
 

MBR 19.174b 

আরও পররষেবা অন্তর্ভু ক্ত করষে আপনার সদসয পভরিকা পররবেুন করা হষেষে 
 

চিলড্রেনস হ োম এবং কচমউচনটি হবসড সোচভি ড্রসস 
 
রিলষেনস ওষের্াষরর অধীষন New York State রিলষেনস হহাম এবং করমউরনটি রর্রিক 
পররষেবাগুষলা (HCBS) প্রদান কষর। অড্রটোবর 1, 2019 হেষক, MetroPlus Health Plan 
রিলষেনস ওষের্াষর অংশগ্রহণকারীষদর জনয এবং এই পররষেবাগুষলার জনয যত্ন বযবস্থাপনা সরবরাহ 
করষে রিলষেনস HCBS প্রদান করষব। 
 
প্রষেযক রশশু/েরুণ এর প্রষোজনীেো পূরণ করষে রিলষেন HCBS বযরক্তগে, নমনীে পররষেবা 
প্রদান কষর। হযখাষন রশশু / েরুণ ও পররবারগুষলাষক সবষেষক স্বরিপূণু এবং োষদর লক্ষ্য এবং 
অজুষনর রদষক কাজ করষে পাষর হসইষক্ষ্ষে োষদর HCBS প্রদান করা হষে োষক। 
 
কোরো চিলড্রেনস HCBS প্রোপ্ত করড্রে পোড্রর? 
 
রিলষেনস HCBS রশশু এবং েরুণষদর জনয যাষদর: 

• বারিষে/করমউরনটির মষধয বজাে োকষে অরেররক্ত যত্ন এবং সাহাষযযর প্রষোজন 
• জটিল স্বাস্থয, ক্রমরবকাশী এবং / অেবা আিরণগে স্বাস্থয এর প্রষোজন রষেষে 
• হাসপাোল অেবা দীরু্ হমোদী হকোর সভরবধাটি প্রাপ্ত করষে এরিষে হযষে িান 
• HCBS এবং রিলষেন ওষের্াষর অংশগ্রহণ করার জনয হযাগয 

 
21 বেষরর কম বেসী সদসযরা োষদর স্বাস্থয পররকল্পনা হেষক এই পররষেবাগুরল হপষে সক্ষ্ম হষবন: 

• করমউরনটি পভনবুাসন 
• হে পভনবুাসন 
• হকোররগর্ার/পররবার সহােো এবং পররষেবা 
• করমউরনটি হসল্ফ অযাের্ষকসী হেরনং এবং সহােো 
• রপ্রষর্াষকশনাল পররষেবা- 14 বের এবং োর হবরশ 
• সাষপাষটুে এমপ্লেষমন্ট - 14 বের এবং োর হবরশ 
• হরস্পাইট পররষেবা (প্লযান্ড হরস্পাইট এবং ক্রাইরসস হরস্পাইট) 
• পযালীষেটির্ হকোর 
• পররষবশগে সংষশাধন 
• যানবাহন সংষশাধন 
• অযাোপটির্ এবং অযারসসটির্ ইকুইপষমন্ট 
• ইউরে রপোর সহােো পররষেবাসমূহ এবং হেরনং 
• সঙ্কষট হিষক্ষ্প 

 
রিলষেন ওষের্াষর রশশু/েরুণ অংশগ্রহণ কষর অবশযই যত্ন বযবস্থাপনা প্রাপ্ত করার হযাগয।  যত্ন 
বযবস্থাপনা আপনাষক এমন একজন বযরক্ত সরবরাহ কষর যা আপনাষক আপনার জনয সঠিক 
পররষেবা খভুঁষজ হপষে এবং প্রাপ্ত করষে সহােো করষে পাষর।  



 

 

• আপরন যরদ হহলে হহাম হকোর মযাষনজষমন্ট (CMA) হেষক যত্ন বযবস্থাপনা হেষক প্রাপ্ত 
কষরন, োহষল আপরন আপনার CMA রদষে শুরু করষে পাষরন। MetroPlus স্বাস্থয প্রকল্প 
আপনার CMA-এর সষে কাজ কষর আপনার প্রষোজষনর স্বাস্থয সভরবধা হপষে সাহাযয করষে 
পাষর।    

• আপরন যরদ রিলষেন এবং ইউে ইর্ালভষেশন পররষেবা (C-YES) হেষক যত্ন বযবস্থাপনা 
প্রাপ্ত কষর োষকন, 1 অষটাবর, 2019 হেষক শুরু কষর, MetroPlus স্বাস্থয প্রকল্প C-YES-
এর সষে কাজ করষব এবং আপনার প্রষোজষনর স্বাস্থয সভরবধা হপষে সাহাযয করষব।   

 
 
এই পররষেবাগুরল সম্পষকু আরও জানষে নম্বষর হমম্বার সাররু্ষসষসর 1-800-303-9626 (TTY: 
711) নম্বষর হ ান করুন। 


