
ব্রুকলিন, ম্যানহ্যাটন, কুইন্স, ব্রংক্স, স্্যাটটন আইি্যান্ড, ওটেস্টেস্যার, 
নযাসযাউ এবরং সযাট�যাক কযাউলটিসমহূ 

আটরযা তট্্র জন্ অনগু্রহপূব্বক আমযাটের যেটকযাটনযা একজন সহকযারীটক কি করনু এবরং ক্যা 
বিনু। তযালিকযাভুলতি করযার ব্পযাটর যকযাটনযা বযাধ্বযাধকতযা যনই।

1-855-800- INTEGRA
(1-855-800-4683)

TTY/TDD: 711
INTEGRA MLTC, Inc.  

1981 Marcus Ave., Suite 100
Lake Success, NY 11042
www.integraplan.org 

INTEGRA MLTC প্রটেযাজ্ য�ডযাটরি নযাগলরক অলধকযার আইনসমহূ যমটন েটি এবরং জযালত, বর্ব, 
জযাতীয় উতস, বয়স, অক্ষমতযা বযা লিটগের লভলতিটত ববষম্ কটর নযা। 

িক্ষ্ করনু: ভযাষযা সহযােতযা যসবযাসমহূ লবনযামটূি্ আপনযার জন্ উপিভ্। কি করনু 1-855-661-
0002 (TTY/TDD: 711).

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-855-661-0002 
(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  1-855-661-0002 (TTY/TDD: 711).

আপনযার পছন্দ
আপনযার পলরেে্বযা

আপনযার সমযাধযান...

আপনযার সমযাধযান...
আপনযার স্যাস্্,

আপনযার লনরযাপতিযা, 
আপনযার স্যাধীনতযা...
আমযাটের প্রলতশ্রুলত 
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ব্লতিগত পলরেে্বযার পযাশযাপযালশ আর কী কী যসবযাসমহূ উপিভ্?
ব্লতিগত যসবযা, CDPAS এবরং নযালস্বরং যকেযাটরর মত বযালির 
যসবযাসমহূ ছযািযাও েখন আপলন Integra MLTC এর সেস্ 
হটবন তখন েলে লেলকৎ লেলকৎসযাগত লেটক য্টক প্রটেযাজনীে হে 
তযাহটি লনম্নলিলখত যসবযাসমহূ আপনযার জন্ উপিভ্ হটব:

লরহ্যালবলিটটশন য্রযালপসমহূ
•  ল�লজক্যাি য্রযালপ
•  অকুটপশনযাি য্রযালপ
•  লপিে য্রযালপ
•  যরসপযাইটরটলর য্রযালপ

লেলকতসযা সরবরযাহ এবরং সরঞ্যাম
•  যপ্রযাসট্টিকস এবরং অট্্বযাটিকস
•  পযাটস্বযানযাি ইমযাটজ্ব লন্স যরসপন্স লসটস্ম

যপিশ্যালিটি যকেযার
•  যপযাডযাটেলরি যকেযার
•  যডটিযাি যকেযার
•  অট্যাটমলরি / আইগ্যাটসস

•  অলডওটিযালজ / যহেযালররং এইড

সহযােতযামিূক যসবযাসমহূ
•  নন-ইমযারটজটি রিযান্সটপযাটট্ব শন
•  লনউলরিশন কযাউটন্সলিরং
•  যহযাম-যডলিভযাড্ব  লমিস
• এনভযায়রনটমটিযাি যমযালডল�টকশন
•  যমলডটকি যসযাশ্যাি সযালভ্ব টসস
•  অ্যাডযাল্ট যড যহি্ যকেযার
•  যসযাশ্যাি যড যকেযার
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Integra MLTC, Inc কী?
Integra MLTC হটিযা বেনলন্দন জীবনেযাপটনর জন্ যে 
সকি লসলনের এবরং প্রযাপ্ত বেস্কটের সহযােতযাকযারী প্রটেযাজন তযাটের 
জন্ পলরেযালিত লনউ ইেক্ব  যস্ট-অনুটমযালেত েীর্বটময়যােী পলরেে্বযা 
পলরকল্পনযা।

