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



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  Neighborhood Health នៃរដ្ឋ Rhode Island 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 1 ? 
 

 

បសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិកររស់គបប្មាង Neighborhood 
Health Plan of Rhode Island INTEGRITY 
 

ថ្ងៃទី  1 ន្ែមករា ឆ្ន ំ 2022 –ថ្ងៃទី  31 ន្ែធ្ន  ូឆ្ន ំ  2022 

ការធានរា៉ា រ់រងសុែភាព និងឱសងររស់អ្នកបប្កាមគបប្មាង Neighborhood Health 

Plan of Rhode Island INTEGRITY (Neighborhood INTEGRITY) គបប្មាង 

Medicare – Medicaid  

ការន្ណនអំ្ំពីបសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិក 

សសៀវសៅណែនាំសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកកសរមាម Neighborhood INTEGRITY រហូរដ្េ់

នងៃទី  31 ណខធ្ន  ូឆ្ន ាំ 2022។ សសៀវសៅសៃេះព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ការធានរ៉ា ប់រងសេើសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  រមួទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង។ សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈ

សព្េណវងជួយអ្នកឱយសៅផ្ទេះជាំៃួសឱយការសៅកាៃ់មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិង

ៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

បនេះជាឯកសារច្បារ់សំខាន់មួយ។ សូមរកាទុកបសៀវបៅបនេះបៅកន្នែងន្ែលមានសុវតែ ិភាព។ 

គសរមាង Neighborhood INTEGRITY សៃេះររូវាៃផ្តេ់ជូៃសោយគសរមាង Neighborhood Health Plan of 

Rhode Island។ សៅសព្េណដ្េសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសរសសរថា “សយើង” “ពួ្កសយើង” 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. 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 2 ? 
 

សូមយកចិរតទុកោក់៖ របសិៃសបើអ្នកៃិយាយភាសាណខមរ មាៃសសវាកមមជាំៃួយណផ្នកភាសាសោយមិៃគិរនងៃ

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

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

ៃិងនងៃឈប់សរមាក អ្នកអាចររវូាៃសសន ើសុាំឱយទុកសារ។ ការសៅរបស់អ្នកៃឹងររវូាៃសគសៅររឡប់មកវញិ

កន ុងនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃឯកសារសៃេះសោយឥរគិរនងៃកន ុងទរមង់សផ្សងៗសទៀរ ដូ្ចជាអ្កសរពុ្មពធ្ាំ អ្កសរសរមាប់

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

711) ចាបព់្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 

នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ អ្នកសរបើ  TTY គួរណរសៅទូរសព្ទមកកាៃ់ TTY 711។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងឯកសារនសព្េអ្នគរជាភាសាណដ្េអ្នកចង់ាៃ ៃិង/ឬ 

ទរមង់សផ្សងសោយទូរសព្ទសៅកាៃ់ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ សគសៅថា 

“សាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍”។ 

ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកៃឹងបញ្ច េូឯកសារសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកសៅកន ុងកាំែរ់រតា

សមាជិករបស់អ្នក សដ្ើមបីឱយអ្នកអាចទទួេឯកសារាៃសៅសព្េសៃេះ 

ៃិងនសព្េអ្នគរកន ុងភាសាណដ្េអ្នកចង់ាៃ ៃិង/ឬទរមង់ណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ អ្នកអាចផ្លៃ ស់បដ រូ 

ឬេុបសាំសែើសុាំមាៃសុព្េភាព្ជាអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកាៃរគប់សព្េ សោយទូរសព្ទសៅកាៃ់

សសវាបសរមើសមាជិក។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 3 ? 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 4 ? 
 

ការរែិបសធ្មិនទទួលែុសប្តវូ 

 ការធានរ៉ា ប់រងណដ្េសថ ិរសៅសរកាម Neighborhood INTEGRITY 

គឺជាការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ ណដ្េសគសៅថា  
“ការធានរ៉ា ប់រងសាំខាៃ់ករមិរអ្បបបរមា”។ វាបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវនៃទាំៃួេខុសររវូរមួជា

េកខែៈបុគគេនៃចាប់ការពារអ្នកជាំងឺ ៃិងការណងទាំណដ្េមាៃរនមៃសមរមយ (Patient Protection 

and Affordable Care Act,ACA)។ សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព័្រសសវាកមមចាំែូេនផ្ទកន ុង (Internal 

Revenue Service,IRS) សៅ www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្េកខខែឌ ររមូវនៃទាំៃួេខុសររវូរមួជាេកខែៈបុគគេ។ 

 របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃ ឬមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង 

សនេះអ្នកអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។ 

 គសរមាង Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

គឺជាគសរមាងសុខភាព្មួយណដ្េចុេះកិចចសៃាទាំងជាមួយៃឹង Medicare ៃិង Rhode Island 

Medicaid សដ្ើមបីផ្តេ់អ្រថរបសយាជៃ៍របស់កមម វធីិ្ទ ាំងពី្រសៃេះសៅដ្េ់អ្នកចុេះស ម្ េះ។  

 អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាដ ញ/អ្នកណដ្េាម ៃចុេះកិចចសៃា 

គឺមិៃមាៃការព្វកិចចកន ុងការព្ាាេសមាជិក Neighborhood INTEGRITY សនេះសទ 

សេើកណេងណរសថ ិរសៅកន ុងសាថ ៃការែ៍មាៃអាសៃន។ 

សូមសៅទូរសព្ទមកសេខសសវាបសរមើអ្រិងិជៃរបស់សយើង 

ឬសមើេសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិករបស់អ្នកសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម 

ណដ្េរមួមាៃការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ ណដ្េអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសវាកមមសរៅបណាត ញរបស់សយើង។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 5 ? 
 

ជំពូកទី 1៖ ការចារ់ប ដ្ើមកន ុងនមជាសមាជិក 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរមួមាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ី Neighborhood INTERGRITY ជាគសរមាងសុខភាព្ណដ្េរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកទាំងអ្ស់ ៃិងសមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងសនេះ។ 

វាក៏រាប់អ្នកពី្អ្វ ីណដ្េររូវរំពឹ្ង ៃិងព្័រ៌មាៃសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកៃឹងទទួេាៃព្ី Neighborhood 

INTERGRITY។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 6 ? 
 

A. សូមសាា គមន៍មកកាន់ Neighborhood INTERGRITY 

Neighborhood INTERGRITY គឺជាគសរមាង Medicare-Medicaid។ គសរមាង Medicare-Medicaid 

គឺជាសាថ ប័ៃមួយណដ្េបសងយ ើរសឡើងពី្សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ គសរមាងសៃេះក៏មាៃអ្នករគប់រគង ៃិងរកមុណងទាំ 

សដ្ើមបីជួយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ពួ្កសគទាំងអ្ស់សនេះ

សធ្វ ើការងាររមួាន  សដ្ើមបីផ្ដេ់ៃូវការណងទាំព្ាាេណដ្េអ្នកររូវការ។  

Neighborhood INTERGRITY ទទួេាៃការយេ់រព្មព្ីរដ្ឋ Rhode Island ៃិង Centers for Medicare & 

Medicaid Service (CMS) កន ុងការផ្ដេ់ជូៃសសវាកមមដ្េ់សលាកអ្នក 

ណដ្េជាណផ្នកមួយនៃគាំៃិរផ្ដ ចួសផ្ដើមនៃការណងទាំរមួបញ្ច េូាន ។  

គាំៃិរផ្ត ចួសផ្តើមណងទាំចរមេុះគឺជាកមម វធីិ្បងាា ញរមួាន ណដ្េរគប់រគងសោយ Rhode Island 

ៃិងរោឋ និាេសហព្័ៃធ សដ្ើមបីផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្កាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃទាំង Medicare ៃិង 

Medicaid។ សរកាមការចងអ ុេបងាា ញសៃេះ រោឋ និាេសហព្័ៃធ  ៃិងរដ្ឋចង់សាកេបងវធីិ្ងមី 

សដ្ើមបីណកេមអរសបៀបណដ្េអ្នកទទួេាៃសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក។ 

 B. ព័ត៌មានអ្ំពី Medicare និង Medicaid 

B1. Medicare 

Medicare គឺជាកមម វធិ្ធីានរា៉ា រ់រងសុែភាពររស់សហព័នធសប្មារ់៖ 

 មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្ន ាំសឡើងសៅ 

 មៃុសសមួយចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំណដ្េមាៃព្ិការភាព្ជាក់លាក់ ៃិង 

 អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (សខទយររមងសនម) ។ 

B2. Medicaid 

កមម វធីិ្ Medicaid គឺជាកមម វធីិ្ណដ្េរគប់រគងសោយរោឋ និាេសហព័្ៃធ  

ៃិងរដ្ឋណដ្េជួយរបជាជៃណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួចកន ុងការបង់នងៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង ៃិងនងៃចាំណាយសវជជសា្សត ។ កមម វធីិ្សៃេះរគបដ្ែត ប់សេើសសវាកមមបណៃថម 

ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ី Medicare។ សៅ Rhode Island សគសៅថា Medicaid ថាជា Rhode 

Island Medicaid។ 

រដ្ឋៃីមួយៗសសរមចថា៖ 

 អ្វ ីណដ្េរប់ជារាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃ 

 អ្នកណាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ 

 សសវាកមមអ្វ ីខៃ េះណដ្េររវូាៃរ៉ា ប់រង សហើយ  

 ការចាំណាយសរមាប់សសវាកមម។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 7 ? 
 

រដ្ឋអាចសសរមចចិរតពី្រសបៀបដ្ាំសែើរការកមម វធីិ្របស់ពួ្កសគ ដ្របណាពួ្កសគអ្ៃុវរតតាមវធិាៃសហព័្ៃធ។ 

Medicare ៃិង Rhode Island ររវូណរយេ់រព្មសេើ Neighborhood INTERGRITY សរៀងរេ់ឆ្ន ាំ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid តាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងដ្របណា៖ 

 សយើងសរជើសសរ ើសសដ្ើមបីផ្តេ់ជូៃគសរមាង ៃិង 

 Medicare ៃិង Rhode Island ៃូវការយេ់រព្មសេើគសរមាងសៃេះ។ 

សទេះបីជាគសរមាងរបស់សយើងឈប់ដ្ាំសែើរការនសព្េខាងមុខក៏សោយ ក៏សិទធិទទួេាៃសសវាកមម Medicare 

ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកៃឹងមិៃរងផ្េប៉ោេះពាេ់សឡើយ។ 

C. គុណសមបតត ិថ្នគបប្មាងបនេះ 

ឥឡូវសៃេះ អ្នកៃឹងទទួេាៃសសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកទាំងអ្ស់ព្ី Neighborhood INTERGRITY រមួទ ាំងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

អ្នកមិនច្បំណាយប្ាក់រន្នែម បែើមបីចូ្បលរមួកន ុងគបប្មាងសុែភាពបនេះបទ។ 

Neighborhood INTERGRITY ៃឹងជួយសធ្វ ើឱយអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

របស់អ្នកដ្ាំសែើរការកាៃ់ណររបសសើរជាមួយាន  ៃិងកាៃ់ណររបសសើរសរមាប់អ្នក។ គុែសមបរត ិមួយចាំៃួៃរមួមាៃ៖ 

 អ្នកៃឹងអាចសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្មួយសរមាប់រាលរ់រមូវការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្រ

បស់អ្នក។ 

 អ្នកៃឹងមាៃរកមុណងទាំមួយណដ្េអ្នកាៃជួយោក់បញ្ច េូាន ។ 

រកមុណងទាំរបស់អ្នកអាចរប់បញ្ច េូទាំងសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោឋ យិកា អ្នកផ្តេ់របឹកទ 

ឬអ្នកជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េសៅទីសនេះ 

សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយទទួេាៃការណងទាំតាមអ្នកររូវការ។ 

 អ្នក អាចមាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំមាន ក់។ 

អ្នករគប់រគងមួយរបូសៃេះគឺជាអ្នកណដ្េសធ្វ ើការជាមួយអ្នកជាមួយ Neighborhood 

INTERGRITY ៃិងជាមួយអ្នកផ្តេ់ការណងទាំរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្នកទទួេាៃការណងទាំតាមណដ្េអ្នកររូវការ។ 

 អ្នកៃឹងអាចដ្ឹកនាំការណងទាំសោយខល ៃួឯងសោយមាៃជាំៃួយពី្រកមុណងទាំ 

ៃិងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

 រកមុណងទាំ ៃិងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំៃឹងសធ្វ ើការជាមួយអ្នក 

សដ្ើមបីសរៀបចាំគសរមាងណងទាំណដ្េររវូាៃរចនសឡើងយា៉ោ ងពិ្សសសសដ្ើមបីស ៃ្ ើយរបៃឹងររមូវការ

សុខភាព្របស់អ្នក។ 

រកមុណងទាំៃឹងទទួេខុសររវូកន ុងការសរមបសរមួេសសវាកមមណដ្េអ្នកររូវការ។ សៃេះមាៃៃ័យថា 

ឧទហរែ៍៖ 

o រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំពី្ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្

េអ្នកសរបើ សដ្ើមបីឱយពួ្កសគអាចការ់បៃថយផ្េប៉ោេះពាេ់ណាមួយ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 8 ? 

o រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាេទធផ្េសរសត របស់អ្នកររវូាៃណចករំណេកជាមួយ

សវជជបែឌ ិររបស់អ្នកទាំងអ្ស់ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។

D. តំរនប់សវាកមមររស់ Neighborhood INTERGRITY

រាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើងគឺសៅរដ្ឋ Rhode Island ។ 

មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទួេាៃគសរមាង 

Neighborhood INTERGRITY ។ 

ប្រសិនបរើអ្នករដ រូទីលំបៅបៅបប្ៅរែឋ Rhode Island អ្នកមិៃអាចបៃតសៅកន ុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 8 ណផ្នក J 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ផ្េប៉ោេះពាេ់នៃការផ្លៃ ស់សចញព្ីរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង។  

E. អ្ា ីន្ែលបធ្ា ើឱយអ្នកមានសិទធ ិកាែ យជាសមាជិកថ្នគបប្មាង

អ្នកមាៃសិទធិចូេរមួកន ុងគសរមាងរបស់សយើងាៃដ្របណា៖ 

 អ្នកមាៃអាយុ 21 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ និង

 អ្នករស់សៅកន ុងរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង និង

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

 អ្នកគឺជាព្េរដ្ឋសហរដ្ឋអាសមរកិ ឬមាៃវរតមាៃរសបចាប់សៅកន ុងសហរដ្ឋអាសមរកិ និង

 អ្នកមាៃសិទធិចូេរមួកន ុងកមម វធិ្ី Rhode Island Medicaid ។

F. អ្ា ីន្ែលប្តវូរំពឹងទុក បៅបពលអ្នកចូ្បលរមួកន ុងគបប្មាងសែុភាពបលើកែំរូង

សៅសព្េអ្នកចូេរមួកន ុងគសរមាងសេើកដ្ាំបូង អ្នកៃឹងទទួេាៃការវាយរនមៃកន ុងរយៈសព្េ 180 នងៃដ្ាំបូង។ 

មាៃៃរណាមាន ក់ពី្រកមុរគប់រគងការណងទាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្នកតាមទូរសព្ទ 

សដ្ើមបីបញ្ចប់ការវាយរនមៃជាមួយអ្នក។ សោយណផ្អកសេើររមូវការរបស់អ្នក 

អ្នកអាចទទួេាៃៃូវការវាយរនមៃដ្៏ទូេាំទូលាយបណៃថមសទៀរកន ុងរយៈសព្េ 45 នងៃសរកាយ

នងៃណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះចូេជាធ្រមាៃ។ 

ការវាយរនមៃដ្៏ទូេាំទូលាយៃឹងពិ្ៃិរយសមើេឱយកាៃ់ណរសុីជសរៅសៅសេើររមូវការ សមរថភាព្របស់អ្នក 

ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកអាចររវូការ។  

ប្រសិនបរើ Neighborhood INTERGRITY មានលកខណៈងមីសប្មារ់អ្នក 

អ្នកអាចបៃត សរបើអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េអ្នកសរបើនបចច ុបបៃន សៃេះាៃកន ុងរយៈសព្េ 180 នងៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

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

បនទ ប់ព្ី 180 នងៃ អ្នកៃឹងររវូសរបើសវជជបែឌ ិរ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកន ុងបណាដ ញ Neighborhood 

INTERGRITY។ អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ណផ្នក D សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការទទួេាៃការណងទាំ។ 

G. គបប្មាងន្ងទរំរស់អ្នក 

គសរមាងណងទាំរបស់អ្នកគឺជាគសរមាងសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដ្េអ្នកៃឹងទទួេាៃ 

ៃិងរសបៀបណដ្េអ្នកៃឹងទទួេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។  

បនទ ប់ព្ីការវាយរនមៃរបស់អ្នក រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងជួបជាមួយអ្នក 

សដ្ើមបីៃិយាយអ្ាំពី្សសវាកមមសុខភាព្ណាខៃេះណដ្េអ្នកររវូការ ៃិងចង់ាៃ។ អ្នក 

ៃិងរកមុណងទាំរបស់អ្នករមួាន ៃឹងសរៀបចាំគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក។  

ជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំ រកមុណងទាំរបស់អ្នកៃឹងសធ្វ ើការជាមួយអ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្គសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

របសិៃសបើសសវាកមមសុខភាព្ណដ្េអ្នកររវូការ ៃិងចង់ាៃការផ្លៃ ស់បត រូ។ 

H. ប្ាក់រុពាលាភគបប្មាងប្រចានំ្ែ (monthly plan premium) ររស់ Neighborhood 

INTERGRITY  

Neighborhood INTERGRITY មិៃមាៃរាក់បុព្វលានគសរមាងរបចាាំណខ (monthly plan premium) សទ។  

I. បសៀវបៅន្ណនសំប្មារ់សមាជិក 

សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះគឺជាណផ្នកមួយនៃកិចចសៃារបស់សយើងជាមួយអ្នក។ 

សៃេះមាៃៃ័យថាសយើងររវូណរអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅកន ុងឯកសារសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើអ្វ ីណដ្េផ្ទ ុយៃឹងវធិាៃទាំងសៃេះ អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ 

ឬជាំទស់សៅៃឹងសកមមភាព្របស់សយើងាៃ។ សរមាប់ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្បត ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 

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

អ្នកអាចសសន ើសុាំ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃសោយសៅទូរសព្ទមក ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក តាមសេខ 

1-844-812-6896។ អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ សសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ 

www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកសសៀវសៅព្ីសគហទាំព្័រសៃេះ។  

កិចចសៃាមាៃសុព្េភាព្សរមាប់ណខណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះសៅកន ុង Neighborhood INTERGRITY។ 

J. ព័ត៌មានប្េងបទៀតន្ែលអ្នកនឹងទទួលានពីបយើងែំុ្ 

អ្នកគួរណរទទួេាៃបែណ សមាគ េ់សមាជិក Neighborhood INTERGRITY មួយរចួសៅសហើយ 

ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្រសបៀបចូេសរបើ បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ បញ្ជ ីបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ 

ៃិង ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្រសបៀបចូេសរបើ បញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

J1. រ័ណណ សមាា ល់សមាជកិ Neighborhood INTERGRITY ររស់អ្នក  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 10 ? 
 

សរកាមគសរមាងរបស់សយើង អ្នកៃឹងមាៃបែណ មួយសរមាប់សសវាកមម Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

របស់អ្នករមួទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង ៃិងសវជជបញ្ជជ ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង 

Neighborhood INTERGRITY។ អ្នកររូវណរបងាា ញបែណ សៃេះ សៅសព្េអ្នកទទួេាៃសសវាកមម 

ឬសវជជបញ្ជជ ណាមួយ។ សៃេះជាបែណ គាំរ ូ 

 

សដ្ើមបីបងាា ញឱយអ្នកស ើញថារបូរងបែណ របស់អ្នកៃឹងមាៃេកខែៈណបបណា៖ 

 

របសិៃសបើបែណ របស់អ្នកខូច ារ់ ឬររវូសចារេួច សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកភាៃ ម 

សហើយសយើងៃឹងបញ្ជ ៃូបែណ ងមីឱយអ្នក។ 

ដ្របណាអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង អ្នកមិៃចាាំាច់សរបើប័ែណ  Medicare ព្ែ៌ស រកហម 

ៃិងសខៀវរបស់អ្នក ឬប័ែណ  Rhode Island Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក 

សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Neighborhood INTERGRITY សឡើយ។ 

រកទទុកទុកប័ែណ  Medicare របស់អ្នកសៅកណៃៃងណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្ 

កន ុងករែីណដ្េអ្នកររវូការវាសៅសព្េសរកាយ។ បប្រើរ័ណណ  Rhode Island Medicaid (“anchor”) 

ររស់អ្នកសប្មារ់បសវាកមមមាត់បធ្មញ និងមបធ្ោាយែឹកជញ្ជ នូបៅរកបសវាកមមបវជជសាស្តសត ន្ែលមិនន្មនរនា ន់ 

(NEMT) ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4 សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េររវូសរបើប័ែណ  Rhode Island 

Medicaid (“anchor”) របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកបងាា ញប័ែណ  Medicare របស់អ្នកជាំៃួសឱយបែណ សមាគ េ់សមាជិក 

Neighborhood INTERGRITY របស់អ្នក អ្នកផ្តេ់សសវាអាចៃឹងសចញវកិយយបររសៅ Medicare 

ជាំៃួសគសរមាងរបស់សយើង សហើយអ្នកអាចៃឹងទទួេាៃវកិយយបររមួយ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមថាររវូសធ្វ ើអ្វ  ីរបសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា។  

J2. រញ្ជ ីប ម្ េះអ្នក ដ្ល់បសវា និងឱសងសាែ ន 

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

Neighborhood INTERGRITY ។ ខែៈសព្េណដ្េអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

អ្នកររូវណរសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

មាៃករែីសេើកណេងមួយចាំៃួៃសៅសព្េណដ្េអ្នកចូេរមួកន ុងគសរមាងរបស់សយើងជាសេើកដ្ាំបូង 

(សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 33)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

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

អ្នកអាចសសន ើសុាំបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា 

ៃិងឱសងសាថ ៃាៃសោយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ។ 

អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ 

www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទញយកបញ្ជ ីសនេះព្ីសគហទាំព្័រ។  

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរយស ម្ េះអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្នន (ដូ្ចជាសវជជបែឌ ិរ 

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

(ដូ្ចជាអ្នកផ្ដេ់សសវាសុខភាព្សព្េនងៃសរមាប់មៃុសសសព្ញវយ័ ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ) 

ណដ្េអ្នកអាចសមើេស ើញថាជាសមាជិក Neighborhood INTERGRITY។ 

បញ្ជ ីសៃេះក៏រយស ម្ េះឱសងសាថ ៃណដ្េសមាជិកអាចសរបើ សដ្ើមបីទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ផ្ងណដ្រ។ 

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃមាៃអាសយោឋ ៃអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

ៃិងព័្រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង ក៏ដូ្ចជាព័្រ៌មាៃេមអ ិរសផ្សងសទៀរដូ្ចជានងៃ ៃិងសមា៉ោ ងនៃរបរិបរត ិការ ឯកសទស 

ៃិងជាំនញសរមាប់អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃទាំងអ្ស់សៅកន ុងបណាដ ញ Neighborhood INTERGRITY។ 

និយមន័យថ្នអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញ 

 អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញរបស់ Neighborhood INTERGRITY រមួមាៃ៖  

o សវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោឋ យិកា 

ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកអាចចូេជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់

សយើងាៃ 

o គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

ៃិងកណៃៃងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សសវាសុខភាព្សៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើង ៃិង  

o ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ អ្នកផ្គរ់ផ្គង់សរគឿងបរកិាខ រសវជជសា្សត សរបើាៃយូរ 

ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ទាំៃិញ ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទួេតាមរយៈ Medicare 

ៃិង Rhode Island Medicaid។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញាៃយេ់រព្មទទួេយកការទូទរ់រាក់ពី្គសរមាងរបស់សយើងសរមាប់សសវាកមមណដ្េ

មាៃការធានរ៉ា ប់រងជាការទូទរ់រាក់សព្ញសេញ។ របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃ ឬមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង សនេះអ្នកអាចៃឹងររូវបង់រាក់មួយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។  

និយមន័យថ្នឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ 

 ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាឱសងសាថ ៃ (ហាងេក់ថាន ាំ) 

ណដ្េាៃយេ់រព្មបាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់សមាជិកគសរមាងរបស់សយើង។ 

សរបើបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញណដ្េអ្នកចង់សរបើ។ 

 សេើកណេងណរកន ុងសព្េមាៃអាសៃន  

អ្នកររូវណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញណាមួយរបស់សយើង 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងរបស់សយើងជួយអ្នកកន ុងការចាំណាយ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

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

សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

សគហទាំព្័ររបស់សសវាបសរមើសមាជិក ៃិងសគហទាំព្័រ Neighborhood INTERGRITY 

អាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃងមីបាំផ្ុរអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត រូសៅកន ុងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញរបស់សយើង។ 

រញ្ជ ីររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical Equipment, DME) 

តាមរយៈសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូររបស់ 

Neighborhood INTERGRITY សៅអ្នក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីមា៉ោ កយីសហា ៃិងរកមុហ ុៃផ្េិររបស់ DME 

ណដ្េសយើងរ៉ា ប់រង។ បញ្ជ ីមា៉ោ កយីសហា រកមុហ ុៃផ្េិរ 

ៃិងអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ងមីៗបាំផ្ុរក៏មាៃសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងផ្ងណដ្រសៅ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 

សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ី DME។ 

J3. រញ្ជ ីឱសងន្ែលទទួលានការធានរា៉ា រ់រង 

គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

បញ្ជ ីសៃេះសរៀបរប់ពី្ឱសងណាណដ្េររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយ Neighborhood INTERGRITY។ 

បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវធិាៃ 

ឬការររឹរបិរសេើឱសងណាមួយដូ្ចជាការកាំែរ់ចាំៃួៃណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃជាសដ្ើម។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ណផ្នក C សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធិាៃ ៃិងការររឹរបិរទាំងសៃេះ។  

ជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំ សយើងៃឹងបញ្ជ ៃូ ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្ចូេសរបើ បញ្ជ ីឱសងសៅអ្នក 

ប៉ោុណៃតការផ្លៃ ស់បត រូខៃ េះអាចៃឹងសកើរសឡើងកន ុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំសៃេះ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃងមីបាំផ្ុរអ្ាំព្ីឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមចូេសមើេសគហទាំព្័រ 

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

J4. ការពនយល់អ្ំពីអ្តែប្របោជន៍ 

សៅសព្េអ្នកសរបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D របស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើជូៃអ្នកៃូវសសចកដ ី 

សសងខប សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយយេ ់ៃិងតាមោៃការបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D របស់អ្នក។ 
សសចកដ ីសសងខបសៃេះររូវាៃសគសៅថាការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ (ឬ EOB, Explanation of Benefits)។ 

EOB រាប់អ្នកពី្ចាំៃួៃសរុបណដ្េអ្នក ឬ អ្នកសផ្សងសទៀរជាំៃួសអ្នក 

ាៃចាំណាយសេើនងៃទិញឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D របស់អ្នក 

ៃិងចាំៃួៃសរុបណដ្េសយើងាៃចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part D 

ៃីមួយៗរបស់អ្នកកន ុងអ្ាំឡុងសព្េមួយណខ។ EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីឱសងណដ្េអ្នកសរបើ។ ជាំពូ្កទី 6 

ផ្តេ់ៃូវព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ EOB 

ៃិងវធីិ្ណដ្េអាចជួយអ្នកកន ុងការតាមោៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក។ 

EOB ក៏អាចរកាៃផ្ងណដ្រសៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំ។ សដ្ើមបីទទួេាៃចាប់ចមៃង 

សូមទក់ទងណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទួេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ Part D 

របស់អ្នកតាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិូក។ កាំ ណែសអ្ឡិចររៃិូកផ្តេ់ព័្រ៌មាៃដូ្ចាន  

ៃិងកន ុងទរមង់ដូ្ចាន ៃឹងការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ជាឯកសាររកោសណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅនងៃសៃេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 1៖ ការចាប់សផ្ដើមកន ុងនមជាសមាជិក 

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

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

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

សដ្ើមបីចាប់សផ្តើមទទួេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍តាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររូៃិក សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ 

www.caremark.com ឬទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះ។ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ 

សៅសព្េអ្នកមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមូវឱយសបើកសមើេ។ ររូវរកទទុករាយការែ៍ទាំងសៃេះ។ 

វាគឺជាព្័រ៌មាៃសាំខាៃ់អ្ាំពី្ការចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។ 

K.  វធិ្ីរកាទកុកំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកឱយមានរច្បច ុរបននភាព 

អ្នកអាចរកទទុកកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកឱយមាៃបចច ុបបៃនភាព្ាៃសោយរាប់សយើងឱយដ្ឹងពី្សព្េសវ

លាណដ្េព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកផ្លៃ ស់បត រូ។  

អ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញនៃគសរមាងចាាំាច់ររវូមាៃព័្រ៌មាៃររឹមររូវអ្ាំពី្អ្នក។ 

ពួកបគបប្រើកំណត់ប្តាសមាជិកភាពររស់អ្នកបែើមបីែឹងថាបសវាកមម និងឱសងអ្ា ីែែេះ ន្ែលអ្នកទទួលាន 

បហើយនឹងប្តវូច្បំណាយរ ុនម ន។ សោយសារបញ្ជា សៃេះ 

វាសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្នកជួយសយើងរកទទុកព័្រ៌មាៃរបស់អ្នកឱយមាៃបចច ុបបៃនភាព្។ 

រាប់សយើងឱយដ្ឹងដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការផ្លៃ ស់បត រូស ម្ េះរបស់អ្នក អាសយោឋ ៃរបស់អ្នក ឬសេខទូរសព្ទរបស់អ្នក 

 ការផ្លៃ ស់បត រូសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សផ្សងសទៀរដូ្ចជាពី្ៃិសយាជករបស់អ្នក 

ៃិសយាជករបស់បត ី/របព្ៃធអ្នក ឬៃិសយាជិកនដ្គូរបស់បត ី/របព្ៃធអ្នក សាំែងរបស់អ្នកសធ្វ ើការ 

 ការទមទរសាំែងណាមួយដូ្ចជាការទមទរសាំែងពី្សរាេះថាន ក់ចរចរែ៍ 

 ការចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ 

 ការណងទាំសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរៅរាំបៃ់ ឬសរៅបណាត ញ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

 ការផ្លៃ ស់បត រូសេើអ្នកសមើេណងរបស់អ្នក (ឬៃរណាមាន ក់ណដ្េទទួេខុសររវូចាំសពាេះអ្នក) 

 អ្នកគឺជាណផ្នកមួយ ឬកាៃ យជាណផ្នកនៃការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក 

របសិៃសបើមាៃព្័រ៌មាៃផ្លៃ ស់បត រូ 

សូមរាប់សយើងសោយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

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

ព័្រ៌មាៃសៅកន ុងកាំែរ់រតាសមាជិកភាព្របស់អ្នកអាចរមួបញ្ច េូព័្រ៌មាៃសុខភាព្ផ្លទ េ់ខល ៃួ (Personal 

Health Information, PHI)។ ចាប់ររមូវឱយសយើងរកទទុក  PHI របស់អ្នកជាេកខែៈឯកជៃ។ 

សយើងររូវរាកដ្ថា PHI របស់អ្នកទទួេាៃការការពារ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្រសបៀបណដ្េសយើងការពារ 

PHI របស់អ្នក សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 8 ណផ្នក C1។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង 

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 14 ? 
 

ជំពូកទី 2៖ បលែទូរសពា  និងធ្នធានសខំាន់ៗ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃងសរមាប់ធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗណដ្េអាចជួយអ្នកស ៃ្ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំពី្ 

Neighborhood INTEGRITY ៃិងអ្រថរបសយាជៃ៍ណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

អ្នកក៏អាចសរបើជាំពូ្កសៃេះសដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្វធីិ្ទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក 

ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េអាចរស ូាាំពារកន ុងនមអ្នកផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យ

នៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។  
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 A. របរៀរទក់ទងន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក Neighborhood INTEGRITY 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នក

ណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTY 771 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 

8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Member Services 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917  

បគហទំព័រ  www.nhpri.org/INTEGRITY 

 

A1 . បពលបវលាន្ែលប្តវូទក់ទង ន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក 

 សាំែួរអ្ាំព្ីគសរមាង  

 សាំែួរអ្ាំព្ីការទមទរ  វកិយយបររ ឬបែណ សមាគ េ់សមាជិក 

 ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំពី្៖ 

– អ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងសសវាកមមណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាសុខភាព្របស់អ្នក។ 

o សៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំពី្ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្។ 
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o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 

ណផ្នក D 

 បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល វូការនៃការសសន ើសុាំឱយសយើងពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចចិរតណដ្េសយើងាៃ

សធ្វ ើសឡើងអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃ ស់បត រូវា 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើខុស។  

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D 

 ពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សយើងខុ្ាំ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណាណាមួយ (រមួទាំងអ្នក

ផ្ដេ់សសវាមិៃមាៃកន ុងបណាដ ញ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ)។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

អ្នកក៏អាចោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទួេមកកាៃ់សយើង 

ឬមកកាៃ់សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ាៃផ្ងណដ្រ (សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F ខាងសរកាម)។ 

o របសិៃសបើបែត ឹងរបស់អ្នកគឺអ្ាំព្ីការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្រប

ស់អ្នក អ្នកអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធរែ៍ាៃ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ) ។ 

o អ្នកអាចសផ្ញើពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្សិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។ 

អ្នកអាចសរបើទរមង់ណបបបទតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកន ុងសគហទាំព្័រ 

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

ឬអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសេខ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដ្ើមបីសុាំជាំៃួយាៃ។ 

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J។ 

 ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក 

o ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នកគឺជាការសសរមចចិរតអ្ាំពី្៖ 

– អ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ឱសងរបស់អ្នក។ 

o ទឹករាក់សៃេះអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសង Part D របស់អ្នក ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Rhode Island 

Medicaid ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ របស់ Rhode Island Medicaid។ 

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់

អ្នក សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E ៃិង F។ 

 ការបត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នក 

o ការបដ ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្មួយកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងផ្លៃ ស់បត រូការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

o អ្នកអាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicaid ឬ Part D 

របស់អ្នកសោយការសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 

(TTY 711) ។ ឱសងណដ្េមិៃណមៃជាឱសង Part D ររវូាៃសរសសរកូដ្ជា “DP” 

សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។ ទាំងសៃេះគឺជារបសនទឱសង Medicaid។ 

o សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការបត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E ៃិង F ។  

 ការបដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងរបស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សយើង ឬឱសងសាថ ៃណាមួយាៃ។ 

សៃេះរមួបញ្ច េូទាំងពាកយបែត ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

o របសិៃសបើពាកយបែត ឹងរវា៉ា របស់អ្នកទក់ទងៃឹងការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំពី្ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក អ្នកអាចសធ្វ ើការបត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ (សូមសមើេណផ្នកខាងសេើ)។ 

o អ្នកអាចសផ្ញើពាកយបែត ឹងអ្ាំពី្សិទធិ Neighborhood INTEGRITY សៅកាៃ់ Medicare ាៃ។ 

អ្នកអាចសរបើទរមង់ណបបបទសេើអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅកន ុងសគហទាំព្័រ 

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

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

o សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមសត ីពី្ការោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J។ 

 ការបង់រាក់សរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងណដ្េអ្នកាៃបង់រចួសហើយ 

o សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធីិ្សសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវញិ 

ឬបង់រាក់វកិយយបររណដ្េអ្នកទទួេាៃ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A។  

o របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងបង់វកិយយបររ សហើយសយើងបដ្ិសសធ្ណផ្នកណាមួយនៃសាំសែើរបស់អ្នក 

អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់សយើងាៃ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក 

E3 ៃិង F5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្បែត ឹងឧទធរែ៍។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 19 ? 
 

B. របរៀរទក់ទង អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដ្េទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រ (ទ ាំងគិលាៃុបបោឋ យិកាបឋម 

ឬបុគគេិកសងគម) ណដ្េជួយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ 

ារ់សធ្វ ើការជាមួយរកមុណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកទទួេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវូការ។ 

របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើស អ្នកអាចមាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំមាន ក់ 

សដ្ើមបីជួយសរមបសរមួេការណងទាំរបស់អ្នក។ សដ្ើមបីសសន ើសុាំ ផ្លៃ ស់បត រូ ឬទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំ 

សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-844-812-6896 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក 

ៃិងពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ 

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក 

សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្ន

កណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTY 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររវូណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក 

ៃិងពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ 

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក 

សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

ATTN: Care Management 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

បគហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 20 ? 
 

B1. បពលបវលាន្ែលប្តវូទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការទទួេាៃសសវាសុខភាព្ផ្ល វូចិរត មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ៃិងសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS) 

បុគគេណដ្េមាៃររមូវការណងទាំករមិរខពស់ ឬខពស់បាំផ្ុរ សហើយអ្នកណដ្េររវូការការណងទាំតាមសាថ ប័ៃ 

អាចៃឹងមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSSS) 

សៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក។ LTSS គឺជាសសវាកមម ៃិងជាំៃួយសផ្សងៗាន ណដ្េជួយដ្េ់មៃុសសចាស់ 

ៃិងជៃពិ្ការឱយបាំសព្ញសសចកត ីររូវការរបចាាំនងៃរបស់ពួ្កសគសរមាប់ជាំៃួយ 

ៃិងការណកេមអគុែភាព្ជីវរិរស់សៅរបស់ពួ្កសគ 

សដ្ើមបីឱយពួ្កសគអាចរស់សៅកន ុងសហគមៃ៍របកបសោយសុវរថ ិភាព្។  

សព្េខៃេះ អ្នកអាចទទួេាៃជាំៃួយកន ុងការណងទាំសុខភាព្របចាាំនងៃ 

ៃិងររមូវការសរមាប់ការរស់សៅរបចាាំនងៃរបស់អ្នក។ អ្នករបណហេជាអាចទទួេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះ៖ 

 ការណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ 

 ការព្ាាេសោយចេន  

 ការព្ាាេសាដ រ វជិាជ ជីវៈ (occupational therapy) 

 ការព្ាាេការៃិយាយ 

 សសវាកមមសវជជសា្សតសងគម 

 ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

C.  វធិ្ីទក់ទងន្ែេទូរសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមួយគិលានុរាឋ យិកា 

ណខសទូរសព្ទរបឹកទសយាបេ់ជាមួយគិលាៃុបោឋ យិកាអាចសរបើាៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមួយសាត ហ៍។ 

គិលាៃុបោឋ យិកាអាចជួយអ្នកកន ុងការសសរមចចិរតអ្ាំពី្កណៃៃងណដ្េេអបាំផ្ុរសរមាប់ការទទួេាៃការណងទាំដូ្ច

ជាសវជជបែឌ ិរ ការណងទាំបនទ ៃ់ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់របស់អ្នក។ 

ពួ្កសគក៏អាចជួយស ៃ្ ើយសាំែួរអ្ាំពី្បញ្ជា សុខភាព្របស់អ្នក សាំែួរអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ឱសង 

ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃសៅផ្ទេះ សដ្ើមបីណងរកទសុខភាព្របស់អ្នក។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមក

បលែ 

1-844-617-0563 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមួយសាត ហ៍  

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះ

ភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTY 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររវូណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមួយសាត ហ៍ 

 

C1. បពលបវលាន្ែលប្តវូទក់ទងន្ែេទូរសពា ប្រឹកាបោរល់ជាមួយគិលានុរាឋ យិកា 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

D. របរៀរទក់ទងន្ែេទូរសពា វរិតតសិែុភាព ល្ វូច្បតិត 

ណខសទូរសព្ទ វបិរត ិសុខភាព្ផ្ល វូចិរតផ្តេ់ព័្រ៌មាៃ ៃិងការាាំរទសោយផ្លទ េ់ដ្េ់សមាជិកណដ្េររវូការរកទីតាាំង 

ៃិងទទួេាៃសសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរត ឬការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមក

បលែ 

1-401-443-5995 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមួយសាត ហ៍  

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃ

សចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

TTY 711 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃ កន ុងមួយសាត ហ៍ 

 

D1. បពលបវលាន្ែលប្តវូទក់ទងន្ែេទូរសពា វរិតតសិុែភាព ល្ វូច្បិតត 

 សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

 សាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមម វបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

E. របរៀរទក់ទងកមម វធិ្ីជំនួយន្ ន្កធានរា៉ា រ់រងសុែភាពរែឋ  (State Health Insurance 

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

(Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program,MME) 

កមម វធិ្ីជាំៃួយណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្រដ្ឋ  (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) 

ផ្ដេ់ការរបឹកទធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សោយឥរគិរនងៃដ្េ់អ្នកណដ្េចូេរមួកន ុង Medicare។ សៅកន ុងរដ្ឋ In Rhode 

Island, SHIP ររវូាៃផ្ដេ់ជូៃសោយការយិាេ័យមៃុសសចាស់ណដ្េមាៃសុខភាព្េអ  (Office of Healthy 

Aging,OHA)។ 

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

Program,MME) ផ្ដេ់ការរបឹកទធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្មួយទេ់មួយសោយឥរគិរនងៃដ្េ់អ្នកណដ្េចូេរមួកន ុង 

Medicare និង Medicaid។ សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island, MME ររវូាៃផ្ដេ់ជូៃសោយ The POINT។ 

The SHIP ៃិង The POINT មិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមួយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួយសទ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

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

The POINT៖ 1-401-462-4444 ឬ 2-1-1 

TTY 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Office of Health Aging, Louis Pasteur Building 

57 Howard Avenue 

Cranston, RI 02920 

Attention: SHIP Program 

 

E1. បពលបវលាន្ែលប្តវូនិោយជាមួយអ្នក ត្ល់ប្រឹកា SHIP 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ Medicare របស់អ្នក  

o អ្នកផ្តេ់របឹកទ SHIP អាចស ៃ្ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសៅគសរមាងងមី 

សហើយអាចជួយអ្នក៖ 

– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសគសរមាងរបស់អ្នក 

– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក 

– ោក់ពាកយបែត ឹងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ ឬការព្ាាេរបស់អ្នក និង 

– សោេះរសាយបញ្ជា ទក់ទងៃឹងវកិយយបរររបស់អ្នក។ 
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E2. បពលបវលាន្ែលប្តវូនិោយជាមួយអ្នក ត្ល់ប្រឹកា MME 

 សាំែួរអ្ាំព្ីជសរមើសរបស់អ្នកសរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ 

ព្ីសរពាេះអ្នកមាៃសិទធិទទួេាៃMedicare ៃិង Medicaid  

o អ្នកផ្តេ់របឹកទ MME សៅ The POINT អាចជួយអ្នក៖ 

– ណសវ ងយេ់ព្ីជសរមើសធានរ៉ា ប់រសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈការរបឹកទតាមជសរមើសមួយទ

េ់មួយ 

– យេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក 

– សោេះរសាយបញ្ជា ទក់ទងៃឹងវកិយយបររ Medicaid ណាមួយ និង 

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

 រែឋររស់បយើងមានសាែ រ័នមួយន្ែលមានប ម្ េះថា KEPRO ។ សាែ រ័នបនេះគឺជាប្កមុបវជជរណឌ ិត 

និងអ្នកជំនញន្ងទសំុែភាពែថ្ទបទៀតន្ែលជួយន្កលមអគុណភាពថ្នការន្ងទចំ្បំប េះអ្នកន្ែល

ចូ្បលរមួកន ុង Medicare។ KEPRO មិនមានទំនក់ទំនងជាមួយគបប្មាងររស់បយើងបទ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-888-319-8452 

TTY 1-844-843-4776 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ KEPRO 

5700 Lombardo Center Drive, Suite 100 

Seven Hills, OH 44131 

បគហទំព័រ www.keprogio.com 

 

F1. បពលបវលាន្ែលប្តវូទក់ទង KEPRO 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o អ្នកអាចោក់ពាកយបែដ ឹងអ្ាំពី្ការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេាៃ របសិៃសបើអ្នក៖ 

– មាៃបញ្ជា ទក់ទងៃឹងគុែភាព្នៃការណងទាំ 

– គិរថាការសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់ឆ្ប់សព្ក ឬ 

– គិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ 

ឬសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយទូេាំទូលាយ(compre

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

Medicare គឺជាកមម វធីិ្ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្របស់សហព័្ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុ 65 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ 

ជៃពិ្ការមួយចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំ ៃិងអ្នកណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

(ការសខទយររមងសនមជាអ្ចិន្ៃតយ៍ណដ្េររមូវឲ្យមាៃការលាង្ម ឬបដ រូររមងសនម)។ 

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

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

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

ការសៅទូរសព្ទសៅសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោ ង សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 

នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ 

TTY 1-877-486-2048 ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

បគហទំព័រ www.medicare.gov 

សៃេះគឺជាសគហទាំព្័រផ្ល វូការសរមាប់ Medicare។ 

វាផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃងមីៗអ្ាំព្ី Medicare។ 

វាក៏មាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីមៃទ ីរសព្ទយ មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ រគូសព្ទយ 

ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ ៃិងមែឌ េលាង្ម 

មៃទ ីរសាដ រៃីរិសមបទរអ្នកជាំងឺសដ្កសព្ទយ 

ៃិងមៃទ ីរណងទាំដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយផ្ងណដ្រ។  

វារមួមាៃសេខទូរសព្ទ ៃិងសគហទាំព័្រមាៃរបសយាជៃ៍។ 

វាក៏មាៃកូៃសសៀវសៅ

ណដ្េអ្នកអាចសាេះព្ុមពភាៃ មៗសចញព្ីកុាំព្យូ ទ័ររបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃកុាំព្យូ ទ័រសទ មែឌ េមៃុសសចាស់ ឬបណាណ េ័យ

កន ុងរាំបៃ់របស់អ្នកអាចជួយ

អ្នកកន ុងការចូេសមើេសគហទាំព័្រសៃេះសោយសរបើកុាំព្យូ ទ័ររបស់ពួ្កសគ។ 

ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ Medicare តាមសេខខាងសេើ 

ៃិងរាប់ពួ្កសគពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកកាំពុ្ងរកសមើេ។ 

ពួ្កសគៃឹងរកព័្រ៌មាៃសៅសេើសគហទាំព្័រ សាេះព្ុមពវាសចញ 

សហើយសផ្ញើវាឲ្យអ្នក។ 
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H. របរៀរទក់ទង Rhode Island Medicaid 

Medicaid ជួយបង់នងៃចាំណាយសេើការណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង 

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួច។ 

អ្នកររូវាៃចុេះស ម្ េះកន ុង Medicare ៃិង Medicaid ។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំពី្ជាំៃួយណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ី Medicaid សូមទូរសព្ទសៅ Rhode Island Medicaid

។ 

 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-855-697-4347 

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

TTY 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

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

បគហទំព័រ www.dhs.ri.gov 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

I. របរៀរទក់ទង RIPIN Healthcare Advocate 

RIPIN Healthcare Advocate ដ្ាំសែើរការជាការាាំពារជាំៃួសអ្នក។ ពួ្កសគអាចស ៃ្ ើយសាំែួរាៃ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែត ឹងរវា៉ា  សហើយអាចជួយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ។ RIPIN Healthcare Advocate 

ក៏ជួយដ្េ់អ្នកណដ្េចុេះស ម្ េះកន ុង Neighborhood INTEGRITY ទក់ទងៃឹងបញ្ជា សសវាកមម ឬវកិយយបររផ្ងណដ្រ។ 

កមម វធីិ្ទ ាំងសៃេះមិៃមាៃទាំនក់ទាំៃងជាមួយគសរមាងរបស់សយើង ឬជាមួយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង 

ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួយសទ។ សសវាកមមរបស់កមម វធីិ្ទ ាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

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

TTY 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 300 Jefferson Boulevard, Warwick, RI 02888 

អ្ុីន្មល HealthcareAdvocate@ripin.org 

បគហទំព័រ www.ripin.org/healthcareadvocate/ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

J. របរៀរទក់ទង The Alliance for Better Long Term Care  

The Alliance for Better Long Term Care 

គឺជាកមម វធីិ្ម្ៃត ីទទួេពាកយបែដ ឹងណដ្េជួយអ្នកឱយណសវ ងយេ់ពី្មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

ៃិងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងសផ្សងសទៀរ។ វាក៏ជួយសោេះរសាយបញ្ជា រវាងកណៃៃងទាំងសៃេះ ៃិងអ្នករស់សៅទីសនេះ 

ឬរគួសាររបស់ពួ្កសគផ្ងណដ្រ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

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

TTY 711  

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 422 Post Road, Suite 204 Warwick, RI 02888 

បគហទំព័រ www.alliancebltc.com/ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 30 ? 
 

K. ធ្នធាន ប្េងបទៀត 

Rhode Island Office of Healthy Aging ជួយផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់មៃុសសចាស់ រគួសារ ៃិងអ្នកណងទាំនៃ Rhode 

Island ។ កមម វធីិ្ ៃិងសសវាកមមមួយចាំៃួៃរមួមាៃជាអាទិ៍ ការរគប់រគងករែ ីការផ្តេ់ជាំៃួយណផ្នកកសៅត

ជាំៃួយណផ្នកចាប់ សសវា ៃិងជាំៃួយការរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid (Long Term Services and 

Support, LTSS) ៃិងរយការែ៍អ្ាំព្ីការរំសលានបាំពាៃសេើមៃុសសចាស់។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-462-3000 

TTY 1-401-462-0740 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Office of Healthy Aging 

25 Howard Avenue, Bldg. 57 

Cranston, RI 02920 

បគហទំព័រ www.oha.ri.gov 

 

ន្ែេទូរសពា ដ្ល់ព័ត៌មានថ្នប្កសួងបសវាកមមមនុសេ (Department of Human Services, DHS) 

ផ្តេ់ព័្រ៌មាៃទូសៅអ្ាំពី្កមម វធីិ្ជាំៃួយអាហារបូរថមភបណៃថម (Supplemental Nutrition Assistance 

Program,SNAP) ជាំៃួយសាធារែៈទូសៅ (General Public Assistance,GPA) ៃិងកមម វធីិ្ទីភាន ក់ងារសផ្សងសទៀរ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-855-697-4347 

TTY 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

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

 

 

 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

Crossroads Rhode Island ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរនមៃផ្ទេះសមរមយសរមាប់រគួសារ ៃិងបុគគេ សសវាអ្ប់រ ំៃិងសសវា

ការងារ បណៃថមសេើ 24 សមា៉ោ ង កន ុងមួយនងៃ 7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍ ចាំសពាេះសសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-521-2255 

TTY 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 160 Broad Street 

Providence, RI 02903 

បគហទំព័រ  www.crossroadsri.org 

 

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

ជាការយិាេ័យចាប់មិៃណសវ ងរករាក់ចាំសែញឯករជយមួយ ណដ្េាៃកាំែរ់ថា ជារបព្័ៃធការពារ 

ៃិងរស ូាាំពាររបស់សហព្័ៃធ  Rhode Island ។ ពួ្កសគជួយផ្តេ់ជាំៃួយណផ្នកចាប់សោយឥរគិរនងៃដ្េ់ជៃពិ្ការ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 1-401-831-3150 

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

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ Rhode Island Disability Law Center Inc. 

33 Broad Street, Suite 601 

Providence, RI 02903 

បគហទំព័រ www.drri.org 

 

 

 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 2 ៖ សេខទូរសព្ទ ៃិងធ្ៃធាៃសាំខាៃ់ៗ 

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

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

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

United Way of Rhode ផ្ដេ់ជូៃព្័រ៌មាៃសោយឥរគិរនងៃ 

ៃិងរកទព័្រ៌មាៃសមាៃ រ់អ្ាំពី្ជាំៃួយសរមាប់ររមូវការសសវាមៃុសស ដូ្ចជាអាហារតាមេាំសៅោឋ ៃ 

ៃិងការណងទាំកុមារ។ 

របសនទទាំនក់ទាំៃង ព្័រ៌មាៃទាំនក់ទាំៃង 

បៅទូរសពាមកបលែ 211 ឬ 1-401-444-0600 

TTY 711 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

សរបសរ 50 Valley Street 

Providence, RI 02909 

បគហទំព័រ www.uwri.org 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 33 ? 
 

ជំពូកទី 3៖ 

ការបប្រើប្ាស់ការធានរា៉ា ររ់ងររសគ់បប្មាងសប្មារក់ារន្ងទសំុែភាពររស់

អ្នក និងបសវាកមមន្ែលទទួលានការធានរា៉ា រ់រងប្េងបទៀត 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះមាៃេកខខែឌ  ៃិងវធិាៃជាក់លាក់ណដ្េអ្នកររូវដ្ឹង សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាណងទាំសុខភាព្ 

ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរជាមួយ Neighborhood INTEGRITY ។ 

ជាំពូ្កសៃេះក៏រាប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក 

អ្ាំពី្រសបៀបកន ុងការទទួេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវារបសនទសផ្សងៗាន  ៃិងកន ុងកាេៈសទសៈពិ្សសសមួយចាំៃួៃ 

(រប់បញ្ច េូទាំងអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬឱសងសាថ ៃសៅសរៅបណាដ ញ) អ្វ ីខៃ េះណដ្េអ្នកររវូសធ្វ ើ 

សព្េណាណដ្េអ្នកររូវទទួេាៃវកិយយបររសោយផ្លទ េ់សរមាប់សសវាកមមណដ្េរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង 

ៃិងវធិាៃសរមាប់ការកាៃ់កាប់ឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េអាចសរបើរាស់ាៃយូរ (Durable Medical 

Equipment, DME) ផ្ងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។  
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សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 35 ? 
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A. ព័ត៌មានអ្ពំី ”បសវាកមម” “បសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រង” “អ្នក ដ្ល់បសវាកមម” និង 

“អ្នក ដ្ល់បសវាកមមកន ុងរណាដ ញ” 

សសវាកមមគឺជាការណងទាំសុខភាព្ សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, 

LTSS) សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ សុខភាព្ផ្ល វូចិរត ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ  បរកិាខ រ 

ៃិងសសវាកមមសផ្សងសទៀរ។ 

សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងគឺជាសសវាកមមណាមួយកន ុងចាំសណាមសសវាកមមណដ្េគសរមាងរបស់សយើងចាំ

ណាយឱយ។ សសវាណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងមាៃរយកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាគឺជាសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោឋ យិកា ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សសវាកមម 

ៃិងការណងទាំដ្េ់សលាកអ្នក។ ពាកយ “អ្នកផ្ដេ់សសវា” ក៏មាៃរមួបញ្ច េូទាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

គៃ ីៃិក ៃិងកណៃៃងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវសសវាណងទាំសុខភាព្ បររកិាខ រសវជជសា្សត  ៃិងសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។  

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាទាំងសៃេះាៃយេ់រព្មទទួេយកការទូទរ់រាក់របស់សយើងជាការបង់រាក់សព្ញ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសចញវកិយយបររមកសយើងសោយផ្លទ េ់សរមាប់ការណងទាំណដ្េពួ្កសគផ្តេ់ឱយអ្នក។ 

ជាធ្មមតា សៅសព្េអ្នកសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសឡើយ

ចាំសពាេះសសវាកមមណដ្េាៃធានរ៉ា ប់រង។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, LTSS) 

អ្នកអាចៃឹងររវូចាំណាយខៃេះសេើសសវាកមមសនេះ។ សគសៅថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។  

B.  វធិានសប្មារ់ការទទួលានការន្ងទសំុែភាព សុែភាព ល្ វូច្បិតត និងបសវាកមម 

និងជំនួយរយៈបពលន្វង (long-term services and supports, LTSS) 

ររស់អ្នកន្ែលរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង 

Neighborhood INTEGRITY រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare 

សហើយសសវាកមមភាគសរចើៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode Island Medicaid។ សសវាកមមសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

ៃិងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្រថរបសយាជៃ៍ Medicaid 

មួយចាំៃួៃៃឹងសៅណរទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងតាមរយៈ Rhode Island Medicaid ដូ្ចជាសសវាកមមទៃត សព្ទយ 

ៃិងសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ៃូណដ្េមិៃណមៃជាការបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សត របស់អ្នក (NEMT) ។ 

សយើងអាចជួយអ្នកឱយទទួេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ 

ជាទូសៅ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទួេាៃ 

របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃគសរមាង។ សដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

 ការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេររវូណរជាអ្តែប្របោជន៍គបប្មាង។ 

មាៃៃ័យថាវាររវូណររមួបញ្ច េូសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃគសរមាង។ 

(តារងមាៃកន ុងជាំពូ្កទី 4 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ)។ 

 ការណងទាំររូវណរចាាំច្ប់ខាងបវជជសាស្តសត ។ 

ការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សតមាៃៃ័យថាអ្នកររូវការសសវាកមម សដ្ើមបីការពារ សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ 

ឬព្ាាេជាំងឺណដ្េទក់ទងៃឹងសុខភាព្ 

សដ្ើមបីការពារសាថ ៃភាព្សុខភាព្មិៃឱយកាៃ់ណរធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្សុខភាព្នសព្េបចច ុបបៃន របស់អ្នក។ 

វារប់បញ្ច េូទាំងការណងទាំណដ្េជួយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ 

ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរណដ្េាៃទទួេយកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

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

ណដ្េសចញបញ្ជជ សេើការណងទាំ ឬាៃរាប់អ្នកឱយសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ 

កន ុងនមជាសមាជិកគសរមាង អ្នកររូវណរសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញឱយសធ្វ ើជា PCP 

របស់អ្នក។ 

o អ្នកមិៃចាាំាច់មាៃការបញ្ជ ៃូបៃតព្ី PCP របស់អ្នកសរមាប់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ការណងទាំសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

ឬសរបើជួបអ្នកផ្តេ់សសវាសុខភាព្របស់្សត ីសឡើយ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំរបសនទសផ្សងសទៀរសោយមិៃចាាំាច់មាៃការបញ្ជ ៃូបៃតព្ី 

PCP របស់អ្នក។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្បញ្ជា សៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 130 ។ 

o សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើស PCP សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 35 ។ 

o ច្បំណំា៖ 

យា៉ោ ងសហាចណាស់កន ុងរយៈសព្េរាាំមួយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះសៅកន ុងគសរមាងរ

បស់សយើង អ្នកអាចបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាបចច ុបបៃន របស់អ្នកសោយមិៃគិរនងៃ 

របសិៃសបើពួ្កសគមិៃណមៃជាណផ្នកនៃបណាត ញរបស់សយើងសទ។ 

សគសៅថារយៈសព្េបៃតការណងទាំ។ 

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េរាាំមួយណខដ្ាំបូងណដ្េអ្នកាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើង 

អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់សយើងៃឹងទក់ទងអ្នក 

សដ្ើមបីជួយអ្នកណសវ ងរកអ្នកផ្តេ់សសវាសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើង។ 

បនទ ប់ព្ីការបៃត រយៈសព្េណងទាំាៃបញ្ចប់ 

សយើងៃឹងមិៃចាំណាយសេើការណងទាំរបស់អ្នកសទៀរសទ 

របសិៃសបើអ្នកបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាដ ញ។ 

 អ្នកប្តវូន្តទទួលការន្ងទរំរស់អ្នកពីអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញ។ ជាធ្មមតា គសរមាង

ៃឹងមិៃរ៉ា ប់រងការណងទាំពី្អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមិៃសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្សឡើយ។ 

សៃេះជាករែីខៃ េះៗ សៅសព្េណដ្េវធិាៃសៃេះមិៃអ្ៃុវរត៖ 

o គសរមាងសៃេះសផ្លត រសេើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  

ឬការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ពី្អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

ៃិងដ្ឹងថាសរើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  ឬការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ររវូការអ្វ ីខៃ េះ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក  I ទាំព្រ័ទី 39។ 

o របសិៃសបើអ្នកររវូការការណងទាំណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រង 

សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញរបស់សយើងមិៃអាចផ្តេ់ឱយអ្នកាៃ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញាៃ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររវូណរោក់បញ្ជ ៃូេិខិរអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ 

ៃិងទទួេាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood មុៃសព្េអ្នកទទួេសសវាកមម។ 

កន ុងសាថ ៃភាព្សៃេះ សយើងៃឹងចាំណាយសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីការយេ់រព្មឱយសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រណផ្នក D ទាំព្័រទី 37។ 

o គសរមាងសៃេះសចញនងៃសេើសសវាកមមលាង្ម 

សៅសព្េអ្នកសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់គសរមាងកន ុងរយៈសព្េខៃ ី។ 

អ្នកអាចទទួេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះសៅឯមជឈមែឌ េលាង្មមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ី 

Medicare។ 

o សៅសព្េណដ្េអ្នកចូេរមួកន ុងគសរមាងសៃេះសេើកដ្ាំបូង 

អ្នកអាចបៃតសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េអ្នកសរបើសព្េបចច ុបបៃន សៃេះកន ុង រយៈសព្េ 6 

ណខដ្ាំបូងសរកាយការចុេះស ម្ េះរបស់អ្នក ឬរហូរដ្េ់ការវាយរនមៃ 

ៃិងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នកររវូាៃបញ្ចប់ មួយណាក៏សោយណដ្េបញ្ចប់សរកាយសគ។ 

o អ្នកអាចណសវ ងរកសសវាកមមណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ាៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាទាំងឡាយ។ 

អ្នកមិៃររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

C. ព័ត៌មានអ្ពំី អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

C1. បតើអ្ា ីជាអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទ ំ

 អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំគឺជាអ្នកព្ាាេណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  

(ទ ាំងគិលាៃុបបោឋ កយិកាបឋម (RN) ឬបុគគេិកសងគម) 

ណដ្េជួយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ 

ពួ្កសគសធ្វ ើការជាមួយរកមុណងទាំរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកទទួេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវូការ។ 

C2. របរៀរន្ែលអ្នកអាច្បទក់ទងអ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 សេខផ្លទ េ់របស់អ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកៃឹងររូវាៃចុេះកន ុងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក

សរកាមព័្រ៌មាៃរកមុណងទាំ។ 

 អ្នកក៏អាចទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រ 

សោយទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

ៃិងសសន ើសុាំៃិយាយជាមួយអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY 

711) ចសនៃ េះព្សីមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់  8 យប់នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  12 

នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ 

C3.របរៀរន្ែលអ្នកអាច្បផ្ទែ ស់រត រូ អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទរំរស់អ្នក 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំផ្លៃ ស់បដ រូអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកាៃសោយសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាប

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

យប់នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ 

នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ 

D. ការន្ងទពំីអ្នក ត្ល់បសវាន្ងទរំឋម អ្នកឯកបទស អ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញប្េងបទៀត 

និងអ្នក ត្ល់បសវាបប្ៅរណាត ញ 

D1.ការន្ងទពំីអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទរំឋម 

អ្នកររូវណរសរជើសសរ ើស អ្នកផ្ដេ់សសវា ណងទាំបឋម (primary care provider, PCP) សដ្ើមបីផ្ដេ់ 

ៃិងរគប់រគងការណងទាំរបស់អ្នក។ 

និយមន័យថ្ន “PCP” បហើយថាបតើ  PCP នឹងបធ្ា ើអ្ា ីែែេះសប្មារ់អ្នក 

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នកគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាចមបងរបស់អ្នក 

សហើយៃឹងទទួេខុសររវូកន ុងការផ្តេ់ការការពារ ៃិងសសវាណងទាំបឋមជាសរចើៃរបស់អ្នក។  PCP 

របស់អ្នកៃឹងជាណផ្នកមួយនៃរកមុណងទាំរបស់អ្នក។  PCP របស់អ្នកៃឹងជួយអ្នកឱយ៖  

 អ្និវឌ្ឍគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក៖  

 កាំែរ់ពី្ររមូវការណងទាំរបស់អ្នក៖  

 ណែនាំ ឬសសន ើសុាំសសវាកមម ៃិងសមាភ រជាសរចើៃណដ្េអ្នកររវូការ៖  

 ទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃពី្រកមុណងទាំរបស់អ្នក ឬ Neighborhood INTERGRITY 

តាមការចាាំាច់ ៃិង  

 សរមបសរមួេការណងទាំរបស់អ្នក។  

PCP  របស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយកន ុងចាំសណាមអ្នកផ្តេ់សសវាខាងសរកាម 

ឬកន ុងកាេៈសទសៈមួយចាំៃួៃ អាចជាអ្នកឯកសទស៖  

 ឯកសទសជាំងឺកន ុងរគួសារ (Family Practice) 

 ឯកសទសជាំងឺមៃុសសធ្ាំ (Internal Medicine ) 

 ឯកសទសជាំងឺទូសៅ (General Practice) 

 ឯកសទសណងទាំមៃុសសចាស់ (Geriatrics) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

 ឯកសទសសរគ្សត ី (Gynecology)  

 គិលាៃុបោឋ យិកាណដ្េមាៃមាៃអាជាញ ប័ែណ  (Certified Nurse Practitioner,CNP) 

 ជាំៃួយការរគូសព្ទយ (Physician Assistant,PA) 

 គិលាៃុបោឋ យិកាសរមាេទរកណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  (Certified Nurse Midwife) 
អ្នកមិៃអាចសរជើសសរ ើសគៃ ីៃិក (RHC ឬ FQHC) ជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នកាៃសទ 

ប៉ោុណៃត របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េអ្នកសរជើសសរ ើសការងារសៅគៃ ីៃិក សហើយបាំសព្ញតាមេកខែៈវៃិិចឆ ័យ 

អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក។ 

ការបប្ជើសបរ ើសយក  PCP ររស់អ្នក 

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងាៃ។ 

អ្នកអាចរកស ើញបញ្ជ ីអ្នកផ្តេ់សសវាសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងាៃតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សោយទូរសព្ទមកសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការណសវ ងរក  PCP សៅកន ុងរាំបៃ់របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើសសរ ើស  PCP 

សទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមាន ក់ឱយអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកាៃសរជើសសរ ើស  PCP រចួសហើយ 

សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាសនេះមិៃររូវាៃរយសេើបែណ សមាគ េ់មាជិករបស់អ្នកសទ 

អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្លៃ ស់បត រូសៃេះាៃសោយទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-

812-6896 (TTY 711) ។ 

ជបប្មើសកន ុងការផ្ទែ ស់រដ រូ  PCP ររស់អ្នក 

អ្នកអាចផ្លៃ ស់បត រូ  PCP របស់អ្នកសោយសហរុផ្េណាមួយាៃរគប់សព្េកន ុងរយៈសព្េសព្ញមួយឆ្ន ាំ។ សហើយ 

PCP របស់អ្នកក៏អាចៃឹងចាកសចញព្ីបណាត ញគសរមាងរបស់សយើង។ របសិៃសបើ  PCP 

របស់អ្នកចាកសចញព្ីបណាត ញរបស់សយើង សយើងៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ៃិងជួយអ្នកណសវ ងរកអ្នកផ្ដេ់សសវាងមី។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃសរជើសសរ ើស  PCP ងមីសទ សយើងៃឹងចារ់តាាំងមាន ក់ឱយអ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្លៃ ស់បត រូ  PCP របស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-

6896 (TTY 711) ។ 

សយើងៃឹងផ្លៃ ស់បត រូ  PCP របស់អ្នកឱយមាៃរបសិទធភាព្ចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េាៃសសន ើសុាំ 

សហើយសផ្ញើបែណ សមាគ េ់សមាជិកងមីសៅអ្នក។ 

D2.ការន្ងទពំីអ្នកឯកបទស និងអ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញប្េងបទៀត 

អ្នកឯកសទសគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់ ឬណផ្នកណាមួយនៃរងកាយ។ 

មាៃអ្នកឯកសទសជាសរចើៃរបសនទ។ សៃេះគឺជាឧទហរែ៍មួយចាំៃួៃ៖ 

 រគូសព្ទយឯកសទសជាំងឺមហារ ើកណងទាំអ្នកជាំងឺមហារ ើក។ 

 អ្នកឯកសទសជាំងឺសបេះដូ្ងណងទាំអ្នកជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជា សបេះដូ្ង។ 

 រគូសព្ទយជាំនញ អ្ ឹងណងទាំអ្នកជាំងឺណដ្េមាៃបញ្ជា អ្ ឹង សនៃ ក់ ឬសាច់ដ្ុាំ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 40 ? 
 

វាជាការចាាំាច់ណដ្េររវូៃិយាយជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋម (Primary care provider, PCP) របស់អ្នក 

មុៃសព្េអ្នកជួបអ្នកឯកសទស។ Neighborhood មិៃររមូវឱយអ្នកមាៃការបញ្ជ ៃូបៃតសៅជួបអ្នកឯកសទសសទ។ 

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្នកគួរណរជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់  PCP របស់អ្នក 

ៃិងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកឱយដ្ឹងពី្បណរមបរមួេណាមួយសៅកន ុងសុខភាព្របស់អ្នក។ 

បនទ ប់ពី្ាៃជួបអ្នកឯកសទស ពួ្កសគអាចបញ្ជជ ទិញសសវាកមម 

ឬឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េអាចររវូការការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ 

ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃមាៃៃ័យថាអ្នកររវូណរទទួេាៃការយេ់រព្មព្ី Neighborhood 

មុៃសព្េទទួេាៃសសវាកមម ឱសងជាក់លាក់ ឬជួបអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ ជាធ្មមតា 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកៃឹងសផ្ញើសាំបុររ ឬទរមង់ណបបបទដ្េ់ Neighborhood 

ណដ្េព្ៃយេ់ពី្ររមូវការសរមាប់សសវាកមម ឬឱសង។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម 

សូមសមើេតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ។ 

ការសរជើសសរ ើស  PCP របស់អ្នកមិៃកាំែរ់អ្នកឱយសរជើសសរ ើសអ្នកឯកសទស ឬមៃទ ីរសព្ទយជាក់លាក់ណាសទ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការណសវ ងរកអ្នកឯកសទស អ្នកអាចសសន ើសុាំ  PCP របស់អ្នក 

ឬចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY របស់សយើង សដ្ើមបីសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា 

ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់សយើង។ របសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយ 

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

D3.អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើបៅបពលអ្នក ត្ល់បសវាចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញណដ្េអ្នកកាំព្ុងសរបើអាចៃឹងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយរបស់អ្នកចាកសចញពី្គសរមាងរបស់សយើង អ្នកមាៃសិទធិ 

ៃិងការការពារជាក់លាក់ណដ្េររវូាៃសសងខបដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សទេះបីជាបណាត ញអ្នកផ្តេ់សសវារបស់សយើងអាចផ្លៃ ស់បត រូកន ុងឆ្ន ាំក៏សោយ 

សយើងររូវណរផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការទទួេាៃការណងទាំសោយមិៃមាៃការរំខាៃពី្បណាត ញអ្នកផ្តេ់

សសវាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ 

 សយើងៃឹងខិរខាំរបឹងណរបងសោយអ្ស់ព្ីចិរតសដ្ើមបីផ្តេ់សសចកត ីជូៃដ្ាំែឹងជូៃអ្នកយា៉ោ ងសហាចណា

ស់ 30 នងៃ សដ្ើមបីឱយអ្នកមាៃសព្េសវលាកន ុងការសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមី។ 

 សយើងៃឹងជួយអ្នកសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាងមីណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់

សដ្ើមបីបៃត រគប់រគងររមូវការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេការព្ាាេសវជជសា្សត  អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំ 

សហើយសយើងៃឹងសធ្វ ើការជាមួយអ្នកសដ្ើមបីធានថា ការព្ាាេចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត

ណដ្េអ្នកកាំព្ុងទទួេមិៃមាៃការរំខាៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាសយើងមិៃាៃជាំៃួសអ្នកផ្តេ់សសវាព្ីមុៃរបស់អ្នកសោយអ្នកផ្តេ់សសវា

ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សទ 

ឬថាការណងទាំរបស់អ្នកមិៃទទួេាៃការរគប់រគងររឹមររូវសទ 

អ្នកមាៃសិទធិោក់ពាកយបែត ឹងសារទុកខ  ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃសដ ីព្ីការោក់ពាកយបែដ ឹងសារទុកខ  ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

របសិៃសបើអ្នករកស ើញថាអ្នកផ្តេ់សសវាណាមាន ក់របស់អ្នកកាំព្ុងចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង 

សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីឱយសយើងខុ្ាំអាចជួយអ្នកកន ុងការណសវ ងរកអ្នកផ្តេ់សសវាងមី 

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

។ 

D4.របរៀរទទួលានការន្ងទពំីអ្នក ត្ល់បសវាបប្ៅរណាត ញ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាមិៃសថ ិរសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងសទ អ្នក 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកៃឹងទទួេខុសររវូកន ុងការទក់ទងសយើងខុ្ាំ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់ការព្ិសរាេះសរៅបណាត ញរបស់អ្នក។ 

រកមុរគូសព្ទយណងទាំសុខភាព្របស់សយើងៃឹងពិ្ៃិរយសមើេរេ់សាំសែើសុាំការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ 

វាអាចៃឹងមាៃការោក់កាំែរ់ជាក់លាក់មួយចាំៃួៃចាំសពាេះការអ្ៃុញ្ជា រដូ្ចជាចាំៃួៃនៃការពិ្សរាេះ។ 

របសិៃសបើសសវាកមមមាៃសៅកន ុងបណាត ញគសរមាងរបស់សយើង 

ការសសន ើសុាំសសវាកមមសៃេះអាចៃឹងររូវាៃបដ្ិសសធ្។ អ្នកណរងណរមាៃសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍ជាៃិចច។ 

របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ អ្នកផ្តេ់សសវាសនេះររវូណរមាៃសិទធិចូេរមួកន ុង Medicare 

ៃិង/ឬMedicaid។  

 សយើងមិៃអាចចាំណាយសេើអ្នកផ្តេ់សសវាណាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរមួកន ុង Medicare ៃិង/ឬ 

Medicaid សឡើយ។  

 របសិៃសបើអ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមិៃមាៃសិទធិចូេរមួកន ុង Medicare ៃិង/ឬ 

Medicaidអ្នកររវូណរបង់នងៃសព្ញសេើសសវាកមមណដ្េអ្នកទទួេ។  

 អ្នកផ្តេ់សសវាររវូណររាប់អ្នកថាពួ្កសគមិៃមាៃសិទធិចូេរមួកន ុង Medicare ៃិង/ឬ 

Medicaid។របសិៃសបើពួ្កសគមិៃមាៃសិទធិចូេរមួសទ។ 

E. របរៀរទទួលានបសវាកមម និងជំនួយរយៈបពលន្វង (LTSS) 

សសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports, LTSS) 

គឺជាអ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េអាចជួយអ្នកកន ុងការងាររបចាាំនងៃដូ្ចជាការងូរទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការសដ្ើរទិញអី្វា៉ា ៃ់ 

ការសាកគក់ ៃិងការសេបឱសង។ សសវាកមមទាំងសៃេះភាគសរចើៃររវូាៃផ្តេ់ជូៃសៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក 

ប៉ោុណៃត ក៏មាៃការផ្តេ់ជូៃសៅកន ុងកណៃៃងដូ្ចជាមែឌ េណងទាំសព្េនងៃសរមាប់មៃុសសសព្ញវយ័ 

ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរផ្ងណដ្រ។ កន ុងនមជាសមាជិកនៃ Neighborhood INTEGRITY 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជួយកាំែរ់ររមូវការ  LTSS របស់អ្នក។ អ្រថរបសយាជៃ៍របស់  LTSS 

អាចមាៃសរមាប់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់កន ុងការទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសនេះ 

សហើយរបសិៃសបើអ្នកសិទធិទទួេាៃការណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការសសវាកមមទាំងសៃេះ សយើងៃឹងមាៃការបញ្ច េូសៅកន ុងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

ណដ្េអ្នកជួយបសងយ ើរជាមួយរកមុណងទាំរបស់អ្នក។ 

សសវាកមមណដ្េរកាៃរមួមាៃ៖  

 ការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសៅមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ  

 ការព្ាាេសោយចេន  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 42 ? 
 

 ការណកណរបបរសិាថ ៃរិចរួច (ការណកណរបសគហោឋ ៃសរមាប់ររមូវការជៃពិ្ការ) 

 ការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  (respite care)  

 សសវាកមមសមផ្ទេះ (homemaker services)  

 ការសរមបសរមួេនៃការផ្លៃ ស់បត រូ/សសវាកមមសរមាប់ការផ្លៃ ស់បដ រូ (transition coordination/services) 

 របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះ 

សូមទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកណដ្េៃឹងជួយអ្នកកន ុងដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីកាំែរ់ថាសរើអ្នក

តាមសិទធិទទួេាៃការណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់ Rhode Island Medicaid ណដ្រឬសទ។ 

សដ្ើមបីទក់ទងអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក 

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

F. របរៀរទទួលានបសវាកមមសុែភាព ល្ វូច្បិតត 

សសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរត ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃររវូាៃសគសៅថាសសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរត។ 

សសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរតអាចមាៃសរមាប់សមាជិក Neighborhood INTEGRITY ទាំងអ្ស់។ Optum™ 
គឺជាអ្រថរបសយាជៃ៍សុខភាព្ផ្ល វូចិរត ៃិងជាអ្នករគប់រគងបណាត ញសរមាប់គសរមាង Neighborhood Health 

Plan of Rhode Island។  

អ្នកៃឹងទទួេាៃការវាយរនមៃ សដ្ើមបីជួយកាំែរ់ររមូវការសុខភាព្ផ្ល វូចិរត។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការសសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

ៃឹងមាៃការបញ្ច េូសសវាកមមទាំងសនេះសៅកន ុងគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

ណដ្េអ្នកជួយបសងយ ើរជាមួយរកមុណងទាំរបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ បញ្ជា  ឬវបិរត ិទក់ទងៃឹងសុខភាព្ផ្ល វូចិរត សូមទូរសព្ទមកសេខ 1-401-443-5995 

រយៈសព្េ  24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ សមាជិក  TTY សៅមកសេខ 711។ 

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស 

សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

G. របរៀរទទួលានការន្ងទផំ្ទា ល់ែល នួ 

G1.បតើអ្ា ីជាការន្ងទផំ្ទា ល់ែល នួ  

 ការណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួគឺជាជសរមើសកន ុងការជួេអ្នកណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួរបស់អ្នក (PCA) ។ 

G2.បតើនរណាែែេះអាច្បទទួលានការន្ងទផំ្ទា ល់ែល នួ  

 សមាជិកណដ្េមាៃសិទធិទទួេ ៃិងទទួេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (LTSS) 

មាៃជសរមើសកន ុងការទទួេាៃការណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួ។ សដ្ើមបីចូេរមួកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួ 

សូមទូរសព្ទមកអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក សោយទូរសព្ទមកសេខ 1-844-812-6896 

(TTY 711)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 43 ? 
 

G3.របរៀរទទួលជំនួយបែើមបីជួលអ្នក ត្ល់បសវាន្ងទផំ្ទា ល់ែល នួ  

 របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសចូេរមួកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួ អ្នក 

ឬអ្នកទទួេាៃការចារ់តាាំងរបស់អ្នកៃឹងទទួេខុសររវូកន ុងការសរជើសសរ ើស ជួេ 

សរៀបចាំកាេវភិាគ បែត ុ េះបណាត េ ៃិងសបើចាាំាច់ បញ្ឈប់  PCA របស់អ្នក។ 

ការកាំែរ់សោយខល ៃួឯងនៃសសវាកមម  PCA គឺជាការសម ័រគចិរត។ 

 វសិាេភាព្ណដ្េសមាជិកចង់កាំែរ់សោយខល ៃួឯងគឺជាជសរមើសរបស់សមាជិក។ 

 សគហទាំព្័រ Rewarding Work 

គឺជាធ្ៃធាៃតាមអីុ្ៃធឺ្ែិរណដ្េជួយសមាជិកណដ្េចូេរមួកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួឱយណសវ ងរក 

PCA សរមាប់សរជើសសរ ើស។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ 

www.RewardingWork.org ឬសៅទូរសព្ទសៅអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

H. របរៀរទទួលានបសវាកមមែឹកជញ្ជ នូ 

អ្នកអាចមាៃសិទធិទទួេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA 

សូមចូេសៅកាៃ់ការយិាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជា ែរបស់ RIPTA (RIPTA Identification Office) សៅ One 

Kennedy Plaza, Providence, RI 02903 ឬការយិាេ័យសសវាបសរមើអ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 705 Elmwood 

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

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម ឬចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.ripta.com/reducedfareprogram។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរកងុ RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid 

រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ៃូណផ្នកសវជជសា្សត មិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់ (NEMT) 

សរមាប់ការសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅការណារ់ជួបសវជជសា្សត  មារ់សធ្មញ ឬការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការ NEMT ជាសទៀរទរសូ់មទូរសព្ទមកសេខ 1-855-330-9131 (TTY 711) សមា៉ោ ង  5:00 

រព្ឹក – សមា៉ោ ង  6:00 លាៃ ចនងៃចៃទ  –នងៃសុរក ឬ ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY 

តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ សៅសព្េណារ់ជួប NEMT សូមបប្រើរ័ណណ សមាា ល់់ Rhode Island 

Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច្បបធ្ា ើការណាត់ជួរ NEMT 

ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសមាជិកតាមអ្ៃឡាញសេើសគហទាំព្័រ www.mtm-inc.net/rhode-island/។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំមសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់ការណងទាំបនទ ៃ់  24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ 

កាំែរ់សព្េមកយកសរមាប់ការណងទាំមិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់សហាចណាស់  48 សមា៉ោ ងមុៃសព្េណារ់ជួប។ 

ហៅទូរសព្ទណាតជ់បួហៅថ្ងៃ៖ ប្បសិនហបើអ្នកប្តូវការឲ្យមកដឹកហៅថ្ងៃ៖ 

ចនទ ពុ្ធ 

អ្ង្គា រ ប្ព្ហសបតិ៍ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 44 ? 
 

