
ব্্যক্তিগত পক্িচর্্যযাি পযাশযাপযাক্শ আি 
কো�যান-কো�যান পক্িষেব্যাসমহূ উপলভ্্য?
ব্্যক্তিগত সেব্া, CDPAS এব্ং নাক্েসিং সেয়ারেে মত 
ব্াক্িে সেব্ােমহূ ছািাও যখন আপক্ন Empire-
এে েদে্য হরব্ন, তখন যক্দ ক্িক্েৎোগত ক্দে সেরে 
প্ররয়াজনীয় হয়, তাহরে ক্নম্নক্েক্খত সেব্ােমহূ আপনাে 
জন্য উপেভ্্য হরব্:

ক্িহ্যযাক্ব্ক্লষেশন কোেিযাক্পসমূহ
}	  শােীক্েে সেোক্প
}	  অকুরপশনাে সেোক্প
}	  ক্পিি সেোক্প
}	  শ্াে প্রশ্ারেে সেোক্প

ক্চক্�ৎসযা সিব্িযাহ এব্ং সিঞ্যাম 
}	  সপ্রারথেটিক্স ও অরেসিাটিক্স
}	  ব্্যক্তিগত জরুক্ে প্রক্তক্রিয়া ক্েরটেম

কোপেশ্যযাক্লটি কো�য়যাি 
}	  সপাডারয়ক্রি সেয়াে
}	  সডন্াে সেয়াে
}	  অর্টারমক্রি / আইগ্ারেে
}	  অক্ডওরোক্জ / ক্হয়াক্েং এইড

সহযায়তযামূল� কোসব্যাসমূহ 
}	  জরুক্ে নয় এমন পক্েব্হন
}	  ক্নউক্রিশন োউরসেক্েং
}	  সহাম-সডক্েভ্াডসি  ক্মেে
}	  এনভ্ায়েনরমন্াে মক্ডক্িরেশন
}	  ক্িক্েৎোগত োমাক্জে সেব্া
}	  অ্যাডাল্ট সড সহল্ে সেয়াে
}	  োমাক্জে ক্দব্রেে যত্ন

আপনযাি পছন্দ।
আপনযাি 
পক্িচর্্যযা।
আপনযাি সমযাধযান!

আপনযাি সমযাধযান।
আপনযাি স্যাস্থ্য।
আপনযাি ক্নিযাপত্যা।
আপনযাি স্যাধীনতযা।
আমযাষেি প্রক্তশ্রুক্ত!
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Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island, 
Westchester, Nassau, এব্ং Suffolk োউক্ন্

আরো তরে্যে জন্য অনগু্রহপূব্সিে আমারদে সযরোরনা এেজন েহোেীরে 
েে েরুন এব্ং েো ব্েনু। তাক্েোভু্ক্তি েোে ব্্যপারে সোরনা 

ব্াধ্্যব্াধ্েতা সনই। 

855-800-4683
TTY/TDD: 711

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus (এম্ায়াে ব্লুরিে 
ব্লুক্শল্ড সহল্েপ্াে) 

পক্েিাক্েত দীর্সিরময়াদী যত্ন (Managed Long-Term Care - MLTC) 
েংরিান্ত প্্যান

1981 Marcus Ave., Suite 100
Lake Success, NY 11042
empireblue.com/nymltc

HealthPlus HP, LLC দ্াো প্রদত্ত পক্েরেব্া, Blue Cross Blue Shield Association-
এে োইরেসেধ্ােী, স্াধ্ীন Blue Cross and Blue Shield পক্েেল্পনাগুক্েে অধ্ীন 
এেটি েংথো৷ 

Empire BlueCross BlueShield HealthPlus সিডাোে নাগক্েে অক্ধ্োে আইন 
সমরন িরে। Empire জাক্ত, ব্র্সি, জাতীয় উৎে, ব্য়ে, অক্ষমতা ব্া ক্েরগেে োেরর্ 
মানেুরে ব্াদ সদয় না ব্া তারদে োরে আোদা আিের্ েরে না।

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 855-800-4683 (TTY/TDD: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致
電 855-800-4683 (TTY/TDD: 711)。



Your Choice
Your Care

Your Solution...

