ
Medicare ថាអ្ន កចង់ដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅណខសសរមាប់ចុេះស្មេះកនុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ
1-844-602-3469 ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8:00 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 6:00 លាៃច។
អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711 ឬ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7 នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
អ្ន កណដ្េសខទយការសាដប់ ៃិងការៃិយាយ) គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
សៅសព្េអ្ន កសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-MEDICARE អ្ន កក៏អាចចុេះស្មេះកនុងគសរមាងឱសង
ឬសុខភាព្សផ្សងសទៀរនៃគសរមាង Medicare ាៃផ្ងណដ្រ។
ព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការទទួ េាៃសសវាកមម របស់អ្នកនៃគសរមាង Medicare
សៅសព្េណដ្េអ្ន កដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំគឺមាៃសៅកនុងតារងនៃទាំព្័រទី 190។

(

C. របរៀរទទួ លានបសវាកមម ថ្នគបប្មាង Medicare និង Medicaid ាច្ប់បាយន្ឡកពីគន
របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY
អ្ន កៃឹងររឡប់សៅទទួ េាៃសសវាកមម នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid
របស់អ្នកោច់សោយណឡកព្ីាន វ ិញ។

C1.របរៀរទទួ លានបសវាកមម ថ្នគបប្មាង Medicare
អ្ន កៃឹងមាៃជសរមើសអ្ាំព្ីរសបៀបទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នកនៃគសរមាង Medicare។
អ្ន កមាៃជសរមើសបីកនុងការទទួ េាៃសសវាកមម របស់អ្នកព្ីគសរមាង Medicare ។
តាមរយៈការសរជើសសរ ើសជសរមើសមួ យកនុងចាំសណាមជសរមើសទ ាំងសៃេះ
មាៃៃ័យថាអ្ន កៃឹងបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសោយសវ ័យរបវរត ិ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

ជសរមើស

1. អ្ន កអាច្បរតរបៅ៖
ូ
គបប្មាងសុែភាពថ្នគបប្មាង
Medicare ែូ ច្បជាគបប្មាង Medicare
Advantage
ឬកមម វ ិធ្ីន្ងទំន្ែលរ ួមរញ្ចូលប្គរ់ោង
សប្មារ់មនុសេចាស់ (Program of
All-inclusive Care for the
Elderly,PACE)

សកមម ភាព្

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ៖
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare
តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7
នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048
សដ្ើមបីចុេះស្មេះកនុងគសរមាងសុខភាព្ងម ីណដ្េ
មាៃណរសៅកនុងគសរមាង Medicare
ប៉ោុសណា
ណ េះ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ
បណៃថ ម៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិធ្ី Rhode
Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888884-8721 ឬ The POINT
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។
អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។

អ្ន កៃឹងររូវេុបស្មេះសចញព្ីគសរមាង
Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ
របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ាប់រង
នៃគសរមាងងម ីរបស់អ្នកចាប់សផ្ត ើម។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

ជសរមើស

សកមម ភាព្

2. អ្ន កអាច្បរតរបៅ៖
ូ

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ៖

គបប្មាង Original Medicare
ន្ែលមានគបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជា
ច្ប់បាយន្ឡកថ្ន Medicare

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare
តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7
នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048
សដ្ើមបីចុេះស្មេះកនុងគសរមាងសុខភាព្ងម ីណដ្េ
មាៃណរសៅកនុងគសរមាង Medicare
ប៉ោុសណា
ណ េះ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ
បណៃថ ម៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិធ្ី Rhode
Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888884-8721 ឬ The POINT
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។
អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។

អ្ន កៃឹងររូវេុបស្មេះសចញព្ីគសរមាង
Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ
របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ាប់រង
នៃគសរមាង Original Medicare របស់
អ្ន កចាប់សផ្ត ើម។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

ជសរមើស

សកមម ភាព្

3. អ្ន កអាច្បរតរបៅ៖
ូ

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តូវបធ្ា ើ៖

គបប្មាង Original Medicare
ន្ែលគមនគបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជាច្ប់បា
យន្ឡកថ្នគបប្មាង Medicare

ច្បំណាំ៖ របសិៃសបើអ្នកបតរសៅគសរមាង
ូ
Original Medicare
ៃិងមិៃចុេះស្មេះកនុងគសរមាងឱសងតាម
សវជជ បញ្ជជោច់សោយណឡកនៃគសរមាង
Medicare សទ សនេះគសរមាង Medicare
អាចចុេះស្មេះអ្ន កកនុងគសរមាងឱសងមួ យ
ាៃ េុេះរតាណរអ្ន ករាប់គសរមាង
Medicare ថាអ្ន កមិៃចង់ចូេរ ួម។
អ្ន ក
គួ រណរសាេះបង់សចាេការធានរ៉ាប់រងសេើ
ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ណរកនុងករែី
ណដ្េអ្ន កមាៃការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងព្ី
របនព្សផ្សងសទៀរប៉ោុសណា
ណ េះ
ដ្ូ ចជាៃិសយាជក ឬសហជីព្ជាសដ្ើម។
របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរថាសរើអ្នកររូវកា
រការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងឬអ្រ់
សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅ Rhode Island SHIP
តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 ឬ The
POINT តាមសេខ 1-401-462-4444
អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រសៅសៅកាៃ់សេខ
711។
ព្ួ កសគៃឹងណែនាំអ្នកឱយសៅជួ បអ្ន ករបឹ
កទសយាបេ់នៃកមម វ ិធ្ី (State Health
Insurance Assistance
Program,SHIP)។

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare
តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7
នងៃ កនុងមួ យសាដហ៍។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048
សដ្ើមបីចុេះស្មេះកនុងគសរមាងសុខភាព្ងម ីណដ្េ
មាៃណរសៅកនុងគសរមាង Medicare
ប៉ោុសណា
ណ េះ។
របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ
បណៃថ ម៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិធ្ី Rhode
Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888884-8721 ឬ The POINT
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។
អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។

អ្ន កៃឹងររូវេុបស្មេះសចញព្ីគសរមាង
Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ
របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ាប់រង
នៃគសរមាង Original Medicare របស់
អ្ន កចាប់សផ្ត ើម។

C2.របរៀរទទួ លានបសវាកមម ថ្នគបប្មាង Medicaid ររស់អ្នក
របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាង Medicare-Medicaid អ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសវាកមម នៃគសរមាង
Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទេ់តាមរយៈសសវាកមម គិរនងៃ តាមការសរបើសសវា (Fee for Service, FFS)
របស់គសរមាង Rhode Island Medicaid។
សសវាកមម នៃគសរមាង Medicaid របស់អ្នករប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term
services and supports, LTSS) ៃិងការណងទ ាំសុខភាព្អាកបបកិ រ ិយាភាគសរចើៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

D. រនត ទទួ លានឱសង និងបសវាកមម បវជជសាស្តសតររស់អ្នកតាម
រយៈគបប្មាងររស់បយើងែ្ុំរហូ តែល់សមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ារ់
របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY វាអាចចាំណាយសព្េបៃត ិច
មុៃសព្េសមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ច ប់ សហើយការធានរ៉ាប់រងងម ីនៃគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island
Medicaid ចាប់សផ្ដ ើម។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 188 សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។ កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េសៃេះ
អ្ន កៃឹងបៃត ទទួ េាៃឱសង ៃិងការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។



អ្ន កគួ រន្តបប្រើឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញររស់បយើងែ្ុំ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ។ ជាធ្មម តា
ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវាៃធានរ៉ាប់រង
េុេះរតាណរអ្ន កសបើកឱសងសៅឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ
រ ួមទ ាំងតាមរយៈសសវាកមម ទិញឬេក់តាមនរបសែីយ៍ព្ីឱសងសាថៃរបស់សយើងខ្ុាំផ្ងណដ្រ។



របសិៃសបើអ្នកចូ េសរមាកព្ាាេកនុងមៃទ ីរសព្ទយសៅនងៃ ណដ្េសមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ច ប់
សនេះការសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកជាធ្មម តាៃឹងររូវាៃ
ធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ រហូ រទេ់ណរអ្ន កសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។
ការធានរ៉ាប់រងសៃេះៃឹងសធ្វ ើសឡើង សទេះបីជាការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្ងម ីរបស់អ្នកចាប់សផ្ដ ើម
មុៃសព្េណដ្េអ្ន កសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយក៏សោយ។

E. សាែនភាពប្េងបទៀត បៅបពលសមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ារ់
ទ ាំងសៃេះគឺជាករែីណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ររូវណរបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកនុង
គសរមាងសៃេះ៖



របសិៃសបើមាៃចសនៃេះសព្េផ្លអកការធានរ៉ាប់រង Medicare Part A and Part B។



របសិៃសបើអ្នកណេងមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់គសរមាង Rhode Island Medicaid។
គសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ទ ាំងគសរមាង
Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។



