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ម្េចក្ដីម្្ដើម 
ឯក្សារម្នេះ គឺជាការេម្ងេបោ៉ោងខៃីអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ និងម្េវានានា ន្ដេធានារ៉ោប់រងម្ោយគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ 
ឯក្សារម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងចម្មៃើយចំម្ េះេំណួរន្ដេម្គន្ត្ងេួរញឹក្ញាប់ ព័ត៌្ោនទំនាក់្ទំនងេំខាន់ៗ ទិដឋភាពទូម្ៅថ្នអត្ថរបម្ោជន៍ និងម្េវាក្មម 
ន្ដេបាន្តេ់ជូន និងព័ត៌្ោនអំពីេិទធិរបេ់អនក្ន្ដេជាេោជិក្របេ់ Neighborhood INTEGRITY។  ក្យគនៃឹេះ និងនិយមន័យថ្ន ក្យោនតាម
េំោប់អក្េររក្មក្នុងជំពូក្ចុងម្រកាយថ្នម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្។ 
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A.ការបដិម្េធមិនទទួេខុេរត្វូ 

 

ម្នេះគឺជាម្េចក្ដីេម្ងេបអំពីម្េវាេុខភាពនានាន្ដេធានារ៉ោប់រងម្ោយ Neighborhood INTEGRITY េរោប់ឆ្ន ំ 2023។ 
ម្នេះរាន់ន្ត្ជាម្េចក្តីេម្ងេបន្ត្ប៉ោុម្ ណ្ េះ។ េូមអាន ម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្ េរោប់បញ់ី្្អត្ថរបម្ោជន៍ម្ពញម្េញ។ 
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 ចប់ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ 
និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្ 
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញុំបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្វញិម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទ ប់។ អនក្ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ 
711។ ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ អនក្ក៏្អាចចូេម្របើម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្តាមរយៈ www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

 

http://www.nhpri.org/integrity
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❖ Neighborhood INTEGRITY (គម្រោង Medicare-Medicaid) គឺជាគម្រោងេុខភាពន្ដេចុេះកិ្ចចេនាទំងជាមួយ Medicare និង Rhode Island Medicaid 
ម្ដើមបី្ដេ់អត្ថរបម្ោជន៍ថ្នក្មមវធីិទំងពីរដេ់អនក្ចុេះម្ ម្ េះ។ គម្រោងម្នេះគឺេរោប់ទំងអនក្ន្ដេម្របើធានារ៉ោប់រង Medicare និង Medicaid ្ងន្ដរ។ 

❖ េថិត្ម្រកាម Neighborhood INTEGRITY អនក្អាចទទួេបានម្េវា Medicare និង Rhode Island Medicaid របេ់អនក្ម្ៅក្នុងគម្រោងេុខភាពមួយ។ 
អនក្រគប់រគងការន្ងទំរបេ់ Neighborhood INTEGRITY នឹងជួយរគប់រគងត្រមូវការន្ងទំេុខភាពរបេ់អនក្។ 

❖ ម្នេះមិនន្មនជាបញី្្ម្ពញម្េញម្ទ។ ព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ គឺជាម្េចក្តីេម្ងេប ប៉ោុន្នតមិនបានម្រៀបរប់ម្ពញម្េញអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ទំងស្េងុម្នាេះម្ទ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថម េូមទក់្ទងម្ៅកាន់គម្រោង ឬអានម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្។ 

❖ 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. 

❖ េូមយក្ចិត្តទុក្ោក់្៖ របេិនម្បើអនក្និោយភាសាន្ខមរ ោនម្េវាក្មមជំនួយន្្នក្ភាសាម្ោយមិនគិត្ថ្ងៃេរោប់អនក្។ 
េូមទូរេពទម្ៅម្េវាេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចប់ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ដេ់ 8 យប់ថ្ងៃចនទ - េុរក្ ម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ដេ់ 
12 យប់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ម្ៅម្រៀងរេ់រម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្ អនក្អាចរត្វូបានម្េនើេំុឱ្យទុក្សារ។ 
ការម្ៅរបេ់អនក្នឹងរត្ូវបានម្គម្ៅរត្ឡប់មក្វញិក្នុងថ្ងៃម្ធវើការបនាទ ប់។ ការទូរេពទគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
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❖ អនក្អាចទទួេបានឯក្សារម្នេះម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃក្នុងទរមង់ម្្សងៗម្ទៀត្ ដូចជាអក្សរពុមពធំ អក្សរេរោប់មនុេសពិការន្ននក្ ឬេំម្ឡង។ 
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្តាមរយៈម្េខ 1-844-812-689 ចប់ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 
8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ អនក្ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ 711។ ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 

❖ 
 
 
 
❖ 

ម្ោក្អនក្អាចម្េនើេំុយក្ឯក្សារម្នេះបាន និងឯក្សារនានាម្ៅម្ពេអនាគត្ជាភាសាន្ដេម្ោក្អនក្ចង់បាន 
និង/ឬទរមង់ម្្សងម្ទៀត្តាមរយៈការម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្។ ម្គម្ៅថា "េំម្ណើ េំុោនេុពេភាពជាអចិថ្្នតយ៍"។ 
ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្នឹងបញ្ចូ េឯក្សារេំម្ណើ េំុោនេុពេភាពជាអចិថ្្នតយ៍របេ់អនក្ម្ៅក្នុងកំ្ណត់្រតាេោជិក្របេ់អនក្ 
ម្ដើមបីឱ្យអនក្អាចទទួេឯក្សារបានម្ៅម្ពេម្នេះ និងនាម្ពេអនាគត្ក្នុងភាសាន្ដេអនក្ចង់បាន និង/ឬទរមង់ន្ដេអនក្ចង់បាន។ ម្ោក្អនក្អាចបតូរ 
ឬេុបការម្េនើេំុជាអចិថ្្នតយ៍របេ់អនក្ ម្ៅម្ពេ្មួយក៏្បាន តាមរយៈការម្ៅទូរេពទមក្ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្។  
អនក្្តេ់ម្េវាម្រៅប ត្ ញ/អនក្ន្ដេាម នចុេះកិ្ចចេនា គឺមិនោនកាត្ពវកិ្ចចក្នុងការពាបាេេោជិក្ Neighborhood INTEGRITY ម្នាេះម្ទ 
ម្េើក្ន្េងន្ត្េថិត្ម្ៅក្នុងសាថ នការណ៍ោនអាេនន។ េូមម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខម្េវាបម្រមើអតិ្ងិជនរបេ់ពួក្ម្យើង 
ឬម្មើេម្ៅក្នុងម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្របេ់អនក្ េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថម ន្ដេរប់បញ្ចូ េទំងការន្ចក្រនំ្េក្ការចំ្យ ន្ដេយក្ម្ៅចំ្ច
ចំម្ េះម្េវានានាម្រៅប ត្ ញ។ 
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របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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B. េំណួរន្ដេន្ត្ងេួរញឹក្ញាប់ 
ម្ៅខាងម្រកាមម្នេះ គឺជាបញី្្តារងេំណួរ-ចម្មៃើយ។ 

េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ) ចម្មៃើយ 

ម្ត្ើគម្រោង Medicare-Medicaid 
គឺជាអវី? 

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY គឺជាគម្រោងេុខភាពន្ដេចុេះកិ្ចចេនាទំងជាមួយ Medicare និង 
Rhode Island Medicaid ម្ដើមបី្ដេ់អត្ថរបម្ោជន៍ថ្នក្មមវធីិទំងពីរដេ់អនក្ចុេះម្ ម្ េះ។ 
គម្រោងម្នេះគឺេរោប់ទំងអនក្ន្ដេម្របើធានារ៉ោប់រង Medicare និង Medicaid ្ងន្ដរ។ គម្រោង 
Medicare-Medicaid គឺជាគម្រោងមួយន្ដេបម្ងកើត្ម្ោយោនរក្មុម្វជប្ណឌិ ត្ មនទីរម្ពទយ ឱ្េងសាថ ន 
អនក្្តេ់ម្េវារយៈម្ពេយូរ និងអនក្្តេ់ម្េវានានាម្្សងៗម្ទៀត្។ ម្េើេពីម្នេះ វាោន
នាយក្រគប់រគងការន្ងទំម្ដើមបីជួយម្ោក្អនក្ម្រៀបចំរគប់រគងអនក្្តេ់ម្េវា និងម្េវានានាទំងអេ់
របេ់អនក្បាន។ ពួក្ម្គទំងអេ់ម្នាេះម្ធវើការងាររមួាន  ម្ដើមបី្ ដេ់នូវការន្ងទំពាបាេន្ដេអនក្រត្ូវការ។ 

ម្ត្ើអនក្រគប់រគងក្រណីរបេ់ 
Neighborhood INTEGRITY 
គឺជាអនក្្? 

