
वदृ्धावस्धा परिशदकधा बधािेमधा
बटल्ि, क्ेिमन्ट, क्क्न्टन, ह्धाममल्टन तथधा वधािेन कधाउन्न्टको क्ते्रीय 
वदृ्धावस्धा परिशदकधा हसैियतमधा, हधाम्ो लक्ष्य भनेको ववभभन्न गुणस्तिरीय 
िेवधाहरूको मधाध्यमबधाट मधावनिहरूलधाई घिमधा आत्म वनभ्भि बन्न िहधायतधा 
गददै उनरीहरूको जरीवनमधा िुधधाि ल्धाउनु हो।  

लगभग 50 वर्भको अनुभव िहहत, हधामरी जहटल चिहकत्सकीय तथधा 
दरीघ्भकधालरीन स्धाहधाि आवश्यकतधाहरूको व्यवस्धापनमधा व्यक्ति, परिवधाि 
तथधा स्धाहधािकतधा्भहरूलधाई िहयोग गन्भ वनपुण छौ।ं

हधाम्धा कधाय्भक्रम तथधा िेवधाहरूमधा वनम्धानुिधाि पछ्भन:्
• घि-भभत्को स्धाहधाि तथधा िहधायतधाप्धाप्त जरीवन यधापन
• अस्पतधाल तथधा नर्िङ होमहरूबधाट अरु ठधाउँमधा िनने
• जधानकधािरी तथधा मधाग्भ-दश्भनकधा लधामग कल िेन्टि
• स्धाहधािकतधा्भहरूकधा लधामग िुझधाव तथधा स्ोतहरू

हधामरी व्यक्तिहरूलधाई वनम् कुिधामधा िहयोग गन्भ तत्पि छौ.ँ..

उनरीहरूको घि तथधा िमुदधायमधा बस्न
खधानधा, यधातधायधात, गृह व्यवस्धापन तथधा व्यक्तिगत स्धाहधाि जस्तधा िुपथ 
िेवधाहरूद्धािधा वयोवदृ् तथधा अपधाङ्ग व्यक्तिहरूलधाई उनरीहरूको घि तथधा 
िमुदधायमधा िुिभक्त ि आत्म वनभ्भि िहन िहयोग गछ्भ।

िकुशल िहन,े घिमधा
कुनै जरीण्भ िोगमधासथ वनयन्त्रण िधाख्न वधा अस्पतधाल वधा नर्िङ होमबधाट 
घि जधान तयधाि हुनुहुनछ? हधामरी िकुशलतधा कधाय्भक्रम तथधा िङ्क्रमणकधालरीन स्धाहधाि िेवधाहरू प्दधान गछ्ँछ जिले मधावनिहरूलधाई, 
उनरीहरूलधाई िवधा्भसधक िहज हुन ेठधाउँ अथधा्भत घिमधा, जरीण्भ स्धास्थ्य तथधा दरीघ्भ-कधालरीन स्धाहधाि आवश्यकतधाहरूको व्यवस्धापन गन्भ 
िहयोग गछ्भ।

जधानकधािरी तथधा स्ोतहरूिँग जोड्ने
आवधाि, स्धाहधाि उपलब्धतधा वधा दरीघ्भ-कधालरीन स्धाहधाि ववकल्पहरूबधािे अलमल्ल पनु्भ भएको छ? क्ते्रीय स्ोतहरूबधािे वनष्पक् जवधाफ, 
िुझधाव तथधा उनरीहरूिँग िम्पक्भ  गननेबधािे हधामरीिँग शुरुवधात गनु्भहोि।्

वदृ्धावस्धा परिशद
आत्म वनभ्भितधा। स्ोतहरू। जरीवन स्ति

कधाय्भक्रम तथधा िेवधाहरूबधािे मधाग्भ-वनदनेभशकधा

जोहडन िहज छ:
(513) 721-1025
(800) 252-0155

www.help4seniors.org
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हधामरी प्ते्क हदन हधाम्ो िमुदधायमधा िेवधा पुयधा्भउँछौ.ँ.. 
हधाम्धा कधाय्भक्रम तथधा िेवधाहरूद्धािधा वरिष्ठ, अपधाङ्ग व्यक्ति, 
परिवधाि तथधा स्धाहधािकतधा्भहरूको आत्मिम्धान तथधा िोजधाइको 
िक्धा गरिनछ। हधाम्ो बहु-कधाउन्न्ट क्ते् भरि हधाम्ो उपस्स्वत 
अस्पतधाल, नर्िङ होम, िहधायतधाप्धाप्त जरीवन यधापन िुववधधास्ल 
तथधा हजधािौ ँघिहरूमधा छ। 

