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របេិនម្បើអក្
ន ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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A.ការបដិម្េធមិនទទួេខុេរត្ូវ
ម្នេះគឺជាម្េចក្ដីេម្ងេបអំពីម្េវាេុខភាពនានាន្ដេធានារ៉ោ ប់រងម្ោយ Neighborhood INTEGRITY េរោប់ឆ្នំ 2023។
ម្នេះរាន់ន្ត្ជាម្េចក្តីេម្ងេបន្ត្ប៉ោុម្្ណេះ។ េូមអាន ម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្ េរោប់បញ្្ី់អត្ថរបម្ោជន៍ម្ពញម្េញ។
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 ចប់ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្
និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញំុបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្វ ិញម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទប់។ អនក្ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ
711។ ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ អនក្ក្៏អាចចូេម្របើម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្តាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។
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❖ Neighborhood INTEGRITY (គម្រោង Medicare-Medicaid) គឺជាគម្រោងេុខភាពន្ដេចុេះក្ិចចេនាទំងជាមួយ Medicare និង Rhode Island Medicaid
ម្ដើមបី្ដេ់អត្ថរបម្ោជន៍ថ្នក្មមវ ិធីទំងពីរដេ់អក្
ន ចុេះម្្មេះ។ គម្រោងម្នេះគឺេរោប់ទំងអនក្ន្ដេម្របើធានារ៉ោ ប់រង Medicare និង Medicaid ្ងន្ដរ។
❖ េថិត្ម្រកាម Neighborhood INTEGRITY អនក្អាចទទួេបានម្េវា Medicare និង Rhode Island Medicaid របេ់អនក្ម្ៅក្នុងគម្រោងេុខភាពមួយ។
អនក្រគប់រគងការន្ងទំរបេ់ Neighborhood INTEGRITY នឹងជួយរគប់រគងត្រមូវការន្ងទំេុខភាពរបេ់អនក្។
❖ ម្នេះមិនន្មនជាបញ្្ីម្ពញម្េញម្ទ។ ព័ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ គឺជាម្េចក្តីេម្ងេប ប៉ោុន្នតមិនបានម្រៀបរប់ម្ពញម្េញអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ទំងស្េុងម្នាេះម្ទ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថម េូមទក្់ទងម្ៅកាន់គម្រោង ឬអានម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្។
❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Member Services at 1-844-812-6896
(TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8 am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to
leave a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.
❖ ATENCIÓN: Si usted habla Español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a
los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados,
domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
❖ ATENÇÃO: Se você fala Português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em
1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am a 12 pm no sábado. Nas tardes de sábado, domingos e feriados,
você pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação é gratuita.
❖ េូមយក្ចិត្ទ
ត ុក្ោក្់៖ របេិនម្បើអក្
ន និោយភាសាន្ខមរ ោនម្េវាក្មមជំនួយន្្នក្ភាសាម្ោយមិនគិត្ថ្ងៃេរោប់អក្
ន ។
េូមទូរេពទម្ៅម្េវាេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចប់ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ដេ់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ - េុរក្ ម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ដេ់
12 យប់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ម្ៅម្រៀងរេ់រម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្ អនក្អាចរត្ូវបានម្េនើេុំឱ្យទុក្សារ។
ការម្ៅរបេ់អក្
ន នឹងរត្ូវបានម្គម្ៅរត្ឡប់មក្វ ិញក្នុងថ្ងៃម្ធវើការបនាទប់។ ការទូរេពទគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
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❖ អនក្អាចទទួេបានឯក្សារម្នេះម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃក្ុងទរមង់
ន
ម្្សងៗម្ទៀត្ ដូចជាអក្សរពុមធ
ព ំ អក្សរេរោប់មនុេសពិការន្ននក្ ឬេំម្ឡង។
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-689 ចប់ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង
8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ អនក្ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ 711។ ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
❖ ម្ោក្អនក្អាចម្េនើេុំយក្ឯក្សារម្នេះបាន និងឯក្សារនានាម្ៅម្ពេអនាគត្ជាភាសាន្ដេម្ោក្អនក្ចង់បាន
និង/ឬទរមង់ម្្សងម្ទៀត្តាមរយៈការម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្។ ម្គម្ៅថា "េំម្ណើេុំោនេុពេភាពជាអចិថ្្នតយ៍"។
ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្នឹងបញ្ូច េឯក្សារេំម្ណើេុំោនេុពេភាពជាអចិថ្្នតយ៍របេ់អក្
ន ម្ៅក្នុងក្ំណត្់រតាេោជិក្របេ់អក្
ន
ម្ដើមបីឱ្យអនក្អាចទទួេឯក្សារបានម្ៅម្ពេម្នេះ និងនាម្ពេអនាគត្ក្នុងភាសាន្ដេអនក្ចង់បាន និង/ឬទរមង់ន្ដេអនក្ចង់បាន។ ម្ោក្អនក្អាចបតូរ
ឬេុបការម្េនើេុំជាអចិថ្្នតយ៍របេ់អក្
ន ម្ៅម្ពេ្មួយក្៏បាន តាមរយៈការម្ៅទូរេពទមក្ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្។
អនក្្តេ់ម្េវាម្រៅប្
ត ញ/អនក្ន្ដេាមនចុេះក្ិចចេនា គឺមិនោនកាត្ពវក្ិចក្
ច ុងការពាបាេេោជិ
ន
ក្ Neighborhood INTEGRITY ម្នាេះម្ទ
ម្េើក្ន្េងន្ត្េថិត្ម្ៅក្នុងសាថនការណ៍ោនអាេនន។ េូមម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខម្េវាបម្រមើអត្ិងិជនរបេ់ពួក្ម្យើង
❖
ឬម្មើេម្ៅក្នុងម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្របេ់អនក្ េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថម ន្ដេរប់បញ្ូច េទំងការន្ចក្រ ំន្េក្ការចំ្យ ន្ដេយក្ម្ៅចំ្ច
ចំម្ េះម្េវានានាម្រៅប្
ត ញ។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
B. េំណួរន្ដេន្ត្ងេួរញឹក្ញាប់
ម្ៅខាងម្រកាមម្នេះ គឺជាបញ្្ីតារងេំណួរ-ចម្មៃើយ។
េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ)

ចម្មៃើយ

ម្ត្ើ គម្រោង Medicare-Medicaid

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY គឺជាគម្រោងេុខភាពន្ដេចុេះក្ិចចេនាទំងជាមួយ Medicare និង
Rhode Island Medicaid ម្ដើមបី្ដេ់អត្ថរបម្ោជន៍ថ្នក្មមវ ិធីទំងពីរដេ់អនក្ចុេះម្្មេះ។
គម្រោងម្នេះគឺេរោប់ទំងអនក្ន្ដេម្របើធានារ៉ោ ប់រង Medicare និង Medicaid ្ងន្ដរ។ គម្រោង
Medicare-Medicaid គឺជាគម្រោងមួយន្ដេបម្ងកើត្ម្ោយោនរក្ុមម្វជ្បណិឌ ត្ មនទីរម្ពទយ ឱ្េងសាថន
អនក្្តេ់ម្េវារយៈម្ពេយូរ និងអនក្្តេ់ម្េវានានាម្្សងៗម្ទៀត្។ ម្េើេពីម្នេះ វាោន
នាយក្រគប់រគងការន្ងទំម្ដើមបីជួយម្ោក្អនក្ម្រៀបចំរគប់រគងអនក្្តេ់ម្េវា និងម្េវានានាទំងអេ់
របេ់អក្
ន បាន។ ពួក្ម្គទំងអេ់ម្នាេះម្ធវើការងាររួមាន ម្ដើមបី្ដេ់នូវការន្ងទំពាបាេន្ដេអនក្រត្ូវការ។

គឺ ជាអវី?

ម្ត្ើ អក្
ន រគប់រគងក្រណីរបេ់
Neighborhood INTEGRITY
គឺ ជាអនក្្?

