
 

MBR 22.159b 

 
 

18 ও তার েবিশ বয়সী Medicaid সদসয্েদর জনয্  
MEMBER HANDBOOK INSERT 

 
েমিডেকিল েটইলরড িমল �ক� 

 
MetroPlusHeath এমন সুিবধা এবং পিরেষবা িদেত েপের গিবর্ত যা আপনােক একিট সু� জীবনযাপন করেত সহায়তা কের। 1 
জুলাই, 2022 েথেক, আপিন িবনা খরেচ েমিডেকিল েটইলরড িমল �কে� েযাগ িদেত পােরন, যা সরাসির আপনার বািড়েত �া�য্কর 

খাবার সরবরাহ কের।  
 
এই �কে�র মাধয্েম, আপিন এবং অনয্ানয্ সদসয্ যারা েযাগয্ তারা:  

• একজন েরিজ�াডর্  খাদয্িবদ এবং পুি�িবেদর েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন। এই বয্ি� একজন খাদয্ ও পুি� িবেশষ� এবং 

�া�য্কর খাবার েবেছ েনওয়ার ে�ে� িনেদর্ শনা ও সহায়তা িদেত সাহাযয্ করেবন। 
• একবাের ছয় মােসর জনয্ আপনার বািড়েত �িতিদেনর িতন েবলা পযর্� খাবার সরবরাহ করা হয়। যত�ণ আপিন এই �কে�র 

জনয্ েযাগয্ থাকেবন তত�ণ আপিন খাবার পােবন। এইসব খাবার আপনার �াে�য্র িনিদর্ � �েয়াজেনর জনয্ ৈতির করা হেয়েছ 

এবং আপনােক �া�য্কর, পুি�কর খাবােরর অিধকার েপেত সাহাযয্ করেত পাের।  
 
এই �ক�িট MetroPlusHealth Medicaid সদসয্েদর যােদর বয়স 18 বছর বা তার েবিশ তােদর �দান করা হয়। সদসয্েদর 
অবশয্ই খাবার সংর�ণ এবং গরম করার জনয্ একিট িনরাপদ �ান থাকেত হেব এবং: 

• বয্ি�গত পিরচযর্া েসবা েপেত হেব। েমিডেকিল েটইলরড িমল পাওয়ার সময় সদসয্েদর অবশয্ই তােদর িকছু খাবােরর ��িত 

এবং খাবার েকনার সময় কমােত হেব। ঘ�া কমােনা িনভর্ র করেব আপনার �া� খাবােরর সংখয্ার উপর, বা 
• কয্া�ার, ডায়ােবিটস, হাটর্  েফইিলওর, বা এইচআইিভ/এইডস, এবং এই অব�ার সােথ স�িকর্ ত গত 12 মােসর মেধয্ 

হাসপাতােল ভিতর্  থাকা এবং/অথবা জরুির কে� (ER) যাওয়ার সংখয্া। 
 
আপিন যিদ এই �কে� নিথভু� হেত চান, তাহেল একজন MetroPlusHealth এেজে�র সে� েযাগােযাগ করুন। কেল, আমরা 

আপনােক �ক� স�েকর্  আরও বলব এবং আপিন যিদ অংশ�হণ করেত চান তেব আপনােক নিথভু� করেত সহায়তা করব। এছাড়াও 

আপিন আপনার �দানকারীর কাছ েথেক েমিডেকিল েটইলরড িমেলর জনয্ একিট সুপািরশ েপেত পােরন। 
 

�কে� েযাগ েদেবন িকনা তার িস�া� আপনার। আপিন েযাগদান না করার িস�া� িনেল, এর ফেল আপনার Medicaid েযাগয্তা বা 

সুিবধা িনেয় েকােনা সমসয্া হেব না।   
 

আপনার যিদ েকােনা �� থােক, তার সাহােযয্র জনয্ আমরা এখােন আিছ। অনু�হ কের েসামবার েথেক শিনবার সকাল 8টা েথেক রাি� 

8টা পযর্� 1-800-303-9626 (TTY:711) ন�ের কল করুন।  


