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 مزید خدمات شامل کرنے کے لیے آپ کے ممبران کے کتابچے کو تبدیل کر دیا گیا ہے
 

 بچوں کی گھریلو اور معاشرہ پر مبنی خدمات
 

New York ( ریاست بچہ کی چھوٹ کے تحت بچہ کے گھر اور معاشرہ پر مبنی خدماتHCBS کا احاطہ کرتی )
بچہ کی چھوٹ میں حصہ لینے والے اراکین کے  MetroPlus Health Planسے شروع،  2019اکتوبر،  1ہے۔ 

 ا۔کا احاطہ کرے گا اور ان خدمات کے لئے دیکھ بھال کا انتظام فراہم کرے گ HCBSلئے بچہ کے 
 

ذاتی، لچکدار خدمات فراہم کرتا ہے۔ ہر  HCBSہر بچہ/نوجوان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بچوں کا 
 ذاتی، لچکدار خدمات فراہم کرتا ہے۔ HCBSبچہ/نوجوان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بچوں کا 

 
 کون حاصل کر سکتا ہے؟ HCBSبچوں کا 

 
 ان بچوں اور نوجوانوں کے لئے ہے جنہیں: HCBSبچوں کا 

 گھر/معاشرہ میں رہنے کے لئے اضافی دیکھ بھال تعاون کی ضرورت ہو •

 پیچدہ صحت، ترقیاتی اور/یا رویے سے متعلق صحت کی ضروریات ہوں •

 ہسپتال یا طویل مدتی دیکھ بھال کی سہولت میں جانے سے بچنا چاہتے ہوں •

• HCBS کے لئے اہل ہوں اور بچوں کی چھوٹ میں حصہ لیتے ہوں 
 

 سال سے کم عمر کے ممبران ان کے صحتی پالن سے ان خدمات کو حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے: 21

 معاشرتی بحالی •

 دن کی بحالی •

 دیکھ بھال فراہم کنندہ/خاندانی تعاون اور خدمات •

 معاشرتی خود حمایتی تربیت اور معاونت •

 سال اور اس سے زیادہ ہونا الزمی ہے 14عمر  -یشہ ورانہ خدماتابتدائی پ •

 سال اور اس سے زیادہ ہونا الزمی ہے 14عمر  -معاونت یافتہ مالزمت  •

 توقف پر مبنی خدمات )منصوبہ بندی شدہ توقف اور بحران پر مبنی توقف( •

 تخفیفی نگہداشت •

 ماحولیاتی ترمیمات •

 گاڑی کی ترمیمات •

 تطبیقی اور معاون آلہ •

 نوجوان ساتھی کی معاونتی خدمات اور تربیت •

 بحران مداخلت •
 
بچوں کی چھوٹ میں حصہ لینے والے بچوں/نوجوانوں کو دیکھ بھال کا انتظامیہ الزمی طور پر موصول ہونا چاہئے۔  

دیکھ بھال کا انتظامیہ ایک ایسا شخص فراہم کرتا ہے جو آپ کو وہ خدمات حاصل کرنے میں مدد کر سکے جو آپ کے 
 لئے صحیح ہوں۔ 

( سے دیکھ بھال کا انتظام حاصل کر رہے ہیں، CMAایجنسی ) اگر آپ گھریلو طبی نگہداشت کے انتظام کی •
ہیلتھ پالن آپ کو صحت سے متعلق اپنی مطلوبہ  MetroPlusکے ساتھ رہ سکتے ہیں۔  CMAتو آپ اپنے 

 کے ساتھ کام کرے گا ۔    CMAخدمات حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لئے آپ کے 

( سے دیکھ بھال کا انتظام حاصل کر رہے ہیں، تو C-YESاگر آپ بچوں اور نوجوانوں کی تجزیاتی خدمت ) •
کے ساتھ کام کرے گا اور آپ کی دیکھ بھال  C-YESہیلتھ پالن  MetroPlusسے شروع  2019اکتوبر،  1

 کا انتظام فراہم کرے گا۔  
 
 



( پر TTY: 711) 9626-303-800-1ان خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لئے، )
 کریں۔رکن کی خدمات پر کال 