អនក្រគប់រគងក្រណីរបេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
គឺជាបុគគេចមបងោន ក់្េរោប់ឱ្យអនក្ទក់្ទងម្ៅ។ បុគគេរបូម្នេះជួយរគប់រគងអនក្្តេ់ម្េវា 
និងម្េវានានារបេ់អនក្ទំងអេ់ ម្ហើយធានាឱ្យរបាក្ដថា ម្ោក្អនក្ទទួេបានអវីន្ដេអនក្រត្វូការ។ 

ម្ត្ើម្េវានានា 
និងការាំរទរយៈម្ពេយូរគឺជាអវី? 

ម្េវានានា និងការាំរទរយៈម្ពេយូរ គឺជាជំនួយេរោប់មនុេស 
ន្ដេរត្ូវការជំនួយក្នុងការម្ធវើការងាររបចំថ្ងៃ ដូចជាការងូត្ទឹក្ ការម្េៃៀក្ ក់្ ការម្ធវើមហូប និងម្េបថាន ំ។ 
ម្េវានានាភាគម្រចើនទំងម្នេះរត្ូវបាន ្តេ់ជូនម្ៅ្ទេះ ឬម្ៅតាមេហគមន៍របេ់អនក្ 
ប៉ោុន្នតអាច្តេ់ជូនម្ៅតាមមនទីរន្ងទំ ឬមនទីរម្ពទយ្ងន្ដរ។ 
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របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ) ចម្មៃើយ 

ម្ត្ើខញុំនឹងទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍ 
Medicare និង Rhode Island 
Medicaid ដូចាន ម្ៅក្នុងគម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY 
ន្ដេខញុំទទួេបានឥឡូវម្នេះន្ដរឬម្ទ? 

ម្ោក្អនក្នឹងទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍របេ់ Medicare និង Rhode Island Medicaid 
របេ់អនក្ន្ដេបានធានារ៉ោប់រងម្ោយផ្ទទ េ់ពីគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ 
ម្ោក្អនក្នឹងម្ធវើការជាមួយនឹងរក្មុអនក្ ្តេ់ម្េវា ន្ដេនឹងជួយកំ្ណត់្ថាម្ត្ើោនម្េវានានា្ខៃេះ ន្ដេ
បំម្ពញបានេអបំ្ុត្ម្ៅនឹងត្រមូវការរបេ់អនក្។ ម្នេះោនន័យថា ម្េវាមួយចំនួន 
ន្ដេឥឡូវម្នេះអនក្ទទួេអាចនឹងផ្ទៃ េ់បតូរបាន។ 
ម្ោក្អនក្នឹងទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍ម្េទើរន្ត្ទំងអេ់របេ់ Medicare និង Rhode Island Medicaid 
របេ់អនក្ន្ដេបានធានារ៉ោប់រងម្ោយផ្ទទ េ់ពីគម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
ប៉ោុន្នតម្ោក្អនក្អាចទទួេបានអត្ថរបម្ោជន៍មួយចំនួនដូចាន ម្ៅនឹងអវីន្ដេម្ោក្អនក្ទទួេបានម្ៅម្ពេ
ម្នេះ ខាងម្រៅគម្រោង។ 

ម្ពេម្ោក្អនក្ចុេះម្ ម្ េះក្នុងគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ម្ោក្អនក្ 
និងរក្មុន្ងទំរបេ់អនក្នឹងម្ធវើការរមួាន ម្ដើមបីម្រៀបចំ Individualized Care Plan 
(គម្រោងន្ងទំជាេក្េណៈបុគគេ) ម្ដើមបីម្ោេះស្សាយត្រមូវការេុខភាព និងជំនួយរបេ់អនក្។ 
ម្ៅក្នុងអំឡុងម្ពេម្នេះ ម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្វជប្ណឌិ ត្ និងទទួេ ម្េវានានាបចចុបបននរបេ់អនក្រយៈម្ពេ 
180 ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីម្ោក្អនក្បញ្ច ប់ការចុេះម្ ម្ េះដំបូង ឬរហូត្ដេ់គម្រោងន្ងទំរបេ់អនក្បានបញ្ច ប់។ 
ម្ពេម្ោក្អនក្ចូេរមួក្នុងគម្រោងរបេ់ម្យើងខញុំ របេិនម្បើម្ោក្អនក្កំ្ពុងម្របើឱ្េងោនម្វជប្ញ្្ជរបេ់ 
Medicare ន្្នក្ D ្មួយ ឬឱ្េងន្ដេបានរ៉ោ ប់រងម្ោយ Rhode Island Medicaid ន្ដេគម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY ជាធមមតាមិនោនធានារ៉ោប់រង 
ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចទទួេបានការ្គត់្្គង់បម្ ត្ េះអាេនន។ 
ម្យើងនឹងជួយម្ោក្អនក្ឱ្យទទួេបានឱ្េងម្្សងម្ទៀត្ ឬទទួេបានក្រណីម្េើក្ន្េងេរោប់គម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY ម្ដើមបីធានារ៉ោប់រងម្ៅម្េើឱ្េងរបេ់អនក្ 
របេិនម្បើោនការចំបាច់ខាងម្វជ្សាស្តេត។ 
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ម្ត្ើខញុំអាចម្ៅជួបរគមូ្ពទយដន្ដេ 
ន្ដេខញុំកំ្ពុងម្របើឥឡូវម្នេះបានន្ដរឬ
ម្ទ? 

ក្រណីន្បបម្នេះោនជាញឹក្ញាប់។ របេិនម្បើអនក្្តេ់ម្េវារបេ់អនក្ (រប់បញ្ចូ េទំងម្វជ្បណឌិ ត្ 
អនក្ពាបាេ និងឱ្េងសាថ ននានា) ម្ធវើការជាមួយ Neighborhood INTEGRITY 
និងោនចុេះកិ្ចចេនាជាមួយនឹងម្យើងខញុំ ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្េវាពួក្ម្គត្ម្ៅម្ទៀត្បាន។ 

• អនក្្តេ់ម្េវាោនកិ្ចចរពមម្រពៀងជាមួយនឹងម្យើងខញុំ ាឺ “ម្ៅក្នុងប ត្ ញ”។ 
ម្ោក្អនក្រត្វូន្ត្ម្របើអនក្្តេ់ម្េវាម្ៅក្នុងប ត្ ញរបេ់គម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY។ 

• របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាបនាទ ន់ ការន្ងទំេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ 
ឬម្េវាោង្មម្ៅម្រៅតំ្បន់ ម្ោក្អនក្អាចម្របើអនក្្តេ់ម្េវាម្ៅខាងម្រៅគម្រោងរបេ់ 
Neighborhood INTEGRITY បាន។ 

ម្ដើមបីន្េវងរក្ឱ្យដឹងថា ម្វជ្បណឌិ ត្របេ់អនក្ គឺេថិត្ម្ៅក្នុងប ត្ ញរបេ់គម្រោងម្នាេះ 
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ឬអានម្េៀវម្ៅបញី្្ម្ ម្ េះអនក្្តេ់ម្េវា 
និងឱ្េងសាថ នរបេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
ម្ៅម្េើម្គហទំព័ររបេ់គម្រោងតាមរយៈអាេយោឋ ន www.nhpri.org/INTEGRITY។ 

របេិនម្បើម្ោក្អនក្ជាេោជិក្ងមីក្នុងគម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចបនតម្របើម្វជប្ណឌិ ត្ ន្ដេពាបាេម្ោក្អនក្នាម្ពេបចចុបបននម្នេះរយៈម្ពេ 180 ថ្ងៃ 
បនាទ ប់ពីម្ោក្អនក្បានការចុេះម្ ម្ េះជាម្េើក្ដំបូង 
ឬរហូត្ដេ់គម្រោងន្ងទំរបេ់អនក្្មួយន្ដេកំ្ពុងន្ត្ម្របើនឹងរត្ូវបញ្ច ប់។ ចំណុចម្នេះ 
ោនរប់បញ្ចូ េទំងការជួបអនក្្តេ់ម្េវាខាងម្រៅប ត្ ញ្ងន្ដរ។ 
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ម្ត្ើនឹងោនអវីខៃេះម្ក្ើត្ម្ឡើង 
របេិនម្បើខញុំរត្វូការម្េវា 
ប៉ោុន្នតមិនោននរ្ោន ក់្ម្ៅក្នុងប

ដ្ ញរបេ់គម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY អាច ្តេ់ម្េវាបាន? 

