
সাহায্যের জনযে NYC Health + Hospitals Options এর কর্মীর সাযে য্াগায্াগ করুন

ব্রংক্স
NYC Health + Hospitals/Lincoln   718-579-6414
NYC Health + Hospitals/Morrisania   718-960-2214
NYC Health + Hospitals/Belvis   718-579-1763
NYC Health + Hospitals/Jacobi   718-918-3375
NYC Health + Hospitals/North Central Bronx   718-918-3375

ব্রুকলিন
NYC Health + Hospitals/Woodhull   718-630-3020
NYC Health + Hospitals/Cumberland   718-260-7742
NYC Health + Hospitals/Kings County   718-245-1323
NYC Health + Hospitals/East New York   718-240-0630
NYC Health + Hospitals/Coney Island   718-616-5024

র্যোনহাটান
NYC Health + Hospitals/Harlem   212-939-8125
NYC Health + Hospitals/Sydenham   212-932-6504
NYC Health + Hospitals/Metropolitan  212-423-7990 
NYC Health + Hospitals/Bellevue   212-562-6264
NYC Health + Hospitals/Gouverneur   212-238-7139

কুইন্স
NYC Health + Hospitals/Elmhurst   718-334-2565
NYC Health + Hospitals/Queens   718-883-2545

স্যোটান আইিযোন্ড
NYC Health + Hospitals/Mariner’s Harbor   844-NYC-4NYC
NYC Health + Hospitals/Vanderbilt   844-NYC-4NYC

NYC  
HEALTH + 
HOSPITALS 
আলেথিক  
সহায়তা

আপনার সামর্থ্য অনযুায়ী অর্থ পররশ�াধ করশেন৷ 
আমাশের আরর্থক সহায়তা প্রকল্পগুশ�ার ককানটির 
আওতায় আপনাশক কী পররমাণ অর্থ পররশ�াশধর 
জন্য ে�া হশত পাশর তা পরেততী পৃষ্ার চাশ ্্থ  
কেখাশনা হশয়শে৷ একজন ডাক্ার কেখাশনার জন্য 
আপনার রি $0 এর মত কম হশত পাশর। 

আর্ার স্াস্যে লির্ার কভাযরজ সম্পযকথি  লসদ্ান্ত 
য�ানার জনযে অযেক্ারত অিস্ায় আলর্ যকাযনা 
লিি যেযি কী করযত হযি?
যরে আপরন স্াস্্য রেমার জন্য আশেেন কশর 
রাশকন, আপনার আশেেন পয্থাশ�াচনা করার সময় 
আপনাশক রে� রেশত ে�া হশে না। যরে আপনাশক 

রে� কেয়া হয়, তাহশ� আপনার উরচত আমাশের 
সাশর কযাগাশযাগ করা এেং একজন আরর্থক 
পরাম�্থোতার সাশর করা ে�া,  রযরন আপনাশক 
সহায়তা করশেন।

স্া স্যে লির্া িা Options এর জনযে আলর্ লকভাযি 
আযিদন করযিা?
অনগু্রহ কশর রনশচ উরলিরখত আমাশের কয ককাশনা  
স্া স্্যশসো ককশ্রে কিান করুন।

NYC Health + Hospitals সোর জন্য স্াস্্যশসো প্রোন কশর। কাগজপত্ররেহীন ক�াকজনসহ সে করাগীর অরধকার ও কগাপনীয়তার  
প্ররত আমরা সম্ান কেখাই৷ এোড়াও ইংশররজ োড়া অন্য ভাষায় করা ে�া ক�াকজনশক ডাক্ার ও অন্যান্য কমতী সেস্যশের 
সাশর করা ে�শত আমরা সাহায্য কশর রারক৷ আমাশের কমতীরা আ�শেরনয়ান, আররে, োং�া, চীনা, িরারস, কহর�য়ান করেও�, 
রহরদি, ককাররয়ান, কপার��, রু�, স্্যারন�, ও উেু্থ সহ অশনকগুশ�া ভাষায় করা েশ�ন৷ কোভাষী পররশষোর ে্যেস্াও আশে৷ 
আপরন আপনার ভাষায় তর্য কপশত পাশরন৷