घि तथधा िमुदधायमधा-आधधारित दरीघ्भ-
कधालरीन स्धाहधाि िेवधाहरू उपलब्ध गनने 
उदे्श्यले स्धानरीय व्यविधाय तथधा मुनधाफधा 
िहहत िंस्धानहरूिँग िम्पक्भ  गरिनछ।

ववभभन्न घि-भभत्को स्धाहधाि कधाय्भक्रम 
तथधा िेवधाहरूकधा मधाध्यमबधाट कमजोि 
वरिष्ठ तथधा अपधाङ्ग व्यक्तिहरूको 
आत्म वनभ्भितधाको िक्धा गरिनछ।

वरिष्ठ, अपधाङ्ग व्यक्ति, स्धाहधािकतधा्भ 
तथधा पेिेवि व्यक्तिहरूलधाई वनष्पक् 
जधानकधािरी, िुझधाव तथधा सिफधारिििँग 
जोहडनछ।

घि-मधा उपलब्ध गिधाइन ेतथधा िधामूहहक 
खधाद्य कधाय्भक्रमहरूकधा मधाध्यमबधाट 
जोखखमपूण्भ वयोवदृ्हरूको पोरण 
आवश्यकतधाहरूको पूर्त गनने हुनुपछ्भ।

अस्पतधाल तथधा नर्िङ होम वबिधामरीहरूलधाई 
िहयोगधात्मक, िङ्क्रमणकधालरीन स्धाहधाि 
कधाय्भक्रमहरूकधा मधाध्यमबधाट घि तथधा 
िमुदधायमधा-आधधारित परिवेशमधा पुनः आत्म 
वनभ्भितधा प्धाप्त गन्भ िहयोग गछ्भ।

स्धास्थ्य तथधा िधामधाजजक िेवधा 
हक्रयधाकलधापहरूकधा लधामग यधातधायधात िेवधा 
उपलब्ध गिधाउँदै वरिष्ठ तथधा अपधाङ्ग 
व्यक्तिहरूको स्धाहधािको वनिन्तितधा तथधा 
िधामधाजजक कुशलतधामधा िहयोग प्दधान गछ्भ।

िधामधान्य कधाय्भक्रम 
तथधा िेवधाहरू

वदृ्धावस्धा एवं अपधाङ्गतधा स्ोत केन्द्र (ADRC)
(513) 721-1025 वधा (800) 252-0155
(937) 449-0642 क्क्न्टन कधाउन्टरी कधायधा्भलय  
(िरीममत िमयकधा लधामग) www.help4seniors.org 
(अनलधाईन स्ोत वनदनेभशकधा)

वयोवदृ्, अपधाङ्ग व्यक्ति, स्धाहधािकतधा्भ तथधा पेिेवि व्यक्तिहरूले 
वनम् ववरयमधा वनष्पक् जवधाफ, जधानकधािरी तथधा िुझधावकधा बधािेमधा 
वदृ्धावस्धा एवं अपधाङ्गतधा स्ोत केन्द्रमधा िम्पक्भ  गन्भ िकछन:्
• आवधाि तथधा नर्िङ होमहरू
• आर्थक िहधायतधा, मेहडकेयि तथधा अन्य िुववधधाहरू
• अपधाङ्ग व्यक्ति वधा मधानसिक स्धास्थ्य आवश्यकतधाहरूबधािे 
स्ोतहरू

• स्धाहधािकतधा्भ िहधायतधा
• दरीघ्भ-कधालरीन स्धाहधाि ववकल्प तथधा योजनधा
• भशक्धा तथधा मनोिञ्जन हक्रयधाकलधापहरू

िप्तधाहकधा हदनहरूमधा वबहधान 7 बजे – बलुेकधा 6 बजेिम् फोन 
मधाफ्भ त िहयोग उपलब्ध छ।  वदृ्धावस्धा एवं अपधाङ्गतधा स्ोत 
केन्द्रकधा कम्भिधािरीले सिफधारििहरू ललनछन ्ि वदृ्धावस्धा परिशद 
(COA) अन्तग्भत कधाय्भक्रम तथधा िेवधाहरूकधा लधामग योग्य हुन िके् 
व्यक्तिहरूकधा लधामग फोनद्धािधा छनौटहरू गछ्भन।् 

