
অভিবাসনের ভথিভি ভেভববিনেনে ভেউ ইয়র্বি  ভসটিনি স্াথিথ্য অভিবাসনের ভথিভি ভেভববিনেনে ভেউ ইয়র্বি  ভসটিনি স্াথিথ্য 
সসবার পভরনেবাগুভি পাওয়াসসবার পভরনেবাগুভি পাওয়া  

অভিবাসী ভিউ ইয়র্্ক বাসীদের জি্য 
প্ায়শই ভজজ্াভসত প্শ্ন 

তাদের অভিবাসদির ভথিভত অথবা অথ্ক প্োদির ক্ষমতা ভিভব্কদশদে প্দত্যর্ 
ভিউ ইয়র্্ক বাসীর মািসম্পন্ন স্াথি্য সসবার অভির্ার আদে। ভিদজর এবং 
আপিার পভরবাদরর যত্ন ভিি এবং আপিার প্দয়াজিীয় স্াথি্য সসবার 
পভরদেবাগুভি গ্রহণ র্রুি। তাদের অভিবাসদির ভথিভত ভিভব্কদশদে সর্ি  
ভিউ ইয়র্্ক বাসীদের জি্য স্াথি্য সসবা ও সমাজদসবা  
সহ অদির্ শহদরর পভরদেবাগুভি উপিব্ধ। 

স্াথিথ্য সসবার পভরনেবাগুভিস্াথিথ্য সসবার পভরনেবাগুভি

আভি ভেউ ইয়র্বি  ভসটিনি (NYC) র্ি খরনের স্াথিথ্য সসবার পভরনেবাগুভি সর্াথায় সপনি পাভর?
আপভি nychealthandhospitals.org-এ ভিদয় অথবা 844-692-4692 বা 311 িম্বদর র্ি র্রার মাি্যদম আপিার  
র্াোর্াভে এর্টি NYC Health + Hospitals (H+H) অবথিাদি র্ম খরদে স্াথি্য সসবার পভরদেবাগুভি সপদত পাদরি,  
অথবা আপভি আপিার থিািীয় র্ম্য্যভিটি স্াথি্য সর্ন্দ্র findahealthcenter.hrsa.gov-এ ভিদয় খ্যদঁজ সপদত পাদরি।

  স্াথিথ্য ভবিা  স্াথিথ্য ভবিা

  আভি সর্াে স্াথিথ্য ভবিার পভরর্ল্পোগুভির জেথ্য সাইে আপ র্রনি পাভর? 
  অভিবাসী ভিউ ইয়র্্ক বাসীদের অদির্ স্াথি্য ভবমার ভবর্ল্প আদে। ভিউ ইয়র্্ক  সটেদে বসবাসর্ারী 18 বের বা তার র্ম 

বয়সী ভশশুরা এবং িি্ক বতী ব্যভতিরা তাদের অভিবাসদির ভথিভত ভিভব্কদশদে স্াথি্য ভবমা সপদত পাদরি। NYC স্াথি্য ও 
মািভসর্ স্াথি্যভবভি েপ্তদরর সাটি্ক ফাদয়ড অ্যাভলিদর্শি র্াউদসেিররা রদয়দেি যারা আপিাদর্ এই ভিি্কারণ র্রদত সাহায্য 
র্দরি সয আপভি স্াথি্য ভবমার জি্য সযাি্য ভর্িা এবং ভর্িাদব এর জি্য সাইি আপ র্রদত পাদরি। আদরা তদথ্যর  
জি্য 311 িম্বদর র্ি র্রুি অথবা nyc.gov/health/healthcoverage-এ যাি। 

  আপভি যভে এর্টি NYC H+H অবথিাদি যাি, তাহদি আপিাদর্ স্াথি্য ভবমা সপদত সাহায্য র্রার জি্য এর্জি আভথ্কর্ 
পরামশ্কোতার জি্য অি্যদরাি র্রুি। ভিভখত অি্যবাে এবং ব্যভতিিতিাদব বা সেভিদফাদি ব্যাখ্যা সহ আপিার পেদদের 
িাোয় পভরদেবা পাওয়ার অভির্ার আপিার আদে। 

