
শিক্ষা

অবগত সম্মশত

আপনষার জন্মদষাননর অশিজ্ঞতষার সময় আপনষার 
কষানে মর্ষাদষা সম্পন্ন, সরুশক্ত এবং গুণমষান সম্পন্ন 
পশরচর্ষা পষাওয়ষার মষানবষাশিকষার আনে। মানবাধিকার হল 
সেই েব অধিকার যা েকল মানষুের আষে ধনষেষের ধেদ্ান্ত 
ধনষে সনবার এবং তাষের েীবন ময্াোপূরভ্াষব কাটাষনার 
েন্য। এগুধল নাগধরক অধিকাষরর সেষক আলাো এবং েবমেয় 
সযাগ্য আইধন েুরক্া পায় না। আপনার মানবাধিকারগুধলষক 
কতটা ভাষলাভাষব ময্াো সেওয়া হষব সেই সক্ষরে স্াস্্য 
প্রোনকারী এবং হােপাতালগুধল ধভন্ন হয়। 

এটি একটি আইধন নধেপরে না হষলও আমরা আপনাষক আপনার 
বত্মান অেবা েম্াব্য স্াস্্য পধরচয্া প্রোনকারীষক এই তে্য 
োনাষনার এবং আষলাচনার করার েন্য এবং তাষের সকন্দ্রটি 
একবার সেষে সনওয়ার েন্য উৎোধহত করধে। কার োষে এবং 
সকাোয় েন্ম ধেষত হষব সে ব্যাপাষর ধেদ্ান্ত সনওয়ার আষগ এটি 
আপনাষক তাষের নীধত এবং আচরষরর ব্যাপাষর োনষত োহায্য 
করষব।

এই মানগুধল েন্ম ধেষত চষলষেন 
এমন মানেুষের অবগশত, 
শিক্ষা এবং সহষায়তষা প্রোষনর 
েন্য ততধর হষয়ষে - অে্াৎ 
আপনার মত মানেুষের 
েন্য। এই মানগুধল আপনার 
মানবাধিকার েম্পষক্ আরও 
োনার েন্য আপনাষক 
উৎোধহত এবং আপনার 

েন্মোষনর অধঞিতায় েধরিয় ধেদ্ান্ত-গ্রহরকারী 
কষর তুলষব। এই স্্যান্ার্গুধল প্রোনকারীষের 
েন্যও েহায়তামলূক এবং গভ্াবস্া, প্রেবষবেনা 
এবং ধিশুর েষন্মর েময় সরাগীর মানবাধিকারষক 
ময্াো ধেষত এবং অবগত হষত তাষেরষক োহায্য 
করষব। 

ধনউ ইয়ক্ ধেটির মান

জনন্মর সময় 
মর্ষাদষাসম্পন্ন 
পশরচর্ষার  
জন্য

সযৌনগত এবং প্রেনন ন্যায় প্রধত অঙ্ীকাষরর 
অংি ধহষেষব SRJ CEG েষন্মর েমষয়র ন্যায় 
উন্নীত করার েন্য কাে করষে। জনন্মর 
সমনয়র ন্যষায় তেনই ধবে্যমান হয় যেন 
েবার কাষে গভ্াবস্া, ধিশুর েন্ম এবং প্রেষবর 
পর ময্াোর োষে ধেদ্ান্ত সনওয়ার স্ািীনতা 
এবং েহষযাধগতা লভ্য োষক। এটির মষি্য রষয়ষে 
উচ্চ্ -গুরমান েম্পন্ন, োংস্কৃ ধতকভাষব োধয়ত্বপূর ্
প্রধতধরিয়ািীল পধরচয্া, সকাোয় এবং কার েষঙ্ 
প্রেব করা হষব তা সবষে সনওয়ার স্ািীনতা এবং 
ধচধকৎো ব্যবস্া স্ীকার অেবা অস্ীকার করার 
ক্মতা।

কশমউশনটি সমষানবি থেনক এই নশেপনরের 
জন্য তে্য থনওয়ষা হনয়নে এবং শনউ 
ইয়ক্ শসটির স্ষাস্্য শবিষানগর থসকু্য়ষাল 
অ্যষান্ড শরন্ষাডষাশটিি জষাশটিস 
কশমউশনটি এননগজনমন্ট গ্রুপ (SRJ 
CEG) দ্ষারষা ততশর করষা হনয়নে। আরও 
তনে্যর জন্য nyc.gov/health-এ SRJ 
খঁুজনু।

