एनडी रायन �ाइट भाग ख काय�क्रम भना� पुनः नामांकन आवेदन
उ�र डकोटा �ा� िवभाग
यौन ह�ा�रण र र�जिनत रोगह�को िवभाजन
एसएफएन ५८५८३ (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।
आ�ानी: 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)। माक�ट�ेस ���गत बीमाको लागी प्रीिमयम सहायता प्रा�
ग�रराख्नु भएको ग्राहकह�ले प्रीिमयम सहायता प्रा� गरे को बष�को पुरा कर िफता� प्रदान गनु� पछ� ।
िनवास: तपाइँ कहाँ ब�ु�न्छ (ड�ाइभर इजाजतपत्र, भाडा रिसद, उपयोिगता िबल) दे खाउनको लािग रे कड� �ाउनुहोस्।
�ा� बीमा: बीमा काड� (अगािड र पछािड) को एक प्रितिलिप �ाउनुहोस्।
िचिक�ा सहायता/औषिध: तपाइँ को िचिक�ा सहायता र औषिध काड� (अगािड र पछािड) को एक प्रितिलिप �ाउनुहोस्। यिद तपाइँ ले
आवेदन गनु� भएको िथयो तर (६) मिहना िभत्र मेिडकेड लाभ अ�ीकार ग�रयो भने कृपया मेिडकेड अ�ीकार पत्रको प्रितिलिप समावेश गनु�होस्।
कृपया तपाइँ को फारम सबै भ�ा राम्रो गन�को लािग यो फारम पुरा गनु�होस् र सूचीब� कागजात सिहत तपाइँ को केस प्रब�कलाई प्रदान गनु�होस्।
तपाईले यसमा पिन मेल वा �ा� गन�स�ु �न्छ:
Ryan White Part B Program
North Dakota Department of Health
600 E Boulevard Ave, Bismarck, ND 58505-0200
�ा�: 701-328-0338
अिधक जानकारी को लािग, कृपया फोन गनु�होस् ७०१-३२८-२३७८ वा भेट गनु�होस् ndhealth.gov/hiv.
रायन �ाइट केस �वस्थापन साइट

एनडी रायन �ाइट ग्राहक न�र

एनडी एिदएपी ग्राहक न�र

थर

ज� िमित

आवेदकको जानकारी
पिहलो नाम
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

िचिक�कको नाम

��िनक

फाम�सी

आपतकालीन स�क�को नाम

टे िलफोन न�र

स��

नाग�रकताको �स्थित
नाग�रक

राि��य

स्थायी िनवासी

अस्थायी िभसा

कागजात नभएको

रोजगारी अवस्था
पूण� समय काय�रत

आं िशक समय काय�रत

�रोजगार

बेरोजगार

िव�ाथ�

अ�म

रोजगारदाताको नाम
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सेवािनवृ�

बीमा जानकारी
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

मेिडकएड

मेिडकेयर

रोजगारदाता आधा�रत

पर�रागत

िनजी ���

िव�ार

द�

दोहोरो यो� (िचिक�ा

�ि�

अ�

भाग क/ख

भीए

भाग घ (औषिध

आइएचएस
अ�:

कवरे ज)

सहायता/ औषिध)

माक�ट�े स बीमा
रायन �ाइट काय� क्रम
�ारा भु�ान

मसँ ग �ा� िमित
छै न (िमित):

यिद छािनए, कृपया �ा� कवरे ज �ीिनंग र
प्रमाणीकरण पुरा गनु�होस्।

अ�:
बीमा प्रदायकको नाम (ज�ै िबसीिबएस)

सद�को आईडी

नीित सु� िमित

बीमा प्रदायकको नाम (ज�ै: िबसीिबएस)

