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Molina Healthcare-को Medicaid प््बनन्त हेरचाह सेवा का््नरिममा सवागत ्छ
तपाईं Molina Healthcare-मा रता्छ हुरु् एकोमा हामी हवष्छत रौं। तपाईंलाई उपलबधि ््ा््थय उपचार से्ाहरूको 
समपणू्छ शृखंलाबारे यो पुन्तकाले तपाईंलाई जारकारी दर्र। एक रया ँसर्यको रूपमा तपाईंको शरुूआत असल 
होस ््री हामी सनुरन्चत गर्छ चाह्रौं। तपाईंलाई राम्री जा्र-बुझरको लागग आगामी रइु ्ा तीर साताहरूर्त्र, 
हामी तपाईंरसत समपक्छ  गरदेरौं। तपाईंले हामीरसत कुरपैनर प्र्र सोधर सकरुहु्र, अथि्ा एपोए्टमे्टहरू 
रमलाउरको लागग हामीबाट सहायता प्रापत गर्छ सकरहुु्र। हामीले तपाईंरसत कुरा गर््छ ्रा पदहले र ैयदर तपाईं 
हामीरसत कुरा गर्छ चाहरहुु्र ्रे, हामीलाई बस, 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।्

प््बनन्त हेरचाह सेवा ्ोजनाले कसरी काम ग्छ्न
्ोजना, हाम्ा सेवा-प्दा्कहरू, अनन तपाईं

• ् ्ा््थय रेखरेख से्ामा ्एका परर्त्छरहरूबारे तपाईंले सु्र्एको र होला। धेिरै सर्यहरूले प्रबन्धित 
हेरचाह माफ्छ त उरीहरूका ््ा््थय ला्हरू प्रापत गर्छर,् यसले तपाईंको रेखरेख नरनमत एक के्द्ीय गहृ 
उपलबधि गराउँर। यदर तपाईंले आफरो Medicaid काड्छको उपयोगद्ारा वय्हारसमब्धिी ््ा््थय से्ाहरू 
प्रापत गरररहर ु्एको र ्रे, अब यी से्ाहरू Molina Healthcare माफ्छ त पनर उपलबधि हुरेरर।्

• Medicaid धिारक वयनकतहरूको ््ा््थय से्ाहरूका आ््यकताहरूलाई पूरा गर्छको लागग Molina 
Healthcare-ले राजय ््ा््थय व््ागरसत एक अरुब्धि गरेको र। यसो हुराले, तपाईंका 
आ््यकताहरूलाई पूरा गर्छको लागग हामी ््ा््थय हेरचाह से्ा प्ररायकहरूको एक टोली चुरेर 
उरीहरूको मद्दत रल्रौं। हाम्ा सेवा-प्दा्कहरूको सञजालमा यी डकटरहरू र व्शषेज्ञहरू, अ्पतालहरू, 
प्रयोगशालाहरू अनर अ्य ््ा््थय से्ा सुव्धिाके्द्हरू रर।् हाम्ो से्ा-प्ररायक डाइरेकटरीमा 
तपाईंले एक सूची पाउरुहुरेर। तपाईंरसत से्ा-प्ररायक डाइरेकटरी रैर ्रे, 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस ्अनर यसको एक प्रनतरलवप प्रापत गरु्छहोस ्अथि्ा हाम्ो ्ेबसाइट 
www.molinahealthcare.com हेरु्छहोस।्

• तपाईं Molina Healthcare-मा सामेल हुरु् एपनर, हाम्ा से्ा-प्ररायकहरूमधये एकले तपाईंको हेरचाह 
गरदेरर।् अगधिकांश समयको लागग तयो वयनकत तपाईंको प्रमुख रेखरेख से्ा प्ररायक [Primary Care 
Provider (PCP)] हुरेरर।् यदर तपाईंलाई कुर ैजाँच गराउरे, व्शषेज्ञलाई रेखाउरे, अथि्ा अ्पताल 
जारे खाँचो र ्रे, तपाईंका PCP-ले ती सबको वय््थिा गरदेरर।्

• तपाईंका PCP तपाईंको लागग हरेक दरर, दरर र रातमा उपलबधि रहरेरर।् यदर तपाईंलाई उरीरसत 
काय्छको समय प्चात ््ा सपताहा्तमा कुरा गर्छ आ््यक ठहररयो ्रे, तपाईंरसत समपक्छ  गरदे तररकाबारे 
जारकारी दरँरै एक स्रेश रोडरहुोस।् तपाईंका PCP-ले तपाईंरसत जनतसकरो चाडँो समपक्छ  गरदेरर।् हुर 
त, तपाईंको ््ा््थय से्ाका प्रमुख स्ोत तपाईंका PCP हुर,् तर कनतपय मारमलाहरूमा, तपाईंले कनतपय 
से्ाहरूको लागग कुर ैडकटरकोमा ््यम ्रेफर गर्छ सकरहुु्र। व््ततृ व््रण नरनमत पषृठ 11 हेरु्छहोस।्

• यदर तपाईंको पदहचार सीरमत सुव्धिा प्रापतकता्छको रूपमा गररएको र ्रे तपाईंले कनतपय से्ा-
प्ररायकहरूबाट मात्र ैसुव्धिा प्रापत गर्छ सकरुहुरेर। तपाईंका सुव्धिाहरूलाई ककर सीरमत तुलयाउर 
सकक्र, तयसका उराहरणहरू तल दरइएका रर;
 
 
 
 

- एउटै बीमारीको लागग धेिरै डकटरहरूबाट उपचार प्रापत गरु्छ।
- आ््यकता््रा अगधिक गचककतसा से्ा प्रापत गरु्छ।
- नरदर्छषट गररएका औषधिीहरूको उपयोग ््यकंो ््ा््थयलाई जोखखम 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 गरी गरु्छ।
- आफरो योजरासमब्धिी आईडी काड्छ को उपयोग आफू बाहेक अ्य कसलैाई गरु्छ दररु।

गोपनधी्ता
नरजताको तपाईंको अगधिकारलाई हामी सममार गरछौं। तपाईं, तपाईंका परर्ार, तपाईंका डकटरहरू र अ्य रेखरेख 
से्ा प्ररायकहरू बीच जुरप्रकारको पर्पर व्््ासको खाचँो र, तयसबारे Molina Healthcare राम्री अ्गत 
र। Molina Healthcare-ले तपाईंको रलखखत अरमुनत व्रा तपाईंको गचककतसकीय ्ा वय्हारसमब्धिी ््ा््थय 
इनतहासको कदहलय ैखुलासा गरदेरैर। तपाईंको गचककतसकीय जारकारीलाई जसले हेर्छसकरर,् उरीहरू हुर,् Molina 
Healthcare, तपाईंको प्रमखु रेखरेख से्ा प्ररायक र तपाईंलाई से्ा प्ररार गरदे अ्यहरू तथिा तपाईंको अगधिकृत 

http://www.molinahealthcare.com
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प्रनतनरगधि। य्ता से्ा-प्ररायकहरूसमक् रेफर गरररु् ्रा पदहले यसबारे तपाईंरसत सरै् तपाईंका प्रमुख रेखरेख 
से्ा प्ररायक अथि्ा र ्रे, तपाईंका गहृ ््ा््थय से्ा प्रब्धिकले चचा्छ गरदेरर।् सर्यको गोपरीयतालाई 
कडाइका साथि कायम राखरको लागग Molina Healthcare-का कम्छचारीहरूलाई तारलम दरइएको र।

्ो पुनसतकाको उप्ोग कसरी गनु्नप्छ्न
तपाईं जब प्रबन्धित हेरचाह योजरामा सामेल हुरुहु्र, तब यो पुन्तकाले तपाईंको मद्दत गरदेर। यो 
पुन्तकाले तपाईंको रयाँ ््ा््थय से्ा प्रणालीले कसरी काम गरदेर अनर Molina Healthcare-बाट तपाईंले 
कसरी स्ा्छगधिक ला् उठाउर सकरुहुरेर, तयसको जारकारी दररेर। यो पुन्तका ््ा््थय साथि ैआरोगय 
से्ाहरू नरनमत तपाईंको माग्छररश्छका हो। योजरालाई तपाईंको लागग काम गरदे बराउरलाई सारु्छपारदे आ््यक 
पाइलोहरूबारे यो पुन्तकाले तपाईंलाई बताउरेर।

प्रारम्का कैयौं पषृठहरूले तपाईंलाई यो बताउरेरर ्कक तपाईंलाई ततकाल के जा्रुपरदे खाँचो र। पुन्तकाका 
बाँकीका ्ागहरू तपाईंले खाँचो परेको बेलामा हेर्छ सकरुहु्र। यसको उपयोग स्र््छको रूपमा गरु्छहोस ्
अथि्ा यसलाई अरल-अरल गरदै हेरु्छहोस।् तपाईंको मरमा प्र्र उठेको बेलामा यो पुन्तकालाई हेरु्छहोस ्अथि्ा 
हाम्ो मेमबर सर््छसेस यूनरट अथिा्छत ्सर्य से्ा एकाशंमा फोर गरु्छहोस।् तपाईंले तपाईंको ्थिारीय सामानजक से्ा 
व््ागमा पनर प्रबन्धित से्ासमब्धिी कम्छचारीलाई फोर गर्छ सकरुहु्र।

मेम्बर सरभ्नसेस्बाट मद्दत
ममबर सर्सस अथिा्छत सर्य स्ाहरूमा तपाईंलाई मद्दत प

पर्
र्य
यो
ाउने  कोही र:

सोमबाररखख शरिबारसमम: बबहार 8:00 बजीरखख साँझ 6:00 बजीसमम
1-800-223-7242 (टीटी्ाई:711)

े ्छ े ् े
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े ु े

अ्य समयहरूमा तपाईंलाई मद्दतको खाँचो पर्यो  ्रे, हामीलाई यो रमबरमा फोर गरहोसु्छ : 1-800-223-7242 (टीटी् ्ाई:711)
काय समय बादहरका फोरहरूको ज्ाफ 1 काय दर्सर्त्र दरइरर
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3. 
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्छ ्छ े
•   तपाईंले सर्य से्ाहरूलाई सहायताको लागग तपाईंको मनमा प्शन उठेकै ्ेबलामा फोन गन सक्न नहुुन्छ। 

तपाईंले आफरो प्रमुख ््ा््थय से्ा प्रराता [रोटकरीमा पीसीपी (PCP)]-लाई रोजर अथि्ा बदरलर, 
सवु्धिा ए्म स् े्ाहरूबारे सोधर, रेफरलहरूको समब्धिमा सहायता प्रापत गर, हराएको आईडी का्छ डको्छ  
सट्ा रयाँ हारसल गर, ्छ रयाँ रशशकुो ज्मबारे ररपोट्छ गर अ्छ थि्ा तपाईं ्ा तपाईंको परर्ारका 
सहुरलयतहरूलाई प्र्ाव्त पारसक्छ रे कुर परै र्तर्छ बारे सोधरको लागग हामीलाई फोर गर ्छ सकरहुु्र।

•  यद र तपाईं ग्््छ ती हुरहुु्र ्ा हुर्ुयो ्रे, जरु दरर तपाईंको रशशको जु ्म हु्र, तयही दरररेखख 
रशश ुMolina Healthcare-को दह्सा ब्रेर। तपाईंको र्जात रशश ुप्रबन्धित हेरचाह से्ामा सामेल 
हुर रसकरे टोलीमा पर्छ ्रे चादहँ य्तो हँुरैर। तपाईं ग्््छ ती हुर्ुएको खणडमा तपाईंले तरुु्तै 
हामीलाई अनर तपाईंका LDSS-लाई फोरद्ारा यसको सचूरा दररपरु ्छ अनर हामीलाई तपाईंको नवजात 
रिि ुनरनमत उसको ज्म््रा पदहले र डकै टर रोजरमा तपाईंको सहायता गरदे अ्सर दररपरु ्छ।

•   हाम्ो ््ा््थय योजराबार तपाईंलाई राम्री बझाउर अनर हामी तपाईंलाई सब््रा असल ढङगमा 
कसरी मद्दत पर्याउन 
लाग पर्याउने

 सकरौं, सो बताउर हामी ननःिलक सत्रहरू-को आयोजरा गरछौं। यो तपाईंको 
ग प्र्रहरू सोधरे अनर अ्य सर्यहरूरसत ्ेटघाट गरदे सरुौलो अ्सर हुरेर। तपाईं य्ता 

सशर अथिा्छत सत्रमा उपन्थित हर चाहरह्र ्र, हामीलाई फोर गरहोस अनर हामी तपाईंको लागग 
उपयकत ्थिार र समयको वय््थिा रमलाउररौं।

े ु ै
1. ु
2. ु  

3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

ु

े ् ु ु ु े ु ्छ ्
ु े

•   ् हद तपाईं अङ्ग्जधी ्बोलन सकनहदन भन, हामी तपाईंको सहायता गर सकरौं। तपाईंल जरसक ्ाषा 
बोलर ्ए तापनर, हामी तपाईंल आफरो ््ा््थय स्ासमब्धिी योजराको उपयोग गर तररकालाई 
राम्री बझर्एको चाह्रौं। हामीलाई क्ल फोर गरहोस अनर हामी तपाईंरसत तपाईंक ्ाषामा 
कराकारी गर तररका खोजररौं। हामीरसत मानरसहरूको एक टोली र जसल सहायता गर सकरर। 
हामी एक य्तो PCP खोजरमा पनर तपाईंको मद्दत गररौं जो तपाईंको ्ाषा राम्री बोलर सकर।
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ु े े दे

ु ु े ु ्छ ् ै
ु दे े े ्छ ्

दे



स्वागत

 05मेम्बर सर्भिसेस: 1-800-223-7242, टीटीवाई: 711 
क्ाइरसस लाइन (सङ्कट्कालीन नम्बर): 1-800-223-7242, टीटीवाई: 711

•   तधी माननसहरूको लागग जो अक्षम ्छन:् यदर तपाईं वहीलचेयरको उपयोग गरु्छहु्र, अ्धिो हुरुहु्र, 
्ा सु्र अथि्ा बझुरमुा तपाईंलाई कदठराइ हु्र, ्ा तपाईंलाई अनतररकत सहायताको खाचँो र 
्रे हामीलाई फोर गरु्छहोस।् हामी तपाईंलाई यो जारकारी दररेरौं कक कुर ैव्शषे से्ा-प्ररायकरसत 
वहीलचेयर अथि्ा सञचारका व्शषे उपकरणहरूको वय््थिा र ्ा रैर। यसबाहेक, हामी यी से्ाहरू 
पनर उपलबधि गराउँरौं, ज्तै:
 
 
 
 
 

- टीटी्ाई: 711
- ठुलो रापामा जारकारी
- मारमला प्रब्धिर
- एपोए्टमे्टहरू रमलाउर ्ा प्रापत गर्छमा सहायता
- तपाईंको अक्मताको समब्धिमा व्शषेज्ञता हारसल गरेका से्ा-प्ररायकहरूको राउँ अनर ठेगारा

•   ् हद तपाईं वा तपाईंको रििुले वत्नमानमा घरम ैहेरचाह प्ापत गरररहनु भएको ्छ भने, तपाईंको 
रस्छ ्ा एटे्डे् ट अथिा्छत ्पररचारकलाई यो थिाहा रहुर पनर सकर कक तपाईं हाम्ो योजरामा सामेल 
हुरु् एको र। तपाईंले घरमा प्रापत गरररहर ु्एको से्ा अचारक ब्र रहोस ््री सनुरन्चत गर्छको 
लागग हामीलाई ततकाल फोन गनु्नहोस।्

तपाईंको सवास्थ् ्ोजना आई्डधी का्ड्न

तपाईंको राउँ रता्छ ्एपनर, हामी तपाईंलाई एक ््ागत पत्र पठाउरेरौं। तपाईं रता्छ हुरु् एको ताररखको 
14 दररर्त्र तपाईंले आफरो Molina Healthcare काड्छ पाउरुहुरेर। यो काड्छमा तपाईंका PCP-को राउँ अनर 
फोर रमबर लेखखएको हुरेर। यसमा तपाईंको कलाइ्ट पदहचार रमबर (CIN) पनर लेखखएको हुरेर। तपाईंको 
Molina Healthcare काड्छमा केही गलत र ्रे, हामीलाई तुरु्तै फोर गरु्छहोस।् तपाईंको आईडी काड्छमा 
तपाईंरसत Medicaid योजरा र अथि्ा Molina Healthcare एक व्शषे प्रकारको ््ा््थय से्ा हो ्री 
उललेख गररएको हँुरैर।

आफरो आईडी काड्छलाई सरै् बोकरुहोस ्अनर उपचार नरनमत जारहँुुरा हरेकपलट यसलाई रेखाउरुहोस।् तपाईंले काड्छ 
प्रापत गर््छ ्रा पदहले र ैतपाईंलाई उपचारको खाँचो 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 ्रे, तपाईंले पाउरु्एको ््ागत पत्रले र ैयो प्रमाखणत 
गरदेर कक तपाईं एक सर्य हुरुहु्र। तपाईंले आफरो Medicaid बेनरकफट काड्छलाई आफूरसत राखरपुर्छ। 
तपाईंलाई ती से्ाहरूको लागग यो काड्छको आ््यकता पर्छ सकर जरु से्ाहरू Molina Healthcare अ्तग्छत 
प्ररार गररँरैरर।्

004336
ADV
RX0546

004336
ADV
RX0546

तपाईंको राउँ
तपाईंको डकटर

तपाईंको डकटरको 
फोर रमबर

तपाईंल Molina-रसत 
सरू गरको रमनत

े
ु े
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तपाईंले सबै्ररा पहनले जाररुपर्रे कुराहरू् ्

06

भाग 1:
तपाईंल स्बभनदा 
पहहल जाननपन 
कराहरू
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आफनो प्मख रु ेखदेख सेवा प्दा्क [PRIMARY CARE PROVIDER (PCP)]-को 
चनाउ कसरी गनप्छु ु्न ्न

• तपाईंले अगा्ै आफरो PCP-को चरुाउ गररसकर ु्एको होला जसले एक नरयरमत डकटरको रूपमा 
से्ा प्ररार गरदेरर।् यो वयनकत एक डकटर ्ा रस्छ पे्रनकटशरर हुर सकरर।् ्हद तपाईंले आफनो 
अनन आफना पररवारको लागग PCP-को चनुाउ गनु्नभएको ्ैछन भने, तपाईंले सो काम तरुुनत ैगनु्नपनने्छ। 
तपाईंले 30 दररहरू र्त्रमा डकटरको चरुाउ रगरु््छ एको खणडमा, हामी तपाईंको लागग सो चरुाउ गरदेरौं।

• परर्ारका हरेक सर्यले र््रा-र््रै PCP राखर सकरर,् अथि्ा तपाईंले समपूण्छ परर्ारको हेरचाह 
नरनमत एक PCP-लाई रोजर सकरुहु्र। एक पीडीअदरिरशअर अथिा्छत ्रशशु रोग व्शषेज्ञले रशशुहरूको 
उपचार गर्छर।् फेरमली पे्रनकटस डकटरहरूले समपणू्छ परर्ारको उपचार गर्छर।् इ्टर्छल मेडडरसर 
डकटरहरूले ्य्कहरूको उपचार गर्छर।् मेमबर सर््छसेस अथिा्छत ्सर्य से्ाहरूले PCP-को चुराउ 
गर्छमा तपाईंको मद्दत गर्छ सकर। मेमबर सर््छसेस (1-800-223-7242, टीटी्ाई: 711)-ले तपाईंरसत 
अगा् ैPCP र ्ा रैर, सो जाँच गरदेर अथि्ा PCP रोजरमा तपाईंको मद्दत गरदेर।

• यो पनु्तकाको साथि तपाईंरसत प्रो्ाइडर अथिा्छत ्से्ा-प्ररायकहरूको डाइरेकटरी हुरपुर्छ। यो सब ै 
डकटरहरू, नकलनरकहरू, अ्पतालहरू, प्रयोगशालाहरू अनर Molina Healthcare-रसत रमलेर काम 
गरदे सबकैो सूची हो। यसमा ठेगारा, फोर रमबर, अनर डकटरहरूले प्रापत गरेका व्शषे तारलमबारे 
बताइएको हु्र। से्ा-प्ररायकहरूको डाइरेकटरीले यो रेखाउँर कक कुर डकटरहरू अनर से्ा-प्ररायकहरूले 
रयाँ रोगीहरूलाई उपचार नरनमत रलइरहेका रर।् तपाईंले PCP-को चुराउ गरु््छ एको बेलामा उरीहरूले 
रयाँ रोगीहरूलाई उपचार नरनमत रलइरहेरर ््री सुनरन्चत गर्छको लागग तपाईंले उरीहरूका 
काया्छलयहरूमा फोर गरु्छपर्छ। तपाईंले हाम्ो ्ेबसाइट www.molinahealthcare.com-मा पनर से्ा-
प्ररायकहरूको सूची हेर्छ सकरुहु्र।

तपाईं एक य्तो डकटर खोजर चाहरुहु्र:
- जोरसत पदहले तपाईंको ्ेटघाट ्इसकेको र,
- जसले तपाईंका ््ा््थय सम्याहरूलाई राम्री बुझरर,्
- जसले रयाँ रोगीहरूलाई उपचार नरनमत रलइरहेरर,्
- जो तपाईंको ्ाषा राम्री बोलर सकरर,् अथि्ा
- जसलाई सहज ैप्रापत गर्छ सकक्र।

• योजरा अ्तग्छत प्रसूनत/्त्री-रोग (OB/GYN)-रसत समबद्ध डकटरहरूलाई रेखाउरको लागग मदहलाहरूले 
PCP-का रेफरलहरू रलइरहरु परदैर। उरीहरूले नरयरमत जाँच (्ष्छमा रइुपलट), आ््यक ठहररए फलो 
अप हेरचाह, अनर ग्ा्छ््थिाको समयमा नरयरमत रूपमा हेरचाह प्रापत गर्छ सकरेरर।्

• हाम्ो FQHC (संघीय योगयताप्रापत ््ा््थय के्द्हरू)-रसत पनर अरुब्धि र। सब ैFQHC-हरूले 
प्राथिरमक साथिै व्शषेज्ञता प्रापत उपचारहरू प्ररार गर्छर।् कनतपय सर्यहरू FQHC-हरूबाट उरीहरूको 
उपचार प्रापत गर्छ चाह्रर ्ककर्रे उरीहरूले आफरो नरमेकमा धेिरै समयरेखख यसका के्द्हरूले 
काम गरररहेका रेखेका हु्रर।् हुरसकर तपाईं पनर तयहीँबाट उपचार प्रापत गर्छ चाहरुहु्र ककर्रे 
यसो गरु्छ धेिरै सनजलो र। तपाईंलाई यो थिाहा ्एको हुरपुर्छ कक तपाईं रोजर सकरुहु्र। तपाईंले हाम्ो 
डाइरेकटरीमा सचूीबद्ध से्ा-प्ररायकहरूमधये कुर ैएकलाई रोजर सकरुहु्र। अथि्ा तपाईंले तल सचूीबद्ध, 
हामीरसत काम गरदे कुर ैएक FQHC-का प्राथिरमक रेखरेख से्ा गचककतसकलाई उपचार नरनमत 
््र सकरुहु्र। सहायताको लागग 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर सर््छसेसलाई बस, 
फोर गरु्छहोस।्

http://www.molinahealthcare.com
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तपाईंले स्बै्न्ा पहिले जानननुपनने ्कनु रािरू

Syracuse Community Health Center
819 South Salina Street, Syracuse, NY 13202
फोर: 1-315-476-7921

Northern Oswego County Health Services Pulaski Health Center
61 Delano Street, Pulaski, NY 13142
फोर: 1-315-298-6564

Family Health Network of Central New York, Inc.
Cortland Family Medical Center
4038 West Road, Cortland, NY 13045
फोर: 1-607-758-3008

प्रायः सबै मारमलाहरूमा, तपाईंका डकटरहरू Molina Healthcare-कै से्ा-प्ररायकहरू हुरेरर।् य्ता चार 
अ््थिाहरू रर ्जब तपाईंले त्ो सेवा-प्दा्क अरा्नत ््डकटर्बाट सेवा प्ापत गन्न सकनुहुन्छ जसले Molina 
Healthcare-मा तपाईं आउनअनघ तपाईंको उपचार गरेको गर्ो। यी मारमलाहरूमा, तपाईंको से्ा-प्ररायक 
Molina Healthcare-रसत काम गर्छको लागग सहमत हुरु अनर्ाय्छ र। नरमर अ््थिाहरूमा तपाईंले आफरो 
तयो डकटरबाट से्ा प्रापत गर्छ जारी राखर सकरुहु्र:

• तपाईं Molina Healthcare-मा आउरुहँुरा 3 मदहरा््रा अगधिकको ग्््छ ती हुरुहु््थयो अनर तपाईंले 
प्रस् पू् ्छ हेरचाह प्रापत गरररहर ु्एको र। तयस न्थिनतमा, तपाईंले आफरो तयो डकटरलाई प्रस् अनर 
प्रस्ोततर हेरचाहसमम राखर सकरुहु्र।

• तपाईं Molina Healthcare-मा आउरुहँुरा एक जयार रलरे रोग ्ा अ््थिाले रि्त हुरुहु््थयो अनर 
समयरसत ैन्थिनत झर-झर बबगरिरै गइरहेर। तय्तो न्थिनतमा, तपाईंले आफरो तयो डकटरलाई 
60 दररहरूसमम राखरको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र।

• तपाईं Molina Healthcare-मा आउरुहँुरा तपाईंले वय्हारसमब्धिी ््ा््थय सम्या नरनमत 
उपचार प्रापत गरररहरु ्एको गथियो। तयस न्थिनतमा, तपाईंले उपचार नरनमत आफरो तयो डकटरलाई 
2 ्ष्छसमम राखरको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र।

• तपाईं Molina Healthcare-मा आउरहँुुरा घरमा तपाईंको हेरचाह नरनमत, नरयरमत Medicaid-ले 
्कुतारी गरररहेको गथियो अनर कमतीमा पनर 120 दररहरूको लागग तपाईंलाई तयो हेरचाहको आ््यकता 
र। तयस न्थिनतमा, तपाईंले कमतीमा पनर 90 दररहरूसमम, आफरो तयही होम केयर एजे्सी, रस्छ ्ा 
एटे्डे् ट अथिा्छत ्पररचारकलाई, र समार मात्राको होम केयर अथिा्छत ्गहृ रेखरेख से्ा राखर सकरुहु्र।
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घरमा तपाईंको हेरचाहमा कुरपैनर परर्त्छर गर््छ ्रा पदहले Molina Healthcare-लाई तयस परर्त्छरको बारेमा 
बताउरु अनर्ाय्छ र।

