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Intake Individuals: 

Therap এ ইন্ডিন্ডবজয়ুার অন্তবুুন্ডি ফা Intake কযতে এক ন্ডভন্ডনতেযও কভ সভয় রাতগ। ইউজাতযয Individual 

অযাডন্ডভন্ডনস্ট্রেটিব স্ট্রযার থাকতর নেুন ইন্ডিন্ডবজয়ুার ন্ডসতেতভ অন্তবুুি কযতে াযতফন। 

১. ডযাতফাতডুয Admin েযাতফ Care অংতয ন্ডনতে Individual Intake অংত New ন্ডরতে ন্ডিক করুন। 

 

 

২. Individual Entry স্ট্রতজ ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয সকর প্রতয়াজনীয় েথয প্রদান করুন। 

 

ন্ডফ.দ্র.: ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয নাতভ দইু এয স্ট্রফন্ড অং থাকতর শুধু প্রথভ অংটি First Name ঘতয এফং ফাদফান্ডক অংগুতরা 
Last Name ঘতয ন্ডরখুন। 

৩. Save ফােস্ট্রন ন্ডিক কযতর ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয েথয ন্ডসতেতভ অন্তবুুি হতফ। 

 

Individuals within the Agency: 

১. Save ফােন ন্ডিক কযায য মন্ডদ ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয First Name, Last Name, Date of Birth ইেযান্ডদ েথযগুতরা 
এতজন্ডিয অনয স্ট্রকান ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয সাতথ ন্ডভতর মায় োহতর ওই ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয নাভ এফং অনযানয েথযসহ একটি ন্ডরে 

স্ট্রদখাতনা হতফ। 
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এযতযও আন্ডন মন্ডদ ইন্ডিন্ডবজয়ুারটিতক অন্তবুুি কযতে োন োহতর Save Anyway ফােস্ট্রন ন্ডিক করুন। 

ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয স্ট্রকান েথয ন্ডযফেুন কযতে োইতর Back ফােস্ট্রন ন্ডিক করুন। 

২. Save Anyway ফােস্ট্রন ন্ডিক কযতর আন্ডন সপরবাতফ ডাো স্ট্রসব কযা হতয়তে এই ভতভ ুএকটি স্ট্রভতসজ স্ট্রদখতে 

াতফন। 

স্ট্রভতসতজয ন্ডনতে Open Individual Data Page ন্ডরতে ন্ডিক কযতর Individual Data স্ট্রজ স্ট্রদখতে াতফন, Edit 

Individual Data ন্ডরতে ন্ডিক কযতর Individual Data স্ট্রতজ ন্ডফন্ডবন্ন েথয এন্ডডে কযতে াযতফন, Edit Program 

Enrollment ন্ডরতে ন্ডিক কযতর ইন্ডিন্ডবজয়ুারতক স্ট্রপ্রাগ্রাতভ অন্তবুুি কযতে াযতফন। 

 

 

 

Enroll Individual into Program: 
১. Individual Data স্ট্রতজ Active Program & Site Information অংত Edit Program Enrollment ন্ডরতে 

ন্ডিক করুন। 
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২. এযয Program Enrollment স্ট্রতজ সকর স্ট্রপ্রাগ্রাতভয একটি ন্ডরে স্ট্রদখতে াতফন। ইন্ডিন্ডবজয়ুারতক স্ট্রম স্ট্রপ্রাগ্রাতভ 

অন্তবুুি কযতে োন স্ট্রস স্ট্রপ্রাগ্রাভটিয নাতভয াত Enroll ফােতন ন্ডিক করুন। 

 

৩. এযয Enrollment Date নাতভ একটি আ উইতিা স্ট্রদখতে াতফন। এখাতন Enrollment Date ঘযটিয াত 

কযাতরিায ন্ডেহ্নটি ন্ডিক কতয ইন্ডিন্ডবজয়ুারতক স্ট্রপ্রাগ্রাতভ এন্টায কযায োন্ডযখ স্ট্রফতে ন্ডনন। এযয Enroll ফােন ন্ডিক 

