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तपा�को भमर्न्ट फाम�सी कायर्�ममा स्वागत छ
भमर्न्ट हेल्थ एक्सेस िवभाग (DVHA) �ारा �बन्ध ग�रएको फाम�सी सहायता कायर्�मह�। फाम�सी
सहायता कायर्�मह�लाई यहाँ सूचीब� ग�रएको छ। �त्येकको आफ्नै योग्यता िनयम र लाभ प्याके ज
छ।
यस हातेपु�स्तकाले Medicaid माफर्त �ा� गिरएको फाम�सी लाभह�मा जानकार� �दान गद�न।
तपा�सँग Medicaid छ र आफ्नो फाम�सी लाभका बार� मा जानकार� आवश्यक छ वा तपा� कु न
कायर्�ममा �नु�न्छ भ�े थाहा छै न भने भमर्न्ट ह�ल्थ कनेक्ट र �ीन माउन्ट�न क� यर �ाहक सहायता
क� न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्। सोमवार द��ख शु�वार �बहान 8:00 बजेद��ख साँझ
5:00 बजेसम्म कल गनुर्होस् (�बदाको �दन बन्द �न्छ)।

स्वस्थ भम�न्टर कायर्�म

यो िनःशुल्क कायर्�मले भमर्न्टवासीह�लाई अन्य िनद�िशत बीमािवना छु ट ग�रएको दरमा समे�टएका
औषिधह� ख�रद गन� अनुमित �दन्छ। तपा�सँग स्वस्थ भम�न्टर छ भने, तपा�को फाम�सीले DVHA
मा दाबी पेश गनर्सक्छ। DVHA ले शुल्क भु�ानी गन� छैन तर तपा�ले फाम�सीलाई ितन� शुल्क
फाम�सीको खु�ा मूल्यमा नभएर सबैभन्दा कम भमर्न्ट Medicaid दरमा �ने छ।

VPharm कायर्�मह�: VPharm 1, VPharm 2 and VPharm 3

VPharm कायर्�मह�ले Medicaid का लािग योग्य न�ने र मेिडके यरमा भनार् भएका
भम�न्टवासीह�लाई उनीह�को मेिडके यर िनधार्�रत औषिधको योजना (मेिडके यर PDP) र सम्बिन्धत
लागतह�को भु�ानी गनर् म�त गदर्छ। यसले कसरी कायर् गछर्: तपा�को मेिडके यर PDP ले तपा�को
औषिधका लािग भु�ान गछर्, फाम�सीमा तपा�को बाँक� रकम VPharm ले भु�ान गनर्सक्छ। के ही
अपवादह�का साथमा, VPharm ले रकम भु�ान गन� छ, तपा�लाई औषिधको लागतमा िनभर्र गद�
सह-भु�ानी $1 र $2 छोड्ने छ।

आफ्नो मे�डक� यर PDP का बार� मा बुझ्नुहोस्
मेिडके यर PDP �ाय: मेिडके यर पाटर् D औषिध योजनामाफर् त उपलब्ध गराइन्छ तर मेिडके यर पाटर् C
योजनाको अंश पिन �न सक्छ, जसलाई "मेिडके यर लाभ योजना" पिन भिनन्छ। हामीले मेिडके यर
PDP का बारेमा कु रा गदार्, हा�ो बुझाइ मेिडके यर पाटर् C वा पाटर् D िनद�िशत औषिध कभरे ज हो भ�े
�न्छ। यी कायर्�मह� मे�डक� यर र Medicaid सेवाह� (CMS) का क� न्�ह�माफर्त �बन्ध गिरएको
छ। तपा�लाई मे�डक� यर PDP मा नामा�न �न सहायता चा�हएमा:
1) 1-800-मे�डक� यरमा कल गनुह
र् ोस्
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2) Medicare.gov मा जानुहोस्
3) क्षे� एजेन्सीको राज्य स्वास्थ्य बीमा सहायता कायर्�म (SHIP) लाई ए�जङको ह�ल्पलाइनमा
1-800-642-5119 मा कल गनुर्होस्
VPharm कायर्�मले (राज्य औषधीय सहायता कायर्�म (SPAP) पिन भिनन्छ) मेिडके यर PDP मा
नामािङ्कत भएका र िनधार्�रत औषिधह� समेट्ने अन्य कु नै बीमा नभएको �ि�ह�का लािग
िनधार्�रत औषिधको खचर्ह� भु�ान गनर् म�त गदर्छ। VPharm ले तपा�को मे�डक� यर PDP
योजनाको मा�सक ���मयम भु�ान गनर् प�न म�त गनर्सक्छ।
VPharm मा तीनवटा लाभ स्तरह� पदर्छन्, VPharm 1, VPharm 2, र VPharm 3। �त्येक
कायर्�मको योग्यताका लािग आफ्नै िनयमह� र लाभ प्याके ज छन्। सदस्यह� VPharm मा रहनका
लािग मेिडके यर PDP मा नामािङ्कत �नुपछर्। तपा�को मेिडके यर PDP तपा�का सबै िनधार्�रत
औषिधह�को पिहलो भु�ानकतार् हो भने तपा�को VPharm कायर्�म दो�ो भु�ानकतार् हो।
VPharm ले तपा�को मेिडके यर PDP को भु�ान गनर् म�तका लािग तपा� भमर्न्ट क्षे�को योजनामा
नामािङ्कत �नुपछर्। यसका साथै, तपा�ले VPharm माफर् त िनधार्�रत औषिधह�को कभरे ज �ा� गनर्
नामािङ्कत VT Medicaid �दायकको उपयोग गनुर्पछर्।
िन�िलिखत VPharm कायर्�मह� DVHA �ारा �बन्ध ग�रएका छन् र यी मध्ये कु नै पिन
कायर्�ममा कसरी नामाङ्कन �ने भ�ेबारे जानकारीका लािग भमर्न्ट हेल्थ कनेक्ट र �ीन माउन्टेन
के यर �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा सम्पकर् गरे र फे ला पानर् स�कन्छ। सोमवार देिख
शु�वार िबहान 8:00 बजेदेिख साँझ 5:00 बजेसम्म कल गनुर्होस् (िबदाको �दन बन्द �न्छ)।

VPharm 1: ���मयम तथा कभर� ज

VPharm 1 का सदस्यह�ले मािसक ि�िमयम $15 डलर भु�ान गछर्न्। बदलामा, VPharm 1 ले
िन� कु रा �दान गछर्:
 न्यून आय अनुदान (LIS) "अित�र� म�त" का लािग अिधकतम रकम सम्म भु�ानी नग�रने
तपा�को मेिडके यर PDP ि�िमयमको रकम। (वा�षर्क बेन्चमाकर् को अिधकतम रकम CMS �ारा
िनधार्रण ग�रन्छ। यो �त्येक वषर्को जनवरी 1 मा प�रवतर्न �न्छ।) तपा� पिरष्कृ त मे�डक� यर PDP
मा नामा��त �नु�न्छ भने VPharm ले भु�ान नगनर् सक्छ।


5

मेिडके यर PDP सहभु�ानी, कटौतीयोग्य रकम, सह-बीमा र कभरे ज अन्तर मेिडके यर PDP �ारा
समे�टएका अल्पकालीन र दीघर्कालीन औषिधह�का लािग न्यून आय अनुदान (LIS वा "अित�र�
म�त") �ारा समे�टएको छैन।
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मेिडके यर PDP �ारा नसमे�टएका औषिधह�का िवशेष वगर् (िनि�त OTC औषिध र के ही
िभटािमन र खोक�, �घाका उत्पादनह� पदर्छन्)



मधुमेहका आपू�तर्ह�



आँखाको डाक्टर वा आँखाको िवशेषज्ञ�ारा �त्येक दुई वषर्मा एउटा िवस्तृत आँखा परीक्षण र
एउटा अन्त�रम परीक्षण गराउनुहोस्।

VPharm 2: ���मयम तथा कभर� ज

VPharm 2 का सदस्यह�ले मािसक ि�िमयम $20 भु�ान गछर्न्। बदलामा, VPharm 2 ले िन�
कु रा �दान गछर्:
 न्यून आय अनुदान (LIS) "अित�र� म�त" का लािग अिधकतम रकम सम्म भु�ानी नग�रने
तपा�को मेिडके यर PDP ि�िमयमको रकम। (वा�षर्क बेन्चमाकर् को अिधकतम रकम
मेिडके यर�ारा तय ग�रन्छ। यो �त्येक वषर्को जनवरी 1 मा प�रवतर्न �न्छ।) तपा� पिरष्कृ त
मे�डक� यर PDP मा नामा��त �नु�न्छ भने VPharm ले भु�ान नगनर् सक्छ।


Medicare PDP सहभु�ानी, कटौतीयोग्य रकम, सह-बीमा र कभरेज अन्तरह�लाई
दीघर्कालीन िच�कत्सा समस्याह� (अनुरक्षण औषिध कभरे ज मा�) को उपचार गनर् �योग ग�रने
Medicare PDP �ारा समे�टएका औषिधह�का लािग न्यून आय अनुदान (LIS) "अित�र�
म�त" �ारा समे�टएको �ँदैन।



दीघर्कालीन िच�कत्सा समस्याह�को उपचार गनर्का लािग �योग ग�रने िवशेष �कारका
औषिधह� Medicare PDP �ारा समे�टएको छैन जस्तै के ही OTC औषिधह�



मधुमेहका आपू�तर्ह�



छोटो अविध वा "ती�" िच�कत्सा समस्याह� जस्तै �घा वा खोक�को उपचार गनर् �योग ग�रने
औषिधह�को लािग कु नै कभरेज छैन।

