NYC কভার পান!
বিশেষ নবিভু ক্তকরশের সময় স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যশম

জীবন-পরিবর্ত ন হতর্ পাতি
এমন ক াতনা ঘটনা ঘতটতে
বা প্রর্যাশা িতেন?

আপবন য াগ্য বকনা
যস বিষশয় বি বনবিত নন?
ক াতনা সমসযা কনই আপরন কে ক াতনা
সময় NY State of Health-এি মাধ্যতম
আতবদন িতর্ পাতিন।
সি ারি স্বাস্থ্য রবমা কপ্রাগ্রাম কেমন
Medicaid, অর্যাবশয প্ল্যান এবং
Child Health Plus সািা বেি ধ্তি
উপলব্ধ।
কবসি ারি স্বাস্থ্য রবমা মুক্ত
নরিভু ক্ত িতেি সময় উপলব্ধ হয় বা
েরদ আপরন কোগ্যর্াি ইতভতেি

এছাড়াও আপবন 1 া যেব্রুয়ারী- 31যে অশটাির প য ন্ত বিশেষ
নবিভুক্তকরশের জনয য াগ্য হশত পাশরন
আমাি ভাতিতজি রব ল্পগুতলা ী ী?

আরম মুক্ত নরিভু রক্ত িে রমস িতল ী হতব?

আপরন েরদ ক াতনা চা রি বা পরিবাতিি সদতসযি মাধ্যতম ভাতিজ না
পান র্াহতল আপরন হয়র্ NY State of Health, অরিরসয়াল স্বাস্থ্য প্ল্যান

েরদ আপনাি জীবতন এমন ক াতনা ঘটনা ঘতট োি িতল আপনাি জীবন
পরিবর্ত ন হতর্ পাতি র্াহতল হয়তর্া, আপরন রবতশষ নরিভু ক্ত িে সমতয়

মাত ত টতপ্ল্স-এি মাধ্যতম ম খিতচ রব ল্প খুুঁতজ কপতর্ পাতিন।

কোগ্য হতবন। েরদ আপরন রবতশষ নরিভু ক্ত িে সময় াতলি জনয কোগ্য

NY State of Health এি মাধ্যতম:



অরভজ্ঞর্া পান।

________________________

য াগ্য হওয়ার ইশভন্টগুশ ার
উিাহরে হ :







রবতয় হওয়া বা পারিবারি
সম্পত ত প্রতবশ িা
গ্ভত বর্ী হওয়া অিবা সন্তান িা া
আপনাি অরভবাসন রস্থ্রর্ি
পরিবর্ত ন হওয়া
চা রি পরিবর্ত ন
রনউইয়ত ত োতেন বা এ প্রতদশ
কিত অনয প্রতদতশ োতেন
আপনাি স্বাস্থ্য রবমাি ভাতিজ হারিতয়
োওয়া






অনলাইতন, কিান তি বা রনতজ উপরস্থ্র্ হতয় আতবদন রুন।
কিান তি এবং রনতজ উপরস্থ্র্ হওয়াি কেতে এ ারধ্ ভাষায়
সহায়র্া পাওয়া োয়



হন র্াহতল আপরন এইসব িতর্ NY State of Health এ োন:

আপরন কেসব স্বাস্থ্য প্ল্যাতনি জনয কোগ্য মাত ত টতপ্ল্তস কসগুতলাি
নরিভু ক্ত িে সম্পত ত সহায়র্া পান





সম-রলতেি দম্পরর্তদি আয় কোগ্য হতল এবং এ সাতি ি প্রদান
িতল কবসি ারি স্বাস্থ্য রবমা ক নায় সাহােয কপতর্ টযাক্স কেরিট
কপতর্ পাতিন



না।
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র েু কেতে আপনাত এটি পরিবর্ত তনি জনয অবশযই আপনাি স্বাস্থ্য
ভাতিজ িা তর্ হতব

রবতশষ নরিভু রক্ত িতেি সময় ালগুতলা সীরমর্-সময় রভরি

আপরন আরিত সহায়র্া পাতবন র না জানতর্ র্াি জনয এ টি
আতবদন পে পূিে রুন

আপরনও সিাসরি ক াতনা রবমা সংস্থ্াি াে কিত কবসি ারি রবমা
পরিতষবা রনতর্ পাতিন, র ন্তু আপরন এটি িতল আরিত সহায়র্া পাতবন

নর্ু ন ভাতিতজি জনয অরবলতে সাইন আপ বা আপনাি স্বাস্থ্য প্ল্যান
পরিবর্ত ন িা পিবর্ী মুক্ত নরিভু ক্ত িতেি সময় াতলি জনয
অতপো িতর্ হতব না



আপরন েরদ রনতজ কিত রবমা তি িাত ন বা িতেন, র্াহতল আপনাত
অবশযই কোগ্যর্া উিীেত হওয়াি ঘটনাটিি 60 রদতনি মতধ্য উতদযাগ্ রনতর্ হতব
ের্ দ্রুর্ সম্ভব NY State of Health এি সতে কোগ্াতোগ্ রুন
আপরন েরদ এ টি চা রিি মাধ্যতম ভাতিজ পান, র্াহতল আপনাি
রনতয়াগ্ র্ত াি মাধ্যতম পরিবর্ত ন িাি জনয কোগ্যর্া উিীেত হওয়াি
ঘটনাটিি সময় কিত আপনাি াতে মাে 30 রদন িা তর্ পাতি

