
ត�ើខ្ញុំអាចស្វែងរកការសែទាុំ្ុខភាពត�ៅកស�លែងណាបា�?
ត្តោ�ត�ើជ�អត�តោប្រតេ្�៍

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
ការមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកទៅជួបទេជ្ជបណ្ឌិ ត គ្រូទពទ្យជំនាញ មន្ទីរទពទ្យបាន។ អ្នកក៏អាចទទួលបានថ្្នំ ផងដែរ។

អ្នករស់ទៅទកាះរ ៉ាែូដែលមានគបាក់ចំណូលទាបជាទគចទីនដែលមឌិនដមនជាពលរែ្ឋអាចមានសឌិទ្ឌិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទោយឥត ឌ្ិតថ ល្ៃ
តាមរយៈកម្មេធិទី Medicaid។

គបសឌិនទបទីគបាក់ចំណូលរបស់អ្នកទលទីសពទីកគមឌិតគបាក់ចំណូលរបស់ Medicaid ឬអ្នកមឌិនអាចចុះទ ្្ម ះចូលកម្មេធិទី Medicaid
ទោយសារដតសាថា នភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចមានសឌិទ្ឌិទឌិញការធានារ៉ាប់រងតថមលៃទាបតាមរយៈ HealthSource RI (HSRI)។

តារងទនះផ្តល់នូេទឌិែ្ឋភាពទូទៅថនសឌិទ្ឌិទទួលបានជនអទនា្ត គបទេសន៍សគមាប់ Medicaid ឬការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ HSRI។

កគមឌិតគបាក់ចំណូលសគមាប់ Medicaid ្ឺខុសគ្្ន សគមាប់គបជាជនខុសគ្្ន រប់ចាប់ពទីកគមឌិតភាពគកទីគកទទវេែងសគមាប់កុមារ នឌិងគស្តទីមានថផ្ទោះ។
ខ្ពស់ជាងកគមឌិតភាពគកទីគកសគមាប់ឪពុកមា្ត យ នឌិងមនុស្សទពញេយ័ដែលទៅលទីេ។ នឌិងទៅកគមឌិតភាពគកទីគកសគមាប់មនុស្សេយ័ចំណាស់
នឌិងជនពឌិការ។ ដែនកំណត់គបាក់ចំណូលទែទីម្ទីទទួលបានជំនួយក្នងុការចំណាយសគមាប់ការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ HSRI ្ឺកគមឌិតថនភាពគកទីគក 4
ែង។ សគមាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពទីកគមឌិតគបាក់ចំណូល សូមចូលទៅកាន់៖ www.economicprogressri.org/បញ្ហា ជនអទនា្ត គបទេសន៍។

បបសិនបបើមិនមមនប្រប់្រ្ាបនៅក្នុងប្ររួសាររបស់អ្កជាពលរដ្ឋ ឬជាជនអបនតោបបបេសន៍មដលមានសិទ្ិបនោះបទ៖ ទៅក្នងុគ្រួសារខលៃះកូនៗជាពលរែ្ឋ
ទ�ទីយឪពុកមា្ត យគ្្ម នឯកសារ ឬទបទីមឌិនែូទច្នះទទ មឌិនមានសាថា នភាពគ្ប់គគ្ន់ទទ។ ក្នងុសាថា នភាពទនះ ឪពុកមា្ត យអាចោក់ោក្យសំុកុមារ ទ�ទីយមឌិន
ចំាបាច់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពទីខលៃួនទ្ (ទលទីកដលងដតគបាក់ចំណូល)។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនទៅក្នងុោក្យសំុនឹងគតរូេបានទគបទីទែទីម្ទីទធវេទីការសទគមចចឌិត្ត
អំពទីសឌិទ្ឌិទទួលបានព័ត៌មាន ទ�ទីយនឹងគតរូេរកសាទុកជាការសមាងា ត់។

របបៀបដាក់ពាក្យសុំកម្មេិធ ីMedicaid និង HSRI៖ អ្នកអាចជួបជាមួយកម្មេធិទីរកុរកទៅក្នងុស�្មន៍របស់អ្នកដែលអាចជួយអ្នកបំទពញោក្យ សំុតាមអុទីនធឺណឌិ ត។ កម្មេធិទីរកុរកក៏អាចទ ល្ៃទីយសំណួរដែលអ្នកអាចមានផងដែរ។ អ្នកអាចរកកម្មេធិទី រកុរកបានទោយទូរសព្ទៅទលខ 2-1-1។
កម្មេធិទីរកុរកជាទគចទីននឌិយាយភាសាទគរៅពទីអង់ទ ល្ៃស។