VPharm 3: ���मयम तथा कभर� ज

VPharm 3 का सदस्यह�ले मािसक ि�िमयम $ 50 भु�ान गछर्न्। बदलामा, VPharm 3 ले िन�
कु रा �दान गछर्:
 न्यून आय अनुदान (LIS) "अित�र� म�त" का लािग अिधकतम रकम सम्म भु�ानी नग�रने
तपा�को मेिडके यर PDP ि�िमयमको रकम। (वा�षर्क बेन्चमाकर् को अिधकतम रकम
मेिडके यर�ारा तय ग�रन्छ। यो �त्येक वषर्को जनवरी 1 मा प�रवतर्न �न्छ।) तपा� पिरष्कृ त
मे�डक� यर PDP मा नामा��त �नु�न्छ भने VPharm ले भु�ान नगनर् सक्छ। Medicare PDP
सहभु�ानी, कटौतीयोग्य रकम, सह-बीमा र कभरे ज अन्तरह�लाई दीघर्कालीन िच�कत्सा
समस्याह� (अनुरक्षण औषिध कभरे ज मा�) को उपचार गनर् �योग ग�रने Medicare PDP �ारा
समे�टएका औषिधह�का लािग न्यून आय अनुदान (LIS) "अित�र� म�त" �ारा समे�टएको �ँदैन।
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दीघर्कालीन िच�कत्सा समस्याह�को उपचार गनर्का लािग �योग ग�रने िवशेष �कारका
औषिधह� Medicare PDP �ारा समे�टएको छैन जस्तै के ही OTC औषिधह�



मधुमेहका आपू�तर्ह�

भमर्न्ट हे ल्थ कनेक्ट, ग्रीन माउन्टे न केयर ग्राहक सहायता केन्द्र

प्रश्नहरू: 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 मा कल गनह
ुर् ोस ्
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छोटो अविध वा "ती�" िच�कत्सा समस्याह� जस्तै �घा वा खोक�को उपचार गनर् �योग ग�रने
औषिधह�को लािग कु नै कभरेज छैन।

तपा�को मे�डक� यर PDP फमुर्ला


लागतलाई कम गनर् म�तका लािग, तपा�को मेिडके यर PDP ले �दायकह�लाई "फमुर्लरी" भिनने
औषिधह�को सूचीबाट औषिधह� िनधार्रण गनर् आ�ह गछर्। फमुर्लरीमा रहेका के ही
औषिधह�का लािग भु�ान गनुर्अिघ मेिडके यर PDP �ारा पूवर् स्वीकृ ित वा पूवर् अिधकार
चािहन्छ। तपा�को मे�डक� यर �नधार्िरत औष�ध योजनामा अस्वीकार अपील गनर्, "तपा� कायर्मा
क�त बेला असहमत �ने" खण्ड ह�नुर्होस्।

मे�डक� यरमा �च�कत्सकको �ल�खत �नद�शन�वना औष�ध पसलबाट �क� पाइने
(OTC) औष�धह� पद�नन्


मेिडके यर PDPs ले समािव� गन� आवश्यक नभएका औषिधका के ही वगर्ह� छन्। यी
औषिधह�लाई "मेिडके यरमा नपन� औषिधह�" भिनने छ र यसमा सामान्यतया OTC औषिध,
के ही िनधार्�रत िभटािमन र के ही खोक� र �घाका उत्पादनह� पदर्छन्। DVHA ले यी मध्ये के ही
औषिधलाई समािव� गछर् तर के हीलाई कभरे जबाट पूवर् स्वीकृ ित आवश्यक �नसक्छ। अिधकारका
लािग अनुरोध गनर्, तपा�को �दायकले िन�मा पूवर् अिधकार फाराम पूरा गनुर्पछर्:
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-requestforms र यसलाई DVHA पेश गनुर्पछर्।



VPharm अन्तगर्त सीिमत संख्यामा OTC औषिधह� समे�टएका छन् र तपा�ले नामाङ्कन
�नुभएको VPharm योजनाको आधारमा कभरे ज फरक-फरक �न्छन्। यी �ाथिमक �पमा
सामान्य औषिधह� �न्। ती औषिधह�को पूरा सूची DVHA वेबसाइटको
http://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf मा फे ला पानर्
स�ु �न्छ।



हा�ो कायर्�मह�ले �योगात्मक मािनएको वा संघीय औषिध �शासन (FDA) �ारा स्वीकार
नग�रएको औषिधह� समािव� गद�न।

सहभु�ानीह� (वा सहभु�ानी)
तपा�सँग VPharm (1, 2 वा 3) भएमा तपा�ले $1 वा $2 को सहभु�ानी �ा� गनुर् �ने छ।
 तपा�को औषिधह�का लािग कू ल लागत $29.99 वा सोभन्दा कम भएमा, तपा�को सहभु�ानी
$1 �ने छ।


कू ल लागत $30 वा सोभन्दा बढी भएमा, तपा�को सहभु�ानी $2 �ने छ।

तपा�लाई $2.00 भन्दा धेरै शुल्क लागेमा, फाम�िसस्टलाई �ीन माउन्टेन के यर भु�ान गरे छ वा छैन
भनेर सो�ुहोस् वा तपा� म�तका लािग �ीन माउन्टेन के यर �ाहक सहायता के न्�लाई कल गनर्
स�ु �न्छ।
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तपा�को आइड� काडर्

तपा�को �ीन माउन्टेन के यर आईडी काडर् तपा�को घरमा मेल ग�रने छ। कृ पया तपा� फाम�सी जाँदा
त्यो देखाउनुहोस्। तपा�ले यो हातेपुिस्तका �ा� गरे को एक मिहनािभ� नयाँ आइडी काडर् �ा� नगरे मा
वा तपा�ले आफ्नो काडर् हराएमा, �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस् वा
नयाँ आइडीका लािग अनुरोध गनुर्होस्। तपा�सँग मेिडके यरको िनधार्�रत बीमा भएमा, तपा�को
�दायकलाई तपा�को दुवै बीमा आइडी काडर्ह� देखाउनुहोस्।

सहभागी �दायकह�

तपा�का लािग िनधार्�रत औषिधह� ले�े �दायकका साथै तपा�ले आफ्नो िनधार्�रत औषिधह� भन�
फाम�सीले हा�ो कायर्�मह�मा नामािङ्कत गराउनुपछर्। भमर्न्टमा धेरै �दायक र फाम�सीह� हा�ो
कायर्�ममा नामािङ्कत छन्। तपा�सँग �दायक र फाम�सीह�का बारे मा ��ह� भएमा, �ाहक
सहायता के न्�लाई कल गनुर्होस् वा तपा�को �दायक वा फाम�सी नामािङ्कत भएकप छ �क छैन भनेर
हेनर् http://www.vtmedicaid.com मा जानुहोस् र �दायक लुक-अपमा हेनुर्होस्।

मे�डक� यर स�हत भमर्न्टवासीह�का ला�ग फाम�सी
कायर्�मह�
ए�जङको तपा�को स्थानीय क्षे� एजेन्सी, राज्य स्वास्थ्य बीमा सहायता कायर्�म (SHIP) कायार्लयलाई
1-800-642-5119 मा वा तपा�को स्थानीय सामा�जक सुरक्षा �शासन कायार्लयलाई सम्पकर् गर� र
फ�ला पानर् स�� अ�तिर� म�त कसर� नामा�न गनर् स�कन्छ भ�ेबार� जानकार�।

न्यून-आय अनुदान (LIS) वा “अ�तिर� म�त”
मेिडके यरमा नामािङ्कत सदस्यह� न्यून-आय अनुदान (LIS) भिनने, “अित�र� म�त” पिन भिनने
सामािजक सुरक्षा �शासन कायर्�मबाट उहाँह�को औषिधह�को लागतह� भु�ान गनर्मा म�त
गनर्का लािग योग्य �न स�ु �न्छ। LIS मेिडके यर पूवर्िनधार्�रत औषिध योजनासँग सम्बिन्धत मािसक
ि�िमयम, वा�षर्क कटौती र िनधार्�रत सह-भु�ानीह�का लािग भु�ान गन� छ। �ीन माउन्टेन के यरले
मेिडके यर पूवर्िनधार्�रत औषिध योजना वा “अित�र� म�त” �ारा समािव� नग�रएको के ही लागतह�
समािव� गनर् म�त गन� छ। मेिडके यर सेिभङ कायर्�मको सदस्यह�ले न्यून-आय अनुदान (LIS) वा
“अित�र� म�त” लािग स्वचािलत �पमा नामा��त �नु�न्छ। क� ह� सदस्यह� वा�षर्क �पमा न्यून-आय
अनुदानका ला�ग अवेदन �दन आवश्यक �न सक्छ। आवेदन कसरी �दने भ�ेबारे मा जानकारी यस
िलङ्कमा फे ला पानर् स�ु �न्छ: https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf.
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मे�डक� यर से�भङ कायर्�म
न्यून आय भएका के ही VPharm सदस्यह� सबैका लािग भु�ान गनर् म�त गनर् वा उहाँह�को
मेिडके यर भाग A & B कभरेजको भागका लािग पिन योग्य �न स�ु �न्छ। मेिडके यर A & B का लािग
मािनसह�के भु�ान गनर् म�त गन� कायर्�मह�काफ मेिडके यर सेिभङ कायर्�म भिनन्छ। तपा�ले दुवै
कायर्�मको भु�ान गनर् चाहनु�न्छ भने �दायकह� दुवै मेिडके यर र Medicaid कायर्�मह�को भाग
�नुपछर्। कायर्�मह� सूिचब� ग�रएका छन्:

योग्य मे�डक� यर उ�रा�धकार� (QMB)

मेिडके यर भाग A र भाग B ि�िमयम, कटौती, सह-बीमा र सहभु�ानीह� भु�ान गनुर्होस्।

तो�कएको न्यून-आय भएका मे�डक� यर उ�रा�धकार�ह� (SLMB)
मेिडके यर पाटर् B ि�िमयमका लािग मा� भु�ान �न्छ।

योग्य ��ह� (QI-1)