ហៅទូរសព្ទណាតជ់បួហៅថ្ងៃ៖ ប្បសិនហបើអ្នកប្តូវការឲ្យមកដឹកហៅថ្ងៃ៖ 

ពុ្ធ សុប្ក ហៅរ ៍ឬអាទិតយ 

ប្ព្ហសបតិ៍ ចនទ 

សុប្ក អ្ង្គា រ 

  

កន ុងករណីមានអាសនន  អ្នកគួរន្តទូរសពា បៅបលែ  911 សប្មារ់មបធ្ោាយបធ្ាើែំបណើររនា ន់ 

បហើយបៅរនារ់សបស្ត ា្ េះរនា ន់ន្ែលបៅជិតរំ្ុត។ 

I. របរៀរទទួលានបសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបៅបពលអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

ឬប្តវូការការន្ងទរំនា ន់ ឬកន ុងបពលមានបប្គេះមហនតរាយ 

I1.ការន្ងទបំៅបពលអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

និយមន័យររស់ កយអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  គឺជាសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េមាៃសរគសញ្ជា ដូ្ចជាឈឺចាប់ខាៃ ាំង ឬរបួសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ 

សាថ ៃភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរខាៃ ាំងណដ្េថា របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្នកសវជជសា្សតភាៃ មៗសទ អ្នក 

ឬអ្នកណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ ៃិងឱសងអាចរំពឹ្ងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធផ្េដូ្ចជា៖ 

 ហាៃិន័យធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ 

 សរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ 

 ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្នកណាមួយនៃរងកាយ ឬ 

 កន ុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទសពាេះកាំពុ្ងសរមាេ សៅសព្េ៖ 

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កន ុងការសផ្ទរអ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។  

o ការសផ្ទរសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរអាចបងយការគាំរមកាំ ណហងដ្េ់សុខភាព្ 

ឬសុវរថ ិភាព្របស់អ្នក ឬកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។ 

អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

របសិៃសបើអ្នកមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ៖ 

 រកជំនួយឱយានឆ្រ់រហ័សតាមន្ែលអាច្បបធ្ាើបៅាន។ សៅទូរសព្ទសៅសេខ 911 

ឬសៅកាៃ់បៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 45 ? 
 

សៅទូរសព្ទសៅរងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់របសិៃសបើអ្នកររវូការ។ អ្នកមិៃចាាំាច់ទទួេការយេ់រព្ម 

ឬការបញ្ជ ៃូបៃតព្ី PCP របស់អ្នកសទ។ 

 ប្តវូប្ាកែថាអ្នករាយការណ៍ែល់គបប្មាងររស់បយើងអំ្ពីភាពអាសននររស់អ្នកឱយានឆ្រ់

តាមន្ែលអាច្បបធ្ាើបៅាន។ 

សយើងចាាំាច់ររវូតាមោៃសេើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនរបស់អ្នក។ ជាធ្មមតា អ្នក 

ឬៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរគួរណរសៅទូរសព្ទមករាប់សយើងអ្ាំពី្ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនរបស់

អ្នក កន ុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ យា៉ោ ងណាកដ ី 

អ្នកៃឹងមិៃចាាំាច់បង់រាក់សរមាប់សសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់សោយសារណរការព្ៃារសព្េ

កន ុងការរាប់សយើងសនេះសទ។ សៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

ឬអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកតាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ព្ីសមា៉ោ ង  8 

រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ សរមាប់នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ 

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

 បសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងកន ុងភាពអាសននន្ ន្កបវជជសាស្តសត  

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េមាៃធានរ៉ា ប់រងសៅសព្េណាណដ្េអ្នកររវូ

ការវា សៅរគប់ទីកណៃៃងកន ុងសហរដ្ឋអាសមរកិ ឬរាំបៃ់ររួររតាសោយសហរដ្ឋអាសមរកិ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការរងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ សដ្ើមបីសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅកាៃ់បៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

គសរមាងរបស់សយើងធានរ៉ា ប់រងសេើករែីសៃេះ។ Medicare, Rhode Island Medicaid ៃិង Neighborhood 

INTEGRITHY មិៃធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត សៅសរៅសហរដ្ឋអាសមរកិ 

ៃិងសៅសរៅរាំបៃ់ររួររតាសោយសហរដ្ឋអាសមរកិសទ។ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម 

សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក D។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃករែីអាសៃន  

សយើងៃឹងពិ្ភាកទជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនដ្េ់អ្នក។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាទាំងសនេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងសព្េណាករែីអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត របស់អ្នកររវូាៃបញ្ចប់។ 

បនទ ប់ព្ីករែីអាសៃនាៃបញ្ចប់ អ្នករបណហេជាររូវការការណងទាំតាមោៃបៃត  

សដ្ើមបីរាកដ្ថាអ្នកាៃធូ្រសសបើយសហើយ។ 

ការណងទាំតាមោៃបៃតរបស់អ្នកៃឹងររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនរបស់អ្នកពី្អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ សយើងៃឹង

ព្ាយាមឱយអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញទទួេខុសររវូសេើការណងទាំរបស់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េអាចសធ្វ ើសៅា

ៃ។ 

អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកមានអាសននន្ ន្កសុែភាព ល្ វូច្បិតត 

របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬវបិរត ិសុខភាព្ផ្ល វូចិរត សូមសៅទូរសព្ទមកណខសទូរសព្ទ វបិរត ិសុខភាព្

ផ្ល វូចិរតតាមសេខ 1-401-443- 5995 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ 

គឺឥរគិរនងៃ។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់សោយឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃស។ 

សមាជិក  TTY សៅមកសេខ 711 ។ សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 

អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះ គឺឥរគិរនងៃ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

ការទទួលានការន្ងទរំនា ន់ បទេះរីមិនន្មនជាករណីមានអាសននក៏បាយ 

សព្េខៃេះ អាចៃឹងមាៃការព្ិាក សដ្ើមបីដ្ឹងថាអ្នកមាៃភាព្អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  ឬសុខភាព្ផ្ល វូចិរត ឬអ្រ់។ 

អ្នករបណហេជាររវូការការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនជារបចាាំ សហើយអ្នកផ្តេ់សសវាថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃនសទ។ 

ដ្របណាអ្នកគិរថាសុខភាព្របស់អ្នកសថ ិរកន ុងសរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរសមសហរុផ្េ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រង

សេើការណងទាំរបស់អ្នក។  

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ បនទ ប់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាឯកភាព្ថាវាមិៃណមៃជាករែីអាសៃនសទ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រង

សេើការណងទាំបណៃថមរបស់អ្នក របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬ 

 ការណងទាំបណៃថមណដ្េអ្នកទទួេររវូាៃចារ់ទុកថាជា “ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់” 

សហើយអ្នកររូវអ្ៃុវរតតាមវធិាៃសដ្ើមបីទទួេាៃការណងទាំសៃេះ។ 

(សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកបនទ ប់)។ 

I2.ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

និយមន័យ កយ ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់គឺការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ ការរងរបួស 

ឬសាថ ៃភាព្សុខភាព្បនទ ៃ់ណដ្េមិៃណមៃជាករែីអាសៃន  ប៉ោុណៃត ររវូការការណងទាំភាៃ មៗ។ ឧទហរែ ៍

អ្នកអាចមាៃអាការៈផ្ទ ុេះសឡើងនៃសាថ ៃភាព្ជាំងឺណដ្េមាៃរសាប់ សហើយចាាំាច់ររវូព្ាាេជាំងឺសៃេះ។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ បៅបពលអ្នកសែ ិតបៅកន ុងតំរន់បសវាកមមររស់គបប្មាង 

កន ុងសាថ ៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ របសិៃសបើ៖  

 អ្នកទទួេាៃការណងទាំសៃេះព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ បហើយ  

 អ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃសផ្សងៗសទៀរណដ្េមាៃបរយិាយសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះ។ 

សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសទ សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រង

សេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ណដ្េអ្នកររវូការពី្អ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាចាាំាច់បនទ ៃ់ អ្នកគួរណរសៅមែឌ េណងទាំបនទ ៃ់ណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ

ណដ្េកាំពុ្ងសបើកដ្ាំសែើការ។ របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងណសវ ងរកការណងទាំបនទ ៃ់សៅកន ុងរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង 

អ្នកគួរណរសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីទទួេាៃ បញ្ជ ីមែឌ េណងទាំបនទ ៃ់

សៅកន ុងបណាត ញគសរមាងរបស់សយើង។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ បៅបពលអ្នកបៅបប្ៅតំរន់បសវាកមមររស់គបប្មាង 

សៅសព្េអ្នកសៅសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់គសរមាង អ្នករបណហេជាមិៃអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់

សសវាកន ុងបណាត ញសទ។ កន ុងករែីសនេះ គសរមាងរបស់សយើងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់

ណដ្េអ្នកទទួេាៃពី្អ្នកផ្តេ់សសវាមួយណាក៏សោយ។ 

គសរមាងរបស់សយើងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ ឬការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  

ឬមិៃមាៃអាសៃនណាមួយសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅសរៅសហរដ្ឋអាសមរកិសទ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

I3.ការន្ងទអំ្ំឡុងបពលមានបប្គេះមហនតរាយ 

របសិៃសបើអ្និាេនៃរដ្ឋរបស់អ្នក សេខាធិ្ការរកសួងសុខានិាេ ៃិងសសវាកមមមៃុសសរបស់សហរដ្ឋអាសមរកិ 

ឬរបធានធ្ិបរីសហរដ្ឋអាសមរកិរបកាសអ្ាំព្ីសាថ ៃភាព្សរាេះមហៃតរយ ឬសរាេះ

អាសៃនសៅកន ុងរាំបៃ់នូមិសា្សត របស់អ្នក អ្នកសៅណរមាៃសិទធិទទួេាៃការណងទាំព្ី Neighborhood 

INTEGRITY ។ 

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទទួេាៃការណងទាំណដ្េចាាំាច់

កន ុងសព្េមាៃការរបកាសព្ីសរាេះមហៃតរយ៖ www.nhpri.org/INTEGRITY។  

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េមាៃការរបកាសអ្ាំព្ីមហៃតរយ របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ

ណាមួយាៃសទ សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទួេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញសោយ

មិៃគិរនងៃព្ីអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញកន ុងអ្ាំឡុងសព្េមាៃការរបកាសព្ីសរាេះមហៃតរយសទ 

អ្នកៃឹងអាចបាំសព្ញឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសៅឯឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញាៃ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

J. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើប្រសិនបរើអ្នកទទួលានវកិកយរប្តបាយផ្ទា ល់ច្បំប េះបសវាកមមន្ែលប្តវូានធា

នរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្ញើវកិយយបររឱយអ្នកជាំៃួសឱយការសផ្ញើសៅកាៃ់គសរមាង 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងបង់វកិយយបររាៃ។ 

អ្នកមិនគួររង់វកិកយរប្តបាយែល នួឯងបទ។ ប្រសិនបរើអ្នករង់វកិកយរប្តបនេះ 

គបប្មាងនឹងមិនអាច្បរង់ប្ាក់ឱយអ្នកវញិានបទ។ 

របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់សរមាប់សសវាកមមណដ្េាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

ឬរបសិៃសបើអ្នកាៃទទួេវកិយយបររសរមាប់សសវាណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ។ 

J1.អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសនិបរើបសវាកមមមិនប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើង 

Neighborhood INTEGRITY  ធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់៖ 

 ណដ្េចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  និង 

 ររវូាៃចុេះបញ្ជ ីសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាង (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4) 

និង 

 ណដ្េថាអ្នកទទួេាៃសោយអ្ៃុវរតតាមវធិាៃរបស់គសរមាងដូ្ចខាងសរកាម។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើង អ្នកប្តវូន្តរង់

ថ្ងែបពញបាយែល នួឯង។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមម ឬការណងទាំណផ្នកសវជជសា្សតណាមួយ 

អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំសយើងាៃ។ អ្នកក៏មាៃសិទធិសសន ើសុាំមកកាៃ់សយើងជាលាយេកខែ៍អ្កសរាៃណដ្រ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

របសិៃសបើសយើងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកថាសយើងៃឹងមិៃបង់នងៃសសវាកមមរបស់អ្នកសទ អ្នកមាៃសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍

ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់សយើង។ 

ជាំពូ្កទី 9 ព្ៃយេ់ព្ីអ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយគសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើសមាភ រ ឬសសវាកមមសវជជសា្សត ។ 

វាក៏រាប់អ្នកព្ីរសបៀបបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសរមចចិរតរបស់គសរមាងផ្ងណដ្រ។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមក 

ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

សយើងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមមួយចាំៃួៃរហូរករមិរជាក់លាក់មួយ។ របសិៃសបើអ្នកសរបើសេើសចាំៃួៃកាំែរ់ 

អ្នកៃឹងររវូបង់នងៃសព្ញ សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមរបសនទសនេះបណៃថមសទៀរ។ សូមទូរសព្ទមក 

ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីដ្ឹងពី្ណដ្ៃកាំែរ់ ៃិងថាសរើអ្នកជិរ្ៃដ្េ់ណដ្ៃកាំែរ់ឬសៅ។ 

K. ការធានរា៉ា រ់រងបលើបសវាន្ងទសំុែភាពបៅបពលអ្នកសែ ិតកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក 

K1.និយមន័យថ្ន កយ ការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក (សៅមា៉ោងសទៀរាៃថា ការសាកេបងព្ាាេ) គឺជាវធីិ្ណដ្េសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសរសត សេើការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងរបសនទងមី។ 

ពួ្កសគសសន ើសុាំឱយអ្នកសម ័រគចិរតជួយកន ុងការសិកទ។ 

ការសិកទរបសនទសៃេះជួយឱយអ្នកផ្តេ់សសវាសសរមចចិរតថាសរើការណងទាំសុខភាព្របសនទងមី 

ឬឱសងរបសនទងមីមាៃរបសិទធភាព្ណដ្រឬសទ សហើយថាសរើវាមាៃសុវរថ ិភាព្ណដ្រឬសទ។ 

សៅសព្េណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជា រសេើការសិកទណដ្េអ្នកចង់ចូេរមួ 

អ្នកណដ្េសធ្វ ើការងារសេើការសិកទសៃេះៃឹងទក់ទងសៅអ្នក។ បុគគេសនេះៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីការសិកទ 

សហើយរកសមើេថាសរើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ សដ្ើមបីចូេរមួកន ុងការសិកទសនេះណដ្រឬសទ។ 

អ្នកអាចចូេរមួកន ុងការសិកទសៃេះាៃដ្របណាអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ។ អ្នកក៏ររូវណរយេ់ដ្ឹង 

ៃិងទទួេយកៃូវអ្វ ីណដ្េអ្នកររូវសធ្វ ើសរមាប់ការសិកទសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

កន ុងសព្េណដ្េអ្នកសថ ិរកន ុងការសិកទ អ្នកអាចសៅណរមាៃស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើង។ តាមរសបៀបសៃេះ 

អ្នកបៃតទទួេាៃការណងទាំព្ីគសរមាងរបស់សយើងណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងការសិកទសឡើយតាមរសបៀបសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ចូេរមួកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare អ្នកមិៃចាាំាច់ររវូ

ទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ីសយើង ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នកសទ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំដ្េ់អ្នកណដ្េជាណផ្នកមួយនៃការសិកទមិៃចាាំាច់ររវូណរជាអ្នកផ្តេ់សសវា

កន ុងបណាត ញសនេះសទ។ 

អ្នកប្តវូប្ារ់បយើងមុនបពលអ្នកចារ់ប ត្ើមចូ្បលរមួកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនិក។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃគសរមាងចូេរមួកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក អ្នក ឬអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក

គួរណរទក់ទងមក ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីឱយសយើងដ្ឹងថាអ្នកៃឹងចូេរមួកន ុង

ការសាកេបងព្ាាេសៃេះ។ 

K2. ការទូទត់ប្ាកស់ប្មារ់បសវាកមម បៅបពលអ្នកកំពងុសែ ិតកន ុងការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

របសិៃសបើអ្នកសម ័រគចិរតសរមាប់ការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េ Medicare អ្ៃុញ្ជា រ អ្នកៃឹងមិៃាច់បង់

រាក់សរមាប់សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាមការសិកទសនេះសទ សហើយ Medicare ៃឹងបង់នងៃ

សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាមការសិកទ ក៏ដូ្ចជានងៃចាំណាយជារបចាាំណដ្េទក់ទងៃឹងការណងទាំ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ សៅសព្េណដ្េអ្នកចូេរមួកន ុងការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយ 

Medicare អ្នកៃឹងទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើសមាភ រ 

ៃិងសសវាកមមភាគសរចើៃណដ្េអ្នកទទួេាៃណដ្េជាណផ្នកមួយនៃការសិកទ។ ការធានរ៉ា ប់រងសៃេះរមួមាៃ៖ 

 Medicare  ៃឹងបង់នងៃបៃទប់ ៃិងអាហារសរមាប់ការសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយសទេះបីអ្នកមិៃាៃ

សថ ិរកន ុងការសិកទក៏សោយ។ 

 ការវេះការ់ ឬការវេះការ់សផ្សងសទៀរណដ្េជាណផ្នកមួយនៃការសិកទរសាវរជាវ។ 

 ការព្ាាេផ្េរំខាៃ ៃិងផ្េវាិកណាមួយណដ្េបណាដ េមកពី្ការណងទាំរបសនទងមី។ 

របសិៃសបើអ្នកជាណផ្នកមួយនៃការសិកទណដ្េ Medicare មិនានអ្នុញ្ញា តសនេះសទ អ្នកៃឹងររវូបង់នងៃ

ចាំណាយទាំងឡាយណដ្េសកើរសឡើងកន ុងសព្េសិកទ។ 

K3. ន្សា ងយល់រន្នែម អ្ំពីការសិកាប្សាវប្ជាវគែ ីនកិ 

អ្នកអាចណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្ការចូេរមួកន ុងការសិកទរសាវរជាវតាមគៃ ីៃិកតាមរយៈការអាៃ 

“ការសិកទរសាវរជាវ Medicare ៃិងគៃ ីៃិក” សៅសេើសគហទាំព្័រ Medicare 

(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf)។ 

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

នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 ។ 

L. បតើបសវាកមមន្ងទសំុែភាពររស់អ្នកប្តវូានធានរា៉ា រ់រងោ ងែូច្បបមតច្ប 

បៅបពលន្ែលអ្នកទទួលានការន្ងទបំៅកន ុងសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំុែភាពមិនន្មនបវជជ

សាស្តសត  

L1. និយមន័យថ្ន កយសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំុែភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត  

សាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត គឺជាកណៃៃងមួយណដ្េផ្តេ់ការណងទាំដូ្ចណដ្េអ្នកទទួេ

ាៃសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញទូសៅណដ្រ។ 

របសិៃសបើការទទួេាៃការណងទាំសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ី

រណដ្េមាៃជាំនញណងទាំមៃុសសចាស់ជរផ្ទ ុយៃឹងជាំសៃឿសាសនរបស់អ្នក សយើងៃឹង

ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសៅកន ុងសាថ ប័ៃណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សតេកខែៈសាសនវញិ។  

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសទទួេាៃការណងទាំសុខភាព្សៅសព្េណាក៏ាៃណផ្អកសេើសហរុផ្េណាមួយ។ 

អ្រថរបសយាជៃ៍សៃេះគឺសរមាប់ណរសសវាកមមសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់ Medicare Part A ប៉ោសុណាណ េះ (សសវាកមម

ណងទាំសុខភាព្មិៃតាមេកខែៈសវជជសា្សត )។  Medicare ៃឹងបង់នងៃណរ

សរមាប់សសវាណងទាំសុខភាព្មិៃតាមេកខែៈ

សវជជសា្សត ណដ្េផ្តេ់សោយសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សតប៉ោុសណាណ េះ។ 

L2.ការទទួលានការន្ងទពំីសាែ រ័នសាសនន្ែលន្ងទសំែុភាពមិនន្មនបវជជសាស្តសត  

សដ្ើមបីទទួេាៃការណងទាំព្ីសាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  

អ្នកររូវណរចុេះហរថសេខាសេើឯកសារផ្ល វូ

ចាប់ណដ្េបញ្ជជ ក់ថាអ្នករបឆ្ាំងៃឹងការទទួេការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ”។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 50 ? 
 

 ការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “មិៃសេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទាំណាមួយណដ្េជាការសម ័រគចិរត 

ៃិងមិៃររវូាៃររមូវសោយចាប់សហព្័ៃធ  រដ្ឋ ឬមូេោឋ ៃ។ 

 ការព្ាាេសវជជសា្សត ណដ្េ “សេើកណេងាៃ” គឺជាការណងទាំណាណដ្េមិៃណមៃជាការសម ័រគចិរត 

សហើយររវូាៃទមទរសរកាមចាបស់ហព្័ៃធ  រដ្ឋ ឬមូេោឋ ៃ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ីគសរមាងរបស់សយើង ការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេព្ី

សាថ ប័ៃសាសនណដ្េណងទាំសុខភាព្មិៃណមៃសវជជសា្សត  ររវូណរបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 មជឈមែឌ េណដ្េផ្តេ់ការណងទាំររវូណរមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ី Medicare។ 

 ការធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើងសេើសសវាកមមមាៃណដ្ៃករមិរររឹមណរការណងទាំណដ្េ

មិៃណមៃជាេកខែៈសាសនណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃសសវាកមមណដ្េររវូាៃផ្តេ់ជូៃអ្នកសៅកន ុងមជឈមែឌ េណាមួយពី្សាថ

ប័ៃសៃេះ ចាំែុចខាងសរកាមៃឹងអ្ៃុវរត៖ 

o អ្នកររូវណរមាៃសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េអាចអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទួេាៃសសវាណដ្េររវូា

ៃធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសៅកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

o អ្នកររូវណរទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាងរបស់សយើងមុៃសព្េណដ្េអ្នកអាចចូេសរមា

កសៅកណៃៃងសនេះាៃ 

សបើមិៃដូ្សចនេះសទការសាន ក់សៅរបស់អ្នកៃឹងមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសឡើយ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងសេើការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ គឺណផ្អកសៅសេើភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយររមូវឱយ

មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមសត ីព្ីការធានរ៉ា ប់រងសេើការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

សូមសមើេតារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4។ 

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

M1. DME ជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

DME មាៃៃ័យថាសមាភ រមួយចាំៃួៃណដ្េាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវា

សដ្ើមបីយកមកសរបើរាស់កន ុងផ្ទេះរបស់អ្នកផ្លទ េ់។ ឧទហរែ៍នៃសមាភ រទាំងសៃេះរមួមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់ 

របព្័ៃធ ពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើរាស់សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

ណរគមៃទ ីរសព្ទយររវូាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវា សដ្ើមបីយកមកសរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ មា៉ោ សុីៃ

បញ្ច េូសារធារុរវចូេតាមសរនសណវ៉ាៃ (intravenous infusion pump) ឧបករែ៍ជាំៃួយការៃិយាយ ឧបករែ៍ 

ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ ឧបករែ៍ ព្ ុង (nebulizer) ៃិងឧបករែ៍សរមាប់សដ្ើរ។ 

អ្នកៃឹងជាមាច ស់សមាភ រមួយចាំៃួៃជាៃិចចដូ្ចជាសរ ើរងគសិបបៃិមម ិរ (prosthetics) ។ 

សៅកន ុងណផ្នកសៃេះ សយើងពិ្ភាកទអ្ាំពី្  DME ណដ្េអ្នកររវូជួេ។ កន ុងនមជាសមាជិករបស់ Neighborhood 

INTEGRITY ជាធ្មមតា អ្នកៃឹងមិៃណមៃជាមាច ស់  DME សទ សទេះបីជាអ្នកជួេវារយៈសព្េប៉ោុនម ៃក៏សោយ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

កន ុងសាថ ៃភាព្មួយចាំៃួៃ សយើងៃឹងសផ្ទរកមមសិទធិនៃនៃសមាភ រ DMEសៅអ្នក។ 

ទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្ររមូវការណដ្េអ្នកររវូបាំសព្ញ 

ៃិងឯកសារណដ្េអ្នកររវូការផ្ដេ់ជូៃ។ម 

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

សៅកន ុងកមម វធីិ្ Original Medicare អ្នកណដ្េជួេ  DME របសនទជាក់លាក់ណាមួយ 

ៃឹងកាៃ យជាមាច ស់របស់វាបនទ ប់ព្ីរយៈសព្េ 13 ណខ។ សៅកន ុងគសរមាង Medicare Advantage 

គសរមាងអាចកាំែរ់ចាំៃួៃណខណដ្េអ្នកររវូជួេ  DME 

របសនទជាក់លាក់មួយចាំៃួៃមុៃសព្េពួ្កសគអាចកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រសនេះ។ 

ច្បំណំា៖ អ្នកអាចរកៃិយមៃ័យនៃពាកយគសរមាង Original Medicare ៃិង Medicare Advantage 

សៅកន ុងជាំពូ្កទី  12 ាៃ។ អ្នកក៏អាចរកព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីគសរមាងទាំងសៃេះសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ 

& You 202 Medicare 2 ាៃផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃឯកសារងរចមៃងនៃសសៀវសៅសៃេះសទ 

អ្នកអាចទញយកវាព្ីសគហទាំព្័រ Medicare (www.medicare.gov) ឬសោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរណរទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

អ្នកៃឹងររវូសធ្វ ើការទូទរ់រាក់ចាំៃួៃ  13 ដ្ងជាប់ាន សរកាមគសរមាង Original Medicare 

ឬអ្នកៃឹងររូវទូទរ់ចាំៃួៃនៃការទូទរ់ជាប់ៗាន ណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage 

សដ្ើមបីសធ្វ ើជាមាច ស់កមមសិទធិសេើសមាភ រ  DME របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកមិៃាៃកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រ  DME 

ខែៈសព្េណដ្េអ្នកសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើងសឡើយ បហើយ  

 អ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង ៃិងទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicare 

របស់អ្នកសៅខាងសរៅគសរមាងសុខភាព្ណាមួយសៅកន ុងកមម វធីិ្ Original Medicare 

ឬគសរមាង Medicare Advantage ។  

របសិៃសបើអ្នកសធ្វ ើការទូទរ់រាក់សរមាប់សមាភ រ  DME សរកាមគសរមាង Original Medicare ឬគសរមាង 

Medicare Advantage មុៃសព្េណដ្េអ្នកាៃចូេរមួកន ុងគសរមាងរបស់សយើង ការច្បំណាយសប្មារ់គបប្មាង 

Original Medicare ឬគបប្មាង Medicare Advantage ទងំបនេះមិនរារ់រញ្ច ូលការច្បំណាយ

ន្ែលអ្នកប្តវូរង់រនា រ់ពីចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងបទ។  

 អ្នកៃឹងររវូសធ្វ ើការទូទរ់រាក់ចាំៃួៃ  13 ដ្ងជាប់ៗាន សរកាមគសរមាង Original Medicare 

ឬចាំៃួៃនៃការបង់រាក់ងមីៗជាប់ៗាន  ណដ្េាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Medicare Advantage 

សដ្ើមបីកាៃ យជាមាច ស់សេើសមាភ រសនេះ។ 

 មិៃមាៃករែីសេើកណេងចាំសពាេះបញ្ជា សៃេះសទសៅសព្េណដ្េអ្នកររឡប់សៅគសរមាង Original 

Medicare ឬគសរមាង Medicare Advantage  វញិ។ 

M3. អ្តែប្របោជន៍បលើឧរករណ៍អ្ុកសុីន្សនកន ុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសោយ Medicare 

សហើយអ្នកគឺជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងដូ្ចខាងសរកាម៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 3៖ ការសរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាងសរមាប់ការ 

ណងទាំសុខភាព្ ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

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

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

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

 ការជួេឧបករែ៍អុ្កសុីណសៃ 

 ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ ៃិងបរមិាែអ្ុកសុីណសៃ 

 សរគឿងបាំព្ង់ ៃិងសរគឿងបនទ ប់បៃស ាំណដ្េពាក់ព័្ៃធសរមាប់ការណចកចាយអ្ុកសុីណសៃ 

ៃិងបរមិាែអ្ុកសុីណសៃ 

 ការណងទាំ ៃិងជួសជុេបរកិាខ រអុ្កសុីណសៃ 

បរកិាខ រអុ្កសុីណសៃររវូណររបគេ់ជូៃមាច ស់វញិសៅសព្េណដ្េអ្នកណេងររវូការជាចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  

ឬរបសិៃសបើអ្នកចាកសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើង។  

M4. បរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃសៅសព្េអ្នកបត រូសៅគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare 

Advantage 

សៅសព្េណដ្េបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយអ្នកចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង 

និងរត រូបៅ Original Medicare អ្នកៃឹងររវូជួេវាពី្អ្នកផ្គរ់ផ្គង់កន ុងរយៈសព្េ 36 ណខ។ 

ការបង់នងៃជួេរបចាាំណខរបស់អ្នកសរមាប់បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ 

រមួទាំងសសវាកមមណដ្េាៃរយខាងសេើ។ 

របសិៃសបើបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  រនា រ់ពីអ្នកជួលវាអ្ស់រយៈបពល  36 ន្ែ៖ 

 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររូវណរផ្តេ់បរកិាខ រ សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ ៃិងសសវាកមមអ្ុកសុីណសៃកន ុងរយៈសព្េ 

24  ណខបណៃថមសទៀរ។  
 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររវូណរផ្គរ់ផ្គង់បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃរហូរដ្េ់  5 

ឆ្ន ាំរបសិៃសបើមាៃចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

របសិៃសបើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត បៅច្បុងរញ្ា រ់ថ្នរយៈបពល  5 ឆ្ន ំ៖ 

 អ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកៃឹងឈប់ផ្ដេ់ឧបករែ៍សទៀរសហើយ សហើយអ្នកអាចសរជើសសរ ើសយកបរកិាខ រ

ជាំៃួសព្ីអ្នកផ្គរ់ផ្គង់សផ្សងណាមួយសទៀរ។  

 រយៈសព្េ  5 ឆ្ន ាំងមីាៃចាប់សផ្តើមសហើយ។ 

 អ្នកៃឹងជួេពី្អ្នកផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ  36 ណខ។  

 បនទ ប់មកអ្នកផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកររវូផ្តេ់បរកិាខ រ សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ 

ៃិងសសវាកមមអ្ុកសុីណសៃរយៈសព្េ  24 ណខបណៃថមសទៀរ។  

 វដ្តងមីចាប់សផ្តើមសរៀងរេ់  5 ឆ្ន ាំមតង បរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃសៅណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

សៅសព្េណដ្េបរកិាខ រអ្ុកសុីណសៃមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  សហើយអ្នកចាកបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើង 

និងរត រូបៅគបប្មាង Medicare Advantage គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងយា៉ោ ងសហាចណាស់ក៏ដូ្ចររឹមអ្វ ីណដ្េ 

Original Medicare មាៃធានរ៉ា បរងសេើណដ្រ។ អ្នកអាចសាកសួរគសរមាង Medicare Advantage 

របស់អ្នកថាសរើបរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃណដ្េគសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើមាៃអ្វ ីខៃ េះ 

សហើយអ្នកៃឹងររវូចាំណាយសេើអ្វ ីខៃ េះ។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 53 ? 
 

ជំពូកទី 4៖ តារាងអ្តែប្របោជន ៍

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ា ប់រងសេើ ៃិងេកខខ័ែឌ  

ឬណដ្ៃកាំែរ់សេើសសវាកមមទាំងសនេះ។ វាក៏រាប់អ្នក 

អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េមិៃមាៃធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើងណដ្រ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យ

នៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

A. បសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នក 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ Neighborhood INTEGRITY បង់នងៃជូៃ។ 

អ្នកក៏អាចណសវងយេ់អ្ាំពី្សសវាកមមណដ្េមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងមាៃសៅកន ុងជាំពូ្កទី 5។ 

ជាំពូ្កសៃេះក៏ព្ៃយេ់ពី្ណដ្ៃកាំែរ់សេើសសវាកមមមួយចាំៃួៃផ្ងណដ្រ។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃ ឬមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term service and 

supports, LTSS) អ្នកអាចៃឹងររមូវឱយបង់នងៃចាំសពាេះណផ្នកខៃ េះសេើនងៃសសវាកមមទាំងទាំងសៃេះ។ សគសៅថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួេាៃ ឬមិៃមាៃសិទធិសដ្ើមបីទទួេាៃ LTSS សទ អ្នកៃឹងមិៃាច់ចាំណាយរាក់

សរមាប់សសវាកមមណដ្េររូវាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកសនេះសទ ដ្របណាអ្នកអ្ៃុវរតតាមវធិាៃរបស់គសរមាង។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 សរមាប់ព័្រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំពី្វធិាៃរបស់គសរមាង។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការណសវ ងយេ់ថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង សូមទូរសព្ទសៅ 

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

យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

A1. កន ុងអ្ាំឡុងភាព្អាសៃនណផ្នកសុខភាព្សាធារែៈ 

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

ណដ្េាៃបញ្ជជ ក់សោយាម ៃការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ ឬការរគប់រគង

ការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរសរមាប់ការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងកន ុងអ្ាំឡុងសព្េរបកាសអាសៃន

ណផ្នកសុខភាព្ណដ្េាៃរបកាសសនេះសទ។ 

B.  វធិានប្រឆំ្ងនឹងអ្នក ត្ល់បសវាន្ែលគិតប្ាក់ពអី្នកសប្មារ់បសវាកមម 

សយើងមិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់ Neighborhood INTEGRITY គិរនងៃព្ីអ្នកសរមាប់សសវាកមម

ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ សយើងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់សយើងសោយផ្លទ េ់ 

សហើយសយើងការពារអ្នកពី្ការគិរនងៃណាមួយ។ សៃេះជាការព្ិរ សទេះបីជាសយើងបង់នងៃឱយអ្នកផ្តេ់សសវា

រិចជាងការគិរនងៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាសរមាប់សសវាកមមក៏សោយ។ 

អ្នកមិនគួរទទួលានវកិកយរប្តពីអ្នក ត្ល់បសវាណាមាន ក់សប្មារ់បសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបឡើយ។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី  7 ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

ការសេើកណេងណរមួយគរ់ចាំសពាេះបញ្ជា សៃេះគឺរបសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃ LTSS សហើយ Rhode Island 

Medicaid ៃិយាយថាអ្នកររវូបង់នងៃមួយណផ្នកនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

C. តារាងអ្តែប្របោជន៍ថ្នគបប្មាងររស់បយើង 

តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងកន ុងណផ្នក D រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមមណាខៃេះណដ្េគសរមាងៃឹងបង់នងៃជូៃ។ 

ណផ្នកសៃេះរយស ម្ េះរបសនទសសវាកមម ៃិងព្ៃយេ់ព្ីសសវាកមមណដ្េររូវាៃធានរ៉ា ប់រង។  
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 

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

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

បយើងនឹងរង់ថ្ងែសប្មារ់បសវាកមមន្ែលមានរាយបៅកន ុងតារាងអ្តែប្របោជន៍ ន្តបៅបពលន្ែល

រំបពញតាមបគលការណ៍ែូច្បខាងបប្កាមរ ុបណាណ េះ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួេាៃ 

ឬមិៃមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and Support, LTSS) 

អ្នកមិៃាច់បង់នងៃអ្វ ីទ ាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមមណដ្េមាៃរយសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

ដ្របណាអ្នកបាំសព្ញតាមររមូវការធានរ៉ា ប់រងណដ្េាៃព្ែ៌នសៅខាងសរកាម។ របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃ 

ឬមាៃសិទធិទទួេាៃ LTSS អ្នករបណហេជាររមូវឱយបង់នងៃសេើណផ្នកខៃេះនៃនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយ Rhode Island Medicaid ។ 

 សសវាណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid របស់អ្នកររូវណរ

ផ្តេ់ជូៃសយាងសៅតាមវធិាៃណដ្េាៃកាំែរ់សោយ Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។ 

 សសវាកមមរមួមាៃ (ការណងទាំសវជជសា្សត  សសវាកមម សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ បរកិាខ រ ៃិងឱសង) 

ររវូណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សតមាៃៃ័យថាអ្នកររូវការសសវាសវជជសា្សត  វេះការ ់ឬសសវាកមមសផ្សងសទៀរ

សដ្ើមបីបងាយ រ សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្សុខភាព្បចច ុបបៃន របស់អ្នក។ 

វារប់បញ្ច េូទាំងការណងទាំណដ្េជួយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ 

ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរណដ្េាៃទទួេយកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។ 

ភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត រមួមាៃ សសវាកមមសដ្ើមបីបងាយ រសាថ ៃភាព្ជាំងឺសដ្ើមបីកុាំឱយ

កាៃ់ណរអារកក់សៅៗ។  

 អ្នកទទួេាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

កន ុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

សរៅបណាត ញសទ។ ជាំពូ្កទី 3 មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការសរបើរាស់អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាត ញ 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

 អ្នកមាៃអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋម (Primary care Provider, PCP) ឬរកមុណងទាំណដ្េកាំព្ុងផ្តេ់ 

ៃិងរគប់រគងសេើការណងទាំរបស់អ្នក។ 

 សសវាកមមមួយចាំៃួៃណដ្េមាៃរយសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ររវូាៃធានរ៉ា ប់រងេុេះរតាណរសវជជ

បែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញសផ្សងសទៀរទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្សយើងខុ្ាំជាមុៃសិៃ។ 

សៃេះសៅថាការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ 

សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវូការការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃមាៃសមាគ េ់សៅកន ុងតារងអ្

រថរបសយាជៃ៍សោយសញ្ជា ផ្លយ យ (*)។ 

 អ្នកៃឹងស ើញរបូណផ្ៃសា៉ោ មសៃេះ   សៅជាប់ៃឹងសសវាកមមបងាយ រសៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍។  
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 

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

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

D. តារាងអ្តែប្របោជន៍ 

 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការ ល្ ុេះសមើេសរនស្មរ ើកសា៉ោ ងសៅសពាេះ (Abdominal aortic 

aneurysm screening) 
គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការ ល្ ុេះអ្ ុេរតាសសាៃមដង 

(ultrasound screening) សរមាប់អ្នកណដ្េរបឈមៃឹងហាៃិន័យ។ 

គសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើការ ល្ ុេះព្ិៃិរយសៃេះ 

របសិៃសបើអ្នករបឈមៃឹងកតាត ហាៃិន័យមួយចាំៃួៃ 

សហើយរបសិៃសបើអ្នកទទួេាៃការបញ្ជ ៃូបៃតព្ីរគូសព្ទយ 

ជាំៃួយការរគូសព្ទយ គិលាៃុបោឋ យិការមធ្យម 

ឬគិលាៃុបោឋ យិកាឯកសទសរបស់អ្នក។ 

$0 

 
ការរំលូតកូន* 

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ការរំេូរកូៃសនេះសទ 

សេើកណេងណរករែីរំសលានសសព្សៃថវៈ ឬសមៃធការ (incest) 

ឬរបសិៃសបើការមាៃនផ្ទសពាេះសនេះគាំរមកាំ ណហងដ្េ់អាយុជីវរិរបស់

មាត យ។  

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 
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សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 57 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការចាក់មជ ុលវទិោសាស្តសត សប្មារ់ការឈឺឆ្អ ឹងែនងន្ ន្កខាងបប្កាមរុាថំ្រ៉ា* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការជួបពិ្ៃិរយរហូរដ្េ់សៅ 12 

ដ្ងកន ុងរយៈសព្េ 90 នងៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃការ

ឈឺ អ្ ឹងខនងណផ្នកខាងសរកាមរុាំនរ៉ា ណដ្េររវូាៃកាំែរ់ថា៖ 

 មាៃរយៈសព្េ 12 សាដ ហ ៍ឬយូរជាងសៃេះ 

 មិៃជាក់លាក់ 

(មិៃមាៃមូេសហរុជារបព័្ៃធ ណដ្េអាចកាំែរ់ាៃ ដូ្ចជា 

មិៃទក់ទងៃឹងការរេោេនៃជាំងឺមហារ ើក រលាក ឬជាំងឺ ៃ្ង)។ 

 មិៃទក់ទងៃឹងការវេះការ់ ៃិង 

 មិៃទក់ទងជាមួយៃឹងការមាៃនផ្ទសពាេះ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ 8 វគគ  បណៃថមសទៀរ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃភាព្របសសើរសឡើង។ 

អ្នករបណហេជាមិៃទទួេការព្ាាេសោយចាក់មជ ុេវទិាសា្សត សេើស

ព្ី 20 ដ្ងកន ុងមួយឆ្ន ាំសទ។ 

ការព្ាាេសោយចាក់មជ ុេវទិាសា្សត ររវូណរបញ្ឈប់ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃធូ្ររសាេ ឬឈឺកាៃ់ណរធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
បសវាកមមន្ងទមំនុសេបពញវយ័* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័។ 

គសរមាងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័ពី្រករមិរគឺ៖ 

សសវាកមមករមិរមូេោឋ ៃ ៃិងសសវាកមមករមិរខពស់។  

ឧទហរែ៍ខៃេះនៃសសវាណងទាំមៃុសសសព្ញវយ័គឺ៖ 

 សកមមភាព្សងគម ៃិងសកមមភាព្កមទៃតនន 

 អាហារ 

 ការណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ឬការណងទាំមុខរបួស  

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 

 

ការប្តួតពិនិតយ 

និងការប្រឹកាបលើការបប្រើប្ាស់បប្គឿងប្សវងឹមិនានប្តឹមប្តវូ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការររួរពិ្ៃិរយការសរបើរាស់សរគឿងរស

 វងឹមិៃាៃររឹមររូវ (acohol-misuse screening)។  

របសិៃសបើអ្នកពិ្ៃិរយស ើញថាវជិជមាៃចាំសពាេះការសរបើសរគឿងរសវងឹមិ

ៃររឹមររូវ គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការរបឹកទសយាបេ់ជាមួយ

អ្នកផ្តេ់សសវា ឬអ្នកព្ាាេណដ្េមាៃសមរថភាព្។ 

$0 

 
បសវាកមមរងយនតសបស្ត ា្ េះរនា ន*់ 

សសវាយាៃយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរមួមាៃ 

តាមយៃតសហាេះ ឧរថមាភ គចរក ៃិងរងយៃតសស្ងាគ េះ។ 

រងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ៃឹងនាំអ្នកសៅកណៃៃងណដ្េសៅជិរបាំផ្ុរ 

ណដ្េអាចផ្តេ់ការណងទាំដ្េ់អ្នកាៃ។ 

សាថ ៃភាព្របស់អ្នកររវូណរធ្ៃៃ់ធ្ៃររគប់រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើដ្ាំ

សែើរតាមវធីិ្សផ្សងសទៀរអាចបងយសរាេះថាន ក់ដ្េ់អាយុជីវរិ 

ឬសុខភាព្របស់អ្នក។ 

សសវាកមមរងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់សរមាប់ករែីសផ្សងសទៀរររវូណរមា

ៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាង។ 

កន ុងករែីណដ្េមិៃមាៃភាព្អាសៃន  

គសរមាងអាចបង់នងៃសរមាប់រងយៃតសស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ 

សាថ ៃភាព្របស់អ្នកររវូណរធ្ៃៃ់ធ្ៃររគប់រាៃ់ណដ្េការសៅការសធ្វ ើដ្ាំ

សែើរតាមវធីិ្សផ្សងសទៀរអាចបងយសរាេះថាន ក់ដ្េ់អាយុជី វរិ 

ឬសុខភាព្របស់អ្នក។ 

*ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាច្បនឹងតប្មូវឱយមានសប្មារ់បសវាកមម 

Medicare ន្ែលមិនមានភាពអាសនន។ 

$0 

 
ការជួរពិនិតយសុែុមាលភាពប្រចាឆំ្ន ំ 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការររួរពិ្ៃិរយរបចាាំឆ្ន ាំសរៀងរេ់ 12 

ណខមដង។ ការសធ្វ ើណបបសៃេះគឺសដ្ើមបីបសងយ ើរ 

ឬសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្គសរមាងបងាយ រសោយណផ្អកសេើកតាត ហាៃិន័យន

សព្េបចច ុបបៃន របស់អ្នក។  

$0 
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ការវាស់ន្វងមា សឆ្អ ឹង (bone mass measurement) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយព្ាាេជាក់លាក់សរមាប់

សមាជិកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ (ជាធ្មមតា 

ៃរណាមាន ក់មាៃហាៃិន័យារ់បង់មា៉ោ ស អ្ ឹង ឬមាៃហាៃិន័យ

នៃជាំងឺពុ្ក អ្ ឹង)។ ការព្ិៃិរយព្ាាេកាំែរ់អ្ាំព្ីមា៉ោ ស អ្ ឹង 

ណសវ ងរកការារ់បង់ អ្ ឹង ឬណសវងយេ់អ្ាំពី្គុែភាព្ អ្ ឹង។  

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់អ្នកផ្តេ់សសវា សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ 

ៃិងផ្តេ់សយាបេ់សេើេទធផ្េផ្ងណដ្រ។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃកាំែរ់ររឹមមដង (1) សរៀងរេ់នមភបួ (24) ណខ។ 

$0 

 
ការតាមានជំងឺមហារ ើក (ការងតឆ្ល ុេះសុែន់ (mammograms)) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសៅសេើការងរ ល្ ុេះសុដ្ៃ់ ៃិងការព្ិៃិរយសុដ្ៃ់។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) 

សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។ 

$0 

 
សសវាសាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ង (Cardiac rehabilitation services) 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាសាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ងដូ្ចជា 

ការសធ្វ ើេាំហារ់រាែ ការអ្ប់រ ំៃិងការរបឹកទ។ 

សមាជិកររូវណរបាំសព្ញេកខខែឌ មួយចាំៃួៃសៅតាមបទបញ្ជជ

របស់អ្នកផ្ដេ់សសវា។  

គសរមាងក៏ៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើកមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ងករមិ

រខពស់ ណដ្េមាៃករមិរខពស់ជាង

កមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសបេះដូ្ងករមិរសត ង់ោរ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
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ការជួរពិនិតយ បែើមបីកាត់រនែយហានិភ័យថ្នជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូង 

(ការពោាលជំងឺបរេះែូង) 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការជួបពិ្ៃិរយជាមួយៃឹង

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក សដ្ើមបីជួយការ់បៃថយហាៃិន័យ

នៃជាំងឺសបេះដូ្ង។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េនៃការជួបពិ្ៃិរយសៃេះ 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអាច៖  

 ព្ិភាកទអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ថាន ាំអាសព ីរ ើៃ 

 ររួរព្ិៃិរយសមាព ធ្្មរបស់អ្នក ឬ 

 ផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវគៃៃ ឹេះ 

សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នកកាំពុ្ងបរសិភាគអាហារាៃេអ ។ 

$0 

 
ការបធ្ា ើបតសត ជំងឺសរថ្ស្មបរេះែូង (បរេះែូង) 

គសរមាងបង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសត្ម 

សដ្ើមបីពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺសរនស្មសបេះដូ្ង។ 

ការសធ្វ ើសរសត្មទាំងសៃេះក៏ព្ិៃិរយរកសមើេបញ្ជា សោយសារណរហាៃិន័

យខពស់នៃជាំងឺសបេះដូ្ងផ្ងណដ្រ។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃកាំែរ់ររឹមមដង (1) សរៀងរេ់ហុកសិប (6) ណខ ។ 

$0 
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ការពោាលប្េងថ្នគបប្មាងន្ងទ*ំ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណដ្េរកមុណងទាំរបស់អ្នក 

ាៃកាំែរ់សៅកន ុងគសរមាងណងទាំេកខែៈបុគគេរបស់អ្នក។ 
ឧទហរែ៍ខៃ េះនៃ 

សសវាកមមទាំងសៃេះមាៃដូ្ចជា៖ 

 ការចាក់មជ ុេ វទិាសា្សត  (Acupuncture) 
 សសវាកមមចាប់សរនស (Chiropractic services) 

 សសវាកមមសមផ្ទេះ (Homemaker services) 

 ការព្ាាេសោយមា៉ោ ហទ (Massage therapy) 

 អាហារនាំយកមកដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក 

 ថាន ក់សមាធិ្ (Meditation) 

 របព្័ៃធ ស ៃ្ ើយរបៃឹងភាព្អាសៃនផ្លទ េ់ខល ៃួ (Personal 

emergency response system,PERS) 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការពោាលជាជបប្មើសររស់គបប្មាងន្ងទ ំ*(ត) 

 យូហាគ  

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកមាត់សបូ ន និងទា រមាស (Cervical and 

vaginal cancer screening) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសដ  Pap (pap test) 

ៃិងការព្ិៃិរយររាក។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) 

សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។ 

$0 

 
បសវាកមមចារ់សរថ្ស (Chiropractic services)* 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការណកររមូវ អ្ ឹងខនងសដ្ើមបីឱយររង់ជួរ (spine alignment) 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺមហារ ើកសពាេះសវៀៃធ្ាំ (Colorectal cancer 

screening) 
គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 ការ ល្ ុេះរកព្េះសោយសុងបាំព្ង់ណដ្េអាចបរ់រប់ណបៃាៃ 

(Flexible sigmoidoscopy) 

ឬការងរ ល្ ុេះសោយសរបើសូេុយសយុ ងណដ្េមាៃជារិារ ើយ៉ោូ ម 

(barium enema)) 

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

ឬការងរ ល្ ុេះសោយសរបើសូេុយសយុ ង ណដ្េមាៃជារិារ ើយ៉ោូ ម 

(barium enema)) 

 ការសធ្វ ើសរសត្មកន ុងលាមកសោយសរបើសារធារុ guaiac 

(guaiac-based fecal occult blood test) 

ឬការសធ្វ ើសរសតសារធារុគីមីនៃរបព្័ៃធសុាាំកន ុងលាមក (fecal 

immunochemical test) សរៀងរេ់ 12 ណខមដង 

ឬតាមការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 ការររួរពិ្ៃិរយសពាេះសវៀៃធ្ាំ ណផ្អកសេើ  DNA (DNA based 

colorectal screening) សរៀងរេ់ 3 ឆ្ន ាំ មតង 

ឬតាមការចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត   

 ការសធ្វ ើសរសដ ររួរព្ិៃិរយ Cologuard® 

ររវូាៃករមិរររឹមមដង (1) សរៀងរេ់នមភបួៃ (24) 

ណខណដ្េអ្នកមាៃអាយុកាំែរ់ព្ី 50-85 ឆ្ន ាំ។ 

$0 

 
ការប្រឹកាបែើមបីរញ្ឈរ់ការជក់ារ ើ ឬការបប្រើប្ាស់ថាន ជំក់ 

របសិៃសបើអ្នកសរបើថាន ាំជក់ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទសយាបេ់ជួបមុខាន ផ្លទ េ់ 

សដ្ើមបីជួយអ្នកបញ្ឈប់ការជក់ារ ើ ឬការសរបើរាស់ថាន ាំជក់។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទតាមទូរសព្ទ 

ៃិងការាាំរទសផ្សងសទៀរ។  

$0 
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ការពិនិតយរកបមើលជំងឺធាែ ក់ទឹកច្បិតត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយរកសមើេជាំងឺធាៃ ក់ទឹកចិរត។ 

ការររួរពិ្ៃិរយៃឹងររូវសធ្វ ើសឡើងសៅកន ុងកណៃៃងណងទាំបឋមណដ្េអា

ចផ្តេ់ការព្ាាេតាមោៃបៃត  ៃិងការបញ្ជ ៃូបៃត។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង (1) សរៀងរេ់ដ្ប់ 

(12) ណខប៉ោុសណាណ េះ។ 

$0 

 
ការពិនិតយរកបមើលជំងឺទឹកបនមន្ អ្ម 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយសមើេជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

(រមួបញ្ច េូការសធ្វ ើសរសដជារិគល ុយកូសមុៃសព្េញុាំអាហារ (fasting 

glucose test) ផ្ងណដ្រ)  

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការពិ្ៃិរយមដង 

(1)សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។ 

សរមាប់សមាជិកណដ្េររវូាៃសគសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យថាមាៃជារិសយ រ

សេើសព្ីធ្មមតា សសវាកមមសៃេះររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសរៀងរេ់រាាំមួយ 

(6) ណខមដង។ 

$0 
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វគារណត ុ េះរណាត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល នួឯង 

(Diabetic self-management training) 

បសវាកមមសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល នួឯង 

និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាមសរមាប់រេ់អ្ន

កណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម (សទេះបីជាពួ្កសគសរបើអាាំងស ុយេីៃ 

ឬអ្រ់ក៏សោយ៖) 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សដ្ើមបីតាមោៃជារិគល ុយកូសកន ុង្ម (blood 

glucose) របស់អ្នករមួមាៃ៖ 

o ឧបករែ៍តាមោៃគល ុយកូសកន ុង្ម 

o បៃទេះសរសតគល ុយកូសកន ុង្ម (Blood glucose test strips) 
 សមាជិកមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដ្េសរបើរាស់

អាាំងស ុយេីៃ (Insulin dependent) 
ឬសមាជិកមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសព្េមាៃ

គន៌៖  

 ររវូាៃោក់ករមិរររឹមមួយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សាមសិប (30) 

នងៃមដងសៅសព្េទទួេាៃ

ពី្អ្នកេក់បរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូ

រ (DME)។  

 ររវូាៃោក់ករមិរររឹមមួយរយ (100) 

បៃទេះសរសដសរមាប់សរៀងរេ់នមភរាាំ (25) 

នងៃមដងសៅសព្េទទួេាៃព្ីឱសងសាថ ៃ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

វគារណត ុ េះរណាត លសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល នួឯង 

(Diabetic self-management training) 

បសវាកមមសប្មារ់ប្គរ់ប្គងជំងឺទឹកបនមន្ អ្មបាយែល នួឯង 

និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់* 

 សមាជិកណដ្េមិៃសរបើរាស់អាាំងអាាំងស ុយេីៃ 

(Non-insulin dependent)៖  

 ររវូាៃោក់ករមិរររឹមមួយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90) 

មដងសៅសព្េទទួេាៃ

ពី្អ្នកេក់បរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូ

រ (DME)។  
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 ររវូាៃោក់ករមិរររឹមមួយរយ (100) 

បៃទេះសរសតសរមាប់សរៀងរេ់សៅសិប (90) 

មដង សៅសព្េទទួេាៃព្ីឱសងសាថ ៃ 

o ឧបករែ៍ជួស្ម (Lancet devices) ៃិងមជ ុេជួស

្ម (lancets) 

o សូេុយសយុ ងរគប់រគងជារិគល ុយកូស (Glucose-control)  

o solutions សរមាប់ពិ្ៃិរយសមើេភាព្ររឹមររវូនៃបៃទេះ

សរសត  (accuracy of test strips )  ៃិងតាមោៃ 

 

 សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អមណដ្េមាៃជាំងឺសៅសជើងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

សោយទឹកសនមណផ្អម  (diabetic foot disease ) គសរមាង 

ៃឹងបង់នងៃដូ្ចខាងសរកាម៖ 

o ណសបកសជើងចាក់ពុ្មពសៅតាមសជើងបុគគេសរមាប់ព្ាាេមួ

យគូ (molded shoes-therapeutic custom) (រមួបញ្ច េូ

ទាំងវរថ ុស កអ្ម) ៃិងវរថ ុស កអ្មពី្រគូបណៃថមសទៀរកន ុង

មួយឆ្ន ាំតាមរបរិទិៃ ឬ 

o ណសបកសជើងសរៅមួយគូ ៃិងវរថ ុស កអ្មបីគូជាសរៀងរេ់ឆ្ន ាំ 
(មិៃរប់បញ្ច េូវរថ ុស កអ្មចេ័រណដ្េមិៃាៃររមូវតាម

បុគគេណដ្េាៃផ្ដេ់ជូៃជាមួយណសបកសជើងសនេះសទ) 

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការបាំពាក់ររមូវណសបកសជើងចាក់

ព្ុមភសៅតាមសជើង ឬណសបកសជើងសរៅផ្ងណដ្រ។ 

 គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការបែត ុ េះបណាត េ សដ្ើមបីជួយអ្នកកន ុង

ការរគប់រគងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមកន ុងករែីមួយចាំៃួៃ។ 

អាចមាៃណដ្ៃកាំែរ់សេើមា៉ោ កយីសហា ៃិងរកមុហ ុៃផ្េិរសរមាប់

សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ណដ្េមាៃផ្គរ់ផ្គង់សៅឱសងសាថ ៃផ្ងណដ្រ។  

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តសប្មារ់រនាេះបធ្ា ើបតសត ន្ែលមិននិយមបប្រើ 

(preferred test strips-non) តប្មូវ ឱយមានការអ្នុញ្ញា តជា

មុនសប្មារ់បសវាកមម និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់ប្េងបទៀត។ 
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ឧរករណ៍បវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical 

equipment, DME) និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* 

 (សរមាប់ៃិយមៃ័យនៃពាកយ 

“ឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃយូរ (Durable medical 

equipment, DME)” សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 12 

នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។) 
ខាងសរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសមាភ រ DME 

ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង៖ 

 រសទេះរុញ 

 សឈើរចរ់ 

 របព្័ៃធ ពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម  

 ណរគមៃទ ីរសព្ទយររវូាៃបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរមាប់សរបើ

រាស់កន ុងផ្ទេះ 

 មា៉ោ សុីៃបញ្ច េូសារធារុរវចូេតាមសរនសណវ៉ាៃ (Intravenous 

infusion pumps)  
 ឧបករែ៍ជាំៃួយបសងយ ើរការៃិយាយ 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អ្ុកសុីណសៃ  

 មា៉ោ សុីៃ ព្ ុង (Nebulizers) 
 សឈើទប់សដ្ើរ 

ឧបករែ៍សផ្សងសទៀរអាចររវូាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

 

ជាមួយសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ សយើងាៃសផ្ញើបញ្ជ ីនៃ DME 

របស់ Neighborhood INTEGRITY សៅអ្នក។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នក

អ្ាំពី្មា៉ោ កយីសហា ៃិងរកមុហ ុៃផ្េិរ DME ណដ្េសយើងបង់នងៃជូៃ។ 

បញ្ជ ីស ម្ េះមា៉ោ កយីសហា រកមុហ ុៃផ្េិរ ៃិងអ្នកផ្គរ់ផ្គង់ងមីៗ 

ក៏មាៃសៅសេើសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY 

របស់សយើងផ្ងណដ្រ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 67 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 ជាទូសៅ Neighborhood INTEGRITY ធានរ៉ា ប់រងសេើ (Durable 

medical equipment, DME) ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ព្ីមា៉ោ កយីសហា 

ៃិងអ្នកផ្េិរកន ុងបញ្ជ ីសៃេះ។ 

សយើងៃឹងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើមា៉ោ កយីសហា 

ៃិងអ្នកផ្េិរសផ្សងសទៀរសនេះសទ េុេះរតាណររគូសព្ទយ 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងថាអ្នកររវូការមា៉ោ ក

យីសហាសៃេះ។ សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ 

របសិៃសបើអ្នកជាសមាជិកងមីរបស់ Neighborhood INTEGRITY 

ៃិងកាំព្ុងសរបើមា៉ោ កយីសហា DME ណដ្េមិៃមាៃ

សៅកន ុងបញ្ជ ីរបស់សយើង សយើងៃឹងបៃតបង់នងៃសេើមា៉ោ កយីសហាសៃេះ

សរមាប់អ្នករហូរដ្េ់ 90 នងៃ។  

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ឧរករណ៍បវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical 

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

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសៃេះ 

អ្នកគួរណរពិ្សរាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក 

សដ្ើមបីសសរមចថាសរើមា៉ោ កយីសហាណាណដ្េររឹមររូវណផ្នកសវជជសា្សត

សរមាប់អ្នក បនទ ប់ព្រីយៈសព្េ 90 នងៃ 

(របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកសទ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំពួ្ការ់ 

សដ្ើមបីបញ្ជ ៃូអ្នកបៃតសៅអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសរមាប់មរិសយា

បេ់ទីព្ីរ)។ 

របសិៃសបើអ្នក (ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក) 

មិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់

គសរមាងសទ អ្នក 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

អ្នកក៏អាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃណដ្រ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចរបស់អ្នក

ផ្តេ់សសវារបស់អ្នក អ្ាំព្ីផ្េិរផ្េ ឬមា៉ោ កយីសហាណដ្េររឹមររវូ

សរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក។ 
(សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្បែត ឹងឧទធរែ៍ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9)។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន និងន្ែនកំណត់ររមិាណ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 68 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទបំពលមានអាសនន  

ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃនមាៃៃ័យថាសសវាកមមណដ្េ៖ 

 ផ្តេ់ឱយសោយអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េររវូាៃបែត ុ េះបណាត េ 

សដ្ើមបីផ្តេ់សសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ និង 

 ររវូការព្ាាេសព្េមាៃអាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

ភាព្អាសៃនណផ្នកសវជជសា្សត  

គឺជាសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណដ្េមាៃសរគសញ្ជា ឈឺចាប់ខាៃ ាំង 

ឬរបួសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ សាថ ៃភាព្សៃេះគឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរខាៃ ាំងណដ្េថា 

របសិៃសបើមិៃមាៃការយកចិរតទុកណផ្នកខាងសវជជសា្សតភាៃ មៗសទ 

អ្នកណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ 

ៃិងឱសងអាចរំពឹ្ងថាវាៃឹងអាចមាៃេទធផ្េដូ្ចជា៖ 

 ហាៃិន័យធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់សុខភាព្របស់អ្នក 

ឬចាំសពាេះកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក ឬ 

 សរាេះថាន ក់ធ្ៃៃ់ធ្ៃរដ្េ់មុខងាររងកាយ ឬ 

 ភាព្មិៃរបរករីធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃសរ ើរងគ ឬណផ្នកណាមួយនៃរងកាយ ឬ 

 កន ុងករែី្សត ីមាៃនផ្ទសពាេះកាំពុ្ងសរមាេ សៅសព្េ៖ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទបំពលមានអាសនន  (ត) 

o មិៃមាៃសព្េសវលារគប់រាៃ់កន ុងការសផ្ទរអ្នកសៅមៃទ ីរ

សព្ទយមួយសផ្សងសទៀរមុៃសព្េសរមាេ។ 

o ការសផ្ទរសៅកាៃ់មៃទ ីរសព្ទយមួយសផ្សងសទៀរអាចបងយការ

គាំរមកាំ ណហងដ្េ់សុខភាព្ ឬសុវរថ ិភាព្របស់អ្នក 

ឬកូៃណដ្េមិៃទៃ់សកើររបស់អ្នក។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំសព្េមាៃអាសៃន  

ៃិងសសវាដ្ឹកជញ្ជ ៃូបនទ ៃ់។  

ការធានរ៉ា ប់រងររូវាៃកាំែរ់ចាំសពាេះសហរដ្ឋអាសមរកិ 

ៃិងទឹកដ្ីរគប់រគងសោយសហរដ្ឋអាសមរកិណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

$0 

របសិៃសបើអ្នកទទួេ

ាៃការណងទាំសព្េ

មាៃអាសៃន  

សៅមៃទ ីរសព្ទយសរៅប

ណាត ញ សហើយររវូការ

ការ

សរមាកណងទាំសុខភា

ព្កន ុងមៃទ ីសព្ទយ 

បនទ ប់ព្ីការករែីអា

សៃន

របស់អ្នកមាៃសថ ិរភា

ព្សហើយ អ្នក

ររវូណរររឡប់សៅមៃទ ី

រសព្ទយកន ុងបណាត ញវ ិ

ញ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការ

បង់រាក់សរមាប់ការ

ណងទាំរបស់អ្នក។ 

អ្នកអាចសាន ក់សៅម

ៃទ ីរសព្ទយសរៅបណាត ញ

ាៃសរមាប់ការស

រមាកណងទាំសុខភាព្

សរមាប់អ្នកជាំងសឺ

រមាកកន ុងមៃទ ីសព្ទយរ

បស់អ្នក 

េុេះរតាណរគសរមាងអ្

ៃុញ្ជា រសេើការសាន ក់

សៅរបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្កន្ប្រររសិាែ ន ឬ ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការផ្លៃ ស់បត រូចាំសពាេះផ្ទេះ 

ឬយាៃយៃតរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយរស់សៅសោយសុវរថ ិភាព្សៅផ្ទេះ។ 

ខាងសរកាមសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសសវាកមមណដ្េររូវាៃធានរ៉ា ប់

រង៖ 

 រារចាប់កាៃ់ 

 សៅអី្សរមាប់ងូរទឹក 

 ឧបករែ៍សរបើសរមាប់ការបរសិភាគអាហារ 

 សៅអ្ីរគបសេើចាៃបងគៃ់ 

 ផ្ល វូសឡើងជសែដ ើរសរមាប់រសទេះរុញ 

 បសងាគ េសតាងឈរ 

សសវាកមមសផ្សងសទៀរក៏អាចររវូាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ងណដ្រ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមន្្នការប្គួសារ (ពនោរកំបណើត) 

ចាប់អ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណាមួយ 
សដ្ើមបីអាចទទួេាៃសសវាកមមណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) 
ជាក់លាក់ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះ។ 
សៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកអាចទទួេាៃសសវាកមមណផ្ៃការរគួសារ 
(ព្ៃារកាំសែើរ) ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ 
គៃ ីៃិក មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ ឬការយិាេយ័ណផ្ៃការរគួសារ 
(ព្ៃារកាំសែើរ)។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការររួរពិ្ៃិរយ ៃិងការព្ាាេណផ្នកសវជជសា្សត របស់ណផ្ៃការរគួសារ 
(ព្ៃារកាំសែើរ) 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 
បសវាកមមន្្នការប្គួសារ (ពនោរកំបណើត) (ត) 

 មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍សរមាប់ណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) 
ៃិងការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ 

  វធីិ្សា្សត សៅកន ុងណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) (ថាន ាំព្ៃារកាំសែើរ), 
បៃទេះបិទ ,កង់ោក់កន ុងសបូ ៃ  ,IUD , ការចាក់ថាន ាំ ,កងោក់រកមណសបក) 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើរ) ណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  
(សរសាមអ្នម័យ ប៉ោុងព្ៃារកាំសែើរ ហវ មូព្ៃារកាំសែើរ សៃៃ ឹកហវ ីេ
ព្ៃារកាំសែើរ សរសាមអ្នម័យ្សត ី សៃទេះព្ៃារកាំសែើរ) 

 ការរបឹកទ ៃិងសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យអ្ាំពី្ភាព្ាម ៃកូៃ ៃិងសសវាកមមណដ្េ
ពាក់ព្័ៃធ  

 ការរបឹកទ ៃិងការសធ្វ ើសរសត រកសមើេការ ៃ្ងជាំងឺកាមសរគ (sexually 
transmitted infection, STI) សមសរគសអ្ដ្ស/៍ជាំងឺសអ្ដ្ស ៍(HIV/AIDS) 
ៃិងជាំងឺពាក់ព័្ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស ៍(HIV) 

 ការព្ាាេជាំងឺកាមសរគ (STI) 

 ការសរកៀវសោយសម ័រគចិរត  (Voluntary sterilization) 
(អ្នកររវូណរមាៃអាយុ 21 ឆ្ន ាំ ឬចាស់ជាងសៃេះ 

សហើយអ្នកររវូណរចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទយេ់រព្មសេើការសរកៀវ
របស់សហព្័ៃធ។ យា៉ោ ងរិច 30 នងៃ ប៉ោុណៃតមិៃសេើសព្ី 180 នងៃ ររវូ ៃ្ង
ការ់សៅចសនៃ េះកាេបរសិចឆទណដ្េអ្នកចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទ 
ៃិងកាេបរសិចឆទនៃការវេះការ់)។ 

 ការរបឹកទអ្ាំពី្ណហសៃ (Genetic counseling) 
គសរមាងសៃេះក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណផ្ៃការរគួសារ (ព្ៃារកាំសែើ
រ) មួយចាំៃួៃសផ្សងសទៀរផ្ងណដ្រ។ សទេះយា៉ោ ងណា អ្នកររវូណរសរបើអ្នក
ផ្តេ់សសវាសៅកន ុងបណាត ញគសរមាងសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការព្ាាេជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ៃិងជាំងឺពាក់ព័្ៃធៃឹងសមសរគសអ្ដ្ស៍ រមួ
ទ ាំងការរគប់រគងករែីសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស/៍ជាំ
សអ្សដ្៍ ៃិងសសវារគប់រគងសសវាណងទាំមិៃតាមេកខែៈសវជជសា្សត
សរមាប់អ្នកផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៏/ជាំងឺសអ្ដ្ស៍ ឬមាៃហាៃិន័យ ៃ្ង
សមសរគសអ្ដ្ស ៍

 ការសធ្វ ើសរសដ ណហសៃ (genetic testing) 

$0 
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អ្តែប្របោជន៍កាយសមបទ 

អ្រថរបសយាជៃ៍កាយសមបទរមួមាៃសមាជិកសុខភាព្ 

ៃិងកណៃៃងហារ់រាែណដ្េមាៃអ្នកតាមោៃសកមមភាព្។ 

$0 

 
កមម វធិ្ីអ្រ់រំសុែភាព និងសុែមាលភាព 

គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរគប់រគងជាំងឺ 

ៃិងកមម វធីិ្សុខភាព្ សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំពី្ជាំងឺ 

ៃិងកដ ីារមភអ្ាំពី្សុខភាព្។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់កមម វធីិ្អ្ប់រំជារកមុ 

ៃិងឯករតជៃរមួមាៃ សសវាកមមព្ាាេអាហារបូរថមភ ៃិង

កមម វធីិ្រគប់រគងទមៃៃ់សៅសព្េការអ្បរំ់ររូវាៃសធ្វ ើសឡើងសោយអ្ន

កជាំនញណផ្នកចាំែីអាហារណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ ។ 

ជាំងឺរុ ាំនរ៉ាដូ្ចជាជាំងឺហឺរ ទឹកសនមណផ្អម ៃិងជាំងឺសទ េះសួររុ ាំនរ៉ា 

(chronic obstructive pulmonary, COPD ) អាច 

ៃឹងពិ្ាករគប់រគង។ 

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការសធ្វ ើសរសត ព្ិសសស 

ៃិងឱសងសដ្ើមបីជួយរគប់រគងជាំងឺរបស់អ្នកឱយៃឹងៃរ 

ៃិងសធ្វ ើឱយអ្នកមាៃសុខភាព្េអផ្ងណដ្រ។ 

$0 

 អ្តែប្របោជន៍ថ្នអាហារ ដ្ល់សុែភាពលអ  និងសារធាតុច្បិញ្ា ឹម 

ការរ៉ា ប់រងរមួមាៃអាហារផ្ដេ់សុខភាព្ 

ៃិងប័ែណ សៃស ាំរាក់ណដ្េមាៃទឹករាក់ $25 

កន ុងមួយណខណដ្េអាចសរបើ សដ្ើមបីទិញ

សរគឿងបរសិភាគណដ្េផ្ដេ់សុខភាព្េអ  ៃិងមាៃសារធារុចិញ្ច ឹម។ 

$0 
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បសវាកមមបធ្ា ើបតសតការសាដ រ់សំបឡង 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយសេើការសាដ ប់សាំសឡងជារបចាាំ 

រមួទាំងសរសតសាត ប់សាំសឡង ៃិង

សរសត រកទរេាំៃឹងណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក។ 

ការសធ្វ ើសរសតទ ាំងសៃេះផ្ដេ់ដ្ាំែឹងរាប់អ្នកថាសរើអ្នកររវូការការព្ា

ាេណផ្នកសវជជសា្សត ឬសទ។ 

ការសធ្វ ើសរសតទ ាំងសនេះររវូាៃធានរ៉ា ប់រងជាការណងទាំសរមាប់អ្ន

កជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

សៅសព្េអ្នកទទួេាៃការសធ្វ ើសរសតទាំងសនេះព្ីរគូសព្ទយ 

សព្ទយជាំនញខាងសសារទសសៃស៍ (audiologist) 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃេកខែសមបរិត រគប់រាៃ់សផ្សងសទៀរ។ 

គសរមាងសៃេះក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើឧបករែ៍ជាំៃួយការសាត ប់ 

ៃិងវាយរនមៃសរមាប់ការបាំពាក់ឧបករែ៍ជាំៃួយការសាត ប់

សរៀងរេ់បីឆ្ន ាំមតង។  

$0 

 
ការពិនិតយរកបមើលបមបរាគបអ្ែស៍ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយរកសមើេសមសរគសអ្ដ្ស៍ 

ៃិងការសធ្វ ើសរសដ សមសរគសអ្ដ្ស៍។ 

គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរគប់រគងករែីសវជជសា្សតសរមាប់

អ្នកផ្ទ ុកសមសរគសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស ៍ៃិង

សសវារគប់រគងសសវាណងទាំមិៃណមៃសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកផ្ទ ុកសមសរ

គសអ្ដ្ស៍/ជាំងឺសអ្ដ្ស ៍ឬអ្នកណដ្េមាៃ

ហាៃិន័យ ៃ្ងសមសរគសអ្ដ្ស៍។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការព្ិៃិរយមដង (1) 

សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ (12) ណខប៉ោុសណាណ េះ។ 

ការពិ្ៃិរយបណៃថមររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃ

នផ្ទសពាេះ។ 

$0 
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បសវាកមមន្ងទតំាម ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួដូ្ចជា 

ជាំៃួយសរមាប់ការសសៃ ៀកសសមៃៀកបាំពាក់ ៃិងអាហារ 

ៃិងសសវាកមមតាមផ្ទេះ 

អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមន្ងទតំាម ា្េះ*(ត) 

ដូ្ចជា សសវាសាកគក់ ៃិងសសវាសដ្ើរទិញអី្វា៉ា ៃ់ជាសដ្ើម។ 

សសវាកមមណងទាំតាមផ្ទេះមិៃរប់បញ្ច េូការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  

(respite care) ឬការណងទាំសព្េនងៃសឡើយ។  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃរ

យសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ទីភាន ក់្រការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ* 

មុៃសព្េអ្នកអាចទទួេាៃសសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

អ្នកផ្តេ់សសវាររវូណរជូៃដ្ាំែឹងរាប់ថាអ្នកររូវការសសវាទាំងសៃេះ 

សហើយសសវាទាំងសៃេះររវូណរផ្តេ់សោយទីភាន ក់ងារការណងទាំសុខភាព្

តាមផ្ទេះ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការណងទាំណដ្េមាៃជាំនញសរមាប់មៃុសសចាស់ជរសព្ញសមា៉ោ ង 

សរៅសមា៉ោ ង ឬបសណាដ េះអាសៃន  

អ្នកជាំៃួយការណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃអាជាញ ប័ែណ  

ៃិងសសវាកមមជាំៃួយសុខភាព្តាមផ្ទេះ  

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational theray) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជួបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ

មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ង សរមាប់

ការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ (occupational theray)។ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជួបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ

មិៃសរមាកសព្ទយសរុប 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេ

សោយចេន។ 

o គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជួបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុប 24 

ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេការៃិយាយ។ 

 សសវាសវជជសា្សត  ៃិងសងគម 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 75 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការពោាលបាយចាក់រញ្ច ូលវតថ ុរាវបៅ ា្េះ (Home infusion therapy) 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេសោយចាក់បញ្ច េូវរថ ុរវសៅ

ផ្ទេះ (Home infusion therapy) ណដ្េររូវាៃកាំែរ់ថាជាឱសង 

ឬសារធារុជីវសា្សត ណដ្េររវូាៃចាក់បញ្ច េូសៅកន ុងសរនសណវ៉ាៃ 

ឬចាក់ចូេសរកាមណសបក ៃិងផ្តេ់ជូៃអ្នកសៅតាមផ្ទេះ។ 

សយើងររូវការសមាភ រខាងសរកាមសៃេះជាចាាំាច់ 

សដ្ើមបីអ្ៃុវរតការព្ាាេសោយចាក់បញ្ច េូវរថ ុរវសៅផ្ទេះ (Home 

infusion therapy)៖ 
អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការពោាលបាយចាក់រញ្ច ូលវតថ ុរាវបៅ ា្េះ (Home infusion therapy) 
ត) 

 ថាន ាំ ឬសារធារុជីវសា្សត ដូ្ចជាឱសងរបឆ្ាំង វ ើរុស (antiviral) 

ឬ immune globulin 

 បរកិាខ រដូ្ចជាឧបករែ៍បូម ៃិង 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ដូ្ចជាបាំព្ង់ ឬបាំព្ង់បូម។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសេើសសវាកមមព្ាាេសោយចាក់បញ្ច ូ

េវរថ ុរវសៅផ្ទេះ (Home infusion therapy) ណដ្េរមួមាៃជាអាទិ៍៖ 

 សសវាកមមេកខែៈអាជីព្រមួមាៃ 

សសវាកមមណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ររវូាៃផ្តេ់ជូៃ

រសបតាមគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

 ការបែត ុ េះបណាត េៃិងការអ្ប់រំរបស់សមាជិកមិៃររូវាៃរប់

បញ្ច េូកន ុងអ្រថរបសយាជៃ៍ DME សទ 

 ការព្ិៃិរយតាមោៃព្ីចមាៃ យ ៃិង 

 សសវាកមមព្ិៃិរយតាមោៃសរមាប់ការផ្តេ់ការព្ាាេសោយ

ចាក់បញ្ច េូវរថ ុរវសៅផ្ទេះ ៃិងឱសងចាក់តាមផ្ទេះ

ផ្គរ់ផ្គង់សោយអ្នកផ្ដេ់សសវាការព្ាាេសោយចាក់បញ្ច េូវរថ ុ

រវសៅផ្ទេះណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 76 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំពី្កមម វធីិ្ណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុ

ងសរកាយណាមួយណដ្េទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ី Medicare។ 

អ្នកមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុង

សរកាយ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជសា្សត

ណផ្នកណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ

របស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នកមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

(terminal prognosis)។ 

សៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

សហើយរំពឹ្ងថាអ្នកៃឹងមាៃជីវរិរស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមួយណខ 

ឬរិចជាងសៃេះ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នក

អាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃដូ្ចខាងសរកាមខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំពុ្ងទទួ

េាៃសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ៖  

 ឱសងសដ្ើមបីព្ាាេសរគសញ្ជា  ៃិងការឈឺចាប់ 

 ការណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  (respite care) សព្េខៃ ី 

 ការណងទាំតាមផ្ទេះ 

បសវាកមមន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

និងបសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A 

ឬ B ប្តវូានរង់ថ្ងែច្បំណាយបាយ Medicare។ 

អ្តែប្របោជន៍បៅរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F នៃជាំពូ្កសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

សប្មារ់បសវាកមមន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY 

រ ុន្នតមិនប្តវូានរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B បទ៖  

 Neighborhood INTEGRITY 

ៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរបស់គ

សរមាង ណដ្េមិៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part A 

ឬ B។ គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 

មិៃថាសសវាកមមទាំងសនេះទក់ទង

ៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal 

prognosis) ឬអ្រ់សនេះសទ។ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ី

សរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សរមាប់ឱសងណដ្េអាចររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយអ្រថរបសយាជៃ៍ 

Medicare Part D របស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
 

ឱសងណដ្េមិៃណដ្េររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយទាំងគសរមាងណងទាំដ្ាំ

ណាក់កាេចុងសរកាយ ៃិង

គសរមាងរបស់សយើងសៅសព្េដូ្ចសាន ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកររវូការ

ការណងទាំមិៃណមៃជាដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

អ្នកគួរណរសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់អ្នករគប់រគងការណងទាំរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

ការណងទាំមិៃណមៃជាដ្ាំែកាេកាេចុងសរកាយ 

គឺជាការណងទាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

(terminal prognosis) របស់អ្នកសទ។ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅណផ្នកសសវាសមាជិកតាមសេខ 1-844-812-

6896 ព្ីនងៃចៃទ  – សុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 

នងៃររង់សៅងៃសៅរ៍។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការចាក់ថាន រំ ក្ រ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 វា៉ា ក់សាាំងជាំងឺរលាកលាកសួរ (Pneumonia vaccine) 