អនក្រគប់រគងក្រណីរបេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY
គឺជាបុគគេចមបងោនក្់េរោប់ឱ្យអនក្ទក្់ទងម្ៅ។ បុគគេរូបម្នេះជួយរគប់រគងអនក្្តេ់ម្េវា
និងម្េវានានារបេ់អក្
ន ទំងអេ់ ម្ហើយធានាឱ្យរបាក្ដថា ម្ោក្អនក្ទទួេបានអវីន្ដេអនក្រត្ូវការ។

ម្ត្ើ ម្េវានានា
និ ងការាំរទរយៈម្ពេយូរគឺ ជាអវី?

ម្េវានានា និងការាំរទរយៈម្ពេយូរ គឺជាជំនួយេរោប់មនុេស
ន្ដេរត្ូវការជំនួយក្នុងការម្ធវើការងាររបចំថ្ងៃ ដូចជាការងូត្ទឹក្ ការម្េៃៀក្ ក្់ ការម្ធវើមូប
ហ និងម្េបថានំ។
ម្េវានានាភាគម្រចើនទំងម្នេះរត្ូវបាន ្តេ់ជូនម្ៅ្ទេះ ឬម្ៅតាមេហគមន៍របេ់អនក្
ប៉ោុន្នតអាច្តេ់ជូនម្ៅតាមមនទីរន្ងទំ ឬមនទីរម្ពទយ្ងន្ដរ។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ)

ចម្មៃើយ

ម្ត្ើ ខំុន
ញ ឹងទទួ េបានអត្ថរបម្ោជន៍
Medicare និ ង Rhode Island
Medicaid ដូចានម្ៅក្នុងគម្រោង
Neighborhood INTEGRITY
ន្ដេខញំុទទួ េបានឥឡូវម្នេះន្ដរឬម្ទ?

ម្ោក្អនក្នឹងទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍របេ់ Medicare និង Rhode Island Medicaid
របេ់អក្
ន ន្ដេបានធានារ៉ោ ប់រងម្ោយផ្ទទេ់ពីគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។
ម្ោក្អនក្នឹងម្ធវើការជាមួយនឹងរក្ុមអនក្ ្តេ់ម្េវា ន្ដេនឹងជួយក្ំណត្់ថាម្ត្ើោនម្េវានានា្ខៃេះ ន្ដេ
បំម្ពញបានេអបំ្ុត្ម្ៅនឹងត្រមូវការរបេ់អក្
ន ។ ម្នេះោនន័យថា ម្េវាមួយចំនួន
ន្ដេឥឡវម្នេះអន
ក្ទទួេអាចនឹងផ្ទៃេ់បូរបាន។
ត
ូ
ម្ោក្អនក្នឹងទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍ម្េទើរន្ត្ទំងអេ់របេ់ Medicare និង Rhode Island Medicaid
របេ់អក្
ន ន្ដេបានធានារ៉ោ ប់រងម្ោយផ្ទទេ់ពីគម្រោង Neighborhood INTEGRITY
ប៉ោុន្នតម្ោក្អនក្អាចទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍មួយចំនួនដូចានម្ៅនឹងអវីន្ដេម្ោក្អនក្ទទួេបានម្ៅម្ពេ
ម្នេះ ខាងម្រៅគម្រោង។
ម្ពេម្ោក្អនក្ចុេះម្្មេះក្នុងគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ម្ោក្អនក្
និងរក្ុមន្ងទំរបេ់អក្
ន នឹងម្ធវើការរួមានម្ដើមបីម្រៀបចំ Individualized Care Plan
(គម្រោងន្ងទំជាេក្េណៈបុគគេ) ម្ដើមបីម្ោេះស្សាយត្រមូវការេុខភាព និងជំនួយរបេ់អក្
ន ។
ម្ៅក្នុងអំឡងម្ពេម្នេះ
ម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្វជ្បណិឌ ត្ និងទទួេ ម្េវានានាបចចុបបននរបេ់អក្
ន រយៈម្ពេ
ុ
180 ថ្ងៃ បនាទប់ពីម្ោក្អនក្បញ្ចប់ការចុេះម្្មេះដំបូង ឬរហូត្ដេ់គម្រោងន្ងទំរបេ់អក្
ន បានបញ្ចប់។
ម្ពេម្ោក្អនក្ចូេរួមក្នុងគម្រោងរបេ់ម្យើងខញំុ របេិនម្បើម្ោក្អនក្ក្ំពុងម្របើឱ្េងោនម្វជ្បញ្ជ
្ របេ់
Medicare ន្្នក្ D ្មួយ ឬឱ្េងន្ដេបានរ៉ោ ប់រងម្ោយ Rhode Island Medicaid ន្ដេគម្រោង
Neighborhood INTEGRITY ជាធមមតាមិនោនធានារ៉ោ ប់រង
ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចទទួេបានការ្គត្់្គង់បម្្
ត េះអាេនន។
ម្យើងនឹងជួយម្ោក្អនក្ឱ្យទទួេបានឱ្េងម្្សងម្ទៀត្ ឬទទួេបានក្រណីម្េើក្ន្េងេរោប់គម្រោង
Neighborhood INTEGRITY ម្ដើមបីធានារ៉ោ ប់រងម្ៅម្េើឱ្េងរបេ់អនក្
របេិនម្បើោនការចំបាច់ខាងម្វជ្សាស្តេត។
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ម្ត្ើ ខំុអា
ញ ចម្ៅជួ បរគូម្ពទយដន្ដេ
ន្ដេខញំុក្ំពុងម្របើឥឡូវម្នេះបានន្ដរឬ
ម្ទ?

ក្រណីន្បបម្នេះោនជាញឹក្ញាប់។ របេិនម្បើអនក្្តេ់ម្េវារបេ់អក្
ន (រប់បញ្ូច េទំងម្វជ្បណិឌ ត្
អនក្ពាបាេ និងឱ្េងសាថននានា) ម្ធវើការជាមួយ Neighborhood INTEGRITY
និងោនចុេះក្ិចចេនាជាមួយនឹងម្យើងខញំុ ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្េវាពួក្ម្គត្ម្ៅម្ទៀត្បាន។

• អនក្្តេ់ម្េវាោនក្ិចរច ពមម្រពៀងជាមួយនឹងម្យើងខញំុ ាឺ “ម្ៅក្នុងប្
ត ញ”។

ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្ម្របើអនក្្តេ់ម្េវាម្ៅក្នុងប្
ត ញរបេ់គម្រោង Neighborhood
INTEGRITY។

• របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាបនាទន់ ការន្ងទំេម្្ងាគេះបនាទន់

ឬម្េវាោង្មម្ៅម្រៅត្ំបន់ ម្ោក្អនក្អាចម្របើអក្
ន ្តេ់ម្េវាម្ៅខាងម្រៅគម្រោងរបេ់
Neighborhood INTEGRITY បាន។

ម្ដើមបីន្េវងរក្ឱ្យដឹងថា ម្វជ្បណិឌ ត្របេ់អនក្ គឺេិត្
ថ ម្ៅក្នុងប្
ត ញរបេ់គម្រោងម្នាេះ
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ឬអានម្េៀវម្ៅបញ្្ីម្្មេះអនក្្តេ់ម្េវា
និងឱ្េងសាថនរបេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY
ម្ៅម្េើម្គហទំព័ររបេ់គម្រោងតាមរយៈអាេយោឋន www.nhpri.org/INTEGRITY។
របេិនម្បើម្ោក្អនក្ជាេោជិក្ងមីក្ុងគម្រោង
ន
Neighborhood INTEGRITY
ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្វជ្បណិឌ ត្ ន្ដេពាបាេម្ោក្អនក្នាម្ពេបចចុបបននម្នេះរយៈម្ពេ 180 ថ្ងៃ
បនាទប់ពីម្ោក្អនក្បានការចុេះម្្មេះជាម្េើក្ដំបូង
ឬរហូត្ដេ់គម្រោងន្ងទំរបេ់អក្
ន ្មួយន្ដេក្ំពុងន្ត្ម្របើនឹងរត្ូវបញ្ចប់។ ចំណុចម្នេះ
ោនរប់បញ្ូច េទំងការជួបអនក្្តេ់ម្េវាខាងម្រៅប្
ត ញ្ងន្ដរ។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
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ម្ត្ើ នឹងោនអវីខៃេះម្ក្ើត្ម្ឡើង
របេិនម្បើខំុរញ ត្ូវការម្េវា
ប៉ោុ ន្នតមិនោននរ្ោនក្់ ម្ៅក្នុងប
្
ដ ញរបេ់គម្រោង Neighborhood
INTEGRITY អាច ្តេ់ម្េវាបាន?

