
GUIDE TO COMPLETE YOUR MEDICAID RENEWAL FORMS 
আপনার MEDICAID পনুনর্বীকরণ ফমর্গিল পরূণ করার িনেদর্ িশকা 

Medical Assistance Program/OMR 

ASSIST 

ASSISTANCE WITH YOUR MEDICAID RENEWAL / FREE INTERPRETATION SERVICES 

This booklet will help you complete your Renewal. We have included an English and a translated version. Return 
only one. For help with your Renewal, call the HRA Medicaid Helpline at 1-888-692-6116 or contact one of the 
Managed Care Plans listed on Page 4 of this booklet. Hearing impaired consumers may call 711 or 1-718-636-
7783 with a Text Telephone (TTY) device (not a standard phone). 

Free interpretation services are available over the phone or in any Medicaid office. 

আপনার MEDICAID পনুনর্বীকরণ / িবনামূেলয্ েদাভাষী পিরেষবায় সহায়তা 

এই বকুেলটিট আপনােক আপনার পুননর্বীকরণ স�ূণর্ করেত সহায়তা করেব। আমরা একিট ইংেরিজ ও একিট অনবুাদ করা সং�রণ সংযু�

কেরিছ। েকবলমা� একিট স�ূণর্ কের েফরত পাঠান। পুননর্বীকরেণ সহায়তার জনয্ 1-888-692-6116 ন�ের মানব স�দ �শাসন
Medicaid েহ�লাইন ন�ের েফান করন বা এই বকুেলটিটর 4থর্ পৃ�ায় তািলকাব� পিরচািলত পিরচযর্া পিরক�নাগিলর েয েকান একিটর 
সােথ েযাগােযাগ করন। �বণ �িতব�ী �াহকগণ 711 বা 1-718-636-7783 ন�ের একিট েট�ট েটিলেফান (Text Telephone, TTY)

িডভাইেসর (একিট �য্া�াডর্  েফান নয়) মাধয্েম েফান করেত পােরন।

েফােনর মাধয্েম বা েয েকান Medicaid অিফেস িবনামূেলয্ েদাভাষী পিরেষবা উপল�।

Remainder of page left blank intentionally 
প�ৃার বািক অংশগিল ই�াকৃতভােব খািল রাখা হেয়েছ 

OMR Insert (English/Bengali)  11/14/2017 



MAIL RENEWAL CHANGES 
 
 
You may continue to call the HRA Medicaid Helpline at 1-888-692-6116 if you have any questions about 
your Renewal Form. You can also contact one of the Managed Care Plans listed on Page 4 of the 
enclosed Guide to Complete your Medicaid Renewal Forms for assistance. 
This is the only Renewal Application that will be automatically sent to you. Please keep it in a safe place 
until you are ready to return it to us. We must receive your reply through the mail by the date printed 
on Page 1 of the Application, or your coverage may end. 
You can still pre-screen for additional benefits at the Access NYC site. It can be accessed by going to 
http://www1.nyc.gov and selecting Social Services from the menu located at the bottom of the page. The 
site is safe, secure and easy to use. 

 
 
Note: 
• You do not need to send proof of US citizenship at this time. You also do not need to send proof of 

income unless the Renewal Form instructs you to do so. 
 

 If you would like, you may send either or both now to help ensure that we have your most 
accurate information. 

 

 If you decide not to send proof now, we may write you to request that you do so at a later date. 
The “Documentation Guide” on Pages 5 and 6 of this booklet show you the types of proofs that 
we accept. 

• If you tell us that you are a US citizen, we will attempt to verify citizenship using a computer match. 
If we are unable to do so, we will write to you to let you know that and request that you send us 
proof. 

 

• We will also attempt to verify your income using a computer match. If the match results are different 
than your self-reported information, the match results may be used when determining your eligibility. 

 
 If you decide not to send proof now, we may write you to request that you do so at a later date. 

The “Documentation Guide” on Pages 5 and 6 of this booklet show you the types of proofs that 
we accept. 

 

• If you recently moved from New York City to another county within New York State, but have not yet 
had a public health insurance case opened where you now live, you should complete and return 
this Renewal Form to us. We will assist you in transferring your coverage. 
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পনুনর্বীকরেণর পিরবতর্ ন ডাকেযােগ পাঠান 
 
 
আপনার পুননর্বীকরেণর ফমর্িট স�েকর্  আপনার েকােনা �� থাকেল আপিন 1-888-692-6116 ন�ের HRA Medicaid 
েহ�লাইেন েফান করেত পােরন। আপনার MEDICAID পুননর্বীকরেণর ফমর্গিল পূরণ করেত সহায়তার জনয্ সংযু� 
িনেদর্ িশকার 4থর্ পৃ�ায় তািলকাব� পিরচািলত পিরচযর্া পিরক�নাগিলর েয েকান একিটর সােথও আপিন েযাগােযাগ 
করেত পােরন। 

এিট হল একমা� পনুনর্বীকরেণর আেবদন যা �য়ংি�য়ভােব আপনােক পাঠােনা হেব। আমােদর কােছ েফরত পাঠােনার আেগ পযর্� 

অন�ুহ কের এিটেক একিট িনরাপদ �ােন রাখুন। আেবদনপে�র 1ম প�ৃায় ি�� করা তািরেখর আেগ ডাকেযােগ আপনার 
উত্তর অবশয্ই আমােদর কােছ েপৗঁছােত হেব, নতুবা আপনার কভােরজ ব� কের েদওয়া হেত পাের। 

অিতির� সুিবধাগিলর জনয্ আপিন ACCESS NYC সাইেটও ি�-ি�ন করেত পারেবন। http://www1.nyc.gov এ িগেয় এবং 

পৃ�ািটর িনেচর িদেক থাকা েমনিুটর েথেক সামািজক পিরেষবাসমহূ েবেছ িনেয় এিট অয্াে�স করা যােব। সাইটিট িনরাপদ, সুরি�ত 
এবং বয্বহার করা সহজ। 

 
 

��বয্: 

• আপনােক এর সােথ মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরকে�র েকােনা �মাণ পাঠােত হেব না। েসইসােথ পুননর্বীকরণ ফেমর্ িনিদর্� কের 
বলা না থাকেল আপনােক আেয়র েকােনা �মাণপ� পাঠােত হেব না। 

 

 আমােদর কােছ আপনার সবেচেয় িনভুর্ ল তথয্ আেছ তা িনি�ত করেত সহায়তা করার জনয্ আপিন চাইেল এর সােথ 
আপনার আেয়র �মাণপ�ও পাঠােত পােরন। 

 

 আেয়র �মাণপ� আপিন এখন না পাঠােত চাইেল, পেরর েকােনা সময় েসিট পাঠাবার অনেুরাধ জািনেয় আমরা আপনােক 
িচিঠ িদেত পাির। এই বকুেলেটর 5ম এবং 6� পৃ�ায় উি�িখত "নিথর িনেদর্ িশকা" েত আমরা িক ধরেণর �মাণপ� �ীকার 
কির তা উে�খ করা আেছ। 

