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এইচআইনি

•  জরুরি অিস্াি রক্ষত্, যেসব স্ল্প উপবার্িিবারী ফিউইয়ি্ববাসীরবা রবার্র অফিববাসি ফস্ফরর িবাররণ Medicaid এর রিথ্য যেবাগথ্য 
 িয় রবারবা ররুফর Medicaid এর মবাধথ্যরম ররুফর পফরিে্বা পবারব।

•  নরিহীন গরস িতী মরহলািাও সুফবস্তৃর িিবাররর ও পফরিে্বা গি্বরী মফহলবা ও ফিরশবারীর্র  
রিথ্য Medicaid (Medicaid for Pregnant women and adolescents) (আরগ PCAP  
িবারম পফরফির ফিল) ও পফরববার পফরিল্পিবা সম্প্রসবাররণর িমসূ্ফির (FPEP) রিথ্য যেবাগথ্য।

•  19 িছষিি কম িয়্ী রশশুিা িবাইল্ড যহলথ প্বাস যপরর পবারর 
অফিববাসি ফস্ফর ফিফব্রশরষ ও এমিফি যস Medicaid িবা যপরলও।

•   এইচআইরর/এইড্ আক্ান্ত িথ্যরক্িা এইডস  
ঔষুধ সহবায়রবা িমসূ্ফির (ADAP) প্ররবশবাফধিবার যপরর পবারর।

•   ফবমবাহীি ববা এইসব পফররষববা প্র্বাি িরর িবা এমি ফবমবা প্রবাপ্ত  
ফিউইয়ি্বসীরবা রিনামষূলথ্যি িক্, ্াররস কাল এিিং রকাষলাষিক্াল  
কথ্যান্াি স্কীরনিংষয়ি রিথ্য যেবাগথ্য। অিগু্রহ িরর এই িম্বরর যিবাি িরুি:  
1-866-442-CANCER (1-866-442-2262) অথববা এই ওরয়বসবাইট  
য্খুি: www.health.ny.gov/diseases/cancer/services.

•   অ-জরুরি পরিচযসা, যে সিল ফিউইয়ি্ববাসীর্র যিবারিবা িফথ যিই  
রবারবা Health + Hospitals-এর (সরিবাফর হবাসপবারবাল বথ্যবস্বার)  
HHC ফবিল্প বথ্যবহবার িররর পবাররি েবা আপিবার আয় ফিফত্ি  
সবাশ্রয়ী যপরমরটের মবাধথ্যরম উপলিথ্য। অিগু্রহ িরর এটবা ফবমবা িয়। 

নবমাহীন বথ্যনতির 
অনিকার ও নবকল্প

্িকারি হা্পাতাল (Health + Hospitals)  
আপিবার িবািবািবাফির সরিবাফর হবাসপবারবাল খঁুররর,  

311 নম্বষি র�ান করুন অথববা  
www.nychealthandhospitals.org/contact য্খুি

্ম্প্রদাষয়ি স্াস্থ্য রকন্দ্র  
আপিবার িবািবািবাফি সম্প্র্বারয়র স্বাস্থ্য যিন্দ্র খঁুররর, 

212.279.9686 নম্বষি র�ান করুন অথববা  
www.chcanys.org য্খুি।

প্র্ানকারীরা আপনাসক প্রতথ্যাখথ্যান করসত পাসর না
সরিবাফর হবাসপবারবাল ও সম্প্র্বারয়র স্বাস্থ্য যিন্দ্রগুফল পফররষববা প্র্বারির রিথ্য  
প্ররয়বারিীয় এমিফি েফ্ বথ্যফতি পফরিে্বার সমূ্ণ ্খরি ফ্রর িবা পবাররি।

আপনার কী জানা উনচত?
িফথপত্র যিই এমি সব ফিউইয়ি্ববাসী যবফশরিবাগ স্বাস্থ্য ফবমবার রিথ্য যেবাগথ্য িি 

ফিন্তু ফিম্নফলফখর ফবিল্পগুফল আপিবার অফিববাসি ফস্ফর ফিফব্রশরষ উপলব্ধ:
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আপনার কী জানা উনচত?
911 িম্বরর যিবাি িরর অথ্যবামু্বরলন্স যডরি ফিফিৎসবা রফির আপৎিবালীি 