• यदर तपाईं एचआई्ी/एडस ज्ता रीघ्छकालीर रोगहरूले रि्त हुरहुु्र ्ा तपाईंलाई अ्य गचरकारलक 
््ा््थय सम्या र ्रे, तपाईंले आफरो PCP-को रूपमा कुरै वविेषज्ञलाई रोजन सकरुहु्र। 
तपाईं अनर/अथि्ा तपाईंको PCP-ले कुर ैव्शषेज्ञ ्ा व्शषेज्ञता प्रापत के्द्लाई आफरो PCP 
मरोरीत गर्छको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। यो अरुरोधि गर्छको लागग तपाईंका PCP-ले 
Molina Healthcare-रसत समपक्छ  गर्छ सकरर।् यदर तपाईं ््यम ्तयो अरुरोधि गर्छ चाहरुहु्र 
्रे, मेमबर सर््छसेसरसत समपक्छ  गरु्छहोस।्

• यदर तपाईंलाई आ््यक ठहररयो ्रे, तपाईंको आफरो PCP-रसतको प्रथिम एपोए्टमे्टका 30 दररहरू 
प्चात ्तपाईंले आफरो PCP-लाई ्बदरलन सकरहुु्र। तयस प्चात,् तपाईंले हरेक रः मदहराहरूमा 
व्रा कुर ैकारण, ्ा अगधिकांशतः कुर ैअसल कारणले गरा्छ उसलाई बदरलर सकरहुु्र। तपाईंले आफरो 
प्रसनूत/्त्री रोग व्शषेज्ञ ्ा तपाईंको PCP-ले रेफर गरेका कुर ैव्शषेज्ञलाई पनर बदरल गर्छ सकरुहु्र।

• Molina Healthcare-लाई यदर तपाईंको सेवा-प्दा्कले ्छो्डरे जा्र ्रे, हामीलाई यो कुरो  
ज्ञात ्एका 15 दररहरूर्त्र हामी तपाईंलाई सो जारकारी दररेरौं। यदर तपाईं तीर मदहरा््रा 
अगधिकको ग्््छ ती हुरुहु्र ्ा तपाईंले कुर ैबीमारीको लागग उपचार हारसल गरररहरु ्एको र ्रे, 
तपाईंले इचरा गरु््छ एको खणडमा, तपाईं तयो से्ा-प्ररायक अथिा्छत ्डकटररसत ्ेटर सकरुहु्र। यदर 
तपाईं ग्््छ ती हुरुहु्र ्रे, तपाईंले आफरो तयो डकटरबाट प्रस् प्चात ्का 60 दररहरूसमम हेरचाह 
प्रापत गरु्छ जारी राखर सकरुहु्र। यदर ्त्छमार अ््थिाले गरा्छ तपाईंले कुर ैडकटरबाट नरयरमत रूपमा 
उपचार प्रापत गरररहरु ्एको र ्रे, तपाईंले आफरो ्त्छमार उपचारलाई 90 दररहरूसमम जारी 
राखर सकरुहुरेर। यस अ्गधिमा तपाईंको डकटर योजरा अरुरूप काम गर्छको लागग सहमत हुरुपर्छ। 
यदर यी अ््थिाहरूमधये कुरपैनर तपाईंमा लाग ूहु्र ्रे, आफरो PCP-लाई यसबारे बताउरुहोस ्अथि्ा 
1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।्

गहृ सवास्थ् सेवा प््बन्न 
Molina Healthcare-तपाईंका ््ा््थयसमब्धिी सब ैआ््यकताहरूलाई पूरा गर्छ चाह्र। यदर तपाईं 
््ा््थयसमब्धिी धेिरै सम्याहरूले रि्त हुरुहु्र ्रे, तपाईंले गहृ ््ा््थय से्ा प्रब्धिरबाट ला् उठाउर 
सकरुहु्र ककर्रे यसले सबै ््ा््थय से्ाहरूरसत तालमेल रमलाउरमा तपाईंको मद्दत गर्छ। 
एक गहृ ््ा््थय से्ा प्रब्धिकले: 

• तपाईंका सब ै््ा््थय से्ाहरूरसत तपाईंको तालमेल रमलाउरको लागग तपाईंका PCP अनर अ्य 
से्ा-प्ररायकहरूरसत रमलेर काम गर्छर;् 

• उपचारको योजरा बराउर अनर यसलाई प्रापत गर्छमा तपाईंलाई मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 लागग पारर्ाररक 
सर्यहरू ्ा रमत्रहरू ज्ता तपाईंले ्रोसा गरु्छहुरे मानरसहरूरसत रमलेर काम गर्छर;् 

• PCP अनर अ्य से्ा-प्ररायकहरूरसत तपाईंको एपोए्टमे्ट रमलाउरमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

; अनर 
• मधिमेुह, धिमकी अथिा्छत ्रम, अनर उचच रकतचाप ज्ता चलरै गरेका सम्याहरूको प्रब्धिरमा सहायता 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

।

हेलथि होमसबारे अगधिक जारकारीको लागग, 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर सर््छसेसरसत समपक्छ  गरु्छहोस।्

नन्रमत सवास्थ् सवा कसरी प्ापत गन सक्कन्छे ्न
•  

  

 नरयरमत ््ा््थय से्ा ्रेको तपाईंलाई नररोग राखरको लागग जाँच, नरयरमत परीक्ण, खोप 
्ा अ्य उपचारहरू, चादहएको बेलामा तपाईंलाई परामश्छ दररु, अनर आ््यक ठहररएको खणडमा 
तपाईंलाई अ्पताल ्ा व्शषेज्ञकोमा रेफर गरु्छ हो। यसको अथि्छ यो हो कक तपाईंलाई नररोग राखर 
अथि्ा तपाईंको लागग आ््यक उपचार तपाईंलाई प्रापत होस ््री सुनरन्चत गर्छ तपाईं र तपाईंका 
PCP एकसाथि रमलेर काम गरररहेका रर।्

•  दरर होस ््ा रात, तपाईंका PCP के्ल एक फोर टाढा रर।् जब पनर तपाईंको मरमा 
गचककतसासमब्धिी प्र्र ्ा गच्ता उतप्र हु्र तब उरलाई नरन्चत रूपमा फोर गरु्छहोस।् यदर 
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तपाईंले स्बै्न्ा पहिले जानननुपनने ्कनु रािरू
तपाईंले काय्छ समय बादहर ्ा सपताहा्तमा फोर गरु््छ यो ्रे, तपाईंरसत कहाँ अनर कसरी समपक्छ  
गर्छ सकक्र, सो जारकारीका साथि एक स्रेश रोडरुहोस।् तपाईंका PCP-ले जनतसकरो चाँडो 
तपाईंलाई ्ापस फोर गरदेरर।् यार राखरुहोस,् तपाईंका PCP तपाईंलाई राम्री जा्ररर ्अनर यो 
पनर जा्ररर ्कक ््ा््थय योजराले कसरी काम गर्छ।

•  

 

 

 

 

 

 तपाईंको रेखदेख गचक्कतसकी् दृन्टले आवश्क ठहर ्एको हुरुपर्छ। तपाईंले प्रापत गरदे से्ाहरू 
नरमर काय्छहरूको लागग आ््यक रर:्
1. रोगलाई अगधिक कषटरायी हुर रदररु, यसको रोकथिाम, ्ा नररार अनर यसलाई नरको पारु्छ, अथि्ा
2. तपाईंको जयारको लागग उतप्र जोखखमरसत नरनपटरु, अथि्ा
3. तयो सम्यारसत नरनपटरु जसले गरा्छ बीमारी उतप्र हुरसकर, अथि्ा
4. तयो सम्यारसत नरनपटरु जसले तपाईंका ््ा्ाव्क गनतव्गधिहरूलाई सीरमत तुलयाएको र।

•

 

 तपाईंका PCP-ले तपाईंका ््ा््थय से्ासमब्धिी अगधिकांश आ््यकताहरूको खयाल राखरर,् तर 
आफरो PCP-लाई ्ेटरको लागग पदहले तपाईंले एपोए्टमे्ट रलरुपर्छ। यदर कुर ैसमय तपाईं 
एपोए्टमे्टमा उपन्थित हुर सकरुहँुरैर ्रे, यसबारे PCP-लाई फोर गरेर बताउरुहोस।्

•  तपाईंले आफरो PCP-लाई रोजरु्एको ततकाल प्चात ्प्रथिम एपोए्टमे्ट रमलाउरको लागग 
फोर गरु्छहोस।् यदर सकरहुु्र ्रे, प्रथिम एपोए्टमे्टको लागग आफूलाई तयार पारु्छहोस।् तपाईंको 
PCP-को लागग तपाईंको गचककतसकीय इनतहासबारेमा तपाईं जनत बताउर सकरहुु्र, ती सब ैजा्र 
आ््यक र। आफरो गचककतसकीय पषृठ्रूम, ्त्छमारमा तपाईंलाई ्इरहेको सम्या, तपाईंले रलइरहरु 
्एका औषधिीहरू, अनर आफरो PCP-लाई तपाईंले सोधर चाहेका प्र्रहरूको सूची बराउरुहोस।् 
अगधिकांश मारमलाहरूमा, तपाईंको प्रथिम ्ेटघाट तपाईं योजरामा सामेल हुरु् एको तीर मदहरा प्चात ्हु्र।

• ्हद तपाईंलाई आफनो प्रम एपोएनटभनदा पहहले न ैउपचारको खाँचो ्छ भने, आफरो सम्या 
बताउरको लागग तपाईंका PCP-को काया्छलयमा फोर गरु्छहोस।् उरले तपाईंलाई चाँडकैो एपोए्टमे्ट 
दररेरर।् तर तपाईंले प्रथिम एपोए्टमे्टको उपयोग अझ पनर आफरो गचककतसकीय इनतहासबारे चचा्छ 
गर्छ अनर प्र्रहरू सोधरको लागग गरु्छपर्छ।

•   नरमररलखखत सूचीको उपयोग तपाईंले अनुरो् गरेपन्छ एपोएनटमेनटको लागग कनत सम् प्तधीक्षा 
गनु्नपनने्छ, त्स सम्बन्मा हाम्ा सधीमाहरूलाई जानन एक एपोएनटमेनट माग्नदरि्नकाको रूपमा गनु्नहोस:्
- ्य्क बेसलाइर अनर सामा्य कफनजकलस (शारीररक गचककतसा जाँच): 12 साताहरू र्त्र
- ततकाल से्ा-उपचारको खाँचो र ्रे: 24 घणटाहरू र्त्र
- अनत आ््यक रठहररएको बबमारहरूको र्नजट: 3 दररहरू र्त्र
- सामा्य, रोकथिाममूलक उपचार: 4 साताहरू र्त्र
- प्रस्-पू् ्छ प्रथिम र्नजट: प्रथिम बत्रमासको अ्गधिमा 3 साताहरू र्त्र (रोस्ोमा 2 साताहरू, तसे्ोमा 1 साता)
- र्जातरसत प्रथिम र्नजट: अ्पतालबाट रुट्ी पाएका 2 साताहरू र्त्र
- परर्ार नरयोजरसमब्धिी प्रथिम र्नजट: 2 साताहरू र्त्र
- माररसक ््ा््थय/लागू पराथि्छको ररुूपयोग ER ्ा इरपेसे्ट र्नजट: 5 दरर
- अनत आ््यक रठहररएका माररसक ््ा््थय ्ा लागू पराथि्छको ररुूपयोगसमब्धिी र्नजट: 2 साताहरू 
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वविषज्ञता प्ापत उपचार कसरी हारसल गनप्छे ु्न ्न
• 

 

 

 

 

यदर तपाईंलाई तयो हेरचाहको खाचँो र, जो तपाईंको PCP-ले दररसकरैर ्रे तयस न्थिनतमा, उरले 
तयसो गर्छसकरे व्शषेज्ञकोमा तपाईंलाई रेफर गर्छमा मद्दत गरदेरर।् यदर तपाईंका PCP-ले तपाईंलाई कुर ै
अकको डकटरकोमा रेफर गर्छर ््रे, तयस न्थिनतमा तपाईंको हेरचाह नरनमत लागरे खच्छको ्कुतारी हामी 
गरदेरौं। यी व्शषेज्ञहरूमधये अगधिकाशं Molina Healthcare-का से्ा-प्ररायकहरू हुर।् रेफरलहरूले कसरी 
काम गर्छर,् सो तपाईंले नरन्चत रूपमा जा्रपुर्छ अनर यसको लागग आफरा PCP-रसत कुरा गरु्छहोस।्

• यदर तपाईं व्शषेज्ञले तपाईंका आ््यकताहरूलाई पूरा गर्छ सकरैर ्री ठा्रुहु्र ्रे, आफरा 
PCP-रसत कुरा गरु्छहोस।् यदर तपाईंलाई एक अकदै  व्शषेज्ञको खाँचो र ्रे, तपाईंलाई तपाईंका 
PCP-ले सहायता गर्छ सकरर।्

• य्ता कनतपय उपचार ए्म ्से्ाहरू रर ्जसलाई तपाईंले प्रापत गर््छ ्रा पदहले  तपाईंका PCP-ले 
Molina Healthcare-बाट तयसको लागग अरुमोरर प्रापत गर्छ अरुरोधि गरु्छपर्छ। ती से्ाहरू के हुर,् 
तयसबारे तपाईंका PCP-ले तपाईंलाई बताउरेरर।् 

• तपाईंलाई आफूले आ््यक ठारेका रेफरलहरू प्रापत गर्छ गाह्ो ्इरहेको र ्रे, 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर सर््छसेसरसत समपक्छ  गरु्छहोस।्

• यदर तपाईंलाई चादहएको उपचार दररसकरे व्शषेज्ञ हाम्ो से्ा-प्ररायक सञजालर्त्र रैरर ््रे, हामी 
हाम्ो योजरा््रा बादहरका व्शषेज्ञबाट तपाईंलाई आ््यक ठहररएको उपचार दरलाउरेरौं। यसलाई 
रेट्क्छ  अथिा्छत ्सञजाल बादहरको रेफरल ्नर्र। तपाईंलाई सञजाल बादहरका व्शषेज्ञकोमा रेफर 
गर्छअनघ तपाईंका PCP अथि्ा योजरा प्ररायकले यसको अरुमोररको लागग Molina Healthcare-लाई 
अरुरोधि गरु्छ अनर्ाय्छ र। यदर तपाईंका PCP ्ा योजरा प्ररायकले तपाईंलाई हाम्ो सञजाल बादहरका 
प्ररायक अथिा्छत ्डकटरकोमा रेफर गरेको र ्रे, तपाईं यो पुन्तकामा ्ण्छर गररएसरह कुरैप्रकारका  
को-पेमे्ट (सह-्ुकतारी)-हरू बाहेक अ्य कुरपैनर खच्छहरूको लागग नजममे्ार हुरुहुरे रैर।

सर्यहरूल उरीहरूका PCP-को सञजाल््रा बादहरका व्शषज्ञ ्ा स्ा-प्ररायक अथिा्छत डकटरबाट उपचार 
प्रापत गरको लागग अररोधि गर सकरर। सर्यका PCP-ल यो अररोधिलाई Molina Healthcare-समक् 
1-866-879-4742-मा फयाकस गरर पठाउररर अनर अररोधिरसत सर्यका गचककतसा रकडहरू तथिा सर्यलाई 
सञजाल बादहरका प्ररायक अथिा्छत डकटरबाट उपचार प्रापत गर आ््यकताका मल कारणहरू संलगर गररररर। 
नरणय रलरको लागग आ््यक सब सचराहरू प्रापत ्एपनर, Molina Healthcare-ल 3 काय दर्सहरू र्त्र 
यस समब्धिमा नरणय रलरर।
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तपाईंको उपचार गर्छको लागग समथि्छ डकटर Molina Healthcare-मा र ैर ्रे हामी सञजाल बादहरका 
रेफरलहरूलाई अरमुोरर रगर्छ पनर सकरौं। तपाईंका योजरा प्ररायकरसत तपाईंको उपचार गरदे सही 
तारलम ्ा अरु् ् रैर ्री तपाईं ठा्रुहु्र ्रे, तपाईंले सञजाल बादहरको रेफरल गचककतसकीय 
दृनषटले आ््यक र ्ा रैर, सो जाँच गरदे अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। तपाईंले ्ोजनासम्बन्धी 
अवपलहरूको लागग अररुोधि गरदे खाँचो र। सो कसरी गरदे, तयो जा्रको लागग पषृठ 27 हेरु्छहोस।् 

• तपाईंले अरुरोधि गरु््छ एको उपचार अनर तपाईंले Molina Healthcare-का प्ररायक अथिा्छत ्डकटरबाट 
प्रापत गर्छ सकरुहुरे उपचारमा केही खास र््रता रैर ्रे, तयस न्थिनतमा, हामी तयो व्शषे उपचार 
रनमत सञजाल बादहर गररएको रेफरललाई अरुमोरर रगर्छ पनर सकरौं। उपचारको लागग तपाईंले 
चाहरु्एको सञजाल बादहरको रेफरल गचककतसकीय दृनषटले आ््यक र ्ा रैर, सो जाँच गर्छको 
लागग तपाईंले हामीलाई अररुोधि गर्छ सकरुहु्र। तपाईंले ्ोजनासम्बन्धी अवपलहरूको लागग अररुोधि गरदे 
खाँचो र। सो कसरी गरदे, तयो जा्रको लागग पषृठ 27 हेरु्छहोस।्

• तपाईंको डकटर बोड्छको प्रमाणपत्र प्रापत ्ा बोड्छद्ारा योगय ठहर गररएको हुरपुर्छ अनर उरले ती 
मानरसहरूको उपचार गरररहेको हुरपुरदेर जरु मानरसहरूलाई तपाईंले अररुोधि गरु््छ एको उपचारको खाचँो र।

• यदर तपाईंलाई चलरै गरेको उपचार नरनमत व्शषेज्ञको से्ाको खाँचो र ्रे, तपाईंका PCP-ले 
तपाईंलाई नरधिा्छररत संखयामा र्नजटहरू ्ा नरधिा्छररत अ्गधिको लागग रेफर गर्छ सकरर ्(सरा्धी 
रेफरल)। तपाईंलाई ्थिायी रेफरल प्रापत ्एको र ्रे, तपाईंलाई उपचार आ््यक ठहररएको 
हरेकपलट तपाईंले रेफरल प्रापत गरदे आ््यकता रैर। 
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तपाईंले स्बै्न्ा पहिले जानननुपनने ्कनु रािरू
यदर तपाईं कुर ैरीघकाली्छ र रोगले रि्त हुरहुु्र अथि्ा अक्म पार्छसकरे रोगले रि्त हुरहुु्र अनर समयका 
साथि यसको न्थिनत झर-झर बबगरिरै गइरहेर ्रे, तयस न्थिनतमा, तपाईंका PCP-ल नरमर वय््थिाहरू गररर:े दे ्

• 
 
तपाईंका व्शषेज्ञ डकटरले तपाईंका PCP-को रूपमा काय्छ गरदेरर;् ्ा

• तपाईंलाई तयो व्शषेज्ञता प्रापत ््ा््थय के्द्मा रेफर गरररेर जहाँ तपाईंको रोगको उपचार गरर्र। 
कुर ैव्शषेज्ञता प्रापत ््ा््थय के्द्को पहँुच प्रापत गर्छको लागग सहायता मागर तपाईंले मेमबर 
सर््छसेसलाई फोर पनर गर्छ सकरुहु्र।

हाम्ो ्ोजना अनतगत ्धी सवाहरूलाई ववना  कन ैरफरल प्ापत गनहोस्न े ु े ु ्न ्
महहलाहरूको सवास्थ् सवाे
हाम्ा प्दा्कहरू अरा्नत ््डकटरहरूमध्े कसलाई भै टेनको लागग तपाईंले आफना PCP-्बाट रेफरल रलइरहने आवश्कता ्ैछन ्हद:

• तपाईं ग्््छ ती हुरुहु्र;
• तपाईंलाई प्रसूनत/्त्री रोग व्शषेज्ञको से्ाको खाँचो र;
• तपाईंलाई परर्ार नरयोजरसमब्धिी से्ाहरूको खाँचो र;
• तपाईं कुर ैधिाईरसत ्ेटघाट गर्छ चाहरुहु्र;
• तपाईंको ्क््थिल ्ा ्न्त-प्ररेशको जाचँ गरदे आ््यकता र।

पररवार नन्ोजन
• तपाईंले परर्ार नरयोजरसमब्धिी यी से्ाहरूलाई प्रापत गर्छ सकरुहु्र: ज्म नरय्त्रणबारे परामश्छ, 
ज्म नरय्त्रणका पे्रसकरिपशरहरू, पुरुष ए्म ्मदहला क्डमहरू, ग्ा्छ््थिा जाँचहरू, ब्धयाकरण, 
्ा ग््छपात। यी कारणहरूको लागग तपाईं र्नजटमा आउरुहँुरा तपाईंले यौर सञचाररत रोगहरूको जाँच 
गराउर सकरहुु्र, ्क् कया्सर जाँच ्ा ्न्त-प्ररेश जाँच गराउर सकरहुु्र।

• यी से्ाहरू प्रापत गर्छको लागग तपाईंले आफरा PCP-बाट रेफरल प्रापत गरदे आ््यकता रैर। 
्ा्त्मा, यी से्ाहरू प्रापत गरदे ्थिल तपाईं आफै रोजर सकरुहु्र। हाम्ा परर्ार नरयोजर से्ा-
प्ररायकहरू अथिा्छत ्डकटरहरूमधये कसलैाई तपाईं ्ेटर चाहरुहु्र ्रे तपाईंले आफरो Molina 
Healthcare आईडी काड्छ-को उपयोग सकरुहु्र। योजरारसत समबद्ध से्ा-प्ररायकको डाइरेकटरी हेरु्छहोस ्
अथि्ा मेमबर सर््छसेसलाई फोर गरेर से्ा-प्ररायक खोजरमा मद्दत मागरुहोस।्

• अथि्ा, यदर तपाईं हाम्ो योजरा बादहरको कुर ैडकटर ्ा नकलनरकमा जार चाहरुहु्र ्रे तपाईंले 
आफरो Medicaid काड्छको उपयोग गर्छ सकरहुु्र। यी से्ाहरू प्रापत गर्छसककरे ्थिारहरूको सचूी 
नरनमत आफरा PCP ्ा मेमबर सर््छसेस 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-लाई ््रुहोस।् परर्ार 
नरयोजररसत समबद्ध तपाईंका नरकटका प्ररायकहरू अथिा्छत ्डकटरहरूका राउँहरूको सूची नरनमत तपाईंले 
्यूयोक्छ  ्टेट रिोव्ङग अप हेनलर हटलाइर (1-800-522-5006)-लाई फोर गर्छ सकरुहु्र।
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एचआईभधी र एसटीआई जाँच 
सबलेै उरीहरूको एचआई्ी-को न्थिनतबारे जा्रु आ््यक र। एचआई्ी अनर यौर सञचाररत रोगहरूको जाँच 
तपाईंको नरयरमत ््ा््थय से्ाको एक दह्सा हो।

• तपाईंले अकफस ्ा नकलनरक र्नजटमा आउरु्एको कुरपैनर समयमा एचआई्ी ्ा एसटीआई जाँच 
गराउर सकरुहु्र।

• तपाईंले परर्ार नरयोजर से्ाहरूमा आउरु्एको कुरपैनर समयमा एचआई्ी ्ा एसटीआई जाँच 
गराउर सकरुहु्र। यसको लागग तपाईंलाई आफरा PCP-बाट रेफरलको आ््यकता परदेरैर (कुरपैनर 
परर्ार नरयोजर डकटररसत बस, एपोए्टमे्ट रमलाउरुहोस)्। यदर तपाईं एचआई्ी ्ा एसटीआई 
जाँच गराउर चाहरहुु्र तर परर्ार नरयोजर से्ाको दह्साको रूपमा होइर ्रे तपाईंका PCP-ले 
तपाईंको लागग तयो उपलबधि गराउर ्ा तयसको वय््थिा गर्छ सकरर।्

• अथि्ा, यदर तपाईं Molina Healthcare-का हाम्ा से्ा-प्ररायकहरूबाट से्ा प्रापत गर्छ चाहरुहँरैर 
्रे, Molina Healthcare बादहरका परर्ार नरयोजर डकटरलाई रेखाउरको लागग तपाईंले आफरो 
Medicaid काड्छको उपयोग गर्छ सकरुहु्र। योजरारसत समबद्ध से्ा-प्ररायक ्ा Medicaid-
रसत समबद्ध से्ा-प्ररायक खोजरमा मद्दतको लागग 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर 
सर््छसेसलाई फोर गरु्छहोस।्

• हरेक वयनकतले उरीहरूको डकटररसत एचआई्ी जाँचको बारेमा कुरा गरु्छपर्छ। एचआई्ी-को नरःशुलक 
जाँच गराउर अथि्ा तपाईंको राउँ रता्छ र्एको ्थिारमा सो जाँच गराउरको लागग 1-800-541-AIDS 
(अङरेिजी) ्ा 1-800-233-SIDA (्पेनरश)-मा फोर गरु्छहोस।्

कनतपय जाँचहरू “तीव्र जाँचहरू” हु्रर ्अनर तपाईंको केही क्णको प्रतीक्ा प्चात ्पररणामहरू तयार हु्रर।् 
तपाईंको जाँच गरदे से्ा-प्ररायक अथिा्छत ्डकटरले यी पररणामहरूको वयाखया गरदेरर ्अनर आ््यक ठहररए, 
फलो अप जाँचको लागग वय््थिा रमलाउरेरर।् आफरो पाट्छररलाई सुरक्क्त राखरे तररकाहरूबारे पनर तपाईंले 
जा्रुहुरेर। यदर तपाईंको जाँच पररणाम रेगेदट् नरन्कयो ्रे, तपाईंलाई तयही अ््थिामा रदहरहरे तररका 
रसकाउरमा हामी तपाईंलाई मद्दत गर्छ सकरौं।

आखँाको हेरचाह
जुर सुव्धिाहरू क्र हु्रर,् तयसमा रेत्र व्शषेज्ञ, च्माको रमबर बताउरे दृनषटरमनतज्ञ अनर रेत्रसमब्धिी 
य्त्ररसत समबद्ध से्ाहरू सामेल रर,् यदर ती आ््यक रर ््रे तथिा यसमा आखँाको जाँच र आ््यक 
ठहररए च्मा प्ररार गरदे ज्ता से्ाहरू पनर सामेल रर।् सामा्यतः, तपाईंले हरेक रइु ्ष्छमा एकपलट यी 
से्ाहरू प्रापत गरु्छहुरेर, तर गचककतसकीय दृनषटले आ््यक ठहररए यसमा ्वृद्ध पनर गर्छ सकक्र। मधिमेुहको 
रूपमा रोगनररार ्एका रामाङककत वयनकतहरूले कुरपैनर 12 मदहराको अ्गधिमा एकपलट आँखा फैलाएर गरररे 
(रेदटरा) जाँचको लागग आफै ््र सकरर।् तपाईंले के्ल हाम्ा सह्ागी प्ररायकहरूमधये एकलाई रोजरपुरदेर।