• আপিন যিদ বেলন েয আপিন একজন মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক, তাহেল একিট কি�উটার ময্ােচর মাধয্েম আমরা তা যাচাই 
করার েচ�া করব। আমরা যিদ েসিট না করেত পাির, আমরা আপনােক েসিট িচিঠ িলেখ জানােবা এবং আপনােক �মাণপ� 
পাঠাবার অনেুরাধ করব। 

 

• আমরা একিট কি�উটা্র ময্াচ বয্বহার কের আপনার আয় যাচাই করারও েচ�া করব। যিদ কি�উটার েথেক �া� ফলাফল 
আপনার �দত্ত তেথয্র সে� না েমেল তাহেল আপনার েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত কি�উটার ময্াচ করা তথয্ বয্বহার করা হেব। 

 
 আেয়র �মাণপ� আপিন এখন না পাঠােত চাইেল, পেরর েকােনা সময় েসিট পাঠাবার অনেুরাধ জািনেয় আমরা আপনােক 

িচিঠ িদেত পাির। এই বকুেলেটর 5ম এবং 6� পৃ�ায় উি�িখত "নিথর িনেদর্ িশকা" েত আমরা িক ধরেণর �মাণপ� �ীকার 
কির তা উে�খ করা আেছ। 

 

• যিদ আপিন স�িত িনউইয়কর্  শহর েথেক িনউইয়কর্  ে�েটর মেধয্ অনয্ েকােনা �েদেশ চেল িগেয় থােকন, িক� েযখােন থােকন 
েসখােন েকােনা সরকাির �া�য্ বীমার েকস েখালা নাই এমন হয় তাহেল আপনােক পুননর্বীকরণ ফমর্ পূরণ কের আমােদর কােছ 
জমা িদেত হেব। আমরা আপনার কভােরজ �ানা�িরত করেত সাহাযয্ করব। 
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MEDICAID এ অংশ�হণকারী পিরচািলত পিরচযর্ার পিরক�নাসমহূ 
 
 

MEDICAID PARTICIPATING MANAGED CARE PLANS  
PLANES DE ATENCIÓN ADMINISTRADA PARTICIPANTES 

DE MEDICAID 
參與 MEDICAID 的管理式醫療計畫 (MANAGED CARE PLAN) 

PLAN SWEN KONTWOLE MEDICAID K AP PATISIPE 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ MEDICAID ПЛАНЫ 

КООРДИНИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ MANAGED CARE 
MEDICAID 참여 의료 관리 플랜(Participating Managed Care Plan) 

MEDICAIDخطط الرعاية المدةرا المشاآرة التابعة لـ 
MEDICAID এ অংশ�হণকারী পিরচািলত পিরচযর্ার পিরক�নাসমহূ 

RÉGIMES DE SOINS GÉRÉS PARTICIPANT À MEDICAID 
PLANY UCZESTNICZĄCE W OPIECE ZARZĄDZANEJ MEDICAID 

ميں شرکت کرنے والے منضبط نگہداشت کے منصوبے  MEDICAID 

参与 MEDICAID 的管理式护理计划 

TELEPHONE NUMBER  
NUMERO TELEFONO 

電話號碼 

NIMEWO TELEFÒN 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

전화번호 
 رقم الهاتف

েটিলেফান ন�র  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

NR TELEFONU  
 ڻيليفون نمبر 
电话号码  

CURRENT SERVICE AREA 
Area Actual de Servicio 

目前服務地區 

Zòn Sèvis Aktyèl 
Район обслуживания 
현재 서비스 지역 
 منطقة الخدمة الحالية

বতর্ মান পিরেষবা ে�� 
ZONE DE SERVICE ACTUELLE 

OBECNY REGION USŁUG 
 خدمت کا موجوده عالقہ
当前服务地区 

  
B

ronx 

B
rooklyn 

M
anhattan 

Q
ueens 

 
Staten Island 

 
AFFINITY HEALTH PLAN 

 
866-247-5678 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
EMBLEM HEALTH (formerly GROUP HEALTH INSURANCE/HIP 
HEALTH PLAN OF GREATER NY- GHI/HIP) 

 
 

800-447-8255 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
HEALTHFIRST PHSP, INC. 

 

 
866-463-6743 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
HEALTHPLUS AN AMERIGROUP COMPANY 

 
800-950-7679 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
METRO-PLUS (METROPOLITAN HEALTH PLUS) 

 

 
800-303-9626 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
NY STATE CATHOLIC HEALTHPLAN/FIDELIS 

 

 
888-343-3547 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
UNITED HEALTHCARE COMMUNITY PLAN 
(formerly AMERICHOICE BY UNITED/ AMERCHOICE OF NY INC.) 

 
 

800-493-4647 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
WELLCARE OF NY, INC. 

 
800-308-2571 
800-215-1531 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

MEDICAID RENEWAL SITE 
 

785 Atlantic Ave. 
Brooklyn, NY 11238 

 
888-692-6116 

 
 

OMR Insert (MLF) 11/14/2017 4 



DOCUMENTATION GUIDE TO CONTINUE YOUR HEALTH CARE COVERAGE 

Here is a list of proofs the Medical Assistance Programs accepts. Please use this guide with the Instructions on the cover of the 
Renewal Notification Booklet to determine what documents you may need to provide in order to continue health care coverage. 

INCOME:   
Wages and Salary/Employment 
• Current paycheck/stub(s) or payroll records 
• Detailed written statement from employer 
• W-2 (MBI-WPD consumers only) 
• Income tax return (MBI-WPD consumers only) 

Self Employment 
• Signed income tax return 
• Records of earnings and expenses 

 

Work Income Type of Proof 
• If salary stays the same ---------------------------------------- Copy of last pay stub or letter from employer. 
• If salary changes from pay period to pay period  -------- Copies pay stubs covering last 4 weeks or letter from employer. 
• If any part of your salary/income is paid in cash 

and your employer will not provide written proof  ------- Answer “Yes” to the first question at the bottom of the INCOME 
section of Page 2 of Renewal Booklet 

• If self-employed  --------------------------------------------------- Copy of most recent tax return and letter (signed by you) of current 
income. If income has changed, explain why. 

 
• If receiving unemployment benefits  ----------------------  Send copy of unemployment insurance award letter or internet 

Printout from the NYS Department of Labor: 
https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.do 

 

Unemployment Benefits 
• Award Letter/certificate 
• Benefit statement or print-out 
• Letter from NYS Department of Labor 

 
Child Support/Alimony 
• Letter from person providing support or letter from court 
• Child support/alimony check stub 

 

Income from Rent or Room/Board 
• Letter from roomer, boarder, tenant 
• Check stub 
Veteran’s Benefits 

 

Social Security 
• Award Letter/certificate 
• Benefit check 
• Letter from Social Security 

Administration 
 

Worker’s Compensation 
• Award Letter 
• Check stub 
Military Pay 
• Award Letter 
• Check stub 
Interest/Dividends/Royalties 

 

Private Pensions/Annuities 
• Statement from pension/ 

annuity 

• Award Letter 
• Benefit check stub 
• Letter from Veterans’ Administration 

• Letter from bank or credit union 
• Letter from broker 
• Letter from agent 

 
CITIZENSHIP (If you are declaring to be a US citizen, you do not need to send proof at this time. If documents are 
needed, you will receive a letter requesting them.) 
• US Passport •   Certificate of U.S. Citizenship •   Certificate of Naturalization 
• U. S. Birth Certificate and one of the following identity proofs: (1) Driver’s license with photograph, or other identifying 

information (2) School identification card with photograph, (3) U.S. military card or draft record, (4) ID card issued by Federal, 
State or local government with the same information included on a driver’s license. 