ម្េវានានាភាគម្រចើននឹងរត្ូវ្តេ់ជូនតាមរយៈអនក្្តេ់ម្េវាប ត្ ញរបេ់ម្យើងខញុំ។ 
របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាន្ដេម្ៅក្នុងប ត្ ញរបេ់ម្យើងខញុំមិនអាច្តេ់ជូនបាន ម្នាេះគម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY នឹងម្ចញថ្ងៃចំ្យេរោប់អនក្្តេ់ម្េវាខាងម្រៅប ត្ ញ។ 

ម្ត្ើគម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY 
ោនម្ៅទីក្ន្នៃង្ខៃេះ? 

តំ្បន់ម្េវាេរោប់គម្រោងម្នេះ គឺម្ៅរដឋ Rhode Island។ ម្ដើមបីចូេរមួក្នុងគម្រោងបាន 
ម្ោក្អនក្រត្វូន្ត្រេ់ម្ៅរដឋ Rhode Island។ 

ម្ត្ើខញុំរត្វូបង់របាក់្របចំន្ខ 
(ន្ដេម្គម្ៅថាបុពវោនធានារ៉ោ ប់រង
្ងន្ដរ) ម្ៅម្រកាមគម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY 
ន្ដរឬម្ទ? 

ម្ោក្អនក្នឹងមិនបង់របាក់្បុពវោនរ៉ោ ប់រងរបចំន្ខដេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
េរោប់ការធានារ៉ោប់រងេុខភាពរបេ់អនក្ម្ទ។ 
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ម្ត្ើការអនុញ្ជា ត្ជាមុន (PA) គឺជាអវី? PA (ការអនុញ្ជា ត្ជាមុន) ោនន័យថា ម្ោក្អនក្រត្វូន្ត្ទទួេបានការអនុម័ត្ពីគម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY មុនម្ពេម្ោក្អនក្អាចទទួេបានម្េវា្មួយជាក់្ោក់្ ឬឱ្េង 
ឬម្របើរបាេ់អនក្្តេ់ម្េវាម្រៅប ត្ ញ។ គម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
អាចនឹងមិនធានារ៉ោប់រងម្េើឱ្េង ឬម្េវាក្មមម្ទ របេិនម្បើអនក្មិនទទួេបានេិទធអនុញ្ជា ត្។ ម្ោក្អនក្
មិនចំបាច់ទទួេបានការអនុម័ត្ជាមុនម្ទ របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្េវាបនាទ ន់ ការន្ងទំេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ 
ឬម្េវាោងតំ្រងម្នាម្មម្ៅម្រៅតំ្បន់។ 

េូមម្មើេជំពូក្ទី 3 ថ្នម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់បន្នថមអំពី PA។ 
េូមម្មើេតារងអត្ថរបម្ោជន៍ម្ៅក្នុងន្្នក្ D ថ្នជំពូក្ទី 4 ថ្ន ម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្ 
ម្ដើមបីន្េវងយេ់ឱ្យដឹងថា ម្េវាក្មម្ មួយ ន្ដេត្រមូវឱ្យោន PA។ 



 

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

ម្ត្ើខញុំគួរន្ត្ទក់្ទងម្ៅកាន់អនក្្ 
របេិនម្បើខញុំោនេំណួរ 
ឬរត្វូការជំនួយ? (ត្ម្ៅទំព័របនាទ ប់) 

របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនេំណួរទូម្ៅ ឬេំណួរនានាអំពីគម្រោង ម្េវានានា តំ្បន់្តេ់ម្េវា វកិ្កយបរត្ 
ឬបណណេោជិក្របេ់ម្យើងខញុំ េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្របេ់គម្រោង 
Neighborhood INTEGRITY៖ 

ម្ៅទូរេពទ
មក្ម្េខ 

1-844-812-6896 
ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ ចប់ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ 
ពីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ 
ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្ 
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញុំបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្
វញិម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទ ប់។ 
ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ក៏្ោនម្េវាអនក្បក្ន្របភាសាម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃ្ងន្ដរ 
េរោប់ម្ោក្អនក្ ន្ដេមិននិោយភាសាអង់ម្គៃេ។ 

TTY 711 
ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជហ ក្នុងការសាត ប់ ឬការនិោយ។ 
អនក្រត្ូវន្ត្ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេ ម្ដើមបីម្ធវើការម្ៅទូរេពទ។ 
ការម្ៅទូរេពទមក្ម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ ចប់ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ 
ពីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ 
ម្ៅរម្េៀេថ្ងៃម្ៅរ ៍ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់េរោក្ 
ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើសារមក្កាន់ម្យើងខញុំបាន។ បុគគេិក្នឹងទូរេពទរត្េប់ម្ៅអនក្
វញិម្ៅថ្ងៃម្ធវើការបនាទ ប់។ 

 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ) ចម្មៃើយ 

ម្ត្ើខញុំគួរន្ត្ទក់្ទងម្ៅកាន់អនក្្ 
របេិនម្បើខញុំោនេំណួរ 
ឬរត្វូការជំនួយ? (ត្ពីទំព័រមុន) 

របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនេំណួរទក់្ទងម្ៅនឹងេុខភាពរបេ់អនក្េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់
ន្ខសទូរេពទេរោប់ការម្ៅរបឹក្ាម្ោបេ់ន្្នក្ម្មើេន្ងទំ៖ 

ម្ៅទូរេពទ
មក្ម្េខ 

1-844-617-0563 
ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 

TTY 711 
ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជហ ក្នុងការសាត ប់ ឬការនិោយ។ ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្
ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេៗម្ដើមបមី្ៅវាបាន។ 
ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 

របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្វូការម្េវាេុខភាពន្្នក្ឥរោិបទជាបនាទ ន់ េូមម្ៅទូរេពទមក្កាន់
ន្ខសទូរេពទេរោប់ម្េវាេុខភាពន្្នក្ឥរោិបទ៖ 

ម្ៅទូរេពទម
ក្ម្េខ 

1-401-443-5995 

ការម្ៅម្ៅកាន់ម្េខទូរេពទម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃនឹងបាន 24 ម្ោ៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 

TTY 711 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 

 
12 
 

េំណួរ-ចម្មៃើយ (FAQ) ចម្មៃើយ 

ម្េខម្នេះគឺេរោប់អនក្ន្ដេោនបញ្ជហ ក្នុងការសាត ប់ ឬការនិោយ។ ម្ោក្អនក្រត្ូវន្ត្
ោនឧបក្រណ៍ទូរេពទពិម្េេៗម្ដើមបមី្ៅវាបាន។ 

ការម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខម្នេះគឺឥត្គិត្ថ្ងៃ 24 ម្ោ៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 
 

 
  



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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C. ទិដឋភាពទូម្ៅថ្នម្េវាក្មម 
តារងខាងម្រកាមម្នេះ គឺជាម្េចក្តីេម្ងេបខៃីអំពីម្េវានានាអវីខៃេះ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្ូវការ អំពីការចំ្យរបេ់អនក្ និងវធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា។ 

ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

អនក្ចង់បានម្វជ្បណឌិ ត្ោន ក់្ ការម្ៅពាបាេម្ៅមនទីរម្ពទយ
ម្ពេោនរបួេ ឬោនជំងឺ 

$0  

ការម្ៅពិនិត្យេុខភាពដូចជារបូរងកាយ $0  

មម្ធាបាយម្ធវើដំម្ណើ រម្ពេម្ៅការោិយ
េ័យរគូម្ពទយ 

$0  

ការន្ងទំរបេ់រគូម្ពទយឯក្ម្ទេ $0  

ការន្ងទំេុខភាព ម្ដើមបីម្ជៀេវាងកំុ្ 
ឱ្យអនក្ោនឈឺ ដូចជាចក់្
វា៉ោក់្សំាងជំងឺរគនុ ផ្ទត សាយធំ 