Medicaid-द्ारा अरुमोदरत फे्महरूका साथि, रयाँ च्मा, सामा्यतः हरेक रइु ्ष्छमा एकपलट उपलबधि 
गराइ्र। यस््रा अगधिकपलट पनर रयाँ च्माको अड्छर दरर सकक्र, उराहरणको लागग, तपाईंको दृनषटमा 
एक-आधिा डडयोपटर््रा अगधिकको परर्त्छर ्एको खणडमा। यदर तपाईंले आफरो च्मा ्ँचाउरु्यो ्रे, 
तयसको मरममती गर्छ सकक्र। च्मा हराएको अथि्ा मरममती हुरै रसकरे गरी ्ाँगचएको खणडमा, तयसको 
सट्ा समार रमबर अनर समार फे्मको च्मा दरइरेर। यदर तपाईं आँखाको कुर ैरोग ्ा त्रदुटको लागग कुर ैरेत्र 
व्शषेज्ञलाई रेखाउर चाहरहुु्र ्रे, तपाईंका PCP-ले तपाईंलाई रेफर गररदररे रर।्

व्वहारसम्बन्धी सवास्थ् – (मानरसक सवास्थ् एवम ्लागू पदार्नको दरुूप्ोग)
तपाईंलाई आ््यक ठहरररसकरे माररसक ््ा््थय अनर लागू पराथि्छ ्ा रकसीको ररुूपयोगसमब्धिी से्ाहरू 
तपाईंलाई हामी उपलबधि गराउर चाह्रौं। यदर तपाईंले कुरपैनर समयमा तपाईंलाई माररसक ््ा््थय ्ा लागू 
पराथि्छको ररुूपयोगको मारमलामा सहायताको खाँचो र ्री ठा्रुहु्र ्रे, तपाईंले आफूलाई चादहएको से्ाबारे 
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तपाईंले स्बै्न्ा पहिले जानननुपनने ्कनु रािरू

जारकारी प्रापत गर्छ हाम्ो सञजालमा वय्हारसमब्धिी ््ा््थय से्ा-प्ररायकहरूको सूची हेर्छ सकरुहु्र। 
यसमा नकलनरक अनर डडटकस ज्ता से्ाहरू सामेल रर।् तपाईंलाई आफरा PCP-बाट रेफरल प्रापत गरदे 
आ््यकता रैर।
नोकसानलाई कमतधी पानने सेवाहरू
यदर तपाईंलाई लागू पराथि्छ ररुूपयोगको सम्यारसत समबद्ध सहायताको खाँचो र ्रे, रोकसारलाई कमती पारदे 
से्ाहरूले तपाईंलाई तपाईंको ््ा््थय ए्म ्आरोगय नरनमत समपूण्छ रोगी-उ्मुखी काय्छरिम ज्तो से्ा प्ररार 
गर्छ सकर। लागू पराथि्छको ररुूपयोग ्ा अ्य समबद्ध रोकसारहरूलाई कमती पार्छमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 से्ाहरूलाई 
Molina Healthcare-ले क्र गर्छ। यी से्ाहरूमा सामेल रर:् 

• लागू पराथि्छका लतीहरूरसत काम गर्छमा अरु्् प्रापत गरेका वयनकतद्ारा तयार पाररएको ्याहार-उपचारको 
योजरा।

• तपाईंलाई लक्यहरू हारसल गर्छमा मद्दत 
1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 वयनकतगत समथि्छरकारी सुझाउ-परामश्छहरू।
• तपाईंको ््ा््थय ए्म ्आरोगयलाई प्र्ाव्त पारदे मदु्दाहरूको बारेमा अ्यहरूरसत कुराकारी गर्छसकरे सुरक्क्त 

परर्ेशमा समूहद्ारा समथि्छरकारी सुझाउ-परामश्छहरू।
• नरधिा्छररत औषधिीहरू रलर अनर उपचारलाई जारी राखरमा तपाईंलाई सहायता 1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

, सुझाउ-परामश्छहरू।
• लागू पराथि्छको ररुूपयोगबारे राम्री बुझर अनर तपाईंको लागग, काम गरदे, नरनपटरे तररकाहरू र कौसलहरूको 

पदहचार गर्छमा तपाईंलाई मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 लागग समथि्छरकारी समूहहरू।

यी से्ाहरूबारे अगधिक जारकारी प्रापत गर्छको लागग, 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर सर््छसेसलाई 
फोर गरु्छहोस।्

्ूम्पानको त्ाग
यदर तपाईं धूिम्पार रोडरमा मद्दत चाहरुहु्र ्रे, तपाईंले औषधिी, सामरिीहरू अनर सुझाउ-परामश्छ प्रापत गर्छ 
सकरुहु्र। यी से्ाहरू प्रापत गर्छको लागग तपाईंले आफरा PCP-बाट रेफरल रलरे आ््यकता रैर।

मात ृअवसाद जाँच
यदर तपाईं ग्््छ ती हुरुहु्र अनर तपाईंलाई डडपे्रशर अथिा्छत ्अ्सारको सम्या नरनमत सहायताको खाँचो र ्री 
ठा्रुहु्र ्रे, तपाईंलाई आ््यक से्ाहरूको पततो लगाउर जाँच गराउरुहोस।् तपाईंलाई आफरा PCP-बाट 
रेफरल प्रापत गरदे आ््यकता रैर। तपाईंले ग्ा्छ््थिाको समयमा अनर प्रस् प्चात ्एक ्ष्छसमम अ्सारको 
सम्याको जाँच गराउर सकरुहु्र।

सङ्कटकालीन नसरनत
तपाईंलाई सङकटकालीर न्थिनत नरनमत सरै् क्र गररएको हु्र।

यहाँ सङकटकालीर न्थिनत ्रेको एक य्तो गचककतसकीय ्ा वय्हारसमब्धिी अ््थिा हो:
• जो अचारक प्रकट हु्र, अनर
• जसले गरा्छ पीडा हु्र ्ा अ्य लक्णहरू प्रकट हु्रर।्

््ा््थयबारे सामा्य जारकारी राखरे वयनकत पनर सङकटको न्थिनतलाई रलएर आशङककत हु्र अनर उसलाई 
यो थिाहा हु्र कक उपचारको ततकाल प्रब्धि रगररएको खणडमा रोगीका शारीररक अङगहरू क्नतरि्त हुरसकरर ्
्ा यसका काम गराइमागथि रोकसार पुगर सकर ्ा शरीरमा व्कृनत उतप्र हुर सकर। सङकटकालीर 
अ््थिाका उराहरणहरू हुर:्

• हृरयाघात ्ा रातीमा प्रचणड पीडा
• रकतस्ा् जो ब्र र ैहँुरैर ्ा रराम्री जलरु
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• हडडीहरू ्ाँगचरु
• सास फेर्छमा कदठराइ, ऐंठरका साथि बेहोशी, ्ा होश गुमाउरु
• आफूलाई ्ा अ्यहरूलाई रोकसार 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 ज्तो ्ा्रा उतप्र हुरु
• तपाईं ग्््छ ती हुरुहु्र अनर तपाईं पीडा, रकतस्ा्, ज्रो ्ा उलटी ज्ता लक्णहरूले रि्त हुरुहु्र
• नरधिा्छररत््रा अगधिक मात्रामा औषधिी खारु

गरै-सङ्कटकालीन न्थिनतका उराहरणहरू हुर:् सरदी, घाटँी रखुर,ु पेट बबगरिर,ु अरलकता कादटर ु्ा खोरस्र,ु ्ा मकक्छ र।ु

गैर-सङकटकालीर अ््थिा अ्तग्छत पारर्ाररक सम्या पनर आउँरर ्ज्त ैसमब्धि तोडडरु, ्ा रकसी अथि्ा 
अ्य लागू पराथि्छको उपयोग गरदे इचरा। यी अ््थिाहरू सङकटकालीर र ैप्रतीत हु्रर,् तर यी कारणहरूको 
लागग आपातकालीर कक्मा जारे आ््यकता रैर।

्हद सङ्कटको नसरनत ्छ भने, तपाईंले गनु्नपनने काम हो:
यदर तपाईं यो ठा्रुहु्र कक तपाईं सङ्कटको नसरनतमा हुरुहु्र ्रे, तयस न्थिनतमा, 911-मा फोर गरु्छहोस,् 
्ा आपातकालीर कक्मा जारुहोस।् सङकटकालीर उपचार प्रापत गर्छको लागग तपाईंलाई आफरो योजरा 
्ा आफरा PCP-को अरमुोररको आ््यकता परदैर, अनर तपाईंले हामै् अ्पताल ्ा डकटरहरूकै से्ा रलरे 
आ््यकता पनर रैर।

• ् हद तपाईं नननशचत हुनहँुुदैन भने, आफना PCP वा Molina Healthcare-लाई फोन गनु्नहोस।्
तपाईंको जोरसत कुराकारी हु्र उसलाई जे ्इरहेर, तयसबारे बताउरुहोस।् तपाईंका PCP ्ा 
सर्य से्ाका प्रनतनरगधिले:
- यो बताउरेरर ्कक तपाईंले घरमा के गरु्छपरदेर;
- तपाईंलाई PCP-को काया्छलयमा आउरको लागग ््रेरर;् अथि्ा
- तपाईंलाई नरकटतम आपातकालीर कक्मा जारको लागग ््रेरर।्

• यदर तपाईं सङकटकालीर न्थिनत उतप्र ्एको बेलामा क्षेत्रदेखख ्बाहहर हुरुहु्र ्रे:
- नरकटतम आपातकालीर कक्मा जारुहोस।्

्ाद राखनहोसु ्
तपाईंलाई आपतकालीन सेवाहरूको लागग पूव्न अनुमोदनको आवश्कता पददैन। तपाईंले आपातकालीन 
नसरनतमा मात्र ैआपतकालीर कक्को प्रयोग गरु्छहोस।्

फलू, घाँटी दखुदा, वा कानको सङ्रिमण जसता समस्ाहरूका लागग आपतकालीन कक्षको प््ोग गनु्न हँुदैन।

यदर तपाईंरसत प्र्रहरू रर ््रे, तपाईंको PCP ्ा Molina Healthcare-मा 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।्
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तपाईंले स्बै्न्ा पहिले जानननुपनने ्कनु रािरू
ततकाल हेरचाह सेवा
तपाईंलाई कुर ैचोट लागरसकर ्ा तपाईं बीमार हुर सकरुहु्र जो सङकटको अ््थिा र्ए तापनर यसको 
लागग ततकाल उपचारको खाँचो हु्र।

• यो एक रशशु हुरसकर जसको कार रखुखरहेको र अनर ऊ मधय-रातमा उठर अनर रोएको-रोएकै गर्छ।
• यो फलू हुरसकर अथि्ा तपाईंलाई रसलाइको खाँचो पर्छसकर।
• यो खुट्ाको जोरनी मकक्छ एको, ्ा हटाउरै रसकरे गरी शरीरमा केही पसेको घटरा हुर सकर।

य्तो न्थिनतमा ततकाल उपचार नरनमत तपाईंलाई तयही दरर ्ा ्ोरलपलटको एपोए्टमे्ट दरइरेर। तपाईं घरमा 
हुरहुोस ््ा अ्य कत,ै आफरा PCP-लाई कुरपैनर समयमा, दरर ्ा रात फोर गरु्छहोस।् यदर आफरा PCP-रसत 
तपाईंको समपक्छ  ्एर ्रे, 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा हामीलाई फोर गरु्छहोस।् तपाईंरसत फोरमा 
कुरा गरदे वयनकतलाई जे ्इरहेर तयसबारे बताउरहुोस।् उरीहरूले तपाईंलाई के गरु्छपरदेर, सो बताउरेरर।्

सं्ुकत राज् अमेररका ्बाहहर सेवा-उपचार

तपाईं सं् कुत राज् अमेररका ्बाहहर ्ात्रामा जानुभएको खण्डमा, तपाईंले ड्डनसरिकट अफ कोलनम्ब्ा, प्टूटो 
ररको, भनज्नन आइल्ाण्डस, गुआम, नदन्न मेररआना आइल्ाण्डस तरा अमेररकन समोआ-मा मात्र ैततकाल 
एवम ्सङ्कटकालीन सेवा प्ापत गन्न सकनुहुन्छ। तपाईं कुन ैअन् देि (क्ान्डा र मेनकसको लगा्त)-मा 
हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ्धी सेवाहरूको लागग भुकतानधी गनु्नपनने्छ।

हामधी तपाईंलाई सवसर राखन चाहन्छौं
तपाईं र तपाईंका परर्ारको लागग आ््यक नरयरमत जाँच-परीक्ण अनर खोपहरू बाहेक, तपाईंको ््ा््थयलाई 
असल राखरे कनतपय उपायहरू यहाँ दरइएका रर:्

• तपाईं र तपाईंका परर्ारको लागग कलास
• धिूम्पार रोडरेसमब्धिी कलास
• प्रस्-पू् ्छ हेरचाह अनर पोषण
• शोक/कसलैाई गमुाएको न्थिनतमा समथि्छरकारी से्ा
• ् तरपार अनर रशशुको हेरचाह
• तराउ प्रब्धिर
• तौल नरय्त्रण
• कोले्टेरोल नरय्त्रण
• मधिुमेहसमब्धिी सुझाउ अनर आतम-प्रब्धिरसमब्धिी तारलम
• धिमकीको रोगसमब्धिी सुझाउ अनर आतम-प्रब्धिरसमब्धिी तारलम
• यौर सञचाररत सङरिमण (एसटीआई), एसटीआई-हरूको जाँच अनर यसबाट आफूलाई बचाउरु
• घरायशी दहसंासमब्धिी से्ाहरू
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यहाँ तपाईंको क्ेत्रमा उपलबधि से्ाहरूको सूची संलगर र, जुर से्ाहरूलाई तपाईं प्रापत गर्छ सकरुहु्र। अगधिक 
जारकारी अनर आगामी कलासहरूको सचूी प्रापत गर्छको लागग 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर 
सर््छसेसलाई फोर गरु्छहोस।्

सवास्थ्लाई ्बढुवा हदने का््नरिमहरू:
से्ट जोसेफस अ्पताल (St. Joseph’s Hospital)
7246 Janus Park Drive, Liverpool, NY 13088
1-315-458-3600

• असल ढङगमा सास फेरु्छ
• मधिुमेह आतम-प्रब्धिर
• ् ्ा््थय्धि्छक सोमबारे रसरेकयूज
• धिूम्पारको तयाग
• समपूण्छ जोरनी ररपलेसमे्ट (प्रनत्थिापर)
• काय््छ थिलमा आरोगय

• हृरयसमब्धिी रोगमा ््ा््थय ला्
• चाँड ैह्तक्ेप
• फोकसोसमब्धिी रोगमा ््ा््थय ला्
• टेक शपे अथिा्छत ्सही आकारमा रहरहुोस,् SJH
• आरोगय-ला् ्थिल

्ूम्पान ्छो्डाउने का््नरिमहरू:
से्ट जोसेफस अ्पताल (St. Joseph’s Hospital)
7246 Janus Park Drive
Liverpool, NY 13088
1-315-458-3600

तमबाकू मुकत CNY-कोट्छलयाणड काउ्टी
कोट्छलयाणड काउ्टी ््ा््थय व््ाग
1-607-758-5501

तमबाकू मुकत CNY-टमपकक्स काउ्टी
टमपकक्स काउ्टी ््ा््थय व््ाग
1-607-274-6712

रििुको जनम अनन न्ाँ पररवारसम्बन्धी कलासहरू:
से्ट जोसेफस अ्पताल (St. Joseph’s Hospital)
7246 Janus Park Drive
Liverpool, NY 13088
1-315-458-3600

• ् तरपारसमब्धिी कलास
• चु्त ए्म ््््थि ग्ा्छ््थिासमब्धिी कलास
• सपताहा्तमा रशशुज्मसमब्धिी तारलम
• र्जातको हेरचाहसमब्धिी कलास

• प्रस् ्ेररा नरनमत तमतयारीसमब्धिी कलास
• सहोररसमब्धिी कलास
• समपक्छ मा रहरु

रुिज अ्पताल (Crouse Hospital)
736 Irving Ave
Syracuse, NY 13210

• रशशुको ज्मसमब्धिी तमतयारी
• सपताहा्तमा रशशुको ज्मसमब्धिी तमतयारी
• रशशुको ज्मसमब्धिी ररफे्शर
• पारर्ाररक ज्म उ्मुखी काय्छरिम
• ज्मसमब्धिी कलासमा सहोरर

• ठुला राजु/ठुली दररी कलास
• ् तरपारको तमतयारी
• रशशुको हेरचाहसमब्धिी कलास
• रइु, तीर अनर अगधिक नरनमत तमतयारी
• पीडडएदरिक CPR अनर प्राथिरमक उपचार
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भाग 2:
तपाईंका लाभहरू 
एवम ्ोजना 
प्क्रि्ाहरू

्
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यो पनु्तकाको बाँकीको ्ाग तपाईंलाई आ््यकता 
परेको बेलामा जारकारी हारसल गर्छको लागग हो। 
यसमा क्र गरररे अनर क्र रगरररे से्ाहरूको सूची 
दरइएको र। यदर तपाईंको कुर ैगुरासो र ्रे, यो 
पनु्तकाले तपाईंलाई बताउरेर कक तपाईंले के गरु्छपरदेर। 
पनु्तकामा अ्य जारकारीहरू रर ्जो तपाईंको लागग 
उपयोगी हुर सकर। यो पनु्तकालाई आफरो नरकटमा 
राखरुहोस ्ककर्रे तपाईंलाई यसको खाचँो पर्छ सकर।

लाभ वा सुवव्ाहरू
Medicaid प्रबन्धित से्ा अ्तग्छत नरयरमत Medicaid-
मा पाइरे से्ाहरू बाहेक अ्य कैयौं से्ाहरू उपलबधि 
गराइ्रर।् Molina Healthcare-ले तपाईंलाई आ््यक 
अगधिकांश से्ाहरू उपलबधि गराउरेर ्ा यसको वय््थिा 
गरदेर। कनतपय य्ता से्ाहरू पनर रर,् जसलाई प्रापत 
गर्छको लागग तपाईं आफरा PCP-समक् जार ुपरदैर। 
यी से्ाहरूमा सङकटकालीर उपचार; परर्ार नरयोजर/
एचआई्ी जाँच अनर परामश्छ; अनर व्रशषट ््यम-्
रेफरल से्ाहरू बाहेक तपाईंले Molina Healthcare-
बाट प्रापत गरु्छहुरे से्ाहरू अनर कुरपैनर Medicaid 
से्ा-प्ररायकलाई रोजेर तपाईंले प्रापत गर्छ सकरुहुरे 
से्ा सामेल र। यदर तपाईंरसत कुर ैप्र्रहरू रर ्
अथि्ा तल उललेख गररएको कुरपैनर से्ाको समब्धिमा 
मद्दत चादहएको र ्रे, कृपया 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा हाम्ो मेमबर सर््छसेस डडपाट्छमे्ट 
अथिा्छत ्सर्य से्ा व््ागलाई फोर गरु्छहोस।्

Molina Healthcare-दवारा कभर गररने सेवाहरू
तपाईंले ्धी सेवाहरू अननवा््न रूपमा Molina 
Healthcare-का सेवा-प्दा्कहरू्बाट प्ापत गनु्नपनने्छ। 
सब ैसे्ाहरू गचककतसकीय ्ा ररैानरक दृनषटले 
आ््यक तथिा तपाईंका PCP-द्ारा उपलबधि ्ा रेफर 
गराइएको हुरपुर्छ। यदर तपाईंरसत कुर ैप्र्रहरू रर ्
अथि्ा तल उललेख गररएको कुरपैनर से्ाको समब्धिमा 
मद्दत चादहएको र ्रे, कृपया 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा हाम्ो मेमबर सर््छसेस डडपाट्छमे्ट 
अथिा्छत ्सर्य से्ा व््ागलाई फोर गरु्छहोस।्

नन्रमत गचक्कतसा सेवा
• आफरा PCP-का साथि अकफस र्नजट
• व्शषेज्ञहरूकोमा रेफरल
• आखँा/श्र्ण जाँच

रोकराममूलक सेवा
• बचचालाई ्््थि राखरे से्ा
• रशशुलाई ्््थि राखरे से्ा
• नरयरमत जाँच-परीक्ण
• रशशहुरूलाई ज्मरेखख बालया््थिासमम खोपहरू
• रामाङककत वयनकतहरूलाई ज्मरेखख 21 
्ष्छको उमेरसमम चाँडो अनर नरयरमत जाँच, 
नररार ए्म ्उपचार [Early and Periodic 
Screening, Diagnosis and Treatment 
(EPSDT)] से्ाहरूको सुव्धिा

• धिूम्पार तयाग गरदेसमब्धिी परामश्छहरू 
• नरःशुलक सुई र रसरर्जहरूको सुव्धिा
• एचआई्ी-बारे जारकारी अनर जोखखमलाई 
कमती पारु्छ

प्सवसम्बन्धी हेरचाह
• ग्ा्छ््थिासमब्धिी हेरचाह
• डकटरहरू/धिाई अनर अ्पताल से्ाहरू
• रस्छरीमा र्जातको हेरचाह
• ग्ा्छ््थिाको समयमा अनर प्रसूनत प्चात ्
एक बष्छसमम अ्सारको जाँच

गहृ सवास्थ् सेवा
• गचककतसकीय दृनषटले आ््यक अनर Molina 
Healthcare-द्ारा वय््थिा गररएको हुरपुर्छ।

• प्रस् प्चात ्गचककतसाको दृनषटले आ््यक 
एकपलटको होम हेलथि र्नजट अनर उचच 
जोखखममा रहेका मदहलाहरूको लागग गचककतसकीय 
दृनषटले आ््यक अनतररकत र्नजटहरू।

• उचच जोखखममा रहेका र्जातहरू (हाल ै
जन्मएका) नरनमत कमतीमा पनर 2 र्नजटहरू।

• आ््यकताअरुसार अनर तपाईंका PCP/
व्शषेज्ञको आरेशमा अ्य होम हेलथि केयर 
र्नजटहरू।

व्नकतगत सेवा/होम एटेन्डनेट/उपभोकता ननदनेरित 
व्नकतगत सहा्ता सेवाहरू (CDPAS)

• अनर्ाय्छ रूपमा गचककतसकीय दृनषटले 
आ््यक र Molina Healthcare-द्ारा 
वय््थिा गररएको हुरुपर्छ।

• वयनकतगत से्ा/होम एटे्डे् ट – ्रार, ््त्र 
लगाउरु अनर खु्ाउरुमा सहायता अनर खारा 
पकाउर र घरको काममा सहायता।
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तपाईं्का ला्हरू एवम ्योजना प्रक्क्याहरू

• CDPAS – ्रारमा काममा सहायता, ््त्र 
लगाउर ुअनर खु् ाउरमुा सहायता अनर 
खारा पकाउर अनर यसको अनतररकत, घरमा 
््ा््थयसमब्धिी मद्दत साथि ैररस्छङगरसत समबद्ध 
कामहरू। यो से्ा तपाईंद्ारा रोनजएको र नररदेरशत 
गररएको सहायकद्ारा उपलबधि गराइ्र।

• यदर तपाईं अगधिक जारकारी चाहरुहु्र 
्रे 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा  
Molina Healthcare-रसत समपक्छ  गरु्छहोस।्

व्नकतगत सङ्कटकालीन अनुक्रि्ा प्णाली (PERS)
• तपाईं सङकटकालीर न्थिनतमा परु््छ एको 
बेलामा लगाउरुपरदे सामरिी।

• यो से्ाको लागग योगय ठहर हुर अनर यसलाई 
प्रापत गर्छको लागग तपाईंले वयनकतगत से्ा/
होम एटे्डे् ट अथिा्छत ्गहृ पररचारक ्ा 
CDPAS से्ाहरू प्रापत गरररहेको हुरपुर्छ।

व्सक हदवस सवास्थ् हेरचाह सेवाहरू
• तपाईंका PCP-द्ारा अनर्ाय्छ रूपमा 
रसफाररस गररएको हुरुपर्छ।

• ् ्ा््थय रशक्ा, पोषण, ररस्छङग ए्म ्
सामानजक से्ा, रैरन्ररको जी्रमा सहायता, 
परुरुद्धार थेिरेपी, फामदेसी से्ाहरू, अनर 
यसबाहेक राँत ्ा अ्य व्शषेज्ञता प्रापत 
से्ाहरूको लागग रेफरलहरू उपलबधि गराउँर।

ए्डस व्सक हदवस सवास्थ् उपचार सेवाहरू
• तपाईंका PCP-द्ारा अनर्ाय्छ रूपमा 
रसफाररस गररएको हुरुपर्छ।

• सामा्य गचककतसकीय ए्म ्ररस्छङग से्ा, 
लाग ूपराथि्छको ररुूपयोगसमब्धिी समथि्छरकारी 
से्ाहरू, माररसक ््ा््थय समथि्छरकारी 
से्ाहरू, पोषणसमब्धिी से्ाहरू, साथि ै
सामानजक, मरोरञजर दररे र आरोगय/््ा््थय 
सं् धि्छक गनतव्गधिहरू उपलबधि गराउँर।

क्ष् रोग नननमत रेरेपधी
• यसले क्य रोगका औषधिीहरू रलरे अनर फलो 
अप केयर अथिा्छत ्हेरचाहमा सहायता गर्छर।

मरणासनन रोगधीहरूको हेरचाह
• हन्पस अथिा्छत ्मरणास्र रोगी से्ाले 
बीमारीको अन्तम अ््थिा अनर मतृयु 
प्चात ्रोगी र परर्ारका व्शषे 
आ््यकताहरू पूरा गर्छमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

।

• अनर्ाय्छ रूपमा गचककतसकीय दृनषटले 
आ््यक र Molina Healthcare-द्ारा 
वय््थिा गररएको हुरुपर्छ।

• एक ्ष्छ ्ा कमती समय बाचँरे सम्ा्रा ्एका 
रोगीहरूको लागग समथि्छरकारी से्ाहरू अनर 
कनतपय गचककतसकीय से्ाहरू उपलबधि गराउँर।

• तपाईंले यी से्ाहरू आफरो घर ्ा अ्पताल 
्ा ररस्छङग होममा प्रापत गर्छ सकरुहु्र।

एककाइस (21) ्ष््छ ्रा कमती उमेरका हन्पस से्ा 
प्रापत गरररहेका रशशहुरूले गचककतसकीय आ््यकताका 
नर्ारक साथि ैपीडा हरदे से्ाहरू पनर प्रापत गर्छ सकरर।्

यदर तपाईंरसत यो सवु्धिाबारे प्र्रहरू रर ््रे, 
तपाईंले मेमबर सर््छसेस डडपाट्छमे्ट अथिा्छत ्सर्य से्ा 
व््ागलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर 
गर्छ सकरहुु्र।

