OhioRISE अर्ाथत् Resilience through
Integrated Systems and Excellence
भर्नेको विशेष व्यिस्थित स्याहार कायथक्रम हो जो

OhioRISE व्यवहारजन्य स्वास्थ्यका लागि Ohio

जरटल व्यिहारजन्य स्वास्थ्य र बहुप्रणालीगत

Medicaid (ODM) को सामान्य कभरेजभन्दा

आिश्यकता भएका बालबाललका तर्ा युिाहरूमा

कसरी फरक हुन्छ ?

केन्द्रित रहन्छ ।

बालबाललका र युिा व्यक्तिहरूले मार्नससक स्वास्थ्य र

म OhioRISE र यस ब्रोसरमा भएको
सूचिाको बारेमा थप जािकारी कहाँ प्राप्त
ििन सक्छु ?

लागूपदार्थ दुव्यथसर्नसम्बन्धी स्याहार सेिा ललर्न सक्छर्न्

कृपया OhioRISE को िेबपेज

OhioRISE विशेष स्याहार आिश्यक पर्ने युिाहरूमा
केन्द्रित रहन्छ । Ohio Medicaid भएका सबै

भर्ने OhioRISE का सेिाग्राहीले भर्ने र्नयााँ र सुधाररएका
व्यिहारजन्य स्वास्थ्य सेिाहरू पलर्न प्रयोग गर्नथ सक्ने
छर्न् । OhioRISE का सेिाग्राहीले व्यिहारजन्य
स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधाहरू Aetna (OhioRISE योजर्ना)
बाट र आफ्नो शारीररक स्वास्थ्य सेिाहरू छुट्टै व्यिस्थित

managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise मा
जार्नुहोस् िा हामीलाई
OhioRISE@medicaid.ohio.gov मा इमेल गरेर प्रश्न
सोध्नुहोस् ।

स्याहार संिा िा सेिाका लाक्तग शुल्क Medicaid

राज्य र सङ्घीय िािररक अधिकार कािुिहरू

मार्थत प्राप्त गर्ने छर्न् ।

Ohio Medicaid ले भेदभाि र अर्नुक्तचत व्यिहारबाट

यी सेवाहरू "नियनमत" Ohio Medicaid
योजिाद्वारा िभएर ककि OhioRISE द्वारा
उपलब्ध िराइँ दै छ ?

तपाईंलाई सुरलित राख्ने राज्य र सङ्घीय र्नागररक
अक्तधकार कार्नुर्नहरूको पालर्ना गछथ । यस ब्रोसरलाई बुझ्न
तपाईंलाई मद्दत गर्नथ तपाईंलाई कुर्नै शुल्क र्नलाग्ने गरी
भाषा सहयोग, दोभाषे सेिा, सहयोगी सहायता जस्ता सेिा

जरटल व्यिहारजन्य स्वास्थ्य आिश्यकताहरू भएका

उपलब्ध गराइन्छर्न् । तपाईं यी सेिाहरू ODM को र्नागररक

युिालाई अझ बढी गहर्न सेिाहरू र उर्नीहरूको

अक्तधकार/ADA संयोजकलाई 614-995-9981/TTY 711

स्याहारको योजर्ना बर्नाउर्नका लाक्तग समन्वक्तयत

मा र्ोर्न गरेर, 1-614-644-1434 मा फ्याक्स गरेर िा

पद्धवतबाट ददइर्ने सुविधा आिश्यक पछथ । बच्चा तर्ा

ODM_EEO_EmployeeRelations@

पररिारहरूको विचार तर्ा छर्नौटहरूलाई महत्त्व ददर्ने

medicaid.ohio.gov मा इमेल गरेर अर्नुरोध गर्नथ

स्याहार योजर्नामार्थत बच्चा िा युिाले आफ्ना

सक्नुहुन्छ ।

आिश्यकताहरू पूरा गर्नथ सकूर्न् भन्ने कुरा सुलर्नलित
गर्नथका लाक्तग OhioRISE ले विलभन्न प्रदायक र
संिाहरूसाँग सहकायथ गछथ ।
4.21.2022 मा अद्यािक्तधक गररएको

OhioRISE बाट कसलाई फाइदा हुि सक्ने छ ?

OhioRISE का लागि को योग्य हुन्छ ?

OhioRISE बाट लर्नम्न बालबाललका र युिाहरूलाई र्ाइदा
हुर्न सक्ने छ:

OhioRISE का लाक्तग लर्नम्न िालका बालबाललका र युिा

•

व्यिहारजन्य स्वास्थ्य चुर्नौतीहरूबाट उत्पन्न

•

िबहुप्रणालीगत आिश्यकता भएका िा

•

Ohio Medicaid (व्यिस्थित स्याहार िा सेिाका
भएका,

बच्चा वा युवाले करहले देखि OhioRISE का
सेवाहरू प्राप्त ििन सक्छि् ?
CANS मूल्याङ्कर्नपिात् योग्य भएका बालबाललका र

लाक्तग शुल्कमध्ये कुर्नै एक) का लाक्तग योग्य

प्रणालीको अझ बढी संलग्नता चारहर्ने जोखिममा

•

0-20 िषथ बीचको उमेरका र

भएकाहरू र/िा

•

Ohio को बाल तर्ा वकशोर आिश्यकता तर्ा
सबल पिहरू (CANS) सम्बन्धी मूल्याङ्कर्न

घरभन्दा बारहर राखिर्नु पर्ने िा घर बारहर बसेर
आफ्ना पररिारहरूमा र्कथदै गरेकाहरू ।

