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نگہداشت منصوبہ کے فوائد کے بارے میں ایک اہم نوٹس ہے۔  براہ کرم اسے   انتظام  ری کے ز Medicaidیہ آپ کے 

 . 1.800.303.9626 سے پڑھیں۔  اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں اس نمبر پر کال کریں غور
 

 ( تھراپی فراہم کرے گا بذریعہ:  ABAاپالئیڈ طرز عمل تجزیہ )  MetroPlusHealthسے،  2023  یجنور 1

 (، یا LBAالئسنس یافتہ طرز عمل تجزیہ کار ) •
• LBA ہیطرز عمل تجز   افتہیالئسنس  ں یم  ینگران یک ( کار معاونCBAA).   

 

 حاصل کر سکتا ہے؟  ABAکون 
اگر آپ کو   سال سے کم عمر کے بچے/نوجوان  21کے ساتھ  صی تشخ  ی سنڈروم ک ٹیر ایڈس آرڈر اور/ کٹرمیآٹزم سپ آ

کی خدمات کے اہل ہیں تو اس خدمت کے بارے میں اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں۔   ABAلگتا ہے کہ آپ 

MetroPlusHealth  کہ آپ کو   یکام کرے گ  ےیبنانے کے ل ین یقیآپ اور آپ کے فراہم کنندہ کے ساتھ اس بات کو
 مطلوبہ خدمت مل جائے۔ 

 

 
ABA  شامل ہیں:  خدمات ل یمندرجہ ذمیں 
معالج، الئسنس یافتہ طرز عمل تجزیہ کار، یا طرز عمل تجزیہ کار کا مصدقہ معاون، یا صحت کے کسی دوسرے   •

 ماہرین کے ذریعہ تشخیص اور عالج، 

 یا دوسری ترتیب،   گھر میں فراہم کردہ انفرادی عالج •

 کا عالج، اور ےی رو یگروپ انکول •

 ۔  اور مدد تی ترب یبھال کرنے والوں ک کھیدگھر والوں اور  •

 

ہم نے ان فوائد کو شامل کرنے کے لیے آپ کے رکن کے کتابچے کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔  یہ اپ ڈیٹ ہماری درج ذیل  
 /www.metroplus.orgویب سائٹ پر دستیاب ہے: 

 

MetroPlusHealth  !آپ کے لئے حاضر ہے 

 پر کال کریں، اگر آپ: (TTY: 711) 1.800.303.9626 براہ کرم رکن کی خدمات کو

 اس معلومات کے بارے میں کوئی سواالت ہیں؛  •

 اس اپ ڈیٹ کو دیکھنے کے لئے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے؛ یا  •

 ۔ ںی کرنا چاہتے ہ لیآپ کو م ٹیاپ ڈ ہی •

     

 مخلص،  آپ کا

 (MetroPlus Health)   لتھیہمیٹروپلس 