दाँतहरूको हेरचाह
समरितामा तपाईंको ््ा््थय से्ाको लागग रातँहरूको 
असल हेरचाह उपलबधि गराउर ुमहतत्पणू्छ र ्री 
Molina Healthcare व्््ास गर्छ। उचच गणु्तरका 
र्त से्ाहरू उपलबधि गराउरमा व्शषेज्ञता हारसल 
गरेका Healthplex-रसत अरुब्धि माफ्छ त हामी 
राँतहरूको उपचारसमब्धिी से्ा उपलबधि गराउँरौं। क्र 
गरररे से्ामा रोकथिाममलूक रातँका जाचँहरू, सफाई, 
एकस-रे, कफरलङग ज्ता नरयरमत ए्म ्सामा्य 
र्त से्ा तथिा तपाईंको उपचार अनर/अथि्ा फलो-
अप हेरचाहको आ््यकता पर्छसकरे कुर ैपरर्त्छर ्ा 
असाधिारण अ््थिाको जाँच गरदे अ्य से्ाहरू सामेल 
रर।् राँतको डकटरलाई रेखाउरको लागग तपाईंलाई 
आफरा PCP-को रेफरल आ््यकता रैर!
दनत सेवाहरू कसरी प्ापत गन्न सक्कन्छ:
राँतहरूको हेरचाह से्ाको एक दह्साको रूपमा, 
तपाईंको एक प्राइमेरी केयर डने्ट्ट, ्ा PCD, 
हुरेरर ्जो Healthplex-का डने्ट्टहरूको सञजालका 
कुर ैडने्ट्ट हुरेरर।् तपाईंले राँतका उपचारसमब्धिी 
सब ैआ््यकताहरूको लागग आफरो PCD-लाई 
रेखाउर सकरुहु्र। तपाईंलाई आ््यक ठहररएको 
खणडमा तपाईंका PCD-ले राँतको उपचार नरनमत 
तपाईंलाई कुर ैव्शषेज्ञकोमा रेफर गरदेरर।् 

• यदर तपाईंलाई कुर ैडने्ट्टको आ््यकता 
र अथि्ा आफरो डने्ट्टलाई बदरलर 
चाहरुहु्र ्रे, कृपया Healthplex-लाई 
1-800-468-9868 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर 
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गरु्छहोस,् सोमबाररेखख शुरिबार, बबहार 8:00 
बजीरेखख बेलुकी 6:00 बजीसमम। तयहाँ 
तपाईंलाई मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 लागग रिाहक 
से्ा प्रनतनरगधिहरू हुरेरर।् धेिरैले तपाईंको 
्ाषा बोलर सकरर ््ा उरीहरूको ्ाषा 
से्ाहरूरसत अरुब्धि हु्र।

• राँतहरूको हेरचाह से्ा प्रापत गर्छको लागग 
आफरो सर्य आईडी काड्छ रेखाउरुहोस।् 
तपाईंलाई र््र ैडे् टल आईडी काड्छ दरइरेरैर। 
तपाईं आफरा डने्ट्टकोमा जारुहँुरा, तपाईंले 
आफरो पलार आईडी काड्छ रेखाउरुपरदेर।

• तपाईं कुर ैएकाडरेमक डे् टल नकलनरकद्ारा 
सञचारलत कुर ैडे् टल नकलनरकमा व्रा कुर ै
रेफरल जार सकरुहु्र। यदर तपाईंलाई कुर ै
डने्ट्ट ्ा एकाडरेमक डे् टल से्टरद्ारा 
सञचारलत कुर ैडे् टल नकलनरक खोजरमा 
मद्दत चादहएको र ्रे, 1-800-541-2831-
मा ्यूयोक्छ  ्टेट हटलाइरलाई फोर गरु्छहोस।् 

अरटो्डननटक अरा्नत ्दाँतमा सु्ार गनने सेवा
अनत र ैबाङगा-टेढा राँतहरू, खणड तालु ्ा खणड 
ओठंको कारणले गराँ ्ोजर चपाउर ैरसकरे ज्ता; 
राँतहरूको तीव्र सम्या ्एका 21 ्ष्छसममका 
रशशुहरूको लागग Molina Healthcare-ले बे्स अथिा्छत ्
पट्ीरसत समबद्ध से्ालाई क्र गर्छ।

दृन्टसम्बन्धी सेवा
• गचककतसकीय दृनषटले आ््यक ठहररए रेत्र-
व्शषेज्ञ, आँखा जाँचरे य्त्र अनर रेत्रदृनषटको 
जाँच ज्ता से्ाहरू, अनर क्टयाकट ले्स, 
पोरलकाबकोरेट ले्स, कृबत्रम आँखा, अनर 
अथि्ा हराएको ्ा रषट ्एका गलासहरूको 
सट्ामा रयाँ ज्ता से्ाहरूको क्रेज, 
जसमा मरममती पनर सामेल र। कृबत्रम 
आखँाहरूसमब्धिी से्ालाई योजरा प्ररायकको 
आरेशारुसार क्र गरर्र।

• सामा्यतः हरेक रइु ्ष्छमा एकपलट आँखाको 
जाँच, तर गचककतसकीय दृनषटले आ््यक 
ठहररए यस््रा अगधिकपलट।

• गलास अथिा्छत ्च्माहरू (हरेक रइु ्ष्छमा 
Medicaid-द्ारा अरुमोदरत फे्महरूको रयाँ 
जोडी, ्ा गचककतसकीय दृनषटले आ््यक 
ठहररए यस््रा अगधिक)।

• दृनषटमा कमीसमब्धिी जाँच अनर तपाईंका 
डकटरको आरेशमा दृनषटमा सधुिार गरदे य्त्रहरू।

• आँखाका रोग ्ा त्रुदटहरू नरनमत 
व्शषेज्ञहरूकोमा रेफरल।

फामनेसधी अरा्नत ्औष्धी केनद्र
• पे्रन्रिपसर अथिा्छत ्रु् खामा ्नरएका औषधिीहरू
• व्रा रु्खा पाइरे औषधिीहरू
• इ्सरुलर तथिा मधिमेुह रोगसमब्धिी आपूनत्छहरू
• धिूम्पार रोडाउरको लागग एजे्ट अथिा्छत ्
अर्कतता्छहरू, जसमा OTC (ओ्र र 
काउ्टर) उतपारहरू पनर सामेल र

• श्र्ण य्त्रका बयारिीहरू
• टयुब माफ्छ त खारा खु्ाउरे प्रकरिया
• आपातकालीर ग््छ नररोधिक (एका कयालेणडर 
्ष्छमा 6)

• गचककतसकीय तथिा शलय-गचककतसासमब्धिी 
आपूनत्छहरू

कनतपय वयनकतहरू नरनमत, कनतपय औषधिीहरू अनर 
फामदेसीका कनतपय सामरिीहरूको लागग फामदेसी को-
पेमे्ट अथिा्छत ्सह-्ुकतारी आ््यक ठहररर सकर। 
नरमर सर्यहरू ्ा से्ाहरूको लागग को-पे (सह-
्ुकतारी)-को कुर ैआ््यकता रैर:

• 21 ्ष््छ ्रा कमती उमेरका सर्यहरू।
• सर्यहरू जो ग्््छ ती रर।् ग्््छ ती 
मदहलाहरूलाई ग्ा्छ््थिाको बेलामा 
अनर ग्ा्छ््थिा समापत ्एपनरका रइु 
मदहराहरूसमम रूट प्ररार गरर्र।

• OMH ्ा OPWDD गहृ ए्म ्समुराय 
आधिाररत से्ाहरू (HCBS)-रसत समबद्ध रूट 
काय्छरिमका सर्यहरू।

• मन्तषकमा चोट लागेका ्ा क्नत पुगेका 
(TBI) वयनकतहरूको DOH HCBS रूट 
काय्छरिमका सर्यहरू।

• ज्म नरय्त्रण चककीहरू अनर पुरूष 
्ा मदहला क्डमहरू ज्ता परर्ार 
नरयोजरसमब्धिी औषधिीहरू ए्म ्आपूनत ्छहरू।

• रेिडमाक्छ  व्राका औषधिीहरूसमब्धिी को-पे 
(सह-्ुकतारी)-हरू (यदर योजराले को-पे-लाई 
हटाइदरएको र ्रे)।

• माररसक रोग (साइकोरिवपक अथिा्छत ्मरलाई 
प्र्ाव्त पारदे) अनर क्य रोगको उपचार 
नरनमत औषधिीहरू।
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नुसखामा उललेख 
गररएका सामग्धीहरू

सह-
भुकतानधीको 
रकम

सह-भुकतानधीको 
वववरण

रु्खामा ्एका 
औषधिीहरूको 
ब्ा्डको राउँ

$3.00/ 
$1.00

हरेक रयाँ रु्खा 
तथिा हरेक ररकफल 
नरनमत 1 को-पे 
(सह-्कुतारी) 
शलुक आ््यक र

रु्खामा ्एका 
रेिडमाक्छ  व्राका 
औषधिीहरू

$1.00

धिूम्पार तयाग 
अनर मधिुमेहका 
औषधिीहरू ज्ता 
व्रा रु्खा पाइरे 
औषधिीहरू

$0.50

• हरेक रयाँ रु्खा तथिा  हरेक ररकफल नरनमत 
को-पेमे्ट (सह-्ुकतारी) आ््यक र।

• तपाईंलाई को-पे गर्छपरेको खणडमा, तपाईं 
एक कयालेणडर ्ष्छमा अगधिकतम $200 
रकमको ्कुतारीको लागग नजममे्ार हुरहुुरेर।

• तपाईंले कयालेणडर ्ष्छको अ्गधिमा पलार 
अथिा्छत ्योजराहरूलाई ्थिारा्तररत गरु््छ एको 
र ्रे, आफरा ररसरहरूलाई आफरा को-
पेमे्टहरूको प्रमाणको रूपमा राम्री राखरहुोस ्
अथि्ा तपाईंले आफरो फामदेसीलाई ्कुतारी 
गररएका को-पेमे्टहरूको प्रमाण नरनमत 
अररुोधि गर्छ सकरहुु्र। तपाईंले आफरो रयाँ 
पलार अथिा्छत ्योजराको एक प्रनतरलवप दररु 
आ््यक र।

• कनतपय य्ता औषधिीहरू रर ्जसलाई 
तपाईंका डकटरले तपाईंको रु्खामा लेखर््रा 
पदहले हामीबाट अरुमनत रलर आ््यक र। 
तपाईंको लागग आ््यक औषधिीहरू तपाईंलाई 
प्रापत होस ््री सनुरन्चत गर्छ तपाईंका 
डकटरले CVS केयरमाक्छ -रसत रमलेर काम 
गर्छ सकरर।् कुर ैऔषधिी प्रापत गर्छको लागग 
तपाईंलाई पू््छ अरमुनत रलरे आ््यकता परेको 
खणडमा, यस प्रकरियालाई सरल बराउरमा 
मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 Molina Healthcare औषधिी-
व्शषे अररुोधि फारामहरू उपलबधि रर।् 
तपाईंका से्ा-प्ररायकले अरलाइर पू््छ अरमुनत 

रलरको लागग www.MolinaHealthcare.com 
हेर्छ सकरर ्अनर CVS केयरमाक्छ लाई पूण्छ 
रूपमा ्ररएको फाराम 1-844-823-5479-मा 
फयाकस गर्छ सकरर।्

• रु्खामा लेखखएका औषधिीहरू प्रापत गरदे 
्थिललाई तपाईं रोजर सकरुहु्र। तपाईं 
हाम्ो पलार अथिा्छत ्योजरमा सह्ागी 
कुरपैनर फामदेसीमा जार सकरुहु्र। आफरा 
व्कलपहरूबारे अगधिक जारकारी प्रापत 
गर्छको लागग, कृपा गरी 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा मेमबर सर््छसेसहरूलाई 
समपक्छ  गरु्छहोस।् 

असपताल सेवा
• अ्तरङग रोगी से्ा
• बाहय रोगी से्ा
• प्रयोगशाला, एकस-रे, अ्य जाँचहरू

सङ्कटकालीन सेवा
• सङकटकालीर से्ा ्रेका ती प्रकरियाहरू, 
उपचारहरू ्ा से्ाहरू हुर ्जो सङकटकालीर 
अ््थिाको मूलयाङकर ्ा यसलाई न्थिर 
पार्छको लागग आ््यक रर।्

• तपाईंले सङकटकालीर से्ा प्रापत गरेपनर, 
तपाईंको न्थिनतलाई न्थिर बराइराखरको 
लागग तपाईंलाई एक अकको से्ाको खाचँो 
पर्छ सकर। आ््यकताअरुसार तपाईंको 
उपचार सङकटकालीर कक्, अ्पतालको कुर ै
इरपेसे्ट हन्पटल रूम (अ्तरङग रोगी कक्), 
्ा कुर ैअ्य ्थिारमा गरररेर। यसलाई 
अवसरा नसरर पाररएपन्छका सेवाहरू ्नर्र।

• सङकटकालीर से्ाहरूबारे अगधिक जारकारीको 
लागग, पषृठ 13 हेरु्छहोस।्

वविषेज्ञता प्ापत सेवा
नरमर लगायत अ्य गचककतसकहरूका से्ाहरू 
सामेल रर ्

• शारीररक गचककतसक - प्रनत कयालेणडर ्ष्छमा 
40 र्नजटहरूसमम सीरमत

• वया्सानयक रोगोपचार ए्म ््ाक-
गचककतसक - प्रनत कयालेणडर ्ष्छमा हरेक ्ष्छ 
20 र्नजटहरूसमम सीरमत 

• श्र्ण डकटरहरू
• धिाई
• हृरय रोगोपचार
• खुट्ाहरूको हेरचाह गरदे गचककतसक

http://www.MolinaHealthcare.com
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यदर तपाईं 21 ्ष््छ ्रा कमती उमेरको हुरुहु्र ्रे 
शारीररक, वया्सानयक ए्म ््ाक-गचककतसकहरू नरनमत 
तोककएको सीमा लागू हँुरैर, यसबाहेक, व्कासातमक 
अक्मताले रि्त मानरसहरूको काया्छलय (Office for 
People with Developmental Disabilities)-ले 
तपाईंलाई व्कासातमक अक्मताले रि्त घोवषत गरेको 
र, अथि्ा तपाईं मन्तषकमा आघात ्ा चोटले रि्त 
हुरुहु्र ्रेपनर यो सीमा लागू हँुरैर।

आवासधी् सवास्थ् सेवा सुवव्ा केनद्र (नरस्नङ्ग होम)
क्र गरररे ररस्छङग गहृ से्ामा नरमर सामेल रर:्

• गचककतसकीय नरगरारी;
• 24-घणटा ररस्छङग से्ा;
• रैन्ररको जी्रमा मद्दत;
• शारीररक थेिरेपी;
• वया्सानयक थेिरेपी;
• ् ाक्-्ाषा व्कृनत जाँच अनर अ्य से्ाहरू।

यी ररस्छङग गहृ से्ाहरू प्रापत गर्छको लागग:
• यी से्ाहरूको आरेश तपाईंका 
गचककतसकद्ारा दररु अनर्ाय्छ र, अनर

• यो से्ाहरूको लागग Molina Healthcare-
द्ारा अरुमनत प्ररार गरररु अनर्ाय्छ र।

पुनरूद्ार
Molina Healthcare-द्ारा एक कौसलपूण्छ ररस्छङग 
होममा रोटो अ्गधिको, अथि्ा पुररूद्धार (जसलाई 
“ररहयाब” पनर ्नर्र) नरनमत बसाइ ज्ता 
से्ाहरूलाई क्र गरर्र।

दीघ्नकालीन ्बसाइ:
Molina Healthcare-द्ारा 21 ्ष्छ ्ा अगधिक 
उमेरका सर्यहरूको लागग कुर ैररस्छङग होममा लामो 
समयसमम रहरे सुव्धिालाई क्र गरर्र।

दीघ्नकालीन ्बसाइको अर्न ्ो हो क्क तपाईं नरस्नङ्ग 
होममा ्बसनुहुने्छ।
रीघ्छकालीर बसाइको लागग योगय ठहर गररएपनर 
तपाईंले Molina Healthcare-को सञजालमा ्एको 
य्तो कुर ैएक ररस्छङग होमलाई रा्र सकरुहु्र 
जसले तपाईंका आ््यकताहरूलाई पूरा गर्छ सकर।
यदर तपाईं Molina Healthcare-को सञजालमा 
दह्सा र्एको कुरै ररस्छङग होममा ब्र 
चाहरुहु्र ्रे, पदहले तपाईं एक य्तो अकको 
योजरामा सरु्छपरदेर, जुर योजरा अ्तग्छत सञजालमा 
तपाईंले रोजरु्एको ररस्छङग होम सामेल र।

पात्रता भएका व्ोवदृ्हरू, पात्रता भएका व्ोवदृ्का 
पनत वा पतनधीहरू, अनर पात्रता भएका व्ोवदृ्हरूका 
गोल्ड सटार आमा्ुबवा-ले ब्रको लागग ्ेटर्स ररस्छङग 
होमलाई रोजर सकरर।्

Molina Healthcare-को सञजालमा य्तो कुर ै्ेटर्स 
होम रैर। यदर तपाईं पात्रता ्एको ्ेटरर अथिा्छत ्
्यो्दृ्ध/से्ानर्तृत, पात्रता ्एको ्यो्दृ्ध/से्ानर्तृतको 
पनत ्ा पतरी ्ा कुर ैपात्रता ्एको ्यो्दृ्ध/
से्ानर्तृतको गोलड ्टार आमा-बु्ा हुरहुु्र अनर 
कुर ै्ेटर्स होममा ब्र चाहरहुु्र ्रे, हामी तयहाँ 
तपाईंलाई ्रा्छ गरदे वय््थिा रमलाउरमा सहायता 
गरदेरौं। तपाईं एक अकको Medicaid प्रबन्धित हेरचाह 
््ा््थय से्ा योजरामा सरु्छपरदेर जसको सञजालमा 
्ेटर्स होम सामेल र।

दीघ्नकालीन नरस्नङ्ग होम सेवाको लागग तपाईंको 
Medicaid पात्रताको नन्ा्नरण
रीघ्छकालीर ररस्छङग होम से्ाहरूको लागग Medicaid 
अनर/अथि्ा Molina Healthcare-द्ारा ्ुकतारी 
गररएको चाहरुहु्र ्रे तपाईंले ्थिारीय सामानजक 
से्ा व््ाग [Social Services (LDSS)]-
लाई आ्ेरर गरु्छपरदेर। रीघ्छकालीर ररस्छङग होम 
से्ाहरूको लागग तपाईंको पात्रता नरधिा्छररत गर्छ 
LDSS-ले तपाईंका आमरारी र समपनततहरूको समीक्ा 
गरदेर। तपाईंको रीघ्छकालीर ररस्छङग होम से्ाको 
लागग तपाईंले कुर ैखच्छ उठाउरु परेकोमा LDSS-ले 
तपाईंलाई यसबारे जराउरेर।

प्शनहरू
यी सुव्धिाहरूबारे तपाईंरसत प्र्रहरू रर ््रे, हाम्ो 
सर्य से्ा व््ागलाई 1-800-223-7242, (टीटी्ाई: 
711)-मा फोर गरु्छहोस।्

अनतररकत संसा्नहरू 
यदर तपाईं रीघ्छकालीर ररस्छङग होम से्ा, ररस्छङग 
होमको चरुाउ, ्ा तपाईंको आगथि्छक न्थिनतमागथि 
यसको प्र्ा्लाई रलएर गचन्तत हुरहुु्र ्रे, तपाईंलाई 
सहायता 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 अनतररकत संसाधिरहरू पनर रर।्
• ् ्त्त्र उप्ोकता ्कालत सञजाल 
[Independent Consumer Advocacy 
Network (ICAN)]-ले नरःशुलक सहायता 
उपलबधि गराउँर जसलाई गोपरीय राखख्र। 
1-844-614-8800-मा फोर गरु्छहोस ््ा 
www.icannys.org हेरु्छहोस।्

http://www.icannys.org
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तपाईं्का ला्हरू एवम ्योजना प्रक्क्याहरू

• पाको हँुरै गइरहेकाहरू नरनमत ्यूयोक्छ  ्टेट 
अकफस
- ््ा््थय बीमा जारकारी, परामश्छ 
ए्म ्सहायता [Health Insurance 
Information, Counseling and 
Assistance (HIICAP)]-ले ््ा््थय 
बीमासमब्धिी प्र्रहरूको समब्धिमा 
नरःशुलक परामश्छ अनर रसफाररस 
उपलबधि गराउँर। 1-800-701-0501-मा 
फोर गरु्छहोस।्

- NY CONNECTS रीघ्छकालीर 
से्ा ए्म ्समथि्छरको एक रलङक हो। 
1-800-342-9871-मा फोर गरु्छहोस ्
्ा www.nyconnects.ny.gov हेरु्छहोस।्

• ररस्छङग होम अगधिकार पत्र [Nursing 
Home Bill of Rights (NHBOR)]-ले एक 
ररस्छङग होम नर्ासीको रूपमा तपाईंका 
अगधिकार ए्म ्नजममे्ारीहरूको वयाखया 
गर्छ। NHBOR-बारे अगधिक जा्रको लागग 
www.health.ny.gov/facilities/nursing/rights/
हेरु्छहोस।्

व्वहारसम्बन्धी सवास्थ् सेवा
वय्हारसमब्धिी ््ा््थय से्ा अ्तग्छत माररसक 
््ा््थय अनर पराथि्छको ररुूपयोग (रकसी अनर लागू 
पराथि्छ)-को उपचार ए्म ्ररहयाबबरलटेशर अथिा्छत ्
पुररूद्धार से्ाहरू सामेल रर।् हाम्ा सब ैसर्यहरूले 
माररसक ््ा््थय, ्ा रकसी अथि्ा लागू पराथि्छको 
ररुूपयोग ज्ता सम्याहरूमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 से्ाहरू 
प्रापत गर्छ सकरर।् यी से्ाहरूमा सामेल रर:्

मानरसक सवास्थ् सेवा
• सघर मरो्जै्ञानरक ररहयाब उपचार
• दररमा गरररे उपचार
• दररको उपचार जारी राखरको लागग नकलनरक
• अ्तरङग ए्म ्बाहय रोगी माररसक 
््ा््थय उपचार

• आंरशक रूपमा अ्पतालमा से्ा
• यदर तपाईं सामुरानयक गहृ ्ा परर्ार-
आधिाररत उपचाराधिीर हुरुहु्र ्रे, ररहयाब 
अथिा्छत ्पुररूद्धार से्ाहरू

• दररको उपचार जारी राखरु
• नरजीकृत ््ा््थय ला् उ्मुखी से्ाहरू
• ् ्ीकारातमक सामुरानयक उपचार से्ाहरू
• वयनकतगत ए्म ्सामूदहक परामश्छ
• सङकटको समयमा ह्तक्ेपकारी से्ाहरू

लागू पदार्नको दरुूप्ोग ववकारसम्बन्धी सेवाहरू
• अ्तरङग ए्म ्बाहय रोगीहरूको पराथि्छको 
ररुूपयोग व्कार (रकसी र लागू पराथि्छ)-को 
उपचार

• अ्तरङग रोगी नरनमत लत रोडाउरे से्ाहरू
• अवपओड अथिा्छत ्अफीमसमब्धिी, मेथिाडोर 
रेखरेख उपचार लगायत

• आ्ासीय लाग ूपराथि्छ ररुूपयोग व्कार उपचार
• बाहय रोगीहरूको लागग रकसी र लाग ूपराथि्छको 
उपचार से्ाहरू, लत रोडाउरे से्ाहरू 

रििुहरूको पररवारको उपचार एवम ्
समर्ननकारी सेवाहरू
तपाईंले आफरो ्टेट मेडडकेड काड्छ (State Medicaid 
Card) माफ्छ त अगा् ैसमार से्ाहरू प्रापत गरररहरु 
्एको हुरसकर। तल दरइएका ताररखहरूरेखख से्ा 
प्रापत गर्छको लागग आफरो Molina Healthcare 
ला्ाथिनी काड्छ-को उपयोग गरु्छहोस।्

01 जनवरी, 2019
01 जर्री, 2019-मा रशशुहरू ए्म ्परर्ारको लागग 
उपचार ए्म ्समथि्छरकारी से्ाहरू प्रापत गर्छ आफरो 
Molina Healthcare ला्ाथिनी काड्छ-को उपयोग 
गरु्छहोस।् यी से्ाहरूमा सामेल रर:्

• लाइसे्स प्रापत अ्य गचककतसक [Other 
Licensed Practitioner (OLP)]। यो से्ाले 
तपाईंलाई तपाईंको स्ा्छगधिक सुव्धिालाई 
धयारमा राखरै वयनकतगत, सामदूहक, अथि्ा 
पारर्ाररक गचककतसा-उपचार उपलबधि गराउँर।

• मरो-सामानजक परु्ा्छस [Psychosocial 
Rehabilitation (PSR)]। यो से्ाले तपाईंको 
समरुायमा तपाईंलाई सहायता गर्छको लागग 
कौसलहरू परुः रसकरमा तपाईंलाई मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

। यो से्ालाई “कौसल नरमा्छण” 
्नर्र।

• सामुरानयक मरो-गचककतसासमब्धिी 
समथि्छरकारी ए्म ्उपचार से्ा [Community 
Psychiatric Supports and Treatment 
(CPST)]। यो से्ाले तपाईंलाई घरमै बसेर 
आफरा परर्ार, साथिीहरू तथिा अ्यहरूरसत 
असल ढङगमा सर-समपक्छ  गर्छमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

। यो से्ालाई “घरर्त्र ैगहर से्ा”, 
“सङकट नर्ारण प्रब्धिर ए्म ्तारलम”, 
अथि्ा “घरर्त्र ैसमथि्छरकारी से्ा ए्म ्
सहायता” ्नर््थयो।

http://www.nyconnects.ny.gov
http://www.health.ny.gov/facilities/nursing/rights/
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• यदर तपाईंको उमेर 21 ्ष््छ ्रा कमती र 
अनर तपाईंलाई संघीय सामानजक सुरक्ा 
अक्मता बबमाको रजा्छ प्रापत र अथि्ा 
तपाईंलाई ्यूयोक्छ  राजयद्ारा सामानजक 
सुरक्ा बबमारसत समबद्ध बताइएको र ्रे, 
रशशुहरूको परर्ारको उपचार ए्म ्यी 
समथि्छरकारी से्ाहरूको लागग आफरो ्टेट 
मेडडकेड काड्छ (State Medicaid Card)-को 
उपयोग गरु्छहोस।्

कभर गररएका अन् सेवाहरू
• दटकाउ गचककतसकीय उपकरण (DME)/श्र्ण 
य्त्रहरू/कृबत्रम अङग /अथिकोदटकस

• अरालतद्ारा आरेश दरइएका से्ाहरू
• मारमला प्रब्धिर
• सामानजक समथि्छरकारी से्ाहरू प्रापत गर्छको 
लागग सहायता

• FQHC 
• परर्ार नरयोजर से्ाहरू 
• खुट्ाहरूको हेरचाह गरदे गचककतसक

Molina Healthcare अरवा  तपाईंको 
Medicaid का्ड्न माफ्न त तपाईंले प्ापत गन्न 
सकनुहुने सुवव्ाहरू
कनतपय से्ाहरूको मारमलामा, तपाईंले तयो ्थिार 
रोजर सकरहुु्र जहाँबाट तपाईं उपचार प्रापत गर्छ 
चाहरहुु्र। तपाईंले यी से्ाहरू आफरो Molina 
Healthcare सर्यता काड्छको उपयोगद्ारा प्रापत 
गर्छ सकरहुु्र। तपाईं ती से्ा-प्ररायकहरूकोमा पनर 
जार सकरहुु्र जसले तपाईंको Medicaid सवु्धिा 
काड्छलाई ््ीकार गर्छर।् यी से्ाहरू प्रापत गर्छको लागग 
तपाईंले आफरा PCP-बाट रेफरल रलरे आ््यकता 
रैर। तपाईंरसत प्र्रहरू रर ््रे 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा हामीलाई फोर गरु्छहोस।्

