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COVID-19 জনস্বাস্থ্য সংকটের সময় আচরণগত স্বাস্থ্য পররষেবা পপষত 
পেরিষেিথ বযবোর করা 

 
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা এখন ফ াসন অ্যাপসেন্টসেসন্টর করার প্রস্তাব দদসেন। COVID-19 জনস্বাসস্থ্যর 
জরুদর পদরদস্থ্দির েেে এগুলি হি পারস্পলরক সংয াগগুলি কমাবার জন্য ফ ান্ বা লিলিওর 
মাধ্যযম অ্যপযেন্টযমন্ট। COVID-19 এর েেে োনদেক স্বাস্থ্য, উপাদাসনর বযবহার বা দবকাশজদনি 
প্রদিবন্ধকিার জনয আপদন ফেদিসহিথ পদরসেবা ফপসি আপদন কী প্রিযাশা করসবন এই নদথ ফেই 
িথয প্রদান কসর। 
 
পেরিষেিথ কী? 

• দনসজ দিসে দিদজে করার পদরবসিে আপদন ফ াসন বা দিদিওসি স্বাস্থ্য ফেবা ফপসি িাসক 
বিা হে ফেদিসহিথ।  

 
আরম কী ধরটের পেরিষেিথ পররষেবা পেটে োরর? 

• ফেলিযহিথ বযবহার কযর অ্যন্ক স্বাস্থ্য ফসবা ফেওো ফ যে পাযর। আপনার শদি এবং 
প্রসোজনীেিা েূিযােন। অ্সুস্থ্োর জন্য লিলন্ং এবং ফথরাদপর েসিা ফেলিযহিথ পলরযেবা 
প্রদান আপলন্ ফপযে পাসরন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা কী পদরসেবা প্রদান করসি 
পারসবন ফে েম্পসকে  আসরা জানসি িাসদর োসথ ফ ািাস াি করুন। 

 
আপনার পগাপনীয়তা কীভাষব রক্ষা করা েষব? 

• আপনার ফিাপনীেিা রক্ষা করসি  ুিরাষ্ট্রীে এবং ফেসের ফিাপনীেিা রক্ষার আইনগুদি 
(ফ েন ফহিথ ইনেুযসরন্স ফপাসেে দবদিটি অ্যান্ড অ্যাকাউফন্টদবদিে অ্যাক্ট, Health Insurance 
Portability and Accountability Act [HIPAA[) প্রস াজয হসব। আপদন ফেদিসহিথ 
পদরসেবাগুদি পাওোর েেে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কীিাসব আপনার িথয ফিাপন 
রাখসবন ফে েম্পসকে  িাসদর োসথ কথা বিনু।  

• Apple FaceTime, Facebook Messenger দিদিও চ্যাে, Google Hangouts দিদিও, 
Zoom বা Skype েহ ফ  অ্যাদিসকশনগুদি দিদিও চ্যাে করার অ্নুেদি ফদে ফেগুদি 
COVID-19 এর েেে ফেদিসহিসথর জনয বযবহার করা  াসব। Tiktok, Facebook Live 
এবং Twitch এর েসিা ফ  অ্যাদিসকশনগুদি েকসি ফদসখ ফেগুদি ফেদিসহিসথর জনয বযবহার 
করা উরচৎ নয়।  

• আপনার েম্মদি না দনসে ফেদিসহিথ পদরসেবাগুদি ফরকিে  করা  াসব না। 
 
আরম রক প াষন পেরিষেিষথর সম্মরত রিষত পারব? 

• হযাাঁ, আপদন ফ াসন েম্মদি দদসি পারসবন। 
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আমার পমরিষকি (Medicaid) বা পমরিষকয়ার (Medicare) থাকষি, আপরন রক পেরিষেিথ 
পররষেবা পাব? 

• হযাাঁ, ফেদিসকি (Medicaid) এবং ফেদিসকোর (Medicare) প্রাপকরা ফেদিসহিথ 
পদরসেবাগুদি ফপসি পাসরন। 

 
আমাষক রক পেরিষেিথ পররষেবাগুরির জনয অথথ প্রিান করষত েষব? 