सद�ताको आईडी

नीित सु� िमित

�ा� कवरे ज �ीि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।
पिछ�ो १२ मिहना को लािग मेरो आय $ २०,००० भ�ा 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।
पिछ�ो १२ मिहनामा मेरो आय $ २०,००० भ�ा मािथ 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 उपकरण पुरा �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 मिहना स�को अविध 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 एक बष� िनल�न रायन �ाइट भाग ख
काय�क्रमबाट वा �ा� बीमा कवरे ज प्रा� नभएस� प�रणाम �नेछ।
________ (कृपया प्रार��क) म बु झ्छु िक रायन �ाइट भाग ख काय� क्रम अ��म �रसोट� को एक दाता हो र मात्र सेवाह� लाई कभर गन� सक्छ जब �हाँ कुनै अ�
दाता उपल� छै न। यसको मतलब यो हो िक यिद म �ा� कवरे जको लािग यो� छु र म भना� गिद� न भने, रायन �ाइट भाग ख ले मेरो यो�ता िनल�न गनु��न्छ
मैले उिचत कवरे ज प्रा� नगरे स�।
केस प्रब�कह�को लािग:
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

एसएफएन ५८५८३ (रे भ. ०७-२०२१) पृ� 2 ७ को07/21

घरे लु िवशेषताह�
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

कानूनी �पमा

िववािहत

स�� िव�े द भयो

िवधवा

अ�:

अलग
प्र�ेक प�रवारको सद� तपाइँ सँग साथमा रहने (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
नाम

स��

ज� िमित

आयको प्रकार

�यम्

प�रवार आकार

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

आ�ाि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 �ाइट 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 �ा�

पोषण पूरक

भाडा र उपयोिगता सहायता

यातायात

एचआईभी समथ�न समूहह�
अ�
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(करह� भ�ा पिहले )

आधारभूत आव�कता आकलन
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 हेरचाह 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 िसडी४ 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

जवाफ िदन अ�ीकार गनु�होस्

गरे ँ , कृपया वण�न गनु�होस्:

एचआईभीसँग ब�े ���को लािग िसफा�रश ग�रएको �ीि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

परी�ण िमित

परी�णको प�रणाम

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

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

लागु �ँ दैन

अनुमािनत िवतरण िमित

�नु�न्छ?
छु

छै न

पदाथ�को प्रयोग र मानिसक �ा� आकलन
के तपाइँ तंबाकू प्रयोगकता� �नु�न्छ?
हो

होइन

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

पूव�

राख्छु

रा�ख्दन

लागु �ँ दैन

गिद� न

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�

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

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

लागु �ँ दैन

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

छै न

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

केस प्रब�क�ारा पुरा गन�को लािग - ती�णता �ेल
जीवन �ेत्र
र �ोर

शु� अंक
आ� एमजीएनित

१ अंक
आधारभूत आव�कता

२ अंक
म�म आव�कता

३ अंक
उ� आव�कता

मेिडकल केस �वस्थापन
मेिडकल केयरमा
स�� र प्रितधारण

तीव्रता �ोर:

ग्राहक पिछ�ो १२
मिहनामा सबै एचआईवी
िचिक�ा िनयु��मा भाग
िलनुभयो।

ग्राहक पिछ�ो १२
मिहनामा एउटा
अपोइ�मे� छु टे को छ वा
धेरै अपोइ�मे�को
समयतािलका तय गरे को
छ।

ग्राहक पिछ�ो १२
मिहनामा एक भ�ा बढी
मेिडकल अपोइ�मे� छु टे ।

िवगत १२ मिहनामा कुनै �रपोट�
�ाबह� भएका छै नन्। ग्राहक:
नयाँ िनदान
गभ�वती
प्रितर�ा सम्झौता
िवगत ९० िदन िभत्र एक
सुधारा�क सुिवधाबाट प्रकाशन
अ�तालमा भना� भएको िथयो
वा ईआर वा पिछ�ो ३० िदनमा
ज�री हे रचाह प्रयोग गरीएको
हो/िथयो

एचआईभी र
यसबाट �ने जो�खम
�वहारको समझ

तीव्रता �ोर:

सुरि�त यौन
स��को बारे मा यौन
साझेदारह� सँग कुराकानी
गद� छन् र जो�खम बुझ्छन्
(ज�ै क�मको उपयोग,

जो�खम बुझ्छन् र
धेरैजसो हािन घटाउने
अ�ास गछ� न्।

खराब �ान छ र
जो�खमपूण� �वहारमा संल�
छ। भाइरल लोड प�ा लगाउन
सिकने। साझेदार सेवाह�
चािहन्छ।

