Children’s Home and Community Based Services Waiver Programs (শিশুদের আবাসন

এবং কশিউশনটি শিশিক সাশিিদসস ওদেিার প্রাগ্রাদির গুরুত্বপূর্ি পশরবর্িন)

অভিিাবক, যুবাগণ এবং প্রভিপালকগণ:
আমাদের ররকর্ড রেখাদে রয আপনার সন্তান ________________________________ Home
and Community Based Services (HCBS) (আবাসন এবং কভমউভনটি ভিভিক পভরদেবাভে)
(এইচভসভবএস) ওদেিার রপ্রাগ্রাদম অংশগ্রহণ কদর। ভনউইেকড রেট ভশশুদের জনয সহােিার
পভরদেবাগুভল উন্নি করদে,ভশশুরা রযিাদব এইচভসভবএস বযবহার করদি চাে রসগুভল পভরবিড ন করদে
এবং আপনার সন্তান যাদি প্রাপ্ত রযাগযিাগুভল অজডন করদি পাদর িা রযাগ করদে।
প্কন আিার সন্তান র্াদের পশরদেবার জনয প্ াগ্যর্া হারাদবন?
না, আপনার বাচ্চা আজ আর রসগুভল অজডদনর রযাগযিা হারাদব না। যভেও, আপনার ভকেু পভরবিড ন
সম্পদকড অভিজ্ঞিা হদি পাদর। উোহরণস্বরূপ, পভরদেবার নাম পভরবিড ন হদি পাদর। আপভন রয
িাদব পভরদেবা গ্রহণ কদরন রসটির পভরবিড ন হদি পাদর। আপভন রযই উপাদে এইচভসভবএস রকোর
মযাদনজদমন্ট গ্রহণ কদর থাদকন রসটির পভরবিড ন হদি পাদর। রবভশরিাগ ভশশুদের রেদে পভরদেবা
গ্রহদনর জনয আদরা ভবকল্প বযবহারগুভল রাখা হদব।
কী পশরবর্িন হদর্ চদেদে এবং কখন?
HCBS Waiver Programs (এইচভসভবএস ওদেিার রপ্রাগ্রাম)

ভনউ ইেকড রেট ভবভিন্ন ওদেিার রপ্রাগ্রাদমর এর সদে একদে Children’s HCBS programs (ভশশুদের
এইচভসভবএস রপ্রাগ্রাম) এর বযবহার উন্নি করদে। পভরবিড নটি 2019 শুরুর মদযয ঘটদি পাদর বদল
আশা করা হদে। আপনার সন্তাদনর জনয বিড মান সমথডনগুভল চলদি থাকদব। আপনার সন্তান এই
পভরবিড ন এর সদে নিু ন রসবার জনয রযাগয হদি পাদর।
Children’s Health Home (শিশুদের স্বাস্থ্য আবাসন)
2019 সাদলর 1 জানুোভর রথদক শুরু হদেদে, এইচভসভবএস রকোর মযাদনজদমন্ট Children’s Health
Home (শিশুদের স্বাস্থ্য আবাসন) দ্বারা প্রোন করা হদব। স্বাস্থ্য আবাসন রকাদনা একটি স্থ্ান নে,
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আপনার সন্তাদনর যত্ন এর প্রদোজদন িা ভনভিি করার জনয আপনার সমস্ত প্রোনকারীদের একদে
কাজ করার জনয সমভিি যত্ন পভরকল্পনার (দকোর মযাদনজদমন্ট) একটি উপাে।
রবভশরিাগ ভশশুদের িাদের বিড মান যত্ন পভরকল্পনা প্রোনকারীদের ররদখ এবং একটি স্বাস্থ্য আবাসদন
িাভলকািু ক্ত করা রযদি পাদর। আপনার যত্ন বযবস্থ্াপক (দকোর মযাদনজার) আপনার সন্তাদনর জনয
এই পভরবিড ন এর অথড কী িা বযাখযা করদব। িারা আপনাদক ভবকল্পগুভল বযাখযা করদি পাদর এবং
আপনাদক স্বাস্থ্য আবাসন চেন করদি সহােিা কদর।
Children and Family Treatment and Support Services (ভশশু ও পাভরবাভরক ভচভকত্সা ও