 ការចាក់ថាន ាំបងាយ រជាំងឺផ្លត សាយមតងកន ុងរដូ្វផ្លត សាយៃីមួយៗសៅរដូ្វ
សៃ ឹកសឈើរជេុះ ៃិងរដូ្វរងារ 
សោយមាៃការចាក់ថាន ាំបងាយ រជាំងឺផ្លត សាយបណៃថម 
របសិៃសបើចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 ទទួេាៃវា៉ា ក់សាាំងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B (Hepatitis B 

vaccine) របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យខពស់ 

ឬមធ្យមរបឈមៃឹងការ ៃ្ងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B (Hepatitis 

B vaccine) 

 វា៉ា ក់សាាំងកូវ ើដ្ COVID-19 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

 

ការចាក់ថាន រំ ក្ រ (ត) 

 ទទួេាៃវា៉ា ក់សាាំងសផ្សងសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមាៃហាៃិន័យ 

សហើយហាៃិន័យសៃេះររឹមររវូតាមវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង 

Medicare Part B ឬ Rhode Island Medicaid 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់វា៉ា ក់សាាំងសផ្សងសទៀរណដ្េររវូៃឹងវធិា

ៃធានរ៉ា ប់រងរបស់ Rhode Island Medicaid ឬ Medicare Part 

D។ សូមអាៃជាំពូ្កទី 6 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
សមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់រញ្ញា បនម ឬជុេះបាយមិនែឹងែល នួ 

(Incontinence supplies)* 
គសរមាងសៃេះៃឹងបង់នងៃសរមាប់សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ដូ្ចជា៖ 

 សខាទឹកសនម 

 ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសៅសព្េបរមិាែមាៃ

ចសនៃ េះរវាងមួយរយសៅសិបបី (193) ៃិងបីរយ (300) 

កន ុងមួយណខ។ 

 កាំែរ់ររឹមចាំៃួៃបីរយ (300) កន ុងមួយណខ។ 

 បៃទេះរកាេរទប់ 

 ររវូាៃោក់ករមិរររឹមមួយរយហាសិប (150) បៃទេះ 

រកាេរទប់ណដ្េអាចសាេះសចាេាៃកន ុងមួយណខ។ 

 សខារទនប់រសូបទឹកសនម 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
បសវាកមមគបំ្ទតាម ា្េះ (In-Home Support Services) 

ការរ៉ា ប់រងរមួមាៃរហូរដ្េ់ 120 

សមា៉ោ ងកន ុងមួយឆ្ន ាំសរមាប់ការណងទាំកាំដ្សដ្ើមបីជួយ

ជាមួយកិចចការរបចាាំនងៃ។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 80 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើការណងទាំពី្មៃទ ីរសព្ទយសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមា

កកន ុងមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ*(ត) 

 

 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ (ឬបៃទប់ឯកជៃ របសិៃសបើចាាំាច់

សរមាប់ណផ្នកសវជជសា្សត ) 

 មហ បូអាហារ រមួទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

 សសវាកមមណងទាំមៃុសសចាស់ជរជារបចាាំ 

 ការចាំណាយសេើណផ្នកណងទាំពិ្សសសដូ្ចជាការណងទាំអ្នកជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

(intensive care) ឬណផ្នកណងទាំជាំងឺសបេះដូ្ងធ្ៃៃ់ធ្ៃរ (coronary 

care units) 

 ឱសង ៃិងការសរបើរាស់ឱសង 

 ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ 

ៃិងការសធ្វ ើសរសដ រកសរគវៃិិចឆ ័យសផ្សងសទៀរ 

 សសវាកាាំរសម ីអ្ុិច 

ៃិងសសវាកមម វទិយុ សា្សត សផ្សងសទៀររមួមាៃទាំងសមាភ រ 

ៃិងសសវាកមមបសចចកសទសផ្ងណដ្រ 

 សមាភ រផ្គរ់ផ្គង់ណផ្នកវេះការ់ ៃិងណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េចាាំាច់ 

 សមាភ រសរបើរាស់ ដូ្ចជារសទេះរុញ 

 សសវាកមមបៃទប់វេះការ់ ៃិងបៃទប់សស្ងាគ េះសរកាយការវេះការ់ 

(recovery room) 

 ការព្ាាេសោយចេន សោយការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេសោយការៃិយាយ 

 សសវាកមមសរមាកព្ាាេអ្នកជាំងឺសរបើរាស់សារធារុសញៀៃសៅម

ៃទ ីរសព្ទយ 

 ្ម រមួមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង  

o គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់្ម (whole blood) 

សកាសិការកហម (packed red cell) 

ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរនៃ្ម។ 

 

$0 

អ្នកររូវណរទទួេា

ៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គ

សរមាង 

សដ្ើមបីបៃតទទួេាៃ

ការណងទាំសរមាប់ការ

សរមាកសៅកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយសរៅបណាត ញ 

បនទ ប់ព្ីករែីអាស

ៃនរបស់អ្នកាៃេអ រប

សសើរសឡើងវញិសហើយ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
 សសវាកមមរគូសព្ទយ 

 ការបត រូសរ ើរងគរមួមាៃ រសទប់ណកវណននក (cornea) ររមងសនម 

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

(heart) សងៃើម (liver) សួរ (lung) សបេះដូ្ង/សួរ (heart/lung) 

ខួរ អ្ ឹង (bone marrorw) សកាសិកាសដ្ើម (stem cells) 

ៃិងសពាេះសវៀៃ/សរគឿងសពាេះសវៀៃ (intestinal/multivisceral)។ 

ការបត រូសរ ើរងគរបសនទសផ្សងៗសទៀរអាចររវូាៃធានរ៉ា ប់រងផ្ង

ណដ្រ។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

 

 
ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ (*រនត) 

របសិៃសបើអ្នកររវូការការបត រូសរ ើរងគ មជឈមែឌ េបត រូសរ ើរងគណដ្េ

អ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសេើករែីរបស់អ្នក 

សហើយសសរមចចិរតថាសរើអ្នកស័កដ ិសមជាសបកខជៃសរមាប់ការបត រូ

សរ ើរងគឬអ្រ់។ អ្នកផ្តេ់សសវាបត រូសរ ើរងគអាចសថ ិរសៅកន ុងមូេោឋ ៃ 

ឬសរៅរាំបៃ់សសវាកមម។ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាបត រូសរ ើរងគកន ុងមូេោឋ ៃមាៃ្ៃទ ៈកន ុងការទ

ទួេយកអ្រតារនមៃរបស់ Medicare សនេះអ្នកអាចទទួេាៃសសវា

កមមបត រូសរ ើរងគរបស់អ្នកសៅមូេោឋ ៃ ឬសៅខាងសរៅគាំរណូងទាំ

សរមាប់សហគមៃ៍របស់អ្នក។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ការន្ងទពីំមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ*(ត)  

របសិៃសបើ Neighborhood INTEGRITY 

ផ្ដេ់សសវាកមមបត រូសរ ើរងគសៅទីតាាំងឆ្ៃ យណដ្េសថ ិរសៅសរៅ

រាំបៃ់សសវាកមម 

សហើយអ្នកសសរមចចិរតទទួេការបត រូសរ ើរងគសៅទីសនេះ 

សយើងៃឹងសរៀបចាំ ឬបង់នងៃផ្ទេះសាំណាក់ ៃិងនងៃសធ្វ ើដ្ាំសែើរសរមាប់អ្នក 

ៃិងមៃុសសមាន ក់សទៀរ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 

 
ការន្ងទសុំែភាព ល្ វូច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ* 

 គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្ផ្ល វូចិរតណដ្េ

ររវូការការសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 
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បសវាកមម និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមអ្ប់រំអ្ាំពី្ជាំងឺររមងសនម 

សដ្ើមបីបសរងៀៃអ្ាំពី្ការណងទាំររមងសនម ៃិងជួយសមាជិក

ឱយសធ្វ ើការសសរមចចិរតាៃេអអ្ាំពី្ការណងទាំរបស់ពួ្កសគ។ 

អ្នកររូវណរមាៃជាំងឺររមងសនមរុាំនរ៉ាដ្ាំណាក់កាេទី IV 

សហើយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររូវណរបញ្ជ ៃូអ្នកបៃត។ 

គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងរហូរដ្េ់រាាំមួយវគគ សេើសសវាកមមអ្ប់រំ

អ្ាំពី្ជាំងឺររមងសនម។ 

 ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis) 

សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ណដ្េរមួមាៃទាំងការព្ាាេ

សោយការលាង្មសៅសព្េណដ្េសថ ិរសៅសរៅរាំបៃ់សសវាជាប

សណាត េះអាសៃន  ដូ្ចាៃព្ៃយេ់កន ុងជាំពូ្កទី 3។ 

 ការព្ាាេសោយការលាង្ម (dialysis) 

របសិៃសបើអ្នកររវូាៃបញ្ជ ៃូចូេមៃទ ីរសព្ទយ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការណងទាំព្ិសសស 

 ការបែត ុ េះបណាត េសដ ីព្ីការលាង្ម (dialysis) 

សោយខល ៃួឯងរមួទាំងការបែត ុ េះបណាត េសរមាប់អ្នក 

ៃិងអ្នកណដ្េជួយអ្នកកន ុងការព្ាាេសោយការលាង្មសៅ

ផ្ទេះ 

 បរកិាខ រ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់សរមាប់ការលាង្ម (dialysis) 

តាមផ្ទេះ 

 សសវាកមមរទរទង់ដ្េ់សគហោឋ ៃមួយចាំៃួៃដូ្ចជាការចុេះសៅពិ្ៃិ

រយចាាំាច់សោយអ្នកជាំនញលាង្មណដ្េទទួេាៃការប

ែដ ុ េះបណាដ េ សដ្ើមបីព្ិៃិរយសេើការលាង្មសៅផ្ទេះរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីជួយសព្េមាៃអាសៃន  

ៃិងសដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេឧបករែ៍លាង្ម ៃិងការផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

បសវាកមម និងសមាា រ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ជំងឺតប្មងបនម (ត) 

អ្រថរបសយាជៃ៍ឱសង Medicare PART B របស់អ្នក 

ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ឱសងមួយចាំៃួៃសរមាប់ការលាង្ម។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃ សូមសយាងសៅកាៃ់ 

“ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare PART B” 

សៅកន ុងតារងសៃេះ។ 

$0 
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ការពិនិតយរកបមើលជំងឺមហារ ើកសួត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរកពិ្ៃិរយជាំងឺមហារ ើកសួរសរៀងរេ់ 

12 ណខមដង របសិៃសបើអ្នក៖ 

 មាៃអាយុ 55-77 ឆ្ន ាំ និង 

 មាៃការពិ្សរាេះសយាបេ់ 

ៃិងមាៃការជួបពិ្ៃិរយសដ្ើមបីសសរមចចិរតរមួាន ជាមួយសវជជបែឌ ិ

ររបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ 

និង  

 ាៃជក់ារ ើយា៉ោ ងសហាចណាស់មួយ (1) 

កញ្ចប់កន ុងមួយនងៃកន ុងរយៈសព្េ 30 ឆ្ន ាំ សោយមិៃមាៃសញ្ជា ែ 

ឬសរគសញ្ជា មហារ ើកសួរ ឬកាំព្ុងជក់កន ុងសព្េបចច ុបបៃន  

ឬឈប់ជក់ារ ើកន ុងរយៈសព្េ 15 ឆ្ន ាំ ចុងសរកាយ។ 

បនទ ប់ព្ីការព្ិៃិរយរកសមើេសេើកដ្ាំបូង 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការពិ្ៃិរយរកសមើេសផ្សងសទៀរជាសរៀងរ

េ់ឆ្ន ាំ

សោយមាៃបទបញ្ជជ ជាលាយេកខែ៍អ្កសរពី្សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ 

$0 

 អាហារ 

គសរមាងៃឹង

បង់នងៃអាហារដ្ឹកដ្េ់ផ្ទេះបនទ ប់ពី្អ្នកជាំងឺសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយ 

ឬការវេះការ់។ អ្រថរបសយាជៃ៍សៃេះរ៉ា ប់រងសេើអាហាររយៈសព្េដ្ប់បួៃ 

(14) នងៃសរមាប់រយៈសព្េព្ីរ (2) សាដ ហ៍ ៃិងមាៃកាំែរ់ពី្រដ្ងគរ់ 

(2) កន ុងមួយឆ្ន ាំសរមាប់អាហារសរុបចាំៃួៃនមភរាាំបី (28) 

អាហារណដ្េាៃរ៉ា ប់រង។ 

$0 

 
កមម វធីិ្បងាយ រជាំងឺទឹកសនមណផ្អមរបស់ Program (Medicare Diabetes 

Prevention Program,MDPP) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមម MDPP។ MDPP ររវូាៃ

បសងយ ើរសឡើង សដ្ើមបីជួយអ្នកបសងយ ើៃឥរយិាបងណដ្េមាៃសុខភាព្

េអ ។ វាផ្តេ់ជាការបែត ុ េះបណាត េជាក់ណសត ងសៅកន ុង៖ 

 ការផ្លៃ ស់បត រូរបបអាហាររយៈសព្េណវង និង 

 បសងយ ើៃសកមមភាព្រងកាយ និង 

  វធីិ្រកទការសរមកទមៃៃ់ ៃិងរសបៀបរស់សៅណដ្េមាៃសុខភាព្េអ ។  

$0 
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 ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  Medicare Part B 

ឱសងទាំងសៃេះររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសរកាម Part B របស់ 

Medicare។ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ឱសង

ដូ្ចខាងសរកាម៖  

 ជាទូសៅ ឱសងណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើខល ៃួឯងាៃ ររវូការ

ចាក់ ឬចាក់បញ្ច េូកន ុងសព្េអ្នកកាំព្ុងទទួេាៃការព្ាាេ

ព្ីសវជជបែឌ ិរ អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌ េ

សសវាកមមវេះការ់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់។  

 ឱសងណដ្េអ្នកទទួេសោយសរបើបរកិាខ រសវជជសា្សត ណដ្េសរបើាៃ

យូរ (ដូ្ចជាមា៉ោ សុីៃ ព្ ុង) ណដ្េររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយគសរមាង 

 សារធារុសធ្វ ើឱយ្មកក (clotting factor) ណដ្េអ្នកររវូសធ្វ ើការ

ចាក់ថាន ាំសោយខល ៃួឯង របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺ្មកក 

(hemophilia) 

 ឱសងរបឆ្ាំងរបព្័ៃធភាព្សុាាំ (Immunosuppressive drugs) 

របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះស ម្ េះចូេកន ុង Medicare Part A 

សៅសព្េទទួេការបត រូសរ ើរងគ 

 ឱសងព្ាាេជាំងឺព្ុក អ្ ឺង (Osteoporosis drugs) 

ណដ្េររវូចាក់បញ្ច េូ។ 

ឱសងទាំងសៃេះររវូាៃបង់នងៃសរមាប់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមិៃ

អាចសចញព្ីផ្ទេះាៃ មាៃបញ្ជា ាក់ អ្ ឹងណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវា

បញ្ជជ ក់ថាទក់ទងៃឹងជាំងឺពុ្ក អ្ ឹងសរកាយសព្េអ្ស់រដូ្វ 

សហើយមិៃអាចចាក់ថាន ាំសោយខល ៃួឯងាៃ 

 អ្ង់ទីណហសៃ (antigen) 

 ឱសងរបឆ្ាំងមហារ ើកណដ្េររវូសេប (oral anti-cancer drugs) 

ៃិងឱសងរបឆ្ាំងៃឹងការចសងាអ រ (anti-nausea drugs) 

ជាក់លាក់ មួយចាំៃួៃ 

 ឱសងមួយចាំៃួៃសរមាប់ការលាងការលាង្ម (dialysis) 

សៅផ្ទេះរមួាៃ heparin, ថាន ាំបៃទប heparin (antidote for 

heparin) (សៅសព្េមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ) ថាន ាំសព ឹក

សោយលាបសេើណសបក (topical anesthetics) ៃិងឱសងសភាញ ច

ការបសងយ ើរ្មរកហម (erythropoiesis-stimulating agents) 

(ដូ្ចជា Epogen, Pocrit, Epoetin Alfa, Aranesp ឬ 

Darbepoetin Alfa) 

 IV immune globulin សរមាប់ ការព្ាាេសៅផ្ទេះសេើជាំងឺ

របព្័ៃធភាព្សុាាំចុេះសខទយ (immune deficiency diseases ) 
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រាំែភាជ ប់ខាងសរកាមៃឹងនាំអ្នកសៅកាៃ់បញ្ជ ីឱស  Part B 
ណដ្េសថ ិរសរកាមការព្ាាេជាជាំហាៃៗ៖www.nhpri.org/medicare-
medicaid/pharmacy-benefits/2021-pharmacy-benefits/ 

 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ឱសងតាមបវជញ្ញជ  Medicare Part B  (ត) 

សយើងក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើវា៉ា ក់សាាំងមួយចាំៃួៃណដ្េសថ ិរសៅសរកាមអ្

រថរបសយាជៃ៍នៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part B ៃិង 

Part D ផ្ងណដ្រ។ 

ជាំពូ្កទី 5 

ព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍របស់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

វាព្ៃយេ់អ្ាំពី្វធិាៃណដ្េអ្នកររវូណរអ្ៃុវរតតាម សដ្ើមបីឱយសវជជបញ្ជជ

ទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

ជាំពូ្កទី 6 ព្ៃយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់នងៃចាំសពាេះឱសងតាម

សវជជបញ្ជជ សរមាបអ់្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយតាមរយៈ

គសរមាងរបស់សយើង។ 

*ការអ្ៃុញ្ជា រអាចអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសវាកមមមួយចាំៃួៃសៅកន ុងរបសនទ

សៃេះ រមួមាៃជាអាទិ៍ ឱសងណដ្េផ្ដេ់សោយអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េររវូ

ាៃសចញសវជជបញ្ជជ កន ុងការព្ាាេជាំងឺមហារ ើក របព្័ៃធភាព្សុាាំចុេះ

សខទយ (immune deficiency disorder) ជាំងឺករម ជាំងឺរបព័្ៃធ របសាទ 

ៃិងសាច់ដ្ុាំ (neuromuscular disorder) ជាំងឺហឺរ ជាំងឺរលាកសនៃ ក់

អ្ ឹង (osteoarthristis) ៃិងជាំងឺព្ុក អ្ ឹង (osteoporosis)។  

**អាចៃឹងររមូវឱយមាៃការព្ាាេជាជាំហាៃៗ 

សរមាប់របសនទឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Part B ដូ្ចខាងសរកាម៖  

 សារធារុសធ្វ ើឱយ្មកក (Hemophilia Clotting factors)  

 ជាំងឺសវ ័យសុាាំ/រលាករាំនរ៉ា (autoimmune/Chronic Inflammatory 

disease) 

 ការសិកទអ្ាំព្ីការបងាយ រៃិងព្ាាេមហារ ើក (oncology)  

របឆ្ាំងៃឹងសារធារុនាំឱយកអ រួ (anti-emtics)  

 របឆ្ាំងៃឹងជាំងឺរលាកសនៃ ក់ (anti-gout)  

 កល បូ ុយេីៃរបព្័ៃធសុាាំ (Immune Globuline) សុាាំ ((IVIG ៃិង 

SCIG) 

  IVIG  
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 សារធារុ  MS  

 ជាំងឺសរ៉ាទីៃ  

 អ្ង់ទីករម៉ោូ ែូកល ែូេ (Monoclonal antibodies)  

 កតាត ជរមញុរកមុសាេិកាសណដ្េមាៃភាព្សកមមរយៈសព្េយូរ 

(acting colony stimulating factors)  

 កតាត ជរមញុរកមុសាេិកាសណដ្េមាៃភាព្សកមមរយៈសព្េខៃ ី 

(short acting colony stimulating factors )  

 

 ការព្ាាេផ្លៃ ស់បដ រូអ្ង់សុីម (Enzyme Replacement Therapy)  

 អាសុីរអ្ុីយា៉ោ េុយរ៉ាៃូិក (Hyaluronic acids)  

 របឆ្ាំងៃឹងជាំងឺហឺរ (Anti-Asthmatic) 

 អ្ង់ទីករម៉ោូ ែូកល ែូេ (Monoclonal antibodies) 

 
អ្តែប្របោជន៍បនេះមានរនតបៅទំព័ររនា រ់ 

ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ររស់ Medicare Part B (រនត) 

 ឱសងអ្ង់ដូ្រគីៃ ៃិងសមតាប៉ោូេីស (endocrine and 

metabolic agents) 

 អ្ង់រដ្ណូហសៃ (androgens) 

 អ្ង់សុីម bacterial collagenase enzyme 

 ជាំងឺសវ ិរសាច់ដ្ុាំ Duchene (Duchene muscular dystrophy) 

 ឱសងរបឆ្ាំងៃឹងផ្សិរណដ្េទក់ទងៃឹង Imidazole 

 អ្័រម៉ោូៃរកសព្ញខួរកាេ (corticotropin) 

 សហើមខល ៃួ (hereditary angioedema, HAE) 

 ឱសង systemic lupus erythematosus agents 

 អ្ងគទីកររបូសរអីុ្ៃម៉ោូ ែូកល ែូេណដ្េព្ាាេសរគៃិង

បងាយ រសមសរគសោយេកខែៈអ្សកមម (passive immunizing 

and treatment agents monoclonal antibodies) 

 ជាំងឺសរនសរបសាទសាច់ដ្ុាំទក់ទងៃឹងជាំងឺ amyloidosis 

 ឱសង ALS 

 ជាំងឺេូរលាស់នដ្សជើងៃិងថាគ មយឺរ (acromegaly) 

 សរគសញ្ជា តាមកាេសវលាណដ្េទក់ទងៃឹងជាំងឺរគីយ៉ោូ ពី្ៃរ ើៃ 

(cryopirin-associated periodic syndromes) 
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 ការព្ាាេជាំងឺឈឺកាេរបកាាំង 

 ជាំងឺធាៃ ក់ទឹកចិរត/PDD 

 ជាំងឺសាច់ដ្ុាំ អ្ ឹងខនង (spinal muscular atrophy,(SMA)) 

 ឱសងសរ ើរងគ NOC 

 សមាព ធ្សរនស្មសួរសឡើង (pulmonary arterial 

hypertension, (PAH)) 

 សារធារុរំសញច erythropoiesis (erythropoiesis 

stimulating agents, (ESA)) 

 ជារិព្ុេ hematology ៃិង botulinum 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 
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 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ ឬបៃទប់ឯកជៃ 

របសិៃសបើមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត   

 មហ បូអាហារ រមួទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

 សសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រ វជិាជ វ ើវៈ (Physical 

therapy) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

 ឱសងណដ្េអ្នកទទួេាៃជាណផ្នកមួយនៃគសរមាងណងទាំរបស់អ្នក 

រមួមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកន ុងខល ៃួរសាប់ដូ្ចជា 

កតាត កក្មជាសដ្ើម 

 ្ម រមួមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង 

o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់ 
្មរកហមសុទធ ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំងអ្ស់នៃ្ម 
រមួទាំងការរកទទុក 
ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្តើមពី្ផ្លញដ្ាំបូង។ 

 ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភ រៈសវជជសា្សត  

ៃិងសមាភ រៈវេះការ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ 

 ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចា

ស់ជរ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច 

ៃិងសសវាងរសោយវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សោយកណៃៃង

ណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 សសវាកមមរគូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា 

 

$0 

របសិៃសបើអ្នកទទួេ

ាៃការណងទាំសរមា

ប់មៃុសសចាស់ជរ 

អ្នករបណហេជាររវូចាំ

ណាយណផ្នកមួយ

ចាំៃួៃ

នៃនងៃសសវាកមមរបស់

អ្នក។ សគសៅថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំ

ណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករា

ក់ររវូាៃកាំែរ់សោ

យ Rhode Island 

Medicaid។ 
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យសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

ជាធ្មមតា 
អ្នកៃឹងទទួេាៃការណងទាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃងននកន ុងបណាត ញ។ 
សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ 
អ្នករបណហេជាអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងសរមាកព្ាាេ
ណដ្េមិៃមាៃសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។ 
អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងខាងសរកាម 
របសិៃសបើកណៃៃងទាំងសនេះទទួេយកការទូទរ់
កន ុងចាំៃួៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖ 
 

 មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ 

ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូេៃិវរតៃ៍ណដ្េររវូបៃតការណងទាំ 

ណដ្េអ្នកាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េអ្នកាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

(ដ្របកណៃៃងសនេះផ្តេ់ការណងទាំសោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចា

ស់) 

 កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ របស់អ្នករស់សៅសព្េ

អ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

 

 
អ្តែប្របោជន៍អាហាររូតែមា/រររអាហារ  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេ 

ៃិងរបឹកទណផ្នកអាហារបូរថមភសវជជសា្សត ណដ្េផ្តេ់សោយអ្នកជាំនញ

ខាងចាំែីអាហារណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជា រ 

សដ្ើមបីជួយអ្នកកន ុងការរគប់រគងសាថ ៃភាព្រុាំនរ៉ា 

ឬបញ្ជា សវជជសា្សត ដូ្ចជា ទឹកសនមណផ្អម ជាំងឺសេើស្ម ធារ ់

ឬមហារ ើកជាសដ្ើម។ គសរមាងក៏ៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេ 

ៃិងការរបឹកទណផ្នកអាហាររបូរថមភសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ 

របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសរបើថាន ាំណដ្េអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សមរថភាព្រង

កាយរបស់អ្នក កន ុងការរសូបយកសារធារុចិញ្ច ឹម 

ឬការរំលាយអាហាររបស់អ្នក។  

$0 
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ការពិនិតយ និងពោាលជំងឺធាត់បែើមបីសប្មកទមៃន់ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការរបឹកទ 

សដ្ើមបីជួយអ្នកសរមកទមៃៃ់។ 

អ្នកររូវណរទទួេាៃការរបឹកទសៅកន ុងកណៃៃងណងទាំបឋម។ 

តាមវធីិ្សៃេះ 

វាអាចរគប់រគងសៅាៃសោយគសរមាងការពារសព្ញសេញរបស់អ្ន

ក។ ពិ្ភាកទជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

សសវាកមមសៃេះររវូាៃកាំែរ់ររឹមនមភព្ីរ (22) ដ្ង សរៀងរេ់ដ្ប់ព្ីរ 

(12) ណខ។ 

$0 

 

 
បសវាកមមកមម វធិ្ីពោាលការបប្រើថាន  ំOpioid (OTP)  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម 

សដ្ើមបីព្ាាេវបិរត ិសោយការសរបើរាស់ថាន ាំ opioid (OUD)៖ 

 

 សកមមភាព្ចុេះស ម្ េះ 

 ការវាយរនមៃតាមរយៈសព្េកាំែរ់ 

 ថាន ាំណដ្េររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រសោយរដ្ឋាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង 

(Food and Drug Administration,FDA) សហើយ របសិៃសបើអាច 

ៃឹងមាៃការរគប់រគង ៃិងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវឱសងទាំងសៃេះ 

 ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

 ការព្ាាេជាេកខែៈបុគគេ ៃិងជារកមុ 

 ការសធ្វ ើសរសត រកសមើេសារធារុគីមី 

ឬសារធារុសញៀៃសៅកន ុងខល ៃួរបស់អ្នក (ការសធ្វ ើសរសដជារិព្ុេ)  

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 91 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការបធ្ា ើបតសត បរាគវនិិច្បឆ ័យអ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ 

រមួទងំបសវាកមម និងសមាា រៈ ា្ត់ ា្ង់សប្មារ់ការពោាល* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការងរកាាំរសម ីអ្ុិច 

 ការព្ាាេសោយកាាំរសម ី វទិយុ សកមម (រ៉ា ដ្យូ ម ៃិងអីុ្សូរូប) 

ណដ្េរមួមាៃវរថ ុធារុ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់បសចចកសទសផ្ងណដ្រ 

 សមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់វេះការ់ ដូ្ចជាសសមៃៀកបាំពាក់ 

 សរគឿងអ្ប ប៉ោង់សឺម៉ោង់ 

ៃិងឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េសរបើសរមាប់ការាក់ អ្ ឹង 

ៃិងភាៃ រ់ អ្ ឹង 

 ការសធ្វ ើសរសត មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ 

 ្ម ការរកទទុក្ម ៃិងការរគប់រគង្ម  

 ការសធ្វ ើសរសត សរគវៃិិចឆ ័យសផ្សងៗសទៀរសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

 ការសធ្វ ើសរសត ណហសៃមិៃររូវាៃសរបើសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យអ្ន

កមាៃនផ្ទសពាេះសទ  

o ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ  

 ការព្ាាេ T-cell (CAR-T)  

o ររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ  

 ការសធ្វ ើសរសដ  IgE (សរគរបរិកមម  

o ររមូវឱយ
មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសៅសព្េការសធ្វ ើសរសត សរចើៃជា
ងដ្ប់រាាំ (15) ដ្ងររូវាៃទទួេកន ុងដ្ប់ព្ីរ (12) 
ណខជាបៃតបនទ ប់  

 ការសធ្វ ើសរសត រកិៃរបមារ់  

o កាំែរ់ររឹមសរសដ មួយ (1) កន ុងមួយជីវរិ  

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

 

$0 

 
បសវាពីមនា ីរបពទយសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 92 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា

្សត ណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅកន ុងណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្

ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេជាំងឺ 

ឬរបួសនន។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមសៅកន ុងណផ្នកសព្េមាៃអាសៃន  ឬគៃ ីៃិកសរមាប់

អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ដូ្ចជាការវេះការ់អ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬសសវាកមមអ្សងយរ  

o សសវាកមមអ្សងយរជួយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកឱយដ្ឹងចាស់ថា
សរើអ្នកររូវការបញ្ជ ៃូចូេមៃទ ីរសព្ទយជា “អ្នកជាំងឺ

សរមាកមៃទ ីរសព្ទយ” មាន ក់ឬអ្រ់។ 

o ជួៃកាេអ្នកអាចសាន ក់សៅមៃទ ីរសព្ទយមួយយប់ 

សហើយសៅណរជា “អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ” 

ដ្ណដ្េ។ 

o អ្នកអាចទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ភាព្ជា 

អ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬអ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយ សៅកន ុងសៃៃ ឹកព័្រ៌មាៃសៃេះ៖ 

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

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

 មៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ ៃិងការសធ្វ ើសរសត សរគវៃិិចឆ ័យររវូាៃទូទរ់

សោយមៃទ ីរសព្ទយ 

 ៃឹងមាៃការណងទាំសុខភាព្ផ្ល វូចិរត ណដ្េរមួមាៃការណងទាំសៅ

កន ុងកមម វធីិ្ចូេសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយមដងមាយ េ (partial-

hospitalization) របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាបញ្ជជ ក់

ថាៃឹងររូវការការព្ាាេ

សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

របសិៃសបើមិៃមាៃកមម វធីិ្សៃេះសទ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច 

ៃិងវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរណដ្េទូទរ់សោយមៃទ ីរសព្ទយ 

 សមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត ដូ្ចជាសរគឿងអ្ប ៃិងប៉ោង់សឺម៉ោង់ 

 ការររួរពិ្ៃិរយ 

ៃិងសសវាបងាយ រមាៃរយកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

 ឱសងមួយចាំៃួៃណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើសោយខល ៃួឯងាៃ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 93 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទសុំែភាព ល្ វូច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ផ្ល វូចិរតណដ្េផ្តេ់សោយ៖ 

 មែឌ េសុខភាព្ផ្ល វូចិរតសហគមៃ៍ 

 រគូសព្ទយផ្ល វូចិរត ឬសវជជបែឌ ិរណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជា រព្ីរដ្ឋ  

 ចិរត វទូិព្ាាេ 

 បុគគេិកសងគមណផ្នកគៃ ីៃិក 

 អ្នកឯកសទសខាងគិលាៃុបោឋ យិកាគៃ ីៃិក 

 គិលាៃុបោឋ យិកាមធ្យម 

 ជាំៃួយការរគូសព្ទយ ឬ 

 អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ផ្ល វូចិរតណដ្េមាៃសមរថភាព្រគប់រា

ៃ់ណាមាន ក់របស់ Medicare- ឬ Rhode Island Medicaid 

ណដ្េររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រតាមចាប់រដ្ឋជាធ្រមាៃ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាកមមគៃ ីៃិក  

 ការព្ាាេជាេកខែៈបុគគេ រកមុ ៃិងរកមុរគួសារ 

 ការអ្ៃតរគមៃ៍ ៃិងការរកទសសថ រភាព្សព្េមាៃវបិរត ិ 

 សសវាសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

 ការវាយរនមៃសរគវៃិិចឆ ័យ 

 ការសធ្វ ើសរសត ចិរតសា្សត  

 ការវាយរនមៃ ៃិងការរគប់រគងសេើការសរបើរាស់ឱសង  

 សសវាកមមឯកសទសសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូចិរតធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

រមួមាៃការព្ាាេសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

ៃិងការព្ាាេតាមសហគមៃ៍ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទសុំែភាព ល្ វូច្បិតតសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅ 

មនា ីរបពទយ*(ត)  

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 94 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
 ការចូេព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយមដងមាយ េ  

 ការព្ាាេសព្េនងៃ/លាៃ ច  

 ការព្ាាេដ្ិរដ្េ់សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ  

 កៃ ឹបកមទៃត  

 ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យសទវរដ្ងរមួបញ្ច េូាន  

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូចិរត 

ៃិងវបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ  

 ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូចិរតតាមដ្ីការបស់រុលាការ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 
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បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
បសវាសាត រនីតិសមបទសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន 

ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរតៃ៍វជិាជ ជីវៈ ការព្ាាេការៃិយាយ 

ការព្ាាេភាសា ការព្ាាេការសាត ប់ 

ៃិងការព្ាាេផ្ល វូដ្សងា ើម។ 

 គសរមាង

ៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្

ទយសរុបចាំៃួៃ 24 

សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន។ 

 គសរមាង

ៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្

ទយសរុបចាំៃួៃ 24 

សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរតៃ៍វជិាជ ជីវៈ។ 

 គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជួបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺសរមា

កសរៅមៃទ ីរសព្ទយសរុបចាំៃួៃ 24 ដ្ងសរមាប់ 

ការព្ាាេការៃិយាយ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃសសវាសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយ ពី្ណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ 

ការយិាេ័យព្ាាេឯករជយ 

មៃទ ីរសាដ ៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយទូេាំទូលាយ 

(comprehensive outpatient rehabilitation facilities,CORFs) 

ៃិងកណៃៃងសផ្សងៗសទៀរ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសប្មារ់បសវាកមមសាត រនីតិសមបទ

អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ។  

$0 
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បសវាកមមពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មា

កបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖  

 ការរបឹកទសេើការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនសប្មារ់អ្នកជំងឺសប្មា

កបប្ៅមនា ីរបពទយ* (ត) 

 កមម វធីិ្ព្ាាេសោយការសរបើថាន ាំជាំៃួយ opioid ណដ្េរមួមាៃ 

មាៃការសរបើសមតាដូ្ៃ ៃិងការរបឹកទ 

រមួទាំងសវជជបញ្ជជ សរមាប់ការសរបើរាស់ថាន ាំសផ្សងៗសទៀរដូ្ចជា 

Suboxone® ជាសដ្ើម 

 សសវាកមមព្ាាេជាំងឺសោយសរបើថាន ាំ Opioid (Opioid Treatment 

Program,OTP) សសវាសុខភាព្តាមផ្ទេះ ណដ្េផ្តេ់ធ្ៃធាៃ

ដ្េ់សមាជិកណដ្េព្ឹងណផ្អកសេើការសរបើថាន ាំ opioid 

ណដ្េបចច ុបបៃនកាំពុ្ងទទួេាៃ ឬអ្នកណដ្េមាៃ

េកខែៈវៃិិចឆ ័យសរមាប់ការព្ាាេសោយសរបើថាន ាំ 

 ការបៃទបជារិពុ្េណដ្េររវូាៃរគប់រគងតាមេកខែៈសវជជសា

្សត សៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកមម វធីិ្បៃទបជារិពុ្េ 

 ការព្ាាេសោយការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យសទវរដ្ងរមួបញ្ច េូាន សរមា

ប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺផ្ល វូចិរត 

ៃិងវបិរត ិនៃការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃ 

 ការព្ាាេការសរបើរាស់សរគឿងសញៀៃតាមបងាគ ប់បញ្ជជ រុលាការ 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការវេះកាត់អ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់ការវេះការ់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរ

សព្ទយ ៃិងសសវាកមមសៅមៃទ ីរណងទាំអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ៃិងមែឌ េវេះការ់បនទ ៃ់។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមប្គបូពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរមួមានការចូ្បលជួរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 សសវាណងទាំសុខភាព្ចាាំាច់ 

ឬសសវាកមមវេះការ់េកខែៈសវជជសា្សត ណដ្េមាៃផ្តេ់ជូៃសៅតាមក

ណៃៃងដូ្ចជា៖ 

o ការយិាេ័យរគូសព្ទយ 

o មជឈមែឌ េវេះការ់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណដ្េមាៃការបញ្ជជ ក់ 

o ណផ្នកអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់មៃទ ីរសព្ទយ 

 

 ការព្ិសរាេះសយាបេ់ ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ 

ៃិងការព្ាាេសោយអ្នកឯកសទស 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមប្គបូពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរមួមានការចូ្បលជួរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* (ត) 

 ការររួរពិ្ៃិរយការសាត ប ់

ៃិងរុេយភាព្ជាមូេោឋ ៃណដ្េផ្តេ់សោយ

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកបញ្ជជ ឱយព្ិៃិរយសមើេថាសរើអ្នក

ររវូការការព្ាាេឬអ្រ់ 

 សសវាកមម telehealth បណៃថមមួយចាំៃួៃរមួទាំងសសវាកមមសរមាប់៖ 

o សសវាកមមរគូសព្ទយណងទាំបឋម 

o សសវាកមមអ្នកឯកសទសរគូសព្ទយ 

o វគគ ៃីមួយៗសរមាប់សសវាកមមឯកសទសសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

o វគគ រកមុសរមាប់សសវាកមមឯកទសសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

o អ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងៗសទៀរ 

o វគគជាេកខែៈបុគគេសរមាប់សសវាកមមចិរតសា្សត  

o វគគជារកមុសរមាប់សសវាចិរតសា្សត  

$0 

 
 

 សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមសអ្ឡិចររៃិូកបណៃថមមួយចាំៃួៃ៖ 

 វគគជាេកខែៈបុគគេសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្នក
ជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 98 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 វគគជារកមុសរមាប់ការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃនៃអ្នកជាំងឺ

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

 សសវាកមមអ្ប់រំជាំងឺររមងសនម 

 ការបែត ុ េះបណាត េរគប់រគងជាំងឺទឹកសនមណផ្អមសោយខល ៃួឯង 

 សសវាកមមបងាយ រសផ្សងសទៀរធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare។ 

*ររមូវឱយ

មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសរមាប់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តា

មសអ្ឡិចររូៃិក។ 

 អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះតាមរ

យៈការជួបផ្លទ េ់ ឬតាម telehealth។ 

របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមមួយកន ុ

ងចាំសណាមសសវាកមមទាំងសៃេះតាម telehealth 

អ្នកររូវណរសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញណដ្េផ្តេ់សសវាកមម

សោយ telehealth។ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមប្គបូពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលរមួមានការចូ្បលជួរពិនិតយបៅ

ការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត* (ត) 

 សសវាកមម telehealth សរមាប់ការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងជាំងឺ

ររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបចាាំណខសរមាប់សមា

ជិកលាង្មររមងសនមសៅផ្ទេះសៅកន ុងមែឌ េលាង្

មររមងសនមសៅមៃទ ីរ ឬមៃទ ីរសព្ទយណដ្េទទួេការព្ា

ាេធ្ៃៃ់ធ្ៃរ កណៃៃងលាង្មររមងសនម ឬផ្ទេះរបស់

សមាជិក។ 

 សសវាកមម telehealth សរមាប់ការ សដ្ើមបីសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ វាយ

រនមៃ ឬព្ាាេសរគសញ្ជា នៃជាំងឺោច់សរនស្មខួរកាេ 

 សសវាកមម Telehealth សរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃវបិរត ិសសព្សា

ធារសញៀៃ ឬវបិរត ិសុខភាព្ផ្ល វូចិរតណដ្េអ្មមកជាមួយ 

 ការចុេះស ម្ េះៃិមិមរ (ឧទហរែ៍តាមរយៈការជណជកតាម

ទូរសព្ទ ឬវ ើសដ្អូ្) ជាមួយសវជជបែឌ ិររយៈសព្េ 5-10 នទី 

របសិៃសបើ៖  

o ងមីសទ បហើយ 

o ការចុេះស ម្ េះមិៃទក់ទងៃឹងការចូេជួបសៅការយិា



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 99 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

េ័យកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃកៃៃងមកសៃេះ និង 

o ការចុេះស ម្ េះចូេមិៃនាំឱយមាៃការចូេជួបសៅ

ការយិាេ័យកន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ងឬការណារ់ជួបណដ្េមាៃឆ្ប់បាំផ្ុរ  

 ការវាយរនមៃ វ ើសដ្អូ្ 

ៃិង/ឬរបូភាព្ណដ្េអ្នកសផ្ញើសៅសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ៃិងការបករសាយ 

ៃិងការតាមោៃសោយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្

េ 24 សមា៉ោ ង របសិៃសបើ៖  

o អ្នកមិៃណមៃជាអ្នកជាំងឺងមីសទ បហើយ 

o ការវាយរនមៃមិៃទក់ទងៃឹងការចូេជួបសៅ

ការយិាេ័យកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃ និង 

o ការវាយរនមៃៃឹងមិៃនាំឱយមាៃការចូេជួបសៅ

ការយិាេ័យកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង សមា៉ោ ង 

ឬការណារ់ជួបណដ្េមាៃឆ្ប់បាំផ្ុរសនេះសទ 

 ការពិ្សរាេះជាមួយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកតាមទូរសព្ទ 

អ្ុីៃធ្ឺែិរ ឬកាំែរ់រតាសុខភាព្សអ្ឡិចររៃិូក 

របសិៃសបើអ្នកមិៃណមៃជាអ្នកជាំងឺងម ី

 មរិទីព្ីរ 

សោយអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញមួយសផ្សងសទៀរ

មុៃសព្េវេះការ់ 

 ការណងទាំសុខភាព្មារ់សធ្មញ 

ៃិងមារ់មិៃណមៃជាទមាៃ ប់ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

បសវាកមមប្គបូពទយ/អ្នក ដ្ល់បសវា 

ន្ែលរមួានការណាត់ជួរបៅការោិល័យររស់បវជជរណឌ ិត )រនត*(  

 រមួទ ាំងការគិរនងៃបៃទប់របរិបរដ ិការ 

ៃិងការសរបើថាន ាំសៃៃប់។ 

សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងររូវាៃកាំែរ់

ចាំសពាេះ៖ 

o ការវេះការ់ថាគ ម ឬសរាង អ្ ឺងពាក់ព្័ៃធ  

o ការអ្មការាក់ អ្ ឹងថាគ ម ឬ អ្ ឹងមុខ 

o ទញសធ្មញ មុៃសព្េព្ាាេជាំងឺមហារ ើក 

neoplastic សោយកាាំរសម ី វទិយុ សកមម ឬ 
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o សសវាកមមណដ្េៃឹងររវូាៃរ៉ា ប់រងសៅសព្េផ្តេ់សោ

យរគូសព្ទយ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

 
បសវាកមមាទវជិាជ សាស្តសត  

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ៃិងការព្ាាេតាមសវជជសា្សត  

ឬវេះការ់សេើការរងរបួស ៃិងជាំងឺរបអ្ប់សជើង 

(ដូ្ចជារមាមសជើងរងញញួរ ឬដ្ុេះបនៃ ណកងសជើង) 

 ការណងទាំសជើងជារបចាាំសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខខែឌ ប៉ោេះ

ពាេ់ដ្េ់សជើង ដូ្ចជាជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

 

$0 

 
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ើកប្កបពញប្រូសាត ត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ការេូករមាមពិ្ៃិរយងង់លាមកឌ្ីជីងេ 

 សរសតអ្ង់ទីណហសៃជាក់លាក់នៃរកសព្ញរបូសាដ រ (prostate 

specific antigen,PSA)  

សសវាកមមសៃេះររវូាៃករមិរររឹមការររួរព្ិៃិរយ (1) 

ដ្ងកន ុងរយៈសព្េដ្ប់ព្ីរ (12) ណខសរមាប់សមាជិកអាយុចាប់ព្ី  50 

ឆ្ន ាំសឡើងសៅ។ 

$0 
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ឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរជាំៃួស ណផ្នកទាំងអ្ស់ ឬមួយណផ្នកនៃ រួខល ៃួ 

ឬមុខងារកន ុងខល ៃួ។ 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ងង់ភាជ ប់សៅៃឹងកណៃៃងសពាេះសបើកចាំហ 

ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់ទក់ទងៃឹងការណងទាំការវេះការ់សធ្វ ើរៃធលាម

កពី្សពាេះសវៀៃធ្ាំ 

 ងមជាំៃួយសបេះដូ្ង 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ឧរករណ៍សិរបនិមម ិត និងសមាា រៈ ា្ត់ ា្ង់ន្ែល ក់ព័នធ* (ត) 

 ដ្សងយៀបសធ្មញ 

 ណសបកសជើងសិបបៃិមម ិរ 

 នដ្ ៃិងសជើងសិបបៃិមម ិរ 

 សុដ្ៃ់សិបបៃិមម ិរ (រមូទាំងអាវរទនប់វេះការ់ 

សរកាយការវេះការ់យកយកសុដ្ៃ់សចញ) 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសេើការផ្គរ់ផ្គង់មួយចាំៃួៃទក់ទងៃឹងឧបករ

ែ៍សិបបៃិមម ិរ។ ពួ្កសគក៏ៃឹងចាំណាយសេើការជួសជុេ 

ឬបដ រូឧបករែ៍សិបបៃិមម ិរផ្ងណដ្រ។ 

គសរមាងសៃេះផ្តេ់ជូៃៃូវការធានរ៉ា ប់រងមួយចាំៃួៃ 

បនទ ប់ព្ីការវេះការ់យកណននកសឡើងាយសចញ 

ឬការវេះការ់ណននកសឡើងាយ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ “ការណងទាំចកខ ុ ” 

សៅកន ុងណផ្នកសៃេះសៅសព្េសរកាយ។ 

គសរមាងៃឹងមិៃបង់នងៃឧបករែ៍សធ្មញពាក់សិបបៃិមម ិរសទ។ 
គសរមាងសៃេះអាចចាំណាយសេើឧបករែ៍សផ្សងសទៀរណដ្េមិៃាៃរ

យសៅទីសៃេះ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវាកមមសាត រនីតិសមបទសួត 

គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់កមម វធីិ្សាត រៃីរិសមបទសួរសរមាប់សមា

ជិកណាណដ្េមាៃជាំងឺសទ េះសួររុ ាំនរ៉ាពី្ករមិរមធ្យមសៅធ្ៃៃ់ធ្ៃរ (chronic 

obstructive pulmonary disease,COPD) ។ សមាជិកររវូណរមាៃ 

សសចកដ ីបងាគ ប់បញ្ជជ  សរមាប់ការសាត រៃីរិសមបទសួរពី្សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េព្ាាេ COPD។ 

 

$0 

 
បសវាពោាលសុែភាព ល្ វូច្បិតត 

និងបសវាពោាលការបប្រើប្ាស់សារធាតុបញៀនបៅ ា្េះ* 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 សសវាតាមផ្ទេះព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូចិរតរយៈសព្េខៃ ី ៃិងណវង។ 

 ការព្ាាេការសរបើរាស់សារធារុសញៀៃធ្ៃៃ់ធ្ៃរសៅតាមផ្ទេះ 

 ការព្ាាេសុខភាព្ផ្ល វូចិរត 

ៃិងការសរបើរាស់សារធារុសរគឿងសញៀៃតាមបងាគ ប់បញ្ជជ រុលាកា

រ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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បសវារ ក្ រការចូ្បលសប្មាកបៅមនា ីរបពទយ 

ឬកន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរា* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើកញ្ចប់សសវាកមមមាៃកាំែរ់សរមាប់អ្ន

កណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់ កន ុងការចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬការចូេសរមាកកន ុងកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ ណដ្េរមួមាៃ៖  

 សសវាកមមសមផ្ទេះ ដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ បូអាហារ 

ឬការណងទាំតាមផ្ទេះជារបចាាំ 

 ការផ្លៃ ស់បត រូបៃត ិចបៃត ចួតាមផ្ទេះរបស់អ្នកដូ្ចជា រារកាៃ់ចាប ់

សៅអី្ងូរទឹក ៃិងសៅអី្រគបសេើចាៃបងគៃ់ 

 សសវាព្ាាេសោយចេនមុៃសព្េវេះការ់ 

របសិៃសបើការព្ាាេសនេះអាចជួយសធ្វ ើឱយធូ្រសសបើយ 

ឬការ់បៃថយសព្េសវលាសាត រៃីរិសមបទ 

 ការវាយរនមៃសេើការព្ាាេសោយចេនសរមាប់ឧបករែ៍ 

ឬសមាភ រៈសរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ 

 សសវាផ្ដេ់ការណងទាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណាត េះអាសៃន  

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 

 
ការប្តួតពិនិតយ និង ត្ល់ប្រឹកាអំ្ពីការឆ្ែងជំងឺកាមបរាគ (Sexually 

transmitted infections,STIs) 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររួរពិ្ៃិរយកាៃ មីសឌ្ៀ សរគរបសមេះ 

ជាំងឺសាវ យ ៃិងជាំងឺរលាកសងៃើមរបសនទ B។ អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋម 

ររវូណរបងាគ ប់បញ្ជជ ការសធ្វ ើសរសត សៃេះ។  

គសរមាងក៏ចាំណាយសេើវគគព្ិសរាេះសយាបេ់ទេ់មុខាន  

ព្ិសរាេះសយាបេ់ខាងឥរយិាបងករមិរខពស់សរៀងរេ់ឆ្ន ាំសរមាប់មៃុ

សសសព្ញវយ័ណដ្េមាៃសកមមភាព្ផ្ល វូសនទកន ុងករមិរសកើរមាៃហា

ៃិន័យនៃជាំងឺកាមសរគខពស់។  

វគគ ពិ្សរាេះសយាបេ់សុខភាព្ផ្ល វូចិរតករមិរខពស់ររវូាៃកាំាំែរ់ររឹ

មពី្រ (2) វគគ សរៀងរេ់ឆ្ន ាំ។ 

$0 
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កន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled 

nursing facility,SNF)* 
គសរមាងៃឹងបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមដូ្ចខាងសរកាម៖  

 បៃទប់ពាក់កណាត េឯកជៃ ឬបៃទប់ឯកជៃ 

របសិៃសបើចាាំាច់សរមាប់ណផ្នកសវជជសា្សត  

 មហ បូអាហារ រមួទាំងរបបអាហារពិ្សសស 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

កន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានមានជំនញ (Skilled 

nursing facility,SNF)* (ត) 
 សសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ការព្ាាេសោយចេន ការព្ាាេសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

(occupational therapy) ៃិងការព្ាាេការៃិយាយ 

 ឱសងណដ្េអ្នកទទួេាៃជាណផ្នកមួយនៃគសរមាងណងទាំរបស់អ្ន

ក 

រមួមាៃសារធារុណដ្េមាៃសៅកន ុងខល ៃួរសាប់ដូ្ចជាសារធារុសធ្វ ើ

ឲ្យកក្ម 

 ្ម រមួមាៃការរកទទុក ៃិងការរគប់រគង  

o គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើ្មទាំងអ្ស់ 

្មរកហមសុទធ 

ៃិងណផ្នកសផ្សងសទៀរទាំងអ្ស់នៃ្ម 

រមួទាំងការរកទទុក 

ៃិងការរគប់រគងសោយចាប់សផ្តើមពី្ផ្លញដ្ាំបូង។ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់សមាភ រៈសវជជសា្សត  

ៃិងសមាភ រៈវេះការ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 105 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
 ការសធ្វ ើសរសត សៅមៃទ ីរព្ិសសាធ្ៃ៍ផ្តេ់សោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចា

ស់ជរ 

 សសវាងរកាាំរសម ីអ្ុិច 

ៃិងសសវាងរសោយវទិយុ សកមមសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សោយកណៃៃង

ណងទាំមៃុសសចាស់ជរ 

 ឧបករែ៍សរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ ដូ្ចជា រសទេះរុញ 

ណដ្េជាធ្មមតាររូវាៃផ្តេ់ឱយសោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជ

រ 

 សសវាកមមរគូសព្ទយ/អ្នកផ្តេ់សសវា 

គសរមាងក៏អាចបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េមិៃមាៃ

រយសៅទីសៃេះផ្ងណដ្រ។ 

ជាធ្មមតា 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការណងទាំរបស់អ្នកព្ីកណៃៃងននកន ុងបណាត ញ។ 

សទេះយា៉ោ ងណាក៏សោយ 

អ្នករបណហេជាអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងសរមាកព្ាាេ

ណដ្េមិៃមាៃសៅកន ុងបណាត ញរបស់សយើងផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំព្ីកណៃៃងខាងសរកាម 

របសិៃសបើកណៃៃងទាំងសនេះទទួេយកការទូទរ់

កន ុងចាំៃួៃទឹករាក់នៃគសរមាងរបស់សយើង៖ 

 មៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ 

ឬសហគមៃ៍សរមាប់អ្នកចូេៃិវរតៃ៍ណដ្េររវូបៃតការណងទាំ 

ណដ្េអ្នកាៃរស់សៅ មុៃសព្េណដ្េអ្នកាៃសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

(ដ្របណាកណៃៃងផ្តេ់ការណងទាំសោយកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់) 

 កណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ណដ្េបត ីរបព្ៃធ  

ឬនដ្គូជាបដ /ីរបព្ៃធ របស់អ្នករស់សៅ 

សៅសព្េអ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  

$0 

 
ររកិាខ របវជជសាស្តសត ពិបសែ/ឧរករណ៍ជំនួយរនា រ់រនេ*ំ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើបរកិាខ រ ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់សវជជសា្សត  

ព្ិសសស 

សដ្ើមបីផ្តេ់ភាព្ងាយរសួេដ្េ់អ្នកកន ុងការសធ្វ ើសកមមភាព្របចាាំនងៃដូ្

ចជា ការបរសិភាគ ៃិងការងូរទឹកជាសដ្ើម។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

$0 
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ការពោាលបាយការបធ្ា ើលំហាត់ប្ាណន្ែលមានការប្តួតពិនិតយ 

(Supervised exercise therapy, SET) 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ SET សរមាប់

សមាជិកណដ្េមាៃសរគសញ្ជា ជាំងឺសទ េះសរនស្ម (peripheral artery 

disease,PAD) ណដ្េមាៃការបញ្ជ ៃូបៃតសរមាប់ PAD 

ពី្រគូសព្ទយណដ្េទទួេខុសររវូកន ុងការព្ាាេ PAD ។ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 វគគ រហូរដ្េ់ 36 វគគកន ុងរយៈសព្េ 12 សាដ ហ៍ សាត ហ៍ 

របសិៃសបើេកខខែឌ ររមូវ SET ទាំងអ្ស់ររវូាៃបាំសព្ញ 

 ណងមសមា៉ោ ង 36 វគគបណៃថម 

របសិៃសបើយេ់ថាមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត សោយអ្នកផ្ដេ់

សសវា  

កមម វធីិ្ SET ររវូណរមាៃ៖ 

 វគគបែត ុ េះបណាត េេាំហារ់រាែព្ាាេចាប់ព្ី 30 សៅ 60 នទ ី

សរមាប់ PAD 

កន ុងសមាជិកណដ្េមាៃការរមួេរកសព្ើសជើងសោយសារេាំហូរ្ម

សខទយ (ដ្ាំសែើរខចក)  

 សៅកន ុងកណៃៃងសរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬសៅកន ុងការយិាេ័យរបស់រគូសព្ទយ 

 ផ្តេ់ជូៃសោយបុគគេិកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់ណដ្េ

សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្រថរបសយាជៃ៍សេើសព្ីសរាេះថាន ក់ 

ៃិងអ្នកណដ្េទទួេាៃការបែត ុ េះបណាត េកន ុងការព្ាាេសោយ

ការសធ្វ ើេាំហារ់រាែសរមាប់ PAD  

 សរកាមការររួរពិ្ៃិរយផ្លទ េ់របស់រគូសព្ទយ ជាំៃួយការរគូសព្ទយ 

ឬគិលាៃុបោឋ យិកា/អ្នកឯកសទសខាងគិលាៃុបោឋ យិកាគៃ ីៃិក

ណដ្េទទួេការបែត ុ េះបណាត េបសចចកសទសជាំៃួយជីវរិទាំងករមិរ

មូេោឋ ៃ ៃិងករមិរជាៃ់ខពស់។ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 107 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ 

ការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់គឺការផ្ដេ់ការណងទាំណដ្េមិៃមាៃភាព្អា

សៃន  សដ្ើមបីព្ាាេ៖ 

 ជាំងឺសវជជសា្សត មួយរំសព្ច ឬ 

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់ (ត) 

 ការរងរបួសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬ 

 សាថ ៃភាព្មួយណដ្េររវូការការណងទាំភាៃ មៗ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការការណងទាំចាាំាច់បនទ ៃ់ 

ដ្ាំបូងអ្នកគួរណរសាកេបងទទួេវាព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ។ 

សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ អ្នកអាចសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ 

សៅសព្េណដ្េអ្នកមិៃអាចសៅរកអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញាៃ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងររវូាៃោក់កាំហិរចាំសពាេះសហរដ្ឋអាសមរកិ 

ៃិងទឹកដ្ីរបស់សហរដ្ឋអាសមរកិ។ 

$0 

 
ការន្ងទចំ្បកខ ុ * 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការររួរពិ្ៃិរយណកវណននក 

ៃិងណវ៉ាៃតាជារបចាាំសរៀងរេ់ព្ីរឆ្ន ាំមតង។ 

ណកវកញ្ច ក់ណវ៉ាៃតាររវូាៃរ៉ា ប់រងសេើសពី្មួយដ្ងជាសរៀងរេ់ពី្រឆ្ន ាំ

មតង របសិៃមាៃភាព្ចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត ។ 

ណកវោក់កន ុងណននកអាចទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាថ ៃភាព្ចកខ ុ  

ឬណននកណដ្េទទួេាៃការព្ាាេេអ របសសើសោយសរបើណកវោក់កន ុង

ណននកជាជាងសរបើណវ៉ាៃតា។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាសវជជបែឌ ិរសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមា

កសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ៃិងសសវាកមមអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសរមាប់ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ 

ៃិងការព្ាាេជាំងឺ ៃិងការរងរបួសណននក។ 

ឧទហរែ៍សៃេះរមួបញ្ច េូទាំងការពិ្ៃិរយណននករបចាាំឆ្ន ាំសរមាប់អ្នក

សកើរជាំងឺទឹកសនមណផ្អមចាំសពាេះអ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

ៃិងការព្ាាេចាំសពាេះការចុេះសខទយនៃណននកណដ្េទក់ទងៃឹងអា

យុ។  

សរមាប់អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើការររួរពិ្ៃិរយជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក។ 

អ្នកណដ្េមាៃហាៃិន័យខពស់នៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននករមួមាៃ៖ 

$0 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 108 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 អ្នកណដ្េមាៃរបវរត ិរគួសារមាៃជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននក 

 អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម 

 ជៃជារិអាសមរកិ-អា្ហវ ិកណដ្េមាៃអាយសុេើសព្ី 50 ឆ្ន ាំ 

ៃិងចាស់ជាងសៃេះ និង 

 ជៃជារិអាសមរកិសអ្សា៉ោ ញណដ្េមាៃអាយុសេើសព្ី 65 ឆ្ន ាំ 

ឬចាស់ជាងសៃេះ 

គសរមាងៃឹងររវូចាំណាយសេើណវ៉ាៃតា ឬណកវោក់កន ុងណននកមួយគូរ 

បនទ ប់ព្ីការវេះការ់សឡើងាយណននកមដងៗ 

សៅសព្េសវជជបែឌ ិរស កបញ្ច េូណកវោក់កន ុងណននក។ 

(របសិៃសបើអ្នកមាៃមាៃការវេះការ់ណននកសឡើងាយព្ីរោច់ព្ីាន  

អ្តែប្របោជន៍បនេះរនតបៅទំព័ររនា រ់។ 

ការន្ងទចំ្បកខ ុ * (ត) 

 អ្នកររវូណរទទួេាៃណវ៉ាៃតាមួយគូរ បនទ ប់ព្ីវេះការ់មតងៗ។ 

អ្នកមិៃអាចទទួេាៃណវ៉ាៃតាពី្រគូាៃសទ 

បនទ ប់ព្ីការវេះការ់សេើកទីព្ីរ 

សទេះបីជាអ្នកមិៃាៃទទួេណវ៉ាៃតាមួយគូរ 

បនទ ប់ព្ីការវេះការ់សេើកដ្ាំបូងក៏សោយ។  

ការពិ្ៃិរយសមើេជាំងឺដ្ក់ទឹកកន ុងណននកររវូាៃោក់កាំហិរររឹមមួយ 

(1) កន ុងដ្ប់ព្ីរ (12) ណខ។  

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 109 ? 
 

បសវាកមមន្ែលគបប្មាងររស់បយើងរង់ថ្ងែជូន អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

 
ការណាត់ជួរបែើមបីរ ក្ រជំងឺ “Medicare សូមសាា គមន៍” 

គសរមាងសៃេះរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare 

សូមសាវ គមៃ៍” មួយដ្ង។ ការណារ់ជួបសៃេះរមួមាៃ៖  

 ការវាយរនមៃសុខភាព្របស់អ្នក 

 ការអ្ប់រ ំ

ៃិងការព្ិសរាេះសយាបេ់អ្ាំពី្សសវាកមមបងាយ រណដ្េអ្នកររវូការ 

(ណដ្េរមួមាៃការររួរពិ្ៃិរយ ៃិងការចាក់ថាន ាំ) និង 

 ការបញ្ជ ៃូបៃតសរមាប់ការណងទាំសផ្សងសទៀរ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការវា។ 

ច្បំណំា៖ សយើងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare 

សូមសាវ គមៃ៍” កន ុងរយៈសព្េណរ 12 ណខ ដ្ាំបូងណដ្េអ្នកមាៃ 

Medicare Part B ប៉ោុសណាណ េះ។ 

សៅសព្េណដ្េអ្នកសធ្វ ើការណារ់ជួបអ្នក 

សូមរាប់ការយិាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកថាអ្នកចង់សរៀបចាំសព្

េណារ់ជួបសដ្ើមបីបងាយ រជាំងឺ “Medicare សូមសាវ គមៃ៍”។ 

$0 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 110 ? 
 

គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (LTSS) 

សរមាប់សមាជិកណដ្េររវូការសសវាកមមទាំងសនេះ ៃិងមាៃេកខែៈរគប់រាៃ់សរមាប់ LTSS តាមរយៈ Rhode  
Medicaid Island ។ អ្នករបណហេជាររវូចាំណាយសេើណផ្នកខៃ េះនៃនងៃសសវាកមម។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា 

“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយ ចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

បសវាកមម LTSS អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

ជំនួយកន ុងការរស់បៅ* 

គសរមាងៃឹងងចាំណាយសេើសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយដ្េ់អ្នកកន ុងការរស់សៅកណៃៃងរស់សៅណដ្េមាៃជាំៃួយ។ 

គសរមាង

សៃេះរ៉ា ប់រងសេើករមិរនៃសសវាកមមជាំៃួយកន ុងការរស់សៅព្ីរករមិរ៖ 

ករមិរសសវាកមមមូេោឋ ៃ ៃិងករមិរសសវាកមមេអ របសសើរ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាកមមអ្នតរកាលសហគមន៍ 

គសរមាងសៃេះៃឹងផ្តេ់សសវាកមមនន សដ្ើមបីជួយអ្នកផ្លៃ ស់បត រូពី្កណៃៃង 

ឬសាថ ប័ៃណងទាំមៃុសសចាស់សៅជាកណៃៃងណងទាំេកខែៈឯកជៃវញិ។ 

គសរមាង

សៃេះក៏ៃឹងចាំណាយសេើការចាំណាយមួយចាំៃួៃសរមាប់ការរស់សៅមួយដ្ង 

សដ្ើមបីជួយអ្នកសរៀបចាំសគហោឋ ៃឯកជៃមួយ 

សៅសព្េអ្នកផ្លៃ ស់សចញព្ីកណៃៃង ឬសាថ ប័ៃណងទាំមៃុសសចាស់។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនួយសប្មារ់បពលថ្ងៃ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន 

សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយសចេះជួយខល ៃួឯង ៃិងទទួេាៃជាំនញសងគម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនួយការ្រ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន ដូ្ចជាការររួរពិ្ៃិរយ 

មសធ្ាាយសធ្វ ើដ្ាំសែើរ ឬការបែត ុ េះបណាត េ សដ្ើមបីជួយឱយអ្នកទទួេាៃ 

ឬរកទការងារណដ្េទទួេាៃរាក់កនរម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បម ា្េះ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមសមផ្ទេះ 

សដ្ើមបីជួយបាំសព្ញភារៈកិចចទូសៅរបស់មាច ស់ផ្ទេះ ដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ បូអាហារ 

ឬការណងទាំតាមផ្ទេះទូសៅ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមម LTSS អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

បសវាែឹកជញ្ជ នូអាហារែល់ ា្េះ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើនងៃដ្ឹកជញ្ជ ៃូមហ បូអាហារមួយសព្េសរមាប់រ

យៈសព្េរាាំនងៃកន ុងមួយសាត ហ៍សៅដ្េ់ផ្ទេះរបស់អ្នក។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ជំនួយការន្ងទផំ្ទា ល់ែល នួ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃួយកន ុងសកមមភាព្របចាាំនងៃសៅផ្ទេះ 

ឬសហគមៃ៍របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្ 

សហើយមិៃអាចសធ្វ ើសកមមភាព្ននសោយខល ៃួឯងាៃ។ 

*តប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ប្រព័នធបឆ្ែ ើយតរនឹងភាពអាសននផ្ទា ល់ែល នួ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើឧបករែ៍សអ្ឡិចររៃិូក 

សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយទទួេាៃជាំៃួយ សៅសព្េមាៃអាសៃន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ភារៈកិច្បាន្ងទលំកខណៈឯកជន 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការណងទាំបុគគេ 

ៃិងការណងទាំជាបៃតបនទ ប់ណដ្េផ្តេ់សោយគិលាៃុបោឋ យិកា 

ណដ្េមាៃការអ្ៃុញ្ជា រសៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាសាត រនីតិសមបទ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមព្ាាេសោយចេន 

ព្ាាេតាមការរបកបវជិាជ ជីវៈ 

ព្ាាេការៃិយាយសោយមាៃឯកសទសសៅមជឈមែឌ េសាត រៃីរិសមបទ

សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

 គសរមាង

ៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

សរុបចាំៃួៃ 24 សេើកសរមាប់ការព្ាាេសោយចេន។ 

 គសរមាង

ៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការណារ់ជួបអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ

ចាំៃួៃ 24 សេើកសរមាប់

ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរតៃ៍វជិាជ ជីវៈ។ 

 គសរមាងៃឹងធានរ៉ា ប់រងសេើការជួបពិ្ៃិរយអ្នកជាំងឺសរមាក

សរៅមៃទ ីរសព្ទយចាំៃួៃ 24 ដ្ងសរមាប់ការព្ាាេការៃិយាយ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បសវាកមម LTSS អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ថ្ងែ 

ជំនួយតាម ា្េះ 

គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមនន 

សដ្ើមបីជួយអ្នកកន ុងសកមមភាព្របចាាំនងៃកន ុងការរស់សៅកន ុងផ្ទេះផ្លទ េ់ខល ៃួរប

ស់អ្នក ដូ្ចជាការសរៀៃរសបៀបសរៀបចាំមហ បូអាហារ 

ៃិងសធ្វ ើកិចចការផ្ទេះជាសដ្ើម។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ការន្ងទរំបណាដ េះអាសនន  

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េខៃ ី ឬបសណាត េះអាសៃន  

សៅសព្េបុគគេណដ្េណរងណរសមើេណងទាំអ្នកមិៃអាចផ្តេ់ការណងទាំាៃ។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

RIte @ Home (ការបរៀរច្បំការរស់បៅន្ែលមានជំនួយ – ការរស់បៅរមួគន ) 
គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសសវាណងទាំផ្លទ េ់ខល ៃួ 

ៃិងសសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់សោយអ្នកសមើេណងទាំណដ្េរស់សៅកន ុងផ្ទេះ។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

សសវាកមម ៃិងជាំៃួយផ្លទ េ់ខល ៃួ 

របសិៃសបើអ្នកររវូចុេះស ម្ េះកន ុងសសវាណងទាំខល ៃួ គសរមាងៃឹងចាំណាយសេើ៖ 

 សសវាកមម បរកិាខ រ 

ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់ណដ្េជួយអ្នកឱយរស់សៅកន ុងសហគមៃ៍ 

 សសវាកមមនន សដ្ើមបីជួយអ្នករគប់រគង 

ៃិងចាំណាយសេើសសវាកមមផ្លទ េ់ខល ៃួរបស់អ្នក 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

ការបមើលន្ងមនុសេចាស/់មនុសេបពញបពញវយ័ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើជាំៃួយមិៃណមៃសវជជសា្សត  

ៃិងជាំៃួយណផ្នកសងគមជាមួយៃឹងសកមមភាព្របចាាំនងៃដូ្ចជាការសរៀបចាំមហ ូ

បអាហារ ការសាកគក់ ៃិងការសដ្ើរទិញឥវា៉ា ៃ់។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

បសវាងទមំនុសេចាស់ជរាន្ែលមានជំនញ* 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ។ 

*អាច្បតប្មូវឱយមានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 

កាំែរ់សោយ Rhode 

Island Medicaid 

 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

E.  អ្តែប្របោជន៍ន្ែលទទួលានរា៉ា រ់រងបៅខាងបប្ៅ Neighborhood INTEGRITY 

សសវាកមមខាងសរកាមមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ Neighborhood INTEGRITY សទ 

ប៉ោុណៃតអាចរកាៃតាមរយៈ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។ 

E1. ការន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំពី្កមម វធីិ្ណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយណាមួយណដ្េទទួេាៃការអ្ៃុ

ញ្ជា រព្ី Medicare។ អ្នកមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងនយករគប់រគងសវជជសា្សត ណផ្នកណងទាំអ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ

របស់អ្នកកាំែរ់ថាអ្នកមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis)។ 

សៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

សហើយរំពឹ្ងថាអ្នកៃឹងមាៃជីវរិរស់សៅសរមាប់រយៈសព្េរាាំមួយណខ ឬរិចជាងសៃេះ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយរបស់អ្នកអាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសរៅបណាត ញ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងណផ្នក D 

នៃជាំពូ្កសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សសវាអ្វ ីខៃ េះណដ្េ Neighborhood INTEGRITY ៃឹងបង់នងៃជូៃ 

ខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ 

សប្មារ់បសវាន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ និងបសវាននន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part 

A ឬ B ន្ែលទក់ទងនឹងការវនិិច្បឆ ័យជាមុនថាអ្នកមានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ៖  

 អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយៃឹងសចញ វកិយយបររ Medicare សរមាប់ 

សសវាកមមរបស់អ្នក។ Medicare 

ៃឹងចាំណាយសេើសសវាណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយណដ្េទក់ទងៃឹងការវៃិិចឆ ័យជា

មុៃថាអ្នកមាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សប្មារ់បសវាននន្ែលរា៉ា រ់រងបាយ Medicare Part A ឬ B 

ន្ែលមិនទក់ទងនឹងការវនិិច្បឆ ័យជាមុនថាអ្នកមានជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយ 

(បលើកន្លងន្តការន្ងទបំពលមានអាសនន  ឬការន្ងទចំាាំច្ប់រនា ន់)៖ 

 អ្នកផ្តេ់សសវាៃឹងសចញ វកិយយបររ Medicare សរមាប់សសវាកមមរបស់អ្នក។ Medicare 

ៃឹងបង់នងៃសសវាកមមណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ឬ B ។ 

អ្នកមិៃចាំណាយអ្វ ីសរមាប់សសវាកមមទាំងសៃេះសទ។ 

សប្មារ់ឱសងន្ែលអាច្បមានការធានរា៉ា រ់រងពីអ្តែប្របោជន៍ Medicare Part D ររស់ Neighborhood 

INTEGRITY៖ 

 ឱសងមិៃណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយទាំងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកា

យ ៃិងគសរមាងរបស់សយើងកន ុងសព្េណរមួយសទ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកររវូការការណងទាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

អ្នកគួរណរទូរសព្ទសៅអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរៀបចាំសសវាកមម។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

ការណងទាំមិៃណមៃសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយគឺជាការណងទាំណដ្េមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺ

ដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (terminal prognosis) របស់អ្នក។ អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

តាមរយៈសេខ 1-844-812-689 ៃិង 711 ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់ 8 យប់ នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8 

រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក 

បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់

។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

E2.បសវាកមមមាត់បធ្មញ 

ការណងទាំមារ់សធ្មញជារបចាាំដូ្ចជាការសមាអ រ ការចាក់បាំសព្ញ ឬការោក់សធ្មញ ររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode 

Island Medicaid។ សប្មារ់បសវាកមមន្ងទមំាត់បធ្មញជាបទៀងទត់ 

សូមចូ្បលបៅជួរអ្នក ដ្ល់បសវាន្ែលទទួលយកបសវាកមម Rhode Island Medicaid និងបប្រើរ័ណណ សមាា ល់ 

Rhode Island Medicaid (“anchor”) ររស់អ្នក។ កន ុងករែីខៃ េះ សសវាណងទាំសធ្មញណដ្េររវូការ 

សដ្ើមបីព្ាាេជាំងឺ ឬរបួសអាចររូវាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងដូ្ចជាការណងទាំអ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ។ សូមទូរសព្ទសៅ Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 

(TTY: 711) របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើគសរមាង ឬ Rhode Island Medicaid 
រ៉ា ប់រងសេើសសវាសធ្មញណដ្េអ្នកររូវការ ឬរបសិៃសបើអ្នកររូវការជាំៃួយកន ុងការណសវ ងរកសព្ទយសធ្មញ។ 

E3. ការែឹកជញ្ជ នូបពលន្ែលមិនមានអាសនន  

អ្នកអាចមាៃសិទធិទទួេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃការបញ្ច ុ េះនងៃសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមរងយៃត រកងុ RIPTA 

សូមចូេសៅកាៃ់ការយិាេ័យកាំែរ់អ្រតសញ្ជា ែរបស់ RIPTA សៅ One Kennedy Plaza, Providence, RI 

02903 ឬការយិាេ័យសសវាបសរមើអ្រិងិជៃ RIPTA សៅ 705 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907 ។ 

សូមទូរសព្ទមក RIPTA តាមសេខ 1-401-784-9500 (TTY: 1-800-745-5555) សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសរបើសាំបុររសធ្វ ើដ្ាំសែើរតាមឡាៃរកងុ RIPTA ាៃសទ Rhode Island Medicaid 

រ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមដ្ឹកជញ្ជ ៃូសៅសព្ទយមិៃបនទ ៃ់ (NEMT) សរមាប់ការដ្ឹកដ្ឹកសៅណារ់ជួបសព្ទយ សព្ទយសធ្មញ 

ឬការណារ់ជួបទក់ទងៃឹងសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ របសិៃសបើអ្នកររវូការសសវាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់ 

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

ឬគសរមាង Neighborhood INTEGRITY តាមសេខ 1-844-812-6896 (TTY: 711)។ បៅបពលណាត់ជួរបសវាកមម 

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

កាំែរ់សព្េណារ់ជួបសសវាកមម NEMT ជាសទៀងទរ់តាមរយៈផ្រងេសេខតាមអ្ៃឡាញ www.mtm-

inc.net/rhode-island/ ផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំការដ្ឹកជញ្ជ ៃូណងទាំបនទ ៃ់ 24 សមា៉ោ ង កន ុងមួយនងៃ 7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ 

ណារ់ជួបមសធ្ាាយដ្ឹកជញ្ជ ៃូសរមាប់ការណងទាំមិៃមាៃេកខែៈបនទ ៃ់យា៉ោ ងសហាចណាស់ 48 

សមា៉ោ ងមុៃសព្េណារ់ជួប។ 

បៅទូរសពាណាត់ជួរបៅថ្ងៃ៖ ប្រសិនបរើប្តវូការឲ្យែឹកបៅថ្ងៃ៖ 

ចៃទ  ព្ុធ្ 

អ្ងាគ រ រព្ហសបរិ៍ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

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

បៅទូរសពាណាត់ជួរបៅថ្ងៃ៖ ប្រសិនបរើប្តវូការឲ្យែឹកបៅថ្ងៃ៖ 

ព្ុធ្ សុរក សៅរ៍ ឬអាទិរយ 

រព្ហសបរិ៍ ចៃទ  

សុរក អ្ងាគ រ 

  

E4. បសវាកមមតាម ា្េះសប្មារ់អ្នកន្ែលមានពិការភាពន្ ន្ករញ្ញា  និងការលូតលាស់ 

សសវាកមមតាមផ្ទេះសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃព្ិការភាព្ណផ្នកបញ្ជា  ៃិងការេូរលាស់ររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយ Rhode 

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

របសិៃសបើអ្នកមិៃចាស់ថាសរើសសវាកមមណដ្េអ្នកររវូការររូវាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង ឬ Rhode Island 

Medicaid ឬអ្រ់។ 

E5. បសវាកមមរកាសែ ិរភាពកន ុង ា្េះ 

របសិៃសបើអ្នកាម ៃផ្ទេះសណមបង មាៃហាៃិន័យកន ុងការកាៃ យជាអ្នកាម ៃផ្ទេះសណមបង 

ឬការផ្លៃ ស់បត រូព្ីកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់សៅសហគមៃ៍ អ្នករបណហេជាអាចទទួេាៃសសវាកមមព្ី Rhode 

Island Medicaid សដ្ើមបីជួយអ្នកអ្ាំពី្បញ្ជា ទក់ទងៃឹងេាំសៅឋាៃ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរអ្ាំព្ីសសវាកមមណដ្េ 

Rhode Island Medicaid រ៉ា ប់រង ឬរបសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមាៃការបញ្ជ ៃូបៃតសៅកមម វធីិ្សៃេះ សូមសៅទូរសព្ទសៅ 

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

F. អ្តែប្របោជន៍ន្ែលមិនធានរា៉ា រ់រងបាយ Neighborhood INTEGRITY, Medicare ឬ 

Rhode Island Medicaid 

ណផ្នកសៃេះរាប់អ្នកពី្របសនទអ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េររវូាៃដ្កសចញសោយគសរមាង។ 

ាៃដ្កសចញមាៃៃ័យថាគសរមាងមិៃចាំណាយសរមាប់អ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសៃេះសទ។ Medicare ៃិង Rhode 

Island Medicaid ក៏មិៃបង់នងៃឱយអ្រថរបសយាជៃ៍ទាំងសនេះណដ្រ។ 

បញ្ជ ីខាងសរកាមព្ែ៌នអ្ាំព្ីសសវាកមម 

ៃិងធារុមួយចាំៃួៃណដ្េមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសរកាមេកខខែឌណាមួយ 

ៃិងមួយចាំៃួៃសទៀរណដ្េររវូាៃដ្កសចញសោយគសរមាងណរកន ុងករែីខៃ េះប៉ោុសណាណ េះ។  

គសរមាងសៃេះៃឹងមិៃចាំណាយសេើអ្រថរបសយាជៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ណដ្េមាៃរយកន ុងណផ្នកសៃេះ 

(ឬកណៃៃងសផ្សងសទៀរសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិក) 

សេើកណេងណរសរកាមេកខខែឌជាក់លាក់ណដ្េាៃសរៀបរប់។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគួរណរបង់នងៃសរមាប់សសវាកមមណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

បណៃថមសេើការដ្កសចញ ឬការោក់កាំហិរសផ្សងៗណដ្េមាៃសរៀបរប់កន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍ ធាតុ 

និងបសវាកមមខាងបប្កាមមិនប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាងររស់បយើងបឡើយ៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 116 ? 
 

