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জানতে
হবে
NY State of Health হল�ো নিউ
ইয়র্কের অফিসিয়াল হেল্থ প্ল্যান
মার্কেটপ্লেস।
আমি কিভাবে নাম নথিভুক্ত
করাব?

অনলাইনে
nystateofhealth.ny.gov

সমস্ত NY State of Health প্ল্যান বার্ষিক
চেক-আপ এবং স্ক্রিনিংয়ের জন্য বিনামূল্যে
প্রতির�োধমূলক সুবিধা প্রদান করে...
কিন্তু আপনি কি জানেন যে কয়েকটি প্ল্যান
আপনি অসুস্থ থাকার সময় ডাক্তারের সঙ্গে
সাক্ষাৎও কভার করে, এমনকি আপনি আপনার
ডিডাক্টিবেল পূরণ না করে থাকলেও?

1 অসুস্থ সাক্ষাৎ কী?
•

ফ�োনের মাধ্যমে
1-855-355-5777নম্বরে
TTY
1-800-662-1220

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor -এ ব্যক্তিগতভাবে
অ্যাসিস্টারের সঙ্গে দেখা করুন
NY State of Health প্রয�োজ্য ফেডেরাল নাগরিক
অধিকার এবং স্টেটের আইন মেনে চলে এবং জাতি,
বর্ণ, জাতীয় মূল, ধর্মবিশ্বাস/ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স,
বৈবাহিক/পারিবারিক অবস্থা,গ্রেপ্তারির রেকর্ড , অপরাধের
জন্য দ�োষী সাব্যস্ত, লিঙ্গ পরিচয়, য�ৌন প্রবৃত্তি,
প্রিডিসপ�োজিং জেনেটিক, মিলিটারি অবস্থা, গার্হ স্থ্য
সহিংসতার শিকার এবং/অথবা প্রতিশ�োধের ভিত্তিতে
বৈষম্যতা করে না।

অসুস্থ থাকার সময় ডাক্তার দেখান�ো কে বলা হয়, যেমন ফ্লু
বা সাইনাসের সংক্রমণ। 1

2 ডিডাক্টিবেল পূরণ করার আগে অসুস্থ সাক্ষাৎ

কভার করে এমন প্ল্যান কিভাবে কাজ করে?
• ডিডাক্টিবেল হল�ো একটি পরিমাণ যেটি আপনার প্ল্যান যে
ক�োনও স্বাস্থ্য পরিষেবা যা প্রতির�োধমূলক সুবিধা নয় তা কভার
করার আগে আপনাকে অবশ্যই পরিশ�োধ করতে হবে।
• কিছু প্ল্যান আপনি আপনার ডিডাক্টিবেল পূরণ করার আগে
অসুস্থ সাক্ষাতের জন্য পরিশ�োধ করবে।
• এর অর্থ হল�ো আপনি একটি কম খরচের প্ল্যান কিনতে পারবেন
এবং আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্য আপনার ডিডাক্টিবেল
পূরণ করার আগেই তিনটি বিনামূল্যের বা কম-খরচের অসুস্থ
সাক্ষাৎ পাবেন।
• আপনাকে একটি ক�ো-পেমেন্টও করতে হতে পারে, যদি একটি
প্রয�োজ্য হয়।
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ক�োন NY State of Health প্ল্যান আপনার ডিডাক্টিবেল পূরণ করার আগেই অসুস্থ
সাক্ষাৎ কভার করে?
•

2020-তে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড ব্রোঞ্জ প্ল্যান - (স্বাস্থ্য সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট (Health Savings Account [HSA] বিকল্প ব্যতীত)
এর মধ্যে তিনটি অসুস্থ সাক্ষাৎ থাকবে।

•

সমস্ত গ�োল্ড এবং সিল্ভার প্ল্যান-এর মধ্যে ডিডাক্টিবেলের আগে তিনটি অসুস্থ সাক্ষাৎও থাকবে। 2

•

স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যাটিনাম প্ল্যান-এ ডিডাক্টিবেল নেই।

আমি কিভাবে একটি NY State of Health প্ল্যান পাব�ো যা ডিডাক্টিবেলের আগে
তিনটি অসুস্থ সাক্ষাৎ কভার করে?
হেল্থ প্ল্যান যেগুলি তিনটি বিনামূল্যের অথবা কম-খরচের অসুস্থ সাক্ষাৎ প্রদান করে তা প্রতিটি কাউন্টিতে পাওয়া যায়।
আরও জানার জন্য:
•

nystateofhealth.ny.gov-এ NY State of Health প্ল্যান শপিং এবং কমপ্যারিজজন টু ল দেখুন।
• প্ল্যানের নামের মধ্যে “ST3PCP” -এর সাথে প্ল্যান খুজ
ঁ ন
ু ।

•

NY State of Health বিনামূল্যের স্বীকৃ ত নথিভু ক্তকরণ অ্যাসিস্টেরের সঙ্গে দেখা করুন। আপনার কমিউনিটিতে
একটি খ�োংজার জন্য:
• info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor -এ যান

•

আমাদের কল করুন 1-855-355-5777, TTY নম্বরে আমাদেরকে কল করুন: 1.800.662.1220.

1. অসুস্থ সাক্ষাতের মধ্যে রয়েছে ফ্যামিলি মেডিসিন, ইন্টার্নাল মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক মেডিসিন, অবস্টেট্রিক্স, গাইনেক�োলজি
অথবা আউটপেশেন্ট মেন্টাল হেল্থ অথবা বিহেভায়�োরাল হেল্থ অথবা মাদক ব্যবহার পরিষেবার বিশেষজ্ঞ প্রাথমিক পরিচর্যা
প্রদানকারীর কাছে সাক্ষাৎ য়েে।
2. কিছু পরিষেবা যেমন ল্যাব�োরেটরি পরীক্ষা অসুস্থ সাক্ষাতের সময় করা যেতে পারে এবং খরচ-ভাগাভাগি থাকতে পারে
অথবা আপনার ডিডাক্টিবেলের অধীনে পড়বে।

11202 (BENGALI )

10/19