पररवार नन्ोजन 
तपाईं परर्ार नरयोजर से्ाहरू उपलबधि गराउरे 
अनर Medicaid ््ीकार गरदे कुरपैनर डकटरकोमा 
्ा नकलनरकमा जार सकरुहु्र। तपाईं हाम्ा परर्ार 
नरयोजर से्ा-प्ररायकहरूमधये कुर ैएक प्ररायकसमक् 
जार सकरुहु्र। कुरपैनर न्थिनतमा, तपाईंलाई आफरा 
PCP-बाट रेफरल रलरे आ््यकता परदेरैर।

तपाईंले ज्म नरय्त्रण औषधिीहरू, ग््छनररोधिक 
उपकरणहरू (आईयूडी अनर डायाफ्ाम) प्रापत गर्छ 
सकरुहु्र जसको लागग डकटरको रु्खा हुरु 
आ््यक र, अनर यसबाहेक, आपातकालीर ग््छ 
नररोधिक, ब्धयाकरण, ग्ा्छ््थिा जाँच, प्रस्-पू््छ 
हेरचाह, अनर ग््छपात ज्ता से्ाहरू पनर उपलबधि 
रर।् तपाईंले एचआई्ी अनर यौर सञचाररत रोग 
(एसटीआई)-को जाँच ए्म ्उपचार तथिा तपाईंका जाँच 
पररणामरसत समबद्ध सुझाउ-परामश्छ प्रापत गर्छको लागग 
परर्ार नरयोजर से्ा-प्ररायकलाई ्ेटर सकरुहु्र।

परर्ार नरयोजररसत समबद्ध र्नजटहरूमा कया्सर 
अनर अ्य समबद्ध अ््थिाहरूको जाँच पनर सामेल र।

एचआईभधी र एसटीआई जाँच
तपाईंले यो से्ा कुरपैनर समयमा आफरा PCP 
अथि्ा Molina Healthcare-का डकटरहरूबाट प्रापत 
गर्छ सकरुहु्र। तपाईंले यो से्ा आफरो परर्ार 
नरयोजर र्नजटको एक दह्साको रूपमा पाइरहरु 
्एको र ्रे, तपाईं परर्ार नरयोजर से्ाहरू 
उपलबधि गराउरे तथिा Medicaid ््ीकार गरदे कुरपैनर 
डकटर ्ा नकलनरकमा जार सकरुहु्र। तपाईंले 
यो से्ा परर्ार नरयोजर र्नजटको एक दह्साको 
रूपमा पाइरहरु ्एको र ्रे, तपाईंलाई रेफरलको 
आ््यकता परदेरैर।

हरेक वयनकतले उरीहरूको डकटररसत एचआई्ी 
जाँचको बारेमा कुरा गरु्छपर्छ। तपाईंको राउँ रता्छ 
र्एको ्थिारबाट नरःशुलक एचआई्ी जाँच ्ा जाँच 
प्रापत गर्छको लागग, 1-800-541-AIDS (अङरेिजी) ्ा 
1-800-233-SIDA (्पेनरश)-मा फोर गरु्छहोस।्

क्ष् रोगको ननदान एवम ्उपचार
रोगनररार अनर/अथि्ा उपचारको लागग तपाईं आफरा 
PCP अथि्ा काउ्टी जर-््ा््थय एजे्सीसमक् 
जार सकरुहु्र। काउ्टी जर-््ा््थय एजे्सीसमक् 
जारको लागग तपाईंलाई रेफरलको आ््यकता परदैर।

केवल तपाईंको MEDICAID का्ड्न उप्ोग गदा्न हुने 
लाभहरू
य्ता केही से्ाहरू रर ्जो Molina Healthcare-ले  
उपलबधि गराउरैर। तपाईंले आफरो Medicaid 
सुव्धिा काड्छको उपयोग गरेर यी से्ाहरू Medicaid 
््ीकारदे से्ा-प्ररायकबाट रलर सकरुहु्र।
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्ाता्ात
आपातकालीर अनर/अथि्ा गैर-आपातकालीर 
गचककतसकीय परर्हर से्ा नरयरमत Medicaid-
द्ारा क्र गरररेर। गैर-आपातकालीर परर्हर से्ा 
प्रापत गर्छको लागग, तपाईं ्ा तपाईंका से्ा-प्ररायकले 
मेडडकल आ्सररङग सर््छसेस [Medical Answering 
Services (MAS)]-लाई तल दरएका रमबरमा 
फोर गरु्छपर्छ ः

• ओरो्डगा काउ्टीमा ब्रे सर्यहरूका 
लागग 1-855-852-3287-मा मेडडकल 
आ्सररङग सर््छसमा 

• कोट्छलयाणड काउ्टीमा ब्रे सर्यहरूका 
लागग 1-855-733-9397-मा मेडडकल 
आ्सररङग सर््छसमा

• टमपकक्स काउ्टीमा ब्रे सर्यहरूका 
लागग 1-866-753-4543-मा मेडडकल 
आ्सररङग सर््छसमा

सम्् ्एमा, तपाईं ्ा तपाईंको से्ा-प्ररायकले 
गचककतसकीय एपोए्टमे्टको कमतीमा 3 दरर अनघ 
मेडडकल आ्सररङग सर््छस (MAS)-लाई फोर गरु्छपर्छ 
र तपाईंको Medicaid पदहचार रमबर (उराहरणका 
लागग, AB12345C), एपोए्टमे्टको रमनत र समय, 
तपाईं जारे ठाउँको ठेगारा, र तपाईंले ्ेटरे डकटरको 
राउँ बताउरुपर्छ। गैर-आपातकालीर गचककतसकीय 
परर्हर से्ामा सामेल हु्रर:् वयनकतगत ्ाहर, 
बस, टयाकसी, एमबुलेटी र सा््छजनरक परर्हर-से्ा।

यदर तपाईंलाई कुर ैआपातन्थिनत र र एमबुले्स 
चादह्र ्रे, तपाईंले 911-मा फोर गरु्छपर्छ।

ववकासातमक अक्षमता
• रीघ्छकालीर उपचार
• दररमा गरररे उपचार
• आ्ाससमब्धिी से्ाहरू
• Medicaid से्ा सम््य (MSC) काय्छरिम
• गहृ र समुराय आधिाररत से्ामा रूट 
काय्छरिम अ्तग्छत प्रापत से्ाहरू

• गचककतसा मोडले (घरमा हेरचाह) रूट से्ाहरू

कभर नगररएका सेवाहरू:
यी से्ाहरू Molina Healthcare वा Medicaid-मा 
उपलबधि ्ैछनन।् यदर तपाईंले यीमधये कुरपैनर से्ाहरू 
प्रापत गरु्छहु्र ्रे, तपाईंले बबल ्ुकतारी गरु्छपरदे 
हुर सकरर।

• यदर गचककतसकीय आ््यकता रैर ्रे 
का्मेदटक सज्छरी अथिा्छत ्शलय-गचककतसा

• वयनकतगत र सुव्धिाजरक ््तुहरू
• बाँझोपरको उपचार
• Molina Healthcare-को ्ाग र्एको 
प्रराताबाट प्रापत हुरे से्ाहरू, तयो य्तो 
से्ा-प्ररायक हुरुपर्छ जसलाई यस पुन्तका 
्ा Molina Healthcare-मा ्ण्छर गररएको 
रेखाइएको होस ््ा तपाईंको PCP ले 
तपाईंलाई तयो से्ा-प्ररायकरसत पठाउरे 
अरुमनत दरएको होस ्

• तपाईंलाई पदहले रै रेफरल (अरमुोरर) चादहरे 
से्ाहरू जसलाई तपाईंले प्रापत गरु््छ एर

तपाईंले आफरो PCP ले अरमुोरर रगरेको कुरपैनर 
से्ाको लागग ्ुकतारी गरु्छपरदेर। ्ा, यदर तपाईंले 
कुर ैसे्ा प्रापत गरु्छअनघ "नरजी ्ुकतारी गरदे" ्ा 
"््यम ््ुकतारी गरदे" रोगी हुर सहमत हुरुहु्र ्रे 
तपाईंले से्ाको लागग ्ुकतारी गरु्छपर्छ। यसमा नरमर 
कुराहरू सामेल रर:्

• क्र रगररएका से्ाहरू (मागथि सूचीबद्ध 
गररएका),

• अरगधिकृत से्ाहरू,
• Molina Healthcare-को दह्सा र्एका 
से्ा प्ररायकहरूद्ारा प्ररार गररएका से्ाहरू

्हद तपाईंले ब्बल प्ापत गनु्नभ्ो भने
यदर तपाईंले नतरु्छ पर्छ ््रे रलागेको उपचार ्ा 
से्ाको लागग बबल प्रापत गरु््छ यो ्रे, तयसलाई 
उपेक्ा रगरु्छहोस।् Molina Healthcare-लाई अदहले रै 
1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।् 
Molina Healthcare-ले तपाईंले बबल प्रापत गरु्छ 
्एको कारण बुझरमा मद्दत गर्छ सकरर।् यदर तपाईं 
्ुकतारीको लागग नजममे्ार हुरुहु्र ्रे, Molina 
Healthcare-ले प्ररायकरसत समपक्छ  गरेर सम्या 
समाधिार गर्छमा तपाईंको मद्दत गरदेर।

यदर तपाईंलाई Medicaid ्ा Molina Healthcare-
ले क्र गरु्छपरदे से्ाको लागग ्ुकतारी गरु्छपर्छ ्रेर 
्नरएको र ््रे तपाईंलाई लागर ्रे तपाईंरसत 
उगचत सुरु्ाइको लागग अरुरोधि गरदे अगधिकार र। यस 
पुन्तकाको पनरललो ्ागमा नरषपक् सुरु्ाइसमब्धिी 
खणड हेरु्छहोस।्

्हद तपाईंरसत कुनै प्शन ्छन ्भने, मेम्बर 
सरभ्नसेसलाई 1-800-223-7242 (टीटीवाई: 711)-मा 
फोन गनु्नहोस।्
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सेवाको लागग अनुमनत
पूव्न अनुमनत:
य्ता केही उपचार र से्ाहरू रर ्जसलाई लागग 
तपाईंले प्रापत गरु्छ अनघ ्ा प्रापत गर्छ जारी राखर 
सक्म हुरु अनघ ््ीकृनत रलरु आ््यक र। यसलाई 
पूव्न अनुमनत भननन्छ। तपाईं ्ा तपाईंले व्््ास 
राखरे कसलेै यसको लागग अरुरोधि गर्छ सकर। तपाईंले 
प्रापत गरु्छ अनघ नरमर उपचार र से्ाहरू ््ीकृत 
्एको हुरुपर्छ।

PCP ्ा व्शषेज्ञहरूले 1-877-872-4716-मा प्ररायक 
सहायता लाइरलाई फोर गरु्छपर्छ :

• अ्पतालहरू र फैरसरलटीज अथिा्छत ्
सुव्धिाके्द्हरू (यसमा माततृ्, NICU, 
कौसलयुकत ररसिंङग, हन्पस अथिा्छत ्
मरणास्र रोगीहरूको अ्पताल, प्रस् 
के्द्हरू, पुर्ा्छस सुव्धिाहरू; अ्तरङग रोगी 
माररसक ््ा््थय र/्ा रासायनरक नर््छरता 
से्ाहरू सामेल रर;्)-को लागग सब ैअ्तरङग 
रोगीहरूको ्रा्छ

• घरेलु इ्फयुजर से्ाहरू र घरमा गरररे 
शारीररक उपचारसदहत घरेलु हेरचाह

• नरजी डयूटी ररस्छङग
• वयनकतगत हेरचाह से्ाहरू, उप्ोकता 
नररदेरशत वयनकतगत सहायता र ्य्क दर्ा 
हेरचाहसदहत रीघ्छकारलक समथि्छरकारी से्ाहरू

• गैर-सह्ागी प्ररायकहरूको से्ा
• नरद्ासमब्धिी अधययरहरू
• जेरेदटक (जररसमब्धिी) जाँच
• CPAP/BIPAP/अकसीजर/TENS एकाइहरू
• $500 ््रा बढी मूलयका दटकाउ 
गचककतसकीय उपकरण

• डकटरको अकफस अथिा्छत ्नकलनरकमा 
रगररएको सज्छरी

• व्रशषट रेडडयोलोजी प्रकरियाहरू (एमआरआई, 
चयनरत CT ्कयारहरू र परमाणु 
औषधिीसमब्धिी अधययरहरू)

उपचार ्ा से्ाको अरमुोररको लागग अररुोधि गरु्छलाई 
सेवा नननमत अनुमनतको लागग अनुरो् भननन्छ। यी 
उपचारहरू ्ा से्ाहरूको लागग अरुमोरर प्रापत गर्छको 
लागग नरमर कुरो गरु्छ आ््यक र: 
तपाईं ्ा तपाईंका डकटरले हाम्ो मेमबर सर््छसेसको 
टोल-फ्ी रमबर 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा  
फोर गरु्छपर्छ ्ा तपाईंको रलखखत अरुरोधि यस 
ठेगारामा पठाउरुपर्छ :

Molina Healthcare of New York, Inc.
5232 Witz Drive
North Syracuse, NY 13212

यदर तपाईंले अदहले यी से्ाहरूमधये एउटा से्ा प्रापत 
गरदै हुरुहु्र, तर से्ाहरूलाई जारी राखरे ्ा धेिरै 
हेरचाह आ््यक र ्रे तपाईंलाई पू््छ अरुमनत प्रापत 
गर्छ आ््यक र। यसलाई समवतती समधीक्षा भननन्छ।
हामधीले तपाईंको सेवा नननमत अनुमनत हदने अनुरो् 
प्ापत गरेपन्छ के हुन्छः
््ा््थय योजरामा ्एका समीक्ा टोलीले हामीले 
तपाईंलाई ्चर दरएका गरेका से्ाहरू 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 कुरोलाई 
सनुरन्चत गरदेरर।् तपाईंले अररुोधि गरेको से्ा 
तपाईंको ््ा््थय योजराले क्र गर्छ ्ा गरदैर, सो 
हामी जाँचरेरौं। डकटरहरू र रस्छहरू समीक्ा टोलीमा 
हु्रर।् तपाईंले आफरो लागग अररुोधि गरु््छ एको उपचार 
्ा से्ा गचककतसकीय रूपमा आ््यक र र तपाईंको 
लागग उगचत र ््रे नर्चय गरदे नतरीहरूको काम हो। 
उरीहरूले गचककतसकीय दृनषटले ््ीकाय्छ मारकहरूअरसुार 
तपाईंको उपचार योजरालाई जाँच गरेर यो काय्छ गर्छर।्

हामीले से्ा नरनमत अरुमनतको लागग गररएको 
अरुरोधिलाई अ््ीकार गर्छ सकरौं अथि्ा अरुरोधि 
गरेको््रा कम रकमको लागग से्ा नरनमत अरुमनत 
दररे अरुरोधिलाई ््ीकार गरदे नरण्छय रलर सकरौं। यी 
नरण्छयहरू योगयता प्रापत ््ा््थय से्ा पेसा्ालद्ारा 
गरररेर। यदर अरुरोधि गररएको से्ा गचककतसकीय 
रूपमा आ््यक रैर ््रे नरण्छय हामीले गर ्यौं ्रे, 
यो नरण्छय गचककतसकीय सहकमनी समीक्कद्ारा नरण्छय 
गरररेर, जसमा डकटर ्ा ््ा््थय से्ा पेसा्ाल 
हुर सकर जसले तपाईंले अरुरोधि गरेको से्ा प्ररार 
गर्छर। तपाईंले व्शषे गचककतसकीय मारकहरू अरुरोधि 
गर्छ सकरुहुरेर, जसलाई नकलननकल समधीक्षा मापदण्ड 
्नर्र, हामी गचककतसकीय आ््यकताको बारेमा 
नरण्छयहरू रलरे गर्छरौं।

हामीले तपाईंको अरुरोधिपनर यसलाई मानक ्ा 
फासट ट््ाक प्रकरिया अ्तग्छत समीक्ा गरदेरौं। यदर 
व्लमब ्एमा तपाईंको ््ा््थयलाई गम्ीर असर 
पार्छर ््रे लागेमा तपाईं ्ा तपाईंको डकटरले फा्ट 
ट्याक समीक्ाको लागग अरुरोधि गर्छसकरु हुरेर। 
यदर तपाईंको फा्ट ट्याक समीक्ाको लागग अररुोधि 
अ््ीकार ्एमा, हामी तपाईंलाई ््रेरौँ र तपाईंको 
मारमलाको मारक प्रकरिया अ्तग्छत समीक्ा गराइरेर। 
हामी तपाईंको फा्ट ट्याक समीक्ा गरदेरौं, यदर: 
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तपाईं्का ला्हरू एवम ्योजना प्रक्क्याहरू

• व्लमबले तपाईंको ््ा््थय, जी्र ्ा काय्छ गरदे 
क्मतामा गम्ीर खतरा परदे ्एमा;

• समीक्ा नरटो हुरुपर्छ ््रे तपाईंका प्ररायकको 
्राइ र ्रे;

• तपाईंले अदहले पाउँरै गरु््छ एको से्ा््रा अगधिक 
से्ाको लागग अरुरोधि गरु््छ यो ्रे।

सब ैमारमलामा, हामीले तपाईंको अररुोधिलाई नरटै् 
तपाईंको गचककतसा न्थिनतको आ््यकताअरुसार समीक्ा 
गरदेरौं तर तल उललेख गररएको््रा पनर होइर। 

तपाईंको अरुरोधि अरुमोदरत ्ा अ््ीकृत ्एमा 
हामी तपाईंलाई र तपाईंको प्ररायक, रु् लैाई फोरद्ारा 
र रलखखत रूपमा ््रेरौं। हामी तपाईंलाई नरण्छयको 
कारण पनर जराउरेरौं। यदर तपाईं हाम्ो नरण्छयरसत 
सहमत हुरहुु्र ्रे हामी अवपलहरू ्ा उगचत 
सुरु्ाइहरूको लागग तपाईंरसत के व्कलपहरू रर ्
््रे कुरा बुझाउरेरौं। (यस पुन्तकाको पनरललो 
्ागमा योजरासमब्धिी अवपलहरू र नरषपक् 
सुरु्ाइसमब्धिी खणडहरू पनर हेरु्छहोस)्।

पूव्न-अनुमनत नननमत अनुरो्हरूको लागग सम्-
सधीमाहरू:

• मानक समधीक्षा: हामी हामीलाई आ््यक 
सब ैजारकारीहरू उपलबधि र ्रे, तपाईंले 
अरुरोधि गरेको 3 काय्छ दर्सर्त्रमा नरण्छय 
रलरेरौं, तर तपाईंको अरुरोधि प्रापत ्एको 
14 दरर र्त्रमा तपाईंले आफरो अरुरोधिबारे 
हामीबाट अ््य ैसु्र पाउर ुहुरेर। यदर 
हामीलाई अगधिक जारकारी चादहएमा हामी 
तपाईंलाई 14 औ ंदररसमममा जराउरेरौं।

• फासट ट््ाक समधीक्षा: हामी नरण्छय रलरेरौं 
र तपाईंले हामीबाट 72 घणटार्त्रमा सु् र 
सकरुहुरेर। यदर तपाईंलाई अगधिक जारकारी 
चादह्र ्रे हामी तपाईंलाई 72 घणटा 
र्त्रमा जराउरेरौं ।

समवतती समधीक्षा नननमत अनुरो्हरूको लागग सम्-
सधीमाहरू:

• मानक समधीक्षा: जब हामीरसत हामीलाई 
चादहएका सब ैआ््यक जारकारी प्रापत 
हु्रर,् हामी तपाईंको अरुरोधिको बारेमा 
1 काय्छ दररर्त्रमा नरण्छय रलरेरौं, तर 
तपाईंको अररुोधि प्रापत ्एको 14 दररर्त्र 
अ््य र ैतपाईंले हामीबाट सु् र पाउर ुहुरेर। 
यदर हामीलाई अगधिक जारकारी चादहएमा 
हामी तपाईंलाई 14औ ंदररर्त्र जराउरेरौं।

• फासट ट््ाक समधीक्षा: जब हामीरसत 
हामीलाई चादहएका सबै आ््यक जारकारी 
प्रापत हु्रर ्तब हामी 1 काय्छ दर्सर्त्रमा 
नरण्छय रलरेरौं। हामीले तपाईंको अरुरोधि 
प्रापत गरेको 72 घणटार्त्र तपाईंले हामीबाट 
सु् र सकर ुहुरेर। यदर हामीलाई अगधिक 
जारकारी चादहएमा हामी तपाईंलाई 1 काय्छ 
दर्सर्त्रमा जराउरेरौं। 

अन् अनुरो्हरूका लागग वविषे सम्-सधीमाहरू:
• तपाईं अ्पतालमा हुरुहु्र ्ा ्ख्छरै अ्पताल 

रोडर ु्एको र ्रे, र तपाईंले गहृ ््ा््थय 
से्ाको लागग सोधरु्एमा, हामी तपाईंको 
अरुरोधिको 72 घणटार्त्रमा नरण्छय रलरेरौं।

• यदर तपाईंले अ्तरङग रोगीको रूपमा लागू पराथि्छ 
ररुूपयोग व्कार नरनमत उपचार प्रापत गरदै हुरुहु्र 
्रे, र तपाईंले डड्चाज्छ हुरु््रा कमतीमा 24 
घणटा अनघ बढी से्ाहरूको लागग अररुोधि गरु्छहु्र 
्रे, हामी तपाईंको अरुरोधिको 24 घणटार्त्र 
नरण्छय रलरेरौं।

• यदर तपाईं माररसक ््ा््थय ्ा लागू पराथि्छ 
ररुूपयोग व्कार उपचारको लागग अररुोधि गरदै 
हुरुहु्र र तयो अरालतमा उपन्थिनतरसत समबद्ध 
हुर सकर ्रे, हामी तपाईंले अरुरोधि गरेको 
72 घणटार्त्र नरण्छय रलरेरौं।

• यदर तपाईं आउटपेसे्ट पे्रन्रिपसर औषधिीको 
लागग अरुरोधि गरदै हुरुहु्र ्रे हामी तपाईंले 
अरुरोधि गरेको 24 घणटार्त्र नरण्छय रलरेरौं। 

• ्टेप थेिरेपी प्रोटोकलको अथि्छ हामीले तपाईंलाई 
अररुोधि गररएको औषधिीलाई ््ीकृनत दररु् ्रा 
पदहले तपाईंलाई अकको औषधिी दररु आ््यक र। 
यदर तपाईं ्टेप थेिरेपी प्रोटोकलको ओ्रराइड गरदे 
अरमुोररको लागग अररुोधि गरु्छहु्र ्रे, हामीले 
आउटपेसे्ट पे्रन्रिपसर औषधिीको लागग 24 घणटामा 
नरण्छय रलरेरौं। अ्य औषधिीको लागग, हामी 
तपाईंको अररुोधिको 14 दररर्त्र नरण्छय रलरेरौं।

यदर तपाईंको से्ा नरनमत अरुरोधिको बारेमा मारक 
्ा फा्ट ट्याक नरण्छय गर्छ हामीलाई थिप जारकारी 
आ््यक र ्रे हामीले:

• तपाईंलाई लेखरेरौं र के जारकारी आ््यक 
र, सो बताउरेरौं। यदर तपाईंको अरुरोधि 
फा्ट ट्याक समीक्ामा र ्रे, हामी 
तपाईंलाई तुरु्तै फोर गरदेरौं र पनर रलखखत 
सूचरा पठाउरेरौं।
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• यो अबेर तपाईंकै दहतको लागग ककर हो, सो 
बताउरेरौं।

• हामीले अगधिक जारकारीको लागग माग गरेका 
दररबाट 14 दररर्त्र रै नरण्छय रलरेरौं।

तपाईं, तपाईंको से्ा-प्ररायक, ्ा तपाईंले ्रोसा राखरे 
वयनकतले हामीलाई नरण्छय गर्छ बढी समय रलरे अररुोधि 
गर्छ सकर। यो हुरसकर ककरकक तपाईंरसत तपाईंका 
मारमलाको नरण्छयमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 थिप जारकारी र। 
यो कुरो 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर 
गरेर ्ा तलको ठेगारामा लेखेर गर्छ सकक्र: 

Molina Healthcare of New York, Inc. 
5232 Witz Drive
North Syracuse, NY 13212

यदर तपाईं आफरो अरुरोधिको समीक्ा गर्छ अगधिक 
समय रलरे हाम्ो नरण्छयमा सहमत हुरुहु्र ्रे तपाईं 
्ा तपाईंको प्रनतनरगधिले योजराको लागग गुरासो रता्छ 
गर्छ सकरुहुरेर। तपाईं ्ा तपाईंले व्््ास गरदे कसलेै 
पनर 1-800-206-8125-मा फोर गरेर ्यूयोक्छ  राजय 
््ा््थय व््ाग (New York State Department 
of Health)-रसत समीक्ा समयको बारेमा गुरासो रता्छ 
गर्छ सकरुहु्र।

हामी समीक्ा गरदे हाम्ो समया्गधि समापत 
हुरे ताररखसमममा यसबारे तपाईंलाई सूगचत 
गरदेरौं। यदर केही कारणले तपाईंले तयस रमनतसमममा 
खबर पाउरु्एर ्रे, तयो हामीले तपाईंको से्ा 
अरुमनत नरनमत गररएको अरुरोधिलाई अ््ीकृत 
गरेको बराबर हो। यदर हामीले ्टेप थेिरेपी प्रोटोकलको 
ओ्रराइड गरदे तपाईंको अरुरोधिको समयमा ज्ाफ 
दरएरौं ्रे, तपाईंको अरुरोधि अरुमोदरत हुरेर। 

यदर तपाईंले से्ा नरनमत अरुमनतको लागग तपाईंको 
अरुरोधिलाई अ््ीकार गरदे हाम्ो नरण्छय गलत र 
््रे सोचरु्एको र ्रे, तपाईंरसत हामी व्रुद्ध 
योजरासमब्धिी अवपल रता्छ गरदे अगधिकार र। यो 
पुन्तकाको पनरललो खणडमा योजरासमब्धिी अवपल 
खणड हेरु्छहोस।्

तपाईंको हेरचाहको ्बारेमा अन् ननण््न हरू:
कदहलेकादहँ हामी तपाईंलाई अझै हेरचाह चादह्र कक 
्रेर तपाईंले प्रापत गरदै गरेको हेरचाहको सम्तनी 
समीक्ा गरदेरौं। हामी तपाईंले पदहले र ै प्रापत गरेका 
अ्य उपचार र से्ाहरूको पनर समीक्ा गर्छ सकररौं। 

यसलाई पूव्नप्भावधी समधीक्षा भननन्छ। हामीले यो नरण्छय 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 ्रे यसबारे हामी तपाईंलाई ््रेरौं।

तपाईंको हेरचाहको ्बारेमा अन् ननण््न हरूको लागग 
सम्-सधीमाहरू:

• धेिरै जसो मारमलामा, यदर हामीले 
पदहले रै अरुमोदरत गरेका र तपाईंले 
अदहले प्रापत गरदै गरेका से्ाहरूलाई घटाउरे, 
नरलमबर गरदे ्ा रोकरे नरण्छय रलयौं ्रे, 
हामीले से्ा परर्त्छर गर््छ ्रा कमतीमा 
10 दरर अनघ रै तपाईंलाई जराउरुपर्छ।

• हामीले गहृ ््ा््थय से्ा, वयनकतगत 
हेरचाह, CDPAS, ्य्क दर्ा ््ा््थय 
से्ा, र ्थिायी ररस्छङग होम हेरचाह ज्ता 
रीघ्छकारलक से्ाहरू र सहयोगहरूको बारेमा 
कुर ैनरण्छय गरु््छ ्रा कमतीमा 10 दरर अनघ 
तपाईंलाई ््रुपर्छर।

• यदर हामीले यस््रा पदहले गरेको हेरचाहको 
जाँच गरदैरौं ्रे, हामीले पुररा्लोकर 
समीक्ाको लागग आ््यक सब ैजारकारी 
प्रापत गरेको 30 दरर र्त्र ्ुकतारी गरदे 
नरण्छय रलरेरौं। हामीले यदर से्ाको लागग 
्ुकतारी अ््ीकार 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 ्रे, हामी तपाईं 
र तपाईंको से्ा-प्ररायकलाई ्ुकतारी 
अ््ीकार गरेको दरर यसबारे सूचरा 
पठाउरेरौं। यी सूचराहरू बबलहरू होइरर।् 
 
्ोजना वा Medicaid-ले कभर गरेको 
कुनपैनन सेवाको लागग हामधीले पन्छ सेवा-
प्दा्कको भकुतानधी असवधीकार 

1. पु  याउन 

2. पु  याउने 

3. प  

4. पु  याउनको 
5. पु  याउँछन ्

6. पु  याउछँ  

7.  
8. रहनुप  यो 
9. पु  याउनुभयो 
10.  