របសិៃសបើអ្នកបដ ូរទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំ។



របសិៃសបើអ្នកមិៃសៅកនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំយូរជាងរាាំមួយណខ។

o របសិៃសបើអ្នកបដ ូរទីេាំសៅ ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរកនុងរយៈសព្េយូរ អ្ន កររូវសៅទូ រសព្ទ សៅ
សសវាកមម សរមាប់សមាជិក សដ្ើមបីរជាបថាសរើកណៃៃ ងណដ្េអ្ន កបដ ូរទីេាំសៅសៅ
ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅសនេះ សថ ិរសៅកនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំឬអ្រ់។



របសិៃសបើអ្នកជាប់ព្ៃធ នារសោយសារបទសេម ើសរព្ហម ទែឌ។



របសិៃសបើអ្នកកុហក ឬមិៃផ្ដ េ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការធានរ៉ាប់រងសផ្សងសទៀរ
ណដ្េអ្ន កមាៃសរមាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ។



របសិៃសបើអ្នកមិៃណមៃជាព្េរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាសម រ ិក
ឬមាៃវរត មាៃសោយមិៃរសបចាប់សៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

o

អ្ន កររូវណរជាព្េរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាសមរ ិក ឬមាៃវរត មាៃសោយរសបចាប់សៅសហរដ្ឋ អាសមរ ិក
សទើបអាចសធ្វ ើជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំាៃ។

o

មជឈមែឌេសសវាកមម នៃគសរមាង Medicare & Medicaid ៃឹងជូ ៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងខ្ុាំ
របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃសិទធិបៃត ជាសមាជិកសោយឈរសេើមូេោឋៃសៃេះ។

o

សយើងខ្ុាំររូវណរេុបស្មេះអ្ន ក របសិៃសបើអ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌររមូវសៃេះសទ។

សយើងខ្ុាំអាចបងខ ាំឱយអ្ន កដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសោយសារមូ េសហរុខាងសរកាម
េុេះរតាណរសយើងខ្ុាំទទួ េាៃការអ្ៃុញ្ជារព្ីគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ជាមុៃសិៃ៖



របសិៃសបើអ្នកបសញ្ច ញអាកបបកិ រ ិយាណដ្េបងយ ការរំខាៃឥរឈប់ឈរ
ៃិងសធ្វ ើឱយសយើងខ្ុាំព្ិាកៃឹងផ្ដ េ់ការណងទ ាំណផ្ន កសវជជ សា្សត ដ្េ់អ្នក
ៃិងសមាជិកសផ្សងសទៀរកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។



របសិៃសបើអ្នកឱយៃរណាមានក់សផ្សងសទៀរសរបើបែណសមាគេ់សមាជិករបស់អ្នក
សដ្ើមបីទទួ េាៃការណងទ ាំសវជជ សា្សត ។

o របសិៃសបើសយើងខ្ុាំបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសារមូ េសហរុសៃេះគសរមាង
Medicare អាចឱយអ្គគ អ្ធ្ិការកិចចសធ្វ ើការសសុើបអ្សងយ រសេើករែីរបស់អ្នក។

F. វ ិធានប្រឆ្ំងនឹងការបសនើសុំឱយអ្ន កែកែល ួនបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងែ្ុំ
បាយសារមូ លបហតុ ក់ព័នធនឹងសុែភាពណាមួ យ
របសិៃសបើអ្នកមាៃអារមម ែ៍ថា អ្ន កររូវាៃសសន ើសុាំឱយដ្កខល ួៃសចញព្ីគសរមាងរបស់
សយើងខ្ុាំសោយសារមូ េសហរុពាក់ព្័ៃធៃឹងសុខភាព្ អ្ន កគួ រណរសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Medicare តាមសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY គួ រណរទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-877-486-2048។
អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យនងៃ ៃិង 7 នងៃ កនុងមួ យសាតហ៍។ អ្ន កគួ រណរសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង
Rhode Island Medicaid ផ្ងណដ្រ។ ណខសទូ រសព្ទ សរមាប់ចុេះស្មេះកនុងគសរមាង Medicare-Medicaid គឺ 1-844602-3469 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 6 លាៃច ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 711។

G. សិទធិររស់អ្នកកនុងការាក់រណដឹងតវា៉ា
ប្រសិនបរើបយើងែ្ុំរញ្ារ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកនុងគបប្មាងររស់បយើងែ្ុំ
របសិៃសបើសយើងខ្ុាំបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
សនេះសយើងខ្ុាំររូវណរជរមាបអ្ន កអ្ាំព្ីមូេសហរុនៃការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ។
សយើងខ្ុាំក៏ររូវណរព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្ន កអាចោក់បែដឹងសារទុកខ
ឬោក់បែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។
អ្ន កក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក J ផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដឹងរវា៉ា។

H. របរៀរទទួ លានព័តមា
៌ នរន្នែ មអ្ំពីការរញ្ារ់សមាជិកភាពកនុងគបប្មាងររស់អ្នក

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 10៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង
គសរមាង Medicare-Medicaid របស់សយើងខ្ុាំ

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសព្េសវលា
ណដ្េសយើងខ្ុាំអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក អ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅ
សសវាកមម សរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY711)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូ ៃដ្ាំែឹងផ្ល វូ ចាប់

ជំពូកទី 11 ៖ ការជូនែំណង
ឹ ្ល វូ ច្បារ់
បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ការជូ ៃដ្ាំែឹងផ្ល វូ ចាប់ណដ្េអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសមាជិកភាព្របស់អ្នកកនុងគសរមាង
Neighborhood INTEGRITY។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកនុងជាំព្ូកចុងសរកាយនៃ
សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

តារាងមាតិកា
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C. ការជូ ៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីគសរមាង Medicare កនុងនមជាអ្ន កសងរាក់ទីព្ីរ .......................................... 238

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY

236
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូ ៃដ្ាំែឹងផ្ល វូ ចាប់

A. ការជូនែំណឹងអ្ំពីច្បារ់
មាៃចាប់ជាសរចើៃររូវអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។ ចាប់ទ ាំងសៃេះអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សិទធិ
ៃិងទាំៃួេខុសររូវរបស់អ្នក សទេះបីជាចាប់ទ ាំងសៃេះមិៃររូវាៃបញ្ចេ
ូ
ឬព្ៃយេ់សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះក៏សោយ។
ចាប់ចមបងណដ្េររូវអ្ៃុវរត ចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសៃេះគឺចាប់សហព្័ៃធសដ ីព្ីកមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ៃិង
Medicaid ។ ចាប់រដ្ឋ ៃិងសហព្័ៃធសផ្សងសទៀរក៏អាចៃឹងររូវអ្ៃុវរត ផ្ងណដ្រ។

B. ការជូនែំណឹងអ្ំពីការមិនបរ ើសបអ្ើង
រេ់រក ុមហុៃ ឬទីភានក់ងារណដ្េសហការជាមួ យគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid
ររូវណរសារព្ចាប់ណដ្េការពារអ្ន កព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការរបរព្ឹរតមិៃសសម ើភាព្។ សយើងខ្ុាំមិៃសរ ើសសអ្ើង
ឬរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្ន កសោយមិៃសសម ើភាព្ានសរពាេះណរអាយុ បទព្ិសសាធ្ៃ៍ទមទរសាំែង ព្ែ៌សមប
ុ រ ជារិព្ៃធុ
នសតុតាងនៃេទធ ភាព្ទទួ េាៃធានរ៉ាប់រង សយៃឌ្័រ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរាំែព្ូ ជ
ទីតាាំងនូ មិសា្សត កនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម សាថៃភាព្សុខភាព្ របវរត ិសរបើឱសង ព្ិការភាព្ផ្ល វូ ចិរតឬរងកាយ
សដ្ើមកាំសែើរជារិសាសៃ៍ ព្ូ ជសាសៃ៍ សាសន ឬសនទសឡើយ។ បណៃថ មព្ីសៃេះ
ាមៃអ្ន កណាអាចរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្ន កសោយមិៃសសម ើភាព្សរពាេះណរបែដឹងឧទធ រែ៍សេើការណងទ ាំសុខភាព្ ឥរ ិយាបង
អ្រត សញ្ជាែសយៃឌ្័រ ការបសញ្ច ញមរិអ្ាំព្ីសយៃឌ្័រ សមរថ ភាព្ផ្ល វូ ចិរត ការទទួ េការណងទ ាំសុខភាព្ ចាំែូេចិរត
ផ្ល វូ សនទ ឬការសរបើរាស់សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកាៃសទ។
ការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្ន ករបកបសោយភាព្នងៃ ងនរូ ៃិងការសារព្រគប់សព្េសវលា
គឺជាទាំៃួេខុសររូវរបស់សយើងខ្ុាំ។ របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម ឬមាៃកដ ីារមភ អ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើង
ឬការរបរព្ឹរតសោយមិៃសសម ើភាព្៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅនយកោឋៃសុខានិាេ ៃិងសសវាកមម មៃុសសសា្សត (Department of
Health and Human Services) ការ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil
Rights) តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY អាចសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800537-7697។ អ្ន កអាចចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។



អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅការ ិយាេ័យទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil
Rights)កនុងរាំបៃ់ាៃផ្ងណដ្រ។

o គែៈកមាមធ្ិការទទួ េបៃទុកណផ្ន កសិទធិមៃុសសនៃរដ្ឋ Rhode Island(Rhode Island

Commission for Human Rights) តាមរយៈសេខ 1-401-222-2661។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-222-2664។ អ្ន កអាចចូ េសមើេសគហទាំព្័រ
www.richr.ri.govសដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ ម។

o ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកនុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមម មៃុសសសា្សត របស់រដ្ឋ Rhode
Island (Rhode Island Department of Human Services Community Relations
Liaison Officer ) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្ន កសរបើរាស់ TTY
គួ រសៅទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-401-462-6239 ឬ 711 ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជាំព្ូកទី 11៖ ការជូ ៃដ្ាំែឹងផ្ល វូ ចាប់

របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្ ៃិងររូវការជាំៃួយសដ្ើមបីមាៃេទធ ភាព្ទទួ េាៃសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវា សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។ របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដឹងរវា៉ា
ដ្ូ ចជាបញ្ជាអ្ាំព្ីេទធ ភាព្សរបើរសទេះរុញជាសដ្ើម សសវាកមម សរមាប់សមាជិកអាចជួ យាៃ។

C. ការជូនែំណឹងអ្ំពីគបប្មាង Medicare កនុងនមជាអ្ន កសងប្ាក់ទីពីរ
ជួ ៃកាេ ៃរណាមានក់សផ្សងសទៀរររូវបង់រាក់ជាមុៃសទើបអាចទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េសយើងខ្ុាំផ្ដេ់ឱយអ្ន ក។
ឧទហរែ៍ របសិៃសបើអ្នកជួ បសរាេះថានក់រងយៃត ឬរបសិៃសបើអ្នករងរបួ សសៅកណៃៃ ងសធ្វ ើការ
សនេះណផ្ន កសាំែងសរមាប់បុគគេិក ឬរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រងររូវណរបង់រាក់ជាមុៃ។
សយើងខ្ុាំមាៃសិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររូវកនុងការរបមូ េរាក់សរមាប់សសវាកមម
ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគសរមាង Medicare ណដ្េកនុងសនេះ គសរមាង Medicare
មិៃណមៃជាអ្ន កបង់រាក់ទីមួយ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021
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ជំពូកទី12 ៖ និយមន័យថ្ន

ជាំព្ូកទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ

កយសំខាន់ៗ

បសច្បកដ ីប្ដើម
ជាំព្ូកសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយទ ាំងសនេះណដ្េសរបើកនុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។
របសិៃសបើអ្នករកមិៃស ើញពាកយណាមួ យណដ្េអ្ន កកាំព្ុងណសវ ងរក ឬរបសិៃសបើអ្នកររូវការព្័រ៌មាៃបណៃថ ម
សេើសព្ីអ្វីណដ្េសរៀបរប់កនុងៃិយមៃ័យ សូ មទក់ទងសៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896

?

ៃិង TTY 711 ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់
សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ គឺឥរគិរនងៃ ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY

239

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ

សកមម ភាពកនុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ៖ សកមម ភាព្ណដ្េមៃុសសសធ្វ ើសៅនងៃ ធ្មម តាៗដ្ូ ចជា ការទទួ េទៃ
ការសរបើបៃទ ប់ទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការងូ រទឹក ឬការដ្ុសសធ្ម ញជាសដ្ើម។

រង់ប្ាក់ធានរា៉ារ់រងបពលរង់ចាកា
ំ រសបប្មច្ប៖ អ្ន កអាចបៃត ទទួ េាៃអ្រថ របសយាជៃ៍របស់អ្នក
ខែៈសព្េណដ្េអ្ន កកាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមចអ្ាំព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍ ឬសវនការយុរតិធ្ម៌។
ការបៃត ធានរ៉ាប់រងសៃេះររូវាៃសៅថា “បង់រាក់ធានរ៉ាប់រងសព្េរង់ចាាំការសសរមច”។
មជឈមណឌលវេះកាត់សបស្ត្ាេះរនាន់៖
កណៃៃ ងណដ្េផ្ដ េ់ការវេះការ់សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ដ្េ់អ្នកជាំងឺណដ្េ
មិៃររូវការការណងទ ាំកនុងមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងអ្ន កណដ្េមិៃរំព្ឹងថាររូវការការណងទ ាំសេើសព្ី 24 សមា៉ោង។
រណដឹងឧទធ រណ៍៖ វ ិធ្ីណដ្េអ្ន កអាចរតាាំងៃឹងសកមម ភាព្របស់សយើងខ្ុាំ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើង
ខ្ុាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។
អ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំផ្លៃស់បដ ូរការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រងសោយោក់បែដឹងឧទធ រែ៍។
ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក D ព្ៃយេ់ព្ីបែដឹងឧទធ រែ៍ រ ួមទ ាំងរសបៀបោក់បែដឹងឧទធ រែ៍ផ្ងណដ្រ។
ការវាយតថ្មែ ៖ ការររួ រព្ិៃិរយសេើរបវរត ិណងទ ាំសុខភាព្ ៃិងអាការបចចុបបៃន របស់អ្នកជាំងឺ។
ការររួ រព្ិៃិរយសៃេះសធ្វ ើសឡើង សដ្ើមបីដ្ឹងព្ីសុខភាព្របស់អ្នកជាំងឺ
ៃិងរសបៀបណដ្េសុខភាព្អាចៃឹងណរបរបួ េនសព្េអ្នគរ។
ឱសងមានមាកយីបហា៖ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េផ្េិរ ៃិងេក់សោយរក ុមហុៃណដ្េាៃផ្េិរ
ឱសងសនេះដ្ាំបូងសគ។
ឱសងមាៃមា៉ោកយីសហាមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមម ដ្ូចសៅៃឹងឱសងទូ សៅកនុងរបសនទសៃេះណដ្រ។
ឱសងទូ សៅររូវាៃផ្េិរ ៃិងេក់សោយរក ុមហុៃឱសងសផ្សងសទៀរ។
អ្ន កប្គរ់ប្គងន្្នកន្ងទំ៖ បុគគេសាំខាៃ់មានក់ណដ្េសធ្វ ើការជាមួ យអ្ន ក ជាមួ យគសរមាងសុខភាព្
ៃិងជាមួ យអ្ន កផ្ដ េ់ការណងទ ាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីធានថាអ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កររូវការ។
គបប្មាងន្ងទំ៖ គសរមាងសរមាប់សសវាកមម សុខភាព្ណាណដ្េអ្ន កៃឹងទទួ េាៃ
ៃិងរសបៀបណដ្េអ្ន កៃឹងទទួ េាៃសសវាកមម ទ ាំងសនេះ។
ប្ក ុមការ្រន្្នកន្ងទំ៖ រក ុមការងារណផ្ន កណងទ ាំអាចរប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងសវជជ បែឌិរ គិលាៃុបោឋក
អ្ន ករបឹកទសយាបេ់ ឬអ្ន កជាំនញណផ្ន កសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េរង់ចាាំជួយ
អ្ន កឱយទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កររូវការ។
រក ុមការងារណផ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកក៏ៃឹងជួ យអ្ន កកនុងការសរៀបចាំគសរមាងណងទ ាំផ្ងណដ្រ។
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?
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មជឈំមណឌលបសវាកមម ថ្នគបប្មាង (Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)៖

ទីភានក់ងារសហព្័ៃធណដ្េទទួ េបៃទុកសេើសេើគសរមាង Medicare។ ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក G
ព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់ទងសៅមជឈមែឌេ CMS។

