পাবলিক চার্জ : এটা কি আমার উপর প্রয�োজ্য?
ক�োনও ব্যক্তির নির্দি ষ্ট কিছু সরকারি কর্মসচূ িতে নির্ভ রশীল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখার জন্য, পাবলিক চার্জ হল একটি পরীক্ষা।
পাবলিক চার্জ নিয়মের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়েছে। এই মামলাগুলির স্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সংবাদের জন্য
nyc.gov/publiccharge-এ যান অথবা স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ActionNYC হটলাইন 800-354-0365
নম্বরে কল করুন।
এখানে প্রদত্ত তথ্যসমূহ আইনি পরামর্শ নয়। আরও জানার জন্য এবং বিনামূল্যের কাউন্সেলিংয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত উকিলের সাথে
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ActionNYC হটলাইনে কল করুন। হটলাইনটিতে নাম অপ্রকাশিত থাকে এবং 200টির বেশি ভাষায় উপলব্ধ।

আপনার একটি গ্রিন কার্ড আছে।

আপনি আপনার গ্রিন কার্ড পুনর্নবীকরনের জন্যে আবেদন
করার সময়ও পাবলিক চার্জে র নিয়ম আপনার উপর
প্রয�োজ্য হয় না।
তবে, যদি আপনি ছয় মাসের বেশি সময়ের জন্য দেশ ছেড়ে
যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার অভিবাসন সংক্রান্ত
আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলা উচিত।

আপনি নিম্নলিখিত স্থিতিগুলির ক�োনও
একটির জন্য আবেদন করছেন অথবা
আছে: মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব,
T অথবা U ভিসা, শরণার্থী, উদ্বাস্তু,
কৈশ�োরপ্রাপ্ত বিশেষ অভিবাসী, VAWA
স্ব-আবেদনকারী।

আপনার উপর পাবলিক চার্জে র নিয়মবিধি প্রয�োজ্য নয়।
আপনি এমন যেক�োনও সরকারি কর্মসূচি ব্যবহার করতে পারেন
যার জন্য আপনার য�োগ্যতা আছে। এই স্থিতিতে থাকাকালীন
অবস্থায় গ্রহণ করা সুবিধাগুলি আপনার বিরুদ্ধে গণনা করা হবে
না, তা আপনি অন্য ক�োনও কারণে গ্রিন কার্ডে র জন্য আবেদন
করে থাকলেও হবে না।

আপনি অথবা আপনার পরিবারের
সদস্য গ্রীন কার্ড, ভিসার জন্যে আবেদন
করার অথবা মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে
ভিসা পুনর্নবীকরনের জন্যে ক�োনও
পরিকল্পনা করছেন।

অভিবাসন সংক্রান্ত পরামর্শ নিন।
এখনও পাবলিক চার্জ পরীক্ষাটি আপনাকে নাও দিতে হতে
পারে। এমনকি আপনাকে যদি এই পরীক্ষাটি দিতে হয়, তাহলে
যে সরকারি সুবিধাগুলি আপনি পাচ্ছেন তা এই পরীক্ষার অংশ
হিসাবে গণ্য নাও হতে পারে। উপরন্তু, পরীক্ষাটি প্রয�োজ্য হবে না
যদি আপনি অস্থায়ী সুরক্ষিত অবস্থা (Temporary Protected
Status, TPS) কর্মসচূ ি অথবা ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড
অ্যারাইভাল (Deferred Action for Childhood Arrivals,
DACA) কর্মসচূ ি পূনর্নবীকরণের জন্যে আবেদন করে থাকেন।

আপনি অথবা আপনার পরিবারের সদস্য
গ্রীন কার্ড, ভিসার জন্যে আবেদন করার
অথবা মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে
ভিসা পুনর্নবীকরনের জন্যে ক�োনও
পরিকল্পনা করছেন।

অভিবাসন সংক্রান্ত পরামর্শ নিন।
যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ফাইল করা গ্রীন কার্ড ও ভিসার আবেদনের
জন্য পৃথক পাবলিক চার্জের নিয়ম ও নির্দেশনা আছে। পাবলিক
চার্জ নির্দেশনা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য একজন অভিবাসী
অ্যাটর্নির সঙ্গে য�োগায�োগ করুন। আপনার অ্যাটর্নি না থাকলে
ActionNYC হটলাইনের 800-354-0365 নম্বরে ফ�োন করুন।

