एनडी रायन व्हाइट भाग ख कायर्क्रम भनार् आवेदन
उ�र डकोटा स्वास्थ्य �वभाग
यौन हस्तान्तरण र रक्तज�नत रोगहरुको �वभाजन
एसएफएन ५४१९१ (रे भ. ०७-२०२१)

िन� जानकारी उ�री डकोटा रायन �ाइट भाग ख काय�क्रमको लािग तपाइँ को यो�ताको मु�ा�न गन�को लािग आव�क छ।
प�हचान/उमेर: तपाइँ को पिहचान र उमेर प्रमािणत गन� रे कड� �ाउनुहोस् (ज�ै: चालक लाइसे �)।

आम्दानी: घरको सबै सद�ह�को लािग तपाइँ को सकल (करह� भ�ा पिहले) आय दे खाउनको लािग रे कड� �ाउनुहोस् (उदाहरणको लािग सबैभ�ा हालको कर फारम,

�ाला ��, एसएसदीआइ, एसएसआइ)।
�नवास: तपाइँ कहाँ ब�ु�न्छ (ड�ाइभर इजाजतपत्र, भाडा रिसद, उपयोिगता िबल) दे खाउनको लािग रे कड� �ाउनुहोस्। तपाइँ आवेदनको ६० िदन िभत्र एक रा� आईडी प्रदान

गन� स�म �नु पछ� ।
स्वास्थ्य बीमा: बीमा काड� (अगािड र पछािड) को एक प्रितिलिप �ाउनुहोस्।

�च�कत्सा सहायता/औष�ध: तपाइँ को िचिक�ा सहायता र औषिध काड� (अगािड र पछािड) को एक प्रितिलिप �ाउनु होस्।

कृपया तपाइँ को फारम सबै भ�ा राम्रो गन�को लािग यो फारम पुरा गनु�होस् र स्थानीय रायन �ाइट केस प्रब�कको लािग सूचीब� द�ावेजसँग प्रदान गनु�होस्। तपाईले यसमा पिन
�ा� गन�स�ु �न्छ ७०१-३२८-०३३८ वा यसमा मेल गनु�होस् Ryan White Part B Program; 600 E Boulevard Ave, Bismarck, ND 58505-0200. प्र�ह�को लािग,
कृपया ७०१-३२८-२३७८ मा कल गनु�होस् वा भेट गनु�होस् ndhealth.gov/hiv.

आवेदकको जानकार�

रायन �ाइट केस �वस्थापन साइट

एनडी रायन �ाइट ग्राहक न�र

एनडी एिदएपी ग्राहक न�र

पिहलो नाम

थर

सोसल से�ु�रटी न�र

सडक ठे गाना

शहर

�े ट

िजप कोड

मेल ठे गाना (यिद फरक छ भए)

शहर

�े ट

िजप कोड

प्राथिमक टे िलफोन न�र

मा�िमक टे िलफोन न�र

इ - मेल ठे गाना

ज� िमित

ज��एको दे श

प्राथिमक भाषा

िल�

यौन अिभिव�ास
पु�

मिहला

तेस्रोिलि� एम दे �ख ए

तेस्रोिलि� एफ दे �ख एम

अ�:

जाित (लागु �ने सबै जाँ च गनु�)
एिसयन

अमे�रकी भारतीय

कालो/अफ्रीकी अमे�रकी

�ािसिफक आइ�ा�र

सेतो

आपतकालीन स�क� नाम

आपतकालीन स�क�को फोन न�र

स��

िचिक�कको नाम

��िनक

फाम�सी

प्रार��क िनदानको िमित (मिहना/वष�)

िह�ैिनक िक �ािटनो
हो
होइन

िनदान गनु� भएको शहर/रा� वा दे श (यिद अमे�रका बािहर भए)

जो�खम श्रेणी (कृपया लागु �ने सबै छा�ुहोस्)
पु�षह� पु �षसँगै यौन स�� रा�े (एमएसएम)

िवषमलैि�क स�क�

सुई लागु पदाथ� प्रयोग (आइिदयु)

हे मोिफिलया/जमावट िवकार

प्रसवपूव� (आमादे �ख ब�ा)

अ� प्र�ारोपण वा रगत सान�

काम स��ी संक्रमण

अ�ात

नाग�रकताको �स्थित
नाग�रक
स्थायी िनवासी

अस्थायी िभसा

कागजात नभएको

रोजगारी अवस्था
पूण� समय काय�रत

आं िशक समय काय�रत

�रोजगार

बेरोजगार

सेवािनवृ�

अ�म

िव�ाथ�

रोजगारदाताको नाम

बीमा जानकार�
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तपाइँ को वत�मानमा रहे को �ा� कवरे जको प्रकार छा�ुहोस् र बीमा काड� (अगािड र पछािड) को एक प्रितिलिप प्रदान गनु�होस्।
�नजी बीमा