អ្នកក៏អាចោក់ោក្យសំុតាមរយៈមជ្ឈមណ្លទំនាក់ទំនង HSRI ពទីថ ង្ាច័ន្ - សុគកទមាោ ង 4 គពឹកែល់ទមាោ ង 6 ល្ងា ចទៅ 401 Wampanoag
Trail, East Providence ឬោក់ោក្យសំុតាមទូរសព្៖ 1-855-840-4774។ ទស្នទីសំុអ្នកបកដគបភាសា គបសឌិនទបទីអ្នកគតរូេការ។

ទិដ្ឋភាពទបូទៅននសិទ្ិទទរួលបានជនអបនតោបបបេសន៍សបមាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានតនមលៃសមរម្យ។
គតរូេដតទ ល្ៃទីយតបនឹងគបាក់ចំណូល នឌិងតគមរូេការដែលអាចទទួលបានទផ្សងទទៀត។

បបបភទអបនតោបបបេសន៍ RIte Care/Medicaid
ការប្របដណ្ដប់ការទិញ Health-

Source RI
និងឥណទានពន្បុព្វលាភ

កូនៗ
បបកោម 19 ឆ្ាំ បសតីមានន្ទៃបពោះ មនុស្សបពញេ័យបនៅលេី / ឪពុកមតាយ / ជនពិការ

/ មនុស្សេ័យចំណាស់
កូនៗ ឪពុកមតាយ បសតីមានន្ទៃបពោះ

មនុស្សបពញេ័យបនៅលីេ

ទទីលំទៅអចឌិថ្តន្តយ៍គសបចបាប់។
(“ប័ណ្ណព៌ណថបតង”) ចាស ចាស

•  បន្ាប់ពទី 5 ឆ្្នំ ទៅក្នងុសាថា នភាព ឬ 
•  បានចូលក្នងុស�រែ្អាទមរកិមុនថ ង្ាទទី 22/8/96 ឬ 
•  អតទីតយុទជ្ន / ទយាធាដែលមានកាតពវេកឌិច្ចសកម្ម

នឌិងប្តទីគបពន្ នឌិងកូនៗមឌិនទាន់ទរៀបការរបស់ពួកទ្

ចាស

ជនទ�ៀសខលៃួន អ្នកដសវេងរកទទីជគមក
ជនរងទគគ្ះទោយការជួញែូរ ជនរង្្
ទរះមួយចំនួនទោយសារអំទពទី�ឹងសាទោ
យថែ្ូ សមាជឌិកគ្រួសារ ឬមនុស្សចដមលៃក
ទផ្សងទទៀត

ចាស ចាស ចាស ចាស

បង្ ញជូនបុ្្លេទោយគសបចប ចាស ចាស ទទ ចាស

គ្្ម នឯកសារ ទទ ចាស ទទ ទទ

*ការទទួលបាន Medicaid ឬឥណទានពន្មឌិនបោះោល់ែល់សឌិទ្ឌិកាលៃ ជាពលរែ្ឋស�រែ្ឋអាទមរកិទទ។
*បុ ្្គលេត្តមានទោយគសបចបាប់មឌិនមានសាថា នភាពជាអចឌិថ្តន្តយ៍ទទ បោុដន្តគតរូេបានអនុញ្ញា តឱ្យរស់ទៅក្នងុស�រែ្ឋអាទមរកិ។ ទំាងទនះរមួបញ្ចូលទំាងបុ ្្គលដែលមានឋានៈការោរបទណា្ត ះអាសន្ន (ពទីគបទទសដអល សាវ៉ាឌ័រ ថ�ទទី 
�ុងឌុយរ៉ាស នទីការ៉ា�្គ័រ សូមាោ លទី សូ៊ែង់ សូ៊ែង់ខាងត្ងូ នឌិងសុទីរ)ី នឌិងការចាកទចញដែលបានបងំ្ឱ្យចាកទចញ (លទីទបរយីាោ )។ អ្នកទទួលបាន DACA មឌិនគតរូេបានរប់បញ្ចូលក្នងុគបទ�ទទនះទទ។

*

**



ការមែទាំសុខភាពបដោយឥត្រិតនែលៃ ឬមានតនមលៃធូរនែលៃ បបសិនបបើអ្កមិនមានការធានារ៉ាប់រង
ការមានទេជ្ជបណ្ឌិ ត ែូទច្នះអ្នកអាចទៅពឌិនឌិត្យសុខភាពគបចំាឆ្្នំ  ឬទៅជួបគ្រូទពទ្យទៅទពលអ្នកឈឺជាទរឿងសំខាន់ទែទីម្ទីទធវេទីឱ្យអ្នកមានសុខភាពល្អ។