ម្េវានានាភាគម្រចើននឹងរត្ូវ្តេ់ជូនតាមរយៈអនក្្តេ់ម្េវាប្
ត ញរបេ់ម្យើងខញំុ។
របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាន្ដេម្ៅក្នុងប្
ត ញរបេ់ម្យើងខញំុមិនអាច្តេ់ជូនបាន ម្នាេះគម្រោង
Neighborhood INTEGRITY នឹងម្ចញថ្ងៃចំ្យេរោប់អក្
ន ្តេ់ម្េវាខាងម្រៅប្
ត ញ។

ម្ត្ើ គម្រោង Neighborhood
INTEGRITY
ោនម្ៅទីក្ន្នៃង្ខៃេះ?

ត្ំបន់ម្េវាេរោប់គម្រោងម្នេះ គឺម្ៅរដឋ Rhode Island។ ម្ដើមបីចូេរួមក្នុងគម្រោងបាន
ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្រេ់ម្ៅរដឋ Rhode Island។

ម្ត្ើ ខំុរញ ត្ូវបង់ របាក្់របចំន្ខ
(ន្ដេម្គម្ៅថាបុពវោនធានារ៉ោ ប់ រង
្ងន្ដរ) ម្ៅម្រកាមគម្រោង
Neighborhood INTEGRITY
ន្ដរឬម្ទ?

ម្ោក្អនក្នឹងមិនបង់របាក្់បុពវោនរ៉ោ ប់រងរបចំន្ខដេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY
េរោប់ការធានារ៉ោ ប់រងេុខភាពរបេ់អនក្ម្ទ។
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ម្ត្ើ ការអនុ ញ្ជាត្ជាមុន (PA) គឺ ជាអវី?

PA (ការអនុញ្ជាត្ជាមុន) ោនន័យថា ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្ទទួេបានការអនុម័ត្ពីគម្រោង Neighborhood
INTEGRITY មុនម្ពេម្ោក្អនក្អាចទទួេបានម្េវា្មួយជាក្់ោក្់ ឬឱ្េង
ឬម្របើរបាេ់អនក្្តេ់ម្េវាម្រៅប្
ត ញ។ គម្រោង Neighborhood INTEGRITY
អាចនឹងមិនធានារ៉ោ ប់រងម្េើឱ្េង ឬម្េវាក្មមម្ទ របេិនម្បើអនក្មិនទទួេបានេិទអ
ធ នុញ្ជាត្។ ម្ោក្អនក្
មិនចំបាច់ទទួេបានការអនុម័ត្ជាមុនម្ទ របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាបនាទន់ ការន្ងទំេម្្ងាគេះបនាទន់
ឬម្េវាោងត្ំរងម្នាម្មម្ៅម្រៅត្ំបន់។
េូមម្មើេជំពូក្ទី 3 ថ្នម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់បន្នថមអំពី PA។
េូមម្មើេតារងអត្ថរបម្ោជន៍ម្ៅក្នុងន្្នក្ D ថ្នជំពូក្ទី 4 ថ្ន ម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្
ម្ដើមបីន្េវងយេ់ឱ្យដឹងថា ម្េវាក្មម្មួយ ន្ដេត្រមូវឱ្យោន PA។
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ម្ត្ើ ខំុគ
ញ ួ រន្ត្ទក្់ ទងម្ៅកាន់អនក្្
របេិនម្បើខំុោ
ញ នេំណួរ
ឬរត្ូវការជំនួយ? (ត្ម្ៅទំព័របនាទប់ )

របេិនម្បើ ម្ោក្អនក្ោនេំណួរទូ ម្ៅ ឬេំណួរនានាអំ ពីគម្រោង ម្េវានានា ត្ំ បន់ ្តេ់ម្េវា វ ិក្កយបរត្
ឬបណណ េោជិ ក្របេ់ម្យើងខញំុ េូមម្ៅទូ រេពទម្ៅកាន់ ន្្នក្ម្េវាបម្រមើ េោជិ ក្របេ់គម្រោង
Neighborhood INTEGRITY៖
ម្ៅទូ រេពទ
មក្ម្េខ

1-844-812-6896
ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ ចប់ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់
ពីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។
ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញំុបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្
វ ិញម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទប់។
ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ក្៏ោនម្េវាអនក្បក្ន្របភាសាម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃ្ងន្ដរ
េរោប់ម្ោក្អនក្ ន្ដេមិននិោយភាសាអង់ម្គៃេ។

TTY

711
ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជ
ហ ក្នុងការសាតប់ ឬការនិោយ។
អនក្រត្ូវន្ត្ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេ ម្ដើមបីម្ធវើការម្ៅទូរេពទ។
ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ ចប់ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់
ពីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។
ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញំុបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្
វ ិញម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទប់។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
10

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ)

ចម្មៃើយ

ម្ត្ើ ខំុគ
ញ ួ រន្ត្ទក្់ ទងម្ៅកាន់អនក្្
របេិនម្បើខំុោ
ញ នេំណួរ
ឬរត្ូវការជំនួយ? (ត្ពី ទំព័រមុ ន)

របេិនម្បើ ម្ោក្អនក្ោនេំណួរទក្់ ទងម្ៅនឹ ងេុខភាពរបេ់អក្
ន េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់
ន្ខសទូ រេពទេរោប់ ការម្ៅរបឹក្ាម្ោបេ់ន្្នក្ម្មើេន្ងទំ៖
ម្ៅទូ រេពទ
មក្ម្េខ

1-844-617-0563

TTY

711

ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ
7 ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។
ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជ
ហ ក្នុងការសាតប់ ឬការនិោយ។ ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្
ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេៗម្ដើមបីម្ៅវាបាន។
ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ
7 ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។

របេិនម្បើ ម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាេុខភាពន្្នក្ឥរ ិោបទជាបនាទន់ េូមម្ៅទូ រេពទមក្កាន់
ន្ខសទូ រេពទេរោប់ ម្េវាេុខភាពន្្នក្ឥរ ិោបទ៖
ម្ៅទូ រេពទម
ក្ម្េខ

1-401-443-5995

TTY

711

ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ
7 ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ)

ចម្មៃើយ
ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជ
ហ ក្នុងការសាតប់ ឬការនិោយ។ ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្
ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេៗម្ដើមបីម្ៅវាបាន។
ការម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ 24 ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
12

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
C. ទិដភា
ឋ ពទូម្ៅថ្នម្េវាក្មម
តារងខាងម្រកាមម្នេះ គឺជាម្េចក្តីេម្ងេបខៃីអំពីម្េវានានាអវីខៃេះ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ អំពីការចំ្យរបេ់អក្
ន និងវ ិធានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា។
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ
អនក្ចង់ បានម្វជ្បណិ ឌ ត្ោនក្់

ការម្ៅពាបាេម្ៅមនទីរម្ពទយ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ម្ពេោនរបួេ ឬោនជំងឺ
ការម្ៅពិនិត្យេុខភាពដូចជារូបរងកាយ

