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    HARP বা HARP-েযাগয্ 21 বছর বা তার েবিশ বয়সী HIV-SNP সদসয্েদর জনয্ 
 
িকছু পিরেষবা আপেডট করেত আপনার সদসয্ হয্া�বুকিটেত পিরবতর্ ন করা হেয়েছ 
 
আচরণগত �া�য্ (Behavioral Health) কিমউিনিট-িভিত্তক িনরাময় ও �মতায়ন (Community 
Oriented Recovery and Empowerment - CORE) পিরেষবা।   
 
েফ�য়াির 1, 2022 েথেক, চারিট অয্াডা� আচরণগত �া�য্ (Behavioral Health) েহাম এবং 
কিমউিনিট িভিত্তক পিরেষবা (BH HCBS) কিমউিনিট িভিত্তক কিমউিনিট-িভিত্তক িনরাময় ও 
�মতায়ন (Community Oriented Recovery and Empowerment - CORE) পিরেষবাগিলেত 
পিরবিতর্ ত হেব৷ MetroPlus �া�য্ পিরক�না CORE পিরেষবাগিলেক কভার করেব৷ এই CORE 
পিরেষবাগিল েপেত আপিন আপনার MetroPlusHealth �য্ান কাডর্  বয্বহার করেতপাের 
 
New York State এই পিরবতর্ ন করেছ কারণ BH HCBS এর তুলনায় CORE পিরেষবা পাওয়া 
সহজ৷ েযাগয্ সদসয্রা একজন েযাগয্ �দানকারীর কাছ েথেক সুপািরেশর মাধয্েম CORE পিরেষবা 
েপেত পােরন। 
 
BH HCBS েথেক    CORE -এ সের যাওয়া পিরেষবাগিল হল:  
 
মন�াি�ক পনুবর্াসন (PSR) 
এই পিরেষবা সামািজক সংেযাগ ৈতির করা; চাকির পাওয়া বা ধের রাখা; �ুেল যাওয়া বা েফরত 
যাওয়া শর করা এবং কিমউিনিট সং�ানগিল বয্বহার করার মেতা জীবেনর দ�তাসমূেহর ে�ে� 
সাহাযয্ কের।  
 
কিমউিনিটর মেনােরােগ সহায়তা ও িচিকৎসা (Community Psychiatric Support and Treatment 
- CPST)  
এই পিরেষবা কাউে�িলং ও িনদািনক িচিকৎসার মাধয্েম আপনােক উপসগর্গিল িনয়�েণ সাহাযয্ 
কের।    
 
�মতায়ন – সতীথর্েদর সমথর্ন 
এই পিরেষবা আপনােক িবেশষ� সতীথর্েদর সে� সংযু� কের যারা িনরাময় �ি�য়ার মেধয্ িদেয় 
েগেছন। আপিন িন�িলিখতগিল কীভােব করেত হেব তােত সমথর্ন ও সহায়তা পােবন: 
 

• �াে�য্র সমসয্াগিল িনেয় েবেঁচ থাকা এবং �িনভর্ র হওয়া, 
• আপনার িনেজর িনরাময় স�েকর্  কীভােব িস�া� েনেবন তােত সাহাযয্ করা এবং 
• �াভািবক সমথর্ন ও সং�ান খুঁেজ েনওয়া। 

 



 

 

পািরবািরক সমথর্ন ও �িশ�ণ (FST) 
এই পিরেষবা আপনােক সাহাযয্ করেত ও সমথর্ন িদেত আপনার আত্মীয়-ব�ুেদর তথয্ ও দ�তা 
�দান কের। 
 
BH HCBS এর েথেক CORE -এর পিরেষবােত িক িক পিরবতর্ ন হেব? 
এই CORE পিরেষবাগিল �ায় একই রকম েয েসগিল BH HCBS-এ িছল৷ এেত দিুট পিরবতর্ ন 
আেছ: 

1. আপনার কােছ এখন কাজ এবং �ুল স�িকর্ ত ল�য্গিল সমথর্ন করার জনয্ পিরেষবাগিলর জনয্ 
আরও িবক� রেয়েছ৷  আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন একজন CORE PSR �দানকারীর 
সােথ কাজ করেত পােরন: 
• মানিসক �া�য্ বা আসি�র �িতকূলতা িনয়�েণর সময়ই একিট চাকির েপেত বা �ুেল েযেত 

