
 

 
 

 
 

  
     

    

 

      

      
  

 

 
    

OhioRISE  व्य@Dा>जन्य  स्वास्थ्यका  ?ागग  Ohio  
Medicaid (ODM)  को  Cा<ान्य  क;>ज;न्दा  
कC>ी  9>क  रृन्छ  ?  

े

OhioRISE  लळAेB  स्याDार  आळश्यक  87  युळाDरूमा  
क न्द्रन्ध3  रDन्छ  ।  Ohio Medicaid भएका  Cबै  
बालबाऴलका  र  युळा  व्यळिDरूल  मा7वCक  स्वाी  र  
ला&ू85ा4थ  5व्यथC7Cम्बन्धी  स्याDार  Cेळा  ऴल7  Cक्*7 
भ7  OhioRISE  का  Cेळाग्राDील  भ7  7याः  र  Cु6ाररएका  
व्यळDार+न्य  स्वाी  CेळाDरू  8ऴ7  प्रयो&  &7  Cक्ध े 
*7  ।  OhioRISE  का  Cेळाग्राDील  व्यळDार+न्य  
स्वाीCम्बन्धी  Cुलळ6ाDरू  Aetna (OhioRISE  यो+7ा) 
बा.  र  आफ्नो  Aारीररक  स्वाी  CेळाDरू  * ट्ट  व्यळस्थि3  
स्याDार  Cंिा  ळा  Cेळाका  लाळ&  Aल्क  Medicaid 
मा9 3  प्राप्त  &7  *7  ।  
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=ी Cे@ाDरू "घी=घ<त" Ohio Medicaid 
=ोजीाद्वा>ा ी;ए> ककी OhioRISE द्वा>ा 
उ8?ब्ध ग>ाइँदै छ ? 

+र.ल  व्यळDार+न्य  स्वाी  आळश्यक3ाDरू  भएका  
युळालाई  अ,  ब1ी  &D7  CेळाDरू  र  उ7ीDरूको  
स्याDारको  यो+7ा  ब7ाउ7का  लाळ&  Cमन्रळय3  
8द्धल3बा.  ऱ5इ7  Cुलळ6ा  आळश्यक  8*  ।  बच्चा  34ा  
8ररळारDरूको  लळ)ार  34ा  *7ौ.Dरूलाई  मDत्त्व  ऱ57  
स्याDार  यो+7ामा9 3  बच्चा  ळा  युळाल  आफ्ना  
आळश्यक3ाDरू  8ूरा  &7  Cक 7  भन्न  क रा  Cुऴ7ऴि3  
&7थका  लाळ&  OhioRISE  ले  लळऴभन्न  प्र5ायक  र  
CंिाDरूCः&  CDकाय  &*  ।  
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<  OhioRISE  >  =C  ब्रोC><ा  ;एको  
Cूचीाको  :ा><ा  थ8  जाीका>ी  कDा ँ प्राप्त  
गी  Cक्छ  ?  

े
न ु

क 8या  OhioRISE  को  ळेब8+  
managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise मा  
+ा7DोC्  ळा  Dामीलाई   
OhioRISE@medicaid.ohio.gov  मा  इमेल  &रर प्रश्न  
Cोध्नुDोC  ।  
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>ाज्य > Cङ्घी= ीागर>क अखिका> काीुीDरू 

Ohio Medicaid  ले  भे5भाळ  र  अ7ुळ)3  व्यळDारबा.  
38ाईंलाई  Cुरऴि3  राख्न  राज्य  र  Cङ्'ीय  7ा&ररक  
अळ6कार  का77Dरूको  8ाल7ा  &*  ।  यC  ब्रोCरलाई  बुझ्न  
38ाईंलाई  मद्द3  &7  38ाईंलाई  क 7  Aुल्क  7लाग्न े &री  
भाBा  CDयो&, 5ोभाB े Cेळा, CDयो&ी  CDाय3ा  +स्ता  Cेळा  
उ8लब्ध  &राइन्छ7  ।  38ाईं  यी  CेळाDरू  ODM  को  7ा&ररक  
अळ6कार/ADA Cंयो+कलाई  614-995-9981/TTY 711  
मा  9ो7  &रर, 1-614-644-1434  मा  फ्याक्स  &रर ळा  
ODM_EEO_EmployeeRelations@
medicaid.ohio.gov
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 मा इमेल &ररे अ7ुरो6 &7थ 
Cक्धुहुन्छ । 