मे�डकएड

मे�डकेयर

माक�टप्लेस बीमा

अन्य

मसँग स्वास्थ्य �म�त
छै न (�म�त):

रोजगारदाता आधा�रत

पर�रागत

भाग क/ख

भीए

रायन व्हाइट कायर्क्रम

िनजी ���

िव�ार

भाग घ (औषिध

आइएचएस

द्वारा भक्
ु तान

द�

दोहोरो यो� (िचिक�ा

अ�:

यिद छािनए, कृपया �ा� कवरे ज �ीिनंग र

�ि�

कवरे ज)

सहायता/ औषिध)

प्रमाणीकरण पुरा गनु�होस्।

अ�:
बीमा प्रदायकको नाम (ज�ै: िबसीिबएस)

सद�को आईडी

नीित सु� िमित

बीमा प्रदायकको नाम (ज�ै: िबसीिबएस)

सद�को आईडी

नीित सु� िमित

स्वास्थ्य कवरे ज स्क्र��नंग र प्रमाणीकरण

यिद तपाइँ को वत�मानमा कुनै �ा� कवरे ज छै न वा माक�ट�ेस �ा� बीमामा रायन�ाइट काय�क्रम �ारा भु�ानी गरीएको छ भने कृपया यो ख� पुरा गनु�होस्।
प�छल्लो १२ म�हना को ला�ग मेरो आय $ २०,००० भन्दा कम छ।
मैले िवगत ६ मिहनामा एनिद िचिक�ा सहायताको लािग आवेदन िदएको छु र मेरो कारणले अ�ीकार ग�रएको छ:
आ�ानी

नाग�रकता/आप्रवासन �स्थित

अपूण� आवेदन भएको

मैले िवगत ६ मिहनामा एनिद िचिक�ाको लािग आवेदन गरे को छै न।
प�छल्लो १२ म�हनामा मेरो आय $ २०,००० भन्दा मा�थ छ । म, वा मेरो घर का अ� सद�ह�, काय�रत छन् तर:
मेरो रोजगारदाताले �ा� बीमा प्रदान गद� न।
मेरो प�रवारमा कसैलाई रोजगारको मा�मबाट �ा� बीमाको पेशकश गरीएको छै न जसमा म एक यो� पाट� �ँ ।
घर मा सबै काय�रत सद�ह� लाई आफ्नो िनयो�ा (ह�) िनयो�ा कवरे ज उपकरणपुरा �नुपछ� ।
यिद तपाइँ यो� �नु �न्छ र िचिक�ा सहायता, औषिध वा िनजी रोजगारदाता आधा�रत योजनाह�को मा�मबाट �ा� कवरे ज प्रा� गनु� भएको छै न, तपाइँ “अ��म उपायको
भु�ानीकता� ” को स��मा रायन �ाइट भाग ख नीितह�सँ ग अनुपालनमा छै न। यो उपयु� कभरे ज प्रा� नभएस� तपाइँ रायन �ाइट कभर गरे का सेवाह�को लािग अयो�
प्रदान गनु��नेछ। योजनाह� सिक्रय न�न्जेलस� सेवाह� कभर गन�को लािग तीन म�हना सम्मको अव�ध को लािग औषिध र सेवाह� प्रदान गन�को लािग िवचार ग�रनेछ।
यिद तपाइँ िचिक�ा सहायता, औषिध वा िनजी रोजगारदाता आधा�रत योजनाह�को लािग आवेदन िदईरहनु भएको छै न भने, तपाइँ ले �ा� बीमा माक�ट�ेसको मा�मबाट एक
यो� �ा� योजनामा एक रायन �ाइट�ारा अनुमोिदत योजनाको लािग अक� खुला नामां कन अविधको दौरान नामां कन गनु� पछ� । रायन �ाइट काय�क्रमले बीमा प्रीिमयमको
तपाइँ को भाग ितन� सक्छ। अक� उपल� नामां कन अविध को दौरान एक �ा� बीमा योजना मा नामां कन गन� को लािग एक बषर् �नलम्बन रायन �ाइट भाग ख काय�क्रमबाट वा
�ा� बीमा कवरे ज प्रा� नभएस� प�रणाम �नेछ।

________ (कृपया प्रारिम्भक) म बुझ्छु �क रायन व्हाइट भाग ख कायर्क्रम अिन्तम �रसोटर् को एक दाता हो र मात्र सेवाहरु लाई कभर गनर् सक्छ जब त्यहाँ कुनै अन्य

दाता उपलब्ध छै न। यसको मतलब यो हो �क य�द म स्वास्थ्य कवरे जको ला�ग योग्य छु र म भनार् ग�दर् न, रायन व्हाइट भाग ख को ला�ग मेरो योग्यता �नलम्बन सम्म म

उ�चत कवरे ज प्राप्त गदर् छु।
केस प्रबन्धकहरुको ला�ग:

यो आवेदक हाल कुनै �ा� कवरे जको लािग यो� छै न र रायन �ाइट सेवाह�को लािग यो� छ।
यो आवेदक साव�जिनक वा िनजी �ा� कवरे ज को लािग यो� छ र आरड�ू कवरे ज को ३ मिहना िव�ो अविधको अ�मा प्रा� गनु� पछ� :
__________________________________।
यो ग्राहक रायन �ाइट नीितह�सँग अनु पालनमा छै न र रायन �ाइट सेवाह�को लािग यो� छै न।
ग्राहक/अिभभावकको ह�ा�र

िमित

केस �ानेजरको ह�ा�र

िमित
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घरे लु �वशेषताहरु

आवास प्रकार (कृपया एउटा छा�ुहोस्)
स्थायी आवास (अपाट� मे�, घर, बोिड� ग हाउस)

भाडामा

आफ्नै

अस्थायी (बेघरको लािग संक्रमणकालीन आवास, साथीह� वा प�रवार सँग रहनु)
अ�स्थर (आपतकालीन आश्रय, जेल, सवारी साधन, सडक, होटल वा मोटल आपतकालीन कोष �ारा भु�ान)
के तपाइँ ले आवास सहायता (एचओपीड�ुए, साव�जिनक आवास, धारा ८) प्रा� गद� �नु�न्छ?

छै न

छु , कृपया वण�न गनु� होस्:

वत�मान जीवन �वस्था (�स्थरता, सुर�ा, िकफायती) को वण�न

लागत/मिहना

िवगत १२ मिहनामा, सबैभ�ा अ�स्थर आवास �स्थित के क�ो अनुभव गनु� भयो?
घरबारिवहीन वा अ�स्थर आवास

अस्थायी आवास

�स्थर वा स्थायी आवास

घरे लु आकार र आय
वैवािहक �स्थित
एकल

िववािहत

कानूनी �पमा अलग

स�� िव�े द भयो

िवधवा

अ�:

तपाइँ सँग साथमा रहने प्र�ेक प�रवारको सद� (कानूनी पित, जैिवक/अपनाईएको/सौतेनी ब�ाह�) र जो कोिह तपाइँ को करमा िनभ�रको �पमा दावी गनु��न्छ। उपयु� छ भए
सबैको आय सूची गनु�होस्। आव�क छ भने अित�र� पानाह� संल� गनु�होस्।
मािसक सकल आय (करह� भ�ा
नाम

स��

ज� िमित

आयको प्रकार

�यम्

प�रवार आकार

कुल मािसक घरे लु आय
घरे लु सं घीय गरीबी �र (केस प्रब�क�ारा पुरा ग�रने)

आम्दा�न नभएको कथन

यिद तपाइँ को हाल कुनै आय छै न भने, कृपया िन� जानकारी भनु�होस्।
मैले आयकर फाइल गरे न २० ____। यो कथन मेरो �ान अनुसार सबै सही छ।
मसँग हाल कुनै आय छै न र पिछ आय प्रा� गरे को छै न:
यिद तपाइँ कुनै वत� मान आय �रपोट� छै न भने तपाइँ को जीवन िबताउने खच� कसरी पूरा गरीन्छ कृपया बताउनुहोस्।

रायन व्हाइट सेवा आकलन

तपाइँ लाई चािहने एनडी रायन �ाइट सेवाह� र सेवा प्रितपूित� कृपया छा�ुहोस।
केस �वस्थापन

औषिध (एिदएपी)

बा� िवरामी एचआईभी िचिक�ा सेवा

बीमा प्रीिमयम (एिदएपी)

दाँ तको हे रचाह

�ि� हे रचाह

मानिसक �ा�
भाडा र उपयोिगता सहायता

पोषण पूरक
यातायात

एचआईभी समथ�न समूहह�
अ�

आधारभूत आवश्यकता आकलन
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पिहले)

कृपया तपाइँ लाई रे फरल र सहायताको आव�कता पन� �ेत्रह� छा�ुहोस्।
आवास/उपयोिगताह�

नाग�रकता/आप्रवासन �स्थित

मेिडकल िबल

भाषा/सां �ृितक बाधाह�

खाना र लुगा

कानूनी/कैद मु�ाह�

िबल/पैसा �वस्थापन ितन�

जािगर खो�े/रा�े

अ�

एचआईभी जो�खम र हे रचाह आकलनमा अवधारण
तपाइँ को एचआईभी प्रदायकसँगको अ��म भेट किहले िथयो?
िवगत ६ मिहना िभत्र

िवगत १२ मिहना िभत्र

१२ मिहना भ�ा लामो

के तपाइँ हाल भाइरल दबाइमा �नु�न्छ?
छु

छै न

के तपाइँ को िसडी ४ ग�ी २०० कोिशकाह�/एमएल भ�ा मािथ छ?