मेिडके यर पाटर् B ि�िमयमका लािग मा� भु�ान �न्छ।
तपा� यस म�तका लािग योग्य भएमा, तपा�ले आफ्नो VPharm कभरे जबारे प� �ा� गदार् यसका
बारेमा सूिचत ग�रन्थ्यो। मे�डक� यर से�भङ कायर्�मह�ला ला�ग कु नै मा�सक ���मयमह� छै न। तपा�
योग्य नभएको फे ला पारेमा र तपा� �नुपछर् भनेर सोचेमा, कृ पया थप जानकारीका लािग �ाहक
सहायता के न्�लाई कल गनुर्होस्। मेिडके यर सेिभङ कायर्�मह�का लािग कु नै ि�िमयमह� छैन।

तपा�को VPharm कायर्�मको ���मयम भु�ान गन�
तपा�ले िबल �ा� गन� िबि�कै हा�ो कायर्�मका लािग तपा�ले आफ्नो मािसक ि�िमयम भु�ान गनर्
एकदमै मह�वपूणर् �न्छ जसकारण कभरेज अक� मिहनाको सु�मा सु� गनर् स�कन्छ। तपा�ले समयमा
भु�ान गनर् जारी रा�ुपछर् जसकारण तपा�ले कभरे ज छेड्न �ँदैन वा तपा�को कभरे जमा अन्तर रा�ु
�ँदैन। स्वस्थ भम�न्टर कायर्�मका लािग बाहेक हा�ो फाम�सी कायर्�ममा सबै सदस्यह�ले औषिधको
कभरेज �ा� ग�र रा� भमर्न्टलाई ि�िमयन भु�ान गनुर्पछर्।
तपा�ले तपा�को ि�िमयम िबल हराएमा, तपा�ले कित ितनर् बाँक� छ र कसरी भु�ान गन� भनेर प�ा
लगाउन �ाहक सहायता के न्�लाई कल गनुर्होस्।
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स्वचा�लत भु�ानी
तपा� हरेक मिहना आफ्नो िबल भु�ान गन� बारे मा िचन्ता िलन चाहनु�द
ँ ैन भने, तपा�ले �त्येक
मिहना तपा�को चालू वा बचत खाताबाट आफ्नो भु�ानी �लँदा, स्वचािलत िवथ�अलका लािग साइन
अप गनर् स�ु �न्छ।
तपा�सँग आफ्नो ि�िमयमका बारेमा वा स्वचािलत िवथ�अल कसरी कायम रा�े भ�ेबारे कु नै पिन
�� छन् भने, �ाहक सहायता के न्�लाई कल गनुर्होस्।

तपा�को अ�धकार र उ�रदा�यत्वह�
तपा�सँग िन� कु राह�को अिधकार छ:


आदर तथा िश�ाचारका साथ उपचार गराउने



सावधानीपूवर्क उपचार गराउने



आफ्नो �दायक छनोट वा प�रवतर्न गन�



आफ्नो कायर्�म सेवा तथा �दायकह�का बारे मा तथ्यह� �ा� गन�



आफू ले बुझ्न स�कने शब्दावलीमा आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीका बारे मा पूरा, हालको
जानकारी �ा� गन�



आफ्ना ��ह�का जवाफ सो�े र उपचारका लािग अस्वीकार गन� लगायत आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी
िनणर्यह� गन� कायर्मा संल� �ने



आफ्नो िच�कत्सा रे कडर्ह�को एक �ितिलिप आफू सँग रा� अनुरोध गन� र आफू लाई जानकारी
गलत छ भ�े िव�ास लागेको बेलामा ितनीह�लाई प�रवतर्न गनर् अनुरोध गन�



भमर्न्ट Medicaid मा नामािङ्कत योग्य �दायकबाट अक� िवचार �ा� गन�



आफ्नो कायर्�म वा स्वास्थ्य स्याहारका बारे मा गुनासो गन� (थप जानकारीका लािग पृ� 16
हेनुर्होस्)



धम्क�, अनुशासन, आराम वा बदलाको माध्यमको �पमा �योग ग�रने �ितबन्ध वा एकान्तताको
कु नैपिन �कारबाट स्वतन्� �नुहोस्



तपा�लाई आवश्यक पन� कु राह� अस्वीकार ग�रएको छ भने अपीलका लािग अनुरोध गनुर्होस्।
थप जानकारीका लािग पृ� 14 हेनुर्होस्।

तपा�ले िन� कु राह� गरे र पिन आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गन� िजम्मेवारी
िलन स�ु �न्छ:
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आफ्ना लक्षणह� र स्वास्थ्य इितहासका बारे मा आफ्नो �दायकलाई भ�े



आफू लाई थप जानकारी आवश्यक पदार् वा कु नै पिन कु रा नबुझेको बेलामा ��ह� सो�े

भमर्न्ट हे ल्थ कनेक्ट, ग्रीन माउन्टे न केयर ग्राहक सहायता केन्द्र

प्रश्नहरू: 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 मा कल गनह
ुर् ोस ्
तपा� �नःशुल्क दोभाषे सेवा र वैकिल्पक ढाँचाहरू प�न प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ।



तपा� र तपा�को �दायक सहमत �नुभएको उपचारका योजनाह�को पालना गन�



आफ्नो अपोइन्टमेन्टह�मा गइरा�े वा तपा�लाई जान स�ु �� भने र� गनर्का लािग पिहले नै कल
गन�



आफ्नो कायर्�मका योजनाह�का बारे मा जा�े जसकारण तपा� आफू ले �ा� गनर् स�े सेवाह�को
उत्कृ � �योग गनर् स�ु �न्छ



अक� �दायक समक्ष जानुअिघ (आवश्यक पदार्) तपा�सँग आफ्नो �ाथिमक स्याहार
िच�कत्सक(PCP) को िसफा�रसह� छन् भनी सुिनि�त गन�



ितनीह�लाई आवश्यक पदार् ि�िमयम वा सहभु�ानीह� गन�



तपा� अपोइन्टमेन्टमा जान स�ु �� भने र� वा पुन: िनधार्रण गनर्का लािग कल गन�

भमर्न्टवासीह�का ला�ग अन्य कायर्�मह�
इच्छाप� र अ��म �नद�शनह�
भमर्न्ट अि�म िनद�शन कानुनको सामान्य सारांश (शीषर्क 18, अध्याय 231 मा फे ला पानर् स�कन्छ) र
िबरामीका लाािग यसको अथर् के हो भ�े कु रा यहाँ छन्:
"अि�म िनद�शन" भनेको तपा�ले आफ्नो तफर् बाट कायर् गनर्का लािग कसलाई छनोट गनुभ
र् यो, तपा�को
�ाथिमक स्याहार �दायक को हो र तपा�को स्वास्थ्य स्याहारका इच्छा वा उपचार ल�यह�सम्बन्धी
तपा�का िनद�शनह�का बारेमा �� गनर् स�े िलिखत रेकडर् हो। यो तपा�को स्वास्थ्य स्याहार वा
�ैमािसक स्याहार कागजातका लािग अिधव�ाको स्थायी शि� �नसक्छ। अि�म िनद�शनह� िनःशुल्क
छन्।
वयस्कह�ले आफ्नो स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी िनणर्य गन� अिधकार भएका एक वा सो भन्दा बढी
मािनस र िवकल्पह�को नाम रा� अि�म िनद�शन �योग गनर् सक्छन्। तपा�को अि�म िनद�शनमा,
तपा� �ि�सँग कित अिधकार छ, तपाई कस्तो �कारको स्वास्थ्य स्याहार चाहनु�न्छ वा चाहनु��
भनेर वणर्न गनर् स�ु �न्छ र दाहसंस्कार जस्ता �ि�गत समस्याह�लाई कसरी �वस्थापन गनर्
चाहनु�न्छ भ� स�ु �न्छ। अि�म िनद�शनलाई एक वा धेरै �ि�ह�लाई आवश्यक परेको खण्डमा
अिभभावकको �पमा सेवा गनर् वा तपा�ले िनणर्य गनर् नचाहने �ि�ह�को पिहचान गनर् पिन �योग
गनर् स�कन्छ।
तपा�को अवस्थाको अथर् तपा� आफ्नै स्वास्थ्य हेरचाह िनद�िशत गनर् स�ु �� र यो आपतकालीन
अवस्था होइन भने, स्वास्थ्य सेवा �दायकह�ले पिहला तपा�सँग अि�म िनद�शन छ वा छैन भनेर प�ा
लगाउने �यास नगरीकन तपा�लाई स्वास्थ्य सेवा �दान गनर् सक्दैन। तपा�सँग तपा�को स्वास्थ्य
स्याहारसम्बन्धी िनणर्यह� गन� अिधकार भएको �ि�को िनद�शनह� पालना गन� वा अि�म
िनद�शनमा �दइएका िनद�शनह� पालना गनुर्पन� अि�म िनद�शन छ भनी थाहा भएका स्वास्थ्य स्याहार
�दायकह�।
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स्वास्थ्य स्याहार �दायकले नैितकता, नैितक वा िनद�शनह�मा अन्य िववादका आधारमा तपा�को
अि�म िनद�शनका िनद�शनह� पालना गनर् अस्वीकार गनर् स�ु �न्छ। य�िप, स्वास्थ्य स्याहार �दायकले
अस्वीकार गनुर्भयो भने, सम्भव भएमा, �दायकले तपा� र तपा�ले आफ्नो तफर् बाट कायर् गनर् नाम
�दनुभएको �ि�लाई िववादबारे बताउनुपछर्; िनद�शनह�को सम्मान गनर् इच्छु क अक� �दायकलाई
तपा�को स्याहार स्थानान्तर गनर् म�त गनुर्पछर्; सेवाह� उपलब्ध गराउनका लािग नयाँ �दायक फे ला
नपदार्सम्म चिलरहेको स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउनुपछर्; र तपा�को िच�कत्सा रे कडर्मा िववाद,
िववाद समाधान गनर् अपनाइएका चरणह� र िववादको समाधान कागजात गनुर्पछर्।
�त्येक स्वास्थ्य स्याहार �दायक, स्वास्थ्य स्याहार सुिवधास्थल र आवासीय सुिवधास्थलले सबै
िबरामीह�को अि�म िनद�शनह� कडाईका साथ सबै राज्यका कानुन र िनयमह�को पालना गन�
त�रकामा �ान्डल ग�रएको छ भनी सुिनि�त गनर् �ोटोकलह� िवकास गन� छ।
कानुनको पालना नगन� कसैको बारेमा उजुरी दायर गनर् तपा� इजाजतप� र संरक्षण िवभागलाई 1800-564-1612 मा कल गनर् वा अनलाइनमा जान स�ु �न्छ। तपा� िलिखत उजुरी यहाँ दायर गनर्
स�ु �न्छ:
Division of Licensing and Protection
103 South Main Street, Ladd Hall
Waterbury, VT 05671
तपा� राज्य कानुन, अि�म िनद�शनह� र इच्छाप�का बारे मा थप जानकारी भमर्न्ट नैितकता
स�ाललाई 802-828-2909 मा कल गरेर वा ितनीह�को वेबसाइट www.vtethicsnetwork.org
मा गएर �ा� गनर् स�ु �न्छ।
शीषर्क 18 www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231 मा
उपलब्ध छ। तपा� आफू लाई आवश्यक फाराम वा थप जानकारी सूचीब� ग�रएका वेबसाइटह� गएर,
आफ्नो �दायलाई भनेर वा �ाहक सहायता के न्�मा कल गरे र �ा� गनर् स�ु �न्छ।