আরম কশষ মুক্ত নরিভু ক্ত িে সময় াতল স্বাস্থ্য প্ল্যাতনি জনয সাইন
আপ তিরে। আরম র ভাতব এতর্ পরিবর্ত ন িব?
আপনাি েরদ কোগ্যর্া উিীেত হওয়াি ঘটনা িাত র্াহতল আপনাি স্বাস্থ্য
প্ল্যাতনি পরিবর্ত তনি জনয NY State of Health এি সতে কোগ্াতোগ্
রুন। এোড়াও আপরন পিবর্ী মুক্ত নরিভু ক্ত িে সমতয় আপনাি
প্ল্যান পরিবর্ত ন িতর্ পাতিন।

আমাি েরদ স্বাস্থ্য রবমাি প্রতয়াজন হয় র্াহতল আমাি অরভবাসতনি
রস্থ্রর্ি ী ক াতনা ভূ রম া আতে?
এটি রনভত ি তি। কে ক উ NY State of Health কর্ রব ল্প স্বাস্থ্য রবমাি জনয
খুুঁজতর্ পাতি। র েু কপ্রাগ্রাম রনরদত ষ্ট ধ্িতনি অরভবাসতন সীরমর্ িা তব:


নাগ্রি , গ্রীন ািতধ্ািী এবং আইনগ্র্ভাতব উপরস্থ্র্ বারসন্দািা *
NY State of Health-এ সি ারি বা কবসি ারি রবমাি জনয
প্রতবশারধ্ াি কপতর্ পাতিন



সমস্ত রশশু অরভবাসন রস্থ্রর্ রনরবততশতষ Child Health Plus জনয কোগ্য

িাক্তাি ও হাসপার্ালগুতলা ক ান রবমা প্রদান ািীি সতে চু রক্তবদ্ধ র্া
কদখতর্ আপরন NY State of Health ওতয়বসাইতট িাক্তাি ও হাসপার্াল
রদতয় অনুসন্ধান িতর্ পাতিন।



সমস্ত গ্ভত বর্ী মরহলা োতদি আয় ম র্ািা অরভবাসন রস্থ্রর্
রনরবততশতষ Medicaid পরিতষবা পাতবন

আমাি েরদ রবমা না িাত এবং িাক্তাতিি াতে োওয়াি প্রতয়াজন হয়
র্াহতল ী হতব?



র েু অরভবাসী, কেমন রিিািত অযা শন িি চাইল্ডহুি অযািাইভল
(শশশতব আগ্মন জনয রবলরের্ পদতেপ), Medicaid-এি জনয কোগ্য
হতলও NY State of Health-এি কবসি ারি রবমাি কোগ্য নন



নাম নরিবদ্ধ হয়রন এমন অরভবাসীিা োতদি আয় স্বল্প র্ািা Medicaid
এি জনয আতগ্ কিত অনুতমারদর্ হতর্ পাতিন, কেটি ক বলমাে জরুরি
স্বাস্থ্য সমসযাি ভাি কদয়

আরম র আমাি িাক্তাতিি াতে কদখাতনা চারলতয় কেতর্ পারি?
আপরন েরদ আপনাি িাক্তািত কদখাতর্ চান, র্াহতল রর্রন ক ান স্বাস্থ্য
প্ল্যানগুতলা মঞ্জুি তিন র্া র্াত রজজ্ঞাসা রুন।

আপনাি েরদ স্বাস্থ্য রবমা না িাত এবং পরিচেতাি প্রতয়াজন হয়, র্াহতল
কসতেতে র্খনও আপরন এটি NYC কর্ কপতর্ পাতিন। শহতিি সি ারি
হাসপার্াল বযবস্থ্া (NYC Health + Hospitals) ও রমউরনটি স্বাস্থ্য
ক ন্দ্রগুতলা আপনাি আয় অনুসাতি ম খিতচ রচর ৎসাি সুরবধ্া রদতয়
িাত ।
রবমাহীন কদি জনয স্বাস্থ্য পরিচেতাি সংস্থ্ান সম্পত ত আিও জানতর্
nyc.gov/hilink কদখুন।
আমাি েরদ রবমা না িাত ও কেৌন এবং প্রজনন সংোন্ত স্বাস্থ্য কসবাি
প্রতয়াজন হয় র্াহতল ী হতব?
Family Planning Benefit Program এি মাধ্যতম কোগ্য পুরুষ ও
মরহলাতদি জনয রপ্রতভরেভ স্ক্রীরনং ও STI পিীো সহ রবনামূতলয এবং
কগ্াপনীয় প্রজনন স্বাস্থ্য কসবা উপলব্ধ িতয়তে। আিও জানতর্
nyc.gov/hilink/famplan এ োন।

* আইনগ্র্ভাতব বসবাস ািী সামরয় বারসন্দািা কেমন শবধ্ রভসা সহ
রশোিীিা।
েরদ আপনাি অরভবাসন রস্থ্রর্ি পরিবর্ত ন হয় র্াহতল আপরন NY State of
Health-এি মাধ্যতম আপরন রবতশষ নরিভু ক্ত িে সমতয়ি সময় ভাতিজ
রব তল্প নাম নরিভু ক্ত িাতনাি জনয কোগ্য।
স ল বারসন্দািা ভাতিতজি জনয কবসি ারি রবমা সংস্থ্াগুতলাি াতে
সিাসরি আতবদন িতর্ পাতিন।
স্বাস্থ্য রবমা কপতল র্া আপনাত এ টি গ্রীন ািত, নাগ্রি ত্ব, বা এ জন
আত্মীতয়ি স্পনসিরশপ কপতর্ বাধ্া কদতব না।

আশরা তশিযর জনয
311 বা 1-855-355-5777 নম্বশর যোন করুন
___________________________________________________

NY State of Health- এর
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