করুন। 
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৪. Program Enrollment স্ট্রতজ স্ট্রপ্রাগ্রাতভয নাভ এফং ইন্ডিন্ডবজয়ুারতক অন্তবুুি কযায োন্ডযখ স্ট্রদখতে াতফন। 

 

৫. এই েথযগুতরা স্ট্রসব কযায জনয স্ট্রতজয ন্ডনতে Save ফােস্ট্রন ন্ডিক কযতর আনাতক Individual Data স্ট্রতজ ন্ডনতয় 

মাওয়া হতফ।  

Admit Individual: 

১. ইন্ডিন্ডবজয়ুারতক Admit কযায জনয Individual Data স্ট্রতজয ন্ডনতে Admit ফােস্ট্রন ন্ডিক করুন। 

 

২. এযয Admit Individual স্ট্রতজ Admission Date ন্ডরতখ Done ফােস্ট্রন ন্ডিক করুন। 

 



 

 

Page 5 of 7 

Setting Up Individuals 

© Therap Services, LLC, 2003 – 2016. All Rights Reserved. Last Updated: June 2016 

৩. ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয অযাডন্ডভন সঠিকবাতফ কযা হতর একটি স্ট্রভতসজ স্ট্রদখতে াতফন। 

 

 

 

Fill up the IDF form: 
 

ইউজাতযয Individual Data Edit স্ট্রযার থাকতর ইন্ডিন্ডবজয়ুার এন্ডি কযায য Individual Data স্ট্রতজ ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয 

নাভ এফং অনযানয েথয এন্ডডে কযতে াযতফন। 

১. ইন্ডিন্ডবজয়ুার স্ট্রডো পযভ (Individual Data Form, IDF) Edit কযায জনয Individual Data স্ট্রতজয ন্ডনতে 

Edit Individual Data ফােস্ট্রন ন্ডিক করুন। 

 

 

২. ইন্ডিন্ডবজয়ুার স্ট্রডো পযতভ স্ট্রফ কতয়কটি স্ট্রসকন আতে। স্ট্রখয়ার যাখতে হতফ, রার োযকা (*) ন্ডেন্ডহ্নে 
ঘযগুতরা অফযই ূযণ কযতে হতফ, ো না হতর Save কযা মাতফনা। প্রথতভই Identification Data স্ট্রসকতন 
Gender, Height, Weight Range, Hair Color, Eye Color, Characteristics, Address, Birth Place 

ইেযান্ডদ ঘযগুতরা ূযণ কযতে হতফ। এই স্ট্রসকতন ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয েন্ডফও োইতর মুি কযা মাতফ। 

ন্ডফ.দ্র.: স্ট্রাোর স্ট্রকাড (ZIP) সফসভয় ৫-ন্ডডন্ডজতেয হতে হতফ। সকর স্ট্রপান নম্বয ১০-ন্ডডন্ডজতেয হতে হতফ। 
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৩.  Medical Information স্ট্রসকতন ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয জরুযী ন্ডনতদুনা, সহায়ক মন্ত্রান্ডে, যতিয গ্রু, 
প্রন্ডেফন্ধকোয প্রকায ও ভাত্রা ইেযান্ডদ স্ট্রদয়া মাতফ। স্ট্ররখায ঘযগুতরা োইতর ফাংরাতেও ূযণ কযা মাতফ। 
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৪. Guidelines স্ট্রসকতন খাদযাবযাস, স্ট্রমাগাতমাগ, েরাতপযা, নজযদান্ডয, েয়তরটিং, স্ট্রগাসর - ইেযান্ডদ সংক্রান্ত 
েথয স্ট্রদয়া মাতফ। 

 

৫. Insurance স্ট্রসকনটি ফাংরাতদতয সাতথ সম্পৃি নয়, োই আােে এই স্ট্রসকনটি আভযা খান্ডর যাখফ। 

৬. Behavior স্ট্রসকতনয Behavior Management অংত ইন্ডিন্ডবজয়ুাতরয আেযণগে ন্ডদকগুতরা োইতর ন্ডরতখ 
যাখা মাতফ। 

 


