
1

প্রত্যেতেই NYC-ত্ স্বাস্যেতেববা  
পরিতেববা তপত্ পবাতি:
অভিবাসী নিউ ইয়র্ক বাসীদের জি্য বারবার 
নজজ্াসা ররা প্রশ্াবলী
প্রত্যেক নিউ ইয়ক্ক বাসীর উচ্চমাতির স্াস্যেতসবার অনিকার আতে, ্াতের অনিবাসতির 
স্স্ন্ বা অর্কপ্রোতির সক্ষম্া যাই হ�াক িা হকি। আপিার নিতের এবং আপিার 
পনরবাতরর যত্ন নিি, এবং আপিার প্রতয়ােিীয় স্াস্যেতসবা পনরতেবাগুলি পাি। স্াস্যেতসবা 
ও সামানেক পনরতেবা স� সসসির অতিক পনরতেবা নিউ ইয়ক্ক বাসীতের েিযে উপিব্ধ আতে, 
্াতের অনিবাসতির স্স্ন্ যাই হ�াক িা হকি।

স্বাস্যে রবমবা
আমি ক�োন স্োস্থ্য মিিো প্থ্যোননর জনথ্য সোইন আপ �রনে পোমর?
অনিবাসী নিউ ইয়ক্ক বাসীতের নবমার অতিকগুলি নবকল্প আতে। নিউ ইয়ক্ক  হটেতির শিশুরা স্াস্যে নবমা হপত্ পাতর, এমিনক ্াতের 
হকািও িসরপত্র িা রাকতিও। NYC স্াস্যে ও মািসসক স্াস্যেনবনি নবিাগ (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene) (NYC স্াস্যে নবিাগ) এ সাসি্ক ফাতয়ড অযোশলিতকিি কাউতসেিররা আতেি যারা আপনি হযাগযে নকিা ্া োিত্ এবং স্াস্যে 
নবমার েিযে সাইি আপ করত্ আপিাতক সা�াযযে করত্ পাতরি। আরও ্তরযের েিযে, 311 িম্বতর কি করুি, 877-877 িম্বতর 
“CoveredNYC” হিক্সি পাঠাি বা nyc.gov/health/healthcoverage হেখুি। 

আপনি যনে NYC Health + Hospitals এ যাি, ্া�তি আপিাতক স্াস্যে নবমা খঁুতে হপত্ সা�াযযে করার েিযে একেি আসর্কক 
পরামি্কো্ার েিযে অিুতরাি করুি। মতি রাখতবি, আপিার লিশখ্ অিুবাে এবং সিরীতর বা হিলিতফাতির মািযেতম অিুবাে স� 
আপিার পেতদের িাোয় পনরতেবা পাওয়ার অনিকার আতে।

NYC CARE
আমি স্োস্থ্য মিিোর জনথ্য ক�োগথ্য নই। আমি ম�ভোনি স্োস্থ্যনসিো পমরনেিোগুলি কপনে পোমর? 
NYC Care �ি একসি স্াস্যেতসবা প্রাপ্তিসািযে্া কম্কসূস্ি যা হসই সকি নিউ ইয়ক্ক বাসীতক কম খরতি ও নবিামূতিযে পনরতেবা প্রোি কতর 
যারা স্াস্যে নবমা হপত্ পাতরি িা বা ্ার েিযে অর্কপ্রোি করত্ পাতরি িা। NYC Care হকািও স্াস্যে নবমার লিযোি নয়। ্তব, আপিার 
NYC Care রাকতি আপনি স্াস্যেতসবা পনরতেবাগুলি পাওয়ার েিযে একসি সেসযে্া কাড্ক  হপত্ পাতরি, আপিার নিতের স্াস্যেতসবা 
প্রোিকারী হবতে নিত্ পাতরি এবং কম োতম ওেুি হপত্ পাতরি। NYC Health + Hospitals সমস্ত NYC Care পনরতেবা প্রোি কতর।

