
নির্ভ য়ে স্বাস্থ্যয়েববা নিি
আপনি হেয়�বা পবাবনিক চবার্ভ  নিয়ে নচনতি� আয়েি, নকন্তু এয়ক আপিবার স্বাস্থ্যয়েববা নিেবা বন্ধ করয়� নেয়বি িবা!

NYC Health + Hospitals আপনার প্াপ্য স্াস্্যসেবা গ্রহসে আপনাসে োহায্য েরার জন্য প্তিশ্রুতিবদ্ধ৷ আমাসের আত থ্িে 
পরামরথিোিা ও আইতন অংরীোররা আপনার প্সনের উত্তর তেসি পারসবন এবং আপনার জন্য পাবতিে চাজথি  আইন প্সযাজ্য তেনা 
িা ব্যাখ্যা েরসি পারসবন।

পবাবনিক চবায়র্ভ র প্ররবাব আপনি নে পেয়ষেপ নিয়� পবায়রি

NYC Health + Hospitals 
নেয়ক স্বাস্থ্যয়েববা গ্রহণ করবা।

 

স্াস্্যসেবা গ্রহে েরাটা পাবতিে চাজথি  আইসন তচতনিি 
কোসনা েরোতর কবতনতিট নয়।

যতে আপতন পাবতিে চাজথি  আইসনর আওিাভুক্ত হন, 
িাহসি এখন আপতন স্াস্্যসেবা তনসি িা পরবিতীসি 
আপনার অতভবােসনর আসবেনসে কজারোর েরসি 
পাসর।

নির্ভ য়ে স্বাস্থ্যয়েববা নিি!

নেনিয়কইি আশ্রয়প্া্তী, ররো্তী, েতহংেিার তরোর হওয়া তেছু 
তনতেথিষ্ট ব্যতক্ত, এবং ইসিামস্্য তগ্রন োরথি  কপসয়সছন 
এমন কিােজনেহ অসনে অতভবােী পাবতিে চাজথি  
আইসনর আওিাভুক্ত নন। 

করিারথি  অ্যােরন ির চাইল্ডহুর অ্যারাইভািে 
(DACA) ও কটস্ারাতর কপ্াসটসটের স্্যাটাে (TPS) 
গ্রহেোরীরা কস্সটর অ থ্িায়সন কমতরসেইর পাওয়ার 
কযাগ্য, যা পাবতিে চাজথি  আইসন তচতনিি কোসনা 
েরোতর কবতনতিট নয়।

নেনিয়কইি পবাওেবার নেবাগথ্য অনিকবাংশ নিউ 
ইেক্ভ ববােী পবাবনিক চবায়র্ভ র নবষয়ে উয়বেগ েবাড়বাই 
�বানিকবারুক্ত হয়� পবায়রি।

LegalHealth-এ কিান েসর আপনার অতভবােসনর 
অবস্া ে্সেথি  প্েৃি ি্্য কজসন তনন:  
212-659-6188

ইেবায়র্ভ নসি নেনিয়কইি, 
নেনিয়কইি ফর নপ্রগিথ্যবান্ট 
উইয়েি, এয়েনসিেবাি প্থ্যবাি, 
চবাইল্ড নহিে প্বাে, ববা 
নকবােবানিফবাইি নহিে প্থ্যবাি

এগুসিা পাবতিে চাজথি  আইসন তচতনিি েরোতর 
কবতনতিট নয়।

নাগতরে েন্ানরা চাইল্ড কহি্ প্াে বা অন্যান্য 
কবতনতিসট িাতিোভুক্ত হসি কে জন্য তপিামািাসে 
েতডিি েরা হসব না।

নির্ভ য়ে �বানিকবারুক্ত নহবাি!

NYC Care ববা  
H+H Options

NYC Care ও H+H Options পাবতিে চাজথি  আইসন 
তচতনিি েরোতর কবতনতিট নয়।

নির্ভ য়ে �বানিকবারুক্ত নহবাি! 

চিমান  

আপিবার নকবাি িরয়ির নহিে করবায়রর রয়েয়ে �বা আপনি িবা রবািয়ি, আপিবার নহিে প্থ্যবাি ববা NYC Health + Hospitals-এর 
কন্টবাক্ট  নেন্টবায়র 844-NYC-4-NYC (844-692-4692) িম্বয়র নফবাি করুি৷

েনে আপনি েয়ি কয়রি নে আপনি ববা আপিবার পনরববায়রর নকবায়িবা েেেথ্য প্ররবানব� হয়� পবায়রি, �বাহয়ি নবিবােয়ূিথ্য, নগবাপিীে 
অনরববােি েংক্বাতি পরবােয়শ্ভর রিথ্য LegalHealth-এর পবাবনিক চবার্ভ  হটিবাইয়ি 212-659-6188 িম্বয়র নফবাি করুি৷

আইনি পরবােশ্ভ প্রেবাি করবা এর উয়দেশথ্য িে।

Bengali



পবাবনিক চবার্ভ : এটি তে আমার জন্য প্সযাজ্য?