• দনউ ইেকে  ফেে ফেদিসহিথ পদরসেবাগুদি েম্প্রোদরি কসরসে এবং COVID-19 জনস্বাস্থ্য 
েংকসের েেে ফেদিসকি, দনউ ইেকে  ফেে োসকে েসিে (New York State marketplace), 
এবং দনউ ইেকে  ফেে আইসনর আওিািুি অ্নযানয ফহিথ ঙ্গদুির জনয খরচ্-িাি কসর 
ফনওো কদেসে দদসেসে। ফ সহিু অ্নযানয িযানগুদি দনউ ইেকে  ফেসের আইন অ্নু ােী 
পদরচ্াদিি নে, িাই ফেদিসকোর োেদেকিাসব ফেদিসহিথ পদরসেবাগুদি েম্প্রোদরি কসরসে। 
কিাসরজ েংক্রান্ত িসথযর জনয অ্নুগ্রহ কসর আপনার ফহিথ িযান পরীক্ষা করুন।  

• আপনার দবোর অ্দিকারগুদি আসরা িাসিািাসব বঝুসি, আপদন আেদি এবং োনদেক 
স্বাস্থ্যসেবা প্রকসে কদেউদনটি ফহিসথর অ্যাসেে (Community Health Access to Addiction 
and Mental Healthcare Project) এর ফহেিাইন নম্বর 888-614-5400 এ ফ ান করসি 
পাসরন।  
 

আরম রক উপািাষনর বযবোর এবং উপািাষনর বযবোষরর কারষণ অসুস্থ্তার জনয পেরিষেিথ 
পররষেবাগুরি পপষত পারর?  

• হযাাঁ, দনউ ইেকে  ফেসে উপাদাসনর বযবহাসরর দচ্দকৎো প্রদানকারীরা, ফেদিসহিথ বযবহার কসর 
ফেথাসিান দচ্দকৎো োড়া, পদরসেবাগুদি প্রদান করসি পারসবন।  

 
পেরিষেিথ পররষেবাগুরি বযবোর কষর আমাষক রক ওেুধ পপ্রসক্রাইব করা যাষব? 

• স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা, োেনাোেদন েিূযােন না কসর, ফ াসন বা দিদিওসি, আদ ে 
বযবহাসরর কারসে অ্েসু্থ্িার জনয ওেুি েহ, বুসপ্রন ে াইসনর েসিা ওেুি ফপ্রেক্রাইব করসি 
পারসবন।  

•  দদও, ফেথাসিাসনর েসিা দকেু িরসনর ওেুসির জনয দনসজ দিসে দিদজে করসি হসি পাসর। 
আপনার ফ  ওেুিগুদি প্রসোজন ফেগুদি দরূবিীিাসব ফপ্রেক্রাইব করা  াসব দকনা িা দস্থ্র 
করসি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর োসথ কথা বিুন।  

• আপদন প্রথে বাসরর জনয বুসপ্রন ে াইন শুরু করসি আগ্রহী হসি, আপদন একটি ফেদিসহিথ 
অ্যাপসেন্টসেন্ট দস্থ্র করসি দনউ ইেকে  ফহিথ অ্যান্ড হেদপোিে' িাচু্ে োি বুসপ্রন ে াইন 
দিদনসকর 212-562-2664 নম্বসর ফ ান করসি পাসরন।  

 
আমার পকাষনা রনয়রমত স্বাস্থ্যষসবা প্রিানকারী পনই রকন্তু আমার মানরসক স্বাস্থ্য বা উপািাষনর 
বযবোষরর জনয আমাষক কাষরা সাষথ কথা বিষত েষব। আরম রক প্রাররিক রভরজেগুরির জনয 
পেরিষেিথ পররষেবা বযবোর করষত পারব? 

• হযাাঁ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা ফেিসহিথ প্র ুি বযবহার কসর নিুন ফরািীসদর ফদসখন। 
• আপনার দবো প্রদানকারীর োসথ কথা বিুন, আপনার ফহিথ িযান ওসেবোইসে  ান বা 

আপনার অ্ঞ্চসির স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসদর জনয 311 নম্বসর ফ ান করুন। 
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• একজন োনদেক স্বাস্থ্য বা উপাদান বযবহাসরর দচ্দকৎো প্রদানকারীসক খুাঁজসি 
nyc.gov/nycwell ফদখুন। 200টিরও ফবদশ িাোে েংদক্ষপ্ত পরােশে ও েহােিার জনয এবং 
পদরচ্ োর একটি ফর াসরি ফপসি আপদন 24/7 একজন পরােশেসকর োসথ কথা বিসি, 
ফেেে করসি বা চ্যাে করসি পারসবন। 888-692-9355 নম্বসর কি করুন বা 
nyc.gov/nycwellএ চ্যাে করুন।  
 