 

IMMIGRATION STATUS: The following are documents issued by United States Citizenship & Immigration Services (USCIS) 
• I-551 Permanent Resident Card (Green Card) 
• I-94 Arrival/Departure Record 

• I-688B or 1-766 Employment Authorization Card 
• I-797 (Notice Of Action) or other official correspondence to and from USCIS, 

ICE or EIOR 
 

CHILDCARE/DEPENDENT CARE: Documents must include the amount you pay and how often   
 

• Letter from day care center or other child/adult care provider •   Canceled checks or receipts that prove payment of care services 
 

PREGNANCY:   
• Statement from doctor/medical professional with expected date of delivery 

 

PRIVATE HEALTH INSURANCE: Documents must include the amount you pay   

• Insurance policy •  Certificate of insurance •  Insurance card • Other proof of private insurance 
 

WE ACCEPT PHOTOCOPIES OF ALL DOCUMENTS OTHER THAN THOSE REQUIRED TO PROVE YOUR CITIZENSHIP OR IDENTITY 
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আপনার �া�য্ েসবার কভােরজ অবয্াহত রাখেত ডকুেমে�শেনর সহািয়কা 

িচিকত্সা সহায়্তা কমর্সূচী �ীকার করেব এমন ডকুেম�গেলার একিট তািলকা। �া�য্ েসবার কভােরজ অবয্াহত রাখেত আপনােক িক িক ডকুেম� �দান করেত হেত পাের তা িনধর্ারণ 
করেত অন�ুহ কের পুননর্বীকরেণর িব�ি�র বকুেলটিটর ��েদর িনেদর্শাবলীর সােথ এই িনেদর্ িশকািট বয্বহার করন। 

আয়:   
মজিুর এবং েবতন/চাকির 
• সা�িতক েপেচক/েবতেনর রিসদ বা েপেরােলর েরকডর্ সমহূ 
• িনেয়াগকতর্ ার েথেক িব�ৃত িলিখত িববিৃত 
• W-2 (শধুমা� MBI-WPD �াহক) 
• আয়কর িরটানর্ (শধুমা� MBI-WPD �াহক) 

�িনযিু� 
• �া�িরত আয়কর িরটানর্ 
• আয় এবং খরেচর েরকডর্  

 
চাকির েথেক আয় �মাণপে�র ধরণ 
• েবতন একই থাকেল ------------------------------------------------------------  েশষ েবতেনর রিসদ বা িনেয়াগকতর্ ার েথেক িচিঠ। 
• এক েবতেনর তািরখ েথেক পেরর েবতেনর তািরেখ েবতেনর পিরমাণ  

পির্বিতর্ ত হেল  -----------------------------------------------------------------  েশষ 4 স�ােহর েবতেনর রিসেদর কিপ বা িনেয়াগকতর্ ার েথেক িচিঠ। 
• আপনার েবতন/আেয়র েকােনা অংশ নগেদ �দান করা হেল এবং আপনার িনেয়াগকতর্ া েকােনা িলিখত �মাণপ� না �দান করেল  

 -------  পুননর্বীকরেণর বকুেলেটর 2য় পৃ�ার আয় িবভােগর িনেচর িদেকর �থম ��িটর উত্তর “হয্াঁ” িলখুন। 
 

• �িনযু� হেল  -------------------------------------------------------------------  সবেথেক সা�িতক কেরর িরটােনর্র কিপ এবং সা�িতক আেয়র িচিঠ (আপনার �ারা �া�িরত)। 
আয় পিরবিতর্ ত হেল, েকন তা বয্াখয্া করন। 

 
• েবকার ভাতা েপেয় থাকেল -----------------------------------------------------  েবকার� বীমা পুর�ােরর িচিঠর কিপ বা NYS �ম দ�েরর (Department of Labor) ই�ারেনট 

ি��আউট পাঠান: https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.do 
 

েবকার ভাতা 
• পুর�ােরর িচিঠ/সািটর্ িফেকট 
• সুিবধার ে�টেম� বা ি��-আউট 
• NYS �ম দ�েরর েথেক িচিঠ 

 
িশশ সহায়তা/ভরণেপাষণ 
• সহায়তা �দানকারী বয্াি�র েথেক িচিঠ বা আদালেতর িচিঠ 
• িশশ সহায়তা/ভরণেপাষণ েচক �াব 

 
ঘর/আবাস ভাড়া েথেক আয় 
• বািস�া, আবািসক, ভাড়ােটর িচিঠ 
• েচক �াব 
অবসর�া� েসনাকম�েদর সুিবধা 

 
সামািজক সুর�া 
• পুর�ােরর িচিঠ/সািটর্ িফেকট 
• সুিবধার েচক 
• সামািজক সুর�া �শাসেনর েথেক 

িচিঠ 
 

কম�র �িতপরূণ 
• পুর�ােরর িচিঠ 
• েচক �াব 
িমিলটাির েবতন 
• পুর�ােরর িচিঠ 
• েচক �াব 
সুদ/িডিভেড�/রয়য্ালিট 

 
বয্ি�গত েপনশন/বািষর্ক বিৃত্ত 
• েপনশন/বািষর্ক বিৃত্তর ে�টেম� 

• পুর�ােরর িচিঠ 
• সুিবধার েচক �াব 
• অবসর�া� েসনাকম� �শাসেনর (Veterans 

Administration) িচিঠ 

• বয্াংক বা ে�িডট ইউিনয়েনর িচিঠ 
• ে�াকােরর িচিঠ 
• এেজে�র িচিঠ 

 

নাগিরক� (আপিন একজন মািকর্ ন য�ুরাে�র নাগিরক িহসােব িববতৃ করেল, এখন আপনােক েকােনা �মাণ পাঠােত হেব না। ডকুেমে�র �েয়াজন হেল, তার জনয্   

অনুেরাধ জািনেয় আপনােক িচিঠ েদওয়া হেব।)  
• মািকর্ ন যু�রাে�র পাসেপাটর্  •   মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরকে�র সািটর্ িফেকট •   নাগিরক� অপর্েণর সািটর্ িফেকট 
• মািকর্ ন যু�রাে�র জে�র সািটর্ িফেকট এবং িন�িলিখত পিরচেয়র �মাণপ�গিলর মেধয্ একিট: (1) ছিব সহ �াইভােরর লাইেস�, বা অনয্ পিরচয়�াপক তথয্ (2) ছিব সহ �ুেলর 

