
Child Health Plus (CHP) হল একটি স্বাস্থ্য বিমবা প্বাগ্বাম যবা বিশুদের 
স্বাস্থ্য পবরচয্বা ও েবাঁদের পবরচয্বা কভবার কদর। পবরিবারিদ্্র পবরমবাপ 
এিং পরবাজ্বাদরর ওপর বভবতি কদর এই কভবাদরজ বিনবা খরচবায় িবা কম 
খরচবায় হদে পবাদর।

অদনক পষেদরে, বিশুরবা অবভিবাসন বস্বে বনবি্দিদে কভবাদরজ পপদে 
পবাদর। 

আদরবা েদ্থ্যর জনথ্য এিং বনকটিেতী িথ্যবতি্ে কবাউদসেলর পখবাঁজবার জনথ্য, nyc.gov/health  
পেখুন এিং insurance (িীমবা খঁুজনু) িবা CoveredNYC বলদখ 877877 নম্বদর পবাঠবান।
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Child Health Plus (CHP) 
বিশুদের জনথ্য কম খরদচর িবা বিনবা 
খরদচর স্বাস্থ্য বিমবা

বনউইয়ক্ বসটি স্বাস্থ্য েপ্তর (New York City Health Department)  
্েথ্যবাবয়ে একজন অথ্যবাবলিদকিন কবাউদসেলবার খঁুজনু 

সরাসরর আসতে পাতরন রিন্তু অ্াপতেন্টতেন্ট িররতে আসা বাঞ্ছনীে। দ�াভাষী পররতষবা উপলব্ধ।  
দসােবার দেতি শুক্রবার পর্যন্ত সিাল 8:30টা দেতি রবতিল 4:30টা পর্যন্ত দ�ালা।

*Chelsea দিবল েঙ্গল এবং বহৃস্পরেবার সিাল 10টা দেতি রবিাল 5টা পর্যন্ত দ�ালা রাত�।

Bushwick 
335 Central Ave., 

এক েলবা
Brooklyn, NY 11221 

718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718 

Fort Greene  
295 Flatbush Ave Ext., 

পঞ্চম েলবা
Brooklyn, NY 11201 

718-249-1435
718-249-1437
718-249-1436

 
135 Canal St.,  
ববিেীয় েল

Staten Island, 
NY 10301 

917-217-3324 
(অ্াপতেন্টতেন্ট রনতে হতব)

Morrisania 
1309 Fulton Ave.,  

েৃেীয় েলবা
Bronx, NY 10456 

347-854-1984

Homecrest 
1601 Avenue S,  

এক েলবা
Brooklyn, NY 11229 

718-336-2553 
এক্স.129, এক্স.150,  
এক্স.144, এক্স.153

Crown Heights   
1218 Prospect Pl.,  

এক েলবা
Brooklyn, NY 11213 

718-953-8234 
718-953-8233 

Bronx Staten IslandBrooklyn

Washington Heights  
600 W. 168th St.,  
ববিেীয় েলবা

New York, NY 10032 
212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

Riverside  
160 W. 100th St., 

এক েলবা
New York, NY 10025 

646-364-0711 

Chelsea*
303 Ninth Ave.,

এক েলবা
New York, NY 10001

212-771-0153

Corona  
34-33 Junction Blvd.,  

এক েলবা
Jackson Heights, NY 11372 

718- 396-5122
718-396-5123
718-396-5125 

Jamaica  
90-37 Parsons Blvd., 

চেু্্ েলবা
Jamaica, NY 11432 

718-553-3846
718-553-3845

Manhattan Queens

http://nyc.gov/health


Child Health Plus (CHP)  
িম্পরক্ক  প্রোয়িই নজজ্োনিত প্রশ্োবলী  

CHP-� জনযে খক আরবেন ক�রত পোর�? 
CHP-র জনথ্য পযবা্থ্য হদে, বিশুটিদক অিিথ্যই হদে হদি: 
 • 19 িছদরর কম িয়স
 • বনউ ইয়ক্ পটেদটর িবাবসন্বা

বিশুটি হদে পবারদি নবা
 • বিশুদের পমবিদকদির (Children’s Medicaid) জনথ্য পযবা্থ্য
 • ইবেমদ্থ্যই স্বাস্থ্য বিমবার কভবাদরজ আদছ

CHP-� মর্যে খকোন িরু�োগ-িনুব্োগুনল অন্তর্্ক তি?

আরবেরন� জনযে নক প্ররয়োজন? 
আদিেদনর জনথ্য, আপনবার অিিথ্যই বনম্নবলবখে বজবনস েবাকদে হদি: 
 • সরকবাবর পবরচয়পরে
 • হবাসপবােবাল িবা বলিবনদকর পরকি্
 • বিেথ্যবালদয়র েেথ্য
 • পবাসদপবাট্

আনম নকরোরব আরবেন ক�রত পোন�? 
বনউ ইয়ক্ বসটির স্বাস্থ্য েপ্তদরর িংসবাবয়ে অথ্যবাবলিদকিবান কবাউদসেলবার (CAC) Child Health Plus 
এর জনথ্য সবাইন আপ করদে আপনবাদক সবাহবাযথ্য করদে পবাদর। আদরবা েদেথ্যর জনথ্য অেিবা সরবাসবর 
কেবা িলবার জনথ্য কবাউদসেলর খুজঁদে nyc.gov/health এ যবান এিং insurance (বিমবা) খুজঁনু অেিবা 
CoveredNYC বলদখ 877877 এ পবাঠবান। 

এছবাড়বাও আপবন 855-355-5777 নম্বদর প�বান কদর িবা বনউ ইয়ক্ পটেদটর পহলে মবাদক্টদলিদসর 
মবা্থ্যদম nystateofhealth.ny.gov এ ব্দয় Child Health Plus এর জনথ্য আদিেন করদে পবাদরন।

 • বনয়বমে পচকআপ
 • েবাঁদের পবরচয্বা
 • টিকবাকরণ
 • আপৎকবালীন পবরচয্বা
 • হবাসপবােবাদল পবরচয্বা
 • ওেু্

 • এক্স-পর এিং লথ্যবাদির পরীষেবা
 • েবৃটিিবতির পবরচয্বা
 • বপিচ এিং বহয়বাবরং পবরদেিবা
 • পমবিদকল সরঞ্বাম
 • বিদিে পবরচয্বা 