 भने पनन 
तपाईंले ्ो भुकतानधी गनु्न आवश्क पनने्ैछन।

हाम्ा सेवा-प्दा्कहरूको भुकतानधी कसरी गररन्छ
हाम्ा गचककतसकहरूरसत तपाईंको ््ा््थय से्ाको 
प्रयोगमा असर पार्छ सकरे कुर ैव्शषे व्ततीय वय््थिा 
र कक ्रेर हामीलाई प्र्र गरदे तपाईंको अगधिकार र। 
यदर तपाईंलाई अवपल रता्छ गर्छ मद्दत चादह्र ्रे 
तपाईंले सर्य से्ाहरूलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 
711)-मा फोर गर्छ सकरहुु्र। हामी पनर तपाईंलाई यो 
जराउर चाह्रौं कक हाम्ा अगधिकाशं से्ा-प्ररायकहरूलाई 
नरमर एक ्ा बढी तररकाद्ारा ्ुकतारी गरर्र।

• यदर हाम्ा PCP-हरू कुर ैनकलनरक ्ा 
््ा््थय के्द्मा काम गर्छर ््रे, उरीहरूले 
शायर वेतन पाउँरर।् नतरीहरूले हेरदे 
रोगीहरूको संखयाले यसमागथि असर गरदैर।
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• आफरो काया्छलयबाट काम गरदे हाम्ा PCP-
हरूले प्रतयेक रोगीको लागग प्रतयेक मदहरा एक 
नरन्चत शलुक पाउँरर ्जरु रोगीका उरीहरू 
PCP हुर।् रोगीलाई एकपलट ्ा धेिरैपलट 
आउरु परे ्ा आउरु रै रपरे तापनर शुलक 
एउटै रहरेर। यसलाई क्ावपटेिन ्नर्र।

• कदहलेकादहँ से्ा-प्ररायकहरूले आफरो रोगीको 
सूचीका प्रतयेक वयनकतको लागग एक नरन्चत 
शुलक पाउँरर,् तर केही पसैा (लग्ग 
10%) प्ोतसाहन कोषको लागग ्ापस राखर 
सकक्र। ्ष्छको अ्तयमा, यो नरगधिमा जमा 
रकम योजराद्ारा नरधिा्छररत अनतररकत 
्ेतरको लागग मारकहरू पूरा गरदे PCP-
हरूलाई इरामदररको लागग प्रयोग गरर्र।

• प्ररायकहरूलाई सेवाको लागग िुलक-द्ारा 
पनर ्ुकतारी गर्छ सकक्र। यसको अथि्छ 
उरीहरूले प्ररार गरदे प्रतयेक से्ाको लागग 
योजरा-सहमत शुलक पाउँरर।्

्ोजनासम्बन्धी नधीनत ननमा्नणमा तपाईंले सहा्ता 
1. पु  याउन 

2. पु  याउने 

3. प  

4. पु  याउनको 
5. पु  याउँछन ्

6. पु  याउछँ  

7.  
8. रहनुप  यो 
9. पु  याउनुभयो 
10.  

 सकनुहुन्छ
हामी तपाईंका व्चारहरूलाई महतत् दर्रौं। तपाईं 
हाम्ा सर्यहरूलाई स्कोततम से्ा प्ररार गरदे रीनतहरू 
व्कास गर्छ हामीलाई सहयोग गर्छ सकरुहु्र।

यदर तपाईंरसत परामश्छहरू रर ््रे हामीलाई 
बताउरुहोस।् हुरसकर, तपाईं हाम्ो सर्य 
सललाहकार बोड्छ ्ा सरमनतहरूरसत काम गर्छ 
चाहरुहु्र। तपाईंले कसरी मद्दत गर्छ सकरुहु्र 
््रे कुरा जा्रको लागग मेमबर सर््छसेसलाई  
1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।्

सदस् सेवाहरू्बाट जानकारी
यहाँ ती जारकारीहरू रर ्र जसलाई तपाईंले मेमबर 
सर््छसेसलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा 
फोर गरेर प्रापत गर्छ सकरुहुरेर

• Molina Healthcare-का नररदेशक मणडली, 
अगधिकारीहरू, नरय्त्रण पक्हरू, मारलकहरू र 
साझरेारहरूको राम, ठेगारा र परहरूको सचूी।

• ् ख्छरैका व्ततीय व््रणहरू/बकयौरा पत्रहरूको 
एक प्रनत, संक्ेपमा आय र वययहरूका 
दहसाबहरूको प्रनतरलवप।

• ् ख्छरैको वयनकतगत सोझो ्ुकतारी नरनमत 
सबसरिाइबररसत अरुब्धिको प्रनतरलवप।

• Molina Healthcare बारेमा सर्यहरूका 
गुरासोको समब्धिमा व्ततीय से्ा 
व््ागबाट जारकारी।

• हामीले तपाईंको गचककतसा रेकड्छ र 
सर्यसमब्धिी जारकारी कसरी गोपय राखरौं।

• रलखखत रूपमा, हामी तपाईंलाई बताउरेरौं कक 
Molina Healthcare-ले हाम्ा सर्यहरूका 
हेरचाहको गुण्तर कसरी जाँच गर्छ।

• कुर अ्पतालहरूमा हाम्ा ््ा््थय से्ा-
प्ररायकहरूले काम गर्छर ््रेर हामी 
तपाईंलाई बताउरेरौं।

• यदर तपाईंले हामीलाई रलखखत रूपमा 
अरुरोधि गरु्छहु्र ्रे, हामी तपाईंलाई 
Molina Healthcare-द्ारा क्र गररएका 
गचककतसकीय अ््थिा ्ा रोगहरूको समीक्ा 
गर्छ हामीले प्रयोग गरदे दरशानररदेशहरूबारे 
बताउरेरौं।

• यदर तपाईं रलखखत रूपमा अरुरोधि गरु्छहु्र 
्रे, हामी तपाईंलाई Molina Healthcare-
को दह्सा हुर ््ा््थय से्ा प्ररायकले 
कसरी आ्ेरर गर्छ सकरर ्र के योगयता 
चादह्र ््रे जराउरेरौं।

• यदर तपाईंले सोधरु्यो ्रे, हामी तपाईंलाई 
बताउरेरौं: 1) हाम्ो अरुब्धि ्ा उप-अरबु्धि 
अ्तग्छत गचककतसक प्रोतसाहर योजराहरू 
रर ््ा रैरर,् जसले रेफरल से्ाहरूको 
प्रयोगलाई असर गर्छर, र यदर रर ््रे, 
2) प्रयोग गररएका प्रोतसाहर वय््थिाको 
प्रकारबारे जारकारी; र 3) गचककतसकहरू 
र गचककतसकहरूको समहूलाई ्टप लस 
प्रोटेकसर अथिा्छत ्रोकसारीबाट सरुक्ा प्ररार 
गररएको र कक रैर।

• हाम्ो कमपरी कसरी वय्न्थित र र यसले 
कसरी काम गर्छर ््रे बारेमा जारकारी।

हामधीलाई सूगचत राखनुहोस ्
तपाईंको जी्रमा नरमर परर्त्छरहरू ्एमा मेमबर 
सर््छसेसलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा 
फोर गरु्छहोस:्

• तपाईंले आफरो राम, ठेगारा ्ा टेरलफोर 
रमबर परर्त्छर गरु््छ यो ्रे

• तपाईंको Medicaid-समब्धिी योगयतामा 
परर्त्छर ्यो ्रे

• तपाईं ग्््छ ती हुरुहु्र ्रे
• तपाईंले बचचा ज्माउरु्यो ्रे
• तपाईंको ्ा तपाईंका बचचाहरूको बीमा 
परर्त्छर ्यो ्रे
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्हद तपाईंले Medicaid सुवव्ा प्ापत गनु्नभएन भने, 
तपाईंका सामानजक से्ाको ्थिारीय व््ागमा जाँच 
गरु्छहोस।् तपाईं अकको काय्छरिममा राम रता्छ गर्छ सक्म 
हुर सकरहुु्र।

नामाङ्कन हटाउने र सरानानतरणहरू
1. ्हद तपाईं ्ोजना्बाट ्बाहहर नननसकन चाहनहुुन्छ भने
तपाईंले 90 दररसमम हाम्ो से्ालाई जारी राखर 
सकरुहुरेर। तपाईंले तयस अ्गधिर्त्र Molina 
Healthcare रोडरे अकको कुरपैनर ््ा््थय योजरामा 
सामेल हुर सकरुहु्र। यदर तपाईंले पदहलो 
90 दररसमममा रोडरु्एर अनर, तपाईंरसत यसको 
लागग असल कारण (राम्ो कारण) रैर ्रे  तपाईं अरू 
रौ मदहरा Molina Healthcare-मा रहरु पर्छर।

असल कारणका केही उराहरणहरूमा नरमर सामेल रर:्
• हाम्ो ््ा््थय योजराले ्यूयोक्छ  राजयका 
आ््यकताहरू पूरा गरदैर र यसले गरा्छ 
सर्यहरूलाई हानर पुगर।

• तपाईं हाम्ो से्ा के्त्रबाट बादहर नरन्करहुु्र।
• तपाईं, योजरा, र LDSS सबै रामाङकरलाई 
हटाउरु तपाईंको लागग उततम हो ््रे 
कुरामा सहमत हुरुहु्र।

• तपाईंलाई प्रबन्धित हेरचाह से्ाबाट रूट 
दरइएको र ्ा यसमा सामेल गररएको रैर।

• हामी तपाईंले आफरो क्ेत्रको अकको ््ा््थय 
योजराबाट प्रापत गर्छ सकरे Medicaid 
प्रबन्धित हेरचाह से्ा प्ररार गरदैरौं।

• तपाईंलाई एउटा य्तो से्ा चादह्र जसको 
समब्धि कुर ैसुव्धिारसत र र तयसलाई 
हामीले क्र रगर्छ रोजेका रौं र यस 
से्ालाई रुटै् रलराले तपाईंको ््ा््थय 
जोखखममा पर्छ सकर।

• हामीले राजयरसतको हाम्ो अरुब्धि अ्तग्छत 
आ््यक से्ाहरू तपाईंलाई उपलबधि गराउर 
सकेरौं।

योजराहरूमा परर्त्छर गर्छ:
• तपाईंको सामानजक से्ाका ्थिारीय व््ागको 
प्रबन्धित से्ा कम्छचारीलाई फोर गरु्छहोस।्

• यदर तपाईं टमपकक्स काउ्टीमा ब्रुहु्र 
्रे, 1-607-274-5667-मा प्रबन्धित 
से्ा कम्छचारीलाई फोर गरु्छहोस।् यदर 
तपाईं कोट्छलयाणड र ओरो्डगा काउ्टीमा 
ब्रुहु्र ्रे, 1-800-505-5678-मा 

्यूयोक्छ  Medicaid च्ाइस (New York 
Medicaid Choice)-मा फोर गरु्छहोस।् 
तपाईंलाई ््ा््थय योजराहरूमा परर्त्छर 
गर्छको लागग ्यूयोक्छ  Medicaid च्ाइस 
सललाहकारहरूले मद्दत गर्छ सकरर।्

तपाईंले फोर गरेर अकको योजरामा ्थिारा्तरण गर्छ 
सकरुहुरेर। यदर तपाईं प्रबन्धित से्ामा 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 
्रे, तपाईंले अकको ््ा््थय योजरा ररौट गरु्छ परदेर।

यसको लागग तपाईंको अरुरोधि प्रापत ्एको आधिारमा 
रईुरेखख, रः हपता लागर सकर। तपाईंले परर्त्छर 
कदहलेरेखख हु्र, सो उललेख गररएको एक सूचरा 
प्रापत गरु्छहुरेर। Molina Healthcare-ले तपाईंलाई 
तबसमम चादहरे हेरचाह प्ररार गरदेर।

यदर तपाईंलाई नरयरमत प्रकरियामा लागरे समयले 
तपाईंको ््ा््थयमा थिप क्नत हुरेर ््रे लागर ्रे 
तपाईंले द्तू काय््छ ाहीको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। 
यदर तपाईंले रामाङकरको लागग सहमत हुरहुु्र ्रेर 
गरुासो गरु््छ एको र ्रे पनर द्तू काय्छको लागग 
अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। आफरो सामानजक से्ाका 
्थिारीय व््ाग ्ा ्यूयोक्छ  Medicaid च्ाइस 
(New York Medicaid Choice)-लाई फोर गरु्छहोस।्
2. तपाईं Medicaid प््बनन्त हेरचाह सेवा नननमत 

अ्ोग् ठहर हुन सकनुहुन्छ
• तपाईं ्ा तपाईंको रशशुले Molina 
Healthcare रोडरु परदे हुर सकर यदर 
तपाईं ्ा तपाईंको रशशु:
- काउ्टी ्ा से्ा क्ेत्रबाट बादहर गएमा
- अकको प्रबन्धित हेरचाह से्ा योजरामा 
सरु््छ एकोमा

- काम माफ्छ त HMO ्ा अ्य बीमा 
योजरामा सामेल ्एमा

- जेल गएमा
- अ्यथिा योगयता गुमाएमा

• तपाईंको रशशुले Molina Healthcare 
रोडरुपरदे हुरसकर ्ा *योजराहरूमा 
परर्त्छर गरु्छपरदे हुरसकर यदर:
- ऊ एक शारीररक व्कलांग बालबारलका 
काय्छरिममा सामेल हु्र, ्ा

- कुर ैएजे्सीले उसलाई पालक-पोषण से्ा 
(फो्टर केयर)-मा राखेको र जोरसत 
सामानजक से्ाको ्थिारीय व््ागको 
लागग से्ा प्ररार गरदे अरुब्धि र 
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- * तपाईंका रशशुको हालको योजराद्ारा 
से्ा उपलबधि रहुरे क्ेत्रमा सामानजक से्ा 
व््ागद्ारा पालक-पोषण से्ा (फो्टर 
केयर)-मा राखखएको र।

• ् हद तपाईं Molina Healthcare ्छो्डनहुुन्छ 
वा तपाईं Medicaid-का लागग अ्ोग् 
हुनभु्ो भने, तपाईंले घरमा प्ापत गनु्नहुने 
कुन ैहेरचाह सेवा सहहत तपाईंका स्ब ैसेवाहरू 
अप्त्ारित रूपमा रोक्कन सक्छन।् यदर य्तो 
्यो ्रे ्ययूोक्छ  Medicaid च्ाइसलाई  
1-800-505-5678-मा फोर गरु्छहोस।्

3. हामधी तपाईंलाई Molina Healthcare ्छो्डरे 
जानको लागग भनन सक्छौं

तपाईंले आफरो Molina Healthcare सर्यता पनर 
गुमाउर सकरुहु्र, यदर प्रायः रै:

• तपाईंको हेरचाहको स्र््छमा तपाईंको PCP-
रसत काम गर्छ तपाईंले इ्कार गरु््छ यो ्रे;

• एपोए्टमे्टहरूमा तपाईं उपन्थित 
हुरु्एर ्रे;

• तपाईं गैर-आपतकालीर से्ाको लागग 
आपतकालीर कक्मा जारु्यो ्रे;

• तपाईंले Molina Healthcare को नरयम 
पालर गरु््छ एर ्रे;

• तपाईंले फारामहरू इमाररारीपू््छक ्रु््छ एर ्ा 
साँचो जारकारी दररु्एर (धिोका दररु्यो) ्रे;

• तपाईंले योजरा सर्यहरू, से्ा-प्ररायकहरू 
्ा कम्छचारीहरूरसत रवुय््छ हार गरु््छ यो ्ा 
उरीहरूलाई हानर 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 ्रे; ्ा
• तपाईंले य्तो काम गरु््छ यो जसले गरा्छ 
हामीलाई तपाईं र अ्य सर्यहरूको लागग 
सम्या समाधिार गरदे आफरो योगयताअरुसार 
कोरसस गरा्छ पनर हामीलाई सम्याको 
समाधिार गरदे गाह्ो परररहेको र। 

्ोजनासम्बन्धी अवपलहरू
य्ता केही उपचार र से्ाहरू रर ्जसलाई लागग 
तपाईंले प्रापत गरु्छ अनघ ्ा प्रापत गर्छ जारी 
राखर सक्म हुर ुअनघ ््ीकृनत रलरु आ््यक 
र। यसलाई पवू्न अनमुनत भननन्छ। उपचार ्ा से्ाको 
अरमुोररको लागग अररुोधि गरु्छलाई सेवाको अनुमनत 
अनरुो् ्नर्र। यस पुन्तकामा यो प्रकरियाबारे पदहले 
रै ्ण्छर गररएको र। से्ाको अरमुनत नरनमत अररुोधि 
अ््ीकार गरदे ्ा अररुोधि गररएको््रा कम रकमको 
लागग यसलाई ््ीकृनत दररे हाम्ो नरण्छयको सचूरालाई 
प्ारनमभक प्नतकूल नन्ा्नरण ्नर्र।

यदर तपाईं आफरो से्ाको बारेमा हाम्ो नरण्छयरसत 
स्तुषट हुरुहु्र ्रे, तपाईंले रलर रमलरे 
करमहरू रर।्

तपाईंको सेवा-प्दा्कले ्समागर पुन: ववचार गन्नको 
लागग अनुरो् गन्न सक्छ:
यदर हामीले तपाईंको से्ा नरनमत अरमुनतको 
अररुोधि गचककतसकीय रूपमा आ््यक गथिएर ्ा तयो 
प्रयोगातमक ्ा अरसु्धिारातमक गथियो ््रे नरण्छय 
रलयौं; र हामीले यसको बारेमा तपाईंको डकटररसत कुरा 
गरेका गथिएरौं ्रे, तपाईंको डकटरले योजराको मेडडकल 
डाइरेकटर अथिा्छत ्गचककतसा नररदेशकसँग यसबारे कुरा 
गर्छ अररुोधि गर्छ सकरर।् गचककतसा नररदेशकले एक 
काय्छ दररर्त्र तपाईंको डकटररसत कुरा गरदेरर।्

तपाईंले ्ोजनासम्बन्धी अवपल दता्न गन्न सकनुहुन्छ:
यदर तपाईंलाई से्ा नरनमत अरुमनत दररे अरुरोधिबारे 
हाम्ो नरण्छय गलत र ््रे लागर ्रे, तपाईंले 
हामीलाई तपाईंको मारमलाबारे पुरः सोचव्चार 
गर्छको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। यसलाई 
्ोजना अवपल ्नर्र।
• तपाईंरसत योजरासमब्धिी अवपल गर्छ प्रारनम्क 

प्रनतकूल नरधिा्छरणबारे सूचरा दरइएको रमनतबाट 
60 का््न हदवसहरू रर।्

• यदर तपाईंलाई गरुासो रता्छ गर्छ, ्ा गुरासोसमब्धिी 
प्रकरियाका चरणहरू बझुर मद्दत चादह्र ्रे 
तपाईंले मेमबर सर््छसेसलाई 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।् तपाईंरसत सु् रे 
्ा रेखरे सम्या ज्ता कुर ैव्शषे आ््यकताहरू 
रर ््ा तपाईंलाई अरु्ार से्ा आ््यक र ्रे 
हामीले मद्दत गर्छ सकरौं।

• तपाईंले योजरासमब्धिी अवपलको लागग अररुोधि गर्छ 
सकरहुुरेर, ्ा परर्ारको सर्य, रमत्र, डकटर ्ा 
्ककल ज्ता तपाईंको साथि दररे अ्य कसदै्ारा 
तपाईंको लागग अररुोधि गराउर सकरहुुरेर। तपाईं 
र तयस वयनकतले तपाईं तयस वयनकतलाई तपाईंको 
प्रनतनरगधित् गरदे वयनकतको रूपमा चाहरहुु्र ््रे 
एउटा बयारमा ह्ताक्र गरेर रमनत लगाउरु परदेर।

• तपाईंले योजरासमब्धिी अवपलको लागग अरुरोधि 
गरु््छ एको र ्रेर हामीले तपाईंरसत कुर ैफरक 
तररकाले ्ा खराब वय्हार गरदैरौं।
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तपाईंको हेरचाहको ्बारेमा अवपल्बारे ननण््न  पखख्नदा 
जारी राखखने सह्ोग:
यदर हामीले तपाईंले हाल पाइरहरु ्एका 
से्ाहरूलाई घटाउरे, नरलमबर गरदे ्ा रोकरे 
नरण्छय रलयौं ्रे, तपाईंले आफरो योजरा 
अवपलबारे नरण्छय आउञजेल से्ा जारी राखर 
सकरुहुरेर। तपाईंले आफनो ्ोजना अवपलको 
लागग अनुरो् गनु्नप्छ्न :
• तपाईंको से्ा-उपचारमा परर्त्छरमा हँुरैर 

्नरएको दस हदन र्त्रमैा; ्ा
• से्ाहरूमा परर्त्छर प्र्ा्ी हुरे 

रमनतहरूसमममा, जुर पदहले पर्छर।

यदर तपाईंको योजरा अवपलबाट अकको अ््ीकारको 
पररणाम प्रापत ्यो ्रे, तपाईंले प्रापत गरेको 
कुरपैनर नरर्तर से्ाको लागतको लागग ्ुकतारी 
गरु्छ पर्छसकर। 

तपाईंले योजरासमब्धिी अवपल गर्छको लागग 
हामीलाई फोर गर्छ, लेखर ्ा ्ेटर सकरुहु्र। जब 
तपाईंले योजरासमब्धिी अवपल गर्छको लागग अरुरोधि 
गरु्छहु्र, तयसबेला ्ा तयसको ततकाल पनर, तपाईंले 
हामीलाई दररु परदेर: 
• तपाईंको राउँ र ठेगारा
• रामाङकर संखया
• तपाईंले अरुरोधि गरु््छ एको से्ा र अवपल गरु्छको 

कारण(हरू)
• गचककतसकीय रेकड्छहरू, डकटरका गचट्ीहरू ्ा अ्य 

जारकारीहरू ज्ता हामीले पुरव््छचार गरु्छपरदे ्री 
तपाईंलाई लागेका जारकारीहरू जसले तपाईंलाई 
ककर से्ाको आ््यकता र ्री वयाखया गर्छर। 

• कुर ैव्शषे जारकारी जसको आ््यकताबारे 
हामीले प्रारनम्क प्रनतकूल नरधिा्छरण सूचरामा 
उललेख गरेका गथियौं।

• तपाईंको योजरासमब्धिी अवपलको लागग तयार 
गर्छ मद्दतको लागग, तपाईंले प्रारनम्क प्रनतकूल 
नरधिा्छरण गर्छ प्रयोग गररएका दरशानररदेशहरू, 
गचककतसा रेकड्छहरू र अ्य कागजातहरू हेर्छको 
लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र। तपाईंको 
योजरा अवपल फा्ट ट्याक ्यो ्रे हामीले 
तपाईंले दररु्एका जारकारीहरू पुरव््छचार 
गर्छका लागग कम समय हुरसकर। तपाईंले 
यी कागजातहरू हेर्छ ्ा नरःशुलक प्रनत रलरको 
लागग 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा 
फोर गरु्छहोस।्

तपाईंको जारकारी र सामरिी हामीलाई फोर, फयाकस, 
मेल, अरलाइर, ्ा वयनकतगत रूपमा दररुहोस:् 
फोर ................... 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)
फयाकस ......................................1-844-879-4471

मेल:
Molina Healthcare of New York, Inc.
5232 Witz Drive 
North Syracuse, NY 13212

अरलाइर:
https://member.molinahealthcare.com/Member/Login

वयनकतगत रूपमा:

Molina Healthcare of New York, Inc.
5232 Witz Drive
North Syracuse, NY 13212

यदर तपाईंले फोरद्ारा योजरासमब्धिी अवपलको 
लागग अरुरोधि गरु््छ यो ्रे, यो फा्ट ट्याकमा 
र्एमा, तपाईंले हामीलाई आफरो योजरासमब्धिी 
अवपल रलखखत रूपमा पनर पठाउरुपर्छ। तपाईंले फोर 
गरेपनर, हामी तपाईंलाई एउटा फाराम पठाउरेरौं जो 
तपाईंको फोरद्ारा गररएको योजरासमब्धिी अवपलको 
सारांश हुरेर। यदर तपाईं हाम्ो सारांशरसत सहमत 
हुरु्यो ्रे, तपाईंले फाराममा ह्ताक्र गरेर 
हामीलाई कफता्छ पठाउरु पर्छ। तपाईंले फाराम हामीलाई 
कफता्छ पठाउरु अनघ यसमा कुरपैनर आ््यक परर्त्छर 
गर्छ सकरुहु्र।

यदर तपाईंले रेट्क्छ रेखख बादहरको से्ाको ्ा से्ा-
प्ररायकको लागग अरुरोधि गरु्छहु्र ्रे:

• तपाईंले माग गरेको से्ा, सह्ागी से्ा-प्ररायकबाट 
उपलबधि से्ा््रा धेिरै फरक रैर ्रेर हामीले 
््यौं ्रे, तपाईंले यो से्ा गचककतसकीय रूपमा 
तपाईंको लागग आ््यक र ्ा रैर ्रेर जाचँ गर्छ 
सकरहुुरेर। तपाईंले तल दरएको जारकारीलाई 
तपाईंको योजरासमब्धिी अवपलरसत पठाउर आफरो 
डकटरलाई अररुोधि गर्छ आ््यक र:
1. तपाईंको डकटरबाट रेट्क्छ  ््रा बादहर 