আমার রবমা করা পনই। আরম রক পেরিষেিথ পররষেবাগুরি বযবোর করষত পারব? 
• আপনার  দদ দবো না থাসক বা েম্প্রদি আপনার দনসোিকারী-প্রদত্ত স্বাস্থ্য দবো চ্সি দিসে 

থাসক, দনউ ইেকে  দেটি েহােিা করসি পাসর। 311 নম্বসর ফ ান করুন এবং নদথিুদি 
প্রদক্রোে আপনাসক েহােিা করসি পারসব এেন কাসরার োসথ েং িু হসি "Get covered 
NYC " (ফিে কিারি দনউ ইেকে  দেটি) বিনু। আসরা িসথযর জনয আপদন 
getcoverednyc@hra.nyc.gov এও ফ ান করসি পাসরন। 

• দনউ ইেকে  ফেসে দবোর দবকেগুদি েম্পসকে  আসরা িসথযর জনয nystateofhealth.ny.gov 
ফদখুন বা 855-355-5777 নম্বসর ফ ান করুন। 

• আপদন ফকাসনা স্বাস্থ্য দবো পদরকেনার জনয ফ ািযিা িাি না করসি, দবো কিাসরজ 
ফনওোর োেথেয না থাকসি, বা দচ্দকৎো পদরচ্ োর জনয অ্থে পদরসশাি করার েসিা অ্থে 
না থাকসি, আপদন NYC Health + Hospitals (দনউ ইেকে  দেটি ফহিথ + হেদপোিে) 
এর োিযসে পদরচ্ ো ফপসি পাসরন। আসরা িসথযর জনয nychealthandhospitals.org ফদখুন 
বা 844-692-4692 বা 311 নম্বসর ফ ান করুন। 

 
আমাষক রনষজ রগষয় রভরজে করষত েষি কী েষব? 

• আপদন  দদ েসন কসরন ফ  আপনাসক দিসে োেনাোেদন ফদখাসি হসব, িাহসি িাসদর 
অ্দ সে  াওোর আসি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসক ফ ান করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা 
প্রদানকারী  দদ েসন কসরন ফ  আপনাসক দনসজ এসে ফদখাসি হসব, িাহসি িারা আপনাসক 
এেন িাসব একটি েেে দস্থ্র কসর ফদসবন  া আপনাসক দনরাপদ রাখসি েহােিা করসব। 

• আপদন  দদ ফকাসনা জরুদর পদরদস্থ্দির েম্মখুীন হন িাহসি দনকেবিী জরুদর কসক্ষ 
(এোরসজদন্স রুসে)  ান বা 911 নম্বসর ফ ান করুন। 

 
একটি পেরিষেিথ অযাপষয়ন্টষমষন্টর জনয আরম রকভাষব প্রস্তুরত পনব? 

• ফেদিসহিথ বযবহার কসর আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা কী পদরসেবা প্রদান কসরন এবং 
একটি অ্যাসপযন্টসেন্ট দস্থ্র করসি িাসদর োসথ ফ ািাস াি করুন। 

• আপনার দবো এবং দবদিংসের িথয আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বা দবো ফকাম্পাদনর 
োসথ  াচ্াই করুন।  

• আপনার প্র দুি পরীক্ষা করুন। দনদিি করুন ফ  আপদন ফ  িযাে েে বা অ্যাদিসকশন 
বযবহার করসবন িা কাজ করসে। আপনার অ্যাপসেন্টসেসন্টর েেসের একেু আসি একটি 
পরীক্ষােূিক দিদিও কি করুন বা কদম্পউোর অ্যাদিসকশনটি পরখ কসর দনন। আপদন 
ফহিস ান বযবহার করা দস্থ্র করসি, আপনার ফ ান বা দিদিও কসির অ্নয প্রাসন্ত থাকা 
ফিাকটি আপনার কথা স্পষ্ট শুনসি পারসেন িা দনদিি করসি ফেগুদি পরীক্ষােূিক কসি 
বযবহার করুন। 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/


