
Health and Recovery Plan (HARP) (হেলথ এন্ড রিকভারি প্ল্ান) এি অঙ্গ 
রেসেসে, Behavioral Health Home and Community Based Services (BH 
HCBS) (রেসেরভয়ািাল হেলথ হোম এেং করমউরনটি রভরতিক পরিসেো) হেইেে 
প্াপ্তেয়স্কসক েোয়তা প্দান কসি যািা আচিণগত েমেল্ায় ভুগসেন। তাসদি 
করমউরনটিসত তাসদিসক স্াধীনভাসে োঁচসত এই েোয়তা প্সয়াজন।*

BH HCBS এগুলি প্রদান করবে:

আপনার জীেবনর িবষ্যে পপৌঁছান! 

• আপনাি অথ্থ ও োমারজক দক্ষতা
পরিচালনাি হক্ষসরে েোয়তাি জনল্ দষ্তা
গঠবনর পরিসেো।

• আসগ আপনাি হয জীেসনি দক্ষতাগুরল
রেল রকন্তু আচিণগত স্াস্ল্ েমেল্াি
কািসণ যা নষ্ট েসয় হগসে, হেগুরল পুনিায়
রিসি হপসত োোযল্ কিাি জনল্ দদনলদিন
জীেনযাপবনর দষ্তা।

• যখন আপরন রলিরনসক ো অনল্ মানরেক স্াস্ল্
প্দানকািীি কাসে হযসত পািসেন না তখন
ইন-প�াম পকয়ার।

• মানরেক স্াস্ল্ েমেল্া এেং/অথো
মাদকােরতি েমেল্ায় ভুগসেন এমন
হলাসকসদি হথসক পীয়ার সাবপার্ট
পরিসেো। েমকক্ষ রেসেেজ্ঞ ও েমকক্ষ
পিামে্থদাতািা “এই অরভজ্ঞতাি মসধল্ রদসয়
হগসেন”। তাসদি রনসজি জীেন েম্পরক্থ ত
অসনক ঘটনা আপনাি েসঙ্গ হেয়াি কিাি
মাধল্সম তািা আপনাসক আসিাগল্ লাসভি
েসঙ্গ খাপ খাওয়াসনাি হক্ষসরে ও তা উন্নত
কিসত োোযল্ কিসত পাসি।

• আপনাি আসিাগল্লাসভি জনল্ আপনাি
পেসদেি পরিোিসক জ্ঞান অজ্থ ন কিসত
ও দক্ষতাগুরল গসে তুলসত োোযল্ কিাি
স�ায়তা।

• আপনাসক আনষু্ারনক রেক্ষা কম্থেূরচ ও
অধল্য়ন রেেয়ক লক্ষল্ হযমন হরেড সু্কসল
ভরত্থ  েওয়া ো োই সু্কসলি েমতুলল্ পিীক্ষাি
প্স্তুরতসত োোযল্ কিাি জনল্ লিষ্ামিূক
স�ায়তা।

• আপনাসক চাকরি হপসত ো ধসি িাখসত
োোযল্ কিাি জনল্ কম্টসংস্ান স�ায়তা
পরিসেো।

• সামলয়ক পলরবেোর মাধল্সম মানরেক
েংকসটি েময় রনিাপদ এেং েোয়ক
আোরেক পরিসেে প্দান। পরিসেো
প্দানকািীিা আপনাসক করমউরনটি েংস্ান
খুসঁজ হপসত, হিিাসিল হপসত ও স্াস্ল্ েমেল্া
পরিচালনা কিাি হক্ষসরে োোযল্ কিসত
পাসি। তািাও পীয়াি োসপাট্থ  প্দান কসি
এেং ভরেেল্সতি মানরেক েঙ্কট রকভাসে দিূ
কিসত েসে হেই রেেসয় অনল্ েিঞ্াম প্দান
কসি।

• যখন আপনাি রনিাপদ আোরেক হকস্রে
হথিারপস্ট, মসনাসিাগ রেসেেজ্ঞ এেং অনল্ানল্
কমমীসদি হথসক রেসেে হেো প্সয়াজন
তখন লনলেড় সঙ্করকািীন সামলয়ক
পলরবেো।

পলরবেো েযেে�ার 
ধাপ 1
HARP এ নাম হলখাসনাি পি, 
আপরন ও আপনাি হকয়াি 
মল্াসনজাি আপনাি লক্ষল্ 
রনসয় আসলাচনা কিসেন।

ধাপ 4 
আপনাি হকয়াি মল্াসনজাি  
আপনাসক প্দানকািী রনে্থাচন 
কিসত ও অল্াপসয়ন্টসমন্ট রস্ি 
কিসত োোযল্ কসিন।

ধাপ 2 
আপনাি লক্ষল্গুরল পূিসণ 
আপনাসক েোয়তা কিাি 
জনল্ আপনািা একেসঙ্গ একটি 
হকয়াি প্ল্ান ততরি কিসত 
পাসিন।

ধাপ 5 
আপরন ও আপনাি প্দানকািী 
একটি োরভ্থ ে প্ল্ান ততরি 
কিসেন যা আপনাি লক্ষল্ 
পূিণ কসি।

ধাপ 3 
আপনাি হকয়াি মল্াসনজাি 
আপনাি রেমা হকাম্পারনি 
েসঙ্গ অনসুমাদসনি জনল্ এেং 
BH HCBS খুজঁসত হযাগাসযাগ 
কিসেন।

