
জানুয়ারী 29, 2019 

অভিিাবক(দের), তত্ত্বাবধায়ক আত্মীয়, এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রভত:

ভবষদয়: Children’s 1915(c) Waiver Programs গুরুত্বপণূণ পভরবতণ নগুভি

আমাদের ররকর্ড  রেখাদে রে আপনন একজন নিশুর children’s 1915(c) Home and Community- Based

Services (HCBS) waiver program (আবাসন এবং কনমউননটি নিনিক পনরদেবানে (এইচনসনবএস) ওদয়িার ররাগ্রাদম)

অংিগ্রহণ কদরদেন। এই নচঠিদে আপনাদক জানাদনা হদে রে New York State (ননউ ইয়কড  রেট) HCBS

(এইচনসনবএস) নিশুরা রেই িাদব রপদয় থাদক রসই উপায়টি পনরবেড ন করদে।

কী পভরবতণ ন হদত চদিদে এবং কখন?

ননম্ননিনখে অনিকার পনরেযাদের র ােণাগুনি একটি নেুন নিশুর অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ র সদে সনিনিে করা 
হদব:

• Office of Mental Health (OMH) [মাননসক স্বাস্থ্য (ওএমএইচ)] Serious Emotional Disturbance (SED)

[গুরুের মাননসক নবপনি (এসইনর্)] এর অনিকার পনরেযাদের র ােণা
• Office for People with Developmental Disabilities and Care at Home (ক্রমনবকানি রনেবন্ধী বযনিদের

জনয েপ্তর এবং আবাসন পনরদেবা পনরেযাদের র ােণা)
• Office of Children and Families (OCFS) Bridges to Health (B2H) SED waiver (নিশু ও

পনরবারগুনির (ওনসএফএস) স্বাস্থ্যদসবা (নব 2 এইচ) এসইনর্ ক্ষমা, নব 2 এইচ রর্দিিপদমন্টাি
নর্সযানবনিটি (নর্নর্) অনিকার পনরেযাদের র ােণা, এবং B2H Developmental Disability (DD)

waiver, and B2H Medically Fragile waiver (নব 2 এইচ রমনর্কযাি রেোইি ওদয়িার)

আপনার েত্ন সমন্বয়কারী আপনাদক সনিনিে নেুন নিশুর অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ  অপসারণ করদে সহায়ো 
করদব। আপনন এখনও নেুন নিশুর সনিনিে অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ র মািযদম রে পনরদেবাগুনি পান ো 
রপদে সক্ষম হদবন।

সমস্ত নিশুদক নেুন নিশুর সনিনিে অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ র জনয স্থ্ানান্তনরে করার পর উপদর োনিকািুি 
1915 (ে) অনিকার পনরেযাদের র ােণা বন্ধ হদয় োদব। এর অথড হি আপনার কাদে থাকা 1915 (c) অনিকার 
পনরেযাদের র ােণা পত্রটি 31 রি মাচড , 2019 বন্ধ হদয় োদব।

নবদিে দ্রষ্টবয: আপনন েনে Department of Health Care at Home ((রহাম এ স্বাস্থ্যদসবা নবিাে) I/II 1915(c)

অনিকার পনরেযাদের র ােণার মদিয থাদকন, েদব আপনার অনিকার পনরেযাদের র ােণা বন্ধ করা হদব না। আপনন 
স্বয়ংনক্রয়িাদব নেুন নিশুর সনিনিে অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ র আওোিুি হদবন। আপনার েত্ন সমন্বয়কারী 
আপনার এবং আপনার পনরবাদরর জনয এটির অথড কী হদে পাদর ো বযাখযা করদব।

আমার সন্তাদনর জনয পভরদষবার ভক পভরবতণ ন হদব?

আপনার সন্তান অনুরূপ পনরদেবার অনিকারী হদব। েনেও, আপনার নকেু পনরবেড ন সম্পদকড  অনিজ্ঞো হদে পাদর। 
উোহরণস্বরূপ, পনরদেবার নাম পনরবেড ন হদে পাদর। আপনন রে িাদব পনরদেবা গ্রহণ কদরন রসটির পনরবেড ন হদে 
পাদর। আপনন রেই উপাদয় এইচনসনবএস রকয়ার মযাদনজদমন্ট গ্রহণ কদর থাদকন রসটির পনরবেড ন হদে পাদর। আপনার 
সন্তাদনর কাদে আদরা পনরদেবার নবকল্পগুনি হদে পাদর। আপনার েত্ন সমন্বয়কারী আপনার এবং আপনার পনরবাদরর 
জনয এই পনরবেড দনর অথড কী হদে পাদর ো বযাখযা করদব।

New York দকন এই পভরবতণ ন করদে?

এই অনিকার পনরেযাদের র ােণাদ গুনি একনত্রে করার অথড হি New York State (ননউ ইয়কড  রেট) Medicaid 
ররাগ্রাম নিশুদের জনয আদরা পনরদেবার নবকল্পগুনি রোন করদে সক্ষম হদব। রোেয নিশুরা োরা এখন এইচনসনবএস 



পাদে না োরা েখন রপদে পাদর। 
 

যভে আমার দকাদনা প্রশ্ন থাদক? 

এই পনরবেড ন সম্পদকড  আপনার েনে রকান রশ্ন থাদক, োহদি েয়া কদর আপনার েত্ন সমন্বয়কারীর সাদথ 
রোোদোে করুন অথবা 518-473-5569 নম্বদর Department of Health (স্বাস্থ্য নবিাে)-এ কি করুন। 

 

নবনীে, 

 

 

Gregory S. Allen, Director 

স্বাস্থ্য বীমা ররাগ্রাম রর্দিিপদমন্ট অযান্ড মযাদনজদমন্ট অনফদসর 
নবিাে 