រណដឹងតវា៉ា៖ អ្ាំែេះអ្ាំណាងផ្លទេ់មារ់ ឬជាលាយេកខ ែ៍អ្កសរ ណដ្េបញ្ជជក់ថាអ្ន កមាៃបញ្ជា
ឬកដ ីារមភ អ្ាំព្ីសសវាកមម ឬការណងទ ាំណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង។
អ្ាំែេះអ្ាំណាងសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងកដ ីារមភ អ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំរបស់អ្នក
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញ ឬឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំ។ ស្មេះផ្ល វូ ការសរមាប់
“ការោក់បែដឹងរវា៉ា” គឺ “ការោក់បែដឹងសារទុកខ”។
កន្នែ ងសាតរនីតិសមបទអ្ន កជំងឺមិនសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (Comprehensive
outpatient rehabilitation facility,CORF)៖កណៃៃ ងណដ្េផ្ដ េ់សសវាកមម សាដរៃីរិសមបទជាចមបង
បនទប់ព្ីមាៃជាំងឺ សរាេះថានក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃ ៃ់។ កណៃៃ ងសៃេះផ្ដ េ់សសវាកមម សផ្សងៗជាសរចើៃ
រ ួមទ ាំងការព្ាាេរងកាយ សសវាកមម ចិរតសា្សត ឬសងគ ម ការព្ាាេផ្ល វូ ដ្សងា ើម
ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរត វ ិជាជជីវៈ ការព្ាាេឱយសចេះៃិយាយសឡើង វ ិញ ៃិងសសវាកមម វាយរនមៃ
មជឈោឋៃកនុងផ្ទ េះ។
ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ារ់រង៖ ការសសរមចអ្ាំព្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ណដ្េសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រង។
ការសសរមចសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការសសរមចអ្ាំព្ីឱសង ៃិងសសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង
ឬចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខ្ុាំៃឹងបង់សរមាប់នងៃ សសវាកមម សុខភាព្របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ជាំព្ូកទី 9
ណផ្ន ក D ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង។
ឱសងន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រង៖
ពាកយណដ្េសយើងខ្ុាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជទ ាំងអ្ស់ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំធាន
រ៉ាប់រង។
បសវាកមម ន្ែលប្តូវានធានរា៉ារ់រង៖
ពាកយជាទូ សៅណដ្េសយើងខ្ុាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើការណងទ ាំសុខភាព្ទ ាំងអ្ស់
សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,LTSS) សរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់
ឱសងណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជ ៃិងឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ បរ ិកាខរ
ៃិងសសវាកមម សផ្សងសទៀរណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រង។
ការរណ
ត ុ េះរណា
ត លសមតែ ភាពន្្នកវរបធ្ម៌៖ ការបែតុេះបណា
ត េណដ្េផ្ត េ់ការណែនាំបណៃថ មសរមាប់
អ្ន កផ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្របស់សយើងខ្ុាំ សោយជួ យព្ួ កសគឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំព្ីសាវតារ រនមៃ

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែ ម សូ មចូ េសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021

241

សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY

ជាំព្ូកទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ

ៃិងជាំសៃឿរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរមបសរមួ េសសវាកមម ឱយររូវតាមររមូវការសងគ ម វបបធ្ម៌
ៃិងភាសារបស់អ្នក។

ការលុរប្មេះបច្បញ៖
ដ្ាំសែើរការនៃការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
ការេុបស្មេះសចញអាចមាៃេកខ ែៈសម ័រគចិរត (ជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទេ់) ឬ មិៃសម ័រគចិរត
(មិៃណមៃជាជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទេ់)។
ថានក់ថ្នឱសង៖ រក ុមឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខ្ុាំ។ ឱសងណដ្េាមៃសវជជ បញ្ជជ (over-thecounter,OTC) ឱសងមាៃមា៉ោកយីសហា ឬឱសងទូ សៅគឺជាឧទហរែ៍អ្ាំព្ីថានក់នៃឱសង។ រេ់
ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងគឺសថិរកនុងថានក់ណាមួ យកនុងចាំសណាមថានក់ទ ាំង 3។
ររ ិកាខរបវជជសាស្តសតន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical equipment,DME)៖
សមាភរមួ យចាំៃួៃណដ្េសវជជ បែឌិររបស់អ្នកបញ្ជជទិញសរមាប់សរបើរាស់សៅកនុងផ្ទ េះរបស់អ្នកផ្លទេ់។
ឧទហរែ៍នៃសមាភរទ ាំងសៃេះរ ួមមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់ របព្័ៃធព្ូ កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើ
រាស់សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អ ម ណរគមៃទ ីរសព្ទយណដ្េបញ្ជជទិញសោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសរមាប់
សរបើរាស់កនុងផ្ទ េះ មា៉ោសុីៃបូ មបញ្ចេ
ូ សារធារុរវចូ េតាមសរនស ឧបករែ៍ជាំៃួយការៃិយាយ
ឧបករែ៍ ៃិងសមាភរផ្គ រ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ ឧបករែ៍្ពុង ៃិងឧបករែ៍ជាំៃួយការសដ្ើរ។
ការសបស្ត្ាេះរនាន់៖ ការសស្ងាគេះបនទៃ់ណផ្ន កសវជជ សា្សត គឺសាំសៅសេើសព្េណដ្េអ្ន ក
ឬបុគគេណាមានក់សផ្សងសទៀរណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ ៃិងឱសង សជឿជាក់ថា
អ្ន កមាៃសរគសញ្ជាសុខភាព្ណដ្េររូវការជាំៃួយសវជជ សា្សត ភាៃមៗ សដ្ើមបីបសញ្ច ៀសការសាៃប់
ការារ់បង់អ្វយវៈ ឬការារ់បង់មុខងារនៃអ្វយវៈ។ សរគសញ្ជាសុខភាព្អាចជារបួ សធ្ៃ ៃ់ធ្ៃរ
ឬការឈឺចុកចាប់ខាៃាំង។
ការន្ងទំសបស្ត្ាេះរនាន់៖ សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រង ណដ្េផ្ដ េ់ជូៃសោយអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
ណដ្េ្ៃ ងការ់ការបែដុេះបណា
ដ េ សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមម សស្ងាគេះបនទៃ់
ៃិងចាាំាច់សរមាប់ព្ាាេសៅសព្េសស្ងាគេះបនទៃ់ណផ្ន កសវជជ សា្សត ។
ករណីបលើកន្លង៖
ការអ្ៃុញ្ជារឱយទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មម តាមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង
ឬការអ្ៃុញ្ជារឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរត តាមវ ិធាៃ ៃិងណដ្ៃកាំែរ់ជាក់លាក់។
ជំនួយរន្នែ ម៖ កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ណដ្េជួ យមៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ
ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួ ចកនុងការការ់បៃថ យចាំណាយនងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជកនុងណផ្ន ក D នៃ
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Medicare ដ្ូ ចជាបុព្វលានរ៉ាប់រង រាក់ណដ្េររូវការ់កង ឬការបង់រាក់រ ួមានជាសដ្ើម។
សគអាចសៅថា “ជាំៃួយបណៃថ មាៃមា៉ោ ងសទៀរថា “ការឧរថ មភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប”
ឬ “LIS”។

សវនការយុតតិធ្ម៌៖ ឱកាសកនុងការរាប់ព្ីបញ្ជារបស់អ្នកសៅរុលាការ ឬការ ិយាេ័យសវន
ការយុរតិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ (State Fair Hearing Office) ៃិងបងាាញថាការសសរមចរបស់
សយើងខ្ុាំគឺមិៃររឹមររូវសទ។
ឱសងទូ បៅ៖ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េអ្ៃុញ្ជារសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធ
សដ្ើមបីសរបើជាំៃួសឱសងមាៃមា៉ោកយីសហា។ ឱសងទូ សៅមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមម ដ្ូចសៅៃឹងឱសងមាៃ
មា៉ោកយីសហាណដ្រ។ ជាធ្មម តាវាមាៃរនមៃ សថាកជាង ៃិងមាៃរបសិទធភាព្េអ ដ្ូ ចឱសងមាៃ
មា៉ោកយីសហាណដ្រ។
រណដឹងសារទុកខ៖ បែដឹងរវា៉ាណដ្េអ្ន កោក់អ្ាំព្ីសយើងខ្ុាំ ឬឱសងសាថៃ
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញណាមួ យរបស់សយើងខ្ុាំ។
បែដឹងសៃេះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងបែដឹងរវា៉ាអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទ ាំផ្ងណដ្រ។
គបប្មាងសុែភាព៖ សាថប័ៃណដ្េរ ួមមាៃសវជជ បែឌិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថៃ អ្ន កផ្ដ េ់
សសវាសរមាប់សសវាកមម រយៈសព្េណវង ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរ។
សាថប័ៃសៃេះក៏មាៃអ្ន ករគប់រគងណផ្ន កណងទ ាំផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីជួយអ្ន កកនុងការរគប់រគងអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
ៃិងសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។ ព្ួ កសគទ ាំងអ្ស់សនេះសធ្វ ើការងាររ ួមាន សដ្ើមបីផ្ដេៃ
់ ូ វការណងទ ាំ
ព្ាាេណដ្េអ្ន កររូវការ។
ជំនួយការន្ងទំសុែភាពតាម្ាេះ៖
បុគគេណដ្េផ្ដ េ់សសវាកមម ននសោយមិៃចាាំាច់មាៃជាំនញដ្ូ ចគិលាៃុបោឋក
ឬអ្ន កព្ាាេមាៃអាជាញបែណ ដ្ូ ចជាជួ យណងទ ាំេកខ ែៈផ្លទេ់ខល ួៃ (ងូ រទឹក សរបើរាស់បៃទ ប់ទឹក
សសៃ ៀកពាក់ ឬអ្ៃុវរត េាំហារ់រាែតាមសវជជ បញ្ជជជាសដ្ើម)។
ជាំៃួយការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះមិៃមាៃអាជាញបែណណផ្ន កណងទ ាំ ឬផ្ដ េ់ការព្ាាេសទ។
សងា ហាឋន៖ កមម វ ិធ្ីផ្ដេ់ការណងទ ាំ ៃិងជាំៃួយសរមាប់ជួយមៃុសសណដ្េមាៃបុសរវ ិៃិចឆ័យ
ជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ឱយរស់សៅរបកបសោយផ្លសុកភាព្។
បុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយមាៃៃ័យថា បុគគេមានក់មាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ
ៃិងរំព្ឹងថាអាចរស់ាៃយា៉ោងយូររាាំមួយណខសទៀរ។
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អ្ន កចុេះស្មេះណដ្េមាៃបុសរវ ិៃិចឆ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសការ
ណងទ ាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។



