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Transportation from your home by Medicaid insurance - NEPALI 

शरणार्थी यातायात निर्दनेशका (एक्रोि) 
मेनिकेि इन्सुरेन्स (स्वास््य निमा कम्पिी)-मार्फ त आफ्िै घरिाट शुरु हुिे यातायात    

 कुिै पनि अस्पताल जािु परे मेनिकेि इन्सुरेन्सले तपाईंको घरिाटै जाि ेर आउिे यातायातको प्रिन्ध नमलाउिे 

गर्दफछ । तपाईंले आर्ैं  वा तपाईंका पररवार सर्दस्यले र्ोि गरेर सो यातायातको निधो गिुफ जरुरी हुन्छ । िेग्ला 

िेग्लै मेनिकेि कम्पिी योजिा (तपाईंको मेनिकेि कािफमा आफ्िो कम्पिी योजिाको िाम हिेुफहोला) ले िगे्ला िेग्लै 

नियम ििाएका हुन्छि् । उिीहरूले तपाईंलाई उपलब्ध गराउिे यातायात सुनवधा उिीहरुकै भ्याि, 

नमनििसजस्ता गाडीहरू प्रयोग गर्द ैआफ्िो निनित नियमनित्र सेवा दर्दिे गर्दफछि् । निम्न र्दनिर्दशेिहरु राम्ररी 

हिेुफहोला । 

 जि तपाईं यस्ता इन्सुरेन्स कम्पिीका गाडी आफ्िो लानग िोलाउिुहुन्छ, तपाईंले निरामीको पूरा िाम, 

इन्सुरेन्सको िम्िर, जन्म नमनत, घरको ठेगािा र जािुपिे ठाउँको पूरा ठेगािा जािेको हुिुपिेछ ।  

 घरिाट तपाईं नलि आउि ेगाडी निनित गिफलाई तपाईंले कम से कम र्दईु दर्दिअनघ सो कम्पिीलाई खिर गरेको 

हुिुपछफ । उर्दाहरणको लानग सोमिार तपाईंको समय तोदकएको छ ििे अनघल्लो हप्ताको निहीिार िै तपाईंले सो 

कम्पिीलाई सूचिा दर्दएको हुिुपिेछ । 

 इन्सुरेन्स कम्पिीमार्फ त नमल्िे यातायातको अिरुोध गरेपनछ त्यो गािी आउििन्र्दा एकघण्टा पनहलेर्दनेख िै तपाईं 

घरमा तयार िएर रहिुपर्दफछ ।   

  यस्ता कम्पिीका सिै गाडी (भ्याि अर्थवा नमिी िसहरू) मा ह्वील नचयरसनहत निरामी िोके्न सुनवधा हुन्छ ।  

 तपाईंहरूलाई एउटा ग्राहक िम्िर, रिप िम्िर र यातायातको व्यवस्र्थािारे निर्दशेि दर्दइिे छ । यदर्द कुिै कुरा प्रष्ट 

िुझ्िुिएि ििे प्रश्न गिुफहोला । कार कस्तो हुन्छ, भ्याि ििेको कस्तो हुन्छ, कनतिेला आइपुग्छ, ड्राइिरलाई 

कस्तो कागज र्दखेाउि ेर के िनु्नपछफ िन्ने कुराहरू तपाईंले िुझ्िु जरुरी हुन्छ ।  

 एपोइन्टमेण्टमा गएपनछ कसरी र्र्ककिे िन्ने िारेमा सोध्न िनिसफिु होला । काम सदकएपनछ तपाईंले सोही 

ड्राइिरलाई रे्रर िोलाउिुपिे हुिसक्छ । कनतिेला काम सदकन्छ िने्न समयको अिुमाि, र्ोिको िम्िर, र्ोि 

गरेर के िन्नुपछफ िन्नेजस्ता कुरा ख्याल पनहले िै गिुफपछफ । तपाईंलाई पयाफप्त अंगे्रजी िोल्ि गारो िए काम 

सदकएपनछ गाडीचालकलाई िोलाउि तपाईंले ररनसप्सिमा रहिे व्यनि वा िाक्टरका सहायकहरूिाट सहयोग 

नलिसकु्न हुिेछ ।   

 

मेडिकेि योजनाका कम्पनीहरूको नामावली: 

1. Buckeye Community Health Plan (िकाई कम्यनूिटी हले्र्थ प्लाि) 

 यदर्द तपाईं राम्रो अंगे्रजी िोल्ि सकु्नहुन्न ििे सर्दस्य सेवा नविागको (866) 246-4358 िम्िरमा र्ोि गिुफहोस र 

र्दोिाषे विाको माग गिुफहोस । यनत िन्नहुोस्, “म िेपाली,(करेि, िर्ममस आदर्द) िाषा िोल्छु, मलाई र्दोिाषे 

चानहयो ।” 

 र्दोिाषेको सहयोग नलएर आरू्लाई अस्पताल लािे र ल्याउिे गाडीको प्रिन्ध (िन्र्दोिस्त) निनित गिुफहोस ।  

 यदर्द आर्ैं  राम्रो अंगे्रजी िोल्िहुुन्छ ििे टीएमएस-को िम्िर (866)531-0615 मा नसधै र्ोि गिफसकु्न हुिेछ ।  
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 यदर्द तपाईंको मातहतमा कसलैे र्ोि गरेको िए उिीहरुल ेिन्नुपिे छ, “तपाईंको कम्पिीको सर्दस्यले अंगे्रजी 

िजािकेो कारण आर्ैं  कुरा गरी यातायातको सुनवधा निनित गिफ असमर्थफ िएकाले म सहयोग गर्दछुै ।” तर िोल्िे 

