
আপনার ক্ালেন্ালর দাগ দদন! 1ো জানয়ুারী থেলক আপনার কভালরজ 
থপলে 15ই দিলেম্বলরর মল্্ আলেদন করুন 

আমার স্াস্্ দেমা কভালরলজর দেকল্পগুলো 
কী কী?

আপদন যদদ একটি চাকদর ো পদরোলরর েদলে্র মা্্লম 
কভালরজ না পান, োহলে আপদন হয়লো NY State of Health, 
অদিদেয়াে স্াস্্ প্্ান মালককে টলপ্ে-এর মা্্লম একটি কম-
খরলচর দেকল্প থপলে েমেকে হলে পালরন। কীভালে ো এখালন 
থদওয়া হে: 
 
• অনোইলন, থিান কলর, ো দনলজ উপদস্ে হলয় আলেদন করুন। 

থিান কলর এেং দনলজ উপদস্ে হওয়ার থষেলরে একাদ্ক ভাষায় 
েহায়ো পাওয়া যায়।

 
• আপদন আদেকেক েহায়ো পালেন দকনা ো জানার জন্ 

এেং মালককে টলপ্লের এমন থকালনা একটি স্াস্্ প্্ান যার 
জন্ আপদন থযাগ্ থেটিলে নদেভুদতিকরলের জন্ একটি 
আলেদনপরে পরূে করুন।

• েমদেলগের স্ামী ো স্তী েহ ে্দতিদেলেষ এেং পদরোরগুলো যদদ 
আলয়র দদক থেলক থযাগ্ হয় োহলে োরা ট্াক্স থরেদিট থপলে 
পালরন। দেোদহে দম্পদেলদর থযাগ্ হওয়ার জন্ একেলগে 
োলদর ট্াক্স িাইে করলে হলে।

আপদনও েরােদর থকালনা দেমা েংস্ার কাছ থেলক থেেরকাদর 
দেমা পদরলষো দনলে পালরন, দকন্তু আপদন এটি করলে আদেকেক 
েহায়ো পালেন না।

আমার যদদ স্াস্্ দেমার প্রলয়াজন হয় 
োহলে আমার অদভোেলনর দস্দের কী 
থকালনা ভূদমকা আলছ?

এটি দনভকে র কলর। থয থকউ NY State of Health থে দেকল্প স্াস্্ 
দেমার জন্ খঁুজলে পালর। দকছু থপ্রাগ্াম দনদদকে ষ্ট ্রলনর 
অদভোেলন েীদমে োকলে:  

• নাগদরক, গ্ীন কািকে ্ারী এেং আইনগেভালে উপদস্ে 
োদেন্ারা* থে েরকাদর ো থেেরকাদর দেমার জন্ 
প্রলেোদ্কার থপলে পালরন

• েমস্ত দেশু অদভোেন দস্দে দনদেকেলেলষ Child Health Plus  
জন্ থযাগ্

• কম-উপাজকে ন োকা েে গভকে েেী মদহোরা অদভোেন অেস্া 
দনদেকেলেলষ থমদিক্াইি থপলে পালরন

• দকছু অদভোেী, থযমন দিিািকে  অ্াকেন ির চাইল্ডহুি 
অ্ারাইভে (DACA) (শেেলে আগমন জন্ দেেদম্বে পদলষেপ), 
Medicaid-এর জন্ থযাগ্ হলেও NY State of Health এর 
থেেরকাদর দেমার থযাগ্ নন

• নদেভুতি নয় এমন অদভোেী যালদর উপাজকে ন-কম োলদরলক 
Medicaid এর জন্ প্রাক-অনলুমাদন করা থযলে পালর থযটিলে 
শু্মুারে জরুরীকােীন স্াস্্জদনে েমে্া কভার হলে

*আইনগেভালে েেোেকারী োমদয়ক োদেন্ারা থযমন
   শে্ দভো েহ দেষোেথীরা।

আজই আলেদন করুন
েরকাদর স্াস্্ দেমা থযমন  

Medicaid, অে্ােে্ক প্্ান  
এেং Child Health Plus োরা েছর  

্লর উপেব্ধ।

 থেেরকাদর স্াস্্ দেমা প্রদে  
েছর উন্তুি নদেভুতিকরলের  
েময়কালে অেো আপনার  
থষেলরে যদদ একটি থযাগ্ো  
উত্ীেকে হওয়ার ঘটনা ঘলট।

আপদন থযাগ্ দকনা  থে দেষলয়  
দনদচিে নন?

থকালনা েমে্া থনই-জানার জন্ 
আপদন থয থকালনা েমলয় আলেদন 

করলে পালরন। আপনার কভালরলজর 
দেকল্পগুলো খঁুলজ থদখার েুেনায়  

এটি েহজ!

আলরা  েলে্র জন্
NY State of Health

 nystateofhealth.ny.gov থদখুন,
  থিান করুন 311 ো 

 1-855-355-5777

NYC কভার পান!
স্াস্্ দেমার োহালয্
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আপনার অদভোেলনর দস্দের যদদ পদরেেকে ন হয়, োহলে আপদন NY State of Health 
এর মা্্লম দেমার দেকল্পগুলোলে নদেভুদতিকরলের জন্ থযাগ্ হলে পালরন।

েকে োদেন্ারা কভালরলজর জন্ থেেরকাদর দেমা েংস্াগুলোর কালছ েরােদর 
আলেদন করলে পালরন।

NY State of Health-এর মা্্লম স্াস্্ দেমা থপলে ো আপনালক একটি গ্ীন কািকে , 
নাগদরকত্ব, ো একজন আত্ীলয়র স্পনেরদেপ থপলে ো্া থদলে না।

আদম দক আমার িাতিালরর কালছ থদখালনা চাদেলয় থযলে 
পাদর?

