
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

CCHP र Sardelis पररवार 

Lisa Sardelis असक्षमता भएका दईु जना बालबाललकाको 

एकल आमा हो: Amara 6 वर्ष र Max 11 वर्ष उमेरको 

हुनुहुन्छ। Amara गैर-मौलिक हुनुहुन्छ र अटिजम, लसजर 

लवकार र जन्मजात लवकारसँग लनदान हुनुहुन्छ। Max गैर-

मौलिक, काननूी रूपमा आँिा नदेख्ने हुनुहुन्छ र लवकासात्मक 

असक्षमताका साथसाथ ैशारीटरक सीलमतताहरू छन्। 

Amara र Max दवुैल ेबहुलवध सेवाहरू प्राप्त गनुषहुन्छ र 

दवुै जनाले व्हीलचेयर प्रयोग गनुषहुन्छ। 

केलन्िय सामुदालयक स्वास््य साझेदारी (CCHP) को स्याहार 

समन्वयकताषल ेSardelis पटरवारलाई भेट्दा, Lisa ल े

लचककत्सकका भेिहरूमा उपलस्थत हुन र धेरै लवद्यालयमा 

आधाटरत र स्वास््य स्याहार प्रदायकहरूसँग जोलिनका लालग 

आफ्नो सक्दो प्रयास गनुषहुन््यो। सेवा र सहायताहरूको 

व्यवस्था लमलाउन DPH (सावषजलनक स्वास््य लवभाग) सँग 

कायष गदाष, Lisa प्रायः प्रदायक र लवशेर्ज्ञहरूका लालग 

जानकारीको प्रमिु स्रोत हुनुहुन््यो। 

CCHP स्याहार समन्वयकले पटरवारका आवश्यकताहरू ितु 

रूपमा मूल्याङ्कन गनुषभयो र प्रत्येक बच्चाका लालग लवस्ततृ, 

व्यलिमा केलन्ित स्याहार योजना लवकास गनुषभयो। यो 

योजनामा बालबाललकाका आवश्यकता, प्रदायक र लक्ष्यहरू 

समावेश गटरएको छ। 

स्याहार समन्वयकल ेपटरवारलाई बालबाललकाका दैलनक 

आवश्यकताहरूलाई सहायता गनष लचककत्सा उपकरणको 

आवश्यक छ भनेर पलन सुलनलित गनुषभयो। 

एकै समयमा दवुै Amara र Max का आवश्यकताहरू 

समन्वय गनष मद्दत गरेर, CCHP ल ेLisa र उहाँको 

बालबाललकामा ठूलो प्रभाव पारेको छ। 

हामी अझ राम्रो स्वास््य र कल्याणका लालग 

स्याहार समन्वय गनष तपाईं, तपाईंका 

पटरवार/स्याहारकताषहरू 

र तपाईंका लचककत्सा प्रदायकहरूसँग एकसाथ लमलेर कायष 

गछौं। 

हामीले सबैजनासँग आफ्नो उच्चतम सम्भावनामा पुगे्न र 

समुदायका स्वस्थकर, सकिय सदस्यहरू हुने मौका हुनुपछष 

भन्ने लवश्वास गछौं। हामी तपाईंलाई यो लक्ष्यसम्म पुग्नमा 

मद्दत गनष चाहन्छौं। 

 

 

 

 

 

 

 

centralchp.org 

सामान्य जानकारीका लालग 
centralchp.org मा जानुहोस् 

वा हामीलाई info@centralchp.org मा इमले गनुषहोस् 

ACO का र लचककत्सकका कायाषलयहरूका लालग: 

सन्दभष गनषका लालग, सदस्यको नाम, जन्मलमलत र 

MMIS# लाई CCHP_Referrals@centralchp.org 

मा इमले गनुषहोस् 

MassHealth का लालग 

स्याहार समन्वय 

ACO र MCO का सदस्यहरू 

स्याहार र सेवाहरूमा समयम ैपहुचँ हालसल गनषका 
लालग तपाईंलाई बाधाहरू हिाउनमा मद्दत गने 

centralchp.org 

केलन्िय समुदाय 

स्वास््य साझदेारी 
व्यवहारात्मक स्वास््य तथा मानव सेवाहरू 

सवेा क्षते्रको नक्सा 

Athol क्षेत्र 

Framingham क्षेत्र 

Gardner-Fitchburg क्षेत्र 

Southbridge क्षेत्र 

Worcester क्षेत्र 

mailto:info@centralchp.org
mailto:CCHP_Referrals@centralchp.org


 

 

 

हामी को हौं 

केलन्िय सामुदालयक स्वास््य साझेदारी (CCHP) भनेको िुला 

आकाश सामुदालयक सेवाहरू (Open Sky Community 

Services) को कायषिम हो। हामी 

AdCare अस्पताल, LUK Inc. र भेन्चर सामुदालयक 

सेवाहरूसँग साझेदारी गछौं। हाम्रा चारविा साझेदार तपाईंलाई 

MassHealth अनुदान-प्राप्त स्याहार समन्वयन सेवाहरू प्रदान 

गनष एकसाथ आएका छन्। 

हामी Elder Services of Greater Worcester र Center 

for Living सँग पलन कायष गटरेरहेका छौं र तपाईंका 

आवश्यकताहरू पूरा गनषमा मद्दत गनष कायष गटररहेका छौं। 

हाम्रो िोलीममा अनमुलतप्राप्त लक्ललनकल स्याहार व्यवस्थापक, 

दताष भएका पटरचाटरका र स्याहार समन्वयकहरू समावशे छन ्

– तपाईं जस्ता लचककत्सक र लबरामीहरूलाई मद्दत गनष एकसाथ 

कायष गटररहेका छन।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रलतकियाशील | उत्तरदायी | लवशरे्ज्ञ 

