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कोभिड-१९ सामुदायिक स्वास््ि सङ्कटकालका बेला व्िवहारजन्ि स्वास््ि 
सेवाहरू प्राप्त गर्नका लागग टेभलहेल्थको प्रिोग 

 
अब स्वास््य स्याहार प्रदायकहरूले टेललहेल्थ सेवाहरू प्रदान गरररहेका छन।् यी सवेाहरू कोलिड-१९ 
सामुदाययक स्वास््य आपातकालका बेला व्यक्तत-उपक्स्थत अन्तरक्रियाहरूलाई घटाउन फोन वा 
लिडडयोद्वारा गररने एपोइन्टमेन्टहरू हुन।् यस प्रलेखल ेकोलिड-१९ महामारीका बेला तपाईँले मानलसक 
स्वास््य, लागू पदाथथ प्रयोग वा ववकासात्मक असततताका लागग टेललहेल्थ सेवा प्राप्त गनुथियो िने के 
अपेक्षा गने िन्ने बारेमा जानकारी प्रदान गदथछ। 
 
टेभलहेल्थ के हो? 

• टेललहेल्थ त्यसबेला हुन्छ जब तपाईँले व्यक्तत-उपक्स्थत िेटको साटो फोन वा लिडडयो माफथ त 
स्वास््य स्याहार सेवाहरू प्राप्त गनुथहुन्छ।  

 
मैले कस्ता ककभसमका टेभलहेल्थ सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छु? 

• टेललहेल्थको प्रयोग गरे धेरै स्वास््य स्याहार सेवाहरू प्रदान गनथ सक्रकन्छ। तपाईँल ेआफ्नो सामथथ 
र आवश्यकताको मूल्याङ्कन, बबरामीका लागग क्स्ियनङ तथा थेरापीजस्ता टेललहेल्थ सेवाहरू प्राप्त 
गनथ सतनुहुन्छ।  

• टेललहेल्थ प्रयोग गरेर कस्ता सेवाहरू प्रदान गररन्छन ्िन्ने ववषयमा बढी जान्नका लागग आफ्नो 
स्वास््य स्याहार प्रदायकसँग सम्पकथ  गनुथहोस।् 

 
मेरो गोपर्ीिता कसरी सुरक्षित राखिन्छ? 

• तपाईँको गोपनीयता र यनजत्व सुरक्षक्षत राख्नका लागग अझै पयन फेडेरल र राज्य यनजत्व संरक्षण 
(जस्तै स्वास््य बीमा सुवाह्यता तथा जबाफदेहहता अगधयनयम [हहप्पा] [Health Insurance 

Portability and Accountability Act, HIPAA]) हरू लागू हुन्छन।् आफूले टेललहेल्थ सेवाहरू प्राप्त 
गरररहेका बेला आफ्नो जानकारी कसरी गोपनीय राखखन्छ िनी आफ्नो स्वास््य स्याहार 
प्रदायकलाई सोध्नुहोस।्  

• कोलिड-१९ महामारीका बेला लिडडयो च्याट गनथ सक्रकन ेएक्प्लकेसनहरू प्रयोग गनथ सक्रकनेछ, 
जसमा एप्पल फेसटाइम, फेसबुक मेसेन्जर लिडडयो च्याट, गुगल ह्याङआउट्स लिडडयो, वा 
स्काइप सामेल छन।् हटकटक, फेसबुक लाइि र ट्वीच जस्ता सावथजायनक रूपमा हेररने 
एक्प्लकेसनहरू टेललहेल्थका लागग प्रयोग गनथ पाइरे्छैर्।  

• तपाईँको अनुमयत बबना टेललहेल्थ सेवाहरूलाई रेकडथ गनथ पाइनेछैन। 
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के म फोर्बाट टेभलहेल्थ सेवाहरूका लागग अरु्मयत ददर् सक्छु? 
• सतनुहुन्छ, तपाईँले फोनबाट अनुमयत प्रदान गनथ सतनुहुन्छ। 

 
िदद मसँग मेडडकेड वा मेडडकेिर छ िरे्, के मैले टेभलहेल्थ सेवाहरू प्राप्त गर्न पाउँछु? 

• हो, मेडडकेड र मेडडकेयर प्राप्तकताथहरूले टेललहेल्थ सेवाहरू प्राप्त गनथ सतछन।् 
 
के मैले टेभलहेल्थ सेवाहरूका लागग शुल्क यतरु्न पछन? 