পিরচয়�াপক কাডর্ , (3) মািকর্ ন যু�রাে�র অবসর�া� েসনার কাডর্  বা �াফট েরকডর্ , (4) যু�রা�, ে�ট বা �ানীয় �শাসন �ারা ইসুয্ করা �াইভােরর লাইেসে� থাকা তেথয্র 
সমরপ তথয্যু� আইিড কাডর্ । 

 
অিভবাসন ি�িত: মািকর্ ন য�ুরাে�র নাগিরক� এবং অিভবাসন পিরেষবার (United States Citizenship & Immigration Services, USCIS) �ারা িন�িলিখত   
ডকুেম�গিল ইসুয্ করা হেয়েছ  
• I-551 �ায়ী বসবােসর কাডর্  (�ীন কাডর্ ) 
• I-94 আগমন/�তয্াগেমর েরকডর্  

• I-688B বা 1-766 কমর্িনযুি�র �মাণীকরেণর কাডর্  
• I-797 (কাযর্কলােপর িব�ি�) বা USCIS, ICE বা EIOR েক বা তােদর েথেক অনয্ানয্ অিফিসয়াল 

িচিঠপ� 
 

িশশর পিরচচর্ া/িনভর্ রশীল বয্ি�র যত্ন: আপিন েয অথর্রািশ পিরেশাধ কেরন এবং কত ঘন ঘন কেরন তা অবশয্ই ডকুেম�গিলেত থাকেত হেব   
 
• িদবা পিরচযর্া েক� বা অনয্ানয্ িশশ/�া�বয়� েসবা �দানকারীর েথেক িচিঠ •  বািতল করা েচক বা রিসদ যা পিরচযর্া পিরেষবার েপেম� �মাণ কের 

 
গভর্ াব�া:   
• েডিলভািরর �তয্ািশত তািরেখর সে� ডা�ার/িচিকত্সাগত েপশাদােরর িববিৃত 

 
েবসরকারী �া�য্ বীমা: আপিন েয অথর্রািশ পিরেশাধ কেরেছন তার ডকুেম�   

• বীমা পিলিস •  বীমার সািটর্ িফেকট •  বীমা কাডর্  •  অনয্ানয্ েবসরকারী বীমার �মাণপ� 
 

আপনার নাগিরক� বা পিরচেয়র �মাণকারী ডকুেম�গিল ছাড়া আমরা সকল ডকুেমে�র �িতিলিপ �ীকার কির 
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 TERMS, RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
 
 
 

By completing and signing this form, I am applying to renew Medicaid and/or Family Planning Benefit Program coverage. 
 

I understand that I must provide the information needed to prove my eligibility for each program. I agree to immediately report any changes 
to the information on this form. If I am unable to get the information, I will tell the social services district. The social services district may be 
able to help in getting the information. 
I understand that workers from the programs for which family members or I are renewing may check the information given by me on this 
form. The agencies that run these programs will keep this information confidential according to 42 U.S.C. 1396a (a) (7) and 42 CFR 
431.300-431.307, and any federal and state laws and regulations. 
I understand that Medicaid and/or Family Planning Benefit Program coverage will not pay medical expenses that insurance or another 
person is supposed to pay, and that I am giving to the agency all of my rights to pursue and receive medical support from a spouse or 
parents of persons under 21 years old and my right to pursue and receive third party payments for the entire time I am in receipt of benefits. 
I will file any claims for health or accident insurance benefits or any other resources to which I am entitled. I understand that I have the right 
to claim good cause not to cooperate in using health insurance if its use could cause harm to my health or safety or to the health and safety 
of someone I am legally responsible for. 
I understand that my eligibility for these programs will not be affected by my race, color, or national origin. I also understand that depending 
on the requirements of these individual programs, my age, sex, disability or citizenship status may be a factor in whether or not I am eligible. 
I understand that if my child is on Medicaid, he or she can get comprehensive primary and preventive care, including all necessary treatment 
through the Child/Teen Health Program. 
I understand that anyone who knowingly lies or hides the truth in order to receive services under these programs is committing a crime and 
subject to federal and state penalties and may have to repay the amount of benefits received and pay civil penalties. The New York State 
Department of Tax and Finance has the right to review income information on this form. 

 

CERTIFICATION OF CITIZENSHIP/IMMIGRATION STATUS I certify under penalty of perjury, by signing my name on this form, that I, 
and/or any person for whom I am signing is a U.S. citizen or national of the United States or has satisfactory immigration status. The term 
“satisfactory immigration status” means an immigration status that does not make the person ineligible for benefits. Important Information: 
The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) has said that enrollment in Medicaid CANNOT affect a person’s ability to 
get a green card, become a citizen, sponsor a family member or travel in and out of the country (except if Medicaid pays for long term care 
in a place like a nursing home or psychiatric hospital). The State will not report any information on this application to the USCIS. 

 

SOCIAL SECURITY NUMBER All applicants must provide a social security number or proof that they have applied for one or tried to apply 
for one. The only exceptions are pregnant women, undocumented immigrants and temporary non-immigrants applying for the treatment of 
an emergency medical condition, and certain battered immigrants. SSNs are not required for members of my household who are not 
applying for benefits. I understand that this is required by Federal Law at 42 U.S.C. 1320b-7 (a) and by Medicaid regulations at 42 CFR 
435.910. SSNs are used in many ways, both within Department of Social Services (DSS) and between the DSS and federal, state, and local 
agencies, both in New York and other jurisdictions. Some uses of SSNs are: to check identity, to identify and verify earned and unearned 
income, to see if non custodial parents can get health insurance coverage for applicants, to see if applicants can get medical support, and to 
see if applicants can get money or other help. SSNs may also be used for identification of the recipient within and between central 
governmental Medicaid agencies to insure proper services are made available to the recipient. 

 

RELEASE OF MEDICAL INFORMATION I consent to the release of any medical information about me and any members of my family for 
whom I can give consent: by my Primary Care Provider, any other health care provider or the New York State Department of Health (SDOH) 
to my health plan and any health care providers involved in caring for me or my family, as reasonably necessary for my health plan or my 
providers to carry out treatment, payment, or health care operations; by my health plan and any health care providers to SDOH and other 
authorized federal, state, and local agencies for purposes of administration of the Medicaid; and, by my health plan to other persons or 
organizations, as reasonably necessary for my health plan to carry out treatment, payment, or health care operations. I also agree that the 
information released may include HIV, mental health or alcohol and substance abuse information about me and members of my family, to 
the extent permitted by law. If more than one adult in the family is joining a Medicaid health plan, the signature of each adult applying is 
necessary for consent to release information. 

 
MEDICAID MANAGED CARE If I am adding a family member to a Medicaid case and I live in a county that requires Medicaid recipients to 
join a health plan, I understand that this family member will be enrolled in the same health plan as my family, unless he or she is exempt or 
excluded. 

 

RELEASE OF EDUCATIONAL RECORDS I give permission to the Local Department of Social Services and New York State to obtain any 
information regarding the educational records of my child(ren), herein named, necessary for claiming Medicaid reimbursements for health- 
related educational services, and to provide the appropriate federal government agency access to this information for the sole purpose of 
audit. 