$0  



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការការម្ធវើម្ត្
េតខាងម្វជស្ាស្តេត  
 

ការម្ធវើម្ត្េតខាងមនទីរពិម្សាធន៍ ដូចជា
្មដំម្ណើ រការេអ 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការងត្អិុក្សម្រយ៍ ឬការងត្របូភា 
ពម្្សងម្ទៀត្ ដូចជាការម្េកន CAT 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការម្ធវើម្ត្េដរក្ម្មើេជំងឺ ដូចជាការម្ធវើម្ត្េត
រក្ជំងឺមហារកី្ 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ម្ោក្អនក្រត្វូការថាន ំ
ពាបាេជំងឺ 
ឬសាថ នភាពជំងឺរបេ់អនក្ 
(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប
នាទ ប់) 
 

ថាន ំោនេោេធាតុ្្សំដូចាន  
(ថាន ំន្ដេាម នោ៉ោក្េញ្ជា ) 

$0 េរោប់ការ្គត់្្គង់ 
30 ថ្ងៃ។ 

វាអាចនឹងោនការ
កំ្ហិត្ម្េើរបម្នទថាន ំន្ដេបានធានារ៉ោប់រង។ 
េូមម្មើេបញី្្ឱ្េងន្ដេោនការធានារ៉ោប់រង 
(បញី្្ឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY េរោប់ព័ត៌្ោន បន្នថម។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
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ម្ោក្អនក្រត្វូការថាន ំ
ពាបាេជំងឺ 
ឬសាថ នភាពជំងឺរបេ់អនក្ 
(បនត)  
 

គម្រោងម្នេះ្តេ់ជូននូវការ្គត់្្គង់ចំនួនថ្ងៃបន្នថម
ម្ទៀត្តាមរយៈ
ការបញ្្ជទិញពីឱ្េងសាថ នតាមេំបុរត្ 
និងម្ៅតាមឱ្េងសាថ នេក់្រយមួយចំនួនម្ទៀត្្
ងន្ដរ។ 
មិនោនការបង់របាក់្រមួេរោប់ការ្គត់្្គង់ម្ៅថ្ងៃប
ន្នថមម្នាេះម្ទ។ 

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ថាន ំន្ដេោនោ៉ោក្េញ្ជា  $0 េរោប់ការ្គត់្្គង់ 
30 ថ្ងៃ។ 

វាអាចនឹងោនការ
កំ្ហិត្ម្េើរបម្នទថាន ំន្ដេបានធានារ៉ោប់រង។ 
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(បញី្្ឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY េរោប់ព័ត៌្ោន បន្នថម។ 
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ម្ោក្អនក្រត្វូការថាន ំ
ពាបាេជំងឺ 
ឬសាថ នភាពជំងឺរបេ់អនក្ 
(បនត) 
 
 

គម្រោងម្នេះ្តេ់ជូននូវការ្គត់្្គង់ចំនួនថ្ងៃបន្នថម
ម្ទៀត្តាមរយៈ
ការបញ្្ជទិញពីឱ្េងសាថ នតាមេំបុរត្ 
និងម្ៅតាមឱ្េងសាថ នេក់្រយមួយចំនួនម្ទៀត្្
ងន្ដរ។ មិនោនការបង់របាក់្រមួេរោប់ 
ការ្គត់្្គង់ម្ៅថ្ងៃបន្នថមម្នាេះម្ទ។ 

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ថាន ំន្ដេាម នម្វជ្បញ្្ជ $0 វាអាចនឹងោនការ
កំ្ហិត្ម្េើរបម្នទថាន ំន្ដេបានធានារ៉ោប់រង។ 
េូមម្មើេបញី្្ឱ្េងន្ដេោនការធានារ៉ោប់រង 
(បញី្្ឱ្េង) របេ់គម្រោង Neighborhood 
INTEGRITY េរោប់ព័ត៌្ោន បន្នថម។ 
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ពាបាេជំងឺ 
ឬសាថ នភាពជំងឺរបេ់អនក្ 
(បនត) 

ថាន ំោនម្វជ្បញ្្ជរបេ់ក្មមវធីិ Medicare 
ន្្នក្ B 

$0 ថាន ំន្្នក្ B រប់បញ្ចូ េទំងថាន ំន្ដេម្វជប្ណឌិ ត្បាន 
ឱ្យម្ៅក្នុងការោិេ័យរបេ់ពួក្ម្គ 
ថាន ំមហារកី្េរោប់ម្េបមួយចំនួន 
និងថាន ំមួយចំនួនម្ទៀត្ 
ន្ដេរត្ូវម្របើជាមួយនឹងឧបក្រណ៍ម្វជ្សាស្តេតជាក់្
ោក់្មួយចំនួន។ 
េូមអានម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមអំពីថាន ំទំងអេ់ម្នេះ។ 

ការអនុញ្ជា ត្ជាមុនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន 
និង/ឬការពាបាេជាជំហានៗអាចនឹងរត្ូវយក្មក្
អនុវត្ត បាន។ 
 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 
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េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការ  
ការពាបាេ 
បនាទ ប់ពីោនស្តេតកូ្ 
ឬម្រាេះថាន ក់្ 

ការពាបាេម្ោយម្រាេះថាន ក់្ការងារ 
រងកាយ ឬការនិោយេតី 

$0 ម្យើងធានារ៉ោប់រងរហូត្ដេ់ការម្ៅជួប 24 ដង។ 

ម្ោក្អនក្រត្វូការការន្ងទំ
េម្្ងាគ េះបនាទ ន់ 
(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប
នាទ ប់)  

 

 

ម្េវាបនទប់េម្្ងាគ េះបនាទ ន់ $0 ម្េវាបនទប់េម្្ងាគ េះបនាទ ន់នឹងរត្ូវបានរ៉ោ ប់រង្ងន្ដរ 
របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្របើបនទប់េម្្ងាគ េះបនាទ ន់ 
ន្ដេមិនោនម្ៅក្នុងប ត្ ញរបេ់ម្យើងខញុំ។ 
ការធានារ៉ោប់រងោនកំ្ណត់្ចំម្ េះរបជាជនេហរដឋ
អាម្មរកិ្ និងម្ៅម្េើន្ដនដីរបេ់ខៃួនន្ត្ប៉ោុម្ ណ្ េះ។  

ម្េវារងយនតគិោនេម្្ងាគ េះ $0  
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ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការការន្ងទំ
េម្្ងាគ េះបនាទ ន់ (បនត) 

ការន្ងទំពាបាេន្ដេរត្វូការជាបនាទ ន់ $0 ការន្ងទំពាបាេន្ដេរត្វូការ
ជាបនាទ ន់នឹងរត្វូបានរ៉ោ ប់រង្ងន្ដរ 
របេិនម្បើម្ោក្អនក្រត្ូវការម្របើការន្ងទំពាបាេ
ន្ដេរត្ូវការជាបនាទ ន់ 
ន្ដេមិនោនម្ៅក្នុងប ត្ ញរបេ់ម្យើងខញុំ។ 
ការធានារ៉ោប់រងោនកំ្ណត់្ចំម្ េះរបជាជនេហរដឋ
អាម្មរកិ្ និងម្ៅម្េើន្ដនដីរបេ់ខៃួនន្ត្ប៉ោុម្ ណ្ េះ។  

ម្ោក្អនក្រត្វូការការន្ងទំ
ពាបាេពីមនទីរម្ពទយ 

ការសាន ក់្ម្ៅមនទីរម្ពទយ $0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការន្ងទំពាបាេរបេ់ម្វជ្បណឌិ ត្ 
ឬរគូម្ពទយវេះកាត់្ 
 

$0  
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ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការជំនួយ 
ម្ដើមបពីាបាេឱ្យបានធូរ
ម្េបើយ ឬ
ត្រមវូការអនក្ជំនាញន្្នក្េុ
ខភាពពិម្េេ 

ម្េវាសាត រនីតិ្េមបទ $0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ឧបក្រណ៍ម្វជ្សាស្តេតេរោប់ការន្ងទំម្ៅ
្ទេះ 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការន្ងទំមនុេសចេ់ជរន្ដេោនជំនាញ $0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ម្ោក្អនក្រត្វូការការន្ងទំ
ន្ននក្ 
(ម្េវាក្មមម្នេះបនតម្ៅទំព័រប
នាទ ប់)  

 

 