আশরা জানশত  
ও তার�কাভুক্ হশত 
1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273  
নম্বশর কিান করুন

nyccare.nyc সরং্কু্ত োকুন৷ আর্াযদরযক অনসুরণ করুন৷



যকাযনা স্াস্যে লির্া যনই?  
লিন্তা করযিন না, আর্রা আেনাযক সাহা্যে করযত োরযিা৷ 
উচ্চ মানসম্ত ও সাশ্রয়ী স্াস্্যশসো পাওয়ার অরধকার আপনার আশে৷ এই পররচয্থাশক সাশ্রয়ী 
করার কসরা উপায় হশ�া স্া স্্য রেমায় তার�কাভুক্ হওয়া। আমরা আপনার জন্য উপ�ভ্য 
উপায়গুশ�া ে্যাখ্যা করশত সাহায্য করশত পারর এেং আপনার ও আপনার পররোশরর জন্য 
কসরা পররকল্পনাটিশত তার�কাভুক্ হশত আপনাশক সহায়তা করশত পারর। যরে আপরন কযাগ্য 
না হন অরো উপ�ভ্য রেনামশূ�্যর ো কম খরশচর ককাশনা স্াস্্য রেমা পররকল্পনা আপনার 
সামশর্থ্যর মশধ্য না রাশক, তাহশ� আপনার ও আপনার পররোশরর জন্য আমাশের স্াস্্য 
পররশষোশক সাশ্রয়ী করার জন্য আপরন আমাশের একটি আরর্থক সহায়তা প্রকল্প —  
NYC Care ো Options পাওয়ার কযাগ্য হশত পাশরন। 

উেিভযে লিকল্প  সম্পযকথি  আলর্ লকভাযি  
জানযত োলর?
NYC Health + Hospitals এর একজন আরর্থক 
পরাম�্থোতার সাশর করা ে�নু, আপরন কযাগ্য হশ� 
আপনাশক ও আপনার পররোরশক রেনামশূ�্যর ো 
স্ল্পমশূ�্যর স্াস্্য রেমায় তার�কাভুক্ হশত রতরন 
সহায়তা করশত পারশেন। আপরন কযাগ্য হশত পাশরন 
এমন রেরভন্ন ধরশনর স্াস্্য রেমা করশক কেশে রনশত 
আপনাশক সাহায্য করার জন্য আমাশের আরর্থক 
পরাম�্থোতারা আশেন। যরে আপরন ককাশনা স্াস্্য 
রেমা পররকল্পনা পাওয়ার জন্য কযাগ্য না হন, রেমার  
কভাশরজ আপনার সামশর্থ্যর মশধ্য না রাশক, অরো  
রচরকৎসা কসোর খরচ পররশ�াশধর জন্য অর্থ না 
রাশক, তাহশ� আপরন আমাশের একটি আরর্থক 
সহায়তা প্রকশল্পর জন্য কযাগ্য হশত পাশরন৷

NYC Care কসই সে ে্যরক্রা কপশত পাশরন যারা স্া 
স্্য রেমা পাওয়ার অশযাগ্য অরো যাশের স্াস্্য রেমার 
খরচ কেয়ার সামর্থ্য কনই এেং েয় মাস ো আশরা 
কের� সময় ধশর রনউ ইয়ক্থ  রসটিশত েসোস করশেন।

Options কসই সে ে্যরক্রা কপশত পাশরন যারা স্া 
স্্য রেমা পাওয়ার অশযাগ্য অরো যাশের স্াস্্য রেমার 
খরচ কেয়ার সামর্থ্য কনই এেং রনউ ইয়ক্থ  রসটিশত 
েসোস কশরন ো কেড়াশত আশসন। নাসাউ কাউরটিশত 
েসোসকারী ো কেড়াশত আসা কযসে ক�াকজন 
কুইন্স-এ আমাশের হাসপাতা� ও স্া স্্য কক্রেগুশ�াশত 
যান তারা Options এর করশক সাহায্য পাশেন। 
এোড়াও ওশয়স্টশচস্টার কাউরটিশত েসোসকারী ো 
কেড়াশত আসা কযসে ক�াকজন ব্ংক্স-এ আমাশের 
হাসপাতা� ও স্া স্্য কক্রেগুশ�াশত যান তারা  
Options এর করশক সাহায্য পাশেন। 