 សសវាកមមររវូាៃចារ់ទុកថាមិៃមាៃេកខែៈ “សមសហរុផ្េ ៃិងចាាំាច់” សយាងសៅតាមសតង់ោររបស់ 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid 

សេើកណេងណរសសវាកមមទាំងសៃេះររូវាៃរយសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើងជាសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រង។ 

 ការព្ាាេណផ្នកសវជជសា្សត  ៃិងការព្ាាេសោយវេះការ់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ធារ ុៃិងឱសង 

សេើកណេងណរររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare 

ឬសថ ិរសរកាមការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិកណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយ Medicare ឬសោយគសរមាងរបស់សយើង។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមសត ីព្ីការសិកទរសាវរជាវគៃ ីៃិក។ ការព្ាាេ 

ៃិងធារុពិ្សសាធ្ៃ៍គឺជាធារុទាំងឡាយណដ្េមិៃររវូាៃទទួេយកជាទូសៅសោយសហគមៃ៍សវជជ

សា្សត ។ 

 ការព្ាាេសោយការវេះការ់សរមាប់ការធារ់ហួសរបមាែ 

សេើកណេងណរសព្េណដ្េវាចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត  សហើយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid 

ចាំណាយសេើសសវាសនេះ។ 

 សមាជិកភាព្ហារ់រាែ 

 បៃទប់ឯកជៃសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ សេើកណេងណរមាៃភាព្ចាាំាច់ណផ្នកសវជជសា្សត ។ 

 សមាភ រៈផ្លទ េ់ខល ៃួសៅកន ុងបៃទប់របស់អ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ ដូ្ចជាទូរសព្ទ 

ឬទូរទសសៃ៍។ 

 មាៃការគិរនងៃសសវាសោយបត ីរបព្ៃធ  ឬនដ្គូបដ ី/របព្ៃធ  អាណាព្ាាេ 

ឬអ្នករាំណាងរសបចាប់របស់អ្នក។ 

 ៃីរិវធីិ្ ឬសសវាកមមបសងយ ើៃការសរជើសសរ ើស ឬសម ័រគចិរត (រប់បញ្ច េូទាំងការសរមកទមៃៃ់ 

ការបែដ ុ េះសក់ ការសណមតងសនទ ការសណមតងអ្រតព្េកមម សាេបាំែងណកសមផសស 

ការរបឆ្ាំងៃឹងភាព្ចាស់ ៃិងការសណមតចផ្ល វូចិរត) សេើកណេងណរកន ុងករែីចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត ។ 

 ការវេះការ់ណកសមផសស ឬការងារណកសមផសសសផ្សងសទៀរ 

សេើកណេងណរវាចាាំាច់សោយសារមាៃរបួសសោយនចដ្ៃយ 

ឬណកេមអណផ្នកណាមួយនៃរងកាយណដ្េមិៃមាៃរទង់រទយររឹមររវូ។ សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ 

គសរមាងសៃេះៃឹងចាំណាយសេើការបសងយ ើរសុដ្ៃ់សឡើងវញិ បនទ ប់ព្ីវេះការ់យកសុដ្ៃ់សចញ 

ៃិងចាំណាយសេើការព្ាាេសុដ្ៃ់សផ្សងសទៀរឱយររូវៃឹងវា។ 

 ការណងទាំព្ាាេ អ្ ឹងខនង 

សរៅព្ីការព្ាាេ អ្ ឹងខនងសោយនដ្រសបតាមសាេការែ៍ណែនាំនៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់ 

Medicare។ 

 រទនប់សជើងព្ាាេ អ្ ឹង (Orthopedic shoes) េុេះរតាណររទនប់សជើងជាណផ្នកមួយនៃណខសសជើង 

សហើយររវូាៃរប់បញ្ច េូកន ុងរនមៃនៃណខសសជើង 

ឬរទនប់សជើងគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃជាំងឺទឹកសនមណផ្អម។ 

 ការវេះសចាេះភាន សពាក់ណកវណននកសោយកាាំរសម ី ការវេះការ់ LASIK ៃិងជាំៃួយចកខ ុ វសិ័យសខទយដ្៏នទសទៀរ។  

 ៃីរិវធីិ្ប្ញ្ជច សការសធ្វ ើឱយណេងមាៃកូៃ ៃិងសមាភ រៈផ្គរ់ផ្គង់ព្ៃារកាំសែើរណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 4៖ តារងអ្រថរបសយាជៃ៍ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 117 ? 
 

 សសវាកមមព្ាាេតាមធ្មមជារិ (Naturopath) (ការសរបើរាស់វធីិ្ព្ាាេណបបធ្មមជារិ ឬជាំៃួស)។ 

 សសវាកមមររវូាៃផ្តេ់ជូៃអ្រីរយុទធជៃកន ុងមៃទ ីរកិចចការអ្រីរយុទធជៃ (Veterans Affairs,VA) 

។សទេះជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ 

សៅសព្េអ្រីរយុទធជៃទទួេាៃសសវាកមមសព្េមាៃអាៃនសៅមៃទ ីរសព្ទយ VA 

សហើយមាៃការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ VA 

សយើងៃឹងសងរាក់ដ្េ់អ្រីរយុទធជៃសរមាប់ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េារ់ាៃចាំណាយ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 118 ? 
 

ជំពូកទី 5៖ 

ការទទួលានឱសងតាមបវជជរញ្ញជ សប្មារ់អ្នកជំងសឺប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយរ

រស់អ្នកតាមរយៈគបប្មាង 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះព្ៃយេ់ពី្វធិាៃននកន ុងការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរ

បស់អ្នក។ 

ទាំងសៃេះគឺជាឱសងណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកបងាគ ប់បញ្ជជ សរមាប់អ្នកណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីឱសងសាថ ៃ 

ឬតាមការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ។ ឱសងទាំងសៃេះរប់បញ្ច េូទាំងឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការរគប់រគងរបស់ 

Medicare Part D ៃិង Medicaid ។ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

Neighborhood INTEGRITY ក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងដូ្ចខាងសរកាមផ្ងណដ្រ 

សបើសទេះបីឱសងទាំងសនេះៃឹងមិៃររូវាៃពិ្ភាកទសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះក៏សោយ៖ 

 ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ។ 

ឱសងទាំងសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងឱសងមួយចាំៃួៃណដ្េាៃផ្តេ់ឱយអ្នក 

សៅសព្េអ្នកសរមាកសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

 ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part B។ 

ឱសងទាំងសៃេះរមួមាៃឱសងព្ាាេសោយសរបើសារធារុគីមី 

ការចាក់ថាន ាំមួយចាំៃួៃណដ្េររវូាៃផ្តេ់ឱយអ្នកកន ុងការណារ់ជួបសៅការយិាេ័យជាមួយសវជជប

ែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរ ៃិងឱសងណដ្េអ្នកររវូាៃផ្តេ់ឱយសៅគៃ ីៃិកលាង្ម។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េឱសង Medicare Part B ររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

សូមសយាងសៅកាៃ់តារងអ្រថរបសយាជៃ៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4។ 

 វធិានសប្មារ់ការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងអ្នកជំងឺសប្មាកបប្ៅមនា ីរបពទយ 

គសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃកន ុងណផ្នកសៃេះ។ 

 អ្នកររូវណរមាៃសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរសចញសវជជបញ្ជជ ឱយអ្នក។ 

បុគគេសៃេះសរចើៃណរជាអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក (primary care provider, PCP) 

។វាក៏អាចជាអ្នកផ្តេ់សសវាសផ្សងសទៀរផ្ងណដ្រ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នក 

ាៃបញ្ជ ៃូអ្នកបៃតសរមាប់ការសមើេណង។  

 ជាទូសៅ អ្នកររវូណរសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 ឱសងណដ្េាៃសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររូវណរមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីនៃឱសងណដ្េទទួេាៃការធាន

រ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

 របសិៃសបើឱសងសនេះមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ 
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A. ការរំបពញបវជជរញ្ញជ ររស់អ្នក 

A1. ការរំបពញបវជជរញ្ញជ ររស់អ្នកបៅឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ 

កន ុងករែីភាគសរចើៃ គសរមាងៃឹងររូវចាំណាយសេើសវជជបញ្ជជ  

លុេះប្តាន្តសវជជបញ្ជជ ទាំងសនេះររវូាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាង។ 

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាហាងេក់ឱសងណដ្េាៃយេ់រព្មបាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់គសរមាងសមាជិក

របស់សយើង។ អ្នកអាចសៅរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញណាមួយរបស់សយើងាៃ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A2. ការបប្រើប្ាស់រ័ណណ សមាា លស់មាជិកបៅបពលអ្នករំបពញបវជជរញ្ញជ  

សដ្ើមបីបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

សូមរ ា្ ញរណណ សមាា ល់សមាជិកររស់អ្នកសៅឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់អ្នក។ 

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញៃឹងសចញវកិយយបររគសរមាងសរមាប់ 

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកប័ែណ សមាគ េ់សមាជិកតាមខល ៃួសទ សៅសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

សូមសសន ើឱយឱសងសាថ ៃសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃចាាំាច់។ 

ប្រសិនបរើឱសងសាែ នមិនអាច្បទទួលានព័ត៌មានចាាំច្ប់បទ អ្នកអាច្បនឹងប្តវូរង់ថ្ងែបវជជរញ្ញជ បពញ 

បៅបពលអ្នកបប្ជើសយកឱសងសាែ នបនេះ។ បនទ ប់មក អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចបង់នងៃឱសងសៃេះសទ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកភាៃ មៗ។ 

សយើងៃឹងសធ្វ ើអ្វ ីណដ្េសយើងអាចសធ្វ ើាៃ សដ្ើមបីជួយសលាកអ្នក។ 

 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ពី្រសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងរាក់អ្នកវញិ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

 របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការបាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ  

អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A3. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកច្បង់ផ្ទែ ស់រត រូបៅឱសងសាែ នកន ុងរណាត ញប្េង 

របសិៃសបើអ្នកផ្លៃ ស់បត រូឱសងសាថ ៃ សហើយររវូការការបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សឡើងវញិ អ្នកអាច

អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសរសសរសវជជបញ្ជជ ងមីព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា ឬ 

សសន ើសុាំឱយឱសងសាថ ៃរបស់អ្នកសផ្ទរសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃងមី របសិៃសបើ សៅសេ់ការបាំសព្ញសឡើងវញិសទៀរ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការផ្លៃ ស់បត រូឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញរបស់អ្នក 

អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A4. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើឱសងសាែ នររស់អ្នកចាកបច្បញពីរណាត ញ 

របសិៃសបើឱសងសាថ ៃណដ្េអ្នកសរបើចាកសចញព្ីបណាត ញរបស់គសរមាង 

អ្នកៃឹងររវូណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញងមី។ 
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សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 122 ? 
 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញងមី អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

ចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A5. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែ នឯកបទស 

ជួៃកាេ សវជជបញ្ជជ ររវូណរបាំសព្ញសៅឱសងសាថ ៃឯកសទស។ ឱសងសាថ ៃឯកសទសរមួមាៃ៖ 

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់ការព្ាាេសោយការព្យួ រសសរ៉ាមូសៅផ្ទេះ។  

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងដ្េ់អ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

ដូ្ចជាមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជាសដ្ើម។  

o ជាធ្មមតា កណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងមាៃឱសងសាថ ៃផ្លទ េ់ខល ៃួរបស់ពួ្កសគ។ 

របសិៃសបើអ្នកជាអ្នករស់សៅកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

សយើងររូវណរធានថាអ្នកអាចទទួេាៃឱសងណដ្េអ្នកររូវការសៅតាមឱសងសាថ ៃសៅក

ណៃៃងសនេះ។  

o របសិៃសបើឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកមិៃមាៃសៅកន ុងបណាត ញរប

ស់សយើងសទ 

ឬអ្នកមាៃការេាំាកកន ុងការទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងរបស់អ្នកសៅកណៃៃងណងទាំរ

យៈសព្េណវង សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

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

សេើកណេងណរសថ ិរកន ុងភាព្មាៃអាសៃន  មាៃណរជៃជារិសដ្ើមអាសមរកិាាំង 

ឬជៃជារិសដ្ើមអាឡាសាយ សទណដ្េអាចសរបើឱសងសាថ ៃទាំងសៃេះាៃ។  

 ឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណដ្េររមូវឱយមាៃការចារ់ណចង 

ៃិងការណែនាំព្ិសសសអ្ាំព្ីការសរបើរាស់ឱសងទាំងសនេះ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងរកឱសងសាថ ៃឯកសទស អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

A6.ការបប្រើប្ាស់បសវាកមមរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត បែើមបីទទួលានឱសងររស់អ្នក 

សរមាប់របសនទឱសងមួយចាំៃួៃ អ្នកអាចសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកន ុងបណាត ញរបស់គសរមាង។ 

ជាទូសៅ 

ឱសងណដ្េមាៃតាមរយៈការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររគឺជាឱសងណដ្េអ្នកសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្

រុាំនរ៉ា ឬយូរអ្ណងវង។  

សសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់គសរមាងរបស់សយើង អ្ៃុញ្ជា រឱយ អ្នកបញ្ជជ ទិញ 

សរមាប់ការផ្គរ់ផ្គង់ាៃរហូរដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ ។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ 

មាៃរាក់សងរណដ្េររវូបង់ដូ្ចាន ៃឹងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េមួយណខណដ្រ។ 

ការរំបពញបវជជរញ្ញជ តាមសំរុប្ត 

សដ្ើមបីទទួេាៃ ទរមង់ណបបបទបញ្ជជ ទិញ ៃិង ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ តាមសាំបុររ៖ 
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សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

 ចូេសមើេសគហទាំព័្របញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ សហើយចុេះស ម្ េះតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរសៅ 

www.caremark.com/mailservice 

 ឬសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

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

របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ ណដ្េបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់អ្នកររូវាៃព្ៃារសព្េ 

សហើយអ្នកររូវការការផ្គរ់ផ្គង់បនទ ៃ់ពី្ឱសងសាថ ៃេក់រយ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីជួយកន ុងការសសន ើសុាំការបដ្ិសសធ្។  

ែំបណើរការរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត 

សសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររមាៃៃីរិវធីិ្សផ្សងៗាន សរមាប់សវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទួេាៃពី្អ្នក 

សវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទួេាៃសោយផ្លទ េ់ព្ីការយិាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក 

សហើយបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ណដ្េបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់អ្នកសឡើងវញិ៖ 

1. បវជជរញ្ញជ ងមីន្ែលឱសងសាែ នទទួលានពីអ្នក 

ឱសងសាថ ៃៃឹងបាំសព្ញ ៃិងសចញសវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទួេាៃព្ីអ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

2. បវជជរញ្ញជ ងមីន្ែលឱសងសាែ នទទួលានបាយផ្ទា ល់ពីការោិល័យអ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នក 

ឱសងសាថ ៃៃឹងបាំសព្ញ 

ៃិងសចញសវជជបញ្ជជ ងមីណដ្េទទួេាៃពី្អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សោយមិៃចាាំាច់សាកសួរអ្នក

ជាមុៃ របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកាៃសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររជាមួយៃឹងគសរមាងសៃេះកាេពី្មុៃ ឬ  

 អ្នកចុេះស ម្ េះសរមាប់ការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកទទួេសោយផ្លទ េ់ព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា

ណងទាំសុខភាព្។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗទាំងអ្ស់សោយសវ ័យរបវរត ិសៅសព្េសៃេះ 

ឬសៅសព្េណាមួយសោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-268-1908។  

របសិៃសបើអ្នកាៃសរបើការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកាេព្ីមុៃ សហើយមិៃចង់ឱយឱសងសាថ ៃបាំសព្ញ 

ៃិងដ្ឹកជញ្ជ ៃូសវជជបញ្ជជ ងមីៃីមួយៗសោយសវ ័យរបវរត ិ សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំសោយ 

សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-268-1908។  

របសិៃសបើអ្នកមិៃធាៃ ប់សរបើការបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុរររបស់សយើងសទ 

ៃិង/ឬសសរមចចិរតបញ្ឈប់ការបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ងមីសោយសវ ័យរបវរត ិ 

ឱសងសាថ ៃៃឹងទក់ទងអ្នករេ់សព្េណដ្េទទួេាៃសវជជបញ្ជជ ងមីព្ីអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ថាសរើអ្នកចង់ឱយបាំសព្ញឱសង ៃិងដ្ឹកជញ្ជ ៃូឱសងសនេះភាៃ មៗឬសទ។  

 ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវឱកាសសដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាឱសងសាថ ៃកាំពុ្ងផ្ដេ់ឱសងររឹ

មររវូ (រមួទាំងកមាៃ ាំង បរមិាែ ៃិងទរមង់របូភាព្) សហើយសបើចាាំាច់ អាចឱយអ្នកេុបសចាេ 

ឬព្ៃារសព្េការបញ្ជជ ទិញ មុៃសព្េមាៃការដ្ឹកជញ្ជ ៃូ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

 ជាការសាំខាៃ់ណាស់ណដ្េអ្នកររវូស ៃ្ ើយរបរេ់សព្េណដ្េឱសងសាថ ៃទក់ទងមកអ្នក 

សដ្ើមបីឱយពួ្កសគដ្ឹងថាររូវសធ្វ ើអ្វ ីជាមួយសវជជបញ្ជជ ងមី 

ៃិងការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកន ុងការដ្ឹកជញ្ជ ៃូណាមួយ។ 

សដ្ើមបីផ្លដ ច់សចញព្ីការសចញសវជជបញ្ជជ ងមីៗសវ ័យរបវរត ិ 

ណដ្េអ្នកាៃទទួេសោយផ្លទ េ់ព្ីការយិាេ័យអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈ ការសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់សេខ 1-844-268-1908។  

3. ការរំបពញបឡើងវញិបលើបវជជរញ្ញជ ន្ែលរញ្ញជ ទិញតាមសំរុប្ត 

សរមាប់ការបាំសព្ញថាន ាំសឡើងវញិ សូមទក់ទងឱសងសាថ ៃរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 15 

នងៃមុៃសព្េអ្នកគិរថាឱសងណដ្េអ្នកមាៃៃឹងររូវអ្ស់ 

សដ្ើមបីរាកដ្ថាការបញ្ជជ ទិញបនទ ប់របស់អ្នកររវូាៃដ្ឹកជញ្ជ ៃូសៅអ្នកទៃ់សព្េសវលា។ 

ដូ្សចនេះឱសងសាថ ៃអាចទក់ទងអ្នក សដ្ើមបីបញ្ជជ ក់ព្ីការបញ្ជជ ទិញរបស់អ្នក មុៃសព្េដ្ឹកជញ្ជ ៃូ 

សូមរាកដ្ថាររវូរាប់ឱសងសាថ ៃៃូវមសធ្ាាយេអបាំផ្ុរសដ្ើមបីទក់ទងអ្នក។ អ្នកអាច

សធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្ព្័រ៌មាៃសៃេះសោយសៅសៅសេខ 1-844-268-1908 ឬចូេសមើេសគហទាំព័្រ 

www.caremark.com។  

A7. ការទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរយៈបពលន្វង 

អ្នកអាចទទួេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវងកន ុងបញ្ជ ីឱសងគសរមាងរបស់សយើង។ 

ឱសងណងទាំគឺជាថាន ាំណដ្េអ្នកសរបើជារបចាាំសរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្រុាំនរ៉ា ឬយូរអ្ណងវង។  

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញមួយចាំៃួៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកទទួេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង។ 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃមាៃរាក់សងរណដ្េររវូបង់ដូ្ចាន ៃឹងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េមួយណខណដ្រ។ 

បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ 

រាប់អ្នកថាសរើឱសងសាថ ៃណាខៃេះណដ្េអាចផ្ដេ់ការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវងដ្េ់អ្នក។ 

អ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិកសដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

ចាំសពាេះរបសនទឱងមួយចាំៃួៃ អ្នកអាចសរបើសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាង 

សដ្ើមបីទទួេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងណងទាំរយៈសព្េណវង។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកខាងសេើ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវាកមមបញ្ជជ ទិញតាមសាំបុររ។ 

A8. ការបប្រើប្ាស់ឱសងសាែ នន្ែលមិនមានបៅកន ុងរណាត ញររស់គបប្មាង 

ជាទូសៅ 

សយើងបង់នងៃឱសងណដ្េាៃបាំសព្ញសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញណរសៅសព្េណដ្េអ្នកមិៃអាចសរបើឱសងសាថ ៃ

កន ុងបណាត ញប៉ោុសណាណ េះ។ សយើងមាៃឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់សយើង 

ណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញរបស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើង។ 

សយើងៃឹងបង់នងៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញកន ុងករែីដូ្ចខាងសរកាម៖ 

 ទីភាន ក់ងាររគប់រគងសរាេះអាសៃនសហព្័ៃធ  (Federal Emergency Management 

Agency,FEMA) ាៃរបកាសអាសៃន  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 125 ? 
 

 ការព្ាាេជាំងឺ សៅសព្េសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅខាងសរៅរាំបៃ់សសវាកមមរបស់គសរមាង 

ប៉ោុណៃត សៅសហរដ្ឋអាសមរកិណដ្េមិៃមាៃឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ។ 

កន ុងករែីទាំងសៃេះ សូមពិ្ៃិរយសមើេជាមុៃជាមួយណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើមាៃឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញសៅណកបរសនេះឬអ្រ់។ 

A9. រង់ឲ្យអ្នកវញិ ប្រសិនបរើអ្នករង់ថ្ងែបលើបវជជរញ្ញជ  

របសិៃសបើអ្នកររវូណរសរបើឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ ជាទូសៅអ្នកៃឹងររូវចាំណាយនងៃទ ាំងរសងុ 

សៅសព្េអ្នកទទួេាៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីបញ្ជា សៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

B. រញ្ជ ីឱសងររស់គបប្មាង 

គសរមាងមាៃបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សយើងសៅការ់ថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងររវូាៃសរជើសសរ ើសសោយគសរមាងសោយមាៃជាំៃួយពី្រកមុសវជជបែឌ ិរ ៃិងឱសងការ ើ។ 

បញ្ជ ីឱសងក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រ របសិៃសបើមាៃវធិាៃណាមួយណដ្េអ្នកររូវអ្ៃុវរត 

សដ្ើមបីទទួេាៃឱសងរបស់អ្នក។ 

ជាទូសៅសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង 

ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃណដ្េាៃព្ៃយេ់សៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះ។ 

B1.ឱសងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

បញ្ជ ីឱសងរមួមាៃឱសងណដ្េសថ ិរសរកាមការធានរ៉ា ប់រង Medicare Part D ៃិងឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  

ៃិងាម ៃសវជជបញ្ជជ មួយចាំៃួៃ ៃិងធារុណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងអ្រថរបសយាជៃ៍ Medicaid របស់អ្នក។ 

បញ្ជ ីឱសងរមួមាៃទាំងឱសងណដ្េមាៃយីសហា ឧទហរែ៍ Synthroid® ៃិងឱសងទូសៅ ឧទហរែ៍ 

levothyroxine។ ឱសងទូសៅមាៃសរគឿងផ្ស ាំសកមមដូ្ចាន ៃឹងឱសងមា៉ោ កយីសហាណដ្រ។ ជាទូសៅ ឱសងទាំង

សនេះមាៃរបសិទធភាព្េអ ដូ្ចជាថាន ាំណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហាណដ្រ សហើយជាធ្មមតាចាំណាយរិចជាង។  

គសរមាងរបស់សយើងក៏រ៉ា ប់រងសេើឱសង ៃិងផ្េិរផ្េណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ មួយចាំៃួៃផ្ងណដ្រ។ 

ឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ មួយចាំៃួៃមាៃរនមៃធូ្រនងៃ ជាងឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  

សហើយមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ផ្ងណដ្រ។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

B2.  វធីិ្ន្សា ងរកឱងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងឬអ្រ់ អ្នកអាច៖ 

 ចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់គសរមាងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរជាបញ្ជ ីមាៃបចច ុបបៃនភាព្ងមីបាំផ្ុរ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីរកសមើេថាសរើឱងមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងឬអ្រ់ 

ឬសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃបញ្ជ ី។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

B3. ឱសងន្ែលមិនមានបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង 

គសរមាងសៃេះមិៃរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំងអ្ស់សទ។ ឱសងមួយចាំៃួៃមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ 

ព្ីសរពាេះចាប់មិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងសនេះសទ។ កន ុងករែីសផ្សងសទៀរ 

សយើងាៃសសរមចចិរតមិៃបញ្ច េូឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ។ 

Neighborhood INTEGRITY ៃឹងមិៃបង់នងៃសេើឱសងណដ្េមាៃកន ុងណផ្នកសៃេះសទ។ 

ឱសងទាំងសៃេះសៅថាឱសងន្ែលមិនរារ់រញ្ច ូល។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃសវជជបញ្ជជ ថាន ាំណដ្េមិៃរប់បញ្ច េូអ្នកររូវណរបង់រាក់សោយខល ៃួឯង។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងគួរណរបង់នងៃឱសងណដ្េមិៃរប់បញ្ច េូសោយសារណរករែីរបស់អ្នក 

អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្រសបៀបោក់ពាកយបែដ ឹងឧទធរែ៍ 

សូមសមើេជាំពូ្កទី 9)។ 

សៃេះគឺជាវធិាៃទូសៅចាំៃួៃបីសរមាប់ថាន ាំណដ្េមិៃរប់បញ្ច េូ៖ 

1. គសរមាងធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងសេើឱសងសរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយ 

(ណដ្េរមួបញ្ច េូឱសង Part D ៃិង Medicaid) 

មិៃអាចបង់នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េៃឹងររវូាៃរ៉ា ប់រងរចួសហើយសៅសរកាម Medicare Part A ឬ 

Part B។ ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part A ឬ Part B ររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Neighborhood INTEGRITY សោយឥរគិរនងៃ 

ប៉ោុណៃតឱសងទាំងសនេះមិៃររូវាៃចារ់ទុកជាណផ្នកមួយនៃអ្រថរបសយាជៃ៍ឱសងណដ្េររវូាៃសចញ

សវជជបញ្ជជ ឱយអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

2. គសរមាងរបស់សយើងមិៃអាចរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េាៃទិញឱសងសៅសរៅសហរដ្ឋអាសមរកិ 

ៃិងទឹកដ្ីរបស់ខល ៃួសទ។ 

3. ការសរបើរាស់ឱសងររវូណរមាៃការយេ់រព្មពី្រដ្ឋាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង 

ឬាាំរទសោយឯកសារសយាងសវជជសា្សតជាក់លាក់ណដ្េជាការព្ាាេសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក។ 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នករបណហេជាសចញសវជជបញ្ជជ ឱសងមួយចាំៃួៃ 

សដ្ើមបីព្ាាេសាថ ៃភាព្របស់អ្នក 

សទេះបីជាវាមិៃររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយព្ាាេសាថ ៃភាព្សនេះក៏សោយ។ 

សគសៅថាការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃការបិទសាៃ ក។ ជាធ្មមតា 

គសរមាងរបស់សយើងមិៃរ៉ា ប់រងសេើឱសង 

សៅសព្េណដ្េឱសងទាំងសនេះររវូាៃសចញសវជជបញ្ជជ សរមាប់ការសរបើរាស់ឱសងណដ្េមិៃមាៃការ

បិទសាៃ ក។ 

តាមចាប់ របសនទឱសងណដ្េាៃរយខាងសរកាមមិៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រសោយ Medicare ឬ Medicaid សទ។  

 ឱសងណដ្េររវូាៃសរបើ សដ្ើមបីផ្សព្វផ្ទយភាព្មាៃកូៃ 

 ឱសងណដ្េររវូាៃសរបើសរមាប់សាេបាំែងណកសមផសស ឬសដ្ើមបីផ្សព្វផ្ទយការបែដ ុ េះសក់ 

 ឱសងណដ្េររវូាៃសរបើសរមាប់ព្ាាេការខូចមុខងារផ្ល វូសនទ ឬងាប់េិងគដូ្ចជា Viagra®, 

Cialis®, Levitra® ៃិង Caverject® 
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សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

 ឱសងព្ាាេអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយសៅសព្េណដ្េរកមុហ ុៃណដ្េផ្េិរឱសងៃិយាយ

ថាអ្នកររូវណរមាៃការសធ្វ ើសរសត  ឬផ្ដេ់សសវាកមមសោយពួ្កសគ 

B4. ថាន ក់ថ្នរញ្ជ ីឱសង 

ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកន ុងថាន ក់មួយកន ុងចាំសណាមថាន ក់ទ ាំង 3។ 

ថាន ក់គឺជារកមុថាន ាំណដ្េមាៃរបសនទដូ្ចាន ជាទូសៅ (ឧទហរែ៍ ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា ឱសងទូសៅ 

ឬឱសងណដ្េាម ៃសវជបញ្ជជ )។  

 ថាន ក់ទី 1 រមួមាៃឱសងទូសៅ 

 ថាន ក់ទី 2 រមួមាៃឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា 

 ថាន ក់ទី 3 រមួមាៃឱសងណដ្េមិៃណមៃជាសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare 

ៃិងឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  (over-the-counter,OTC)  

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើ ឱសងរបស់អ្នកសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមួយ សូមរកសមើេឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង។ 

ជាំពូ្កទី 6 រាប់ពី្ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្នកររវូបង់សរមាប់ឱសងកន ុងថាន ក់ៃីមួយៗ។ 

C. ន្ែនកំណត់បលើឱសងមួយច្បំនួន 

សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ មួយចាំៃួៃ  វធិាៃពិ្សសសកាំែរ់ពី្រសបៀប 

ៃិងសព្េណាណដ្េគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងសនេះ។ ជាទូសៅ 

 វធិាៃរបស់សយើងសេើកទឹកចិរតអ្នកឱយទទួេឱសងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់សាថ ៃភាព្សវជជសា្សត របស់អ្នក 

សហើយមាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្។ សៅសព្េណដ្េឱសងណដ្េមាៃសុវរថ ិភាព្ រនមៃធូ្រនងៃៃឹងមាៃរបសិទធ

ភាព្ដូ្ចៃឹងឱសងណដ្េមាៃរនមៃនងៃជាងណដ្រ 

គសរមាងរំពឹ្ងថាអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកៃឹងសចញសវជជបញ្ជជ ឱសងណដ្េមាៃរនមៃធូ្រនងៃ។ 

ប្រសិនបរើវធិានពិបសសសប្មារ់ឱសងររស់អ្នក ជាធ្មមតាវាមានន័យថាអ្នក 

ឬអ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នកនឹងប្តវូចាត់វធិានការរន្នែម បែើមបីឱយបយើងរា៉ា រ់រងបលើឱសង។ ឧទហរែ៍ 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នករបណហេជាររវូរាប់សយើងពី្ការសធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យរបស់អ្នក 

ឬផ្តេ់េទធផ្េនៃការសធ្វ ើសរសត្មជាមុៃ។ របសិៃសបើអ្នក 

ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកគិរថាវធិាៃរបស់សយើងមិៃគួរអ្ៃុវរតចាំសពាេះសាថ ៃភាព្របស់អ្នកសទ 

អ្នកគួរណរសសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេង។ សយើងអាច 

ឬអាចៃឹងមិៃយេ់រព្មអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសរបើឱសងសោយមិៃចាាំាច់ចារ់វធិាៃការបណៃថម។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

1. ការាក់កំហិតបលើការបប្រើប្ាស់ឱសងមានមា កយីបហា បៅបពលមានកំន្ណឱសងទូបៅ 

ជាទូសៅ ឱសងទូសៅមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ៃឹងឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា 

សហើយជាធ្មមតាចាំណាយរិចជាង។ កន ុងករែីភាគសរចើៃ របសិៃសបើ 

មាៃកាំ ណែឱសងទូសៅណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា 

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញរបស់សយើងៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវកាំ ណែឱសងទូសៅ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

 ជាធ្មមតា សយើងៃឹងមិៃបង់នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហាសទ 

សៅសព្េមាៃកាំ ណែឱសងទូសៅ។  

 សទេះបីជាយា៉ោ ងណាក៏សោយ របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក 

ាៃរាប់សយើងពី្សហរុផ្េសវជជសា្សតថាទាំងឱសងទូសៅ 

ៃិងឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរមិៃមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នកសទ 

សនេះសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េមាៃមា៉ោ កយីសហា។  

2. ការទទួលានការអ្នុញ្ញា តពីគបប្មាងជាមុន 

សរមាប់ឱសងមួយចាំៃួៃ អ្នក ឬអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកររូវណរទទួេាៃការយេ់រព្មព្ី 

Neighborhood INTEGRITY មុៃសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រសទ Neighborhood INTEGRITY 

មិៃអាចរ៉ា ប់រងសេើឱសងាៃសទ។ 

3. សាកលបងបប្រើឱសងប្េងជាមុនសិន 

ជាទូសៅ គសរមាងចង់ឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសងណដ្េមាៃរនមៃធូ្រនងៃ 

(ណដ្េសរចើៃណរមាៃរបសិទធភាព្) មុៃសព្េគសរមាងរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េនងៃជាង។ ឧទហរែ ៍

របសិៃសបើឱសង A ៃិងឱសង B  ព្ាាេសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ដូ្ចាន  សហើយឱសង A 

ចាំណាយរិចជាងឱសង B សនេះគសរមាងអាចររមូវឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសង A ជាមុៃសិៃ។  

របសិៃសបើឱសង A មិៃមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នកសទ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសង B។ 

សគសៅថាការព្ាាេជាជាំហាៃៗ។ 

4. ន្ែនកំណត់ថ្នររមិាណ 

សរមាប់ឱសងមួយចាំៃួៃ សយើងោក់ករមិរបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ 

សគសៅថាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែ។ ឧទហរែ៍ 

គសរមាងអាចោក់ករមិរចាំៃួៃឱសងណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃរេ់សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ រ

បស់អ្នក។ 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើវធិាៃណាមួយខាងសេើររូវអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសងណដ្េអ្នកសរបើ ឬចង់សរបើ 

សូមពិ្ៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសង។ សរមាប់ព្័រ៌មាៃងមីៗបាំផ្ុរ សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

ឬព្ិៃិរយសមើេសគហទាំព្័ររបស់សយើងតាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

D. មូលបហតុន្ែលឱសងររស់អ្នកអាច្បនឹងមិនប្តវូានធានរា៉ា រ់រង 

សយើងព្ាយាមសធ្វ ើឱយការរ៉ា ប់រងឱសងរបស់អ្នកដ្ាំសែើរការេអសរមាប់អ្នក 

ប៉ោុណៃត សព្េខៃេះឱសងអាចមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងតាមរសបៀបណដ្េអ្នកចង់ាៃសនេះសទ។ ឧទហរែ៍៖ 

 ឱសងណដ្េអ្នកចង់សរបើមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសនេះសទ។ 

ឱសងសៃេះរបណហេជាមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ។ 

កាំ ណែឱសងទូសៅអាចររូវាៃធានរ៉ា ប់រង 

ប៉ោុណៃតកាំ ណែឱសងមា៉ោ កយីសហាណដ្េអ្នកចង់សរបើមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសទ។ ឱសងអាចៃឹងងមី 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

សហើយសយើងមិៃទៃ់ាៃពិ្ៃិរយសមើេវាសឡើងវញិសៅសឡើយ សដ្ើមបីធានសុវរថ ិភាព្ 

ៃិងរបសិទធភាព្។ 

 ឱសងររវូាៃធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃតមាៃវធិាៃពិ្សសស 

ឬណដ្ៃកាំែរ់សេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងសនេះ។ 

ដូ្ចណដ្េាៃព្ៃយេ់សៅកន ុងណផ្នកខាងសេើ 

ឱសងមួយចាំៃួៃណដ្េរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងមាៃវធិាៃណដ្េកាំែរ់ការសរបើរាស់របស់ពួ្កសគ។ 

កន ុងករែីខៃ េះ អ្នក 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នករបណហេជាចង់សសន ើសុាំឱយសយើងសេើកណេងចាំសពាេះវធិាៃសនេះ។ 

មាៃកិចចការជាសរចើៃណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើឱសងរបស់អ្នកមិៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រងតាមរសបៀបណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ 

D1. ការទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់របណាត េះអាសនន  

កន ុងករែីមួយចាំៃួៃ គសរមាងអាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាត េះអាសៃន  

សៅសព្េឱសងមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង ឬសៅសព្េណដ្េមាៃការោក់ករមិរតាមមសធ្ាាយមួយចាំៃួៃ។ 

ការសធ្វ ើណបបសៃេះផ្តេ់សព្េសវលាឱយអ្នកៃិយាយជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំពី្ការទទួេាៃឱសងសផ្សង 

ឬសសន ើសុាំគសរមាងសដ្ើមបីរ៉ា ប់រងសេើឱសង។ 

បែើមបីទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរបណាដ េះអាសនន  អ្នកប្តវូន្តរំបពញតាមវធិានទងំពីរខាងបប្កាម៖ 

1. ឱសងណដ្េអ្នកាៃឹងកាំព្ុងសរបើ៖ 

 ណេងសថ ិរសៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសទៀរសហើយ ឬ 

 មិៃណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាង ឬ 

 ឥឡូវសៃេះររូវាៃោក់ករមិរសៅកន ុងវធីិ្មួយចាំៃួៃ។ 

2. អ្នកររូវណរសថ ិរកន ុងសាថ ៃភាព្មួយកន ុងចាំសណាមសាថ ៃភាព្ទាំងសៃេះ៖ 

 អ្នកសថ ិរសៅកន ុងគសរមាងកាេព្ីឆ្ន ាំមុៃ។ 

o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាដ េះអាសៃន របស់អ្នក កន ុងអ្ំឡុងរយៈបពល 90 ថ្ងៃ 

ែំរូងថ្នឆ្ន ំប្រតិទិន។  

o ការផ្គរ់ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនសៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូរដ្េ់៖ 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ 

របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ 

របសិៃសបើអ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ៃិង 

o ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃ នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicaid។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 130 ? 
 

o របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវូាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ 

សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើងវញិសរចើៃដ្ងរហូរដ្េ់ចាំៃួៃសរបើឱសងអ្រិបរ

មា 30 នងៃ។ អ្នកររវូណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ។ 

o ឱសងសាថ ៃណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែរិចរួច

កន ុងសព្េណរមួយ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជេះខាជ យ។ 

 អ្នកគឺជាអ្នកងមីចាំសពាេះគសរមាង។ 

o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាដ េះអាសៃន របស់អ្នក 

ឱសងរបណាដ េះអាសននររស់អ្នក កន ុងអ្ំឡុងបពល 90 

ថ្ងៃែំរូងថ្នសមាជិកភាពររស់អ្នកបៅកន ុងគបប្មាង។  

o ការផ្គរ់ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនសៃេះៃឹងមាៃរយៈសព្េរហូរដ្េ់៖ 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 30 នងៃ 

របសិៃសបើអ្នកមិនរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ 

របសិៃសបើអ្នករស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ៃិង 

 ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃសរមាប់ឱសងណដ្េរ៉ា ប់រងសោយ Medicaid។ 

o របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវូាៃសរសសរសរមាប់រយៈសព្េរិចជាងសៃេះ 

សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយមាៃការបាំសព្ញសឡើងវញិសរចើៃដ្ងរហូរដ្េ់រយៈសព្េអ្រិបរមា 30 

នងៃនៃឱសង Part D ឬការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 90 នងៃនៃឱសងណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicaid។ អ្នកររូវណរបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ សៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ។ 

o ឱសងសាថ ៃណងទាំរយៈសព្េណវងអាចផ្តេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែរិចរួច

កន ុងសព្េណរមួយ សដ្ើមបីការពារកុាំឱយមាៃការខជេះខាជ យ។ 

 អ្នកសថ ិរសៅកន ុងគសរមាងសរចើៃជាង 90 នងៃសហើយរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

សហើយររវូការការផ្គរ់ផ្គង់ភាៃ មៗ។ 

o សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េ 31 នងៃ មួយ ឬរិចជាងសៃេះ 

របសិៃសបើសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវូាៃសរសសរសរមាប់ចាំៃួៃនងៃរិចជាងសៃេះ។ 

សៃេះគឺជាការបណៃថមសៅៃឹងការផ្គរ់ផ្គង់បសណាត េះអាសៃនខាងសេើ។  

o របសិៃសបើករមិរនៃការណងទាំរបស់អ្នកមាៃការផ្លៃ ស់បត រូ 

សនេះសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងការផ្គរ់ផ្គង់យា៉ោ ងសហាចណាស់ការផ្គរ់ផ្គង់មួយរយៈសព្េ 31 នងៃ 

o សដ្ើមបីសសន ើសុាំការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងជាបសណាត េះអាសៃន  សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

សៅសព្េអ្នកទទួេការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងបសណាត េះអាសៃន  អ្នកគួរណរពិ្សរាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក 

សដ្ើមបីសសរមចថាររវូសធ្វ ើអ្វ ី សៅសព្េណដ្េការផ្គរ់ផ្គង់របស់អ្នកអ្ស់។ សៃេះជាជសរមើសរបស់អ្នក៖ 

 អ្នកអាចបត រូសៅសរបើឱសងសផ្សងាៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

អាចៃឹងមាៃឱសងសផ្សងណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងណដ្េមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។ 

អ្នកអាចទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំបញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងណដ្េព្ាាេសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត ណរមួ

យ។ 

បញ្ជ ីសៃេះអាចជួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកឱយរកស ើញឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងណដ្

េអាចមាៃរបសិទធភាព្សរមាប់អ្នក។ 

ឬ 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំការសេើកណេងាៃ។ 

អ្នក ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយសធ្វ ើការសេើកណេងាៃ។ ឧទហរែ ៍

អ្នកអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ា ប់រងសេើឱសង សទេះបីជាវាមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងក៏សោយ។ 

ឬអ្នកអាចសសន ើសុាំគសរមាងឱយរ៉ា ប់រងឱសងសោយាម ៃណដ្ៃកាំែរ់។ 

របសិៃសបើអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកៃិយាយថាអ្នកមាៃសហរុផ្េខាងសវជជសា្សតេអសរមាប់ការសេើ

កណេង ពួ្ការ់អាចជួយអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេងសនេះាៃ។ 

របសិៃសបើឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើៃឹងររវូដ្កសចញពី្បញ្ជ ីឱសង 

ឬមាៃការោក់កាំហិរកន ុងវធីិ្មួយចាំៃួៃសរមាប់ឆ្ន ាំសរកាយ 

សយើងៃឹងអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេងមុៃឆ្ន ាំសរកាយ។  

 សយើងៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត រូណាមួយសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នកសរមាប់

ឆ្ន ាំសរកាយ។ បនទ ប់មកអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសធ្វ ើការសេើកណេង 

ៃិងរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមរសបៀបណដ្េអ្នកចង់ឱយរ៉ា ប់រងឱសងសនេះសៅឆ្ន ាំសរកាយ។  

 សយើងៃឹងស ៃ្ ើយរបៃឹងការសសន ើសុាំការសេើកណេងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង 

បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេាៃសាំសែើសុាំរបស់អ្នក (ឬសសចកដ ីណងៃង

ាាំរទរបស់អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក)។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9  

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង អ្នកអាចទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។  

E. ការផ្ទែ ស់រដ រូបលើការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងររស់អ្នក 

ការផ្លៃ ស់បត រូភាគសរចើៃសៅកន ុងការធានរ៉ា ប់រងឱសងសធ្វ ើសឡើងសៅនងៃទី 1 ណខមករ ប៉ោុណៃត  Neighborhood 

INTEGRITY អាចៃឹងបណៃថម ឬដ្កឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសងកន ុងឆ្ន ាំ។ 

សយើងក៏អាចៃឹងផ្លៃ ស់បដ រូវធិាៃអ្ាំពី្ឱសងរបស់ពួ្កសយើងផ្ងណដ្រ។ ឧទហរែ ៍សយើងអាច៖ 

 សសរមចថាសរើររវូររមូវឱយមាៃ 

ឬមិៃររមូវឱយមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃសរមាប់ឱសងសនេះឬសទ។ 

(ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃគឺជាការអ្ៃុញ្ជា រព្ី Neighborhood INTEGRITY 

មុៃសព្េអ្នកអាចទទួេាៃឱសង)។ 

 បណៃថម ឬផ្លៃ ស់បដ រូចាំៃួៃឱសងណដ្េអ្នកអាចទទួេ (សៅថាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែ)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 132 ? 
 

 បណៃថម ឬផ្លៃ ស់បដ រូការររឹរបិរការព្ាាេតាមជាំហាៃសេើឱសង 

(ការព្ាាេតាមជាំហាៃមាៃៃ័យថា អ្នកររូវណរសាកេបងសរបើឱសងមួយមុខសិៃ មុៃសបេ

សយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងសផ្សងសទៀរ)។ 

សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្វធិាៃឱសងទាំងសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក C 

ពី្ខាងសដ្ើមកន ុងជាំពូ្កសៃេះ។  

របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសរបើឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅបែើមឆ្ន ាំ ជាទូសៅសយើងៃឹងមិៃេុប 

ឬផ្លៃ ស់បដ រូការរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងអ្ំឡុងបពលន្ែលបៅសល់ថ្នឆ្ន ំបនេះបទ សេើកណេងណរ៖ 

 ឱសងងមី 

ធូ្រនងៃជាងមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន ៃឹងឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសងកន ុងសព្េ

សៃេះ ឬ 

 សយើងរកស ើញថាឱសងមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ ឬ 

 ឱសងមួយររូវាៃដ្កសចញពី្ទីផ្ទរ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េសកើរសឡើងសៅសព្េបញ្ជ ីឱសងមាៃការផ្លៃ ស់បត រូ អ្នកណរងណរអាច៖ 

 ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសង Neighborhood INTEGRITY 

តាមអ្ុីៃធ្ឺែិរណដ្េមាៃបចច ុបបៃនភាព្តាមសគហទាំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬ 

 សៅទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃបចច ុបបៃនភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

ៃឹងសកើរមាៃការផ្លៃ ស់បដ រូមួយចាំៃួៃសេើបញ្ជ ីឱសងភាែ មៗ។ ឧទហរែ៍៖ 

 អាច្បរកានឱសងទូបៅងមី។ សព្េខៃេះ 

ឱសងទូសៅងមីមាៃសៅសេើទីផ្ទរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចឱសងមា៉ោ កយីសហាសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង

នសព្េបចច ុបបៃន ណដ្រ។ សៅសព្េណដ្េមាៃឱសងណបបសនេះ 

សយើងអាចៃឹងដ្កឱសងមា៉ោ កយីសហាសចញ ៃិងបណៃថមថាន ាំទូសៅងមី

ប៉ោុណៃត នងៃឱសងងមីគឺសៅណរដ៏្ណដ្េ។ 

សៅសព្េសយើងបណៃថមឱសងទូសៅងម ី

សយើងក៏អាចៃឹងសសរមចចិរតថាររូវរកទទុកឱសងមា៉ោ កយីសហាបញ្ជ ីផ្ងណដ្រ ប៉ោុណៃត

អាចៃឹងផ្លៃ ស់បដ រូវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់របស់វា។ 

o សយើងរបណហេជាមិៃអាចរាប់អ្នកជាមុៃ មុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃ ស់បដ រូសៃេះាៃសទ 

ប៉ោុណៃត សយើងៃឹងសផ្ញើព្័រ៌មាៃអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បដ រូជាក់លាក់ណដ្េសយើងៃឹងសធ្វ ើសឡើងដ្េ់អ្នក។ 

o អ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចសសន ើសុាំ “ការសេើកណេង” ពី្ការផ្លៃ ស់បដ រូទ ាំងសៃេះាៃ។ 

សយើងៃឹងសផ្ញើសសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីជាំហាៃណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃកន ុងការសសន ើសុាំការសេើណេង

ដ្េ់អ្នក។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 

សសៀវសៅណែនាំសៃេះសរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសេើកណេង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

 ឱសងប្តវូានែកបច្បញពីទី្ារ។ របសិៃសបើរដ្ឋាេចាំែីអាហារ ៃិងឱសង (Food and Drug 

Administration, FDA) ណងៃងការែ៍ថា ឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសេបគឺមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ 

ឬសរងចរកផ្េិរឱសងមិៃផ្េិរឱសងសទ សយើងៃឹងដ្កវាសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង។ 

របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសរបើឱសង សយើងៃឹងរាប់អ្នកឱយដ្ឹង។ 

អ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកក៏ៃឹងដ្ឹងអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត រូសៃេះណដ្រ។ ារ់អាចសធ្វ ើការជាមួយអ្នក 

សដ្ើមបីរកឱសងសផ្សងសទៀរសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក។  

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែ ស់រត រូប្េងន្ែលរ េះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្នកបប្រើប្ាស់។ 

សយើងៃឹងរាប់អ្នកជាមុៃអ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បដ រូសផ្សងៗទាំងសនេះសេើបញ្ជ ីឱសង។ ការផ្លៃ ស់បដ រូសៃេះអាចសកើរសឡើង 

របសិៃសបើ៖  

 FDA ផ្ដេ់ការណែនាំងមី ឬមាៃសាេការែ៍ណែនាំគៃ ីៃិកងមីអ្ាំព្ីឱសង។ 

 សយើងបណៃថមឱសងទូសៅ និង  

o ជាំៃួសឱសងមា៉ោ កយីសហាណដ្េមាៃសេើបញ្ជ ីឱសងនសព្េបចច ុបបៃន  ឬ 

o ផ្លៃ ស់បដ រូវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រង ឬណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសងមា៉ោ កយីសហា។ 

សៅសព្េការផ្លៃ ស់បដ រូទ ាំងសៃេះសកើរមាៃសឡើង សយើងៃឹង៖ 

 រាប់អ្នកឱយដ្ឹង យា៉ោ ងសហាចណាស់ 30 នងៃមុៃសព្េសយើងសធ្វ ើការផ្លៃ ស់បដ រូបញ្ជ ីឱសង ឬ  

 ជូៃដ្ាំែឹងឱយអ្នកដ្ឹង ៃិងផ្គរ់ផ្គង់ឱសងឱយអ្នករយៈសព្េ 30 

នងៃបនទ ប់ាៃសសន ើសុាំការបាំសព្ញសឡើងវញិ។  

ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងផ្តេ់សព្េឱយអ្នកពិ្សរាេះជាមួយសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ។ 

ពួ្ការ់អាចជួយអ្នកសសរមចចិរត៖ 

 ថាសរើមាៃឱសងណដ្េរសសដ្ៀងៃឹងឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសង ណដ្េអ្នកអាចសរបើជាំៃួសឬអ្រ់ ឬ  

 ថាសរើររូវសសន ើសុាំការសេើកណេងពី្ការផ្លៃ ស់បត រូទ ាំងសៃេះឬសទ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំការសេើកណេង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

បយើងអាច្បនឹងបធ្ា ើការផ្ទែ ស់រត រូប្េងន្ែលមិនរ េះ ល់ែល់ឱសងន្ែលអ្នកបប្រើប្ាស់បៅបពលបនេះ។ 

ចាំសពាេះការផ្លៃ ស់បត រូណបបសៃេះ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសរបើថាន ាំណដ្េសយើងាៃធានរ៉ា ប់រងសៅបែើមឆ្ន ាំ 

ជាទូសៅសយើងៃឹងមិៃេុបសចាេ ឬផ្លៃ ស់បត រូការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះកន ុងរយៈបពលបពញមួយឆ្ន ំបនេះបទ។  

ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងដ្កឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសរបើសចញ ឬោក់ករមិរសេើការសរបើរាស់ឱសងសនេះ 

សនេះការផ្លៃ ស់បត រូៃឹងមិៃប៉ោេះពាេ់ដ្េ់ការសរបើរាស់ឱសងរបស់អ្នក កន ុងរយៈសព្េសព្ញមួយឆ្ន ាំ។  

F. ការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងកន ុងករណីពិបសស 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

F1. ប្រសិនបរើអ្នកសប្មាកបៅកន ុងមនា ីរបពទយ 

ឬកន្នែងន្ងទមំនុសេចាស់ន្ែលមានជំនញន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រឱយចូេសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញណដ្េសថ ិរសរកាមរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសៃេះ 

ជាទូសៅសយើងៃឹងចាំណាយសេើនងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកកន ុងអ្ាំឡុងសព្េណដ្េអ្នកសាន ក់សៅ។ 

អ្នកៃឹងមិៃចាាំាច់ចាំណាយរាក់សងរណដ្េររវូបង់សទ។ សៅសព្េណដ្េអ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬកណៃៃងណងទាំមៃុសសចាស់ជរណដ្េមាៃជាំនញ សនេះគសរមាងៃឹងរ៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក 

ដ្របណាឱសងបាំសព្ញតាមវធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រងទាំងអ្ស់របស់សយើង។ 

F2. ប្រសិនបរើអ្នកសែ ិតបៅកន ុងកន្នែងន្ងទរំយៈបពលន្វង 

ជាធ្មមតា កណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង ដូ្ចជាមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ មាៃឱសងសាថ ៃផ្លទ េ់ខល ៃួ 

ឬឱសងសាថ ៃណដ្េផ្គរ់ផ្គង់ឱសងសរមាប់អ្នករស់សៅទីសនេះទាំងអ្ស់របស់ខល ៃួ។ 

របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងរស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

អ្នកអាចៃឹងទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកតាមរយៈឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងសនេះ 

របសិៃសបើវាជាណផ្នកនៃបណាត ញរបស់សយើង។ 

ព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក 

សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងសាថ ៃសៅកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកគឺជាណផ្នកមួយនៃបណាដ ញរបស់សយើងឬអ្រ់។ 

របសិៃសបើវាមិៃណមៃសទ ឬរបសិៃសបើអ្នកររវូការព័្រ៌មាៃបណៃថម សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

F3. 

ប្រសិនបរើអ្នកសែ ិតបៅកន ុងកមម វធីិ្ន្ងទសំប្មារ់អ្នកជំងឺែំណាក់កាលច្បុងបប្កាយន្ែលរញ្ញជ ក់

បាយ Medicare 

ឱសងមិៃណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយទាំងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

ៃិងគសរមាងរបស់សយើងកន ុងសព្េណរមួយសទ។  

 របសិៃសបើអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare 

សហើយររវូការឱសងបាំារ់ការឈឺចាប ់ឱសងបាំារ់ការចង់កអ រួ ឱសងបញ្ច ុ េះ 

ឬឱសងព្ាាេការងប់ារមភណដ្េមិៃររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយកមម វធីិ្របស់អ្នក 

សរពាេះវាមិៃទក់ទងៃឹងបុសរវៃិិចឆ ័យរបស់អ្នក ៃិងសាថ ៃភាព្ពាក់ព្័ៃធ  

គសរមាងរបស់សយើងររូវណរទទួេការជូៃដ្ាំែឹងពី្ អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ  ឬអ្នកផ្តេ់សសវានៃក

មម វធីិ្របស់អ្នកថាឱសងសៃេះមិៃមាៃជាប់ទក់ទងាន មុៃសព្េណដ្េគសរមាងរបស់សយើងអាច

ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងសៃេះ។  

 សដ្ើមបីការពារមិៃឱយមាៃការព្ៃារសព្េកន ុងការទទួេាៃឱសងណដ្េមិៃជាប់ទក់ទងណាមួ

យណដ្េគួរណរមាៃការរ៉ា ប់រងពី្គសរមាងរបស់សយើង អ្នកអាចសសន ើសុាំអ្នកផ្តេ់កមម វធីិ្ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាសយើងមាៃការជូៃដ្ាំែឹងថាឱងសៃេះមិៃជាប់ទក់ទង 

មុៃសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱសងសាថ ៃឱយបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកចាកសចញពី្កមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

គសរមាងរបស់សយើងគួរណររ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ 

សដ្ើមបីបងាយ រមិៃឱយមាៃការព្ៃាសព្េណាមួយសៅឱសងសាថ ៃ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

សៅសព្េណដ្េអ្រថរបសយាជៃ៍កមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ Medicare របស់អ្នកបញ្ចប់ 

អ្នកគួរណរយកឯកសារសៅឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីបញ្ជជ ក់ថាអ្នកាៃចាកសចញពី្កមម វធីិ្រចួសហើយ។ 

សូមសមើេណផ្នកពី្មុៃនៃជាំពូ្កសៃេះណដ្េរាប់អ្ាំពី្វធិាៃសរមាប់ការទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងឱសងសរកាមណផ្ន

ក D។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍នៃកមម វធីិ្ណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4។ 

G. កមម វធិ្ីសត ីពសីុវតែ ិភាពឱសង និងការប្គរ់ប្គងឱសង 

G1. កមម វធិ្ីជួយសមាជកិឱយបប្រើប្ាស់ឱសងបាយសុវតែ ិភាព 

រេ់សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ  សយើងណសវ ងរកបញ្ជា ណដ្េអាចសកើរមាៃដូ្ចជាបញ្ជា ឱសង ឬឱសងណដ្េ៖ 

 របណហេជាមិៃចាាំាច់សទពី្សរពាេះអ្នកកាំពុ្ងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរណដ្េមាៃរបសិទធភាព្ដូ្ចាន  

 របណហេជាមិៃមាៃសុវរថ ិភាព្សរមាប់អាយុ ឬសនទរបស់អ្នកសទ 

 អាចបងយសរាេះថាន ក់ដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសរបើវាកន ុងសព្េណរមួយ 

 មាៃសរគឿងផ្ស ាំណដ្េអ្នកមាៃ ឬអាចមាៃអាណឡសុី 

 មាៃបរមិាែឱសងបាំារ់ការឈឺចាប់ opioid ណដ្េាម ៃសុវរថ ិភាព្ 

របសិៃសបើសយើងរកស ើញថាមាៃបញ្ជា ណដ្េអាចសកើរមាៃកន ុងការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

សយើងៃឹងសធ្វ ើការជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកសដ្ើមបីណកបញ្ជា ។ 

G2. កមម វធិ្ីជួយសមាជកិកន ុងការប្គរ់ប្គងឱសងររស់ពួកបគ 

របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសងសរមាប់សាថ ៃភាព្សវជជសា្សតខុសៗាន  ៃិង/ឬសថ ិរកន ុងកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង 

សដ្ើមបីជួយអ្នកសរបើឱសង opioid របស់អ្នកសោយសុវរថ ិភាព្ 

អ្នកអាចមាៃសិទធិទទួេាៃសសវាកមមសោយមិៃគិរនងៃតាមរយៈកមម វធីិ្រគប់រគងការព្ាាេសោយឱសង 

(medication therapy management,MTM) ។ កមម វធីិ្សៃេះជួយអ្នក 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកឱយរាកដ្ថាឱសងរបស់អ្នកកាំពុ្ងមាៃរបសិទធភាព្ 

សដ្ើមបីព្រងឹងសុខភាព្របស់អ្នក។ ឱសងការ ើ 

ឬជាំនញសុខភាព្សផ្សងសទៀរៃឹងផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការពិ្ៃិរយសមើេយា៉ោ ងទូេាំទូលាយសេើឱសងទាំងអ្ស់របស់អ្នក 

សហើយពិ្សរាេះជាមួយអ្នកអ្ាំពី្៖  

  វធីិ្កន ុងការទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរពី្ឱសងណដ្េអ្នកសរបើ 

 កដ ីារមភណាមួយណដ្េអ្នកមាៃដូ្ចជានងៃចាំណាយសេើឱសង ៃិងរបរិកមមរបស់ឱសង 

  វធីិ្េអបាំផ្ុរកន ុងការសរបើឱសងរបស់អ្នក 

 សាំែួរ ឬបញ្ជា ណាមួយណដ្េអ្នកមាៃអ្ាំពី្សវជជបញ្ជជ របស់អ្នក ៃិងសេើការសរបើឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

អ្នកៃឹងទទួេាៃសសចកត ីសសងខបជាលាយេកខែ៍អ្កសរនៃការព្ិភាកទសៃេះ។ 

សសចកត ីសសងខបមាៃគសរមាងសកមមភាព្ឱសងណដ្េណែនាំអ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយការសរបើរាស់ឱសងមាៃរបសិទធភាព្េអបាំផ្ុរ។ 

អ្នកក៏ៃឹងទទួេាៃបញ្ជ ីឱសងផ្លទ េ់ខល ៃួណដ្េរមួបញ្ច េូទាំងឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើ 

ៃិងមូេសហរុណដ្េអ្នកសរបើវា។ សេើសព្ីសៃេះសទៀរ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្ការសចាេឱសងណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ ជាសារធារុណដ្េររូវាៃរគប់រគងសោយសុ

វរថ ិភាព្។ 

វាជាគាំៃិរេអកន ុងការកាំែរ់សព្េនៃការព្ិៃិរយសមើេឱសងរបស់អ្នក មុៃសព្េសធ្វ ើការណារ់ជួប 

“សុខុមាេភាព្”របចាាំឆ្ន ាំរបស់អ្នក 

ដូ្សចនេះអ្នកអាចពិ្សរាេះជាមួយអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នកអ្ាំពី្គសរមាងសកមមភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកាៃ។ 

យកគសរមាងសកមមភាព្ ៃិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកតាមខល ៃួ សព្េអ្នកសៅជួប 

ឬសព្េណាណដ្េអ្នកពិ្សរាេះជាមួយសវជជបែឌ ិរ ឱសងការ ើ ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ។ 

សូមយកបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកសៅជាមួយផ្ង របសិៃសបើអ្នកសៅមៃទ ីរសព្ទយ ឬបៃទប់សស្ងាគ េះបនទ ៃ់។ 

កមម វធីិ្រគប់រគងការព្ាាេសោយឱសងគឺជាការសម ័រគចិរត ៃិងឥរគិរនងៃសរមាប់សមាជិកណដ្េមាៃេកខែ

សមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើសយើងមាៃកមម វធីិ្ណដ្េសាកសមៃឹងររមូវការរបស់អ្នក 

សយើងៃឹងចុេះស ម្ េះអ្នកសៅកន ុងកមម វធីិ្ សហើយបញ្ជ ៃូព័្រ៌មាៃដ្េ់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរមួកន ុងកមម វធីិ្សទ សូមរាប់ឱយសយើងដ្ឹង សហើយសយើងៃឹងដ្កអ្នកសចញពី្កមម វធីិ្។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរណាមួយអ្ាំពី្កមម វធីិ្ទ ាំងសៃេះ សូមទក់ទងមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក 

ឬអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

G3. កមម វធិ្ីប្គរ់ប្គងឱសង បែើមបីជួយសមាជិកឱយបប្រើ ឱសងអូ្ពីអ្យ (opioid) 

ររស់ពួកបគប្រករបាយសុវតែ ិភាព 

Neighborhood INTEGRITY មាៃកមម វធីិ្មួយណដ្េអាចជួយសមាជិកឱយសរបើរាស់ opioid តាមសវជជបញ្ជជ  

ៃិងឱសងដ្៏នទសទៀរណដ្េររវូាៃសរបើរាស់ខុសជារបចាាំ។ កមម វធីិ្សៃេះសៅថាកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង (Drug 

Management Program, DMP)។  

របសិៃសបើអ្នកសរបើឱសង opioid ណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬឱសងការ ើជាសរចើៃ 

ឬរបសិៃសបើអ្នកមាៃការសរបើរាស់ឱសង opioid សរចើៃសព្កនសព្េងមីៗសៃេះ 

សយើងអាចពិ្ភាកទជាមួយសវជជបែឌ ិរ សដ្ើមបីសធ្វ ើឱយរាកដ្ថាការសរបើរាស់ឱសង opioid មាៃេកខែៈសមរសប 

ៃិងចាាំាច់ខាងសវជជសា្សត ។ សធ្វ ើការជាមួយសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតថាការសរបើរាស់ឱសង opioid ឬឱសង benzodiazepine មិៃមាៃសុវរថ ិភាព្ 

សយើងអាចៃឹងោក់ករមិររសបៀបណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃឱសងទាំងសនេះ។ ណដ្ៃកាំែរ់អាចរមួមាៃ៖ 

 ររមូវឱយអ្នកទទួេសវជជបញ្ជជ ទាំងអ្ស់ពី្ឱសងទាំងសនេះពីឱសងសាែ នមួយ ៃិង/ឬពីបវជជរណឌ ិតមាន ក់  

 កំណត់ច្បំនួនឱសងទាំងសនេះ ណដ្េសយើងៃឹងរ៉ា ប់រងសរមាប់អ្នក 

របសិៃសបើសយើងគិរថាណដ្ៃកាំែរ់មួយ ឬសរចើៃគួរណរអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នក សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមួយចាប់ជាមុៃ។ 

សាំបុររសនេះៃឹងព្ៃយេ់អ្ាំពី្ណដ្ៃកាំែរ់ណដ្េសយើងគិរថាគួរណរអ្ៃុវរត។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 5៖ ការទទួេាៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺ 

សរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

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

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

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

អ្នកនឹងមានឱកាសប្ារ់បយើងឱយែឹងថាអ្នកច្បង់បប្រើបវជជរណឌ ិត ឬឱសងសាែ នណាមួយ 

បហើយព័ត៌មានណាមួយន្ែលអ្នកគិតថាសំខាន់ន្ែលបយើងគួរែឹង។ 

របសិៃសបើសយើងសសរមចចិរតោក់ករមិរការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកចាំសពាេះឱសងទាំងសៃេះ 

បនទ ប់ព្ីអ្នកមាៃឱកាសស ៃ្ ើយរប សយើងៃឹងសផ្ញើសាំបុររមួយសទៀរណដ្េបញ្ជជ ក់ពី្ណដ្ៃកាំែរ់ទាំងសនេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងាៃសធ្វ ើខុស 

អ្នកមិៃយេ់រសបថាអ្នកមាៃហាៃិន័យកន ុងការសរបើរាស់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ មិៃររឹមររវូ 

ឬអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងណដ្ៃកាំែរ់ អ្នក ៃិងអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

របសិៃសបើអ្នកោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សយើងៃឹងព្ិៃិរយសមើេករែីរបស់អ្នកសឡើងវញិ 

សហើយរាប់អ្នកឱយដ្ឹងពី្ការសសរមចចិរតរបស់សយើង។ 

របសិៃសបើសយើងបៃតបដ្ិសសធ្ណផ្នកណាមួយនៃបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកណដ្េទក់ទងៃឹងណដ្ៃកាំែរ់កន ុងការទទួ

េាៃឱសងទាំងសៃេះ សយើងៃឹងបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ព្ិៃិរយសមើេឯករជយ 

(Independent Review Entity, IRE) (សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ 

ៃិងសដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្ IRE សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9)។ 

DMP របណហេជាមិៃអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នកសទ របសិៃសបើអ្នក៖ 

 មាៃសាថ ៃភាព្សវជជសា្សត មួយចាំៃួៃដូ្ចជាជាំងឺមហារ ើក ឬជាំងឺសកាសិកា្មរកហមរងកូចកសែត ៀវ 

 កាំពុ្ងទទួេាៃការណងទាំសរមាប់អ្នកជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ណងទាំបសណាដ េះអាសៃន  

ឬការណងទាំដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយនៃជីវរិ ឬ  

 រស់សៅកន ុងកណៃៃងណងទាំរយៈសព្េណវង 

 

G4. កមម វធិ្ីបែើមបីជួយសមាជិកបាេះបចាលឱសងមានបវជជរញ្ញជ ន្ែលមិនបប្រើ 

និងសារធាតុន្ែលប្តវូានប្គរ់ប្គងបាយសុវតែ ិភាព 

សាំខាៃ់ណដ្េររវូេុបបាំារ់ឱសងមាៃសវជជបញ្ជជ ណដ្េមិៃាៃសរបើណាមួយសៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នក។ អ្នកអាច៖ 

 នាំយកថាន ាំសៅកាៃ់របអ្ប់ោក់សាេះសចាេថាន ាំ ឬរពឹ្រត ិការែ៍របមូេយកវញិ។ 

 សាេះសចាេមច ុេសោយសុវរថ ិភាព្សៅឯ ENCORE Needle Exchange 

o សៅកាៃ់ 557 Broad Street, Providence, RI, 02907 

o សៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-781-0665 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម 

ថាន ាំបាំារ់ការឈឺចាប់ភាគសរចើៃជាសារធារុណដ្េររូវាៃរគប់រគង សហើយអាចសញៀៃសៅកន ុងសាថ ៃភាព្ខៃេះ 

របសិៃសបើមិៃាៃសរបើសោយររឹមររវូសទ។ សដ្ើមបីេុបបាំារ់សចាេថាន ាំបាំារ់ការឈឺចាប់ណដ្េមាៃសវជជបញ្ជជ  

ររវូរាកដ្ថា ទីតាាំងសាេះសចាេថាន ាំទទួេយកសារធារុណដ្េររវូាៃរគប់រគង។ សរមាប់ព័្រ៌មាៃបណៃថម 

សូមៃិយាយជាមួយឱសងសាថ ៃកន ុងរាំបៃ់របស់អ្នក ឬចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.preventoverdoseri.org/get-

rid-of-meds/។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 138 ? 
 

ជំពូកទី 6៖ អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូចំ្បណាយសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ថ្នគបប្មាង 

Medicare និង Medicaid ររស់អ្នក 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូចាំណាយសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់អ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរប

ស់អ្នក។ តាមរយៈពាកយ “ឱសង” សយើងមាៃៃ័យថា៖ 

 ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part D និង 

 ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ា ប់រងសៅសរកាម Rhode Island Medicaid និង 

 ឱសង ៃិងធារុននណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងជាអ្រថរបសយាជៃ៍បណៃថម។ 

សោយសារណរអ្នកមាៃសិទធិទទួេាៃ Medicaid អ្នកៃឹងទទួេាៃ “ជាំៃួយបណៃថម” ព្ី Medicare 

សដ្ើមបីជួយបង់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare Part D របស់អ្នក។  

ជំនួយរន្នែម គឺជាកមម វធីិ្ Medicare មួយណដ្េជួយមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ 

ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួច ការ់បៃថយនងៃចាំណាយឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Medicare Part D 

ដូ្ចជារាក់បុព្វលាន រាក់ណដ្េររវូបង់មុៃ ៃិងរាក់សងរណដ្េររវូបង់។ សគអាចសៅ 

“ជាំៃួយបណៃថម” ាៃមា៉ោងសទៀរថា “ការឧបរថមភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប” ឬ “LIS”។ 

 

ពាកយគៃៃ ឹេះសផ្សងសទៀរ ៃិងៃិយមៃ័យរបស់ពាកយទាំងសនេះមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀសៅណែនាំសមាជិក។  

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងកណៃៃងទាំងសៃេះ៖ 

 បញ្ជ ីឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង របស់គសរមាង។ 

o សយើងសៅថា “បញ្ជ ីឱសង” ។ បញ្ជ ីសៃេះរាប់អ្នកថា៖ 

– គសរមាងចាំណាយសេើឱសងរបសនទណា 

– ឱសងៃីមួយៗសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមួយកន ុងចាំសណាម  3 ថាន ក់ 

– ថាសរើមាៃណដ្ៃកាំែរ់ណាមួយសេើឱសងឬអ្រ់ 

o របសិៃសបើអ្នកររវូការចាប់ងរចមៃងបញ្ជ ីឱសង សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

អ្នកក៏អាចរកស ើញបញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់សយើងផ្ងណដ្រតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសគហទាំព្័រណរងណរមាៃបចច ុបបៃនភាព្ងមីបាំផ្ុរ។ 

 ជាំពូ្កទី 5 នៃសសៀវសៅណែនាំសរមាប់សមាជិកសៃេះ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 139 ? 
 

o ជាំពូ្កទី 5 

រាប់ពី្វធីិ្ទទួេឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សរមាប់សអ្នកជាំងឺសរមាកសរៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកតា

មរយៈគសរមាង។  

o វារមួមាៃវធិាៃណដ្េអ្នកររវូអ្ៃុវរតតាម។ 

វាក៏រាប់ផ្ងណដ្រថាសរើឱសងរបសនទណាណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅកន ុងគសរមាងរប

ស់សយើង។ 

 បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។  

o កន ុងករែីភាគសរចើៃ អ្នកររវូសរបើឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញ 

សដ្ើមបីទទួេាៃឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ 

ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញគឺជាឱសងសាថ ៃណដ្េាៃយេ់រព្មសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងរបស់សយើ

ង។  

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

អ្នកអាចអាៃបណៃថមអ្ាំពី្ឱសងកន ុងបណាត ញកន ុងជាំពូ្កទី 5។ 
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A. ការពនយលព់ីអ្តែប្របោជន៍ (Explanation of Benefits, EOB) 

គសរមាងរបស់សយើងបៃតតាមោៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ សយើងបៃតតាមោៃនងៃចាំណាយព្ីររបសនទ៖ 

 ការច្បំណាយបច្បញពីបហាប  របស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្នក 

ឬអ្នកសផ្សងតាងនមឱយអ្នកបង់នងៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 ថ្ងែច្បំណាយឱសងសរុររបស់អ្នក។ សៃេះជាចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្នក 

ឬអ្នកសផ្សងតាងនមឱយអ្នកបង់នងៃសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

បូករមួៃឹងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េគសរមាងចាំណាយ។ 

សៅសព្េអ្នកទទួេឱសងតាមសវជជបញ្ជជ តាមរយៈគសរមាងសៃេះ 

សយើងសផ្ញើជូៃអ្នកៃូវសសចកដ ីសសងខបមួយណដ្េសៅថាការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍។ សយើងសៅការ់ថា EOB។ 

EOB មាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ឱសងណដ្េអ្នកសរបើ  EOB រមួមាៃ៖ 

 ព័ត៌មានសប្មារ់ន្ែ។ សសចកដ ីសសងខបរាប់អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណាណដ្េអ្នកាៃទទួេ។ 

វាបងាា ញព្ីនងៃចាំណាយសេើឱសងសរុប អ្វ ីណដ្េគសរមាងាៃចាំណាយ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នក 

ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរចាំណាយសរមាប់អ្នកាៃចាំណាយ។ 

 ព័ត៌មានអ្ំពីតថ្មែឱសង។ សៃេះគឺជារមៃសរុបនៃឱសង ៃិងការផ្លៃ ស់បដ រូភាគរយសៅកន ុង

រនមៃឱសងចាប់តាាំងព្ីការបាំសព្ញសេើកដ្ាំបូង។ 

 ជបប្មើសមានតថ្មែទរជាង។ សៅសព្េណដ្េមាៃ រនមៃទ ាំងសៃេះៃឹងបងាា ញសៅកន ុង

សសចកដ ីសសងខបសៅសរកាមឱសងបចច ុបបៃន របស់អ្នក។ អ្នកអាចពិ្សរាេះជាមួយអ្នកជាវរបស់អ្នក

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមាៃ។ 

សយើងផ្តេ់ជូៃៃូវការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare។  

 រាក់ណដ្េាៃទូទរ់សេើឱសងទាំងសៃេះៃឹងមិៃរប់បញ្ច េូកន ុងនងៃចាំណាយសចញពី្សហាស ៉ោ សរុប

របស់អ្នកសទ។  

 សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើឱសងណាមួយណដ្េគសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រង សូមសមើេបញ្ជ ីថាន ាំ។ 

B.  វធិ្ីតាមានថ្ងែច្បំណាយឱសងររស់អ្នក 

សដ្ើមបីតាមោៃនងៃចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក ៃិងរាក់ណដ្េអ្នកចាំណាយ 

សយើងសរបើកាំែរ់រតាណដ្េសយើងទទួេាៃព្ីអ្នក ៃិងពី្ឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក។ 

សៃេះជាវធីិ្ណដ្េអ្នកអាចជួយសយើង៖ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 141 ? 
 

1. បប្រើរ័ណណ សមាា ល់សមាជិកររស់អ្នក។ 

បងាា ញប័ែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់អ្នករេ់សព្េណដ្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ ។ 

ការសធ្វ ើណបបសៃេះៃឹងជួយឱយសយើងដ្ឹងថាសរើសវជជបញ្ជជ ណាណដ្េអ្នកបាំសព្ញ ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់។ 

2. សូមប្ាកែថាបយើងមានព័ត៍មានន្ែលបយើងប្តវូការ។ 

ផ្តេ់ឱយសយើងៃូវចាប់ចមៃងនៃវកិយយបររសរមាប់ឱសងណដ្េអ្នកាៃចាំណាយ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិចាំសពាេះនងៃចាំណាយឱសងសនេះ។ 

សៃេះជាសព្េខៃេះណដ្េអ្នកគួរផ្តេ់ឱយសយើងៃូវចាប់ចមៃងនៃវកិយយបរររបស់អ្នក៖ 

 សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅតាមឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញកន ុងរនមៃព្ិ

សសស ឬសរបើប័ែណ បញ្ច ុ េះរនមៃណដ្េមិៃណមៃជាណផ្នកនៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាងរបស់សយើង 

 សៅសព្េណដ្េអ្នកចាំណាយរាក់សងរណដ្េររវូបង់សេើឱសងណដ្េអ្នកទទួេាៃសរកាមកមម វធីិ្ជាំ

ៃួយអ្នកជាំងឺរបស់រកមុហ ុៃផ្េិរឱសង 

 សៅសព្េអ្នកទិញឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ 

 សៅសព្េអ្នកបង់នងៃសព្ញសរមាប់ឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នក វញិចាំសពាេះនងៃចាំណាយឱសងសនេះ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

3. សូមប្ញើមកបយើងនូវព័ត៌មានអំ្ពីប្ាក់ន្ែលអ្នកប្េងទូទត់ឱយអ្នក។ 

ការទូទរ់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយបុគគេ 

ៃិងសាថ ប័ៃជាក់លាក់មួយចាំៃួៃក៏រប់បញ្ច េូកន ុងការចាំណាយសចញពី្សហាស ៉ោ របស់អ្នកណដ្រ។ 

ឧទហរែ៍ ការទូទរ់រាក់ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយកមម វធីិ្ជាំៃួយណផ្នកឱសងសាថ ៃរដ្ឋ 

កមម វធីិ្ជាំៃួយឱសង AIDS សសវាសុខភាព្ឥណាឌ  

ៃិងសបបុ រសធ្ម៌ភាគសរចើៃរប់បញ្ច េូកន ុងការចាំណាយសចញព្ីសហាស ៉ោ របស់អ្នក។  

4. ពិនិតយបមើល EOBs ន្ែលបយើងប្ញើមកអ្នក។ 

សៅសព្េអ្នកទទួេាៃ EOB សៅកន ុងសាំបុររ សូមរាកដ្ថាការព្ៃយេ់សនេះមាៃេកខែៈសព្ញសេញ 

ៃិងររឹមររវូ។ របសិៃសបើអ្នកគិរថាមាៃអ្វ ីខុស ឬារ់ ឬសបើអ្នកមាៃសាំែួរណាមួយ 

សូមទូរសព្ទមកណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ 

អ្នកមាៃជសរមើសកន ុងការទទួេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ Part D 

របស់អ្នកតាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររៃិូក។ វាផ្តេ់ៃូវព័្រ៌មាៃដូ្ចាន  

ៃិងកន ុងទរមង់ដូ្ចាន ៃឹងការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍ជារកោសណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅនងៃសៃេះ។ 

សដ្ើមបីចាប់សផ្តើមទទួេាៃការព្ៃយេ់អ្ាំព្ីអ្រថរបសយាជៃ៍តាមរបព័្ៃធ សអ្ឡិចររូៃិក 

សូមចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.caremark.com សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះ។ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីណមេ 

សៅសព្េអ្នកមាៃការព្ៃយេ់អ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ងមីណដ្េររមូវឱយសបើកសមើេ។ ររូវរកទទុក EOBs 

ទ ាំងសៃេះ។ រាយការែ៍ទាំងសៃេះគឺជាកាំែរ់រតាសាំខាៃ់នៃការចាំណាយសេើឱសងរបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 142 ? 
 

C. អ្នកមិនច្បំណាយអ្ា ីសប្មារ់ការ ា្ត់្ ាង់ឱសងរយៈបពលមួយន្ែ ឬរយៈបពលន្វង  

ជាមួយៃឹង Neighborhood INTEGRITY 

អ្នកមិៃចាំណាយរាក់អ្វ ីទ ាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ដ្របណាអ្នកសធ្វ ើតាមវធិាៃរបស់គសរមាង។ 

C1.ថាន ក់ថ្នគបប្មាង 

ថាន ក់ថាន ាំគឺជារកមុឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសង។ 

ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងមាៃសៅកន ុងថាន ក់មួយកន ុងចាំសណាម ថាន ក់ទ ាំង 3 ។ 

អ្នកមិៃមាៃរាក់សងរណដ្េររវូបង់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  

ៃិងឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ សៅសេើបញ្ជ ីឱសងរបស់ Neighborhood INTEGRITY។ សដ្ើមបីរក

សមើេថាន ក់សរមាប់ឱសងរបអ្នក អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងាៃ។  

 ឱសងថាន ក់ទី 1 គឺជាឱសងទូសៅ។  

 ឱសងថាន ក់ទី 2 គឺជាឱសងណដ្េមា៉ោ កយីសហា។ 

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

របស់ Medicare. 