• कोलिड-१९ सामुदाययक स्वास््य सङ्कटकालको अवगधमा, मेडडकेड, न्यु योकथ  राज्य माकेटप्लेस, र 
न्युयोकथ  राज्यले किर गरेका अन्य स्वास््य योजनाहरूका लागग न्यु योकथ  राज्यले सेवाहरू 
ववस्ताररत गरेको छ र खचथ-सेयररङ कम गरेको छ। न्यु योकथ  राज्य कानुन शालसत अन्य 
योजनाहरूले गरेझैँ, मेडडकेयरले पयन अस्थायी रूपमा टेललहेल्थ सेवाहरूको किरेज ववस्तार गरेको 
छ। किरेजका ववषयमा जानकारीका लागग आफ्नो स्वास््य स्याहार योजनासँग जाँच गनुथहोस।्  

• आफ्ना बीमा अगधकारहरू राम्ररी बुझ्नका लागग, तपाईँले दवु्यथसन तथा मानलसक स्वास््यस्याहार 
पररयोजनाको सामुदाययक स्वास््य पहँुचको हेल्पलाइनलाई ८८८-६१४-५४०० मा सम्पकथ  गनथ 
सतनुहुन्छ।  
 

के म लागूपदाथन प्रिोग र लागू पदाथन प्रिोग ववकारका लागग टेभलहेल्थ सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छु? 
• सतनुहुन्छ, न्यु योकथ  राज्यका लागू पदाथथ प्रयोग उपचार प्रदायकहरूले, मेथाडोन उपचार बाहेक, 

टेललहेल्थ प्रयोग गरेर सेवाहरू प्रदान गनथ सतछन।्  
 
के मलाई टेभलहेल्थ सेवाहरू प्रिोग गरेर औषगि प्रेस्राइब गररन्छ? 

• प्रदायकहरूले कुनै व्यक्तत-उपक्स्थत मूल्याङ्कन बबनै केही क्रकलसमका औषगधहरू पे्रस्िाइब गनथ 
सतछन,् जसमा बुपे्रनोफाथइन जस्ता ओवपओइड प्रयोग ववकारका लागग औषगध सामेल छन।्  

• यद्यवप, मेथाडोन जस्ता केही क्रकलसमका औषगधहरूका लागग िने व्यक्तत-उपक्स्थत िेट आवश्यक 
हुन सतछ। आफूलाई आवश्यक औषगधहरू टाढाबाटै पे्रस्िाइब गनथ सक्रकन्छ क्रक सक्रकँदैन िनी 
यनधाथरण गनथ आफ्नो स्वास््य स्याहार प्रदायकसँग कुरा गनुथहोस।् 

• यहद तपाईँ पहहलोपटक बुपे्रनोफाथइन सुरु गनथका लागग रुगच राख्नुहुन्छ िने, तपाईँले न्यु योकथ  
स्वास््य र अस्पतालको िचुथअल बुपे्रनोफाथइन क्तलयनकमा टेललहेल्थ एपोइन्टमेन्ट तय गनथका 
लागग २१२-५६२-२६६४ मा फोन गनथ सतनुहुन्छ। 

 
मेरो कुरै् यर्िभमत प्रदािक छैर् तर मलाई मेरो मार्भसक स्वास््ि वा लागूपदाथन प्रिोग बारेमा कसैसँग 
कुरा गरु्न छ। के प्रारम्भिक िेटहरूका लागग टेभलहेल्थ प्रिोग गर्न सक्छु? 

• सतनुहुन्छ, प्रदायकहरूले टेललहेल्थ प्रववगधको प्रयोग गरेर नयाँ बबरामीहरूसँग िेट गनथ सतछन।् 
• आफ्नो क्षते्रका स्वास््य स्याहार प्रदायकहरूका लागग आफ्नो बीमा प्रदायकसँग कुरा गनुथहोस,् 