पेिेवि व्यक्तिहरूले हधाम्ो वेबिधाइट मधाफ्भ त हदनको 24 घण्धा, 
हप्तधाको िधात ैहदन सिफधारिि गन्भ िकछन।्

स्धाहधािकतधा्भ िहयोग
परिवधाि वधा स्यमिेवक स्धाहधािकतधा्भहरूकधा लधामग वनःशुल्क 
िहयोग तथधा स्ोतहरूिँग जोड्ने। लक्ष्य स्धाहधािकतधा्भको 
कुशलतधा हो।

स्धाहधािकतधा्भ िहयोग नि्भिँगको फोन पिधामश्भले 
स्धाहधािकतधा्भहरूलधाई वनम् कुिधामधा िहयोग गछ्भ :
• मधानसिक िधाप, बोझ तथधा िोटहरूमधा कमरी ल्धाउन
• आत्मववश्धाि तथधा ज्धानमधा वमृद् गन्भ 
• स्धाहधािको गुणस्तिमधा िुधधाि गन्भ 
• व्यक्तिगत तथधा स्धाहधाि उपलब्धतधा जजम्वेधािरीहरू मधाझ 
िन्तलुन िधाख्न

योग्यतधा: स्धाहधाि प्धाप्तकतधा्भ वधा स्धाहधािकतधा्भ बटल्ि, क्ेिमन्ट, 
क्क्न्टन, ह्धाममल्टन वधा वधािेन कधाउन्न्टहरूमधा बस्न ेहुनुपछ्भ 
ि न्यूनतम उमेि 60 वर्भ हुनुपछ्भ (अल्धाइमि िोग ि/वधा अन्य 
मस्स्तष्क खिधाबरी भएकधा व्यक्तिहरूलधाई स्धाहधाि प्दधान गनने 
परिवधाि स्धाहधािकतधा्भहरूकधा लधामग कुनै उमेिको िरीमधा छैन)। 

वदृ्धावस्धा परिशदकधा बधािेमधा
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जरीण्भ िोग स्-व्यवस्धापन तथधा 
लड्नबधाट िोकथधाम
व्यक्ति तथधा उनरीहरूको 
स्धाहधािकतधा्भहरूलधाई स्स् तथधा कुशल 
अनुभव गन्भ प्मधाणमधा-आधधारित 
जरीवनशैलरी तथधा िोकथधाम मूलक 
कधाय्भक्रमहरू। 

िुववधधायतुि िधामुदधाययक परिवेशमधा प्दधान गरिन ेिधानधा-िमूह 
कधाय्भशधालधाहरूद्धािधा वयस्क तथधा स्धाहधािकतधा्भहरूले उनरीहरूको 
अनुभवहरू आदधानप्दधान गददै वनम् कुिधाहरूकधा लधामग दैवनक 
उपधायहरू सिक् िकछन:्
• व्यक्तिगत स्धास्थ्यमधा िुधधाि गनने
• जरीण्भ िोगको व्यवस्धापन गनने
• स्धास्थ्य स्धाहधाि खि्भहरूमधा पैिधा बिधाउने
• लड्नबधाट जोमगने
• स्धास्थ्य स्धाहधाि प्दधायकहरूिँगको िम्बन्ध िुधधाि गनने

योग्यतधा: कधाय्भक्रम अनुिधाि फिक पछ्भ ति िधामधान्यतयधा जरीण्भ 
स्धास्थ्य अवस्धाको िधाम्िरी व्यवस्धापन गन्भ ि लड्नबधाट जोमगन 
सिकेि आत्मववश्धाि तथधा पुनः आत्म वनभ्भि बन्न िधाहन ेकुनैपवन 
उमेिकधा वयस्क (तथधा उनरीहरूको स्धाहधािकतधा्भ) हरूकधा लधामग 
खुल्लधा छ। 

