
অতিতিক্ত সংস্থান
টিকথা তনন!

 � COVID-19 এি টিকথা জীবন বথাঁচথায়। আপনি যখি টিকা নিি, আপনি COVID-19 নেকক নিকেকক 
সরুনষিত রাখকত এবং আপিার কনিউনিটিকক নিরাপদ রাখকত সহায়তা ককরি৷ আপিার যনদ COVID-19 হকে 
োকক, তাহকেও টিকা নিওো গরুতু্বপূর্ণ। আপনি সংক্ািক োকা অবস্াে টিকাদাি নকক্রে অি্য ব্যনতিকদর সংস্পক্্ণ আসা 

এড়াকিার েি্য COVID-19 নেকক সসু্ িা হওয়া পয্ণন্ত আপিাকক অকপষিা করকত হকব এবং আপিার আোদা োকার 

নিোদ পূরর করকত হকব৷ নিউ ইয়ক্ণ  নসটিকত বসবাস, চাকনর, বা নেখাপড়া করকেি এিি সব ব্যনতি NYC-নত টিকা 

পাওয়ার নযাগ্য, একষিকরে বয়কসর নকেু সীিা প্রকযাে্য হকব৷ একটি নক্রে খুকঁে নিকত nyc.gov/vaccinefinder 
ওকেবসাইকে যাি বা 877-VAX-4NYC (877-829-4692) িম্বকর ন�াি করিু।

 � আপতন তক বথাত়িতিই COVID-19 এি টিকথা পপতি চথান?   আপনি এবং আপিার পনরবাকরর 12 বের বা 
তার নবন্ বেসী নয কারও েি্য আিরা আেই আপিাকক বান়িকত COVID-19 এর টিকার েি্য সিয়সনূচ নির্ণারর 
ককর নদকত পানর। অিগু্রহ ককর আিাকদরকক 212-242-2692 িম্বকর কে করিু এবং 3 চাপিু।

 � তনউ ইয়ক্ক বথাসীিথা COVID-19 এি তবরুতধে টিকথা পনওয়থাি জন্য তবনথামূত্্য টিতকট, সদস্যপদ 
এবং উপহথািও পপতি পথাতিন। এসব উপহার সীনিত সিকয়র েি্য পাওো যাকব। আকরা োিকত  

nyc.gov/vaccineincentives ওকেবসাইকে যাি।

টিকথা গ্রহতেি জন্য সতবিন ছুটি

 � নিউ ইেক্ণ বাসীরা টিকার প্রনতটি ন�াকের েি্য চার ঘণ্া পয্ণন্ত সকবতি েুটি নপকত পাকরি, একক ন�াকের টিকার েি্য 

নিাে চার ঘণ্া বা দ্বৈত-ন�াকের টিকার েি্য নিাে আে ঘণ্া। এই েুটি কি্ণচারীকদর নিয়নিত নবতিহাকর প্রদাি করা 

হকে োকক, এবং অি্য নকািও েুটির নবপরীকত এই েুটি সিন্বে করা যাকব িা। আপনি যনদ আপিার টিকা নেকক 

নকািও পার্্ণ প্রনতনক্য়া অিভুব ককর োককি নসকষিকরে আপনি সসু্ হওয়ার েি্য েিাকৃত নয নকািও অসসু্তােনিত েুটি 

ব্যবহার করকত পাকরি।

AfterCare 

 � আপনি যনদ আপিার নবনছিন্ন োকার সিেকাকের পরবততী সপ্াহ বা িাসগনুেকতও COVID-19 সংক্ান্ত উপসগ্ণগনুে 
অিভুব ককরি এবং স্াস্্য ও সািানেক চানহদা সংক্ান্ত সহায়তা খুকঁে োককি তাহকে nyc.gov/aftercare 
ঠিকািাে Take Care-এর AfterCare ওকেবসাইে নভনেে করিু।

COVID-19 পসন্থাস্ক অব এতসেত্ন্স 

 � COVID-19 নেকক সসু্ হকে উঠকেি এিি ব্যনতিকদর েি্য বত্ণিাকি NYC Health + Hospitals-এর 
কনিউনিটি নহেে নসন্ার রকয়কে এবং নিউ ইেক্ণ বাসীকদরকক সসু্ রাখার েি্য এটি নবনভন্ন ররকির নসবা প্রদাি করকে৷  

nyc.gov/aftercare ওকেবসাইে নেকক আকরা োিিু অেবা 212-COVID19 (212-268-4319) 
িম্বকর ন�াি করিু এবং 0 চাপিু।

COVID-19 এি তচতকৎসথা  

 � COVID-19 এি জন্য তক তচতকৎসথা পথাওয়থা যথায়?