পফরিে্বার রিথ্য ফিরয় েবাওয়বার অফধিবার আপিবার আরি, এমিফি আপিবার ফবমবা ববা িফথ িবা থবািরলও।

যন্ আনম নবমাহীন হই তাহসে জরুনর  
কক্ষ কী আমাসক নচনকৎো প্র্ান  
করসত প্রতথ্যাখথ্যান করসত পাসর? 
না, র�ডাষিল ও রটেষেি আইন  
জরুরি পরিচযসা প্রষয়াজন এমন  
্কলষক ্হায়তা কষি।

•  জরুরি রচরকৎ্া ও ্রক্য় শ্রম আইন 
(EMTALA) অিসুবারর েখি আপিবার ফিফিৎসবা 
প্ররয়বারি রখি ফস্ফরশীল হওয়বার রিথ্য ফিফিৎসবা 
পবাওয়বার অফধিবার আপিবার আরি।

•  জরুরি রচরকৎ্া পরিষেিা ্িংস্াি আইন 
(EMSRA) হল ফিউইয়ি্ যটেরটর িরুি আইি 
েবা হবাসপবারবালগুফলরি যরবাগীর্র প্ররথ্যবাখথ্যবাি ও 
স্বািবান্তর িরবা প্রফরররবাধ িরর।

হােপাতাে: 
•  এিই উপসগ ্য্খবা ফ্রয়রি অিথ্যবািথ্য যরবাগীর্র 
েবা ফিফিৎসবা প্র্বাি িরবা হয় যসই এিই 
ফিফিৎসবা আপিবারি অবশথ্যই প্র্বাি িররর হরব।

•  আপিবারি অিথ্য হবাসপবারবারল স্বািবান্তর িররর 
পবাররব িবা। আপিবারি ফস্ফরশীল হরর হরব-মবারি 
আপিবার শরীর খবারবাপ হওয়বার সম্বাবিবা িম। 

নচনকৎো জননত আপৎকােীন  
অবস্ায় আনম করব 

আপনাি রচরকৎ্া প্রতথ্যাখথ্যান  
কিাি অরধকাি আষছ  

রকন্তু তখনই যখন হা্পাতাল  
আপনাষক রচরকৎ্া ও পিীক্াি ঝঁুরক  

ও ্রুিধাি রিেষয় জানাষি।

•  EMS কমমীষদি আপনাি অররিা্ন রস্রত  
ববা আপিবার অিমুফর িবািবা যিবারিবা  
সরিবাফর িরতৃ্ পক্ষর্র আপিবার অফিববাসি 
ফস্ফর রবািবারিবার অফধিবার যিই। 

•  শহষিি একটি আইন আষছ, র্ই আইন অনু্ াষি  
কমমীষদিষক অফিববাসি ফস্ফর, আমবার্র শহররর  
সরিবাফর স্বাস্থ্য বথ্যবস্বা (Health + Hospitals) যে  
পফররষববা প্র্বাি িরর রবা সহ, যলবারিরবা যে শহররর  
যে সব পফররষববা িবায়রি রবা সম্ফি্র রথথ্য সুরফক্ষর  
রবাখরর হরব।

অথ্যাম্বুসেে আপনাসক ককাথায় ননসয় যাসব?
অথ্যবামু্বরলস অবশথ্যই আপিবারি আপিবার িবািবািবাফি  
পফরিে্বা প্র্বািিবারী হবাসপবারবারল ফিরয় েবারব।

আপনন কী ককাসনা ননন্দেষ্ট হােপাতাসে ননসয়  
যাওয়ার জন্য বেসত পাসরন?
হথ্যাঁ! EMS এি “দশ রমরনষেি রনয়ম” আষছ।  
আপফি হবাসপবারবারল ফিরয় েবাওয়বার রিথ্য  
বলরর পবাররি েফ্ রবা আপিবারি যেখবারি  
ফিরয় েবাওয়বা হরব রবার যথরি ্শ ফমফিট  
যবফশ িবা হয়