Our Services
Integra Managed Long-Term Care offers a 
wide array of services that can be tailored to 
meet your needs:

•Home Health Care
• Personal Care
•Nursing Care
• Private Duty Nursing
•Medical Social Services
• Physical Therapy
•Occupational Therapy
• Speech Therapy
•Respiratory Therapy
•Adult Day Health Care
• Social Day Care
•Durable Medical Equipment/

Medical Supplies
• Prosthetics and Orthotics
• Personal Emergency Response System
•Non-Emergent Transportation
• Podiatry Care
•Dental Care
•Optometry / Eyeglasses
•Audiology / Hearing Aids
•Nutrition Counseling
•Home-Delivered Meals
•Nursing Home Care
•Environmental Modification

Manhattan, Richmond, Kings, Queens, 
Bronx, Westchester, Nassau &  

Suffolk Counties 

For more information call and speak with 
one of our associates. There is no obligation 

to enroll.

www.integraplan.org

Your Health,  
Your Safety,  

Your Independence… 
Our Commitment

ব্্যক্তিগত পক্িচর্্যযা কোসব্যাি  
জন্য ক্ব্�ল্পসমহূ

5 স্যাি ক্েষয় সযামক্রি�ভ্যাষব্ 
কোসিযা পক্ি�ল্পনযা �ম্যক্ষমতযাষ� 

কোিে �িযা হষয়ষছ!

Empire BlueCross BlueShield 
HealthPlus-এি পক্িচযাক্লত েীর্্যষময়যাক্ে 
র্ত্ন (Managed Long-Term Care - MLTC) 
ব্লষত �ী কোব্যাঝযায়? 
Empire হরো দদনক্দিন জীব্নযাপরনে জন্য সয েেে ক্েক্নয়ে 
এব্ং প্রাপ্ত ব্য়স্করদে েহায়তাোেী প্ররয়াজন তারদে জন্য 
পক্েিাক্েত New York সটেট-অনরুমাক্দত পক্েিাক্েত দীর্সিরময়াক্দ 
যত্ন (Managed Long-Term Care Plan - MLTC) পক্েেল্পনা।
পক্েিাক্েত দীর্সিরময়াক্দ পক্েিযসিা পক্েেল্পনাে (managed 
long-term care plan) েক্ষ্য হরো এইেেে ব্্যক্তিব্রগসিে 
ক্নোপদ এব্ং তারদে স্াথে্য ও েুখ ব্জায় োখাে েময় 
যতক্ষর্ েম্ভব্ তারদে ব্াক্িরতই স্াচ্ছরদি্য স্াধ্ীনভ্ারব্ 
ব্েব্ারে েহায়তা েো। যখন আপক্ন Empire পছদি 
েরেন তখন আপনাে োরছ এেটি ক্নরব্ক্দত সেক্ব্ো এব্ং 
েমাজ েমমীে দে আরছ যাো আপনাে োরে এটা ক্নক্চিত 
েোে জন্য োজ েেরব্ সয আপনাে দীর্সিরময়াদী পক্েিযসিাে 
িাক্হদােমহূ পূের্ হরচ্ছ। এমনক্ে যক্দ আপনাে িাক্হদােমহূ 
পক্েব্তসি নও হরয় োরে তােপেও ক্নরব্ক্দত দেটি আপনাে 
জন্য প্ররয়াজনীয় েহায়তা েেব্োহ েেরত আপনাে পক্েিযসিা 
এব্ং সেব্ােমরূহে েঠিে ব্্যব্থোপনা ক্নক্চিত েেরব্। 

আমযাষেি উষদেশ্য
স্াথে্য ও েুখ ব্জায় োখাে েময় তারদে ব্াক্িরতই ক্নোপরদ এব্ং 
স্াধ্ীনভ্ারব্ ব্েব্াে েেরত সযেেে ক্েক্নয়ে এব্ং প্রাপ্তব্য়স্করদে 
দীর্সিরময়াদী পক্েিযসিা সেব্ােমহূ প্ররয়াজন তারদে েহায়তা েো।