मलाई थाहा छै न

छ

तपाइँ अिहले कुन एचआईभी औषिध िलइरहनुभएको छ?

छै न

मलाई थाहा छै न

के तपाइँ िवगत १२ मिहनामा कुनै पिन खुराक याद गनु�भयो?
ग�रन

गरे ँ , वण�न गनु�होस्:

के तपाइँ सँग असुरि�त यौन स��, धे रै वा अ�ात यौन साझेदारह�, वा िवगत १२ मिहनामा कसैसँग सुई साझा गनु�भयो?
ग�रन

गरे ँ , कृपया वण�न गनु�होस्:

जवाफ िदन अ�ीकार गनु�होस्

एचआईभीसँग बस्ने व्यिक्तको ला�ग �सफा�रश ग�रएको स्क्र��नंग
के तपाइँ ले िवगत १२ मिहनामा िसिफिलसको लािग परी�ण गनु� भएको छ?
गरे को छु

गरे को छै न

छै न
छै न

�नु�न्छ?
छै न

पदाथर्को प्रयोग र मान�सक स्वास्थ्य आकलन
के तपाइँ तंबाकू प्रयोगकता� �नु�न्छ?
होइन

पूव�

के तपाइँ यस समयमा छोड् न �िच राख्नु�न्छ?
राख्छु

रा�ख्दन

गिद� न

के तपाइँ दोस्रो हात धुवाँ बाट उजागर �नु�न्छ?

लागु �ँ दैन

छु

छै न

यिद गनु�भएको छ भने, लागु �ने सबै जाँ च गनु�होस्

के तपाइँ हाल लागु पदाथ� वा र�ीको दु �पयोग गनु��न्छ?
गछु�

परी�णको प�रणाम

अनुमािनत िवतरण िमित

यिद �नु�न्छ भए, के तपाइँ ज�पूव� हे रचाह प्रा� गद�

लागु �ँ दैन

छु

हो

परी�ण िमित

यौन सिक्रय छै न

के तपाइँ अिहले गभ� वती �नु�न्छ?
छु

परी�णको प�रणाम

यौन सिक्रय छै न

के तपाइँ ले पिछ�ो १२ मिहनामा �ैिमिडया र गोनो�रयाको लािग परी�ण गनु� भएको छ?
छु

परी�ण िमित

पूव� उपयोग

र�ी

सडक

डा�र�ारा �ीकृत

सुई लाउनु

के तपाइँ एक रे फरल चाहनु�न्छ?
पदाथ� दु ��वहार परामश�

िस�रं ज सेवाह�

तंबाकूको समा��

होइन

िट�णीह�
के तपाइँ मानिसक �ा�को िच�ा छ?
हो

होइन

पूव�

के तपाइँ को जीवनमा मानिसक आघातको इितहास छ?
छ

छै न
छै न

के तपाइँ मा शारी�रक वा भावना�क दु ��वहारको िच�ा छ?
छ

के तपाइँ परामश�/उपचार प्रा� गद� �नु �न्छ?
छु

िट�णीह�

लागु �ँ दैन

छै न, म सुरि�त महसुस गछु�

के तपाइँ म�त प्रा� गन� इ�ु क �नु�न्छ?
छु
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छै न

लागु �ँ दैन

लागु �ँ दैन

केस प्रबन्धकद्वारा पुरा गनर्को ला�ग - ती�णता स्केल
जीवन �ेत्र
र स्कोर

शुन्य अंक
आत्म एमजीएन�त

१ अंक
आधारभत
ू आवश्यकता

२ अंक
मध्यम आवश्यकता

३ अंक
उच्च आवश्यकता

मे�डकल केस व्यवस्थापन
मे�डकल केयरमा

सम्बन्ध र प्र�तधारण

तीव्रता स्कोर:

ग्राहक प�छल्लो १२

ग्राहक प�छल्लो १२

म�हनामा सबै एचआईवी

म�हनामा एउटा

�लनुभयो।

धेरै अपोइन्टमेन्टको

�च�कत्सा �नयुिक्तमा भाग

अपोइन्टमेन्ट छुटे को छ वा

ग्राहक प�छल्लो १२

म�हनामा एक भन्दा बढ�

मे�डकल अपोइन्टमेन्ट छुटे ।

�वगत १२ म�हनामा कुनै �रपोटर्

ल्याबहरु भएका छै नन ्। ग्राहक:
नयाँ �नदान
गभर्वती

प्र�तर�ा सम्झौता

समयता�लका तय गरे को

�वगत ९० �दन �भत्र एक

छ।

सुधारात्मक सु�वधाबाट प्रकाशन
अस्पतालमा भनार् भएको �थयो

वा ईआर वा प�छल्लो ३० �दनमा
जरुर� हे रचाह प्रयोग गर�एको
हो/�थयो

एचआईभी र

सुर��त यौन

जो�खम बुझ्छन ् र

यसबाट हुने जो�खम

सम्बन्धको बारे मा यौन

तीव्रता स्कोर:

गदर् छन ् र जो�खम बुझ्छन ्

व्यवहारको समझ

�च�कत्सा अनुपालन

तीव्रता स्कोर:

साझेदारहरु सँग कुराकानी

�

ी
�
)
पुरा औष�ध पालन

भाइरल लोडमा

स्वास्थ्य कवरे ज

नस�कने।
मे�डकल कभरे ज छ।

तीव्रता स्कोर:

स�म।

आवश्यकताहरु

तीव्रता स्कोर:

अभ्यास गछर् न ्।

(जस्तै कण्डमको उपयोग,

प्र�त�बिम्बत प�ा लगाउन

आधारभूत

धेरैजसो हा�न घटाउने

�च�कत्सा सेवामा पहुँच गनर्

खराब �ान छ र

जो�खमपूणर् व्यवहारमा संलग्न

व्यवहारमा संलग्न। भाइरल रूपमा

स�कने। साझेदार सेवाहरु

संक्रमणको उच्च जो�खम। साझेदार

छ। भाइरल लोड प�ा लगाउन
चा�हन्छ।

क�हलेकाह�ँ �नरन्तर

भाइरल लोड दमन सँग
खुराक �लदै न।

स्वास्थ्य कवरे जमा

भनार् तर कवरे ज कायम
रा� समथर्न चा�हन्छ।

बारम्बार खुराक �लन

भल्
ु छ। २०० प्र�त�ल�प/एमएल
तल एक प�ा लगाउन स�कने

भाइरल लोड छ।
�च�कत्सा कवरे ज छ तर
ए�दएपी प्री�मयम सहायता र

सीएम समथर्न कवरे ज कायम

रा� को ला�ग आवश्यक छ।
गैर मे�डकल केस व्यवस्थापन

कायर्क्रमको पहुँचमा

खाना, कपडा, र

�नय�मत रूपमा

ग्राहकको आफ्नै

मद्दतको ला�ग आधारभूत

आधारभूत आवश्यकताहरुको

आधारभूत वस्तुहरु।
सहायता

साम�यक आवश्यकता सँग

पहुँच गनर् मद्दतको आवश्यकता

माध्यमबाट उपलब्ध अन्य

आवश्यकताहरु सहायता
एक �नय�मत आधारमा

कायर्क्रमहरुको ला�ग

�नरन्तर पहुँच छ जसले
आधारभत
ू

आपतकाल�न
भे�टन्छ।

सहायता �बना �नय�मत

आधारभूत आवश्यकताहरु

आवश्यकताहरुलाई

ला�ग सहायता कायर्क्रमहरुलाई
छ। आफ्नै सहायता

कायर्क्रमहरुमा पहुँच गनर्मा

क�ठनाईको इ�तहास।
धेरै जसो खाना, कपडा,

दै �नक
जीवनको
लगातार
बनाइ
राख्छ।

परू ा गनर् असमथर्।
के�ह ए�दएल

वा अन्य आधारभूत

रूपमा प्रदशर्न गनर् स�म

ला�ग सहायता चा�हन्छ।

सहायताको आवश्यकता छ।

ग�त�व�धहरु स्वतन्त्र

मान�सक स्वास्थ्य

(ए�दएल)
मान�सक स्वास्थ्य

तीव्रता स्कोर:

छै न। रे फरल को ला�ग कुनै

साप्ता�हक प्रदशर्न गनर् को

�वगतका समस्याहरु

समस्याको कुनै इ�तहास

र/वा �रपोटर् वतर्मान

आवश्यकता छै न।

गर�रहे को छ वा प�हले नै

क�ठनाइहरु/तनाव - काम

बारम्बार जो�खमपूणर्

दबाइएको छै न। एचआइभी
सेवाहरु चा�हन्छ।

दै �नक खुराक याद छ र २००

प्र�त�ल�प/एमएल एक भाइरल लोड
छ।
पालन सल्लाह आवश्यक छ।
कुनै स्वास्थ्य कवरे ज छै न।

सावर्ज�नक वा �नजी कवरे जको

ला�ग योग्य छै न।
योग्य तर भनार् भएको छै न।
खानाको पहुँच छै न।

धेरै आधारभूत आवश्यकताहरु

�बना।
धेरै ए�दएल प्रदशर्न गनर्

असमथर्।
ए�दएलसँग सहयोग प्राप्त

गनर्को ला�ग कुनै घर छै न।

आवश्यकताहरु �बना।
दै �नक घरमा ए�दएल

दै �नक कामकाजमा

समस्या छ। मह�वपण
ू र् समथर्न
चा�हन्छ। मान�सक स्वास्थ्य
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आफै वा अरुको ला�ग खतरा र

