
ຂ້ອຍສາມາດໄປຮັບການເບິງ່ແຍງດແູລສຂຸະພາບໄດຢູ້ໃ່ສ?
ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ການມີ ບັດປະກັນໄພສຸຂະພາບເຮັດໃຫ້ທ່ານໄປຫາທ່ານໝໍ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໂຮງໝໍໄດ້. ນອກນ້ັນທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຢາອີ ກ.

ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເກາະຣອດ (Rhode Island) ທີ່ ມີ ລາຍຮັບຕ່ໍາຫຼາຍຄົນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເປັນພົນລະເມື ອງອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບບໍ່ ເສຍຄ່າຜ່ານ
ໂຄງການ Medicaid.  

ຖ້າລາຍຮັບຂອງທ່ານເກີນຂີ ດຈໍ າກັດລາຍຮັບ Medicaid ຫຼື  ທ່ານບໍ່ ສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ໃນ Medicaid ໄດ້ເນື່ ອງຈາກສະຖານະຂອງທ່ານ, ທ່າ
ນອາດຈະມີ ສິ ດຊື ້ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາຕ່ໍາຜ່ານ HealthSource RI (HSRI) ໄດ້.

ຕາຕະລາງນີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມທ່ົວໄປໃນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ Medicaid ຂອງຄົນເຂົ ້ າເມື ອງ ຫຼື  ການຄຸ້ມຄອງຜ່ານ HSRI.

ຂີ ດຈໍ າກັດລາຍຮັບສໍ າລັບ Medicaid ແຕກຕ່າງກັນສໍ າລັບປະຊາກອນຕ່າງ ,ໆ ມີ ຕ້ັງແຕ່ເກີນສອງເທົ່ າລະດັບຄວາມທຸກຍາກສໍ າລັບເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ແມ່ຍິ ງຖື ພາ; ພຽງແຕ່ເໜືອລະດັບຄວາມທຸກຍາກສໍ າລັບພ່ໍແມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ໂສດ; ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມທຸກຍາກສໍ າລັບຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ 
ຄົນພິການ. ຂີ ດຈໍ າກັດລາຍຮັບເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອຈ່າຍຄ່າການຄຸ້ມຄອງຜ່ານ HSRI ແມ່ນສີ່ ເທື່ ອລະດັບຄວາມທຸກຍາກ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມ
ເຕີມກ່ຽວກັບລະດັບລາຍຮັບ, ໃຫ້ເຂົ ້ າເບິ່ ງ:  www.economicprogressri.org/immigrant-issues.

ຖ້າບໍ່ ແມ່ນທຸກຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເປັນພົນລະເມື ອງ ຫຼື  ຄົນເຂົ ້ າເມື ອງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ: ໃນບາງຄອບຄົວ, 
ເດັກນ້ອຍເປັນພົນລະເມື ອງ ແລະ ພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ມີ ເອກະສານ ຫຼື  ເວົ ້ າອີ ກຢ່າງໜ່ຶງບໍ່ ມີ ສະຖານະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. ຢູ່ໃນສະຖານະການນີ ້ , 
ພ່ໍແມ່ສາມາດສະໝັກຂໍ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຕົວພວກເຂົ າເອງ (ຍົກເວ້ັນລາຍຮັບ). ຂໍ ້ ມູນທີ່ ໃຫ້ຢູ່ໃນໃບສະໝັກຈະ
ຖື ກນໍ າໄປໃຊ້ພຽງແຕ່ເພ່ືອເຮັດການຕັດສິ ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ຈະຖື ກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

ວິ ທີ ສະໝັກຂໍ  Medicaid ແລະ HSRI: ທ່ານສາມາດພົບກັບຜູ້ໃຫ້ທິດທາງ (Navigator) ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະ
ກອບໃບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍໄດ້. ນອກນ້ັນຜູ້ໃຫ້ທິດທາງຍັງສາມາດຕອບຄໍ າຖາມທີ່ ທ່ານອາດຈະຖາມໄດ້. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ທິດທາງ 
(Navigator) ໄດ້ໂດຍການໂທຫາເບີ  2-1-1. ຜູ້ໃຫ້ທິດທາງ (Navigators) ຫຼາຍຄົນເວົ ້ າພາສາອື່ ນນອກຈາກພາສາອັງກິດໄດ້.

