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 Community Service( کمیونٹی سروس سوسائٹی ICAN
Society( کا ایک پروگرام ہے، اور یہ اسٹیٹ آف نیو یارک 

سے مالی امداد یافتہ ہے۔
ڈیزائن کردہ بذریعہ امیجنری آفس۔ تجدید کردہ جنوری 2017۔

Medicaid ،Medicare، طویل مدتی   •
نگہداشت، رویہ جاتی صحت، اور منضبط 
نگہداشت سے متعلق سواالت کے جوابات 

دیتے ہیں۔

آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں   •
کہ آپ کے لیے کون سا منصوبہ صحیح ہے۔

آپ کی منضبط نگہداشت کے منصوبہ کے   •
ساتھ مسائل کو حل کرنا۔

 ہم کیسے مدد کر 
سکتے ہیں؟

ہماری خدمات مفت ہیں۔
کال کریں: 614-8800 (844)

 ہماری ہیلپ الئن پیر تا جمعہ صبح 8 سے 
شام 6 بجے تک دستیاب ہے۔ 

اگر آپ کو سماعت یا گویائی کی دشواری 
 NY Relay ہے تو آپ 711 ڈائل کر کے

Service کا استعمال کر سکتے ہیں۔

ہم ہسپانوی، روسی اور منڈارین زبانیں بولتے 
ہیں۔ دیگر تمام زبانوں کے لیے ہمارے پاس 

مترجمین دستیاب ہیں۔

ican@cssny.org :ای میل
icannys.org :ویب سائٹ

آج ہی مدد حاصل کریں۔

ICAN سے پوچھیں۔ ہم صحت 
کے بیمہ سے متعلق ایسے 

فیصلے، جوآپ کے لیے مناسب 
ہوں، کرنے میں مدد کرنے کے 

لیے ایک آزادانہ، مفت، اور 
رازدارانہ وسیلہ ہیں۔

منضبط نگہداشت 
کے لیے مدد 
حاصل کریں۔

ٹول فری ہیلپ الئن
 صحت کے ماہر صالح کار سے براہ راست بات 
کرنے کے لیے ہمارے ٹول فری ٹیلیفون نمبر پر 

کال کریں۔ آپ اپنی پہلی کال پر ہی درست، 
مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

روبرو معاونت
اپنی ہیلپ الئن اور ایجنسیوں کے نیٹ ورک 
کے ذریعہ ہم ماہانہ سینکڑوں لوگوں کی مدد 
کرتے ہیں۔ ہم آسان سواالت کا جواب دیتے 

ہیں، منصفانہ سماعت اور اس کے درمیان کی 
ہر چیز میں مدد کرتے ہیں۔

کمیونٹی پریزنٹیشنز
ہم لوگوں کو منضبط طویل مدتی نگہداشت، 
FIDA اور HARP کے بارے میں معلومات 

فراہم کرتے ہیں۔

ہم کیا کرتے ہیں؟

Urdu



ICAN ان افراد کے لیے نیویارک اسٹیٹ 
اومبڈسمین پروگرام ہے جو Medicaid کے 

ساتھ ہیں اور جنہیں طویل مدتی نگہداشت یا 
رویہ جاتی صحت سے متعلق خدمات درکار ہیں۔

ICAN کیا ہے؟

ہر ایک جو شامل ہو یا جو مینجڈ النگ   •
ٹرم کیئر )MLTC(، فلی انٹگریٹڈ ڈوئلز 
ایڈوانٹج )FIDA یا FIDA-IDD(، اور 
ہیلتھ اینڈ ریکوری پالنز )HARP( یا 

 )MMC( مینجڈ کیئر پالن Medicaid
کے ذریعہ طویل مدتی نگہداشت کی خدمات 

کے لیے اہل ہو۔

ہم آپ، آپ کے اہل خاندان، یا کسی ایسے   •
شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں، جو 

آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے فیصلوں 
میں آپ کی مدد کر رہا ہو۔

ہم کس کی مدد کرتے ہیں؟

ICAN نیٹ ورک تمام ریاست میں خدمات فراہم کرتا ہے۔
 جب آپ ICAN کو کال کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی تنظیم سے مدد حاصل ہوگی جو آپ کے قریب ہو۔

اپنے مقامی ICAN نمبر سے جڑنے کے لیے8800-614 (844) پر کال کریں۔

طویل مدتی نگہداشت کا مطلب ہے کسی ایسے دیگر 
شخص کی موجودگی جو روزانہ کی سرگرمیاں انجام 

دینے میں آپ کی مدد کرے، )جیسے گھر پر یا 
نرسنگ ہوم میں تیماردار(۔ Medicaid طویل مدتی 

نگہداشت کے لیے معاوضہ دیتا ہے۔

رویہ جاتی صحت کا مطلب ہے کہ دماغی امراض 
یا منشیات کے استعمال سے متعلق گڑبڑی سے 

صحتیابی یا اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد۔

Medicare Rights Center )میڈی کیئر رائٹس سینٹر(

BronxWorks )برانکس ورکس(

Community Service Society )کمیونٹی سروس سوسائٹی(

 **Center for Independence of the Disabled, NY 
)سینٹر فار انڈیپنڈنس آف دی ڈس ایبلڈ(

Korean Community Services )کورین کمیونٹی سروسز(

 Legal Aid Society of Northeastern NY
)شمال مشرقی نیو یارک کی لیگل ایڈ سوسائٹی(

 Action for Older Persons
)ایکشن فار اولڈر پرسنز(

 Western NY
 Independent

Living* )مغربی نیو 
یارک انڈیپنڈنٹ لیونگ(

 Legal Assistance of Western NY
)مغربی نیو یارک کی قانونی امداد(

ACR Health )اے آر سی 
ہیلتھ(

 Southern Adirondack
 Independent Living Center 

)ساؤتھ اڈیرونڈیک انڈیپنڈنٹ لیونگ سینٹر(

 Legal Services of the Hudson Valley
)ہڈسن ویلی کی لیگل سروسز(

 Westchester Disabled On the
Move )ویسٹ چیسٹر ڈس ایبلڈ آن دی موو(

 Nassau/Suffolk 
 Law Services Committee 
)ناساؤ/ سوفوک الء سروسز کمیٹی(

 Neighborhood
 Legal Services

)نائبرہوڈ لیگل سروسز( 

 South Asian Council for Social Services 
)جنوبی ایشیائی کونسل برائے سوشل سروسز(

NY Legal Assistance Group )نیو یارک لیگل اسسٹنس گروپ(

Urban Justice Center* )اربن جسٹس سینٹر(

 Specialists in HARP & behavioral health  * 
)HARP اور رویہ جاتی صحت کے ماہرین(

 Specialist in FIDA-IDD  ** 
)FIDA-IDD           (میں ماہرین