अंग दान
तपा� आफ्नो मृत्यु भएपिछ आफ्ना अङ्गह� दान गनर् इच्छु क �नस�ु �न्छ। एउटा दाताले धेरै
मािनसह�लाई म�त गनर् सक्छ। तपा� यसका बारे मा थप जा� चाहनु�न्छ भने, िनःशुल्क जानकारीका
लािग 1-888-ASK-HRSA मा कल गनुर्होस्।

आफ्नो �दायकसँग जानकार� साझा गनुह
र् ोस्
तपा�को �दायकलाई तपा�ले �ा� गनुर्पन� स्वास्थ्य स्याहार तपा�ले �ा� गनुर्�न्छ भनी सुिनि�त गनर्
म�त गनर्का लािग, हामी उहाँसँग तपा�को अन्य औषिध वा िच�कत्सा अवस्थाह�सँग रा�ोसँग निमल्ने
औषिधह�को खराब �ित��याह� �न न�दनका लािग तपा�ले सेवन ग�ररहनुभएका औषिधह�को
सूची जस्ता जानकारी साझा गनर् सक्छौ।ँ

गोपनीयता अभ्यासह�को सूचना
तपा�लाई हा�ो कायर्�मह�का लािग योग्य �नु�न्छ भनी िनधार्रण गदार्, तपा�ले तपा� योग्य �नु�न्छ
भनी प� �ा� गनुर्�न्छ। यस प�मा गोपनीयता अभ्यासह�को हा�ो सूचनाको एक �ितिलिप समावेश
छ। सङ्घीय कानुन, स्वास्थ्य बीमा पोट�िबिलटी र जवाफदेिहता ऐन (HIPAA) ले हामीले तपा�लाई
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सूचना �दन आवश्यक छ भ�े ठान्दछ। सूचनाले तपा�को गोपनीयता अिधकार र तपा�को
स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी कसरी �योग वा साझा गनर् स�कन्छ भ�े बारे मा बताउँ छ। तपा�लाई
सूचनाको अक� �ितिलिप चािहएमा, तपा� �ाहक सहायता के न्�मा कल गरे र एक �ितिलिप मा�
स�ु �न्छ।

गुणस्तर आ�ासन कायर्�म
ि�न माउन्टेन के यरसँग तपा�को �दायकह�बाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र तपा�को कायर्�मबाट
रा�ो सेवा �ा� गनर् सुिनि�त गनर्का लागी गुणस्तर आ�ासन कायर्�म छ।
स्वास्थ स्याहारको गुणस्तर मापन गनर् म�तका लािग हामीले हेन� के ही कु राह�
 िबरामीह�ले कित औषिध �योग गनुर्�न्छ


रोकथाममुलक स्याहार तािलकामा कित सदस्यह� छन्



कित जना सदस्यह�ले उनीह�लाई आपतकालीन कक्ष आवश्यक न�ँदा पिन आपतकालीन कक्षको
�योग गरेका छन्



शारी�रक स्वास्थ्य स्याहार �दायक र मानिसक स्वास्थ्य स्याहार �दायकह�ले स्याहारमा कसरी
सहकायर् गछर्न्



हा�ा कायर्�मह�सँग सदस्य र �दायकह� कि�को सन्तु� छन्

हामीले के ही दीघर्कालीन रोगह�को लािग िक्लिनकल उत्कृ � अभ्यास मागर्दशर्नह� अपनाएका छौ ँ
जुन मागर्दशर्नह� हामी स्वास्थ्य प�रणामह�मा सुधार गनर् �दायकह�लाई पालना गनर् �ोत्सािहत
गछौ।ँ
तपा� हामी तपा�का लािग हा�ा कायर्�मह� सुधार गरेर तपा�को कायर् अझ रा�ो बनाउन स�े
त�रकाह� सुझाव �दन चाहनु�न्छ भने �ाहक सहायता के न्�मा कल गनुर्होस्। तपा�का �टप्पणीह�
हा�ो गुणस्तर आ�ासन समीक्षाको भाग �न स�े छन्।
तपा� अस्पताल, न�सर्ङ होम र गृह स्वास्थ्य स्याहार �दायकह��ारा �दइने गुणस्तरको बारे मा
जानकारी र िक्लिनकल उत्कृ � अभ्यास मागर्दशर्नह� एउटा �ितिलिप भमर्न्ट हेल्थ एक्सेस िवभागको
वेबसाइट www.greenmountaincare.org मा गएर वा �ाहक सहायता के न्�मा फोन गरे र �ा�
गनर् स�ु �न्छ।

समस्या र गुनासोह�
तपा�लाई आफ्नो िनधार्�रत औषिधह� �ा� गनर् समस्याह� भइरहेको छ वा तपा�सँग कु नै पिन
गुनासो छ भने तपा�ले गन� स�े धेरै कु राह� छन्। तपा�ले आफू लाई म�त गनर्का लािग �ाहक
सहायता के न्�लाई सधै ँ कल गनर् स�ु �न्छ। तल �दइएको िवकल्पह�ले तपा�को समस्या समाधान
नगरेमा, तपा� भमर्न्टको अपील ���यामाफर् त जान स�ु �न्छ। त्यो ���याबारे थप जानकारी यस
हातेपुिस्तकाको पृ� 14 मा पिन छ।
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तपा� आफ्नो फाम�सीका लाभह�बारे िनणर्यसँग सहमत
न�ँदा
तपा�सँग मेिडके यर PDP भएमाम तपा�को
लाभह�बारै धेरैजसो िनणर्यह� उहाँह��ारा
बनाइने छ। त्यो योजनाबाट बनाइएको िनणर्यका
लािग कसरी अपील गन� भ�े बारे जानकारीका
लािग तपा�को मेिडके यर PDP बीमा आइडीको
पछािड �ाहक सेवा नम्बरमा कल गनुर्होस्।
तपा�सँग मेिडके यर PDP र VPharm �ँदा कायर्
कसरी अपील गन� भ�े बारेमा जानकारी तल छ।

तपा�को मे�डक� यर PDP मा अपील गन� अस्वीकारह�
क� तपा�को मे�डक� यर PDP ले “पूवर् स्वीकृ �त” अस्वीकार गर� को �नाले तपा�को औष�धका ला�ग भु�ान गन� छै न भनेर
भनेको �थयो? तपा� यसलाई समािव� गनर्का लािग VPharm लाई अनुरोध गनुर्अिघ, तपा�ले पिहला तपा�को
मेिडके यर PDP को सबै अपील िनयमह�को पालना गनुप
र् छर्। मेिडके यर औषिध योजनाह�का लािग अपीलको
िविभ� स्तरह� छन्। तपा�ले �त्येक स्तरमा र स्वतन्� समीक्षा इकाई (IRE) स्तरमा अपील गनर् आवश्यक �ने छ।

य�द IRE ले अस्वीकृ ित कायम राखेमा, तपा�को िनद�शक Vpharm बाट कभरे ज अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। उहाँले
अस्वीकृ ित कायम राखेको IRE को सूचनाको �ितिलिप VPharm लाई उपलब्ध गराउन आवश्यक �ने छ।
क� तपा�को मे�डक� यर PDP ले “समा�व� नगर� को” �नाले तपा�को औष�धका ला�ग भु�ान गन� छै न भनेर भनेको
�थयो? त्यसो भएमा, तपा�ले मेिडके यर भाग D अपील ���यामाफर् त जानुपद�न। तपा�को िनद�शकले VPharm
लाई कभरेजका लािग अनुरोध पेश गनर् आवश्यक �ने छ। उहाँलाई औषिध आवृत नगरेको उल्लेख गद� मेिडके यर PDP
बाट कागजात संल� गनर् आवश्यक �ने छ।
VPharm ले कभर� जका ला�ग तपा�को अनुरोधमा त्यसको �नणर्य तपा� र तपा�को �नद�शकलाई पठाउने छ।
VPharm ले अस्वीकार गनर्, अन्त गनर्, सुिवधा घटाउन वा रो� िनणर्य (�ितकू ल सुिवधा िनधार्रण) गराएमा, तपा�
त्यो िनणर्य समीक्षा गनर्का लािग अनुरोध गनर् पिन स�ु �न्छ। VPharm �ारा िनणर्य अपील गन� बारे मा थप
जानकारीका लािग तल हेनुर्होस्।
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प्रश्नहरू: 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 मा कल गनह
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क� तपा�लाई VPharm ले गर� को गलत हो जस्तो लाग्छ? प�हलो कदम भनेको
आन्तिरक अपीलका ला�ग अनुरोध गनुर् हो।
आन्त�रक अपीलले DVHA लाई हामीले बनाएको िनणर्यमा फे �र हेनर् अनुरोध गछर्। पिहलो िनणर्यमा
समावेश भएको DVHA को कसैले तपा�को मािमला हेन� छ र ितनीह�ले के िनणर्य गरे भ�ेछन्।
यसलाई “आन्त�रक अपील” भिनन्छ। धेरैजसो मािमलाह�मा, तपा�ले राज्यको िनष्पक्ष सुनुवाईका
लािग अनुरोध गनुर्अिघ तपा�ले यो गनुर्पछर्।
तपा�सँग अपील गनर् 60 �दन छ। 60 �दन तपा�लाई DVHA ले िनणर्यको सूचना मेल गरे को �दनबाट
सु� �न्छ। तपा�ले आफ्नो �दायकलाई अपील गनर् अनुरोध गनुर् भयो भने, उहाँह�ले अपीलको लािग
अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। तपा�ले िलिखतमा वा फोनबाट अिपल गनर् स�ु �न्छ।
अपीलका �ई तिरकाह� छन्:

1. �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्
2. यसमा प� पठाउनुहोस्:
Department of Vermont Health Access
Health Care Appeals Team
150 Pilgrim Park – 3rd Floor
Waterbury, VT 05671-4030

क� तपा�ले प�हले नै �ा� गर� को फाम�सी लाभह� कटौती वा बन्द गनुर्�न्छ? तपा�ले तपा�को
आन्त�रक अपीलको अविधमा आफ्नो सुिवधा रा� स�ु �न्छ तर तपा�ले जारी रा� उहाँह�लाई
अनुरोध गनुर्पछर्। तपा�सँग यो सो�का लािग 11 �दन वा पिछ �ने नयाँ िनणर्यको �भावकारी िमित
मा� छ। तपा�लाई DVHA ले सूचना मेल गरे को िमितबाट 11 �दन सु� �न्छ। आफ्ना लाभह�
पाइरा�, �ाहक सेवा सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्।

आन्तिरक अ�पलमा क� �न्छ? DVHA ले िनणर्य अक� पटक हेनर् बैठक िनधार्�रत गन� छ। तपा�
सहभागी �न स�ु �न्छ। तपा� आफ्नो लािग बोल्न स�ु �न्छ वा कसैलाई तपा�का लािग बोल्न लगाउन
स�ु �न्छ। तपा�को �दायकले DVHA सँग बोल्न वा जानकारी उपलब्ध गराउन स�ु �न्छ। म�त
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आवश्यक छ? तपा� स्वास्थ्य अिधव�ाको कानुनी सहायताको कायार्लयबाट 1-800-917-7787 वा
https://vtlawhelp.org/appeals-0 मा िन: शुल्क कानुनी सुझाव �ा� गनर् सक्षम �न स�ु �न्छ
DVHA ले तपा�को अपीलको 30 �दन�भ� �नणर्य गनुर्पछर् । अपीलले किहलेकाही ँ धेरै लामो समय िलन
सक्छ। यसले तपा�लाई म�त गछर् भने मा� DVHA ले थप 14 �दन बढी िलन सक्छ (उदाहरणका
लािग, तपा�को �दायकलाई जानकारी पठाउन थप समय आवश्यक �न्छ वा तपा� वास्तिवक समय
सीमामा बैठक वा अपोइन्टमेन्टमा नपु� स�ु �न्छ)। यसले िनणर्य िलनका लािग धेरै �दन िलने भनेको
44 �दन हो।
क� तपा�लाई तपा�को अपीलको �नणर्य �छटो �लनका ला�ग DVHA आवश्यक �न्छ? पखार्इले तपा�को
स्वास्थ्य वा जीवनलाई गम्भीर �पमा हािन पुर्याउँ छ भने हामीलाई भ�ुहोस्। DVHA ले ती�तर
अपीलका लािग तपा� योग्य भएको िनणर्य गरे मा (“�ुत अपील” भिनने), तपा�ले 72 घण्टािभ� िनणर्य
�ा� गनुर् �ने छ। DVHA ले तपा�लाई म�त गनर् सक्छ भने धेरै लामो समय ला� सक्छ। िछटो अपील
गनर् ला�े सबैभन्दा लामो समय भनेको 17 �दन हो।
तपा� आन्तिरक अपीलको �नणर्यसँग सहमत �नुभएन भने, क� गन�? तपा� राज्यको िनष्पक्ष सुनुवाईका
लािग अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। जानकारीका लािग तल हेनह
ुर् ोस्

आन्तिरक अपीलको �नणर्यसँग सहमत �नु��? तपा� राज्यको �नष्पक्ष सुनुवाईका
ला�ग अनुरोध गनर् स�ु�न्छ।
मानव सेवा िवभागको सुनुवाई अिधकारीले तपा�को मािमला सु�ु �ने छ। DVHA ले सही िनणर्य
गर्यो वा गरेन भनी उहाँह�ले िनणर्य गनुर्�न्छ।
धेरैजसो मािमलाह�मा, तपा�ले राज्यको िनष्पक्ष सुनुवाई ("समापन" भिनन्छ) का लािग अनुरोध
गनुर्अिघ DVHA आन्त�रक अपील ���या पूरा गनुर्पछर्। तर DVHA ले यसको अिन्तम िमितसम्म
तपा�को आन्त�रक अपीलका बारेमा िनणर्य नगरे मा, तपा� िनणर्यका लािग �तीक्षा नग�रकन राज्यको
िनष्पक्ष सुनुवाईका लािग अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।
तपा�सँग राज्यको �नष्पक्ष सुनुवाईका ला�ग अनुरोध गनर् 120 �दन छ। 120 �दन तपा�लाई आन्त�रक
अपील िनणर्यका बारेमा भ�े प�मा रहेको िमित देिख सु� �न्छ।
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राज्यको �नष्पक्ष सुनुवाईका ला�ग अनुरोध गन� चार तिरका छन्।
1. �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस् वा िसध� मानव सेवा बोडर्लाई
802-828-2536 मा कल गनुर्होस्
2. यसमा प� पठाउनुहोस्: Human Services board, 14-16 Baldwin Street, 2nd
Floor, Montpelier, VT 05633-4302
3. यसमा इमेल पठाउनुहोस्: AHS.COHSBContact@vermont.gov

क� तपा�ले प�हले नै �ा� गर� को फाम�सी लाभह� कटौती वा बन्द गनुर्�न्छ? तपा�ले आफ्नो राज्यको
िनष्पक्ष सुनुवाईको अविधमा आफ्ना लाभह� िलन स�ु �न्छ। तपा�ले यसका लािग 11 �दनिभ�
अनुरोध गनुर्पछर्। 11 �दन DVHA ले तपा�लाई त्यसको आन्त�रक अपील िनणर्य पठाइएको िमितदेिख
सु� �न्छ। आफ्ना लाभह� पाइरा�, �ाहक सेवा सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल
गनुर्होस्।
राज्यको �नष्पक्ष सुनुवाईमा क� �न्छ? मानव सेवा बोडर्को सुनुवाई अिधकारीले यसको DVHA को
िनणर्यमा फे �र जाँच गनर्का लािग बैठक िनधार्�रत गन� छ। तपा� सहभागी �न स�ु �न्छ। तपा� आफ्नो
लािग बोल्न स�ु �न्छ वा कसैलाई तपा�का लािग बोल्न लगाउन स�ु �न्छ। तपा�को �दायक सुनुवाई
अिधकारीसँग कु रा गरेर जानकारी �दन स�ु �न्छ। म�त आवश्यक छ? तपा� स्वास्थ्य अिधव�ाको
कानुनी सहायता कायार्लयलाई 1-800-917-7787 मा फोन गरे र वा
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect मा गएर िनःशुल्क कानुनी
सुझाव �ा� गनर् स�ु �न्छ।
मानव सेवा बोडर्ले तपा�ले प�हला �नष्पक्ष सुनुवाइका ला�ग अनुरोध गर� को �म�त द��ख 90 �दन�भ�
तपा�को मा�मलाको फैसला गनुर्पछर् ।
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तपा�लाई आफ्नो मा�मलाको फैसला �छटो गनर्का ला�ग सुनुवाई अ�धकार� चा�हन्छ? पखार्इले तपा�को
स्वास्थ्य वा जीवनलाई गम्भीर �पमा हािन पुर्याउँ छ भने हामीलाई भ�ुहोस्। तपा� िछटो राज्यको
िनष्पक्ष सुनुवाईका लािग योग्य �नु�न्छ भने ("�ुत राज्यको िनष्पक्ष सुनुवाई" भिनन्छ), तपा�ले तीन
कायर् �दनिभ� फै सला �ा� गनुर्�ने छ।

फाम�सी लाभह�को �नरन्तरता
तपा�ले आफ्नो आन्त�रक अपील र राज्यको िनष्पक्ष सुनव
ु ाई ���याको अविधमा आफ्ना फाम�सी
लाभह�लाई जस्ताको तस्तै रा� 11 �दनिभ� अनुरोध गरे मा फाम�सी लाभह� जस्ताको तस्तै रहन
सक्छन् भ�े कु रा हामीले तपा�लाई मािथ बताएका छौ।ँ

तपा�ले फाम�सी लाभह�को िनरन्तरताका बारे मा थाहा पाउनु पन� अन्य कु राह�:


तपा�ले आफ्नो लाभह�का लािग भु�ान गनुर्�न्छ र अपील वा सुनुवाईको फै सला तपा�को पक्षमा
भएमा तपा�ले भु�ान गरेको रकम तपा�लाई �फतार् ग�रने छ।



राज्यले िनरन्तर लाभह�का लािग भु�ान गरे र अस्वीकारलाई कायम रािखएको छ भने, तपा�ले
अपील िवचाराधीन �ँदा �ा� गनुर्भएको कु नै पिन लाभह�को लागत ितनुर्पन� �न सक्छ।