C2. ជសរមើសឱសងសាថ ៃរបស់អ្នក 

ទឹករាក់ណដ្េអ្នកចាំណាយសេើឱសងអារស័យសេើថាសរើអ្នកទទួេឱសងព្ី៖ 

 ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ ឬ 

 ជាឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ។ 

កន ុងករែីមួយចាំៃួៃ សយើងរ៉ា បរ់ងសេើសវជជបញ្ជជ ណដ្េាៃបាំសព្ញសៅតាមឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើសយើងៃឹងសធ្វ ើដូ្សចាន េះសៅសព្េណា។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីជសរមើសឱសងសា្សតទាំងសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 

សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះ ៃិងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។ 

C3. ការទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងរយៈបពលន្វង 

ចាំសពាេះឱសងមួយចាំៃួៃ អ្នកអាចទទួេាៃការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង (សៅមា៉ោងសទៀរថា “ការផ្គរ់ផ្គរ់បណៃថម” 

សៅសព្េអ្នកបាំសព្ញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងគឺជាការផ្គរ់ផ្គង់ រហូរដ្េ់រយៈសព្េ 90 នងៃ។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់ចាំណាយសរមាប់ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវងសទ។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីទីកណៃៃង ៃិងវធីិ្សដ្ើមបីទទួេាៃការផ្គរ់ផ្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ឬបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

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

C4. អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូរង់ 

ការរមួច្បំណាយថ្ងែច្បំណាយររស់អ្នក 

បៅបពលអ្នកទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ន្ែលទទួលានការធានរា៉ា រ់រងរយៈបពលមួយន្ែ 

ឬរយៈបពលន្វង ពី៖ 

 

 ឱសងសាែ នកន ុងរ
ណាដ ញ 

 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួយណខ 
ឬរហូរដ្េ់ 90 
នងៃ 

បសវាកមមរញ្ញជ ទិ
ញតាមសំរុប្តររ
ស់គបប្មាង 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួយណខ 
ឬរហូរដ្េ់ 90 
នងៃ 

ឱសងសាែ នន្ងទរំ
យៈបពលន្វងកន ុង
រណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់  
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 31 នងៃ 

ឱសងសាែ នបប្ៅរ
ណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់ការផ្គរ់ផ្យ
ង់ 30 នងៃ។ 
ការធានរ៉ា ប់រងររូ
វាៃកាំែរ់ចាំ
សពាេះករែីមួយចាំៃួ
ៃ។ 
សូមសយាងសៅកាៃ់
ជាំពូ្កទី 5 សរមាប់ 
ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ។ 

ការរមួចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ថាន ក់ទី 1 

(ឱសងទូសៅ) 

 0$   0$   0$   0$  

ការរមួចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ទី 2 

(ឱសងមាៃមា៉ោ

កយីសហា) 

 0$   0$   0$   0$  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

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

 ឱសងសាែ នកន ុងរ
ណាដ ញ 

 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួយណខ 
ឬរហូរដ្េ់ 90 
នងៃ 

បសវាកមមរញ្ញជ ទិ
ញតាមសំរុប្តររ
ស់គបប្មាង 

 

ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េមួយណខ 
ឬរហូរដ្េ់ 90 
នងៃ 

ឱសងសាែ នន្ងទរំ
យៈបពលន្វងកន ុង
រណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់  
ការផ្គរ់ផ្គង់រយៈ
សព្េ 31 នងៃ 

ឱសងសាែ នបប្ៅរ
ណាដ ញ 

 

រហូរដ្េ់ការផ្គរ់ផ្យ
ង់ 30 នងៃ។ 
ការធានរ៉ា ប់រងររូ
វាៃកាំែរ់ចាំ
សពាេះករែីមួយចាំៃួ
ៃ។ 
សូមសយាងសៅកាៃ់
ជាំពូ្កទី 5 សរមាប់ 
ព្័រ៌មាៃេមអ ិរ។ 

ការរមួចំ្បន្ណក

ថ្ងែច្បំណាយ  

ថាន ក់ទី 3 

(ឱសងមាៃសវជបញ្ជជ

មិៃណមៃជា 

Medicare 

ៃិងឱសងាម ៃសវជជប

ញ្ជជ  (over-the-

counter durgs, OTC) 

 0$   0$   0$   0$  

 

សរមាប់ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្ឱសងសាថ ៃណាណដ្េអាចផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវការផ្គរ់ផ្គង់រយៈសព្េណវង 

សូមសយាងសៅកាៃ់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃរបស់គសរមាង។ 

D. ការចាក់វា៉ា កសំ់ាង 

គសរមាងរបស់សយើងរ៉ា ប់រងសេើការចាក់វា៉ា ក់សាាំង Medicare Part D ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងសរមាប់ការចាក់ថាន ាំវា៉ា ក់សាាំង Medicare Part D មាៃព្ីរណផ្នក៖ 

1. ណផ្នកដ្ាំបូងនៃការធានរ៉ា ប់រងគឺសរមាប់នងៃចាំណាយសេើវា៉ា ក់សំាងបាយែល នួឯង។ 

វា៉ា ក់សាាំងសៃេះគឺជាឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

2. ណផ្នកទីព្ីរនៃការធានរ៉ា ប់រងគឺសរមាប់នងៃចាំណាយសេើការចាក់វា៉ា ក់សំាងែល់អ្នក។ ឧទហរែ ៍

សព្េខៃេះអ្នកអាចចាក់វា៉ា ក់សាាំងជាថាន ាំបងាយ រណដ្េអ្នកផ្តេ់សសវាផ្ដេ់ឱយអ្នក។ 

D1. អ្ា ីន្ែលអ្នកប្តវូែឹងមុនបពលចាក់វា៉ា ក់សំាង 

សយើងសូមណែនាំឱយអ្នកទូរសព្ទមកសយើងជាមុៃតាមរយៈណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក

រេ់សព្េណដ្េអ្នកមាៃគសរមាងទទួេការចាក់វា៉ា ក់សាាំង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTERGRITY ជាំពូ្កទី 6 ៖ អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់សរមាប់ឱសងតាមសវជជ 

បញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid របស់អ្នក 

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

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

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

 សយើងអាចរាប់អ្នកពី្រសបៀបណដ្េការចាក់វា៉ា ក់សាាំងរបស់អ្នកររវូាៃរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរប

ស់សយើង។ 

 សយើងអាចរាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបរកទការចាំណាយរបស់អ្នកឲ្យទបសោយសរបើឱសងសាថ ៃ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ។ ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ 

គឺជាឱសងសាថ ៃននណដ្េាៃយេ់រព្មសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងរបស់សយើង។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ គឹជាអ្នកផ្ដេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញគួរណរសធ្វ ើការជាមួយគសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

សដ្ើមបីធាន អ្នកមិៃមាៃការចាំណាយសរចើៃសរមាប់វា៉ា កសាាំង Part D។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 146 ? 
 

ជំពូកទី 7៖ ការបសន ើសុំឱយបយើងរង់

 វកិកយរប្តន្ែលអ្នកានទទួលសប្មារ់បសវាកមម 

ឬឱសងន្ែលទទួលានការធានរា៉ា រ់រង 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរាប់អ្នកព្ីរសបៀប ៃិងសព្េណាររវូសផ្ញើ វកិយយបររឱយសយើង សដ្ើមបីសសន ើសុាំការទូទរ់។ 

វាក៏រាប់អ្នកផ្ងណដ្រពី្វធីិ្ោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសសចកត ីសសរមចនៃការធានរ៉ា ប់រង។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យ

នៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃសសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់នងៃសសវាកមម ឬឱសងរបស់អ្នក .................................................................... 147 

B. ការសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់........................................................................................................................................ 149 

C. ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ............................................................................................................................. 150 

D. បែដ ឹងឧទធរែ៍ ............................................................................................................................................................ 151 

 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

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

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

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

A. ការបសន ើសុំឱយបយើងរង់ថ្ងែបសវាកមម ឬឱសងររស់អ្នក 

អ្នកមិៃគួរទទួេវកិយយបររសរមាប់សសវាកមមកន ុងបណាត ញ ឬឱសងកន ុងបណាដ ញសទ។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំររវូណរទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះសរមាប់សសវាកមម 

ៃិងឱសងណដ្េអ្នកាៃទទួេរចួសហើយ។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

ប្រសិនបរើអ្នកទទួលានវកិកយរប្តសប្មារ់ ការន្ងទសំុែភាពឬឱសង សូមប្ញើវកិកយរប្តបនេះមកបយើងែំុ្។ 

សដ្ើមបីសផ្ញើ វកិយយបររមកសយើងខុ្ាំ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 127។  

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះររូវាៃធានរ៉ា ប់រង 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសោយផ្លទ េ់។ 

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះររូវាៃធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកាៃបង់ វកិយយបរររចួ 

សនេះអ្នកមាៃសិទធិសបើករាក់វញិ។ 

 របសិៃសបើសសវាកមមឬឱសងទាំងសៃេះមិនររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសទ សយើងខុ្ាំៃឹងជរមាបសលាកអ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំព្ុងទទួេសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង 

អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

សូមទក់ទងសៅណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ។ 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររ សហើយអ្នកមិៃដ្ឹងថាររូវសធ្វ ើដូ្ចសមដច សយើងខុ្ាំអាចជួយាៃ។ 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទាៃផ្ងណដ្រ 

របសិៃសបើអ្នកចង់ផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃដ្េ់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្សាំសែើសុាំសបើករាក់ណដ្េអ្នកាៃសផ្ញើមកសយើងខុ្ាំរចួសហើយ។ 

ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃសព្េសវលាណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវូការ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ ឬបង់រាក់តាមវកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ៖ 

1. បពលណាន្ែលអ្នកទទួលានការសបស្ត ា្ េះរនា ន់ 

ឬការន្ងទសុំែភាពន្ែលប្តវូការជារនា ន់ពីអ្នក ដ្ល់បសវាបប្ៅរណាដ ញ 

អ្នកគួរណរសសន ើសុាំឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកបង់រាក់សព្ញសៅសព្េណដ្េអ្នកទទួេការណងទាំសនេះ 

សូមសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ សូមសផ្ញើ វកិយយបររ 

ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកអាចៃឹងទទួេាៃវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា 

ណដ្េសសន ើសុាំឱយបង់រាក់ណដ្េអ្នកគិរថាអ្នកមិៃាៃជាំពាក់។ សូមសផ្ញើវកិយយបររ 

ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ 

o របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាកមមគួរណរទទួេការបង់រាក់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសោយផ្លទ េ់។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 148 ? 
 

o របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមមសនេះរចួសហើយ សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

 

2. បៅបពលអ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញប្ញើវកិកយរប្តបៅអ្នក  

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញររវូណរទូទរ់វកិយយបររពី្គសរមាងសៃេះជាៃិចច។ 

សូមបងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក 

សៅសព្េអ្នកទទួេសសវាកមម ឬសវជជបញ្ជជ ណាមួយ។ 

ការទូទរ់វកិយយបររមិៃររឹមររូវ/មិៃសមរសបសកើរសឡើងសៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវា (ដូ្ចជាសវជជបែឌ ិរ 

ឬមៃទ ីរសព្ទយ) ទូទរ់នងៃសសវាកមមសេើសពី្ចាំៃួៃនៃការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយកន ុងគសរមាងសៃេះពី្អ្នក។ 

សូមបៅទូរសពា បៅន្ ន្កបសវារបប្មើសមាជិក ប្រសិនបរើអ្នកទទួលានវកិកយរប្តណាមួយ។ 

 សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទាំងរសងុនងៃសសវាកមមរបស់អ្នក 

ដូ្សចនេះអ្នកមិៃមាៃទាំៃួេខុសររវូកន ុងការបង់នងៃចាំណាយសេើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវាមិៃគួរទូទរ់វកិយយបររសេើនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះពី្អ្នកសនេះសទ។ 

 រេ់សព្េណដ្េអ្នកទទួេវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ 

សូមសផ្ញើវកិយយបររសនេះមកសយើងខុ្ាំ។ សយើងខុ្ាំៃឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសោយផ្លទ េ់ 

រចួសោេះរសាយបញ្ជា សនេះ។ សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ 

សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយ 

ចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

 របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់តាមវកិយយបររពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញរចួសហើយ 

សូមសផ្ញើវកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់នងៃសសវាកមមណដ្េាៃធានរបស់អ្នកជូៃអ្នកវញិ។ 

3. បៅបពលអ្នកបប្រើឱសងសាែ នបប្ៅរណាដ ញ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  

របសិៃសបើអ្នកសៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាត ញ អ្នកៃឹងររវូបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 កន ុងករែីរិចរួចប៉ោុសណាណ េះ 

សយើងខុ្ាំៃឹងរ៉ា ប់រងនងៃសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃសរៅបណាដ ញ។ 

សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។  

 សូមសមើេសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីឱសងសាថ ៃសរៅបណាដ ញ។ 

4. បៅបពលអ្នករង់ប្ាក់បពញថ្ងែតាមបវជជរញ្ញជ  

បាយសារអ្នកមិនានយករណណ សំគល់សមាជិកបៅជាមួយ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃយកបែណ សាំាេ់សមាជិកសៅជាមួយសទ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយឱសងសាថ ៃសៅទូរសព្ទសៅគសរមាងសៃេះ 

ឬសសន ើសុាំឱយព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់អ្នក។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

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

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

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

 របសិៃសបើឱសងសាថ ៃមិៃអាចទទួេាៃព័្រ៌មាៃណដ្េពួ្កសគររវូការភាៃ មៗសទ 

អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ សោយខល ៃួអ្នក។ 

 សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

5. បៅបពលអ្នករង់ប្ាក់បពញថ្ងែសប្មារ់ឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  បាយសារវាមិនមានការធានរា៉ា រ់រង 

អ្នកអាចៃឹងបង់រាក់សព្ញនងៃតាមសវជជបញ្ជជ  សោយសារឱសងមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រង។ 

 ឱសងអាចៃឹងមិៃមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់គសរមាង 

(បញ្ជ ីឱសង) ឬឱសងសនេះអាចមាៃេកខខែឌជាក់លាក់ររមូវ 

ឬការោក់កាំហិរណដ្េអ្នកមិៃាៃដ្ឹង 

ឬមិៃគិរថាការោក់កាំហិរសនេះគួរអ្ៃុវរតចាំសពាេះអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាសបើកឱសងសនេះ អ្នកអាចៃឹងររូវបង់រាក់សព្ញនងៃ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមិៃបង់រាក់នងៃឱសងសនេះសទ 

ប៉ោុណៃតគិរថាឱសងសនេះគួរណរមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9)។ 

o របសិៃសបើអ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរគិរថាអ្នកររវូការឱសងភាៃ មៗ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង (សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 

9)។ 

 សូមសផ្ញើចាប់ចមៃងនៃបងាយ ៃ់នដ្របស់អ្នក សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។ 

កន ុងសាថ ៃភាព្មួយចាំៃួៃ សយើងខុ្ាំអាចៃឹងររូវការព័្រ៌មាៃបណៃថមពី្សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ សដ្ើមបីបង់រាក់នងៃឱសងជូៃអ្នកវញិ។ 

សៅសព្េអ្នកសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់ សយើងខុ្ាំៃឹងពិ្ៃិរយសមើេសាំសែើរបស់អ្នក 

រចួសសរមចថាសរើគួរធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬឱសងសនេះឬអ្រ់។ សគសៅការសសរមចសៃេះថា 

“ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រ”។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាគួរមាៃការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់នងៃ 

សសវាកមម ឬឱសងសនេះ។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក 

អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

B. ការប្ញើសំបណើសុំបរើកប្ាក ់

សូមសផ្ញើវកិយយបររ ៃិងឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់របស់អ្នកមកសយើងខុ្ាំ។ 

ឯកសារនសត ុតាងអ្ាំព្ីការបង់រាក់អាចជាចាប់ចមៃងនៃមូេបបទៃបររ (ណសក) ណដ្េអ្នកាៃសរសសរ 

ឬបងាយ ៃ់នដ្ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា។ វាជាការប្របសើរ ប្រសិនបរើអ្នកងតច្បមែងវកិកយរប្ត 

និងរ ក្ ន់ថ្ែររស់អ្នកទុកជាឯកសារបោង។ អ្នកអាចសសន ើសុាំជាំៃួយព្ីអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំរបស់អ្នក។ 

សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមមបវជជសាស្តសត  និងររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable Medical 

Equipment, DME) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 150 ? 
 

សូមសផ្ញើសាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នកតាមសាំបុររ សោយភាជ ប់មកជាមួយវកិយយបររ 

ឬបងាយ ៃ់នដ្មកសយើងខុ្ាំតាមអាសយោឋ ៃសៃេះ៖ 

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Member Services 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែបសវាកមមសុែភាពអាករបកិរោិ (Behavioral health services)  

Optum® 

PO Box 30760 

Salt Lake City, UT 84130-0760 

ន្ ន្ក D៖ សំបណើសុំបរើកប្ាក់ថ្ងែឱសងតាមបវជជរញ្ញជ   

CVS Caremark® 

PO BOX 52066 

Phoenix, AZ 85072-2066 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់។ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅកាៃ់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង 711 

ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីនងៃចៃទ  - សុរក ៃិងសមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ 

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក បុគគេិកអាចៃឹងសសន ើសុាំអ្នកឱយសផ្ញើសារទុក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

C. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

បៅបពលបយើងែំុ្ទទួលានសំបណើសុំបរើកប្ាក់ររស់អ្នក បយើងែំុ្នឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង។ 

សៃេះមាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថាសរើឱសង 

ឬការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសៃេះឬអ្រ់។ 

សយើងខុ្ាំក៏ៃឹងសសរមចផ្ងណដ្រសេើចាំៃួៃទឹករាក់ (របសិៃសបើមាៃ) ណដ្េអ្នកររូវបង់រាក់នងៃឱសង 

ៃិងការណងទាំសុខភាព្។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក របសិៃសបើសយើងខុ្ាំររូវការព័្រ៌មាៃបណៃថមពី្អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាឱសង ឬការណងទាំសុខភាព្ររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

សហើយអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសទៀរសនេះ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ នងៃធានរ៉ា ប់រង។ របសិៃសបើអ្នកាៃបង់រាក់នងៃឱសង 

ឬសសវាកមមសនេះរចួសហើយ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើមូេបបទៃបររតាមសាំបុររសៅអ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឱយសយើងបង់ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សរមាប់សសវាកមម ឬឱសងណដ្េទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រង 

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

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

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

របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬឱសងសៅសឡើយសទ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសោយផ្លទ េ់។ 

ជាំពូ្កទី 3 ព្ៃយេ់អ្ាំពី្វធិាៃសដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នក។ ជាំពូ្កទី 5 

ព្ៃយេ់អ្ាំពី្វធិាៃសដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃគសរមាង Medicare 

របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាមិៃបង់រាក់នងៃឱសង ឬសសវាកមមសទ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំពី្មូេសហរុនៃការសសរមចថាមិៃបង់រាក់សៃេះសៅអ្ន

ក។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់អ្ាំព្ីសិទធិកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9។ 

D. រណដ ឹងឧទធរណ៍ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងាៃរបរព្ឹរតកាំហុសណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំសបើករាក់របស់អ្នក 

សនេះអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចចិរតាៃ។ សគសៅការសធ្វ ើណបបសៃេះថាការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃផ្ងណដ្រ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបសៅៃឹងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំបង់ជូៃ។ 

ដ្ាំសែើរការបដ ឹងឧទធរែ៍គឺជាដ្ាំសែើរការផ្ល វូការណដ្េមាៃៃីរិវធីិ្េមអ ិរ ៃិងកាេបរសិចឆទផ្ុរកាំែរ់សាំខាៃ់ៗ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក E3។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ការសបើករាក់នងៃសសវាកមមណងទាំសុខភាព្វញិ 

សូមសមើេទាំព្័រទី 150។  

 របសិៃសបើអ្នកចង់ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ការសបើករាក់នងៃឱសងវញិ សូមសមើេទាំព្័រទី 161។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 152 ? 
 

ជំពូកទី 8៖ សិទធ ិ និងទំនួលែុសប្តវូររស់អ្នក 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

សយើងខុ្ាំររវូណរសារព្សិទធិរបស់អ្នក។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. សិទធិរបស់អ្នកកន ុងការទទួេាៃព័្រ៌មាៃតាមរសបៀបណដ្េបាំសព្ញតាមររមូវការរបស់អ្នក .................. 153 

B. ទាំៃួេខុសររូវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការធានឱយាៃថា អ្នកមាៃេទធភាព្ទទួេាៃឱសង 
ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងកន ុងសព្េសមរសប ........................................................................... 155 

C. ទាំៃួេខុសររូវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការការពារព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្សុខភាព្ផ្លទ េ់ខល ៃួរបស់អ្នក (PHI) .................. 155 

C1. រសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំការពារ PHI របស់អ្នក .......................................................................... 156 

C2. អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក ..................................................... 157 

D. ទាំៃួេខុសររូវរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការផ្ដេ់ឱយអ្នកៃូវព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្គសរមាង 
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A.  សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការទទួលានព័ត៌មានតាមរបរៀរន្ែលរំបពញតាមតប្មូវការររស់អ្នក 

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). 
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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 1- 
800-MEDICARE (1-800-633-4227). Pode ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os utilizadores 
TTY devem ligar para o 1-877-486-2048. Para apresentar uma queixa/reclamação com o Medicaid 
de Rhode Island, entre em contacto com o escritório do Departamento de Serviços Humanos de 
Rhode Island (DHS) através do número de telefone 1-855-697-4347 (TTY 711). Para ter 
assistência pessoalmente, também pode ir ao seu escritório local do DHS. 
 
ពួ្កសយើងររូវណររាប់អ្នកអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍នៃគសរមាង ៃិងសិទធិរបស់អ្នកតាមវធីិ្មួយណដ្េអ្ន  
កអាចយេ់ាៃ។ ពួ្កសយើងររវូណររាប់អ្នកអ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នកសៅសរៀងរេ់ឆ្ន ាំណដ្េអ្នកសថ ិរកន ុង 
គសរមាងរបស់សយើង។  

 សដ្ើមបីទទួេព័្រ៌មាៃកន ុងវធីិ្ណដ្េអ្នកអាចយេ់ាៃសនេះ ទូរសព្ទសសវាសមាជិក។ 
គសរមាងរបស់សយើងមាៃមៃុសសណដ្េអាចស ៃ្ ើយសាំែួរជាភាសាសផ្សងៗ។  

 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្តេ់សមាភ រៈសអាយអ្នកជាភាសាសផ្សងព្ីអ្ង់សគៃស 
ៃិងកន ុងទរមង់ជាការសាេះព្ុមពធ្ាំ អ្កសរអ្នកពិ្ការណននក ឬជាសសមៃង។  

 គសរមាងរបស់សយើងក៏អាចផ្តេ់សមាភ រៈសអាយអ្នកជាភាសាសអ្សាញ ប៉ោទុយហាគ េ់ 
ៃិងភាសាណខម រ/កមព ុជាផ្ងណដ្រ។ សលាកអ្នកអាចសសន ើសុាំឯកសារសៃេះ ៃិងសមាភ រកន ុងសព្េអ្នគរ 
ជាភាសាណដ្េសលាកអ្នកចង់ាៃ ៃិង/ឬ ទរមង់សផ្សងសទៀរ 
តាមរយៈការសៅទូរស័ព្ទសៅកាៃ់ណផ្នកសសវាបសរមើសមាជិក។ សៃេះររវូាៃសគសៅថា 
“ការសសន ើសុាំណដ្េមិៃទៃ់ាៃស ៃ្ ើយរប”។ 
សសវាបសរមើសមាជិកៃឹងចងរកងជាឯកសារការសសន ើសុាំអ្ចិន្ៃតយ៍របស់អ្នកសៅកន ុងកាំែរ់រតាឯកសារស
មាជិក ដូ្សចនេះសលាកអ្នកអាចទទួេាៃ ឯកសារសព្េឥឡូវសៃេះាៃ 
សហើយៃិងសៅសព្េអ្នគរជាភាសា ៃិង/ឬជាទរមង់ណដ្េសលាកអ្នកចង់ាៃ។ 
អ្នកអាចផ្លៃ ស់បត រូឬេុបសចាេសាំសែើរណដ្េមិៃទៃ់ស ៃ្ ើយរបរបស់អ្នកសៅសព្េណាក៏ាៃសោយ
ទូរស័ព្ទសៅណផ្នកសសវាកមមសមាជិក។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ទទួេព័្រ៌មាៃពី្គសរមាងរបស់ពួ្កសយើងសោយសារបញ្ជា ភាសា ឬព្ិការភាព្សនេះ 
សហើយអ្នកចង់ោក់បែត ឹងឧទធរហ៍ សូមទូរសព្ទមក Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227)។ អ្នកអាចទូរសព្ទមក 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់ TTY អាចទូរស័ព្ទ
សៅកាៃ់សេខ 1-877-486-2048។ សដ្ើមបីោក់ពាកយបែត ឹងជាមួយ Rhode Island Medicaid 
សូមទក់ទងសៅការយិាេ័យនយកោឋ ៃនៃសសវាកមមមៃុសសជារិ (Department of Human Services, DHS) 
Rhode Island តាមសេខ 1-855-697-4347 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចសៅកាៃ់ការយិាេ័យ DHS 
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សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 155 ? 
 

កន ុងរាំបៃ់របស់អ្នកសរមាប់ជាំៃួយសោយផ្លទ េ់។ ទូរសព្ទសៅកាៃ់ 1-855-697-4347 (TTY 711) 
សដ្ើមបីណសវ ងរកការយិាេ័យ DHS ណដ្េជិរអ្នកបាំផ្ុរ។ 

B. ទំនួលែុសប្តវូររស់បយើងែំុ្កន ុងការធានឱយានថា អ្នកមានលទធភាពទទួលានឱសង 

និងបសវាកមមន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រងកន ុងបពលសមប្សរ 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ៖ 

o អ្នកមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំឋម (primary care provider, PCP) 

សៅកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាង។ 

អ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញគឺជាអ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េសធ្វ ើការជាមួយគសរមាងសុខភាព្។ 

អ្នកអាចរកសមើេព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការសរជើសសរ ើសអ្នកផ្ដេ់សសវា PCP ៃកន ុងជាំពូ្កទី 3 ។ 

o សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬព្ិៃិរយសមើេបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវា 

ៃិងឱសងសាថ ៃ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណាខៃេះកាំពុ្ងទទួេយកអ្នកជាំងឺងមី។ 

 សយើងខុ្ាំមិៃររមូវឱយមាៃការណែនាំបៃតសនេះសទ។  

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ

ញកន ុងរយៈសព្េសមរសប។ 

o សិទធិសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងសិទធិកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមកន ុងសព្េសមរសបពី្អ្នកឯកសទសផ្

ងណដ្រ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចទទួេាៃសសវាកន ុងរយៈសព្េសមរសប 

សយើងររូវណរបង់នងៃសរមាប់ការណងទាំណដ្េផ្ដេ់សោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

ឬការណងទាំណដ្េររវូការជាបនទ ៃ់សោយមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ៃកន ុងបណាត ញណាមួយក៏ាៃ

របស់សយើងខុ្ាំសោយាម ៃការព្ៃារសព្េយូរសឡើយ។ 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការដ្ឹងថា សព្េណាសទើបអ្នកអាចសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញាៃ។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ។ 

ជាំពូ្កទី 9 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្នកមិៃកាំព្ុងទទួេាៃឱសង 

ឬសសវាកមមកន ុងរយៈសព្េសមរសបសទ។ ជាំពូ្កទី 9 ក៏សរៀបរប់ផ្ងណដ្រអ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមរបស់អ្នក 

សហើយអ្នកមិៃយេ់រសបចាំសពាេះការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

C. ទំនួលែុសប្តវូររស់បយើងែំុ្កន ុងការការ រព័តម៌ានអ្ំពីសែុភាពផ្ទា លែ់ល នួររស់អ្នក (PHI) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

សយើងខុ្ាំការពារព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្ផ្លទ េ់ខល ៃួរបស់អ្នក (personal health information, PHI) 

តាមការររមូវសោយចាប់រដ្ឋ ៃិងសហព្័ៃធ។ 

PHI របស់អ្នករមួបញ្ច េូព័្រ៌មាៃណដ្េអ្នកាៃផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំ សៅសព្េអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសៃេះ។ 

វាក៏រមួបញ្ច េូកាំែរ់រតាសវជជសា្សត  រព្មទាំងព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្ ៃិងសវជជសា្សត សផ្សងសទៀររបស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃព្័រ៌មាៃ ៃិងរគប់រគងរសបៀបសរបើរាស់ PHI របស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំផ្ដេ់សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរដ្េ់អ្នក ណដ្េសរៀបរប់អ្ាំព្ីសិទធិទ ាំងសៃេះ។ 

សគសៅសសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះថា “សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ការអ្ៃុវរតណផ្នកឯកជៃភាព្”។ 

សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងសៃេះក៏ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំការពារឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

C1. របរៀរន្ែលបយើងែំុ្ការ រ PHI ររស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំសធ្វ ើឱយរាកដ្ថា ជៃណដ្េាម ៃសិទធិៃឹងមិៃអាចសមើេ ឬផ្លៃ ស់បត រូកាំែរ់រតារបស់អ្នកាៃសឡើយ។ 

កន ុងសាថ ៃភាព្ភាគសរចើៃ សយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីសុខភាព្របស់អ្នកឱយអ្នកណាណដ្េមិៃផ្ដេ់ការណងទាំ 

ឬមិៃបង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នកសទ។ របសិៃសបើផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃ 

សយើងខុ្ាំររូវមាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសរព្ីអ្នកជាមុៃ។ 

ការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសរអាចផ្ដេ់សោយអ្នក 

ឬសោយៃរណាមាន ក់ណដ្េមាៃសិទធិរសបចាប់កន ុងការសសរមចចិរតជាំៃួសអ្នក។ 

មាៃករែីមួយចាំៃួៃណដ្េសយើងខុ្ាំមិៃចាាំាច់មាៃការអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេកខែ៍អ្កសររបស់អ្នកជាមុៃ។ 

ករែីសេើកណេងទាំងសៃេះររវូាៃអ្ៃុញ្ជា រ ឬររមូវសោយចាប់។ 

 សយើងខុ្ាំររូវាៃររមូវឱយបសញ្ចញ PHI 

សៅឱយទីភាន ក់ងាររោឋ និាេណដ្េកាំពុ្ងររួរពិ្ៃិរយគុែភាព្នៃការណងទាំរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 សយើងខុ្ាំររូវាៃររមូវឱយផ្ដេ់ PHI របស់អ្នកសៅឱយគសរមាង Medicare។ របសៃិសបើគសរមាង 

យគសរមាង Medicare បសញ្ចញ PHI របស់អ្នកសរមាប់ការរសាវរជាវ ឬការសរបើរាស់សផ្សងសទៀរ 

សកមមភាព្សនេះៃឹងសធ្វ ើសឡើងរសបតាមចាប់សហព្័ៃធ។  

 សយើងខុ្ាំររូវាៃររមូវឱយរយការែ៍ព័្រ៌មាៃសវជជសា្សតជាេកខែៈអ្នមិកសៅកន ុងមូេោឋ ៃទិៃន

ៃ័យអ្ាំពី្ការទមទរសាំែងពី្អ្នកទូទរ់សាំែងទាំងអ្ស់ (Rhode Island All Payer Claims 

Database,APCD) នៃរដ្ឋ Rhode Island, HeathFacts RI ព្ីការសរបើរាស់ការណងទាំសុខភាព្ 

ៃិងចាំណាយរបស់សមាជិក។ ព្័រ៌មាៃផ្លទ េ់ខល ៃួ ដូ្ចជាស ម្ េះ សេខរបបសៃត ិសុខសងគម 

អាសយោឋ ៃ នងៃណខឆ្ន ាំកាំសែើរ ៃិងសេខបែណ សមាគ េ់សមាជិកគសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY របស់អ្នកមិៃររវូាៃរយការែ៍សឡើយ។ 

របសិៃសបើអ្នកសរជើសសរ ើសមិៃបញ្ច េូព្័រ៌មាៃរបស់អ្នកសទ 

អ្នកអាចដ្កសចញសោយចូេសៅកាៃ់សគហទាំព្័រ www.riapcd-optout.com 

។របសិៃសបើអ្នកចង់ដ្កសចញ (opt-out) តាមទូរសព្ទ 

សូមសៅសៅណខសទូរសព្ទសរមាប់ផ្ដេ់ជាំៃួយដ្េ់អ្នកសរបើរាស់ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ RI (RI 

Health Insurance Consumer Support Line, RI-REACH) តាមរយៈសេខ 1-855-747- 

3224។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
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C2. អ្នកមានសិទធ ិកន ុងការបមើលកំណត់ប្តាបវជជសាស្តសត ររសអ់្នក 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការព្ិៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក 

ៃិងទទួេាៃចាប់ចមៃងនៃកាំែរ់រតារបស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំររូវាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយគិរនងៃសសវាពី្អ្នកសរមាប់ការងរចមៃងកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើបចច ុបបៃនភាព្ ឬណកររមូវសេើកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងសហការជាមួយអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

សដ្ើមបីសសរមចថាសរើគួរណកណរបឬអ្រ់។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការដ្ឹងថាសរើ PHI របស់អ្នកររូវាៃណចករំណេកជាមួយអ្នកដ្នទឬអ្រ់ 

ៃិងណចករំណេកសោយរសបៀបណា។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬកដ ីារមភសផ្សងៗអ្ាំព្ីឯកជៃភាព្នៃ PHI របស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

D. ទំនួលែុសប្តវូររស់បយើងែំុ្កន ុងការ ដ្ល់ឱយអ្នកនូវព័ត៌មានអ្ំពីគបប្មាង 

អ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញររស់គបប្មាង និងបសវាកមមន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នក 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃព្័រ៌មាៃព្ីសយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃសសទ 

សយើងខុ្ាំមាៃសសវាកមមបកណរបផ្លទ េ់មារ់ឥរគិរនងៃ 

សដ្ើមបីស ៃ្ ើយរេ់សាំែួរណដ្េអ្នកអាចមាៃអ្ាំពី្គសរមាងសុខភាព្របស់សយើងខុ្ាំ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃអ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់ រាៃ់ណរសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY 

711)។ សៃេះជាសសវាកមមឥរគិរនងៃ។ គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំក៏អាចផ្តេ់ខៃ ឹមសារឱយអ្នកជាភាសាសអ្សា៉ោ ញ 

ព្័រទុយហាយ េ់ ៃិងភាសាណខម រ/កមព ុជាផ្ងណដ្រ។ សយើងខុ្ាំក៏អាចផ្តេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកកន ុងទរមង់សាេះព្ុមពអ្កសរធ្ាំ 

អ្កសរសាទ ប ឬជាសាំសឡងផ្ងណដ្រ។  

របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្ចាំែុចណាមួយខាងសរកាម សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក៖ 

 គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ រមួមាៃ៖ 

o ព្័រ៌មាៃហិរញ្ា វរថ ុ 

o រសបៀបណដ្េសមាជិកនៃគសរមាងាៃវាយរនមៃសេើគសរមាងសៃេះ 

o ចាំៃួៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់សមាជិក 

o រសបៀបដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងសៃេះ 

 អ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ រមួមាៃ៖ 

o រសបៀបសរជើសសរ ើស ឬផ្លៃ ស់បដ រូអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបឋម 

o េកខែសមបរត ិរបស់អ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

o រសបៀបណដ្េសយើងខុ្ាំបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ 

o សដ្ើមបីរជាបព្ីបញ្ជ ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃសៅកន ុងបណាដ ញរបស់គសរមាងសៃេះ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្តេ់សសវា ៃិងឱសងសាថ ៃ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរបណៃថមអ្ាំពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬឱសងសាថ ៃរបស់សយើងខុ្ាំ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស់សយើងខុ្ាំ 

www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

 ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង ៃិងអ្ាំពី្វធិាៃណដ្េអ្នកររវូណរអ្ៃុវរតតាម រមួមាៃ៖ 

o ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងសៃេះ 

o ណដ្ៃកាំែរ់សរមាប់ឱសង ៃិងការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក 

o  វធិាៃណដ្េអ្នកររវូណរអ្ៃុវរតតាម សដ្ើមបីទទួេាៃឱសង 

ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

 មូេសហរុណដ្េអ្វ ីមួយមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រង ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃចាំសពាេះអ្វ ីមួយសនេះ 

រមួទាំងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំ៖ 

o  ព្ៃយេ់ជាលាយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំពី្មូេសហរុណដ្េអ្វ ីមួយមិៃររូវាៃធាន 

o  ផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

o  បង់រាក់នងៃ វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

E. កមម វធីិ្ន្កលមអគុណភាពររស់គបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកមាៃេទធភាព្ទទួេាៃការណងទាំគុែភាព្ខពស់។ 

កមម វធីិ្ណកេមអគុែភាព្របស់សយើងខុ្ាំតាមោៃទិដ្ឋភាព្សាំខាៃ់ៗនៃការណងទាំរបស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំររួរពិ្ៃិរយសេើគុែភាព្នៃការណងទាំ ៃិងសសវាកមមណដ្េអ្នកទទួេាៃ។ សយើងខុ្ាំខិរខាំជាៃិចច 

សដ្ើមបីណកេមអគុែភាព្។ សយើងខុ្ាំសផ្ញើការរំេឹកសៅសមាជិក 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្វា៉ា ក់សាាំងរគៃុផ្លដ សាយធ្ាំ ការបៃតសៅជួបរគូសព្ទយ ការសេបឱសងរបស់អ្នក 

ការទទួេទៃអាហារជាំៃួយសុខភាព្ ក៏ដូ្ចជាព័្រ៌មាៃជាក់លាក់អ្ាំពី្អាការដូ្ចជា ជាំងឺហឺរ 

ជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ៃិងជាំងឺសខទយសបេះដូ្ង (Heart Failure) ជាសដ្ើម។ 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថាអ្នក៖ 

 មាៃភាព្ងាយរសួេកន ុងការទទួេាៃការណងទាំណផ្នកអាកបបកិរយិា 

ៃិងសវជជសា្សត ណដ្េមាៃគុែភាព្  

 ទទួេាៃកមម វធីិ្បងាយ រសុខភាព្ណដ្េបាំសព្ញតាមររមូវការរបស់អ្នក  

 ទទួេាៃជាំៃួយសរមាប់អាការ ឬជាំងឺរុ ាំនរ៉ាណដ្េអ្នកមាៃ  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

 ទទួេាៃជាំៃួយ សៅសព្េណដ្េអ្នកររវូការបាំផ្ុរដូ្ចជា បនទ ប់ព្ីសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬសៅសព្េណដ្េអ្នកឈឺជាសដ្ើម  

 មាៃការសព្ញចិរតខាៃ ាំងចាំសពាេះអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងគសរមាងសុខភាព្របស់អ្នក  

 វធីិ្មួយកន ុងចាំសណាមវធីិ្ននណដ្េសយើងខុ្ាំវាស់សទ ង់ពី្ករមិរេអ នៃសសវាកមមគឺតាមរយៈការវាស់សទ ង់ HEDIS®។ 

HEDIS មកព្ីពាកយពាកយសព្ញថា សាំែុាំព្័រ៌មាៃ ៃិងទិៃនៃ័យអ្ាំព្ីរបសិទធភាព្នៃការណងទាំសុខភាព្ 

(Healthcare Effectiveness Data and Information Set )។ ទិៃនៃ័យ HEDIS 

ជួយសយើងខុ្ាំកន ុងការតាមោៃអ្វ ីៗដូ្ចជា សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំសៅជួបអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបឋម 

សេបឱសងជាំងឺហឺរ ឬររួរពិ្ៃិរយសុខភាព្សាំខាៃ់ៗរបស់ខល ៃួញឹកញប់ករមិរណា។ បណៃថមព្ីសៃេះ 

សយើងខុ្ាំជួបជាមួយសមាជិក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវា 

សដ្ើមបីសាដ ប់មរិសយាបេ់អ្ាំព្ីសកមមភាព្ណកេមអគុែភាព្ណដ្េអាចសោេះរសាយកដ ីកងវេ់របស់សមាជិកាៃ។ 

សកមមភាព្ 

ៃិងកមម វធីិ្ណកេមអគុែភាព្របស់សយើងខុ្ាំររវូាៃររួរពិ្ៃិរយសោយគែៈកមាម ធិ្ការទទួេបៃទ ុកណផ្នកកិចចការ

បស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s Clinical Affairs Committee) 

ៃិងររូវាៃោក់បញ្ជ ៃូសៅរកមុរបឹកទនយករបស់គសរមាង  Neighborhood (Neighborhood’s Board of 

Directors)។ 

F. អ្នក ដ្ល់បសវាកន ុងរណាដ ញមិនអាច្បទូទត់វកិកយរប្តពីអ្នកបាយផ្ទា ល់ 

 

សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរសៅកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំមិៃអាចបងខ ាំឱយអ្នកបង់រាក់នងៃសសវាកមមណដ្េមាៃ

ការធានរ៉ា ប់រងាៃសទ។ ពួ្កសគក៏មិៃអាចគិរនងៃពី្អ្នកាៃណដ្រ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបង់រាក់រិចជាងចាំៃួៃណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវាាៃគិរនងៃព្ីសយើងខុ្ាំ។ 

ករែីសេើកណេងណរមួយប៉ោុសណាណ េះចាំសពាេះចាំែុចសៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈរយៈសព្េណវង (long-term service and supports, LTSS) សហើយគសរមាង Rhode Island 

Medicare បញ្ជជ ក់ថាអ្នកររវូណរបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island 

Medicare។សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ 

របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញព្ាយាមគិរនងៃព្ីអ្នកសេើសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 7។ 

G. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការែកែល នួបច្បញពីគបប្មាងបនេះ 

ាម ៃៃរណាមាន ក់អាចបងខ ាំឱយអ្នកបៃត សរបើគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃសទ របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 160 ? 
 

 អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍សរចើៃបាំផ្ុរព្ីសសវាកមមណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក

តាមរយៈគសរមាង Original Medicare ឬ Medicare Advantage។ 

 អ្នកអាចទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃគសរមាង 

Medicare ពី្គសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬព្ីគសរមាង Medicare Advantage។ 

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 10 

សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េអ្នកអាចចូេរមួកន ុងគសរមាងអ្រថរបសយាជ

ៃ៍នៃការសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬគសរមាង Medicare Advantage ងមី។ 

 របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកៃឹងទទួេាៃសសវាកមមនៃគសរមាង 

Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទ េ់តាមរយៈនងៃសសវាសរមាប់សរមាប់សសវាកមម (FFS) របស់គសរមាង 

Rhode Island Medicaid (Rhode Island Medicaid Fee for Service) 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្នងៃសសវា FFS របស់គសរមាង Rhode Island Medicaid 

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

H. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទសំុែភាពររស់អ្នក 

H1. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការែឹងអ្ំពជីបប្មើសពោាលររស់អ្នក 

និងសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទសំុែភាពររស់អ្នក 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃព្័រ៌មាៃសព្ញសេញព្ីសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នក សៅសព្េអ្នកទទួេាៃសសវាកមម។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកររវូណរព្ៃយេ់អ្ាំពី្ជាំងឺ 

ៃិងជសរមើសព្ាាេរបស់អ្នកតាមរសបៀបណដ្េអ្នកអាចយេ់ាៃ។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការ៖ 

 ែឹងពីជបប្មើសររស់អ្នក។ 

អ្នកមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំពី្ការព្ាាេរគប់របសនទសរមាប់សាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នក

។ 

 ែឹងពីហានិភ័យ។ អ្នកមាៃសិទធិៃឹងឱយសគរាប់អ្ាំព្ីហាៃិន័យណដ្េពាក់ព្័ៃធទ ាំងឡាយ។ 

សគររវូណររាប់អ្នកជាមុៃ របសិៃសបើសសវាកមម 

ឬការព្ាាេណាមួយគឺជាណផ្នកនៃការពិ្សសាធ្រសាវ រជាវ (research experiment)។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេសរមាប់ព្ិសសាធ្ៃ៍ (experimental 

treatment)។ 

 សាដ រ់បោរល់ទីពីរ។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសៅជួបអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ 

មុៃសព្េសសរមចចិរតសេើការព្ាាេ។ 

 និោយថា “បទ”។ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេណាមួយ។ 

សិទធិសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងសិទធិកន ុងការចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ឬមជឈមែឌ េសវជជសា្សត សផ្សងសទៀរ 

សទេះបីជាអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកណែនាំមិៃឱយអ្នកសធ្វ ើដូ្សចនេះក៏សោយ។ 

អ្នកក៏មាៃសិទធិកន ុងការឈប់សេបឱសងផ្ងណដ្រ។ របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ 

ឬឈប់សេបឱសង អ្នកៃឹងមិៃររូវាៃដ្កសចញពី្គសរមាងសឡើយ។ សទេះយា៉ោ ងណា 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

របសិៃសបើអ្នកបដ្ិសសធ្ចាំសពាេះការព្ាាេ ឬឈប់សេបឱសង 

មាៃៃ័យថាអ្នកទទួេខុសររវូទាំងរសងុសេើអ្វ ីណដ្េសកើរសឡើងចាំសពាេះអ្នក។ 

 បសន ើសុំឱយបយើងែំុ្ពនយល់អ្ំពីមូលបហតុន្ែលអ្នក ដ្ល់បសវាានរែិបសធ្មិន ដ្ល់ការន្ងទ។ំ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃការព្ៃយេ់ព្ីសយើងខុ្ាំ 

របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមួយាៃបដ្ិសសធ្មិៃផ្ដេ់ការណងទាំណដ្េអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកគួរណរ

ទទួេាៃ។ 

 បសន ើសុំឱយបយើងែំុ្ធានរា៉ា រ់រងបលើថ្ងែឱសង ឬបសវាកមមន្ែលប្តវូានរែិបសធ្ 

ឬជាធ្មមតាមិនប្តវូានធានរា៉ា រ់រង។ សគសៅចាំែុចសៃេះថា ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នកទី 5.2 សរៀបរប់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយគសរមាងសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

H2. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការនិោយអ្ំពីអ្ា ីន្ែលអ្នកច្បង់ឱយបធ្ា ើបឡើង 

ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាច្បសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទសំុែភាពបាយែល នួអ្នកបទ 

ជួៃកាេ មៃុសសមិៃអាចសធ្វ ើការសសរមចចិរតអ្ាំព្ីសុខភាព្សោយខល ៃួឯងាៃសទ។ 

មុៃសព្េអ្នកដ្នទអាចសសរមចចិរតជាំៃួសាៃ អ្នកអាច៖  

 បាំសព្ញទរមប់ណបបបទជាលាយេកខែ៍អ្កសរ 

បែើមបី ដ្ល់សិទធ ិឱយនរណាមាន ក់បធ្ា ើការសបប្មច្បច្បិតតអ្ំពីការន្ងទសំុែភាពជំនួសអ្នក។ 

 ដ្ល់ការន្ណនជំាលាយលកខណ៍អ្កេរែល់អ្នក ដ្ល់បសវាររស់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបណដ្េអ្នកចង់ឱយពួ្ក

សគចារ់ណចងការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកមិៃអាចសសរមចចិរតសោយខល ៃួអ្នកាៃសទ។ 

ឯកសារផ្ល វូចាប់ណដ្េអ្នកអាចសរបើសរមាប់ផ្ដេ់ការណែនាំរបស់អ្នកររវូាៃសៅថា បណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃ។ 

បណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃមាៃរបសនទ ៃិងស ម្ េះខុសៗាន ។ ឧទហរែ៍ដូ្ចជា បណាដ ាំណងទាំសុខភាព្ 

ៃិងសិទធិអ្ាំណាចសមធាវ ើសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្ជាសដ្ើម។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់សរបើបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃក៏ាៃ ប៉ោុណៃតអ្នកអាចសរបើាៃរបសិៃសបើអ្នកចង់។ សៃេះគឺជាអ្វ ីណដ្េ

ររវូសធ្វ ើ៖ 

 យកទប្មង់ន្រររទ។ អ្នកអាចយកទរមង់ណបបបទព្ីអ្នកផ្តេ់សសវា សមធាវ ើ 

ទីភាន ក់ងារផ្ដេ់សសវាកមមណផ្នកចាប់ ឬបុគគេិកសងគមកិចចរបស់អ្នក។ 

សាថ ប័ៃណដ្េផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកសរបើរាស់អ្ាំព្ី Medicare ឬ Medicaid ដូ្ចជា The POINT 

ជាសដ្ើមក៏អាចមាៃទរមង់ណបបបទបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកក៏អាចចូេសៅកាៃ់សគហទាំព័្រមៃទ ីរសុខានិាេរបស់ Rhode Island 
ាៃផ្ងណដ្រតាមរយៈ health.ri.gov/lifestages/death/about/endoflifedecisions/ 

សដ្ើមបីទទួេាៃទរមង់ណបបបទសៃេះ។ 

 រំបពញទប្មង់ន្រររទ រចួ្បច្បុេះហតែបលខា។ ទរមង់ណបបបទសៃេះគឺជាឯកសារផ្ល វូចាប់។ 

អ្នកគួរណរពិ្ចារណារកសមធាវ ើឱយជួយអ្នកកន ុងការសរៀបចាំទរមង់ណបបបទសៃេះ។ 

 ដ្ល់ច្បារ់ច្បមែងែល់អ្នកន្ែលចាាំច្ប់ប្តវូែឹងអំ្ពីទប្មង់ន្រររទបនេះ។ 

អ្នកគួរណរផ្តេ់ចាប់ចមៃងមួយចាប់នៃទរមង់ណបបបទសៃេះសៅអ្នកផ្តេ់សសវារបស់អ្នក។ 

អ្នកគួរណរផ្ដេ់ចាប់ចមៃងមួយចាប់ផ្ងណដ្រសៅបុគគេណដ្េអ្នកសរជើសសរ ើសជាអ្នកសសរមចចិរតជាំ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

ៃួសអ្នក។ អ្នកក៏គួរណរផ្ដេ់ចាប់ចមៃងសៅមិរតន័កត ិជិរសន ិទធ ឬសមាជិករគួសារផ្ងណដ្រ។ 

ររវូរាកដ្ថារកទទុកមួយចាប់សៅផ្ទេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសរាងៃឹងសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

សហើយអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃរចួសហើយ 

សូមយករណាដ ំបនេះមួយច្បារ់បៅមនា ីរបពទយ។ 

មៃទ ីរសព្ទយៃឹងសួរអ្នកថាសរើអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់ 

ៃិងថាសរើអ្នកមាៃវាជាប់ខល ៃួឬសទ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃាៃចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃសទ 

មៃទ ីរសព្ទយមាៃទរមង់ណបបបទ សហើយៃឹងសួរអ្នកថាសរើអ្នកចង់ចុេះហរថសេខាសេើទរមង់ណបបបទណាមួយឬអ្រ់។ 

សូមចងចាាំថា វាជាជសរមើសរបស់អ្នកថាររវូបាំសព្ញបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃឬអ្រ់។ 

H3. អ្ា ីន្ែលគួរបធ្ា ើ ប្រសិនបរើមិនអ្នុវតតតាមការន្ណនរំរស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកាៃចុេះហរថសេខាសេើបណាដ ាំណែនាំទុកជាមុៃ សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាអ្នកផ្ដេ់សសវា 

ឬមៃទ ីរសព្ទយមិៃាៃអ្ៃុវរតតាមការណែនាំកន ុងបណាដ ាំសនេះសទ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅមៃទ ីរសុខានិាេនៃរដ្ឋ Rhode Island សោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-

5960 (TTY 711) ឬសផ្ញើសាំបុររសៅ៖ 
  
Department of Health 

3 Capitol Hill 

Providence, RI 02908 

 

I. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

និងបសន ើសុំឱយបយើងែំុ្ពិចារណាបឡើងវញិបលើការសបប្មច្បររស់បយើងែំុ្ 

ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នកទី 3 សរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬកដ ីកងវេ់អ្ាំព្ីការណងទាំ 

ឬសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ ឧទហរែ៍ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីបដ រូការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ 

ៃិងបែដ ឹងរវា៉ា ណដ្េសមាជិកសផ្សងសទៀរាៃោក់របឆ្ាំងៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃសៃេះ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

I1. អ្ា ីន្ែលគួរបធ្ា ើ 

ប្រសិនបរើអ្នកបជឿជាក់ថាកំពុងមានការប្រប្ពតឹតច្បំប េះអ្នកបាយមិនបសម ើភាព 

ឬអ្នកច្បង់ទទួលានព័ត៌មានរន្នែមអ្ំពីសិទធ ិររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថាមាៃការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើភាព្ 

សហើយមិនន្មនជាការសរ ើសសអ្ើងសោយសារមូេសហរុណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកន ុងទាំព្័រទី 195 សទ 

ឬអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក អ្នកអាចទទួេាៃជាំៃួយសោយសៅទូរសព្ទសៅ៖ 

 សសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

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

ៃិងការណែនាំបៃតសរមាប់កមម វធីិ្ ៃិងសសវាកមមសរមាប់មៃុសសចាស់ 

មៃុសសសព្ញវយ័ណដ្េមាៃពិ្ការភាព្ ៃិងអ្នកណងទាំរបស់ពួ្កសគ។  

 Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 

នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើ TTY គួរណរសៅសៅសេខ 1-877-486-2048។ (អ្នកក៏អាចអាៃ 

ឬទញយក “សិទធិ ៃិងកិចចការពាររបស់ Medicare” ណដ្េរកស ើញសៅសេើសគហទាំព្័ររបស់ 

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

Protections.pdf.) 

 RIPIN Healthcare Advocate។ សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ 

ៃិងរសបៀបទក់ទងសាថ ប័ៃសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក I។ 

 The Alliance for Better Long Term Care។ សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ 

ៃិងរសបៀបទក់ទងសាថ ប័ៃសៃេះ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក J។ 

 គសរមាង Rhode Island Medicaid តាមរយៈសេខ 1-855-697-4347 អ្នកសរបើរាស់ TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

J. ទំនួលែុសប្តវូររស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកថ្នគបប្មាងបនេះ 

កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង អ្នកមាៃទាំៃួេខុសររវូកន ុងការសធ្វ ើកិចចការដូ្ចាៃសរៀបរប់ខាងសរកាម។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

 សូមអានបសៀវបៅន្ណនសំមាជិក សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ៃិងវធិាៃណដ្េអ្នកររវូអ្ៃុវរតតាម សដ្ើមបីទទួេាៃឱសង 

ៃិងសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

o សរមាប់សសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 3 ៃិងទី 4។ 

ជាំពូ្កទាំងសនេះរាប់អ្នកអ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង អ្វ ីណដ្េាម ៃការធានរ៉ា ប់រង 

 វធិាៃណដ្េអ្នកររវូអ្ៃុវរតតាម ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវូបង់រាក់។ 

o  សរមាប់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ៃិងទី 6។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

 ប្ារ់បយើងែំុ្អ្ំពីការធានរា៉ា រ់រងបលើឱសងតាមបវជជរញ្ញជ  
ឬសុែភាពប្េងបទៀតណដ្េអ្នកមាៃ។ សយើងខុ្ាំររូវាៃររមូវឱយធានថា 

អ្នកកាំព្ុងសរបើរាស់រគប់ជសរមើសនៃការធានរ៉ា ប់រងទាំងអ្ស់របស់អ្នក 

សៅសព្េអ្នកទទួេាៃការណងទាំសុខភាព្។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

របសិៃសបើអ្នកមាៃការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរ។ 

 ប្ារ់បវជជរណឌ ិត និងអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទសំុែភាពប្េងបទៀតរបស់អ្នកថា 

អ្នកាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ បងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិក 

រេ់សព្េណដ្េអ្នកទទួេាៃឱសង ឬសសវាកមម។ 

 ជួយឱយបវជជរណឌ ិត 

ៃិងអ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដេ់ៃូវការណងទាំដ្៏េអបាំផ្ុរដ្េ់អ្នក។ 

o ផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃណដ្េពួ្កសគររវូការអ្ាំពី្អ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នកដ្េ់ពួ្កសគ។ 

ណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីបញ្ជា សុខភាព្របស់អ្នកឱយាៃសរចើៃតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។ 

អ្ៃុវរតតាមការណែនាំ ៃិងគសរមាងព្ាាេណដ្េអ្នក 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកឯកភាព្ាន ។ 

o ររវូរាកដ្ថាសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកដ្ឹងអ្ាំពី្ឱសងទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសរបើ។ 

ចាំែុចសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ   វ ើតាមីៃ 

ៃិងអាហារបាំប៉ោៃសផ្សងៗ។ 

o របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរសផ្សងៗ សូមរាកដ្ថាររវូសាកសួរ។ សវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកររវូណរព្ៃយេ់អ្ាំពី្បញ្ជា តាមរសបៀបណដ្េអ្នកអាចយ

េ់ាៃ។ របសិៃសបើអ្នកសួរសាំែួរ សហើយអ្នកមិៃយេ់អ្ាំពី្ចសមៃ ើយ សូមសួរមដងសទៀរ។ 

 គួរបច្បេះគិតពិចារណា។ 

សយើងខុ្ាំរំពឹ្ងថាសមាជិកទាំងអ្ស់សចេះសារព្សិទធិរបស់អ្នកជាំងឺសផ្សងសទៀរ។ 

សយើងខុ្ាំក៏រំព្ឹងផ្ងណដ្រថា អ្នកសធ្វ ើសកមមភាព្សោយសារព្សៅកន ុងការយិាេ័យរបស់សវជជបែឌ ិរ 

មៃទ ីរសព្ទយ ៃិងការយិាេ័យរបស់អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នក។ 

 រង់ប្ាក់បលើអ្ា ីន្ែលអ្នកជំ ក់។ កន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាង 

អ្នកទទួេខុសររវូសេើការបង់រាក់ទាំងសៃេះ៖ 

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

Medicare។ សរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ភាគសរចើៃ 

Medicaid បង់រាក់នងៃបុព្វលានរ៉ា ប់រង (premium)   ណផ្នក A ៃិងបុព្វលានរ៉ា ប់រង 

(premium) ណផ្នក B របស់អ្នក។ 

o របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃ LTSS អ្នកអាចៃឹង

ររវូបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមរបស់អ្នក។ 

សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា “ការរមួចាំ ណែកចាំណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

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

o ប្រសិនបរើអ្នកទទួលានឱសង ឬបសវាកមមណាមួយន្ែលមិនមានការធានរា៉ា រ់រងបទ 

អ្នកប្តវូន្តរង់ប្ាក់បពញថ្ងែ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំថាមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង 

ឬសសវាកមមណាមួយសទ សូមោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី ណផ្នកទី 5.3 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

 សូមប្ារ់បយើងែំុ្ ប្រសិនបរើអ្នករដ រូទីលំបៅ។ របសិៃសបើអ្នកសរាងបដ រូទីេាំសៅ 

ចាាំាច់ររូវរាប់សយើងខុ្ាំភាៃ ម។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

o ប្រសិនបរើអ្នករដ រូទីលំបៅបៅបប្ៅតំរន់ ដ្ល់បសវាកមមររស់បយើងែំុ្ 

អ្នកមិនអាច្បរនតបៅកន ុងគបប្មាងបនេះបទៀតបទ។ 

មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទួេ

ាៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY។ ជាំពូ្កទី 1 ណផ្នក D 

សរៀបរប់អ្ាំព្ីរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំ។  

o សយើងខុ្ាំអាចជួយឱយអ្នកដ្ឹងថាសរើអ្នកកាំពុ្ងបដ រូទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់

សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េចុេះស ម្ េះព្ិសសស អ្នកអាចបដ រូសៅគសរមាង Original 

Medicare ឬចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសរបើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬសុខភាព្របស់ Medicare 

សៅកន ុងទីតាាំងងមីរបស់អ្នក។  

o ទៃទ ឹមៃឹងសនេះ ររវូរាប់ឱយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid 

ាៃដ្ឹងអ្ាំព្ីអាសយោឋ ៃងមីរបស់អ្នកផ្ងណដ្រ សៅសព្េអ្នកបដ រូទីេាំសៅ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 សដ្ើមបីដ្ឹងអ្ាំពី្សេខទូរសព្ទសរមាប់គសរមាង Medicare ៃិង 

Medicaid។ 

o ប្រសិនបរើអ្នករដ រូទីលំបៅបៅកន ុងតំរន់ ដ្ល់បសវាកមម  

បយើងែំុ្បៅន្តចាាំច្ប់ប្តវូែឹងែូច្បគន ។ 

សយើងខុ្ាំររូវរកទបចច ុបបៃនភាព្នៃកាំែរ់រតាអ្ាំពី្សមាជិកភាព្របស់អ្នក 

ៃិងដ្ឹងពី្វធីិ្ទក់ទងសៅអ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬកដ ីារមភសផ្សងៗ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

សដ្ើមបីទទួេាៃជាំៃួយ។ 

K. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកសងេ័យថាមានការបាករនែ ំ 

អ្នកជាំនញ ៃិងសាថ ប័ៃណងទាំសុខភាព្ភាគសរចើៃណដ្េផ្តេ់សសវាកមម គឺមាៃភាព្សសាម េះររង់។ គួរឱយសសាកសាដ យ 

របណហេជាមាៃខៃេះណដ្េមិៃសសាម េះររង់។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាសវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬឱសងសាថ ៃសផ្សងសទៀរកាំព្ុងរបរព្ឹរតកាំហុស 

សូមទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសសវាកមមសរមាប់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY ។ សេខទូរសព្ទមាៃសៅណផ្នកខាងសរកាមនៃទាំព្័រសៃេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង  INTEGRITY Neighborhood  ជាំពូ្កទី  8 ៖ សិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 166 ? 
 

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

សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅសេខទាំងសៃេះសោយឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង 7 

នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ 

 អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យសុចររិភាព្របស់គសរមាង Rhode Island (Rhode 

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

ឬអ្គគនយកោឋ ៃសមធាវ ើនៃរដ្ឋ Rhode Island (Department of Rhode Island Attorney 

General) សដ្ើមបីរយការែ៍អ្ាំពី្ការសាកបៃៃ ាំ ការបាំពាៃសេើអ្នកជាំងឺ ឬការសធ្វសរបណហស 

ឬការបៃៃ ាំឱសងកន ុងគសរមាង Medicaid តាមរយៈសេខ 1-401-222-2556 ឬ 1-401-274-4400 

ext. 2269 ឬ  

 ម្ៃត ីណផ្នកអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood តាមរយៈសេខ 1-401-427-6799 

(TTY 711) ឬ  

 ណខសទូរសព្ទបនទ ៃ់ណផ្នកអ្ៃុសលាមតាមចាប់របស់គសរមាង Neighborhood (Neighborhood’s 

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



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 167 ? 
 

ជំពូកទី  9 ៖ អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  ឬរណដ ឹងតវា៉ា  (ការ 

សបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង រណដ ឹងឧទធរណ៍ រណដ ឹងតវា៉ា ) 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះមាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ សូមអាៃជាំពូ្កសៃេះសដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើ៖ 

 អ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកររូវការសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េគសរមាងរបស់អ្នកាៃបញ្ជជ ក់ថាៃឹងមិៃបង់រាក់ជូៃ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 170 ? 
 

A. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាង សសវាកមម 

ឬការបង់រាក់របស់អ្នក។ គសរមាង Medicare ៃិង Medicaid ាៃអ្ៃុម័រសេើដ្ាំសែើរការទាំងសៃេះ។ 

ដ្ាំសែើរការៃីមួយៗមាៃសាំែុាំវធិាៃ ៃីរិវធីិ្ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េអ្នក ៃិងសយើងខុ្ាំររវូណរអ្ៃុវរតតាម។ 

A1. អ្ំពី កយរបច្បាកបទស ល្ វូច្បារ ់

 វធិាៃ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់មួយចាំៃួៃសៅកន ុងជាំពូ្កសៃេះមាៃពាកយបសចចកសទសផ្ល វូចាប់ណដ្េព្ិាកយេ់។ 

កន ុងចាំសណាមពាកយទាំងសៃេះ មាៃពាកយជាសរចើៃណដ្េអាចៃឹងព្ិាកយេ់ 

ដូ្សចនេះសយើងខុ្ាំាៃសរបើពាកយសរមាយជាំៃួសឱយពាកយបសចចកសទសផ្ល វូចាប់ជាក់លាក់។ 

សយើងសរបើពាកយសរសសរការ់ឱយាៃរិចតាមណដ្េអាចសធ្វ ើាៃ។ 

ឧទហរែ៍ សយើងៃឹងៃិយាយថា៖ 

 “ការោក់ពាកយបែដ ឹងរវា៉ា ” ជាំៃួសឱយពាកយ “ការោក់បែដ ឹងសារទុកខ ” 

 “ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង” ជាំៃួសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថ ប័ៃ” 

“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើអ្រថរបសយាជៃ៍” “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើហាៃិន័យ” ឬ 

“សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយសេើការធានរ៉ា ប់រង” 

  “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” ជាំៃួសឱយពាកយ “សសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយ

ណដ្េររវូាៃព្សៃៃ ឿៃដ្ាំសែើរការ” 

ការសចេះពាកយបសចចកសទសផ្ល វូចាប់ររឹមររវូអាចជួយអ្នកឱយរារស័យទក់ទងាៃកាៃ់ណរចាស់លាស់ 

ដូ្សចនេះសហើយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ពាកយទាំងសនេះផ្ងណដ្រ។ 

B. កន្នែងន្ែលប្តវូបៅទូរសពា បែើមបីទទួលានជំនួយ 

B1. កន្នែងសប្មារ់ទទួលជំនួយ នងិព័ត៌មានរន្នែម 

ជួៃកាេអាចមាៃការភាៃ់រចឡាំកន ុងការចាប់សផ្ដើម ឬអ្ៃុវរតតាមដ្ាំសែើរការសោេះរសាយបញ្ជា ណាមួយ។ 

វាកាៃ់ណរងាយៃឹងភាៃ់រចឡាំសៅសទៀរ របសិៃសបើអ្នកមិៃសូវរសួេខល ៃួ ឬសខទយកមាៃ ាំង។ សរៅព្ីសៃេះ 

អ្នករបណហេជាមិៃមាៃចាំសែេះដ្ឹងណដ្េអ្នកររវូការ សដ្ើមបីបៃត សៅជាំហាៃបនទ ប់។ 

អ្នកអាច្បទទួលជំនួយពី RIPIN Healthcare Advocate  

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate ាៃជាៃិចច។ RIPIN 

Healthcare Advocate គឺជាកមម វធីិ្ទទួេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើបអ្សងយរ ណដ្េអាចស ៃ្ ើយសាំែួររបស់អ្នក 

ៃិងជួយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ សដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជា របស់អ្នក។ សូមសយាងសៅជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក I 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្កមម វធីិ្ទទួេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើបអ្សងយរ។ 

RIPIN Healthcare Advocate មិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងសយើងខុ្ាំ ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្

ណាមួយសទ។ ពួ្កសគអាចជួយអ្នកឱយយេ់ថាសរើដ្ាំសែើរការមួយណាណដ្េររវូសរបើ។ សេខទូរសព្ទ

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

សសវាកមមទាំងសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

 

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

(Medicare-Medicaid Enrollment Supports,MME) Program 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ជាំៃួយណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្រដ្ឋ (State Health Insurance Assistance 

Program,SHIP) របស់អ្នកាៃផ្ងណដ្រសដ្ើមបីៃិយាយជាមួយអ្នកផ្ដេ់របឹកទរបស់កមម វធីិ្ SHIP អ្ាំពី្កមម វធីិ្ 
Medicare សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island កមម វធីិ្ SHIP ររវូាៃផ្ដេ់ជូៃសោយការយិាេ័យ (Office of Healthy 

Aging,OHA)។ កមម វធីិ្ SHIP ាៃបែត ុ េះបណាត េអ្នកផ្ដេ់របឹកទសៅរគប់រដ្ឋទ ាំងអ្ស់ សហើយ

សសវាកមមននគឺឥរគិរនងៃ។ សដ្ើមបីៃិយាយជាមួយអ្នកផ្ដេ់របឹកទរបស់កមម វធីិ្ SHIP សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 

1-888-884-8721 (TTY 711)។ 

កមម វធីិ្ Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME) 

ផ្ដេ់ជូៃសសវារបឹកទអ្ាំពី្ការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្មួយទេ់មួយជាមួយកមម វធីិ្ Medicare ៃិង Medicaid។ 

សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island កមម វធីិ្ MME ផ្ដេ់ជូៃសោយ The POINT។ 

សដ្ើមបីៃិយាយជាមួយអ្នកផ្ដេ់របឹកទសសវាកមម MME សូមសៅសៅសេខ 1-401-462-4444 (TTY 711) 

ឬសៅសៅសេខ 2-1-1។ 

សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2។ 

ការទទួលានជំនួយពីពីគបប្មាង Medicare  

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង  Medicare សោយផ្លទ េ់ សដ្ើមបីឱយជួយសោេះរសាយបញ្ជា ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃជាំៃួយព្ីគសរមាង  Medicare តាមព្ីររសបៀបសៃេះ៖ 

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

កន ុងមួយសាត ហ៍។ TTY: 1-877-486-2048 ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

 ចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.medicare.gov។  

ការទទួលានជំនួយពីគបប្មាង Medicaid 

អ្នកក៏អាចទទួេាៃជាំៃួយព្ីគសរមាង Medicaid ាៃផ្ងណដ្រ។ 

សូមទក់ទងសៅណខសទូរសព្ទផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃរបស់មៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត នៃរដ្ឋ Rhode Island (Rhode Island 

Department of Human Services,DHS) តាមរយៈលេខ 1-855-697-4347 (TTY 711) សដ្ើមបីទទួេាៃជាំៃួយ

ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង Medicaid។  

ការទទួលានជំនួយពីសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality Improvement Organization,QIO) ររស់រែឋ 
Rhode Island 
មាៃរដ្ឋ Rhode Island មាៃសាថ ប័ៃមួយស ម្ េះ KEPRO។សាថ ប័ៃសៃេះគឺជារកមុសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ណដ្េជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសមាជិក ណដ្េចូេរមួកន ុងគសរមាង 

Medicare។ KEPRO មិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY សទ។ 

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

ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្សីមា៉ោ ង 11 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 3 រសសៀេ រសសៀេសៅនងៃសសារ៍ អាទិរយ 

ៃិងនងៃឈប់សរមាក។ អ្នកអាចសផ្ញើសារជាសាំសឡងាៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ។ អ្នកសរបើរាស់ 

TTY សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-855-843-4776។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

សេខសៃេះគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃបញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការៃិយាយ។ 
អ្នកររូវណរមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស សដ្ើមបីសធ្វ ើការសៅទូរសព្ទ។ 

 សូមសផ្ញើសាំបុររសៅ៖ 

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

 សូមចូេសមើេសគហទាំព័្ររបស ់KEPRO តាម៖ www.keproqio.com/ 

 

C. រញ្ញា  ក់ព័នធនឹងអ្តែប្របោជន៍ររស់អ្នក 

C1. ការបប្រើប្ាស់ែំបណើរការសប្មារ់ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

ឬសប្មារ់ាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា  ឬកដ ីារមាណាមួយ 

អ្នកប្តវូអានជំពូកបនេះប្តង់ន្ ន្កន្ែលប្តវូនឹងសាែ នភាពររស់អ្នកានបហើយ។ 

តារងខាងសរកាមៃឹងជួយអ្នកឱយរកស ើញណផ្នកនៃជាំពូ្កសៃេះ ណដ្េររវូៃឹងបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក។ 

បតើរញ្ញា  ឬកដ ីារមាររស់អ្នក ក់ព័នធនឹងអ្តែប្របោជន៍ ឬការធានរា៉ា រ់រងឬ? 

 (ចាំែុចសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងបញ្ជា ថាសរើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬការណងទាំសវជជសា្សតជាក់លាក់

ររវូាៃធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់ ថាសរើវាររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយរសបៀបណា ៃិងបញ្ជា ណដ្េ

ពាក់ព្័ៃធៃឹងការបង់រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ឬការណងទាំសវជជសា្សត )។  

ាន។  

បញ្ជា របស់ខុ្ាំគឺអ្ាំពី្  

អ្រថរបសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ 

សូមសមើេន្ ន្ក D៖ 

“ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

និងរណដ ឹងឧទធរណ៍” សៅទាំព្រ័ទី 144 

បទ។  

បញ្ជា របស់ខុ្ាំមិៃណមៃអ្ាំព្ី  

អ្រថរបសយាជៃ៍ ឬការធានរ៉ា ប់រងសនេះសទ។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក J៖ “របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា ” 

សៅទាំព្័រទី 183 

D. ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

D1. ទិែឋភាពទូបៅថ្នការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍  

ដ្ាំសែើរការនៃការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ៃិងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹង

បញ្ជា ណដ្េទក់ទងៃឹងអ្រថរបសយាជៃ៍ ៃិងការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ 

វាក៏រមួបញ្ច េូបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងការបង់រាក់ផ្ងណដ្រ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

បតើអ្ា ីបៅជាការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង? 

ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងគឺជាការសសរមចដ្ាំបូងរបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ 

ៃិងការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬអ្ាំព្ីចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងបង់ដ្េ់នងៃសសវាកមមសវជជសា្សត  សមាភ រ 

ឬឱសងរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សៅរេ់សព្េណដ្េសយើងខុ្ាំសសរមច

ថាសរើអ្វ ីខៃ េះររូវធានរ៉ា ប់រងសរមាប់អ្នក ៃិងចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំររូវបង់។ 

របសិៃសបើអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើសសវាកមម សមាភ រ 

ឬឱសងណាមួយររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ឬ Medicaid ឬអ្រ់ អ្នកណាមាន ក់កន ុងចាំសណាម

អ្នកទាំងព្ីរអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង មុៃសព្េណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវាអាចផ្ដេ់សសវាកមម 

សមាភ រ ឬឱសងសនេះ។ 

 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍? 

បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល វូការនៃការសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសឡើងវញិ 

ៃិងផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ ឧទហរែ៍ 

សយើងខុ្ាំអាចៃឹងសសរមចថាសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េអ្នកចង់ាៃមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

ឬណេងធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ឬ Medicaid សទៀរសហើយ។ របសិៃសបើអ្នក 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

D2.ការទទួលានជំនួយ ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង និងរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

បតើែំុ្អាច្បបៅទូរសពាទទួលានជំនួយពីអ្នកណាែែេះ ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

ឬាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍? 

អ្នកអាចទទួេាៃជាំៃួយព្ីអ្នកទាំងសៃេះ៖  

 សៅទូរសព្ទសៅបសវាកមមសប្មារ់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

 សៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate សដ្ើមបីទទួេាៃជាំៃួយសោយឥរគិរនងៃ។ 

RIPIN Healthcare Advocate ជួយមៃុសសណដ្េាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគគសរមាង Medicaid 

ពាក់ព័្ៃធៃឹងបញ្ជា ទូទរ់វកិយយបររ ឬសសវាកមម។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-855-747-3224 (TTY 

711)។ 
 សៅទូរសព្ទសៅ The POINT សដ្ើមបីទទួេាៃជាំៃួយសោយឥរគិរនងៃ។ The POINT 

គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយ។ សាថ ប័ៃសៃេះមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។ សេខទូរសព្ទគឺ 1-

401-462-4444 (TTY 711)។ 

 ពិ្ភាកទជាមួយបវជជរណឌ ិត ឬអ្នក ដ្ល់បសវាប្េងបទៀតររស់អ្នក។ សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃួសអ្នកាៃ។ 

 ពិ្ភាកទជាមួយមិតតភកត ិ ឬសមាជិកប្គួសាររបស់អ្នក សហើយសសន ើសុាំឱយពួ្ការ់សធ្វ ើសកមម

ភាព្ជាំៃួសអ្នក។ អ្នកអាចចុចស ម្ េះបុគគេសផ្សងសទៀរឱយសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នកកន ុងនមជា 

“រាំណាង” សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

o របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយមិរតនកត ិ សាច់ញរិ ឬអ្នកសផ្សងសទៀរសធ្វ ើជារាំណាងរបស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ៃិងសសន ើសុាំទរមង់ណបបទ 

“ការណរងតាាំងអ្នករាំណាង”។  

o អ្នកក៏អាចទញយកទរមង់ណបបបទសៃេះសោយចូេសៅកាៃ់ 

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

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

CMS1696-1.pdf ផ្ងណដ្រ។ 

ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដេ់សិទធអ្ៃុញ្ជា រដ្េ់បុគគេសនេះកន ុងការសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នក។ 

អ្នកររូវណរផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំៃូវចាប់ចមៃងនៃទរមង់ណបបបទណដ្េាៃចុេះហរថសេខារចួ។ 

 អ្នកក៏មានសិទធ ិបសន ើសំុឱយបមធាវ ើសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅសមធាវ ើរបស់អ្នកផ្លទ េ់ ឬយកស ម្ េះសមធាវ ើពី្គែៈសមធាវ ើកន ុងរាំបៃ់ 

ឬសសវាកមមណដ្េសគណែនាំបៃតដ្េ់អ្នកសផ្សងសទៀរ។ 

រកមុអ្នកចាប់មួយចាំៃួៃៃឹងផ្ដេ់សសវាកមមផ្ល វូចាប់ឥរគិរនងៃដ្េ់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់។ របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសមធាវ ើរាំណាងឱយអ្នក 

អ្នកៃឹងររវូបាំសព្ញទរមង់ណបបបទនៃការណរងតាាំងអ្នករាំណាងសៃេះ។ 

o សទេះយា៉ោ ងណា សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ឬោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍រគប់របសនទ អ្នកមិនចាាំច្ប់មានបមធាវ ើក៏ាន។ 

D3.ការបប្រើន្ ន្កថ្នជំពូកបនេះ ន្ែលនឹងជួយអ្នក 

មាៃសាថ ៃភាព្បួៃរបសនទខុសៗាន ណដ្េពាក់ព័្ៃធៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

សាថ ៃភាព្ៃីមួយៗមាៃវធិាៃ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់ខុសៗាន ។ សយើងខុ្ាំព្ុេះណចកជាំពូ្កសៃេះជាណផ្នកខុសៗាន  

សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយរកស ើញ វធិាៃណដ្េអ្នកររវូអ្ៃុវរតតាម។ 

អ្នកប្គន់ន្តអានន្ ន្កន្ែលប្តវូនឹងរញ្ញា ររស់អ្នកានបហើយ៖ 

 ន្ ន្ក E បៅទំព័រទី 147 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា អ្ាំព្ីសសវាកមម សមាភ រ 

ៃិងឱសង (ប៉ោុណៃតមិនន្មនឱសងកន ុងណផ្នក D សនេះសទ)។ ឧទហរែ៍ សូមសរបើណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកមិៃកាំព្ុងទទួេាៃការណងទាំសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកចង់ាៃ សហើយអ្នក

សជឿជាក់ថាគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសៃេះ។ 

o សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើសសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់

អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយអ្នក សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាការណងទាំសៃេះគួរណរមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

– ច្បំណំា៖ សូមសរបើណរណផ្នក E ប៉ោុសណាណ េះ របសិៃសបើទ ាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងណដ្េ

មាៃសៅកន ុងណផ្នក D សទ។ ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ឬសៅថាបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃ “DP” មិនមានសៅកន ុងណផ្នក D សទ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក F សៅទាំព្័រទី 161 សដ្ើមបីរជាបព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ឱសង

កន ុងណផ្នក D។ 

o អ្នកាៃទទួេសសវាកមម ឬការណងទាំសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកគិរថាគួរណរមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំមិៃបង់រាក់សរមាប់ការណងទាំសៃេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

o អ្នកាៃទទួេ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រសវជជសា្សត ណដ្េអ្នក

ាៃគិរថាមាៃការធានរ៉ា ប់រង សហើយអ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិ។  

o អ្នកររូវាៃសគជរមាបថា ការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ការណងទាំណដ្េអ្នកាៃ

ៃិងកាំពុ្ងទទួេៃឹងររូវការ់បៃថយ ឬបញ្ឈប់ណរមដង សហើយអ្នកមិៃយេ់រសប

ជាមួយការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

– ច្បំណំា៖ 

របសិៃសបើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េៃឹងររវូបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ ឬ 

សសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) សនេះអ្នកររវូ

អាៃណផ្នកោច់សោយណឡកនៃជាំពូ្កសៃេះ សោយសារវធិាៃពិ្សសសររវូអ្ៃុវរតចាំសពាេះ

ការណងទាំកន ុងរបសនទទាំងសៃេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក G ៃិង H សៅទាំព្័រទី 170 ៃិង 

176។ 

 ន្ ន្ក F បៅទំព័រទី 161 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីឱសងសៅកន ុងណផ្នក D។ ឧទហរែ៍ 

សូមសរបើណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសេើកណេងកន ុងការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D 

ណដ្េាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសេើកណេងសរមាប់ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចទទួ

េាៃ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េររវូការចាាំាច់មុៃសព្េអ្ៃុម័រ។ 

o សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រឱយផ្តេ់ការសេើកណេងឬយេ់រព្មតាមសាំសែើរបស់អ្នក សហើយអ្នក 

ឬសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរគិរថាសយើងខុ្ាំគួរណរអ្ៃុម័រ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយ។ 

(សៃេះជាការសសន ើសុាំឲ្យមាៃការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់)។ 

 ន្ ន្ក G បៅទំព័រទី 170 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយ

សយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើការសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្នកផ្ដេ់សសវាកាំព្ុងសរៀបចាំឱយអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

សូមសរបើណផ្នកសៃេះរបសិៃសបើ៖ 

o អ្នកកាំព្ុងសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ សហើយគិរថាអ្នកផ្ដេ់សសវាាៃសសន ើ

សុាំឱយអ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

 ន្ ន្ក H បៅទំព័រទី 176 ផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃដ្េ់អ្នក របសិៃសបើអ្នកគិរថាការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ 

ៃិងសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) របស់អ្នកៃឹង

បញ្ចប់ឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាគួរសរបើណផ្នកមួយណា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 

1-844-812-6896។  

របសិៃសបើអ្នកររវូការព័្រ៌មាៃ ឬជាំៃួយសផ្សងសទៀរ សូមសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN Healthcare Advocate 

តាមរយៈសេខ 1-855-747-3224 (TTY 711)។  

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

E1. បពលន្ែលប្តវូបប្រើន្ ន្កបនេះ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹង

អ្រថរបសយាជៃ៍នៃសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិរយិា ៃិងសសវាសវជជសា្សត របស់អ្នក។ 

អ្នកក៏អាចសរបើណផ្នកសៃេះសរមាប់បញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងឱសងណដ្េមិនមានសៅកន ុងកន ុងណផ្នក D 

រមួទាំងឱសងកន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicarere ផ្ងណដ្រ។ ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃ “DP” 

មិនមានសៅកន ុងណផ្នក D សទ។ សូមសរបើណផ្នក F សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍សេើឱសងកន ុងណផ្នក D។ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ របសិៃសបើអ្នកជួបសាថ ៃភាព្

ណាមួយកន ុងចាំសណាមសាថ ៃភាព្ទាំងរាាំខាងសរកាម៖ 

1. អ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណងទាំរយៈសព្េណវង សសវាសុខភាព្អាកបបកិរយិា 

ៃិងសសវាសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកររវូការ ប៉ោុណៃតមិៃកាំព្ុងទទួេាៃ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E2 សៅទាំព្័រទី 148 សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្

ការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

2. សយើងខុ្ាំមិៃាៃអ្ៃុម័រសេើការណងទាំ ណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកចង់ផ្ដេ់ឱយ អ្នក 

សហើយអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំគួរណរអ្ៃុម័រសនេះសទ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

ណដ្េមិៃអ្ៃុម័រសេើការណងទាំសនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150 
សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

3. អ្នកាៃទទួេសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រង 

ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំៃឹងមិៃបង់រាក់ឱយ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េមិៃបង់

រាក់សនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្

ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

4. អ្នកាៃទទួេ ៃិងាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃគិរថាមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

សហើយអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំសបើករាក់សាំែងនងៃសសវាកមម ឬសមាភ រទាំងសនេះជូៃអ្នកវញិ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងសងអ្នកវញិ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក 

E5 សៅទាំព្័រទី 159 សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

5. សយើងខុ្ាំាៃការ់បៃថយ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកសរមាប់សសវាកមមជាក់លាក់មួយចាំៃួៃ 

សហើយអ្នក មិៃយេ់រសបជាមួយការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

អ្ា ីន្ែលអ្នកអាច្បបធ្ា ើាន៖ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ ណដ្េាៃការ់

បៃថយ ឬបញ្ឈប់សសវាកមមសនេះ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E2 សៅទាំព្័រទី 150 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌

មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េៃឹងររវូបញ្ឈប់គឺសរមាប់ការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ ឬ 

សសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) សនេះវធិាៃពិ្សសសររវូអ្ៃុវរត។ 

សូមអាៃណផ្នក G ឬ H សៅទាំព្័រទី 170 ៃិង 176 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថម។ 

E2. ការបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

របរៀរបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង បែើមបីទទួលានបសវាកមមន្ងទរំយៈបពលន្វង 

បសវាសុែភាពអាករបកិរោិ និងបសវាបវជជសាស្តសត  

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សូមសៅទូរសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ 

ឬរាប់អ្នករាំណាង ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកឱយសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមច។  

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

អ្នកអាចសផ្ញើទូរសារមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ៖ 1-401-459-6023 

អ្នកអាចសផ្ញើសាំបុររមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈអាសយោឋ ៃ៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attention: Utilization Management 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

បតើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងប្តវូច្បំណាយបពលរ ុនម ន? 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកមិៃណមៃសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare សទ 

ជាធ្មមតា វាចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ (ទាំងនងៃសធ្វ ើការ ៃិងមិៃសធ្វ ើការ) 

បនទ ប់ព្ីអ្នកាៃសសន ើសុាំ។ របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ 

បនទ ប់ពី្សយើងខុ្ាំទទួេាៃសាំសែើរបស់អ្នករចួ។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 

នងៃតាមរបរិទិៃសទ (ឬ  72 សមា៉ោ ងសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare) 

អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

ជួៃកាេ សយើងខុ្ាំររវូការសព្េសវលាបណៃថម សនេះសយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកថា 

សយើងខុ្ាំររូវការសព្េសវលារហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃសទៀរ។ 

េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េររវូការសព្េសវលាបណៃថម។ 

សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងកន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

បតើែំុ្អាច្បទទួលានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងឆ្រ់រហ័សជាងបនេះានបទ? 

