
ভবাষবা গুরুত্বপণূ্ব 

Hola안녕하세요

Hello alo

স্বাস্থ্য রুশেটিন
সব স্াস্থ্য বষ্লর্ন নদখার জনথ্য nyc.gov/health - নদখ্ন।  

রবনামষূলথ্যর প্ররতরলরপসমহূ অড্ম ার নদওয়ার জনথ্য 311 নম্বষর নিান করুন।

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


স্াস্থ্য এবং ভাষায় প্রষবশার্কার

• শু্্মাত্র স্াস্থ্যকর খাওয়া, শরীরচচ্ম া এবং ভাষলা ডাক্তার রাখার নথষক স্াস্থ্য আরও 
অষনক রকে্র দ্ারা প্রভারবত হয়। আপনার পেষদের ভাষায় স্াস্থ্য পররষষবা বথ্যবহার 
করষল তা একভাষব একর্ স্স্ জীবষনর রদষক আপনাষক রনষয় যাষব।

• আপনার পেষদের ভাষায় পররষষবা পাওয়ার অর্কারষক বলা হয় ভাষায় 
প্রষবশার্কার। 

• ভাষায় প্রষবশার্কার আইন সমস্ত রনউ ইয়ক্ম বাসীষক তাষদর রবকল্পগুরল জানষত সাহাযথ্য 
কষর এবং স্াস্থ্য পররচয্মা সহ তাষদর প্রষয়াজনীয় রজরনসগুরল নপষত সাহাযথ্য কষর।

• আরও নবরশ মানষ্ স্াস্থ্য পররচয্মা অর্েত করষল তা সবার জনথ্য আরও স্াস্থ্যকর শহর 
েষে ত্লষব।

大A Ф

ননউ ইয়ক্ব রবাসীরবা 200 টিরও বরেী ভবাষবায় কথবা রশেন।  
NYC-নত ইংষররজ োো প্রথম নয রতনর্ ভাষায় কথা বলা হয় নসগুরল হল স্থ্যারনশ, রারশয়ান এবং কথ্যাষন্ারনজ।



আপনার আইরন অর্কার

এই আইন ননশজর ভবাষবায় পনরশষরবা পবাওয়বার বষেশরে আপনবার অনিকবারশক 
সরুনষেত কশর:

• NYC: স্ানীয় আইন 30 

• রনউ ইয়ক্ম  নটেে: কায্মরনব্মাহী আষদশ 26 

• ইউ.এস. নিডাষরল সরকার: 1964 সাষলর নােররক অর্কার 
আইষনর (Civil Rights Act) রশষরানাম VI এবং কায্মরনব্মাহী 
আষদশ 13166

 প্রায় 4.25 রমরলয়ন রনউ ইয়ক্ম বাসী ইংষররজ োো অনথ্য একর্ ভাষায় বারেষত 
কথা বষল এবং তাষদর মষ্থ্য অষ ্্মষকর নবরশ ভাষলাভাষব ইংষররজ পেষত বা 
বলষত পাষরন না। এর্ষক সীরমত ইংষররজর পারদরশ্মতা (limited English 
proficiency, LEP) বলা হয়।

 আপনার অরভবাসষনর রস্রত বা রজপ নকাড রনরব্মষশষষ, আপনার পেষদের 
ভাষায় রসর্র সমস্ত পররষষবা পাওয়ার অর্কার আপনার আষে। 

 রনউ ইয়ক্ম বাসী যাষদর ভাষার নক্ষত্র সহায়তা প্রষয়াজন তারা রনউ ইয়ক্ম  
শহষরর (New York City, NYC) নযষকান সরকারর এষজরসিষত তাষদর 
পেষদের ভাষায় পররষষবা পাওয়ার জনথ্য অনষ্রা্ করষত পাষরন।



বা্া সরাষনা 

• যখন স্াস্থ্য দপ্তষর বা নযষকান NYC সরকারর এষজরসিষত নদখা করষত যাষবন, তখন 
আপনার পেষদের ভাষায় পররষষবার জনথ্য বলন্। কম্মচারী আপনার জনথ্য নপশাদার 
নদাভাষীষক ডাকষত পাষর।

• যখন আপরন NYC সরকারর এষজরসিগুরলষত যাষবন তখন রবনা খরষচ ভাষা পররষষবার 
অনষ্রা্ করার জনথ্য আপরন "I speak" কাড্ম র্ রনষয় নযষত পাষরন। "I speak" কাড্ম র্ 
ডাউনষলাড করার জনথ্য অথবা রপ্রন্ করার জনথ্য nyc.gov/health নত যান এবং  
I speak (আরম কথা বরল) অনস্ন্ান করুন। এোোও আপরন রনষচর কাড্ম র্ নকষে 
রনষত পাষরন।

. I speak 
Please call an interpreter. 

Thank you.

আরম কথা বরল                     । অনগ্্হ কষর একজন নদাভাষীষক ডাকুন। 

্নথ্যবাদ।

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/about/about-doh/language-services-en.page


আপনার ভাষায় পররষষবা

স্াস্থ্য রবভাষের সমস্ত পররষষবায় ভাষা রবষয়ক সহায়তা উপলব্ধ যার মষ্থ্য পষে: 

ননইবারহুড নহলথ অথ্যাকশন নসন্ারগুরলষত (Neighborhood 
Health Action Centers) কম্মসূচী

জন্ম ও মত্ৃথ্যর সার্্ম রিষকষের আষবদন

সরকারর হাসপাতাল এবং রলিরনকগুরলষত স্াস্থ্য পররচয্মা (যার মষ্থ্য 
রষয়ষে নযৌন স্াষস্থ্যর রলিরনক, র্কা নদওয়ার রলিরনক, এবং যক্ার 
রলিরনকসমহূ।) 

আপনার র্কার নরকষড্ম  প্রষবশার্কার

মানরসক স্াষস্থ্যর প্রাথরমক রচরকৎসার প্ররশক্ণ 

আপনার পেষদের ভাষায় রসর্র আরও পররষষবাগুরল পাওয়ার জনথ্য nyc.gov  
নদখ্ন এবং civic services (নােররক পররষষবা) অনস্ন্ান করুন।

http://nyc.gov
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/categories/civic-services.page


আপনার ভাষায় পররষষবা সংস্ানসমূহ

এই স্াস্থ্য বষ্লর্ষনর অরতররক্ত ভাষা ও অনথ্যানথ্য অনব্াদ করা স্াস্থ্যসামগ্ীর জনথ্য  
nyc.gov/health/pubs - নদখ্ন। আপনার রনষজর ভাষায় পররষষবা পাওয়ার অর্কার আপনার 
আষে। রনউইয়ক্ম  রসর্ স্াস্থ্যরবভাষের সব অরিস এবং রলিরনষকএই পররষষবাগুরল রবনামষূলথ্য পাওয়া  
যায়।

nychealth @nychealthy@nychealthy

nyc.gov/health এ যান এবং Language 
Services (ভাষা পররষষবা) খঁ্জ্ন

ইষমল healthbulletins@health.nyc.govসর্বশেষ স্বাস্থ্য রুশেটিন 
গ্রহণ করুন

আরও জবাননু

সংশ�বাগ করবা

রসররজ 118 | খণ্ড 19 COM019923B - 3.19 Bengali
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