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তথ্য পত্র

কর�োনাভাইরাসের আপৎকালীন
সময়ে NY State of Health-এর
বিমার বিকল্পসমুহের
বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য

সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা
আপনার প্রাপ্য।
NY State of Health হল
নিউ ইয়র্কের অফিসিয়াল
হেল্থ প্ল্যান মার্কেটপ্লেস।
আজই তালিকাভু ক্ত হন।
অনলাইনে
nystateofhealth.ny.gov তে
ফ�োনের মাধ্যমে
1-855-355-5777 নম্বরে
TTY: 1-800-662-1220

info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
তে একজন তালিকাভু ক্তি
সহায়কের সাথে সংযুক্ত হন
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 স্থিতি, গ্রেপ্তারির রেকর্ড , অপরাধের জন্য দ�োষী
সাব্যস্ত, লিঙ্গ পরিচয়, য�ৌন প্রবৃিত্ত, পূর্বনির্ধারিত জেনেটিক
বৈশিষ্ট্য, মিলিটারি স্থিতি, গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকারের স্থিতি
এবং/অথবা প্রতিশ�োধের ভিিত্ততে বৈষম্য করে না।

NY State of Health আপনার জন্য
রয়েছে। আমরা আপনাকে আপনার
প্রয়�োজনীয় কভারেজ পেতে সহায়তা
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে আপনি আপনার
প্রয়�োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন।
আপনি যদি অবিমাকৃত হন:
•
•

•

এমন যেক�োন�ো ব্যক্তি যার স্বাস্থ্য বিমা নেই তাকে NY State of
Health-এর মাধ্যমে এখনই আবেদন করতে হবে।
যেক�োন�ো অবিমাকৃত ব্যক্তি যাতে Qualified Health Plan
কভারেজের জন্য আবেদন করতে পারেন তার জন্য নিউ ইয়র্ক
একটি "ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি"-র বিশেষ তালিকাভু ক্তির সময়কাল
খুলে দিয়েছে।
সমস্ত NY State of Health প্রোগ্রামের জন্য তালিকাভু ক্তি খ�োলা
রয়েছে: Medicaid, Essential Plan, Child Health Plus, এবং
Qualified Health Plans।

আপনার যদি চাকরি এবং স্বাস্থ্য কভারেজ খ�োয়া
গিয়ে থাকে:
•
•

•
•

আপনার যদি নিয়োগকর্তা-ভিিত্তক স্বাস্থ্য বিমা খ�োয়া গিয়ে থাকে তবে
NY State of Health-এর মাধ্যমে এখনই আবেদন করুন।
আপনি Medicaid, Essential Plan, এবং Child Health Plus-এর
মাধ্যমে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যের কভারেজের জন্য য�োগ্য হতে পারেন
বা আপনি ট্যাক্স ক্রেডিট সহ ক�োনও Qualified Health Plan-এর
জন্য য�োগ্য হতে পারেন।
আরও জানতে একজন তালিকাভু ক্তি সহায়কের সাথে কথা বলতে
আমাদের ফ�োন করুন বা আমাদের ওয়েবসাইটে যান।
নিয়োগকর্তা-ভিিত্তক স্বাস্থ্য কভারেজ হারান�োর 60 দিনের মধ্যে
মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে আবেদন করুন।

™

কর�োনাভাইরাসের আপৎকালীন সময়ে
NY State of Health-এর বিমার বিকল্পসমুহের

বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য

যদি আপনার NY State of Health-এর মাধ্যমে বিমা থাকে কিন্তু আপনার পরিস্থিতি
বদলে গিয়ে থাকে:
•

•
•

এমন যেক�োন�ো ব্যক্তি যিনি আয়ের বা কর্মসংস্থানের পরিবর্তনের বা জীবনের ক�োনও বড় ঘটনার সমুক্ষীন হয়েছেন, তিনি আরও
আর্থিক সহায়তার জন্য য�োগ্য হতে পারেন যা আপনার খরচ আরও কমাতে পারে। আজই আপনার অ্যাকাউন্টের তথ্য আপডেট
করুন- হয় অনলাইনে বা একজন তালিকাভু ক্তি সহায়ককে ফ�োন করে।
এমন সমস্ত Medicaid, Child Health Plus বা Essential Plan তে তালিকাভু ক্তরা যাদের কভারেজ নবায়নের তারিখ এপ্রিল বা
মে 2020-তে ছিল তাদের নবায়নের তারিখ চার মাস বাড়ান�ো হবে।
নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভর্তুকিযুক্ত এবং ভর্তুকিহীন কভারেজের তালিকাভু ক্ত ব্যক্তিরা জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই জরুরি সময়কালে প্রিমিয়াম
প্রদানের জন্য আরও বেশি সময় পেতে পারেন। এই গ্রেস পিরিয়ডগুলি সম্পর্কে আরও তথ্য Department of Financial Services
এবং NY State of Health-এ উপলব্ধ রয়েছে।

আবেদন করার তিনটি উপায় আছে:
1: আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তালিকাভু ক্ত হন: nystateofhealth.ny.gov
•

অনলাইনে আমাদের কাছে আসুন এবং আপনার জন্য উপযুক্ত একটি স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা খুঁজতে আমাদের সহায়তা
করতে দিন।

2: একজন তালিকাভু ক্তি সহায়কের সাথে ফ�োনে তালিকাভু ক্ত হন
•

হাজার�ো তালিকাভু ক্তি সহায়করা সহায়তা করার জন্য সমস্ত স্টেট জুড়ে প্রস্তুত রয়েছেন। তাদের একজনকে খুঁজতে নিচের
লিঙ্কগুলির একটিতে ক্লিক করুন:
• এখানে একটি নেভিগেটর খুঁজন
ু
• অন্যান্য তালিকাভু ক্তি সহায়কদের এখানে খুঁজন
ু

3: গ্রাহক পরিষেবার সাথে ফ�োনের দ্বারা তালিকাভু ক্ত হন: 1-855-355-5777

কর�োনাভাইরাস সম্পর্কিত অতিরিক্ত আপডেট এখানে উপলব্ধ রয়েছে।
আপ-টু -ডেট থাকার জন্য সময়ে সময়ে দেখতে থাকুন।
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