NYC Health + Hospitals/Gotham Health,
Roosevelt Community Health Center of
Excellence

শ্রেষ্ঠত্ব
কেন্দ্র

37-50 72nd Street
Jackson Heights, Queens, NY 11372
1-844-692-4692
অস্ত্রোপচারের ক্ষণ সমূহ
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দিকনির্দে শ

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফ�োন করুন
1 (844) NYC-4-NYC নম্বরে

সাবওয়ে বা পাতাল রেলে
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Roosevelt Avenue - Jackson Heights
রেলসমূহ বা 69 Street - Fisk Avenue এর রেল।

F FM R

বাসে
Q53 - SBS থেকে Broadway/75th Street, Q32 থেকে
Roosevelt Avenue/76th Street, বা Q32 থেকে
Roosevelt Ave/69th Street

সাথে থাকুন। আমাদেরকে অনুসরণ করুন৷

www.nychealthandhospitals.org

COVID-19 শ্রেষ্ঠত্ব কেন্দ্র

য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য

Roosevelt Community Health Center of Excellence
ঐসব ল�োক যারা COVID-19 থেকে সুস্থ্য হয়ে উঠছেন
তাদেরকে স্বল্প-এবং দীর্ঘমেয়াদী ফল�ো-আপ সেবা দিয়ে
থেকে। প্রদানের পরিষেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

+ বুকের দুধ খাওয়ান�ো/

+ COVID-19 পরীক্ষা

+ ক্যান্সার সনাক্তকরণ

+ ফু সফু সের যত্ন এবং সম্পূরক অক্সিজেন
+ হার্টে র যত্ন
+ ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি পরিষেবাগুলি
+ উদ্বেগ, বিষন্নতা, আঘাত পরবর্তী চাপজনিত ব্যাধি

(PTSD), এবং মানসিক মর্মপীড়ার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য
সেবা।

+ COVID-19 থাকতে পারে এবং এর পরীক্ষা চলমান

NYC Health + Hospitals/Gotham
Health, Roosevelt Community
Health Center of Excellence একটি
COVID-19 শ্রেষ্ঠত্ব কেন্দ্র এবং পুর�ো গ�োত্রকে
সুস্থ রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিষেবাদি
সমৃদ্ধ একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আমাদের
নিবেদিত স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের দল আপনার
স্বাস্থ্য পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি
এবং সরঞ্জাম সমূহ ব্যবহার করে সমন্বিত যত্ন
প্রদান করে থাকেন। জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক
হওয়া পর্যন্ত, জীবনের সকল ধাপের সর্বোচ্চ
যত্নের জন্য ডাক্তাররা ব�োর্ড কর্তৃ ক প্রত্যয়িত।
সবার জন্য উচ্চ মানের যত্ন
সুবিধাজনকভাবে কুইন্সে অবস্থিত এবং
গণ পরিবহণ দ্বারা সহজে প্রবেশয�োগ্য,
Roosevelt Community Health Center of
Excellence অর্থ প্রদান, অভিবাসন অবস্থা বা
লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সকল নিউ ইয়র্ক বাসীরা
যেন উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুয�োগ
পায় তা নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত
রয়েছে।

এমন র�োগীদের নিরাপদে বিচ্ছিন্ন বা আইস�োলেট করার
জন্য বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন কক্ষ।

সুস্থ্য প্রাপ্তবয়স্ক
আমাদের প্রাথমিক যত্ন প্রদানকারী দল আপনাকে আপনার
সমস্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থা পরিচালনা করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী
র�োগের জন্য স্ব-ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম যা আপনাকে সুস্থ
রাখে তা প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। যেসব
পরিষেবা এবং শারীরিক অবস্থার ক্ষেত্রে আমরা অসামান্য
সেবা দিয়ে থাকি সেগুল�োর মধ্যে রয়েছে:
+ হাঁপানি

+ উচ্চ রক্তচাপ

+ ক্যান্সার সনাক্তকরণ

+ HIV/AIDS এবং অন্যান্য

+ ডেন্টাল
+ ডায়াবেটিস
+ পরিবার পরিকল্পনা
+ হৃদর�োগ

সংক্রামক ব্যাধিসমূহ

+ মানসিক স্বাস্থ্য যাচাই বা

সনাক্তকরণ

+ ভ্যাকসিনেশন বা টিকাদান

আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করি, যার মধ্যে
রয়েছে:
স্তন্যদানের পরিষেবাগুলি

+ পরিবার পরিবার

পরিকল্পনা এবং প্রজনন
স্বাস্থ্য

+ স্ত্রীর�োগ সংক্রান্ত যত্ন

+ HIV এবং STD পরীক্ষা
+ গর্ভাবস্থা পরীক্ষা
+ প্রসব পূর্ব এবং প্রসব�োত্তর

যত্ন

+ টিকাদান এবং আরও

অনেক

সুস্থ্য শিশু এবং কিশ�োর-কিশ�োরী
আমাদের পেডিয়াট্রিক বা শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞরা ছ�োট
বাচ্চাদের এবং সব বয়সের শিশুদের সেবা দিয়ে থাকেন।
আমরা 13-21 বছর বয়সী কিশ�োর-কিশ�োরীদের জন্য
গ�োপনীয় য�ৌন এবং প্রজনন বিষয়ক সেবা সমূহ প্রদান
করে থাকি।

সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা
আমাদের লক্ষ্য হল�ো ক�োন�ো ব্যতিক্রম ছাড়া সকল নিউ
ইয়র্ক বাসীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা৷ আমরা বেশিরভাগ
বীমা পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকি এবং আপনার বীমা
না থাকলে অথবা যদি আপনার প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি
বীমার আওতায় না থাকে তাহলে আমরা তার জন্য একটি
স্লাইডিং ফি স্কেল ব্যবহার করি। আমাদের স্বাস্থ্য বীমা
বিশেষজ্ঞরা আপনাদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার জন্য
সাইন আপ করতে সহায়তার করতে বিনামূল্যে আর্থিক
পরামর্শ দিয়ে থাকেন৷
NYC Health +Hospitals-এ, আমরা র�োগীর দারুন
যত্ন এবং র�োগীদের সাথে তাদের পছন্দের ভাষায়
য�োগায�োগের মধ্যে সংয�োগকে উপলব্ধি করি।
এক্স-রে এবং রক্ত পরীক্ষার মত অন্যান্য সেবাসমূহ,
আমাদের সমন্বিত ফি কম-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া
আমরা প্রেসক্রিপশনের ওষুধেও ছাড় দিয়ে থাকি৷

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য, কল করুন
1 (844) NYC-4-NYC বা 1-844-692-4692
নম্বরে
স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীর 24-ঘন্টা অ্যাক্সেস
উপলব্ধ রয়েছে।

