NYC Health + Hospitals-এর MyChart-এ স্বাগতম!
MyChart অ্যাপের মাধ্যপম, অ্থবা আেনার মমাবাইল ম াপনর ওপ়েব ব্রাউজার বযবহার কপর
epicmychart.nychhc.org/MyChart ওপ়েবসাইপে আেনার মমডিপকল মরকিড, 24/7, ইংপরডজপে অ্যাপেস করুন।

শুরু করুন! আেনার MyChart অ্যাকাউন্ট হালনাগাদ কপর আমাপদর সংযু ক্ত থাকপে সহা়েো করুন।

আপনার প্রাফাইল সম্পূ র্ণ করুন

ব্ীমার তথ্য হালনাগাদ করুন

•

Menu (মেনু )-মে যান, ডনপের ডদপক স্ক্রল কপর Personal Information (ব্যক্তিগত তথ্য)-মে যান
এবং োরেপর আেনার মরা াইল আেপিে করপে Edit (সম্পাদনা)-তে ডিক করুন।

•

Menu (মেনু )-মে যান, ডনপের ডদপক স্ক্রল করুন এবং োরেপর আেনার ডবদযমান ইনসু যপরন্স কভাপরজ
েডরবেড ন করপে, মকানও কভাপরজ আেসারণ করপে, বা নেুন মকানও কভাপরজ যু ক্ত করপে Insurance
Summary (ইনসয যররন্স-এর সারসংক্ষেপ)-এ ডিক করুন।

সাহায্য ক্তনন! আমাপদর MyChart প্হল্পলাইরন কল করুন 1-844-920-1227 নাম্বাপর এবং 1 চাপয ন, মসামবার – শুক্রবার,
সকাল 9:00 ো – ডবকাল 5:00 ো। আেডন আমাপদর অ্নলাইন পমডর মাধ্যপমও সাহাপযযর জনয আবেদন করপে োপরন। মেইজটির
ডনপের অংবে শুধ্ু “Get Help” (সাহাযয ননন) বােপন ডিক করুন।
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এক্সক্ষলার করুন! আেনার MyChart-এ ডবডভন্ন ড োর রপ়েপে যা আমাপদরতে একসাপথ আেনার স্বাস্থ্য বযবস্থ্ােনা করপে সহা়েো
কপর।
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•

আেনার Health Record (স্বাস্থ্য প্রকর্ণ), Billing Summary (ক্তব্ক্তলিং এর
সিংক্তিপ্তসার), Insurance Information (ব্ীমার তথ্য), এবং আরও অ্পনক ডকেু
মদখপে Your Menu (আপনার মেনু )-মে ডিক করুন!

•

অ্যােপ়েন্টপমপন্টর জনয অ্নু পরাধ্, সম়েসূ েী ডনধ্ডারণ এবং বাডেল করপে Visits (ক্তিক্তিট)-এ
ডিক করুন।

•

আেনার িাক্তাপরর অ্ড পস বােড া োঠাপে, Messages (প্মরসি)-এ ডিক করুন। আেডন
Medical Advice (ক্তচক্তকৎসা সিংক্রান্ত পরামর্ণ ) োইপে, Medicine Refill (ওষয ধ
ক্তরক্তফল) এর অ্নু পরাধ্ করপে, অ্থবা আমাপদর Billing Department (ক্তব্ক্তলিং
ক্তর্পাটণরমন্ট) এর সাপথ মযাগাপযাগ করপে মমপসজ বযবহার করপে োপরন।

•

আেনার COVID-19 েরীক্ষার লা ল সহ লযাপবর লা ল মদখপে, Test Results
(পরীিার ফলাফল)-এ ডিক করুন।

•

আেনার ওষু ধ্েপের োডলকা মদখপে Medications (ওষয ধপত্র)-মে ডিক করুন।
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MyChart প্মাব্াইল অ্যাপ ইিংররক্তিরত
র্াউনরলার্ করুন!

এোড়াও আেডন Rx Refills (প্রসক্তক্রপর্ন ক্তরক্তফল), মকানও ওষু ধ মযাগ, বা মকানও
ওষু ধ বাদ মদও়োর অ্নু পরাধ্ও জানাপে োপরন।

