ঐি�ক তৃ তীয় নক তৃ তীয় পদিব

�াগতম!
িবকাশজিনত �িতব�ী থাকা বয্ি�েদর অিফেসর (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD)
�� েডাের েযাগােযাগ করার জনয্ ধনয্বাদ। আমরা আপনােক পিরেষবা েপেত সাহাযয্ করব। �� েডার
�ি�য়ার মাধয্েম আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ গর�পূণর্ তথয্ সহ একিট ওেয়লকাম পয্ােকট সংযু� আেছ।
নীেচ OPWDD পিরেষবাসমূহ েপেত আপনােক �ধানত েয সব পদে�প স�ূণর্ করেত হেব তার একিট েচকিল�।
িন�িলিখত পাতায় আপিন �িতিট পদে�েপর আরও িবশদ িববরণ েপেত পােরন। যিদ আপিন কখনও �ি�য়ার
েকাথায় আেছন অথবা �� থােক তাহেল অনু�হ কের েযাগােযাগ করন: [Phone number, Email, Name of Front
Door Facilitator if assigned]

েযেহতু আপিন এই িচিঠিট পাে�ন, আপিন স�বত �থম পদে�প স�ূণর্ কেরেছন: �� েডােরর সে�
�াথিমকভােব েযাগােযাগ করন। তাই হেল, আপিন ইিতমেধয্ই িনেয় না থাকেল, পেরর গর�পূণর্ পদে�প হেলা
এই �ি�য়ায় িনেজর সাহােযয্র জনয্ েযাগােযাগ কের একিট পিরচযর্ া সম�য় সং�া েবেছ িনন। আপনার
ওেয়লকাম পয্ােকেট এইসব এেজি� স�েকর্ তথয্ েদয়া আেছ।

�� েডােরর মূল পদে�প



এই পদে�প স�েকর্ আরও িবশেদ জানেত
অনু�হ কের উে�ািদেক েদখুন

��বয্

েযাগােযােগর বয্ি�

OPWDD-এর মাধয্েম �� েডােরর সে�

�াথিমকভােব েযাগােযাগ করন।

একিট পিরচযর্ া সম�য় সং�া (Care
Coordination Organization, CCO) েবেছ
িনন
OPWDD েযাগয্তা �িত�া করন

�� েডােরর একিট তথয্ �দান পেবর্
অংশ িনন
পিরেষবা �েয়াজেনর মূলয্ায়েনর জনয্
OPWDD-এর সে� কাজ করন
আপনার েকয়ার ময্ােনজােরর সে� আপনার
জীবেনর পিরক�না ৈতির করন

আপনার ওেয়লকয্াম পয্ােকেট নূয্নতম িন�িলিখত আইেটম থাকেব।
• �� েডােরর �চারপ� (কীভােব আিম পিরেষবা েপেত পাির?)
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•
•

�� েডােরর তথয্ �দান পেবর্র সময়সূিচ
েকয়ার ময্ােনজেমে�র �চারপ�: কভােরজ এিরয়া এবং �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী অথবা েযখােন উপল� েসখােন
অ-Medicaid পিরেষবা সম�য় (N-MSC) সং�া।

