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 ؟ےہ کتاسکر صلحا نکو کوتماخد نا
 جن )ہےکم سے الس 21 عمر کی جن( ںنواجونو وراںبچو

 یاغدم یںہجن ورا ہے تاجا کیا ورک یعہرذ کے Medicaid کو

 بغیر وہ ہے رتورض کی لستعماا کے ہرجو یا/ورا صحت

 نومعا ورا الجع کے کنبہ وراںبچو کے قیمت فیضاایکس

 ہعدقاباکاتماخد ان۔ہیںےسکت کر صلحاتماخد کی

Medicaid راگ یا Medicaid النپ شتادنگہ ہردک نظم* 
 ے۔ہتاجا کیا طہحااکاتماخد ان تو ہے تاہوجرادنا میں

 ؟ںہییتکر دمد حطر کس تماخد یہ

Medicaid*؟ےہ کیا نپال شتادہگنہدکر نظم 
Medicaid ینسرنشوا کی صحت نزپال شتادنگہ ہردک نظم 

 ہم ورا ہیں تیکر ینانگر کی شتادنگہ جو ہیں ںکمپنیا

 ہردک نظم Medicaid جو ناجونو وراےبچ وہ ۔ہیں تیکر ہنگیآ

 اس کے صحت کو ان ہیں ےتراکجرادنا میں النپ شتادنگہ

 ے۔گ وںہ صلحا دوائف ترہدایز کے Medicaid ےعریذ کے النپ

 یدمز متعلق سے تماخد کی نوتعا ورا الجع کے کنبہ وراںبچو

 ،ہکنند ہمافر کیئر ہیلتھ ےناپ ے،یل کے ےرنک صلحا تمامعلو

 کے صحت یغماد کے ینٹؤکا یممقا مینیجر کیئر مہو ہیلتھ

 نظم Medicaid یا ر،اک بطہار کے شتادنگہ ،ےشعب

 کردہ نگہداشت پالن سے رابطہ کریں۔

آپ کا مقامی فراہم کنندہ:

بھال کنبہ/دیکھ کے ان اور بچوں/نوجوانوں خدمات  یہ

کرتی پورا کو ضروریات انفرادی کی والوں  کرنے

ہیں: سکتی کر مدد میں چیزو ان وہ  ہیں۔

استعمال کے جوہر اور/یا صحت ذہنی • 
 کی ضرورت کی جلدی سے شناخت

میں۔ کرنے

تعاون میں کمیونٹی اور گھر • 
 فراہم کرنے میں۔

ہنگامی کمرے کے دوروں، • 
قیام، میں ہسپتال

 یا گھر سے باہر کی 

 جگہیں جانے کی

 ضرورت کو روکنے

 میں۔

N Y S M ےں کوچب  e dic a id 
 الجع کا کنبہ وراںبچو

 تماخد کی ناوعت ورا
 تمالومع ےئل کے ہبنک وراںنواجونو/ںچوب

قیاتیتر ائےبر دفتر کییتدازی ور شہنوراللکحا ائےبر آفس  صحت شعبہ
 ادافر معذور فتردکاتادمخ صحت دماغی

خاندانی اور  بچوں
دفتر کا  خدمات



 

                 
                   
                  

                  

 
                        

                         
             

 

          
         

  

         
   

           
        

 

        
    

        
    

         
      

 

            
  

      

        

            
  

         

      
           

 

           
        

   

          

 بچوں اور کنبہ کا عالج اور
 تعاون کی خدمات

 اپی کی خدماتتھر
 )ا الئسنس یافتہ پریکٹیشنردوسر(

 کی استعمال کے جوہر یا/اور صحت ذہنی •
 کریں۔ حاصل تشخیص کی ضرورت

 طاقتوں ذریعہ کے اپیوںتھر گروپ اور ادیانفر •
 کریں۔ نشاندہی کی صالحیتوں اور

 وہاں کریں محسوس دہ امآر زیادہ آپ جہاں •
 کریں۔ حاصل اپیتھر فیملی یا گروپ، ادی،انفر