স্াস্যে লির্া যকন গুরুত্বেণূথি?
ককউই আহত ো অসুস্ হশত চান না; রকন্তু রচরকৎসা  
সংরোন্ত অপ্রত্যার�ত ঘ্নাগুশ�া ঠিকই ঘশ্ রাশক৷ 

একটি স্াস্্য রেমা রাকশ� তা চ�মান েড় রচরকৎসা 
রে� ও কপ্রসররেপ�শনর ওষুধসহ এসে অপ্রত্যার�ত 
খরশচর রকেু অং� প্রোন করশত সাহায্য কশর, এেং 
আপনাশক মানরসক �ারন্ত রেশত পাশর। আমরা আশরা 
জারন কয, যাশের স্াস্্য রেমা আশে তাশের ও তাশের 
পররোশরর সুস্ রাকার জন্য প্ররতশরাধম�ূক কসো 
পাওয়ার সম্ােনা কের� রাশক৷ 

আযিদন করার জনযে আর্ার কী কী দরকার হযি?
আপনাশক রনশজর ও আপনার পররোর সম্পশক্থ  এেং 
আপনারা কত উপাজ্থ ন কশরন কস সম্পশক্থ  তর্য 
রেশত ে�া হশে। আপরন কযাগ্য হশত পাশরন এমন 
রেরভন্ন ধরশনর স্াস্্য রেমা পররকল্পনা ও আরর্থক 
সহায়তা প্রকল্প করশক কেশে রনশত আমরা আপনাশক 
সাহায্য করশো৷ এটি একটি সুররষিত আশেেন এেং 
অরভোসন কম্থকত্থ াশের সাশর ককাশনা তর্য ক�য়ার 
করা হয় না৷

NYC Health + Hospitals সোর জন্য স্াস্্যশসো 
প্রোন কশর। কাগজপত্ররেহীন ক�াকজনসহ সে করাগীর 
অরধকার ও কগাপনীয়তার প্ররত আমরা সম্ান 
কেখাই৷ এোড়াও ইংশররজ োড়া অন্য ভাষায় করা 
ে�া ক�াকজনশক ডাক্ার ও অন্যান্য কমতী সেস্যশের 
সাশর করা ে�শত আমরা সাহায্য কশর রারক৷ 
আমাশের কমতীরা আ�শেরনয়ান, আররে, োং�া, চীনা, 
িরারস, কহর�য়ান করেও�, রহরদি, ককাররয়ান, কপার��, 
রু�, স্্যারন�, ও উেু্থ সহ অশনকগুশ�া ভাষায় করা 
েশ�ন৷ কোভাষী পররশষোর ে্যেস্াও আশে৷ আপরন 
আপনার ভাষায় তর্য কপশত পাশরন৷

আর্াযক কত অেথি েলরয�াধ করযত হযি?
রেনামশূ�্যর ো স্ল্পমশূ�্যর অশনক স্াস্্য রেমা 
পররকল্পনা পাওয়া যায়৷ আমরা এই রেকল্প রনশয় 
আপনার সাশর আশ�াচনা করশত পারর৷ যরে আপরন 
স্াস্্য রেমা পাওয়ার কযাগ্য না হন এেং আরর্থক 
সহায়তা পাওয়ার কযাগ্য হন, তাহশ� আপরন শুধু 

রেম�

ধাে 1:
আপনার পররোশরর সেস্য সংখ্যা গুশন রনন 
(অনগু্রহ কশর আপনার সাশর েসোসকারী  
সে প্রাপ্তেয়স্ক ে্যরক্ ও র�শুশক ধশর  
রহসাে করুন)।

