तपाईलाई निम्िको बारे मा के थाहा छ:

इलेक्ट्रोनिक भ्रमण
प्रमाणीकरण (EVV)
तपाईंले थाहा पाउिप
ु िे मख्
ु य कुरा: EVV को
कारणले तपाईंको स्याहारमा केही पररवतति आउँ दै ि।
• तपाईंले प्राप्त गरे का सेवाहरू पररवतति हुँदैिि ् ।
• तपाईंले पाउिु भएको हे रचाहको मात्रा
पररवतति हुँदैि ।

• तपाईंले सेवाहरू प्राप्त गरे को स्थाि पररवतति हुँदैि ।

EVV भिेको के हो ?

EVV र्े क्ट्िोलोजी प्रयोग गितका लाधग तपाईंले मेडिकेि सेवाहरू प्राप्त
गित अिम
ु ोददत हुिभ
ु एको सेवाहरू को एक तररका हो । तपाईंको
हे रचाहकतातले तपाईको भ्रमणको क्रममा प्रत्येक भ्रमणसँग
सम्बक्न्ित सच
ू िा ररपोर्त गित EVV प्रयोग गिह
ुत ु िेछ।
तपाईंको हे रचाहकतातले निम्ि सूचिा ररपोर्त गिुतहुिेछ:
•

भ्रमणको समनत

तपाईंले थप कहाँ ससक्ट्ि सक्ट्िह
ु ु न्छ ?

•

भेर् सरु
ु र अन्त्य हुिे समय

•

भ्रमणको क्रममा तपाईंले प्राप्त गिुतहुिे सेवाको प्रकार

यदद तपाईं EVV को बारे मा अधिक जान्ि चाहिुहुन्छ, कृपया यहाँ

•

भ्रमणको क्रममा सेवाहरू प्रदाि गिे हेरचाह कतातको िाम

जािुहोस ्: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/

•

सेवाहरू प्राप्त गिे व्यक्क्ट्तको रूपमा तपाईंको िाम

•

भ्रमणको स्थाि

redesign/evv/index.htm.
यदद तपाईंसँग न्यय
ु ोकत राज्यको EVV नियमहरूको बारे मा
सामान्य प्रश्िहरू भएमा, तपाईं नतिीहरूलाई निम्िमा पठाउि
सक्ट्िुहुिेछ: EVVHelp@health.ny.gov.

भ्रमण स्थाि या त "घर" वा "समुदाय" भन्िे िब्द द्वारा ररपोर्त हुिेछ। मेडिकेि
प्रोग्रामले तपाईं सेवाहरू प्राप्त गिुतहुिे ठे गािाहरू संकलि गदै ि। संघीय र प्रदे ि
कािुि अिुसार तपाईंको निजी जािकारी सँिै सरु क्षित हुन्छ ।

स्याहार कतातहरूले EVV कसरी प्रयोग गिेछि ् ?
तपाईंको हेरचाह कतातले जािकारी ररपोर्त गदतछि ् भन्िे तपाईंको प्रदायकले
छिौर् गिेछि ् । ररपोदर्तङ उपकरणहरूले यी ववकल्पहरू समावेि गित सक्ट्दछ:

यदद तपाईंसँग कुरा छ भिे तपाईं कोसँग
कुरा भन्ि सक्ट्िुहुन्छ ?
यदद तपाईंसँग EVV वा तपाईंको हे रचाह कतातले जािकारी ररपोर्त गिे
तररका बारे मा प्रश्िहरू भएमा, कृपया तपाईंको व्यक्क्ट्तगत केयर सेवाहरू
वा गह
ृ स्वास््य प्रदायकलाई सम्पकत गिुतहोस ्। यदद तपाईंले उपभोक्ट्ता
निदे सित व्यक्क्ट्तगत सहायता कायतक्रम मार्तत सेवा प्राप्त गिुतहुन्छ भिे,
कृपया तपाइँको ववत्तीय मध्यस्थ लाई सम्पकत गिुतहोस ्।

•

स्मार्त र्ोि वा ट्याब्लेर्मा एक मोबाइल एप

•

तपाईको घरमा राखििे एक क्स्थर वस्तु (fob भनििे)

•

एक र्े सलर्ोि (सामान्यतया एक ल्यान्िलाइि), तर यदद तपाईं आफ्िो

र्े सलर्ोि तपाईंको हेरचाह कतातलाई प्रयोग गित अिुमनत ददिुहुन्छ भिे मात्र
केवल तपाईंको हेरचाह कतातले EVV पूरा गित सक्ट्िुहुिेछ । तपाईंले आफ्िो हेरचाह
कतातको लाधग EVV परू ा गितु हुँदैि ।

कुि सेवा कायतक्रमहरूले EVV प्रयोग गिेछि ् ?
कुि सेवा कायतक्रमहरूले EVV प्रयोग गिेछि ् ?
•

निजी हे रचाह सेवाहरू;

यदद तपाईंलाई स्वीकृत मेडिकेि सेवाहरू को बारे मा प्रश्िहरू छि ् भिे
तपाईं आफ्िो व्यवस्था गररएको हे रचाह योजिा वा सामाक्जक सेवाहरू
को स्थािीय ववभागमा सम्पकत गित सक्ट्िुहुिेछ ।
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जिवरी 1, 2021 दे खि सुरू इजाजतपत्र प्राप्त होम हेल्थ केयर एजेन्सीबार्

•

उपभोक्ट्ता निदे सित व्यक्क्ट्तगत सहायता सेवाहरू
जिवरी 1, 2021 मा सुरू हुँदै; र

•

जिवरी 1, 2021 दे खि प्रमाखणत गह
ृ स्वास््य सेवा एजेन्सीबार् गह
ृ स्वास््य
सेवाहरू ।

12/2020