ধাপ 6 
আপনাি হকয়াি মল্াসনজাি 
আপনাি, আপনাি 
প্দানকািী(হদি) এেং 
আপনাি রেমা হকাম্পারনি 
েসঙ্গ কাজ কিা চারলসয় যাসে।

*আপরন BH HCBS এি জনল্ হযাগল্ রকনা তা জানসত আপনাসক অেেল্ই HARP এ নাম হলখাসত েসে এেং একটি মলূল্ায়ন েমূ্পণ্থ কিসত েসে।
আসিা জানসত আপনাি হকয়াি মল্াসনজাি ো আপনাি স্াস্ল্ রেমা প্ল্ান প্দানকািীসক হিান করুন।

HEALTH AND 
RECOVERY PLANS 
(প�িথ এন্ড লরকভালর প্যোন) 
েল Medicaid Managed Care 
(হমরডসকড মল্াসনজড হকয়াি) প্ল্ানেমেূ 
যা োিীরিক ও আচিণগত স্াস্ল্ (মানরেক 
স্াস্ল্ এেং মাদক হেেন) পরিচয্থা প্দান 
কসি। 

একজন HARP েদেল্ রেসেসে আপনাি 
কাসে িসয়সে প্দানকািীসদি প্সেোরধকাি 
যািা আচিণগত স্াস্ল্ পরিচয্থায় অরভজ্ঞ। 
হেলথ হোম হকয়াি মল্াসনজসমন্টও 
আপনাি েুস্তাি লক্ষল্ পূিসণ োোযল্ 
কিসত আপনাি ও আপনাি প্দানকািী 
েসঙ্গ কাজ কিসে।   

একজন HARP েদেল্ রেসেসে 
আপরন নতুন ধিসনি রেসেে 
পরিসেোি জনল্ হযাগল্ েসত পাসিন, 
এই নতুন ধিসনি রেসেে পরিসেোসক 
েলা েয় Behavioral Health Home 
and Community Based Services 
(BH HCBS) (রেসেরভয়ািাল হেলথ হোম 
এেং করমউরনটি রভরতিক পরিসেো)।  
BH HCBS আপনাসক আপনাি েল্রতিগত 
লসক্ষল্ হপৌেঁাসত হযমন-স্াধীনভাসে োঁচা 
ো কাজ ো সু্কসল রিসি যাওয়াি হক্ষসরে 
োোযল্ কিসে।*

*আপরন BH HCBS এি জনল্ হযাগল্ রকনা তাি জনল্
আপনাসক অেেল্ই একজন HARP েদেল্ েসত েসে এেং
একটি মলূল্ায়ন েমূ্পণ্থ কিসত েসে।



Health and Recovery Plans 
(প�িথ এন্ড লরকভালর প্যোন)

HARP
োলড় এেং 
কলমউলনটি 
লভলতিক 
পলরবেোলদ

HARP লক আমার জনেয 
সঠিক পছিদ?
আপনাি মানেরক া  দানকািী  ো 
মাদকােরিতি কাউসেসলিসি েস গ HARP ে
পসকথ কথা েলুন। তািা আপনাসক 
আপনাি নাম ইরতমসধ ই নরথভিুত রকনা 
ো আপরন হযাগ  েসল রকভাসে নাম 
হলখাসেন তা েপসকথ জানসত োোয  
িকসেন। 

পযাগেযতা
HARP এ নাম নরথভিুত িকসত হগসল 
আপনাি েেয় 21 ো তাি হেেী েওয়া 
আেেক, শুধুমাের Medicaid িএ হথসক  
রেমা থাকা, দী থ ায়ী মানেরক েঅু তা 
ো মাদকােরিতি েেম া থাকা, এেং 
Medicaid ম াসনজড হকয়ািসি জন  
হযাগ  েসত েসে।

HARP িএ হযাগ তা েপসকথ িআও 
তসথ ি জন  ো নাম নরথভিুত িকসত 
New York Medicaid Choice হক 
1-855-789-4277 এ হিান করুন।

কাউসেসিল আপনাসক আপনাি ভাোয় ে
াোয  িকসেন।

TTY েেযে�ারকারী:
1-888-329-1541

পসােমার পথবক 
শু েরার: ে কাল 8:30 
হথসক িারের 8টা
িলেনার:
েকাল 10টা হথসক ে া 6টা 

ইল ডবপব ডন্ট কনলজউমার 
অেযাডবভাবকলস পনরওয়াক  
(Independent Consumer Advocacy 
Network, ICAN) HARP িএ জন  
হযাগ  ো এসত নরথভিুত ােকসিদ ে
োয়তাি জন  রেনামূসল ি , ে রিতগত ে
োয়তা দান কিস। েং ািট আপনাসক 
HARP আপনাি জন  েঠিক রকনা েহই 
েরা ত রনসত োোয  িকসত পািস, 
আপনাি েুরেধা েং া ত সেনি উিতি 
রদসত পািস, উপসদে ও তথ  দান কিস এেং 
আরপল র য়াি আপনাি েসয়  ওকালরত 
িকসত পািস। ICAN হক  
1-844-614-8800 নম্বিস হিান করুন অথো 
ican@cssny.org এ ইসমল করুন।

Bengali

   সস্  

স্াবস্যের
জনযে পলরচয্টা োছাই