तपा�ले अपील वा िनष्पक्ष सुनुवाईका लािग अनुरोध गरे को समयमा नै िनरन्तर लाभह�का लािग
अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।



सङ्घीय वा राज्य कानुनमा प�रवतर्न भएको कारणले लाभका बारे मा तपा�को अपील वा सुनुवाई
अन्त्य भएमा वा कटौती ग�रएमा सेवा जारी रा� स�कँ दैन।



िनष्पक्ष सुनुवाई तपा�को ि�िमयमको बारे मा हो भने, तपा�ले ि�िमयमको अिन्तम िमित वा
तपा�को कभरेज समा� �ँदा सम्म आफ्नो ि�िमयम भु�ान गनुर्पछर्। अपील वा सुनुवाईको फै सला
तपा�को पक्षमा भएमा तपा�ले भु�ान गरे को रकम तपा�लाई �फतार् ग�रने छ।

गुनासाह�
तपा�लाई रा�ो �वहार ग�रएको िथएन वा तपा�को स्वास्थ्य स्याहर �दायक कित टाढा �नु�न्छ,
तपा�लाई अपोइन्टमेन्ट िलन कित समय लागेको िथयो, तपा�लाई कमर्चारी�ारा कस्तो �वहार
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ग�रएको िथयो, उपलब्ध भएका स्वास्थ्य स्याहारको गुणस्तर वा तपा�को अिधकारह� �योग
ग�रसके पिछ नरा�ोसँग �भािवत �ने जस्ता कु राह�मा तपा�को असहमती बारे हामीह�लाई
गुनासोले बताउँ छ। तपा� कु नै पिन समयमा गुनासो दायर गनर् स�ु �न्छ। तपा�सँग घटेको घटेनाको
भागको �पमा नभएको कु नै पिन �ि�ले तपा�को गुनासो हेन�
ुर् ने छ। िवभागले उनीह�ले 90 �दनमा
फे ला पारेका कु राह�को बारेमा प� पठाउने छ।
गुनासो दायर गन� दुईवटा त�रका छन्:

1. �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्
2. यसमा प� पठाउनुहोस्:
Department of Vermont Health Access
Health Care Appeals Team
150 Pilgrim Park – 3rd Floor
Waterbury, VT 05671-4030

तपा�ले गुनासो दायर गनुभ
र् एको छ र हा�ो समीक्षासँग खुशी �नु�� भने तपा� गुनासो समीक्षाका
लािग अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। तटस्थ �ि�ले गुनासो ���या पालना ग�रएको िथयो भनी िनि�त
गनर्का लािग तपा�को गुनासो समीक्षा गनुर् �ने छ। तपा�ले समीक्षाको नितजा भएको प� �ा� गनुर् �ने
छ
न त तपा� न तपा�को �दायकले �ीन माउन्टेन के यरका साथ गुनासो दायर गनर् वा अपील गनर्का
लािग तपा�को िव�� �योग गनुर्�न्छ। तपा�लाई गुनासो वा अपील ���याको कु नै पिन भागमा
म�तको आवश्यकता भएमा, �ीन माउन्टेन के यरको कमर्चारी सदस्यले तपा�लाई म�त गनर् स�ु �न्छ –
सो�ुहोस् मा�। तपा�ले तपा�लाई अपील वा िनष्पक्ष सुनुवाईका अनुरोध गनर्मा वा गुनासो दायर
गनर्मा म�त गनर्का लािग प�रवार सदस्यम साथी वा अन्य मािनसह� (जस्तै �दायक) लाई अनुरोध
गनर् स�ु �न्छ। तपा�लाई तपा�ले यस �ि�लाई आफ्नो तफर् बाट कायर् गराउन चाहनु�न्छ भनी
राज्यलाई बताउन आवश्यक �ने छ। त्यो �ि�ले ���याको अविधमा तपा�लाई �स्तुत गनर् पिन
स�ु �न्छ। तपा�लाई यी मध्ये कु नै पिन अनुरोधह�का लािग के गन� भ�ेबारे थाहा छैन भने वा कु नै
पिन चरणमा म�तका लािग, कृ पया �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्।
तपा� म�तका लािग स्वास्थ्य स्याहार अिधव�ाको कायार्लयलाई 1-800-917-7787 वा
vtlawhelp.org/health मा सम्पकर् गनर् स�ु �न्छ।

रा�ो कारण र क�ठनाइमा अनुरोध
तपा� Vpharm कायर्�मना �नु�न्छ र तपा�को नयाँ मेिडके यर PDP मा नामाङ्कन �न र कभरे ज
�ा� गनर् समस्याह� भएमा, तपा�ले मेिडके यर PDP लाई सम्पकर् गनुर्पछर् (वा तपा�ले िव�ास गन�
कसैलाई तपा�को तफर् बाट सम्पकर् गनर् अनुरोध गनुर्होस्)। मेिडके यर PDP का साथ तपा�ले समस्या
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समाधान गनर् स�े सबै कु रा गनुर्होस्। त्यसले काम नगरे मा र तपा�को िनद�शक नभएकाले तपा�लाई
गम्भीर हािन पुर्याउने सम्भावना भएमा, तपा�ले आफ्नो मेिडके यर PDP योजनासँग समस्या
समाधान न�ँदासम्म तपा�को औषिधह� �ा� गनर् म�त गनर्का लािग रा�ो कारण र क�ठनाइमा
अनुरोध पेश गनर् स�ु �न्छ। यसो गनर्का लािग, �ाहक सहायता के न्�लाई 1-800-250-8427 मा कल
गनुर्होस्।

म�त आवश्यक छ?
भमर्न्ट ह�ल्थ कनेक्ट, �ीन माउन्ट�न क� यर �ाहक सहायता क� न्�
भमर्न्ट हेल्थ कनेक्ट र �ीन माउन्टेन के यर �ाहक सहायता के न्� त्यहाँ तपा�लाई म�त गनर्का लािग छ।
ितनीह�ले तपा�को कायर्�मका बारेमा ��ह�को जवाफ �दन सक्छन् र तपा�लाई स्वास्थ्य स्याहार
�ा�मा समस्या भएमा म�त गनर् सक्छन्।
�ाहक सहायता सोमवार देिख शु�वारसम्म िबहान 8:00 बजेदिख साँझ 5:00 बजेसम्म उपलब्ध �न्छ
(िबदाको �दन बन्द �न्छ)।

िरपो�टर्ङ पिरवतर्नह�
तपा�ले यी प�रवतर्न प�रवतर्नको 10 �दनिभ� �रपोटर् गनर् आवश्यक �न्छ:



तपा�को आय वा घरमा भएको प�रवतर्नह�



ठे गाना प�रवतर्नह�



बालबािलकाह�को द�क�हण



मृत्यु



तपा�ले �ा� गनुर्भएको अन्य स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य स्याहार सल्लाहकार (HCA) कायार्लय
स्वास्थ्य स्याहार अिधव�ाको कायार्लय तपा�को स्वास्थ्य स्याहार वा तपा�को सुिवधाबारे
समस्याह�मा तपा�लाई म�त गनर्का लािग उपलब्ध छ। HCA कायार्लयले गुनासो, DVHA अपील र
िनष्पक्ष सुनुवाइह�मा पिन तपा�लाई म�त गनर् सक्छ। तपा�ले स्वास्थ्य स्याहार अिधव�ाको
कायार्लयमा 1-800-917-7787 वा vtlawhelp.org/health मा सम्पकर् गनर् स�ु �न्छ।
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अ�तिर� जानकार�
हामी हा�ो कायर्�म, सेवा र �दायकह�का बारे मा सदस्यह�लाई जानकारी उपलब्ध गराउन पाउँ दा
खुसी छौ।ँ यस हातेपुिस्तकामा के छ सँगै, तपा�ले िन� जस्ता जानकारी पिन �ा� गनर् स�ु �न्छ:
 तपा�को क्षे�मा हा�ो कायर्�मह�मा सहभागी �ने �दायकह�को सूिच


कायर्�मको िनयम तथा िनयमनह�



हा�ो गुणस्तर सुधार योजना



समे�टएका सेवाह�बारे थप िवस्तृत जानकारी

तपा�ले वेबमा www.greenmountaincare.org मा कायर्�मको योग्यता र सुिवधाका बारे मा पिन
प�ा लगाउन स�ु �न्छ।

अन्य गैर-फाम�सी कायर्�मह�
बालबािलका, वयस्क र प�रवारह�का लािग अन्य कायर्�म र सेवाह� उपलब्ध छन्। यी सेवाह�का
लािग यातायात तपा� कु न कायर्�ममा नामािङ्कत �नु�न्छ भ�े कु रामा आधा�रत रहेर उपलब्ध �न
सक्छ। यातायात योग्यतामा थप जानकारीका लािग, �ाहक सहायता के न्�मा कल गनुह
र् ोस्। यी के ही
कायर्�मह�सँग आवश्यकता भएका थप योग्यता छ। तपा�सँग ��ह� भएमा वा तपा� योग्य �नु�न्छ
वा �नु�� भनी जा� चाहेमा, तल सूचीब� गरे को िविश� कायर्�मका लािग नम्बरमा कल गनुर्होस्।

वयस्क �दवा सेवाह�
वयस्क �दवा सेवाह�ले अन्य वयस्क र अपाङ्गता भएका वयस्कह�को घरमा सम्भव भए स्व�प
स्वतन्� रहेर उहाँह�लाई म�त गनर् सेवाह�को �ृंखला उपलब्ध गराउँ छ। वयस्क �दवा सेवाह�
समुदायको आधारमा, सुरिक्षत गैर-आवासीय �दवा के न्� िसजर्ना गनर्मा, सहयोगी वातावरणमा
उपलब्ध गराइन्छ जहाँ मािनसह�ले दुवै स्वास्थ्य र सामािजक सेवाह�मा प�ँच गनर् स�ु �न्छ। थप
जानकारीका लािग, असक्षमता, वृ� तथा स्वतन्� जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) 2412401 मा कल गनुह
र् ोस् वा https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services मा
जानुहोस्।