েম্প্র্ায় স্াস্থ্য আইনজীবীস্রসক 888.614.5400 নম্সর ক�ান করুন
ER পফরিে্বা যথরি উদূ্র ফিফিৎসবা ফবল সংক্বান্ত সম্বাবথ্য সমসথ্যবা সমবাধবাি  
ও ররুফর ফিফিৎসবা পফরিে্বা সম্রি্ প্ররনের উত্ররর সহবায়রবার রিথ্য।

10 
রমরনে

রগাপনীয়

অথ্যাম্বষুলন্
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2006 োে কথসক ননউইয়কদে কটেট আপনার অনিকার নননচিত কসরসে:

•  যরদ আপরন ইিংষিজী না িষলন িা অনথ্য রাোয় রিরশ রাষলা িুঝষিন,  
রবাহরল আপফি েখি হবাসপবারবাল, সম্প্র্বায় স্বাস্থ্য যিন্দ্র, ফলিফিি ও Medicaid  
ববা অিথ্যবািথ্য সরিবাফর সুফবধবার অফিরস েবারবি রখি য্বািবাষী সহবায়রবা  
ফবিবামরূলথ্য পবাওয়বার অফধিবার আপিবার আরি। 

•  দরৃটিশরক্, শ্রিরশরক্ িা কিা িলাি ্ম্থ্যা আষছ এমন িথ্যরক্ষদি  
য্বািবাষী ববা অিবুবা্ পফররষববা পবাওয়বার অফধিবার আরি। 

•  আপিবারি হবাসপবারবারল 20 ফমফিট ববা িম সমরয়র রিথ্য এবং ররুফর িরক্ষ  
10 ফমফিট ববা িম সমরয়র রিথ্য য্বািবাষী পফররষববা য্ওয়বা হরব।

•  হা্াপাতাল যরবাগীর পফরববার, বনু্ ববা েবারবা হবাসপবারবারল িবার িরর িবা  
এমি যলবারির্র য্বািবাষীর ফহরসরব বথ্যবহবার িরবার রিথ্য অিরুমবাফ্র িয়,  
েফ্ িবা যরবাগী রবার্র সহবায়রবা িবায়।

•  হা্পাতাষলি রদারােী িথ্যিহাি না কিাি অরধকাি আপনাি আষছ,  
ফিন্তু য্বািবাষীর বয়স অন্তর 16 হওয়বা আবশথ্যি।

আপনার স্াস্থ্যসেবার অনিকার 
ননসজর িাষায় পান 

আপনার কী জানা উনচত?
সমস্ ফিউইয়ি্ববাসীর ফিররর িবাষবায় িথবা বলবার অফধিবার আরি।

আপনাসক কী খবুঁজসত ও নজজ্াো করসত হসব?
•  আপিবার প্র্বািিবারী আপিবারি  
আপিবার িবাষবায় ফিফিৎসবা িবাট্  
ফ্রয়রি রবা ফিফচির িরুি।

•  আপিবারি প্র্ত্ িফথ আপিবার  
পিরদের িবাষবায় অিবুবা্ িরবা  
ফিিবা রবা ফিফচির িরুি।

•  ফবিবামরূলথ্যর িবাষবা সহবায়রবা সম্রি্  
আপিবারি রথথ্য ফ্রর হরব।

আপনন কী করসত পারসবন,  
যন্ আপনার েমস্া থাসক? 

প্রশবাসরির সরগে িথবা বলবার রিথ্য বলিু। েফ্ রবা িবার  
িবা িরর, তাহষল আপনাষক অররষযাগ কিষত হষি।

অররষযাগ কিাি রক্ষত্ ্হায়তা  
পাওয়াি জনথ্য র�ান করুন: 

েরকানর স্াস্থ্য বথ্যবস্ার কনমিনার: 

646.325.5317  
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ররুফর ফিফিৎসবা অবস্বার ফিফিৎসবার রিথ্য িফথহীি অফিববাসীরবা “জরুরি MEDICAID” পাষিন।*
*ফিন্তু সবাধবারণর Medicaid.এর মবাধথ্যরম সমূ্ণ ্িিবাররর অথববা িলফর ফবমবা িিবাররররর রিথ্য যেবাগথ্য হি িবা।