ধাে 2:
তারপর, স্তরগুর�র একটি করশক কয পররমাণ 
কেতন আপরন এক েেশর পান কসটি খুজঁনু।

ধাে 3:
রলিরনক রভরজ্, জরুরর রুম রভরজ্, ও 
হাসপাতাশ� অেস্াশনর জন্য আপনার পররোশরর 
সেস্য সংখ্যা ও আশয়র রভরতিশত আপনাশক কত 
কপশমটি করশত ে�া হশে তা কেখশত চাশ ্্থ র 
একেম রনশচর ক�াম পয্থন্ত অনসুরণ করুন।

যেডাযরি দালরদ্যে সীর্া  
(FEDERAL POVERTY LEVELS, FPL)

100% FPL 101 - 125% FPL 126 - 150% FPL 151 - 200% FPL 201 - 250% FPL 251 - 300% FPL 301 - 350% FPL 351 - 500% FPL

েলরিাযরর সদসযে সরংখযো এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

এরযিযয় 
যিল�

এরযিযয় 
কর্

1 $12,490 $12,491 $15,613 $15,614 $18,735 $18,736 $24,980 $24,981 $31,225 $31,226 $37,470 $37,471 $43,715 $43,716 $62,450

2 $16,910 $16,911 $21,138 $21,139 $25,365 $25,366 $33,820 $33,821 $42,275 $42,276 $50,730 $50,731 $59,185 $59,186 $84,550

3 $21,330 $21,331 $26,663 $26,664 $31,995 $31,996 $42,660 $42,661 $53,325 $53,326 $63,990 $63,991 $74,655 $74,656 $106,650

4 $25,750 $25,751 $32,188 $32,189 $38,625 $38,626 $51,500 $51,501 $64,375 $64,376 $77,250 $77,251 $90,125 $90,126 $128,750

5 $30,170 $30,171 $37,713 $37,714 $45,255 $45,256 $60,340 $60,341 $75,425 $75,426 $90,510 $90,511 $105,595 $105,596 $150,850

6 $34,590 $34,591 $43,238 $43,239 $51,885 $51,886 $69,180 $69,181 $86,475 $86,476 $103,770 $103,771 $121,065 $121,066 $172,950

7 $39,010 $39,011 $48,763 $48,764 $58,515 $58,516 $78,020 $78,021 $97,525 $97,526 $117,030 $117,031 $136,535 $136,536 $195,050

প্রাপ্তেয়স্কশের জন্য রলিরনক 
রভরজ্

$0 $2 $3 $20 $30 $40 $50 $50

র�শু ো গভ্থ েতী নারীশের  
জন্য রলিরনক রভরজ্

$0 $0 $0 $20 $30 $40 $50 $50

আচরণগত স্াস্্য রলিরনক রভরজ্ $0 $0 $0 $15 $30 $40 $50 $50

প্রাপ্তেয়স্কশের জন্য জরুরর  
রুম রভরজ্

$0 $3 $3 $75 $80 $100 $120 $120

র�শু ো গভ্থ েতী নারীশের  
জন্য জরুরর রুম রভরজ্

$0 $0 $0 $75 $80 $100 $120 $120

কপ্রসররেপ�শনর ওষুধ (প্রশত্যক 
কপ্রসররেপ�শনর জন্য রি)

$2 $2 $2 $6 $10 $14 $18 $18

অ্যামু্বশ�্রর সাজ্থ ারর  
ো MRI পরীষিা

$0 $15 $25 $150 $300 $450 $550 $650

হাসপাতাশ� ভরত্থ  করাগীর 
হাসপাতাশ� অে স্ান*

$0 $25 $25 $150 $400 $900 $1500 $1500

ককা-কপ ও রডডারটিে� $0 $0 $0 $0 $10 $12 $18 $22

উপশর উরলিরখত আশয়র কচশয় কের� আয় রের�ষ্ট পররোশরর করাগীশের জন্য রি NYC Health + Hospitals-এর কস�ি-কপ করশ্র (Selfpay rate) রভরতিশত রনধ্থারণ করা হশে।

*$8,000-এর কচশয় কের� সাশ্রয় হশ� োড়রত রি ধায্থ করা হশত পাশর Bengali (Bangladesh)_09/19