आफ्नो स्वास््य योजनाको वेबसाइटमा जानुहोस ्वा ३११ मा फोन गनुथहोस।् 
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• मानलसक स्वास््य वा लागू पदाथथ प्रयोग प्रदायक पत्ता लगाउनका लागग nyc.gov/nycwell 
हेनुथहोस।् छोटो परामशथ र सहयोगका लागग तथा स्याहारमा रेफरल प्राप्त गनथका लागग तपाईँले 
परामशथदातासँग २४/७ मै २०० िन्दा बढी िाषाहरूमा कुरा गनथ, टेतस्ट सन्देश पठाउन वा च्याट 
गनथ सतनुहुन्छ। ८८८-६९२-९३५५ मा फोन गनुथहोस ्वा nyc.gov/nycwell मा च्याट गनुथहोस।्  
 

मसँग बीमा छैर्। के मैले टेभलहेल्थ सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छु? 
• यहद तपाईँ अबीलमत हुनुहुन्छ, वा तपाईँले हालसालै रोजगारदाता-प्रदत्त स्वास््य बीमा गुमाउनु 

िएको छ िने, न्यु योकथ  सहरले मद्दत गनथ स्कछ। िनाथ प्रक्रियामा आफूलाई मद्दत गने 
कोहीसँग कुरा गनथका लागग ३११ मा फोन गनुथहोस ्र “Get covered NYC” (गेट किडथ 
एनवाइलस) िन्नुहोस।् तपाईँले अरू वढी जानकारीका लागग getcoverednyc@hra.nyc.gov मा 
इमेल पयन गनथ सतनुहुनेछ। 

• न्यु योकथ  राज्यमा बीमा ववकल्पहरूका लागग बढी जानकारी प्राप्त गनथ तपाईँले 
nystateofhealth.ny.gov हेनथ सतनुहुनेछ वा ८५५-३५५-५७७७ मा फोन गनथ सतनुहुनेछ। 

• यहद तपाईँ कुनै स्वास््य बीमा योजनाका लागग योग्य हुनुहुन्न, बीमा किरेज वहन गनथ 
सतनुहुन्न वा तपाईँसँग मेडडकल स्याहारका लागग िुततानी गने पैसा छैन िने, तपाईँले एनवाइलस 
हेल्थ+ अस्पताल (NYC Health + Hospitals) हरू माफथ त स्याहार प्राप्त गनथ सतनुहुन्छ। बढी 
जानकारीका लागग nychealthandhospitals.org हेनुथहोस ्वा ८४४-६९२-४६९२ वा ३११ मा फोन 
गनुथहोस।् 

 
िदद मलाई व्िम्क्त-उपम्स्थत जाँच गर्न आवश्िक ििो िरे् के हुन्छ? 

• यहद तपाईँलाई व्यक्तत-उपक्स्थत िेटमाफथ त जाचँ गररन आवश्यक छ िन्ने लाग्छ िने, स्वास््य 
प्रदायकको कायाथलयमा जानुअयघ उनीहरूलाई फोन गनुथहोस।् यहद तपाईँको प्रदायकले व्यक्तत-
उपक्स्थत िेट आवश्यक छ िनी यनधाथरण गछथ िने, उनीहरूले तपाईँलाई सुरक्षक्षत राख्न सतने 
क्रकलसमले िेट तय गनथ सतनेछन।् 

• यहद तपाईँले आपातकाल अनुिव गरररहेको हुनुहुन्छ िने नक्जकैको आकक्स्मक कक्षमा जानुहोस ्
वा ९११ मा फोन गनुथहोस।् 

 
मैले टेभलहेल्थ एपोइन्टमेन्टका लागग कसरी तिारी गर्न सक्छु? 

• आफ्नो प्रदायकले कस्ता क्रकलसमका टेललहेल्थ सेवाहरू प्रदान गछथन ्िन्ने ववषयमा बढी जान्नका 
लागग र एपोइन्टमेन्ट तय गनथका लागग आफ्नो प्रदायकसँग सम्पकथ  राख्नुहोस।् 

• आफ्नो बीमा वा बबललङ जानकारी प्रदायक वा बीमा कम्पनीसँग यनश्चय गनुथहोस।्  
• आफ्नो प्रववगध जाँच गनुथहोस।् आफूले प्रयोग गने मञ्च वा एक्प्लकेसनले काम गरेको यनक्श्चत 

