
HEALTH AND 
RECOVERY PLANS 
(হেলথ এন্ড রিকভারি প্ল্ান) 
হল Medicaid Managed Care 
(মেডিকেি ে্যাকেজি মেয়যার) প্্যােসেহূ 
যযা শযারীডরে ও আচরণগত স্যাস্্ (েযােডসে
স্যাস্্ এবং েযাদে মসবে) পডরচয্যা প্রদযাে 
েকর। 

এেজে HARP সদস্ ডহকসকব আপেযার 
েযাকে রকয়কে প্রদযােেযারীকদর প্রকবশযাডিেযার 
যযারযা আচরণগত স্যাস্্ পডরচয্যায় অডিজ্ঞ। 
মহলথ মহযাে মেয়যার ে্যাকেজকেন্টও 
আপেযার সুস্তযার লক্্ পূরকণ সযাহযায্ 
েরকত আপেযার ও আপেযার প্রদযােেযারী 
সকগে েযাজ েরকব।   

এেজে HARP সদস্ ডহকসকব 
আপডে েতুে িরকের ডবকশষ 
পডরকষবযার জে্ মযযাগ্ হকত পযাকরে, 
এই েতুে িরকের ডবকশষ পডরকষবযাকে 
বলযা হয় Behavioral Health Home 
and Community Based Services 
(BH HCBS) (ডবকহডিয়যারযাল মহলথ মহযাে 
এবং েডেউডেটি ডিডতিে পডরকষবযা)।  
BH HCBS আপেযাকে আপেযার ব্ডতিগত 
লকক্্ মপৌঁেযাকত মযেে স্যািীেিযাকব বযাঁচযা বযা 
েযাজ বযা সু্কল ডিকর যযাওয়যার মক্করে সযাহযায্ 
েরকব।*

*আপডে BH HCBS এর জে্ মযযাগ্ ডেেযা তযার জে্
আপেযাকে অবশ্ই এেজে HARP সদস্ হকত হকব এবং
এেটি েলূ্যায়ে সমূ্ণ ্েরকত হকব।

মহলথ মহযাে মেয়যার ে্যাকেজকেন্ট এবং BH 
HCBS Medicaid সুডবিযাগুডল গ্রহণেযারী 
মসইসব প্রযাপ্তবয়স্কদর সহযায়তযা মদয় 
যযাকদর দীর্স্যায়ী েযােডসে অসুস্তযা, দইু বযা 
তকতযাডিে দীর্স্যায়ী অবস্যা এবং/অথবযা 
েযাদেযাসডতি জডেত সেস্যা আকে।

হেলথ হোম হকয়াি মল্াননজনমন্ট আপনানক এইসব হষেনরে সাোযল্ 
কিনে পািনব:

• হসবা প্রদানকািী খঁুজনে
• আপনাি রিরকৎসাি লষেল্ পিূণ

কিাি হষেনরে সমসল্া হমাকানবলা
কিনে

• স্ায়ী আবাসন খঁুজনে
• কম্মসংস্ান বা প্ররিষেনণি সনুযাগ

সম্পনক্ম  জাননে
• আপনাি প্রদানকািীনদি সনগে

হযাগানযাগ কিনে

• হমরিকল্াল অল্াপনয়ন্টনমন্ট
গুরলনে সেনযারগো কিনে

• প্রনয়াজনন, পরিবেন হপনে
• সঙ্কট প্ররেনিাধ বা েস্তনষেপ

পরিনেবা খঁুজনে
• স্াস্ল্ হসবা

এবং সমারজক পরিনেবা বল্বস্া
হপনে

এবং আনিা...

ধাপ 1
HARP এ েযাে মলখযাকেযার পর, 
আপডে ও আপেযার মেয়যার 
ে্যাকেজযার আপেযার লক্্ 
ডেকয় আকলযাচেযা েরকবে।

ধাপ 4 
আপেযার মেয়যার ে্যাকেজযার  
আপেযাকে প্রদযােেযারী ডেব্যাচে 
েরকত ও অ্যাপকয়ন্টকেন্ট ডস্র 
েরকত সযাহযায্ েকরে।

ধাপ 2 
আপেযার লক্্গুডল পূরকণ 
আপেযাকে সহযায়তযা েরযার 
জে্ আপেযারযা এেসকগে 
এেটি মেয়যার প্্যাে ততডর 
েরকত পযাকরে।

ধাপ 5 
আপডে ও আপেযার প্রদযােেযারী 
এেটি সযাডি্স প্্যাে ততডর 
েরকবে যযা আপেযার 
লক্্গুডলর সযাকথ েযােযােসই।

ধাপ 3 
আপেযার মেয়যার ে্যাকেজযার 
আপেযার ডবেযা মেযাম্যাডের 
সকগে অেকুেযাদকের জে্ এবং 
BH HCBS খুজঁকত মযযাগযাকযযাগ 
েরকবে।

ধাপ 6 
আপেযার মেয়যার ে্যাকেজযার 
আপেযার, আপেযার 
প্রদযােেযারী(মদর) এবং 
আপেযার ডবেযা মেযাম্যাডের 
সকগে েযাজ েরযা চযাডলকয় যযাকব।

পরিনেবা বল্বোি 
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