तत्काल हस्त�ेपको आवश्यकता छ।
मान�सक स्वास्थ्य सेवाको ला�ग
रे फरलको आवश्यकता छ।

जीवन �ेत्र
र स्कोर

शुन्य अंक
आत्म एमजीएन�त

१ अंक
आधारभत
ू आवश्यकता
मान�सक स्वास्थ्य हेरचाहमा

पदाथर्को उपयोग

तीव्रता स्कोर:

आवास

तीव्रता स्कोर:

भाषा र सांस्कृ�तक
बाधाहरु

तीव्रता स्कोर:

यातायात

तीव्रता स्कोर:

कुल अंक:
छोटो पत्र:

पदाथर्को उपयोगबाट

संलग्न छ।

�वगतका समस्याहरु

२ अंक
मध्यम आवश्यकता

३ अंक
उच्च आवश्यकता

सेवाको ला�ग रे फरलको
आवश्यकता छ।

वतर्मान पदाथर्को उपयोग

वतर्मान पदाथर् को उपयोग -

कुनै क�ठनाइहरु छै न।

�थए तर हाल �रकभर�मा

- मद्दत खोज्नको ला�ग इच्छुक।

मद्दत खोज्न इच्छुक छै न। दै �नक

छै न।

�च�कत्सा हे रचाह पहुँच गन�

गनर्को ला�ग �मता।

रा� असमथर्।

कुनै रे फरल आवश्यक

छ। दै �नक कायर् वा

�मतालाई असर गद� न।

स्वच्छ, िस्थर

आवासमा बस्ने। सहयोगको
आवश्यकता छै न।

कुनै भाषा/सांस्कृ�तक

बाधा छै न।

िस्थर आवास (आ�थर्क

अस्थायी आवास (आ�थर्क

सहायता होस ् वा नहोस ्)।

सहायता होस ् वा नहोस ्)

सहायताको आवश्यकता छ

सूचना र बेघरको इ�तहास।

क�हले का�हँ आवास

(<२ पटक प्र�त वषर्)।

के�ह भाषा/सांस्कृ�तक

बारम्बार उल्ल्घन र �नष्कासन

भाषा र सांस्कृ�तक

कायर् वा �च�कत्सा हे रचाह कायम

अिस्थर आवास।

हाल घरबाट �नष्कासन वा बेघरको
सामना गद� ।

भाषा/सांस्कृ�तक बाधाहरु।

बाधाहरु जुन प्रमख
ु रूपमा

बाधाहरु �क ग्राहकलाई

ग्राहक अनुवाद सेवा र सीएम

सेवाहरुको पहुँचलाई

उपयोगबाट रोक्न।

उपचार पहुँच गनर् स�म छै न।

�च�कत्सा हे रचाह वा

एजेन्सी समथर्नको

प्रभाव र �च�कत्सा हे रचाह पहुँच

प्रभा�वत गद� नन ्।

क�हलेकाह�ँ �च�कत्सा

�च�कत्सा हे रचाह र सेवाहरुको

एक कार वा बस पास छ

सहायता �बना �च�कत्सा हे र�वचार वा

सी�मत वा यातायातको ला�ग

ला�ग कुनै आवश्यकतासँग

हे रचाहमा रहन को ला�ग

तर समन्वय र यातायात

कुनै पहुँच छै न (भाषा, सं�ानात्मक

र �वश्वसनीय पहुँच छ।

आवश्यकता छ।

आवश्यकता छ।

�च�कत्सा हे रचाह र सेवाहरुको

यातायातको ला�ग लगातार

यातायात सहायताको

प्र�तप�ू तर्मा सीएम सहायताको

कुल �नधार्रण गनर् प्रत्येक पंिक्तबाट कुल अंक जोड्नुहोस ्
शुन्य अंक: आत्म व्यवस्थापन

११-२० अंक: मध्यम केस व्यवस्थापन

परामशर् र सन्दभर् प्रदान (केस प्रबन्धकहरुको ला�ग)

�मता, मान�सक स्वास्थ्य) जो

उपयोगलाई प्रभा�वत गदर् छ।

१-१० अंक: आधारभूत केस व्यवस्थापन
२१-३० अंक: गहन केस व्यवस्थापन

एचआईभी �च�कत्सा सेवाको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन

स्वास्थ्य कवरे ज नामांकन सेवाहरुको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन

पदाथर् दव्ु यर्वहार सेवाहरुको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन

मान�सक स्वास्थ्य सेवाहरुको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन

एचआईभी जो�खम घटाउने परामशर् प्रदान ग�रएको छ
छ
छै न
लागु हुँदैन

सामािजक सेवाको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन
अन्य रे फरलहरु

�च�कत्सा अनुपालन परामशर् प्रदान
छ
छै न
लागु हुँदैन

आवास सेवाको ला�ग रे फरल
छ
छै न
लागु हुँदैन
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एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम भाग ख ग्राहकको अ�धकार र िजम्मेवार�हरु
ग्राहकको अ�धकारहरु:
एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम भाग ख मा एक सहभागीको रूपमा, तपाइँको अ�धकार छ:
•
•
•
•
•
•
•
•

