
জন্মের সময় মর্যাদযাসম্পন্ন 
পররচর্যার জন্য
আপনযার জমেদযান্নর অরিজ্ঞতযার সময় আপনযার মর্যাদযা সম্পন্ন, 
সরুরষিত এবং গুণমযান সম্পন্ন পররচর্যা পযাওয়যার মযানবযারিকযার 
আন্ে।

নিউ ইয়র্ক  নিটির মাি

আরও তন্্্যর জন্য nyc.gov/health-এ SRJ খঁুজনু।
যনি আপনি নিশ্াি রররি যয আপিার নিঙ্গ, আপিার গর্ক ািস্া অথিা নিউ ইয়র্ক  নিটি মািিানিরার আইরির অিীরি অি্য যরািও িুরনষিত যরেনির রাররি আপিার িরঙ্গ অপি্যিহার ররা হরয়রে অথিা পনরচয্কা অথিা পনররেিা 
অস্ীরার ররা হরয়রে তাহরি নিউ ইয়র্ক  নিটি মািিানিরার রনমশরি অনররযাগ িারয়র ররার জি্য 311 অথিা 718-722-3131 িম্বরর রি ররুি। 

রনমউনিটি িমারিশ যথরর এই িনথপররেরর জি্য তথ্য যিওয়া হরয়রে এিং নিউ ইয়র্ক  নিটির স্াস্্য নিরারগর যিকু্য়াি অ্যান্ড নরর্াডানটির জানটিি রনমউনিটি এিরগজরমন্ট গ্রুপ (SRJ CEG) দ্ারা ততনর ররা হরয়রে। 

যযৌিগত এিং ্জিি ি্যায় ্নত অঙ্গীরাররর অংশ নহরিরি SRJ CEG জরমের িমরয়র ি্যায় উন্ীত ররার জি্য রাজ রররে। জন্মের সমন্য়র ন্যযায় তখিই নিি্যমাি হয় যখি িিার রারে গর্ক ািস্া, নশশুর জমে এিং ্িরির পর 
ময্কািার িারথ নিদ্ান্ত যিওয়ার স্ািীিতা এিং িহরযানগতা ির্য থারর। এটির মরি্য ররয়রে উচ্চ-গুিমাি িম্পন্, িাংস্কৃ নতররারি িানয়ত্বপূি্ক ্নতনরিয়াশীি পনরচয্কা, যরাথায় এিং রার িরঙ্গ ্িি ররা হরি তা যিরে যিওয়ার স্ািীিতা 
এিং নচনরৎিা ি্যিস্া স্ীরার অথিা অস্ীরার ররার ষিমতা।

আপিার স্াস্্য, স্াস্্য পনরচয্কা ্িািরারী এিং জরমের 
অনরজ্ঞতার নিরল্পগুনি িম্পরর্ক  িহরজই যিাঝা যায় 
এমি িরি তথ্য চাইিার এিং পািার অনিরার 
আপিার আরে। 

রিষিযা

আপিার িমস্ত নচনরৎিা ্নরিয়ার নিেরয় জািার এিং 
নিদ্ান্ত যিওয়ার অনিরার আপিার আরে। এটিরর “অিগত 
িম্মনত” িিা হয় এিং এরটি আইনি অনিরার।

অবগত সম্মরত

গর্ক ািস্া, ্িিরিিিা এিং নশশুর জরমের িময় এিং নশশুর 
জরমের পররও আপিার ময্কািা এিং িম্মানিত আচরি 
পাওয়ার অনিরার আরে - যাই যহার িা যরি।

মর্যাদযা এবং ববষম্যহীনতযা 

আপিার গর্ক ািস্া, ্িিরিিিা এিং নশশুর জমে এিং 
নশশুর জমে পররও িহায়তা পাওয়ার অনিরার আরে। 

সহন্রযারগতযা

আপিার শরীররর িারথ নর ররা হরি যি িম্পনর্ক ত 
নিদ্ান্ত এিং আপিার িাচ্চার জি্য নিদ্ান্ত যিওয়ার 
অনিরার আপিার রারে আরে। 

রসদ্যান্ত-গ্রহণ

আপিার রারে িরি্কাচ্চ-গুিমারির স্াস্্য পনরচয্কা পাওয়ার 
অনিরার আরে। 

পররচর্যার গুণমযান

এই মযানগুরি জমে রদন্ত চন্িন্েন এমন মযানষুন্দর অবগরত, রিষিযা এবং সহযায়তযা 
প্রদযান্নর জন্য বতরর হন্য়ন্ে - অ্্যাৎ আপনযার মত মযানষুন্দর জন্য।

এই মযানগুরি আপনযার মযানবযারিকযার সম্পন্ক্ আরও জযানযার জন্য আপনযান্ক 
উৎসযারহত এবং আপনযার জমেদযান্নর অরজ্ঞতযায় সররিয় রসদ্যান্ত-গ্রহণকযারী কন্র তুিন্ব।

Bengali


