িসিনয়র েহলথ পাট৴ নাস ৴েমিডেকইড ম্যােনজড লং টাম ৴েকয়ার প্ল্যােনর হ্যান্ডবুেকর ভাষা
িনউ ইয়েক৴র স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী - প্রাথিমক মূল্যায়ন প্রিক্রয়া
16 েম, 2022 েথেক শুরু কের, কনিফ্লক্ট িফ্র ইভালুেয়শন অ্যান্ড এনেরালেমন্ট েসন্টার (CFEEC) পিরবিতত
৴
হেয় িনউ ইয়ক৴ ইিন্ডেপেন্ডন্ট অ্যােসসর (NYIA) এ পিরণত হেব। NYIA প্রাথিমক মূল্যায়ন প্রিক্রয়া ব্যবস্থাপনা
করেব, ত্বরািন্বত প্রাথিমক মূল্যায়ন ছাড়া, যা 1 জল
ু াই, 2022 েথেক শুরু হেব। প্রাথিমক মূল্যায়ন প্রিক্রয়ার
মেধ্য িনম্নিলিখতগুিল সম্পন্ন করা অন্তভুক্ত
৴ রেয়েছ:
•

•

৴
কিমউিনিট েহলথ অ্যােসসেমন্ট (CHA): আপনার ব্যিক্তগত পিরচযা৴ এবং/অথবা েভাক্তা িনেদিশত

ব্যিক্তগত সহায়তা পিরেষবার (PCS/CDPAS) প্রেয়াজন আেছ িকনা এবং আপিন একিট
ৃ দীঘে৴ ময়ািদ পিরচযা ৴ পিরকল্পনায় তািলকাভুিক্তর জন্য েযাগ্য িকনা তা েদখেত CHA
ব্যবস্থাপনাকত
ব্যবহার করা হয়।
িক্লিনক্যাল অ্যাপেয়ন্টেমন্ট ও প্র্যাকিটশনার অড৴ার (PO): PO আপনার িক্লিনকাল অ্যাপেয়ন্টেমন্ট
নিথভুক্ত কের এবং িনেদ৴ শ কের েয আপনার:
o ৈদনিন্দন কাজকেম স
৴ াহােয্যর প্রেয়াজন আেছ, এবং
o আপনার েমিডেকল অবস্থা িস্থিতশীল আেছ যােত আপিন আপনার বািড়েত PCS এবং/অথবা
CDPAS েপেত পােরন।

৴ করেব NYIA| একজন প্রিশিক্ষত িনবিন্ধত
CHA ও িক্লিনক্যাল অ্যাপেয়ন্টেমন্ট উভয়িটর সময়সিূচ িনধারণ
নাস ৴(RN) CHA সম্পন্ন করেবন। CHA সম্পন্ন হওয়ার পের, NYIA-এর একজন িক্লিনিশয়ান কেয়কিদন পের
একিট িক্লিনক্যাল অ্যাপেয়ন্টেমন্ট এবং PO সম্পন্ন করেবন।
আপনার কী ধরেনর সাহায্য প্রেয়াজন তা েদখেত এবং আপনার পিরচযা ৴ পিরকল্পনা ৈতির করেত িসিনয়র
েহলথ পাট৴ নাররা CHA এবং PO এর ফলাফলগুিল ব্যবহার করেব| যিদ আপনার পিরচযা ৴ পিরকল্পনায়
প্রিতিদন গেড় 12 ঘন্টার েবিশ সমেয়র জন্য PCS এবং/অথবা CDPAS এর প্রস্তাব করা হয়, তাহেল NYIAএর স্বতন্ত্র পযাে৴লাচনা প্যােনল (IRP) দ্বারা একিট পৃথক পযাে৴লাচনা করােনার প্রেয়াজন হেব। IRP হেলা
৴ পিরকল্পনা এবং অন্য েযেকােনা
িচিকৎসা েপশাজীবীেদর একিট প্যােনল যা আপনার CHA, PO, পিরচযার
েমিডেকল ডকুেমন্ট পযাে৴লাচনা করেব। যিদ আেরা তেথ্যর প্রেয়াজন হয়, তাহেল প্যােনেলর েকউ একজন
আপনােক পরীক্ষা করেত পাের অথবা আপনার চািহদাগুেলা িনেয় আপনার সােথ আেলাচনা করেত পাের।
পিরচযা ৴ পিরকল্পনা আপনার চািহদাগুেলা পূরণ কের িকনা েস সম্পেক৴ িসিনয়র েহলথ পাট৴ নারেদর কােছ
IRP একিট সুপািরশ করেব।
কভােরজ প্রদান কের Healthfirst Health Plan, Inc., Healthfirst PHSP, Inc., এবং/অথবা Healthfirst
ৃ দীঘে৴ ময়ািদ
Insurance Company, Inc. (একসােথ, “Healthfirst”)| িসিনয়র েহলথ পাট৴ নাস,৴ ব্যবস্থাপনাকত
পিরচযা ৴ পিরকল্পনার জন্য কভােরজ প্রদান কের Healthfirst PHSP, Inc. Healthfirst প্রেযাজ্য েফডােরল
নাগিরক অিধকার আইন েমেন চেল এবং জািত, বণ,৴ জািতগত উৎস, বয়স, অক্ষমতা, বা িলেঙ্গর িভিওেত
ৈবষম্য কের না। ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge,
are available to you. Call 1-866-305-0408 (TTY 1-888-542-3821).
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