
অভিবাসী ভিউ ইয়র্্ক বাসীদের মদ্যযে মাতৃ স্াস্থযে সসবা1 
গর্্ভ ভাবস্ভার পূর্ব্ভ, চলভাকভালীন এবং এর পর্র স্ভাস্থ্য সেবভা সপর্ল তভা নভারীর্ের জনথ্য2 অর্পক্ভাকৃত েুস্ গর্্ভ ধভারণ ও েন্ভান প্রেব অভর্জ্ঞতভা 
এবং সেই েভার্ে গর্্ভ ভাবস্ভার পর্র তভার্ের স্ভাস্থ্য ঠিক রভাখভার েক্মতভা ভনর্ে আর্ে। ভকন্তু বত্ভ মভান Medicaid ভনেমগুর্লভা অভর্বভােন 
অবস্ভার উপর ভিভতি কর্র নভারীর্ের গর্্ভ ভাবস্ভার আর্গ ও পর্র তভার্ের স্ভাস্থ্য সেবভার উপলব্ধতভার্ক েীভমত কর্র।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নারীষ্টের তুলনায় যয নারীরা অভিবাসী তাষ্টের:

•   পভাভরবভাভরক ভচভকৎেক বভা নভারীর্রভাগ ভবর্েষজ্ঞ/ধভাত্ীভবেথ্যভা ভবর্েষর্জ্ঞর (obstetrician/gynecologist, 
OB/GYN) েভার্ে সেখভা করভার সম্াবনা কম

• গর্্ভ ভাবস্ভা চলভাকভালীন বভা তভার পর্র ো ভার্তর ভচভকৎেভা পভাওেভার সম্াবনা কম

• েন্ভান প্রের্বর পর স্ভাস্থ্য ভবমভা হভারভার্নভার সম্াবনা যবভি

যয নারীরা অভিবাসী তাষ্টের যষেষ্টরে মাতৃ স্াস্থথ্য যসবার উপলব্ধতাও কম হষ্টত পাষ্টর যভে তারা:

• পাভাচ বছর্রর কম েমে ধর্র যুক্তরভার্্রে বভাে কর্র েভার্কন 

•  মধথ্য আর্মভরকভা, েভক্ণ আর্মভরকভা, েভাব-েভাহভারভান আভরিকভা বভা েভক্ণ এভেেভা সের্ক অভর্বভােন ভনর্ে েভার্কন 

 আপভন ভনষ্টজর ও ভনজ ও সম্প্রোষ্টয়র জনথ্য কী করষ্টত পাষ্টরন?

  ভনর্চর পভরর্ষবভা ও প্রকল্পগুর্লভার মভাধথ্যর্ম গর্্ভ ভাবস্ভার আর্গ, গর্্ভ ভাবস্ভা চলভাকভালীন ও তভার পর্র স্ভাস্থ্য সেবভােমূহ পভাওেভা েম্পর্ক্ভ  
আর্রভা জভানুন: 

 •  অভর্বভােন অবস্ভা বভা অে্ভ বথ্যর্ের ক্মতভা ভনভব্ভর্ের্ষ NYC সত স্ভাস্থ্য সেবভা সপর্ত আপনভার অভধকভার েম্পর্ক্ভ  তর্েথ্যর জনথ্য  
nyc.gov ভর্ভজট করুন এবং "Everyone Can Get Health Care Services in NYC" (প্রষ্টতথ্যষ্টকই NYC যত স্াস্থথ্য যসবা 
পভরষ্টেবা যপষ্টত পাষ্টর) ভলর্খ অনুেন্ভান করুন। 

 •  অভর্বভােী বভা গর্্ভ বতী ভনউ ইেক্ভ বভােীর্ের জনথ্য স্ভাস্থ্য ভবমভা ভবকল্পেমূহ েম্পর্ক্ভ  জভানর্ত nyc.gov/ochia ভর্ভজট করুন এবং 
"immigrants" (অভিবাসী) অেবভা "pregnant" (গি্ভ বতী) ভলর্খ অনুেন্ভান করুন। 

 •  স্ভাস্থ্য ভবমভাে যুক্ত হর্ত েভাহভার্যথ্যর জনথ্য nyc.gov/health ভর্ভজট করুন এবং "health insurance enrollment support" 
(স্াস্থথ্য ভবমায় যুক্ত হষ্টত সহায়তা) ভলর্খ অনুেন্ভান করুন।

 •  জন্মোনকাষ্টল সম্ানজনক যসবা সম্পষ্টক্ভ  NYC এর মানেণ্ডসমূহ (NYC Standards for Respectful Care at Birth) 
েম্পর্ক্ভ  জভানর্ত nyc.gov/health এ যভান এবং "respectful care at birth" (জন্মোনকাষ্টল সম্ানজনক যসবা) ভলর্খ 
অনুেন্ভান করুন।

 •  েম্প্রভত এর্ে সপৌর্ছর্ছন এমন অভর্বভােী বভা েরণভােথীর্ের জনথ্য পভরর্ষবভা সপর্ত nyc.gov এ যভান এবং "Services for 
Recently Arrived Immigrants" (সম্প্রভত এষ্টস যপৌছাষ্টনা অভিবাসী) ভলর্খ অনুেন্ভান করুন।  

 •  ভবনভামূর্লথ্যর, ভনরভাপে অভর্বভােী আইনী েহভােতভা সপর্ত nyc.gov এ যভান এবং "actionNYC" ভলর্খ অনুেন্ভান করুন বভা  
800-354-0365 এ কল করুন।

 •   আপনভার েম্প্রেভাের্ক প্রর্ভাভবত করর্ব এবং এই স্ভাস্থ্যগত ফলভাফলেমূহর্ক উন্নত করর্ব এমন নীভতমভালভােমূর্হর জনথ্য  
কীর্ভার্ব েমে্ভন জভানভার্ত হর্ব তভা েম্পর্ক্ভ  আর্রভা জভানুন, everymothercounts.org/advocacytoolkit ভর্ভজট করুন।

 •  ভনউ ইেক্ভ  ভেটির প্রকল্পেমূর্হর জনথ্য স্ভাস্থ্য তেথ্য (Health Data for New York City) েম্পর্ক্ভ  জভানর্ত  
nyam.org/hd4nyc/our-work ভর্ভজট করুন।

1 এই ফ্লায়লারে নিউ ইয়র্্ক  নিটি গরেষণলা প্রর্রপেে জি্য নিম্ননিনিত স্লাস্থ্য তথ্্য থথ্রর্ পলাওয়লা ফিলাফিিমহূ ে্যেহলাে র্েলা হরয়রে, থে প্রর্পেটি এই উৎি  
থথ্রর্ পলাওয়লা তথ্্য ে্যেহলাে র্রেরে: গর্্ক লােস্থলায় ঝঁুনর্ নির্্কলােণ মনিটনেং ে্যেস্থলা (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System,  
NYC PRAMS), 2016-2018: Maru S, Glenn L, Belfon K, et al. Utilization of maternal health care among immigrant mothers  
in New York City, 2016-2018. J Urban Heal. 2021. https://doi.org/10.1007/s11524-021-00584-5

2 জনেরপ অংশগ্রহণর্লােীরেে র্লারে তলারেে লিনগির্ পনেচয় জলািরত চলাওয়লা হয়নি; এই িীমলােদ্ধতলাে র্লােরণ এই ফ্লায়লারে "িলােী" ও "মলাতৃ" শব্দগুরিলা  
এমি ির্ি ে্যনতিরর্ অন্তর্্ভ্ক তি র্রে েলােলা গর্্ক র্লােরণ িক্ষম।
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