सम्मान, ग�रमा, �वचार, र करुणासँग व्यवहार गनुह
र् ोस ् र पाउनह
ु ोस ्।

प्राप्त केस ब्यवस्थापन सेवा सम्मान, ग�रमा, �वचार, र करुणाको साथ व्यवहार ग�रनेछ।

जात, रं ग, �लङ्ग, जातीयता, रािष्ट्रय मल
ू , धमर्, उमेर, वगर्, यौन अ�भ�वन्यास, शार��रक र/वा मान�सक �मताको आधारमा भेदभाव मक्
ु त
केस व्यवस्थापन सेवाहरु प्राप्त गनह
ुर् ोस ्।
केस व्यवस्थापन सेवाहरुको ला�ग एक योजना बनाउनमा भाग �लनह
ु ोस ्।
सेवाहरु र तपाइँको ला�ग उपलब्ध �वकल्पहरुको बारे मा सू�चत हुनुहोस ्।
तपाइँको केस प्रबन्धकसँग एक सम्पकर्मा सम्पकर्को आव�ृ �को बारे मा तपाइँ, या त व्यिक्तगत रुपमा वा टे �लफोनमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।
आफ्नो मे�डकल रे कडर् र केस व्यवस्थापन रे कडर्को गोप्यता कायम ग�रनेछ।
तपाइँ प्राप्त वा सेवाहरु अस्वीकार सेवाहरुको बारे मा एक �शकायत फाइल गनह
ुर् ोस ्

ग्राहकको िजम्मेवार�हरु:
उ�र� डकोटा रायन व्हाइट कायर्क्रम भाग ख मा एक सहभागीको रूपमा, तपाइँको िजम्मेवार� छ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सम्मान र �शष्टाचार रुपमा यस एजेन्सीको अन्य ग्राहकहरु र कमर्चार�हरुलाई व्यवहार गनुह
र् ोस ्।
तपाइँ यस एजेन्सीमा अन्य ग्राहकहरुको गोपनीयता को सामना गनर् सक्नुहुन्छ त्यसैले उहाँहरुको र�ा गनुह
र् ोस ्।
मुद्दाको �वषय केस प्रबन्धकहरु, कमर्चार�हरु, वा शार��रक, यौन, मौ�खक र/वा भावनात्मक दव्ु यर्वहार वा धम्क�को ला�ग अन्य

ग्राहकहरु मद्
ु दाको �वषय होइन।
तपाइँ केस व्यवस्थापनको ला�ग एक योजना बनाउनमा स�म हुनह
ु ु न्छ भए सक्दो भाग �लनह
ु ोस ्।
आफ्नो केस प्रबन्धकलाई कुनै प�न�चन्ता छ भए तपाइँको केस व्यवस्थापन योजना वा तपाइँको आवश्यकताहरुमा प�रवतर्नको बारे मा

थाहा �दनुहोस ्।
तपाइँको �मता अनस
ु ार सबै भन्दा राम्रो गनर्को ला�ग �नयिु क्तहरु रा�, वा य�द सम्भव छ, रद्द गनर् वा एक �नयिु क्त समय प�रवतर्न गनर्
फोन गनह
ुर् ोस ्।
तपाइँको �मता अनुसार सबै भन्दा राम्रो पत्र पेश गनर्को ला�ग तपाइँको केस प्रबन्धकसँग उहाँको ठे गाना वा फोन नम्बर, आय,

�लनह
ु ोस ् र कुरा गनह
ुर् ोस ् र उहाँको प्र�त�क्रयाको जानकार� �लएर संचारमा रहनुहोस ्।
तपाइँको केस प्रबन्धकलाई कथन �म�तको ३० �दन �भत्र �बलको भक्
ु तानीको ला�ग कुनै अनरु ोध र आवश्यक कागजात प्रदान गनह
ुर् ोस ्।
अन्य उपलब्ध कायर्क्रम र सेवाहरुबाट सहायता प्राप्त गनर्को �निम्त केस प्रबन्धकको �नद� शनहरु पालना गनह
ुर् ोस ्।
आफ्नो हे रचाहको ला�ग डाक्टरकहाँ �नय�मत रुपमा जानुहोस ् र तपाइँको स्वास्थ्य र भलाई सु�निश्चत गनर् �नधार्�रत औष�ध �लनह
ु ोस ्।
प्रत्येक ६ म�हना एनडी रायन व्हाइट भाग ख कायर्क्रममा तपाइँको योग्यता र नामांकन पन
:
प्रमा�णत
गन
ह
र्
ोस
तपाइँ
अ�प्रल
३०
्।
ु
ु
सम्ममा पुन: भनार् हुनुपछर् र ३१ अक्टोबर सम्ममा पुन: प्रमा�णत ग�रसक्नुपछर् प्रत्येक वषर् रायन व्हाइट योग्यता जार� रा�को