स्धास्थ्य तथधा वनिोमगतधा
कधाय्भक्रमहरू

वदृ्धावस्धा भशक्धा कधाय्भक्रम (AMP)
वदृ्धावस्धा भशक्धा कधाय्भक्रम भनेको िधावट्रिय वदृ्धावस्धा 
परिशदद्धािधा ववकसित प्मधाण-िूचित िमृद्तधा कधाय्भक्रम हो 
जिले वयस्कहरूलधाई खुसियधालरी तथधा दरीघ्भतधामधा िहयोग गनने 
कदमहरू िधालन प्ोत्सधाहन गछ्भ। 

वदृ्धावस्धा भशक्धा 
कधाय्भक्रममधा, ववभभन्न 
िधाप्तधाहहक ित्हरूमधा 
पूिधा गरिन,े 10 ववरयहरू 
िमधावेश छ जिमधा शधािरीरिक 
स्धास्थ्य, आर्थक स्धास्थ्य 
तथधा जरीवन िमृद्बधािे 
जधानकधािरीकधा िधाथ ैिधालने 
कदमहरू तथधा हक्रयधाकलधापहरू हदइएको हुनछ।

यो कधाय्भक्रममधा िहभधागरी भएि, व्यक्तिहरूले वनम् कुिधाहरूको 
िुधधाि गनु्भकधा िधाथ ैिकधािधात्मक कदमहरू वधापत अङ्क तथधा 
पुिस्कधािहरू प्धाप्त गछ्भन:्
• िधामधाजजक िम्बन्ध
• शधािरीरिक हक्रयधाकलधापको स्ति
• स्स् खधानपधान आदत
• उन्नत योजनधाको प्योग
• स्धास्थ्य स्धाहधाि प्दधायकहरूिँग िञ्धाि

योग्यतधा: िधामधान्यतयधा िुख पूव्भक वदृ्धावस्धामधा हहड्ँन ि लधामो 
जरीवनको िवधा्भसधक लधाभ उठधाउन िधाहन ेकुनैपवन उमेिकधा 
वयस्कहरूकधा लधामग खुल्लधा।
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घि तथधा िमुदधायमधा-आधधारित कधाय्भक्रम 
(मेहडकेड (Medicaid))

पधािपोट्भ
अपधाङ्ग वयोवदृ्हरूलधाई नर्िङ होमको िधाटो उनरीहरूको घिमधा 
स्धाहधाि तथधा िहयोग प्धाप्त गन्भ िहयोग प्दधान गनने मेहडकेड 
कधाय्भक्रम।

िेवधाहरू प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रम ििहन ैछ ति अझ गहन ि वनम् 
कुिधाहरू िमधावेश हुन िकछ: 
• घि बधाहहिको आिधाम
• तपधाईंको आफन ैकधामदधािहरूलधाई वनयतुि गनने क्मतधा 

(िरीमधाहरू लधागु हुनछ)
• नर्िङ
• स्धास्थ्य िम्बन्धरी नगद खि्भहरूमधा िहयोग
• नर्िङ गृह देखख घि िम् जधादँधा िहयोग

योग्यतधा*: 
• उमेि 60 तथधा बढरी
• न्यून-आय (मेहडकेड योग्य)
• नर्िङ होम तहको स्धाहधाि आवश्यक पनने: न्यूनतम 2 दैवनक 
जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप तथधा 3 इन्स्ट्रूमेन्टल दैवनक जरीवन 
यधापन हक्रयधाकलधापद्धािधा िहयोग (अन्न्तम पृष्ठ हेनु्भहोि)्

• मधाइकेयि ओहधायोकधा लधामग अयोग्य (पृष्ठ 5)
• इन-होम मूल्धाङ्कनको बलेधा स्धाहधाि व्यवस्धापकद्धािधा 
वनधधा्भिण भए अनुिधाि वनर्दट् िेवधाहरूकधा लधामग योग्यतधा 

िहधायतधाप्धाप्त जरीवन यधापन छूट
मेहडकेड-योग्य वयस्कहरूकधा लधामग स्रीकृत िहधायतधाप्धाप्त जरीवन 
यधापन िुववधधास्लहरूमधा स्धाहधाि उपलब्ध गिधाउँछ। पधािपोट्भ वधा 
ओहधायो होम केयिमधा भन्धा बढ्तधा स्धाहधािको आवश्यकतधा पनने 
व्यक्तिहरूकधा लधामग एउटधा ववकल्प, ति नर्िङ होममधा होइन।