ការពិនិត្យន្ននក្ $0 បានោក់្កំ្ណត់្ចំម្ េះការពិនិត្យន្ននក្ជារបចំមួយ 
(1) ដងម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្ន ំមតង 
ម្ហើយនិងោនការធានារ៉ោប់រងរបចំឆ្ន ំ
េរោប់េោជិក្ ន្ដេោនជំងឺទឹក្ម្នាមន្្អម។ 

ន្វ ៉ោនតា ឬ ន្េនការ រន្ននក្ $0 បានោក់្កំ្ណត់្េរោប់ន្ត្ន្វ ៉ោនតាមួយ (1) គូ  
(េ ុ៊ុំ និងន្េន) ម្ៅម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្ន ំមតង។ 

ន្វនតាោនក្ញ្ច ក់្ន្េននឹងរត្ូវធានារ៉ោប់រង
ជាញឹក្ញាប់ ម្ៅម្ពេចំបាច់ខាងម្វជស្ាស្តេត។ 
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េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
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ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
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(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

 
ម្ោក្អនក្រត្វូការការន្ងទំ
ន្ននក្ (បនត) 

បានោក់្
កំ្ណត់្េរោប់ន្ត្បនទេះន្េន ក់្ក្នុងន្ននក្មួយ (1) 
គូ (េ ុ៊ុំ និងន្េន) ម្ៅម្រៀងរេ់ពីរ (2) ឆ្ន ំ មតង 
ម្ៅម្ពេចំបាច់ខាងម្វជស្ាស្តេត។ 

អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 
ម្ោក្អនក្រត្វូការម្េវាការ
សាដ ប់/ជំនួយការសាត ប់ 

ការម្ធវើម្ត្េតម្េើការសាត ប់ $0  
ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាដ ប់ $0 ការធានារ៉ោប់រងរប់បញ្ចូ េទំងការសាត ប់ 

និងការវាយត្ថ្មៃេរោប់ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាត ប់
តូ្ចមួយ (1) ជាម្រៀងរេ់បី (3) ឆ្ន ំមតង។ 

ម្ោក្អនក្ោនសាថ នភាពជំ
ងឺរុថំ្រ ៉ោ ដូចជាជំងឺទឹក្ម្នាម 
ន្្អម ឬជំងឺម្បេះដូង (ម្េវាក្ 
មមម្នេះបនតម្ៅទំព័របនាទ ប់)  

ម្េវានានា 
ម្ដើមបីជួយរគប់រគងជំងឺរបេ់អនក្ 

 

$0  
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្ោនសាថ នភាពជំ
ងឺរុថំ្រ ៉ោ 
ដូចជាជំងឺទឹក្ម្នាមន្្អម 
ឬជំងឺម្បេះដូង (បនត) 

ការ្គត់្្គង់ 
និងម្េវានានាេរោប់ជំងឺទឹក្ម្នាមន្្អម 

$0 វាអាចនឹងោនការកំ្ហិត្ម្េើោ៉ោក្េញ្ជា  និង
េហរាេ្េិត្េរោប់ការ្គត់្្គង់ ន្ដេ
បំម្ពញម្ៅឯឱ្េងសាថ ន។ 

េោជិក្អាស្េ័យម្េើថាន ំអ័ងេ ុយេីន៖ 
បានកំ្ណត់្រតឹ្មន្ត្មួយរយ (100) 
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាតិ្េករជាម្រៀងរេ់សាមេិបថ្ងៃ 
(30) ថ្ងៃម្ៅម្ពេ
ទទួេបានពីអនក្េក់្ឧបក្រណ៍រងឹោំជំនួយដេ់អនក្
ជំងឺ (DME)។ 

បានកំ្ណត់្រតឹ្មន្ត្មួយរយ (100) 
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាតិ្េករជាម្រៀងរេ់ថ្មៃរបំាថ្ងៃ (25) 
ថ្ងៃម្ៅម្ពេទទួេបានពីឱ្េងសាថ ន។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

 េោជិក្ន្ដេមិនអាស្េ័យម្េើថាន ំអ័ងេ ុយេីន៖ 
បានកំ្ណត់្រតឹ្មន្ត្មួយរយ (100) 
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាតិ្េករជាម្រៀងរេ់សាមេិបថ្ងៃ 
(90) ថ្ងៃម្ៅម្ពេ
ទទួេបានពីអនក្េក់្ឧបក្រណ៍រងឹោំជំនួយ
ដេ់អនក្ជំងឺ (DME)។ 
បានកំ្ណត់្រតឹ្មន្ត្មួយរយ (100) 
បនទេះម្ុេម្ត្េតជាតិ្េករជាម្រៀងរេ់ម្ៅេិបថ្ងៃ (90) 
ថ្ងៃម្ៅម្ពេទទួេបានពីឱ្េងសាថ ន។ 

ម្ោក្អនក្ោន
បញ្ជហ េុខភាព្ៃូវចិត្ត 

ម្េវាេុខភាពឥរោិបង និង្ៃូវចិត្ត $0  

ម្ោក្អនក្ោនបញ្ជហ ជាមួយ
នឹងការម្របើរបាេ់សារធាតុ្ 

ម្េវាពាបាេម្របើរបាេ់សារធាតុ្ $0  
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េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការម្េវាេុខ
ភាព្ៃូវចិត្តរយៈម្ពេន្វង 

ការ
ន្ងទំអនក្ជំងឺេរោប់អនក្ន្ដេរត្វូការេ
រោប់ការន្ងទំេុខភាព្ៃូវចិត្ត 

$0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ម្ោក្អនក្រត្វូការឧបក្រណ៍
រងឹោំជំនួយដេ់អនក្ជំងឺ  

 

រម្ទេះរញុ $0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ឧបក្រណ៍បាញ់ចោហ យទឹក្ថាន ំ $0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ម្ឈើរចត់្ $0  

ឧបក្រណ៍ជំនួយការម្ដើរ $0  

ឧបក្រណ៍ និងការ្គត់្្គង់អុក្េីុន្េន $0  

ម្ោក្អនក្រត្វូការជំនួយក្នុង
ការរេ់ម្ៅរបចំថ្ងៃម្ៅ្ទេះ 
(ម្េវាម្នេះោនបនតម្ៅទំព័រ
បនាទ ប់) 

អាហារនំាយក្មក្ដេ់្ទេះរបេ់អនក្ $0 

 

 

ការធានារ៉ោប់រងរប់បញ្ចូ េទំងអាហារេរោប់មួយ 
(1) ម្ពេក្នុងមួយថ្ងៃ 
ន្ដេោន្តេ់ជូនរហូត្ដេ់របំា (5) 
ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
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ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការជំនួយម្ដើ
មបរីេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត) 

 

 

 

ការអនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមវូន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ
របេ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 

អាហារន្ដេដឹក្យក្មក្ជូនដេ់្ទេះម្រកា
យការេរោក្ក្នុងមនទីរម្ពទយ 
ឬម្រកាយការវេះកាត់្ 

$0 ការធានារ៉ោប់រងរមួបញ្ចូ េទំងអាហារន្ដេដឹក្យក្
មក្ដេ់្ទេះម្រកាយការេរោក្ក្នុងមនទីរម្ពទយ 
ឬម្រកាយការវេះកាត់្ 
អត្ថរបម្ោជន៍ម្នេះរ៉ោ ប់រងម្េើអាហារអតិ្បរោចំនួន
ថ្មៃរបំាបី (28) ម្ពេ រហូត្ដេ់ពីរ (2) 
ដងក្នុងមួយឆ្ន ំ។ 

ម្េវានានាតាម្ទេះ ដូចជាការេោអ ត្ 
ឬការន្ងរក្ា្ទេះ 

$0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

អាចនឹងអនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមូវន្ដេោនេក្េណេ
មបត្តិរបេ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការជំនួយម្ដើ
មបរីេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត) 

 

 

 

 

ម្េវាក្មមជំនួយាំរទម្ៅក្នុង្ទេះ $0 ការរ៉ោ ប់រងរមួោនរហូត្ដេ់ 120 
ម្ោ៉ោងក្នុងមួយឆ្ន ំថ្នការន្ងទំម្ោយគូក្នម្ដើមបីជួយ
ដេ់កិ្ចចការរបចំថ្ងៃ។ 

ការផ្ទៃ េ់បតូរម្គហោឋ នរបេ់អនក្ 
ដូចជាការម្របើរបាេ់ជម្ណតើ រជរោេ 
ទីជរោេ និងរម្ទេះរញុ 