बहु प्रणालीगत आिश्यकता भएका युिाहरूलाई प्राय:
सामुदाक्तयक प्रणालीहरूबाट मद्दत र सेिाहरू बाल र्नयााँ,
बाल संरिण, विकाससम्बन्धी अपाङ्गताहरू, स्कुलहरू,
मार्नससक स्वास्थ्य तर्ा लत जस्ता सेिाहरू ददइर्नु पर्ने
हुन्छ ।

Family and Children First Council हरू

योग्य हुर्न सक्छर्न्:

विलभन्न आिश्यकता भएकाहरू,
•

सक्ने व्यिहारजन्य स्वास्थ्य प्रदायक िा

प्रयोग गरेर मापर्न गररए अर्नुसार उल्ले ख्य
व्यिहारजन्य स्वास्थ्य उपचार आिश्यक पर्नेहरू ।
लर्नलित अत्यािश्यक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबाललका

युिाहरूलाई CANS मूल्याङ्कर्न पेश गररएको लमवतबाट
लागू हुर्ने गरी OhioRISE मा सहभागी गराइन्छ । जरुरी
अििामा OhioRISE मा र्नाम दताथ लमवत लर्नम्नार्नुसार
हुर्ने छ:
•

कारणले गदाथ अस्पतालमा भर्नाथ भएको

र युिाहरू OhioRISE का लाक्तग योग्य हुर्न सक्ने छर्न् ।
उदाहरणका लाक्तग, कुर्नै बच्चा िा युिा व्यिहारजन्य स्वास्थ्य
कारणले अस्पतालमा छर्न् भर्ने ।

मार्नससक वबमारी िा लागूपदार्थ दुव्यथसर्नको
वबरामीका लाक्तग भर्नाथ भएको लमवत िा

•

मर्नोरोगसम्बन्धी आिासीय उपचार सेिािल
(PRTF) मा भर्नाथ भएको लमवत ।

OhioRISE ले सदस्यहरूलाई के-के कवशेष
सेवाहरू उपलब्ध िराउँ छ ?
OhioRISE ले लर्नम्न र्नयााँ र सुधाररएका व्यिहारजन्य
स्वास्थ्य सेिाहरू उपलब्ध गराउर्ने छ:
•

गहर्न र सामान्य स्याहारको समन्वय

•

घरमा आधाररत सुधाररएको गहर्न उपचार (IHBT)

•

राज्यलभत्रै साइवकयारिक (मर्नोरोगसम्बन्धी)
आिासीय उपचार सेिािलहरू (PRTFs)

•

व्यिहारजन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी राहत सेिाहरू

•

प्रार्लमक फ्ले क्स रकम

•

घुम्ती प्रवतकायथ र स्थिरीकरण सेिाहरू (MRSS)

CANS मूल्याङ्कि भिेको के हो ?
CANS मूल्याङ्कर्न भर्नेको OhioRISE का लाक्तग
योग्यता लर्नधाथरण गर्नथ प्रयोग गररर्ने टु ल िा साधर्न हो ।
यसले युिा तर्ा पररिारका आिश्यकता तर्ा सबल
पिहरू बुझ्न र मद्दत उपलब्ध गराउर्नका लाक्तग उत्तम
तररकाहरू लर्नधाथरण गर्नथ मद्दत गर्नथ युिा तर्ा
पररिारको जार्नकारी सङ्कलर्न गछथ । चालु स्याहार
योजर्नामा सहयोग गर्नथका लाक्तग CANS मूल्याङ्कर्न

OhioRISE मा िाम दतान अनिवायन हुन्छ ?
हुन्छ, बच्चा िा युिा OhioRISE का लाक्तग योग्य छर्न् भर्ने
OhioRISE मा अलर्निायथ रूपमा दताथ गराउर्नु पछथ । बच्चा िा
युिा योग्य भएर्नर्न् भर्ने उर्नलाई अस्वीकृवत र
सुर्नुिाइसम्बन्धी अक्तधकारहरूको सूचर्ना हुलाकमार्थत
पठाइर्ने छ । बच्चा िा युिा िा उर्नको आमाबुबा/अलभभािक
उर्नको र्नाम OhioRISE मा दताथ र्नहोस् भन्ने चाहर्नुहुन्छ

लर्नयलमत रूपमा अद्यािक्तधक गररन्छ ।

भर्ने उहााँहरू र्नाम हटाउर्नका लाक्तग अर्नुरोध गर्नथ सक्नुहुन्छ

CANS मूल्याङ्कि प्राप्त ििन बच्चा वा युवा कहाँ

बाट र्नाम हटाएका बच्चा िा युिा र्नयााँ र सुधाररएका

जाि सक्छि् ?
CANS मूल्याङ्कर्न अर्नुरोध गर्नथका लाक्तग कृपया यहााँ
सम्पकथ गर्नुथहोस्:
•

बच्चा िा युिाको व्यिस्थित स्याहार संिा,

•

Aetna Better Health of Ohio,

•

िार्नीय स्याहार व्यििापर्न संिा,

•

Medicaid उपभोिा हटलाइर्न िा

•

कायाथलयमै CANS मूल्याङ्कर्नकताथ हुर्न सक्ने
िा त्यस्तो मूल्याङ्कर्नकताथको व्यििा गर्नथ

। ODM ले सो अर्नुरोधको समीिा गर्ने छ र र्नाम हटाउर्न
उपयुि हुन्छ वक हुाँदैर्न भर्नेर लर्नणथय गर्ने छ । OhioRISE
सेिाहरू प्राप्त गर्नथ सक्दैर्नर्न् वकर्नभर्ने यी सेिाहरू
OhioRISE मार्थत मात्र उपलब्ध हुन्छर्न् ।