पिरचर सेवा कायर्�म
यस कायर्�मले दैिनक ��याकलापह�मा भौितक सहायता आवश्यक पन� अपाङ्गता भएका
वयस्कह�का लािग स्वतन्� जीवनयापनमा सहायता गछर्। कायर्�ममा सहाभागी �नेह�ले आफ्नो
�ि�गत स्याहार गन� प�रचर(ह�) िनयु� गन�, �िशक्षण �दने, िनरीक्षण गन� र िनधार्�रत गन� गछर्न्।
थप जानकारीका लािग, अपाङ्गता, वृ� https://asd.vermont.gov/services/attendantservices-programतथा स्वतन्� जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) -241-2401 मा कल
गनुर्होस् वा https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program मा जानुहोस्।
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बालबा�लकाको एक�कृ त सेवाह� (CIS)
CIS भनेको गभर्वती वा सुत्के री मिहला र जन्म देिख छ वषर् उमेर सम्मका बालबािलका भएका
प�रवारह�का लागी एक �ोत हो। टोलीह�मा सामािजक कायर् तथा पा�रवा�रक सहायता;
मानिसक/बाल स्वास्थ्य तथा न�सर्ङ; बाल िवकास र �ारिम्भक हस्तक्षेप; �ारिम्भक बाल्यावस्था तथा
पा�रवा�रक मानिसक स्वास्थ्य; बाल स्याहार र अन्य िवशेषताह�का (जस्तै पोषण, वाचन र भाषा
थेरािप) िवशेषज्ञह� छन्। थप जानकारीका लािग, बालबािलका तथा प�रवार बाल िवकास
िडिभजनको िवभागलाई (802) 241-3110 वा 1-800-649-2642 मा सम्पकर् गनुर्होस् वा
https://dcf.vermont.gov/child-development/cis मा जानुहोस्।

बालबा�लकाको एक�कृ त सेवाह� - �ारिम्भक हस्तक्षेप (CIS-EI)
यो अपाङ्गता वा िवकासात्मक �ढलाइभएका 3 वषर्भन्दा कम उमेरका बालबािलकाका लािग िवशेष
कायर्�म हो। नवजात िशशु, ब�ा र प�रवारह�लाई �ारिम्भक हस्तक्षेप सेवाह� �ादान गदर्छ। थप
जानकारीका लािग, भमर्न्ट फे िमली नेटवकर् लाई 1-800-800-4005 मा कल गनुह
र् ोस्।

बालबा�लकाको ���गत स्याहार सेवाह� (CPCS)
िवशेष स्वास्थ्य आवश्यक भएका बालबािलकालाई�त्यक्ष �पमा �दान ग�रने बालबािलकाको
�ि�गत स्याहार सेवा (CSHN) – भनेको 21 वषर् मुिनका �ि�ह�को उमेर-अनुकूल िवकास र
दैिनक जीवनका गितिविधह� (ADL) स�ालन गन� क्षमतामा मूल �पमा �भाव पान� मह�वपूण,र्
दीघर्कालीन असक्षमता वा स्वास्थ्य अवस्था भएका �ि�ह�लाई उपलब्ध गराइने Medicaid सेवा
हो। बालबािलकाको �ि�गत स्याहार सेवाह� (CPCS) को ल�य भनेको ब�ालाई �ि�गत
स्याहारका साथमा पूरक सहायता �दान गन� हो। थप जानकारीका लािग, 1-(800)-660-4427 वा
(802)-863-7338 मा कल गनुर्होस् वा https://www.healthvermont.gov/children-youthfamilies/children-special-health-needs/personal-care-servicesमा जानुहोस्।

�वशेष स्वास्थ्य आवश्यकता भएका बालबा�लका (CSHN) का ला�ग िक्ल�नकह�
यस कायर्�मले िवशेष स्वास्थ्य स्याहार आवश्यक भएका बालबािलकाका लािग िक्लिनक तथा स्याहार
समन्वय �दान गदर्छ। ितनीह�ले स्वास्थ्य बीमा वा Dr. Dynasaur �ारा नसमे�टएका के ही स्वास्थ्य
स्याहारसम्बन्धी खचर्ह�मा पिन म�त गछर्न्। भमर्न्ट स्वास्थ्य िवभागलाई 1-(800)-660-4427 वा
(802)-863-7338 मा कल गनुर्होस् वा
https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs मा जानुहोस्।

स्याहारका �वकल्पह�
स्याहारका िवकल्पह� भनेको वृ� भमर्न्ट वासी र शारी�रक अपाङ्गता भएका मािनसह�को स्याहार
र सहायताका लािग भु�ान ग�रने दीघर्कालीन स्याहार कायर्�म हो। कायर्�मले मािनसह�लाई घर,
प�रष्कृ त आवासीय स्याहार से�टङ वा न�सर्ङ सुिवधास्थलह�मा सहायता गछर्। �दायकह� वयस्क
�दवा के न्�ह�, वृ�वृ�ाको क्षे�ीय एजेन्सी, सहायता�ा� जीवनयापनका िनवासह�, गृह स्वास्थ्य
एजेन्सीह�, िन�सर्ङ सुिवधास्थलह� र आवासीय स्याहार गृहह� �न्। थप जानकारीका लािग (802)
241-0294 मा कल गनुह
र् ोस् वा
https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program मा जानुहोस्।
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�वकासात्मक असक्षमता सेवाह�
िवकासात्मक असक्षमता सेवाह�ले िवकासात्मक असक्षमता भएका कु नै पिन उमेरका �ि�ह�लाई
आफ्नो प�रवारसँग घरमा ब� म�त गदर्छ। सेवाह�मा मािमला �वस्थापन, रोजगार सेवाह�,
सामुदाियक सहायताह� र आराम पदर्छन्। �दायकह� िवकास सेवा �दायकह� वा सेवाह� स्व�वस्थापन गन� �ि�ह�का लािग मध्यस्थ सेवा संगठनह� �नुपछर्। थप जानकारीका लािग,
असक्षमता, वृ� तथा स्वतन्� जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) 241-0304 कल गनुर्होस् वा
https://ddsd.vermont.gov/ मा जानुहोस्।

आ�थर्क सहायता कायर्�म
एक स्वैिच्छक कायर्�म जसले CSHN िक्लिनकल कायर्�ममाफर् त सेवाह� तो�कएको वा पूव-र् अिधकृ त
भएको बेलामा उनीह�को ब�ाको स्वास्थ्य स्याहारको बीमा पिछ ला�े खचर्ह�मा प�रवारह�लाई
म�त गनर् सक्छ। भमर्न्ट स्वास्थ्य िवभागलाई 1-(800)-660-4427 वा (802)-863-7338 मा कल
गनुर्होस् वा https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-specialhealth-needs/care-coordination मा जानुहोस्।

ल�चलो पिरवार कोष
लिचलो प�रवार कोष आफ्नो प�रवारसँग ब�े िवकासात्मक असक्षमता भएका कु नै पिन उमेरका
मािनसह� वा िवकासात्मक असक्षमता भएको प�रवारको सदस्यसँग ब�े र सहायता गन�
प�रवारह�का लािग हो यस कायर्�मले स्याहारकतार्को �पमा प�रवारह�ले बालबािलका र
िवकासात्मक असक्षमता भएका धेरै वयस्कह�का लािग सबैभन्दा �ाकृ ितक र पालनपोषण गन� घर
�दान गदर्छ भनेर स्वीकार गदर्छ। �दान ग�रएको कोष प�रवारको िनणर्यमा �ि� र प�रवारको
िहतका लािग सेवा र सहायताह� गनर् �योग गनर् स�कन्छ। सेवा �दायकह� भनेका िवकासात्मक सेवा
�दायकह� �न् (तो�कएका एजेन्सीह�)। थप जानकारीका लािग, असक्षमता, वृ� तथा स्वतन्�
जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) 241-0304 कल गनुर्होस् वा
https://ddsd.vermont.gov/flexible-family-funding मा जानुहोस्।

उ� ��व�ध न�सर्ङ स्याहार
उ� �िविध न�सर्ङ स्याहार कायर्�म भनेको बाँच्नका लािग �िविधमा िनभर्र भएका वा ज�टल
िच�कत्सा आवश्यकताह� भएका मािनसह�का लािग गहन गृह न�सर्ङ कायर्�म हो। यसका ल�यह�
भनेको अस्पताल वा अन्य संस्थागत स्याहारबाट घरमा सं�मणलाई समथर्न गन� र संस्थागत
िनयुि�लाई रो�ु हो। 21 वषर् उमेर भन्दा मािथका मािनसह�का लािग थप जानकारीका लािग,
असक्षमता, वृ� तथा स्वतन्� जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) 241-0294 कल गनुर्होस् वा
https://asd.vermont.gov/services/adult-high-technology-services मा जानुहोस्।
बाल िच�कत्सा उ� �िविध गृह स्याहार कायर्�म 21 वषर् मुिनका �ि�ह�को लािग िवशेष स्वास्थ्य
आवश्यकता भएका बालबािलकाह��ारा िनरीक्षण ग�रन्छ। थप जानकारीका लािग, 1-(800)-6604427 वा (802)-863-7338 मा कल गनुह
र् ोस् वा https://www.healthvermont.gov/childrenyouth-families/children-special-health-needs/high-tech-nursing मा जानुहोस्।
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गृ�हणी सेवाह�
भमर्न्ट गृिहणी कायर्�मले घरमा ब�का लािग �ि�गत आवश्यकता वा घरायसी कामह�मा म�त
चािहने 18 वषर् वा सो भन्दा मािथका अपाङ्गता भएका मािनसह�लाई म�त गदर्छ। सेवाह�मा
�कनमेल, सरसफाइ तथा लुगा धुने जस्ता कायर्ह� पदर्छन्। सेवाह�ले मािनसह�लाई स्वस्थ र सुरिक्षत
वातावरणमा स्वतन्� �पमा घरमा ब� म�त गछर्। �दायकह� गृह स्वास्थ्य एजेन्सीह� �न्। थप
जानकारीका लािग, अपाङ्गता, वृ� तथा स्वतन्� जीवनयापन िवभाग (DAIL) लाई (802) 2410294 मा कल गनुह
र् ोस् वा https://asd.vermont.gov/tags/homemaker मा जानुहोस्।