 
 

EARLY INTERVENTION PROGRAM If my child is evaluated for or participates in the New York State Early Intervention Program, I give 
permission to the local Department of Social Services and New York State to share my child's Medicaid eligibility information with my county 
Early Intervention Program for the purpose of billing Medicaid. I consent to sharing this information with any school-based health center that 
provides services to the applicant(s). 
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 শতর্ াবলী, অিধকার ও দািয়�সমূহ 
 
 
 
এই ফমর্ পূরণ এবং �া�র করার মাধয্েম, আিম Medicaid এবং/অথবা পিরবার পিরক�না সুিবধা কমর্সূচীর (Family Planning Benefit Program) কভােরেজর পুননর্বীকরেণর জনয্ আেবদন 
করিছ। 

 
আিম বেুঝিছ েয �িতিট ে�া�ােমর জনয্ েযাগয্তা �মাণ করেত আমােক অবশয্ই �েয়াজনীয় তথয্ �দান করেত হেব। এই ফেমর্র েকােনা তেথয্র পিরবতর্ ন হেল তা আিম অিবলে� জানাব বেল স�িত 
�দান করিছ। যিদ আিম তথয্ না পাই, তাহেল আিম িডি�ে�র সমাজ েসবা িবভাগেক জানাব। িডি�ে�র সমাজেসবা িবভাগ আমােক তথয্ েপেত সাহাযয্ করেত পাের। 
আিম বেুঝিছ েয, পিরবােরর সদসয্রা বা আিম েয সম� ে�া�ােমর জনয্ পুননর্বীকরণ করাি� তার কম�রা এই ফেমর্ আিম েয সব তথয্ �দান করিছ েসগিল যাচাই করেত পাের। েয সম� সং�াগিল 
এইসব ে�া�াম চালাে�ন তারা 42 U.S.C. 1396a (a) (7) এবং 42 CFR 431.300-431.307, েযেকােনা যু�রা�ীয় এবং ে�েটর আইন ও িবিধ অনসুাের এই তথয্ েগাপন রাখেব। 
আিম বেুঝিছ েয Medicaid এবং/অথবা পিরবার পিরক�না সুিবধা কমর্সূচীর কভােরজ িচিকত্সা খরচ �দান করেব না যা িবমা বা অনয্ বয্ি�র েদয়ার কথা এবং আিম এেজি�েক �ামী/�ী 
অথবা 21 বছেরর কম বয়সী েকােনা বয্ি�র িপতামাতা েথেক িচিকৎসা সহায়তা পাওয়ার এবং অনধুাবন করার আমার সম� অিধকার এবং আমার সুিবধা পাওয়ার সম� সমেয়র জনয্ তৃতীয় 
পে�র েপেম� পাওয়া এবং অনধুাবন করার আমার সম� অিধকার িদি�। 

আমার অিধকার আেছ এমন েযেকােনা �া�য্ বা দঘুর্টনা িবমা সুিবধা বা অনয্ানয্ স�েদর জনয্ দাবী করব। আিম বেুঝিছ েয �া�য্ িবমার কারেণ যিদ আমার �া�য্ বা িনরাপত্তা �িত�� হয় অথবা 
আইন অনসুাের আমার দািয়ে� থাকা েকােনা বয্ি�র �া�য্ বা িনরাপত্তা �িত�� হয় তাহেল �া�য্ িবমা বয্বহােরর ে�ে� সহেযািগতা না করার যুি�স�ত কারণ েদখােনার অিধকার আমার আেছ। 

আিম বেুঝিছ েয আমার জািত, বণর্ বা জািতগত উত্স এইসব ে�া�ােমর জনয্ আমার েযাগয্তােক েকােনাভােবই �ভািবত করেব না। এছাড়াও আিম বেুঝিছ েয এইসব পৃথক পৃথক ে�া�ােমর 
আবশয্কতার ে�ে� আিম েযাগয্ িকনা তা আমার বয়স, িল�, �িতব�কতা বা নাগিরে�র ি�িতর ওপর িনভর্ র করেত পাের। 

আিম বেুঝিছ েয যিদ আমার িশশ Medicaid এ আওতাভু� থােক, তাহেল েস িশশ/িকেশার �া�য্ কমর্সূচীর (Child/Teen Health Program) মাধয্েম �েয়াজনীয় িচিকৎসা সহ সুসংহত �াথিমক 
ও �িতেষধক পিরচযর্া পােব। 
আিম বেুঝিছ েয েকউ যিদ েজেনশেন িমথয্া কথা বেল বা এইসব ে�া�ােমর অধীেন পিরেষবা পাওয়ার জনয্ আসল তথয্ লকুায় তাহেল তা অপরাধ এবং যু�রা�ীয় ে�েটর শাি� অনসুাের তােক শাি� 
েপেত হেব এবং �া� সুিবধার মলূয্ �দান করেত হেত পাের এবং আিথর্ক জিরমানা িদেত হেত পাের। িনউইয়েকর্ র কর ও অথর্িবভােগর এই ফেমর্ (Department of Tax and Finance) থাকা আেয়র 
তথয্ পযর্ােলাচনা করার অিধকার আেছ। 

 
নাগিরক�/অিভবাসন ি�িতর সািটর্ িফেকট এই ফেমর্ আমার নাম �া�র কের আিম শপথভে�র শাি�র অধীেন �তয্ািয়ত করিছ েয আিম, এবং/অথবা েযেকােনা বয্ি� যার হেয় আিম �া�র 
করিছ হল একজন মািকর্ ন নাগিরক অথবা মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক বা সে�াষজনক অিভবাসন ি�িত আেছ। “সে�াষজনক অিভবাসন ি�িত” শ�িটর মােন হল একিট অিভবাসন ি�িত যা েকােনা 
বয্ি�েক সুিবধা পাওয়ার জনয্ েযাগয্ কের েতােল। গর�পণূর্ তথয্: মািকর্ ন যু�রা� নাগিরক� এবং অিভবাসন পিরেষবা (United States Citizenship and Immigration Services, 
USCIS) জািনেয়েছ েয Medicaid এ নাম নিথভু� করেল েকােনা বয্ি�র �ীন কাডর্  পাওয়ার েযাগয্তা, নাগিরক হওয়ার েযাগয্তা, পিরবােরর সদসয্েক �নসর করা বা েদেশর মেধয্ বা বাইের 
যাওয়ার েযাগয্তার উপর েকােনা �ভাব পেড় না (তেব যিদ Medicaid নািসর্ং েহাম বা মানিসক হাসপাতােলর মেতা েকােনা �ােন দীঘর্েময়ািদ পিরচযর্ার জনয্ অথর্�দান কের তাহেল উ� িনয়েমর 
বয্িত�ম ঘটেব)। ে�ট এই আেবদন পে�র েকােনা তথয্ USCIS েক জানােব না। 