  আপিার অভিবাসদির ভথিভত বা আদবেিদর্ প্িাভবত িা র্দর এর্টি আবাভসর্ েীর্্কদময়ােী পভরেয্কার স্যভবিার বাইদর 
সরর্ার দ্ারা অথ্ক প্োদির মাি্যদম স্াথি্য সসবা ব্যবহার র্রার অভির্ারও আপিার রদয়দে। আপিার যভে অভিবাসি 
সংক্ান্ত আইভি প্শ্ন থাদর্ তাহদি NYC-এর অভিবাসদির আইভি পভরদেবাগুভির হেিাইদি 800-354-0365 িম্বদর র্ি 
র্রুি, সসামবার সথদর্ শুক্বার, সর্াি 9-ো সথদর্ সন্্যা 6-ো পয্কন্ত, সময়মত এবং ভবশ্বস্ত তথ্য এবং শহর দ্ারা 
অথ্কায়ি র্রা, ভবিামদূি্য এবং ভিরাপে অভিবাসদির আইভি সহায়তার সংদযািগুভি সপদত। হেিাইিটি ভবিামূদি্য এবং 
সবিামী, এবং 200-টিরও সবভশ িাোয় সহায়তা উপিব্ধ। 
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NYC Care

আভি স্াথিথ্য ভবিার জেথ্য স�াগ্থ্য েই। আভি স্াথিথ্য সসবার পভরনেবাগুভি ভর্িানব সপনি পাভর?
NYC Care এমি এর্টি সপ্াগ্রাম যা সসই ভিউ ইয়র্্ক বাসীদের র্ম খরদে এবং ভিখরোয় পভরদেবা প্োি র্দর যারা তাদের 
অভিবাসদির ভথিভত বা অথ্ক প্োদির ক্ষমতার র্ারদণ স্াথি্য ভবমাদত প্দবশ র্রদত পাদরি িা। NYC Care সর্াদিা স্াথি্য 
ভবমার পভরর্ল্পিা িয়। যাইদহার্, আপিার যভে NYC Care থাদর্, তাহদি আপভি ব্যাপর্ স্াথি্য সসবার পভরদেবাগুভিদত 
প্দবশাভির্ার সপদত, আপিার প্াথভমর্ পভরেয্কা প্োির্ারীদর্ েয়ি র্রদত এবং র্ম খরদের ওে্যি সপদত এর্টি সেস্যপদের 
র্াড্ক  সপদত পাদরি। সমস্ত NYC Care পভরদেবাগুভি 11-টি হাসপাতাি এবং র্দয়র্ ডজি র্ম্য্যভিটি-ভিভতির্ স্াথি্য সর্ন্দ্রগুভি 
সহ পাঁেটি বদরার প্ভতটি NYC H+H সরািীর পভরেয্কার অবথিাদি উপিব্ধ।

NYC Care-এর খরে র্ি, এবং আভি ভর্িানব সাইে আপ র্রব? -এর খরে র্ি, এবং আভি ভর্িানব সাইে আপ র্রব? 
আপিার পভরবাদরর আর্ার এবং আদয়র উপর ভিি্ক র র্দর NYC Care-এর স্াথি্য পভরদেবাগুভি হয় র্ম খরে  
বা ভিখরদের হয়৷ NYC Care-এর জি্য সাইি আপ র্রদত, 646-692-2273 িম্বদর র্ি র্রুি অথবা সযদর্াি  
NYC H+H অবথিাদি এর্জি আভথ্কর্ পরামশ্কোতার সাদথ সেখা র্রার জি্য অি্যদরাি র্রুি। আদরা তদথ্যর জি্য  
www.nyccare.nyc-এ যাি।

 সসই ভেউ ইয়র্বি বাসীনের জেথ্য আপৎর্ািীে পভরে�বিা �ানের স্াথিথ্য ভবিা সেই। সসই ভেউ ইয়র্বি বাসীনের জেথ্য আপৎর্ািীে পভরে�বিা �ানের স্াথিথ্য ভবিা সেই।

    আিার স্াথিথ্য ভবিা সেই ভর্ন্তু আপৎর্ািীে পভরে�বিার প্রনয়াজে। আভি ভর্িানব এটার জেথ্য অথবি প্রোে র্রব? 
আপৎর্ািীি Medicaid (Emergency Medicaid) সর্াদিা আপৎর্ািীি অবথিার সময় সসই ভিম্ন আয় সহ ভিউ 
ইয়র্্ক বাসীদের স্াথি্য সসবার পভরদেবাগুভির জি্য অথ্ক প্োি র্রদত সাহায্য র্দর যারা অিভথি্যতি বা অথিায়ী অভিবাসী। 
আপৎর্ািীি Medicaid-এর জি্য সযাি্য অভিবাসী ভিউ ইয়র্্ক বাসীরাও NYC Care-এর জি্য সযাি্যতা অজ্ক ি র্রদত  
পাদরি যাদত আপৎর্ািীি িয় এমি পভরদেবাগুভির খরে সমোদিা যায়, সযমি ওে্যি এবং তাদের স্াথি্য সসবা প্োির্ারীর 
র্াদে যাওয়া। 