আপদন যদদ আপনার িাতিারলক থদখালে চান, োহলে দেদন থকান স্াস্্ প্্ানগুলো 
মঞ্রু কলরন ো োলক দজজ্াো করুন। 

এছাড়া আপদন স্াস্্ প্্ালনর থনটওয়ালককে  থকান িাতিার এেং হােপাোে রলয়লছ ো 
থদখার জন্ োলদর ওলয়েোইট থদখলে পালরন।

আদম যদদ গেোলরর মতুি নদেভুদতিকরলের েমলয় স্াস্্ 
দেমার জন্ োইন আপ কলর োদক োহলে কী হলে?

মতুি নদেভুদতিকরলের েময়কালে, আপদন আপনার প্্ান পদরেেকে ন করলে পালরন ো 
আপনার কভালরলজর জন্ প্রলয়াজনীয় অন্ থয থকালনা েংলো্ন করলে পালরন।

আদম দক মতুি নদেভুদতিকরলের োইলর নদেভুতি করলে 
পাদর?

যদদ আপনার এমন দকছু হয় থয কারলে জীেলন পদরেেকে ন এলেলছ োহলে 
হয়লো, আপদন দেলেষ নদেভুতিকরে েমলয় থযাগ্ হলেন। যদদ আপদন দেলেষ 
নদেভুতিকরলের জন্ থযাগ্ হন োহলে আপদন NY State of Health -এ থযলে 
পালরন:

• নেুন কভালরলজর জন্ অদেেলম্ব োইন আপ ো আপনার স্াস্্ প্্ান 
পদরেেকে ন করার জন্ — আপনালক পরেেথী মতুি নদেভুতিকরলের েময়কালের 
জন্ অলপষো করলে হলে না

• দকছু থষেলরে আপনালক এটি পদরেেকে লনর জন্ অেে্ই আপনার স্াস্্ কভালরজ 
োকলে হলে

দেলেষ নদেভুদতিকরলের েময়কােগুলো েীদমে-েময় দভদত্ক: 

• আপদন যদদ একটি চাকদরর মা্্লম কভালরজ পান, োহলে একটি পদরেেকে ন 
করার জন্ থযাগ্ো উত্ীেকে হওয়ার ঘটনাটির েময় থেলক আপনার কালছ 
মারে 30 দদন োকলে পালর।

• আপদন যদদ দনলজ থেলক দেমা কলর োলকন ো করলছন, োহলে আপনালক 
অেে্ই থযাগ্ো উত্ীেকে হওয়ার ঘটনাটির 60 দদলনর মল্্ উলদ্াগ দনলে 
হলে।

উত্ীেকে হওয়ার ঘটনাগুলোর উদাহরে হে:

• দেলয় করা ো একটি গাহকে স্্ েম্পলককে  প্রলেে করা
• গভকে েেী হওয়া অেো েন্ান োকা
• আপনার অদভোেন দস্দের পদরেেকে ন হওয়া
• চাকদর পদরেেকে ন
• দনউইয়লককে  যালছেন ো এক প্রলদে থেলক অন্ প্রলদলে যালছেন
• আপনার স্াস্্ দেমা কভালরজ হাদরলয় যাওয়া

আমার যদদ দেমা না োলক এেং িাতিালরর কালছ 
যাওয়ার প্রলয়াজন হয় োহলে কী হলে?

আপনার যদদ স্াস্্ দেমা না োলক এেং পদরচযকোর প্রলয়াজন হয়, োহলে থেলষেলরে 
েখনও  আপদন এটি NYC থে থপলে পালরন।

েহলরর েরকাদর হােপাোে ে্েস্া (NYC Health + Hospitals) ও কদমউদনটি স্াস্্ 
থকন্দ্রগুলো আপনার আয় অনেুালর কম খরলচ দচদকৎোর  েদুে্া দদলয় োলক।

থয েকে ে্দতির দেমা থনই োলদর জন্ স্াস্্লেো েংরোন্ েংস্ান েম্পলককে  আলরা 
জানলে nyc.gov/hilink এ যান।

আমার যদদ থযৌন এেং প্রজনন েংরোন্ স্াস্্ থেোর 
প্রলয়াজন হয় োহলে কী হলে?

Family Planning Benefit Program এর মা্্লম থযাগ্ পরুুষ ও মদহোলদর জন্ 
দপ্রলভদটিভ স্কীদনং ও STI পরীষো েহ দেনামলূে্ এেং থগাপনীয় প্রজনন স্াস্্ থেো 
উপেব্ধ রলয়লছ। আরও জানলে nyc.gov/hilink/famplan এ যান।

আলরা েলে্র জন্: NY State of Health ওলয়েোইট 
nystateofhealth.ny.gov থদখুন 311 ো 1-855-355-5777 এ থিান করুন।
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