ាន។ របសិៃសបើអ្នកររវូការការស ៃ្ ើយរបឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះសោយសារបញ្ជា សុខភាព្របស់អ្នក 

សូមសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការ “សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង”។ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រសេើសាំសែើសនេះ 

សយើងខុ្ាំៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង (ឬកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង

សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare)។  

សទេះយា៉ោ ងណា ជួៃកាេសយើងខុ្ាំររវូការសព្េសវលាបណៃថម សហើយសយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកថា 

សយើងខុ្ាំររូវការសព្េសវលារហូរដ្េ់ 14 នងៃតាមរបរិទិៃសទៀរ។ 

េិខិរសនេះៃឹងព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េររវូការសព្េសវលាបណៃថម។ 

សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

 កយច្បារ់សរមាប ់“ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” គឺ 

“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

ការបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង  

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង 

សូមចាប់សផ្ដើមសោយសៅទូរសព្ទ ឬសផ្ញើទូរសារមកគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំណដ្េអ្នកចង់ាៃ។ 

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

ឬសផ្ញើទូរសារតាមរយៈសេខ 1-401-459-6023។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 

ណផ្នក A។ 

 អ្នកក៏អាចឱយអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

ទងំបនេះគឺជាវធិានកន ុងការបសន ើសំុឱយមានការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង៖ 

អ្នកររូវណរបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវទាំងពី្រខាងសរកាម សដ្ើមបីទទួេាៃ

ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង៖ 

1. អ្នកអាចទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង 

លុេះប្តាន្តអ្នកកំពុងបសន ើសុំឱយមានការធានរា៉ា រ់រងបលើការន្ងទបំវជជសាស្តសត  

ឬសមាា រន្ែលអ្នកមិនទន់ានទទួល។ 

(អ្នកមិៃអាចសសន ើសុាំឲ្យមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងាៃសទ 

របសិៃសបើសាំសែើរបស់អ្នកគឺអ្ាំពី្ការបង់រាក់នងៃណងទាំសវជជសា្សត  

ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃទទួេរចួសហើយ)។ 

2. អ្នកអាចទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង 

លុេះប្តាន្តកាលររបិច្បឆទកំណត់សត ង់ាររយៈបពល  14 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន 

(ឬកាលររបិច្បឆទកំណត់រយៈបពល 72 បមា ង សប្មារ់ឱសងតាមបវជញ្ញជ កន ុងន្ ន្ក B ថ្នគបប្មាង 

Medicare) អាច្បរងកបប្គេះថាន ក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក ឬរ េះ ល់ែល់សមតែភាព

រំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកៃិយាយថា អ្នកចាាំាច់ររូវមាៃការសសរមចរហ័ស

សេើការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសោយាម ៃការាាំរទព្ីអ្នកផ្ដេ់

សសវារបស់អ្នកសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថាសរើអ្នកអាចទទួេាៃការសសរមច

រហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់។ 

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាសុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវឱយមាៃការ

សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ 

សយើងខុ្ាំក៏ៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោររយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរទិៃ 

(ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់រយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B 

នៃគសរមាង Medicare) ជាំៃួសវញិផ្ងណដ្រ។ 

o េិខិរសៃេះៃឹងជរមាបអ្នកថា របសិៃសបើអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការ

សសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង

ដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

o េិខិរសៃេះក៏ៃឹងសរៀបរប់អ្ាំពី្រសបៀបណដ្េអ្នកអាចោក់ “បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” 

អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំកន ុងការផ្ដេ់ការសសរមចសតង់ោរសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ជាំៃួសឱយការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  

រមួទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព័្រ 183។ 

បតើែំុ្នឹងែឹងបាយរបរៀរណា ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងគឺការែិបសធ្ថា បទ ? 

របសិៃសបើចសមៃ ើយគឺការបដ្ិសសធ្ថា បទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំពី្

មូេសហរុនៃការស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 180 ? 
 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ អ្នកមាៃសិទធិកន ុងការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ រូ

ការសសរមចសៃេះសោយោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ ការោកប់ែដ ឹងឧទធរែ៍មាៃៃ័យថា 

អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំររួរពិ្ៃិរយសឡើង វញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

ណដ្េាៃបដ្ិសសធ្សេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ មាៃៃ័យថាអ្នកកាំព្ុងបៃតសៅដ្ាំសែើរការ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 (សូមអាៃណផ្នកបនទ ប់ សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម)។ 

E3.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់បសវាកមម សមាា រ និងឱសង (មិនន្មនឱសងកន ុងន្ ន្ក D) 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍? 

បែត ឹងឧទធរែ៍គឺជាវធីិ្ផ្ល វូការនៃការសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយពិ្ៃិរយសមើេការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសឡើងវញិ 

ៃិងផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចសៃេះ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ របសិៃសបើអ្នក ឬសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃ។ 

កន ុងករែីទាំងអ្ស់ អ្នកររវូណរចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅករមិរទី 1។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងអ្ាំឡុងសព្េដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ RIPIN 

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

ព្័ៃធៃឹងសយើងខុ្ាំ ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រង ឬគសរមាងសុខភាព្ណាមួយសទ។ 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 

1? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 គឺជា

បែដ ឹងឧទធរែ៍ដ្ាំបូងមកកាៃ់

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើ

ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់

អ្នក 

សដ្ើមបីបញ្ជជ ក់ថាជាការសសរមចររឹម

ររវូឬអ្រ់។ 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងជាបុគគ

េណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើកា

រធានរ៉ា ប់រងសដ្ើមដ្ាំបូង។ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការររួរពិ្ៃិ

រយសឡើងវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការ

សសរមច

របស់សយើងខុ្ាំដ្េ់អ្នកជាលាយេកខែ៍

អ្កសរ។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំជរមាបដ្េ់អ្នកប

នទ ប់ពី្ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិថា 

សសវាកមម 

ឬសមាភ រសនេះមិៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសទ សនេះករែីរបស់អ្នកអាចបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។  

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 

អ្នក អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចោក់សាំសែើ

របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ រចួសផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ។ 

អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ

ាៃផ្ងណដ្រ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្នក

សសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយមាៃមូេសហរុសម

រសប អ្នកសៅណរអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍សោយសារសយើងាៃរាប់អ្នកថា 

សសវាកមមណដ្េអ្នក

ទទួេាៃនសព្េបចច ុបបៃនៃឹងររូវាៃផ្លៃ ស់បដ រូ ឬបញ្ឈប់ 

អ្នកមានបពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃកន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតទទួេាៃសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដ្េ

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ 

 សូមបៃតអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្កាេបរសិចឆទ

កាំែរ់ណដ្េររវូៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

បតើែំុ្អាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បាយរបរៀរណា? 

 សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នក សវជជបែឌ ិរ អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ 

ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកររវូណរទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ។ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរបណៃថមអ្ាំពី្រសបៀបទក់ទងមកសយើងខុ្ាំពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធ

រែ ៍សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នកទី 2 ណផ្នក A។ 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយសរៀបចាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍សដ ង់ោរ” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” ាៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរ ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សូមោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ ឬសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ។ 

o អ្នកអាចោក់សាំសែើមកអាសយោឋ ៃខាងសរកាម៖  

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attention: Grievance and Appeals Coordinator 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 
 

o អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-

844-812-6896 ាៃផ្ងណដ្រ។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” គឺ 

“ការពិចារណាបឡើងវញិន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 
 

បតើអ្នកែថ្ទអាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសែំុ្ានបទ? 

ាន។ សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃួសអ្នកាៃ។ ដូ្ចាន សៃេះណដ្រ 

បុគគេសរៅព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀររបស់អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃួសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ 

ប៉ោុណៃតអ្នកររវូណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាងជាមុៃសិៃ។ 

ទរមង់ណបបបទសៃេះផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រឱយបុគគេសផ្សងសទៀរសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នក។  

សដ្ើមបីទទួេាៃទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

រចួសសន ើសុាំទរមង់ណបបបទសៃេះ ឬចូេសៅកាៃ់ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-

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

AOR-Form-CMS1696-1.pdf។ 

ប្រសិនបរើរណដ ឹងឧទធរណ៍ប្តវូានាក់បាយនរណាមាន ក់បប្ៅពីអ្នក ឬបាយបវជជរណឌ ិត 

ឬអ្នក ដ្ល់បសវាប្េងបទៀត សយើងខុ្ាំររូវណរទទួេាៃ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

ទរមង់ណបបបទណរងតាាំងអ្នករាំណាងណដ្េាៃបាំសព្ញរចួជាមុៃសិៃ 

សទើបសយើងខុ្ាំអាចររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍សៃេះ។  

បតើែំុ្មានរយៈបពលរ ុនម នកន ុងការាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍? 

អ្នកររូវណរសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍កន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរសិចឆទសៅសេើេិខិរជូៃដ្ាំែឹង

អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េាៃសផ្ញើសៅអ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ 

សយើងខុ្ាំអាចផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍នៃមូេសហរុសមរសបមាៃដូ្ចជា៖ 

អ្នកាៃឈឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ ឬសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំពី្កាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

អ្នកគួរណរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃភាព្យឺរយា៉ោ វសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍សោយសារសយើងាៃរាប់អ្នកថា សសវាកមមណដ្េអ្នក

ទទួេាៃនសព្េបចច ុបបៃនៃឹងររូវាៃផ្លៃ ស់បដ រូ ឬបញ្ឈប់ អ្នកមាន

បពលតិច្បជាងបនេះពីររីថ្ងៃកន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍ របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតទទួេាៃសសវាកមមសនេះ ខែៈសព្េណដ្េ

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ សូមអាៃ 

“សរើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់ខុ្ាំបៃតមាៃកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 154 
សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

បតើែំុ្អាច្បទទួលានច្បារ់ច្បមែងថ្នករណីររស់ែំុ្ានបទ? 

ាន។ សូមសសន ើសុាំចាប់ចមៃងឥរគិរនងៃពី្សយើងខុ្ាំសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមសេខ 

1-844-812-6896។ 

បតើអ្នក ដ្ល់បសវាររស់ែំុ្អាច្ប ដ្ល់ព័ត៌មានរន្នែមអ្ំពីរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់ែំុ្ែល់អ្នកានបទ? 

ាន។ អ្នក ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកអាចផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃបណៃថមដ្េ់សយើង

ខុ្ាំសដ្ើមបីាាំរទដ្េ់បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

បតើបយើងែំុ្នឹងបធ្ា ើការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នកបាយរបរៀរណា ? 

សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើការណង

ទាំសវជជសា្សត របស់អ្នក។ បនទ ប់មក សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេថាសរើសយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់ឬអ្រ់ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសដ្ើមដ្ាំបូង។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវូការព័្រ៌មាៃបណៃថម សយើងខុ្ាំអាចសសន ើសុាំព្ីអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។  

បតើែំុ្នឹងទទួលានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ “សដ ង់ារ” បៅបពលណា? 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ សព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទួេ

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ 

បនទ ប់ព្ីទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare)។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកឱយឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររវូការឱយ

សយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម ឬរបសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវូរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថម 

សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាររវូការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរកន ុងការសសរមច 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររវូការសព្េបណៃថមដ្េ់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមសដ្ើមបីសធ្វ ើការសសរមចសឡើយ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃគួរចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរសទ អ្នកអាចោក់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” អ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េររវូចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ។ 

សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  រមួទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព័្រទី 183។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 

នងៃតាមរបរិទិៃសទ (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 

នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B 

នៃគសរមាង Medicare) ឬសៅចុងបញ្ចប់នៃនងៃបណៃថម 

(របសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ) សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូករែី

របស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicare។ អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicaid អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ៃួអ្នកាៃ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម 

ឬសមាភ រដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររវូការចាាំាច់ ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 

សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេការសសរមចសៃេះ (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ 

បនទ ប់ព្ីទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក  B នៃគសរមាង Medicare)។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “បទ” ចាំសពាេះ អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 

ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើង

ខុ្ាំាៃបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare 

េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ៃួអ្នក។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 

សៅទាំព្័រទី 154។ 

បតើែំុ្នឹងទទួលានែំណឹងអ្ំពីការសបប្មច្បបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ “រហ័ស” បៅបពលណា? 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ 

របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររមូវឱយសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ។  

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម ឬរបសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវូរបមូេព្័រ៌មាៃបណៃថម 

សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាររវូការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរកន ុងការសសរមច 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េររវូការសព្េបណៃថមដ្េ់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំមិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចសនេះសទ របសិៃសបើសាំសែើរបស់

អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare។ 

 របសិៃសបើអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃគួរចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសទៀរសទ អ្នកអាចោក់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េររវូចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ។ 

សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  រមួទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព័្រទី 183។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង 

ឬសៅចុងបញ្ចប់នៃនងៃបណៃថមសទ (របសិៃសបើខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃសនេះ) 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicare ។អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង 

Medicare អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ៃួអ្នកាៃ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154។ 

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការ

ធានរ៉ា ប់រងឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររវូការចាាំាច់ ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 

សមា៉ោ ងសទ សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើការសសរមចសៃេះ។  

ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 

ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសយើង

ខុ្ាំាៃបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សហើយ។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម  ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare 

េិខិរសនេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយខល ៃួអ្នក។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 

សៅទាំព្័រទី 154។ 

បតើអ្តែប្របោជន៍ររស់ែំុ្រនតមានកន ុងអ្ំឡុងរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 ន្ែរបទ? 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថា ផ្លៃ ស់បដ រូ ឬបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមណដ្េររវូាៃអ្ៃុម័រពី្មុៃ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នក មុៃសព្េសធ្វ ើសកមមភាព្សៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងសកមមភាព្សៃេះសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹង ឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

រចួសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមមសៃេះ។ អ្នកររវូណរាក់សំបណើបៅថ្ងៃ 

ឬមុនថ្ងៃថ្នច្បំណុច្បទីពីរខាងបប្កាម សដ្ើមបីបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នក៖ 

 កន ុងរយៈសព្េ 10 នងៃ បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្សីកមមភាព្ ឬ 

 កាេបរសិចឆទចាប់សផ្ដើមសុព្េភាព្នៃសកមមភាព្តាមការសរាងទុក។ 

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ នៃកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ អ្នកអាច

បៃតទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃវវិាទសៃេះ ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ។ 

របសិៃសបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកររូវាៃបៃត  

សហើយេទធផ្េចុងសរកាយនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺរសបតាមសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ 

សនេះសយើងខុ្ាំអាចទរនងៃសសវាកមមណដ្េាៃផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវញិ 

ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។  

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

ប្រសិនបរើគបប្មាងបនេះបឆ្ែ ើយរែិបសធ្ថា “បទ” បៅកប្មិតទី 1 បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងរនា រ់បទៀត? 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា “បទ” ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរសៅអ្នក។ េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកថាសរើសសវាកមម ឬសមាភ រសៃេះជាធ្មមតាររូវ

ាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង/ឬ Medicaid ឬអ្រ់។ 

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE) 

បនទ ប់ព្បីែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 បញ្ចប់ភាៃ ម។  

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2  សៅការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំ

រដ្ឋនៃការយិាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ ៃិងមៃុសសសា្សត  (Executive Office of Health 

and Human Services, EOHHS) ។កន ុងករែីជាសរចើៃ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃ

ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ាៃផ្ងណដ្រ។ 

របសិៃសបើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

សនេះេិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមរិទី 1 

ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

ឬអ្រ់សទ អ្នកអាចទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711។ 

ព័្រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។ ទាំងសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ  

ៃិងការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

ររវូសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េមិៃណមៃជាណផ្នកនៃគសរមាងសៃេះ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

 របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអាចររវូាៃ

ធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid អ្នកៃឹងទទួេាៃការសរៀបចាំ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ IRE ។ 

អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថ ប័ៃររួរព្ិៃិរយសឡើង វញិខាងសរៅ RI 

ៃិង/ឬការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋាៃផ្ងណដ្រ។ 

េិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្នកអ្ាំព្ីការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសៃេះ។ ព្័រ៌មាៃក៏មាៃសៅខាងសរកាមផ្ងណដ្រ។ 

បតើអ្ា ីបៅជារណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 គឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ទីព្ីរ ណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយ 

ណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធជាមួយគសរមាងសៃេះ។ របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម  

ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare សនេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ររវូសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃឯករជយ 

ណដ្េសគសៅថាអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid 

អ្នកអាចសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ៃិង/ឬការយិាេ័យ

សវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋនៃការយិាេ័យ EOHHS។ 

រញ្ញា ររស់ែំុ្ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាា រថ្នថ្នគបប្មាង Medicaid។ 

បតើែំុ្អាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា? 

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicaid 

គឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ទីពី្រណដ្េសធ្វ ើសឡើងសោយសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

ឬសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋនៃការយិាេ័យ EOHHS ។អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សៃេះមួយណាក៏ាៃ ឬក៏ទាំងព្ីរកន ុងរយៈសព្េ 120 ថ្ងៃថ្នប្រតិទិន 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។ 

សៅសព្េបញ្ចប់ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករមិរទី 2 អ្នកៃឹងទទួេាៃការសសរមចជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។  

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះការខកខាៃសៃេះ 

សាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬ EOHHS អាចផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ឧទហរែ៍នៃមូេសហរុសមរសបមាៃដូ្ចជា៖ អ្នកាៃឈឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

ឬសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃខុសអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមមណដ្េមាៃវវិាទ 

ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នកកាំព្ុងដ្ាំសែើរការ 

អ្នកមានបពលតិច្បជាងបនេះរ ុនម នថ្ងៃកន ុងការរដ ឹងឧទធរណ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតទទួេាៃសសវាកមមសនេះកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សូមអាៃ 

“សរើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់ខុ្ាំបៃតមាៃកន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ណដ្រឬសទ?” សៅទាំព្័រទី 157 
សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

បតើែំុ្ាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 របរៀរណា? សវនការយុតត ិធ្ម៌ប្រចារំែឋថ្នការោិល័យ EOHHS? 

សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក អ្នក សវជជបែឌ ិរ អ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ 

ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកររវូណរបាំសព្ញទរមង់ណបបបទ សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការកន ុងរយៈសព្េ 120 នងៃ 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

អ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំទរមង់ណបបបទសៃេះ៖ 

 សោយសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យបែដ ឹងឧទធរែ៍នៃការយិាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ 

ៃិងមៃុសសសា្សត  (Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) 

តាមរយៈសេខ (401) 462-2132 (TTY 711)។ 

 សោយសផ្ញើសាំសែើរបស់អ្នកតាមអ្ុីណមេសៅ OHHS.AppealsOffice@ohhs.ri.gov។ 

 សោយសផ្ញើសាំសែើតាមទូរសារសៅសេខ (401) 462-0458។  

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

711) សដ្ើមបីទទួេាៃជាំៃួយាៃផ្ងណដ្រ។  

ទរមង់ណបបបទនៃសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋអាចសផ្ញើតាមសាំបុររ ទូរសារ ឬអីុ្ណមេាៃ។  

អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយមាៃសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋសេឿៃ (រហ័ស) មួយសៅសេើទរមង់ណបបបទសៃេះាៃផ្ងណដ្រ។  

អ្នកអាចោក់សាំសែើអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអាសយោឋ ៃខាងសរកាម៖ 

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

ពួ្កសគៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកណដ្េមាៃបញ្ជជ ក់កាេបរសិចឆទ សមា៉ោ ង 

ៃិងទីតាាំងនៃសវនការមិៃឱយយូរជាង 15 នងៃមុៃកាេបរសិចឆទសបើកសវនការសនេះសឡើយ។ 

បតើែំុ្ាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បាយរបរៀរណា? ការប្តួតពិនិតយបឡើងវញិខាងបប្ៅ RI? 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សោយទកទ់ងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-

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

1។ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូបៃតព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

កន ុងរយៈសព្េរាាំនងៃនៃនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់ពី្ទទួេសាំសែើរបស់អ្នកសុាំឱយររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ។ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការសសរមចជាលាយេកខែ៍អ្កសរពី្សាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

 វញិកន ុងរយៈសព្េ 10 នងៃនៃនងៃសធ្វ ើការ 

បនទ ប់ពី្ពួ្កសគទទួេព័្រ៌មាៃចាាំាច់ទាំងអ្ស់សរមាប់ររួរពិ្ៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើងវញិ 

ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 45 នងៃសឡើយ សោយគិរចាប់ពី្សព្េណដ្េពួ្កសគាៃទទួេសាំសែើសនេះ។ 

ការបដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍មួយចាំៃួៃមិៃមាៃសិទធិទទួេាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សទ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃរាកដ្ថាសរើអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬអ្រ់សទ 

អ្នកអាចទក់ទងមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 ។ 

សយើងខុ្ាំអាចជួយឱយអ្នកដ្ឹងថាសរើការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

អាចផ្ដេ់ជូៃសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នកឬអ្រ់។  

រញ្ញា ររស់ែំុ្ ក់ព័នធនឹងបសវាកមម ឬសមាា រថ្នគបប្មាង Medicare។ 

បតើនឹងមានអ្ា ីបកើតបឡើងបៅរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2? 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE) 

ៃឹងររួរពិ្ៃិរយសេើការសសរមចករមិរទី 1 សោយរបងុរបយ័រន 

រចួសសរមចថាសរើគួរណរផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចសនេះឬអ្រ់។ 

 អ្នកមិៃចាាំាច់សសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សឡើយ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើការបដ្ិសសធ្ននសោយសវ ័យរបវរត ិ (ទ ាំងអ្ស់ ឬមួយណផ្នក) សៅអ្ងគភាព្ IRE ។ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹង សៅសព្េករែីសៃេះសកើរសឡើង។  

 អ្ងគភាព្ IRE ររវូាៃជួេសោយគសរមាង Medicare ៃិងមិៃជាប់ពាក់ព្័ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ។  

 អ្នកអាចសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃឯកសាររបស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក

តាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

អ្ងគភាព្ IRE ររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 កន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃនៃរបរិទិៃ 

បនទ ប់ព្ីអ្ងគភាព្សៃេះទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 

នងៃនៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សរបស់អ្នកសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare)។ វធិាៃសៃេះររូវអ្ៃុវរត 

របសិៃសបើអ្នកាៃបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកមុៃសព្េទទួេាៃសសវាកមម  ឬសមាភ រសវជជសា្សត ។ 

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE 

ររវូការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍ដ្េ់អ្នក 

អ្ងគភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE 

ររវូការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈសាំបុររ។ អ្ងគភាព្ 

IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare។ 

របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” សៅករមិរទី 1 

អ្នកៃឹងមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សសោយសវ ័យរបវរត ិសៅករមិរទី 2។អ្ងគភាព្ IRE 

ររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីអ្ងគភាព្សៃេះទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE 

ររវូការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជារបសយាជៃ៍ដ្េ់អ្នក 

អ្ងគភាព្សៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។ របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE 

ររវូការសព្េបណៃថមប៉ោុនម ៃនងៃ អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមរយៈសាំបុររ។ អ្ងគភាព្ 

IRE មិៃអាចចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុងការសសរមចដ្េ់អ្នកសទ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង 

Medicare។ 

ច្បុេះបរើបសវាកមម ឬសមាា រររស់ែំុ្អាច្បមានការធានរា៉ា រ់រងពីគបប្មាង Medicare និង Medicaid  វញិ? 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអាចររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង គបប្មាង 

Medicare ៃិង Medicaid សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

របស់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review 

Entity,IRE)។អ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចថាសរើគសរមាង Medicare គួរណរធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

ឬសមាភ រសនេះឬអ្រ់។ អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សៅសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI 

ឬសៅការយិាេ័យ EOHHS សដ្ើមបីសុាំឱយមាៃសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋាៃផ្ងណដ្រ។ 

សូមអ្ៃុវរតតាមការណែនាំសៅទាំព្័រទី 155។ 

 

បតើអ្តែប្របោជន៍ររស់ែំុ្រនតមានកន ុងអ្ំឡុងរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 ន្ែរបទ? 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព័្ៃធៃឹងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ប៉ោុសណាណ េះ 

សនេះអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមមសនេះៃឹងមិនបៃតមាៃសទកន ុងអ្ាំឡុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរ

ទី 2សៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសទ។ 

របសិៃសបើបញ្ជា របស់អ្នកពាក់ព្័ៃធៃឹងសសវាកមម ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicaid 

ឬសសវាកមមណដ្េអាចររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid 

សនេះអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកពី្សសវាកមមសនេះៃឹងបៃតមាៃរបសិៃសបើ៖  

 អ្នកាៃបាំសព្ញេកខខែឌ រគប់រាៃ់សរមាប់បៃតទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 បស់អ្នក។ 

 អ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នក 

ៃិងសសន ើសុាំឱយបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈបពល 10 ថ្ងៃ 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទសផ្ញើេិខិរអ្ាំព្ីការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់សយើងខុ្ាំ។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបៃតអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេ

ខ 1-844-812-6896 ឬសោយោក់សាំសែើជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៅគសរមាង Neighborhood 

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

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

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវទាំងសៃេះ អ្នកអាចបៃតទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃវវិាទសៃេះ 

ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំពុ្ងដ្ាំសែើរការ។ របសិៃសបើអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកររវូាៃបៃត  

សហើយេទធផ្េចុងសរកាយនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺរសបតាមសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ 

សនេះសយើងខុ្ាំអាចទរនងៃសសវាកមមណដ្េាៃផ្ដេ់ឱយអ្នកមកវញិ 

ខែៈសព្េណដ្េបែដ ឹងឧទធរែ៍កាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមច។ 

  

បតើែំុ្នឹងែឹងអំ្ពីការសបប្មច្បបនេះបៅបពលណា? 

អ្នកៃឹងទទួេាៃេិខិរមួយណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចរបស់សវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋកន ុងរយៈសព្េ 90 នងៃ 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំឱយសបើកសវនការ។ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃេិខិរមួយណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចនៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI កន ុងរយៈសព្េ 

10 នងៃបនទ ប់ពី្ពួ្កសគទទួេព័្រ៌មាៃចាាំាច់ទាំងអ្ស់សរមាប់ររួរពិ្ៃិរយករែីរបស់អ្នកសឡើងវញិ 

ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 45 នងៃសឡើយ សោយគិរចាប់ពី្សព្េណដ្េពួ្កសគាៃទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍សនេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ រគប់រាៃ់សរមាប់សវនការយុរត ិធ្ម៌សេឿៃរបចាាំរដ្ឋ  សនេះកា រយិាេ័យ 

EOHHS ររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

របសិៃសបើអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌ រគប់រាៃ់សរមាប់ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សេឿៃ 

សនេះអ្នកៃឹងទទួេាៃចសមៃ ើយកន ុងរយៈសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ សទេះយា៉ោ ងណា របសិៃសបើកា រយិាេ័យ EOHHS 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 190 ? 
 

ឬសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ររវូការរបមូេព័្រ៌មាៃបណៃថមណដ្េអាចជួយដ្េ់អ្នក ការយិាេ័យ 

ឬសាថ ប័ៃសៃេះអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ។  

 របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ 

អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់សសវាកមម 

ឬសមាភ រដ្េ់អ្នកឱយាៃឆ្ប់តាមណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររវូការចាាំាច់ 

ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេការសសរមចសៃេះ។  

 របសិៃសបើការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍គឺ “បទ” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ វាមាៃៃ័យថាការយិាេ័យ EOHHS ឬសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយខាងសរៅ RI 

ាៃបញ្ជជ ក់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1 ណដ្រ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។ 

ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយឯករជយ (Independent 

Review Entity, IRE) អ្ងគភាព្សៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចរបស់ខល ៃួ។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម” 

ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសវជជសា្សត ឱយាៃឆ្ប់តា

មណដ្េសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររវូការចាាំាច់ ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេការសសរមចសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រសរមាប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំសវជជសា្សត  ឬផ្ដេ់សសវាកមម 

ឬសមាភ រកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង 

សោយគិរចាប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេាៃការសសរមចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះ 

អ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោររបស់អ្នកមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់សរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare 

កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេការសសរមចព្ីអ្ងគភាព្ IRE ។ 

របសិៃសបើអ្នកធាៃ ប់មាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស សយើងខុ្ាំររវូណរផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ 

ឬផ្ដេ់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក B នៃគសរមាង Medicare កន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេការសសរមចព្ីអ្ងគភាព្ IRE។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ សៅសេើមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំ វាមាៃៃ័យថាពួ្កសគយេ់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1។ 

ចាំែុចសៃេះសៅថា “ការាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា 

“រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

ច្បុេះបរើការោិល័យសវនការយុតត ិធ្ម៌ប្រចារំែឋថ្នការោិល័យ EOHHS 
និង/ឬសាែ រ័នប្តួតពិនិតយបឡើងវញិខាងបប្ៅ RI 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

និងអ្ងាភាពប្តួតពិនិតយបឡើងវញិឯករាជយបធ្ា ើការប្តួតពិនិតយបឡើងវញិបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 

បហើយបធ្ា ើការសបប្មច្បែុសៗគន ? 

របសិៃសបើការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋនៃកា រយិាេ័យ EOHHS 

សាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ឬអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសសរមចថា “យល់ប្ពម” 

ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់សសវាកមម 

ឬសមាភ រណដ្េាៃអ្ៃុម័រសសទ ើរណរដូ្ចាន សៅៃឹងអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

ប្រសិនបរើការសបប្មច្បបនេះគឺ “បទ” ច្បំប េះអ្ា ីន្ែលែំុ្ានបសន ើសំុមួយន្ ន្ក ឬទងំអ្ស ់

បតើែំុ្អាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ប្េងបទៀតានបទ? 

ាៃ កន ុងករែីមួយចាំៃួៃ។  

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋនៃការយិាេ័យ 

EOHHS ៃិង/ឬសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI សហើយពួ្កសគាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយ “សទ” 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង 

Medicaid អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងសៃេះ។ 

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid 

សៅកន ុងរុលាការរដ្ឋ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I2 សៅទាំព្័រទី 183 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកាៃ ៃ្ងសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent 

Review Entity,IRE) អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍មដងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃជាដ្ុលាៃ រនៃសសវាកមម 

ឬសមាភ រណដ្េអ្នកចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃួៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍បណៃថមណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I1 សៅទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

E5. រញ្ញា អ្ំពីការរង់ប្ាក់ 

សយើងខុ្ាំមិៃអ្ៃុញ្ជា រឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំទូទរ់វកិយយបររ នងៃសសវាកមម ៃិងសមាភ រ 
ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងព្ីអ្នកសនេះសទ។ សៃេះជាការព្ិរ សទេះបីជាសយើងខុ្ាំបង់រាក់ឱយអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះ
រិចជាងចាំៃួៃណដ្េពួ្កសគគិរនងៃសេើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងក៏សោយ។ 
អ្នកមិៃររវូាៃររមូវឱយបង់រាក់តាមវកិយយបររណាមួយសឡើយ។ 
ករែីសេើកណេងណរមួយប៉ោុសណាណ េះចាំសពាេះចាំែុចសៃេះគឺ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃសសវាកមម 
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង សហើយគសរមាង Rhode Island Medicaid 
បញ្ជជ ក់ថាអ្នកររវូណរបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា 
“ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 
របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងទទួេសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង 
អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់មួយណផ្នកនៃចាំណាយនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះផ្ងណដ្រ។ 
ចាំៃួៃទឹករាក់សៃេះររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 
សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំាំណាយ” 
សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 
  

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររសរមាប់ សសវាកមម ៃិងសមាភ រណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

សូមសផ្ញើវកិយយបររសនេះមកសយើងខុ្ាំ។ អ្នកមិនគួររង់វកិកយរប្តបាយែល នួឯងបទ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងទក់ទងសៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសនេះសោយផ្លទ េ់ រចួសោេះរសាយបញ្ជា សនេះ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមចាប់សផ្ដើមសោយការអាៃជាំពូ្កទី 7 ៖ 

“សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញសផ្ញើ វកិយយបររសៅអ្នក”។ ជាំពូ្កទី 7 ណផ្នក A 

សរៀបរប់អ្ាំពី្សាថ ៃភាព្ណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវូសសន ើសុាំសបើករាក់សាំែង ឬបង់

 វកិយយបររណដ្េអ្នកាៃទទួេពី្អ្នកផ្ដេ់សសវា។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមកសយើងខុ្ាំ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់ផ្ងណដ្រ។  

បតើែំុ្អាច្បបសន ើសុំឱយអ្នករង់ប្ាក់ថ្ងែបសវាកមម ឬសមាា រន្ែលែំុ្ានរង់ប្ាក់រចួ្ប មកែំុ្វញិានបទ? 

សូមចងចាាំថា របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររសរមាប់សសវាកមម ៃិងសមាភ រណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

អ្នកមិៃគួរបង់ វកិយយបររសនេះសោយខល ៃួឯងសទ។ ប៉ោុណៃត របសិៃសបើអ្នកបង់ វកិយយបររសនេះ 

អ្នកអាចទទួេាៃរាក់បងវ ិេសងវញិ របសិៃសបើអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃកន ុងការទទួេសសវាកមម 

ៃិងសមាភ រ។ ចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េអ្នកររវូបង់គឺជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នកសេើសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងណរប៉ោុសណាណ េះ។ សគសៅការបង់រាក់មួយណផ្នកសៃេះសៅថា “ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយ” 

សហើយចាំៃួៃទឹករាក់ររវូាៃកាំែរ់សោយគសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសបើករាក់វញិ មាៃៃ័យថាអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងពិ្ៃិរយសមើេថាសរើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រចួគឺជាសសវាកមម 

ឬសមាភ រណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់ សហើយសយើងខុ្ាំៃឹងពិ្ៃិរយ

សមើេថាសរើអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សរមាប់សរបើរាស់ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកឬសទ។  

 របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រចួររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

សហើយអ្នកាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់នងៃសសវាកមម 

ឬសមាភ រសនេះកន ុងរយៈសព្េ 60 នងៃ តាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេសាំសែើរបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃទៃ់ាៃបង់រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រសៅសឡើយសទ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកផ្ដេ់សសវាសោយផ្លទ េ់។ សៅសព្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើរាក់ 

វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម 

ចាំសពាេះសាំសែើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកដូ្សចាន េះណដ្រ។ 

 របសិៃសបើសសវាកមម ឬសមាភ រសនេះមិៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រង ឬអ្នកមិៃាៃអ្ៃុវរតតាម

 វធិាៃទាំងអ្ស់សទ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយណដ្េព្ៃយេ់ថាសយើងខុ្ាំៃឹងមិៃបង់

រាក់នងៃសសវាកមម ឬសមាភ រសទ សហើយព្ៃយេ់មូេសហរុផ្ងណដ្រ។  

ច្បុេះបរើបយើងែំុ្បឆ្ែ ើយថាបយើងែំុ្នឹងមិនរង់ប្ាក់បទបនេះ? 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ាន។ 

សូមអ្ៃុវរតតាមដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ណដ្េាៃសរៀបរប់សៅកន ុងណផ្នក E3 សៅទាំព្័រទី 150។ 

សៅសព្េអ្នកអ្ៃុវរតតាមការណែនាំទាំងសៃេះ សូមចាំណាាំ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សដ្ើមបីទទួេរាក់សាំែងវញិ សយើងខុ្ាំររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 60 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃសសវាកមម  ឬសមាភ រណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

ៃិងាៃបង់រាក់សោយខល ៃួអ្នករចួ សៅអ្នកវញិ 

អ្នកមិៃអាចសសន ើសុាំឱយមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សសទ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម 

ឬសមាភ រសនេះជាធ្មមតាររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកសោយ

សវ ័យរបវរត ិសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity,IRE)។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកតាមេិខិរ របសិៃសបើករែីសៃេះសកើរសឡើង។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

សហើយផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាសយើងខុ្ាំគួរណរបង់រាក់ជូៃអ្នក សយើងខុ្ាំររូវណរសផ្ញើរាក់សៅអ្នក 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

របសិៃសបើចសមៃ ើយចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺជាចសមៃ ើយ យល់ប្ពម 

សៅដ្ាំណាក់កាេណាមួយកន ុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍បនទ ប់ពី្ករមិរទី 2 

សយើងខុ្ាំររូវណរសផ្ញើរាក់ណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំសៅអ្នក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងរយៈសព្េ 60 

នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សនេះមាៃៃ័យថាពួ្កសគយេរ់សបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយ

មិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នក ( ចាំែុចសៃេះសៅថា “ាាំរទការសសរមច”។ 

ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។) 

េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃៃឹងព្ៃយេ់ព្ីសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍បណៃថមណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ 

អ្នកអាចបដ ឹងរវា៉ា មដងសទៀរាៃ េុេះរតាណររនមៃជាទឹករាក់នៃសសវាកមម 

ឬសមាភ រណដ្េអ្នកចង់ាៃគឺរសបតាមចាំៃួៃអ្បបបរមាជាក់លាក់ណរប៉ោុសណាណ េះ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក I សៅទាំព្័រទី 182 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមសទៀរអ្ាំព្ី

ករមិរបណៃថមនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសសវាកមម 

ឬសមាភ រសនេះជាធ្មមតាររូវាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicaid អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

សោយខល ៃួអ្នកាៃ (សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក E4 សៅទាំព្័រទី 154)។ 

F. ឱសងកន ុងន្ ន្ក D  

F1. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកមានរញ្ញា កន ុងការទទួលានឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

ឬប្រសិនបរើអ្នកច្បង់ឱយបយើងែំុ្រង់ប្ាក់ថ្ងែឱសងកន ុងន្ ន្ក D ជូនអ្នកវញិ 

អ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំរមួបញ្ច េូទាំងការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱ

សងតាមសវជជបញ្ជជ ជាសរចើៃ។ ភាគសរចើៃនៃឱសងទាំងសៃេះគឺជា “ឱសងកន ុងណផ្នក D”។ 

មាៃឱសងព្ីរបីមុខណដ្េណផ្នក D នៃគសរមាង Medicare មិៃធានរ៉ា ប់រង ប៉ោុណៃតគសរមាង Medicaid 

អាចៃឹងធានរ៉ា ប់រង។ ន្ ន្កបនេះអ្នុវតតច្បំប េះន្តរណដ ឹងឧទធរណ៍សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D រ ុបណាណ េះ។ 

បញ្ជ ីឱសងរមួបញ្ច េូទាំងឱសងមួយចាំៃួៃណដ្េមាៃ “DP” ផ្ងណដ្រ។ ឱសងទាំងសៃេះមិនន្មនជាឱសងកន ុងណផ្នក 

D សទ។ ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង ឬបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងណដ្េមាៃៃិមិរតសញ្ជា  “DP” 

ររវូអ្ៃុវរតតាមដ្ាំសែើរការសៅកន ុងណផ្នក E សៅទាំព្័រទី 147។ 

បតើែំុ្អាច្បបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង 

ឬាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍អ្ំពីឱសងតាមបវជជរញ្ញជ កន ុងន្ ន្ក D ានបទ?  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

ាន។ 

ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងណដ្េអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសសរមចអ្ាំព្ីឱសងកន ុង

ណផ្នក D របស់អ្នក៖ 

 អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងដូ្ចជា៖ 

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D ណដ្េាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ី

ឱសងរបស់គសរមាងសៃេះ។ 

o ការសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំសេើកណេងចាំសពាេះការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងរបស់

គសរមាងសៃេះ (ដូ្ចជាណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃ)  

 អ្នកសាកសួរសយើងខុ្ាំថាសរើឱសងណាមួយររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសរមាប់អ្នកឬអ្រ់ (ឧទហរែ៍ 

សៅសព្េឱសងរបស់អ្នកមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់គសរមាងសៃេះ 

ប៉ោុណៃត សយើងខុ្ាំររមូវឲ្យអ្នកទទួេាៃការអ្ៃុម័រព្ីសយើងខុ្ាំ 

មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំធាៃរ៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះសរមាប់អ្នក)។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើឱសងសាថ ៃរបស់អ្នករាប់អ្នកថាមិៃអាចសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកាៃសទ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់

ទងមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។  

 អ្នកសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយ។ 

សៃេះជាការសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការបង់រាក់។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ការសសរមចចិរតសេើការធានរ៉ា ប់រងអ្ាំព្ីឱសងរបស់អ្នកកន ុងណផ្នក D គឺ 

“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការធានរា៉ា រ់រង”។ 

 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍សៅសេើ

ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

និងរសបៀបសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

សូមសរបើតារងខាងសរកាមសដ្ើមបីជួយអ្នកសសរមចថាសរើណផ្នកមួយណាមាៃព័្រ៌មាៃសរមាប់សាថ ៃភាព្របស់អ្នក៖ 

បតើអ្នកសែ ិតកន ុងសាែ នភាពមួយណាកន ុងច្បំបណាមសាែ នភាពទងំបនេះ? 

សរើអ្នកររូវការឱសងណដ្

េាម ៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងរ

បស់សយើងខុ្ាំ 

ឬររូវការឱយសយើងខុ្ាំសេើ

កណេងវធិាៃ 

ឬការោក់កាំហិរណាមួ

យ

សេើឱសងណដ្េសយើងខុ្ាំ

ធានរ៉ា ប់រងណដ្រឬសទ? 

សរើអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំ

ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង

ណដ្េមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងរបស់សយើងខុ្ាំ 

សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាអ្ន

កបាំសព្ញតាមវធិាៃ 

ឬការោក់កាំហិរនៃគ

គសរមាង 

(ដូ្ចជាទទួេាៃការ

អ្ៃុម័រជាមុៃ) 

សរមាប់ឱសងណដ្េអ្នក

ររវូការណមៃឬសទ? 

សរើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើ

ងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសង

ណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

ៃិងាៃបង់រាក់រចួ

សហើយ 

សៅអ្នកវញិណមៃសទ? 

សរើសយើងខុ្ាំាៃជរមាប

អ្នកសហើយឬសៅថាសយើ

ងខុ្ាំៃឹងមិៃធានរ៉ា ប់រ

ង 

ឬបង់រាក់នងៃឱសង

សៅតាមអ្វ ីណដ្េអ្នកច

ង់ឱយធានរ៉ា ប់រង 

ឬសៅតាមចាំៃួៃណដ្េ

អ្នកាៃបង់រាក់សទ

សនេះ? 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

ែំុ្ ដ្ល់ករណីបលើកន្លង

។ 

(សៃេះគឺជារបសនទមួយ

នៃការសសរមចចិរតសេើ

ការធានរ៉ា ប់រង) 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

ែំុ្បធ្ា ើការសបប្មច្បបលើកា

រធានរា៉ា រ់រង។ 

អ្នកអាច្បបសន ើសុំឱយបយើង

សងអ្នកវញិ។ 

(សៃេះគឺជារបសនទមួយ

នៃការសសរមចចិរតសេើ

ការធានរ៉ា ប់រង) 

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងឧ

ទធរណ៍ាន។ 

(សៃេះមាៃៃ័យថា 

អ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំឲ្យសយើ

ងខុ្ាំពិ្ចារណាសឡើងវញិ) 

សូមចាប់សផ្ដើមសោយសមើ

េន្ ន្ក F2 សៅទាំព្័រទី 

162 ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្ន

ក F3 ៃិង F4 

សៅទាំព្័រទី 163 ៃិង 

164 ផ្ងណដ្រ។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក 

F4សៅទាំព្័រទី 164។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក 

F4សៅទាំព្័រទី 164។ 

សូមរំេងសៅន្ ន្ក F5 

សៅទាំព្័រទី 167។ 

 

F2. ករណីបលើកន្លង 

ករែីសេើកណេងគឺជាការអ្ៃុញ្ជា រឱយទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មមតាមិៃមាៃកន ុងបញ្ជ ីឱស

ងរបស់សយើងខុ្ាំ ឬការអ្ៃុញ្ជា រឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរតតាមវធិាៃ 

ៃិងណដ្ៃកាំែរ់ជាក់លាក់។ របសិៃសបើឱសងណាមួយាម ៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ 

ឬមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងតាមអ្វ ីណដ្េអ្នកចង់ាៃសទ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ “ករែីសេើកណេង”។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកៃឹងររូវព្ៃយេ់មូេសហរុតាមកបួ ៃសវជជសា្សតថាសហរុអ្វ ី

ាៃជាអ្នកររវូការករែីសេើកណេង។  

ទាំងសៃេះគឺជាឧទហរែ៍នៃករែីសេើកណេងណដ្េអ្នក ឬសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរអាចសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយផ្ដេ់ករែីសេើកណេង៖ 

1. ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងណផ្នក D ណដ្េាម ៃសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

2. ការដ្កការោក់កាំហិរសចញព្ីការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំ។ មាៃវធិាៃ 

ឬការោក់កាំហិរបណៃថមណដ្េអ្ៃុវរតចាំសពាេះឱសងមួយចាំៃួៃកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ 

(សរមាប់ព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 ណផ្នក C)។ 

  វធិាៃ ៃិងការោក់កាំហិរបណៃថមសេើការធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងមួយចាំៃួៃរមួមាៃ៖  

o ររវូាៃររមូវឱយសរបើឱសងជាទូសៅ ជាំៃួសឱយឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា។  

o ទទួេាៃការអ្ៃុម័រព្ីគសរមាងជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មធាន

រ៉ា ប់រងសេើឱសងសរមាប់អ្នក។ (ជួៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា 

“ការផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ”។) 

o ររវូាៃររមូវឱយសាកេបងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុៃសិៃ 

មុៃៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ។ 

(ជួៃកាេសគសៅចាំែុចសៃេះថា “ការព្ាាេជាជាំហាៃៗ”(។ 

o ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែ។ សរមាប់ឱសងមួយចាំៃួៃ 

សយើងោក់ករមិរបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចមាៃ។ 

 

បញ្ជ ីឱសងជូៃកាេសគសៅ កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ការដ្កការោក់កាំហិរសេើការធានរ៉ា ប់រង

សរមាប់ឱសងណាមួយថាជាការសសន ើសសន ើសុាំ “ករណីបលើកន្លងបៅកន ុងរញ្ជ ីឱសង”។ 

 

F3. ច្បំណុច្បសំខាន់ៗន្ែលប្តវូែឹងអ្ពំីការបសន ើសុឱំយមានករណីបលើកន្លង  

បវជជរណឌ ិតររស់អ្នក ឬអ្នកបច្បញបវជជរញ្ញជ ប្េងបទៀតប្តវូន្តប្ារ់បយើងែំុ្នូវមូលបហតុតាមកបួ នបវជជសាស្តសត ។ 

សវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរររវូណរផ្ដេ់ឱយសយើងខុ្ាំៃូវ

រាយការែ៍ណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុតាមកបួ ៃសវជជសា្សត សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 

ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំអ្ាំពី្ករែីសេើកណេងៃឹងមាៃភាព្រហ័សជាងមុៃ 

របសិៃសបើអ្នកបញ្ច េូព្័រ៌មាៃសៃេះព្ីសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ 

សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 

ជាធ្មមតា បញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំមាៃឱសងសេើសពី្មួយមុខណដ្េសរបើសរមាប់ព្ាាេអាការជាក់លាក់។ 

ឱសងទាំងសៃេះររវូាៃសៅថាឱសង “ជាំៃួស”។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

របសិៃសបើឱសងជាំៃួសអាចផ្ដេ់របសិទធភាព្ដូ្ចាន សៅៃឹងឱសងណដ្េអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំ 

ៃិងមិៃបណាដ េឱយមាៃផ្េប៉ោេះពាេ់ ឬបញ្ជា សុខភាព្បណៃថមសទៀរសទ 

ជាទូសៅសយើងខុ្ាំៃឹងមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នកសទ។ 

បយើងែំុ្នឹង ដ្ល់ច្បបមែ ើយ យល់ប្ពម ឬរែិបសធ្ថា បទ ច្បំប េះសំបណើសុំ ដ្លក់រណីបលើកន្លងររស់អ្នក 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយ យល់ប្ពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក 

ជាធ្មមតាករែីសេើកណេងសនេះបៃត រហូរដ្េ់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្ន ាំរបរិទិៃ។ ករែីសៃេះៃឹង

មាៃជាក់ណសត ង ដ្របណាអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកបៃត សចញសវជជបញ្ជជ ឱយសរបើឱសងសនេះ

សរមាប់អ្នក សហើយឱសងសនេះបៃតមាៃសុវរថ ិភាព្ ៃិងរបសិទធភាព្កន ុងការព្ាាេ

អាការរបស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេងរបស់អ្នក 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយការ

ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ណផ្នក F5 សៅទាំព្័រទី 167 សរៀបរប់អ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា  
របសិៃសបើសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ។ 

ណផ្នកបនទ ប់សរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

រមួទាំងករែីសេើកណេងផ្ងណដ្រ។ 

F4. របរៀរបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងអ្ំពីឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

ឬការបរើកប្ាក់ថ្ងែឱសងកន ុងន្ ន្ក D រមួទងំករណីបលើកន្លង  

អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ 

 សសន ើសុាំរបសនទនៃ

ការសសរមចសេើកា

រធានរ៉ា ប់រងណដ្េ

អ្នកចង់ាៃ។ 

សៅទូរសព្ទ 

សផ្ញើសាំបុររ 

ឬទូរសារមកសយើង

ខុ្ាំសដ្ើមបីោក់សាំសែើ

របស់អ្នក។ 

អ្នកអាចសៅទូរស

ព្ទមកសយើងខុ្ាំតា

មតាមរយៈសេខ 

1-844-812-

6896។ 

 អ្នក 

ឬសវជជបែឌ ិររបស់

អ្នក 

(ឬអ្នកសចញសវជជប

ញ្ជជ សផ្សងសទៀរ) 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ 

របរៀរបសន ើសុំឱយមានការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រងអ្ំពីឱសង ឬការរង់ប្ាក់ 

សូមសៅទូរសព្ទ សផ្ញើសាំបុររ ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីសសន ើសុាំ ឬរាប់អ្នករាំណាង 

ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរឱយសសន ើសុាំ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសតង់ោរកន ុងរយៈសព្េ 

73 សមា៉ោ ង។ សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយអ្ាំព្ីការសបើករាក់សាំែងនងៃឱសងកន ុងណផ្នក 

D ណដ្េអ្នកាៃបង់រាក់រចួសហើយកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូមោក់រាយការែ៍

ាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិររបស់អ្នក 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរមកជាមួយផ្ង។ 

 អ្នក ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ

របស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សាៃ។ 

(ជាធ្មមតាការសសរមចរហ័សសធ្វ ើសឡើងកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង)។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់

សរមាប់ការសសរមចរហ័ស! សូមអាៃណផ្នកសៃេះ 

សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការសសរមចផ្ងណដ្រ។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

ឬៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរណដ្េកាំពុ្ងសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នក អាចសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចសេើ

ការធានរ៉ា ប់រងាៃ។ អ្នកក៏អាចឱយសមធាវ ើសធ្វ ើសកមមភាព្ជាំៃួសអ្នកាៃផ្ងណដ្រ។  

 សូមអាៃណផ្នក D សៅទាំព្័រទី 144 សដ្ើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រ
ដ្េ់ៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរឱយសធ្វ ើសកមមភាព្កន ុងនមជាអ្នករាំណាងរបស់អ្នក។ 

 អ្នកមិៃចាាំាច់ផ្ដេ់សិទធិអ្ៃុញ្ជា រជាលាយេ

កខែ៍អ្កសរដ្េ់សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមច

សេើការធានរ៉ា ប់រងជាំៃួសអ្នកសទ។  

 របសិៃសបើអ្នកចង់សសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់នងៃឱសងសៅអ្នកវញិ សូមអាៃជាំពូ្កទី 7 នៃណផ្នក 

A នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំពូ្កទី 7 សរៀបរប់អ្ាំពី្រយៈសព្េណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវូការ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំសបើករាក់សាំែង។ វាក៏រាប់ព្ីរសបៀបសផ្ញើឯកសារមកសយើងខុ្ាំ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើឱសងណដ្េអ្នកាៃ

បង់រាក់រចួផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំផ្ដេ់ករែីសេើកណេង សូមផ្ដេ់ “រាយការែ៍ាាំរទ”។ សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកររវូណរផ្ដេ់មូេសហរុ

តាមកបួ ៃសវជជសា្សតសរមាប់ករែីសេើកណេងចាំសពាេះឱសង។ សយើងសៅចាំែុចសៃេះថា 

“រាយការែ៍ាាំរទ”។ 

 សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចសផ្ញើរាយការែ៍សៃេះតាមទូរសារ 

ឬសាំបុររមកសយើងខុ្ាំ។ ព្ុាំសនេះសទ សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចរាប់សយើងខុ្ាំតាមទូរសព្ទ 

បនទ ប់មកសផ្ញើរាយការែ៍តាមទូរសារ ឬតាមសាំបុររ។  

ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកតប្មូវឱយមានករណីបលើកន្លង សូមបសន ើសុំបយើងែំុ្ឱយមាន 

“ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើ “កាេបរសិចឆទសដង់ោរ” របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃាៃយេ់រព្មឱយសរបើ “កាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស” 

សទ សនេះ។  

 ការសបប្មច្បសត ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ច្បបមែ ើយកន ុងរយៈបពល 72 

បមា ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេរាយការែ៍ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។  

 ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រងមាៃៃ័យថា សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ច្បបមែ ើយកន ុងរយៈបពល 24 

បមា ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេរាយការែ៍ពី្អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង”គឺ 

“បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយបលើការធានរា៉ា រ់រងន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

អ្នកអាចទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តអ្នកកំពុងបសន ើសុំឱសង

ន្ែលអ្នកមិនទន់ានទទួល។ (អ្នកអាចទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទ 

របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំបង់រាក់សៅអ្នកវញិសរមាប់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយ)។ 

អ្នកអាចទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង លុេះប្តាន្តការបប្រើកាលររបិច្បឆទកំណត់សត ង់ារ

អាច្បរងកបប្គេះថាន ក់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់សុែភាពររស់អ្នក 

ឬរ េះ ល់ែល់សមតែភាពរំបពញមុែ្រថ្នរាងកាយររស់អ្នក។  

របសិៃសបើសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នករាប់សយើងខុ្ាំ

ថាសុខភាព្របស់អ្នកចាាំាច់ររវូមាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” 

សយើងខុ្ាំៃឹងយេ់រព្មផ្ដេ់ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់អ្នកសោយសវ ័យរបវរត ិ 

សហើយេិខិរសនេះៃឹងជរមាបអ្នកដូ្សចនេះ។ 

 របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង សោយខល ៃួអ្នកផ្លទ េ់ 

(សោយាម ៃការាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក) 

សយើងខុ្ាំៃឹងសសរមចថាសរើអ្នកៃឹងទទួេាៃការសសរមចរហ័សសេើ ការធានរ៉ា ប់រង ឬអ្រ់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសសរមចថាសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវឱយមា

ៃការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសទ សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់

សត ង់ោរជាំៃួសវញិ។  

o សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកអ្ាំពី្ចាំែុចសៃេះ។ 

េិខិរសៃេះៃឹងសរៀបរប់អ្ាំពី្រសបៀបោក់ការរវា៉ា អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

ណដ្េាៃផ្ដេ់ការសសរមចសតង់ោរដ្េ់អ្នក។  

o អ្នកអាចោក់ “ការរវា៉ា រហ័ស” រចួទទួេការស ៃ្ ើយរបចាំសពាេះការរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

24 សមា៉ោ ង។ សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្ដ្ាំសែើរការនៃការោក់បែដ ឹងរវា៉ា  

រមួទាំងបែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក J សៅទាំព័្រទី 183។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បរហ័សបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខុ្ាំររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

24 សមា៉ោ ង។ ចាំែុចសៃេះសាំសៅសេើរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃសាំសែើរបស់អ្នក។ 

ឬរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកព្ីសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។  

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់

អ្នកររូវការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូ

សាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ។ សៅករមិរទី 2 

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេ



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 200 ? 
 

សាំសែើរបស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទសាំសែើរបស់អ្នកពី្សវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េ

សយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹង

ឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដ ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

អ្ំពីឱសងន្ែលអ្នកមិនទន់ានទទួល  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃសាំសែើរបស់អ្នក។ 

ឬបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃរាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ របសិៃសបើសុខភាព្របស់

អ្នកររូវការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូ

សាំសែើរបស់អ្នកបៃតសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំររូវណរអ្ៃុម័រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង 

បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេសាំសែើរបស់អ្នក ឬរាយការែ៍ាាំរទព្ីសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃករែីសេើកណេង។ 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េ

សយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹង

ឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “ការសបប្មច្បសដ ង់ារបលើការធានរា៉ា រ់រង” 

អ្ំពីឱសងន្ែលអ្នកានទិញរចួ្បបហើយ 

 សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំ

ទទួេសាំសែើរបស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះសទ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូ

សាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយ
សាំសែើរបស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបង់រាក់ជូៃអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 201 ? 
 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្មូេសហរុណដ្េ

សយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ។ េិខិរសៃេះក៏ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបណដ្េអ្នកអាចបដ ឹង

ឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។  

F5. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

 សដ្ើមបីចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរ

ែ៍របស់អ្នក អ្នក សវជជបែឌ ិរ 

អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ 

ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកររវូ

ណរទក់ទងមកសយើងខុ្ាំ។  

 របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំប

ែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នកសោយសផ្ញើសាំសែើជា

លាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំប

ែដ ឹងឧទធរែ៍សោយសៅទូរសព្ទ

មកសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-

844-812-6896 

ាៃផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃបែដ ឹ

ងឧទធរែ៍រហ័ស 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្

កសរ 

ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទមក

សយើងខុ្ាំ។  

 សូមោក់សាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរណ៍កន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃ តាមប្រតិទិន ព្ីកាេបរសិចឆទសៅ

សេើេិខិរជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េាៃសផ្ញើសៅអ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ៃិងមាៃមូេសហរុសមរសបចាំសពាេះ

ការខកខាៃសៃេះ សយើងខុ្ាំអាចផ្ដេ់សព្េសវលាបណៃថមកន ុងការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ ឧទហរែ៍ 

មូេសហរុសមរសបនៃការខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់មាៃដូ្ចជា 

របសិៃសបើអ្នកមាៃជាំងឺធ្ៃៃ់ធ្ៃរណដ្េមិៃអាចឱយអ្នកទក់ទងមកសយើងខុ្ាំាៃ 

ឬរបសិៃសបើសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ព័្រ៌មាៃមិៃររឹមររូវ ឬមិៃសព្ញសេញអ្ាំព្ីកាេ

បរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់សសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

 អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកព្ីសយើងខុ្ាំ។ 

សដ្ើមបីសសន ើសុាំចាប់ចមៃង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-

812-6896។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 

អ្នក សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ  ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចោក់

សាំសែើរបស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ រចួសផ្ញើសាំបុររ 

ឬទូរសារមកសយើងខុ្ាំ។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំឱយសរៀបចាំបែដ ឹងឧទធរែ៍

សោយសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្នក

សសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយមាៃមូេសហរុសម

រសប អ្នកសៅណរអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 អ្នក សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ  

ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចសៅទូរសព្ទ

មកសយើងខុ្ាំសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ 

សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការ

សសរមចរហ័ស! សូមអាៃណផ្នកសៃេះ 

សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃ

ការសសរមចផ្ងណដ្រ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 202 ? 
 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅគសរមាងសៃេះអ្ាំព្ីការសសរមចសេើការ

ធានរ៉ា ប់រងសរមាប់ឱសងកន ុងណផ្នក D គឺ “បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើងវញិ” នៃគសរមាង។ 

 

របសិៃសបើអ្នកចង់ អ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នកអាចផ្ដេ់

ព្័រ៌មាៃបណៃថមដ្េ់សយើងខុ្ាំសដ្ើមបីាាំរទបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

ប្រសិនបរើសុែភាពររស់អ្នកប្តវូការចាាំច្ប់ សូមបសន ើសុំ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” 

 របសិៃសបើអ្នកបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់គសរមាងសយើងខុ្ាំអ្ាំព្ីឱសង

ណដ្េអ្នកមិៃទៃ់ាៃទទួេ អ្នក ៃិងសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ

របស់អ្នកៃឹងររវូសសរមចថាសរើអ្នកររវូការ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” ឬអ្រ់។ 

 េកខខែឌ ររមូវសរមាប់ទទួេាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺដូ្ចាន សៅៃឹងេកខខែឌ

ររមូវសដ្ើមបីទទួេាៃ “ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រងសៅណផ្នក F4 សៅទាំព្័រទី 164 ណដ្រ។  

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ 

“បសច្បកដ ីសបប្មច្បបឡើងវញិន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

គបប្មាងររស់បយើងែំុ្នឹងប្តួតពិនិតយបឡើងវញិបលើរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នក 

រចួ្ប ដ្ល់ការសបប្មច្បររស់បយើងែំុ្ែល់អ្នក 

 សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់មដងសទៀរសេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំឱយមាៃ

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំពិ្ៃិរយសមើេថាសរើសយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់ឬអ្រ់ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃស ៃ្ ើយថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងខុ្ាំអាចទក់ទងសៅអ្នក 

ឬសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀររបស់អ្នក សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងជាបុគគេណដ្េមិៃាៃសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសដ្ើមដ្ាំ

បូង។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 

72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ 

របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់។  

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសទ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូសាំសែើរបស់អ្នកសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយ
បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ “យល់ប្ពម” ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 203 ? 
 

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺការែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា 

បទ។  

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍សដ ង់ារ” 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 

នងៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬឆ្ប់រហ័សជាងសៃេះ 

របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ 

សេើកណេងណររបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយជូៃអ្នកវញិ។ 

របសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយជូៃអ្នកវញិ 

សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14   

នងៃនៃរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា 

សុខភាព្របស់អ្នកររវូការចាាំាច់ អ្នកគួរណរសសន ើសុាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស”។ 

 របសិៃសបើសយើងខុ្ាំមិៃផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃ ឬ 14 នងៃ 

តាមរបរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នក

ាៃទិញរចួសហើយ ជូៃអ្នកវញិសទសនេះ សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូសាំសែើរបស់អ្នក

សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ សៅករមិរទី 2 

អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយ
បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសឡើងវញិ។  

 ប្រសិនបរើច្បបមែ ើយររស់បយើងែំុ្គឺ យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់៖  

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំឱយមាៃការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់

ការធានរ៉ា ប់រងឱយាៃឆ្ប់រហ័សតាមររមូវការចាាំាច់របស់សុខភាព្អ្នក 

ប៉ោុណៃតមិៃឱយសេើសព្ី 7 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

ឬ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើង

ខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយជូៃអ្នកវញិ។  

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំអ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយជូៃ

អ្នកវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកកន ុងរយៈរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់

ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើចសមៃ ើយរបស់សយើងខុ្ាំគឺការបដ្ិសសធ្ថា សទ ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុនៃការផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា សទ 

ៃិងសរៀបរប់ព្ីរសបៀបបដ ឹងឧទធរែរ៍បឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 204 ? 
 

F6.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 សប្មារ់ឱសងកន ុងន្ ន្ក D 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកមួយណផ្នក ឬទាំងអ្ស់ 

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសថាគួរទទួេយកការសសរមចសៃេះ ឬោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍បៃតសទៀរ។ 

របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតថាបៃត សៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររួរព្ិៃិរយសឡើងវញិឯករជយ 

(Independent Review Entity, IRE) ៃឹងររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែីរបស់អ្នក 

សនេះសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកររូវណរសធ្វ ើសឡើងជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

េិខិរណដ្េសយើងខុ្ាំសផ្ញើសៅអ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសៅកន ុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

ៃឹងព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបសសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ 

 សៅសព្េអ្នកោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអ្ងគភាព្  IRE សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូសាំែុាំសរឿង

របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្សៃេះ។ 

អ្នកមាៃសិទធិសសន ើសុាំចាប់ចមៃងនៃសាំែុាំសរឿងរបស់អ្នកសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់ស

មាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

 អ្នកមាៃសិទធិផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃសផ្សងសទៀរដ្េ់អ្ងគភាព្ IRE សដ្ើមបីាាំរទបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវូាៃជួេសោយគសរមាង Medicare។ 

អ្ងគភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងសៃេះសទ 

សហើយក៏មិៃណមៃជាទីភាន ក់ងាររោឋ និាេណដ្រ។  

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់

សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព័្ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

សាថ ប័ៃសៃេះៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចរបស់ខល ៃួ។  

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសធ្វ ើការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែីរបស់អ្នក 

សនេះសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកររូវណរសធ្វ ើសឡើងជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

 សូមសសន ើសុាំកន ុងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិនព្ីសព្េណដ្េអ្នកសសរមចថាៃឹងបត ឹងឧទធរែ៍។ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សោយមាៃមូេសហរុសមរសប 

អ្នកសៅណរអាចបដ ឹងឧទធរែ៍ាៃដ្ណដ្េ។  

 អ្នក សវជជបែឌ ិរ អ្នកសចញសវជជបញ្ជជ សផ្សងសទៀរ ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំ

បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2។ 

 សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថាអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ការសសរមចរហ័ស! 

សូមអាៃណផ្នកសៃេះ សដ្ើមបីរកសមើេព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការសសរមចផ្ងណដ្រ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 205 ? 
 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍សៅអ្ងគភាព្ IRE អ្ាំព្ីឱសងកន ុងណផ្នក D គឺ 

“ការពិចារណាបឡើងវញិ”។ 

 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍រហ័ស” បៅកប្មិតទី 2 

 របសិៃសបើសុខភាព្របស់អ្នកររូវការចាាំាច់ សូមសសន ើសុាំ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” 

ពី្អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity, IRE)។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE យេ់រព្មផ្ដេ់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍” ដ្េ់អ្នក 

អ្ងគភាព្សៃេះររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីទទួេាៃសាំសែើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃការសសរមច។ 

កាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារ់ “រណដ ឹងឧទធរណ៍សដ ង់ារ” បៅកប្មិតទី 2 

 របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍សត ង់ោរសៅករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើង វញិឯករជយ 

(Independent Review Entity, IRE) ររវូណរផ្ដេ់ចសមៃ ើយសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ពី្អ្ងគភាព្

សៃេះទទួេាៃបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកឬ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ 

របសិៃសបើអ្នកាៃសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃទិញរចួសហើយជូៃអ្នកវញិ។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះអ្វ ីណដ្េអ្នកាៃសសន ើសុាំមួយណផ្នក 

ឬទាំងអ្ស់ សយើងខុ្ាំររូវណរផ្ដេ់ការអ្ៃុញ្ជា រ ឬផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃការសសរមច។ 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE អ្ៃុម័រតាមសាំសែើសុាំបង់រាក់នងៃឱសងណដ្េអ្នកាៃ

ទិញរចួសហើយជូៃអ្នកវញិ សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើរាក់សៅអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាម

របរិទិៃបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេាៃការសសរមច។ 

ច្បុេះបរើអ្ងាភាពប្តួតពិនិតយបឡើងវញិឯករាជយបឆ្ែ ើយថា បទ ច្បំប េះរណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មតិទី 2 ររស់អ្នក? 

ចសមៃ ើយថា បទ មាៃៃ័យថាអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity, IRE) 

យេ់រសបតាមការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំសោយមិៃអ្ៃុម័រតាមសាំសែើរបស់អ្នកសទ។ ចាំែុចសៃេះសៅថា 

“ការាាំរទការសសរមច”។ ឬអាចសៅមា៉ោងសទៀរថា “រចាៃសចាេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក”។ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតសៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 

សនេះឱសងណដ្េអ្នកសសន ើសុាំររវូណរបាំសព្ញតាមរនមៃចាំៃួៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។ របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃួៃទឹក

រាក់គឺរិចជាងចាំៃួៃអ្បបបរមា អ្នកមិៃអាចបដ ឹងឧទធរែ៍បៃតាៃសទ។ 

របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃួៃទឹករាក់មាៃចាំៃួៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្នកអាចសសន ើសុាំបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 ាៃ។ 

េិខិរណដ្េអ្នកាៃទទួេព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រនមៃជាចាំៃួៃទឹករាក់

ណដ្េររវូការចាាំាច់ សដ្ើមបីបៃតដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 206 ? 
 

G. ការបសន ើសុំឱយបយើងែំុ្ធានរា៉ា រ់រងបលើការសប្មាកពោាលបៅមនា ីរបពទយយូរជាងមុន 

សៅសព្េអ្នកចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ អ្នកមាៃសិទធិទទួេាៃ

សសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយទាំងអ្ស់ណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង ណដ្េចាាំាច់សរមាប់សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ 

ៃិងព្ាាេជាំងឺ ឬរបួសរបស់អ្នក។  

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក 

ៃិងបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយៃឹងសធ្វ ើការជាមួយអ្នក សដ្ើមបីសររៀមសរមាប់នងៃណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។ 

ពួ្កសគក៏ៃឹងជួយសរៀបចាំសរមាប់ការណងទាំណាមួយណដ្េអ្នកអាចៃឹងររវូការ 

បនទ ប់ព្ីអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយផ្ងណដ្រ។  

 សគសៅនងៃណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយថា “កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ”។  

 អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយៃឹងរាប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។  

របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្នកររវូាៃសសន ើសុាំឱយសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក 

អ្នកអាចសសន ើសុាំសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងសៃេះ។ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំ។ 

G1. ការន្សា ងយល់អ្ំពីសិទធ ិកន ុងគបប្មាង Medicare ររសអ់្នក 

កន ុងរយៈសព្េពី្រនងៃបនទ ប់ពី្អ្នកចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយ បុគគេិកសរៀបចាំករែី 

ឬគិលាៃុបោឋ កៃឹងផ្ដេ់ឯកសារជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់អ្នក ណដ្េមាៃស ម្ េះថា “សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង Medicare 

អ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នក”។ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះសទ សូមសសន ើសុាំវាព្ីបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។  

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

កន ុងមួយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

សូមអាៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះសោយរបងុរបយ័រន ៃិងសួរសាំែួររបសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់សទ។ “សារសាំខាៃ់” 

រាប់អ្នកអ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នកកន ុងនមជាអ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ រមួទាំងសិទធិកន ុងការ៖ 

 ទទួេាៃសសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare កន ុងអ្ាំឡុង 

ៃិងសរកាយការសរមាកព្ាាេកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

អ្នកមាៃសិទធិដ្ឹងថាសសវាកមមទាំងសៃេះគឺជាអ្វ ីខៃ េះ អ្នកណាៃឹងបង់រាក់នងៃសសវាកមមទាំងសៃេះ 

ៃិងកណៃៃងណាណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃសសវាកមមទាំងសៃេះ។ 

 រមួចាំ ណែកសសរមចអ្ាំពី្រយៈសព្េនៃការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

 ដ្ឹងពី្កណៃៃងណដ្េររវូរយការែ៍អ្ាំព្ីកដ ីារមភណដ្េអ្នកមាៃអ្ាំព្ីគុែភាព្នៃការណងទាំកន ុងមៃទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នក។  

 បែដ ឹងឧទធរែ៍ របសិៃសបើអ្នកគិរថា អ្នកររូវាៃសសន ើសុាំឱយសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយឆ្ប់រហ័សសព្ក។ 

អ្នកគួរណរចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងរបស់គសរមាង Medicare សដ្ើមបីបងាា ញថាអ្នកាៃទទួេ 

ៃិងយេ់ព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ ការចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យថា 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 207 ? 
 

អ្នកយេ់រសបតាមកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ 

ណដ្េអ្នករបណហេជាររវូាៃរាប់សោយអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ឬបុគគេិកមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។  

សូមរកទទុកចាប់ចមៃងនៃការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េាៃចុេះហរថសេខា ដូ្សចនេះសហើយរ

អ្នកៃឹងមាៃព្័រ៌មាៃសៅកន ុងនដ្ របសិៃសបើអ្នកររវូការ។ 

 សដ្ើមបីសមើេចាប់ចមៃងនៃការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះជាមុៃ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896។ 

អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 

ៃិង  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ សរមាប់អ្នកសរបើរាា ស់ TYY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-

486-2048។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

 អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ការជូៃដ្ាំែឹងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

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

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។ 

 របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក ឬគសរមាង 

Medicare តាមរយៈសេខខាងសេើ។  

G2. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបីរដ រូកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមសរមាប់អ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយយូរជាងមុៃ 

អ្នកររូវណរសសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។ សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ៃឹងសធ្វ ើការររួរ

ពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 សដ្ើមបីសមើេថាសរើកាេបរសិចឆទសចញ

ព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុកមាៃភាព្សមរសបតាមកបួ ៃសវជជសា្សតសរមាប់អ្នកឬអ្រ់។ សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode 

Island សាថ បៃ័ណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ររវូាៃសៅថា KEPRO។  

សដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ឱយផ្លៃ ស់បដ រូកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក សូមសៅទូរសព្ទសៅ KEPRO 

តាមរយៈសេខ៖ 1-888-319-8452។ 

បៅទូរសពាភាែ មៗ!  

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
មុនបពលអ្នកចាកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងកុាំឱយហួសកាេបរសិចឆទ សចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ 

“សារសាំខាៃ់ព្ីគសរមាង Medicare អ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នក” 

មាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 208 ? 
 

 ប្រសិនបរើអ្នកបៅទូរសពាមុ

នបពលអ្នកចាកបច្បញ 

អ្នកររូវាៃអ្ៃុញ្ជា រឱយស

រមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយ

កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរ

សព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករ

បស់អ្នកសោយមិៃបង់រា

ក់ 

ខែៈសព្េណដ្េអ្នករង់ចាាំទ

ទួេការសសរមចសេើបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកពី្សាថ ប័ៃ

ណកេមអគុែភាព្។ 

 ប្រសិនបរើអ្នកមិនបៅទូរសពា បែើមបីរដ ឹងឧទធរណ៍បទ 

សហើយអ្នកសសរមចចិរតបៃតសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េា

ៃសរាងទុករបស់អ្នក 

អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់នងៃណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយទាំងអ្ស់ណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅសរកាយកា

េបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់កន ុងការទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) អ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សោយ

ផ្លទ េ់សៅគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំជាំៃួសវញិ។ សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃេមអ ិរ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក G4 សៅទាំព្័រទី 174។ 

សយើងខុ្ាំចង់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូសធ្វ ើ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់។ 

 សូមបសន ើសុំជំនួយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តវូការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូម

សៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 

ាៃរគប់សព្េ។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅ 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 1-401-462-

4444 (TTY 711) ាៃផ្ងណដ្រ។ 

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

អ្នកជាំនញទាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្នកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ។ គសរមាង Medicare 

ជួេពួ្កសគឱយមកពិ្ៃិរយ ៃិងជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូេរមួកន ុងគសរមាង Medicare។ 

បសន ើសុំឱយមាន “ការប្តួតពិនិតយបឡើងវញិរហ័ស” 

អ្នកររូវណរសសន ើសុាំឱយសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
“ប្តួតពិនិតយបឡើងវញិរហ័ស” សេើការសចញព្មីៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ការសសន ើសុាំឱយ “ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” 

មាៃៃ័យថាអ្នកសសន ើសុាំឱយសាថ ប័ៃសៃេះសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័សសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ 

ជាំៃួសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 

បែើមបីផ្ទែ ស់រដ រូកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) សរមាប់រដ្ឋរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452  

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយ 

ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 209 ? 
 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” គឺ “ការប្តួតពិនិតយបឡើងវញិភាែ មៗ”។ 

 

 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកន ុងអំ្ឡុងបពលប្តួតពិនិតយបឡើងវញិរហ័ស? 

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសួរអ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកថា សហរុអ្វ ីាៃជាអ្នកគិរថា 

ការធានរ៉ា ប់រងគួរណរបៃតផ្ដេ់ជូៃ 

សរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វ ីមួយជាលាយេកខែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃតអ្នកអាចសរៀបចាំាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់។  

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិៃឹងពិ្ៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក 

ពិ្ភាកទជាមួយអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់

ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

 យា៉ោ ងយូរសៅសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ពី្អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរាប់សយើង

ខុ្ាំអ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកៃឹងទទួេាៃេិខិរមួយណដ្េបញ្ជជ ក់

ព្ីកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

េិខិរសនេះព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក មៃទ ីរសព្ទយ 

ក៏ដូ្ចជាសយើងខុ្ាំគិរថាវាជាការររឹមររវូណដ្េអ្នកររវូសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយសៅកាេបរសិចឆទសនេះ។  

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ការព្ៃយេ់ជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះគឺ 

”ជូនែំណឹងលមអ ិតអ្ំពីការបច្បញអ្ំពីមនា ីរបពទយ”។ 

អ្នកអាចទទួេាៃគាំរេូិខិរសៃេះសោយសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-

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

សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

ឬអ្នកអាចសមើេការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីគាំរតូាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ 

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

 

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម? 

 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា 

យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សយើងខុ្ាំររូវណរបៃតធានរ៉ា ប់រងសេើ

សសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត ។  

ច្បុេះបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ? 