�वशेष िक्ल�नकह�
यी न�सर्ङ र िच�कत्सा सामािजक कायर् कमर्चारी�ारा �विस्थत वा प�रष्कृ त र �त्यक्ष सेवाह�को एक
�ापक, प�रवार-के िन्�त, स्याहार-समिन्वत �णाली िसजर्ना गन� ब�-अनुशासनात्मक, बाल िच�कत्सा
िक्लिनकह� �न्। यी िक्लिनकह�ले का�डर्योलोजी, बाल िवकास; �यानोफे िसयल/ क्लेफ्ट िलप र
प्यालेट; िसिस्टक फाइ�ोिसस; िमग�/न्युरोलोजी; �ाण्ड; जुभेनाइल बाथ रोग; मेटाबोिलज्म;
माइलोमेिनङ्गोसेल;े मस्कु लर िडस्�ोफ�; ओथर्पेडीक; �रजोटोमी र अन्य अवस्थाह� िवशेज्ञता �ा�
गरेका छन्। भमर्न्ट स्वास्थ्य िवभागलाई 1-(800)-464-4343 वा (802)-863-7200 मा कल
गनुर्होस् वा www.healthvermont.gov मा जानुहोस्।

�वशेष सेवाह�
क्षे�ीय स्वास्थ्य िवभाग िजल्ला कायार्लयह�मा आधा�रत CSHN नसर् वा िच�कत्सा सामािजक
कायर्कतार्ह�ले CSHN �त्यक्ष सेवा िक्लिनकह�माफर् त उपलब्ध नभएको िवशेष स्वास्थ्य सेवामा
प�ँच र समन्वयमा सहायता �दान गछर्न्। भमर्न्ट स्वास्थ्य िवभागलाई 1-(800)-464-4343 वा
(802)-863-7200 मा कल गनुर्होस् वा www.healthvermont.gov मा जानुहोस्।

भमर्न्ट �ारिम्भक सुनुवाइ खोज र हस्तक्षेप कायर्�म
भमर्न्ट �ारिम्भक सुनुवाइ खोज र हस्तक्षेप कायर्�म (VTEHDI) ले प�रवार तथा उनीह�का बा�ा र
सामुदाियक �दायकह�लाई सहायता, �िशक्षण र स्याहार �वस्थापन �दान गदर्छ। यी
साझेदारीह�ले िनदानात्मक परीक्षण र �ारिम्भक हस्तक्षेप सेवाह�का लािग समय मै िसफा�रसह�
गनर् म�त गछर्न्। यी मध्ये कु नै पिन कायर्�मको बारे मा थप जानकारीका लािग, कृ पया 1-(800)-5370076 वा (802)-651-1872 मा कल गनुह
र् ोस् वा
https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health मा जानुहोस्।

मान�सक स्वास्थ्य
भमर्न्ट राज्यले उ� भावनात्मक पीडा, मानिसक रोग वा उनीह�को जीवनमा बाधा पुर्याउने पयार्�
�वहा�रक क�ठनाइह�को गम्भीर �पमा अनुभव ग�ररहेका �ि� र प�रवारह�लाई �विस्थत
मानिसक स्वास्थ्य सेवाह� �दान गनर् राज्यभरका तो�कएका एजेन्सीह�सँग सम्झौता गदर्छ। सेवाह�
एजेन्सीअनुसार फरक-फरक �न्छन् तर मुख्य कायर्�मह� भने तो�कएका सबै एजेन्सीह�मा उपलब्ध
छन्। �त्येक साइटका इन्टेक संयोजकह�ले �ि�का आवश्यकताह� पूरा गनर्का लािग उपलब्ध �ने
कायर्�म र सेवाह� िनधार्रण गनर् �ि�ह�सँगै काम गदर्छन्। यसका साथै, तो�कएका एजेन्सीह�ले
गहन आवासीय स्याहार, आपतकालीन वा अस्पताल डाइभसर्न बेड र अस्पतालमा रहेका िबरामीको
स्याहारका लािग िविभ� राज्य-�ापी सेवाह�मा आवश्यकता अनुसार प�ँच �दान गदर्छन्। मानिसक
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स्वास्थ्य िवभागलाई सम्पकर् गनर्, (802) 241-0090 मा कल गनुर्होस् वा
www.mentalhealth.vermont.gov मा जानुहोस्।

वयस्क ब�हर� �बरामी सेवाह�
यस कायर्�मले एजेन्सीअनुसार फरक-फरक सेवाह� �दान गदर्छ र �तीक्षा सूचीह� भने एउटै �न्छन्।
सेवाह�मा मानिसक स्वास्थ्य स्याहार आवश्यक भएका साठी वा सो भन्दा बढी उमेरका �ि�ह�का
लािग सेवाह�का साथसाथै मूल्याङ्कन, परामशर्, िनधार्�रत औषिध र िनगरानी पदर्छन्। के ही सेवाह�
िनजी �दायकह�माफर् त उपलब्ध �न्छन् र कही �ि�ह�लाई उनीह�कोमा पठाउन स�कन्छ।

बाल, �कशोर-�कशोर� र पािरवािरक सेवाह�
मानिसक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबािलका र �कशोर�कशोरीह� आफ्नो िव�ालय र समुदायमा
स्वस्थ रहन, पढ्न र अगािड बढ्न सकू न् भनेर यस कायर्�मले उपचार सेवा र प�रवारह�लाई सहायता
�दान गदर्छ। यी सेवाह�मा परीक्षण, रोकथाम सेवा, सामािजक सहायता, उपचार, परामशर् र सङ्कट
�ित��याह� पदर्छन्।

सामुदा�यक स्वास्थ्यलाभ र उपचार
यस कायर्�मले जसले �ि�ह�लाई उनीह�को समुदायमा प�रवार, साथी र िछमेक�ह�मा अिधकतम
स्वतन्�ताका साथ बाँच्न स�े बनाउने समुदायमा आधा�रत मानिसक स्वास्थ्य सेवाह� �दान गदर्छ।
सेवा उपयोग र अस्पताल भनार्को इितहास, गम्भीर असक्षमता र �कायार्त्मक क्षितह� सिहत थप
योग्यता मापदण्ड पूरा गनर् योग्य िनदानह�का साथै िविभ� र लगातार मानिसक रोगह� भएका
वयस्कह�का लािग मा� �ापक CRT सेवाह� उपलब्ध छ।

आपतकालीन सेवाह�
यस कायर्�मले सङ्गठन र समुदायमा रहेका �ि�ह�का लािग �दनको चौिबसै घण्टा, ह�ाको सातै
�दन मानिसक स्वास्थ्य आपतकालीन सेवाह� �दान गदर्छ। आवश्यक आपतकालीन सेवाह�मा
टेिलफोन सहायता, आमु�े-सामु�े मूल्याङ्कन, िसफा�रस र परामशर् पनर् सक्छन्।

अ�भघातक म�स्तष्कको चोटपटक
यस कायर्�मले मध्यम देखी गम्भीर मिस्तष्कको चोटपटकको िनदान ग�रएका 16 वषर् वा सो भन्दा
बढी उमेरका भमर्न्टवासीह�लाई सहायता गछर्। यसले मािनसह�लाई अस्पताल र
सुिवधास्थलह�बाट समुदाय-आधा�रत से�टङमा ल्याउछ वा फकार्उँछ। यो स्वास्थ्यलाभमा आधा�रत,
छनोट-संचािलत कायर्�म �ि�ह�लाई उनीह�को सव�त्कृ � स्वतन्�ता �ा� गनर् र काममा फकर् न
म�त गनर्का लािग अिभ�े�रत छ। थप जानकारीका लािग, अपाङ्गता, वृ� तथा स्वतन्� जीवनयापन
िवभाग (DAIL) लाई (802) 241-0294 मा कल गनुह
र् ोस् वा
https://asd.vermont.gov/services/tbi-program मा जानुहोस्।

म�हला, नवजात �शशु र बालबा�लका कायर्�म (WIC)
WIC एक पोषणसम्बन्धी कायर्�म हो जसले गभार्वस्था वा भखर्रै ब�ा जन्माएका, िशशुह� भएका, 5
वषर्सम्मका बालबािलका भएका मिहलाह�लाई स्वास्थ्यकर खाना, पोषण िशक्षा, स्तनपान गराउन
सहायता �दान गदर्छ। Medicaid मा भएको कु नै पिन �ि� WIC कायर्�मका लािग योग्य �नु�न्छ।
थप जानकारीका लािग वा WIC अनलाइन आवेदन �दनका लिग
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www.healthvermont.gov/family/wic मा जानुहोस् वा 855-11 मा VTWIC लेखेर टेक्स्ट
गनुर्होस्।
तपा�को समुदायमा भएका �ोतह�का बार� मा थप जानकार�का www.vermont211.org मा फ�ला
पानर् स�कन्छ।
ध्यानाकषर्ण! तपा�लाई आफ्नो भाषामा म�त चा�हएमा, कृ पया 1-800-250-8427 मा कल गनुर्होस्
Attention! Si vous avez besoin d’assistance dans votre langue, appelez le
1-800-250-8427
¡Atención! Si necesita ayuda en su idioma, por favor llame al 1-800-250-8427
Pažnja! Ako vam je potrebna pomoć na vašem jeziku, pozovite 1-800-250-8427
Ogow! Haddii aad u baahan tahay in lagugu caawiyo luqaddada, fadlan wac
1-800-250-8427

Muhimu! Kama wahitaji usaidizi kwa lugha yako, tafadhali piga simu
1-800-250-8427
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