केलन्िय मासाचुसेट्समा स्थानीय सामुदालयक 

स्रोतहरूको लवस्ताटरत ज्ञान 

हाम्रो भलूमका 

हाम्रो भूलमका लनम्नानुसार छन्: 

• तपाईंका आवश्यकताहरू बुझ्न े

• तपाईंलाई आफ्ना स्वास््य लक्ष्यहरू सेि गनषमा मद्दत 

गनषका लालग सहायता गन े

• तपाईंलाई आफ्ना आवश्यकताहरूमा मद्दत गनषका 

लालग सेवाहरूमा जोड्न े

लक्ष्य भनेको तपाईंलाई राम्रो स्वास््य, तन्दरुुस्त रहन र 

टरकभरी हुनमा मद्दत गने हो। यी सेवाहरू तपाईंका 

MassHealth लाभहरूमा समावेश गटरएको कारणले 

तपाईंका लालग लनःशुल्क छन।्  

तपाईंल ेहामीलाई सलजल ैपहुँच गनष सकु्नहुन्छ: 

• तपाईं जहा ँभएपलन हामी तपाईंलाई भटे्न सक्छौं – 

तपाईंको घरमा, अस्पतालमा, तपाईंको लछमेकमा, 

आश्रय-स्थलमा, रेस्िुरेन्ि वा रात्री भोजनमा – 

तपाईंल ेजहाँ छनोि गनुषहुन्छ। 

• हामी तपाईंको भार्ा बोल्छौं वा तपाईंलाई दोभार्े 

सेवाहरू उपलब्ध गराउने छौं। 

• तपाईंका लालग के महत्त्वपणूष छ भनी हामील ेअध्ययन 

गन ेछौं – तपाईंका सबल पक्षहरू के-के हुन्? तपाईंका 

लालग कस्तो कुराले अझ राम्ररी काम गछष? तपाईंको 

स्वास््यका लालग तपाईंका लक्ष्य र आवश्यकताहरू के-

के हुन्? 

• हामील ेतपाईंलााई सवेा र सहायताहरूमा जिान गन े

छौं र तपाईंको लवश्वालसलो स्वास््य स्याहार 

प्रदायकसँग िलुा सञ्चार सुलनलित गने छौं। 

• हामील ेस्वास््य र पोर्णबारे प्रलशक्षण र सहायता 

उपलब्ध गराउन ेछौं। 

• हामीले तपाईंलाई पोर्ण, हाउलजङ, रोजगारी र शैलक्षक 

स्रोतहरूमा मद्दत गनषका लालग तपाईंलाई सामदुालयक 

स्रोतहरूसगँ जोड्न सक्छौं। 

• हामीले तपाईंको स्याहार िोलीमा तपाईंको लचककत्सक 

र अन्य लवश्वसनीय प्रदायकहरूसँग लनकि रूपमा कायष 

गनष िोली पद्धलत अपनाउँछौं । 

• तपाईंका लक्ष्यहरू परूा नहुदँासम्म हामी तपाईंसगँ कायष 

गनष जारी राख्छौं। पाटरवाटरक संकि, आकलस्मक लबमारी 

वा रोजगारी वा लाभहरूमा पटरवतषन भएको कारणले 

पटरवतषन भएमा हामी ितु रूपमा प्रलतकिया जनाउन 

सक्षम हुन्छौं। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

योग्यतासम्बन्धी मागषदशषन 

व्यवहारात्मक स्वास््य सामदुालयक 

साझदेार सवेाहरू (BHCP) 

• MassHealth सदस्य 

• 18 - 64 वर्ष उमेरको 

• लनम्न मध्ये एक वा थप छ: 

• व्यवहारात्मक स्वास््य वा पदाथष प्रयोगका 

टरकभरी आवश्यकताहरू 

• व्यवहारात्मक स्वास््य आवश्यकताहरूको 

साथमा बहुलवध लचककत्सा स्वास््य अवस्थाहरू 

• मानलसक स्वास््य लवभाग (DMH) को संलग्नता छ 

• ACO (उत्तरदायी स्याहार संस्था)/ MCO (व्यवलस्थत 

स्याहार संस्था) को संलग्नता वा ACCS (वयस्क 

सामुदालयक लक्ललनकल सेवाहरू) को संलग्नता छ 

 

LTSS सामदुायिक साझदेार (LTSS-CP) 

सवेाहरूको िोग्िता 

• ACO (उत्तरदायी स्याहार संस्था) वा MCO 

(व्यवलस्थत स्याहार संस्था) सँग जोलिएको 

MassHealth सदस्य 

• 3 - 64 वर्ष उमेरको 

• लनम्न मध्ये एक वा थप छ: 

• अलभघातक मलस्तष्कको चोिपिक वा 

संज्ञानात्मक दबुषलताहरू 

• शारीटरक असक्षमता 

• अटिजमसलहत बौलद्धक वा लवकासात्मक 

असक्षमता 


