আমরা কী করি?
শুল্ক-মুক্ত সহায়তা লাইন

সরাসরি, একজন দক্ষ স্বাস্থ্য পরামর্শদাতার
সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদের শুল্কমুক্ত টেলিফ�োন নম্বরে কল করুন আপনার
প্রথম কলেই আপনি বিস্তারিত ও সঠিক
দিকনির্দে শনা পাবেন।
আপনি একান্ত সহায়তা পাবেন

আজই সহায়তা নিন।

আমাদের সহায়তা লাইন ও নেটওয়ার্ক
সংস্থাগুলির মাধ্যমে আমরা প্রতি মাসে
শতাধিক মানুষকে সাহায্য করে থাকি।
আমরা সাধারণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে
থাকি, সঠিকভাবে শুনতে সাহায্য করি
এবং এর মধ্যে আর যা-যা আছে সেসব
বিষয়ে সাহায্য করে থাকি।

আমরা বিনামূল্যে পরিষেবাগুলি
প্রদান করি।

কমিউনিটি উপস্থাপনাসমূহ

আপনার যদি শ্রবণ বা বাকশক্তি-জনিত
সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি 711 ডায়াল
করে NY পুনঃপ্রচার সার্ভিস ব্যবহার
করতে পারেন।

আমরা কিভাবে
সাহায্য করতে পারি?

আমরা স্পেনীস, রুশ এবং মান্দারিন
ভাষায় কথা বলে থাকি। আমাদের অন্য
সব ভাষার দ�োভাষী আছে।

আমরা ল�োকেদের নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘমেয়াদী
পরিচর্যা, FIDA এবং HARP সম্বন্ধে শেখাই।

• আমরা Medicaid, Medicare, দীর্ঘমেয়াদী
পরিচর্যা, আচরণগত স্বাস্থ্য এবং নিয়ন্ত্রিত
পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিই।
• আপনার জন্য ক�োন স্বাস্থ্য পরিকল্পনাটি
সঠিক সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে
সাহায্য করে থাকি।
• আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিচর্যা পরিল্পনা
অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করে থাকি।

কল করুন: (844) 614-8800
আমাদের সহায়তা লাইন প্রতি স�োমবার
থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল
৬টা পর্যন্ত।

ইমেল: ican@cssny.org
ওয়েবসাইট: icannys.org
633 Third Ave.
New York, NY 10017
(212) 254-8900
cssny.org
ICAN হল একটি কমিউনিটি সেবা সংস্থা এবং নিউ ইয়র্ক

রাজ্য সরকারের আর্থিক-সাহায্যপ্রাপ্ত।
Imaginary Office-কর্তৃ ক নির্মিত। জানুয়ারি, 2017-এ
হালনাগাদকৃত।
Bengali

নিয়ন্ত্রিত
পরিচর্ যার
সহায়তা নিন।
ICAN-কে জিজ্ঞাসা করুন।
আমরা একটি স্বাধীন, গ�োপনীয়
সংস্থান যারা আপনাকে বিনামূল্যে
উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিমা নেওয়ার সিদ্ধান্ত
নিতে সাহায্য করে থাকি।

দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্ যা মানে হল আপনার
দৈনন্দিন কাজেকর্মে অন্য ব্যক্তির সাহায্য
নেওয়া (যেমন বাড়ির স্বাস্থ্যকর্মী বা নার্সিং
হ�োমের)। Medicaid দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার
জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে।
আচরণগত স্বাস্থ্য মানে হল মানসিক
অসুস্থতাগুলির বা মাদক জাতীয় পদার্থ
সেবনজনিত অসুস্থতাজনিত সমস্যা থেকে মুক্তি
পেতে সাহায্য করা।

ICAN কী?
ICAN হল Medicaid-ভূ ক্ত যেসব ব্যক্তির
দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা বা আচরণগত স্বাস্থ্য
পরিষেবার প্রয়�োজন আছে তাদের জন্য
New York (নিউ ইয়র্ক ) রাজ্যের
গ�োপনীয়, নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং প্রতির�োধ
ও প্রতিরক্ষা-কর্মসূচি।

আমরা কাদের
সাহায্য করি?
• নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা বা ম্যানেজড
লং টার্ম কেয়ার (MLTC), সম্পূর্ণ সংহত
দ্বৈত সুবিধাসমূহ বা ফু ললি ইন্টেগ্রেটেড
ডু য়াল অ্যাডভান্টেজ (FIDA অথবা
FIDA-IDD), এবং স্বাস্থ্য ও আর�োগ্য
প্রকল্প বা হেল্থ অ্যান্ড রিকভারি প্ল্যানস
(HARP) অথবা একটি Medicaid
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিচর্যা পরিকল্পনা বা
মেডিকেইড ম্যানেজড কেয়ার প্ল্যান
(MMC)-এর মাধ্যমে প্রাপ্য দীর্ঘমেয়াদী
পরিচর্যা পরিষেবাগুলিতে নিবন্ধীভু ক্ত বা
তার জন্য য�োগ্য যে ক�োন ব্যক্তি।
• আমরা আপনার সঙ্গে, আপনার পরিবারের
ল�োকেদের সঙ্গে বা আপনাকে আপনার
স্বাস্থ্যপরিচর্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে
সাহায্য করছেন এমন যে ক�োন ল�োকের
সঙ্গে কথা বলতে পারি।

ICAN নেটওয়ার্ক গ�োটা রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকে।
আপনি যখন ICAN-এ কল করবেন, আপনাকে নিকটবর্তী ক�োন সংগঠনের পক্ষ থেকে সাহায্য
প্রদান করা হবে।
(844) 614-8800-এ কল করুন আপনার স্থানীয় ICAN নম্বরের সঙ্গে য�োগায�োগ করার জন্য।
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ACR Health
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Independent Living Center
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Legal Aid Society of
Northeastern NY
Legal Services of the
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Westchester Disabled
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Community Service Society
Center for Independence
of the Disabled, NY**
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* HARP এবং আচরণগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ
** FIDA-IDD বিশেষজ্ঞগণ