সহােিা রসবা)
1 লা জানুোরী 2019 শুরু রথদক Medicaid-এর মাযযদম নিু ন পভরদেবা পাওো যাদব। এই নিু ন

পভরদেবাভেদক Children and Family Treatment and Support Services (ভশশু এবং পভরবার
ভচভকত্সা এবং সহােিা রসবা) বলা হে। এই পভরদেবাগুভল 21 বেদরর কম বেসী এবং িাদের
পভরবারগুভলদক িাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থ্িা উন্নি করদি সহােিা কদর। আপনার যত্ন বযবস্থ্াপক এই
পভরদেবাগুভল বযাখযা করদি পাদরন এবং আপভন আপনার এবং আপনার সন্তাদনর জনয এটি
সাহাযযকর হদি পাদর ভকনা িা ভনদে আদলাচনা করদি পাদরন।
New York প্কন এই পশরবর্িন করদে?
New York (Medicaid) এইসব পভরবিড নগুভল Medicaid রপ্রাগ্রাদমর রেদে করদে যাদি ভশশুদের

আরও পভরদেবা ভেদি পাদর। উপযুক্ত ভশশুরা অভিভরক্ত Home and Community Based Services
(আবাসন এবং কভমউভনটি ভিভিক পভরদেবাভে) রপদি পাদর যা িারা এখন রপদি সেম নে।
এোডাও, Medicaid একটি ওদেিাদর অংশগ্রহণ করা বযিীি ভকেু নিু ন পভরদেবা সংদযাজন করা
হদব।
প্কন আিার সন্তান র্াদের পশরদেবার জনয প্ াগ্যর্া হারাদবন?
না, আপনার বাচ্চা আজ আর রসগুভল অজডদনর রযাগযিা হারাদব না। যভেও, আপনার ভকেু পভরবিড ন
সম্পদকড অভিজ্ঞিা হদি পাদর। উোহরণস্বরূপ, পভরদেবাটির নাম পভরবভিড ি হদি পাদর, পভরদেবাটি
বযবহার করার উপাে বা কীিাদব ভবিরণ করা যাে রস সম্পদকড ভনেম, এবং রযিাদব যত্ন পভরদেবা
(দকোর মযাদনজদমন্ট) সরবরাহ করা হে রসটি পভরবভিড ি হদব। রবভশরিাগ ভশশুদের রেদে
পভরদেবা গ্রহদনর জনয আদরা ভবকল্প বযবহারগুভল রাখা হদব।
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আিার সন্তানদক শক Medicaid Managed Care Plan (প্িশিদকি পশরচাশের্ প্কোর প্ল্যাদন)
র্াশেকািুক্ত করা াদব?
আজদক, ওদেিার পভরদেবা গ্রহণকারী ভকেু ভশশু ইদিামদযয Medicaid Managed Care Plan
(রমভর্দকর্ পভরচাভলি রকোর প্ল্যাদন) রমভর্দকর্ পভরচাভলি রকোর প্ল্যাদন িাভলকািু ক্ত।

আপভন যভে বিড মাদন নভথিু ক্ত না হদে থাদকন িদব আপনাদক িভবেযদি একটি পভরকল্পনা চেন
করদি হদি পাদর। যভে এটি আপনার রেদে প্রদযাজয হে, িাহদল একটি প্ল্যান চেন করার সমে
আপনাদক একটি ভচঠি পাঠিদে জানাদনা হদব।
ভকেু ভশশুদের Medicaid Managed Care Plan (রমভর্দকর্ পভরচাভলি রকোর প্ল্যাদন) িাভলকািু ক্ত
করা যাদব না। িাদের পভরদেবাগুভল ভনেভমি Medicaid এর মাযযদম প্রোন করার কাজ অবযাহি
থাকদব।
যভে আপনার রকান প্ল্যাদনর িাভলকািু ভক্তর ভবেদে রকান প্রশ্ন থাদক, িদব আপভন আপনার যত্ন
সমিেকারীর সাদথ কথা বলদি পাদরন অথবা New York Medical Choice 1-800-505-5678 (TTY
1-888-329-1541) এই নম্বদর কল করদি পাদরন।

শে আিার প্কাদনা রশ্ন থাদক?
এই পভরবিড ন সম্পদকড আপনার রকান প্রশ্ন থাকদল, েো কদর আপনার ওদেিার যত্ন সমিেকারীদক
কল করুন।
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