व्यनिले यसो िनिरहरँ्दा सम्िनन्धत व्यनि (तपाईं) उिकै छेउमा हुिुपिेछ । 

 यस कम्पिील ेवषफको 15 पटक तपाईंलाई यातायात सुनवधा प्रर्दाि गिेछ । तपाईंलाई उिहरूले िसपास पनि 

दर्दिसक्छि् । तर त्यो िसपास नतिै 15 पटकमध्ये एक पटकको सुनवधा िरािर गनििछे ।  

2. CareSource (केयर सोसफ) 

 यदर्द तपाईंको अंगे्रजी उपयुि छैि ििे इन्टरिेशिल हटलाइि (800) 225-5254 मा र्ोि गरी र्दोिाष ेमाग 

गिुफहोस् । यसो िनु्नहोस,् “म िेपाली, (िर्ममस, करेि), मलाई र्दोिाषे चानहन्छ ।” उिीहरूले केयर सोसफ 

इन्सुरेन्ससँग नत्रपक्षीय कुरा गरी तपाईंको लानग यातायातको सुनवधा निनित गररदर्दिेछि् । 

 केयर सोसफल ेतपाईंलाई कस्टमर कोि दर्दन्छ ।  

हरेकपटक यातायातको लानग र्ोि गर्दाफ त्यो कोि प्रयोग गिुफपिेछ ।   

 र्दोिाषेको सहयोगमा  र्ोिमार्फ त िै तपाईं अस्पताल जाि ेयातायात सुनवधाको िारे नििय गिुफहोस ।  

 तपाईंको अंगे्रजी रठकै छ ििे सोझै यातायात सेवा नविागको िम्िर (800) 993-0780 मा र्ोि गिुफहोस र 

त्यसमा दर्दइिे नवकल्प (अप्शि) िम्िर 3, त्यसपनछ 1, र 5 नर्थच्र्द ैजािुहोस ।  

 यदर्द तपाईंको मातहतमा कसलैे र्ोि गरेको िए उिीहरुल ेिन्नुपिे छ, “तपाईंको कम्पिीको सर्दस्यले अंगे्रजी 

िजािकेो कारण आर्ैं  कुरा गरी यातायातको सुनवधा निनित गिफ असमर्थफ िएकाले म सहयोग गर्दछुै ।” तर िोल्िे 

व्यनिले यसो िनिरहरँ्दा सम्िनन्धत व्यनि (तपाईं) उिकै छेउमा हुिुपिेछ । 

 यस कम्पिील ेवषफको 15 पटक तपाईंलाई यातायात सुनवधा प्रर्दाि गिेछ । 

3. UnitedHealthcare Community Plan  (यिूाइटेि हले्र्थ केयर योजिा ) 

  सर्दस्य सेवा नविागको िम्िर (800) 895-2017 मा र्ोि गरी यातायात सुनवधाको कुरा गिफ र्ोिको  नवकल्प 

अंक 1 मा नर्थच्िुहोस ।  यदर्द तपाईं राम्रो अंगे्रजी िोल्ि सकु्नहुन्न ििे र्दोिाष ेविाको माग गिुफहोस । यनत 

िनु्नहोस्, “म िेपाली,(करेि, िर्ममस आदर्द) िाषा िोल्छु, मलाई र्दोिाषे चानहयो ।” 

 र्ोिमार्फ त र्दोिाषकेो सहयोगमा आफ्िो घरिाट अस्पताल जािे आउिे यातायातको प्रिन्धिारे कुराकािी 

गिुफहोस ।  

 यदर्द तपाईंको मातहतमा कसलैे र्ोि गरेको िए उिीहरुल ेिन्नुपिे छ, “तपाईंको कम्पिीको सर्दस्यले अंगे्रजी 

िजािकेो कारण आर्ैं  कुरा गरी यातायातको सुनवधा निनित गिफ असमर्थफ िएकाले म सहयोग गर्दछुै ।” तर िोल्िे 

व्यनिले यसो िनिरहरँ्दा सम्िनन्धत व्यनि (तपाईं) उिकै छेउमा हुिुपिेछ । 

 यस कम्पिील ेवषफको 15 पटक तपाईंलाई यातायात सुनवधा प्रर्दाि गिेछ । 
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4. Straight Medicaid (आप्तकालीि अवस्र्थािन्र्दा िाहके (सामान्य) यातायात 

व्यवस्र्था) 

 उिीहरुसँग र्दोिाषेको प्रिन्ध हुरँ्दिै, त्यसकारण तपाईं आर्ैं ले अंगे्रजी िोल्िुपिे हुन्छ । तपाईंका पररवारिाटै 

कसैको सहयोग नलि सकु्नहुिछे । तर र्ोिमा अंग्रेजी जाने्न व्यनि िोलेको िेला तपाईं पनि सँगै हुिु अनिवायफ हुन्छ 

।  

 यसमा कनतपटक अस्पताल जािे वा जाि पाउिे िन्ने कुि ैनिनितता तोदकएको हुरँ्दिै ।  

 यस्तो अवस्र्थामा तपाईं निम्न तीिमध्ये कुिै एक सेवालाई छानु्नहोस । उिीहरुल ेतपाईंलाई ग्राहकको अंदकत 

िम्िर र रिप िम्िर दर्दन्छि् ।  

o Metro SCAT  मेिो स्क्याट-330-762-7267 एक्सटेन्सि 3021   

o Red Cross  रेि क्रश- 330-535-2699 

o United Disability Services (UDS)  यूिाइटेि निस्यानिनलटी सर्मिसेज (यूनिएस) -330-762-9751 