আনম কীিাসব জরুনর  
MEDICAID পাব?
জরুরি MEDICAID রপষত,  
আপনাষক অিশথ্যই যা কিষত হষি:

✓  আরয়র আবশথ্যিরবা পূরণ িরুি

✓  এিরি NYS ববাফসদেবা হি 

জরুনর  
MEDICAID 

আপরন আষিদন কিষল আপনাি অররিা্ন রস্রতি ক্রত হষি না

— হাঁপারনি আক্মর

— কথ্যান্াি

— রট্াক

— রকামা

— মািায় আঘাত

— হৃদষিাগ

— তীব্র ্িংক্মর

— হােস , রলরাি িা রিনাল র�ইরলওি

—  প্র্ি যা মা ও অজাত রশশুি  
প্ররত ঝঁুরক ্রৃটি কষি

ররুফর MEDICAID আইি  
অিসুবারর েবা িিবার কিষতপাষি:

ররুফর MEDICAID আইি অিসুবারর েবা  
িিবার িররর িবা পাষি তাি উদাহির:

প্ররতস্াপন ্িংক্ান্ত পরিষেিা
(যেমি অগে)

যপ্রসফক্পশরি য্ওয়বা ওষুধ ফিফব্রশরষ  
রনরদস টি ওেধু 

(যেমি ররুফর িক্ষ)

আইন অনুোসর েমস্ত গুরুতর আঘাত বা অসুস্তা জরুনর নচনকৎো অবস্া নয়! 

ENEFIT
NEW YORK STATE

EMEGENCY MEDICAID

ENEFIT
NEW YORK STATE

EMEGENCY MEDICAID X
ENEFIT
NEW YORK STATE

EMEGENCY MEDICAID
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3 
মা্

েম্প্র্ায় েহায়তা

ER

জরুনর MEDICAID 

যখন আপনাি প্রষয়াজন তখন জরুরি রচরকৎ্া পাওয়া ও রস্রতশীল িাকাি অরধকাি  
আপনাি আষছ! আপনাি খিচ িহষনি ক্মতা আষছ রকনা তা রনরিসষশষে!

যত দ্রুত ্ম্ভি নাম নরিরুক্ করুন কাির:

•  ররুফর ফিফিৎসবার খরি িিবার রিথ্য আপিবার িবারি 
যিবল 3 মবাস থবারি

•  ররুফর Medicaid যিবলমবাত্র ররুফর অবস্বার রিথ্য 
প্রথম ফিফিৎসবার যক্ষরত্র প্র্বাি িররর হরব, েফ্ িবা 
এটি ররুফর হয়। গি্বরী মফহলবার্র রিথ্য, ররুফর 
Medicaid প্রসরবর খরি প্র্বাি িররব।

আমার নক জানা উনচত?

প্রফর বির আফথ্ি যেবাগথ্যরবা প্রমবাণ িররর 
আরব্িিবারীরি ররুফর Medicaid আরব্ি 
পত্র অবশথ্যই পূরণ িররর হরব 

65 িা তাি রিরশ িয়্ী,  
িা প্ররতিন্ীষদি রিথ্য  
ফিন্ন আরব্ি পত্র আরি

আঘাত অ্সু্তাি 
জনথ্য জরুরি কক্ িা 

রলিরনষক যান!

আপনাি অ্সু্তা িা আঘাত জরুরি 
রচরকৎ্া অিস্া রকনা তা একজন 
ডাক্ািষক অিশথ্যই রনধসাির কিষত হষি। 

এিরি বথ্যফতির "ররুফর ফিফিৎসবা অবস্বা" 
হরর পবারর েখি এিবাফধি মবারবাত্মি উপসগ ্
য্খবা য্য়, যেমি খুব েন্ত্রণবা অথববা 
আপিবার স্বাস্থ্য, অগে ববা শরীররর অংশ 
গুরুররিবারব অফবলরম্ব ফিফিৎসবা িবািবা 
ক্ষফরগ্রস্ হয়।

আপনার জরুনর MEDICAID আসব্সনর  
েহায়তার জন্য কযাগাসযাগ করুন:

•  হবাসপবারবারলর িমমী ববা সমবাররসববা েবারবা Medicaid আরব্ি প্রফক্য়বা িরর। 

•  যরদ আপরন রিমাহীন হন রবাহরল এিরি সবাট্িিবাইড অথ্যবাফপ্রিশি িবাউরন্সলর  
ববা যিফিরগটর যে আপিবারি ফবমবার রিথ্য এবং রবারপর ররুফর Medicaid  
এর রিথ্য আপিবারি আরগ যথরি ফপ্র-সবাট্িিবাই িরর রবার সরগে য্খবা িরুি।

িবািবািবাফি িফমউফিটি ফিফত্ি যিফিরগটর খুরঁরর 311 র�ান করুন অিিা 
GetCoveredNYC (orSeguroNYC) রলষখ 877877 িম্বরর পবাঠবাি।

প্ররত 
িছি!

হা্পাতাল

হা্পাতাল
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"স্াইনিং
ককেে"

হােপাতাে নবে কপসমস্টর জন্য 
সুরক্ষা ও নবকল্প

সমস্ ফিউইয়ি্ববাসীর ররুফর ও অ-ররুফর ফিফিৎসবা পবাওয়বার অফধিবার আরি। 

আপরন একটি রিল পাষিন রকন্তু এো হা্পাতাষলি দাতিথ্য পরিচযসা নীরত অনু্ াষি কমাষনা হষত পাষি 

স্বাস্থ্য ফবমবাহীি ববা ফবমবাধবারী বথ্যফতির্র রিথ্য রবার্র অফিববাসি ফস্ফর (এিবািবাও ্বারবথ্য 
পফরিে্বা িীফর ফহরসরব পফরফির ফিল) ফিফব্রশরষ রনউইয়কস  রটেষেি ্মস্ত হা্পাতালষক  
আরিসক ্হায়তা উপলরথ্য কিষি। 

্মস্ত হা্পাতালগুরলষক আফথ্ি সহবায়রবার রিথ্য যেবাগথ্য বথ্যফতি ও পফরববারর্ররি িম  
খররির প্রস্বাব ফ্রর হরব। এরি “স্াইরডিং র� রস্ল” বলবা হয়।

অ-জরুরি পরিচযসা, যে সিল ফিউইয়ি্ববাসীর্র যিবারিবা িফথ যিই রবারবা  
Health + Hospitals-এর (সরিবাফর হবাসপবারবাল বথ্যবস্বার) HHC ফবিল্প  
বথ্যবহবার িররর পবাররি েবা আপিবার আয় ফিফত্ি সবাশ্রয়ী যপরমরটের মবাধথ্যরম  
উপলিথ্য। অিগু্রহ িরর এটবা ফবমবা িয়। 

•  NYC Health + Hospitals এর ববাইরর িমসূ্ফি বথ্যবহবার িরবা েবারব িবা।

যন্ হােপাতাে আপনাসক কপসমস্টর জন্য চাপ ক্য় তার জন্য আসরা সুরক্ষা
•  যরদ আপরন Medicaid এি জনথ্য রযাগথ্য িাষকন, েখি পফররষববা প্র্বাি িরবা হরয়রি 
রবাহরল আপিবার যিবারিবা বরিয়বা থবািরব িবা।

•  হবাসপবারবাল যিবারিবা িবারলিশি এররফন্স ফিেুতি িররল রবারি হবাসপবারবারলর ্বারবথ্য  
পফরিে্বা িীফর যমরি িলরর হরব এবং িীিবারব আফথ্ি সহবায়রবার রিথ্য আরব্ি  
িররর হয় রবা রবািবারর হরব।

•  কাষলকশন এষজরন্ি কাষছ যাওয়াি অন্তত 30 রদন আষগ জানাষত হষি।
েফ্ আপফি এিটি ফিঠি পবাি ও আফথ্ি সহবায়রবা িবাি রবাহরল হবাসপবারবাল  
ববা িবারলিশি এররফন্সরি যিবাি িররর িয় পবারবি িবা।

•  হা্পাতাল িা কাষলকশন এষজরন্ রপষমন্ট ্িংগ্রহ কিাি জনথ্য আপনাি প্রািরমক  
আববাসি ফবক্য় িরবার রিথ্য যরবার িররর পবারর িবা ববা ্খল িররর পবারর িবা