बार�ार जो�खमपूण�
�वहारमा संल�। भाइरल �पमा
दबाइएको छै न। एचआइभी
संक्रमणको उ� जो�खम। साझेदार
सेवाह� चािहन्छ।

िपआरइपी, परी�ण)
िचिक�ा अनुपालन

तीव्रता �ोर:

�ा� कवरे ज

तीव्रता �ोर:

पुरा औषिध पालन
भाइरल लोडमा
प्रितिब��त प�ा लगाउन
नसिकने।

किहलेकाहीँ िनर�र

बार�ार खुराक िलन

दै िनक खुराक याद छ र २००

भाइरल लोड दमन सँग
खुराक िलदै न।

भुल्छ। २०० प्रितिलिप/एमएल

प्रितिलिप/एमएल एक भाइरल लोड

तल एक प�ा लगाउन सिकने
भाइरल लोड छ।

छ।
पालन स�ाह आव�क छ।

मेिडकल कभरे ज छ।

�ा� कवरे जमा

िचिक�ा कवरे ज छ तर

िचिक�ा सेवामा प�ँ च गन�
स�म।

भना� तर कवरे ज कायम
रा� समथ�न चािहन्छ।

एिदएपी प्रीिमयम सहायता र
सीएम समथ�न कवरे ज कायम
रा� को लािग आव�क छ।

कुनै �ा� कवरे ज छै न।
साव�जिनक वा िनजी कवरे जको
लािग यो� छै न।
यो� तर भना� भएको छै न।

गैर मेिडकल केस �वस्थापन
आधारभूत
आव�कताह�

तीव्रता �ोर:

खाना, कपडा, र
ग्राहकको आफ्नै
मा�मबाट उपल� अ�
आधारभूत व�ुह�।
सहायता
काय�क्रमह�को लािग
िनर�र प�ँ च छ जसले
आधारभूत
आव�कताह�लाई
लगातार बनाइ राख्छ।
दै िनक जीवनको
गितिविधह� �त�
�पमा प्रदश�न गन� स�म
(एिदएल)

मानिसक �ा�

तीव्रता �ोर:

मानिसक �ा�
सम�ाको कुनै इितहास

काय�क्रमको प�ँ चमा
म�तको लािग आधारभूत
आव�कताह� सहायता
सामियक आव�कता सँग
एक िनयिमत आधारमा
भेिटन्छ।
आपतकालीन
सहायता िबना िनयिमत
आधारभूत आव�कताह�
पूरा गन� असमथ�।
केिह एिदएल
सा�ािहक प्रदश�न गन� को
लािग सहायता चािहन्छ।
िवगतका सम�ाह�
र/वा �रपोट� वत�मान

छै न। रे फरल को लािग

किठनाइह�/तनाव - काम

कुनै आव�कता छै न।

गरीरहे को छ वा पिहले नै

िनयिमत �पमा
आधारभूत आव�कताह�को
लािग सहायता काय�क्रमह�लाई
प�ँ च गन� म�तको आव�कता
छ।
आफ्नै सहायता
काय�क्रमह�मा प�ँ च गन�मा
किठनाईको इितहास।
धेरै जसो खाना, कपडा,

खानाको प�ँ च छै न।
धेरै आधारभूत आव�कताह�
िबना।
धेरै एिदएल प्रदश�न गन�
असमथ�।
एिदएलसँग सहयोग प्रा�
गन�को लािग कुनै घर छै न।

वा अ� आधारभूत
आव�कताह� िबना।
दै िनक घरमा एिदएल
सहायताको आव�कता छ।
दै िनक कामकाजमा
सम�ा छ। मह�पूण� समथ�न
चािहन्छ। मानिसक �ा�
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आफै वा अ�को लािग खतरा र
त�ाल ह��ेपको आव�कता छ।
मानिसक �ा� सेवाको लािग
रे फरलको आव�कता छ।

जीवन �ेत्र
र �ोर

शु� अंक
आ� एमजीएनित

पदाथ�को उपयोग

तीव्रता �ोर:

१ अंक
आधारभूत आव�कता

पदाथ�को उपयोगबाट

२ अंक
म�म आव�कता

मानिसक �ा� हे रचाहमा

सेवाको लािग रे फरलको

संल� छ।

आव�कता छ।

िवगतका सम�ाह�

३ अंक
उ� आव�कता

वत�मान पदाथ� को उपयोग -

वत�मान पदाथ�को उपयोग

कुनै किठनाइह� छै न।

िथए तर हाल �रकभरीमा

- म�त खो�को लािग इ�ु क।

म�त खो� इ�ु क छै न। दै िनक

कुनै रे फरल आव�क

छ। दै िनक काय� वा

प्रभाव र िचिक�ा हे रचाह प�ँ च

काय� वा िचिक�ा हे रचाह कायम

छै न।

िचिक�ा हे रचाह प�ँ च गन�

गन�को लािग �मता।

रा� असमथ�।

�मतालाई असर गद� न।
आवास

तीव्रता �ोर:

�स्थर आवा (आिथ�क

��, �स्थर

बाधाह�

तीव्रता �ोर:

अ�स्थर आवास।

आवासमा ब�े। सहयोगको

सहायता होस् वा नहोस्)।

सहायता होस् वा नहोस्)

हाल घरबाट िन�ासन वा बेघरको

आव�कता छै न।

किहले कािहँ आवास

बार�ार उल्ल्घन र िन�ासन

सामना गद� ।

सहायताको आव�कता छ

सूचना र बेघरको इितहास।

(<२ पटक प्रित वष�)।
भाषा र सां�ृितक

अस्थायी आवास (आिथ�क

कुनै भाषा/सां �ृितक

केिह भाषा/सां�ृितक

बाधा छै न।

भाषा र सां �ृितक

भाषा/सां �ृितक बाधाह�।

बाधाह� जुन प्रमु ख �पमा

बाधाह� िक ग्राहकलाई

ग्राहक अनुवाद से वा र सीएम

िचिक�ा हे रचाह वा

िचिक�ा हे रचाह र सेवाह�को

सहायता िबना िचिक�ा हे रिवचार वा

सेवाह�को प�ँ चलाई

उपयोगबाट रो�।

उपचार प�ँ च गन� स�म छै न।

प्रभािवत गद� नन्।
यातायात

तीव्रता �ोर:

एजे�ी समथ�नको

किहलेकाहीँ िचिक�ा

एक कार वा बस पास छ

सीिमत वा यातायातको लािग

लािग कुनै आव�कतासँग

हे रचाहमा रहन को लािग

तर सम�य र यातायात

कुनै प�ँ च छै न (भाषा, सं�ाना�क

यातायातको लािग लगातार

यातायात सहायताको

प्रितपूित�मा सीएम सहायताको

�मता, मानिसक �ा�) जो

र िव�सनीय प�ँ च छ।

आव�कता छ।

आव�कता छ।

िचिक�ा हे रचाह र सेवाह�को
उपयोगलाई प्रभािवत गद� छ।

कुल अंक:

कुल िनधा�रण गन� प्र�ेक पं��बाट कुल अंक जोड् नुहोस्
शु� अंक: आ� �वस्थापन

११-२० अंक: म�म केस �वस्थापन

१-१० अंक: आधारभूत केस �वस्थापन
२१-३० अंक: गहन केस �वस्थापन

छोटो पत्र:

परामश� र स�भ� प्रदान (केस प्रब�कह�को लािग)
एचआईभी िचिक�ा सेवाको लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

�ा� कवरे ज नामां कन सेवाह�को लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

