
একজন র�োগী হিসেসে হনউইয়ক্ক  হেটি হিপোর্ক সেন্ট অব্ 
রিলথ অ্োন্ড িোইহজন প্রহিটি রকস্রে আপনো� এইেে 
অহিকো� আসে:

1. এই অহিকো�পসরে� প্রহিহলহপ পোওয়ো।
2. আপনো� রষেসরে হনম্নহলহিসি� েসি্ রেরোই প্রসেোজ্ 

রিোক নো রকন স্োস্্ েেে্ো� জন্ হিহকৎেো পোওয়ো 
 • েয়ে  • ের্ক
 • জোহি  • বেেোহিক অেস্ো
 • িে্ক  • হলঙ্গ
 • জোিীয়িো  • রেৌন অহিেিু
3. হলিহনসক হক হক পহ�সেেো উপলি্ িো েম্পসক্ক  

জোনো।
4. আপনো� রিলথ রকয়ো� প্র্োকটিশনো� েো িো� 

েিসেোগী� রথসক আপনো� স্োস্্ েেে্ো� 
(র�োগহনর্কয়, হিহকৎেো এেং আস�োগ্ েম্োেনো) 
েম্পসক্ক  েম্পপূর্ক িথ্ পোওয়ো। এই িথ্টি আপনোসক 
এেন িোসে প্রদোন ক�ো উহিি েোসি আপহন রেরো 
উপেুক্তিোসে েঝুসি পোস�ন।

5. হনউইয়ক্ক  রটের জনস্োস্্ আইন ও অন্োন্ প্রসেোজ্ 
আইসন� 18 নং িো�ো অনেুোস� আপনো� রেহিক্োল 
র�কসি্ক  অ্োসসেে থোকো।

6. রে রকোসনো নন-এেো�সজহসি পদ্ধহি েো হিহকৎেো� 
আসগ আপনো� অেগি েম্মহি রপসি প্রসয়োজনীয় 
িথ্ আপনোসক জোনোসনো। আপনোসক রে িথ্ রদওয়ো 
িসে িো� েসি্ এগুসলো অন্তিু্ক ক্ত থোকো উহিি: 

 • হক ক�ো িসে;
 • রকোন রকোন ঝঁুহক থোকসি পোস�; এেং 
 • অন্ হিহকৎেো� হেকল্প আসে নোহক 
7. পহ�সেেো� িোসজ্ক � হেেসয়� িথ্ জোনো, েো� েসি্ 

হনম্নহলহিি অন্তিু্ক ক্ত �সয়সে: 
 •  আপহন িৃিীয় পষে রথসক অথ্ক পহ�সশোি পোওয়ো� 

জন্ রেোগ্ হকনো; এেং
 •  হেনোেপূসল্� েো কে ি�সি� পহ�িে্কো উপলি্ 

আসে হকনো।

 8. অনসু�োি ক�সল আপনো� অ্োকোউসন্ট� হেেহৃি/
হেসল� প্রহিহলহপ।

 9. আইন দ্ো�ো অনসুেোহদি েীেো পে্কন্ত হিহকৎেো 
প্রি্োি্োন ক�ো এেং আপনোসক অেিি ক�ো রে 
আপনো� স্োসস্্� উপ� এ� হক প্রিোে পড়সি পোস�। 

 10. রে রকোসনো গসেেরোয় অংশ হনসি অস্ীকো� ক�ো। 
েহদ আপহন রকোসনো গসেেরোয় অংশ হনসি অস্ীকো� 
কস�ন িোিসল, হলিহনসক আপহন েো হিহকৎেো পোন 
িো� উপ� এ� রকোসনো প্রিোে পড়সে নো। 

 11. হলিহনসক� রগোপনীয়িো। আপনো� পহ�িে্কো েংক্োন্ত 
েেস্ত িথ্ ও র�কসি্ক � রগোপনীয়িো।

 12. আইন অনেুোস� েো িৃিীয় পসষে� রপসেন্ট িুহক্ত 
(রেেন হেেো রকোম্পোহন/Medicaid) ে্হিি 
আপনো� রেহিক্োল র�কসি্ক � হেেয়েস্তু রে রকোসনো 
রিলথ রকয়ো� প্র্োকটিশনো�  েো রকস্রে িো প্রকোশ 
ক�ো� রষেসরে অনসুেোদন রদওয়ো েো প্রি্োি্োন ক�ো। 

 13. িপূেপোন েকু্ত পহ�সেসশ পহ�িে্কো পোওয়ো।
 14. প্রদোন ক�ো পহ�িে্কো েো পহ�সেেো েম্পসক্ক  অহিসেোগ 

ক�ো এেং হলিহনক দ্ো�ো আপনো� অহিসেোসগ� রেন 
িদন্ত ক�ো িয়। আপহন েহদ একটি হলহিি উত্ত� 
পোওয়ো� অনসু�োি কস�ন িোিসল আপনোসক েো 
আপনো� দ্ো�ো েসনোনীি রকোন ে্হক্ত রক 30 হদসন� 
েসি্ হলহিি িোসে িদন্ত রথসক পোওয়ো ফলোফল 
জোনোসনো� জন্ হনউইয়ক্ক  হেটি হিপোর্ক সেন্ট অব্ 
রিলথ অ্োন্ড িোইহজন দোহয়ত্বপ্রোপ্ত �সয়সে। আপহন 
হনউইয়ক্ক  হেটি হিপোর্ক সেন্ট অব্ রিলথ অ্োন্ড 
িোইহজন উত্ত� রথসক েহদ েন্তুষ্ট নো িন িোিসল 
আপহন এিোসন অহিসেোগ দোসয়� ক�সি পোস�ন: 

New York State Department of Health 
Centralized Hospital Intake Program 

433 River Street, Suite 303 
Troy, New York 12180-2299 
ট�োল ফ্রি নম্বর 1-800-804-5447

হনউইয়ক্ক  হেটি হিপোর্ক সেন্ট অব্ রিলথ অ্োন্ড িোইহজন

র�োগী� অহিকো�

Bengali