4 
 

• এেন একটি জােিা খুাঁসজ ফবর করুন ফ খাসন আপদন স্বেসযয কথা বিসি পারসবন। একটি 
দনজে ন জােিা ফবসে দনন ফ খাসন আপনার অ্যাপসেন্টসেসন্টর েেে ফকউ দবরি করসব না বা 
দবঘ্ন ঘোসব না। আপনার বাদড়র েসিয নীরবিা বজাে রাখা না ফিসি, অ্নয একটি 
দিিাইসে একটি ফহাোইে নসেজ অ্যাদিসকশন িাউনসিাি করার কথা দবসবচ্না করুন এবং 
আপনার অ্যাপসেন্টসেসন্টর েেে দরজার আসে ফহাোইে নসেজটি ফি করুন। আপনার স্বেযয 
এবং ফিাপনীেিা বৃদি করার অ্নযানয উপােগুদির েম্পসকে  দচ্ন্তা িাবনা করসি আপনার 
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর োসথ নিুন দকেু করার কথা িাবুন।  

• আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসদর কী দজজ্ঞাো করার আসে বা আপনার উপেিে বা অ্েুখটি 
েম্পসকে  কী ফশোর করসি চ্ান িা িাবুন। আপদন আসি ফথসক এগুদি দিসখ রাখসি পাসরন।  

• অ্যাসপন্টসেসন্টর দদসন: 
o দনদিি করুন ফ  আপনার দিিাইেটিসি চ্াজে  আসে এবং প্রসোজনীে অ্যাদিসকশনগুদি 

কাজ করসে। 
o আপনার অ্যাপসেন্টসেসন্টর কসেক দেদনে আসি ফ ান করুন বা িিইন করুন। 

• ফ ান বা ইন্টারসনে অ্যাসেসের দবেসে আপনার েহস াদিিা প্রসোজন হসি: 
o K-12 এবং কসিসজ পড়া দশক্ষাথী থাকা, এবং দনম্ন-আসের ফ ািযিা িাি করা 

পদরবারগুদি, দবনােূসিয Wi-Fi/ইন্টারসনে ফপসি পাসরন। আপদন দবনােূসিযর বা কে 
খরসচ্র ইন্টারসনে/Wi-Fi পদরসেবা পাওোর ফ ািয হসবন দকনা িা জানসি আপনার 
ইন্টারসনে পদরসেবা প্রদানকারীসক ফ ান করুন।  

o অ্সনক ফেি ফ ান এবং ইন্টারসনে ফকাম্পাদনগুদি অ্দিদরি ফকাসনা খরচ্ োড়া 
েীোহীন ফিো িযানগুদির প্রস্তাব দদসে। আসরা িসথযর জনয আপনার পদরসেবা 
প্রদানকারীসক ফ ান করুন। 

o আপদন ফে দিঙ্ক ওেযারসিে (SafeLink Wireless) এ োবস্ক্রাইব করসি, আপদন 
350 দেদনে ও 3GB ফিো পাওোর ফ ািযিা িাি করসি পাসরন। নদথিুদি এবং 
িযান পদরবিে সনর েহােিার জনয 800-723-3546 নম্বসর ফ ান করুন। 

o আপনার োদেক ফ াসনর বা ইন্টারসনসের খরচ্ কে করসি েহােিাকারী একটি 
 ুিরাষ্টীে কেেেদূচ্, িাই িাইন (Lifeline) এর জনয আপদন ফ ািযিা িাি করসি 
পাসরন। আপদন একটি েরকাদর েদুবিা কেেেূদচ্সি অ্ংশগ্রহে করসি বা আপনার আে 
 ুিরাষ্ট্রীে দাদরদ্র্যেীোর দনসদে দশি 135% বা িার কে হসি আপদন ফ ািযিা িাি 
করসি পাসরন। িাই িাইন েম্পসকে  আসরা জানসি এবং আপদন ফ ািযিা িাি করসি 
পারসবন দকনা িা ফদখসি lifelinesupport.org দিদজে করুন বা 800-234-9473 
নম্বসর ফ ান করুন। 
 

পরররস্থ্রত পযমন েষব পসই অনুযায়ী NYC স্বাস্থ্য িপ্তর (NYC Health Department) তার সুপাররশগুরি 
পররবতথ ন করষত পাষর।          8.6.20 

http://www.lifelinesupport.org/

