জরির অব�ায় িচিকৎসার জনয্ Medicaid
েমিডেকল কি�শন (“জরির Medicaid”)
অিবলে� িচিকৎসা করােত হেব এমন অব�ায় Medicaid, যা জরির Medicaid নােম পিরিচত, েযাগয্, নিথভু � নন ও
সামিয়ক অিভবাসী িনউ ইয়কর্ ারেদর জরির অব�ায় িচিকৎসার খরচ েমটােত সহায়তা কের।*

আিম িক জরির Medicaid পিরেষবা েপেত পারব?
আপিন স�ূণর্ Medicaid পাওয়ার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ করেলও আপনার অিভবাসন ি�িতর কারেণ তার েযাগয্ না হেলও আপিন
জরির Medicaid পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন।
েযাগয্ হেত হেল, আপনােক অবশয্ই:
আেয়র �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব (আয় কম হেত হেব)।
NYS এর একজন বািস�া হেত হেব (সামিয়ক সমেয়র জনয্ আইিন বািস�ােদর ে�ট েরিসেডি� �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব না)।
আপনার জরির িচিকৎসার (েমিডেকল ইমারেজি�) �েয়াজন েদখা িদেল েযেকােনা হাসপাতােলই আপিন িচিকৎসা েপেত পারেবন,
তা িচিকৎসার খরচ েমটােনার �মতা আপনার থাকুক বা নাই থাকুক।

কীভােব দরখা� করেবন
আগামী িদেন েদখা িদেত পাের এমন েকােনা জরির অব�ার কথা
েভেব আগাম অনুেমাদন িনেয় রাখেত আপিন যখন খুিশ সাইন
আপ করেত পােরন। আপিন আপনার নাম আগাম িলিখেয় রাখেল,
আপিন আগামী 12 মােসর জরির অব�ার খরেচর অনুেমাদন
েপেয় যােবন।
আপনার বয়স 65 বছেরর িভতের হেল, আপিন অনলাইেনই নাম
েলখােত পারেবন। NY State of Health এর ওেয়বসাইট
nystateofhealth.gov েদখুন বা 1-855-355-5777 ন�ের
কল করন।

আপিন জরির অব�ায় বা তারপের হাসপাতােলই সাইন আপ
করেতও পারেবন। জরির িচিকৎসার খরচ েপেত িচিকৎসার
িতন মােসর িভতের আপনােক সাইন আপ করেত হেব।
আপিন েযাগয্ িকনা েসই িবষেয় িনি�ত নন?
েকােনা অসুিবধা েনই - তা জানেত আপিন যখন খুিশ দরখা�
করেত পােরন। আওতাভু � হওয়ার কী কী িবক� আপনার
কােছ রেয়েছ তা েজেন েনওয়া এখন খুবই সহজ হেয় েগেছ!
আেরা জানেত 311 ন�ের কল করন।

65 বছর বা তার েবিশ বয়�েদর অিধকাংশেক বা যারা অসমথর্
তােদরেক একিট আলাদা দরখা� পূরণ করেত হেব। নাম েলখােত
সহায়তা েপেত, 347-396-4705 ন�ের কল করন।

�া�য্ িবমার জনয্ আেবদন জানােল তােত আপনার অিভবাসন ি�িত �ভািবত হেব না
জরির Medicaid বা স�ূণর্ Medicaid পাওয়ার আেবদন জানােল বা তা েপেল তােত েকােনা বয্ি�র আইিন ি�িতর জনয্ আেবদন
জানােনার ে�ে� েকােনা �ভাব েফলেব না এবং US ইিমে�শন অয্া� কা�ম এনেফাসর্েম� (ICE) বা US িসিটেজনিশপ অয্া� ইিমে�শন
সািভর্ েসস (USCIS) এ তা িরেপাটর্ করা হয় না।

* আইিন ভােব থাকা অিভবাসী ও সামিয়ক অিভবাসীরা স�ূণর্ Medicaid বা অতয্াবশয্ক �য্ােনর জনয্ েযাগয্
হেত পােরন। উভয়ই জরির নয় এমন অব�ােতও েসবা পাওয়ার আওতাভু �।

জরির MEDICAID িক আমার �া�য্ িচিকৎসা বাবদ আমার সম� খরচ েমটােব?
না। আপিন শধুমা� তখনই জরির Medicaid এর তরফ েথেক িচিকৎসা বাবদ খরচ পােবন যখন আপনার গরতর েকােনা
শারীিরক অসু�তার কারেণ আপনােক অিবলে� িচিকৎসা করােত হেব। গরতর শারীিরক অসু�তা বলেত হাটর্ অয্াটাক বা দারণ
বয্থােক েবাঝােনা হয় যা িবনা িচিকৎসায় এক িবপ�নক মা�ায় েপৗঁেছ েযেত পাের। জরির Medicaid, িকডিন ডায়য্ািলিসস ও
জরির অব�ায় �সব য�ণা ও স�ােনর জ� েদওয়া বাবদ খরচও েমটায়। জরির অব�ার িচিকৎসায় �েয়াজনীয় ওষুধপ� ও
কয্া�ার েরােগর িচিকৎসায় লাগা িকছু ে�সি�পশন �াগ বাবদ খরচও েমটেনা হয়।

আমার যিদ িবমা করােনা না থােক ও আমােক ডা�ার েদখােত হয় তাহেল কী হেব?
আপনার �া�য্ িবমা েনই অথচ আপিন েসবা েপেত চান, এই অব�ােতও আপিন NYC েথেক তা েপেত পারেবন।
িসিটর সরকারী হসিপটাল িসে�ম (NYC Health + Hospitals) ও কিমউিনিট �া�য্ েক�গিল আপনার আয় অনুসাের কম খরেচ
িচিকৎসার সুিবধা িদেয় থােক। রােজয্র আইন অনুসাের, েবসরকারী হাসপাতালগিলেকও আয় কম এমন েরাগীেদর তােদর অিভবাসন
ি�িত িনিবর্েশেষ দাতবয্ িচিকৎসা ও আিথর্ক সহায়তা িদেত হয়।

আেরা জানেত: NY State of Health এর ওেয়বসাইট
nystateofhealth.ny.gov েদখুন বা 1-855-355-5777 বা 311 ন�ের কল করন
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কিপরাইট 2016, এই তথয্প�িট NYC Human Resources Administration Ofﬁce of Citywide Health Insurance Access এর তরফ েথেক শধুমা� তথয্
জানার খািতেরই েদওয়া হেয়েছ। এই তথয্পে�র পুেরাটা বা তার েকােনা অংশ আবার ৈতির করেত অনুমিত িনেত New York City Human Resources
Administration এ েযাগােযাগ করন।

