বই 1, LDSS-41488A (Rev. 7/16) এবং বই 2, LDSS-4148B (Rev. 7/16) এর পররপূরক

মেডিকেইি (Medicaid) েেসূ
ম চীকে গুরুত্বপূর্ পডিবেম
ম
নসেূহ
রিম্নরিরিতটি আপিাকক এিিও পর্ন্ত
য বই 1 ও 2-এ অন্তর্ভক্ত
য িা হওয়া মেরিককি কেসূয রি (Medicaid Program)এর গুরুত্বপূর্ পররবতয
য
িগুরি সম্পককয জািায়। আপিার এই তথ্যটি েকিাকর্াগ সহকাকর পডা উরিত।
বই 1, LDSS-4148A – আপনাি অডিোি এবং দাড়িত্ব সম্পকেম আপনাি যা জানা উডচে (যখন সুডবিাি জনয
আকবদন েিা বা ো গ্রহর্ েিা হ়ি)
পৃষ্ঠা 3
আকবদকনি অডিোি

➢ মেরিকককির জিয আকবদি করার জিয আপিার মকািও সাক্ষাত্কাকরর প্রকয়াজি মিই। আপরি
আপিার সম্পূর্ করা
য
মেরিককি আকবদিটি আপিার স্থািীয় সাোজজক পররকেবা রবর্াকগর কাকে
মপ্ররর্ করকত পাকরি অথ্বা আপরি আকবদি সহায়তার জিয মকািও সুরবধাপ্রাপ্ত তারিকার্ভক্তকারীর
সাকথ্ মর্াগাকর্াগ করকত পাকরি। আপরি র্রদ অস্থায়ী সহায়তার জিয LDSS-2921 আকবদিটি সম্পূর্ য
ককরি এবং আপরি মেরিকককির জিযও আকবদি ককর থ্াককি, তাহকি আকবদকির প্রথ্ে পৃষ্ঠায়
অস্থায়ী সহায়তা (Temporary Assistance) এবং মেরিকককির জিয বাক্সটি মিক করকত র্ভিকবি িা।
পৃষ্ঠা 17
প্রোর্ প্রদান েিাি দাড়িত্ব
আপরি র্রদ আগােী 3 োকসর েকধয 65 বের বয়সী হকত িকিকেি বা আপিার বয়স 65 বের বা তার মবরি হয়, তাহকি
আপরি মেরিককয়ার কেসূয রি (Medicare program)-এর মাধ্যমম অতিতরক্ত তিতিৎসাগি সুতিধ্া পাওযার অতধ্িারী হমি
পামরন। মমতিমিমির জনয ম াগযিার শিত তহমসমি আপনামি অিশযই মমতিমিযামরর জনয আমিদন িরমি হমি।
মেরিককয়ার আয় রিরবকিকে
য
65 বেকরর মবরি বয়সী বযজক্তকদর জিয এবং রিরদযষ্ট প্ররতবন্ধী বযজক্তকদর জিয একটি
মেিাকরি স্বাস্থয বীো মপ্রাগ্রাে। র্িি একজি বযজক্তর মেরিককয়ার এবং মেরিককি উর্য়ই থ্াকক, মেরিককয়ার প্রথ্কে
অথ্ প্রদাি
য
ককর এবং মেরিককি তারপকর অথ্ প্রদাি
য
ককর।
আপিাকক মেরিককয়াকরর জিয আকবদি করকত হকব, র্রদ:
• আপিার ক্ররিক মরিাি মেইরিওর বা অযারেওট্ররেক িযািারাি স্ক্কিকরারসস (Amyotrophic Lateral Sclerosis,
ALS) থ্াকক; অথবা
•

আপরি আগােী 3 োকস 65 বের বয়সী হকত িকিকেি বা ইরতেকধয 65 বের বা তার মবরি বয়সী এবং আপিার
আয় মেিাকরি দাররদ্র্য স্তকরর 120% বা তার কে (একক বযজক্ত বা রববারহত দম্পরতর জিয পররবাকরর
আকাকরর উপর রর্রি ককর), অথ্বা মেরিককি স্ট্যান্ডাকিয থ্াকক। র্রদ তাই হয়, তাহকি মেরিককি কেসূয রিটি
আপিার মেরিককয়ার রপ্ররেয়ােগুরি প্রদাি বা পররকিাধ করকত পাকর। র্রদ মেরিককি কেসূয রিটি আপিার
রপ্ররেয়ােগুরি প্রদাি করকত পাকর, আপিাকক মেরিকককির মর্াগযতার িতয রহকসকব মেরিককয়াকরর জিয
আকবদি করকত হকব।