िेवधाहरू पधािपोट्भ/प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रम ििहन ैछन ्ति वनम् 
कुिधाहरू िमधावेश हुन िकछ: 
• 24/7 अन-िधाइट प्वतहक्रयधा
• िधामधाजजक हक्रयधाकलधापहरू
• अन्य मेहडकेड िुववधधाहरू

योग्यतधा*: 
• उमेि 21 तथधा बढरी
• मेहडकेड योग्य (न्यून-आय) तथधा कोठधा ि बस्न ेपैिधा वतन्भ 
िके्

• नर्िङ होम तहको स्धाहधाि आवश्यक पनने, न्यूनतम 2 दैवनक 
जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप तथधा 3 इन्स्ट्रूमेन्टल दैवनक जरीवन 
यधापन हक्रयधाकलधापद्धािधा िहयोग (अन्न्तम पृष्ठ हेनु्भहोि)्

*यहद हधाल प्धाप्त गददै गिेको भए वधा यहद तपधाईं वैकधासिक अपधाङ्गतधा (DD) छूट 
िेवधाहरूकधा लधामग योग्य हुनुहुनछ भन ेयोग्य नहुन पवन िकछ।

प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रम (ESP)
परिवधाि तथधा िधाथरीहरूद्धािधा पहहलधानै प्दधान गरिन ेस्धाहधािमधा 
ववस्तधाि गददै वयोवदृ्हरूलधाई उनरीहरूको घिमधा िुिभक्त तथधा 
आत्म वनभ्भि िहन िहयोग गछ्भ। नर्िङ होममधा अनधावश्यक 
रुपमधा बस्नबधाट बिधाउँछ। कधाउन्न्टको कि िङ्कलनद्धािधा िकम 
उपलब्ध।

आवश्यकतधा तथधा योग्यतधाकधा 
आधधािमधा, िेवधाहरूमधा वनम् 
पन्भ िकछन:्
• स्धाहधाि व्यवस्धापन
• खधानधा/पोरण
• स्धास्थ्य उकपिण
• घि परिमधाज्भन
• यधातधायधात
• आपधातकधालरीन प्वतहक्रयधा प्णधालरी
• घिको व्यवस्धापन तथधा व्यक्तिगत स्धाहधाि
• तपधाईंको आफन ैकधामदधािहरूलधाई वनयतुि गनने क्मतधा 

(िरीमधाहरू लधागु हुनछ)
• िङ्क्रमण स्धाहधाि (पृष्ठ 6 मधा फधास्टटरिय्धाक होम हेनु्भहोि)्

योग्यतधा: 
• बटल्ि तथधा क्क्न्टन कधाउन्न्ट बधासिन्धाहरू: उमेि 65+
• ह्धाममल्टन तथधा वधािेन कधाउन्न्ट बधासिन्धाहरू: उमेि 60+
• मध्यम देखख गम्रीि तहको अपधाङ्गतधा, िधामधान्यतयधा 2 वधा 
बढरी दैवनक जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप ि/वधा इन्स्ट्रूमेन्टल 
दैवनक जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप (अन्न्तम पृष्ठ हेनु्भहोि)् 

• इन-होम मूल्धाङ्कनको बलेधा स्धाहधाि व्यवस्धापकद्धािधा 
वनधधा्भिण भए अनुिधाि वनर्दट् िेवधाहरूकधा लधामग योग्यतधा

• प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रम अन्न्तम उपधायको भुतिधानकतधा्भ हो। 
यिले तपधाईं मेहडकेड, मेहडकेयि वधा वनजरी वबमधा जस्तधा अन्य 
भुतिधानकतधा्भहरू मधाफ्भ त योग्य हुन िके् कुिधाहरूकधा लधामग 
भुतिधान गददैन वधा िेवधा प्दधान गददैन।

घि तथधा िमुदधायमधा-आधधारित कधाय्भक्रम 
(गैि-मेहडकेड)