�াথিমক েযাগােযাগ
যখন আপিন �ানীয় OPWDD �� েডােরর সে� েযাগােযাগ করেবন, তখন আপনােক আপনার িঠকানা, বতর্ মান
েফান ন�র, ইেমল িঠকানা ও আপনার সে� েযাগােযাগ করার েসরা সমেয়র মেতা িকছু েমৗিলক তথয্ িজ�াসা
করা হেব। যিদ আপনার অনয্ ভাষায় নিথ অনুবাদ ও েদাভাষীর �েয়াজন হয় তাহেল তা �� েডােরর কম�েক
অনু�হ কের জানান। েয বয্ি�র সে� আপিন কথা বলেবন িতিন আপনােক �� েডার এবং েযাগয্তার �ি�য়া
স�েকর্ সিব�াের বণর্না করেবন, �েয়াজেন েকানও পিরচযর্া সম�য় সং�ার(CCO) সে� েযাগােযাগ কিরেয় িদেত
পােরন এবং আপনােক আপনার �েয়াজনীয় তথয্ পাঠােব।
পিরচযর্ া সম�য়
পিরচযর্ া সম�য় সং�ার (CCO) সে� েযাগােযাগ করা হল এই �ি�য়ার পরবত� গর�পূণর্ পদে�প। েকানও CCO
আপনােক OPWDD েযাগয্তা ও Medicaid-এর জনয্ সাহাযয্ করেত পারেব এবং আপনােক OPWDD পিরেষবা
অয্াে�স ও আপনার পিরক�নার ে�ে� সাহাযয্ করেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আপিন OPWDD-এর জনয্ েযাগয্
এবং আপনার েকয়ার ময্ােনজেমে�র সাহােযয্র �েয়াজন, তাহেল আপনার জনয্ আপনার েবেছ েনয়া CCO েথেক
একিট েকয়ার ময্ােনজার িনযু� করা হেব। আপনার েকয়ার ময্ােনজার আপনােক জীবেনর পিরক�না ৈতির করেত
সাহাযয্ করেবন এবং আপনার �েয়াজনীয় OPWDD পিরেষবা েপেত সংযু� করেবন। অনু�হ কের মেন রাখেবন:
িকছু কিমউিনিটেত, েযখােন উপল� েসখােন আপিন CCO-এর বদেল একিট অ-Medicaid পিরেষবা সম�য় (NMSC) কম�র কােছ আপনােক েরফার করা হেত পাের।
েযাগয্তা
আপিন ইিতমেধয্ই OPWDD-এর জনয্ েযাগয্ নন, আপনােক িনিদর্ � িকছু নিথ �দান করেত হেব ও মূলয্ায়ন করােত
হেব যােত আপনার েযাগয্তা িনণর্য় করা যায়। িকছু িকছু ে�ে�, আপনােক নতু ন কের মূলয্ায়ন করােত হেত
পাের। আপনার CCO বা অ-MSC সং�া আপনােক েযাগয্তা িনণর্েয়র �ি�য়ার ে�ে� সাহাযয্ করেব।
তথয্ �দান পবর্
�� েডােরর তথয্ �দান পেবর্ , আপিন OPWDD পিরেষবা ও পিরেষবা শর করেত �েয়াজনীয় পদে�প স�েকর্
জানেত পারেবন। পিরবােরর একজন সদসয্ বা আইনজীবী আপনার হেয় অংশ িনেত পােরন। আপনার ওেয়লকাম
পয্ােকেট আপনার এলাকায় আস� পেবর্র সময়সূিচ েদয়া আেছ। OPWDD-এর ওেয়বসাইেটও েসশেনর সময়সূিচ েদয়া
আেছ: https://opwdd.ny.gov/। �� েডােরর �ি�য়ার েয েকানও সময় আপিন তথয্ �দান পেবর্ েযেত পােরন,
তেব �ি�য়ােত আেগ েথেক েযাগ েদয়াই ভােলা। অংশ�হণ করার জনয্ আপনােক OPWDD পিরেষবার জনয্ েযাগয্
হেত হেব না। আপিন েসশেন েযাগ না েদয়া পযর্� েবিশরভাগ পিরেষবা ও সহায়তা শর করা যােব না। যিদ
আপিন িনেজই িনেজর পিরেষবার িনেদর্ শ িদেত চান, তাহেল আপনার জনয্ �াথিমক বােজট অনুেমািদত হওয়ার আেগ
আপনােক �-িনেদর্ শনার তথয্ �দান পেবর্ অংশ িনেত হেব।
পিরেষবা �েয়াজনীয়তার মূলয্ায়ন
�� েডােরর কম� ও আপনার েকয়ার ময্ােনজার (যিদ আপনার একজন েকয়ার ময্ােনজার উপল� থােকন)
আপনার শি�শালী িদক ও সহায়তা �েয়াজন এমন িদক িচি�ত করার জনয্ আপনার সে� কথা বেল িবকাশগত
�িতব�কতা ে�াফাইল (DDP2) স�ূণর্ বা সংেশাধন করেবন। যিদ আপনার বয়স 18 বা তার েবিশ হয় এবং
OPWDD েযাগয্ এমন নতু ন েকউ হন, তাহেল আপিন েকাঅিডর্েনেটড অয্ােসেম� িসে�ম (CAS) মূলয্ায়ন স�ূণর্
করেত OPWDD-এর সে� কাজ করেবন। এিট হল OPWDD-এর বয্ি� েকি�ক �েয়াজনীয়তার মূলয্ায়ন।
পৃ �া 2 এর 3

19 েম 2020

পিরবােরর একজন সদসয্/আইনজীবী আপনার সে� অংশ িনেত পােরন। যিদ আপনার হেয় পিরবােরর একজন
সদসয্/আইনজীবী �� েডার তথয্ �দান পেবর্ অংশ েনন, তাহেল েসই বয্ি�েক আপনার মূলয্ায়েন থাকেত হেব।
পিরেষবার জনয্ পিরক�না
�� েডার �ি�য়ার সময়, আপনার �েয়াজনীয় পিরেষবা ও সহায়তা িচি�ত ও পিরক�নার করেত আপিন আপনার
েকয়ার ময্ােনজােরর সে� কাজ করেবন। আপনার পিরবার ও কিমউিনিট েয সহায়তা পান তার পাশাপািশ আপনার
আ�হ, ইিতমেধয্ই �া� পিরেষবা ও সহায়তা, বতর্ মােন আপিন িক করেছন এবং আপনার ভিবষয্েতর পিরক�না
স�েকর্ জানােত ভু লেবন না। সৎ ও িনভুর্ লভােব জানান – আপনার েকয়ার ময্ােনজার আপনার ও আপনার
�েয়াজনীয়তা স�েকর্ য্ত বুঝেবন, আপনার জীবেনর পিরক�না তত ভােলা হেব। আপনার েকয়ার ময্ােনজার
আপনার �েয়াজনীয় পিরেষবাগিলর জনয্ OPWDD অনুেমাদেনর অনুেরাধ করেব এবং আপনার জীবন পিরক�নায়
তািলকাভু � পিরেষবাগিল এবং সহায়তা �দান করেত এেজি� িচি�ত করেত, েযাগােযাগ করেত এবং েবেছ িনেত
সহায়তা করেব।
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