NYC Care এর জনথ্য �ে খরচ হয়? আমি ম�ভোনি NYC Care এর জনথ্য সোইন আপ �রি?
আপিার পনরবাতরর আকার ও আতয়র ওপতর নিি্ক র কতর NYC Care স্াস্যে পনরতেবাগুলি �য় কম খরতি বা নবিামূতিযে পাওয়া 
যায়। NYC Care এর েিযে সাইি আপ করত্ 646-NYC-CARE (646-692-2273) এ কি করুি অরবা NYC Health + 
Hospitals এর হকািও স্াতি একেি আসর্কক পরামি্কো্ার সতগে হেখা করত্ িাি। আতরা ্তরযের েিযে, nyccare.nyc হেখুি।
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যবাতেি স্বাস্যে রবমবা তেই এমে রেউ ইয়ে্ক ববােীতেি জেযে জরুরি পরিচয্কবা
আিোর স্োস্থ্য মিিো কনই ম�ন্তু আিোর জরুমর পমরচ�্ো প্রনয়োজন। আমি এর জনথ্য ম�ভোনি অর্প্রদোন �রি?
Emergency Medicaid কম উপাে্ক িিীি, িসরপত্রনব�ীি ও অস্ায়ী অনিবাসী নিউ ইয়ক্ক বাসীতের হকািও েরুনর অবস্ার সমতয় 
স্াস্যেতসবা পনরতেবাগুলির েিযে অর্কপ্রোি করত্ সা�াযযে কতর। হয সকি অনিবাসী নিউ ইয়ক্ক বাসী Emergency Medicaid এর 
েিযে হযাগযে ্ারা অ-েরুনর পনরতেবাগুলির খরি ব�ি করার েিযেও NYC Care এর েিযে হযাগযে্া অে্ক ি করত্ পাতরি, হযমি 
্াতের স্িনকৎসা প্রোিকারীর কাতে সাক্ষাৎ এবং ওেুি।

আপনি িনবেযেত্র হকািও েরুনর অবস্ার হক্ষত্ত্র, হয হকাতিা সময় Emergency Medicaid এর েিযে সাইি আপ করত্ পাতরি। 
আপনি যনে NYC Health + Hospitals এ যাি, ্া�তি একেি আসর্কক পরামি্কো্ার েিযে অিুতরাি করুি নযনি আপিাতক 
সাইি আপ করত্ সা�াযযে করত্ পাতরি। আপিার অনিবাসতির স্স্ন্ বা অর্কপ্রোতির সক্ষম্া যাই হ�াক িা হকি, আপনি 
NYC-হ্ হয হকািও �াসপা্াতি েরুনর পনরিয্কা হপত্ পাতরি। আরও ্তরযের েিযে, 311 িম্বতর কি করুি, 877-877 িম্বতর 
“CoveredNYC” হিক্সি পাঠাি।

পবাব্লিে চবাজ্ক
পোব্লি� চোজ্ মনয়িব্ি �ী? এব্ি ম� এখনও িথ্যিহোর �রো হনছে?
আগটে 2019 এ ট্াম্প প্রিাসি একসি ি্ুি পাসলিক িাে্ক  নিয়ম হ�ােণা কতরস্েি। অনিবাসীরা যনে Medicaid, খােযে স�ায়্া বা 
আবাসি স�ায়্ার মত্া নিনে্ক ষ্ট নকেু সরকারী সুনবিা বযেব�ার কতর রাতকি, অরবা হফডারাি প্রিাসি যনে মতি কতর হয িনবেযেত্ ্াতের 
সরকারী সুনবিাগুলির ওপতর নিি্ক রিীি �ওয়ার সম্াবিা আতে, হসই হক্ষত্ত্র নিয়মসি ্াতের গ্ীি কাড্ক  বা নিসা পাওয়া আিকাতিার হিষ্টা 
কতরস্েি। ্তব ট্াম্প প্রিাসতির পাসলিক িাে্ক  নিয়ম সমাতি �তয়তে। 9 মাি্ক  2021 এ, ইউ.এস. স্রাষ্ট্র সুরক্ষা নবিাগ (U.S. Department 
of Homeland Security) বতিস্েি হয ্ারা 2019 আগতটের আতগ কায্ককর রাকা িীন্গুলি বযেব�ার করায় নফতর যাতব। আরও ্রযে 
ও আপতডতির েিযে, nyc.gov/publiccharge হেখুি।

