NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
বাড়ীেত এবং কিমউিনিট িভিত্তক পিরেষবা (Home and Community Based Services, HCBS)

1915(c) িশশেদর দািবতয্াগ

পছে�র �াধীনতা

েকয়ার ময্ােনজােরর জনয্ িনেদর্ শাবলী
েযাগয্ বয্ি�েক অবশয্ই যেত্নর জনয্ পছ�গিল স�েকর্ অবিহত করেত হেব এবং �ািত�ািনক বা বািড় ও স�দায় িভিত্তক পিরেষবাগিলর মেধয্ পছ� করার িবক�িট িদেত
হেব। মুেখামুিখ িমিটং এর সময়, েকয়ার ময্ােনজার তথয্ �দান করেবন এবং পছে�র �াধীনতা স�েকর্ আেলাচনা করেবন। বয্ি� বা তােদর িপতা-মাতা / অিভভাবক /
আইনত অনুেমািদত �িতিনিধেক অবশয্ই পছে�র �াধীনতা ফমর্িটেত �া�র করেত হেব এবং HCBS 1915 (c) িশশেদর দািবতয্াগ এ অংশ�হণ করেবন িক না েস স�েকর্
তােদর িস�া� জানােবন। এই ফমর্িটেত অবশয্ই সা�ী এবং তািরখ থাকেত হেব; সদেসয্র / িপতামাতা / অিভভাবক / আইনত অনুেমািদত �িতিনিধর ফাইেলর অংশ িহসােব
রাখেত হেব অনুেরােধর িভিত্তেত সদসয্ / িপতা / মাতা / অিভভাবক / আইনত অনুেমািদত �িতিনিধর জনয্ একিট �িতিলিপ �দান করেত হেব।

িশশ/যুবেকর তথয্
িশশ/যুবেকর নাম

জ� তািরখ

আিম িন�িলিখতগিল েপেয়িছ এবং বুেঝিছ:
• িশশেদর দািবতয্ােগর অধীেন িবক� স�িকর্ ত তথয্ এবং 1915(c) িশশেদর দািবতয্াগ (42 CFR §441.302(d)) এর অধীেন একিট �ািত�ািনক েসিটং বা েহাম এবং কিমউিনিট
িভিত্তক পিরেষবাগিলেত (HCBS) ভিতর্ র জনয্ িবক� েদওয়া হেয়েছ।
• ে�া�ামিট কী স�ে� এবং কিমউিনিট পিরেষবা এবং �দানকারীেদর সােথ সংযু� হওয়ার জনয্ কীভােব পিরেষবা এবং সহায়তাগিল অয্াে�স করেত হয় তা সহ উপলভয্
পিরেষবািদর িবক�গিলর তথয্
• বািড় এবং স�দায় িভিত্তক পিরেষবািদ (Home and Community Based Services, HCBS) �দানকারী সহ আমার অ�েল েহল্থ েহাম (Health Homes, HHs), েকয়ার
ময্ােনজেম� এেজি�গিল (Care Management Agencies, CMAs) এবং পিরেষবা �দানকারীর একিট তািলকা।
আিম িন�িলিখতগিল বুঝেত েপেরিছ:
• আিম HCBS 1915 (c) িশশেদর দািবতয্াগ এ অংশ েনওয়ার জনয্ অনুেরাধ করিছ, যিদ েযাগয্তার �েয়াজনীয়তা পূরণ হয় এবং একিট �ট উপল� থােক।
• অংশ�হণ হেব HCBS এ সহায়তার আমার পছে�র উপর িভিত্ত কের কিমউিনিটেত এবং বাড়ীেত েথেক।
• আমােক েসই এেজি� বাছাই করার অিধকার েদওয়া হেয়েছ যা আমার HCBS, HH েকয়ার ময্ােনজেম�, CMAs বা িশশ এবং যুবা মূলয্ায়ন পিরেষবািদ (Children and Youth
Evaluation Services, C-YES) এর জনয্ যত্ন সম�য় �দান করেব।
• আমােক আমার এলাকায় উপল� পিরেষবা এবং পিরেষবা �দানকারীেদর েবেছ েনওয়ার অিধকার েদওয়া হেয়েছ।
�থমবার িশশেদর দািবতয্াগ নিথভু� হওয়া বয্ি�রা অনু�হ কের িন�িলিখতগিলর একিট েবেছ িনন:
 আিম HH েকয়ার ময্ােনজেম� ে�া�ােম ভিতর্ হওয়া েবেছ িনেয়িছ এবং আমােক উপল� HH’s এবং/বা CMA’s এর সােথ কাজ করার জনয্ িবক� েদওয়া হেয়িছল।
অথবা
 আিম HH েকয়ার ময্ােনজেম� ে�া�ােম নিথভু � হেত চাই না। আিম HCBS 1915(c) বা�ােদর দািবতয্াগ পিরেষবা এবং C-YES মাধয্েম সহায়তাগিল �হণ করা েবেছ িনেয়িছ।
(DOH-5059 HH েথেক েবিরেয় আসা স�ূণর্ করন)।
অথবা
 েযাগয্তার �েয়াজনীয়তা পূরণ হেয়েছ; িক� আিম HCBS 1915(c) িশশেদর দািবতয্াগ এ অংশ�হণ না করা েবেছ িনেয়িছ।
িশশেদর দািবতয্াগ বািষর্ ক পুন-িনধর্ ারেণর জনয্, অনু�হ কের িন�িলিখতগিল েবেছ িনন:
 আিম আর HCBS 1915(c) িশশেদর দািবতয্াগ কমর্সূচীর পিরেষবাগিলর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন/চািলেয় েযেত চাই না। আিম বুঝেত েপেরিছ েয আিম পরবত� তািরেখ েযাগয্তার
িস�াে�র জনয্ অনুেরাধ করেত পাির।
অথবা
 আিম HCBS 1915(c) িশশেদর দািবতয্াগ ে�া�াম পিরেষবা এবং আমার বতর্ মান েদখােশানা সম�য় এেজি�র জনয্ েযাগয্তা অবয্াহত রাখেত চাই।
এবং
 আিম িনি�ত করিছ েয আিম আমার বািষর্ক HCBS েযাগয্তা পুন-িনধর্ারেণর মূলয্ায়েনর ফলাফল েপেয়িছ।
এই পছে�র �াধীনতা ফমর্ িটেত �া�র কের, আিম িনি�ত করিছ েয আমার েকয়ার ময্ােনজার আমােক কীভােব একিট গর�পূণর্ ঘটনা এবং/অথবা
অিভেযাগ/অিভেযাগ দােয়র করেত হেব সহ �িতিট আইেটম স�ে� বয্াখয্া কেরেছন এবং িশশেদর দািবতয্াগ অংশ�হণকারীেদর অিধকার এবং দািয়�
�াইয়ার আমােক েদওয়া হেয়েছ।
আেবদনকারী (18 বছর বা এর েবিশ বয়সী বয্ি� বা 18 বছেরর নীেচ যারা মাতা-িপতা, গভর্ বতী, এবং/বা িববািহত, এবং িনেজ স�িত িদেত স�ম)
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মাতা-িপতা/আইিন অিভভাবক/আইনত অনুেমািদত �িতিনিধ (18 বছেরর কম বয়সী বয্ি� যারা িনেজ স�িত িদেত স�ম নন তােদর জনয্)
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তািরখ

�া�র

তািরখ

HH েকয়ার ময্ােনজার / সা�ী

ছাপুন
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