পলরেযালিত েীর্বটমেযালে পলরেে্বযা পলরকল্পনযার িক্ষ্ হটিযা এইসকি 
ব্লতিবটগ্বর লনরযাপে এবরং তযাটের স্যাস্্ ও সুখ বজযায় রযাখযার সমে 
েতক্ষর সম্ভব তযাটের বযাল়িটতই স্যাচ্ছটন্দ্ স্যাধীনভযাটব বসবযাটস 
সহযােতযা করযা। েখন আপলন INTEGRA MLTC পছন্দ 
কটরন তখন আপনযার কযাটছ একটি লনটবলেত যসলবকযা এবরং সমযাজ 
কমমীর েি আটছ েযারযা আপনযার সযাট্ এটযা লনলচিত করযার জন্ 
কযাজ করটব যে আপনযার েীর্বটমেযােী পলরেে্বযার েযালহেযাসমূহ পূরর 
হটচ্ছ।  এমনলক েলে আপনযার েযালহেযাসমূহ পলরবত্ব নও হটে ্যাটক 
তযারপরও লনটবলেত েিটি আপনযার জন্ প্রটেযাজনীে সহযােতযা 
সরবরযাহ করটত আপনযার পলরেে্বযা এবরং যসবযাসমূটহর সঠিক 
ব্বস্যাপনযা লনলচিত করটব। 

আমযাটের উটদেশ্
স্যাস্্ ও সখু বজযায় রযাখযার সমে তযাটের বযাল়িটতই লনরযাপটে এবরং 
স্যাধীনভযাটব বসবযাস করটত যেসকি লসলনের এবরং প্রযাপ্তবেস্কটের  
েীর্বটমেযােী পলরেে্বযা যসবযাসমহূ প্রটেযাজন তযাটের সহযােতযা করযা।

আমযাটের িক্ষ্
আমরযা সবেযাইটত ভযাি পলরেে্বযা এবরং যসবযাসমহূ প্রেযাটনর 
ধযারযাবযালহকতযার মযাধ্টম মযানসম্মত েীর্বটমেযােী পলরকল্পনযার 
প্রটেযাজনীেতযার যক্ষটরে ব্লতিবটগ্বর পছটন্দর পলরকল্পনযাটি হবযার 
প্রত্যাশযা কলর।

ব্লতিগত পলরেে্বযার জন্ আমযার েযালহেযা পূরটর সহযােতযার 
যক্ষটরে Integra MLTC কী ধরটনর যসবযাসমহূ প্রস্যাব 
করটত পযাটর?

Integra MLTC আপনযার ব্লতিগত পলরেে্বযা সমন্বটয়র যক্ষটরে 
েটুি যসবযার লবকল্প আপনযাটক প্রেযান কটর।  আপনযার জন্ ব্লতিগত 
পলরেে্বযা সহযােতযাকযারী লনব্বযােন কটর এমন যভন্ডর বযা এটজলন্স য্টক 
আপনযার যসবযাসমহূ গ্রহর করযার লবকল্প আটছ।  অন্্যাে, আপনযার 
কযাটছ কনজমুযার লডটরটটেড পযাটস্বযানযাি অ্যালসসটটটি সযালভ্ব টসস 
(CDPAS) এর মযাধ্টম আপনযার লনজস্ ব্লতিগত পলরেে্বযা 
সহযােতযাকযারী পছন্দ করযার লবকল্প আটছ।

কনজমুযার লডটরটটেড পযাটস্বযানযাি অ্যালসসটটটি সযালভ্ব টসস 
(CDPAS) কী?

লসলডপযাস আপনযাটক ল�স্কযাি ইটিযারলমলডেযালর (FI) এর মযাধ্টম  
আপনযাটক আপনযার পলরবযাটরর সেস্,বনু্ অ্বযা অলবভযাবকটের 

আপনযার যহযাম যকেযার অ্যালসস্্যাটি লহটসটব লনটেযাগ যেওেযার 

অনটুমযােন লেটব েযাটত আপলন আপনযার পলরেে্ব যাকযারী ও তযার 

কযাে্বক্রটমর উপর পূর্বলনেন্ত্রর করটত  পযারটবন  এবরং যকযাটনযা যহযাম 

যকেযার যভন্ডর আপনযার সযালভ্ব স এর উপর লনেন্ত্রর প্রলতষ্যা করটত 

পযারটবন নযা।

কযাটক CDPAS পযাটস্বযানযাি অ্যালসসটটটি লহটসটব লনটেযাগ 
করযা যেটত পযাটর?
•  আপলন আপনযার স্যামী/স্তী ছযািযা আপনযার পলরবযাটরর সেস্সহ  

যে কযাউটক লনটেযাগ করটত পযাটরন।

•  পূর্ব বেস্ক সন্যান (21 বছর বেস্ক অ্বযা তযার যেটেও যবলশ)  
এর লপতযামযাতযা।

•  একই পলরবযাটর বসবযাসরত পযালরবযালরক সেস্ লেলন প্রলতলনলধ 
লহটসটব মটনযানীত নন।

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

ব্লতিগত পলরেে্বযা যসবযার জন্ লবকল্পসমহূ

1-855-800-INTEGRA
(1-855-800-4683)

www.integraplan.org
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