गनुथहोस।् आफ्नो एपोइन्टमेन्ट समय अगावै एउटा परीक्षण लिडडयो कल गनुथहोस ्वा कम्प्युटर 
एक्प्लकेसन जाँच्नुहोस।् यहद तपाईँले हेडफोनहरूको प्रयोग गने योजना बनाउनु िएको छ िने, 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/hospitals/
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फोन वा लिडडयो कलको अकाथयतर बस्ने मायनसले आफूलाई स्पष्ट सुयनरहेको यनक्श्चत गनथ 
परीक्षण कलका बेला यतनको प्रयोग गनुथहोस।् 

• आफूलाई बोल्न सहज लाग्ने स्थान पत्ता लगाउनुहोस।् कुनै यस्तो स्थान छनोट गनुथहोस ्जुन 
एकान्त होस ्र जहाँ तपाईँलाई एपोइन्टमेन्टका बेला हस्तक्षेप नहोस।् यहद आफ्नो घरलित्र एकान्त 
सम्िव निए, आफ्नो अको कुनै उपकरणमा ह्वाइट नोइज एक्प्लकेसन डाउनलोड गने बारे ववचार 
गनुथहोस ्र आफ्नो एपोइन्टमेन्ट िैरहेका बेला ढोका छेऊमा ह्वाइट नोइज प्ले गनुथहोस।् आफ्नो 
सुववधा र यनजता वदृ्गध गनथका लागग अन्य ववगधहरू बारे सोच्न आफ्नो प्रदायकसँग मक्स्तष्क 
मन्थन गनुथहोस।् 

• आफ्नो प्रदायकलाई सोध्नु पने प्रश्नहरू वा आफ्नो लक्षण वा अवस्थाबारे प्रदायकसँग साझा गनुथ 
चाहेको जानकारीहरूबारे सोच्नुहोस।् तपाईँ ती कुरा अगाडडनै लेखेर राख्न सतनुहुन्छ।  

• एपोइन्टमेन्टको हदनमा: 
o आफ्नो उपकरण पूणथ रूपमा चाजथ िएको र आवश्यक एक्प्लकेसनहरू चललरहेको यनक्श्चत ्

गनुथहोस।् 
o एपोइन्टमेन्टको केही समय अयघ नै आफ्नो एपोइन्टमेन्टमा फोन गनुथहोस ्वा लग इन 

गनुथहोस।् 
• यहद तपाईँलाई फोन वा इन्टरनेटको पहँुचमा मद्दत आवश्यकता छ िने: 

o के-१२ र कलेज ववद्याथीहरू िएका घरपररवारहरू, र न्यून-आयमा योग्य हुनेहरूले यनशुल्क 
वाइफाइ/इन्टरनेट प्राप्त गनथ सतनेछन।् आफू यनिःशुल्क वा न्यूनशुल्क इन्टरनेट/वाइफाइ 
सेवाका लागग योग्य छु वा छैन िनी पत्ता लगाउन आफ्नो इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई 
फोन गनुथहोस।्  

o धेरै सेलफोन र इन्टरनेट कम्पनीहरूले कुनै अयतररतत शुल्क नललई असीलमत डेटा 
योजनाहरू प्रदान गरररहेका छन।् बढी जानकारी लागग आफ्नो सेवा प्रदायकलाई फोन 
गनुथहोस।् 

o यहद तपाईँले सेफललङ्क वायरलेस सब्सिाइब गनुथियो िने, तपाईँ ३५० लमनट र ३क्जबी 
डेटाका लागग योग्य हुन सतनुहुनेछ। िनाथ र योजना पररवतथन सहयोगका लागग ८००-७२३-
३५४६ मा फोन गनुथहोस।् 

o तपाईँ लाइफलाइन नामको फेडेरल कायथिमका लागग पयन योग्य हुन सतनुहुनेछ, जसले 
तपाईँको मालसक फोन वा इन्टरनेट बबल कम गनथ मद्दत गछथ। यहद तपाईँ कुनै सरकारी 
लाि कायथिममा सहिागी हुनुियो िने वा तपाईँको आय फेडेरल गररबी मागथदशथनको 
१३५% मा वा सोिन्दा तल छ िने तपाईँ योग्य हुन सतनु हुन्छ। लाइफलाइनका बारेमा 
बढी जान्नका लागग र आफू योग्य हुने नहुने पत्ता लगाउनका लागग lifelinesupport.org 
हेनुथहोस ्वा ८००-२३४-९४७३ मा फोन गनुथहोस।् 
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