$0

មម្ធាបាយម្ធវើដំម្ណើរម្ពេម្ៅការ ិោយ

$0

េ័យរគូម្ពទយ
ការន្ងទំរបេ់រគូម្ពទយឯក្ម្ទេ

$0

ការន្ងទំេុខភាព ម្ដើមបីម្ជៀេវាងក្ុំ

$0

ឱ្យអនក្ោនឈឺ ដូចជាចក្់
វា៉ោ ក្់សាង
ំ ជំងឺរគុន ផ្ទតសាយធំ

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការការម្ធវើម្ត្

ការម្ធវើម្ត្េតខាងមនទីរពិម្សាធន៍ ដូចជា

េតខាងម្វជ្សាស្តេត

្មដំម្ណើរការេអ
ការងត្អុិក្សម្រយ៍ ឬការងត្រូបភា

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ពម្្សងម្ទៀត្ ដូចជាការម្េកន CAT
ការម្ធវើម្ត្េដរក្ម្មើេជំងឺ ដូចជាការម្ធវើម្ត្េត
រក្ជំងឺមហារ ីក្
ម្ោក្អនក្រត្ូវការថានំ

ថានំោនេោេធាត្ុ្សំដូចាន

$0 េរោប់ការ្គត្់្ង
គ ់

វាអាចនឹងោនការ

ពាបាេជំងឺ

(ថានំន្ដេាមនោ៉ោ ក្េញ្ជា)

30 ថ្ងៃ។

ក្ំហិត្ម្េើរបម្នទថានំន្ដេបានធានារ៉ោ ប់រង។

ឬសាថនភាពជំងឺរបេ់អក្
ន

េូមម្មើេបញ្្ីឱ្េងន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រង

(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប

(បញ្្ីឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood

នាទប់ )

INTEGRITY េរោប់ព័ត្៌ោន បន្នថម។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

ម្ោក្អនក្រត្ូវការថានំ

គម្រោងម្នេះ្តេ់ជូននូវការ្គត្់្គង់ចំនួនថ្ងៃបន្នថម

ពាបាេជំងឺ

ម្ទៀត្តាមរយៈ

ឬសាថនភាពជំងឺរបេ់អក្
ន

ការបញ្ជ
្ ទិញពីឱ្េងសាថនតាមេំបុរត្

(បនត)

និងម្ៅតាមឱ្េងសាថនេក្់រយមួយចំនួនម្ទៀត្្
ងន្ដរ។
មិនោនការបង់របាក្់រម
ួ េរោប់ការ្គត្់្ង
គ ់ម្ៅថ្ងៃប
ន្នថមម្នាេះម្ទ។
អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
ថានំន្ដេោនោ៉ោ ក្េញ្ជា

$0 េរោប់ការ្គត្់្ង
គ ់

វាអាចនឹងោនការ

30 ថ្ងៃ។

ក្ំហិត្ម្េើរបម្នទថានំន្ដេបានធានារ៉ោ ប់រង។
េូមម្មើេបញ្្ីឱ្េងន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រង
(បញ្្ីឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood
INTEGRITY េរោប់ព័ត្៌ោន បន្នថម។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

ម្ោក្អនក្រត្ូវការថានំ

គម្រោងម្នេះ្តេ់ជូននូវការ្គត្់្គង់ចំនួនថ្ងៃបន្នថម

ពាបាេជំងឺ

ម្ទៀត្តាមរយៈ

ឬសាថនភាពជំងឺរបេ់អក្
ន

ការបញ្ជ
្ ទិញពីឱ្េងសាថនតាមេំបុរត្

(បនត)

និងម្ៅតាមឱ្េងសាថនេក្់រយមួយចំនួនម្ទៀត្្
ងន្ដរ។ មិនោនការបង់របាក្់រម
ួ េរោប់
ការ្គត្់្ង
គ ់ម្ៅថ្ងៃបន្នថមម្នាេះម្ទ។
អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
ថានំន្ដេាមនម្វជ្បញ្ជ
្

$0

វាអាចនឹងោនការ
ក្ំហិត្ម្េើរបម្នទថានំន្ដេបានធានារ៉ោ ប់រង។
េូមម្មើេបញ្្ីឱ្េងន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រង
(បញ្្ីឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood
INTEGRITY េរោប់ព័ត្៌ោន បន្នថម។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការថានំ

ថានំោនម្វជ្បញ្ជ
្ របេ់ក្មមវ ិធី Medicare

ពាបាេជំងឺ

ន្្នក្ B

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ថានំន្្នក្ B រប់បញ្ូច េទំងថានំន្ដេម្វជ្បណិឌ ត្បាន

ឬសាថនភាពជំងឺរបេ់អក្
ន

ឱ្យម្ៅក្នុងការ ិោេ័យរបេ់ពួក្ម្គ
ថានំមហារ ីក្េរោប់ម្េបមួយចំនួន

(បនត)

និងថានំមួយចំនួនម្ទៀត្
ន្ដេរត្ូវម្របើជាមួយនឹងឧបក្រណ៍ម្វជ្សាស្តេតជាក្់
ោក្់មួយចំនួន។
េូមអានម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមអំពីថានំទំងអេ់ម្នេះ។
ការអនុញ្ជាត្ជាមុនការអនុញ្ជាត្ជាមុន
និង/ឬការពាបាេជាជំហានៗអាចនឹងរត្ូវយក្មក្
អនុវត្ត បាន។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការ

ការពាបាេម្ោយម្រាេះថានក្់ការងារ

ការពាបាេ

រងកាយ ឬការនិោយេតី

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ម្យើងធានារ៉ោ ប់រងរហូត្ដេ់ការម្ៅជួប 24 ដង។

$0

ម្េវាបនទប់េម្្ងាគេះបនាទន់នឹងរត្ូវបានរ៉ោ ប់រង្ងន្ដរ

បនាទប់ពីោនស្តេតក្
ូ
ឬម្រាេះថានក្់
ម្ោក្អនក្រត្ូវការការន្ងទំ

ម្េវាបនទប់េម្្ងាគេះបនាទន់

េម្្ងាគេះបនាទន់

របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្របើបនទប់េម្្ងាគេះបនាទន់

(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប

ន្ដេមិនោនម្ៅក្នុងប្
ត ញរបេ់ម្យើងខញំុ។
ការធានារ៉ោ ប់រងោនក្ំណត្់ចំម្

នាទប់ )

េះរបជាជនេហរដឋ

អាម្មរ ិក្ និងម្ៅម្េើន្ដនដីរបេ់ខួនន្ត្ប៉ោ
ៃ
ុម្្ណេះ។
ម្េវារងយនតគិោនេម្្ងាគេះ

$0
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ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការការន្ងទំ

ការន្ងទំពាបាេន្ដេរត្ូវការជាបនាទន់

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ការន្ងទំពាបាេន្ដេរត្ូវការ
ជាបនាទន់នឹងរត្ូវបានរ៉ោ ប់រង្ងន្ដរ

េម្្ងាគេះបនាទន់ (បនត)

របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្របើការន្ងទំពាបាេ
ន្ដេរត្ូវការជាបនាទន់
ន្ដេមិនោនម្ៅក្នុងប្
ត ញរបេ់ម្យើងខញំុ។
ការធានារ៉ោ ប់រងោនក្ំណត្់ចំម្

េះរបជាជនេហរដឋ

អាម្មរ ិក្ និងម្ៅម្េើន្ដនដីរបេ់ខួនន្ត្ប៉ោ
ៃ
ុម្្ណេះ។
ម្ោក្អនក្រត្ូវការការន្ងទំ

ការសានក្់ម្ៅមនទីរម្ពទយ

$0

ការន្ងទំពាបាេរបេ់ម្វជ្បណិឌ ត្

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ពាបាេពីមនទីរម្ពទយ

ឬរគូម្ពទយវេះកាត្់
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

ម្េវាសាតរនីត្ិេមបទ

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ឧបក្រណ៍ម្វជ្សាស្តេតេរោប់ការន្ងទំម្ៅ

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការជំនួយ
ម្ដើ មបីពាបាេឱ្យបានធូរ
ម្េបើយ ឬ
ត្រមូវការអនក្ជំ នាញន្្នក្េុ