 فیملی پیئر سپورٹ سروسز
استعمال کے جوہر یا/اور صحت ذہنی نوجوانوں کے آپ اگر

 کے چیلنجوں سے دوچار ہو رہے ہیں تو ان سے تعاون حاصل 
 بازیافت مصدقہ/ایڈوکیٹ پیئر فیملی معتبر کریں جویک

 تجربات کے طرح اسی جو دہکر اہمفر ذریعہ کے ایڈوکیٹ پیر
 ۔ہیں کھتےر

 کے آپ جو لگائيں پتہ کا وسائل اور معلومات دستیاب •
 سکیں۔ کر اپور کو ضروریات کی کنبہ اور نوجوانوں/بچے

 نا۔کر فیصلے باخبر •

 دینا تقویت اور ناکر تعمیر کی وسائل اور مدد تیقدر •

 ان کی مداخلتبحر

 ندگی کیہ صحت مند زدوبار
 ف بحالی کی خدماتطر

 )نفسیاتی امداد اور معالجہ نفسیاتی بحالی اور کمیونٹی(

 شامل کو اہداف کے اپیتھر میں ندگیز کی ہمرروز •
 اضافی میں نےکر انتظام کا ادویات اور سیکھیں ناکر

 کریں۔ حاصل مدد

 استوار تعلقات ساتھ کے دوسروں اور دوستوں کنبہ، •
 کریں۔ گفتگو بہتر اور

 بوقا کو اتذبج اور ،سیکھیں ناکرلبھا یکھد کی ودخ •
ں۔ریکلستعمااکا ارتہم کی لحتمصا لئے کے نےپا

 نوجوان پیئر سپورٹ سروسز 
 اور تربیت

یا جوہر کے استعمال/نوجوان کے ذہنی صحت اور/آپ بجے اگر

 کے چیلنجوں سے دوچار ہو رہے ہیں تو ان سے تعاون حاصل 
 نوجوان پیئرکریں جو نوجوان کی توجہ کے ساتھ ایک معتبر

 اہمایڈوکیٹ یا مصدقہ بازیافت پیر ایڈوکیٹ کے ذریعہ فر
 کھتے ہیں۔دہ جو اسی طرح کے تجربات رکر

 توںمہار کی ہونے ادآز اور نےکر نظم کا چیلنجوں کے صحت •
 دیں۔ فروغ کو

 کریں۔ محسوس اختیار کا نےکر فیصلے •

 بنائيں۔ تعلقات ساتھ کے وسائل اور مدد تیقدر •

 لئے کے تیاری کی تبدیلی میں نظام کے صحت کے بالغوں •
 کریں۔ حاصل مدد

 ہیں، دستیاب ساتھ کے Medicaid کے بچوں NYS خدمات، کی استعمال کے جوہر اور صحت دماغی یہ
 بہتر کو ندگیز معیار اور بہتری صحت، کی ان کو کنبہ کے ان اور )عمر کم سے سال (21 نوجوانوں بچوں،
 سے بھال دیکھ کی ان اور ہیں تیکر مستحکم کو خاندانوں خدمات یہ ہیں۔ پہنچاتی تقویت میں بنانے

 ہیں۔ جاتی کی مہیا میں معاشرے یا گھر خدمات ہیں۔ تیکر مدد کی ان میں نےکر فیصلے باخبر متعلق

 دیگر اور دوستوں کنبہ اور ہے ہوتا پریشان نوجوان یا بچہ کوئی جب ہے ہوتی وقت اس مدد انہور پیشہ میں معاشرے یا گھر
 نےکر کم یا روکنے کو انوںبحر کے مستقبل اور دینے ھاوابڑ مزید کو انبحر ہے۔ سکتا جا کیا نہیں انتظام کا ان ذریعہ کے معاونتوں

 کریں۔ حاصل مدد اور تعاون میں استعمال کے منصوبوں کے انبحر لئے کے


