
দারুন যত্ন 
যযখানন আপনন 
থানেন 
অ্যাপয়েন্টয়েয়ন্টর জন্ ফ�যান করুন 
1 (844) NYC-4-NYC নম্বয়র

NYC Health + Hospitals/Gotham Health, 
Roosevelt Community Health Center of 
Excellence
37-50 72nd Street 
Jackson Heights, Queens, NY 11372
1-844-692-4692

অনত্াপচানেে ক্ষণ সমহূ
ফ�যােবযার  �কযাল 8:30 টযা – �ন্্যা 7:00 টযা
েঙ্গল বযার �কযাল 8:30 টযা – ববয়কল 5:00 টযা  
বধুবযার  �কযাল 8:30 টযা – �ন্্যা 7:00 টযা
বহৃস্পবি বযার  �কযাল 8:30 টযা – �ন্্যা 7:00 টযা
শুক্রবযার  �কযাল 8:30 টযা – ববয়কল 5:00 টযা
শবনবযার  �কযাল 8:30 টযা – ববয়কল 4:00 টযা
রবববযার  বন্

নদেনননদদে শ

সাবওনে বা পাতাল যেনল
7          Roosevelt Avenue - Jackson Heights 
এর   ফরল�েহূ বযা 69 Street - Fisk Avenue এর ফরল।

বানস
Q53 - SBS ফেয়ক Broadway/75th Street, Q32 ফেয়ক 
Roosevelt Avenue/76th Street, বযা Q32 ফেয়ক 
Roosevelt Ave/69th Street

সানথ থাকুন। আমানদেনে অনসুেণ েরুন৷

www.nychealthandhospitals.org

FE F M R
7

ফরেষ্ঠত্ব 
ফকন্দ্র



NYC Health + Hospitals/Gotham  
Health, Roosevelt Community  
Health Center of Excellence একটি 
COVID-19 ফরেষ্ঠত্ব ফকন্দ্র এবং পুয়রযা ফ�যাত্রয়ক 
�ুস্থ রযাখযার জন্ বববিন্ন ধরয়নর পবরয়েবযাবি 
�েদৃ্ধ একটি ববসৃ্ি স্যাস্থ্ ফকন্দ্র। আেযায়ির 
বনয়ববিি স্যাস্থ্য়�বযা ফপশযািযারয়ির িল আপনযার 
স্যাস্থ্ পবরচযালনযার জন্ �য়ববযাত্তে কযারবপদ্ধবি 
এবং �রঞ্যাে �েহূ ব্বহযার কয়র �েববিি রত্ন 
প্রিযান কয়র েযায়কন। জন্ম ফেয়ক প্রযাপ্তবেস্ক 
হওেযা পরবন্ত, জীবয়নর �কল ধযায়পর �য়ববযাচ্চ 
রয়ত্নর জন্ ডযাক্যাররযা ফবযাডব  কিৃব ক প্রি্বেি।

সবাে জন্য উচ্চ মাননে যত্ন
�ুববধযাজনকিযায়ব কুইয়সে অববস্থি এবং 
�ণ পবরবহণ দ্যারযা �হয়জ প্রয়বশয়রযা�্, 
Roosevelt Community Health Center of 
Excellence অেব প্রিযান, অবিবযা�ন অবস্থযা বযা 
বলঙ্গ পবরচে বনবববয়শয়ে �কল বনউ ইেকব বযা�ীরযা 
ফরন উচ্চ েযায়নর স্যাস্থ্য়�বযা পযাওেযার �ুয়রযা� 
পযাে িযা বনবচিি করযার জন্ বনয়ববিি 
রয়েয়ে। 

COVID-19 যরেষ্ঠত্ব যেন্দ্র
Roosevelt Community Health Center of Excellence 
ঐ�ব ফলযাক রযারযা COVID-19 ফেয়ক �ুস্থ্ হয়ে উঠয়েন 
িযায়িরয়ক স্ল্প-এবং িীরবয়েেযািী �য়লযা-আপ ফ�বযা বিয়ে 
ফেয়ক। প্রিযায়নর পবরয়েবযা�েয়ূহর েয়ধ্ রয়েয়ে:

 + COVID-19 পরীক্যা
 + �ু��ুয়�র রত্ন এবং �মূ্রক অবসিয়জন

 + হযায়টব র রত্ন

 + ডযােযা�নবটিক ফরবডওলবজ পবরয়েবযাগুবল

 + উয়দ্�, ববেন্নিযা, আরযাি পরবিতী চযাপজবনি ব্যাবধ 
(PTSD), এবং েযানব�ক েেবপীডযার জন্ েযানব�ক স্যাস্থ্ 
ফ�বযা।

 + COVID-19 েযাকয়ি পযায়র এবং এর পরীক্যা চলেযান 
এেন ফরযা�ীয়ির বনরযাপয়ি বববছিন্ন বযা আইয়�যায়লট করযার 
জন্ ববয়শে প্ররুবক্ �ম্ন্ন কক্।