រក ុមអ្ន កជាំនញ ៃិងអ្ន កណងទ ាំណដ្េ្ៃ ងការ់ការបែដុេះបណា
ដ េ
ព្ិសសសជាអ្ន កផ្ដ េ់ការណងទ ាំដ្េ់បុគគេសនេះទ ាំងរស ុង
សោយរ ួមមាៃររមូវការណផ្ន កសាមររី សងគ ម អារមម ែ៍ ៃិងរងកាយ។



គសរមាង Neighborhood INTEGRITY
ររូវណរផ្ដ េ់បញ្ជ ីស្មេះអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយកនុងរាំបៃ់នូមិសា
្សត របស់អ្នក។

ការទូ ទត់ វ ិកក យរប្តមិនប្តឹមប្តូវ/មិនសមប្សរ៖ សាថៃភាព្ណដ្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវា
(ដ្ូ ចជាសវជជ បែឌិរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ)
ទូ ទរ់នងៃ សសវាកមម សេើសព្ីចាំៃួៃនៃការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយសេើគសរមាងសៃេះព្ីអ្នក។
សូ មបងាាញបែណសមាគេ់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក
សៅសព្េអ្ន កទទួ េសសវាកមម ឬសវជជ បញ្ជជណាមួ យ។ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក
របសិៃសបើអ្នកទទួ េាៃវ ិកយ យបររណដ្េអ្ន កមិៃយេ់។
សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទង
ាំ រស ុងសរមាប់នងៃ សសវាកមម របស់អ្នក
សនេះអ្ន កមិៃជាំពាក់ការរ ួមចាំណែកនងៃ ចាំណាយសទ។
អ្ន កផ្ដ េ់សសវាមិៃគួ រទូ ទរ់ វ ិកយ យបររសេើនងៃ សសវាកមម ទ ាំងសៃេះព្ីអ្នកសនេះសទ។

អ្ន កជំងឺសប្មាកកនុងមនា ីរបពទយ៖
ពាកយសរមាប់សរបើសៅសព្េណដ្េអ្ន កររូវាៃទទួ េឱយចូ េសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល វូ ការ
សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម សវជជ សា្សត ជាំនញ។
របសិៃសបើអ្នកមិៃររូវាៃទទួ េឱយចូ េសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល វូ ការសនេះសទ
សគសៅណរអាចចារ់ទុកអ្ន កជាអ្ន កជាំងឺមិៃសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយដ្ណដ្េ
សពាេគឺមិៃណមៃជាអ្ន កជាំងឺសរមាកកនុងមៃទ ីរសព្ទយសទ
សទេះបីជាអ្ន កសរមាកសព្ញមួ យយប់ក៏សោយ។

រញ្ជីឱសងន្ែលមានការធានរា៉ារ់រង (រញ្ជីឱសង) ៖
បញ្ជ ីឱសងតាមសវជជ បញ្ជជណដ្េគសរមាងសៃេះមាៃការធានរ៉ាប់រង។
គសរមាងសៃេះសរជើសសរ ើសឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីសៃេះ សោយមាៃជាំៃួយព្ីសវជជ បែឌិរ ៃិងឱសងការ ើ។
បញ្ជ ីឱសងសៃេះរាប់អ្នក ថាសរើមាៃវ ិធាៃណាមួ យណដ្េអ្ន កររូវអ្ៃុវរត
សដ្ើមបីទទួ េាៃឱសងរបស់អ្នកណដ្រឬសទ។ ជួ ៃកាេសគសៅបញ្ជ ីឱសងសៃេះថា “បញ្ជ ីឱសង”។

)៖

បសវាកមម និងជំនួយរយៈបពលន្វង (Long-term services and supports,LTSS សសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងគឺជាសសវាកមម ណដ្េជួ យណកេមអ េកខ ខែឌសវជជ សា្សត រយៈសព្េណវង។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ភាគសរចើៃនៃសសវាកមម ទ ាំងសៃេះជួ យឱយអ្ន កអាចសរមាកសៅផ្ទ េះរបស់អ្នក
ដ្ូ សចន េះអ្ន កមិៃចាាំាច់សៅមែឌេណងទ ាំ ឬមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។

ការឧរតែ មាប្ាក់សប្មារ់អ្នកមានច្បំណូលទរ (Low-income Subsidy,LIS)៖
សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក “ជាំៃួយបណៃថ ម”។
Medicaid (ឬជំនួយបវជជសាស្តសត)៖ កមម វ ិធ្ីណដ្េរគប់រគងសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធ
ៃិងរដ្ឋ ណដ្េជួ យមៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួ ចកនុងការបង់រាក់នងៃ សសវាកមម
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,LTSS) ៃិងចាំណាយនងៃ ព្ាាេសុខភាព្។


កមម វ ិធ្ីសៃេះរគបដ្ែតប់សេើសសវាកមម បណៃថ ម ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ាប់រងព្ី
Medicare។



កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicaid មាៃភាព្ខុសានសៅតាមរដ្ឋ ៃីមួយៗ
ប៉ោុណៃត ចាំណាយនងៃ ណងទ ាំសុខភាព្ភាគសរចើៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង
របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់គសរមាង Medicare ៃិង
Medicaid។



សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក H
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅគសរមាង Medicaid
សៅកនុងរដ្ឋ របស់អ្នក។