$0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

អនក្ជំនួយការន្ងទំផ្ទទ េ់ខៃួន 

(ម្ោក្អនក្អាច
ជួេជំនួយការផ្ទទ េ់ខៃួនរបេ់អនក្បាន។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថម េូមម្ៅទូរេពទ
មក្កាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ឬនាយក្
រគប់រគងការន្ងរក្ារបេ់អនក្។) 

$0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការអនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមវូន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ
របេ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការជំនួយម្ដើ
មបរីេ់ម្ៅក្នុង្ទេះ (បនត) 

ការបណតុ េះប ត្ េ ម្ដើមបជួីយឱ្យអនក្
ទទួេបានការងារន្ដេោនរបាក់្ឈនួេ 
ឬការងារន្ដេាម នរបាក់្ឈនួេ 

$0 ការអនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមវូន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ
របេ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 

ម្េវាន្ងទំេុខភាពតាម្ទេះ $0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

អាចនឹង
អនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិរប
េ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 

ម្េវានានា 
ម្ដើមបីជួយអនក្ឱ្យរេ់ម្ៅម្ោយខៃួនឯង 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ម្េវានានាេរោប់មនុេសម្ពញវយ័ ឬ 
ម្េវាាំរទម្្សងម្ទៀត្ 

$0 អាចនឹងរត្ូវត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្ោក្អនក្រត្វូការក្ន្នៃងរេ់
ម្ៅ ន្ដេោន
មនុេសម្ៅជាមួយម្ដើមបី
ជួយម្ោក្អនក្បាន។ 

ម្េវាការរេ់ម្ៅន្ដេោនជំនួយ ឬម្េវា
េំម្ៅោឋ នម្្សងម្ទៀត្ 

$0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

ការអនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមវូន្ដេោនេក្េណេមបត្តិ
របេ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 

ការន្ងទំម្ៅមណឌ េចេ់ជរ $0 ត្រមូវឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

អនក្ម្មើេន្ងទំរបេ់អនក្រត្វូ
ការឈប់េរោក្ខៃេះ 

ការន្ងទំក្នុងម្ពេេរោក្ $0 អាចនឹង
អនុវត្តេក្េខណឌ ត្រមូវន្ដេោនេក្េណេមបត្តិរប
េ់ក្មមវធីិ Rhode Island Medicaid។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 

 
29 
 

ត្រមវូការ ឬបញ្ជហ ខាង 
េុខភាព 

ម្េវានានាន្ដេម្ោក្អនក្អាចនឹងរត្វូការ ការចំ្យរបេ់អនក្ 
េរោប់អនក្្តេ់ម្េវាក្នុ
ងប ត្ ញ 

ការកំ្ណត់្ ក្រណីម្េើក្ន្េង 
និងព័ត៌្ោនអំពីអត្ថរបម្ោជន៍ 
(វធិានអំពីអត្ថរបម្ោជន៍នានា) 

ម្េវាក្មមន្ដេរត្វូបានរ៉ោ ប់រ
ងបន្នថម  

 

អត្ថរបម្ោជន៍ន្្នក្កាយេមបទ $0 ការរ៉ោ ប់រងរមួោនេទធភាពចូេម្របើរបាេ់ទីក្ន្នៃង
ហាត់្រក្ាកាយេមបទន្ដេជាប់កិ្ចចេនា។ 

អត្ថរបម្ោជន៍ន្្នក្កាយេមបទរមួោនេោជិក្
ភាពេុខភាព 
និងទីក្ន្នៃងហាត់្របាណម្ោយោនឧបក្រណ៍តាម
ោនេក្មមភាព។ 

អត្ថរបម្ោជន៍ខាងអាហារ និងអាហា 
របូត្ថមៃន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ 

$0 ការរ៉ោ ប់រងរមួោនអាហារន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ 
និងបណណរបាក់្េនសំន្ដេោនរបាក់្ឧបត្ថមៃរបចំន្ខ 
$25 
ន្ដេអាចម្របើរបាេ់ម្ដើមបទិីញម្រគឿងឧបម្ភាគបរ ិ
ម្ភាគន្ដេ្តេ់េុខភាពេអ 
និងេមបូរម្ោយជីវជាតិ្បំប៉ោន។ 
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D. ម្េវានានាន្ដេោនការធានារ៉ោប់រងម្ៅខាងម្រៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY 
ម្នេះមិនន្មនជាបញី្្ម្ពញម្េញម្ទ។ េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់បន្នថមម្ទៀត្ 
អំពីម្េវានានាន្ដេមិនធានារ៉ោប់រងម្ោយគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ប៉ោុន្នតោនបម្រមើម្េវាតាមរយៈក្មមវធីិ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid។ 

ម្េវានានាម្្សងម្ទៀត្ ន្ដេោនការធានារ៉ោ ប់រងពី Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ការចំ្យរបេ់អនក្ 
ម្េវាន្ងទំម្ៅេងគហោឋ នមួយចំនួន $0 

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោប់រងម្ៅម្េើការន្ងទំម្ធមញជារបចំដូចជាការេោអ ត្ និងប៉ោេះម្ធមញ។ 

េូមម្ៅទូរេពទមក្កាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ របេិនម្បើម្ោក្អនក្យេ់មិនបានចាេ់ 
ថាម្ត្ើការ្តេ់ម្េវាន្ងទំម្ធមញ ន្ដេម្ោក្អនក្រត្ូវការ ោនធានារ៉ោប់ន្ដរឬអត់្។ 

$0 

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោប់រងម្េើម្េវាេំម្ៅោឋ នេរោប់េោជិក្ 
ន្ដេពិការភាពន្្នក្បញ្ជា  និងការេូត្ោេ់។ $0 

Rhode Island Medicaid ធានារ៉ោប់រងម្េើមម្ធាបាយម្ធវើដំម្ណើ រម្េើការមក្ពាបាេ
ន្ដេមិនន្មនជាការេម្្ងាគ េះបនាទ ន់។ 

$0 
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E. ម្េវានានាន្ដេគម្រោង Neighborhood INTEGRITY, Medicare និង Rhode Island Medicaid មិនធានារ៉ោ ប់រង 
ម្នេះមិនន្មនជាបញី្្ម្ពញម្េញម្ទ។ េូមម្ៅទូរេពទមក្កាន់ ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្ ម្ដើមបីន្េវងយេ់ឱ្យដឹងអំពី ម្េវានានាន្ដេមិនបានរប់បញ្ចូ េម្្សង
ម្ទៀត្ 

ម្េវានានាន្ដេមិនបានធានារ៉ោ ប់រងម្ោយគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ឬ Rhode Island Medicaid 
ការវេះកាត់្ន្្នក្ន្ក្េមផេស ឬការងារន្ក្េមផេសម្្សងម្ទៀត្នឹងមិនរត្ូវបានធានារ៉ោប់រងម្នាេះម្ទ េុេះរតាន្ត្ម្េវាម្នាេះជាប់ ក់្ព័នធម្ៅនឹងការន្ងរក្ាខាង 
ការបតូរម្នទ ការបម្ងកើត្េុដន់ម្ឡើងវញិ បនាទ ប់ពីការវេះកាត់្យក្ម្ោេះម្ចញ និងសាថ នភាព ន្ដេោនបញ្ជហ ម្ោយម្របើ្េិត្្េន្ងទំ
េមៃេសន្ដេបងក្េប៉ោេះ េ់ម្ៅដេ់មុខងារធមមតា ឬេុខុោេភាព្ៃូវចិត្ត។ 

នីតិ្វធីិន្្នក្ពិម្សាធន៍ របេ់របរ និងថាន ំនឹងមិនរត្ូវបានធានារ៉ោប់រងម្នាេះម្ទ េុេះរតាន្ត្នីតិ្វធីិ របេ់របរ និងថាន ំ រត្វូបានធានារ៉ោប់រងម្ោយក្មមវធីិ Medicare 
ឬម្ៅម្រកាមក្មមវធីិ Medicare ន្ដេទក់្ទងម្ៅនឹងការេិក្ាស្សាវរជាវន្្នក្ពាបាេ ន្ដេបានអនុម័ត្រចួម្ហើយ ឬតាមរយៈគម្រោង។ 
េថិត្ម្ៅក្នុងសាថ នភាពន្បបម្នេះ ម្នាេះនឹងរត្វូត្រមវូឱ្យោនការអនុញ្ជា ត្ជាមុន។ 