उपलबधि से्ा, सह्ागी से्ा-प्ररायकबाट प्ररार 
गररर सकरे से्ा््रा धेिरै फरक र ््रे 
रलखखत व््रण। तपाईंको डकटर बोड्छ प्रमाखणत 
्ा बोड्छद्ारा योगय ठहर गररएको व्शेषज्ञ 
हुरपुर्छ जसले तपाईंले अररुोधि गरेको से्ा 
आ््यक परदे मानरसहरूको उपचार गर्छर।

https://member.molinahealthcare.com/Member/Login
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2. तपाईंले अरुरोधि गरु््छ एको से्ा तपाईंको लागग 
बढी उपयोगी हुरेरर ्अनर सह्ागी से्ा-
प्ररायकद्ारा योजरा अ्तग्छत उपलबधि गराइरे 
से्ा््रा बढी हानरकारक हुरेरैरर ््री साबबत 
गरदे रइु गचककतसकीय ्ा ्जै्ञानरक कागजातहरू। 

• यदर तपाईंलाई हाम्ो सह्ागी प्ररायकरसत से्ा 
प्ररार गर्छको लागग सही प्ररशक्ण ्ा अरु्् 
रैर ््रे लागर ्रे, तपाईंलाई रेट्क्छ  बादहरका 
से्ा-प्ररायकोमा रेफर गरु्छ गचककतसकीय रूपमा 
आ््यक र ्ा रैर ्री जाँच गर्छको लागग 
हामीलाई अरुरोधि गर्छ सकरुहुरेर। तपाईंले नरमर 
जारकारीलाई तपाईंको अवपलरसत पठाउर आफरो 
डकटरलाई अरुरोधि गर्छ आ््यक र:
1. हाम्ो सह्ागी से्ा-प्ररायकमा तपाईंका 

आ््यकताहरू पूरा गर्छ सही प्ररशक्ण 
र अरु्् रैर ्नरएको रलखखत बयार, र 

2. जसले रेट्क्छ  बादहरका से्ा-प्ररायकरसत सही 
प्ररशक्ण र अरु््का साथि से्ा प्ररार गरदे 
क्मता र ्रेर रसफाररस गर्छर। 

तपाईंको डकटर बोड्छ प्रमाखणत ्ा बोड्छद्ारा योगय 
ठहर गररएको व्शषेज्ञ हुरपुर्छ जसले तपाईंले 
अररुोधि गरेको से्ा आ््यक परदे मानरसहरूको उपचार 
गर्छर। यदर तपाईंको डकटरले यो जारकारी पठाएरर ्
्रे, हामी अझ ैपनर तपाईंको योजरासमब्धिी अवपलको 
समीक्ा गरदेरौं। यदयवप, तपाईं बाहय अवपलको लागग 
योगय हुर सकरहुुरे रैर। यस हया्डबकु अथिा्छत ्
पनु्तकाको पनरललो ्ागमा बाहय अवपल खणड हेरु्छहोस।्

हामधीले तपाईंको ्ोजनासम्बन्धी अवपल प्ापत गरेपन्छ 
के हुन्छ:

• 15 दरर र्त्रमा, तपाईंलाई हामी तपाईंको 
योजरासमब्धिी अवपलमा काम गरररहेका रौं ््रे 
एउटा पत्र तपाईंको जारकारीको लागग पठाउरेरौं।

• हामीले अवपल नरण्छय गर्छका लागग हामीले 
प्रयोग गरदे गचककतसकीय रेकड्छहरू र अ्य कुर ै
जारकारीको नर:शलुक प्रनतरलवप तपाईंलाई 
पठाँउरेरौं। तपाईंको योजरा अवपल फा्ट ट्याक 
्यो ्रे हामीले तपाईंले दररु्एका जारकारीहरू 
परुव््छचार गर्छका लागग समय कम हुरसकर। 

• तपाईंले नरण्छय रलरको लागग प्रयोग गरररे 
जारकारी वयनकतद्ारा ्ा रलखखतमा प्ररार 
गर्छ सकरुहुरेर। तपाईंले हामीलाई के 
जारकारी प्ररार गरदे हो ््रे नरन्चत 
रैर ्रे Molina Healthcare-लाई 
1-800-223-7242-मा फोर गरु्छहोस।्

• नकलनरकल व्षयहरूका योजरासमब्धिी 
अवपलको नरण्छय पदहला नरण्छय रगरदे 
एकजरा योगय ््ा््थय से्ा पेसा्ालद्ारा 
हुरेर, जसमा कमतीमा एकजरा नकलनरकल 
समीक्क हुरेरर।्

• गरै-गचककतसकीय नरण्छयहरूलाई तपाईंको पदहलो 
नरण्छयमा काम गरदे वयनकत््रा उचच ्तरमा 
काम गरदे वयनकतहरूद्ारा नरपटाइरेर।

• यदर लाग ूहु्र ्रे, तपाईंलाई हाम्ो नरण्छय 
र नकलनरकल तक्छ को कारण दरइरेर। 
तपाईंको अररुोधि अ््ीकार गरदे ्ा 
यसलाई अरुरोधिको््रा कम रारशको लागग 
् ी्कृत गरदे योजरासमब्धिी अवपल नरण्छयको 
सचूरालाई अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण ्नर्र।

• तपाईंले हाम्ो अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरणलाई 
गलत र ््रे सोचरुहु्र ्रे:
- तपाईंले नरषपक् सरुु् ाइको माग 
गर्छ सकरहुुरेर। यो पनु्तकाको नरषपक् 
सरुु् ाइ खणड हेरु्छहोस।्

- केही नरण्छयहरूको लागग, तपाईंले बाहय 
अवपलका लागग अररुोधि गर्छ सकरहुुरेर। 
यस पनु्तकाको बाहय अवपल खणड हेरु्छहोस।् 

- तपाईंले ्यूयोक्छ  राजय ््ा््थय व््ाग 
(New York State Department of 
Health)-रसत 1-800-206-8125-मा 
गुरासो रता्छ गर्छ सकरुहुरेर।

्ोजनासम्बन्धी अवपलहरूका लागग सम्-सधीमाहरू:
• ् ोजनासम्बन्धी मानक अवपलहरू: यदर 
हामीरसत सब ैजारकारी र ्रे हामी 
तपाईंलाई योजरासमब्धिी अवपलको लागग 
तपाईंले अरुरोधि गरु््छ एका 30 काय्छ दर्सहरू 
र्त्रमा हाम्ो नरण्छय जराउरेरौं।

• फासट ट््ाक ्ोजनासम्बन्धी अवपलहरू: 
यदर हामीरसत आ््यक सबै जारकारी 
प्रापत ्एमा, फा्ट ट्याक योजरासमब्धिी 
अवपलबारे नरण्छयहरू तपाईंका योजरा 
अवपलको 2 दररमा गरररेर, तर तपाईंले 
योजरा अवपलका लागग अरुरोधि गरेको 
72 घणटा््रा बढी होइर।
 - यदर तपाईंलाई अगधिक जारकारी चादह्र 
्रे हामी तपाईंलाई 72 घणटा र्त्रमा 
जराउरेरौं ।
 - यदर तपाईंले अ्पताल रोडरुपरदे कमतीमा 
24 घणटा अनघ लागू पराथि्छ ररुूपयोग 
सम्या उपचारको लागग अझै अ्तरङग 
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रोगीको रूपमा ब्रे तपाईंको अरुरोधिलाई 
इ्कार गररएको गथियो ्रे, हामी 
24 घणटार्त्रमा तपाईंको अवपलबारे 
नरण्छय रलरेरौं।
 - हामी तपाईंलाई फोरद्ारा हाम्ो नरण्छय 
जराउरेरौं र पनर रलखखत सूचरा 
पठाउरेरौं।

तपाईंको योजरा अवपलको समीक्ा फा्ट ट्याक 
प्रकरिया अ्तग्छत गरररेर यदर:

• तपाईं ्ा तपाईंको डकटरले तपाईंको योजरा 
अवपललाई फा्ट ट्याक प्रकरिया अ्तग्छत 
समीक्ा गर्छ अररुोधि गर्छर ््रे। व्लमबको 
कारण तपाईंको ््ा््थयलाई क्तो हानर 
हुरेर ््रे वयाखया तपाईंको डकटरले गरु्छपरदे 
हु्र। फा्ट ट्याकको लागग तपाईंको अरुरोधि 
इ्कार गररएको र ्रे हामी तपाईंलाई 
जराउरेरौं र तपाईंको योजरा अवपलको 
समीक्ा मारक प्रकरिया अ्तग्छत गरररेर; ्ा

• प्रापत गरररहेको से्ालाई प्रापत गर्छ जारी 
राखरे ्ा उपलबधि गराइएको से्ाको समयमा 
व््तार गरदे तपाईंको अरुरोधिलाई इ्कार 
गररएको गथियो ्रे; ्ा

• तपाईं अ्पतालबाट नरन्कएपनर गहृ 
््ा््थय से्ाको माग गरा्छ तपाईंको 
अरुरोधिलाई इ्कार गररएको गथियो ्रे; ्ा

• यदर तपाईंले अ्पताल रोडरुपरदे कमतीमा 
24 घणटा अनघ लागू पराथि्छ ररुूपयोग सम्या 
उपचारको लागग अझै अ्तरङग रोगीको 
रूपमा ब्रे माग गरेको तपाईंको अरुरोधिलाई 
इ्कार गररएको गथियो ्रे,

यदर हामीलाई तपाईंको योजरा अवपलबारे मारक 
्ा फा्ट ट्याक नरण्छय गर्छ अगधिक जारकारीको 
आ््यकता परेर ्रे हामीले:

• हामीलाई कुर जारकारीको आ््यकता र 
्रेर हामी तपाईंलाई लेखरेरौं र जराउरेरौं। 
यदर तपाईंको अररुोधि फा्ट ट्याक समीक्ामा 
र ्रे, हामी तपाईंलाई तुरु्त ैफोर गरदेरौं र 
पनर रलखखत सचूरा पठाउरेरौं।

• व्लमब ककर तपाईंको दहतमा र, सो कारण 
जराउरेरौं;

• हामीले अगधिक जारकारीको लागग माग गरेका 
दररबाट 14 दररर्त्र रै नरण्छय रलरेरौं।

तपाईं ्ा तपाईंको प्रनतनरगधिले हामीलाई नरण्छय 
रलरका लागग अगधिक समय रलरे अरुरोधि पनर गर्छ 
सकरुहुरेर। यो हुरसकर ककरकक तपाईंरसत तपाईंका 
मारमलाको नरण्छयमा मद्दत 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

 थिप जारकारी र। 
यो 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरेर 
्ा रलखखत रूपमा गर्छ सकक्र।

तपाईं आफरो योजरा अवपलको समीक्ा गर्छ थिप 
समयरलरे नरण्छयमा सहमत हुरुहु्र ्रे तपाईं ्ा 
तपाईंको प्रनतनरगधिले योजराबारे गुरासो रता्छ गर्छ 
सकरुहुरेर। तपाईं ्ा तपाईंले व्््ास गरदे कसलेै 
पनर 1-800-206-8125-मा फोर गरेर ्यूयोक्छ  राजय 
््ा््थय व््ाग (New York State Department 
of Health)-रसत समीक्ा समयको बारेमा गुरासो रता्छ 
गर्छ सकरुहु्र।

तपाईंले आफरो योजरा अवपलको ज्ाफ प्रापत 
गरु््छ एर ्ा हामीले समयमा नरण्छय गर्छ सकेरौं ्रे, 
व््तारहरूसदहत, तपाईंले एक उगचत सुरु् ाइको लागग 
अररुोधि गर्छ सकरहुुरेर। यो पुन्तकाको नरषपक् सरुु् ाइ 
खणड हेरु्छहोस।्

हामीले तपाईंको योजरा अवपलबारे समयमा नरण्छय 
गरेरौं, र तपाईंले अरुरोधि गरेको से्ाको लागग हामीले 
यसो ््यौं: 

1) गचककतसकीय रूपमा आ््यक रैर; 
2) प्रयोगातमक ्ा अरुस्धिारातमक; 
3)  तपाईंले योजराको रेट्क्छ मा प्रापत गरदे 

्याहार््रा र््र गथिएर; ्ा 
4)  तपाईंलाई आफरा आ््यकताहरू पूरा गराउर सकरे 

से्ा सही प्ररशक्ण र अरु्् ्एका सह्ागी से्ा-
प्ररायकबाट प्रापत हुरेर, ्रे अ््ीकृनतको मलू 
नरण्छयलाई खाररज गरररेर। यसको अथि्छ तपाईंको 
से्ा नरनमत अरमुनतको अरुरोधि ््ीकृत गरररेर।

हामीले यसो ्रेको कारणले अ््ीकृनतको मूल नरण्छय 
रलइएको गथियो:

• गचककतसकीय रूपमा से्ा आ््यक 
गथिएर; ्ा

• से्ा प्रयोगातमक ्ा अरुस्धिारातमक 
गथियो; ्ा

• रेट्क्छ  बादहरको से्ा हाम्ो रेट्क्छ मा 
उपलबधि से्ाबाट फरक गथिएर; ्ा

• रेट्क्छ  बादहरको से्ा तपाईंका आ््यकताहरू 
पूरा गरदे प्ररशक्ण र अरु्् ्एका योजरा 
से्ा-प्ररायकबाट उपलबधि गथियो, ्ा
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• हामीले तपाईंको योजरा अवपलको बारेमा 
हाम्ो नरण्छय समयमा बताएरौं ्रे, 
तपाईं व्रुद्ध अ््ीकृनतको मलू नरण्छयलाई 
उलटाइरेर। यसको अथि्छ तपाईंको से्ा नरनमत 
अरुमनतको अरुरोधि ््ीकृत गरररेर।

तपाईंको हेरचाहको ्बारेमा अवपल्बारे ननण््न  पखख्नदा 
जारी राखखने सह्ोग:
केही मारमलाहरूमा तपाईंले आफरो योजरा 
अवपलको नरण्छयको प्रतीक्ा गरा्छ से्ाहरूलाई जारी 
राखर सकरुहुरेर। तपाईंले नन्पक्ष सुनुवाइको 
लागग अनरुो् गरेमा समापत हुने वा घटाइने  
सेवाहरू जारी राखन सकनुहुने्छ:

• तपाईंको अरुरोधिलाई अ््ीकार 
गररएको र ्ा उपचारमा परर्त्छर हँुरैर 
््रे सूचरा दरइएको दस हदन र्त्र; ्ा

• से्ाहरूमा परर्त्छर प्र्ा्ी हुरे 
रमनतहरूसमममा।

यदर तपाईंको योजरा अवपलबाट अकको अ््ीकारको 
पररणाम प्रापत ्यो ्रे, तपाईंले प्रापत गरेको 
कुरैपनर नरर्तर से्ाको लागतको लागग ्ुकतारी 
गरु्छ पर्छसकर। तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइ गरदे 
अगधिकारीबाट प्रापत गरेको नरण्छय अन्तम हुरेर।

्बाह् अवपलहरू
यदर तपाईंले अरुरोधि गरेको से्ाको समब्धिमा 
हाम्ो ्राइ तल उललेख गररएसरह गथियो ्रे 
तपाईंरसत अ्य अवपल गरदे अगधिकारहरू रर:्
• गचककतसकीय रूपमा आ््यक गथिएर; 
• प्रयोगातमक ्ा अरुस्धिारातमक; 
• तपाईंले योजराको रेट्क्छ मा प्रापत गरदे 
्याहार््रा र््र गथिएर; ्ा

• तपाईंका आ््यकताहरू पूरा गरदे सही 
प्ररशक्ण र अरु्् ्एको सह्ागी 
प्ररायकबाट उपलबधि ्एको गथियो।

तपाईंले ्यूयोक्छ  राजयलाई एक ््त्त्र बाहय 
अवपलका लागग अररुोधि गर्छ सकरहुुरेर। यसलाई 
्बाह् अवपल ्नर्र ककर्रे यसको नरण्छय 
््ा््थय योजरा ्ा राजयको लागग काम रगरदे 
समीक्कहरूद्ारा रलइ्र। यी समीक्कहरू ्ययूोक्छ  
राजयद्ारा अरुमोदरत योगयताप्रापत वयनकतहरू हुर।् 
यो से्ा योजराको ला् पयाकेजमा हुरपुर्छर होइर 
्रे, प्रयोगातमक उपचार, नकलनरकल परीक्ण, ्ा 
रलु््छ  रोगको लागग उपचार हुर ुपर्छर।

तपाईंले बाहय अवपलको लागग ्ुकतारी गरु्छ 
परदैर। तपाईंले बाहय अवपलको लागग अररुोधि 
गरु््छ ्रा अगाडड:

• तपाईंले योजरा अवपल रता्छ गरु्छपर्छ र 
योजराको अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण प्रापत 
गरु्छपर्छ ; वा

• तपाईंले से्ा प्रापत गरेको रैर, र तपाईं 
फा्ट ट्याक पलार अवपलको लागग अरुरोधि 
गरु्छहु्र ्रे, तपाईंले त्ररत बाहय अवपलको 
लागग एकै पटक अरुरोधि गर्छ सकरुहुरेर। 
तपाईंको डकटरले त्ररत अवपलको 
आ््यकता र ्रेर ््रु पर्छ ; वा

• तपाईं र योजरासमब्धिी अवपलका 
प्रकरियाहरूलाई रोडरे र सीधिा बाहय अवपलमा 
जारको लागग सहमत हुरुहु्र जारुपर्छ ; वा

• तपाईंले आफरो योजरा अवपलको प्रकरियालाई 
अगाडड बढाउँरा योजराले सही तररकामा 
कारुरहरूको पालर रगरेको प्रमाखणत गर्छ 
सकरुहुरेर।

तपाईंले योजराको अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण प्रापत 
गरेपनर बाहय अवपलको लागग अरुरोधि गर्छ तपाईंरसत 
4 महहना र। यदर तपाईं र योजराले योजरा अवपलका 
प्रकरिया रोडर सहमत ्एमा, तपाईंले तयो समझौता 
गरेपनर 4 मदहरा र्त्रमा बाहय अवपलको लागग 
अरुरोधि गरु्छपर्छ।

बाहय अवपल अरुरोधि गर्छका लागग, एउटा आ्ेरर 
्रु्छहोस ्र यसलाई व्ततीय से्ा व््ागमा पठाउरुहोस।् 
यदर तपाईंलाई अवपल रता्छ गर्छ मद्दत चादह्र 
्रे तपाईंले सर्य से्ाहरूलाई 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा फोर गर्छ सकरहुुरेर। तपाईं र 
तपाईंका डकटरहरूले तपाईंको गचककतसकीय सम्याको 
बारेमा जारकारी दररपुर्छ। बाहय अवपलसमब्धिी 
आ्ेररले के जारकारी चादह्र ््रे कुरा जराउँर।

यहाँ आ्ेरर प्रापत गरदे केही तररकाहरू रर:्
• व््ागको व्ततीय से्ालाई 1-800-400-8882-मा 
फोर गरु्छहोस।्

• व्ततीय से्ाको व््ागको लागग  
www.dfs.ny.gov-मा जारुहोस।्

• ् ्ा््थय योजरालाई 1-800-223-7242 
(टीटी्ाई: 711)-मा फोर गरु्छहोस।्

http://www.dfs.ny.gov/
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तपाईंको बाहय अवपलको नरण्छय 30 दररमा गरररेर। 
बाहय अवपल समीक्कले थिप जारकारीको लागग 
अरुरोधि गरेमा बढी समय (पाँच काय्छ दररसमम) 
आ््यक पर्छ सकर। तपाईंलाई र योजरालाई अन्तम 
नरण्छयबारे नरण्छय ्एको रईु दररर्त्र बताइरेर।

तपाईंले यसको नरण्छय नरटै् प्रापत गर्छ सकरुहु्र यदर:
• तपाईंको डकटरले दढलो ्एमा तपाईंको 
््ा््थयलाई गम्ीर क्नत पुरयाउँर ्रेर 
््रर;् ्ा

• तपाईं आपातकालीर कक्मा भ्रमण पनर 
अ्पतालमा हुरुहु्र र योजराले अ्पतालमा 
हेरचाहलाई अ््ीकार गरेको र।

यसलाई तवररत ्बाह् अवपल भननन्छ। बाहय अवपल 
समीक्कले 72 घणटा ्ा कम समयमा त्ररत 
अवपलबारे नरण्छय रलरेर।

यदर तपाईंले अ्पताल रोडरुपरदे समयको कमतीमा 
24 घणटा अनघ अ्तरङग रोगीको रूपमा लाग ूपराथि्छ 
ररुूपयोग व्कार उपचारको लागग अररुोधि गरु््छ यो ्रे, 
यो योजराले तपाईंलाई यहाँ बसेको लागग ्कुतारी गर्छ 
जारी राखरेर, यदर:

• तपाईंले फा्ट ट्याक आ्तररक अवपलको 
लागग 24 घणटासमममा अरुरोधि गरु्छहु्र; 
र तयही समय तपाईंले फा्ट ट्याक बाहय 
अवपलका लागग अरुरोधि गरु्छहु्र।

हामीले तपाईंका अवपलहरूको नरण्छय र्एसमम 
तपाईंको आ्ासको लागग ्ुकतारी गर्छ जारी राखरेरौं। 
तपाईंको योजराले तपाईंको फा्ट ट्याक पलार 
अवपलबारे 24 घणटामा नरण्छय रलरेर। फा्ट ट्याक 
बाहय अवपलको 72 घणटामा नरण्छय गरररेर।

बाहय अवपल समीक्कले तपाईं र तपाईंको योजरालाई 
नरण्छयबारे ततकाल फोर ्ा फयाकसद्ारा बराउरेर। 
तयसपनर, तपाईंलाई नरण्छयबारे सूचरा दररे एउटा 
पत्र पठाइरेर।

यदर तपाईंले योजरा अवपलको लागग अरुरोधि गरु््छ यो, 
र ज्ाफमा तपाईंले तपाईंको से्ालाई रोकरे, घटाउरे, 
नरलनमबत गरदे ्ा ब्र गरदे अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण 
प्रापत गरु््छ यो ्रे, तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइको लागग 
अरुरोधि गर्छ सकरुहुरेर। तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइको 
लागग ्ा बाहय अवपलको लागग, ्ा रु्  ैअरुरोधि गर्छ 

सकरुहु्र। यदर तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइ र बाहय 
अवपल रु् कैो लागग अरुरोधि गरु््छ यो ्रे, नरषपक् 
सुरु्ाइ अगधिकारीको नरण्छय र ैमा्य हुरेर।

नन्पक्ष सुनुवाइहरू
तपाईंले ्यूयोक्छ  राजयबाट नरषपक् सुरु्ाइ गर्छ 
अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र, यदर:

• तपाईं आफरो ्थिारीय सामानजक से्ा 
व््ाग ्ा राजय ््ा््थय व््ागले तपाईं 
Molina Healthcare-मा बसेको या रोडकेो 
बारेमा रलएको नरण्छयरसत खुशी हुरुहु्र।

• तपाईंको से्ालाई सीरमत गर्छको लागग रलएको 
हाम्ो नरण्छयरसत तपाईं खुसी हुरुहु्र। 
तपाईंलाई लागर कक यो नरण्छयले तपाईंका 
Medicaid ला्हरूलाई सीरमत गर्छर। 
तपाईंरसत नरषपक् सरुु् ाइको लागग अररुोधि 
गर्छ से्ालाई सीरमत गरदे य्तो सचूरा 
दरइएको रमनतरेख 60 कयालेणडर दर्सहरू 
रर।् यदर तपाईंले प्रनतब्धि गरदे सचूराको 
10 दररर्त्र ्ा प्रनतब्धिको प्र्ा्कारी 
रमनतसमममा, जरु पनर पर्छ, नरषपक् 
सरुु् ाइको लागग अररुोधि गरु्छहु्र ्रे, 
तपाईंले आफरा से्ाहरू नरषपक् सरुु् ाइको 
नरण्छय गररएसमम जारी राखर सकरहुुरेर। 
यदयवप, यदर नरषपक् सुरु्ाइको नरण्छय 
तपाईं व्रुद्ध र ्रे, तपाईंले नरण्छयको प्रतीक्ा 
गरा्छ तपाईंले प्रापत गरु््छ एका से्ाहरूको लागग 
लागत नतरु्छपरदे हुरसकर।

• तपाईंको डकटरले तपाईंलाई चाहेको से्ाको 
वय््थिा गरदैर ््रे नरण्छयमा तपाईं खुसी 
हुरहुु्र। तपाईंलाई लागर कक डकटरको 
नरण्छयले तपाईंका Medicaid ला्हरू रोकर ्ा 
सीरमत गर्छर। तपाईंले Molina Healthcare-
रसत गरुासो रता्छ गरु्छपर्छ। यदर Molina 
Healthcare तपाईंको डकटररसत सहमत 
र ्रे, तपाईंले योजरासमब्धिी अवपलको 
लागग अररुोधि गर्छ सकरहुुरेर। यदर तपाईंले 
अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण प्रापत गरु््छ यो ्रे, 
तपाईंरसत राजय नरषपक् सरुु् ाइको लागग 
अररुोधि गरदे अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरणको 
रमनतबाट 120 काय्छ दर्स हुरेरर।्

• तपाईंको हेरचाहबारे हामीले गरेको नरण्छयमा 
तपाईं प्रस्र हुरहुु्र। तपाईंलाई लागर कक 
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यो नरण्छयले तपाईंका Medicaid ला्हरूलाई 
सीरमत गर्छर।

• तपाईं खुशी हुरुहु्र ककर्रे हामीले नरण्छय 
नरमर 

1. पुर्याउन 

2. पुर्याउने 
3. पर्यो 
4. पुर्याउन ो 
5. पुर्याउन्न   
6. पुर्याउन् 

7. गर्यौं 
8. रहनुपर्यो 
9. पुर्याउनुोयो 
10. टीटीवाई 

:
 - तपाईंले पाउँरै गरेको हेरचाह से्ा कम 
गरदे, नरलनमबत गरदे ्ा रोकरे; ्ा 
 - तपाईंले चाहेका हेरचाह को अ््ीकार गरदे; 
 - तपाईंले प्रापत गरेको हेरचाहको लागग 
्ुकतारी अ््ीकार गरदे; ्ा 
 - तपाईंलाई सह-्ुकतारीको रकम, 
तपाईंले ्ुकतारी गरु्छपरदे अ्य रकम ्ा 
तपाईंको ््ा््थय से्ाको लागग तपाईंले 
्ुकतारी गरेको रकमको व्षयमा व््ार 
गर्छ रदररे। 

तपाईंले पदहले योजरा अवपलको लागग अरुरोधि 
गरु्छपर्छर र अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरण प्रापत गरु्छपर्छर। 
तपाईंले अन्तम प्रनतकूल नरधिा्छरणको ताररखबाट 
नरषपक् सरुु् ाइको लागग अररुोधि गरदे 120 काय्छ 
दर्सहरू पाउरुहुरेर। 