ចាំាច្ប់តាមកប
ួ នបវជជសាស្តសត៖ ណផ្ន កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីសសវាកមម សរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់
ឬឱសងណដ្េអ្ន កររូវការសដ្ើមបីបសញ្ច ៀស សធ្វ ើសរគវ ិៃិចឆ័យ ឬព្ាាេអាការតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត
ឬសដ្ើមបីរកទសាថៃភាព្សុខភាព្បចចុបបៃន របស់អ្នក។
វារប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំងការណងទ ាំណដ្េជួ យអ្ន កមិៃឱយចូ េមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទ ាំមៃុសសចាស់ជរ។
វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គ រ់ផ្គង់
ឬឱសងបាំសព្ញតាមសត ង់ោរណដ្េាៃទទួ េយកនៃការអ្ៃុវរដ ៃ៍ណផ្ន កសវជជ សា្សត ផ្ងណដ្រ។
Medicare ៖កមម វ ិធ្ីធានរ៉ាប់រងសុខភាព្សហព្័ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុយា៉ោងរិច 65 ឆ្នាំ
មៃុសសមួ យចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្នាំណដ្េមាៃព្ិការភាព្ជាក់លាក់
ៃិងមៃុសសណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (ជាទូ សៅ
អ្ន កណដ្េសខទយររមងសនមអ្ចិន្ៃត យ៍ណដ្េររូវការលាង្ម ឬបដ ូរររមងសនម)។
មៃុសសណដ្េចូ េរ ួមកនុងគសរមាង Medicare អាចទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងសុខភាព្នៃគសរមាង
Medicare តាមរយៈគសរមាង Original Medicare ឬគសរមាងណងទ ាំណដ្េមាៃការរគប់រគង
(សូ មសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន ក “គសរមាងសុខភាព្”)។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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គបប្មាង Medicare Advantage ៖ កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ឬអាចសៅថា “Medicare
Part C” ឬ “គសរមាង MA” ណដ្េផ្ដ េ់ជូៃគសរមាងននតាមរយៈរក ុមហុៃឯកជៃ។ គសរមាង
Medicare បង់រាក់ឱយរក ុមហុៃទ ាំងសៃេះ សដ្ើមបីធានរ៉ាប់រងសេើអ្រថ របសយាជៃ៍កនុងគសរមាង
Medicare របស់អ្នក។
បសវាកមម ន្ែលធានរា៉ារ់រងបាយគបប្មាង Medicare៖ សសវាកមម ណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយ
Medicare Part A ៃិង Part B ។ គសរមាងសុខភាព្របស់ Medicare រ ួមទ ាំងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
ររូវណរធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ទ ាំងអ្ស់ណដ្េធានរ៉ាប់រងសោយ Medicare Part A ៃិង Part B។
អ្ន កច្បុេះប្មេះកនុងគបប្មាង Medicare-Medicaid៖
បុគគេណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីទទួ េាៃការធានរ៉ាប់រងព្ីគសរមាង Medicare
ៃិង Medicaid ។ សគអាចសៅអ្ន កចុេះស្មេះកនុងគសរមាង Medicare-Medicaid ាៃមា៉ោ ងសទៀរថា
“បុគគេមាៃសិទធិទទួ េាៃសទវ គសរមាង”។
Medicare Part A៖ កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ណដ្េ ធានរ៉ាប់រងសេើការណងទ ាំកនុងមៃទ ីរសព្ទយ
ណដ្េចាាំាច់បាំផ្ុរតាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត កណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ
ការណងទ ាំសុខភាព្តាមផ្ទ េះ ៃិងការណងទ ាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។
Medicare Part B ៖ កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare ណដ្េធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម
(ដ្ូ ចជាការសធ្វ ើសរសត សៅបៃទ ប់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ការវេះការ់ ៃិងជាំៃួបអ្ន កផ្ដ េ់សសវា) ៃិងសរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់
(ដ្ូ ចជារសទេះរុញ ៃិងឧបករែ៍ជាំៃួយការសដ្ើរ) ណដ្េចាាំាច់តាមកប
ួ ៃសវជជ សា្សត
សរមាប់ព្ាាេជាំងឺ ឬអាការណាមួ យ។ Medicare Part B
ក៏ធានរ៉ាប់រងសេើសសវាកមម ររួ រព្ិៃិរយសុខភាព្ ៃិងបងាយរជាំងឺជាសរចើៃផ្ងណដ្រ។
Medicare Part C៖ កមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicare
ណដ្េអ្ៃុញ្ជារឱយរក ុមហុៃធានរ៉ាប់រងសុខភាព្ឯកជៃផ្ដ េ់អ្រថ របសយាជៃ៍របស់គសរមាង
Medicare តាមរយៈគសរមាង Medicare Advantage។
Medicare Part D ៖ កមម វ ិធ្ីអ្រថ របសយាជៃ៍ណផ្ន កឱសងតាមសវជជ បញ្ជជនៃគសរមាង Medicare
(សយើងខ្ុាំសៅកមម វ ិធ្ីសៃេះសោយខៃ ីថា “ណផ្នក ”D។) ណផ្នក D ធានរ៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ
សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ វា៉ាក់សាាំង ៃិងសរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់មួយចាំៃួៃ
ណដ្េមិៃធានរ៉ាប់រងសោយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ Medicaid ។ គសរមាង Neighborhood
INTEGRITY រ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំង Medicare Part D។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ឱសង Medicare Part D៖ ឱសងណដ្េអាចធានរ៉ាប់រងសរកាម Medicare Part D។
សមាជាៃដ្ករបសនទឱសងជាក់លាក់សចញព្ីការធានរ៉ាប់រងកនុងណផ្ន ក D។ គសរមាង Medicaid
អាចធានរ៉ាប់រងសេើឱសងទ ាំងសៃេះមួ យចាំៃួៃ។
សមាជិក(សមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើងែ្ុំ ឬសមាជិកថ្នគបប្មាង)៖
បុគគេណដ្េចូ េរ ួមកនុងគសរមាង Medicare និង Medicaid
ណដ្េមាៃេកខ ែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង
បុគគេណដ្េាៃចុេះស្មេះកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
ៃិងបុគគេណដ្េទទួ េាៃការបញ្ជជក់អ្ាំព្ីការចុេះស្មេះរបស់ខល ួៃសោយមជឈមែឌេសសវាកមម នៃគ
សរមាង Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) និងរដ្ឋ។

បសៀវបៅន្ណនំសមាជិក និងព័ត៌មានអ្ំពីការរបញ្ាញព័ត៌មាន៖ ឯកសារសៃេះ
រ ួមជាមួ យទរមង់ណបបបទចុេះស្មេះរបស់អ្នក ៃិងឯកសារភាជប់ ឬសសចកត ីអ្មភាជប់សផ្សងសទៀរ
ណដ្េព្ៃយេ់ព្ីការធានរ៉ាប់រងរបស់អ្នក អ្វ ីណដ្េសយើងខ្ុាំររូវណរសធ្វ ើ សិទធិរបស់អ្នក
ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្ន កររូវណរសធ្វ ើកនុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។

បសវាកមម សប្មារ់សមាជិក៖
ណផ្ន កមួ យកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំណដ្េទទួ េខុសររូវកនុងការស្ៃ ើយរបសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ីសមា
ជិកភាព្ អ្រថ របសយាជៃ៍ បែដឹងសារទុកខ ៃិងបែដឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី
2 ណផ្ន ក A សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសសវាកមម សរមាប់សមាជិក។
ឱសងសាែនកនុងរណា
ដ ញ៖ ឱសងសាថៃ (ហាងេក់ឱសង)
ណដ្េាៃយេ់រព្មសបើកឱសងតាមសវជជ បញ្ជជឱយសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
សយើងខ្ុាំសៅព្ួ កសគថា “ឱសងសាថៃកនុងបណា
ដ ញ”
សោយសារព្ួ កសគាៃយេ់រព្មសហការជាមួ យគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។ កនុងករែីភាគសរចើៃ
សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកររូវាៃធានរ៉ាប់រង
េុេះរតាណរអ្ន កសបើកឱសងតាមសវជជ បញ្ជជទ ាំងសនេះសៅឱសងសាថៃណាមួ យកនុងចាំសណាមឱសងសាថៃ
កនុងបណា
ដ ញរបស់សយើងខ្ុាំ។
អ្ន ក្តល់បសវាកនុងរណា
ត ញ៖ “អ្ន កផ្ដ េ់សសវា” គឺជាពាកយទូ សៅណដ្េសយើងខ្ុាំសរបើសរមាប់សវជជ បែឌិរ
គិលាៃុបោឋក ៃិងអ្ន កសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ដ េ់សសវាកមម ៃិងការណងទ ាំដ្េ់អ្នក។
ពាកយសៃេះក៏រ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភានក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទ េះ គៃ ីៃិក
ៃិងកណៃៃ ងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ត េ់ឱយអ្ន កៃូ វសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ បរ ិកាខរសវជជ សា្សត
រព្មទ ាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ព្ួ កសគទទួ េាៃអាជាញបែណ ឬមាៃការបញ្ជជក់ព្ីគសរមាង Medicare ៃិងព្ីរដ្ឋ
សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្។



សយើងខ្ុាំសៅព្ួ កសគថា “អ្ន កផ្ដ េ់សសវា”
សៅសព្េព្ួ កសគយេ់រព្មសហការជាមួ យគសរមាងសុខភាព្
ៃិងទទួ េយកការបង់រាក់របស់សយើងខ្ុាំ
សហើយមិៃគិររាក់ព្ីសមាជិករបស់សយើងខ្ុាំសេើសចាំៃួៃសឡើយ។



ខែៈសព្េណដ្េអ្ន កជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ
អ្ន កររូវណរសរបើអ្នកផ្ត េ់សសវាកនុងបណា
ត ញ
សដ្ើមបីទទួ េាៃសសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង។ សគអាចសៅអ្ន កផ្ដ េ់
សសវាកនុងបណា
ដ ញាៃមា៉ោ ងសទៀរថា “អ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងគសរមាង”។

កន្នែ ង ឬមណឌលន្ងទំ៖
កណៃៃ ងណដ្េផ្ដ េ់ការណងទ ាំសរមាប់មៃុសសណដ្េមិៃអាចទទួ េាៃការណងទ ាំសៅផ្ទ េះ
ប៉ោុណៃត ជាមៃុសសណដ្េមិៃររូវការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ។
សាែរ័នទទួ ល កយរណដឹង និងបសុើរអ្បងក ត )Ombudsman(៖
ការ ិយាេ័យសៅកនុងរដ្ឋ របស់អ្នកណដ្េសធ្វ ើជាអ្ន ករសូ មរិជាំៃួសឱយអ្ន ក។
ព្ួ កសគអាចស្ៃ ើយសាំែួរាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ឬបែតឹងរវា៉ា
សហើយអាចជួ យអ្ន កឱយយេ់ព្ីអ្វីណដ្េររូវសធ្វ ើ។ សសវាកមម របស់សាថប័ៃទទួ េពាកយបែដឹង ៃិងសសុើប
អ្សងយ រគឺឥរគិរនងៃ ។ អ្ន កអាចរកសមើេព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីសាថប័ៃទទួ េពាកយបែដឹង ៃិងសសុើប
អ្សងយ រសៅជាំព្ូកទី 2 ៃិងទី 9 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។
បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយររស់សាែរ័ន៖ គសរមាងសៃេះាៃសធ្វ ើសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយ
របស់សាថប័ៃ សៅសព្េគសរមាងសៃេះ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណាមួ យរបស់ខល ួៃ
សធ្វ ើការសសរមចថាសរើសសវាកមម ររូវាៃធានរ៉ាប់រងឬអ្រ់
ឬថាសរើអ្នកររូវបង់រាក់នងៃ សសវាកមម ណដ្េមាៃធានរ៉ាប់រងចាំៃួៃប៉ោុនមៃ។
សគសៅសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថប័ៃថា “ការសសរមចសេើការធានរ៉ាប់រង”
សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំព្ូកទី 9 ណផ្ន ក D ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសយើងខ្ុាំឱយមាៃការសសរមច
សេើការធានរ៉ាប់រង។
Original Medicare (Medicare ន្ររចាស់ ឬ Medicare គិតថ្ងែតាមការបប្រើបសវា)៖ គបប្មាង Original