 
সামািজক সুর�া ন�র (SOCIAL SECURITY NUMBER) সম� আেবদনকারীেক অবশয্ই তােদর সামািজক সুর�া ন�র �দান করেত হেব অথবা �মাণ িদেত হেব েয তারা সামািজক 
সুর�া ন�েরর জনয্ আেবদন কেরেছ বা করার েচ�া কেরেছ। তেব গভর্ বতী মিহলা, নিথব� নন এমন অিভবাসী এবং সামিয়কভােব অনিভবাসীরা যারা আপত্কালীন িচিকত্সার জনয্ আেবদন 
করেছন এবং িনিদর্� িকছু আহত অিভবাসীেদর ে�ে� তার বয্িত�ম ঘটেব। SSNs আমার পিরবােরর যারা সুিবধার জনয্ আেবদন করেছ না তােদর জনয্ লাগেব না। আিম বেুঝিছ েয যু�রা�ীয় 
আইন42 U.S.C. 1320b-7 (a) এবং Medicaid এর 42 CFR 435.910 িবিধ অনসুাের এিট �েয়াজন। SSN সমাজ পিরেষবা িবভাগ (Department of Social Services, DSS) এবং 
DSS ও যু�রা�ীয়, ে�ট ও �ানীয় এেজি�েদর মেধয্ ও িনউইয়কর্  ও অনয্ানয্ অিধে�ে�র মেধয্ িবিভ� উপােয় বয্বহার করা হয়। SSNs এর িকছু বয্বহার হল: পিরচয় যাচাই করা, অিজর্ ত 
ও অনািজর্ ত আয় যাচাই করা, নন-কাে�ািডয়াল মা-বাবা আেবদনকারীেদর জনয্ �া�য্ িবমা পােব িকনা, আেবদনকারীরা িচিকত্সা সহায়তা পােব িকনা এবং আেবদনকারীর অথর্ বা অনয্ানয্ 
সহায়তা পােব িকনা, তা েদখা। এছাড়াও SSN �াপেকর উপলভয্ পিরেষবা উপযু�ভােব �দান করেত Medicaid এর মেধয্কার ও েক�ীয় সরকাির এেজি�গিলর মেধয্ �াপকেক শনা� করেত 
বয্বহার করা হয়। 

 
িচিকত্সা তেথয্র �কাশ আিম এই িহেসেব িন�িলিখতেদরেক আমার ও আমার পিরবােরর েযেকােনা সদেসয্র িচিকত্সা তথয্ �কােশর স�িত িদি�: আিম বা আমার পিরবােরর পিরচযর্ায় যু� 
আমার �াথিমক পিরচযর্া �দানকারী, অনয্ েযেকােনা �া�য্েসবা �দানকারী বা িনউইয়কর্  ে�েটর �া�য্ িবভাগেক (New York State Department of Health, SDOH) আমার েহলথ �য্ােন 
এবং েযেকােনা �া�য্েসবা �দানকারীেদর, আমার েহলথ �য্ান বা িচিকত্সা, অথর্ �দান বা �া�য্েসবা পিরচালনার জনয্ যথাযথভােব �েয়াজনীয় ে�ে� আমার �দানকারীেদর;আমার েহলথ �য্ােন এবং 
েযেকােনা �া�য্েসবা �দানকারীেদর SDOHও অনয্ানয্ অনেুমািদত যু�রা�ীয়,ে�ট, �ানীয় এেজি�েদরেক Medicaidপিরচালনার উে�েশয্;এবং আমার েহলথ �য্ান বা িচিকত্সা, অথর্ �দান বা 
�া�য্েসবা পিরচালনার জনয্ যথাযথভােব �েয়াজনীয় ে�ে� আমার েহলথ �য্ােন অনয্ানয্ বয্ি� বা সং�ােদরেক। এছাড়াও আিম স�ত হি� েয, েযসব তথয্ �কাশ করা হয় েসখােন HIV, মানিসক 
�া�য্ বা মদয্পান এবং মাদক েসবেনর িবষেয় আমার ও আমার পিরবােরর সদেসয্র তথয্ আইন অনসুাের অ�ভুর্ � থাকেত পাের। যিদ পিরবােরর এেকর েবিশ বয়� বয্ি� Medicaid েহলথ �য্ােন 
েযাগ েদন তাহেল তথয্ �কােশর স�িতর ে�ে� আেবদনকারী �িতজন বয়� বয্ি�র �া�র আবশয্ক। 

 
MEDICAID পিরচািলত পিরচযর্া (MEDICAID MANAGED CARE) যিদ আিম Medicaid েকেস পিরবােরর েকােনা সদসয্েক েযাগ কির এবং আিম েয �েদেশ বসবাস কির েসখােন 
Medicaid �াপকেদরেক একিট েহলথ �য্ােন যু� হেত হয় এমন পিরি�িত থােক, তাহেল আিম বেুঝিছ েয পিরবােরর এই সদসয্েক আমার পিরবােরর মেতা একই েহলথ �য্ােন নাম নিথভু� করেত হেব 
যিদ না িতিন অবয্াহিত�া� বা বিহর্ ভূত হন। 

 
িশ�া সং�া� েরকেডর্ র �কাশ আিম িনউইয়কর্  ে�েটর �ানীয় সমাজেসবা িবভাগেক �া�য্ স�িকর্ ত িশ�া পিরেষবাগিলর জনয্ Medicaid অথর্ পিরেশাধ দািব করেত এবং েকবলমা� অিডেটর 
জনয্ এই তেথয্র অয্াে�স উপযু� যু�রা�ীয় সরকাির এেজি�েক �দান করেত এখােন উি�িখত আমার িশশর (েদর) স�েকর্  েযেকােনা িশ�া সং�া� তথয্ েনয়ার অনমুিত িদি�। 

 
 

�ত হ�ে�েপর কমর্সূচী যিদ আমার িশশেক িনউইয়কর্  ে�েটর �ত হ�ে�েপর কমর্সূচীর জনয্ মলূয্ায়ন করা হয় অথবা এই ে�া�ােম অংশ েনয় তাহেল আিম িনউইয়কর্  ে�েটর �ানীয় সমাজেসবা 
িবভাগেক আমার িশশর Medicaid েযাগয্তার তথয্ Medicaid িবিলংেয়র উে�েশয্ আমার �েদেশর আিলর্ ই�ারেভনশন ে�া�ােমর সে� েশয়ার করার অনমুিত িদি�। আেবদনকারীেক(েদর) 
পিরেষবা �দান কের এমন েযেকােনা �ুল িভিত্তক �া�য্ েকে�র সে� আিম এই তথয্ েশয়ার করার অনমুিত িদি�। 
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PRIVACY NOTICE 

THIS NOTICE DESCRIBES HOW MEDICAL INFORMATION ABOUT YOU MAY BE USED AND 
DISCLOSED AND HOW YOU CAN GET ACCESS TO THIS INFORMATION. 

REVIEW IT CAREFULLY. 

The New York Medicaid program must tell you how we use, share, and protect your health 
information. The New York Medicaid program includes regular Medicaid and Medicaid Managed Care. 
The program is administered by the New York State Department of Health and the Local Departments 
of Social Services. 