គបសឌិនទបទីអ្នកមឌិនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទទ មានកដនលៃងជាទគចទីនដែលគតរូេទៅរកទសវដ្ទំាសុខភាព។ អ្នកផ្តល់ទសវទំាងទនះនឹង
ជួយអ្នកទោយមឌិន ឌ្ិតពទីសាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍របស់អ្នក ទទាះបទីជាពួកទ្អាចសួរអំពទីសាថា នភាពរបស់អ្នកទែទីម្ទីជួយកំណត់ថ្ទតទីអ្នក 
អាចមានសឌិទ្ឌិទទួលបាន Medicaid ដែរឬទទ។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននឹងរកសាការសមាងា ត់។ អ្នកផ្តល់ទសវទំាងអស់មានបុ ្្គលឌិកដែលនឌិយាយភាសា
ទអសបា៉ាញ នឌិងភាសាទផ្សងទទៀត។

•  មណ្ឌលសុខភាពសហ្រមន៍៖ មានមណ្លសុខភាពស�្មន៍ចំនួន 29 ទទីតំាងទៅទូទំាងរែ្ឋដែលផ្តល់ការដ្ទំាសុខភាពទូលំទូល្យែល់
សមាជឌិករបស់ពួកទ្។ វអាចមានការរង់ចំាទៅទទីតំាងខលៃះទែទីម្ទីកាលៃ យជាសមាជឌិកមណ្លសុខភាព នឌិងអាគស័យទលទីគបាក់ចំណូលរបស់អ្នក 
អ្នកអាចគតរូេបានទស្នទីសំុឱ្យបង់ថ ល្ៃតឌិចតួច។ សាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍មឌិនដមនជាបញ្ហា ទនាះទទ សូមសាវេ ្មន៍អ្នកទំាងអស់គ្្ន ។ 
សគមាប់ព័ត៌មានបដនថាម ឬទែទីម្ទីដសវេងរកមណ្លសុខភាពដែលទៅជឌិតបំផុត សូមទូរសព្ទៅទលខ 401-274-1771។ www.rihca.org ។ 

•  ្រលៃីនិកឥត្រិតនែលៃបកោះរ៉ូដជា៖ “ហាងដផ្នកទេជ្ជសាគស្តដែលផ្ដល់ទសវជាទគចទីន” ដែលផ្តល់ជូនមនុស្សទពញេយ័នូេទេជ្ជសាគស្តយាោ ងទូលំទូល្យ 
ទោយឥត ឌ្ិតថ ល្ៃ។ ទៅទូរសព្ណាត់ជួបសគមាប់សឌិទ្ឌិទទួលបានតាមរយៈទលខ៖ 401-274-6347ឬទស្សនា ល្ៃទីនឌិកទៅ 655 Broad 
Street ក្នងុ Providence។ សាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍មឌិនដមនជាបញ្ហា ទនាះទទ សូមសាវេ ្មន៍អ្នកទំាងអស់គ្្ន ។ www.rifreeclinic.org ។ 

•  និក Clinica vamranza-Hope៖ ផ្តល់ទសវដ្ទំាបឋមែល់មនុស្សទពញេយ័។ សូមទៅទូរសព្ទៅទលខ 401-347-9093 
ឬទៅ ល្ៃទីនទីកទៅ 60 Valley Street ក្នងុ Providence ទែទីម្ទីទធវេទីការណាត់ជួប។ សាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍មឌិនដមនជាបញ្ហា ទនាះទទ 
សូមសាវេ ្មន៍អ្នកទំាងអស់គ្្ន ។ www.aplacetobehealthy.org ។

ែ្ាំឥត្រិតនែលៃ ឬតនមលៃធូរនែលៃ បបសិនបបើអ្កមិនមានការធានារ៉ាប់រង
គក រុម�៊ុនដែលផលឌិតថ្្នំ អាចមានកម្មេធិទីដែលជួយចំណាយថ ល្ៃទែទីមថ្្នំ មួយចំនួន។ អ្នកអាចរកទ�ទីញព័ត៌មានអំពទីជំនួយដែលអាចរកបានសគមាប់
ថ្្នំ ដែលអ្នកទគបទី នឌិងេធិទីោក់ោក្យសំុទៅ “NeedyMeds”។ www.needymeds.org ។  