4.21.2022 मा अद्याळळ6क &ररएको 

OhioRISE  अ4ाथ3्  Resilience through  
Integrated  Systems  and Excellence 
भ7ेको  लळAेB  व्यळस्थि3  स्याDार  कायथक्रम  Dो  +ो  
+र.ल  व्यळDार+न्य  स्वाी  र  बहुप्र2ाली&3  
आळश्यक3ा  भएका  बालबाऴलका  34ा  युळाDरूमा  
क न्द्रन्ध3  रDन्छ  । े

mailto:EmployeeRelations@medicaid.ohio.gov
http://managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise
mailto:OhioRISE@medicaid.ohio.gov
mailto:EmployeeRelations@medicaid.ohio.gov


        

       
   

     
   

     
      
  

 

     
      

  
        

  

     
    

       
     

 
      
       
   

    
     
    
       

 
 

       

        
   

     
      

 

      

 

      
          

       
     

 

      

     
          

       
        

       
       
     

     

 

        
   

      
  

       

  

       

     

      
     

     
   

 

     
      

         
       

  

 

     
     

       

           
          

       
    

         
        

        
          

          
         

       
      

   

OhioRISE :ाट कC?ाई 9ाइदा रृी Cक्ने छ ? 

OhioRISE बा. ऴ7म्न बालबाऴलका र युळाDरूलाई 9ाइ5ा 
हु7 Cक्धे *: 

•	 व्यळDार+न्य स्वाी )ु7ौ3ीDरूबा. उत्पन्न 
लळऴभन्न आळश्यक3ा भएकाDरू, 

•	 ळबहुप्र2ाली&3 आळश्यक3ा भएका ळा 
प्र2ालीको अ, ब1ी Cंलग्न3ा )ारD7े +ोखखममा 
भएकाDरू र/ळा 

•	 'रभन्दा  बारDर  राखख7  87  ळा  'र  बारDर  बCेर  
आफ्ना  8ररळारDरूमा  9क 5  &रकाDरू  ।  

ु े
थ ेै

बहु प्र2ाली&3 आळश्यक3ा भएका युळाDरूलाई प्राय: 
Cामु5ाळयक प्र2ालीDरूबा. मद्द3 र CेळाDरू बाल 7याः, 
बाल Cंरि2, लळकाCCम्बन्धी अ8ाङ्&3ाDरू, सु्क लDरू, 
मा7वCक स्वाी 34ा ल3 +स्ता CेळाDरू ऱ5इ7ु 87े 
हुन्छ । 

OhioRISE ?े Cदस्यDरू?ाई के-के क@AेB 
Cे@ाDरू उ8?ब्ध ग>ाउँछ ? 

OhioRISE ले ऴ7म्न 7याः र Cु6ाररएका व्यळDार+न्य 
स्वाी CेळाDरू उ8लब्ध &राउ7े *: 

•	 &D7 र Cामान्य स्याDारको Cमन्रय 
•	 'रमा आ6ारर3 Cु6ाररएको &D7 उ8)ार (IHBT) 
•	 राज्यऴभत्रै Cाइलकयारिक (म7ोरो&Cम्बन्धी) 

आळाCीय उ8)ार CेळािलDरू (PRTFs) 
•	 व्यळDार+न्य स्वाीCम्बन्धी राD3 CेळाDरू 
•	 प्रा4ऴमक फे्रक्स रकम 
•	 'ुम्ती प्रल3कायथ र स्थिरीकर2 CेळाDरू (MRSS) 

OhioRISE का ?ागग को =ोग्य रृन्छ ? 

OhioRISE का लाळ& ऴ7म्न खालका बालबाऴलका र युळा 
योग्य हु7 Cक्*7्: 

•	 Ohio Medicaid (व्यळस्थि3 स्याDार ळा Cेळाका 
लाळ& Aुल्कमध्ये कु 7ै एक) का लाळ& योग्य 
भएका, 

•	 0-20 ळBथ बी)को उमेरका र 

•	 Ohio  को  बाल  34ा  लकAोर  आळश्यक3ा  34ा  
Cबल  8िDरू  (CANS) Cम्बन्धी  मूल्याङ्क7  
प्रयो&  &रर मा87  &ररए  अ7ुCार  उल्रख्य  
व्यळDार+न्य  स्वाी  उ8)ार  आळश्यक  87Dरू  ।  

े े
े

ऴ7ऴि3 अत्याळश्यक स्वाी Cमस्या भएका बालबाऴलका 
र युळाDरू OhioRISE का लाळ& योग्य हु7 Cक्धे *7् । 
उ5ाDर2का लाळ&, कु 7ै बच्चा ळा युळा व्यळDार+न्य स्वाी 
कार2ले अस्प3ालमा *7् भ7े । 

CANS <लू्याङ्की ;ीेको के Dो ? 