পৃষ্ঠা 21
প্রোর্ প্রদাকনি দাড়িত্ব (2/07 সংস্কির্)

➢ আপরি র্রদ 65 বের বা তার মবরি বয়সী িা হি, প্রতযরয়ত অন্ধ বা প্রতযরয়ত প্ররতবন্ধী িা হি, তাহকি
আপিার সংস্থািগুরি সম্পককয আোকদর জািাকিার প্রকয়াজি মিই।

1

বই 1, LDSS-41488A (Rev. 7/16) এবং বই 2, LDSS-4148B (Rev. 7/16) এর পররপূরক

মেডিকেইি (Medicaid) েেসূ
ম চীকে গুরুত্বপূর্ পডিবেম
ম
নসেূহ
•

স্ব়িংক্রি়ি ডিঙ্গাি ইকেজ ডসকেে (Automatic Finger Image System, AFIS)-এ োডিোভুক্ত হও়িাি দাড়িত্ব

➢ মেরিকককির জিয আর আপিার আঙভকির েরব মতািা বা রবকিেত একটি ID প্রজক্রয়াকরকর্র জিয
একটি েরব মতািার জিয স্থািীয় সাোজজক পররকেবা অরেকস আসা প্রকয়াজিীয় িয়।
পৃষ্ঠা 30 (2/07 সংস্কির্)
ডিশু সহা়িো উকপক্ষা – মেডিকেি

➢ আপিার এবং আপিার সন্তাকির মেরিককি মর্াগযতা রিধারকর্র
য
সেয়, রিশু প্ররত প্রকতযক োকস প্রাপ্ত
বতযোি রিশু সহায়তার প্রথ্ে 100.00 োরকযি িিার গর্িা করা হয় িা। র্িি একজি রিশু প্রতযরয়ত অন্ধ
বা প্রতযরয়ত প্ররতবন্ধী হয়, তিি অিুপরস্থত রপতা-োতার কাে মথ্কক মসই রিশুর পাওয়া মর্ মকািও সহায়তা
প্রদাকির এক তৃতীয়াংি রিশুর মেরিককি মর্াগযতা রিধারকর্
য
গর্িা করা হয় িা।
মেডিকেকিি জনয অযািকোহি এবং োদে দ্রকবযি অপবযবহাকিি ক্রিডনং সম্পূর্ েিাি
ম
দাড়িত্ব

➢ মেরিককি আকবদিকারী এবং প্রাপককদর আর অযািককাহি এবং োদক দ্র্কবযর
অপবযবহাকরর জিরিং এবং েূিযায়কির েকধয রদকয় র্াওয়ার জিয অিুকরাধ করা হয় িা বা
এই জাতীয় সেসযার জিয রিরকৎসা বাধযতােূিক করা হয় িা।
পৃষ্ঠা 31
মেডিকেি সিবিাহোিীকদি বযবহাি সম্পডেমেদাড়িত্ব
আপরি র্িি মেরিকককির জিয অিুকোরদত হকবি, তিি আপরি একটি মেরিককি পররিারিত পররির্ার
য
স্বাস্থয পররকল্পিা (Medicaid Managed Care health plan)-এ মর্াগদাি করকত পাকরি। রকেভ কাউরিকত, আপিার
একটি পররকল্পিায় মর্াগদাি করা বাধযতােূিক হকত পাকর। আপিার কাউরিকত কী পররকল্পিা উপিব্ধ
রকয়কে, আপিার রিরকৎসক মকাি পররকল্পিায় তারিকার্ভক্ত হকয়কেি এবং আপিাকক অবিযই একটি
পররিারিত পররির্ার
য পররকল্পিায় মর্াগদাি করকত হকব রকিা মস সম্পককয আপিার র্রদ তথ্য প্রকয়াজি হয়,
তাহকি অিুগ্রহ ককর 1-800-505-5678 িম্বকর রিউ ইয়কয মেরিককি িকয়স (New York Medicaid Choice)-মক
কি করুি। এোডাও আপরি আপিার স্থািীয় সাোজজক পররকেবা রবর্াকগ কি করকত বা মসিাকি মর্কত
পাকরি। আপরি র্রদ একজি রিরদয ষ্ট রিরকৎসককক মদিাকিা িারিকয় মর্কত িাি, তাহকি আপিাকক র্ািাই ককর
মদিকত হকব মর্ রতরি আপিার মর্াগদাি করা মেরিককি পররিারিত পররির্ার
য স্বাস্থয পররকল্পিাটিকত
তারিকার্ভক্ত রকয়কেি রকিা। আপরি র্িি একটি মেরিককি পররিারিত পররির্ার
য স্বাস্থয পররকল্পিায় মর্াগদাি
করকবি, তিি আপরি আপিার পররকল্পিা মথ্কক একটি পৃথ্ক স্বাস্থয বীো কািয পাকবি।