ការមែទាំបនៅមនទៃីរបពទ្យ បបសិនបបើអ្កមិនមានការធានារ៉ាប់រង
• Medicaid: គបសឌិនទបទីអ្នកគតរូេការទសវបន្ាន់ទៅមន្ទីរទពទ្យ ទ�ទីយអ្នកមឌិនមានសឌិទ្ឌិចុះទ ្្ម ះ Medicaid ទពញទលញទទ 

ទោយសារដតសាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍ អ្នកអាចមានសឌិទ្ឌិទទួលបាន Medicaid បង់ថ ល្ៃេកិយបគតមន្ទីរទពទ្យ។ មន្ទីរទពទ្យនឹងជួយអ្នកឱ្យបំទពញ
ោក្យសំុសគមាប់ការធានារ៉ាប់រង Medicaid ដែលមានចំនួនកំណត់ទនះ។ 

•  ការមែទាំសប្នុរសធម៌៖ មន្ទីរទពទ្យនទីមួយៗទៅទកាះរ ៉ាែូមាន“កម្មេធិទីដ្ទំាសប្រុសធម៌”។ មន្ទីរទពទ្យអាចចំណាយទលទីដផ្នកខលៃះ 
ឬទំាងអស់ថនេកិយបគតរបស់អ្នក គបសឌិនទបទីអ្នកមឌិនអាចបង់លុយបាន។ ដែនកំណត់គបាក់ចំណូល្ឺ 200% ថនកគមឌិតភាពគកទីគករបស់ស�ព័ន្ 
(FPL) ទោយ ឌ្ិតពទីទំ�ំគ្រួសារសគមាប់ការគ្បែណ្ត ប់ទពញទលញ នឌិងរ�ូតែល់ 300% ថន FPL សគមាប់ការគ្បែណ្ដ ប់ទោយដផ្នក។ មន្ទី
រទពទ្យខលៃះក៏អាចសួរអំពទី្ណនទីធនាគ្រ នឌិងធនធានទផ្សងទទៀត។ ការធានារ៉ាប់រងទនះអាចរកបានទោយមឌិន ឌ្ិតពទីសាថា នភាពអទនា្ត គបទេសន៍។

មន្ទីរទពទ្យគតរូេោក់គបកាសអំពទីសឌិទ្ឌិទទួលបានការដ្ទំាសុខភាព នឌិងរទបៀបោក់ោក្យទស្នទីសំុការធានារ៉ាប់រង។ អ្នកអាចទស្នទីសំុោក្យសំុពទី 
ការយិាល័យជំនួញរបស់មន្ទីរទពទ្យ។ អ្នកអាចោក់ោក្យបណ្តឹ ងទាក់ទងនឹងការដ្ទំាសប្រុសធម៌ទោយទូរសព្ទៅបណា្ត ញព័ត៌មានសុខភា
ពតាមទលខ 401-222-5960 / RI ជំនួស 711។

បបសិនបបើអ្កមានបញ្ាក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
គបសឌិនទបទីអ្នកមានបញ្ហា ក្នងុការទទួល ឬរកសា Medicaid ឬការធានារ៉ាប់រងពទី HSRI អ្នកអាចទូរសព្ទៅទទីភា្ន ក់ង្រមួយក្នងុចំទណាមភា្ន ក់ង្រទំាង
ទនះ។ ពួកទ្ទំាងពទីរមានបុ ្្គលឌិកដែលនឌិយាយភាសាទអសបា៉ាញ ទ�ទីយនឹងផ្តល់អ្នកបកដគបភាសាទផ្សងទទៀត។

• RIREACH សគមាប់ជំនួយក្នងុកម្មេធិទី Medicaid, ការគ្បែណ្ត ប់ HSRI ឬការដ្ទំាសប្រុសធម៌ទៅមន្ទីរទពទ្យ៖ 401-270-0101។
•  បសេាម្្កច្ាប់សបមាប់ជំនរួយក្នុងកម្មេិធ ីMedicaid៖ 401-274-2652។

ទរៀបចំទោយេទិយាសាថា នេឌ្ឍនភាពទសែ្ឋកឌិច្ច www.economicprogressri.org នឌិងសម្ព័ន្ភាពជនអទនា្ត គបទេសន៍ទកាះរ ៉ាែូទោយទទួល្េកិាពទីនាយកោ្ឋ នសុខ
ភាពទកាះរ ៉ាែូតាមរយៈ Kresge Foundation Emerging Leaders ក្នងុ្ំនឌិតផ្តួចទផ្តទីមសុខភាពសាធារណៈ។ ដខកក្កោ ឆ្្នំ  2019។