Your Health Information is Private. 

We are required to keep your information private, share your information only when we need to, and follow 
the privacy practices in this notice. We must make special efforts to protect the names of people who get 
HIV/AIDS or drug and alcohol services. 

What Health Information Does the New York Medicaid Program Have? 

When you applied for Medicaid, you may have provided us with information about your health. When your 
doctors, clinics, hospitals, managed care plans and other health care providers send in claims for payment, 
we also get information about your health, treatments, and medications. 

How Does the New York Medicaid Program Use and Share Your Health Information? 

We must share your health information when: 

• You or your representative requests your health information.

• Government agencies request the information as allowed by law such as audits.

• The law requires us to share your information.

In your Medicaid application, you gave the New York Medicaid Program the right to use and share your health 
information to pay for your health care and operate the program. For example, we use and share your 
information to: 

• Pay your doctor, hospital, and/or health care provider bills.

• Make sure you receive quality health care and that all the rules and laws have been followed.

We may review your health information: 

• To determine whether you received the correct medical procedure or health care equipment.

• Contact you about important changes in your health benefits.

• Make sure you are enrolled in the right health program.

• Collect payment from other insurance companies.

• To  determine  eligibility  in  Medicare  Part  D  or  other  insurance  programs  that  might  be  more
economical to you.

We may also use and share your health information under limited circumstances to: 

• Study health care. We may look at the health information of many consumers to find ways to provide better
health care.

• Prevent or respond to serious health or safety problems for you or your community as allowed by
federal and state law.
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Your written authorization is required for other uses and disclosures: 

• Psychotherapy notes 

• Uses and disclosures of Protected Health Information for marketing purposes, including subsidized 
treatment communications 

• Disclosures that constitute a sale of your Protected Health Information. 
 

We must have your written permission to use or share your health information for any purpose not mentioned in 
this notice unless we are required to do so by the laws that apply to us. 

 
What Are Your Rights? 

You or your representatives have the right to: 

• Get a paper copy of this notice. 

• See or get a copy of your health information.  If your request is denied, you have the right to review the 
denial. 

• Ask to change your health information.  We will look at all requests, but cannot change bills sent by your 
doctor, clinic, hospital or other health care provider. 

• Ask to limit how we use and share your information.  We will look at all requests, but do not have to agree to 
what you ask except where required by law to make such a disclosure. 

• Ask us to contact you regarding your health care information in different ways (for example, you can ask us 
to send your mail to a different address). 

• Ask for special forms that you sign permitting us to share your health information with whomever you 
choose. You can take back your permission at any time, as long as the information has not already been 
shared. 

• Get a list of those who received your health information. This list will not include health information 
requested by you or your representative, information used to operate the New York Medicaid Program or 
information given out for law enforcement purposes. 

• Be notified upon a breach of any of your unsecured Protected Health Information. 
 
 

See the New York City Human Resources Administration web site for an electronic copy of this notice 
(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf). You may also visit the New 
York State Department of Health web site to see an alternate version 
(https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/hipaa/notepriveng.htm). 

 

*You will not be penalized for filing a complaint. If we change the information in this notice, we will post 
the amended version on our website at: 

(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf) 
 
 
 

Do you have a medical or mental health condition or disability? Does this condition make it hard for you 
to understand this notice or to do what this notice is asking? Does this condition make it hard for you to get 
other services at HRA? We can help you. Call us at 212-331-4640. You can also ask for help when you visit 
an HRA office. You have a right to ask for this kind of help under the law. 
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েগাপনীয়তার িব�ি� 

MAP-2020c (B)  04/24/2018 

িকভােব আপনার িচিকৎসা সং�া� তথয্ বয্বহার করা এবং �কাশ করা হেত পাের এবং িকভােব আপিন এই তেথয্ 
�েবশািধকার পােবন তা িব�ি�িটেত বণর্না করা আেছ। 

এিটেক মেনােযাগ সহকাের পযর্ােলাচনা করন। 

িনউইয়েকর্ র Medicaid ে�া�ােম িকভােব আমরা আপনার �া�য্ সং�া� তথয্ বয্বহার কির, েশয়ার কির এবং সুরি�ত 
রািখ তা বলা আবশয্ক। িনউইয়েকর্ র Medicaid ে�া�ােম িনয়িমত Medicaid এবং Medicaid পিরচািলত পিরচযর্া অ�ভুর্ �। 
িনউইয়েকর্ র �া�য্ দ�র (New York State Department of Health) ও �ানীয় সমাজ পিরেষবা িবভাগ (Local 
Departments of Social Services) �ারা এই ে�া�ামিট পিরচািলত। 

আপনার �া�য্ তথয্ েগাপন রাখা হয়। 
আমােদর আপনার তথয্ েগাপন রাখেত হেব, যখন আমােদর �েয়াজন হেব েকবল তখনই আপনার তথয্ েশয়ার কির এবং এই 
িব�ি�র েগাপনীয়তা চচর্ া অনুসরণ কির। েয সম� েলােকর এইচআইিভ/এইডস (HIV/AIDS) সারােনার বা মাদক ও মদয্পান 
ছাড়ার পিরেষবা পাে�ন তােদর নাম সুরি�ত রাখার জনয্ আমােদরেক অবশয্ই িবেশষ �েচ�া করেত হেব। 

িনউইয়েকর্ র Medicaid ে�া�ােম িক ধরেনর �া�য্ তথয্ থােক? 

যখন আপিন Medicaid এর জনয্ আেবদন কেরেছন তখন আমােদরেক আপনার �া�য্ স�েকর্  আপিন তথয্ েদন। যখন 
আপনার ডা�ার, ি�িনক, হাসপাতাল, পিরচািলত পিরচযর্া �য্ান ও অনয্ানয্ �া�য্েসবা �দানকারীরা েপেমে�র জনয্ ে�ইম কের 
তাখন আমরাও আপনার �া�য্, িচিকৎসা ও ওষুধ স�েকর্  তথয্ িনই। 

িকভােব িনউইয়কর্  Medicaid ে�া�াম আপনার �া�য্ সং�া� তথয্ বয্বহার কের ও েশয়ার কের? 
আমােদরেক এইসব ে�ে� অবশয্ই আপনার �া�য্ তথয্ েশয়ার করেত হেব: 

• যখন আপিন ও আপনার �িতিনিধ নিথর অনুেরাধ কের

• যখন অিডেটর জনয্ আইন অনুসাের সরকাির এেজি� তেথয্র অনুেরাধ কের

• আইন অনসুাের আমােদর তথয্ েশয়ার করেত হেল।

আপনার Medicaid আেবদেন, আপিন িনউইয়কর্  Medicaid ে�া�ামেক আপনার �া�য্েসবার জনয্ েপেম� করেত বা পিরচালনা 
করার জনয্ আপনার �া�য্ তথয্ বয্বহার ও েশয়ার করার অিধকার িদে�ন। উদাহরণ�রপ, আমরা এই ে�ে� আপনার তথয্ 
বয্বহার ও েশয়ার করেত পাির: 