មិនោនការធានារ៉ោប់រងម្ៅម្េើរបេ់របរផ្ទទ េ់ខៃួនម្ៅក្នុងបនទប់របេ់អនក្ម្ៅទីតំាងអាារ ម្ោយោនរប់បញ្ចូ េទំងរបេ់របរដូចជាទូរេពទ ឬទូរទេសន៍។ 
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F. េិទធិរបេ់អនក្ជាេោជិក្ថ្នគម្រោងម្នេះ 
ក្នុងនាមជាេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY ម្នាេះម្ោក្អនក្ោនេិទធិជាក់្ោក់្។ ម្ោក្អនក្អាចម្របើរបាេ់េិទធិទំងអេ់ម្នេះបាន 
ម្ោយាម នការោក់្ម្ទេទណឌ ។ ម្ោក្អនក្ក៏្អាចម្របើរបាេ់េិទធិទំងអេ់ម្នេះម្ោយាម នការបាត់្បង់ម្េវាន្ងទំេុខភាពរបេ់អនក្ម្នាេះម្ទ។ 
ម្យើងនឹងរបាប់ម្ោក្អនក្អំពីេិទធិរបេ់អនក្ោ៉ោងម្ហាច្េ់ម្រៀងរេ់មួយឆ្ន ំមតង។ េូមអានម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមអំពីេិទធិរបេ់អនក្។ េិទធិរបេ់អនក្រប់បញ្ចូ េទំង ប៉ោុន្នតម្ៅោនរប់បញ្ចូ េម្្សងម្ទៀត្ចំម្ េះចំណុចដូចខាងម្រកាម៖ 

• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិទទួេបាននូវការម្ារព យុត្តិធម៌ និងម្េចក្តីថ្ងៃងនូរ។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងេិទធិក្នុងការ៖ 
o ទទួេបានម្េវាន្ដេធានារ៉ោប់រងម្ោយាម នការរពយួបារមៃចំម្ េះពូជសាេន៍ ជាតិ្ពនទុ ម្ដើមកំ្ម្ណើ ត្របម្ទេ សាេនា ម្នទ អាយុ 

ពិការភាពន្្នក្្ៃូវចិត្ត ឬរបូរងកាយ ទំម្នារ្ៃូវម្នទ អត្តេញ្ជា ណម្នទ ព័ត៌្ោនអំពីន្ហសន េមត្ថភាពបង់របាក់្ 
ឬេមត្ថភាពក្នុងការនិោយភាសាអង់ម្គៃេ 

o ទទួេបានព័ត៌្ោនជាទរមង់ម្្សងម្ទៀត្ (ឧទហរណ៍អក្សរម្បាេះពុមពធំៗ អក្សរេរោប់ជនពិការន្ននក្ ឬជាេំម្ឡងអូឌីយ៉ោូ។) 
o រត្ូវោនម្េរភីាពម្ោយមិនទទួេរងនូវទរមង់ថ្នការឃំុឃំងរងកាយ ឬោក់្ឱ្យម្ៅោច់ម្ោយន្ឡក្្មួយ 
o អនក្្តេ់ម្េវាក្នុងប ត្ ញ មិនរត្វូម្ចញវកិ្កយបរត្ឱ្យម្នាេះម្ទ 

• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិទទួេបានព័ត៌្ោនអំពីការន្ងទំេុខភាពរបេ់អនក្។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំង ព័ត៌្ោនអំពីការពាបាេ 
និងជម្រមើេថ្នការពាបាេរបេ់អនក្។ ព័ត៌្ោនម្នេះ គួរន្ត្្តេ់ជូនក្នុងទរមង់មួយ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចយេ់បាន។ េិទធិទំងម្នេះ 
ោនរប់បញ្ចូ េទំងការទទួេបានព័ត៌្ោនអំពី៖ 
o ការពិពណ៌នាអំពីម្េវានានាន្ដេម្យើងរ៉ោ ប់រង 
o រម្បៀបទទួេបានម្េវានានា 
o ម្ត្ើម្េវានឹងរត្ូវចំ្យប៉ោុនាម ន 
o ម្ ម្ េះអនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាព និងនាយក្រគប់រគងការន្ងទំ 
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របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិម្ធវើម្េចក្តីេម្រមចចិត្តអំពីការន្ងទំរបេ់អនក្ ម្ោយរប់បញ្ចូ េទំងការបដិម្េធម្េើការពាបាេ។ 
ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងេិទធិក្នុងការ៖ 
o ម្រជើេម្រ ើេអនក្្ដេ់ម្េវាន្ងទំបឋម (PCP) និងផ្ទៃ េ់បដូរ PCP របេ់អនក្ម្ៅម្ពេ្ក៏្បានក្នុងអំឡុងឆ្ន ំថ្នគម្រោង 
o ម្របើរបាេ់អនក្្ដេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាពរបេ់ស្តេតីម្ោយមិនោនកាបញូ្្នបនត 
o ទទួេបានម្េវានានា និងថាន ំ ន្ដេធានារ៉ោប់រងរបេ់អនក្ឱ្យបានឆ្ប់រហ័េ 
o ដឹងអំពីជម្រមើេថ្នការពាបាេទំងអេ់ មិនថាការពាបាេម្នាេះវាចំ្យប៉ោុនាម ន ឬការពាបាេម្នាេះោនការធានារ៉ោប់រង 
o បដិម្េធម្េើការពាបាេ ម្ទេះបីជាការន្ណនំារបេ់រគូម្ពទយមិនយេ់ស្េបក៏្ម្ោយ 
o ឈប់ម្េបថាន ំ 
o ម្េនើេំុមតិ្ម្ោបេ់ទីពីរ។ គម្រោង Neighborhood INTEGRITY នឹងបង់ថ្ងៃចំ្យថ្នការម្ៅជួបម្េើក្ទីពីររបេ់អនក្។ 

• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិទទួេបានការន្ងទំេុខភាពម្ោយទន់ម្ពេម្វោ ម្ោយាម នឧបេគគក្នុងការទំនាក់្ទំនង 
ឬឧបេគគន្្នក្រងកាយក្នុងការចូេម្របើរបាេ់។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងេិទធិក្នុងការ៖ 
o ទទួេបានការន្ងទំន្្នក្ម្វជ្សាស្តេតបានទន់ម្ពេម្វោ 
o ការចូេ និងការម្ចញពីការោិេ័យរបេ់អនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំេុខភាព។ ចំណុចម្នេះោនន័យថា ជនពិការាម នឧបេគគក្នុងការម្ចញចូេម្នាេះម្ទ 

ម្ោយម្ារពម្ៅតាមចាប់េតីពីជនពិការអាម្មរកំិាង។ 
o ោនអនក្បក្ន្របក្នុងការជួយទក់្ទងជាមួយនឹងរគមូ្ពទយ និងគម្រោងេុខភាពរបេ់អនក្។ 
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របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិទទួេបានការន្ងទំក្នុងរាអាេនន និងការន្ងទំេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ ម្ៅម្ពេន្ដេម្ោក្អនក្រត្វូការ។ ចំណុចម្នេះោនន័យថា 
ម្ោក្អនក្ោនេិទធិក្នុងការ៖ 
o ទទួេបានម្េវាេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ ម្ោយមិនចំបាច់ទទួេបានការអនុម័ត្ជាមុនម្ៅក្នុងម្ពេេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ 
o ម្របើអនក្្តេ់ម្េវាន្ងទំក្នុងរាអាេនន ឬអនក្្តេ់ម្េវាេម្្ងាគ េះបនាទ ន់ខាងម្រៅប ត្ ញ ម្ៅម្ពេោនក្រណីចំបាច់ 

• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិរក្ាការេោៃ ត់្ និងភាពឯក្ជន។ ម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងេិទធិក្នុងការ៖ 
o ម្េនើេំុយក្ឯក្សារចាប់ងត្ចមៃងអំពីកំ្ណត់្រតាឯក្សារម្វជ្សាស្តេដរបេ់អនក្ក្នុងវធីិមួយ ន្ដេម្ោក្អនក្អាចយេ់បាន ម្ហើយរបេិនម្បើចំបាច់ 