្ទេះ

ខភាពពិ ម្េេ

ការន្ងទំមនុេសចេ់ជរន្ដេោនជំនាញ

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ម្ោក្អនក្រត្ូវការការន្ងទំ

ការពិនិត្យន្ននក្

$0

បានោក្់ក្ំណត្់ចំម្

េះការពិនិត្យន្ននក្ជារបចំមួយ

ន្ននក្

(1) ដងម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្នំមតង

(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប

ម្ហើយនិងោនការធានារ៉ោ ប់រងរបចំឆ្នំ

នាទប់ )

េរោប់េោជិក្ ន្ដេោនជំងឺទឹក្ម្នាមន្្អម។
ន្វ ៉ោនតា ឬ ន្េនការ

រន្ននក្

$0

បានោក្់ក្ំណត្់េរោប់ន្ត្ន្វ ៉ោនតាមួយ (1) គូ
(េុ៊ុំ និងន្េន) ម្ៅម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្នំមតង។
ន្វនតាោនក្ញ្ចក្់ន្េននឹងរត្ូវធានារ៉ោ ប់រង
ជាញឹក្ញាប់ ម្ៅម្ពេចំបាច់ខាងម្វជ្សាស្តេត។
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ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)
បានោក្់

ម្ោក្អនក្រត្ូវការការន្ងទំ

ក្ំណត្់េរោប់ន្ត្បនទេះន្េន

ក្់ក្ុងន្នន
ន
ក្មួយ (1)

ន្ននក្ (បនត)

គូ (េុ៊ុំ និងន្េន) ម្ៅម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្នំ មតង
ម្ៅម្ពេចំបាច់ខាងម្វជ្សាស្តេត។

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
ម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាការ
សាដប់ /ជំ នួយការសាតប់

ការម្ធវើម្ត្េតម្េើការសាតប់

$0

ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាដប់

$0

ការធានារ៉ោ ប់រងរប់បញ្ូច េទំងការសាតប់

និងការវាយត្ថ្មៃេរោប់ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាតប់
ត្ូចមួយ (1) ជាម្រៀងរេ់បី (3) ឆ្នំមង
ត ។
ម្ោក្អនក្ោនសាថនភាពជំ

ម្េវានានា

ងឺ រុថ្ំ រ ៉ោ ដូចជាជំងឺទឹក្ម្នាម

ម្ដើមបីជួយរគប់រគងជំងឺរបេ់អនក្

$0

ន្្អម ឬជំ ងឺម្បេះដូ ង (ម្េវាក្
មមម្នេះបនតម្ៅទំព័របនាទប់)
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ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្ោនសាថនភាពជំ

ការ្គត្់្ង
គ ់

ងឺ រុថ្ំ រ ៉ោ

និងម្េវានានាេរោប់ជំងឺទឹក្ម្នាមន្្អម

ដូ ចជាជំ ងឺទឹក្ម្នាមន្្អម
ឬជំងឺម្បេះដូង (បនត)

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

វាអាចនឹងោនការក្ំហិត្ម្េើោ៉ោក្េញ្ជា និង
េហរាេ្េិត្េរោប់ការ្គត្់្ង
គ ់ ន្ដេ
បំម្ពញម្ៅឯឱ្េងសាថន។
េោជិក្អាស្េ័យម្េើថានំអ័ងេុយេីន៖
បានក្ំណត្់រត្ឹមន្ត្មួយរយ (100)
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាត្ិេរក ជាម្រៀងរេ់សាមេិបថ្ងៃ
(30) ថ្ងៃម្ៅម្ពេ

ទទួេបានពីអក្
ន េក្់ឧបក្រណ៍រ ឹងោំជំនួយដេ់អនក្
ជំងឺ (DME)។
បានក្ំណត្់រត្ឹមន្ត្មួយរយ (100)
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាត្ិេរក ជាម្រៀងរេ់ថ្មៃរបាំថ្ងៃ (25)
ថ្ងៃម្ៅម្ពេទទួេបានពីឱ្េងសាថន។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)
េោជិក្ន្ដេមិនអាស្េ័យម្េើថានំអ័ងេុយេីន៖
បានក្ំណត្់រត្ឹមន្ត្មួយរយ (100)
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាត្ិេរក ជាម្រៀងរេ់សាមេិបថ្ងៃ
(90) ថ្ងៃម្ៅម្ពេ

ទទួេបានពីអក្
ន េក្់ឧបក្រណ៍រ ឹងោំជំនួយ
ដេ់អក្
ន ជំងឺ (DME)។
បានក្ំណត្់រត្ឹមន្ត្មួយរយ (100)
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាត្ិេរក ជាម្រៀងរេ់ម្ៅេិបថ្ងៃ (90)
ថ្ងៃម្ៅម្ពេទទួេបានពីឱ្េងសាថន។
ម្ោក្អនក្ោន
បញ្ជ
ហ េុខភាព្ៃូវចិត្ត
ម្ោក្អនក្ោនបញ្ជ
ហ ជាមួយ

ម្េវាេុខភាពឥរ ិោបង និង្ៃូវចិត្ត

$0

ម្េវាពាបាេម្របើរបាេ់សារធាត្ុ

$0

នឹ ងការម្របើរបាេ់សារធាត្ុ

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាេុខ

ការ

ភាព្ៃូវចិ ត្រត យៈម្ពេន្វង

ន្ងទំអក្
ន ជំងឺេរោប់អនក្ន្ដេរត្ូវការេ

ម្ោក្អនក្រត្ូវការឧបក្រណ៍

រម្ទេះរុញ

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ឧបក្រណ៍បាញ់ចោហយទឹក្ថានំ

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ម្ឈើ រចត្់

$0

ឧបក្រណ៍ជំនួយការម្ដើរ

$0

ឧបក្រណ៍ និងការ្គត្់្គង់អុក្េុីន្េន

$0

អាហារនាំយក្មក្ដេ់្ទេះរបេ់អក្
ន

$0

រ ឹងោំជំនួយដេ់អនក្ជំ ងឺ

ម្ោក្អនក្រត្ូវការជំនួយក្នុង
ការរេ់ម្ៅរបចំថ្ងៃម្ៅ្ទេះ

(ម្េវាម្នេះោនបនតម្ៅទំព័រ
បនាទប់)

រោប់ការន្ងទំេុខភាព្ៃូវចិត្ត

ការធានារ៉ោ ប់រងរប់បញ្ូច េទំងអាហារេរោប់មួយ
(1) ម្ពេក្នុងមួយថ្ងៃ

ន្ដេោន្តេ់ជូនរហូត្ដេ់របាំ (5)
ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
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េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
24

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

ម្ោក្អនក្រត្ូវការជំនួយម្ដើ

ការអនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ

មបីរេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត)

របេ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។
អាហារន្ដេដឹក្យក្មក្ជូនដេ់្ទេះម្រកា

$0

យការេរោក្ក្នុងមនទីរម្ពទយ
ឬម្រកាយការវេះកាត្់

ការធានារ៉ោ ប់រងរួមបញ្ូច េទំងអាហារន្ដេដឹក្យក្
មក្ដេ់្ទេះម្រកាយការេរោក្ក្នុងមនទីរម្ពទយ
ឬម្រកាយការវេះកាត្់

អត្ថរបម្ោជន៍ម្នេះរ៉ោ ប់រងម្េើអាហារអត្ិបរោចំនួន
ថ្មៃរបាំបី (28) ម្ពេ រហូត្ដេ់ពីរ (2)
ដងក្នុងមួយឆ្នំ។
ម្េវានានាតាម្ទេះ ដូចជាការេោអត្
ឬការន្ងរក្ា្ទេះ

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
អាចនឹងអនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេ
មបត្តិរបេ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការជំនួយម្ដើ
មបីរេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត)

ម្េវាក្មមជំនួយាំរទម្ៅក្នុង្ទេះ

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ការរ៉ោ ប់រងរួមោនរហូត្ដេ់ 120
ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយឆ្នំថ្នការន្ងទំម្ោយគូក្នម្ដើមបីជួយ
ដេ់ក្ិចចការរបចំថ្ងៃ។