পারা;  
• �াধীনভােব বাঁচা ও িনেজর পিরবারেক পিরচালনা করা; এবং  
• সু� স�কর্  গেড় েতালা বা শি�শালী করা।  

 
2. ��েময়াদী সংকেটর অবকাশ (Short-term Crisis Respite) ও িনিবড় সংকেটর অবকাশেক 

(Intensive Crisis Respite) এখন সংকেটর আবািসক পিরেষবা (Crisis Residential 
Services) বলা হয় এবং এখেনা তা পাওয়া যাে�। 

 
এই সাতিট পিরেষবাগিল এখনও BH HCBS-এর অধীেন উপল�: 

• েযাগয্তা অজর্ ন 
• িশ�া সহায়তা পিরেষবা 
• �াক-বৃিত্তমলূক পিরেষবা 
• �ানা�রকালীন কমর্সং�ান  
• িনিবড় সমথর্নযু� কমর্সং�ান 
• চলমান সমথর্নযু� কমর্সং�ান 
• Non-Medical পিরবহন  

 
CORE পিরেষবা েপেত আমােক িক আমার BH HCBS �দানকারী পিরবতর্ ন করেত হেব? 
যিদ আপিন CPST, PSR, FST বা BH HCBS িহেসেব িপয়ার সােপাটর্  েপেয় থােকন 1লা 
েফ�য়াির, 2022 -এর আেগ, তাহেল আপিন CORE -এর অধীেন আপনার �দানকারীর কাছ 
েথেক একই পিরেষবা েপেত পােরন। আপনার �দানকারী আপনােক �ভািবত কের এমন েযেকােনা 



 

পিরবতর্ ন স�েকর্  আপনার সােথ কথা বলেব।  আপিন আপনার েকয়ার ময্ােনজারেকও সাহাযয্ 
করেত বলেত পােরন। 
 
আমার িক BH HCBS এর জনয্ একিট মূলয্ায়ন �েয়াজন?  
হয্া,ঁ আপনােক BH HCBS েপেত আপনার েকয়ার ময্ােনজার বা িরকভাির েকাঅিডর্ েনটেরর সােথ 
New York State েযাগয্তা মূলয্ায়ন করেত হেব।  
 
আমার িক CORE পিরেষবাগিলর জনয্ একিট মূলয্ায়ন �েয়াজন?  
না, CORE পিরেষবা েপেত আপনার New York State েযাগয্তা মূলয্ায়েনর �েয়াজন েনই।   
আপিন একিট CORE পিরেষবা েপেত পােরন যিদ এিট একজন ডা�ার বা সমাজকম�র মেতা 
একজন েযাগয্তাস�� �দানকারীর �ারা আপনার জনয্ সুপািরশ করা হয়। েযাগয্ �দানকারী একিট 
CORE পিরেষবার জনয্ সুপািরশ করার আেগ আপনার েরাগ িনণর্য় এবং �েয়াজনীয়তা িনেয় 
আেলাচনা করেত চাইেত পােরন। 
 
CORE পিরেষবাগিলর জনয্ আমােক সুপািরশ করার জনয্ আিম কীভােব একজন েযাগয্ 
�দানকারীেক খুঁেজ পােবা?  
আপনার �াথিমক যত্ন �দানকারী বা েথরািপ� CORE পিরেষবাগিলর জনয্ একিট সুপািরশ করেত 
স�ম হেত পােরন। আপনার যিদ একজন েযাগয্ �দানকারী খুঁেজ েপেত সাহােযয্র �েয়াজন হয়, 
নীেচর ন�ের সদসয্ পিরেষবাগিলর সােথ েযাগােযাগ করন৷ আপিন আপনার েকয়ার ময্ােনজারেকও 
সাহাযয্ করেত বলেত পােরন। 

এই পিরেষবাগিল স�েকর্  আরও জানেত েম�ার সািভর্ েসস 1-800-303-9626 (TTY: 711) 
ন�ের েফান করন। 