एचआईभी जो�खम घटाउने परामश� प्रदान ग�रएको छ
छ
छै न
लागु �ँ दैन

िचिक�ा अनुपालन परामश� प्रदान
छ
छै न
लागु �ँ दैन

पदाथ� दु ��वहार सेवाह�को लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

मानिसक �ा� सेवाह�को लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

सामािजक सेवाको लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

आवास सेवाको लािग रे फरल
छ
छै न
लागु �ँ दैन

अ� रे फरलह�
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एनडी रायन �ाइट काय�क्रम भाग ख ग्राहकको जानकारी प्रकाशन
म, _________________________________, एनडी रायन �ाइट काय�क्रम कम�चारी वा उनीह�का एजे�ह�लाई मेरो केस र िनदान (यिद
आव�क भए) लाई सूचीब� प्रदायकह�सँग सेवाह� प्रा� गन� र रा�को लािग म यो� �न सक्छु भ�े मामला छलफल गन�को लािग अिधकृत
गद� छु:
केस प्रब�कह�
काउ�ी िव�ीय काय�कता�
िचिक�क
बीमा नामां कन सहयोगीह�
अ� िचिक�ा सेवा प्रदायकह�
(फामा� िस�, द� िचिक�क, आिद)

अिधव�ाह�
एनडी िचिक�ा सहायता प्रितिनिध
��िनकको कम�चारी
बीमा प्रदायकह�
सामािजक काय�कता�

म एनडी रायन �ाइट काय�क्रमलाई मेरो िनजी बीमाकता� ह� र �ा� वा द� बीमाको बारे मा पिन िनयो�ाह�सँग जाँ च गन�को लािग अिधकृत
गद� छु। यो प्रािधकरण बीमा प्रीिमयमसँग सहयोग र उिचत �ा� कवरे ज सुिनि�त गन�को लािग यो�ता जानकारी िमित र प्रीिमयम जानकारी
प्रा� गन� एकमात्र उ�े �को लािग हो।
यो अनुमित मेरो ह�ा�रको िमितबाट एक बष�मा समा� �नेछ। म एनडी रायन �ाइट काय�क्रमलाई लेखेर कुनै पिन समय यो प्रािधकरण
र� गन� सक्छु । यिद मैले यो प्रािधकरण खारे ज गरे भने, एनडी रायन �ाइट काय�क्रम �ाफ र मािथ उ�े�खत ���ह� �ो खारे जको
िमितस� प्रकाशन गरीएको मेरो जानकारीमा काय� गन� सक्छन्।
म बुझ्छु िक मेरो जानकारी रा� र संघीय गोपनीयता कानूनह��ारा सुरि�त छ। म बुझ्छु िक कानून�ारा प्रदान गरीएको बाहे क, यो जानकारी
मेरो सहमित िबना प्रकाशन �न सिकदै न।
म बुझ्छु िक मैले यो प्रािधकरण फारममा ह�ा�र गनु� पद� न। यिद मैले यो फारममा ह�ा�र नगन� छनौट गरे भने, यसले मलाई प्रदान गन�
सिकने सेवाह�लाई सीिमत वा घटाउन सक्छ। यिद म यो फारममा ह�ा�र गछु� , मसँग पूरा भएको प्रािधकरणको प्रितिलिप प्रा� गन� अिधकार
छ।
ग्राहक/अिभभावकको ह�ा�र

िमित

केस �ानेजरको ह�ा�र

िमित

एनडी रायन �ाइट काय�क्रम भाग ख प्रमाणीकरण
म यस�ारा प्रमािणत गद� छु िक मेरो आय, बीमा, र अ� िव�ीय सहायताको प्रितिनिध� एक साँ चो र सही कथन हो र �ो पात्रता
आव�कताह� मािथ सूचीब� र द�ावेज गरीएको छ।

म मेरो अिधकार र िज�ेवारीह� बुझ्दछु , प्र�ेक ६ मिहनामा यो�ता कागजात पुरागरी, र आय, बीमा �स्थित, वा िनवासमा प�रवत�न भएमा मेरो
केस प्रब�कलाई िसधै �रपोिट� ग गन�छु।
म बुझ्छु िक मैले अिप्रल ३० स�मा प्र�ेक बष� पुन: भना� गनु�पछ� र अ�ोबर ३१ स�मा यो�ता जारी रा�को लािग पुन: प्रमािणत
गनु�पछ� । यिद म �सो गन� असफल भए भने, म एनडी रायन �ाइट काय�क्रमको मा�मबाट सेवाह� प्रा� गन�को लािग अयो� �नेछु।
ग्राहक/अिभभावकको ह�ा�र

िमित

केस �ानेजरको ह�ा�र

िमित
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