Medicare ប្តូវាន្ដល់ជូនបាយរាឋភិាល។ បសវាកមម ថ្នគបប្មាង Medicare
ប្តូវានធានរា៉ារ់រងបប្កាមគបប្មាង Original Medicare បាយរង់ប្ាក់ឱយបវជជរណឌិត មនា ីរបពទយ
និងអ្ន ក្ដល់បសវាន្ងទំសុែភាពប្េងបទៀតកនុងច្បំនួនន្ែលានកំណត់បាយសមាជ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ជាំព្ូកទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ

អ្ន កអាចសរបើសវជជ បែឌិរ សៅមៃទ ីរសព្ទយ
ឬសៅរកអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េទទួ េយកគសរមាង Medicare ។
គសរមាង Original Medicare មាៃព្ីរណផ្ន ក៖ Part A ធានរ៉ាប់រងសេើមៃទ ីរសព្ទយ) ៃិង
Part B (ធានរ៉ាប់រងសេើសវជជ សា្សត )។

(



គសរមាង Original Medicare មាៃផ្ដ េ់ជូៃសៅរគប់ទីកណៃៃ ងកនុងសហរដ្ឋ អាសមរ ិក។



របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរ ួមកនុងគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសទ
អ្ន កអាចសរជើសសរ ើសគសរមាង Original Medicare ។

ឱសងសាែនបប្ៅរណា
ដ ញ៖
ឱសងសាថៃណដ្េមិៃាៃយេ់រព្មសហការជាមួ យគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ សដ្ើមបីសរមបសរមួ េ
ឬផ្ដ េ់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។
ឱសងភាគសរចើៃណដ្េអ្ន កទទួ េាៃព្ីឱសងសាថៃសរៅបណា
ដ ញមិៃររូវាៃធានរ៉ាប់រងសោយគ
សរមាងរបស់សយើងខ្ុាំសទ េុេះរតាណរររូវអ្ៃុវរត េកខ ខែឌមួ យចាំៃួៃ។
អ្ន ក្ដល់បសវាបប្ៅរណា
ដ ញ ឬមណឌលបប្ៅរណា
ដ ញ៖ អ្ន កផ្ដ េ់សសវា ឬកណៃៃ ងណដ្េមិៃររូវាៃជួ េ
កាៃ់កាប់ ឬរបរិបរត ិការសោយគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ ៃិងមិៃចុេះកិចចសៃា
សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមម ណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។ ជាំព្ូកទី 3
ណផ្ន ក D ព្ៃយេ់ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវា ឬមែឌេសរៅបណា
ដ ញ។
ឱសងគមនបវជជរញ្ញជ (Over-the-counter,OTC) ៖ ឱសងាមៃសវជជ បញ្ជជសាំសៅសេើថាន ាំ
ឬឱសងណដ្េបុគគេមានក់អាចទិញសោយាមៃសវជជ បញ្ជជព្ីអ្នកជាំនញណងទ ាំសុខភាព្។
Part A៖ សូ មសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part A”។
Part B៖ សូ មសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part B”។
Part C៖ សូ មសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part C”។
Part D៖ សូ មសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part D”៖
ឱសង Part D ៖ សូ មសយាងសៅកាៃ់ “ឱសង Medicare Part D”។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ែល ួនអ្ំពីសុែភាព (អាច្បបៅានមោងបទៀតថា
ព័ត៌មានអ្ំពីសុែភាពន្ែលប្តូវានការ រ( )Personal health information/Protected
health information, PHI) ៖ ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីអ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នក ដ្ូ ចជាស្មេះ អាសយោឋៃ
សេខរបបសៃត ិសុខសងគ ម ជាំៃួបជាមួ យរគូសព្ទយ ៃិងរបវរត ិសរបើឱសងជាសដ្ើម។
សូ មសយាងសៅកាៃ់សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្ៃុវរត ណផ្ន កឯកជៃភាព្របស់គសរមាង Neighborhood

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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INTEGRITY សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY
ការពារ សរបើរាស់ ៃិងបសញ្ច ញព្័រ៌មាៃ PHI របស់អ្នក ក៏ដ្ូចជាសិទធិពាក់ព្័ៃធៃឹងព្័រ៌មាៃ PHI
របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។

អ្ន ក្ដល់បសវាន្ងទំរឋម (Primary Care Provider, PCP) ៖ អ្ន កផ្ដ េ់សសវា
ណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកគឺជាសវជជ បែឌិរ ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសផ្សងសទៀរណដ្េ
អ្ន កសៅជួ បមុៃសគសដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជាសុខភាព្ភាគសរចើៃ។


ព្ួ ការ់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្ន កទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េអ្ន កររូវការសដ្ើមបីរកទ
សុខភាព្េអ ។ ារ់ក៏អាចព្ិភាកទជាមួ យសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរអ្ាំព្ីការណងទ ាំរបស់អ្នក
រ ួចណែនាំអ្នកបៃត សៅអ្ន កទ ាំងសនេះផ្ងណដ្រ។



កនុងគសរមាងសុខភាព្ជាសរចើៃរបស់ Medicare អ្ន កររូវណរសៅសរបើអ្នកផ្ដ េ់សសវា
ណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកជាមុៃសិៃ មុៃសព្េសៅសរបើអ្នកផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំ
សុខភាព្សផ្សងសទៀរាៃ។



សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 3 ណផ្ន ក D សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃបណៃថ មអ្ាំព្ីការទទួ េ
ាៃការណងទ ាំព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំបឋម។

សិទធិអ្នុញ្ញាតជាមុន៖ ការអ្ៃុញ្ជារព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY គសរមាង
Neighborhood INTEGRITY ណដ្េអ្ន កររូវណរទទួ េាៃជាមុៃសិៃ
មុៃសព្េណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃឱសង ឬសសវាកមម ជាក់លាក់
ឬសៅជួ បអ្ន កផ្ដ េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញាៃ។ គសរមាង Neighborhood INTEGRITY
អាចៃឹងមិៃធានរ៉ាប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមម សទ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួ េាៃសិទធអ្ៃុញ្ជារ។


សសវាកមម សវជជ សា្សត កនុងបណា
ដ ញមួ យចាំៃួៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង េុេះរតាណរសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញសផ្សងសទៀររបស់អ្នកទទួ េាៃសិទធ
អ្ៃុញ្ជារជាមុៃព្ីគសរមាងរបស់សយើងខ្ុាំ។



សសវាកមម ណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងណដ្េររូវមាៃសិទធអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ
ររូវាៃសមាគេ់សៅកនុងតារងអ្រថ របសយាជៃ៍កនុងជាំព្ូកទី 4 ណផ្ន ក F។

ឱសងមួ យចាំៃួៃររូវាៃធានរ៉ាប់រង េុេះរតាណរអ្ន កទទួ េាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជារជាមុៃព្ីសយើងខ្ុាំ។
ឱសងណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងណដ្េររូវមាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជារជាមុៃ
ររូវាៃសមាគេ់សៅកនុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ាប់រង។

សរ ើរាងា សិរបនិមមិត និងឧរករណ៍តប្មង់បប្គងឆ្អ ឹងបជើង៖
ទ ាំងសៃេះគឺជាឧបករែ៍សវជជ សា្សត ណដ្េបញ្ជជទិញសោយសវជជ បែឌិរ
ឬអ្ន កផ្ដ េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នក។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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សមាភរណដ្េររូវាៃធានរ៉ាប់រងរ ួមមាៃជាអាទិ នដ្ ខន ង ៃិងរបោប់អ្បបាំព្ង់ក
អ្វយវៈសិបបៃិមមិរ ណនន កសិបបៃិមមិរ ៃិងឧបករែ៍ណដ្េររូវការសរមាប់ជាំៃួសមុខងារ ឬសរគឿងកនុង
ណដ្េរ ួមទ ាំងសរគឿងផ្គ រ់ផ្គង់សរមាប់វេះការ់សបើកផ្ល វូ ចូ េសពាេះសវៀៃធ្ាំ
ៃិងការព្ាាេសោយចាក់អាហារបាំប៉ោៃតាមសរនស ៃិងតាមសពាេះសវៀៃផ្ងណដ្រ។