• আপনার ডা�ার, হাসপাতাল এবং/অথবা �া�য্েসবা �দানকারী িবল �দান করেত।

• আপিন মান স�ত পিরেষবা পাে�ন এবং সম� িবিধ ও আইন েমেন চলা হে� তা িনি�ত করেত।

আমরা আপনার �া�য্ সং�া� তথয্ পযর্ােলাচনা করেত পাির: 

• আপিন সিঠক িচিকৎসা পাে�ন বা �াে�য্র যত্ন সর�াম পাে�ন িকনা তা িনধর্ারণ করেত।

• আপনার �া�য্ সুিবধায় গর�পণূর্ পিরবতর্ ন স�েকর্  আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত।

• আপিন সিঠক �া�য্ ে�া�ােম নিথভু� তা িনি�ত করেত।

• অনয্ িবমা েকা�ািন েথেক েপেম� সং�হ করেত

• Medicare পাটর্  িড অথবা অনয্ানয্ িবমা কমর্সূচীেত েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত, যা আপনার কােছ আেরা স�া হেত
পাের।
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আমরা সীিমত পিরি�িতেত আপনার �া�য্ তথয্ বয্বহার ও েশয়ার করেত পাির: 

• �া�য্েসবা অধয্য়ন। আরও ভােলা �া�য্ েসবা �দান করার উপায় খুঁেজ েপেত আমরা অেনক �াহকেদর �া�য্ তথয্ 
েদখেত পাির। 

• েফডােরল এবং ে�েটর আইন অনুসাের আপনার বা আপনার কিমউিনিটর জনয্ গরতর �া�য্ বা িনরাপত্তা সমসয্া 
�িতেরাধ বা �িতি�য়া। 

অনয্ানয্ বয্বহার ও �কােশর ে�ে� আপনার িলিখত অনুমিত লাগেব: 

• সাইেকােথরািপ েনাট 

• ভতুর্ িকযু� িচিকৎসা েযাগােযাগ সহ িবপণেনর উে�েশয্র জনয্ সুরি�ত �া�য্ তথয্ বয্বহার কের ও �কাশ কের 

• েয সম� তথয্ �কােশর ে�ে� আপনার সুরি�ত �া�য্ সং�া� তথয্ িব�য় করার মেতা িবষয় রেয়েছ। 

আমােদর ে�ে� �েযাজয্ এমন আইন অনুসাের �েয়াজন না হওয়া পযর্� এই িব�ি�েত উি�িখত েনই এমন ে�ে� আমােদর 
�া�য্ সং�া� তথয্ বয্বহার ও েশয়ার করার িলিখত অনুমিত আমােদর অবশয্ই �েয়াজন। 

 
আপনার অিধকারগেলা কী কী? 

আপনার বা আপনার �িতিনিধর এই সেবর অিধকার আেছ: 

• এই িব�ি�র কাগেজ �িতিলিপ েপেত। 

• আপনার �া�য্ তেথয্র একিট �িতিলিপ েদখেত বা েপেত।  আপনার অনুেরাধ �তয্াখয্ান করা হেল, আপনার িস�া� 
�তয্াখয্ান করার িবরে� আিপল করার অিধকার আেছ। 

• আপনার �া�য্ সং�া� তেথয্ পিরবতর্ েনর জনয্ বলেত।  আমরা সম� অনুেরাধ েদখব, আপনার ডা�ার, ি�িনক, 
হাসপাতাল বা অনয্ানয্ �া�য্েসবা �দানকারী আপনােক েয িবল পািঠেয়েছ তা আমরা পিরবতর্ ন করেত পারব না। 

• িকভােব আমরা আপনার তথয্ বয্বহার ও েশয়ার কির তা সীিমত করার জনয্ বলেত।  আমরা সম� অনুেরাধ েদখব, 
আইন অনুসাের এই ধরেনর �কাশ ছাড়া অনয্ানয্ ে�ে� আপিন যা বেলেছন তােত আমােদর স�ত হেতই হেব এমন 
েকানও বাধয্বাধকতা েনই। 

• িবিভ� উপােয় আপনার �া�য্েসবা তথয্ স�েকর্  আমােদরেক আপনার সে� েযাগােযাগ করার জনয্ বলেত (উদাহরণ�রপ, 
আপিন আমােদরেক িভ� িঠকানায় েযাগােযাগ করার জনয্ বলেত পােরন)। 

• আপনার পছে�র কােরার সে� আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ েশয়ার করার জনয্ আমােদরেক অনুমিত িদেত আপিন েয 
িবেশষ ফমর্গিল আপিন �া�র করেছন তা চাইেত।  তথয্ েশয়ার না করা পযর্� আপিন েযেকােনা সমেয় আপনার 
অনুমিত িফিরেয় িনেত পােরন। 

• আপনার �া�য্ তথয্ কারা েপেয়েছ তােদর একিট তািলকা েপেত।  এই তািলকায় আপনার বা আপনার �িতিনিধ �ারা অনুেরাধকৃত �া�য্ 
তথয্, িনউইয়কর্  Medicaid ে�া�াম পিরচালনার জনয্ বয্বহৃত তথয্ বা আইন �েয়ােগর উে�েশয্র জনয্ �দত্ত তথয্ অ�ভুর্ � করেব না। 

• আপনার িনরাপদহীন সুরি�ত �া�য্ তেথয্র ল�েনর ে�ে� িব�ি� পান। 
 
এই িব�ি�র একিট ৈবদযু্িতন কিপ েপেত িনউইয়কর্  িসিটর মানব স�দ �শাসেনর  
(New York City Human Resources Administration) ওেয়বসাইট 
(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf) েদখুন।  িবক� সং�রণ েদখেত 
(https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/hipaa/notepriveng.htm) িনউইয়কর্  ে�েটর �া�য্ িবভােগর 
ওেয়বসাইেট েযেত পােরন। 
 
*অিভেযাগ করার জনয্ আপনােক শাি� েপেত হেব না। যিদ এই িব�ি�র েকানও তেথয্র পিরবতর্ ন আমরা কির তাহেল 

আমরা এই ওেয়বসাইেট একিট সংেশািধত সং�রণ েপা� করব: 
 

(https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/services/micsa/privacy_notice.pdf) 
 

আপিন িক শারীিরক বা মানিসকভােব অস�ু বা �িতব�ী? এই অব�ার কারেণ এই িব�ি� বঝুেত িক আপনার অসুিবধা 
হে� অথবা এই িব�ি�েত যা বলা আেছ তা বঝুেত পারেছন না? এই অব�ার কারেণ কী HRAএর অনয্ পিরেষবাগিল েপেত 
আপনার সমসয্া হে�? আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির। 212-331-4640 এই ন�ের আমােদর েফান করন। এছাড়া 
আপিন যখন HRA অিফেস আসেবন তখনও সহায়তা চাইেত পােরন। আইন অনসুাের এই ধরেণর সাহাযয্ চাওয়ার অিধকার 
আপনার আেছ। 
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