➢ আপরি মবরিরর্াগ মেরিকককির আওতাধীি পররকেবাগুরি অযাকক্সস করকত আপিার মেরিককি
পররিারিত পররির্ার
য স্বাস্থয পররকল্পিার কািযটি বযবহার করকবি। ককয়কটি পররকেবা এিিও রিয়রেত
মেরিকককির আওতাধীি। আওতাধীি পররকেবাগুরি সম্পককয আপিার প্রশ্ন থ্াককি আপিার স্বাস্থয
পররকল্পিার সাকথ্ মর্াগাকর্াগ করুি।

বই 2, LDSS-4148B – সাোক্রজে পডিকেবা েেসূ
ম ডচগুডি সম্পকেম আপনাি যা জানা উডচে – প্রশ্ন এবং উত্তি

2

বই 1, LDSS-41488A (Rev. 7/16) এবং বই 2, LDSS-4148B (Rev. 7/16) এর পররপূরক

মেডিকেইি (Medicaid) েেসূ
ম চীকে গুরুত্বপূর্ পডিবেম
ম
নসেূহ
পৃষ্ঠা 9
মসেিন B
আপরি র্রদ আগােী 3 োকসর েকধয 65 বের বয়সী হকত িকিকেি বা আপিার বয়স 65 বের বা তার মবরি হয়, তাহকি
আপরি মেরিককয়ার কেসূয রি (Medicare program)-এর োধযকে অরতররক্ত রিরকৎসাগত সুরবধা পাওয়ার অরধকারী হকত
পাকরি। মেরিকককির জিয মর্াগযতার িতয রহকসকব আপিাকক অবিযই মেরিককয়াকরর জিয আকবদি করকত হকব।
মেরিককয়ার আয় রিরবকিকে
য
65 বেকরর মবরি বয়সী বযজক্তকদর জিয এবং রিরদযষ্ট প্ররতবন্ধী বযজক্তকদর জিয একটি
মেিাকরি স্বাস্থয বীো মপ্রাগ্রাে। র্িি একজি বযজক্তর মেরিককয়ার এবং মেরিককি উর্য়ই থ্াকক, মেরিককয়ার প্রথ্কে
অথ্ প্রদাি
য
ককর এবং মেরিককি তারপকর অথ্ প্রদাি
য
ককর।
আপিাকক মেরিককয়াকরর জিয আকবদি করকত হকব, র্রদ:
• আপিার ক্ররিক মরিাি মেইরিওর বা অযারেওট্ররেক িযািারাি স্ক্কিকরারসস (Amyotrophic Lateral Sclerosis,
ALS) থ্াকক; অথবা
•

আপরি আগােী 3 োকস 65 বের বয়সী হকত িকিকেি বা ইরতেকধয 65 বের বা তার মবরি বয়সী এবং আপিার
আয় মেিাকরি দাররদ্র্য স্তকরর 120% বা তার কে (একক বযজক্ত বা রববারহত দম্পরতর জিয পররবাকরর
আকাকরর উপর রর্রি ককর), অথ্বা মেরিককি স্ট্যান্ডাকিয থ্াকক। র্রদ তাই হয়, তাহকি মেরিককি কেসূয রিটি
আপিার মেরিককয়ার রপ্ররেয়ােগুরি প্রদাি বা পররকিাধ করকত পাকর। র্রদ মেরিককি কেসূয রিটি আপিার
রপ্ররেয়ােগুরি প্রদাি করকত পাকর, আপিাকক মেরিকককির মর্াগযতার িতয রহকসকব মেরিককয়াকরর জিয
আকবদি করকত হকব।

পৃষ্ঠা 10
প্রসবপূব পডিচয
ম
াম সহা়িো মপ্রাগ্রাে (Prenatal Care Assistance Program, PCAP)