សាែរ័នន្កលមអ គុណភាព (Quality improvement organization (QIO)៖ រក ុមសវជជ បែឌិរ
ៃិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួ យណកេមអ គុែភាព្ណងទ ាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូ
េរ ួមកនុងគសរមាង Medicare ។ ព្ួ កសគររូវាៃជួ េសោយរោឋនិាេសហព្័ៃធសដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ
ៃិងណកេមអ ការណងទ ាំណដ្េផ្ដ េ់ឱយអ្ន កជាំងឺ។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី ណផ្ន ក F
សដ្ើមបីទទួ េាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសាថប័ៃ QIQ សរមាប់រដ្ឋ របស់អ្នក។
ន្ែនកំណត់ថ្នររ ិមាណ៖ ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរ ិមាែឱសងណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃ។
ណដ្ៃកាំែរ់អាចមាៃសរមាប់ប រ ិមាែឱសងណដ្េសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងកនុងមួ យសវជជ បញ្ជជ។
បសវាកមម សាតរនីតិសមបទ៖ ការព្ាាេណដ្េអ្ន កទទួ េាៃ សដ្ើមបីជួយអ្ន កឱយធ្ូ រសេះសសបើយព្ីជាំងឺ
សរាេះថានក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃ ៃ់។ សូ មសយាងសៅកាៃ់ជាំព្ូកទី 4 ណផ្ន ក F
សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថ មអ្ាំព្ីសសវាកមម សាតរៃីរិសមបទ។
ការ ិោល័យប្រតិរតត ិថ្នបសវាសុែភាព និងមនុសេសាស្តសត Rhode Island (Rhode Island
Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) ៖
ទីភានក់ងាររដ្ឋ ណដ្េទទួ េខុសររូវកនុងការរគប់រគងកមម វ ិធ្ីនៃគសរមាង Medicaid សៅរដ្ឋ Rhode
Island ។ ជាំព្ូកទី 2 ណផ្ន ក H ព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់ទងសៅការ ិយាេ័យ EOHHS ។
តំរន់្ដល់បសវាកមម ៖ រាំបៃ់នូមិសា្សត ណដ្េគសរមាងសុខភាព្ទទួ េយកសមាជិក
របសិៃសបើគសរមាងសៃេះោក់កាំហិរសេើសមាជិកភាព្ សោយណផ្អ កសេើកណៃៃ ងណដ្េរបជាជៃរស់សៅ។
ជាទូ សៅ សរមាប់គសរមាងណដ្េោក់កាំហិរសេើអ្នកផ្ដ េ់សសវា ៃិងមៃទ ីរសព្ទយណាមួ យ
ណដ្េអ្ន កអាចសរបើរាស់ វាក៏ជារាំបៃ់ណដ្េអ្ន កអាចទទួ េាៃសសវាកមម ជាទមាៃប់
(មិៃសស្ងាគេះបនទៃ់) ផ្ងណដ្រ។ រាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY
គឺរដ្ឋ Rhode Island Rhode Island។
មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកនុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម របស់សយើងខ្ុាំប៉ោុសណា
ណ េះណដ្េអាចទទួ េាៃគ
សរមាង Neighborhood INTEGRITY ។ របសិៃសបើអ្នកបដ ូរទីេាំសៅសៅសរៅរដ្ឋ Rhode Island
អ្ន កមិៃអាចបៃត សៅកនុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។
កន្នែ ងន្ងទំពីគិលានុរាឋកជំនញ (Skilled nursing facility,SNF) ៖
កណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកណដ្េមាៃបុគគេិក

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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ៃិងបរ ិកាខរសរមាប់ផ្ដេ់ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ
សហើយកនុងករែីភាគសរចើៃគឺសសវាកមម សាដរៃីរិសមបទជាំនញ
ៃិងសសវាកមម សុខភាព្ណដ្េពាក់ព្័ៃធសផ្សងសទៀរ។

ការន្ងទំបៅកន្នែ ងន្ងទំពីគិលានុរាឋកជំនញ (Skilled nursing facility,SNF)៖
ការណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ ៃិងសសវាកមម សាដរៃីរិសមបទណដ្េផ្ដ េ់ជូៃជាបៃត បនទប់
ៃិងជារបចាាំនងៃ សៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញ។
ឧទហរែ៍នៃការណងទ ាំសៅកណៃៃ ងណងទ ាំព្ីគិលាៃុបោឋកជាំនញរ ួមបញ្ចេ
ូ ការព្ាាេរងកាយ
ឬការចាក់បញ្ចេ
ូ សារធារុរវតាមសរនស (intravenous, IV) ណដ្េគិលាៃុបោឋក
ឬសវជជ បែឌិរណដ្េាៃចុេះបញ្ជ ីអាចផ្ដ េ់ជូៃ។
អ្ន កឯកបទស៖ អ្ន កផ្ត េ់សសវាណដ្េផ្ត េ់ការណងទ ាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់
ឬណផ្ន កណាមួ យនៃរងកាយ។
ទីភានក់្ររែឋ ថ្នគបប្មាង Medicaid៖ សូ មសមើេណផ្ន ក “ការ ិយាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្
ៃិងមៃុសសសា្សត Rhode Island” (Rhode Island Executive Office of Health and Human
Services)។
ការពោាលជាជំហានៗ៖
វ ិធាៃនៃការធានរ៉ាប់រងណដ្េររមូវឱយអ្ន កសាកេបងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុៃសិៃ
មុៃសព្េណដ្េសយើងខ្ុាំធានរ៉ាប់រងសេើឱសងណដ្េអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំ។

៖

ប្ាក់ច្បំណូលរន្នែ មពីរររសនត ិសុែសងា ម (Supplemental Security Income,SSI)
អ្រថ របសយាជៃ៍របចាាំណខណដ្េបង់រាក់សោយរបបសៃត ិសុខសងគ មឱយមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ
ឬធ្ៃធាៃរិចរួ ចណដ្េមាៃព្ិការភាព្ ព្ិការណនន ក ឬអាយុយា៉ោងរិច 65 ឆ្នាំ។ អ្រថ របសយាជៃ៍
SSIមិៃដ្ូ ចានសៅៃឹងអ្រថ របសយាជៃ៍នៃរបបសៃត ិសុខសងគ មសទ។
ការន្ងទំន្ែលប្តូវការជារនាន់៖ ការណងទ ាំណដ្េអ្ន កទទួ េាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ របួ ស ឬអាការ
ណដ្េមិៃណមៃជាការសស្ងាគេះបនទៃ់ ប៉ោុណៃត ររូវការការណងទ ាំភាៃមៗ។
អ្ន កអាចទទួ េាៃការណងទ ាំណដ្េររូវការជាបនទៃ់ព្ីអ្នកផ្ដ េ់សសវាសរៅបណា
ដ ញ
សៅសព្េអ្ន កផ្ដ េ់សសវាកនុងបណា
ដ ញមិៃអាចផ្ដ េ់សសវាកមម ាៃ ឬអ្ន កមិៃអាចសៅរកព្ួ កសគាៃ។

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711

?

ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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បសវាកមម សប្មារ់សមាជិកថ្នគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY
វាយបញ្ចេ
ូ

ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ

បៅទូ រសពា ម
កបលែ

1-844-812-6896
ការសៅទូ រសព្ទ មកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។ ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8
យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12
នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍
សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក
សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
សសវាកមម សរមាប់សមាជិកក៏មាៃសសវាកមម អ្នកបកណរបភាសាផ្លទេ់មារ់សោយ
ឥរគិរនងៃ សរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃ សផ្ងណដ្រ។

TTY

711
សេខសៃេះររមូវឱយមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស
ៃិងសរបើសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃបញ្ជាព្ិាកកនុង
ការសាតប់ឬការៃិយាយណរប៉ោុសណា
ណ េះ។
ការសៅទូ រសព្ទ មកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីនងៃ ចៃទ ដ្េ់នងៃ សុរក ៃិងព្ីសមា៉ោង 8
រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 12 នងៃ ររង់សៅនងៃ សៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃ សៅរ៍ នងៃ អាទិរយ
ៃិងនងៃ ឈប់សរមាក សលាកអ្ន កអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខ្ុាំាៃ។
សយើងខ្ុាំៃឹងសៅទូ រសព្ទ សៅអ្ន កវ ិញសៅនងៃ សធ្វ ើការបនទប់។
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ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោង 8 យប់ នងៃ ចៃទ – នងៃ សុរក ព្ីសមា៉ោង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោង 12 យប់សៅនងៃ សៅរ៍។ ការសៅទូ រសព្ទ សៃេះគឺឥរគិរនងៃ ។
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