ব্যক্তিগত পরিচর্যার পাশাপাশি আর কী কী সেবাসমূহ উপলভ্য?
ব্যক্তিগত সেবা, CDPAS এবং নার্সিং কেয়ারের মত বাড়ির
সেবাসমূহ ছাড়াও যখন আপনি Integra MLTC এর সদস্য
হবেন তখন যদি চিকিৎ চিকিৎসাগত দিকে থেকে প্রয়�োজনীয় হয়
তাহলে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ আপনার জন্য উপলভ্য হবে:

রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপিসমূহ
•
•
•
•

• 	প্রোসথেটিকস এবং অর্থোটিকস
• পার্সোনাল
	
ইমার্জেন্সি রেসপন্স সিস্টেম

স্পেশ্যালিটি কেয়ার
	
প�োডায়েট্
রি কেয়ার
	ডেন্টাল কেয়ার
অপ্টোমেট্রি
	
/ আইগ্লাসেস
অডিওল�োজি
	
/ হেয়ারিং এইড

সহায়তামূলক সেবাসমূহ
•
•
•
•	
•
•
•

আমাদের প্রতিশ্রুতি

	
ফিজিক্যা
ল থেরাপি
থেরাপি
অকুপেশনাল
	
	স্পিচ থেরাপি
	রেসপাইরেটরি থেরাপি

চিকিৎসা সরবরাহ এবং সরঞ্জাম

•
•
•
•

আপনার সমাধান...
আপনার স্বাস্থ্য,
আপনার নিরাপত্তা,
আপনার স্বাধীনতা...

নন-ইমারজেন্ট
	
ট্রান্সপ�োর্টে শন
	নিউট্রিশন কাউন্সেলিং
	হ�োম-ডেলিভার্ড মিলস
এনভায়রনমেন্টাল ম�োডিফিকেশন
	মেডিকেল স�োশ্যাল সার্ভিসেস
অ্যা
	 ডাল্ট ডে হেলথ কেয়ার
	স�োশ্যাল ডে কেয়ার

আপনার পছন্দ
আপনার পরিচর্যা

আপনার সমাধান...
ব্রুকলিন, ম্যানহ্যাটন, কুইন্স, ব্রংক্স, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড, ওয়েস্টচেস্টার,
নাসাউ এবং সাফ�োক কাউন্টিসমূহ
আর�ো তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূরক্ব আমাদের যেক�োন�ো একজন সহকারীকে কল করুন এবং কথা
বলুন। তালিকাভু ক্তি করার ব্যপারে ক�োন�ো বাধ্যবাধকতা নেই।

1-855-800- INTEGRA
(1-855-800-4683)
TTY/TDD: 711

INTEGRA MLTC, Inc.
1981 Marcus Ave., Suite 100
Lake Success, NY 11042
www.integraplan.org
INTEGRA MLTC প্রয�োজ্য ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইনসমূহ মেনে চলে এবং জাতি, বর্ণ,
জাতীয় উত্স, বয়স, অক্ষমতা বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না।
লক্ষ্য করুন: ভাষা সহায়তা সেবাসমূহ বিনামূল্যে আপনার জন্য উপলভ্য। কল করুন 1-855-6610002 (TTY/TDD: 711).
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-661-0002
(TTY/TDD: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。
請致電 1-855-661-0002 (TTY/TDD: 711).
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Manhattan, Richmond, Kings, Queens,
Bronx, Westchester, Nassau &
Suffolk Counties
For more information call and speak with
one of our associates. There is no obligation
to enroll.