ការផ្ទៃេ់បូរម្គហោ
ត
ឋ នរបេ់អនក្

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ដូចជាការម្របើរបាេ់ជម្ណើត រជរោេ
ទីជរោេ និងរម្ទេះរុញ
អនក្ជំនួយការន្ងទំផ្ទទេ់ខួន
ៃ
(ម្ោក្អនក្អាច
ជួេជំនួយការផ្ទទេ់ខួនរបេ់
ៃ
អនក្បាន។

េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថម េូមម្ៅទូរេពទ

ការអនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ
របេ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

មក្កាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ឬនាយក្
រគប់រគងការន្ងរក្ារបេ់អនក្។)

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
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េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

ការបណុត េះប្
ត េ ម្ដើមបីជួយឱ្យអនក្
ទទួេបានការងារន្ដេោនរបាក្់ឈួេ
ន

$0

ការអនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ

ម្េវាន្ងទំេុខភាពតាម្ទេះ

$0

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការជំនួយម្ដើ
មបីរេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត)

របេ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

ឬការងារន្ដេាមនរបាក្់ឈួេ
ន

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
អាចនឹង
អនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិរប
េ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

ម្េវានានា

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

$0

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ម្ដើមបីជួយអនក្ឱ្យរេ់ម្ៅម្ោយខៃួនឯង
ម្េវានានាេរោប់មនុេសម្ពញវ ័យ ឬ
ម្េវាាំរទម្្សងម្ទៀត្

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្ោក្អនក្រត្ូវការក្ន្នៃងរេ់

ម្េវាការរេ់ម្ៅន្ដេោនជំនួយ ឬម្េវា

ម្ៅ ន្ដេោន

េំម្ៅោឋនម្្សងម្ទៀត្

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
ការអនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ

មនុ េសម្ៅជាមួ យម្ដើ មបី

របេ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

ជួ យម្ោក្អនក្បាន។

អនក្ម្មើ េន្ងទំរបេ់អនក្រត្ូវ
ការឈប់ េរោក្ខៃេះ

ការន្ងទំម្ៅមណឌេចេ់ជរ

$0

ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។

ការន្ងទំក្ុងម្ពេេរោក្
ន

$0

អាចនឹង
អនុវត្តេក្េខណឌត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិរប
េ់ក្មមវ ិធី Rhode Island Medicaid។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
ត្រមូវការ ឬបញ្ជ
ហ ខាង

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ

េុខភាព

ម្េវាក្មមន្ដេរត្ូវបានរ៉ោ ប់រ

អត្ថរបម្ោជន៍ន្្នក្កាយេមបទ

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ការក្ំ ណត្់ ក្រណីម្េើក្ន្េង

េរោប់ អក្
ន ្តេ់ម្េវាក្នុ

និ ងព័ ត្៌ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍

ងប្
ត ញ

(វ ិធានអំ ពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា)

$0

ការរ៉ោ ប់រងរួមោនេទធភាពចូេម្របើរបាេ់ទីក្ន្នៃង

ងបន្នថម

ហាត្់រក្ាកាយេមបទន្ដេជាប់ក្ិចចេនា។
អត្ថរបម្ោជន៍ន្្នក្កាយេមបទរួមោនេោជិក្
ភាពេុខភាព
និងទីក្ន្នៃងហាត្់របាណម្ោយោនឧបក្រណ៍តាម
ោនេក្មមភាព។
អត្ថរបម្ោជន៍ខាងអាហារ និងអាហា
រូបត្ថមៃន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ

$0

ការរ៉ោ ប់រងរួមោនអាហារន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ
និងបណណ របាក្់េនសំន្ដេោនរបាក្់ឧបត្ថមៃរបចំន្ខ
$25
ន្ដេអាចម្របើរបាេ់ម្ដើមបីទិញម្រគឿងឧបម្ភាគបរ ិ
ម្ភាគន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ
និងេមបូរម្ោយជីវជាត្ិបំប៉ោន។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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D. ម្េវានានាន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រងម្ៅខាងម្រៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY
ម្នេះមិនន្មនជាបញ្្ីម្ពញម្េញម្ទ។ េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់បន្នថមម្ទៀត្
អំពីម្េវានានាន្ដេមិនធានារ៉ោ ប់រងម្ោយគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុន្នតោនបម្រមើម្េវាតាមរយៈក្មមវ ិធី Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។
ម្េវានានាម្្សងម្ទៀត្ ន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រងពី Medicare ឬ Rhode Island Medicaid

ការចំ ្យរបេ់អក្
ន

ម្េវាន្ងទំម្ៅេងគហោឋនមួយចំនួន

$0

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោ ប់រងម្ៅម្េើការន្ងទំម្ធមញជារបចំដូចជាការេោអត្ និងប៉ោេះម្ធមញ។

$0

េូមម្ៅទូរេពទមក្កាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ របេិនម្បើម្ោក្អនក្យេ់មិនបានចាេ់
ថាម្ត្ើការ្តេ់ម្េវាន្ងទំម្ធមញ ន្ដេម្ោក្អនក្រត្ូវការ ោនធានារ៉ោ ប់ន្ដរឬអត្់។
Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោ ប់រងម្េើម្េវាេំម្ៅោឋនេរោប់េោជិក្
ន្ដេពិការភាពន្្នក្បញ្ជា និងការេូត្ោេ់។
Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោ ប់រងម្េើមម្ធាបាយម្ធវើដំម្ណើរម្េើការមក្ពាបាេ
ន្ដេមិនន្មនជាការេម្្ងាគេះបនាទន់។

$0
$0

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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E. ម្េវានានាន្ដេគម្រោង Neighborhood INTEGRITY, Medicare និង Rhode Island Medicaid មិនធានារ៉ោ ប់រង
ម្នេះមិនន្មនជាបញ្្ីម្ពញម្េញម្ទ។ េូមម្ៅទូរេពទមក្កាន់ ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់ឱ្យដឹងអំពី ម្េវានានាន្ដេមិនបានរប់បញ្ូច េម្្សង
ម្ទៀត្
ម្េវានានាន្ដេមិ នបានធានារ៉ោ ប់ រងម្ោយគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ឬ Rhode Island Medicaid
ការវេះកាត្់ន្្នក្ន្ក្េមផេស ឬការងារន្ក្េមផេសម្្សងម្ទៀត្នឹងមិនរត្ូវបានធានារ៉ោ ប់រងម្នាេះម្ទ េុេះរតាន្ត្ម្េវាម្នាេះជាប់ ក្់ព័នធម្ៅនឹងការន្ងរក្ាខាង
ការបតូរម្នទ ការបម្ងកើត្េុដន់ម្ឡើងវ ិញ បនាទប់ពីការវេះកាត្់យក្ម្ោេះម្ចញ និងសាថនភាព ន្ដេោនបញ្ជ
ហ ម្ោយម្របើ្េិត្្េន្ងទំ
េមៃេសន្ដេបងក្េប៉ោេះ េ់ម្ៅដេ់មុខងារធមមតា ឬេុខុោេភាព្ៃូវចិត្។
ត
នីត្ិវ ិធីន្្នក្ពិម្សាធន៍ របេ់របរ និងថានំនឹងមិនរត្ូវបានធានារ៉ោ ប់រងម្នាេះម្ទ េុេះរតាន្ត្នីត្ិវ ិធី របេ់របរ និងថានំ រត្ូវបានធានារ៉ោ ប់រងម្ោយក្មមវ ិធី Medicare
ឬម្ៅម្រកាមក្មមវ ិធី Medicare ន្ដេទក្់ទងម្ៅនឹងការេិក្ាស្សាវរជាវន្្នក្ពាបាេ ន្ដេបានអនុម័ត្រួចម្ហើយ ឬតាមរយៈគម្រោង។
េថិត្ម្ៅក្នុងសាថនភាពន្បបម្នេះ ម្នាេះនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជាត្ជាមុន។
មិនោនការធានារ៉ោ ប់រងម្ៅម្េើរបេ់របរផ្ទទេ់ខួនម្ៅក្ន
ៃ
ន ម្ៅទីតាំងអាារ ម្ោយោនរប់បញ្ូច េទំងរបេ់របរដូចជាទូរេពទ ឬទូរទេសន៍។
ុងបនទប់របេ់អក្