পোব্লি� চোজ্ মনয়ি আিোর কষেত্রে প্রন�োজথ্য হয় ম�নো েো আমি �ীভোনি জোনি?
আপিার যনে পাসলিক িাে্ক  সম্বতধে হকাতিা প্রশ্ন রাতক, ্া�তি হসামবার হরতক শুক্রবার পয্কন্ত সকাি 9 িা হরতক সধেযো 6 িার মতিযে 
800-354-0365 িম্বতর ActionNYC �িিাইতি কি করুি এবং সসসি দ্ারা অর্কায়ি করা, নবিামূিযে ও নিরাপে অনিবাসি সংক্রান্ত 
আইনি সা�াতযযের সমতয়াপতযাগী ও নবশ্বস্ত ্রযে ও সংতযাগ পাওয়ার েিযে “public charge (পাসলিক িাে্ক )” বিুি। �িিাইিসি নবিামূিযে 
ও অজ্া্পনরিয়, এবং 200 সিরও হবশি িাোয় স�ায়্া পাওয়া যায়।

অভিববােে বলবৎেিণ এবং স্বাস্যে তেববা পবাওয়বাি অরিেবাি
আমি এ�জন অভভিোসী, �োর ক�োনও নথরপরে কনই। আিোর পমরনেিো প্রদোন�োরী ম� অভভিোসন ও �োস্টিস 
িিিৎ�রণ (Immigration and Customs Enforcement, ICE) এর িে অভভিোসন �ে্্পনষের �োনে 
আিোন� মরনপোি্ �রনে পোনর? 
পনরতেবা প্রোিকারীতের অবিযেই ্াতের হরাগীতের হগাপিীয়্া রক্ষা করত্ �তব, ্াতের অনিবাসতির স্স্ন্ যাই হ�াক িা 
হকি। �াসপা্াি ও নলিনিকগুলি হরাগীর অিুতমােি োড়া হরাগীর ্রযে আোিপ্রোি কতর িা, যনে িা আইি অিুযায়ী ্া 
করা আবিযেক �য়। পনরতেবা প্রোিকারীরা কীিাতব অনিবাসীতের হগাপিীয়্া রক্ষা কতর হসই সম্পতক্ক  আতরা ্তরযের েিযে 
nychealthandhospitals.org/immigrant হেখুি এবং H+H এর  Open Letter to Immigrant New Yorkers 
(অনিবাসী নিউ ইয়ক্ক বাসীতের উতদেতিযে হখািা স্িনঠ) পড়ুি।

ICE অমিসোররো হোসপোেোনি এনি আিোর �ী �রো উভচে? 
আপিাতক ICE এর সতগে করা বিত্ �তব িা। যনে হকািও ICE অনফসার আপিার �াসপা্াতির �তরর ম্ হকাতিা বযেসতিগ্ 
অঞ্চতি প্রতবি করার হিষ্টা কতরি, হসই হক্ষত্ত্র আপিার েরো বধে রাখার এবং ্াতের কাতে নবিারনবিাগীয় পতরায়ািা আতে নকিা 
্া নেজ্াসা করার অনিকার আতে। নবিারনবিাগীয় পতরায়ািা �ি আোিত্র হরতক একেি নবিারক দ্ারা স্াক্ষনর্ একসি আইনি 
িসর যা কাউতক বা এক েি হিাকতক নকেু করার অিুমন্ হেয়। আরও ্তরযের েিযে, nyc.gov/immigrants হেখুি এবং know 
your rights (আপিার অনিকারগুলি োিুি) সধোি করুি। যনে হকািও ICE অনফসার আপিাতক বা আপিার হকািও লপ্রয়েিতক 
আিক কতরি, হসই হক্ষত্ত্র নবিামূতিযে ও নিরাপতে আইনি স�ায়্া পাওয়ার েিযে আপনি হরলপড হরসপসে লিগযোি হকািাতবাতরসিি 
(Rapid Response Legal Collaborative)-হক 800-354-0365 এ হফাি করত্ পাতরি।
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