অব্যাহত 

পাবলিক চার্জ : ক�োনও ভয় না পেয়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রহণ করুন
পাবলিক চার্জ নিয়মের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়েছে। এই মামলাগুলির স্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সংবাদের জন্য
nyc.gov/publiccharge-এ যান অথবা ActionNYC হটলাইন 800-354-0365 নম্বরে কল করুন।

NYC স্বাস্থ্য দপ্তরের
স্বাস্থ্য ক্লিনিক (NYC
Department of Health
Clinics), NYC হেলথ +
হাসপাতাল (NYC Health
+ Hospitals), কম্যুনিটি
স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া
পরিচর্যা
Medicaid

পাবলিক চার্জ থেকে হওয়া প্রভাব

আপনি নিতে পারেন এমন পদক্ষেপ

স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রহণ করার সুবিধাটিকে সরকারি
সুবিধা হিসাবে পাবলিক চার্জের নিয়মে চিহ্নিত করা
হয়নি।

ক�োন�ো ভয় না পেয়ে পরিচর্যা গ্রহণ করুন!

যদি আপনি পাবলিক চার্জের নিয়মাধীন হয়ে
থাকেন, তাহলে এখন আপনার স্বাস্থ্যের পরিচর্যা
করলে, পরে অভিবাসনের জন্যে আপনার
আবেদনটি আরও জ�োরদার হতে পারে।
আশ্রয়প্রার্থী বা রাজনৈতিক আশ্রয়, উদ্বাস্তু,
হিংস্রতার শিকার হওয়া নির্দি ষ্ট কিছু ব্যক্তি, এবং
ইতিমধ্যে গ্রিন কার্ড ধারণকারী ব্যক্তি সহ অনেক
অভিবাসীবৃন্দ চার্জ নিয়মের আয় ত্ত পড়েন না।
DACA প্রাপকেরা স্টেটের অর্থ প্রদত্ত Medicaidএর জন্য য�োগ্য, যা সরকারি খরচের নিয়ম দ্বারা
চিহ্নিত সরকারি সুবিধা নয়।

আপৎকালীন অবস্থার
Medicaid, গর্ভ বতী
মহিলাদের জন্য Medicaid,
আবশ্যিক পরিকল্পনা,
চাইল্ড হেলথ প্লাস,অথবা
য�োগ্যতাসম্পন্ন হেলথ প্ল্যান
সহচরি ফি স্কেল সহ
NYC যত্ন, H+H বিকল্প,
হাসপাতালের দাতব্য
পরিচর্যা বা কমিউনিটি স্বাস্থ্য
কেন্দ্রগুলি

এগুলি পাবলিক চার্জ নিয়মবিধির দ্বারা চিহ্নিত
সরকারি সুবিধা নয়।

Medicaid এর জন্য য�োগ্য বেশিরভাগ নিউ ইয়র্ক
বাসী ক�োনও চিন্তা না করে পাবলিক চার্জে র জন্য
নাম নথিভু ক্ত করতে পারেন।
ActionNYC হটলাইন এর 800-354-0365 নম্বরে
ফ�োন করে অভিবাসন সম্বন্ধীয় পরামর্শ নিন।

ক�োনও ভয় না পেয়ে নাম নথিভু ক্ত করুন!

পিতামাতা তাদের শিশুদের চাইল্ড হেলথ প্লাস
অথবা অন্য ক�োনও সুবিধাতে নাম নথিভু ক্ত করালে
তার জন্য দণ্ডিত হন না।
পাবলিক চার্জের নিয়ম মাফিক এইসব পরিষেবা
সরকারি সুবিধা নয়।

ক�োনও ভয় না পেয়ে নাম নথিভু ক্ত করুন!

এখানে প্রদত্ত তথ্যসমূহ আইনি পরামর্শ নয়। আর�ো জানতে এবং বিনামূল্যে বিশ্বস্ত আইনজীবীর সঙ্গে
কাউন্সেলিংয়ের জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নির্ধারণ করতে, ActionNYC হটলাইনের 800-354-0365
নম্বরে স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে ফ�োন করুন। হটলাইনটিতে নাম অপ্রকাশিত
থাকে এবং 200টির বেশি ভাষায় উপলব্ধ।

যদি আপনি মনে করেন য়ে পাবলিক চার্জ নিয়ম আপনাকে অথবা আপনার পরিবারকে প্রভাবিত
করতে পারে তাহলে ActionNYC হটলাইন 800-354-0365 নম্বরে কলুন।
1.20 Bengali