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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F. េិទិរធ បេ់អនក្ជាេោជិក្ថ្នគម្រោងម្នេះ
ក្នុងនាមជាេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY ម្នាេះម្ោក្អនក្ោនេិទិជា
ធ ក្់ោក្់។ ម្ោក្អនក្អាចម្របើរបាេ់េិទិទ
ធ ំងអេ់ម្នេះបាន
ម្ោយាមនការោក្់ម្ទេទណឌ។ ម្ោក្អនក្ក្៏អាចម្របើរបាេ់េិទិទ
ធ ំងអេ់ម្នេះម្ោយាមនការបាត្់បង់ម្េវាន្ងទំេុខភាពរបេ់អក្
ន ម្នាេះម្ទ។
ម្យើងនឹងរបាប់ម្ោក្អនក្អំពីេិទិរធ បេ់អនក្ោ៉ោ ងម្ហាច្េ់ម្រៀងរេ់មួយឆ្នំមតង។ េូមអាន ម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមអំពីេិទិរធ បេ់អក្
ន ។ េិទិរធ បេ់អនក្រប់បញ្ូច េទំង ប៉ោុន្នតម្ៅោនរប់បញ្ូច េម្្សងម្ទៀត្ចំម្ េះចំណុចដូចខាងម្រកាម៖

•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិទ
ធ ទួ េបាននូ វការម្ារព យុត្ិធ
ត ម៌ និ ងម្េចក្តីថ្ងៃងូរ។
ន ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំងេិទិក្
ធ ុងការ៖
ន

o ទទួេបានម្េវាន្ដេធានារ៉ោ ប់រងម្ោយាមនការរពួយបារមៃចំម្

េះពូជសាេន៍ ជាត្ិពនទុ ម្ដើមក្ំម្ណើត្របម្ទេ សាេនា ម្នទ អាយុ
ពិការភាពន្្នក្្ៃូវចិត្ត ឬរូបរងកាយ ទំម្នារ្ៃូវម្នទ អត្តេញ្ជាណម្នទ ព័ត្៌ោនអំពីន្ហសន េមត្ថភាពបង់របាក្់
ឬេមត្ថភាពក្នុងការនិោយភាសាអង់ម្គៃេ

o ទទួេបានព័ត្៌ោនជាទរមង់ម្្សងម្ទៀត្ (ឧទហរណ៍អក្សរម្បាេះពុមធ
ព ំៗ អក្សរេរោប់ជនពិការន្ននក្ ឬជាេំម្ឡងអូឌីយ៉ោូ។)
o រត្ូវោនម្េរ ីភាពម្ោយមិនទទួេរងនូវទរមង់ថ្នការឃុំឃំងរងកាយ ឬោក្់ឱ្យម្ៅោច់ម្ោយន្ឡក្្មួយ
o អនក្្តេ់ម្េវាក្នុងប្
ត ញ មិនរត្ូវម្ចញវ ិក្កយបរត្ឱ្យម្នាេះម្ទ
•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិទ
ធ ទួ េបានព័ត្៌ោនអំ ពីការន្ងទំេុខភាពរបេ់អក្
ន ។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំង ព័ត្៌ោនអំពីការពាបាេ
និងជម្រមើេថ្នការពាបាេរបេ់អក្
ន ។ ព័ត្៌ោនម្នេះ គួរន្ត្្តេ់ជូនក្នុងទរមង់មួយ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចយេ់បាន។ េិទិទ
ធ ំងម្នេះ
ោនរប់បញ្ូច េទំងការទទួេបានព័ត្៌ោនអំពី៖

o ការពិពណ៌នាអំពីម្េវានានាន្ដេម្យើងរ៉ោ ប់រង
o រម្បៀបទទួេបានម្េវានានា
o ម្ត្ើម្េវានឹងរត្ូវចំ្យប៉ោុនាមន
o ម្្មេះអនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាព និងនាយក្រគប់រគងការន្ងទំ
របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
32

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្នំ 2023
•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិ ធម្ធវើម្េចក្តីេម្រមចចិត្តអំពីការន្ងទំរបេ់អក្
ន ម្ោយរប់បញ្ូច េទំងការបដិ ម្េធម្េើការពាបាេ។
ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំងេិទិក្
ធ ុងការ៖
ន

o ម្រជើេម្រ ើេអនក្្ដេ់ម្េវាន្ងទំបឋម (PCP) និងផ្ទៃេ់បូរដ PCP របេ់អក្
ន ម្ៅម្ពេ្ក្៏បានក្នុងអំឡងឆ្
ន ំថ្នគម្រោង
ុ
o ម្របើរបាេ់អក្
ន ្ដេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាពរបេ់ស្តេតីម្ោយមិនោនកាបញ្ូ្ នបនត
o ទទួេបានម្េវានានា និងថានំ ន្ដេធានារ៉ោ ប់រងរបេ់អនក្ឱ្យបានឆ្ប់រហ័េ

o ដឹងអំពីជម្រមើេថ្នការពាបាេទំងអេ់ មិនថាការពាបាេម្នាេះវាចំ្យប៉ោុនាមន ឬការពាបាេម្នាេះោនការធានារ៉ោ ប់រង
o បដិម្េធម្េើការពាបាេ ម្ទេះបីជាការន្ណនាំរបេ់រគូម្ពទយមិនយេ់ស្េបក្៏ម្ោយ
o ឈប់ម្េបថានំ
o ម្េនើេុំមត្ិម្ោបេ់ទីពីរ។ គម្រោង Neighborhood INTEGRITY នឹងបង់ថ្ងៃចំ្យថ្នការម្ៅជួបម្េើក្ទីពីររបេ់អក្
ន ។
•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិទ
ធ ទួ េបានការន្ងទំេុខភាពម្ោយទន់ ម្ពេម្វោ ម្ោយាមនឧបេគគក្ុងការទំ
ន
នាក្់ទំនង
ឬឧបេគគន្្នក្រងកាយក្នុងការចូ េម្របើរបាេ់។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំងេិទិក្
ធ ុងការ៖
ន

o ទទួេបានការន្ងទំន្្នក្ម្វជ្សាស្តេតបានទន់ម្ពេម្វោ
o ការចូេ និងការម្ចញពីការ ិោេ័យរបេ់អនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាព។ ចំណុចម្នេះោនន័យថា ជនពិការាមនឧបេគគក្ុងការម្ចញចូ
ន
េម្នាេះម្ទ
ម្ោយម្ារពម្ៅតាមចាប់េីព
ត ីជនពិការអាម្មរ ិកាំង។

o ោនអនក្បក្ន្របក្នុងការជួយទក្់ទងជាមួយនឹងរគូម្ពទយ និងគម្រោងេុខភាពរបេ់អក្
ន ។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិទ
ធ ទួ េបានការន្ងទំក្ុងរាអាេនន
ន
និងការន្ងទំេម្្ងាគេះបនាទន់ ម្ៅម្ពេន្ដេម្ោក្អនក្រត្ូវការ។ ចំណុចម្នេះោនន័យថា
ម្ោក្អនក្ោនេិទិក្
ធ ុងការ៖
ន

o ទទួេបានម្េវាេម្្ងាគេះបនាទន់ ម្ោយមិនចំបាច់ទទួេបានការអនុម័ត្ជាមុនម្ៅក្នុងម្ពេេម្្ងាគេះបនាទន់

o ម្របើអនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំក្ុងរាអាេនន
ន
ឬអនក្្តេ់ម្េវាេម្្ងាគេះបនាទន់ខាងម្រៅប្
ត ញ ម្ៅម្ពេោនក្រណីចំបាច់
•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិ រធ ក្ាការេោៃត្់ និងភាពឯក្ជន។ ម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំងេិទិ ក្
ធ ុងការ៖
ន