्हद तपाईंले ्ोजना अवपलको लागग अनरुो् गनु्नहुन्छ, 
र अहहले प्ापत गददै गरेको सेवालाई कम गनने, ननलम्बन 
गनने वा रोकने अननतम प्नतकूल नन्ा्नरण प्ापत गनु्नहुन्छ 
भने, तपाईंले आफनो नन्पक्ष सुनुवाइको ननण््न  पखखिंदै 
गरेको सम्मा तपाईंको ्डकटरले आदेि हदएको सेवा 
प्ापत गन्न जारी राखन सकनुहुन्छ। तपाईंले अननतम 
प्नतकूल नन्ा्नरणको ताररख वा का््नवाही प्भावधी हुने 
सम्को 10 हदन रभत्र, जनु पन्छ प्छ्न, उगचत ननण््न को 
लागग अनरुो् गनु्न पद्न्छ। यदयवप, यदर तपाईंले 
से्ालाई जारी राखरे अरुरोधि गरु््छ यो, तर तपाईंले 
आफरो नरषपक् सुरु् ाइको मदु्दा हारु््छ यो ्रे, तपाईंले 
नरण्छय रलरको लागग पखख्छएको समयमा तपाईंले प्रापत 
गरेका से्ाहरूको लागत नतरु्छ पर्छ सकर।

• तपाईंले योजरा अवपलको लागग अरुरोधि गरु््छ यो, 
तर तपाईंको योजरा अवपलबारे नरण्छय गरदे समय, 
यसमा कुरपैनर व््तारसदहत, समापत ्एको 
र। यदर तपाईंले आफरो योजरा अवपलको ज्ाफ 
प्रापत गरु््छ एर ्ा हामीले समयमा नरण्छय गरेरौं 
्रे, तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइको लागग अरुरोधि 
गर्छ सकरुहु्र।

तपाईंले नरषपक् सुरु्ाइ गरदे अगधिकारीबाट प्रापत गरेको 
नरण्छय अन्तम हुरेर।

तपाईंले उगचत सरुु् ाइको अररुोधि गर्छ नरमर 
तररकाहरूमधये कुर ैएकको प्रयोग गर्छ सकरुहु्र:
1. फोरद्ारा – टोल फ्ी रमबर 1-800-342-3334-मा 

फोर गरु्छहोस ्
2. फयाकसद्ारा – 1-518-473-6735
3. इ्टररेटद्ारा – www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp
4. मेलद्ारा –  

NYS Office of Temporary and Disability 
Assistance
Office of Administrative Hearings
Managed Care Hearing Unit
P.O. Box 22023
Albany, New York 12201-2023

जब तपाईंले Molina Healthcare-ले रलएको 
नरण्छयकोसमब्धिमा नरषपक् सरुु् ाइको लागग अररुोधि 
गरु्छहु्र, हामीले तपाईंलाई प्माणपत्र प्ाकेटको प्रनत 
पठाउर ुपर्छ। यो जारकारीको प्रयोग गरेर हामीले 
तपाईंको हेरचाहको बारेमा नरण्छय गरौं। योजराले हाम्ो 
काय्छको वयाखया गर्छको लागग सरुु् ाइ अगधिकारीलाई यो 
सचूरा दररेर। यो पत्राचार गर्छ तपाईंसँग पया्छपत समय 
रैर ्रे, तपाईंका लागग सरुु् ाईमा हामीले प्रमाणको 
पयाकेट लयाउरेरौं। यदर तपाईंले आफरो सरुु् ाइको एक 
साता पू् ्छसमम आफरो प्रमाणपत्र पयाकेट प्रापत गरु््छ एर 
्रे, तपाईंले 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा 
फोर गरेर यसको लागग अरुरोधि गर्छ सकरुहु्र।

यार राखरुहोस ्कक तपाईंले कुरपैनर समयमा ्यूयोक्छ  
राजय ््ा््थय व््ागलाई 1-800-206-8125-मा फोर 
गरेर गुरासो गर्छ सकरुहुरेर।

गुनासोसम्बन्धी प्क्रि्ा
गुनासोहरू:
हाम्ो ््ा््थय योजराले तपाईंको राम्ो से्ा गर्छ 
््रे हामी आशा गरछौं। यदर तपाईंरसत कुर ैसम्या 
र ्रे, तपाईंको PCP-रसत कुराकारी गरु्छहोस ््ा 
सर्य से्ालाई फोर गरु्छहोस ््ा लेखरहुोस।् यसरी 
धेिरै सम्याहरूको ततकाल समाधिार गर्छ सकक्र। 
यदर तपाईंरसत हेरचाह ्ा से्ालाई रलएर कुर ै
सम्या ्ा व््ार र ्रे तपाईंले योजरामा गुरासो 
रता्छ गर्छ सकरुहुरेर। फोरबाट ततकाल समाधिार 
रगररएका सम्याहरू र मेलबाट आएका गुरासोहरूलाई 
तल दरइएका गुरासोसमब्धिी प्रकरियाअरुसार 
समाधिार गरररेर।

http://www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp
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यदर तपाईंलाई गरुासो रता्छ गर्छ, ्ा गुरासोसमब्धिी 
प्रकरियाका चरणहरू बुझर मद्दत चादह्र ्रे तपाईंले 
मेमबर सर््छसेसलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 
711)-मा फोर गर्छ सकरहुु्र। तपाईंरसत सु् रे ्ा 
रेखरे सम्या ज्ता कुर ैव्शषे आ््यकताहरू 
रर ््ा तपाईंलाई अरु्ार से्ा आ््यक र ्रे 
हामीले मद्दत गर्छ सकरौं।

तपाईंले गुरासो रता्छ गरेकोमा हामी तपाईंलाई कुर ै
अपठयारोमा पारदेरैरौं ्ा तपाईं व्रुद्ध कुरपैनर 
काय््छ ाही गरदेरैरौं।

तपाईंरसत तपाईंको गुरासोको बारेमा ्यूयोक्छ  राजय 
््ा््थय व््ागरसत 1-800-206-8125-मा समपक्छ  
गरदे ्ा तलको ठेगारामा पत्र लेखरे पनर अगधिकार र: 

Complaint Unit, Bureau of Consumer 
Services
OHIP DHPCO 1CP-1609
्यूयोक्छ  राजय ््ा््थय व््ाग (New York State 
Department of Health)
Albany, New York 12237

तपाईंले आफरो ्थिारीय सामानजक से्ा व््ागरसत 
पनर आफरो गुरासो रलएर कुरपैनर समयमा समपक्छ  
गर्छ सकरहुुरेर। तपाईंको गरुासोकोसमब्धि बबरलङ 
सम्यारसत र ्रे तपाईंले ्यूयोक्छ  राजय व्ततीय से्ा 
व््ाग (1-800-342-3736)-मा फोर गर्छ सकरहुु्र।

हाम्ो ्ोजनारसत गुनासो कसरी दता्न गनु्नप्छ्न :
तपाईं आफैं  गुरासो रता्छ गर्छ सकरुहु्र, ्ा तपाईंको 
परर्ारको कुरै सर्य, रमत्र, डकटर ्ा ्ककल ज्ता 
कसलेै पनर तपाईंको लागग गुरासो रता्छ गर्छ सकरर।् 
तपाईं र तयस वयनकतले तपाईं तयस वयनकतलाई 
तपाईंको प्रनतनरगधित् गरदे वयनकतको रूपमा चाहरुहु्र 
््रे एउटा बयारमा ह्ताक्र गरेर रमनत लगाउरु 
परदेर। फोर गरेर रता्छ गर्छको लागग, मेमबर 
सर््छससेलाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-मा 
फोर गरु्छहोस,् सोमबाररेखख शुरिबार, बबहार 8:00 
बजीरेखख बेलुकी 6:00 बजीसमम। यदर तपाईं हामीलाई 
काय्छ समय प्चात ्फोर गरु्छहु्र ्रे स्रेश 
रोडरुहोस।् हामी तपाईंलाई अकको काय्छ दरर ्ापस 
फोर गरदेरौं। यदर हामीलाई नरण्छय गर्छ थिप जारकारी 
चादह्र ्रे, हामी तपाईंलाई ््रेरौं।

तपाईंले हामीलाई आफरो गुरासो लेखेर दरर 
सकरुहु्र ्ा सर्य से्ा रमबरमा फोर 
गरेर गरुासोसमब्धिी फारामको लागग अररुोधि 
गर्छ सकरुहुरेर। तयसलाई यसमा मेल गरु्छपर्छ : 

Molina Healthcare of New York, Inc.
5232 Witz Drive
North Syracuse, NY 13212

अ्ब के हुने्छ:
यदर हामीले फोरबाट रै ततकाल समाधिार गरदेसकेरौं 
्ा हामीले रलखखत गुरासो प्रापत गरेपनर सम्या 
समाधिार गर्छ सकेरौं ्रे, हामीले 15 काय्छ दर्सर्त्र 
पत्र पठाउरेरौं। पत्रले तपाईंलाई बताउरेर:

• तपाईंको गुरासोमा कसले काम गरदैर
• तयस वयनकतलाई कसरी समपक्छ  गरदे
• हामीलाई थिप जारकारी चादहएको र ्रे

तपाईंले पनर आफरो गुरासोको समीक्ा गर्छको लागग 
चादहरे जारकारी वयनकतगत रूपमा ्ा पत्र लेखेर प्ररार 
गर्छ सकरुहु्र। यदर तपाईं कुर जारकारी हामीलाई 
दररपुरदे हो ््रे कुरामा नरन्चत हुरहुु्र ्रे Molina 
Healthcare-लाई 1-800-223-7242 (टीटी्ाई: 711)-
मा फोर गरु्छहोस।्

तपाईंको गुरासोलाई एक ्ा एक ््रा अगधिक 
योगयताप्रापत वयनकतहरूद्ारा समीक्ा गरररेर। यदर 
तपाईंको गुरासोले नकलनरकल व्षयहरू समा्ेश 
गर्छर ्रे तपाईंको मारमलाको एक ्ा एक ््रा 
अगधिक योगयताप्रापत ््ा््थय से्ा पेसा्ालहरूद्ारा 
समीक्ा गरररेर।

हामधीले तपाईंको गुनासोको समधीक्षा गरेपन्छ:
• हामीरसत तपाईंको गुरासोको ज्ाफ दरर 
आ््यक सब ैजारकारी प्रापत ्एपनर 
45 दररमा आफरो नरण्छय जराउरेरौं, तर 
हामी तपाईंको गुरासो प्रापत गरेको दरररेखख 
60 दररर्त्र अ््य रै यो कुरा जराउरेरौं। 
हामी तपाईंलाई लेखरेरौं र तपाईंलाई हाम्ो 
नरण्छयका कारणहरू बताउरेरौं।

• व्लमब हुराले तपाईंको ््ा््थयमा जोखखम 
हुरे ्एमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको 
गुरासोको ज्ाफ दररे सब ैजारकारी प्रापत 
्एको 48 घणटामा हाम्ो नरण्छय जराउरेरौं, 
तर तपाईंले हामीलाई गुरासो प्रापत ्एको 
दरररेखख 7 दररर्त्र अ््य रै यसबारे जा्र 
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सकरुहुरेर। हामी तपाईंलाई हाम्ो नरण्छय 
सुराउर फोर गरदेरौं ्ा तपाईंलाई नरण्छय 
सुराउरको लागग प्रयास गरदेरौं। तपाईंले हाम्ो 
नरण्छयलाई फलो अप गरदे समब्धिमा 3 काय्छ 
दर्समा एउटा पत्र पाउरुहुरेर।

• यदर तपाईं स्तुषट हुरु्एर ्रे तपाईंलाई 
हाम्ो नरण्छयमा कसरी अवपल गरदे ्रेर 
जराउरेरौं र तपाईंलाई आ््यक परदे 
कुरपैनर फारामहरू सामेल गरदेरौं।

• हामीरसत पया्छपत जारकारी र्एर तपाईंको 
गरुासोको बारेमा नरण्छय गर्छ असमथि्छ ्एमा, 
हामी तपाईंलाई पत्र पठाएर यसबारे जराउरेरौं।

गुनासोसम्बन्धी अवपलहरू:
यदर तपाईं हामीले गरेको गुरासोको नरण्छयमा सहमत 
हुरु्एर ्रे, तपाईं ्ा तपाईंले व्््ास गरदे कसलेै 
यो योजराको लागग गुनासोसम्बन्धी अवपल रता्छ गर्छ 
सकरुहुरेर।

गुनासोको अवपल कसरी गनने:
• यदर तपाईं हामीले गरेको नरण्छयबाट स्तुषट 
हुरुहु्र ्रे, तपाईंले हामीबाट नरण्छय सुरेको 
कमतीमा पनर 60 काय्छ दर्सर्त्र गुरासो 
अवपल रता्छ गर्छ सकरुहु्र;

• तपाईं यो गुरासो अवपल आफै गर्छ सकरुहुरेर 
्ा यसको लागग तपाईंलाई व्््ास लागरे 
कसलैाई अरुरोधि गर्छ सकरुहुरेर;

• यो गुरासो अवपल रलखखत रूपमा हुरपुर्छ। 
यदर तपाईंले फोरद्ारा गुरासो अवपल 
गरु्छहु्र ्रे तयसलाई रलखखत रूपमा 
पनर पठाउरुपर्छ। तपाईंले फोर गरेपनर, 
हामी तपाईंलाई एक फाराम पठाउरेरौं जुर 
तपाईंको फोर अवपलको सारांश हो। यदर 
तपाईं हाम्ो सारांशरसत सहमत हुरुहु्र 
्रे, तपाईंले ह्ताक्र गरेर फाराम हामीलाई 
कफता्छ दररुपर्छ। तपाईंले फाराम हामीलाई 
कफता्छ पठाउरु अनघ यसमा कुरपैनर आ््यक 
परर्त्छर गर्छ सकरुहु्र।

हामधीले तपाईंको गुनासोसम्बन्धी अवपल प्ापत गरेपन्छ 
के हुन्छ:
हामीले तपाईंको गुरासोसमब्धिी अवपल प्रापत गरेपनर 
हामी तपाईंलाई 15 काय्छ दर्सर्त्र पत्र पठाउरेरौं। 
पत्रले तपाईंलाई बताउरेर:

• तपाईंको गुरासो अवपलमागथि कसले 
काम गरदैर

• तयस वयनकतलाई कसरी समपक्छ  गरदे
• हामीलाई थिप जारकारी चादहएको र ्रे

तपाईंको गुरासो अवपलको समीक्ा एक ्ा बढी ती 
उचच ्तरमा रहेका वयनकतहरूद्ारा गरर्र जो 
तपाईंको गुरासोको पदहलो नरण्छय गरदे््रा अगधिक 
योगय हु्रर।् तपाईंको गुरासो अवपलले यदर 
नकलनरकल व्षयहरू समा्ेश गर्छर ्रे तपाईंको 
मारमलाको कमतीमा एक उचच कोटीका नकलनरकल 
समीक्कको साथि एक ्ा एक ््रा अगधिक 
योगयताप्रापत ््ा््थय पेसा्ालहरूद्ारा समीक्ा 
गरररेर, जो तपाईंका गुरासोको पदहलो नरण्छय गरा्छ 
संलगर गथिएरर।्

यदर हामीलाई चादहएको सबै जारकारी प्रापत ्यो 
्रे हामी तपाईंलाई 30 काय्छ दर्सर्त्र यसबारे 
जराउरेरौं। यदर व्लमबले तपाईंको ््ा््थयमा 
जोखखम पर्छ ्रे हामीले तपाईंको अवपलमागथि नरण्छय 
गर्छ सब ैजारकारी प्रापत गरेपनर 2 काय्छ दर्सर्त्र 
तपाईंले हाम्ो नरण्छय पाउरु हुरेर। यदर लागू हु्र 
्रे, तपाईंलाई हाम्ो नरण्छय र नकलनरकल तक्छ को 
कारण दरइरेर। यदर तपाईं अझै पनर स्तुषट 
हुरुहु्र ्रे, तपाईं ्ा तपाईंको तफ्छ बाट कसलेै 
र कुरपैनर समयमा ्यूयोक्छ  राजय ््ा््थय व््ागलाई 
1-800-206-8125-मा फोर गरेर गुरासो रता्छ गर्छ 
सकरुहुरेर।

सदस्का अग्कार एवम ्नजममेवारीहरू
तपाईंका अग्कारहरू
Molina Healthcare-को एक सर्यको रूपमा, 
तपाईंरसत नरमर अगधिकारहरू रर:्

• ् ्ा््थय न्थिनत, रलङग, रसल, ्ण्छ, धिम्छ, 
रानषरिय मूल, उमेर, ्ै्ादहक न्थिनत ्ा यौर 
प्र्नृततको स्र््छ व्रा सममारका साथि से्ा 
प्रापत गरदे।

• Molina Healthcare-बाट तपाईंले चाहेको 
से्ा कहाँ, कदहले र कसरी प्रापत गर्छ 
सकक्र ्रेर जारकारी प्रापत गरदे।

• तपाईंको PCP-बाट के गलत र, तपाईंको 
लागग के गर्छ सकक्र, र यसको के 
पररणाम हुरेर ्रेर तपाईंले बुझरे ्ाषामा 
जारकारी रलरे।
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• तपाईंको हेरचाहको बारेमा रोस्ो मत पाउरे।
• तपाईंको हेरचाहको लागग कुरपैनर उपचार ्ा 
योजराको बारेमा तपाईंलाई पूण्छतया बुझाएपनर 
तयसको लागग अरुमनत दररे।

• उपचारलाई अ््ीकार गरदे अनर यसमा 
नरदहत जोखखमबारे जा्रे।

• आफरो गचककतसा रेकड्छको एक प्रनत प्रापत 
गरु्छहोस,् र यसको बारेमा PCP-रसत 
कुरा गरु्छहोस,् र अरुरोधि गरु्छहोस ्कक तपाईंको 
गचककतसा रेकड्छलाई आ््यक परेमा संशोगधित 
्ा सुधिार गरररेर।

• तपाईंको गचककतसा रेकड्छ नरजी हो र कारूर, 
अरुब्धि बाहेक, ्ा तपाईंको अरुमोरर बबरा 
कसैरसत यसलाई साझरेारी गरररे रैर ््रे 
नरन्चत गरु्छहोस।्

• कुरपैनर गुरासोको समाधिार गर्छको लागग 
Molina Healthcare गुरासोसमब्धिी 
प्रणालीको प्रयोग गरु्छहोस,् ्ा तपाईंलाई 
उगचत वय्हार गररएर ््रे लागेमा तपाईंले 
कुरपैनर समयमा ्यूयोक्छ  राजय ््ा््थय 
व््ाग ्ा सामानजक से्ाको ्थिारीय 
व््ागमा गुरासो गर्छ सकरुहु्र।

• राजय नरषपक् सरुु् ाइ प्रणाली प्रयोग गरु्छहोस।्
• यदर तपाईं आफरो हेरचाह र उपचारको बारेमा 
आफैं  बोलर असमथि्छ हुरुहु्र ्रे तपाईंले 
बोलरको लागग कसलैाई (आफ्त, रमत्र, 
्ककल, आदर) नरयुकत गरु्छहोस।्

• ् ्चर र सुरक्क्त ्ाता्रणमा अरा््यक 
अ्रोधिहरूबाट मकुत उगचत र सममानरत 
उपचार प्रापत गरु्छहोस।्

तपाईंका नजममेवारीहरू
Molina Healthcare-को सर्यको रूपमा, तपाईं 
नरमर कुराहरूमा सहमत हुरुहु्र:

• तपाईंको ््ा््थयको संरक्ण र सुधिारको 
लागग तपाईंको PCP-रसत काम गरदे।

• तपाईंको ््ा््थय उपचार प्रणालीले कसरी 
काम गर्छर ््रे पतता लगाउर।

• तपाईंका PCP को सललाह रलरे र तपाईंलाई 
स्रेह ्एमा प्र्रहरू सोधरे।

• न्थिनतमा सुधिार ्एर ्रे आफरो PCP-
लाई फोर गरदे ्ा तयहाँ जारे ्ा रोस्ो राय 
अरुरोधि गरदे।

• ् ्ा््थय से्ा कम्छचारीहरूलाई तपाईंले 
आफूप्रनत चाहेको सममारले वय्हार गरदे।

• यदर तपाईंलाई कुरपैनर ््ा््थय से्ा 
कम्छचारीबाट सम्या र ्रे हामीलाई ््रे। 
मेमबर सर््छसेसलाई फोर गरदे।

• आफरा एपोए्टमे्टहरूमा उपन्थित हुरे। 
यदर तपाईं रद्द गर्छ चाहरुहु्र ्रे, 
जनतसकरो नरटै् फोर गरदे।

• ् ा्तव्क सङकटकालीर न्थिनतका लागग 
मात्र आपतकालीर कक्को प्रयोग गरदे।

• तपाईंलाई गचककतसा से्ा चादहएमा, दढलो ्ए 
तापनर तपाईंको PCP-लाई फोर गरदे।

अगग्म ननदनेिनहरू
तपाईंले आफरो ््ा््थय से्ाबारे नरण्छय रलर रसकरे 
समय पनर आउर सकर। अगरिम योजरा बराएर, 
तपाईंले अब आफरो इचराहरूलाई काया्छन््त गर्छको 
लागग वय््थिा रमलाउर सकरहुु्र। सबै््रा पदहले, 
परर्ार, रमत्रहरू र तपाईंको डकटरलाई तपाईंले क्तो 
प्रकारको उपचार मर पराउरुहु्र ्ा क्तो मर 
पराउरहुु्र ््रे जाकारी दररुहोस।् रोस्ो, तपाईंले 
आफरो तफ्छ बाट नरण्छय गर्छको लागग तपाईंले ्रोसा गरदे 
एक ्य्कको नरयुनकत गर्छ सकरहुु्र। तपाईंको PCP, 
तपाईंको परर्ार ्ा रनजकका अरूरसत नरन्चत रूपमा 
कुरा गरु्छहोस ्जसमा नतरीहरूले तपाईंलाई के चादह्र 
््रे कुरा बुझर सकुर।् तसे्ो कुरा के हो ्रे, तपाईंले 
आफरा व्चारहरू रलखखत रूपमा राखेको राम्ो हो। तल 
सचूीबद्ध कागजातहरूले मद्दत गर्छ सकरर।् तपाईंले 
्ककलको प्रयोग गरु्छ परदे रैर, तर तपाईंले चाहरुहु्र 
्रे यसको बारेमा कसरैसत कुरा गर्छ सकरहुुरेर। 
तपाईंले आफरो व्चार र यी कागजातहरू कुरपैनर 
समयमा परर्त्छर गर्छ सकरहुुरेर। हामी तपाईंलाई 
यी कागजातहरूबारे समझाउर ्ा यसलाई प्रापत गर्छ 
मद्दत गर्छ सकरौं। उरीहरूले तपाईंको उचच गणु्तरको 
््ा््थय से्ा प्रापत गरदे अगधिकारमा परर्त्छर गरदैरर।् 
यसको एकमात्र उद्दे् य, यदर तपाईं आफरो लागग बोलर 
सकरहुु्र ्रे तपाईंको चाहरा अरुलाई थिाहा होस।्

सवास्थ् स्ाहार प्नतननग् व्वसरा (हेलर 
के्र प्रॉकसधी)
आफरो गचककतसा से्ाबारे नरण्छय रलर तपाईं असमथि्छ 
हुरु्योको बेलामा तपाईंको तफ्छ बाट नरण्छय रलरे 
एक अ्य ्य्कलाई यो कागजातद्ारा तपाईं 
रामाङककत गर्छ सकरुहु्र, अनर तयो ्य्क तपाईंको 
्रोसायोगयको हुरपुर्छ (सामा्यतः कुर ैरमत्र ्ा 
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पारर्ाररक सर्य)। यदर तपाईंले यसो गरु््छ यो ्रे, 
तपाईंले तयस वयनकतरसत कुरा गरु्छपर्छ ताकक तपाईंको 
चाहरा के र ््रे उरले जारुर।्

CPR र DNR
यदर तपाईंको सास ्ा रकत सञचार रोककयो ्रे 
तपाईंको मुटु ्ा फोकसोलाई पुर: सञचालर गर्छ 
कुर ैव्शषे ्ा आपतकालीर उपचार चाहरुहु्र 
्रे तपाईंरसत यसबारे नरण्छय गरदे अगधिकार र। 
यदर तपाईं काडड ्छयोपलमोररी ररसन्सटेसर (CPR) 
सदहत व्शषे उपचार चाहरुहु्र ्रे, तपाईंले आफरा 
इचराहरूलाई रलखखतमा ज्ञात गराउरु पर्छ। तपाईंको 
PCP-ले तपाईंको गचककतसा रेकड्छको लागग DNR 
(पुरजनीव्त रगराउरुहोस)् आरेश प्ररार गरदेर। तपाईंले 
आफुरसत बोकरे DNR फाराम र/्ा लगाउरे चूरो पनर 
प्रापत गर्छ सकरुहुरेर जसबाट तपाईंको इचराहरूको 
बारेमा कुरपैनर आपतकालीर गचककतसा से्ा-प्ररायकले 
थिाहा पाउरेरर।्

अगं दाता का्ड्न
यो ्ालेट आकारको काड्छले मरेपनर अरूलाई 
मद्दत गर्छको लागग तपाईंको शरीरका अङगहरूको 
रार गर्छ तपाईं इचरुक हुरुहु्र ््रे जराउँर। 
यसबाहेक, आफरा अङगहरू तपाईं कसरी रार गर्छ 
चाहरुहु्र, तो बताउर आफरा ड्ाइर्ङग लाइसे्सको 
पराडडपदट् यसबारे उललेख गरु्छहोस।्

महततवपूण्न फोन नम्बरहरू
तपाईंको PCP 

तपाईंको सवास्थ् ्ोजना: Molina Healthcare of 
New York, Inc. (Molina Healthcare)
मेमबर सर््छसेस 
1-800-223-7242 

मेमबर सर््छसेस टीटी्ाई: 711

तपाईंको रनजकैको आपतकालीर कक् 

्यूयोक्छ  राजय ््ा््थय व््ाग (गुरासोहरू) 
1-800-206-8125 

मेडडकल आ्सररङग सर््छस (MAS) ओरो्डगा
1-855-852-3287

मडडकल आ्सररङग सर्स (MAS) कोटलयाणड 
1-855-733-9397
े ्छ ्छ

मडडकल आ्सररङग सर्स (MAS) टमपकक्स 
1-866-753-4543 
े ्छ

्ययोक राजय ््ा््थय व््ाग (गरासोहरू) 
1-800-206-8125 

ू ्छ ु

ओरो्डगा काउ्टी सामानजक स्ा व््ाग 
1-315-435-2928 

े

टमपकक्स काउ्टी सामानजक स्ा व््ाग 
1-607-274-5667 

े

कोटलयाणड काउ्टी सामानजक स्ा व््ाग 
1-607-753-5324

्छ े

्ययोक Medicaid च्ाइस 
1-800-505-5678

ू ्छ

्ेबसाइट www.molinahealthcare.com

CVS केयरमाक्छ  
1-800-223-7242

http://www.totalcareny.com/
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