Child Health Plus (CHP)

শিশুদের জন্য কম খরচের বা বিনা
খরচের স্বাস্থ্য বিমা
Child Health Plus (CHP) হল একটি স্বাস্থ্য বিমা প্রোগ্রাম যা শিশুদের
স্বাস্থ্য পরিচর্ যা ও দাঁতের পরিচর্ যা কভার করে। পরিবারবর্গে র পরিমাপ
এবং র�োজগারের ওপর ভিত্তি করে এই কভারেজ বিনা খরচায় বা কম
খরচায় হতে পারে।
অনেক ক্ষেত্রে, শিশুরা অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে কভারেজ পেতে
পারে।
নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য দপ্তর (New York City Health Department)
প্রত্যায়িত একজন অ্যাপ্লিকেশন কাউন্সেলার খুঁজন
ু
সরাসরি আসতে পারেন কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। দ�োভাষী পরিষেবা উপলব্ধ।
স�োমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল 8:30টা থেকে বিকেল 4:30টা পর্যন্ত খ�োলা।
*Chelsea কেবল মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত খ�োলা রাখে।

Brooklyn

Bronx

Crown Heights

Bushwick

Fort Greene

1218 Prospect Pl.,
এক তলা
Brooklyn, NY 11213
718-953-8234
718-953-8233

335 Central Ave.,
এক তলা
Brooklyn, NY 11221
718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718

295 Flatbush Ave Ext.,
পঞ্চম তলা
Brooklyn, NY 11201
718-249-1435
718-249-1437
718-249-1436

Homecrest
1601 Avenue S,
এক তলা
Brooklyn, NY 11229
718-336-2553
এক্স.129, এক্স.150,
এক্স.144, এক্স.153

Staten Island

Morrisania
1309 Fulton Ave.,
তৃ তীয় তলা
Bronx, NY 10456
347-854-1984

Manhattan

135 Canal St.,
দ্বিতীয় তল
Staten Island,
NY 10301
917-217-3324
(অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে)

Queens

Washington Heights

Riverside

600 W. 168th St.,
দ্বিতীয় তলা
New York, NY 10032
212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

Chelsea*

Corona

Jamaica

160 W. 100th St.,
এক তলা
New York, NY 10025
646-364-0711

303 Ninth Ave.,
এক তলা
New York, NY 10001
212-771-0153

34-33 Junction Blvd.,
এক তলা
Jackson Heights, NY 11372
718- 396-5122
718-396-5123
718-396-5125

90-37 Parsons Blvd.,
চতু র্থ তলা
Jamaica, NY 11432
718-553-3846
718-553-3845

আর�ো তথ্যের জন্য এবং নিকটবর্তী ব্যক্তিগত কাউন্সেলর খ�োঁজার জন্য, nyc.gov/health
দেখুন এবং insurance (বীমা খুঁজন
ু ) বা CoveredNYC লিখে 877877 নম্বরে পাঠান।
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Child Health Plus (CHP)
সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
CHP-র জন্য কে আবেদন করতে পারে?

CHP-র জন্য য�োগ্য হতে, শিশুটিকে অবশ্যই হতে হবে:
• 19 বছরের কম বয়স
• নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দা
শিশুটি হতে পারবে না
• শিশুদের মেডিকেডের (Children’s Medicaid) জন্য য�োগ্য
• ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিমার কভারেজ আছে

্ ?
CHP-র মধ্যে ক�োন সুয�োগ-সুবিধাগুলি অন্তরভূক্ত
•
•
•
•
•
•

নিয়মিত চেকআপ
দাঁতের পরিচর্যা
টিকাকরণ
আপৎকালীন পরিচর্যা
হাসপাতালে পরিচর্যা
ওষুধ

•
•
•
•
•

এক্স-রে এবং ল্যাবের পরীক্ষা
দৃষ্টিশক্তির পরিচর্যা
স্পিচ এবং হিয়ারিং পরিষেবা
মেডিকেল সরঞ্জাম
বিশেষ পরিচর্যা

আবেদনের জন্য কি প্রয়�োজন?

আবেদনের জন্য, আপনার অবশ্যই নিম্নলিখিত জিনিস থাকতে হবে:
• সরকারি পরিচয়পত্র
• হাসপাতাল বা ক্লিনিকের রেকর্ড
• বিদ্যালয়ের তথ্য
• পাসপ�োর্ট

আমি কিভাবে আবেদন করতে পারি?

নিউ ইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য দপ্তরের শংসায়িত অ্যাপ্লিকেশান কাউন্সেলার (CAC) Child Health Plus
এর জন্য সাইন আপ করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আর�ো তথ্যের জন্য অথবা সরাসরি
কথা বলার জন্য কাউন্সেলর খুজ
ঁ তে nyc.gov/health এ যান এবং insurance (বিমা) খুজ
ঁ ন
ু অথবা
CoveredNYC লিখে 877877 এ পাঠান।
এছাড়াও আপনি 855-355-5777 নম্বরে ফ�োন করে বা নিউ ইয়র্ক স্টেটের হেলথ মার্কে টপ্লেসের
মাধ্যমে nystateofhealth.ny.gov এ গিয়ে Child Health Plus এর জন্য আবেদন করতে পারেন।