পশরচর্ষার গুণমষান

সহনরষাশগতষা

শসদ্ষান্ত-গ্রহণ

আরও তনে্যর জন্য nyc.gov/health-এ 
SRJ খঁুজনু।

মর্ষাদষা এবং তবষম্যহীনতষা 

Bengali



শিক্ষা

অবগত 
সম্মশত

সহনরষাশগতষা

আপনষার স্ষাস্্য, স্ষাস্্য পশরচর্ষা ্দষানকষারী এবং জনন্মর অশিজ্ঞতষার 
শবকল্পগুশল সম্পনক্ সহনজই থবষাঝষা রষায় এমন সরল তে্য চষাইবষার 
এবং পষাবষার অশিকষার আপনষার আনে। এটির মনি্য রনয়নে 
শনম্নশলশখত সম্পনক্ তে্য:

1  অবনটিশরিশিয়ষান, গষাইননষানকষালশজটি, দষাই, থদৌলষা অেবষা 
পষাশরবষাশরক থমশডশসননর ডষাক্ষার এবং তষানদর থরষাগ্যতষা এবং থপিষাদষার অশিজ্ঞতষা

2  থকষােষায় জন্ম শদনত হনব তষার শবকল্প থরমন একটি হষাসপষাতষাল অেবষা জন্ম থদওয়ষার 
থকন্দ্র অেবষা আপনষার বষাশ়ি

3  জন্ম থদওয়ষার জন্য আপশন থর জষায়গষা থবনে শননয়নেন থসটির নীশত এবং অনুি ীলন

4  শিশুর জন্ম এবং আপনষার বষাচ্ষানক খষাওয়ষাননষার উনদেনি্য ্স্তুশতর জন্য সম্পদ থরমন 
শিশুর জনন্মর শিক্ষার ক্ষাস এবং নষাশস্ং কষাউনসেলষাস্

5 আপনষার এবং আপনষার বষাচ্ষার জন্য জনন্মর সমস্ত সম্ষাব্য ফলষাফনলর শববরণ 

6  আপনষার ্নয়ষাজনীয় সশুবিষা এবং পশরনষবষার জন্য তে্য এবং থরফষানরল থরমন 
আবষাসন, খষাদ্য, আইশন সহনরষাশগতষা এবং স্ষাস্্য বীমষা*

আপনষার সমস্ত শচশকৎসষা ্শরিয়ষার শবষনয় জষানষার এবং শননজর 
শসদ্ষান্ত থদওয়ষার অশিকষার আপনষার আনে। এটিনক “অবগত 
সম্মশত” বলষা হয় এবং একটি আইশন অশিকষার।** পশরচর্ষা 
্দষানকষারীনক আপশন থর িষাষষা থবষানঝন তষানত সঠিক, শনি্ষারণ-মকু্ 
ব্যখ্যষা এবং তে্য জষানষাননষা উশচৎ রষানত আপশন রখন ্স্তুত হনবন 
তখন শননজর জন্য সঠিক শসদ্ষান্ত শননত পষানরন। শসদ্ষান্ত থনওয়ষার 
পর আপনষার কষানে আপনষার শসদ্ষান্ত পশরবত্ন করষার এবং নতুন 
শসদ্ষানন্তর জন্য মর্ষাদষা পষাওয়ষার অশিকষার আনে - আপনষার স্ষাস্্য 
পশরচর্ষা ্দষানকষারী আপনষার সষানে সম্মত নষা হনলও। অবগত 
সম্মশতর মনি্য রনয়নে:

1  ্ শরিয়ষা, পরীক্ষা, শচশকৎসষা অেবষা ঔষনির ব্যষাপষানর আপনষার 
স্ষাস্্য পশরচর্ষা ্দষানকষারীর পরষামি্

2  থর থকষানও ঝঁুশক, সশুবিষা এবং শবকল্প ্শরিয়ষা

পশরচর্ষার গুণমষান
আপনষার কষানে সনব্ষাচ্-গুণমষাননর স্ষাস্্য পশরচর্ষা পষাওয়ষার অশিকষার আনে। এর মনি্য 
রনয়নে:

1  একটি হষাসপষাতষানল অেবষা জন্ম থদওয়ষার থকনন্দ্র অেবষা আপনষার বষাশ়িনত জন্ম 
থদওয়ষার অশিজ্ঞতষার সময় আপনষার ব্যেষার স্তরনক গুরুত্ব থদওয়ষা সহ আপনষার 
্নয়ষাজননর ্শত রেষাসমনয় মননষানরষাগ

2  আপনষার ্সবনবদনষার এবং ্সনবর সময় একটি সরুশক্ত এবং পশরষ্ষার পশরনবি 
এবং আপনষার ্সনবর একটি িষান্ত এবং সরুশক্ত ঘর

3   গি্ষাবস্ষা এবং শিশুর জনন্মর সময় পশরচর্ষার জন্য বত্মষান থরেষ্ঠ পদ্শতনত ্শিশক্ত 
এবং দক্ পশরনষবষা ্দষানকষারী