o ម្េនើេុំយក្ឯក្សារចាប់ងត្ចមៃងអំពីក្ំណត្់រតាឯក្សារម្វជ្សាស្តេដរបេ់អនក្ក្នុងវ ិធីមួយ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចយេ់បាន ម្ហើយរបេិនម្បើចំបាច់
ម្េនើេុំឱ្យម្គផ្ទៃេ់បូរត ឬន្ក្ត្រមូវក្ំណត្់រតាឯក្សារឱ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។

o រក្ាព័ត្៌ោនអំពីេុខភាពផ្ទទេ់ខួនរបេ់
ៃ
អនក្ជាេក្េណៈឯក្ជន។
•

ម្ោក្អនក្ោនេិទិប
ធ ឹ តងទមទរអំពីម្េវាន្ងទំ ឬម្េវាន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់ រងរបេ់អនក្។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ូច េទំងេិទិក្
ធ ុងការ៖
ន

o ោក្់

ក្យបតឹង ឬបណឹត ងសារទុក្េទេ់ម្ៅនឹងពួក្ម្យើង ឬអនក្្តេ់ម្េវារបេ់ពួក្ម្យើង

o ម្េនើេុំឱ្យោនេវនាការយុត្ិធ
ត ម៌ថានក្់រដឋ
o ទទួេបានម្ហត្ុ្េន្ដេេមអិត្អំពីម្ហត្ុ្េន្ដេបានបដិម្េធចំម្

េះការ្តេ់ម្េវានានា

េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមអំពីេិទិរធ បេ់អក្
ន ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចអានម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY។
របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនេំណួរ ម្នាេះម្ោក្អនក្ក្៏អាចម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY បាន្ងន្ដរ។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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G. វ ិធីោក្់

ក្យបណឹត ង ឬ បណឹត ងឧទធរណ៍អំពីការបដិម្េធម្េើការ្តេ់ម្េវា

របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនការត្វា៉ោ ឬគិត្ថាគម្រោង Neighborhood INTEGRITY គួរន្ត្ធានារ៉ោ ប់រងម្ៅអវីមួយ ន្ដេម្យើងបានបដិម្េធ
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896។ ម្ោក្អនក្ក្៏អាច ោក្់ ក្យបតឹងឧទធរណ៍ ចំម្
េម្រមចចិត្តរបេ់ម្យើងខញំុបាន្ងន្ដរ។

េះម្េចក្តី

េរោប់ការសាក្េួរអំពីការត្វា៉ោ និងបណឹត ងឧទធរណ៍ ម្ោក្អនក្អាចអានជំពូក្ទី 9 ថ្នម្េៀវម្ៅន្ណនាំេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY។
ម្ោក្អនក្អាចម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ ម្េវាបម្រមើេោជិក្ របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY បាន្ងន្ដរ។
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើេំបុរត្អំពីបណឹត ងជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អក្
ន ម្ៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើទូរសារអំពីបណឹត ងសាទុក្េជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អក្
ន ម្ៅកាន់៖ 1-401-709-7005
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើតាមថ្របេណីយ៍នូវបណឹត ងឧទធរណ៍ទក្់ទងនឹងេុខភាពន្្នក្ឥរ ិោបទ និងម្វជ្សាស្តេតជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អក្
ន ម្ៅកាន់៖
Neighborhood Health Plan of Rhode Island
Attn: Grievance & Appeals
910 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណឹត ងឧទធរណ៍ទក្់ទងនឹងេុខភាពន្្នក្ឥរ ិោបទ និងម្វជ្សាស្តេតជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមទូរសារម្ៅកាន់ម្េខ៖ 1-401-709-7005

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
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េរោប់ព័ត្៌ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។
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• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណឹត ងឧទធរណ៍ទក្់ទងនឹងន្្នក្ D (ថានំោនម្វជ្បញ្ជ
្ ) ជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមេំបុរត្ម្ៅកាន់៖
CVS Caremark
Part D Appeals and Exceptions
PO BOX 52000 MC109
Phoenix, AZ 85072-2000
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណឹត ងឧទធរណ៍ទក្់ទងនឹងន្្នក្ D (ថានំោនម្វជ្បញ្ជ
្ ) ជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមទូរសារម្ៅកាន់ម្េខ៖ 1-855-633-7673
• ម្ដើមបីម្េនើេុំការបង់របាក្់េងវ ិញេរោប់ថានំន្ដេោនម្វជ្បញ្ជ
្ ន្្នក្ D ន្ដេម្ោក្អនក្បានចំ្យម្ោយខៃួនឯង េូមម្្ញើវ ិក្កយបរត្ងត្ចមៃង
និងឯក្សារម្វជ្បញ្ជ
្ ន្ដេ ក្់ព័នធម្្សងម្ទៀត្តាមេំបុរត្ ឬម្្ញើតាមទូរសារម្ៅកាន់៖
CVS Caremark
Part D Appeals and Exceptions
PO BOX 52066
Phoenix, AZ 85072-2066
ទូរសារម្េខ៖ 1-855-230-5549

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
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H. ម្ត្ើម្ោក្អនក្រត្ូវម្ធវើោ៉ោងម្ម៉ោច របេិនម្បើម្ោក្អនក្េងស័យពីការេួចបនៃំ
អនក្ជំនាញ និងសាថប័នន្ងទំេុខភាពភាគម្រចើនន្ដេ្តេ់ម្េវាក្មម គឺោនភាពម្សាមេះរត្ង់។ ន្ត្គួរឱ្យម្សាក្សាតយ ក្៏អាចោនមនុេសខៃេះ៏៏មិនោនម្សាមេះរត្ង់
្ងន្ដរ។
របេិនម្បើម្ោក្អនក្គិត្ថា ោនរគូម្ពទយ មនទីរម្ពទយ ឬឱ្េងសាថនម្្សងម្ទៀត្ក្ំពុងន្ត្ម្ធវើអីម
វ ួយខុេ ម្នាេះេូមទក្់ទងមក្កាន់ម្យើងខញំុ។

• េូមម្ៅទូរេពទមក្ម្យើងខញំុតាមរយៈម្េវាក្មមេរោប់េោជិក្ថ្នគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ ម្េខទូរេពទ គឺោនម្ៅម្េើរក្បម្េៀវម្ៅ
េម្ងេបម្នេះ្ងន្ដរ។

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅគម្រោង Medicare តាមរយៈម្េខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ េរោប់អក្
ន ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ
1-877-486-2048។ អនក្អាចម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខទំងម្នេះម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃ 24 ម្ោ៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្ុងមួ
ន
យេបាតហ៍។

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney ម្ដើមបីរបាយការណ៍អំពីការេួចបនៃំក្មមវ ិធី Medicaid ការបំ

នម្េើអក្
ន ជំងឺ

ឬការម្ធវេរបន្ហេម្េើអក្
ន ជំងឺ ឬការបន្ងវរឱ្េងពីអនក្ជំងឺោនក្់ម្ៅឱ្យអនក្ជំងឺោនក្់ម្ទៀត្ អាចទក្់ទងបានតាមរយៈម្េខ 1-401-222-2556 ឬ
1-401-274-4400 ម្េខបញ្ូច នបនត 2269

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្ខសទូរេពទទន់ម្ហត្ុការណ៍អំពីការេួចបនៃំម្ៅកាន់ Rhode Island Department of Human Services (DHS)
េរោប់ការរយការណ៍េតីអំពី CCAP, SNAP, RI Works និង GPA តាមម្េខ 1-401-415-8300

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្ខសទូរេពទទន់ម្ហត្ុការណ៍អំពីអនុម្ោមភាពរបេ់គម្រោង Neighborhood តាមរយៈម្េខ 1-888-579-1551។

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្
ដេ់ម្ោ៉ោ ង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោ ង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោ ង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ ៍។ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។
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