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  WISEWOMAN काय�क्रममा सहभागी �नका लािग सहमित 

WISEWOMAN काय�क्रम (“WISEWOMAN”) ले कािड�योभा�ुलर रोगह� (�दय स��ी रोगह� पिन भिनन्छ) ला�े, �दयघात �ने, 
�� ोक �ने वा मधुमेह �ने जो�खमह� पिहचान गद�छ। WISEWOMAN ले मलाई यी रोगह� �न स�े जो�खम कम गन� स�े �स्थ 
जीवनशैली अपनाउन मसँग िमलेर काम गन�छ। WISEWOMAN का लािग यो� �नका लािग मिहलाह� 40 दे�ख 64 वष�को �नुपछ�  
जसको पा�रवा�रक आ�ानी स�ीय ग�रबी �रको 250% भ�ा कम वा सो बराबरको र कम बीिमत वा बीमा नभएको �नुपछ� । 

स्थानीय WISEWOMAN प्रदायकले िन� कुरा गन�छ: 
• मेरो तौल, उचाइ र र�चाप मापन गन� 
• मेरो �ड सुगर (�ुकोज) र कोले�ेरोल (ज�ा कोले�ेरोल र HDL, LDL कोले�ेरोल र ट� ाइ��सेराइड्स) मापन गन� 
• मलाई मेरो �ा� इितहास, मेरो प�रवारको �ा� इितहास र मेरो जीवनशैलीको बारेमा प्र�ह� सो�े, ज�ै म कित फलफुल र 

तरकारी खान्छु र म कित शारी�रक िक्रयाकलापह� गछु�  
• मेरो शारी�रक मापन र मैले आफ्नो प्रगित िनगरानी गन� उपल� गराएको जानकारी प्रयोग गन� र समग्र काय�क्रम मू�ा�न गन� 
• मैले हाल आफ्नो �न तथा सिभ�कल �ा�रको परी�ण नगराएको भएमा मलाई िमिचगन �न तथा सिभ�कल �ा�र िनय�ण 

नेिभगेसन काय�क्रम (BC3NP) मा �रफर गन�। �ो काय�क्रमले �ा�र परी�ण सेवाह� पूरा गन�मा मलाई म�त गन�छ 
• मेरो कुनै पिन परी�णको नितजा सामा� नभएमा, WISEWOMAN प्रदायकले िचिक�ा मू�ा�नका लािग मलाई �रफर गन� सक्छ 
• आव�क भएमा, WISEWOMAN प्रदायकले कोले�ेरोल र मधुमेहका लािग थप रगत परी�णह�का लािग पिन मलाई �रफर गन� 

सक्छ 
• एक स्थानीय WISEWOMAN �ा� प्रिश�कले मलाई �िच �ने �स्थ सानो कदम तय गन�मा मलाई म�त गन� छन् 
• मैले मधुमेह रोकथाम काय�क्रम, TOPS, तौल हेन� वा पकाउने सामग्री ज�ा सामुदाियक काय�क्रममा सहभागी �ने छनौट गरेमा, 

WISEWOMAN ले केही वा सबै लागत भु�ानी गन�छ 
• मैले िल�खतमा मेरो अनुमित निदएस� वा कानुन अनुसार आव�क नभएस� मेरो जानकारी गो� रा�खनेछ र WISEWOMAN 

बािहरका कसैसँग पिन साझा ग�रने छैन। 

WISEWOMAN सेवाह�का लािग कसले भु�ानी गन�छ? 
• म बीिमत छैन भने, म WISEWOMAN का लािग यो� भएस� र मैले िनद�शन िदएअनुसार सहभागी �ने �ा� सेवा प्रदायकलाई 

जँचाएस� WISEWOMAN ले माथी सूचीब� सेवाह�का लािग भु�ानी गन�छ। 
• म बीिमत भएमा, WISEWOMAN ले मेरो बीमा�ारा भु�ानी नग�रने समेिटने सेवाह�का लािग भु�ानी गन�छ। 
• WISEWOMAN ले अ� कुनै पिन फलो-अप िचिक�ा अपोइ�मे�, फलो-अप परी�ण वा मेरो प्रदायक�ारा िनद�िशत 

औषिधका लािग भु�ानी गन�छैन। 
• मैले औषिधको खच� �होन� नसकेमा, मेरो स्थानीय WISEWOMAN प्रदायकले मलाई औषिधको भु�ानी गन�मा म�त गन�का लािग 

मलाई पे्र���न सहायता काय�क्रममा जोिडन म�त गन�छ। 

मैले यो फाराममा भएको जानकारी पूण�तया बुझेको छु र WISEWOMAN मा सहभागी �न सहमत छु। मसँग कुनै पिन समयमा यी 
सेवाह� अ�ीकार गन� अिधकार छ भ�े पिन मैले बुझेको छु। प्र�ह�का लािग, कृपया 844-I GOT SCREENED (844-446-8727) वा 
MDHHS-MiWISEWOMAN@michigan.gov मा स�क�  गनु�होस्। 

 

सहभागीको ह�ा�र िमित 

 

LWA कम�चारी वा सा�ीको ह�ा�र िमित 
 

सहभागीको पूरा नाम 

 

LWA कम�चारी वा सा�ीको पूरा नाम 
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