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চয়ে েরযা

NY State of Health মার ক্ে টরলেস-এর মাধ্যরম লে্যান 
ননরকোচন ্রার সাহায্য্ারী পরামরকে



Medicaid ম্যারনজড ক্য়ার লে্যান চয়ন ্রা
আপনে Medicaid, যযা কযযাগ্ নেউইয়ে্ক নের জে্ নিেযামনূ্্ স্যাস্্ নিমযা েভযানরজ 
প্রেযাে েনর, তযার জে্ কযযাগ্ নেেযা জযােনত NY State of Health, অনিনিয়যা্ 
স্যাস্্ প্্যাে মযানে্ক টনপ্নি যযাে। আপনে কযযাগ্ হন্, তযার পরিততী ধযাপ হ্ 
ম্যানেজড কেয়যার প্্যাে চয়ে েরযা। স্যাস্্ প্্যাে চয়ে েরযার জে্ আপেযার েযানে 
10 নেে আনে। আপনে যনে এই িমনয়র মনধ্ প্্যাে নেি্কযাচে েযা েনরে তযাহন্ 
এেজে আপেযার জে্ চয়ে েরনিে।

আপেযার স্যাস্্ কিিযানে গুরুত্ব নেনত কেযানেযা স্যাস্্ প্্যানে ডযাক্যার (কেটওয়যাে্ক ), 
নলিনেে, হযািপযাতযা্ এিং িযানম্কন্সী এেিনগে েযাজ েনর। প্্যানের কেটওয়যাে্ক  
কেনে ডযাক্যারনের মনধ্ কেনে এেজেনে চয়ে েরনত হনি নযনে হনিে আপেযার 
প্রযাইমযানর কেয়যার কপ্রযাভযাইডযার (PCP)। আপেযার পনরচয্কযার জে্ আপেযার প্্যানের 
কেটওয়যানে্ক  আপেযার PCP িযা অে্যাে্ ডযাক্যানরর েযানে কযনত পযানরে।

Medicaid ম্যানেজড কেয়যার প্্যােগুন্যার খরচ খুি েম। কিগুন্যাও এেই স্যাস্্ 
কিিযা পনরনেিযা েভযার েনর। নেন্তু িিগুন্যা এেই রেম েয়:
• কিখযানে নভন্ন ডযাক্যার এিং হযািপযাতযা্ কেটওয়যাে্ক  েযােনত পযানর
• কিখযানে নভন্ন কপ্রিনরিপশেেৃত ওেুনধর েভযার কেওয়যা হনত পযানর
• কিগুন্যার গুণমযাে এিং করযাগসী িন্তুনটি করটং নভন্ন হনত পযানর

লে্যান রাছাই ্রা
আপেযার জে্ কিরযা প্্যাে খুজঁনত িযাহযানয্র জে্ এগুন্যা েরুে:
• আপেযার িন্যােনে নেয়নমতভযানি কয ডযাক্যারনে কেখযাে নতনে Medicaid 
প্্যানের কেযােগুন্যার পনরনেিযা প্রেযাে েনরে তযা তযানে নজজ্যািযা েরুে

• আপেযার েযােযােযানে প্্যানের কেটওয়যানে্ক র ডযাক্যার, হযািপযাতযা্ এিং নলিনেে 
আনে নেেযা তযা কেখুে

• স্যাস্্ প্্যাে আপেযার ওেুধগুন্যার েভযার কেয় নেেযা তযা কচে েরুে
• আপনে কয িযানম্কিসী কেনে ওেুধ কেে স্যাস্্ প্্যােট কিখযানে কপ্রিনরিপশে েরনত 
কেনি নেেযা নিনিচেযা েরুে

• আপনে যযানত িুস্ েযােনত পযানরে তযার জে্ প্্যাে কেযানেযা নিনশে কপ্রযাগ্যাম 
অিযার েনর নেেযা তযা নজজ্যািযা েরুে। 

• িযানে্কে েযায্কেযানরতযার উপনভযাক্যা নেনে্ক নশেযা পয্কযান্যাচেযা েরুে, কযখযানে 
প্্যােগুন্যানে পনরনেিযা, েযায্কেযানরতযা এিং উপনভযাক্যা িন্তুনটির নহিযানি করট 
কেওয়যা আনে। নেনে্ক নশেযা ি্িহযার েনরনত এখযানে যযাে: 

 http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/ 
consumer_guides/nyc/medicaid/

HIV কপেরাল ননডস লে্যান (SNP)
যনে আপনে Medicaid-এর কযযাগ্ হে এিং আপেযার HIV আনে, কিনষেনরে আপনে 
HIV SNP-এ েযাম েনেভুক্ েরনত পযানরে। HIV SNPs হ্ এমে িি স্যাস্্ প্্যাে 
কযখযানে অনতনরক্ িমন্বয় পনরনেিযা প্রেযাে েরযা হয় এিং HIV আনে এমে মযােেু 
এিং তযানের পনরিযানরর িেি্নের চযানহেযা িম্পনে্ক  অিনহত এমে কপ্রযাভযাইডযাররযা 
এনত রনয়নে।

Nystateofhealth.ny.gov কেখুে িযা HIV SNP এ েযাম েনেভুক্েরনণর জে্ 
নেউইয়ে্ক  Medicaid CHOICE কহল্প্যাইনের 1-800-505-5678 েম্বনর ে্ 
েরুে।

Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441

ক্ারনা লে্যান সম্পর ক্ে  আরও তর্্যর জন্য:

আরও তর্্যর জন্য, অনগু্রহ ্রর www.nyc.gov/hilink-এ NYC 
Health Insurance Link কেখুন

MetroPlus Health Plan Partnership in Care
1(800) 303-9626
VNS CHOICE SNP 1(866) 469-7774
Amida Care 1(800) 556-0689

HIV কপেরাল ননডস লে্যান:
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