ນອກນ້ັນທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກຜ່ານສູນຕິດຕ່ໍ HSRI ໄດ້, ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, 8 ໂມງເຊົ ້ າ – 6 ໂມງແລງ ຢູ່ທີ່  401 Wampanoag Trail, 
East Providence ຫຼື  ສະໝັກຜ່ານທາງໂທລະສັບທີ່ ເບີ : 1-855-840-4774. ໃຫ້ຂໍ ລ່າມແປພາສາໃຫ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ.

ສະພາບລວມໃນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາບໍ່ ແພງຂອງຄົນເຂົ ້ າເມື ອງ
ຕ້ອງມີ ເງື່ ອນໄຂຕາມລາຍຮັບ ແລະ ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບອື່ ນ

ໝວດຂອງການເຂົ ້ າເມື ອງ RIte Care/Medicaid
HealthSource RI

ຊື ້ ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ສິ ນເຊື່ ອພາສີ ຄ່າປະກັນໄພ

ເດັກນ້ອຍ
ຕ່ໍາກວ່າ 
19 ປີ

ແມ່ຍິ ງຖື ພາ ຜູ້ໃຫຍ່ໂສດ/ພ່ໍແມ່/ຄົນ
ພິການ/ຜູ້ອາວຸໂສ

ເດັກນ້ອຍ, ພ່ໍແມ່, ແມ່ຍິ ງຖື ພາ, 
ຜູ້ໃຫຍ່ໂສດ

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
(“ບັດຂຽວ”)* ແມ່ນ ແມ່ນ

•  ຫັຼງຈາກ 5 ປີ ຢູ່ໃນສະຖານະ ຫຼື
•  ເຂົ ້ າມາສະຫະລັດກ່ອນວັນທີ  22 ສິ ງຫາ 1996 ຫຼື
•  ນັກຮົບເກ່ົາ/ທະຫານປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ ແລະ ຜົວ/

ເມຍຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ລູກທີ່ ຍັງບໍ່ ແຕ່ງງານ

ແມ່ນ

ຜູ້ລີ ້ ໄພ; ຜູ້ຂໍ ລີ ້ ໄພ; ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງ
ການຄ້າມະນຸດ; 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜົວ/
ເມຍ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື  ຄົນແປກໜ້າ; 
ອື່ ນໆ

ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ

ບຸກຄົນທີ່ ມີ ໜ້າຢູ່ຖື ກຕ້ອງຕາມກົ
ດໝາຍ** ແມ່ນ ແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນ

ບໍ່ ໄດ້ເຮັດເອກະສານໄວ້ ບໍ່ ແມ່ນ ບໍ່ ບໍ່

*ການ ໄດ້ ຮັບ Medicaid ຫຼື  ສິ ນ ເຊື່ ອ ພາ ສີ  ບໍ່  ມີ  ຜົນ ກະ ທົບ ຕ່ໍ ສິ ດ ທີ່  ຈະ ເປັນ ພົນ ລະ ເມື ອງ ສະ ຫະ ລັດ.
**ບຸກຄົນທີ່ ມີ ໜ້າຢູ່ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບໍ່ ມີ ສະຖານະຖາວອນ, ແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ ້ າມາອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ບຸກຄົນເຫ່ົຼານີ ້ ລວມມີ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ສະຖານະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊ່ົວຄາວ 
(ຈາກແອລຊາວາດໍ , ເຮຕິ, ຮອນດູຣັສ, ນິ ກາຣາກົວ, ຊູດານ, ຊູດານໃຕ້ ແລະ ຊີ ເຣຍ) ແລະ ການອອກມາຕາມການບັງຄັບ (ໄລບີ ເຣຍ). ຜູ້ໄດ້ຮັບ DACA ບໍ່ ລວມຢູ່ໃນໝວດນີ ້ .

http://www.economicprogressri.org/immigrant-issues


ການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຟຣີ  ຫຼື  ລາຄາຖື ກ ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ
ການມີ ທ່ານໝໍຄົນໜ່ຶງໄວ້ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດໄປຮັບການກວດສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ  ຫຼື  ໄປພົບທ່ານໝໍເມື່ ອທ່ານບໍ່ ສະບາຍມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍທີ່ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ ສຸຂະພາບດີ .

ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ມີ ຫຼາຍບ່ອນທີ່ ຈະໄປຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໄດ້. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສ
ະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົ າອາດຈະຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ່ານເພ່ືອຊ່ວຍກໍານົດວ່າ ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 
Medicaid ບໍ່ . ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຈະຮັກສາຂໍ ້ ມູນໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທັງໝົດມີ ພະນັກງານຜູ້ທີ່ ສາມາດເວົ ້ າພາສາສະເປນ ແລະ 
ພາສາອື່ ນໄດ້.

•  ສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ: ມີ ສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນຕ້ັງຢູ່ 29 ແຫ່ງໃນທ່ົວລັດທີ່ ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຮອບດ້ານແກ່ສະມາຊິ ກຂອງພວ
ກເຂົ າ. ຢູ່ບາງແຫ່ງອາດຈະມີ ການລໍ ຖ້າເປັນສະມາຊິ ກຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ ຂຶ ້ ນກັບລາຍຮັບຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຖື ກບອກໃຫ້ຈ່າຍຄ່າທ
ໍານຽມເລັກນ້ອຍໄດ້. ສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງແມ່ນບໍ່ ເປັນບັນຫາ, ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ ຫຼື  ເພ່ືອຊອກຫາສູນສຸຂ
ະພາບຢູ່ໃກ້ທີ່ ສຸດ, ໃຫ້ໂທເບີ : 401-274-1771. www.rihca.org

•  ຄລິ ນິ ກຟຣີ ຂອງເກາະຣອດ: “ສູນບໍ ລິ ການທາງການແພດປະຕູດຽວ” ທີ່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການທາງການແພດຮອບດ້ານຟຣີ ແກ່ຜູ້ໃຫຍ່. ໃຫ້ໂທ
ຫາເພ່ືອນັດໝາຍການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ: 401-274-6347 ຫຼື  ໄປຄລິ ນິ ກຢູ່ທີ່  655 Broad Street ຢູ່ໃນ Providence. ສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງ
ແມ່ນບໍ່ ເປັນບັນຫາ, ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ. www.rifreeclinic.org

• Clinica Esperanza-Hope Clinic: ໃຫ້ການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນແກ່ຜູ້ໃຫຍ່. ໂທຫາເບີ  401-347-9093 ຫຼື  ໄປຄລິ ນິ ກຢູ່ທີ່  
60 Valley Street ຢູ່ໃນ Providence ເພ່ືອນັດໝາຍ. ສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງແມ່ນບໍ່ ເປັນບັນຫາ, ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ.  
www.aplacetobehealthy.org/

ຢາປິ່ ນປົວຟຣີ  ຫຼື  ລາຄາຖື ກ ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ
ບັນດາບໍ ລິ ສັດທີ່ ຜະລິ ດຢາປິ່ ນປົວອາດຈະມີ ໂຄງການທີ່ ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າຢາປິ່ ນປົວທັງໝົດ ຫຼື  ບາງຈໍ ານວນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ໃຫ້ສໍ າລັບຢາປິ່ ນປົວທີ່ ທ່ານກິນ ແລະ ວິ ທີ ສະໝັກຂໍ ໄດ້ທີ່  “NeedyMeds” (www.needymeds.org).   

ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງໂຮງໝໍ ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ
• Medicaid: ຖ້າທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ ແລະ ທ່ານບໍ່ ມີ ສິ ດລົງທະບຽນຢູ່ໃນ Medicaid ເຕັມໄດ້ເນື່ ອງຈາກ

ສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີ ສິ ດໃຫ້ Medicaid ຈ່າຍຄ່າໃບບິ ນໂຮງໝໍໄດ້.  ໂຮງໝໍຈະຊ່ວຍທ່ານປະກອບໃບຄໍ າຮ້ອງສໍ າ
ລັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ Medicaid ທີ່ ຈໍ າກັດນີ ້ .

•  ການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນ ແຕ່ລະໂຮງໝໍຢູ່ໃນເກາະຣອດມີ  “ໂຄງການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນ.” ໂຮງໝໍອາດຈະຈ່າຍຄ່າໃບບິ
ນຂອງທ່ານທັງໝົດ ຫຼື  ບາງສ່ວນ ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ້. ຂີ ດຈໍ າກັດລາຍຮັບແມ່ນ 200% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາ
ງ (FPL), ດ້ວຍການພິຈາລະນາຂະໜາດຄອບຄົວ, ສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງເຕັມ ແລະ ເຖິງ 300% FPL ສໍ າລັບການຄຸ້ມຄອງບາງສ່ວນ. ນອກນ້ັນ
ບາງໂຮງໝໍຍັງອາດຈະຖາມກ່ຽວກັບບັນຊີ ທະນາຄານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ ນ. ການຄຸ້ມຄອງນີ ້ ມີ ໃຫ້ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສະຖານະການເຂົ ້ າເມື ອງ.

ໂຮງໝໍຕ້ອງຕິດປະກາດກົດລະບຽບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນຂອງຕົນເອງ ແລະ ວິ ທີ ສະໝັກຂໍ ການຄຸ້ມຄອງ. ທ່ານສ
າມາດຂໍ ໃບຄໍ າຮ້ອງຈາກຫ້ອງການທຸລະກິດຂອງໂຮງໝໍໄດ້. ທ່ານສາມາດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນໄດ້ໂດ
ຍການໂທຫາສາຍດ່ວນຂໍ ້ ມູນສຸຂະພາບທີ່ ເບີ  401-222-5960/RI Relay 711.

ຖ້າທ່ານມີ ບັນຫາໃນການເອົ າປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ຖ້າທ່ານມີ ບັນຫາໃນການເອົ າ ຫຼື  ຮັກສາ Medicaid ຫຼື  ການຄຸ້ມຄອງຈາກ HSRI ໄວ້, ທ່ານສາມາດໂທຫາໜ່ຶງໃນໜ່ວຍງານເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້. ທັງສອງແ
ຫ່ງມີ ພະນັກງານຜູ້ທີ່ ສາມາດເວົ ້ າພາສາສະເປນ ແລະ ຈະໃຫ້ຜູ້ແປພາສາສໍ າລັບພາສາອື່ ນ.

• RIREACH ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງ Medicaid, ການຄຸ້ມຄອງຂອງ HSRI ຫຼື  ການເບິ່ ງແຍງດູແລເພ່ືອການກຸສົນຂອງໂຮງໝໍ:  
401-270-0101. 

•  ການບໍ ລິ ການກົດໝາຍຂອງເກາະຣອດ (RI LEGAL SERVICES) ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງ Medicaid. 401-274-2652

ກະກຽມໂດຍສະຖາບັນຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກິດ (Economic Progress Institute), economicprogressri.org ແລະ 
ພັນທະມິດຜູ້ເຂົ ້ າເມື ອງເກາະຣອດ (Rhode Island Immigrant Coalition), ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກເກາະຣອດ 
(Rhode Island Department of Health) ຜ່ານຜູ້ນໍ າການປະກົດຕົວຂຶ ້ ນຂອງມູນລະນິ ທິເກຣສເກ (Kresge Foundation Emerging 
Leaders) ຢູ່ໃນໂຄງການລິ ເລີ່ ມສາທາລະນະສຸກ

http://www.rihca.org
http://www.rifreeclinic.org
http://www.aplacetobehealthy.org/
http://www.needymeds.org
http://www.economicprogressri.org