➢ “প্রসবপূব পররির্
য
ায সহায়তা কেসূয রি (PCAP)” িব্দটি আর বযবহার করা হয় িা। PCAP-এর
মরোকরন্সগুরি “গর্যবতী েরহিাকদর জিয মেরিককি” রদকয় প্ররতস্থাপি করা উরিত।
পৃষ্ঠা 12
মো-মপকেন্ট মথকে অবযাহডেপ্রাপ্ত প্রাপেগর্

➢ পররবার পররকল্পিা সুরবধা কেসূয রি (Family Planning Benefit Program, FPBP)-মত থ্াকা মেরিককি
প্রাপক এবং বযজক্তকদর মপ্রসজক্রপিি সহ, মর্ মকািও আওতাধীি পররবার পররকল্পিার পররকেবা,
রিরকৎসা বা সরবরাকহর জিয মকা-মপকেি প্রদাি করকত হকব িা।
পৃষ্ঠা 13
মেন এেটি মেডিকেি পডিচাডিে পডিচযাি
ম স্বাস্থ্য পডিেল্পনা়ি মযাগদান েিকবন?

➢ মবরিরর্াগ মেরিককি পররিারিত পররির্ার
য স্বাস্থয পররকল্পিাগুরি মবকে মিওয়ার জিয রিয়রেত
মেরিকককির (পররকেবার জিয রে) প্রদািকারীকদর মিকয় মবরি রবকল্প প্রদাি ককর। আপরি আপিার
রিজস্ব প্রাথ্রেক পররির্ায প্রদািকারী (Primary Care Provider, PCP) মবকে রিকত পাকরি, অথ্াৎ
য জীবি
হুেরক িয় এেি রিরকৎসাগত পররির্ার
য জিয আপিাকক ইোকজযজন্স রুে বযবহার করার প্রকয়াজি মিই।
র্িি আপিার মকািও রবকিেকের সাকথ্ মদিা করার প্রকয়াজি হকব, আপিার প্রাথ্রেক পররির্ায
প্রদািকারী আপিাকক একটি মরোকরি মদকবি। আপরি র্রদ েকি ককরি মর্ আপিার রিরকৎসাগত
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মেডিকেইি (Medicaid) েেসূ
ম চীকে গুরুত্বপূর্ পডিবেম
ম
নসেূহ
পররকেবার প্রকয়াজি আকে তাহকি আপরি আপিার প্রাথ্রেক পররির্ায প্রদািকারী বা একটি স্বাস্থয
পররকল্পিার মোি িম্বকর রদকি 24 ঘণ্টা কি করকত পাকরি।

➢ http://www.health.ny.gov এ রিউ ইয়কয রাকজযর স্বাস্থয রবর্াগ (New York State Department of Health)এর ওকয়বসাইকি আরও তথ্য পাওয়া র্াকব।
পৃষ্ঠা 14
আোি ডে ইডেেকিয থাো অনয মোনও স্বাস্থ্য বীো বাডেি েিা উডচে?

➢ িা। আপরি র্রদ স্বাস্থয বীোর রপ্ররেয়াে প্রদাি ককরি তাহকি মেরিককি আপিাকক মসগুরির জিয অথ্ য
প্রদাি করকত সহায়তা করকত পাকর।
পৃষ্ঠা 18
আপনাি যডদ মোন প্রশ্ন থাকে

➢ রিউ ইয়কয মহিথ্ অপিিস (New York Health Options) রিউ ইয়ককযর মেরিককি এবং িাইল্ড মহিথ্
প্লাস (Child Health Plus, CHP) কেসূয রিগুরির জিয একটি কি মসিার, অিুগ্রহ ককর 1-800-541-2831
িম্বকর কি করুি। আপিার কাউরিকত কী পররকল্পিা উপিব্ধ রকয়কে, আপিার রিরকৎসক মকাি
পররকল্পিায় রকয়কেি এবং আপরি র্রদ মর্াগদাি করকত িাি, মস সম্পককয আপিার র্রদ তথ্য প্রকয়াজি
হয়, তাহকি অিুগ্রহ ককর 1-800-505-5678 িম্বকর রিউ ইয়কয মেরিককি িকয়সকক কি করুি।

পৃষ্ঠা 25 – ডবভাগ E
প্র আোি মেডিকেি মেস বন্ধ হকি েী হকব?

➢ আপরি র্রদ গত েয় োকসর েকধয একটিকত রিম্ন আকয়র পাররবাররক মেরিককি মপকয় থ্াককি, তাহকি
12 টি অরবজিন্ন োকসর জিয ট্রািজজিিাি মেরিককি অযারসস্ট্যান্স (Transitional Medical Assistance,
TMA) উপিব্ধ হকব।
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