
MBR 22.331b RDR_MPH_CHPBENEXP_2023

Model Child Health Plus �াহক চুি�র ভাষা 
1 জানুয়াির, 2023 

এই রাইডার িন�িলিখত সুিবধাগিল েযাগ কের আপনার �াহক চুি� সংেশাধন কের: 

অয্াসািটর্ ভ কিমউিনিট ি�টেম� সািভর্ েসস আমরা অয্াসািটর্ ভ কিমউিনিট ি�টেম� সািভর্ েসস (ACT), ইয়াং 
অয্াডা� ACT এবং ইয়ুথ ACT এর জনয্ অথর্ �দান করব। শারীিরক বা মানিসক অ�মতার সেবর্া� �াস 
এবং একজন সুিবধােভাগীেক তার স�াবয্ সেবর্াত্তম কাযর্করী �ের পুনর�ােরর জনয্ পিরেষবাসমূহ অবশয্ই 
একজন িচিকত্সক বা িনরাময় িশে�র অনয্ানয্ লাইেস��া� �দানকারীেক রা�ীয় আইন অনুসাের েরফার 
করেত হেব।  

িচিকৎসা সর�াম। আমরা েসই িচিকৎসা সর�ােমর জনয্ অথর্ �দান করব যা েকােনা িনিদর্� অসু�তার 
িচিকত্সার জনয্ েকােনা �দানকারী �ারা িনেদর্ িশত এবং যা সাধারণত বয্বহারেযাগয্, অপুনবর্য্বহারেযাগয্, 
িন�িত্তেযাগয্ এবং একিট িনিদর্� উে�েশয্ এবং সাধারণত েকান উ�ারেযাগয্ মূলয্ েনই।  

গরতর শারীিরকভােব �িতব�ী ময্ােলা�ুশেনর জনয্ অেথর্াডি�ক পিরেষবা। গরতর শারীিরকভােব 
�িতব�ী ময্ােলা�ুশেনর জনয্ অেথর্াডি�ক পিরেষবার জনয্ আমরা অথর্ �দান করব। অেথর্ােডাি�য়া 
কভােরেজর জনয্ পূবর্ অনুেমাদন �েয়াজন। পিরেষবাগেলার মেধয্ গরতর শারীিরকভােব �িতব�ী 
ময্ােলা�ুশেনর জনয্ অেথর্াডি�ক পিরচযর্া অ�ভুর্ � রেয়েছ যা েকােনা সদেসয্র ে�ে� সি�য় অেথর্ােডি�ক 
পিরচযর্ার জনয্ সেবর্া� িতন বছেরর খরচ ও েসই সােথ এক বছেরর পিরচযর্া �দান করা হেব িরেলপসড 
েকেসর জনয্ আবার িচিকত্সার খরচ এই পিরেষবার আওতায় েদয়া হয় না। িচিকত্সা অবশয্ই অনুেমািদত 
হেত হেব এবং সদেসয্র 19 তম জ�িদেনর আেগ সি�য় েথরািপ শর হেত হেব (অয্া�ােয়� �াপন এবং 
সি�য়)।  

এয়ার অয্া�েুল� পিরেষবা। আমরা িবপযর্য়কর, �াণঘাতী অসু�তা বা অসুেখর ে�ে� এয়ার অয্া�ুেল� 
পিরেষবার জনয্ অথর্ �দান করব যখন; মৃতুয্ বা েরাগীর অব�ার অবনিতর ঝঁুিক কমােত �ত পিরবহন 
�েয়াজন; �ল পিরবহন েরাগীর জনয্ উপযু� নয়; অথবা পিরবহেনর সময় জীবন-সহায়ক সর�াম এবং 
উ�ত িচিকৎসা পিরচযর্া �েয়াজন।  

েক�সমূেহর মেধয্ পিরবহন। যখন এই ধরেনর পিরেষবাসমূহ জররী পিরবহন িহসােব িবেবচনা করা হয় 
তখন আমরা েক�সমূেহর মেধয্ িবমান এবং �ল পিরবহেনর জনয্ অথর্ �দান করব। এর মেধয্ ইমােজর্ ি� 
রম েথেক একিট মেনােরাগ েকে� পিরবহন অ�ভুর্ �; ইমােজর্ ি� রম েথেক �মা/কািডর্ য়াক েকয়ার/বানর্ 
েস�াের পিরবহন; ইমােজর্ ি� রম েথেক ইমােজর্ ি� রেম পিরবহন এবং ইমােজর্ ি� রম েথেক অনয্ েকে� 
পিরবহন। পূবর্ অনুেমাদেনর �েয়াজন েনই।  

িশশ ও পিরবার িচিকৎসা এবং সহায়তা পিরেষবা (Children and Family Treatment and Support 
Services, CFTSS) আমরা িশশ ও পিরবার িচিকৎসা এবং সহায়তা পিরেষবার জনয্ অথর্ �দান করব। েয 
কিমউিনিটেত িশশ/যুবক বাস কের, �ুেল যায় এবং/অথবা পিরেষবায় িনযু� থােক েসখােন পিরেষবাগেলা 
সরবরাহ করা হেত পাের। পিরেষবাগেলা হল: অনয্ানয্ লাইেস��া� েপশাদারেদর (OLP), �াইিসস 
ই�ারেভনশন, কিমউিনিট সাইিকয়াি�ক সােপাটর্  অয্া� ি�টেম� (CPST), সাইেকােসাশয্াল িরহয্ািবিলেটশন 
সািভর্ স, ফয্ািমিল িপয়ার সােপাটর্  সািভর্ স, ইয়ুথ িপয়ার সােপাটর্  �ারা �দত্ত পিরেষবা।  
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েমৗিলক সীিমত �া�য্-সং�া� পিরেষবা আমরা একিট ভেলনিটয়ার ফ�ার েকয়ার এেজি� (VFCA) 
/29-I �া�য্ েকে� েমৗিলক সীিমত �া�য্-সং�া� পিরেষবাসমূেহর জনয্ অথর্ �দান করব। �া�য্ এবং 
আচরণগত �া�য্েসবা পিরেষবাসমূহেক অবশয্ই �ীকৃত �া�য্ সং�াগেলার সােথ পরামশর্ কের রা� �ারা 
িনধর্ািরত �া�য্ অনুশীলেনর যুি�স�ত এবং �হণেযাগয্ মান পূরণ করেত হেব। পিরেষবায় পাঁচিট েমৗিলক 
সীিমত �া�য্-সং�া� পিরেষবা রেয়েছ: দ�তা উ�িতর পিরেষবা; নািসর্ং পিরেষবা; িচিকত্সা পিরক�না এবং 
িডসচাজর্  পিরক�না; ি�িনকয্াল পরামশর্/ত�াবধান পিরেষবা এবং VFCA Child Health Plus সম�য়কারী/ 
�শাসক।   