ला�ग।

म मा�थको जानकार� बुझ्छु, र मैले मेरो रे कडर्को ला�ग एउटा प्र�त�ल�प प्राप्त गरे को छु।
ग्राहक/अ�भभावकको हस्ता�र

�म�त

केस म्यानेजरको हस्ता�र

�म�त

एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम भाग ख ग्राहक सुचना प्रकाशन
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म, _________________________________, एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम कमर्चार� वा उनीहरुका एजेन्टहरुलाई मेरो केस र �नदान (य�द

आवश्यक भए) लाई सच
ू ीबद्ध प्रदायकहरुसँग सेवाहरु प्राप्त गनर् र रा�को ला�ग म योग्य हुन सक्छु भन्ने मामला छलफल गनर्को ला�ग अ�धकृत
गदर् छु:

केस प्रबन्धकहरु
काउन्ट� �व�ीय कायर्कतार्
�च�कत्सक
बीमा नामांकन सहयोगीहरु
अन्य �च�कत्सा सेवा प्रदायकहरु
(फामार्�सस्ट, दन्त �च�कत्सक, आ�द)

अ�धवक्ताहरु
एनडी �च�कत्सा सहायता प्र�त�न�ध
िक्ल�नकको कमर्चार�
बीमा प्रदायकहरु
सामािजक कायर्कतार्

म एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रमलाई मेरो �नजी बीमाकतार्हरु र स्वास्थ्य वा दन्त बीमाको बारे मा प�न �नयोक्ताहरुसँग जाँच गनर्को ला�ग अ�धकृत
गदर् छु। यो प्रा�धकरण बीमा प्री�मयमसँग सहयोग र उ�चत स्वास्थ्य कवरे ज स�ु निश्चत गनर्को ला�ग योग्यता जानकार� �म�त र प्री�मयम जानकार�
प्राप्त गन� एकमात्र उद्दे श्यको ला�ग हो।
यो अनुम�त मेरो हस्ता�रको �म�तबाट एक बषर्मा समाप्त हुनछ
े । म एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रमलाई लेखेर कुनै प�न समय यो प्रा�धकरण
रद्द गनर् सक्छु। य�द मैले यो प्रा�धकरण खारे ज गरे भने, एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम कमर्चार� र मा�थ उल्ले�खत व्यिक्तहरु त्यो खारे जको
�म�तसम्म प्रकाशन गर�एको मेरो जानकार�मा कायर् गनर् सक्छन ्।
म बुझ्छु �क मेरो जानकार� राज्य र संघीय गोपनीयता कानूनहरुद्वारा सुर��त छ। म बुझ्छु �क कानूनद्वारा प्रदान गर�एको बाहे क, यो जानकार�
मेरो सहम�त �बना प्रकाशन हुन स�कदै न।
म बुझ्छु �क मैले यो प्रा�धकरण फारममा हस्ता�र गनुर् पद� न। य�द मैले यो फारममा हस्ता�र नगन� छनौट गरे भने, यसले मलाई प्रदान गनर्
स�कने सेवाहरुलाई सी�मत वा घटाउन सक्छ। य�द म यो फारममा हस्ता�र गछुर्, मसँग पूरा भएको प्रा�धकरणको प्र�त�ल�प प्राप्त गन� अ�धकार
छ।
ग्राहक/अ�भभावकको हस्ता�र

�म�त

केस म्यानेजरको हस्ता�र

�म�त

एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रम भाग ख प्रमाणीकरण

म यसद्वारा प्रमा�णत गदर् छु �क मेरो आय, बीमा, र अन्य �व�ीय सहायताको प्र�त�न�धत्व एक साँचो र सह� कथन हो र त्यो पात्रता
आवश्यकताहरु मा�थ सच
ू ीबद्ध र दस्तावेज गर�एको छ।

म मेरो अ�धकार र िजम्मेवार�हरु बुझ्दछु, प्रत्येक ६ म�हनामा योग्यता कागजात परु ागर�, र आय, बीमा िस्थ�त, वा �नवासमा प�रवतर्न भएमा मेरो
केस प्रबन्धकलाई �सधै �रपो�ट� ग गन�छु।
म बुझ्छु �क मैले अ�प्रल ३० सम्ममा प्रत्येक बषर् पुन: भनार् गनप
ुर् छर् र अक्टोबर ३१ सम्ममा योग्यता जार� रा�को ला�ग पुन: प्रमा�णत
गनुप
र् छर् । य�द म त्यसो गनर् असफल भए भने, म एनडी रायन व्हाइट कायर्क्रमको माध्यमबाट सेवाहरु प्राप्त गनर्को ला�ग अयोग्य हुनेछु।
ग्राहक/अ�भभावकको हस्ता�र

�म�त

केस म्यानेजरको हस्ता�र

�म�त
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