  িভবে্যদতর আপৎর্ািীি অবথিার সক্ষদরে আপভি সয সর্াি সময় আপৎর্ািীি Medicaid-এর জি্য সাইি আপ র্রদত 
পাদরি। আপভি যভে সর্াদিা NYC H+H অবথিাদি যাি তাহদি আপিাদর্ সাইি আপ র্রদত সাহায্য র্রার জি্য এর্জি 
আভথ্কর্ পরামশ্কোতার জি্য অি্যদরাি র্রুি। আপিার অভিবাসদির ভথিভত বা অথ্ক প্োদির ক্ষমতা ভিভব্কদশদে আপভি 
NYC-সত সযদর্াি হাসপাতাদি আপৎর্ািীি পভরেয্কা সপদত পাদরি। আরও তদথ্যর জি্য 844-692-4692, অথবা 311 
িম্বদর র্ি র্রুি। 

অভিবাসনের প্রনয়াগ্ এবং স্াথিথ্য সসবায় প্রনবোভির্ারঅভিবাসনের প্রনয়াগ্ এবং স্াথিথ্য সসবায় প্রনবোভির্ার

আভি এর্জে অভিবাসী ভ�ভে েভথিুক্ত েয়। আিার স্াথিথ্য সসবার প্রোের্ারী ভর্ আিানর্ অভিবাসে এবং েীভির 
এেন�াসবিনিন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE)-এর িনিা স�ডানরি অভিবাসনের র্ি্তবি পনষের র্ানে 
ভরনপাটবি  র্রনি পানরে? 
স্াথি্য সসবার প্োির্ারীদের অবশ্যই তাদের অভিবাসদির ভথিভত ভিভব্কদশদে তাদের সরািীদের সিাপিীয়তাদর্ রক্ষা র্রদত হদব। 
হাসপাতাি এবং ভলিভির্গুভি সরািীর অি্যদমােি োড়া সরািীর তথ্য িাি র্দর িা, আইি দ্ারা এটি র্রার প্দয়াজি ব্যতীত 
(যা ভবরি)। NYC H+H স্াথি্য সসবা প্োির্ারীরা র্ীিাদব অভিবাসীদের সিাপিীয়তা রক্ষা র্দরি সস সম্পদর্্ক  আরও 
তদথ্যর জি্য, bit.ly/letter-immigrant-new-yorkers-এ যাি।

আভি স� হাসপািানি স্াথিথ্য সসবার পভরনেবাগুভি পাভছি সসখানে ICE অভ�সাররা �ভে আনসে িাহনি আিার র্ী র্রা উভেি? 
অভিবাসদির র্ত্ত্ক পক্ষরা খ্যব ভবরি সক্ষরে োড়া হাসপাতাি এবং অি্যাি্য ভেভর্ৎসা সংক্ান্ত ফ্যাভসভিটিগুভিদত প্দয়ািমূির্ 
র্ায্কক্ম সম্পােি র্রদত পাদর িা। আপভি যভে হাসপাতাদি ICE অভফসারদের সেদখি তাহদি আপিাদর্ তাদের সাদথ র্থা 
বিদত হদব িা। যভে সর্ািও ICE অভফসার আপিার হাসপাতাদির র্দক্ষর মদতা এর্টি ব্যভতিিত এিার্ায় প্দবশ র্রার  
সেষ্া র্দরি, তাহদি আপিার র্াদে েরজা বন্ রাখার এবং তাদের র্াদে ভবোভরর্ পদরায়ািা (আোিদতর এর্টি আইভি  
িভথ যা এর্জি ভবোরর্ স্াক্ষর র্দরদেি) আদে ভর্িা তা ভজজ্াসা র্রার অভির্ার রদয়দে। আরও তদথ্যর জি্য,  
nyc.gov/immigrants-এ যাি এবং "know your rights" (আপিার অভির্ারগুভি জাি্যি)-এর সন্াি র্রুি। যভে  
এর্জি ICE অভফসার আপিাদর্ বা আপিার ভপ্য়জিদর্ আেদর্ রাদখি, তাহদি আপভি ভবিামদূি্য এবং ভিরাপে আইভি 
সহায়তা সপদত NYC-এর অভিবাসি আইভি পভরদেবার হেিাইদি 800-354-0365 িম্বদর র্ি র্রদত পাদরি।

3.23 Bengali
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