Integra MLTC, Inc কী?
Integra MLTC হল�ো দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যে
সকল সিনিয়র এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সহায়তাকারী প্রয়�োজন তাদের
জন্য পরিচালিত নিউ ইয়র্ক স্টেট-অনুম�োদিত দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা
পরিকল্পনা।
পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা পরিকল্পনার লক্ষ্য হল�ো এইসকল
ব্যক্তিবর্গের নিরাপদ এবং তাদের স্বাস্থ্য ও সুখ বজায় রাখার সময়
যতক্ষণ সম্ভব তাদের বাড়িতেই স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধীনভাবে বসবাসে
সহায়তা করা। যখন আপনি INTEGRA MLTC পছন্দ
করেন তখন আপনার কাছে একটি নিবেদিত সেবিকা এবং সমাজ
কর্মীর দল আছে যারা আপনার সাথে এটা নিশ্চিত করার জন্য
কাজ করবে যে আপনার দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার চাহিদাসমূহ পূরণ
হচ্ছে। এমনকি যদি আপনার চাহিদাসমূহ পরিবর্ত নও হয়ে থাকে
তারপরও নিবেদিত দলটি আপনার জন্য প্রয়�োজনীয় সহায়তা
সরবরাহ করতে আপনার পরিচর্যা এবং সেবাসমূহের সঠিক
ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

www.integraplan.org

আমাদের উদ্দেশ্য
স্বাস্থ্য ও সুখ বজায় রাখার সময় তাদের বাড়িতেই নিরাপদে এবং
স্বাধীনভাবে বসবাস করতে যেসকল সিনিয়র এবং প্রাপ্তবয়স্কদের
দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা সেবাসমূহ প্রয়�োজন তাদের সহায়তা করা।

আমাদের লক্ষ্য
আমরা সবচাইতে ভাল পরিচর্যা এবং সেবাসমূহ প্রদানের
ধারাবাহিকতার মাধ্যমে মানসম্মত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার
প্রয়�োজনীয়তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবর্গের পছন্দের পরিকল্পনাটি হবার
প্রত্যাশা করি।
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ব্যক্তিগত পরিচর্যা সেবার জন্য বিকল্পসমূহ
Your Choice
Your Care
Your Solution...
ব্যক্তিগত পরিচর্যার জন্য আমার চাহিদা পূরণে সহায়তার
ক্ষেত্রে Integra MLTC কী ধরনের সেবাসমূহ প্রস্তাব
করতে পারে?

Integra MLTC আপনার ব্যক্তিগত পরিচর্যা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে
দুটি সেবার বিকল্প আপনাকে প্রদান করে। আপনার জন্য ব্যক্তিগত
পরিচর্যা সহায়তাকারী নির্বাচন করে এমন ভেন্ডর বা এজেন্সি থেকে
আপনার সেবাসমূহ গ্রহণ করার বিকল্প আছে। অন্যথায়, আপনার
কাছে কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট সার্ভিসেস
(CDPAS) এর মাধ্যমে আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিচর্যা
সহায়তাকারী পছন্দ করার বিকল্প আছে।

কাকে CDPAS পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নিয়�োগ
করা যেতে পারে?
•	
আপনি আপনার স্বামী/স্ত্রী ছাড়া আপনার পরিবারের সদস্যসহ
যে কাউকে নিয়�োগ করতে পারেন।
•	
পূর্ণ বয়স্ক সন্তান (21 বছর বয়স্ক অথবা তার চেয়েও বেশি)
এর পিতামাতা।
•	
একই পরিবারে বসবাসরত পারিবারিক সদস্য যিনি প্রতিনিধি
হিসেবে মন�োনীত নন।

কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট সার্ভিসেস
(CDPAS) কী?
সিডিপাস আপনাকে ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারি (FI) এর মাধ্যমে
আপনাকে আপনার পরিবারের সদস্য,বন্ধু অথবা অবিভাবকদের
আপনার হ�োম কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়�োগ দেওয়ার
অনুম�োদন দিবে যাতে আপনি আপনার পরিচর্চাকারী ও তার
কার্যক্রমের উপর পূর্ণনিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং ক�োন�ো হ�োম
কেয়ার ভেন্ডর আপনার সার্ভি স এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে
পারবেন না।

1-855-800-INTEGRA
(1-855-800-4683)

www.integraplan.org
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