ម្េនើេំុឱ្យម្គផ្ទៃ េ់បតូរ ឬន្ក្ត្រមូវកំ្ណត់្រតាឯក្សារឱ្យបានរតឹ្មរត្វូ។ 
o រក្ាព័ត៌្ោនអំពីេុខភាពផ្ទទ េ់ខៃួនរបេ់អនក្ជាេក្េណៈឯក្ជន។ 

• ម្ោក្អនក្ោនេិទធិបតឹងទមទរអំពីម្េវាន្ងទំ ឬម្េវាន្ដេោនការធានារ៉ោប់រងរបេ់អនក្។ ចំណុចទំងម្នេះោនរប់បញ្ចូ េទំងេិទធិក្នុងការ៖ 
o ោក់្ ក្យបតឹង ឬបណតឹ ងសារទុក្េទេ់ម្ៅនឹងពួក្ម្យើង ឬអនក្្តេ់ម្េវារបេ់ពួក្ម្យើង 
o ម្េនើេំុឱ្យោនេវនាការយុត្តិធម៌ថាន ក់្រដឋ 
o ទទួេបានម្ហតុ្្េន្ដេេមអិត្អំពីម្ហតុ្្េន្ដេបានបដិម្េធចំម្ េះការ្តេ់ម្េវានានា 

េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមអំពីេិទធិរបេ់អនក្ ម្នាេះម្ោក្អនក្អាចអានម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ 
របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនេំណួរ ម្នាេះម្ោក្អនក្ក៏្អាចម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ន្្នក្ម្េវាបម្រមើេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY បាន្ងន្ដរ។ 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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G. វធីិោក់្ ក្យបណតឹ ង ឬ បណតឹ ងឧទធរណ៍អំពីការបដិម្េធម្េើការ្តេ់ម្េវា 
របេិនម្បើម្ោក្អនក្ោនការត្វា៉ោ ឬគិត្ថាគម្រោង Neighborhood INTEGRITY គួរន្ត្ធានារ៉ោប់រងម្ៅអវីមួយ ន្ដេម្យើងបានបដិម្េធ 
េូមម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896។ ម្ោក្អនក្ក៏្អាច ោក់្ ក្យបតឹងឧទធរណ៍ ចំម្ េះម្េចក្តី
េម្រមចចិត្តរបេ់ម្យើងខញុំបាន្ងន្ដរ។ 
េរោប់ការសាក្េួរអំពីការត្វា៉ោ និងបណតឹ ងឧទធរណ៍ ម្ោក្អនក្អាចអានជំពូក្ទី 9 ថ្នម្េៀវម្ៅន្ណនំាេោជិក្របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ 
ម្ោក្អនក្អាចម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ ម្េវាបម្រមើេោជិក្ របេ់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY បាន្ងន្ដរ។ 
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើេំបុរត្អំពីបណតឹ ងជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អនក្ម្ៅកាន់៖ 

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Grievance & Appeals 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើទូរសារអំពីបណតឹ ងសាទុក្េជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អនក្ម្ៅកាន់៖ 1-401-709-7005 
• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើតាមថ្របេណីយ៍នូវបណតឹ ងឧទធរណ៍ទក់្ទងនឹងេុខភាពន្្នក្ឥរោិបទ និងម្វជ្សាស្តេតជាោយេក្េណ៍អក្សររបេ់អនក្ម្ៅកាន់៖ 

Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

Attn: Grievance & Appeals 

910 Douglas Pike 

Smithfield, RI 02917 

• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណតឹ ងឧទធរណ៍ទក់្ទងនឹងេុខភាពន្្នក្ឥរោិបទ និងម្វជស្ាស្តេតជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមទូរសារម្ៅកាន់ម្េខ៖ 1-401-709-7005 

 



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
ម្េចក្តីេម្ងេបអំពីអត្ថរបម្ោជន៍របចំឆ្ន ំ 2023 

 

  

 

របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណតឹ ងឧទធរណ៍ទក់្ទងនឹងន្្នក្ D (ថាន ំោនម្វជ្បញ្្ជ) ជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមេំបុរត្ម្ៅកាន់៖ 

CVS Caremark 

Part D Appeals and Exceptions 

PO BOX 52000 MC109 

Phoenix, AZ 85072-2000 

• ម្ោក្អនក្អាចម្្ញើបណតឹ ងឧទធរណ៍ទក់្ទងនឹងន្្នក្ D (ថាន ំោនម្វជ្បញ្្ជ) ជាោយេក្េណ៍អក្សរតាមទូរសារម្ៅកាន់ម្េខ៖ 1-855-633-7673 

• ម្ដើមបីម្េនើេំុការបង់របាក់្េងវញិេរោប់ថាន ំន្ដេោនម្វជ្បញ្្ជន្្នក្ D ន្ដេម្ោក្អនក្បានចំ្យម្ោយខៃួនឯង េូមម្្ញើវកិ្កយបរត្ងត្ចមៃង 
និងឯក្សារម្វជប្ញ្្ជន្ដេ ក់្ព័នធម្្សងម្ទៀត្តាមេំបុរត្ ឬម្្ញើតាមទូរសារម្ៅកាន់៖ 

CVS Caremark 

Part D Appeals and Exceptions 

PO BOX 52066 

Phoenix, AZ 85072-2066 

 
ទូរសារម្េខ៖ 1-855-230-5549 

  



 

Neighborhood INTEGRITY, គម្រោង Medicaid-Medicare៖ 
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របេិនម្បើអនក្ោនេំណួរ េូមទូរេពទម្ៅកាន់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមរយៈម្េខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ 
ដេ់ម្ោ៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចនទ ដេ់ថ្ងៃេុរក្ និងពីម្ោ៉ោង 8 រពឹក្ ដេ់ម្ោ៉ោង 12 ថ្ងៃរត្ង់ម្ៅថ្ងៃម្ៅរ។៍ ការម្ៅទូរេ័ពទមក្ម្េខម្នេះ គឺឥត្គិត្ថ្ងៃ។ 
េរោប់ព័ត៌្ោនបន្នថមេូមម្មើេម្គហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY ។ 
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H. ម្ត្ើម្ោក្អនក្រត្វូម្ធវើោ៉ោងម្ម៉ោច របេិនម្បើម្ោក្អនក្េងសយ័ពីការេួចបនៃំ 
អនក្ជំនាញ និងសាថ ប័នន្ងទំេុខភាពភាគម្រចើនន្ដេ្តេ់ម្េវាក្មម គឺោនភាពម្សាម េះរត្ង់។ ន្ត្គួរឱ្យម្សាក្សាត យ ក៏្អាចោនមនុេសខៃេះ៏៏មិនោនម្សាម េះរត្ង់
្ងន្ដរ។ 

របេិនម្បើម្ោក្អនក្គិត្ថា ោនរគូម្ពទយ មនទីរម្ពទយ ឬឱ្េងសាថ នម្្សងម្ទៀត្កំ្ពុងន្ត្ម្ធវើអវីមួយខុេ ម្នាេះេូមទក់្ទងមក្កាន់ម្យើងខញុំ។ 

• េូមម្ៅទូរេពទមក្ម្យើងខញុំតាមរយៈម្េវាក្មមេរោប់េោជិក្ថ្នគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។ ម្េខទូរេពទ គឺោនម្ៅម្េើរក្បម្េៀវម្ៅ
េម្ងេបម្នេះ្ងន្ដរ។ 

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅគម្រោង Medicare តាមរយៈម្េខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ េរោប់អនក្ម្របើរបាេ់ TTY គួរម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខ  
1-877-486-2048។ អនក្អាចម្ៅទូរេពទម្ៅម្េខទំងម្នេះម្ោយឥត្គិត្ថ្ងៃ 24 ម្ោ៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយេបាត ហ៍។ 

• ឬម្ៅទូរេពទម្ៅកាន់ Department of Rhode Island Attorney ម្ដើមបរីបាយការណ៍អំពីការេួចបនៃំក្មមវធីិ Medicaid ការបំ នម្េើអនក្ជំងឺ 
ឬការម្ធវេរបន្ហេម្េើអនក្ជំងឺ ឬការបន្ងវរឱ្េងពីអនក្ជំងឺោន ក់្ម្ៅឱ្យអនក្ជំងឺោន ក់្ម្ទៀត្ អាចទក់្ទងបានតាមរយៈម្េខ 1-401-222-2556 ឬ  
1-401-274-4400 ម្េខបញ្ចូ នបនត 2269 

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

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

 


