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কমিউমিটি ভিমতিক পিুরুদ্ধার এবং 
ক্ষিতধায়ি (Community Oriented 
Recovery and Empowerment) 
(CORE) পমরষেবধা কী? 

আপনার মানসিক স্াস্থ্য এবং/অথবা বস্তু বথ্যবহাররর 
প্রর়াজন থাকরে CORE পরররেবাগুলে আপনারক 
আপনার বথ্যসতিগত এবং স্াস্থ্য েরষ্থ্য পূররে িহা়তা 
কররত পারর। 

এই পরররেবাগুলে িাধারেত প্রাপ্তব়স্ক আচরেগত 
গহৃ স্াস্থ্য ও করমউরনসি রিরতিক পরররেবার দ্ারা 
উপেব্ধ থারক। CORE পরররেবা পাও়া খুবই িহজ। 

CORE পরররেবাগুলে আপনারক চাকরর পপরত এবং 
তা বজা় রাখরত, সু্করে পেরত, স্াধীনিারব বিবাি 
কররত, িম্পক্ক  ততরর কররত এবং আপনার িুস্তা 
বাডারত িাহােথ্য কররত পারর। 

পমডিরকইরির আওতা় থাকা 21 বছর বা 
তার পবশি ব়রির প্রাপ্তব়স্করা এবং স্াস্থ্য ও 
পুনরুদ্ার পররকল্পনা় (HARP) নসথিুতি বথ্যসতিরা 
এই পরররেবাগুলে রবনামূরেথ্য রনরাম় পষ্ত্রের 
োইরিন্সপ্রাপ্ত অনুিীেনকারী পেমন একজন 
ডচরকৎিক, নাি্ক বা মানসিক স্াস্থ্য পরামি্কদাতার 
কাছ রথরক িুপারররির মাধথ্যরম পপরত পাররন। 
উপরন্তু, HIV-রবরিে প্রর়াজনী়তা পররকল্পনা 
(Special Needs Plans) এবং পমডিরকইি 
অথ্যািিারটেজ প্াি পররকল্পনা় নসথিুতি রকছু বথ্যসতিও 
CORE পরররেবার পোগথ্য হরত পাররন। 

স্ধািীিতধা 
•  জীবরনর দষ্তা ততরর করুন পেমন আপনার অথ্ক কীিারব 

পররচােনা কররবন বা নতুন বনু্ ততরর কররবন 
•  করমউরনসির িম্পদ বথ্যবহার করর এবং স্- রনর়ারজত 

হর় আরও স্াধীনিারব বাঁচরত শিখুন 
•  চাপ িামোরনার উপা় বার করুন 
•  ডচরকৎিা এবং পুনরুদ্াররর পরররেবা পকাথা় পারবন 

পবরছ রনন 

শিক্ষধা এবং কি্সংস্ধাি 
• আপনার কাজ এবং সু্করের েষ্থ্য পূররের পষ্ত্রে িমথ্কন 

পান 
• আজীবন িাফরেথ্যর দষ্তা পিখার ধারাবাডহক িমথ্কন, 

রনর়াজন এবং কাউরন্সলেং 

স্ধাস্ষ্য পমরষেবধা 
• আপনার প্ররত রবরিে পখ়াে রাখা এবং আপনার িুস্তা় 

উৎিাহ প্রদানকারী েত্ন গ্রহে করুন 
• রকিারব শরিগার িনাতি কররবন এবং িংকি পররচােনা 

বা প্ররতররাধ কররবন তা জানুন 

বনু্ এবং পমরবধাষরর সির্ি 

• ইরতমরধথ্যই এখারন থাকা পোরকরদর পথরক িাহােথ্য রনন 
• পেিমস্ত বনু্রা আপনার বত্ক মান অবস্া িম্পরক্ক  জারনন, 

তাঁরদর পথরক জানুন 
• আপনার বনু্ এবং পররবাররক পুনরুদ্ারর িহা়তাকারী 

দষ্তা পিখার জনথ্য িহা়তা করুন 

স্ধাস্ষ্য এবং পিুরুদ্ধার পমরকল্পিধা কী? 

স্াস্থ্য এবং পুনরুদ্ার পররকল্পনা (Health and 
Recovery Plans -HARPs) হে পমডিরকইি 
দ্ারা পররচালেত পররচে্কা পররকল্পনা (Medicaid 
Managed Care plans) ো আপনার িারীররক 
এবং আচরেগত স্াস্থ্য পররচে্কার অথ্ক প্রদান করর। 
HARP-এর আচরেগত স্াস্থ্য (মানসিক স্াস্থ্য এবং 
বস্তু বথ্যবহার)-এ রবরিে জ্ান থাকা কম্কীরা আপনার 
কথা পিানার জনথ্য এবং আপনার িারথ কাজ করার 
জনথ্য উপেব্ধ থাকরবন। 

CORE পরররেবার রবের় আরও জানরত, আপনার 
পমডিরকইি স্াস্থ্য এবং পুনরুদ্ার পররকল্পনা 
(Medicaid Health and Recovery Plan) অথবা 
স্াস্থ্য পরররেবা প্রদানকারীর িারথ পোগারোগ করুন। 
আরও জানরত আপরন এখারনও পদখরত পাররন 
www.omh.ny.gov । 
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