CANS मूल्याङ्क7 भ7ेको OhioRISE का लाळ& 
योग्य3ा ऴ76ाथर2 &7थ प्रयो& &रर7े .ु ल ळा Cा67 Dो । 
यCले युळा 34ा 8ररळारका आळश्यक3ा 34ा Cबल 
8िDरू बुझ्न र मद्द3 उ8लब्ध &राउ7का लाळ& उत्तम 
3ररकाDरू ऴ76ाथर2 &7थ मद्द3 &7थ युळा 34ा 
8ररळारको +ा7कारी Cङ्कल7 &*थ । )ालु स्याDार 
यो+7ामा CDयो& &7थका लाळ& CANS मूल्याङ्क7 
ऴ7यऴम3 रू8मा अद्याळळ6क &ररन्छ । 

CANS <लू्याङ्की प्राप्त गीन :च्चा @ा =ु@ा कDा ँ
जाी Cक्छी् ? 

CANS मूल्याङ्क7 अ7ुरो6 &7थका लाळ& कृ 8या यDाः 
Cम्ऩकथ &7ुथDोC्: 

•	 बच्चा ळा युळाको व्यळस्थि3 स्याDार Cंिा, 

•	 Aetna Better Health of Ohio, 

•	 िा7ीय स्याDार व्यळिा87 Cंिा, 

•	 Medicaid उ8भोिा D.लाइ7 ळा 

•	 कायाथलयमै CANS मूल्याङ्क7क3ाथ हु7 Cक्धे 
ळा त्यस्तो मूल्याङ्क7क3ाथको व्यळिा &7थ 

Cक्धे व्यळDार+न्य स्वाी प्र5ायक ळा 
Family and Children First Council Dरू 

      
     

:च्चा @ा =  खख OhioRISE का@ा? करD?द
Cे@ाDरू प्राप्त गी Cक्छी ? 

ु े े े
न ्

CANS मूल्याङ्क78िा3् योग्य भएका बालबाऴलका र 
युळाDरूलाई CANS मूल्याङ्क7 8ेA &ररएको ऴमल3बा. 
ला&ू हु7े &री OhioRISE मा CDभा&ी &राइन्छ । +रुरी 
अळिामा OhioRISE मा 7ाम 53ाथ ऴमल3 ऴ7म्ना7ुCार 
हु7े *: 

• मा7वCक  लबमारी  ळा  ला&ू85ा4  5व्यथC7को  
कार2ल  &5ा  अस्प3ालमा  भ7ाथ  भएको  
लबरामीका  लाळ&  भ7ाथ  भएको  ऴमल3  ळा  

थ ु
े थ

•	 म7ोरो&Cम्बन्धी आळाCीय उ8)ार Cेळािल 
(PRTF) मा भ7ाथ भएको ऴमल3 । 

OhioRISE <ा ीा< दतान अघी@ा=न रृन्छ ? 

हुन्छ, बच्चा ळा युळा OhioRISE का लाळ& योग्य *7् भ7े 
OhioRISE मा अऴ7ळायथ रू8मा 53ाथ &राउ7ु 8*थ । बच्चा ळा 
युळा योग्य भए77् भ7े उ7लाई अस्वीकृ ल3 र 
Cु7ुळाइCम्बन्धी अळ6कारDरूको Cू)7ा हुलाकमा9थ 3 
8/ाइ7े * । बच्चा ळा युळा ळा उ7को आमाबुबा/अऴभभाळक 
उ7को 7ाम OhioRISE मा 53ाथ 7DोC ्भन्ने )ाD7ुहुन्छ 
भ7े उDाःDरू 7ाम D.ाउ7का लाळ& अ7ुरो6 &7थ Cक्धुहुन्छ 
। ODM ले Cो अ7ुरो6को Cमीिा &7े * र 7ाम D.ाउ7 
उ8युि हुन्छ लक हुः5ै7 भ7ेर ऴ72थय &7े * । OhioRISE 
बा. 7ाम D.ाएका बच्चा ळा युळा 7याः र Cु6ाररएका 
CेळाDरू प्राप्त &7थ Cक्दै77् लक7भ7े यी CेळाDरू 
OhioRISE मा9थ 3 मात्र उ8लब्ध हुन्छ7् । 


	OhioRISE  व्य@Dा>जन्य  स्वास्थ्यका  ?ागग  Ohio  Medicaid (ODM)  को  Cा<ान्य  क;>ज;न्दा  कC>ी  9>क  रृन्छ  ?  