 » হ্যথা!ঁ  যাকদর আকগ নেকক নকেু সনুিনদ্ণষ্ট স্াস্্য সিস্যা রকেকে, তাকদর েি্য িকিাক্ািাে অ্যানন্বন�র িার্যকি 

নচনকৎসা করা নিরাপদ এবং হাসপাতাকে ভনত্ণ  হওো এড়াকিার নষিকরে কায্ণকর হকে োকক। এই নচনকৎসা 

NYC Health + Hospitals নেকক নবিািকূে্য পাওো যাে, এিিনক আপিার নবিা িা োককেও৷
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 � মতনথাত্থানথা্ অ্যথাতন্বতি ব্তি কী পবথাঝথায়? 

 » যখি আপনি অসসু্ হি, তখি আপিার ্রীর সংক্িকরর নবরকুধে ে়িাই করার েি্য অ্যানন্বন� দ্তনর ককর। 

িকিাক্ািাে অ্যানন্বন�গকুো সংক্িকরর নবরকুধে েড়াই করার েি্য আপিার নদকহর স্াভানবক প্রনতনক্য়ার 

অিকুরর ককর। আপনি অসসু্ নবার করকত ্রু ুকরার পর সাকে সাকে নচনকৎসা নিকে এটি সবকচকে ভাকোভাকব 

কাে ককর, তাই অিগু্রহ ককর আেই ন�াি করিু! 

 � আতম তক তচতকৎসথা পথাওয়থাি পযথাগ্য? 

 » িকিাক্ািাে অ্যানন্বন�গনুে এিি ব্যনতিকদর িকর্য সবকচকে ভাকোভাকব কাে ককর যাকদর COVID-19 এর 
উপসগ্ণ রকয়কে এবং নকেু অন্তনি্ণনহত নিন�ককে অবস্া রকয়কে। আপনি এই নচনকৎসার েি্য নযাগ্য হকবি যনদ:

• আপিার COVID-19-এর পরীষিাে পনেটিভ �ো�ে আকস

• আপিার COVID-19 এর হােকা নেকক িাঝানর ররকির উপসগ্ণ োকক

• আপিার ওেি কিপকষি 88 পাউন্ড (40 নকনে) হকে োকক

• যনদ আপনি:

 °  65+ বেসী হি

 ° আপিার বয়স 12+ হয় এবং গরুতুর নরাগ হওয়ার উচ্চ ঝঁুনককত োককি৷ উচ্চ ঝঁুনকিেূক 
অবস্ার িকর্য রকয়কে হৃদকরাগ, �ুস�ুকসর নরাগ, নক�নি নরাগ, গভ্ণ াবস্া, অনতনরতি ওেি বা 

সূ্েতা, �ায়াকবটিস, ইনিউকিাককপ্ািাইনেং কনন্ড্ি, নসককে নসে নরাগ, এবং নিউকরাক�কভেপকিন্াে 

কনন্ড্ি, তকব এগকুোর িকর্যই সীিাবধে িয়। আপিার েি্য এই নচনকৎসা সঠিক নকিা তা নিকয় 

আকোচিা করকত দয়া ককর একেি নিন�ককে নপ্ােীবীর সাকে নযাগাকযাগ করিু।

 � আতম তকভথাতব তচতকৎসথাি জন্য সথাইন-আপ কিতবথা? 

 » একেি নচনকৎসা নপ্ােীবীর সাকে নযাগাকযাগ করার েি্য 212-COVID19 (212-268-4319) িম্বকর 
ন�াি করিু অেবা covid19.nychealthandhospitals.org/mab ওকেবসাইকে যাি৷

জরুতি ভথা়িথা সহথায়িথা কম্কসতূচ

 � নিম্ন বা িাঝানর আকয়র পনরবাকরর নিউ ইয়ক্ণ বাসীরা িাচ্ণ  2020 নেকক ভা়িা পনরক্াকরর নষিকরে নপনেকয় প়িকে 12 িাস পয্ণন্ত 
অতীকতর ভা়িা, ভনবষ্যকতর 3 িাকসর ভাড়া এবং ইউটিনেটি সহায়তা নপকত পাকরি। আকরা তকে্যর েি্য এবং আকবদি করকত, অিগু্রহ 

ককর nyc.gov/erap ওকেবসাইকে যাি অেবা আিাকদরকক 212-242-2692 িম্বকর একটি কে নদি এবং 3 চাপিু।

বথাদ প়িথা কমমীতদি িহতব্

 � নিউ ইয়ক্ণ বাসীরা যনদ তাকদর অনভবাসিগত অবস্া বা অি্যাি্য কারকর নবকারত্ব সনুবরা অেবা ন��াকরে COVID-19 
সংক্ান্ত আে সহােতা পাওোর অকযাগ্য হি তাহকে তারা $15,600 �োর পয্ণন্ত সরাসনর িগদ সহায়তা নপকত পাকরি। 

আপনি নযাগ্য নকিা তা োিকত এবং আকরা তকে্যর েি্য, access.nyc.gov/excluded-workers-fund 
ওকেবসাইে নদখিু।