ववशेर कि विुलरीद्धािधा प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रमिेवधाहरूको िकम प्दधान गरिएको छ। 
प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रमले परिवधािहरूद्धािधा उपलब्ध स्धाहधािको प्वतस्धापन गददैन, ति 
परिवधािले उपलब्ध गन्भ निके् आवश्यक अवतरिति स्धाहधािको िुवनजचित गननेछ। 
प्ौढ िेवधा कधाय्भक्रमले पधारिवधारिक िदस्हरूको स्धाहधाि गन्भ परिवधािहरूले िम्व 
भएको पूण्भ हदिम् जजम्वेधािरी ललन ेअपेक्धा िधाखछ। 
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ववशेर स्धास्थ्यलधाभ िेवधा कधाय्भक्रम
गम्रीि तथधा वनिन्ति मधानसिक िोग, केहरी ववशेर वनदधान गरिएको 
जरीण्भ स्धास्थ्य अवस्धाहरू भएकधा, वधा प्त्धािोपण प्वतक्धा िूिरीमधा 
िहकेधा वयस्कहरूकधा लधामग ववशेर िहयोग।

योग्य व्यक्तिहरूले पूण्भ मेहडकेड स्धाहधाि प्धाप्त गछ्भन ्ि वनम् 
अनुिधाि िेवधाहरू पवन पधाउन िकछन:् 
• स्धास्थ्यलधाभ व्यवस्धापन: व्यक्तिको खधाि आवश्यकतधा 
अनुरुप योजनधा तयधाि गन्भ िहयोग

• व्यक्तिगत स्धापनधा तथधा िहयोग (IPS): जधामगि खोज्न ि गन्भ 
िहयोग

• िधाथरी िहयोग: जरीवनकधा उस्त ैअनुभवहरू भएकधा अन्यहरूबधाट 
िहयोग

योग्यतधा: 
• 21 वर्भ वधा बढरी उमेिको हुनुपछ्भ
• आय आवश्यकतधाहरूको पूर्त गनु्भपछ्भ 
• व्यक्तिको गम्रीि तथधा हत्तपत्त वनको नहुन ेमधानसिक 
िोगको वनदधान गरिएको हुनुपछ्भ ; वधा वधा ठोि अङ्ग वधा निम 
तन्त ुप्त्धािोपण प्तरीक्धा िूिरी (वधा ववगतको प्त्धािोपण 
प्धापक) मधा िहक्रय हुनुपछ्भ ; वधा वनदधान गरिएको जरीण्भ 
अवस्धा हुनुपछ्भ , जिमधा केहरी ववशेर मधाललग्ेन्री, हु्मन 
इम्ुनोडेहफसियन्री भधाइिि/एक्धायड्भ इम्ुनो डेहफसियन्री 
सिन्रिम वधा इम्ुन डेहफसिएन्री, अन्न्तम ििणको मृगौलधा 
िोग (ESRD), सिकल िेल ितिधाल्पतधा, सिस्स्टक फधाइब्ोसिि, 
वधा हमेोहफललयधा िमधावेश छ

• चिहकत्सधा एपोइन्टमेन्ट ि/वधा दैवनक जरीवनको 
हक्रयधाकलधापहरूमधा िहधायतधा िधाहहने हुनुपछ्भ ;

• िधामधाजजक िुिक्धा व्यवस्धापनद्धािधा परिपूिक िुिक्धा आय 
(SSI) वधा िधामधाजजक िुिक्धा अपधाङ्गतधा वबमधा (SSDI) को 
प्योजनकधा लधामग प्योग गरिन ेअपधाङ्गतधाको परिभधारधा पूर्त 
हुन ेभनेि वनधधा्भरित गरिएको हुनुपछ्भ (तपधाईंको उमेि 65 वर्भ 
भन्धा कम ि अन्न्तम ििणको मृगौलधा िोग छ भन,े वधा केहरी 
वनदधान गरिएको जरीण्भ अवस्धाहरू भएको वधा ठोि वधा निम 
प्त्धािोपण प्तरीक्धा िूिरीमधा िहकेो 65 वर्भ भन्धा बढरी छ भन े
तपधाईंलधाई लधागु हँुदैन)

• कुनै नर्िङ िुववधधा, अस्पतधाल वधा उस्त ैपरिवेशमधा बस्न े
हुन ुहँुदैन

घि तथधा िमुदधायमधा-आधधारित कधाय्भक्रम 
(मेहडकेड (Medicaid))

मधाइकेयि ओहधायो (MyCare Ohio)
मेहडकेड तथधा मेहडकेयिकधा लधामग योग्य हुन ेअपधाङ्ग व्यक्ति, 
वयोवदृ्, तथधा व्यवहधािधात्मक स्धास्थ्य िेवधाहरू प्धाप्त गनने 
व्यक्तिहरू लगधायतकधा ओहधायो बधािरीहरूकधा लधामग िंयोजजत 
स्धाहधाि।