 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក មាៃៃ័យថាកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េ

ាៃសរាងទុករបស់អ្នកគឺសមរសបតាមកបួ ៃសវជជសា្សត សហើយ។ របសិៃសបើដូ្សចនេះ 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំសរមាប់សសវាកមម



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 210 ? 
 

អ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement Organization) ផ្ដេ់ចសមៃ ើយរបស់ខល ៃួ។  
 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ សហើយអ្នកសសរមចចិរត

សរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ សនេះអ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់នងៃបៃតសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

ចាំណាយនងៃណងទាំសុខភាព្ណដ្េអ្នកអាចៃឹងររូវបង់គឺចាប់សផ្ដើមពី្សព្េនងៃររង់ 

បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ផ្ដេ់ចសមៃ ើយរបស់ខល ៃួ។  

 របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
បដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយអ្នកបៃតសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយ

កាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក 

សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។ 

G3. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីរដ រូកាលររបិច្បឆទ បច្បញពមីនា ីរ បពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ាៃបដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សហើយអ្នកបៃតសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក 

សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។ អ្នកៃឹងររវូទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) មដងសទៀរ សហើយសសន ើសុាំឱយសធ្វ ើការររួរ ពិ្ៃិរយសឡើងវញិមួយសផ្សងសទៀរ។ 

សូមសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិករមិរទី  2 កន ុងរយៈបពល  60 ថ្ងៃតាមប្រតិទិន 

បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្  (Quality Improvement Organization ) ាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែក៍រមិរទី 1 របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះាៃ 

េុេះរតាណរអ្នកាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកាៃប

ញ្ចប់។ 

សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្  (Quality Improvement Organization ) ររវូាៃសៅថា 

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

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណក

េមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) 
ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេមដងសទៀរសោយ

យកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់

ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្ន

ក។  

 កន ុងរយៈសព្េ 14 

នងៃតាមរបរិទិៃបនទ ប់ព្ី

ទទួេាៃសាំសែើ

សុាំឱយររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិជាសេើកទីពី្ររបស់

អ្នក 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអ

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 

បែើមបីផ្ទែ ស់រដ រូកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) 
សរមាប់រដ្ឋរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452 

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិមួយសផ្សងសទៀរ។  

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

គុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) ៃឹងសធ្វ ើការសសរមច។ 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺ យល់ប្ពម? 

 សយើងខុ្ាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េ

អ្នកាៃទទួេតាាំងព្ីសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទ

នៃការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ទីមួយរបស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំររូវណរបៃតផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំ អ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ 

របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត ។  

 អ្នកររូវណរបៃតបង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់អ្នក 

សហើយណដ្ៃកាំែរ់នៃការធានរ៉ា ប់រងអាចៃឹងររូវអ្ៃុវរត។  

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើច្បបមែ ើយគឺការរែិបសធ្ថា បទ? 

វាមាៃៃ័យថាសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
យេ់រសបតាមការសសរមចសេើករមិរទី 1 សហើយៃឹងមិៃផ្លៃ ស់បដ រូសទ។ 

េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។  

របសិៃសបើសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) បដ្ិសសធ្បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 
2 របស់អ្នក 

អ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់សព្ញនងៃសរមាប់ការសរមាករបស់អ្នកសរកាយកាេបរសិចឆទសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយណដ្េ

ាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

G4. មានអ្ា ីបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មាររ់ណដ ឹងឧទធរណ៍ 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ 

មាៃវធីិ្មួយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃួស។ 

ប៉ោុណៃតបែដ ឹងឧទធរែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃភាព្ខុសាន ។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1 បែើមបីរដ រូកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់ទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) (ណដ្េមាៃរយៈសព្េ 60 នងៃ 

ឬមិៃឲ្យហួសកាេបរសិចឆទសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក សទេះមួយណាដ្េ់មុៃក៏សោយ) 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំសោយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សគឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍ណដ្េសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស 

ជាំៃួសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

 កន ុងអ្ាំឡុងសព្េររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ 

សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់

អ្ាំពី្ការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក

។ 

សយើងខុ្ាំពិ្ៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការ

សសរមចអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េអ្នកគួរសចញ

ព្ីមៃទ ីរសព្ទយមាៃភាព្យុរត ិធ្ម៌ 

ៃិងាៃអ្ៃុវរតតាមរគប់វធិាៃឬអ្រ់។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័

ស ជាំៃួសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ 

សដ្ើមបីផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកអ្ាំពី្ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ។ សៃេះមាៃៃ័យថា 

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ 

“ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ច្បំប េះការប្តួតពិនិតយបឡើងវញិរហ័សររស់អ្នក 

វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រសបថា 

អ្នកសៅណរររូវសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយបនទ ប់ពី្កាេបរសិចឆទសចញពី្មៃទ ីរសព្ទយ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងបៃតធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា

្សត ។ 

វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើ

ងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទួេចាប់តាាំងព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ ច្បំប េះការប្តួតពិនិតយបឡើង វញិរហ័សររស់អ្នក 

វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ចសមៃ ើយ

ថាកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកបួ ៃសវ

ជជសា្សត សហើយ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំសរមាប់សសវាកមមអ្នកជាំងឺកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកបញ្ចប់សៅនងៃណដ្

េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

o របសិៃសបើអ្នកាៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃ

សរាងទុករបស់អ្នក សនេះអ្នកអាចៃឹងររវូបង់រាក់សព្ញ

នងៃសរមាប់ការណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយណដ្េអ្នកាៃទទួេសៅសរកាយកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ី

រសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុក។ 

 សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សរបស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅ 

“អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ” (Independent Review Entity)។ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ វាមាៃៃ័យថាករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត

សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ 

របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំ 

សហើយសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” 

សេើកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ “រណដ ឹង

ឧទធរណ៍ន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 
 
 
 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2 បែើមបីរដ រូកាលររបិច្បឆទបច្បញពីមនា ីរបពទយររស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូព័្រ៌មាៃសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករ 

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

របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ 

ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់សផ្សងសទៀរសទ អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទ ី183 សរៀប 

រប់រាប់ពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការររួរពិ្ៃិរយ

សឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ 

“ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” របស់អ្នក។ 

អ្ងគភាព្សៃេះសសរមចថាសរើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំគួរណរផ្លៃ ស់បដ រូឬអ្រ់។ 

 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”  សេើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 អ្ងគភាព្ IRE គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវូាៃជួេសោយគសរមាង Medicare។ 

អ្ងគភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទី

ភាន ក់ងាររោឋ និាេណដ្រ។  

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុក

ោក់សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធ ៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីការសចញព្ី

មៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយ

របស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំសៅមៃទ ីរសព្ទយរបស់សយើងខុ្ាំ

ណដ្េអ្នកាៃទទួេតាាំងព្ីកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំក៏ររវូណរបៃតការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមកន ុងមៃទ ីរសព្ទយកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ

ៃសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2 

អ្នកមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ 

( Independent Review Entity)។  
 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 214 ? 
 

 របសិៃសបើអ្ងគភាព្ IRE ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សនេះមាៃៃ័យថាពួ្កសគយេ់រសបតាមសយើងខុ្ាំថា កាេបរសិចឆទសចញ

ព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកបួ ៃសវជជសា្សត សហើយ។  

 េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ 

េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 

ណដ្េររវូជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។  

H. អ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ ប្រសិនបរើអ្នកគិតថាការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ ការន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ 

ឬបសវាកមមបៅកន្នែងសាត រនីតិសមបទអ្នកជំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (CORF) 

រញ្ា រ់ឆ្រ់រហ័សបពក 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីរបសនទនៃការណងទាំខាងសរកាមណរប៉ោុសណាណ េះ៖ 

 សសវាកមមណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ។ 

 ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ។  

 ការណងទាំសដ្ើមបីសាដ រៃីរិសមបទណដ្េអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃកន ុងនមជាអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុង

មៃទ ីរសព្ទយ សៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ 

(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) ណដ្េអ្ៃុម័រសោយគសរមាង 

Medicare។ ជាធ្មមតា ចាំែុចសៃេះមាៃៃ័យថាអ្នកកាំពុ្ងទទួេាៃការព្ាាេជាំងឺ 

ឬសរាេះថាន ក់ ឬអ្នកកាំពុ្ងធូ្រសសបើយពី្ការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។  

o តាមរយៈការណងទាំណាមួយកន ុងចាំសណាមរបសនទទាំងសៃេះ 

អ្នកមាៃសិទធិបៃតទទួេាៃសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េណដ្េអ្នកផ្ដេ់

សសវាបញ្ជជ ក់ថាអ្នកររូវការចាាំាច់។  

o សៅសព្េសយើងខុ្ាំសសរមចថាឈប់ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំទាំងសៃេះ 

សយើងខុ្ាំររូវណរជូៃដ្ាំែឹងសៅអ្នកមុៃសព្េសសវាកមមរបស់អ្នកបញ្ចប់។ 

សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកបញ្ចប់ 

សយើងខុ្ាំៃឹងឈប់បង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នក។ 

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក 

អ្នកអាច្បរដ ឹងឧទធរណ៍ប្រឆ្ំងនឹងការសបប្មច្បររស់បយើងែំុ្ាន។ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 215 ? 
 

H1. បយើងែំុ្នឹងប្ារ់អ្នកជាមុន បៅបពលការធានរា៉ា រ់រងររស់អ្នកនឹងរញ្ា រ់ 

អ្នកៃឹងទទួេាៃការជូៃដ្ាំែឹងយា៉ោ ងសហាចណាស់ព្ីរនងៃ មុៃសព្េសយើងខុ្ាំឈប់បង់រាក់នងៃណងទាំរបស់អ្នក។ 

សគសៅការជូៃដ្ាំែឹងសៃេះថា “ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការមិៃធានរ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare”។ 

ការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះរាប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងៃឹងឈប់ការធានរ៉ា ប់រងណងទាំរ

បស់អ្នក ៃិងរសបៀបោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សេើសសចកដ ីសសរមចចិរតសៃេះ។ 
អ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកគួរណរចុេះហរថសេខាសេើការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះ 

សដ្ើមបីបងាា ញថាអ្នកាៃទទួេសហើយ។ ការចុេះហរថសេខាសៃេះមិនន្មនមាៃៃ័យសសម ើៃឹងអ្នកយេ់រសបតាម

គសរមាងសៃេះថាដ្េ់សព្េណដ្េររវូឈប់ទទួេាៃការណងទាំសទ។ 

សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកបញ្ចប់ សយើងខុ្ាំៃឹងឈប់បង់រាក់។  

H2. រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់អ្នក  

របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកឆ្ប់រហ័សសព្ក 

អ្នកអាចបដ ឹងឧទធរែ៍របឆ្ាំងៃឹងការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។ 

ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំបដ ឹងឧទធរែ៍។  

មុៃសព្េចាប់សផ្ដើមបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកររវូយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េអ្នកររវូសធ្វ ើ ៃិងកាេបរសិចឆទកាំែរ់។ 

 រំបពញតាមកាលររបិច្បឆទកំណត់។ កាេបរសិចឆទកាំែរ់មាៃសារៈសាំខាៃ់ណាស់។ 

ររវូរាកដ្ថាអ្នកយេ់ ៃិងអ្ៃុវរតតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េសរបើសរមាប់

កិចចការណដ្េអ្នកររូវណរសធ្វ ើ។ 

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំក៏មាៃកាេបរសិចឆទកាំែរ់ណដ្េររវូណរអ្ៃុវរតតាមផ្ងណដ្រ។ 

(របសិៃសបើអ្នកគិរថា សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់របស់សយើងខុ្ាំសទ អ្នក

អាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 

សរៀបរប់រាប់អ្នកពី្រសបៀបោក់បែដ ឹររវា៉ា )។ 

 សូមបសន ើសុំជំនួយ ប្រសិនបរើអ្នកប្តវូការ។ របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬររូវការជាំៃួយ សូម

សៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ាៃរគប់សព្េ។ 

ឬសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ State Health Insurance Assistance Program តាមរយៈសេខ 1-401-

462-4444។ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) 
ៃឹងររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើបែដ ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក 

រចួសសរមចថាររវូផ្លៃ ស់បដ រូការសសរម

ចរបស់សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ សៅកន ុងកន ុង 

Rhode Island 

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្(Quality 

Improvement Organization) 
ររវូាៃសគសៅថា KEPRO។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 

បែើមបីបសន ើសុំគបប្មាងឱយរនតការន្ងទរំរស់អ្នក 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) សរមាប់រដ្ឋរបស់អ្នកតាមរយៈសេខ 1-888-319-8452 

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “បែដ ឹងឧទធរែ៍ឆ្ប់រហ័ស”។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្ទីភាន ក់ងារ 

ឬកណៃៃងណដ្េកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំរបស់អ្នក 

ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

អ្នកអាចទក់ទងសៅ KEPRO តាមរយៈសេខ៖ 1-888-

319-8452។ 

ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការបដ ឹងឧទធរែ៍សៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភា

ព្ (Quality Improvement Organization) 
មាៃសៅកន ុងការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ការមិៃធាន

រ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare ផ្ងណដ្រ។ 

សៃេះជាការជូៃដ្ាំែឹងណដ្េអ្នកាៃទទួេ 

សៅសព្េអ្នកររវូាៃរាប់

ថាសយើងខុ្ាំៃឹងឈប់ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក

។ 

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

អ្នកជាំនញទាំងសៃេះមិៃណមៃជាណផ្នកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ។ គសរមាង Medicare 

ជួេពួ្កសគឱយមកពិ្ៃិរយ ៃិងជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូេរមួកន ុងគសរមាង Medicare។ 

បតើអ្នកគួរន្តបសន ើសុំអ្ា ី? 

សសន ើសុាំពួ្កសគោក់ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស”។ សៃេះគឺជាការពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយថាសរើវាសមរសបតាមសវជជសា្សត  

ឬក៏អ្រ់សបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវារបស់អ្នក។ 

បតើកាលររបិច្បឆទកំណត់ររស់អ្នកសប្មារ់ទក់ទងបៅសាែ រ័នបនេះ្ុតបៅបពលណា? 

 អ្នកររូវណរទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
មិៃឱយហួសសព្េនងៃររង់ បនទ ប់ព្ីអ្នកាៃទទួេការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរ 

ណដ្េសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំព្ីសព្េសវលាណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងឈប់ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក

។ 

 របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់កន ុងការទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) អ្ាំពី្បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក អ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍

សោយផ្លទ េ់មកសយើងខុ្ាំជាំៃួសវញិ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំពី្វធីិ្ោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍សផ្សងសទៀរសៃេះ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក H4 សៅទាំព្័រទី 180។ 

ពាកយផ្ល វូចាប់សរមាប់ការជូៃដ្ាំែឹងជាលាយេកខែ៍អ្កសរសៃេះគឺ 

“ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ការមិៃធានរ៉ា ប់រងនៃគសរមាង Medicare”។ សដ្ើមបីទទួេាៃចាប់ចមៃងគាំរ ូ

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ឬសេខ 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង 7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ 

សរមាប់អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

ឬសមើេចាប់ចមៃងតាមអ្ុីៃធ្ឺែិរតាមរយៈសគហទាំព្័រ www.cms.gov/Medicare/Medicare-

General-Information/BNI/MAEDNotices 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

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

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងកន ុងអំ្ឡុងបពលប្តួតពិនិតយបឡើងវញិររស់សាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality 

Improvement Organization)? 

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសួរអ្នក ឬអ្នករាំណាងរបស់អ្នកអ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េអ្នកគិរថា 

ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមគួរណរបៃតផ្ដេ់ជូៃ។ 

អ្នកមិៃចាាំាច់សរៀបចាំអ្វ ីមួយជាលាយេកខែ៍អ្កសរសនេះសទ ប៉ោុណៃតអ្នកអាចសរៀបចាំាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់។  

 សៅសព្េអ្នកសសន ើសុាំោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ គសរមាងសៃេះររវូណរសរសសរេិខិរមួយសផ្ញើសៅអ្នក 

ៃិងសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
សោយព្ៃយេ់ព្ីមូេសហរុណដ្េសសវាកមមរបស់អ្នកគួរណរបញ្ចប់។ 

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិក៏ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេកាំែរ់រតាសវជជសា្សត របស់អ្នក 

ពិ្ភាកទជាមួយអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នក ៃិងររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើព្័រ៌មាៃ

ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ឱយពួ្កសគផ្ងណដ្រ។ 

 កន ុងរយៈបពលមួយថ្ងៃបពញ រនា រ់ពីអ្នកប្តួតពិនិតយបឡើងវញិ

ទទួលានព័ត៌មានទងំអ្ស់ន្ែលពួកបគប្តវូការ ពួកបគនឹងប្ារ់អ្នកអ្ំពី

ការសបប្មច្បររស់ពួកបគ។ អ្នកៃឹងទទួេាៃេិខិរមួយណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការសសរមចសៃេះ។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់េិខិរណដ្េព្ៃយេ់អ្ាំព្ីមូេសហរុណដ្េសសវាកមមរបស់អ្នកគួរណរបញ្ចប់សៃេះគឺ 

“ការពនយល់លមអ ិតអ្ំពីការមិនធានរា៉ា រ់រង”។ 

 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តួតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម? 

 របសិៃសបើអ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំររូវណរបៃតផ្ដេ់សសវាកមមណដ្េររូវាៃ

ធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត ។  

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើអ្នកប្តួតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ? 

 របសិៃសបើអ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សនេះការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃជរមាបអ្នក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងឈប់បង់រាក់ណដ្េជាចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំសៃេះ។  

 របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបៃតទទួេការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ 

ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ ឬសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នក

ជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្ទូ៏េាំទូលាយ (Comprehensive Outpatient Rehabilitation 

Facility, CORF) បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកបញ្ចប់ 

អ្នកៃឹងររវូបង់រាក់សព្ញនងៃសេើការណងទាំសៃេះសោយខល ៃួអ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 218 ? 
 

H3.រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់អ្នក  

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

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍សៃេះ បហើយអ្នកសរជើសសរ ើសបៃតទទួេការណងទាំ សរកាយការធានរ៉ា ប់រងសេើ

ការណងទាំរបស់អ្នកាៃបញ្ចប់ សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 ាៃ។  

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងររួរពិ្ៃិរយមដងសទៀរសេើការសសរមចរបស់ពួ្កសគសៅករមិរទី 1។ 

របសិៃសបើពួ្កសគយេ់រសបតាមការសសរមចសៅករមិរទី 1 

អ្នកអាចៃឹងររវូបង់សព្ញនងៃសរមាប់ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ 

ឬសសវាកមមសៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive 

Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃបញ្ជជ ក់ថាការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។ 

សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island 

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) 
ររវូាៃសៅថា KEPRO ។ 

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

សូមសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើ

ងវញិករមិរទី 2 កន ុងរយៈបពល 60 

ថ្ងៃតាមប្រតិទិន 

បនទ ប់ព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ 

(Quality Improvement 

Organization) ាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា 

បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 របស់អ្នក។ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះាៃ 

េុេះរតាណរអ្នកាៃបៃតទទួេការណងទាំ សរកាយកាេបរសិចឆទនៃការធានរ៉ា ប់

រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកាៃបញ្ចប់។ 

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងពិ្ៃិរយសមើេមដងសទៀរសោយ

យកចិរតទុកោក់សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព្័ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
ៃឹងសធ្វ ើការសសរមចកន ុងរយៈសព្េ 14 នងៃតាមរបរិទិៃ បនទ ប់ព្ីទទួេ ាៃសាំសែើសុាំោក់

បែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែ រ័នប្តួតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថាយល់ប្ពម? 

 សយើងខុ្ាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េ

អ្នកាៃទទួេចាប់តាាំងព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។ 

សយើងខុ្ាំររូវណរបៃតផ្ដេ់ការធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត ។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 

បែើមបីតប្មូវឱយគបប្មាងធានរា៉ា រ់រងបលើការន្ងទរំរស់អ្នកយូរជាងមុន 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) សរមាប់រដ្ឋ Rhode Island តាមរយៈសេខ 1-888-319-

8452 ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិមួយសផ្សងសទៀរ។  

សូមសៅទូរសព្ទមុៃសព្េអ្នកចាកសចញពី្ទីភាន ក់ងារ 

ឬកណៃៃងណដ្េកាំព្ុងផ្ដេ់ការណងទាំរបស់អ្នក 

ៃិងមុៃកាេបរសិចឆទសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយណដ្េាៃសរាងទុករបស់អ្នក។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 219 ? 
 

បតើមានអ្ា ីបកើតបឡើងប្រសិនបរើសាែ រ័នប្តួតពិនិតយបឡើងវញិ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ? 

 វាមាៃៃ័យថាពួ្កសគយេ់រសបតាមការសសរមចរបស់ពួ្កសគសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 

សហើយៃឹងមិៃផ្លៃ ស់បដ រូសទ។  

 េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ 

េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរបនទ ប់ 

ណដ្េររវូជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។  

H4.អ្ា ីន្ែលបកើតបឡើង ប្រសិនបរើអ្នកែកកាលររបិច្បឆទកំណត់សប្មារា់ក់

រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 1 ររស់អ្នក 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ 

មាៃវធីិ្មួយសទៀរសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ៃិងករមិរទី 2 ណដ្េសគសៅថាបែដ ឹងឧទធរែ៍ជាំៃួស។ 

ប៉ោុណៃតបែដ ឹងឧទធរែ៍ទ ាំងព្ីរករមិរដ្ាំបូងមាៃភាព្ខុសាន ។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1 

បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន 

របសិៃសបើអ្នកខកកាេបរសិចឆទកាំែរ់សរមាប់

ទក់ទងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization) អ្នកអាចោក់

បែដ ឹងឧទធរែ៍មកសយើងខុ្ាំសោយសសន ើសុាំឱយមាៃ 

“ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សគឺជាបែដ ឹងឧទធរែ៍

ណដ្េសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស 

ជាំៃួសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ។ 

 កន ុងអ្ាំឡុងសព្េររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ សយើងខុ្ាំព្ិៃិរយសមើេព្័រ៌មាៃ

ទាំងអ្ស់អ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះរបស់អ្នក ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ 

ឬការណងទាំណដ្េអ្នកកាំព្ុងទទួេាៃ

សៅកណៃៃងសាត រៃីរិសមបទអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្៏ទូេាំទូលាយ (Comprehensive 

Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) 

សយើងខុ្ាំពិ្ៃិរយសមើេសដ្ើមបីដ្ឹងថាសរើការសសរមចអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េសសវាកមមរបស់អ្នកគួរណរប

ញ្ចប់មាៃភាព្យុរត ិធ្ម៌ ៃិងាៃអ្ៃុវរតតាមរគប់វធិាៃឬអ្រ់។ 

 សយើងខុ្ាំៃឹងសរបើកាេបរសិចឆទកាំែរ់រហ័ស ជាំៃួសឱយកាេបរសិចឆទកាំែរ់សត ង់ោរ 

សដ្ើមបីផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកអ្ាំពី្ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៃេះ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីអ្នកសសន ើសុាំឱយមាៃ 

“ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។ 

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពមចាំសពាេះការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័សរបស់អ្នក 

វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបៃតធានរ៉ា ប់

រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត ។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ 

របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 1 

សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំ 

ៃិងសសន ើសុាំឱយមាៃ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស”។  

សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ការសសរមចកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 220 ? 
 

វាក៏មាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំយេ់រព្មបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើ

ងខុ្ាំសេើការណងទាំណដ្េអ្នកាៃទទួេចាប់តាាំងព្ីកាេបរសិចឆទណដ្េសយើងខុ្ាំាៃៃិយាយថា 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់។  

 ប្រសិនបរើបយើងែំុ្ ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា បទ ចាំសពាេះការររួរពិ្ៃិរយសឡើង វញិរហ័សរបស់អ្នក 

វាមាៃៃ័យសសម ើៃឹងសយើងខុ្ាំបញ្ជជ ក់ថា ការបញ្ឈប់

សសវាកមមរបស់អ្នកមាៃភាព្សមរសបតាមកបួ ៃសវជជសា្សត សហើយ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងរបស់សយើងខុ្ាំបញ្ចប់ររឹមនងៃណដ្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាការធានរ៉ា ប់រងៃឹ

ងបញ្ចប់។  

របសិៃសបើអ្នកបៃតទទួេសសវាកមម បនទ ប់ព្ីនងៃណដ្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយថាៃឹងបញ្ឈប់សសវាកមមទាំងសនេះ 

អ្នកអាច្បនឹងប្តវូរង់ប្ាក់បពញថ្ងែសរមាប់សសវាកមមទាំងសនេះ។ 

សដ្ើមបីឱយរាកដ្ថា សយើងខុ្ាំាៃអ្ៃុវរតតាមវធិាៃទាំងអ្ស់សៅសព្េផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា បទ 

ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័សរបស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅ 

“អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ” (Independent Review Entity) ។ សៅសព្េសយើងខុ្ាំសធ្វ ើដូ្សចនេះ 

វាមាៃៃ័យថាករែីរបស់អ្នកៃឹងបៃត សៅដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សោយសវ ័យរបវរត ិ។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” គឺ 

“រណដ ឹងឧទធរណ៍ន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

រណដ ឹងឧទធរណ៍ជំនួសកប្មិតទី 2 បែើមបីរនតការន្ងទរំរស់អ្នកឱយានយូរជាងមុន 

សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ជ ៃូព័្រ៌មាៃសរមាប់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 

របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯកRរាំជយ (Independent Review Entity,IRE) កន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ការសសរមចសេើករមិរទី 1 របស់អ្នក។ របសិៃសបើអ្នកគិរថា 

សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់សៃេះ ឬកាេបរសិចឆទកាំែរ់សផ្សងសទៀរសទ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃ។ ណផ្នក J សៅទាំព្័រទី 183 សរៀបរប់រាប់ពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

កន ុងអ្ាំឡុងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំ 

សៅសព្េសយើងខុ្ាំាៃផ្ដេ់ចសមៃ ើយបដ្ិសសធ្ថា បទ ចាំសពាេះ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” របស់អ្នក។ 

អ្ងគភាព្សៃេះសសរមចថាសរើការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំគួរណរផ្លៃ ស់បដ រូឬអ្រ់។ 

 អ្ងគភាព្ IRE សធ្វ ើ “ការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិរហ័ស” សេើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសទ។ ជាធ្មមតា 

អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិផ្ដេ់ចសមៃ ើយដ្េ់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងឧទធរណ៍កប្មិតទី 2 បែើមបីតប្មូវឱយគបប្មាងរនតការន្ងទរំរស់អ្នក 

អ្នកមិៃចាាំាច់សធ្វ ើអ្វ ីទ ាំងអ្ស់។ 

គសរមាងសៃេះៃឹងបញ្ជ ៃូបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយសោយសវ ័យរបវរត ិ 

( Independent Review Entity)។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 221 ? 
 

 អ្ងគភាព្ IRE 

គឺជាសាថ ប័ៃឯករជយណដ្េររវូាៃជួេសោយ

គសរមាង Medicare។ 

អ្ងគភាព្សៃេះមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងរ

បស់សយើងខុ្ាំសទ សហើយក៏មិៃណមៃជាទី

ភាន ក់ងាររោឋ និាេណដ្រ។  

 អ្នកររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសៅអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងព្ិៃិរយសមើេសោយយកចិរតទុកោក់

សេើព្័រ៌មាៃទាំងអ្ស់ណដ្េពាក់ព័្ៃធៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 ប្រសិនបរើអ្ងាភាព IRE ដ្ល់ច្បបមែ ើយថា យល់ប្ពម ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សយើងខុ្ាំររូវណរបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់ចាំ ណែកនៃចាំណាយរបស់សយើងខុ្ាំសេើការណងទាំ។ 

សយើងខុ្ាំក៏ររវូណរបៃតការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជ

សា្សត ផ្ងណដ្រ។  

 ប្រសិនបរើអ្ងាភាព IRE ដ្ល់ច្បបមែ ើយរែិបសធ្ថា បទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក 

សនេះមាៃៃ័យថាពួ្កសគយេរ់សបតាមសយើងខុ្ាំថា 

ការបញ្ឈប់ការធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមមាៃភាព្សមរសបតាមកបួ ៃសវជជសា្សត សហើយ។  

េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃព្ីអ្ងគភាព្ IRE ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដ្េអ្នកអាចសធ្វ ើាៃ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃការររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិ។ 

េិខិរសៃេះៃឹងផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃេមអ ិរអ្ាំព្ីរសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 

ណដ្េររវូជាំៃុាំជរមេះសោយសៅរកម។ 

I. ការរនតរណដ ឹងឧទធរណ៍ររស់អ្នកហួសពីកប្មតិទី 2 

I1. ជំហានរនា រ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាា រកន ុងគបប្មាង Medicare 

របសិៃសបើអ្នកាៃោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 1 ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 2 សរមាប់សសវាកមម 

ឬសមាភ រនៃគសរមាង Medicare សហើយបែដ ឹងឧទធរែ៍ទាំងពី្ររបស់អ្នកររូវាៃរចាៃសចាេ អ្នកអាចមាៃសិទធិ

បៃត សៅបែដ ឹងឧទធរែ៍សៅករមិរបនទ ប់។ េិខិរណដ្េអ្នកទទួេាៃពី្អ្ងគភាព្ររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិឯករជយ 

(Independent Review Entity) ៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ 

របសិៃសបើអ្នកចង់បៃតដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 គឺជាសវនការរបស់សៅរកមចាប់ណផ្នករដ្ឋាេ (Administrative Law 

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

របសិៃសបើអ្នកចង់ឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិសេើករែីរបស់អ្នក សនេះសមាភ រ 

ឬសសវាកមមសវជជសា្សត ណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំររវូណរបាំសព្ញតាមចាំៃួៃទឹករាក់ជាអ្បបបរមា។ 

របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃួៃទឹករាក់គឺរិចជាងករមិរអ្បបបរមា អ្នកមិៃអាចបដ ឹងឧទធរែ៍បៃតាៃសទ។ 

របសិៃសបើរនមៃជាចាំៃួៃទឹករាក់មាៃចាំៃួៃសរចើៃរគប់រាៃ់ អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ

 វៃិិចឆ ័យសបើកសវនការជាំៃុាំជរមេះបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 222 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកមិៃយេ់រសបៃឹងការសសរមចរបស់សៅរកម ALJ ឬសមធាវ ើ វៃិិចឆ ័យសទ 

អ្នកអាចទក់ទងសៅរកមុរបឹកទបែដ ឹងឧទធរែ៍នៃនៃគសរមាង Medicare (Medicare Appeals Council )។ 

បនទ ប់ព្ីសនេះ អ្នកអាចមាៃសិទធិសសន ើសុាំឱយរុលាការសហព្័ៃធព្ិៃិរយសមើេបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយសៅដ្ាំណាក់កាេណាមួយកន ុងដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ អ្នកអាចទក់ទងសៅ 

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

I2. ជំហានរនា រ់សប្មារ់បសវាកមម និងសមាា រកន ុងគបប្មាង Medicaid 

អ្នកក៏មាៃសិទធិបដ ឹងឧទធរែ៍សរចើៃសទៀរផ្ងណដ្រ របសិៃសបើបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកគឺអ្ាំពី្សសវាកមម សមាភ រ 

ឬឱសងណដ្េគសរមាង Medicaid អាចធានរ៉ា ប់រង។ 

របសិៃសបើការយិាេ័យសវនការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋនៃកា រយិាេ័យ EOHHS 

ឬសាថ ប័ៃររួរពិ្ៃិរយសឡើងវញិខាងសរៅ RI ផ្ដេ់ចសមៃ ើយថា សទ ចាំសពាេះបែដ ឹងឧទធរែក៍រមិរទី 2 របស់អ្នកសេើ

មួយណផ្នក ឬរគប់ណផ្នកទាំងអ្ស់សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid 

សនេះអ្នកអាចោក់បែដ ឹងឧទធរែក៍រមិរទី 3 ាៃ។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងសផ្ញើេិខិរមួយសៅអ្នកណដ្េៃឹងសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងសៃេះ។ 

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរទី 3 សរមាប់សសវាកមម សមាភ រ ឬឱសងនៃគសរមាង Medicaid 

សៅកន ុងរុលាការរដ្ឋ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្រសបៀបបៃតសៅបែដ ឹងឧទធរែ៍ករមិរបនទ ប់ 

សូមទាំនក់ទាំៃងមកពួ្កសយើងខុ្ាំតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711។ អ្នកក៏អាចសសន ើសុាំជាំៃួយព្ី 

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

J. របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា   

J1. ប្របភទរញ្ញា ន្ែលគួរបធ្ា ើការតវា៉ា  

ដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងរវា៉ា ររូវាៃសរបើសរមាប់របសនទបញ្ជា មួយចាំៃួៃណរប៉ោុសណាណ េះ 

ដូ្ចជាបញ្ជា ពាក់ព័្ៃធៃឹងគុែភាព្នៃការណងទាំ រយៈសព្េរង់ចាាំ ៃិងសសវាបសរមើអ្រិងិជៃជាសដ្ើម។ 

ទាំងសៃេះជាឧទហរែ៍នៃរបសនទបញ្ជា ណដ្េចារ់ណចងសោយដ្ាំសែើរការនៃបែដ ឹងរវា៉ា ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពី

គុណភាព 

 អ្នកមិៃ

សព្ញចិ

រតចាំ

សពាេះគុ

ែភាព្

នៃការ

ណងទាំ 

ដូ្ចជា

ការណង

ទាំណដ្េអ្នកាៃទទួេសៅកន ុងមៃទ ីរសព្ទយជាសដ្ើម។ 

ពិនិតយបមើលប្តួសៗ៖ របរៀរាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុងមកគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

ៃិង/ឬបែដ ឹងរវា៉ាខាងសរៅសៅសាថ ប័ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធៃឹងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។  

សដ្ើមបីោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុង សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

ឬសផ្ញើេិខិរមកសយើងខុ្ាំ។ 

មាៃសាថ ប័ៃសផ្សងៗណដ្េចារ់ណចងបែដ ឹងរវា៉ា ខាងសរៅ។ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម សូមអាៃណផ្នក  J3 សៅទាំព័្រទី 185។ 

 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 223 ? 
 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីឯកជនភាព 

 អ្នកគិរថាៃរណាមាន ក់មិៃាៃសារព្សិទធិឯកជៃភាព្របស់អ្នក 

ឬាៃណចករំណេកព្័រ៌មាៃសមាៃ រ់អ្ាំពី្អ្នក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីបសវារបប្មើអ្តិងិជនមិនលអ  

 បុគគេិក ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្មាៃភាព្គាំសរេះគាំសរ ើយ ឬមិៃសារព្អ្នក។ 

 បុគគេិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ាៃរបរព្ឹរតមិៃេអចាំសពាេះអ្នក។ 

 អ្នកគិរថាអ្នកររវូាៃសគបងខ ាំឱយចាកសចញពី្គសរមាងសៃេះ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីលទធភាពចូ្បលបប្រើបសវា 

 អ្នកមិៃអាចចូេសៅសរបើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ៃិងបរកិាខ រសៅកន ុងការយិាេ័យ

របស់អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬសវជជបែឌ ិរសោយផ្លទ េ់ាៃ។ 

 អ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដេ់ការសរមបសរមួេសមរសបណដ្េអ្នកររវូការដូ្ចជា 

អ្នកបកណរបភាសាកាយវកិារអាសមរកិជាសដ្ើម។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីរយៈបពលរង់ចា ំ

 អ្នកកាំពុ្ងមាៃបញ្ជា កន ុងការទទួេាៃការណារ់ជួប ឬកាំពុ្ងរង់ចាាំការណារ់ជួបយូរសព្ក។ 

 សវជជបែឌ ិរ ឱសងការ ើ ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរ ឬបុគគេិកផ្ដេ់សសវាកមម

សរមាប់សមាជិក ឬបុគគេិកគសរមាងសផ្សងសទៀរាៃទុកអ្នកឱយរងចាាំយូរសព្ក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីអ្នម័យ 

 អ្នកគិរថាការយិាេ័យរបស់សវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឬគៃ ីៃិកាម ៃអ្នម័យ។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីលទធភាពបប្រើភាសា 

 សវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវារបស់អ្នកមិៃផ្ដេ់អ្នកបកណរបផ្លទ េ់មារ់ឱយអ្នក

កន ុងអ្ាំឡុងសព្េណារ់ជួប។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីការប្ាប្ស័យទក់ទងពីបយើងែំុ្ 

 អ្នកគិរថាសយើងខុ្ាំខកខាៃមិៃាៃផ្ដេ់ការជូៃដ្ាំែឹង ឬេិខិរណដ្េអ្នកគួរណរាៃទទួេ។ 

 អ្នកគិរថាព្័រ៌មាៃជាលាយេកខែ៍អ្កសរណដ្េសយើងខុ្ាំាៃសផ្ញើសៅអ្នកមាៃភាព្ព្ិាកៃឹងយ

េ់សព្ក។ 

រណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីរនា ត់បពលបវលាថ្នសកមមភាពររស់បយើងែំុ្ 

ន្ែល ក់ព័នធនឹងការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង ឬរណដ ឹងឧទធរណ៍ 

 អ្នកសជឿជាក់ថាសយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង 

ឬការស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 224 ? 
 

 អ្នកសជឿជាក់ថា បនទ ប់ព្ីទទួេាៃការសសរមចសេើបែដ ឹងឧទធរែ៍ ឬការធាន

រ៉ា ប់រងណដ្េាាំរទអ្នក សយើងខុ្ាំមិៃបាំសព្ញតាមកាេបរសិចឆទកាំែរ់នៃការអ្ៃុម័រ 

ឬការផ្ដេ់សសវាកមមដ្េ់អ្នក ឬបង់រាក់ជូៃអ្នកវញិសរមាប់សសវាកមមសវជជសា្សត មួយចាំៃួៃ។ 

 អ្នកសជឿជាក់ថា សយើងខុ្ាំមិៃាៃបញ្ជ ៃូករែីរបស់អ្នកបៃតសៅអ្ងគភាព្ររួរ

ព្ិៃិរយសឡើងវញិឯករជយ (Independent Review Entity) ទៃ់សព្េសវលាសទ។ 

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

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

 

បតើរណដ ឹងតវា៉ា មានប្របភទែុសៗគន ឬអ្ត់? 

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

ៃិងររួរពិ្ៃិរយសោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ បែដ ឹងរវា៉ាខាងសរៅររវូាៃោក់ 

ៃិងររួរពិ្ៃិរយសោយសាថ ប័ៃណដ្េមិៃជាប់ពាក់ព័្ៃធជាមួយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយកន ុងការោក់បែដ ឹងរវា៉ា នផ្ទកន ុង ៃិង/ឬបែដ ឹងខាងសរៅ អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ 

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

J2.រណដ ឹងតវា៉ា ថ្ ា្កន ុង 

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

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា ាៃរគប់សព្េ របសិៃសបើបែដ ឹងសនេះមិៃណមៃអ្ាំពី្ឱសងកន ុងណផ្នក D។ 

របសិៃសបើបែដ ឹងរវា៉ា សនេះគឺអ្ាំពី្ឱសងកន ុងកន ុងណផ្នក D អ្នកររវូណរោក់បែដ ឹងសនេះកន ុងរយៈបពល 60 

ថ្ងៃតាមប្រតិទិន បនទ ប់ពី្អ្នកាៃជួបបញ្ជា ណដ្េអ្នកចង់រវា៉ា ។  

 របសិៃសបើមាៃអ្វ ីសផ្សងសទៀរណដ្េអ្នកររវូសធ្វ ើ សសវាកមមសរមាប់សមាជិកៃឹងជរមាបដ្េ់អ្នក។ 

 អ្នកក៏អាចសរសសរបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក រចួសផ្ញើមកសយើងខុ្ាំាៃផ្ងណដ្រ។ 

របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ 

សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរដូ្ចាន ។ 

 កយ ល្ វូច្បារ់សរមាប់ “បែដ ឹររវា៉ា រហ័ស” គឺ “រណដ ឹងសារទុកខ ន្ែលប្តវូានពបនែឿនែំបណើរការ”។ 

 

របសិៃសបើអាច សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបសៅអ្នកភាៃ មៗ។ 

របសិៃសបើអ្នកសៅទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំសដ្ើមបីោក់បែដ ឹងរវា៉ា  

សយើងខុ្ាំរបណហេជាអាចស ៃ្ ើយរបតាមការសៅទូរសព្ទដ្ណដ្េសនេះ។ 

របសិៃសបើសាថ ៃភាព្សុខភាព្របស់អ្នកររមូវឱយសយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយរបយា៉ោ ងឆ្ប់រហ័ស សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបភាៃ ម។ 

 សយើងខុ្ាំស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា ភាគសរចើៃកន ុងរយៈសព្េ 30 នងៃតាមរបរិទិៃ។ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំររវូការព័្រ៌មាៃបណៃថម សហើយការព្ៃារសព្េ 

អាចផ្ដេ់ផ្េរបសយាជៃ៍របសសើរបាំផ្ុរដ្េ់អ្នក ឬរបសិៃសបើអ្នកសសន ើសុាំសព្េបណៃថម 

សយើងខុ្ាំអាចចាំណាយសព្េរហូរដ្េ់ 14 នងៃសទៀរតាមរបរិទិៃ (សរុប 44 នងៃតាមរបរិទិៃ) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 225 ? 
 

សដ្ើមបីស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងជរមាបអ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំពី្មូេសហរុណដ្េសយើងខុ្ាំររូវការសព្េបណៃថម។ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា  សោយសារសយើងខុ្ាំាៃបដ្ិសសធ្សាំសែើសុាំឱយមាៃ 

“ការសសរមចរហ័សសេើការធានរ៉ា ប់រង” ឬ “បែដ ឹងឧទធរែ៍រហ័ស” របស់អ្នក សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” សោយសវ ័យរបវរត ិ ៃិងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ង។ 

 របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា  សោយសារសយើងខុ្ាំាៃចាំណាយសព្េបណៃថមកន ុង

ការោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍ ឬសធ្វ ើការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង សយើងខុ្ាំៃឹងផ្ដេ់ 

“បែដ ឹងរវា៉ា រហ័ស” សោយសវ ័យរបវរត ិ ៃិងស ៃ្ ើយរបសៅៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 

សមា៉ោ ង។ 

ប្រសិនបរើបយើងែំុ្មិនយល់ប្សរៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា មួយចាំៃួៃ ឬទាំងអ្ស់របស់អ្នកសទ បយើងែំុ្នឹងជប្មារអ្នក 

ៃិងព្ៃយេ់មូេសហរុរបស់សយើងខុ្ាំដ្េ់អ្នក។ 

សយើងខុ្ាំៃឹងស ៃ្ ើយរបថាសរើសយើងខុ្ាំយេ់រសបៃឹងបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកឬអ្រ់។ 

J3. រណដ ឹងតវា៉ា ខាងបប្ៅ 

អ្នកអាច្បប្ារ់គបប្មាង Medicare អំ្ពីរណដ ឹងតវា៉ា ររស់អ្នកាន 

អ្នកអាចបញ្ជ ៃូបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកសៅគសរមាង Medicare ាៃ។ ទរមង់ណបបបទនៃបែដ ឹងរវា៉ា របស់គសរមាង 

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

គសរមាង Medicare យកចិរតទុកោក់បាំផ្ុរចាំសពាេះបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក 

សហើយៃឹងសរបើព័្រ៌មាៃសៃេះសដ្ើមបីជួយណកេមអគុែភាព្របស់កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃកដ ីារមភ ឬមរិណកេមអសផ្សងសទៀរ ឬរបសិៃសបើអ្នកមាៃ

អារមមែ៍ថាគសរមាងសៃេះមិៃអាចសោេះរសាយបញ្ជា របស់អ្នកាៃសទ សូមសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-

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

ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ 

អ្នកអាច្បប្ារ់នយកាឋ នសុខាភិាលថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Department of Health) 

ឬការោិល័យសន ងការទទួលរនទ ុកន្ ន្កធានរា៉ា រ់រងសុែភាពថ្នរែឋ Rhode Island (Rhode Island Office of 

the Health Insurance Commissioner) អំ្ពីរណដ ឹងតវា៉ា ររស់អ្នក 

 

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

សោយសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2231 (TTY 711)។ 

អ្នកក៏អាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅការយិាេ័យសនងការទទួេបៃទ ុកណផ្នកធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្នៃរដ្ឋ Rhode Island 

(Rhode Island Office of the Health Insurance Commissioner) ផ្ងណដ្រសោយសៅទូរសព្ទសៅសៅសេខ 1-

401-462-9517 (TTY 711)។ 

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងតវា៉ា បៅការោិល័យទទួលរនទ ុកន្ ន្កសិទធ ិពលរែឋ (Office for Civil Rights)  
អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil Rights) 
នៃនយកោឋ ៃសុខានិាេៃិងសសវាកមមមៃុសសសា្សត  (Department of Health and Human Services) 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 9 ៖ អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែដ ឹងរវា៉ា  

  (ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង បែដ ឹងឧទធរែ៍ បែដ ឹងរវា៉ា ) 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 226 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកគិរថាអ្នកមិៃររូវាៃសគរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយសសម ើភាព្សទ។ ឧទហរែ៍ 

អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្សិទធិចូេសរបើសសវាសោយជៃព្ិការឬជាំៃួយណផ្នកភាសា។ 

សេខទូរសព្ទសរមាប់ការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋគឺ 1-800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697 ។ អ្នកក៏អាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr ផ្ងណដ្រ 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។  

អ្នកក៏អាចទក់ទងសៅការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋកន ុងរាំបៃ់សៅខាងសរកាមសៃេះាៃផ្ងណដ្រ៖ 

 គែៈកមាម ធ្ិការទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិមៃុសសនៃរដ្ឋ Rhode Island (Rhode Island 

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

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

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

 ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកន ុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត របស់រដ្ឋ Rhode 

Island (Rhode Island Department of Human Services Community Relations Liaison 

Officer) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-

462-6239 ឬ 711 ។ 

 ការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil Rights,OCR) របចាាំរាំបៃ់ New 

England Region តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-537-7697។ 

អ្នកក៏អាចមាៃសិទធិសរកាមចាប់សដ ីព្ីជៃជារិអាសមរកិណដ្េមាៃព្ិការភាព្ផ្ងណដ្រ។ អ្នកអាចទក់ទងសៅ 

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

អ្នកអាច្បាក់រណដ ឹងតវា៉ា បៅសាែ រ័នន្កលមអគុណភាព Quality Improvement Organization 

សៅសព្េបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នកគឺអ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំ អ្នកក៏មាៃជសរមើសព្ីរផ្ងណដ្រ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកចង ់អ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំ

សោយផ្លទ េ់សៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
(សោយមិៃចាាំាច់ោក់បែដ ឹងរវា៉ា មកសយើងខុ្ាំ)។  

 ឬអ្នកអាចោក់បែដ ឹងរវា៉ា មកសយើងខុ្ាំ ៃិងសៅសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality 

Improvement Organization)។ របសិៃសបើអ្នកោក់បែដ ឹងរវា៉ា សៅសាថ ប័ៃសៃេះ 
សយើងខុ្ាំៃឹងសហការជាមួយពួ្កសគ សដ្ើមបីសោេះរសាយបែដ ឹងរវា៉ា របស់អ្នក។ 

សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) គឺជារកមុសវជជបែឌ ិរអ្ៃុវរតជាំនញព្ាាេ 

ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួេសោយរោឋ និាេសហព្័ៃធ សដ្ើមបីព្ិៃិរយសមើេ 

ៃិងណកេមអការណងទាំណដ្េផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺកន ុងគសរមាង Medicare។ 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំព្ីសាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្ (Quality Improvement Organization) 
សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2   ណផ្នក F។ សៅកន ុងរដ្ឋ Rhode Island សាថ ប័ៃណកេមអគុែភាព្មាៃស ម្ េះថា 

KEPRO។ សេខទូរសព្ទសរមាប់ KEPRO គឺ 1-888-319-8452។



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 227 ? 
 

ជំពូកទី 10៖ ការរញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកបៅកន ុងគបប្មាង Medicare-

Medicaid ររស់បយើងែំុ្ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះសរៀបរប់រាប់អ្នកអ្ាំពី្សព្េសវលា ៃិងរសបៀបណដ្េអ្នកអាច

បញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ ៃិងជសរមើសនៃការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្របស់អ្នក 

បនទ ប់ព្ីអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញពី្គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

អ្នកៃឹងសៅណរសថ ិរកន ុងកមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ដ្ណដ្េ ដ្របណាអ្នក

មាៃសិទធិទទួេាៃ។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ
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សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 228 ? 
 

A. បពលន្ែលអ្នកអាច្បរញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកន ុងគបប្មាង Medicare-Medicaid 

ររស់បយើងែំុ្ 

អ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងគសរមាង Neighborhood INTEGRITY Medicare-Medicaid 

ាៃរគប់សព្េកន ុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំរបរិទិៃ សោយការចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare Advantage មួយសផ្សងសទៀរ 

ឬសោយការបដ រូសៅគសរមាង Original Medicare។ 

សមាជិកភាព្របស់អ្នកៃឹងបញ្ចប់សៅនងៃចុងសរកាយនៃណខណដ្េសយើងខុ្ាំទទួេសាំសែើសុាំផ្លៃ ស់បដ រូគសរមាងរបស់អ្នក

។ ឧទហរែ៍ របសិៃសបើសយើងខុ្ាំទទួេាៃសាំសែើរបស់អ្នកសៅនងៃទី 18 ណខមករ 

សនេះការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំៃឹងបញ្ចប់សៅនងៃទី 31 ណខមករ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងងមីរបស់អ្នកៃឹងចាប់សផ្ដើមសៅនងៃទីមួយនៃណខបនទ ប់ (នងៃទី 1 ណខកុមភៈកន ុងឧទហរែ៍សៃេះ)។ 

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ អ្នកអាចទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ី៖ 

 ជសរមើសរបស់អ្នកកន ុងគសរមាង Medicare កន ុងតារងសៅទាំព្័រទី 190។ 

 សសវាកមមរបស់អ្នកកន ុងគសរមាង Medicaid សៅទាំព័្រទី 191។ 

អ្នកអាចទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េសវលាណដ្េអ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសៅទូរស

ព្ទសៅ៖ 

 ណខសសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 1-844-602-3469 

ពី្នងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8:00 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 6:00 លាៃ ច។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

 កមម វធីិ្ State Health Insurance Assistance Program (SHIP) , Office of Healthy Aging 

(OHA)  តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 អ្នកសរបើរាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

 កមម វធីិ្ Medicare-Medicaid Enrollment Supports Program (MME), The POINT 
តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444 ឬ 2-1-1។ អ្នកសរបើរាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

 Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ 7 

នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់ TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកកាំពុ្ងចូេរមួកន ុងកមម វធីិ្រគប់រគងឱសង អ្នកមិៃអាចផ្លៃ ស់បដ រូគសរមាងាៃសទ។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 5 សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្កមម វធីិ្រគប់រគងឱសង។ 

B. របរៀររញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកន ុងគបប្មាងររស់បយើងែំុ្ 

របសិៃសបើអ្នកសសរមចចិរតបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សូមរាបគ់សរមាង Rhode Island Medicaid ឬ 

Medicare ថាអ្នកចង់ដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅណខសសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid តាមរយៈសេខ 

1-844-602-3469 ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ពី្សមា៉ោ ង 8:00 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 6:00 លាៃ ច។ 

អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ  711 ឬ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 229 ? 
 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង  7 នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់ TTY 

(អ្នកណដ្េសខទយការសាដ ប់ ៃិងការៃិយាយ) គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

សៅសព្េអ្នកសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE អ្នកក៏អាចចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងឱសង 

ឬសុខភាព្សផ្សងសទៀរនៃគសរមាង Medicare ាៃផ្ងណដ្រ។ 

ព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការទទួេាៃសសវាកមមរបស់អ្នកនៃគសរមាង Medicare 

សៅសព្េណដ្េអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំគឺមាៃសៅកន ុងតារងនៃទាំព្័រទី 190។ 

C. របរៀរទទួលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare និង Medicaid ាច្ប់បាយន្ឡកពីគន   

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

អ្នកៃឹងររឡប់សៅទទួេាៃសសវាកមមនៃគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid 

របស់អ្នកោច់សោយណឡកពី្ាន វញិ។ 

C1.របរៀរទទួលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare 

អ្នកៃឹងមាៃជសរមើសអ្ាំពី្រសបៀបទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នកនៃគសរមាង Medicare។  

អ្នកមាៃជសរមើសបីកន ុងការទទួេាៃសសវាកមមរបស់អ្នកពី្គសរមាង Medicare ។ 

តាមរយៈការសរជើសសរ ើសជសរមើសមួយកន ុងចាំសណាមជសរមើសទាំងសៃេះ 

មាៃៃ័យថាអ្នកៃឹងបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសោយសវ ័យរបវរត ិ។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 230 ? 
 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

1. អ្នកអាច្បរត រូបៅ៖ 

 

គបប្មាងសុែភាពថ្នគបប្មាង 

Medicare ែូច្បជាគបប្មាង Medicare 

Advantage 

ឬកមម វធីិ្ន្ងទនំ្ែលរមួរញ្ច ូលប្គរ់ោ ង

សប្មារ់មនុសេចាស់ (Program of 

All-inclusive Care for the 

Elderly,PACE) 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare 

តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-

633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង 7 

នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 

សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េ

មាៃណរសៅកន ុងគសរមាង Medicare 

ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT 

តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។ 

អ្នកសរបើរាស់ TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវូេុបស ម្ េះសចញព្ីគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រង

នៃគសរមាងងមីរបស់អ្នកចាប់សផ្តើម។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 231 ? 
 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

2. អ្នកអាច្បរត រូបៅ៖ 

គបប្មាង Original Medicare 

ន្ែលមានគបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ា

ច្ប់បាយន្ឡកថ្ន Medicare 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare 

តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-

633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង 7 

នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 

សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េ

មាៃណរសៅកន ុងគសរមាង Medicare 

ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT 

តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។ 

អ្នកសរបើរាស់ TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវូេុបស ម្ េះសចញពី្គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រង

នៃគសរមាង Original Medicare របស់

អ្នកចាបស់ផ្តើម។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 232 ? 
 

ជសរមើស សកមមភាព្ 

3. អ្នកអាច្បរត រូបៅ៖ 

គបប្មាង Original Medicare 

ន្ែលគម នគបប្មាងឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ាច្ប់បា

យន្ឡកថ្នគបប្មាង Medicare 

 

ច្បំណំា៖ របសិៃសបើអ្នកបត រូសៅគសរមាង 

Original Medicare 

ៃិងមិៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងឱសងតាម

សវជជបញ្ជជ ោច់សោយណឡកនៃគសរមាង 

Medicare សទ សនេះគសរមាង Medicare 

អាចចុេះស ម្ េះអ្នកកន ុងគសរមាងឱសងមួយ

ាៃ េុេះរតាណរអ្នករាប់គសរមាង 

Medicare ថាអ្នកមិៃចង់ចូេរមួ។  

អ្នក

គួរណរសាេះបង់សចាេការធានរ៉ា ប់រងសេើ

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ណរកន ុងករែី

ណដ្េអ្នកមាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងពី្

របនព្សផ្សងសទៀរប៉ោុសណាណ េះ 

ដូ្ចជាៃិសយាជក ឬសហជីព្ជាសដ្ើម។ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរថាសរើអ្នកររវូកា

រការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងឬអ្រ់ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅ Rhode Island SHIP 

តាមរយៈសេខ 1-888-884-8721 ឬ The 

POINT តាមសេខ 1-401-462-4444 

អ្នកសរបើរាស់ TTY គួរសៅសៅកាៃ់សេខ 

711។ 

ពួ្កសគៃឹងណែនាំអ្នកឱយសៅជួបអ្នករបឹ

កទសយាបេ់នៃកមម វធីិ្ (State Health 

Insurance Assistance 

Program,SHIP)។ 

បនេះគឺជាអ្ា ីន្ែលប្តវូបធ្ា ើ៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare 

តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-

633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង 7 

នងៃកន ុងមួយសាដ ហ៍។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048 

សដ្ើមបីចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងសុខភាព្ងមីណដ្េ

មាៃណរសៅកន ុងគសរមាង Medicare 

ប៉ោុសណាណ េះ។ 

របសិៃសបើអ្នកររវូការជាំៃួយ ឬព្័រ៌មាៃ

បណៃថម៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកមម វធីិ្ Rhode 

Island SHIP តាមរយៈសេខ 1-888-

884-8721 ឬ The POINT 

តាមរយៈសេខ 1-401-462-4444។ 

អ្នកសរបើរាស់ TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។ 

អ្នកៃឹងររវូេុបស ម្ េះសចញពី្គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY សោយសវ ័យ

របវរិត សៅសព្េការធានរ៉ា ប់រង

នៃគសរមាង Original Medicare របស់

អ្នកចាបស់ផ្តើម។ 

 

C2.របរៀរទទួលានបសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicaid ររសអ់្នក 

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាង Medicare-Medicaid អ្នកៃឹងទទួេាៃសសវាកមមនៃគសរមាង 

Medicaid របស់អ្នកសោយផ្លទ េ់តាមរយៈសសវាកមមគិរនងៃតាមការសរបើសសវា (Fee for Service, FFS) 

របស់គសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

សសវាកមមនៃគសរមាង Medicaid របស់អ្នករប់បញ្ច េូទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term 

services and supports, LTSS) ៃិងការណងទាំសុខភាព្អាកបបកិរយិាភាគសរចើៃ។ 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 233 ? 
 

D. រនតទទួលានឱសង និងបសវាកមមបវជជសាស្តសត ររស់អ្នកតាម

រយៈគបប្មាងររស់បយើងែំុ្រហូតែល់សមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ា រ ់

របសិៃសបើអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាង Neighborhood INTEGRITY វាអាចចាំណាយសព្េបៃត ិច 

មុៃសព្េសមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ចប់ សហើយការធានរ៉ា ប់រងងមីនៃគសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island 

Medicaid ចាប់សផ្ដើម។ សូមសយាងសៅកាៃ់ទាំព្័រទី 188 សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសៃេះ 

អ្នកៃឹងបៃតទទួេាៃឱសង ៃិងការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកតាមរយៈគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 អ្នកគួរន្តបប្រើឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញររស់បយើងែំុ្ បែើមបីបរើកឱសងតាមបវជជរញ្ញជ ។ ជាធ្មមតា 

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររូវាៃធានរ៉ា ប់រង 

េុេះរតាណរអ្នកសបើកឱសងសៅឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ 

រមួទាំងតាមរយៈសសវាកមមទិញឬេក់តាមនរបសែីយ៍ពី្ឱសងសាថ ៃរបស់សយើងខុ្ាំផ្ងណដ្រ។ 

 របសិៃសបើអ្នកចូេសរមាកព្ាាេកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសៅនងៃណដ្េសមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ចប់ 

សនេះការសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកជាធ្មមតាៃឹងររូវាៃ

ធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ រហូរទេ់ណរអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយ។ 

ការធានរ៉ា ប់រងសៃេះៃឹងសធ្វ ើសឡើង សទេះបីជាការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ងមីរបស់អ្នកចាប់សផ្ដើម

មុៃសព្េណដ្េអ្នកសចញព្ីមៃទ ីរសព្ទយក៏សោយ។ 

E. សាែ នភាពប្េងបទៀត បៅបពលសមាជិកភាពររស់អ្នករញ្ា រ ់ 

ទាំងសៃេះគឺជាករែីណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ររវូណរបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុង

គសរមាងសៃេះ៖ 

 របសិៃសបើមាៃចសនៃ េះសព្េផ្លអ កការធានរ៉ា ប់រង Medicare Part A and Part B។ 

 របសិៃសបើអ្នកណេងមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់គសរមាង Rhode Island Medicaid។ 

គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំគឺសរមាប់អ្នកណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់ទាំងគសរមាង 

Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid។ 

 របសិៃសបើអ្នកបដ រូទីេាំសៅសៅសរៅរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកមិៃសៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំយូរជាងរាាំមួយណខ។  

o របសិៃសបើអ្នកបដ រូទីេាំសៅ ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរកន ុងរយៈសព្េយូរ អ្នកររូវសៅទូរសព្ទសៅ 

សសវាកមមសរមាប់សមាជិក សដ្ើមបីរជាបថាសរើកណៃៃងណដ្េអ្នកបដ រូទីេាំសៅសៅ 

ឬសធ្វ ើដ្ាំសែើរសៅសនេះ សថ ិរសៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំឬអ្រ់។ 

 របសិៃសបើអ្នកជាប់ព្ៃធនារសោយសារបទសេម ើសរព្ហមទែឌ ។ 

 របសិៃសបើអ្នកកុហក ឬមិៃផ្ដេ់ព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីការធានរ៉ា ប់រងសផ្សងសទៀរ

ណដ្េអ្នកមាៃសរមាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

 របសិៃសបើអ្នកមិៃណមៃជាព្េរដ្ឋសហរដ្ឋអាសម រកិ 

ឬមាៃវរតមាៃសោយមិៃរសបចាប់សៅសហរដ្ឋអាសមរកិ។  



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 234 ? 
 

o អ្នកររូវណរជាព្េរដ្ឋសហរដ្ឋអាសមរកិ ឬមាៃវរតមាៃសោយរសបចាប់សៅសហរដ្ឋអាសមរកិ 

សទើបអាចសធ្វ ើជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំាៃ។  

o មជឈមែឌ េសសវាកមមនៃគសរមាង Medicare & Medicaid ៃឹងជូៃដ្ាំែឹងដ្េ់សយើងខុ្ាំ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃមាៃសិទធិបៃតជាសមាជិកសោយឈរសេើមូេោឋ ៃសៃេះ។ 

o  សយើងខុ្ាំររូវណរេុបស ម្ េះអ្នក របសិៃសបើអ្នកមិៃបាំសព្ញតាមេកខខែឌ ររមូវសៃេះសទ។ 

សយើងខុ្ាំអាចបងខ ាំឱយអ្នកដ្កខល ៃួសចញព្ីគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសោយសារមូេសហរុខាងសរកាម 

េុេះរតាណរសយើងខុ្ាំទទួេាៃការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាង Medicare ៃិង Rhode Island Medicaid ជាមុៃសិៃ៖ 

 របសិៃសបើអ្នកបសញ្ចញអាកបបកិរយិាណដ្េបងយការរំខាៃឥរឈប់ឈរ 

ៃិងសធ្វ ើឱយសយើងខុ្ាំព្ិាកៃឹងផ្ដេ់ការណងទាំណផ្នកសវជជសា្សត ដ្េ់អ្នក 

ៃិងសមាជិកសផ្សងសទៀរកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

 របសិៃសបើអ្នកឱយៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរសរបើបែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់អ្នក 

សដ្ើមបីទទួេាៃការណងទាំសវជជសា្សត ។ 

o របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសោយសារមូេសហរុសៃេះគសរមាង 

Medicare អាចឱយអ្គគអ្ធ្ិការកិចចសធ្វ ើការសសុើបអ្សងយរសេើករែីរបស់អ្នក។ 

F.  វធិានប្រឆំ្ងនឹងការបសន ើសុំឱយអ្នកែកែល នួបច្បញពីគបប្មាងររស់បយើងែំុ្

បាយសារមូលបហតុ ក់ព័នធនឹងសុែភាពណាមួយ 

របសិៃសបើអ្នកមាៃអារមមែ៍ថា អ្នកររូវាៃសសន ើសុាំឱយដ្កខល ៃួសចញព្គីសរមាងរបស់

សយើងខុ្ាំសោយសារមូេសហរុពាក់ព្័ៃធៃឹងសុខភាព្ អ្នកគួរណរសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Medicare តាមសេខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្នកសរបើរាស់  TTY គួរណរទូរសព្ទសៅសេខ 1-877-486-2048។ 

អ្នកអាចសៅទូរសព្ទ  24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយនងៃ ៃិង  7 នងៃកន ុងមួយសាត ហ៍។ អ្នកគួរណរសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង 

Rhode Island Medicaid ផ្ងណដ្រ។ ណខសទូរសព្ទសរមាប់ចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid គឺ 1-844-

602-3469 ពី្សមា៉ោ ង 8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង 6 លាៃ ច ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក។ អ្នកសរបើរាស់ TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 711។  

G. សិទធ ិររស់អ្នកកន ុងការាក់រណដ ឹងតវា៉ា  

ប្រសិនបរើបយើងែំុ្រញ្ា រ់សមាជិកភាពររស់អ្នកកន ុងគបប្មាងររស់បយើងែំុ្ 

របសិៃសបើសយើងខុ្ាំបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

សនេះសយើងខុ្ាំររវូណរជរមាបអ្នកអ្ាំពី្មូេសហរុនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកជាលាយេកខែ៍អ្កសរ។ 

សយើងខុ្ាំក៏ររវូណរព្ៃយេ់ពី្រសបៀបណដ្េអ្នកអាចោក់បែដ ឹងសារទុកខ  

ឬោក់បែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្ការសសរមចរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

អ្នកក៏អាចសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក J ផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្រសបៀបោក់បែដ ឹងរវា៉ា ។ 

H. របរៀរទទួលានព័តម៌ានរន្នែមអ្ំពីការរញ្ា រ់សមាជិកភាពកន ុងគបប្មាងររសអ់្នក 



សសៀវសៅសែនាំសមាជិក Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 10៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង 

គសរមាង  Medicaid-Medicare របស់សយើងខុ្ាំ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 235 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកមាៃសាំែួរ ឬចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្សព្េសវលា

ណដ្េសយើងខុ្ាំអាចបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក អ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅ 

សសវាកមមសរមាប់សមាជិកតាមរយៈសេខ 1-844-812-6896 (TTY711)។



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល វូចាប់ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 236 ? 
 

ជំពូកទ ី11 ៖ ការជូនែំណងឹ ល្ វូច្បារ់ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរមួបញ្ច េូការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល វូចាប់ណដ្េអ្ៃុវរតចាំសពាេះសមាជិកភាព្របស់អ្នកកន ុងគសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY។ ពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយមាៃកន ុងជាំពូ្កចុងសរកាយនៃ

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ចាប់ ........................................................................................................... 237 

B. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្ការមិៃសរ ើសសអ្ើង ........................................................................................... 237 

C. ការជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំពី្គសរមាង Medicare កន ុងនមជាអ្នកសងរាក់ទីព្ីរ .......................................... 238 

 
  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល វូចាប់ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 237 ? 
 

A. ការជូនែំណឹងអ្ំពីច្បារ់ 

មាៃចាប់ជាសរចើៃររូវអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។ ចាប់ទាំងសៃេះអាចប៉ោេះពាេ់ដ្េ់សិទធិ 

ៃិងទាំៃួេខុសររវូរបស់អ្នក សទេះបីជាចាប់ទាំងសៃេះមិៃររវូាៃបញ្ច េូ 

ឬព្ៃយេ់សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះក៏សោយ។ 

ចាប់ចមបងណដ្េររវូអ្ៃុវរតចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសៃេះគឺចាប់សហព័្ៃធសដ ីពី្កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ៃិង 

Medicaid ។ ចាប់រដ្ឋ ៃិងសហព័្ៃធសផ្សងសទៀរក៏អាចៃឹងររូវអ្ៃុវរតផ្ងណដ្រ។ 

B. ការជូនែំណឹងអ្ំពីការមិនបរ ើសបអ្ើង 

រេ់រកមុហ ុៃ ឬទីភាន ក់ងារណដ្េសហការជាមួយគសរមាង Medicare ៃិង Medicaid 

ររវូណរសារព្ចាប់ណដ្េការពារអ្នកពី្ការសរ ើសសអ្ើង ឬការរបរព្ឹរតមិៃសសម ើភាព្។ សយើងខុ្ាំមិៃសរ ើសសអ្ើង 

ឬរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើភាព្ាន សរពាេះណរអាយុ បទព្ិសសាធ្ៃ៍ទមទរសាំែង ព្ែ៌សមបុ រ ជារិព្ៃធ ុ  

នសត ុតាងនៃេទធភាព្ទទួេាៃធានរ៉ា ប់រង សយៃឌ្័រ ព្័រ៌មាៃអ្ាំពី្រាំែពូ្ជ 

ទីតាាំងនូមិសា្សតកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមម សាថ ៃភាព្សុខភាព្ របវរត ិសរបើឱសង ព្ិការភាព្ផ្ល វូចិរតឬរងកាយ 

សដ្ើមកាំសែើរជារិសាសៃ៍ ពូ្ជសាសៃ៍ សាសន ឬសនទសឡើយ។ បណៃថមព្ីសៃេះ 

ាម ៃអ្នកណាអាចរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នកសោយមិៃសសម ើភាព្សរពាេះណរបែដ ឹងឧទធរែ៍សេើការណងទាំសុខភាព្ ឥរយិាបង 

អ្រតសញ្ជា ែសយៃឌ្័រ ការបសញ្ចញមរិអ្ាំព្ីសយៃឌ្័រ សមរថភាព្ផ្ល វូចិរត ការទទួេការណងទាំសុខភាព្ ចាំែូេចិរត

ផ្ល វូសនទ ឬការសរបើរាស់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកាៃសទ។  

 ការរបរព្ឹរតចាំសពាេះអ្នករបកបសោយភាព្នងៃងន រូ ៃិងការសារព្រគប់សព្េសវលា

គឺជាទាំៃួេខុសររវូរបស់សយើងខុ្ាំ។ របសិៃសបើអ្នកចង់ាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម ឬមាៃកដ ីារមភអ្ាំពី្ការសរ ើសសអ្ើង 

ឬការរបរព្ឹរតសោយមិៃសសម ើភាព្៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅនយកោឋ ៃសុខានិាេ ៃិងសសវាកមមមៃុសសសា្សត  (Department of 

Health and Human Services) ការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil 

Rights) តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019។ អ្នកសរបើរាស់  TTY អាចសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-

537-7697។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ www.hhs.gov/ocr សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។  

 អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅការយិាេ័យទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិព្េរដ្ឋ (Office for Civil 

Rights)កន ុងរាំបៃ់ាៃផ្ងណដ្រ។  

o គែៈកមាម ធ្ិការទទួេបៃទ ុកណផ្នកសិទធិមៃុសសនៃរដ្ឋ Rhode Island(Rhode Island 

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

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-222-2664។ អ្នកអាចចូេសមើេសគហទាំព្័រ 

www.richr.ri.govសដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃបណៃថម។ 

o ម្ៃត ីទាំនក់ទាំៃងសមព ័ៃធការកន ុងសហគមៃ៍នៃមៃទ ីរសសវាកមមមៃុសសសា្សត របស់រដ្ឋ Rhode 

Island  (Rhode Island Department of Human Services Community Relations 

Liaison Officer ) តាមរយៈសេខ 1-401-415-8500។ អ្នកសរបើរាស់  TTY 

គួរសៅទូរសព្ទសៅសេខ 1-401-462-6239 ឬ 711 ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neigborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 11៖ ការជូៃដ្ាំែឹងផ្ល វូចាប់ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 238 ? 
 

របសិៃសបើអ្នកមាៃព្ិការភាព្ ៃិងររូវការជាំៃួយសដ្ើមបីមាៃេទធភាព្ទទួេាៃសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវា សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ របសិៃសបើអ្នកមាៃបែដ ឹងរវា៉ា  

ដូ្ចជាបញ្ជា អ្ាំពី្េទធភាព្សរបើរសទេះរុញជាសដ្ើម សសវាកមមសរមាប់សមាជិកអាចជួយាៃ។ 

C. ការជូនែំណឹងអ្ំពីគបប្មាង Medicare កន ុងនមជាអ្នកសងប្ាក់ទីពីរ 

ជួៃកាេ ៃរណាមាន ក់សផ្សងសទៀរររូវបង់រាក់ជាមុៃសទើបអាចទទួេាៃសសវាកមមណដ្េសយើងខុ្ាំផ្ដេ់ឱយអ្នក។ 

ឧទហរែ៍ របសិៃសបើអ្នកជួបសរាេះថាន ក់រងយៃត  ឬរបសិៃសបើអ្នករងរបួសសៅកណៃៃងសធ្វ ើការ 

សនេះណផ្នកសាំែងសរមាប់បុគគេិក ឬរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រងររូវណរបង់រាក់ជាមុៃ។ 

សយើងខុ្ាំមាៃសិទធិ ៃិងទាំៃួេខុសររវូកន ុងការរបមូេរាក់សរមាប់សសវាកមម

ណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគសរមាង Medicare ណដ្េកន ុងសនេះ គសរមាង Medicare 

មិៃណមៃជាអ្នកបង់រាក់ទីមួយ។



 សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ ឬររវូការជាំៃួយ សូមសៅទូរសព្ទសៅគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃរដ្ឋ  Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 

ៃិង TTY 711 ពី្សមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េន់ងៃសុរក ៃិង ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េស់មា៉ោ ង  12 នងៃររង់

សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទគឺឥរគិរនងៃ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសៅកាៃ់ www.nhpri.org/INTEGRITY 239 ? 
 

ជំពូកទី  12 ៖ និយមន័យថ្ន កយសំខាន់ៗ 

បសច្បកដ ីប ដ្ើម 

ជាំពូ្កសៃេះរមួបញ្ច េូពាកយគៃៃ ឹេះ ៃិងៃិយមៃ័យនៃពាកយទាំងសនេះណដ្េសរបើកន ុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសៃេះ។ 

របសិៃសបើអ្នករកមិៃស ើញពាកយណាមួយណដ្េអ្នកកាំពុ្ងណសវ ងរក ឬរបសិៃសបើអ្នកររូវការព័្រ៌មាៃបណៃថម 

សេើសព្ីអ្វ ីណដ្េសរៀបរប់កន ុងៃិយមៃ័យ សូមទក់ទងសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 240 ? 
 

សកមមភាពកន ុងជីវភាពប្រចាថំ្ងៃ៖ សកមមភាព្ណដ្េមៃុសសសធ្វ ើសៅនងៃធ្មមតាៗដូ្ចជា ការទទួេទៃ 

ការសរបើបៃទប់ទឹក ការសសៃ ៀកពាក់ ការងូរទឹក ឬការដ្ុសសធ្មញជាសដ្ើម។ 

រង់ប្ាក់ធានរា៉ា រ់រងបពលរង់ចាកំារសបប្មច្ប៖ អ្នកអាចបៃតទទួេាៃអ្រថរបសយាជៃ៍របស់អ្នក 

ខែៈសព្េណដ្េអ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំការសសរមចអ្ាំព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ ឬសវនការយុរត ិធ្ម៌។ 

ការបៃតធានរ៉ា ប់រងសៃេះររវូាៃសៅថា “បង់រាក់ធានរ៉ា ប់រងសព្េរង់ចាាំការសសរមច”។ 

មជឈមណឌ លវេះកាត់សបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ 

កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់ការវេះការ់សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ដ្េ់អ្នកជាំងឺណដ្េ

មិៃររវូការការណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ ៃិងអ្នកណដ្េមិៃរំព្ឹងថាររវូការការណងទាំសេើសព្ី 24 សមា៉ោ ង។ 

រណដ ឹងឧទធរណ៍៖  វធីិ្ណដ្េអ្នកអាចរតាាំងៃឹងសកមមភាព្របស់សយើងខុ្ាំ របសិៃសបើអ្នកគិរថាសយើង

ខុ្ាំាៃរបរព្ឹរតកាំហុស។ 

អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំផ្លៃ ស់បដ រូការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រងសោយោក់បែដ ឹងឧទធរែ៍។ 

ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D ព្ៃយេ់ព្ីបែដ ឹងឧទធរែ៍ រមួទ ាំងរសបៀបោកប់ែដ ឹងឧទធរែ៍ផ្ងណដ្រ។ 

ការវាយតថ្មែ៖ ការររួរពិ្ៃិរយសេើរបវរត ិណងទាំសុខភាព្ ៃិងអាការបចច ុបបៃន របស់អ្នកជាំងឺ។ 

ការររួរពិ្ៃិរយសៃេះសធ្វ ើសឡើង សដ្ើមបីដ្ឹងពី្សុខភាព្របស់អ្នកជាំងឺ 

ៃិងរសបៀបណដ្េសុខភាព្អាចៃឹងណរបរបួេនសព្េអ្នគរ។ 

ឱសងមានមា កយីបហា៖ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េផ្េិរ ៃិងេក់សោយរកមុហ ុៃណដ្េាៃផ្េិរ

ឱសងសនេះដ្ាំបូងសគ។ 

ឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហាមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមមដូ្ចសៅៃឹងឱសងទូសៅកន ុងរបសនទសៃេះណដ្រ។ 

ឱសងទូសៅររវូាៃផ្េិរ ៃិងេក់សោយរកមុហ ុៃឱសងសផ្សងសទៀរ។ 

អ្នកប្គរ់ប្គងន្ ន្កន្ងទ៖ំ បុគគេសាំខាៃ់មាន ក់ណដ្េសធ្វ ើការជាមួយអ្នក ជាមួយគសរមាងសុខភាព្ 

ៃិងជាមួយអ្នកផ្ដេ់ការណងទាំរបស់អ្នក សដ្ើមបីធានថាអ្នកទទួេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវូការ។  

គបប្មាងន្ងទ៖ំ គសរមាងសរមាប់សសវាកមមសុខភាព្ណាណដ្េអ្នកៃឹងទទួេាៃ 

ៃិងរសបៀបណដ្េអ្នកៃឹងទទួេាៃសសវាកមមទាំងសនេះ។ 

ប្កមុការ្រន្ ន្កន្ងទ៖ំ រកមុការងារណផ្នកណងទាំអាចរប់បញ្ច េូទាំងសវជជបែឌ ិរ គិលាៃុបោឋ ក 

អ្នករបឹកទសយាបេ់ ឬអ្នកជាំនញណផ្នកសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េរង់ចាាំជួយ

អ្នកឱយទទួេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវូការ។ 

រកមុការងារណផ្នកណងទាំរបស់អ្នកក៏ៃឹងជួយអ្នកកន ុងការសរៀបចាំគសរមាងណងទាំផ្ងណដ្រ។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 412  ? 
 