4   শবনীত কমমী, রষারষা ঘনর ্নবি করষার সময় শননজর পশরচয় 
থদনবন। রশদ আপনষার থকষানও থনশতবষাচক অশিজ্ঞতষা 
হয় অেবষা থর থকষানও কষারনণর (থরমন আচরণ, দক্তষা 
অেবষা অশিজ্ঞতষার স্তর ইত্যষাশদ) জন্য কমমী সদনস্যর সষানে 
স্ষাচ্ছন্্যনবষাি নষা কনরন, তষাহনল আপশন অন্য কমমী সদনস্যর 
জন্য অননুরষাি করনত পষানরন এবং থপনত পষানরন

গি্ষাবস্ষা, ্সবনবদনষার এবং শিশুর জনন্মর সময় মর্ষাদষা এবং সম্মষাননর সষানে আচরণ পষাওয়ষার অশিকষার আনে 
এমনশক শিশুর জনন্মর পনরও - রষাই থহষাক নষা থকন।***  এটির অে্ হনলষা স্ষাস্্য পশরচর্ষা ্দষানকষারীরষা আপনষার সষানে 
শনম্নশলশখতগুশল করনবন বনল ্ত্যষািষা করষা হয়:

 1   জষাশত, শলঙ্গ, িম্, থরৌন ্বশৃতি, বয়স, ্শতবন্ধকতষা, এইচআইশি অবস্ষান, অশিবষাসন অবস্ষান, আবষাসন শস্শত, 
আনয়র স্তর অেবষা বীমষার ্কৃশতর শনশব্নিনষ আপনষার এবং আপনষার পশরবষানরর সনঙ্গ ন্যষার্যিষানব আচরণ করনবন

2   একজন থদষািষাষী ্দষান করনব রষানত আপশন আপনষার স্ষাস্্য পশরচর্ষা ্দষানকষারীর কেষা বঝুনত পষানরন এবং তষারষা 
আপনষার কেষা বঝুনত পষানর

 3   আপনষার থগষাপনীয়তষা এবং থগষাপনীয় শচশকৎসষাগত তে্য সরুশক্ত রষাখনব 

 4  পরীক্ষা এবং ্শরিয়ষা চলষাকষালীন কমমী সদস্য সহ আপনষার ঘনর আপশন কষার উপশস্শত চষান এবং চষান নষা থস ব্যষাপষানর আপনষানক শসদ্ষান্ত শননত 
থদয় এবং থসই শসদ্ষান্তনক সম্মষান জষানষায় 

 5  আপনষার পেনন্র নষাম এবং শলঙ্গ সব্নষানমর ব্যষাপষানর শজজ্ঞষাসষা করনবন এবং ব্যবহষার করনবন

 6  আপশন আপনষার বষাচ্ষার জন্য থর নষাম এবং শলঙ্গ সব্নষাম ব্যবহষার করষা পেন্ করনবন তষা ব্যবহষার করনবন

7  আপনষার পশরবষানরর জন্য আপশন থর শসদ্ষান্তগুশল শননয়নেন থসগুশলনক সম্মষান জষানষানব থরমন আপনষার একজন স্ষামী-স্তী অেবষা সঙ্গী আনে 
শকনষা, আপনষার স্ষামী-স্তীর অেবষা সঙ্গীর শলঙ্গ শক, আপনষার কতগুশল বষাচ্ষা আনে অেবষা আপশন বষাচ্নক দতিক থনওয়ষার জন্য শনি্ষাশরত 
কনরনেন শকনষা 

 8  আপনষার স্ষাস্্য পশরচর্ষা সম্পনক্ আপনষার থর উনদ্গ অেবষা অশিনরষাগ আনে তষার স্ীকৃশত ্দষান করনব এবং পশরচর্ষার থর থকষানও শবষনয় 
শকিষানব অশিনরষাগ জষানষানবন থস ব্যষাপষানর তে্য ্দষান করনব

মর্ষাদষা এবং তবষম্যহীনতষা

আপনষার িরীনরর সষানে শক করষা হনব থস সম্পশক্ত শসদ্ষান্ত এবং আপনষার বষাচ্ষার জন্য 
শসদ্ষান্ত থনওয়ষার অশিকষার আপনষার কষানে আনে। এর মনি্য রনয়নে:

1   স্ষাস্্য পশরচর্ষা শবকল্প থবনে থনওয়ষা থরমন আপনষার মলূ্যনবষাি, িম্ এবং শবশ্ষানসর 
ওপর শিশতি কনর থকষান ্শরিয়ষাগুশল আপশন শননজর ওপর করষার অনমুশত থদনবন 
অেবষা থদনবন নষা