स्रीकृत व्यवस्स्त-स्धाहधाि 
योजनधाद्धािधा िदस्हरूको 
स्धास्थ्य, व्यवहधािधात्मक 
तथधा दरीघ्भ-कधालरीन स्धाहधाि 
आवश्यकतधाहरूको िमन्वय 
गरिनछ। मधाइकेयि ओहधायोमधा 
वनम् अनुिधाि उपलब्ध 
गिधाइनछ:
• स्धाहधाि व्यवस्धापन, इन-होम भभजजटहरू लगधायत
• िमू्पण्भ स्ट्धान्ड्भ मेहडकेयि तथधा मेहडकेड िुववधधाहरू 
• मेहडकेयि अशं नललन ेववकल्प

योग्यतधा: मधाइकेयि ओहधायो (मेहडकेड अशं) अवनवधाय्भ छ यहद 
तपधाईं:
• को उमेि 18 वर्भ ि बढरी भए; 
• बटल्ि, क्ेिमन्ट, क्क्न्टन, ह्धाममल्टन वधा वधािेन कधाउन्न्टमधा 
बस्नहुुनछ भन;े तथधा

• मेहडकेड तथधा मेहडकेयि दवुै कधा लधामग योग्य हुनुहुनछ भने

ओहधायो मेहडकेड ववभधागद्धािधा व्यवस्स्त:  
(800) 324-8680 वधा www.ohiomh.com
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फधास्टटरिय्धाक होम
जवत बलेधा अत्धासधक 
आवश्यक पछ्भ – कुनै 
वरिष्ठ अस्पतधाल वधा नर्िङ 
गृहबधाट घि जधान ेबलेधा 
आपधातकधालरीन प्वतहक्रयधा 
प्णधालरी, हधाउिमेहकङ, खधानधा, 
यधातधायधात, चिहकत्सकीय 
उपकिण तथधा स्धाहधाि 
व्यवस्धापन जस्तधा िेवधाहरू 
उपलब्ध गछ्भ। िुिभक्त आिोग्यलधाभकधा लधामग िहयोग गन्भ 
िेवधाहरू अस्धायरी रूपमधा वबनधा शुल्क प्दधान गरिनछ।  

योग्यतधा: मूल्धाङ्कनहरू अस्पतधाल/नर्िङ होममधा गरिनछ। 
वबिधामरीहरूले कधाय्भक्रम योग्यतधाको पूर्त गनु्भ पछ्भ ि वनम् अनुिधाि 
हुन ुपछ्भ :
• क्क्न्टन कधाउन्न्ट बधासिन्धा भएि उमेि 65+ हुनुपछ्भ , वधा
• ह्धाममल्टन कधाउन्न्ट बधासिन्धा भएि उमेि 60+ हुनुपछ्भ , ि
• कुनै िहभधागरी अस्पतधाल वधा नर्िङ होमबधाट हडस्िधाज्भ भएको 
हुन ुपछ्भ

• दैवनक हक्रयधाकलधापहरू जस्त ैनुहधाउन,े िवधािरी िलधाउने तथधा 
खधानधा बनधाउनमधा िहधायतधा िधाहहने हुनुपछ्भ

• घिमधा िुिभक्त तविमधा स्धाहधाि गन्भ िहकन े
• स्धाहधाि िमन्वयकतधा्भद्धािधा गरिन ेघि भभजजटहरूमधा िहमत 
हुन ुपछ्भ

अस्धायरी िेवधाहरू िमधाप्त हुन ुभन्धा पहहलधा, दरीघ्भकधालरीन 
िेवधा तथधा िहयोगको आवश्यकतधा पनने फधास्टटरिय्धाक होम 
क्धाइन्टहरूको मूल्धाङ्कन गन्भ ि िम्धाववत रुपमधा प्ौढ िेवधा 
कधाय्भक्रममधा िधान्भ िहकनछ (पृष्ठ 4)।

कधाय्भक्रम योग्यतधा मधाग्भ-वनदनेभशकधाहरू वनम् अनुिधाि 
कधाय्भकधा लधामग आवश्यक िहधायतधामधा आधधारित हुनछ:

दैवनक जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप (ADLs): नुहधाउन;े 
िट्धाकचिहटक हुन;े हहड्ँन;े ओछ्धानमधा िुत् ेि उठ्न,े 
िेयि वधा टबमधा बस्न ेवधा उठ्न;े खधाने; बधाथरुम जधाने

इन्स्ट्रूमेन्टल दैवनक जरीवन यधापन हक्रयधाकलधाप
(IADLs): जहटल आत्म वनभ्भि जरीवन यधापन िरीप, 
जिमधा वनम् अनुिधाि पन्भ िकछ: हकनमेल; खधानधा 
बनधाउन;े िििफधाइ, भधािरी कधामहरू तथधा लुगधा धनेु; 
टेललफोन तथधा अन्य िञ्धाि िधाधन; यधातधायधात; 
कधानूनरी तथधा आर्थक मधाममलधा व्यवस्धापन; औरसध 
व्यवस्धापन

जधानकधािरी तथधा स्ोतहरूकधा लधामग, सिफधारिि गन्भलधाई, वधा 
वदृ्धावस्धा परिशदद्धािधा उपलब्ध गिधाइन ेकधाय्भक्रम तथधा 
िेवधाहरूकधा लधामग आवेदन हदन, (513) 721-1025 वधा (800) 
252-0155 मधा कल गनु्भहोि।्  हधाम्ो कल केन्द्र दलको एकजनधा 
िदस्ले तपधाईंको आवश्यकतधाहरूको पूर्त गनने िवधा्भसधक उपयतुि 
कधाय्भक्रम वधा िेवधाहरूको पत्तधा लगधाउन केहरी प्श्नहरू िोध्छेन।् 

वदृ्धावस्धा परिशद कधाय्भक्रम वधा िेवधामधा भनधा्भ हुन िधाहन ेकुनैपवन 
व्यक्तिले एउटधा नि्भ, िधामधाजजक कधामदधाि वधा स्धाहधाि व्यवस्धापक 
पेिेवि व्यक्तिद्धािधा इन-होम भभजजटकधा लधामग िहमत हुन 
आवश्यक हुनछ।  वनर्दट् िेवधाहरूकधा लधामग योग्यतधाको 
वनधधा्भिण स्धाहधाि व्यवस्धापकले गननेछन ्ि यो उमेि, आय तथधा 
अपधाङ्गतधामधा आधधारित हुन िकछ (तल हेनु्भहोि)्। 

दभक्ण पजचिम ओहधायो वदृ्धावस्धा परिशद
175 Tri County Parkway
Cincinnati, OH 45246
(513) 721-1025 वधा (800) 252-0155
www.help4seniors.org

आत्म वनभ्भितधा। स्ोतहरू। जरीवन स्ति।

वदृ्धावस्धा परिशदमधा वनम्बधाट िकम उपलब्ध 
गिधाइनछ...
वदृ्धावस्धा परिशद एउटधा मुनधाफधा िहहत िंस्धा हो ि यिले 
कधाउन्न्टको कि िङ्कलन, मेहडकेड, अन्य िधाज्य तथधा िङ्रीय 
कोश, िेवधाग्धाहरीहरूको योगदधान, तथधा िन्धाहरू लगधायतकधा 
ववभभन्न स्धानरीय, िधाज्य तथधा िङ्रीय स्ोतहरूबधाट िकम 
प्धाप्त गछ्भ।

आवेदन कििरी गनने 
िेवधाहरूकधा लधामग...िङ्क्रमणकधालरीन स्धाहधाि

िंशोसधत: फेब्अुिरी 20, 2020
नयधा ँप्वतहरूकधा लधामग (513) 345-3315 मधा कल गनु्भहोि्

एउटधा स्धाहधाि परिवेश देखख अककोमधा िनु्भ भनेको वधास्तववक िुनौतरी 
हुन िकछ। वदृ्धावस्धा परिशदले व्यक्तिहरूलधाई एउटधा स्तन्त्र जरीवन 
यधापन वधातधाविणमधा हफतधा्भ हुन िहधायतधा गन्भ कधाय्भक्रम तथधा िहयोग 
प्दधान गछ्भ

“फधास्टटरिय्धाक होमले मलधाई मेिो जरीवन हफतधा्भ पधाउन प्ोत्सधाहन हदएको छ”

–टेिरी