পররর পবারবায় য্খুি
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রনেওয়াকস  মধথ্যস্

রনেওয়াষকস ি 
িাইষি

েফ্ আপফি এিরি স্ল্প উপবার্িিবারী ও ফবমবাহীি হি ও অন্তফব্িবারগর পফরিে্বা পবারছেি রবাহরল হবাসপবারবাল 
আপিবারি Medicaid এ আরব্ি িরবার রিথ্য বলরব। েফ্ হবাসপবারবাল আপিবারি ফরজ্বাসবা িবা িরর অথববা 
Medicaid এর রিথ্য আপিবারি আরব্ি িররর সহবায়রবা িবা িরর রবাহরল আপিবারি ফবল িবা ফ্রর হরর পবারর।

সরিবাফর স্বাস্থ্য ফবমবার আরব্ি িরবার রিথ্য যে হবাসবাপবারবারল স্বাস্থ্যরসববা পফররষববা পবাওয়বার পফরিল্পিবা িরররিি 
যসখবারি প্ররয়বারিীয় আরব্ি পত্র সমূ্ণ ্িররর হরব। 

িফর্ িরবার সময় হবাসপবারবাল িরতৃ্ পক্ষ আপিবারি অবশথ্যই স্বাইফডং ফি যকেল রবািবারর হরব, এিবািবাও আপিবারি 
ফবল য্ওয়বা হরল ফবরল রবা অবশথ্যই যলখবা থবািরর হরব।   

 আপফি হবাসপবারবারলর স্বাইফডং ফি যকেল িীফরর রিথ্য ও ্বারবথ্য পফরিে্বার িীফর ও িরমর্ এিটি িফপ িবাইরর 
পবাররি। প্রফরটি হবাসপবারবারলর ্বারবথ্য পফরিে্বা িীফর ফিন্ন। 

 স্বাইফডং ফি যকেল িীফরর ফবজ্ফপ্ত অবশথ্যই হবাসপবারবারল যপবাটে িররর হরব।  

 ররুফর রুরম হবাসপবারবাল আপিবার পফররষববার খরি প্র্বাি িরবার ক্ষমরবা আরি ফিিবা রবা ফরজ্বাসবা িরবার রিথ্য 
আপিবার স্কীফিং ফবলম্ব িররর পবাররব িবা।

 যবসরিবাফর ডবাতিবাররর অফিসগুফলর স্বাইফডং ফি যকেল িীফর যিই।

আপনার কী জানা উনচত ও কী খবুঁজসেন?

" আপনার যা জানা ্রকার
•     েফ্ আপফি ফবমবাহীি হি রবাহরল আপফি 
আিষু্বাফিি ফবববা্ সমবাধবারির প্রফক্য়বার মবাধথ্যরম 
যিটওয়বারি্র ববাইররর "সবারপ্রবাইর" ফবরলর 
ফবররবাফধরবা িররর হরর পবারর। 

•  আইিটি যিবল 2015 এর মরধথ্য 31 যশ মবারি্র 
পররর পফররষববার ফবরল প্ররেবারথ্য হরব।

যরদ আপনাি হয় রয আপরন একটি ্ািপ্রাইজ রিল 
রপষত পাষিন তাহষল আপরন ্ম্প্রদায় স্াস্থ্য আইনজীিীি 

হেলাইষন র�ান কষি ্হায়তা রপষত পাষিন: 

888.614.5400

হােপাতাে নবে কপসমস্টর জন্য 
সুরক্ষা ও নবকল্প

আরগর পবারবার পর

োরপ্রাইজ আইন"
হল এিটি যটেট আইি েবা আপিবারি 
যিটওয়বাি্ পফররষববার ববাইররর ফিিু ররুফর 
পফররষববা ফিফিৎসবা সহ ফবল ও ফিফিৎসবা 
যথরি সুরক্ষবা প্র্বাি িরর। 

আপিবারি িবা রবাফিরয় সম্মফর  
িবা ফিরয় প্র্বািিবারী আপিবারি 
যিটওয়বারি্র ববাইররর প্র্বািিবারীর 
িবারি যরিবার িরররি অথববা 
প্র্বািিবারী যিটওয়বারি্র  
ববাইররর ফিরলি।