មជឈំមណឌ លបសវាកមមថ្នគបប្មាង (Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)៖ 

ទីភាន ក់ងារសហព្័ៃធ ណដ្េទទួេបៃទ ុកសេើសេើគសរមាង Medicare។ ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក G 

ព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់ទងសៅមជឈមែឌ េ CMS។ 

រណដ ឹងតវា៉ា ៖ អ្ាំែេះអ្ាំណាងផ្លទ េ់មារ់ ឬជាលាយេកខែ៍អ្កសរ ណដ្េបញ្ជជ ក់ថាអ្នកមាៃបញ្ជា  

ឬកដ ីារមភអ្ាំពី្សសវាកមម ឬការណងទាំណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង។ 

អ្ាំែេះអ្ាំណាងសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងកដ ីារមភអ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំរបស់អ្នក 

អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញ ឬឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ។ ស ម្ េះផ្ល វូការសរមាប់ 

“ការោក់បែដ ឹងរវា៉ា ” គឺ “ការោក់បែដ ឹងសារទុកខ ”។ 

កន្នែងសាត រនីតិសមបទអ្នកជំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយែ៏ទូលំទូលាយ (Comprehensive 

outpatient rehabilitation facility,CORF)៖កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់សសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទជាចមបង 

បនទ ប់ពី្មាៃជាំងឺ សរាេះថាន ក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។ កណៃៃងសៃេះផ្ដេ់សសវាកមមសផ្សងៗជាសរចើៃ 

រមួទាំងការព្ាាេរងកាយ សសវាកមមចិរតសា្សត ឬសងគម ការព្ាាេផ្ល វូដ្សងា ើម 

ការព្ាាេសោយការអ្ៃុវរត វជិាជ ជីវៈ ការព្ាាេឱយសចេះៃិយាយសឡើងវញិ ៃិងសសវាកមមវាយរនមៃ

មជឈោឋ ៃកន ុងផ្ទេះ។ 

ការសបប្មច្បបលើការធានរា៉ា រ់រង៖ ការសសរមចអ្ាំពី្អ្រថរបសយាជៃ៍ណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង។ 

ការសសរមចសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងការសសរមចអ្ាំពី្ឱសង ៃិងសសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

ឬចាំៃួៃទឹករាក់ណដ្េសយើងខុ្ាំៃឹងបង់សរមាប់នងៃសសវាកមមសុខភាព្របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ ជាំពូ្កទី 9 

ណផ្នក D ព្ៃយេ់អ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយមាៃការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

ឱសងន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រង៖ 

ពាកយណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំងអ្ស់ណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំធាន

រ៉ា ប់រង។ 

បសវាកមមន្ែលប្តវូានធានរា៉ា រ់រង៖ 

ពាកយជាទូសៅណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសដ្ើមបីសាំសៅសេើការណងទាំសុខភាព្ទាំងអ្ស់ 

សសវាកមមៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,LTSS) សរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ 

ឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  ៃិងឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  បរកិាខ រ 

ៃិងសសវាកមមសផ្សងសទៀរណដ្េគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រង។ 

ការរណត ុ េះរណាត លសមតែភាពន្ ន្កវរបធ្ម៌៖ ការបែត ុ េះបណាត េណដ្េផ្តេ់ការណែនាំបណៃថមសរមាប់

អ្នកផ្តេ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់សយើងខុ្ាំ សោយជួយពួ្កសគឱយយេ់កាៃ់ណរចាស់អ្ាំពី្សាវតារ រនមៃ 
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ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង 8 យប់ នងៃចៃទ  – នងៃសុរក ព្ីសមា៉ោ ង 8 រព្ឹកដ្េសមា៉ោ ង 12 យប់សៅនងៃសៅរ៍។ ការសៅទូរសព្ទសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
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ៃិងជាំសៃឿរបស់អ្នក សដ្ើមបីសរមបសរមួេសសវាកមមឱយររវូតាមររមូវការសងគម វបបធ្ម៌ 

ៃិងភាសារបស់អ្នក។  

ការលុរប ម្ េះបច្បញ៖ 

ដ្ាំសែើរការនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

ការេុបស ម្ េះសចញអាចមាៃេកខែៈសម ័រគចិរត (ជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទ េ់) ឬ មិៃសម ័រគចិរត 

(មិៃណមៃជាជសរមើសរបស់អ្នកផ្លទ េ់)។ 

ថាន ក់ថ្នឱសង៖ រកមុឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើងខុ្ាំ។ ឱសងណដ្េាម ៃសវជជបញ្ជជ  (over-the-

counter,OTC) ឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា ឬឱសងទូសៅគឺជាឧទហរែ៍អ្ាំពី្ថាន ក់នៃឱសង។ រេ់ 

ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងគឺសថ ិរកន ុងថាន ក់ណាមួយកន ុងចាំសណាមថាន ក់ទាំង 3។ 

ររកិាខ របវជជសាស្តសត ន្ែលបប្រើានយូរ (Durable medical equipment,DME)៖ 

សមាភ រមួយចាំៃួៃណដ្េសវជជបែឌ ិររបស់អ្នកបញ្ជជ ទិញសរមាប់សរបើរាស់សៅកន ុងផ្ទេះរបស់អ្នកផ្លទ េ់។ 

ឧទហរែ៍នៃសមាភ រទាំងសៃេះរមួមាៃ រសទេះរុញ សឈើរចរ់ របព័្ៃធពូ្កសរបើរាស់ថាមព្េ សរគឿងសរបើ

រាស់សរមាប់អ្នកជាំងឺទឹកសនមណផ្អម ណរគមៃទ ីរសព្ទយណដ្េបញ្ជជ ទិញសោយអ្នកផ្ដេ់សសវាសរមាប់

សរបើរាស់កន ុងផ្ទេះ មា៉ោ សុីៃបូមបញ្ច េូសារធារុរវចូេតាមសរនស ឧបករែ៍ជាំៃួយការៃិយាយ 

ឧបករែ៍ ៃិងសមាភ រផ្គរ់ផ្គង់អុ្កសីុណសៃ ឧបករែ៍ ព្ ុង ៃិងឧបករែ៍ជាំៃួយការសដ្ើរ។ 

ការសបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ ការសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សតគឺសាំសៅសេើសព្េណដ្េអ្នក 

ឬបុគគេណាមាន ក់សផ្សងសទៀរណដ្េមាៃចាំសែេះដ្ឹងមធ្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ ៃិងឱសង សជឿជាក់ថា 

អ្នកមាៃសរគសញ្ជា សុខភាព្ណដ្េររវូការជាំៃួយសវជជសា្សតភាៃ មៗ សដ្ើមបីបសញ្ច ៀសការសាៃ ប់ 

ការារ់បង់អ្វយវៈ ឬការារ់បង់មុខងារនៃអ្វយវៈ។ សរគសញ្ជា សុខភាព្អាចជារបួសធ្ៃៃ់ធ្ៃរ 

ឬការឈឺចុកចាប់ខាៃ ាំង។  

ការន្ងទសំបស្ត ា្ េះរនា ន់៖ សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រង ណដ្េផ្ដេ់ជូៃសោយអ្នកផ្ដេ់សសវា

ណដ្េ ៃ្ងការ់ការបែដ ុ េះបណាដ េ សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមមសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ 

ៃិងចាាំាច់សរមាប់ព្ាាេសៅសព្េសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ណផ្នកសវជជសា្សត ។  

ករណីបលើកន្លង៖ 

ការអ្ៃុញ្ជា រឱយទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េជាធ្មមតាមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

ឬការអ្ៃុញ្ជា រឱយសរបើឱសងសនេះសោយមិៃចាាំាច់អ្ៃុវរតតាមវធិាៃ ៃិងណដ្ៃកាំែរ់ជាក់លាក់។  

ជំនួយរន្នែម៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េជួយមៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ 

ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួចកន ុងការការ់បៃថយចាំណាយនងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ កន ុងណផ្នក D នៃ 
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 ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួរ សូមសៅទូរសព្ទមកគសរមាង Neighborhood Health Plan នៃ Rhode Island តាមសេខ 1-844-812-6896 ៃិង TTY 711 

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 243 ? 
 

Medicare ដូ្ចជាបុព្វលានរ៉ា ប់រង រាក់ណដ្េររវូការ់កង ឬការបង់រាក់រមួាន ជាសដ្ើម។ 

សគអាចសៅថា “ជាំៃួយបណៃថមាៃមា៉ោងសទៀរថា “ការឧរថមភរាក់សរមាប់អ្នកមាៃចាំែូេទប” 
ឬ “LIS”។ 

សវនការយុតត ិធ្ម៌៖ ឱកាសកន ុងការរាប់ព្ីបញ្ជា របស់អ្នកសៅរុលាការ ឬការយិាេ័យសវន

ការយុរត ិធ្ម៌របចាាំរដ្ឋ (State Fair Hearing Office) ៃិងបងាា ញថាការសសរមចរបស់

សយើងខុ្ាំគឺមិៃររឹមររវូសទ។  

ឱសងទូបៅ៖ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េអ្ៃុញ្ជា រសោយរោឋ និាេសហព្័ៃធ  

សដ្ើមបីសរបើជាំៃួសឱសងមាៃមា៉ោ កយីសហា។ ឱសងទូសៅមាៃសារធារុផ្ស ាំសកមមដូ្ចសៅៃឹងឱសងមាៃ

មា៉ោ កយីសហាណដ្រ។ ជាធ្មមតាវាមាៃរនមៃសថាកជាង ៃិងមាៃរបសិទធភាព្េអ ដូ្ចឱសងមាៃ

មា៉ោ កយីសហាណដ្រ។  

រណដ ឹងសារទុកខ៖ បែដ ឹងរវា៉ា ណដ្េអ្នកោក់អ្ាំពី្សយើងខុ្ាំ ឬឱសងសាថ ៃ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញណាមួយរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

បែដ ឹងសៃេះរមួបញ្ច េូទាំងបែដ ឹងរវា៉ា អ្ាំពី្គុែភាព្នៃការណងទាំផ្ងណដ្រ។  

គបប្មាងសុែភាព៖ សាថ ប័ៃណដ្េរមួមាៃសវជជបែឌ ិរ មៃទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ៃ អ្នកផ្ដេ់

សសវាសរមាប់សសវាកមមរយៈសព្េណវង ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរ។ 

សាថ ប័ៃសៃេះក៏មាៃអ្នករគប់រគងណផ្នកណងទាំផ្ងណដ្រ សដ្ើមបីជួយអ្នកកន ុងការរគប់រគងអ្នកផ្ដេ់សសវា 

ៃិងសសវាកមមទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ ពួ្កសគទាំងអ្ស់សនេះសធ្វ ើការងាររមួាន  សដ្ើមបផី្ដេៃូ់វការណងទាំ

ព្ាាេណដ្េអ្នកររវូការ។  

ជំនួយការន្ងទសំុែភាពតាម ា្េះ៖ 

បុគគេណដ្េផ្ដេ់សសវាកមមននសោយមិៃចាាំាច់មាៃជាំនញដូ្ចគិលាៃុបោឋ ក 

ឬអ្នកព្ាាេមាៃអាជាញ បែណ  ដូ្ចជាជួយណងទាំេកខែៈផ្លទ េ់ខល ៃួ (ងូរទឹក សរបើរាស់បៃទប់ទឹក 

សសៃ ៀកពាក់ ឬអ្ៃុវរតេាំហារ់រាែតាមសវជជបញ្ជជ ជាសដ្ើម)។ 

ជាំៃួយការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះមិៃមាៃអាជាញ បែណ ណផ្នកណងទាំ ឬផ្ដេ់ការព្ាាេសទ។ 

សងាហាឋ ន៖ កមម វធីិ្ផ្ដេ់ការណងទាំ ៃិងជាំៃួយសរមាប់ជួយមៃុសសណដ្េមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យ

ជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ ឱយរស់សៅរបកបសោយផ្លសុកភាព្។ 

បុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយមាៃៃ័យថា បុគគេមាន ក់មាៃជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ 

ៃិងរំពឹ្ងថាអាចរស់ាៃយា៉ោ ងយូររាាំមួយណខសទៀរ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 244 ? 
 

 អ្នកចុេះស ម្ េះណដ្េមាៃបុសរវៃិិចឆ ័យជាំងឺដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយមាៃសិទធិសរជើសសរ ើសការ

ណងទាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។  

 រកមុអ្នកជាំនញ ៃិងអ្នកណងទាំណដ្េ ៃ្ងការ់ការបែដ ុ េះបណាដ េ

ពិ្សសសជាអ្នកផ្ដេ់ការណងទាំដ្េ់បុគគេសនេះទាំងរសងុ 

សោយរមួមាៃររមូវការណផ្នកសាម ររី សងគម អារមមែ៍ ៃិងរងកាយ។ 

 គសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

ររវូណរផ្ដេ់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយកន ុងរាំបៃ់នូមិសា

្សត របស់អ្នក។ 

ការទូទត់វកិកយរប្តមិនប្តឹមប្តវូ/មិនសមប្សរ៖ សាថ ៃភាព្ណដ្េអ្នកផ្ដេ់សសវា 

(ដូ្ចជាសវជជបែឌ ិរ ឬមៃទ ីរសព្ទយ) 

ទូទរ់នងៃសសវាកមមសេើសពី្ចាំៃួៃនៃការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយសេើគសរមាងសៃេះពី្អ្នក។ 

សូមបងាា ញបែណ សមាគ េ់សមាជិកនៃគសរមាង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក 

សៅសព្េអ្នកទទួេសសវាកមម ឬសវជជបញ្ជជ ណាមួយ។ សូមសៅទូរសព្ទសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក 

របសិៃសបើអ្នកទទួេាៃវកិយយបររណដ្េអ្នកមិៃយេ់។ 

សោយសារគសរមាង Neighborhood INTEGRITY បង់រាក់ទាំងរសងុសរមាប់នងៃសសវាកមមរបស់អ្នក 

សនេះអ្នកមិៃជាំពាក់ការរមួចាំ ណែកនងៃចាំណាយសទ។ 

អ្នកផ្ដេ់សសវាមិៃគួរទូទរ់វកិយយបររសេើនងៃសសវាកមមទាំងសៃេះពី្អ្នកសនេះសទ។ 

អ្នកជំងឺសប្មាកកន ុងមនា ីរបពទយ៖ 

ពាកយសរមាប់សរបើសៅសព្េណដ្េអ្នកររវូាៃទទួេឱយចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល វូការ 

សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមសវជជសា្សត ជាំនញ។ 

របសិៃសបើអ្នកមិៃររវូាៃទទួេឱយចូេសរមាកព្ាាេសៅមៃទ ីរសព្ទយជាផ្ល វូការសនេះសទ 

សគសៅណរអាចចារ់ទុកអ្នកជាអ្នកជាំងឺមិៃសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយដ្ណដ្េ 

សពាេគឺមិៃណមៃជាអ្នកជាំងឺសរមាកកន ុងមៃទ ីរសព្ទយសទ 

សទេះបីជាអ្នកសរមាកសព្ញមួយយប់ក៏សោយ។ 

រញ្ជ ីឱសងន្ែលមានការធានរា៉ា រ់រង (រញ្ជ ីឱសង) ៖ 

បញ្ជ ីឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ណដ្េគសរមាងសៃេះមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

គសរមាងសៃេះសរជើសសរ ើសឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីសៃេះ សោយមាៃជាំៃួយព្ីសវជជបែឌ ិរ ៃិងឱសងការ ើ។ 

បញ្ជ ីឱសងសៃេះរាប់អ្នក ថាសរើមាៃវធិាៃណាមួយណដ្េអ្នកររវូអ្ៃុវរត 

សដ្ើមបីទទួេាៃឱសងរបស់អ្នកណដ្រឬសទ។ ជួៃកាេសគសៅបញ្ជ ីឱសងសៃេះថា “បញ្ជ ីឱសង”។ 

បសវាកមម និងជំនួយរយៈបពលន្វង (Long-term services and supports,LTSS)៖ សសវាកមម 
ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងគឺជាសសវាកមមណដ្េជួយណកេមអេកខខែឌ សវជជសា្សត រយៈសព្េណវង។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 245 ? 
 

ភាគសរចើៃនៃសសវាកមមទាំងសៃេះជួយឱយអ្នកអាចសរមាកសៅផ្ទេះរបស់អ្នក 

ដូ្សចនេះអ្នកមិៃចាាំាច់សៅមែឌ េណងទាំ ឬមៃទ ីរសព្ទយសនេះសទ។ 

ការឧរតែមាប្ាក់សប្មារ់អ្នកមានចំ្បណូលទរ (Low-income Subsidy,LIS)៖ 
សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក “ជាំៃួយបណៃថម”។ 

Medicaid (ឬជំនួយបវជជសាស្តសត )៖ កមម វធីិ្ណដ្េរគប់រគងសោយរោឋ និាេសហព័្ៃធ  

ៃិងរដ្ឋណដ្េជួយមៃុសសមាៃរាក់ចាំែូេ ៃិងធ្ៃធាៃរិចរួចកន ុងការបង់រាក់នងៃសសវាកមម 

ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវង (long-term services and supports,LTSS) ៃងិចាំណាយនងៃព្ាាេសុខភាព្។  

 កមម វធីិ្សៃេះរគបដ្ែត ប់សេើសសវាកមមបណៃថម ៃិងឱសងណដ្េមិៃមាៃការធានរ៉ា ប់រងព្ី 

Medicare។  

 កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicaid មាៃភាព្ខុសាន សៅតាមរដ្ឋៃីមួយៗ 

ប៉ោុណៃតចាំណាយនងៃណងទាំសុខភាព្ភាគសរចើៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

របសិៃសបើអ្នកមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សរមាប់គសរមាង Medicare ៃិង 

Medicaid។  

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក H 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅគសរមាង Medicaid 

សៅកន ុងរដ្ឋរបស់អ្នក។ 

ចាាំច្ប់តាមកបួ នបវជជសាស្តសត ៖ ណផ្នកសៃេះសរៀបរប់អ្ាំព្ីសសវាកមម សរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ 

ឬឱសងណដ្េអ្នកររវូការសដ្ើមបីបសញ្ច ៀស សធ្វ ើសរគវៃិិចឆ ័យ ឬព្ាាេអាការតាមកបួ ៃសវជជសា្សត  

ឬសដ្ើមបីរកទសាថ ៃភាព្សុខភាព្បចច ុបបៃន របស់អ្នក។ 

វារប់បញ្ច េូទាំងការណងទាំណដ្េជួយអ្នកមិៃឱយចូេមៃទ ីរសព្ទយ ឬមៃទ ីរណងទាំមៃុសសចាស់ជរ។ 

វាក៏មាៃៃ័យថាសសវាកមម ការផ្គរ់ផ្គង់ 

ឬឱសងបាំសព្ញតាមសតង់ោរណដ្េាៃទទួេយកនៃការអ្ៃុវរដៃ៍ណផ្នកសវជជសា្សត ផ្ងណដ្រ។  

Medicare ៖កមម វធីិ្ធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្សហព័្ៃធសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃអាយុយា៉ោ ងរិច 65 ឆ្ន ាំ 

មៃុសសមួយចាំៃួៃណដ្េមាៃអាយុសរកាម 65 ឆ្ន ាំណដ្េមាៃពិ្ការភាព្ជាក់លាក់ 

ៃិងមៃុសសណដ្េមាៃជាំងឺររមងសនមដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ (ជាទូសៅ 

អ្នកណដ្េសខទយររមងសនមអ្ចិន្ៃតយ៍ណដ្េររវូការលាង្ម ឬបដ រូររមងសនម)។ 

មៃុសសណដ្េចូេរមួកន ុងគសរមាង Medicare អាចទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្នៃគសរមាង 

Medicare តាមរយៈគសរមាង Original Medicare ឬគសរមាងណងទាំណដ្េមាៃការរគប់រគង 

(សូមសយាងសៅកាៃ់ណផ្នក “គសរមាងសុខភាព្”)។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 246 ? 
 

គបប្មាង Medicare Advantage ៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ឬអាចសៅថា “Medicare 

Part C” ឬ “គសរមាង MA” ណដ្េផ្ដេ់ជូៃគសរមាងននតាមរយៈរកមុហ ុៃឯកជៃ។ គសរមាង 

Medicare បង់រាក់ឱយរកមុហ ុៃទាំងសៃេះ សដ្ើមបីធានរ៉ា ប់រងសេើអ្រថរបសយាជៃ៍កន ុងគសរមាង 

Medicare របស់អ្នក។ 

បសវាកមមន្ែលធានរា៉ា រ់រងបាយគបប្មាង Medicare៖ សសវាកមមណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ 

Medicare Part A ៃិង Part B ។ គសរមាងសុខភាព្របស់ Medicare រមួទ ាំងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

ររវូណរធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដ្េធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ៃិង Part B។ 

អ្នកច្បុេះប ម្ េះកន ុងគបប្មាង Medicare-Medicaid៖ 

បុគគេណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីទទួេាៃការធានរ៉ា ប់រងពី្គសរមាង Medicare 

ៃិង Medicaid ។ សគអាចសៅអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាង Medicare-Medicaid ាៃមា៉ោងសទៀរថា 

“បុគគេមាៃសិទធិទទួេាៃសទវគសរមាង”។ 

Medicare Part A៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េ ធានរ៉ា ប់រងសេើការណងទាំកន ុងមៃទ ីរសព្ទយ

ណដ្េចាាំាច់បាំផ្ុរតាមកបួ ៃសវជជសា្សត  កណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ 

ការណងទាំសុខភាព្តាមផ្ទេះ ៃិងការណងទាំសៅដ្ាំណាក់កាេចុងសរកាយ។ 

Medicare Part B ៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare ណដ្េធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមម 

(ដូ្ចជាការសធ្វ ើសរសត សៅបៃទប់ព្ិសសាធ្ៃ៍ ការវេះការ់ ៃិងជាំៃួបអ្នកផ្ដេ់សសវា) ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់ 

(ដូ្ចជារសទេះរុញ ៃិងឧបករែ៍ជាំៃួយការសដ្ើរ) ណដ្េចាាំាច់តាមកបួ ៃសវជជសា្សត

សរមាប់ព្ាាេជាំងឺ ឬអាការណាមួយ។ Medicare Part B 

ក៏ធានរ៉ា ប់រងសេើសសវាកមមររួរពិ្ៃិរយសុខភាព្ ៃិងបងាយ រជាំងឺជាសរចើៃផ្ងណដ្រ។ 

Medicare Part C៖ កមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicare 

ណដ្េអ្ៃុញ្ជា រឱយរកមុហ ុៃធានរ៉ា ប់រងសុខភាព្ឯកជៃផ្ដេ់អ្រថរបសយាជៃ៍របស់គសរមាង 

Medicare តាមរយៈគសរមាង Medicare Advantage។ 

Medicare Part D ៖ កមម វធីិ្អ្រថរបសយាជៃ៍ណផ្នកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ នៃគសរមាង Medicare 

(សយើងខុ្ាំសៅកមម វធីិ្សៃេះសោយខៃ ីថា “ណផ្នក D” ។) ណផ្នក D  ធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ

សរមាប់អ្នកជាំងឺមិៃសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ វា៉ា ក់សាាំង ៃិងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់មួយចាំៃួៃ 

ណដ្េមិៃធានរ៉ា ប់រងសោយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ Medicaid ។ គសរមាង Neighborhood 

INTEGRITY រមួបញ្ច េូទាំង Medicare Part D។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 247 ? 
 

ឱសង Medicare Part D៖ ឱសងណដ្េអាចធានរ៉ា ប់រងសរកាម Medicare Part D។ 

សមាជាៃដ្ករបសនទឱសងជាក់លាក់សចញព្ីការធានរ៉ា ប់រងកន ុងណផ្នក D។ គសរមាង Medicaid 

អាចធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងទាំងសៃេះមួយចាំៃួៃ។ 

សមាជកិ(សមាជិកថ្នគបប្មាងររស់បយើងែំុ្ ឬសមាជិកថ្នគបប្មាង)៖ 

បុគគេណដ្េចូេរមួកន ុងគសរមាង Medicare និង Medicaid 

ណដ្េមាៃេកខែសមបរត ិរគប់រាៃ់សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង 

បុគគេណដ្េាៃចុេះស ម្ េះកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

ៃិងបុគគេណដ្េទទួេាៃការបញ្ជជ ក់អ្ាំព្ីការចុេះស ម្ េះរបស់ខល ៃួសោយមជឈមែឌ េសសវាកមមនៃគ

សរមាង Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) នងិរដ្ឋ។ 

បសៀវបៅន្ណនសំមាជិក និងព័ត៌មានអ្ំពីការរបញ្ា ញព័ត៌មាន៖ ឯកសារសៃេះ 

រមួជាមួយទរមង់ណបបបទចុេះស ម្ េះរបស់អ្នក ៃិងឯកសារភាជ ប់ ឬសសចកត ីអ្មភាជ ប់សផ្សងសទៀរ 

ណដ្េព្ៃយេ់ពី្ការធានរ៉ា ប់រងរបស់អ្នក អ្វ ីណដ្េសយើងខុ្ាំររវូណរសធ្វ ើ សិទធិរបស់អ្នក 

ៃិងអ្វ ីណដ្េអ្នកររវូណរសធ្វ ើកន ុងនមជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

បសវាកមមសប្មារ់សមាជិក៖ 

ណផ្នកមួយកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំណដ្េទទួេខុសររវូកន ុងការស ៃ្ ើយរបសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំពី្សមា

ជិកភាព្ អ្រថរបសយាជៃ៍ បែដ ឹងសារទុកខ  ៃិងបែដ ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 

2 ណផ្នក A សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសសវាកមមសរមាប់សមាជិក។ 

ឱសងសាែ នកន ុងរណាដ ញ៖ ឱសងសាថ ៃ (ហាងេក់ឱសង) 

ណដ្េាៃយេ់រព្មសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ឱយសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

សយើងខុ្ាំសៅពួ្កសគថា “ឱសងសាថ ៃកន ុងបណាដ ញ” 

សោយសារពួ្កសគាៃយេ់រព្មសហការជាមួយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ កន ុងករែីភាគសរចើៃ 

សវជជបញ្ជជ របស់អ្នកររវូាៃធានរ៉ា ប់រង 

េុេះរតាណរអ្នកសបើកឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ទាំងសនេះសៅឱសងសាថ ៃណាមួយកន ុងចាំសណាមឱសងសាថ ៃ

កន ុងបណាដ ញរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

អ្នក ត្ល់បសវាកន ុងរណាត ញ៖ “អ្នកផ្ដេ់សសវា” គឺជាពាកយទូសៅណដ្េសយើងខុ្ាំសរបើសរមាប់សវជជបែឌ ិរ 

គិលាៃុបោឋ ក ៃិងអ្នកសផ្សងសទៀរណដ្េផ្ដេ់សសវាកមម ៃិងការណងទាំដ្េ់អ្នក។ 

ពាកយសៃេះក៏រមួបញ្ច េូទាំងមៃទ ីរសព្ទយ ទីភាន ក់ងារសុខភាព្តាមផ្ទេះ គៃ ីៃិក 

ៃិងកណៃៃងសផ្សងសទៀរណដ្េផ្តេ់ឱយអ្នកៃូវសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ បរកិាខ រសវជជសា្សត  

រព្មទាំងសសវាកមម ៃិងជាំៃួយរយៈសព្េណវងផ្ងណដ្រ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 248 ? 
 

 ពួ្កសគទទួេាៃអាជាញ បែណ  ឬមាៃការបញ្ជជ ក់ព្ីគសរមាង  Medicare ៃិងពី្រដ្ឋ 

សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមមណងទាំសុខភាព្។  

 សយើងខុ្ាំសៅពួ្កសគថា “អ្នកផ្ដេ់សសវា” 

សៅសព្េពួ្កសគយេ់រព្មសហការជាមួយគសរមាងសុខភាព្ 

ៃិងទទួេយកការបង់រាក់របស់សយើងខុ្ាំ 

សហើយមិៃគិររាក់ពី្សមាជិករបស់សយើងខុ្ាំសេើសចាំៃួៃសឡើយ។  

 ខែៈសព្េណដ្េអ្នកជាសមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ 

អ្នកររូវណរសរបើអ្នកផ្តេ់សសវាកន ុងបណាត ញ 

សដ្ើមបីទទួេាៃសសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ សគអាចសៅអ្នកផ្ដេ់

សសវាកន ុងបណាដ ញាៃមា៉ោងសទៀរថា “អ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងគសរមាង”។ 

កន្នែង ឬមណឌ លន្ងទ៖ំ 

កណៃៃងណដ្េផ្ដេ់ការណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េមិៃអាចទទួេាៃការណងទាំសៅផ្ទេះ 

ប៉ោុណៃតជាមៃុសសណដ្េមិៃររវូការសរមាកសៅមៃទ ីរសព្ទយ។ 

សាែ រ័នទទួល កយរណដ ឹង និងបសុើរអ្បងកត (Ombudsman) ៖ 

ការយិាេ័យសៅកន ុងរដ្ឋរបស់អ្នកណដ្េសធ្វ ើជាអ្នករស ូ មរិជាំៃួសឱយអ្នក។ 

ពួ្កសគអាចស ៃ្ ើយសាំែួរាៃ របសិៃសបើអ្នកមាៃបញ្ជា  ឬបែត ឹងរវា៉ា  

សហើយអាចជួយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដ្េររវូសធ្វ ើ។ សសវាកមមរបស់សាថ ប័ៃទទួេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើប

អ្សងយរគឺឥរគិរនងៃ។ អ្នកអាចរកសមើេព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីសាថ ប័ៃទទួេពាកយបែដ ឹង ៃិងសសុើប

អ្សងយរសៅជាំពូ្កទី 2 ៃិងទី 9 នៃសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ 

បសច្បកដ ីសបប្មច្បច្បុងបប្កាយររស់សាែ រ័ន៖ គសរមាងសៃេះាៃសធ្វ ើសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយ

របស់សាថ ប័ៃ សៅសព្េគសរមាងសៃេះ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណាមួយរបស់ខល ៃួ 

សធ្វ ើការសសរមចថាសរើសសវាកមមររវូាៃធានរ៉ា ប់រងឬអ្រ់ 

ឬថាសរើអ្នកររវូបង់រាក់នងៃសសវាកមមណដ្េមាៃធានរ៉ា ប់រងចាំៃួៃប៉ោុនម ៃ។ 

សគសៅសសចកដ ីសសរមចចុងសរកាយរបស់សាថ ប័ៃថា “ការសសរមចសេើការធានរ៉ា ប់រង” 

សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសៃេះ។ ជាំពូ្កទី 9 ណផ្នក D ព្ៃយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសយើងខុ្ាំឱយមាៃការសសរមច

សេើការធានរ៉ា ប់រង។ 

    Original Medicare (Medicare ន្ររចាស់ ឬ Medicare គិតថ្ងែតាមការបប្រើបសវា)៖ គបប្មាង Original 

Medicare ប្តវូាន ដ្ល់ជូនបាយរាឋ ភិាល។ បសវាកមមថ្នគបប្មាង Medicare 

ប្តវូានធានរា៉ា រ់រងបប្កាមគបប្មាង Original Medicare បាយរង់ប្ាក់ឱយបវជជរណឌ ិត មនា ីរបពទយ 

និងអ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទសំុែភាពប្េងបទៀតកន ុងច្បំនួនន្ែលានកំណត់បាយសមាជ។  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 249 ? 
 

 អ្នកអាចសរបើសវជជបែឌ ិរ សៅមៃទ ីរសព្ទយ 

ឬសៅរកអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េទទួេយកគសរមាង Medicare ។ 

គសរមាង Original Medicare មាៃព្ីរណផ្នក៖ Part A (ធានរ៉ា ប់រងសេើមៃទ ីរសព្ទយ) ៃិង 

Part B (ធានរ៉ា ប់រងសេើសវជជសា្សត )។  

 គសរមាង Original Medicare មាៃផ្ដេ់ជូៃសៅរគប់ទីកណៃៃងកន ុងសហរដ្ឋអាសមរកិ។  

 របសិៃសបើអ្នកមិៃចង់ចូេរមួកន ុងគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ 

អ្នកអាចសរជើសសរ ើសគសរមាង Original Medicare ។ 

ឱសងសាែ នបប្ៅរណាដ ញ៖ 

ឱសងសាថ ៃណដ្េមិៃាៃយេ់រព្មសហការជាមួយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ សដ្ើមបីសរមបសរមួេ 

ឬផ្ដេ់ឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ 

ឱសងភាគសរចើៃណដ្េអ្នកទទួេាៃពី្ឱសងសាថ ៃសរៅបណាដ ញមិៃររវូាៃធានរ៉ា ប់រងសោយគ

សរមាងរបស់សយើងខុ្ាំសទ េុេះរតាណរររវូអ្ៃុវរតេកខខែឌ មួយចាំៃួៃ។ 

អ្នក ដ្ល់បសវាបប្ៅរណាដ ញ ឬមណឌ លបប្ៅរណាដ ញ៖ អ្នកផ្ដេ់សសវា ឬកណៃៃងណដ្េមិៃររវូាៃជួេ 

កាៃ់កាប់ ឬរបរិបរត ិការសោយគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ ៃិងមិៃចុេះកិចចសៃា 

សដ្ើមបីផ្ដេ់សសវាកមមណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រងដ្េ់សមាជិកនៃគសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។ ជាំពូ្កទី 3 

ណផ្នក D ព្ៃយេ់ព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវា ឬមែឌ េសរៅបណាដ ញ។ 

ឱសងគម នបវជជរញ្ញជ  (Over-the-counter,OTC) ៖ ឱសងាម ៃសវជជបញ្ជជ សាំសៅសេើថាន ាំ 

ឬឱសងណដ្េបុគគេមាន ក់អាចទិញសោយាម ៃសវជជបញ្ជជ ព្ីអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្។ 

Part A៖ សូមសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part A”។ 

Part B៖ សូមសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part B”។ 

Part C៖ សូមសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part C”។ 

Part D៖ សូមសយាងសៅកាៃ់ “Medicare Part D”៖ 

ឱសង Part D ៖ សូមសយាងសៅកាៃ់ “ឱសង Medicare Part D”។ 

ព័ត៌មានផ្ទា ល់ែល នួអ្ំពីសុែភាព (អាច្បបៅានមោ ងបទៀតថា 

ព័ត៌មានអំ្ពីសុែភាពន្ែលប្តវូានការ រ( )Personal health information/Protected 

health information, PHI) ៖ ព័្រ៌មាៃអ្ាំពី្អ្នក ៃិងសុខភាព្របស់អ្នក ដូ្ចជាស ម្ េះ អាសយោឋ ៃ 

សេខរបបសៃត ិសុខសងគម ជាំៃួបជាមួយរគសូព្ទយ ៃិងរបវរត ិសរបើឱសងជាសដ្ើម។ 

សូមសយាងសៅកាៃ់សសចកដ ីជូៃដ្ាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្ៃុវរតណផ្នកឯកជៃភាព្របស់គសរមាង Neighborhood 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 250 ? 
 

INTEGRITY សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំពី្រសបៀបណដ្េគសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

ការពារ សរបើរាស់ ៃិងបសញ្ចញព្័រ៌មាៃ PHI របស់អ្នក ក៏ដូ្ចជាសិទធិពាក់ព័្ៃធៃឹងព័្រ៌មាៃ PHI 

របស់អ្នកផ្ងណដ្រ។ 

អ្នក ដ្ល់បសវាន្ងទរំឋម (Primary Care Provider, PCP) ៖ អ្នកផ្ដេ់សសវា

ណងទាំបឋមរបស់អ្នកគឺជាសវជជបែឌ ិរ ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាសផ្សងសទៀរណដ្េ

អ្នកសៅជួបមុៃសគសដ្ើមបីសោេះរសាយបញ្ជា សុខភាព្ភាគសរចើៃ។  

 ពួ្ការ់សធ្វ ើឱយរាកដ្ថា អ្នកទទួេាៃការណងទាំណដ្េអ្នកររវូការសដ្ើមបីរកទ

សុខភាព្េអ ។ ារ់ក៏អាចពិ្ភាកទជាមួយសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរអ្ាំព្ីការណងទាំរបស់អ្នក 

រចួណែនាំអ្នកបៃតសៅអ្នកទាំងសនេះផ្ងណដ្រ។  

 កន ុងគសរមាងសុខភាព្ជាសរចើៃរបស់  Medicare អ្នកររវូណរសៅសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវា

ណងទាំបឋមរបស់អ្នកជាមុៃសិៃ មុៃសព្េសៅសរបើអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំ

សុខភាព្សផ្សងសទៀរាៃ។  

 សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី  3 ណផ្នក  D សដ្ើមបីទទួេាៃព័្រ៌មាៃបណៃថមអ្ាំព្ីការទទួេ

ាៃការណងទាំព្ីអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំបឋម។ 

សិទធ ិអ្នុញ្ញា តជាមុន៖ ការអ្ៃុញ្ជា រពី្គសរមាង Neighborhood INTEGRITY គសរមាង 

Neighborhood INTEGRITY ណដ្េអ្នកររវូណរទទួេាៃជាមុៃសិៃ 

មុៃសព្េណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃឱសង ឬសសវាកមមជាក់លាក់ 

ឬសៅជួបអ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញាៃ។ គសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

អាចៃឹងមិៃធានរ៉ា ប់រងសេើឱសង ឬសសវាកមមសទ របសិៃសបើអ្នកមិៃទទួេាៃសិទធអ្ៃុញ្ជា រ។ 

 សសវាកមមសវជជសា្សត កន ុងបណាដ ញមួយចាំៃួៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញសផ្សងសទៀររបស់អ្នកទទួេាៃសិទធ

អ្ៃុញ្ជា រជាមុៃពី្គសរមាងរបស់សយើងខុ្ាំ។  

 សសវាកមមណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវូមាៃសិទធអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ 

ររវូាៃសមាគ េ់សៅកន ុងតារងអ្រថរបសយាជៃ៍កន ុងជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក F។  

ឱសងមួយចាំៃួៃររូវាៃធានរ៉ា ប់រង េុេះរតាណរអ្នកទទួេាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃព្ីសយើងខុ្ាំ។  

ឱសងណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងណដ្េររវូមាៃសិទធិអ្ៃុញ្ជា រជាមុៃ 

ររវូាៃសមាគ េ់សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដ្េមាៃការធានរ៉ា ប់រង។ 

សរ ើរាងាសិរបនិមម ិត និងឧរករណ៍តប្មង់បប្គងឆ្អ ឹងបជើង៖ 

ទាំងសៃេះគឺជាឧបករែ៍សវជជសា្សត ណដ្េបញ្ជជ ទិញសោយសវជជបែឌ ិរ 

ឬអ្នកផ្ដេ់សសវាណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀររបស់អ្នក។ 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 251 ? 
 

សមាភ រណដ្េររវូាៃធានរ៉ា ប់រងរមួមាៃជាអាទិ នដ្ ខនង ៃិងរបោប់អ្បបាំព្ង់ក 

អ្វយវៈសិបបៃិមម ិរ ណននកសិបបៃិមម ិរ ៃិងឧបករែ៍ណដ្េររវូការសរមាប់ជាំៃួសមុខងារ ឬសរគឿងកន ុង 

ណដ្េរមួទាំងសរគឿងផ្គរ់ផ្គង់សរមាប់វេះការ់សបើកផ្ល វូចូេសពាេះសវៀៃធ្ាំ 

ៃិងការព្ាាេសោយចាក់អាហារបាំប៉ោៃតាមសរនស ៃិងតាមសពាេះសវៀៃផ្ងណដ្រ។ 

សាែ រ័នន្កលមអគុណភាព (Quality improvement organization (QIO)៖ រកមុសវជជបែឌ ិរ 

ៃិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្សផ្សងសទៀរណដ្េជួយណកេមអគុែភាព្ណងទាំសរមាប់មៃុសសណដ្េចូ

េរមួកន ុងគសរមាង Medicare ។ ពួ្កសគររវូាៃជួេសោយរោឋ និាេសហព័្ៃធសដ្ើមបីពិ្ៃិរយសមើេ 

ៃិងណកេមអការណងទាំណដ្េផ្ដេ់ឱយអ្នកជាំងឺ។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី ណផ្នក F 

សដ្ើមបីទទួេាៃព្័រ៌មាៃអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅសាថ ប័ៃ QIQ សរមាប់រដ្ឋរបស់អ្នក។ 

ន្ែនកំណត់ថ្នររមិាណ៖ ណដ្ៃកាំែរ់នៃបរមិាែឱសងណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃ។ 

ណដ្ៃកាំែរ់អាចមាៃសរមាប់បរមិាែឱសងណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងកន ុងមួយសវជជបញ្ជជ ។ 

បសវាកមមសាត រនីតិសមបទ៖ ការព្ាាេណដ្េអ្នកទទួេាៃ សដ្ើមបីជួយអ្នកឱយធូ្រសេះសសបើយពី្ជាំងឺ 

សរាេះថាន ក់ ឬការវេះការ់ករមិរធ្ៃៃ់។ សូមសយាងសៅកាៃ់ជាំពូ្កទី 4 ណផ្នក F 

សដ្ើមបីណសវ ងយេ់បណៃថមអ្ាំពី្សសវាកមមសាត រៃីរិសមបទ។ 

ការោិល័យប្រតិរតត ិថ្នបសវាសុែភាព និងមនុសេសាស្តសត  Rhode Island (Rhode Island 

Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) ៖ 

ទីភាន ក់ងាររដ្ឋណដ្េទទួេខុសររវូកន ុងការរគប់រគងកមម វធីិ្នៃគសរមាង Medicaid សៅរដ្ឋ Rhode 

Island ។ ជាំពូ្កទី 2 ណផ្នក H ព្ៃយេ់ព្ីរសបៀបទក់ទងសៅការយិាេ័យ EOHHS ។ 

តំរន់ ដ្ល់បសវាកមម៖ រាំបៃ់នូមិសា្សត ណដ្េគសរមាងសុខភាព្ទទួេយកសមាជិក 

របសិៃសបើគសរមាងសៃេះោក់កាំហិរសេើសមាជិកភាព្ សោយណផ្អកសេើកណៃៃងណដ្េរបជាជៃរស់សៅ។ 

ជាទូសៅ សរមាប់គសរមាងណដ្េោក់កាំហិរសេើអ្នកផ្ដេ់សសវា ៃិងមៃទ ីរសព្ទយណាមួយ

ណដ្េអ្នកអាចសរបើរាស់ វាក៏ជារាំបៃ់ណដ្េអ្នកអាចទទួេាៃសសវាកមមជាទមាៃ ប់ 

(មិៃសស្ងាគ េះបនទ ៃ់) ផ្ងណដ្រ។ រាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់គសរមាង Neighborhood INTEGRITY 

គឺរដ្ឋ Rhode Island Rhode Island។ 

មាៃណររបជាជៃណដ្េរស់សៅកន ុងរាំបៃ់ផ្ដេ់សសវាកមមរបស់សយើងខុ្ាំប៉ោុសណាណ េះណដ្េអាចទទួេាៃគ

សរមាង Neighborhood INTEGRITY ។ របសិៃសបើអ្នកបដ រូទីេាំសៅសៅសរៅរដ្ឋ Rhode Island 

អ្នកមិៃអាចបៃតសៅកន ុងគសរមាងសៃេះសទៀរសទ។  

កន្នែងន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ (Skilled nursing facility,SNF) ៖ 

កណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កណដ្េមាៃបុគគេិក 



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 252 ? 
 

ៃិងបរកិាខ រសរមាប់ផ្ដេ់ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ 

សហើយកន ុងករែីភាគសរចើៃគឺសសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទជាំនញ 

ៃិងសសវាកមមសុខភាព្ណដ្េពាក់ព្័ៃធ សផ្សងសទៀរ។ 

ការន្ងទបំៅកន្នែងន្ងទពំីគិលានុរាឋ កជំនញ (Skilled nursing facility,SNF)៖ 

ការណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ ៃិងសសវាកមមសាដ រៃីរិសមបទណដ្េផ្ដេ់ជូៃជាបៃតបនទ ប់ 

ៃិងជារបចាាំនងៃសៅកណៃៃងណងទាំព្ីគិលាៃុបោឋ កជាំនញ។ 

ឧទហរែ៍នៃការណងទាំសៅកណៃៃងណងទាំពី្គិលាៃុបោឋ កជាំនញរមួបញ្ច េូការព្ាាេរងកាយ 

ឬការចាក់បញ្ច េូសារធារុរវតាមសរនស (intravenous, IV) ណដ្េគិលាៃុបោឋ ក 

ឬសវជជបែឌ ិរណដ្េាៃចុេះបញ្ជ ីអាចផ្ដេ់ជូៃ។ 

អ្នកឯកបទស៖ អ្នកផ្តេ់សសវាណដ្េផ្តេ់ការណងទាំសុខភាព្សរមាប់ជាំងឺជាក់លាក់ 

ឬណផ្នកណាមួយនៃរងកាយ។ 

ទីភាន ក់្ររែឋថ្នគបប្មាង Medicaid៖ សូមសមើេណផ្នក “ការយិាេ័យរបរិបរត ិនៃសសវាសុខភាព្ 

ៃិងមៃុសសសា្សត  Rhode Island” (Rhode Island Executive Office of Health and Human 

Services)។  

ការពោាលជាជំហានៗ៖ 

 វធិាៃនៃការធានរ៉ា ប់រងណដ្េររមូវឱយអ្នកសាកេបងសរបើឱសងសផ្សងសទៀរជាមុៃសិៃ 

មុៃសព្េណដ្េសយើងខុ្ាំធានរ៉ា ប់រងសេើឱសងណដ្េអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ។ 

ប្ាក់ចំ្បណូលរន្នែមពីរររសនត ិសុែសងាម (Supplemental Security Income,SSI)៖ 
អ្រថរបសយាជៃ៍របចាាំណខណដ្េបង់រាក់សោយរបបសៃត ិសុខសងគមឱយមៃុសសណដ្េមាៃរាក់ចាំែូេ 

ឬធ្ៃធាៃរិចរួចណដ្េមាៃពិ្ការភាព្ ពិ្ការណននក ឬអាយុយា៉ោ ងរិច 65 ឆ្ន ាំ។ អ្រថរបសយាជៃ៍ 

SSI មិៃដូ្ចាន សៅៃឹងអ្រថរបសយាជៃ៍នៃរបបសៃត ិសុខសងគមសទ។ 

ការន្ងទនំ្ែលប្តវូការជារនា ន់៖ ការណងទាំណដ្េអ្នកទទួេាៃសៅសព្េមាៃជាំងឺ របួស ឬអាការ

ណដ្េមិៃណមៃជាការសស្ងាគ េះបនទ ៃ់ ប៉ោុណៃត ររវូការការណងទាំភាៃ មៗ។ 

អ្នកអាចទទួេាៃការណងទាំណដ្េររវូការជាបនទ ៃ់ពី្អ្នកផ្ដេ់សសវាសរៅបណាដ ញ 

សៅសព្េអ្នកផ្ដេ់សសវាកន ុងបណាដ ញមិៃអាចផ្ដេ់សសវាកមមាៃ ឬអ្នកមិៃអាចសៅរកពួ្កសគាៃ។ 

  



សសៀវសៅណែនាំសមាជិកគសរមាង Neighborhood INTEGRITY  ជាំពូ្កទី 12៖ ៃិយមៃ័យនៃពាកយសាំខាៃ់ៗ 

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

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

សប្មារ់ព័ត៌មានរន្នែម សូមចូេសមើេសគហទាំព័្រ www.nhpri.org/INTEGRITY។ H9567_EOC2022 ាៃអ្ៃុម័រ 9/1/2021 253 ? 
 

បសវាកមមសប្មារ់សមាជិកថ្នគបប្មាង Neighborhood INTEGRITY 

វាយបញ្ច េូ   ព័្រ៌មាៃេមអិរ 

បៅទូរសពាម
កបលែ 

6896-812-844-1  

ការសៅទូរសព្ទមកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។ ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង  8 
យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 
នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍  

សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ ៃិងនងៃឈប់សរមាក 
សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 
សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។ 

សសវាកមមសរមាប់សមាជិកក៏មាៃសសវាកមមអ្នកបកណរបភាសាផ្លទ េ់មារ់សោយ
ឥរគិរនងៃសរមាប់អ្នកណដ្េមិៃសចេះភាសាអ្ង់សគៃសផ្ងណដ្រ។ 

TTY 711 

សេខសៃេះររមូវឱយមាៃឧបករែ៍ទូរសព្ទពិ្សសស 
ៃិងសរបើសរមាប់មៃុសសណដ្េមាៃបញ្ជា ព្ិាកកន ុង
ការសាត ប់ឬការៃិយាយណរប៉ោុសណាណ េះ។  

ការសៅទូរសព្ទមកសេខសៃេះគឺឥរគិរនងៃ។  

ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង  8 រព្ឹក ដ្េ់សមា៉ោ ង  8 យប់ ព្ីនងៃចៃទដ្េ់នងៃសុរក ៃិងព្ីសមា៉ោ ង  8 
រព្ឹកដ្េ់សមា៉ោ ង  12 នងៃររង់សៅនងៃសៅរ៍។ សៅរសសៀេនងៃសៅរ៍ នងៃអាទិរយ 
ៃិងនងៃឈប់សរមាក សលាកអ្នកអាចសផ្ញើសារមកកាៃ់សយើងខុ្ាំាៃ។ 
សយើងខុ្ាំៃឹងសៅទូរសព្ទសៅអ្នកវញិសៅនងៃសធ្វ ើការបនទ ប់។  

សរបសរ Neighborhood Health Plan of Rhode Island  

910 Douglas Pike  

Smithfield, RI 02917 

បគហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY 
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	តើខ្ញុំមានរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍?
	តើខ្ញុំអាចទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃករណីរបស់ខ្ញុំបានទេ?
	តើអ្នកផ្ដល់សេវារបស់ខ្ញុំអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្ញុំដល់អ្នកបានទេ?
	តើយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកដោយរបៀបណា?
	តើខ្ញុំនឹងទទួលបានដំណឹងអំពីការសម្រេចលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ “ស្ដង់ដារ” នៅពេលណា?
	តើខ្ញុំនឹងទទួលបានដំណឹងអំពីការសម្រេចលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ “រហ័ស” នៅពេលណា?
	តើអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំបន្តមានក្នុងអំឡុងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 ដែរទេ?

	E4. បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 សម្រាប់សេវាកម្ម សម្ភារ និងឱសថ (មិនមែនឱសថក្នុងផ្នែក D)
	ប្រសិនបើគម្រោងនេះឆ្លើយបដិសេធថា “ទេ” នៅកម្រិតទី 1 តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត?
	តើអ្វីទៅជាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2?
	បញ្ហារបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្ម ឬសម្ភារនៃនៃគម្រោង Medicaid។ តើខ្ញុំអាចដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដោយរបៀបណា?
	តើខ្ញុំដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 របៀបណា? សវនាការយុត្តិធម៌ប្រចាំរដ្ឋនៃការិយាល័យ EOHHS?
	តើខ្ញុំដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដោយរបៀបណា? ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញខាងក្រៅ RI?
	បញ្ហារបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្ម ឬសម្ភារនៃគម្រោង Medicare។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2?
	ចុះបើសេវាកម្ម ឬសម្ភាររបស់ខ្ញុំអាចមានការធានារ៉ាប់រងពីគម្រោង Medicare និង Medicaid វិញ?
	តើអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំបន្តមានក្នុងអំឡុងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដែរទេ?
	តើខ្ញុំនឹងដឹងអំពីការសម្រេចនេះនៅពេលណា?
	ចុះបើការិយាល័យសវនាការយុត្តិធម៌ប្រចាំរដ្ឋនៃការិយាល័យ EOHHS និង/ឬស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឡើងវិញខាងក្រៅ RI និងអង្គភាពត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឯករាជ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ហើយធ្វើការសម្រេចខុសៗគ្នា?
	ប្រសិនបើការសម្រេចនេះគឺ “ទេ” ចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំមួយផ្នែក ឬទាំងអស់ តើខ្ញុំអាចដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ផ្សេងទៀតបានទេ?

	E5. បញ្ហាអំពីការបង់ប្រាក់
	តើខ្ញុំអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្ម ឬសម្ភារដែលខ្ញុំបានបង់ប្រាក់រួច មកខ្ញុំវិញបានទេ?
	ចុះបើយើងខ្ញុំឆ្លើយថាយើងខ្ញុំនឹងមិនបង់ប្រាក់ទេនោះ?


	F. ឱសថក្នុងផ្នែក D
	F1. អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានឱសថក្នុងផ្នែក D ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងខ្ញុំបង់ប្រាក់ថ្លៃឱសថក្នុងផ្នែក D ជូនអ្នកវិញ
	តើខ្ញុំអាចស្នើសុំឱ្យមានការសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង ឬដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍អំពីឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាក្នុងផ្នែក D បានទេ?

	F2. ករណីលើកលែង
	F3. ចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវដឹងអំពីការស្នើសុំឱ្យមានករណីលើកលែង
	វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវតែប្រាប់យើងខ្ញុំនូវមូលហេតុតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រ។
	យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយ យល់ព្រម ឬបដិសេធថា ទេ ចំពោះសំណើសុំផ្ដល់ករណីលើកលែងរបស់អ្នក

	F4. របៀបស្នើសុំឱ្យមានការសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងអំពីឱសថក្នុងផ្នែក D ឬការបើកប្រាក់ថ្លៃឱសថក្នុងផ្នែក D រួមទាំងករណីលើកលែង
	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
	ប្រសិនបើសុខភាពរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានករណីលើកលែង សូមស្នើសុំយើងខ្ញុំឱ្យមាន “ការសម្រេចរហ័សលើការធានារ៉ាប់រង”
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “ការសម្រេចរហ័សលើការធានារ៉ាប់រង”
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “ការសម្រេចស្ដង់ដារលើការធានារ៉ាប់រង” អំពីឱសថដែលអ្នកមិនទាន់បានទទួល
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “ការសម្រេចស្ដង់ដារលើការធានារ៉ាប់រង” អំពីឱសថដែលអ្នកបានទិញរួចហើយ

	F5. បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 សម្រាប់ឱសថក្នុងផ្នែក D
	ប្រសិនបើសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវការចាំបាច់ សូមស្នើសុំ “បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រហ័ស”
	គម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក រួចផ្ដល់ការសម្រេចរបស់យើងខ្ញុំដល់អ្នក
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រហ័ស”
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ស្ដង់ដារ”
	ប្រសិនបើយើងខ្ញុំប្រើកាលបរិច្ឆេទកំណត់ស្តង់ដារ យើងខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នកក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំទទួលបានបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក ឬឆាប់រហ័សជាងនេះ ប្រសិនបើសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវការចាំបាច់ លើកលែងតែប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំយើងខ្ញុំឱ្យបង់ប្រាក់...

	F6.បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 សម្រាប់ឱសថក្នុងផ្នែក D
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រហ័ស” នៅកម្រិតទី 2
	កាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ “បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ស្ដង់ដារ” នៅកម្រិតទី 2
	ចុះបើអង្គភាពត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឯករាជ្យឆ្លើយថា ទេ ចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 របស់អ្នក?


	G. ការស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយូរជាងមុន
	G1. ការស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិក្នុងគម្រោង Medicare របស់អ្នក
	G2. បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 ដើម្បីប្ដូរកាលបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នក
	ហៅទូរសព្ទភ្លាមៗ!
	អ្វីទៅជាស្ថាប័នកែលម្អគុណភាព? (Quality Improvement Organization)
	ស្នើសុំឱ្យមាន “ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរហ័ស”
	តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរហ័ស?
	ចុះបើចម្លើយគឺ យល់ព្រម?
	ចុះបើចម្លើយគឺការបដិសេធថា ទេ?

	G3. បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដើម្បីប្ដូរកាលបរិច្ឆេទ ចេញពីមន្ទីរ ពេទ្យរបស់អ្នក
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចម្លើយគឺ យល់ព្រម?
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើចម្លើយគឺការបដិសេធថា ទេ?

	G4. មានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកខកកាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍
	បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 1 ដើម្បីប្ដូរកាលបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នក
	បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 2 ដើម្បីប្ដូរកាលបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នក


	H. អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ ការថែទាំពីគិលានុបដ្ឋាកជំនាញ ឬសេវាកម្មនៅកន្លែងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកជំងឺមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ទូលំទូលាយ (CORF) បញ្ចប់ឆាប់រហ័សពេក
	H1. យើងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកជាមុន នៅពេលការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់
	H2. បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 ដើម្បីបន្តការថែទាំរបស់អ្នក
	អ្វីទៅជាស្ថាប័នកែលម្អគុណភាព (Quality Improvement Organization)?
	តើអ្នកគួរតែស្នើសុំអ្វី?
	តើកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់អ្នកសម្រាប់ទាក់ទងទៅស្ថាប័ននេះផុតនៅពេលណា?
	តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរបស់ស្ថាប័នកែលម្អគុណភាព (Quality Improvement Organization)?
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្ដល់ចម្លើយថា យល់ព្រម?
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្ដល់ចម្លើយថា ទេ?

	H3.បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 2 ដើម្បីបន្តការថែទាំរបស់អ្នក
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្ដល់ចម្លើយថាយល់ព្រម?
	តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្ដល់ចម្លើយថា ទេ?

	H4.អ្វីដែលកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកខកកាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កម្រិតទី 1 របស់អ្នក
	បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 1 ដើម្បីបន្តការថែទាំរបស់អ្នកឱ្យបានយូរជាងមុន
	បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំនួសកម្រិតទី 2 ដើម្បីបន្តការថែទាំរបស់អ្នកឱ្យបានយូរជាងមុន


	I. ការបន្តបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកហួសពីកម្រិតទី 2
	I1. ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់សេវាកម្ម និងសម្ភារក្នុងគម្រោង Medicare
	I2. ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់សេវាកម្ម និងសម្ភារក្នុងគម្រោង Medicaid

	J. របៀបដាក់បណ្ដឹងតវ៉ា
	J1. ប្រភេទបញ្ហាដែលគួរធ្វើការតវ៉ា
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីគុណភាព
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីឯកជនភាព
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីសេវាបម្រើអតិថិជនមិនល្អ
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពចូលប្រើសេវា
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីរយៈពេលរង់ចាំ
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីអនាម័យ
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពប្រើភាសា
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងពីយើងខ្ញុំ
	បណ្ដឹងតវ៉ាអំពីបន្ទាត់ពេលវេលានៃសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង ឬបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍
	តើបណ្ដឹងតវ៉ាមានប្រភេទខុសៗគ្នាឬអត់?

	J2.បណ្ដឹងតវ៉ាផ្ទៃក្នុង
	J3. បណ្ដឹងតវ៉ាខាងក្រៅ
	អ្នកអាចប្រាប់គម្រោង Medicare អំពីបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អ្នកបាន
	អ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាទៅការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ (Office for Civil Rights)
	អ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នកែលម្អគុណភាព Quality Improvement Organization


	A. ពេលដែលអ្នកអាចបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកក្នុងគម្រោង Medicare-Medicaid របស់យើងខ្ញុំ
	B. របៀបបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកក្នុងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ
	C. របៀបទទួលបានសេវាកម្មនៃគម្រោង Medicare និង Medicaid ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
	C1.របៀបទទួលបានសេវាកម្មនៃគម្រោង Medicare
	C2.របៀបទទួលបានសេវាកម្មនៃគម្រោង Medicaid របស់អ្នក

	D. បន្តទទួលបានឱសថ និងសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំរហូតដល់សមាជិកភាពរបស់អ្នកបញ្ចប់
	E. ស្ថានភាពផ្សេងទៀត នៅពេលសមាជិកភាពរបស់អ្នកបញ្ចប់
	F. វិធានប្រឆាំងនឹងការស្នើសុំឱ្យអ្នកដកខ្លួនចេញពីគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំដោយសារមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពណាមួយ
	G. សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការដាក់បណ្ដឹងតវ៉ា ប្រសិនបើយើងខ្ញុំបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកក្នុងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ
	H. របៀបទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបញ្ចប់សមាជិកភាពក្នុងគម្រោងរបស់អ្នក
	A. ការជូនដំណឹងអំពីច្បាប់
	B. ការជូនដំណឹងអំពីការមិនរើសអើង
	C. ការជូនដំណឹងអំពីគម្រោង Medicare ក្នុងនាមជាអ្នកសងប្រាក់ទីពីរ
	ជំពូកទី 12៖ និយមន័យនៃពាក្យសំខាន់ៗ
	សកម្មភាពក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ៖ សកម្មភាពដែលមនុស្សធ្វើនៅថ្ងៃធម្មតាៗដូចជា ការទទួលទាន ការប្រើបន្ទប់ទឹក ការស្លៀកពាក់ ការងូតទឹក ឬការដុសធ្មេញជាដើម។
	បង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងពេលរង់ចាំការសម្រេច៖ អ្នកអាចបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងរង់ចាំការសម្រេចអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬសវនាការយុត្តិធម៌។ ការបន្តធានារ៉ាប់រងនេះត្រូវបានហៅថា “បង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងពេលរង់ចាំការសម្រេច”។
	មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់៖ កន្លែងដែលផ្ដល់ការវះកាត់សម្រាប់អ្នកជំងឺមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដល់អ្នកជំងឺដែលមិនត្រូវការការថែទាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកដែលមិនរំពឹងថាត្រូវការការថែទាំលើសពី 24 ម៉ោង។
	បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍៖ វិធីដែលអ្នកអាចតតាំងនឹងសកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកំហុស។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រងដោយដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍។ ជំពូកទី 9 ផ្នែក D ពន្យល់ពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ រួមទាំងរបៀបដាក់បណ្ដឹង...
	ការវាយតម្លៃ៖ ការត្រួតពិនិត្យលើប្រវត្តិថែទាំសុខភាព និងអាការបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជំងឺ។ ការត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើង ដើម្បីដឹងពីសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ និងរបៀបដែលសុខភាពអាចនឹងប្រែប្រួលនាពេលអនាគត។
	ឱសថមានម៉ាកយីហោ៖ ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលផលិត និងលក់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលបានផលិតឱសថនោះដំបូងគេ។ ឱសថមានម៉ាកយីហោមានសារធាតុផ្សំសកម្មដូចទៅនឹងឱសថទូទៅក្នុងប្រភេទនេះដែរ។ ឱសថទូទៅត្រូវបានផលិត និងលក់ដោយក្រុមហ៊ុនឱសថផ្សេងទៀត។
	អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែទាំ៖ បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយអ្នក ជាមួយគម្រោងសុខភាព និងជាមួយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។
	គម្រោងថែទាំ៖ គម្រោងសម្រាប់សេវាកម្មសុខភាពណាដែលអ្នកនឹងទទួលបាន និងរបៀបដែលអ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មទាំងនោះ។
	ក្រុមការងារផ្នែកថែទាំ៖ ក្រុមការងារផ្នែកថែទាំអាចរាប់បញ្ចូលទាំងវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាក អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ឬអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពផ្សេងទៀតដែលរង់ចាំជួយអ្នកឱ្យទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។ ក្រុមការងារផ្នែកថែទាំរបស់អ្នកក៏នឹងជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំគម្រោងថែទ...
	មជ្ឈំមណ្ឌលសេវាកម្មនៃគម្រោង (Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)៖ ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលទទួលបន្ទុកលើលើគម្រោង Medicare។ ជំពូកទី 2 ផ្នែក G ពន្យល់ពីរបៀបទាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌល CMS។
	បណ្ដឹងតវ៉ា៖ អំណះអំណាងផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានបញ្ហា ឬក្ដីបារម្ភអំពីសេវាកម្ម ឬការថែទាំដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។ អំណះអំណាងនេះរួមបញ្ចូលទាំងក្ដីបារម្ភអំពីគុណភាពនៃការថែទាំរបស់អ្នក អ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងបណ្ដាញ ឬឱសថស្ថានក្នុងបណ្ដាញរបស់យើងខ...
	កន្លែងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកជំងឺមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ទូលំទូលាយ (Comprehensive outpatient rehabilitation facility,CORF)៖កន្លែងដែលផ្ដល់សេវាកម្មស្ដារនីតិសម្បទាជាចម្បង បន្ទាប់ពីមានជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ ឬការវះកាត់កម្រិតធ្ងន់។ កន្លែងនេះផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗជ...
	ការសម្រេចលើការធានារ៉ាប់រង៖ ការសម្រេចអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រង។ ការសម្រេចនេះរួមបញ្ចូលទាំងការសម្រេចអំពីឱសថ និងសេវាកម្មដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងខ្ញុំនឹងបង់សម្រាប់ថ្លៃសេវាកម្មសុខភាពរបស់អ្នកផងដែរ។ ជំពូកទី 9 ផ្នែក D ...
	ឱសថដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង៖ ពាក្យដែលយើងខ្ញុំប្រើដើម្បីសំដៅលើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាទាំងអស់ដែលគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រង។
	សេវាកម្មដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង៖ ពាក្យជាទូទៅដែលយើងខ្ញុំប្រើដើម្បីសំដៅលើការថែទាំសុខភាពទាំងអស់ សេវាកម្មនិងជំនួយរយៈពេលវែង (long-term services and supports,LTSS) គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ ឱសថដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជា និងឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា បរិក្ខារ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលគម្រោ...
	ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពផ្នែកវប្បធម៌៖ ការបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ការណែនាំបន្ថែមសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំ ដោយជួយពួកគេឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសាវតារ តម្លៃ និងជំនឿរបស់អ្នក ដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្មឱ្យត្រូវតាមតម្រូវការសង្គម វប្បធម...
	ការលុបឈ្មោះចេញ៖ ដំណើរការនៃការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ។ ការលុបឈ្មោះចេញអាចមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត (ជម្រើសរបស់អ្នកផ្ទាល់) ឬ មិនស្ម័គ្រចិត្ត (មិនមែនជាជម្រើសរបស់អ្នកផ្ទាល់)។
	ថ្នាក់នៃឱសថ៖ ក្រុមឱសថនៅក្នុងបញ្ជីឱសថរបស់យើងខ្ញុំ។ ឱសថដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជា (over-the-counter,OTC) ឱសថមានម៉ាកយីហោ ឬឱសថទូទៅគឺជាឧទាហរណ៍អំពីថ្នាក់នៃឱសថ។ រាល់ ឱសថនៅក្នុងបញ្ជីឱសថគឺស្ថិតក្នុងថ្នាក់ណាមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ទាំង 3។
	បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្តដែលប្រើបានយូរ (Durable medical equipment,DME)៖ សម្ភារមួយចំនួនដែលវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបញ្ជាទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកផ្ទាល់។ ឧទាហរណ៍នៃសម្ភារទាំងនេះរួមមាន រទេះរុញ ឈើច្រត់ ប្រព័ន្ធពូកប្រើប្រាស់ថាមពល គ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រា...
	ការសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺសំដៅលើពេលដែលអ្នក ឬបុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានចំណេះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាព និងឱសថ ជឿជាក់ថា អ្នកមានរោគសញ្ញាសុខភាពដែលត្រូវការជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រភ្លាមៗ ដើម្បីបញ្ចៀសការស្លាប់ ការបាត់បង់អវយវៈ ឬការបាត់បង់មុ...
	ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ សេវាកម្មដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដែលផ្ដល់ជូនដោយអ្នកផ្ដល់សេវាដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលនៅពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។
	ករណីលើកលែង៖ ការអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើឱសថដែលជាធម្មតាមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើឱសថនោះដោយមិនចាំបាច់អនុវត្តតាមវិធាន និងដែនកំណត់ជាក់លាក់។
	ជំនួយបន្ថែម៖ កម្មវិធីនៃគម្រោង Medicare ដែលជួយមនុស្សមានប្រាក់ចំណូល និងធនធានតិចតួចក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាក្នុងផ្នែក D នៃ Medicare ដូចជាបុព្វលាភរ៉ាប់រង ប្រាក់ដែលត្រូវកាត់កង ឬការបង់ប្រាក់រួមគ្នាជាដើម។ គេអាចហៅថា “ជំនួយបន្ថែមបានម្យ៉ាងទៀត...
	សវនាការយុត្តិធម៌៖ ឱកាសក្នុងការប្រាប់ពីបញ្ហារបស់អ្នកនៅតុលាការ ឬការិយាល័យសវនាការយុត្តិធម៌ប្រចាំរដ្ឋ (State Fair Hearing Office) និងបង្ហាញថាការសម្រេចរបស់យើងខ្ញុំគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ។
	ឱសថទូទៅ៖ ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ដើម្បីប្រើជំនួសឱសថមានម៉ាកយីហោ។ ឱសថទូទៅមានសារធាតុផ្សំសកម្មដូចទៅនឹងឱសថមានម៉ាកយីហោដែរ។ ជាធម្មតាវាមានតម្លៃថោកជាង និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អដូចឱសថមានម៉ាកយីហោដែរ។
	បណ្ដឹងសារទុក្ខ៖ បណ្ដឹងតវ៉ាដែលអ្នកដាក់អំពីយើងខ្ញុំ ឬឱសថស្ថាន ឬអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងបណ្ដាញណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ។ បណ្ដឹងនេះរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដឹងតវ៉ាអំពីគុណភាពនៃការថែទាំផងដែរ។
	គម្រោងសុខភាព៖ ស្ថាប័នដែលរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ ឱសថស្ថាន អ្នកផ្ដល់សេវាសម្រាប់សេវាកម្មរយៈពេលវែង និងអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងទៀត។ ស្ថាប័ននេះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែទាំផងដែរ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្ដល់សេវា និងសេវាកម្មទាំងអស់របស់អ្នក។ ពួកគេ...
	ជំនួយការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ៖ បុគ្គលដែលផ្ដល់សេវាកម្មនានាដោយមិនចាំបាច់មានជំនាញដូចគិលានុបដ្ឋាក ឬអ្នកព្យាបាលមានអាជ្ញាបណ្ណ ដូចជាជួយថែទាំលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (ងូតទឹក ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹក ស្លៀកពាក់ ឬអនុវត្តលំហាត់ប្រាណតាមវេជ្ជបញ្ជាជាដើម)។ ជំនួយការថែទាំសុខភាពតាមផ្...
	សង្គហដ្ឋាន៖ កម្មវិធីផ្ដល់ការថែទាំ និងជំនួយសម្រាប់ជួយមនុស្សដែលមានបុរេវិនិច្ឆ័យជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ ឱ្យរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព។ បុរេវិនិច្ឆ័យជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយមានន័យថា បុគ្គលម្នាក់មានជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ និងរំពឹងថាអាចរស់បានយ៉ាងយូរប្រាំមួយខែទៀត។
	ការទូទាត់វិក្កយបត្រមិនត្រឹមត្រូវ/មិនសមស្រប៖ ស្ថានភាពដែលអ្នកផ្ដល់សេវា (ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិត ឬមន្ទីរពេទ្យ) ទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្មលើសពីចំនួននៃការរួមចំណែកថ្លៃចំណាយលើគម្រោងនេះពីអ្នក។ សូមបង្ហាញបណ្ណសម្គាល់សមាជិកនៃគម្រោង Neighborhood INTEGRITY របស់អ្នក នៅពេលអ្នកទទួលស...
	អ្នកជំងឺសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៖ ពាក្យសម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានទទួលឱ្យចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាផ្លូវការ ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រជំនាញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានទទួលឱ្យចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាផ្លូវការនោះទេ គេនៅតែអាចចាត់ទុកអ្នកជ...
	បញ្ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង (បញ្ជីឱសថ) ៖ បញ្ជីឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលគម្រោងនេះមានការធានារ៉ាប់រង។ គម្រោងនេះជ្រើសរើសឱសថនៅក្នុងបញ្ជីនេះ ដោយមានជំនួយពីវេជ្ជបណ្ឌិត និងឱសថការី។ បញ្ជីឱសថនេះប្រាប់អ្នក ថាតើមានវិធានណាមួយដែលអ្នកត្រូវអនុវត្ត ដើម្បីទទួលបានឱសថរបស់អ្នក...
	សេវាកម្ម និងជំនួយរយៈពេលវែង (Long-term services and supports,LTSS)៖ សេវាកម្ម និងជំនួយរយៈពេលវែងគឺជាសេវាកម្មដែលជួយកែលម្អលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្ររយៈពេលវែង។ ភាគច្រើននៃសេវាកម្មទាំងនេះជួយឱ្យអ្នកអាចសម្រាកនៅផ្ទះរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ទៅមណ្ឌលថែទាំ ឬមន្ទីរ...
	ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាប (Low-income Subsidy,LIS)៖ សូមយោងទៅកាន់ផ្នែក “ជំនួយបន្ថែម”។
	Medicaid (ឬជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ)៖ កម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងរដ្ឋដែលជួយមនុស្សមានប្រាក់ចំណូល និងធនធានតិចតួចក្នុងការបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្ម និងជំនួយរយៈពេលវែង (long-term services and supports,LTSS) និងចំណាយថ្លៃព្យាបាលសុខភាព។
	ចាំបាច់តាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ផ្នែកនេះរៀបរាប់អំពីសេវាកម្ម គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ ឬឱសថដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបញ្ចៀស ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬព្យាបាលអាការតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រ ឬដើម្បីរក្សាស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ វារាប់បញ្ចូលទាំងការថែទាំដែលជួយអ្នកមិនឱ្យចូលមន្ទី...
	Medicare ៖កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុយ៉ាងតិច 65 ឆ្នាំ មនុស្សមួយចំនួនដែលមានអាយុក្រោម 65 ឆ្នាំដែលមានពិការភាពជាក់លាក់ និងមនុស្សដែលមានជំងឺតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយ (ជាទូទៅ អ្នកដែលខ្សោយតម្រងនោមអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រូវការលាងឈាម ឬប្...
	គម្រោង Medicare Advantage ៖ កម្មវិធីនៃគម្រោង Medicare ឬអាចហៅថា “Medicare Part C” ឬ “គម្រោង MA” ដែលផ្ដល់ជូនគម្រោងនានាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជន។ គម្រោង Medicare បង់ប្រាក់ឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ដើម្បីធានារ៉ាប់រងលើអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងគម្រោង Medicare របស់អ្នក។
	សេវាកម្មដែលធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោង Medicare៖ សេវាកម្មដែលធានារ៉ាប់រងដោយ Medicare Part A និង Part B ។ គម្រោងសុខភាពរបស់ Medicare រួមទាំងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ ត្រូវតែធានារ៉ាប់រងលើសេវាកម្មទាំងអស់ដែលធានារ៉ាប់រងដោយ Medicare Part A និង Part B។
	អ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Medicare-Medicaid៖ បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីគម្រោង Medicare និង Medicaid ។ គេអាចហៅអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Medicare-Medicaid បានម្យ៉ាងទៀតថា “បុគ្គលមានសិទ្ធិទទួលបានទ្វេគម្រោង”។
	Medicare Part A៖ កម្មវិធីនៃគម្រោង Medicare ដែល ធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលចាំបាច់បំផុតតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រ កន្លែងថែទាំពីគិលានុបដ្ឋាកជំនាញ ការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ និងការថែទាំនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ។
	Medicare Part B ៖ កម្មវិធីនៃគម្រោង Medicare ដែលធានារ៉ាប់រងលើសេវាកម្ម (ដូចជាការធ្វើតេស្តនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ ការវះកាត់ និងជំនួបអ្នកផ្ដល់សេវា) និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ (ដូចជារទេះរុញ និងឧបករណ៍ជំនួយការដើរ) ដែលចាំបាច់តាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ ឬអាការណ...
	Medicare Part C៖ កម្មវិធីនៃគម្រោង Medicare ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង Medicare តាមរយៈគម្រោង Medicare Advantage។
	Medicare Part D ៖ កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជានៃគម្រោង Medicare (យើងខ្ញុំហៅកម្មវិធីនេះដោយខ្លីថា “ផ្នែក D”។) ផ្នែក D  ធានារ៉ាប់រងលើឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់អ្នកជំងឺមិនសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ វ៉ាក់សាំង និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់មួយចំនួន ដែលមិនធានារ៉ាប...
	ឱសថ Medicare Part D៖ ឱសថដែលអាចធានារ៉ាប់រងក្រោម Medicare Part D។ សមាជបានដកប្រភេទឱសថជាក់លាក់ចេញពីការធានារ៉ាប់រងក្នុងផ្នែក D។ គម្រោង Medicaid អាចធានារ៉ាប់រងលើឱសថទាំងនេះមួយចំនួន។
	សមាជិក(សមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ ឬសមាជិកនៃគម្រោង)៖ បុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងគម្រោង Medicare និង Medicaid ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដែលមានការធានារ៉ាប់រង បុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ និងបុគ្គលដែលទទួលបានការបញ្ជាក់អំពីក...
	សៀវភៅណែនាំសមាជិក និងព័ត៌មានអំពីការបញ្ចេញព័ត៌មាន៖ ឯកសារនេះ រួមជាមួយទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះរបស់អ្នក និងឯកសារភ្ជាប់ ឬសេចក្តីអមភ្ជាប់ផ្សេងទៀត ដែលពន្យល់ពីការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក អ្វីដែលយើងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ សិទ្ធិរបស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើក្នុងនាមជាស...
	សេវាកម្មសម្រាប់សមាជិក៖ ផ្នែកមួយក្នុងគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកអំពីសមាជិកភាព អត្ថប្រយោជន៍ បណ្ដឹងសារទុក្ខ និងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក។ សូមយោងទៅកាន់ជំពូកទី 2 ផ្នែក A ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបទាក់ទងទៅសេវាកម្មសម្រាប់សមាជិក។
	ឱសថស្ថានក្នុងបណ្ដាញ៖ ឱសថស្ថាន (ហាងលក់ឱសថ) ដែលបានយល់ព្រមបើកឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជាឱ្យសមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំហៅពួកគេថា “ឱសថស្ថានក្នុងបណ្ដាញ” ដោយសារពួកគេបានយល់ព្រមសហការជាមួយគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន វេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រ...
	អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបណ្តាញ៖ “អ្នកផ្ដល់សេវា” គឺជាពាក្យទូទៅដែលយើងខ្ញុំប្រើសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាក និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់សេវាកម្ម និងការថែទាំដល់អ្នក។ ពាក្យនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងមន្ទីរពេទ្យ ទីភ្នាក់ងារសុខភាពតាមផ្ទះ គ្លីនិក និងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ឱ្យអ...
	កន្លែង ឬមណ្ឌលថែទាំ៖ កន្លែងដែលផ្ដល់ការថែទាំសម្រាប់មនុស្សដែលមិនអាចទទួលបានការថែទាំនៅផ្ទះ ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ។
	ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងស៊ើបអង្កេត (Ombudsman)៖ ការិយាល័យនៅក្នុងរដ្ឋរបស់អ្នកដែលធ្វើជាអ្នកតស៊ូមតិជំនួសឱ្យអ្នក។ ពួកគេអាចឆ្លើយសំណួរបាន ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា ឬបណ្តឹងតវ៉ា ហើយអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ សេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងស៊ើបអ...
	សេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ស្ថាប័ន៖ គម្រោងនេះបានធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ស្ថាប័ន នៅពេលគម្រោងនេះ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាណាមួយរបស់ខ្លួន ធ្វើការសម្រេចថាតើសេវាកម្មត្រូវបានធានារ៉ាប់រងឬអត់ ឬថាតើអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាកម្មដែលមានធានារ៉ាប់រងចំនួនប៉ុន្មាន។ គេហៅស...
	ឱសថស្ថានក្រៅបណ្ដាញ៖ ឱសថស្ថានដែលមិនបានយល់ព្រមសហការជាមួយគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីសម្របសម្រួល ឬផ្ដល់ឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រងដល់សមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ។ ឱសថភាគច្រើនដែលអ្នកទទួលបានពីឱសថស្ថានក្រៅបណ្ដាញមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំទេ លុះត្រ...
	អ្នកផ្ដល់សេវាក្រៅបណ្ដាញ ឬមណ្ឌលក្រៅបណ្ដាញ៖ អ្នកផ្ដល់សេវា ឬកន្លែងដែលមិនត្រូវបានជួល កាន់កាប់ ឬប្រតិបត្តិការដោយគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ និងមិនចុះកិច្ចសន្យា ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដែលមានការធានារ៉ាប់រងដល់សមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ។ ជំពូកទី 3 ផ្នែក D ពន្យល់ពីអ្នកផ្ដល...
	ឱសថគ្មានវេជ្ជបញ្ជា (Over-the-counter,OTC) ៖ ឱសថគ្មានវេជ្ជបញ្ជាសំដៅលើថ្នាំ ឬឱសថដែលបុគ្គលម្នាក់អាចទិញដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាពីអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព។
	ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសុខភាព (អាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា ព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលត្រូវបានការពារ) (Personal health information/Protected health information, PHI) ៖ ព័ត៌មានអំពីអ្នក និងសុខភាពរបស់អ្នក ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខរបបសន្តិសុខសង្គម ជំនួបជាមួយគ្រូពេទ្យ និងប...
	អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំបឋម (Primary Care Provider, PCP) ៖ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំបឋមរបស់អ្នកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកផ្ដល់សេវាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទៅជួបមុនគេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពភាគច្រើន។
	សិទ្ធិអនុញ្ញាតជាមុន៖ ការអនុញ្ញាតពីគម្រោង Neighborhood INTEGRITY គម្រោង Neighborhood INTEGRITY ដែលអ្នកត្រូវតែទទួលបានជាមុនសិន មុនពេលដែលអ្នកអាចទទួលបានឱសថ ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាក្រៅបណ្ដាញបាន។ គម្រោង Neighborhood INTEGRITY អាចនឹងមិនធានារ...
	សរីរាង្គសិប្បនិម្មិត និងឧបករណ៍តម្រង់គ្រោងឆ្អឹងជើង៖ ទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលបញ្ជាទិញដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ សម្ភារដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងរួមមានជាអាទិ ដៃ ខ្នង និងប្រដាប់អបបំពង់ក អវយវៈសិប្បនិម្មិត ភ្នែកសិប្បនិម្មិ...
	ស្ថាប័នកែលម្អគុណភាព (Quality improvement organization (QIO)៖ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតដែលជួយកែលម្អគុណភាពថែទាំសម្រាប់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងគម្រោង Medicare ។ ពួកគេត្រូវបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើល និងកែលម្អការថែទាំដែលផ...
	ដែនកំណត់នៃបរិមាណ៖ ដែនកំណត់នៃបរិមាណឱសថដែលអ្នកអាចទទួលបាន។ ដែនកំណត់អាចមានសម្រាប់បរិមាណឱសថដែលយើងខ្ញុំធានារ៉ាប់រងក្នុងមួយវេជ្ជបញ្ជា។
	សេវាកម្មស្តារនីតិសម្បទា៖ ការព្យាបាលដែលអ្នកទទួលបាន ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យធូរសះស្បើយពីជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ ឬការវះកាត់កម្រិតធ្ងន់។ សូមយោងទៅកាន់ជំពូកទី 4 ផ្នែក F ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្មស្តារនីតិសម្បទា។
	ការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃសេវាសុខភាព និងមនុស្សសាស្ត្រ Rhode Island (Rhode Island Executive Office of Health and Human Services,EOHHS) ៖ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃគម្រោង Medicaid នៅរដ្ឋ Rhode Island ។ ជំពូកទី 2 ផ្នែក H ពន្យល់...
	តំបន់ផ្ដល់សេវាកម្ម៖ តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលគម្រោងសុខភាពទទួលយកសមាជិក ប្រសិនបើគម្រោងនេះដាក់កំហិតលើសមាជិកភាព ដោយផ្អែកលើកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅ។ ជាទូទៅ សម្រាប់គម្រោងដែលដាក់កំហិតលើអ្នកផ្ដល់សេវា និងមន្ទីរពេទ្យណាមួយដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ វាក៏ជាតំបន់ដែលអ្នកអាចទទួលប...
	កន្លែងថែទាំពីគិលានុបដ្ឋាកជំនាញ (Skilled nursing facility,SNF) ៖ កន្លែងថែទាំពីគិលានុបដ្ឋាកដែលមានបុគ្គលិក និងបរិក្ខារសម្រាប់ផ្ដល់ការថែទាំពីគិលានុបដ្ឋាកជំនាញ ហើយក្នុងករណីភាគច្រើនគឺសេវាកម្មស្ដារនីតិសម្បទាជំនាញ និងសេវាកម្មសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
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