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চয়ন করযা
NY State of Health মার ক্ে টরলেস-এর মাধ্যরম 
লে্যান ননরকোচন ্রার সাহায্য্ারী পরামরকে



CHILD HEALTH PLUS সমস্ত নরশুরের আয় রা অনিরাসন নথিনি 
নননরকেরররে নরনামরূ্্য রা ্ম খররচ স্াথি্য সসরা প্রোন ্রর। যনে 
আপনন সযাগ্য হন, িাহর্ আপনার্ আপনার সন্ারনর জন্য স্াথি্য 
লে্যান চয়ন ্ররি হরর। আপনার পনরচযকোর্ গুরুত্ব নেরি স্াথি্য 
লে্যাারন থা্া ডাক্ার (সনটওয়া ক্ে ), নলিনন্, হাসপািা্ এরং ফারমকেন্ী 
এ্সরগে ্াজ ্রর। আপনার্ স্াথি্য লে্যান সথর্ এ্জন ডাক্ারর্ 
চয়ন ্ররি হরর নযনন হররন আপনার সন্ারনর প্রাইমানর স্য়ার 
সপ্রািাইডার (PCP)। পনরচযকোর জন্য আপনার সন্ানর্ িার PCP রা 
লে্যারনর অন্যান্য ডাক্াররর ্ারে ননরয় সযরি হরর।

আপনযার পররবযাররর উপযার্জ রনর উপর রিরতি করর Child Health Plus 
প্ল্যানসমরূের রনল্ মযারসক ররিরময়যাম রমযা রিরে েরে পযারর অথবযা রবনযামরূ্ল্র 
েরে পযারর। প্ল্যারন একই স্যাস্ল্ পররচর্জযা পরররেবযা কিযার করযা েরব। রকন্তু 
সবগুর্যা একই রকম নয়: 

• সসখযারন রিন্ন ডযাক্যার এবং েযাসপযােযা্ সনটওয়যাক্জ  থযাকরে পযারর

• সসখযারন রিন্ন সরিসররিপশনকৃে ওেুরের কিযার সিওয়যা েরে পযারর

• সসগুর্যার গুণমযান এবং সরযাগী সন্তুরটি সরটং রিন্ন েরে পযারর

লে্যান রাোই ্রা
আপনযার সন্যারনর রনল্ সসরযা প্ল্যান খুরঁরে সযােযাররল্র রনল্ এগুর্যা করুন:

• আপনযার সন্যানরক রনয়রমেিযারব সর ডযাক্যাররর কযারে সিখযান রেরন Child 
Health Plus প্ল্যারনর সকযানগুর্যা রিিযান েযা েযারক ররজ্যাসযা করুন।

• আপনযার কযােযাকযারে প্ল্যারনর সনটওয়যারক্জ র ডযাক্যার, েযাসপযােযা্ এবং রলিরনক 
আরে রকনযা েযা সিখুন।

• স্যাস্ল্ প্ল্যান আপনযার সন্যারনর ওেুেগুর্যার কিযার সিয় রকনযা েযা সচক করুন।

• আপরন সর ফযারম্জসী সথরক ওেুে সনন স্যাস্ল্ প্ল্যানট সসখযারন সরিসররিপশন 
কররে সিরব রকনযা রবরবচনযা করুন।

• বযারে্জক কযার্জকযাররেযার উপরিযাক্যা রনরি্জ রশকযা পর্জযার্যাচনযা করুন, সরখযারন 
প্ল্যানগুর্যারক পরররেবযা, কযার্জকযাররেযা এবং উপরিযাক্যা সন্তুরটির রেসযারব সরট 
সিওয়যা আরে। রনরি্জ রশকযা বল্বেযার করররে এখযারন রযান: 

 http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/ 
consumer_guides/nyc/medicaid/

• আপনযারক ররি স্যাস্ল্ প্ল্যারনর সমূ্ণ্জ খরচ রিরে েয় েযাের্ আপনযার 
পেরদের প্ল্যারনর মযারসক ররিরময়যারমর েু্নযা করুন এবং আপরন কেটযা 
বেন কররে পযাররবন েযা রচন্যা করুন।

নপ্রনময়াম প্রোন ্রা
উচ্চ উপযার্জ ন ররয়রে এমন রকেু পররবযাররক অবশল্ই Child Health Plus-এর 
মযারসক ররিরময়যাম রিরে েরব। রিথম মযারসর ররিরময়যাম রিিযান নযা করযা পর্জন্ 
কিযাররর শুরু েরব নযা। আপরন রব্ পযাওয়যার আরগ ররিরময়যাম ঠিকযানযারে 
পযাঠিরয় রিরে পযাররন।

Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441

New York City Child Health Plus লে্যান

আরও িরথ্যর জন্য, অনগু্রহ ্রর www.nyc.gov/hilink-এ  
NYC Health Insurance Link সেখুন
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