আপনার ও আপনার পতরবাসরর েেে্যসের
নগ্রি কবাি্ভ  আয়ে।

আপতন তনসচর এেটি মযথিাোর জন্য 
আসবেন েরসছন বা আপনার ইসিামস্্য 
এটি আসছ: েকু্তরবায়্রের িবাগনরকত্ব, টি 
ববা ইউ নরেবা, অথ্যবােবাইিবাে, শরণবােথী, 
নবয়শষ অনরববােী নকয়শবার, েনহিবায়ের 
নবরুয়ধে েনহংে�বা েংক্বাতি আইি (VAWA) 
অিেুবােী স্-আয়বেিকবারী৷

আপতন বা আপনার পতরবাসরর কোসনা 
েেে্য েকু্তরবায়্রের অরথ্যতিয়র নেয়ক নগ্রি 
কবায়ি্ভ র রিথ্য আয়বেি করবার, নরেবার 
রিথ্য আয়বেি করবার, ববা নরেবা িববােি 
করবার পনরকল্পিবা করয়েি।

আপতন বা আপনার পতরবাসরর কোসনা 
েেে্য েকু্তরবায়্রের ববাইয়র নেয়ক নগ্রি 
কবায়ি্ভ র রিথ্য আয়বেি করবার, নরেবার 
রিথ্য আয়বেি করবার, ববা নরেবা িববােি 
করবার পনরকল্পিবা করয়েি।

আপনি 6 েবায়ের নবনশ েেয়ের রিথ্য নেয়শর ববাইয়র িবা েবাকয়ি 
পবাবনিক চবার্ভ  আইি আপিবার রিথ্য প্রয়েবারথ্য হয়ব িবা৷ 

পবাবনিক চবার্ভ  আইি আপিবার রিথ্য প্রয়েবারথ্য িে৷  

আপতন পাওয়ার কযাগ্য এমন কযসোসনা েরোতর কপ্াগ্রাম 
ব্যবহার েরা অব্যাহি রাখসি পাসরন৷ এই মযথিাোয় 
্াোোিীন গৃহীি কবতনতিটগুসিা আপনার তবরুসদ্ধ কোসনা 
প্ভাব কিিসব না, এমনতে আপতন অন্য কোসনা তভতত্তসি তগ্রন 
োসরথি র জন্য আসবেন েরসিও। 

LegalHealth নেয়ক অনরববােি েংক্বাতি পরবােশ্ভ নিি:  
212-659-6188
আপতন এখসনা পাবতিে চাজথি  কটসস্র আওিাভুক্ত নাও হসি 
পাসরন, অ্বা আপতন বা আপনার পতরবাসরর েেে্যসের গৃহীি 
েরোতর কবতনতিটগুসিা এই কটসস্র আওিাভুক্ত নাও হসি পাসর।

LegalHealth নেয়ক অনরববােি েংক্বাতি পরবােশ্ভ নিি:  
212-659-6188
তবসেসর মাতেথি ন েনেু্যিার অতিেগুসিা তেদ্ধান্ কনয়ার কষেসরে 
তভন্ন পাবতিে চাজথি  আইন ব্যবহার েসর৷ এেজন কপরাজীবীর 
োছ ক্সে অতভবােন েংক্ান্ পরামরথি তনন এবং তবসেসর 
মাতেথি ন েনেু্যিার অতিসেও কযাগাসযাগ েরুন৷









আপিবার নকবাি িরয়ির নহিে করবায়রর রয়েয়ে �বা আপনি িবা রবািয়ি, আপিবার নহিে প্থ্যবাি ববা NYC Health + Hospitals-এর 
কন্টবাক্ট  নেন্টবায়র 844-NYC-4-NYC (844-692-4692) িম্বয়র নফবাি করুি৷

েনে আপনি েয়ি কয়রি নে আপনি ববা আপিবার পনরববায়রর নকবায়িবা েেেথ্য প্ররবানব� হয়� পবায়রি, �বাহয়ি নবিবােয়ূিথ্য, নগবাপিীে 
অনরববােি েংক্বাতি পরবােয়শ্ভর রিথ্য LegalHealth-এর পবাবনিক চবার্ভ  হটিবাইয়ি 212-659-6188 িম্বয়র নফবাি করুি৷

আইনি পরবােশ্ভ প্রেবাি করবা এর উয়দেশথ্য িে।

Bengali