সসু্্য প্াপ্তবেস্ক
আেযায়ির প্রযােবেক রত্ন প্রিযানকযারী িল আপনযায়ক আপনযার 
�েস্ স্যাস্থ্ �ংক্রযান্ত অবস্থযা পবরচযালনযা করয়ি এবং িীরবস্থযােী 
ফরযায়�র জন্ স্-ব্বস্থযাপনযা �রঞ্যাে রযা আপনযায়ক �ুস্থ 
রযায়খ িযা প্রিযান করযার জন্ ববয়শেিযায়ব প্রবশবক্ি। ফর�ব 
পবরয়েবযা এবং শযারীবরক অবস্থযার ফক্য়ত্র আেরযা অ�যােযান্ 
ফ�বযা বিয়ে েযাবক ফ�গুয়লযার েয়ধ্ রয়েয়ে:

 + হযাঁপযাবন

 + ক্যাসেযার �নযাক্করণ

 + ফডন্টযাল

 + ডযােযায়বটি�

 + পবরবযার পবরকল্পনযা

 + হৃিয়রযা�

 + উচ্চ রক্চযাপ

 + HIV/AIDS এবং অন্যান্ 
�ংক্রযােক ব্যাবধ�েহূ

 + েযানব�ক স্যাস্থ্ রযাচযাই বযা 
�নযাক্করণ

 + ি্যাকব�য়নশন বযা টিকযািযান

যযৌন এবং প্জনন স্াস্্য
আেরযা বববিন্ন ধরয়নর স্যাস্থ্ ফ�বযা প্রিযান কবর, রযার েয়ধ্ 
রয়েয়ে:

 + বয়ুকর িধু খযাওেযায়নযা/ 
স্ন্িযায়নর পবরয়েবযাগুবল

 + ক্যাসেযার �নযাক্করণ

 + পবরবযার পবরবযার 
পবরকল্পনযা এবং প্রজনন 
স্যাস্থ্

 + স্তীয়রযা� �ংক্রযান্ত রত্ন

 + HIV এবং STD পরীক্যা
 + �িব যাবস্থযা পরীক্যা

 + প্র�ব পূবব এবং প্র�য়বযাত্তর 
রত্ন

 + টিকযািযান এবং আরও 
অয়নক

সসু্্য নশশু এবং নেনশাে-নেনশােী
আেযায়ির ফপবডেযাবরিক বযা বশশুয়রযা� ববয়শেজ্ঞরযা ফেযাট 
বযাচ্চযায়ির এবং �ব বেয়�র বশশুয়ির ফ�বযা বিয়ে েযায়কন। 
আেরযা 13-21 বের বে�ী বকয়শযার-বকয়শযারীয়ির জন্ 
ফ�যাপনীে ফরৌন এবং প্রজনন ববেেক ফ�বযা �েহূ প্রিযান 
কয়র েযাবক।

সারেেী মূনল্যে স্াস্্যনসবা পনেনেবা
আেযায়ির লক্্ হয়লযা ফকযায়নযা ব্বিক্রে েযাডযা �কল বনউ 
ইেকব বযা�ীয়িরয়ক স্যাস্থ্য়�বযা প্রিযান করযা৷ আেরযা ফববশরিযা� 
বীেযা পবরকল্পনযা গ্রহণ কয়র েযাবক এবং আপনযার বীেযা 
নযা েযাকয়ল অেবযা রবি আপনযার প্রয়েযাজনীে পবরয়েবযাগুবল 
বীেযার আওিযাে নযা েযায়ক িযাহয়ল আেরযা িযার জন্ একটি 
স্যাইবডং ব� ফস্কল ব্বহযার কবর। আেযায়ির স্যাস্থ্ বীেযা 
ববয়শেজ্ঞরযা আপনযায়ির উপরুক্ স্যাস্থ্য়�বযা পবরকল্পনযার জন্ 
�যাইন আপ করয়ি �হযােিযার করয়ি ববনযােয়ূল্ আবেবক 
পরযােশব বিয়ে েযায়কন৷

NYC Health +Hospitals-এ, আেরযা ফরযা�ীর িযারুন 
রত্ন এবং ফরযা�ীয়ির �যায়ে িযায়ির পেয়দের িযােযাে 
ফরযা�যায়রযায়�র েয়ধ্ �ংয়রযা�য়ক উপলবধি কবর।

এসি-ফর এবং রক্ পরীক্যার েি অন্যান্ ফ�বযা�েহূ, 
আেযায়ির �েববিি ব� কে-এর েয়ধ্ অন্তিুব ক্। এেযাডযা 
আেরযা ফপ্র�বক্রপশয়নর ওেুয়ধও েযাড বিয়ে েযাবক৷

অ্যাপনেন্টনমনন্টে জন্য, েল েরুন
1 (844) NYC-4-NYC বা 1-844-692-4692 
নম্বনে
স্াস্্যনসবা সেবোহোেীে 24-ঘন্টা অ্যানসেস 
উপলব্ধ েনেনে।