আমযাষেি লক্ষ্য
আমো েব্িাইরত ভ্াে পক্েিযসিা এব্ং সেব্ােমহূ প্রদারনে 
ধ্াোব্াক্হেতাে মাধ্্যরম মানেম্মত দীর্সিরময়াদী পক্েেল্পনাে 
প্ররয়াজনীয়তাে সক্ষররে ব্্যক্তিব্রগসিে পছরদিে পক্েেল্পনাটি 
হব্াে প্রত্যাশা েক্ে।

ব্্যক্তিগত পক্িচর্্যযাি জন্য আমযাি 
চযাক্হেযা পিূষে সহযায়তযাি কোক্ষষরে Empire 
�ী ধিষনি কোসব্যাসমহূ প্রস্যাব্ �িষত 
পযাষি?
Empire আপনাে ব্্যক্তিগত পক্েিযসিা েমন্বরয়ে সক্ষররে 
দটুি সেব্াে ক্ব্েল্প আপনারে প্রদান েরে। আপনাে জন্য 
ব্্যক্তিগত পক্েিযসিা েহায়তাোেী ক্নব্সিািন েরে এমন সভ্ন্ডে 
ব্া এরজক্সে সেরে আপনাে সেব্ােমহূ গ্রহর্ েোে ক্ব্েল্প 
আরছ। অন্যোয়, আপনাে োরছ েনজমুাে ক্ডরেরটেড 
পারেসিানাে অ্যাক্েেরটন্ োক্ভ্সি রেে (CDPAS) এে মাধ্্যরম 
আপনাে ক্নজস্ ব্্যক্তিগত পক্েিযসিা েহায়তাোেী পছদি 
েোে ক্ব্েল্প আরছ। 

�নক্জউমযাি ক্িষিষটেি পযাষস্যযানযাল 
অ্্যযাক্সষস্ন্ট সযাক্ভ্্য ষসস (CDPAS) �ী?
CDPAS হে সহাম সেয়াে পক্েরেব্াগুক্ে পাওয়াে এেটি 
ক্ব্েল্প উপায় যা আপনারে সে আপনাে যত্ন প্রদান েরে 
এব্ং েীভ্ারব্ এটি প্রদান েো হয় তাে উপে আরো ক্নয়ন্ত্রর্ 
প্রদান েরে। োহায্যোেী ক্নব্সিািন, প্রক্শক্ষর্, এব্ং েময়েূিী 
ক্নয়ন্ত্রর্ েরে এমন এেজন সহাম সেয়াে সভ্ন্ডেরে ক্নরয়াগ 
েোে পক্েব্রতসি , CDPAS আপনারে, এেজন পক্েব্ারেে 
েদে্য, এেজন ব্নু্ ব্া এেজন অক্ভ্ভ্াব্েরে এেটি 
ক্িেোে ইন্ােক্মক্ডয়াক্ে (FI)-এে মাধ্্যরম এই োজগুক্ে 
েম্াদন েেরত েক্ষম েরে।

�যাষ� CDPAS পযাষস্যযানযাল অ্্যযাক্স 
কোস্ন্ট ক্হষসষব্ ক্নষয়যাগ �িযা কোর্ষত 
পযাষি?
}	আপক্ন আপনাে স্তী/স্ামী ব্্যতীত পক্েব্ারেে অন্য 
সোনও েদে্য েহ প্রায় সয োউরে ক্নরয়াগ েেরত 
পারেন।

}	 পূর্সি ব্য়স্ক েন্তান (21 ব্ছে ব্য়স্ক অেব্া তাে 
সিরয়ও সব্ক্শ)-এে ক্পতামাতা।

}	 এেই পক্েব্ারে ব্েব্ােেত পাক্েব্াক্েে েদে্য 
ক্যক্ন প্রক্তক্নক্ধ্ ক্হরেরব্ মরনানীত নন।