2  থকষােষায় জন্ম থদনবন তষার শসদ্ষান্ত থনওয়ষার অশিকষার, হষাসপষাতষানল, জন্মদষান থকনন্দ্র অেবষা আপনষার বষাশ়িনত

3  শকিষানব আপনষার বষাচ্ষানক খষাওয়ষানবন তষা থবনে থনওয়ষা – স্তন্যদষাননর সষাহষানর্য/থচটি শফশডং, ফমু্লষা নষাশক 
উিয় শমশলনয় –এবং আপনষার বষাচ্ষানক খষাওয়ষাননষার জন্য ্নয়ষাজনীয় সষাহষার্য গ্রহণ করষা

4  জনন্মর পর তৎক্ণষাত আপনষার বষাচ্ষানক হষানত থনওয়ষা (ত্বনকর সনঙ্গ ত্বনকর স্পি্ শহনসনবও পশরচত) আপনষার 
C-থসকিন করষা হনলও 

5  আপনষার বষাচ্ষার পশরচর্ষার ব্যষাপষানর শবকল্প থবনে থনওয়ষা, থরমন শচশকৎসষাগত পরীক্ণ এবং ্শরিয়ষার জন্য 
আপনষার বষাচ্ষার সনঙ্গ উপশস্ত েষাকনবন শকনষা (রশদ নষা অনপুশস্শতর শচশকৎসষাগত কষারণ েষানক) এবং থকষােষায় 
আপনষার বষাচ্ষা েষাকনব (আপনষার সনঙ্গ একই ঘনর অেবষা নষাস্ষাশরনত)

6  আপনষার শসদ্ষান্তগুশল নশেিুক্ করষা এবং আপশন থসগুশলর সষানে সংরকু্ সম্ষাব্য ঝঁুশকগুশল বনুঝনেন   

শসদ্ষান্ত-গ্রহণ

আপনষার কষানে গি্ষাবস্ষা, ্সনবর রেম করষার এবং শিশু-জন্ম এবং 
শিশু-জনন্মর পর সহষায়তষা পষাওয়ষার অশিকষার আনে। এর মনি্য রনয়নে:

1  ্ সব এবং অন্যষান্য ্শরিয়ষার সময় আপনষার দ্ষারষা থবনে থনওয়ষা 
থলষানকনদর উপশস্শত থরমন আপনষার সঙ্গী, পশরবষানরর সদস্য, বনু্ধ 
অেবষা থদৌলষা (একজন ্শিশক্ত থপিষাদষার শরশন শিশু জনন্মর আনগ, 
চলষাকষালীন এবং তৎক্ণষাত পর তে্য এবং সহনয়ষাশগতষা ্দষান কনর)

2  শিশু-জনন্মর পর আপনষার হতষািষার (জনন্মর পর হতষািষা শহনসনবও 
পশরশচত)অশিজ্ঞতষা হনল তে্য, পরষামি্ এবং সহনরষাশগতষা পশরনষবষা 
পষাওয়ষা

3  আপনষার গি্পষাত, মতৃ শিশু জন্ম অেবষা শিশুর মতুৃ্যর অশিজ্ঞতষা 
হনল আপনষার এবং আপনষার পশরবষানরর 
জন্য তে্য, পরষামি্ এবং সহনরষাশগতষা 
পশরনষবষা পষাওয়ষা

* যধে আপধন েরকাধর েহায়তা প্রকষপের েন্য োইন আপ করষত ইচ্কু হন তাহষল আরও তষে্যর েন্য 311 নম্বষর কল করুন। **যধে আপধন ধবশ্াে কষরন সয আপনার অবগত েম্মধতর অধিকার লঙ্ঘন করা হষয়ষে তাহষল আপনার ব্যধতিগত আঘাষত ধবষিেঞিতা েহ একেন উধকষলর োষে সযাগাষযাগ করা উধচৎ। ধনউ ইয়ক্ ধেটি বার অ্যাষোধেষয়িষনর একটি আইধন 
সরফাষরল পধরষেবা আষে যা আপনাষক 212-626-7373 নম্বষর কল কষর একটি উকধলষক সোঁোর েন্য োহায্য করষত পাষর। ***যধে আপধন ধবশ্াে কষরন সয আপনার ধলঙ্, আপনার গভ্াবস্া অেবা ধনউ ইয়ক্ ধেটি মানবাধিকার আইষনর অিীষন অন্য সকানও েুরধক্ত সরেধরর কারষর আপনার েষঙ্ অপব্যবহার করা হষয়ষে অেবা পধরচয্া অেবা পধরষেবা অস্ীকার করা 
হষয়ষে তাহষল ধনউ ইয়ক্ ধেটি মানবাধিকার কধমিষন অধভষযাগ োষয়র করার েন্য 311 অেবা 718-722-3131 নম্বষর কল করুন।


