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 ক�ান�া ব্যক্তিসহায়ন�র মাধ্যনম

আপক্� অবা�  
হনয় যানব�…
ক্�ভানব এত �ম খরনে ভান�া কহল্থ  
প্্যা� পাওয়া যায়।

NY State of Health-এ আপক্� এগুক্� পানব�
•  �াম�রা অন�� প্রক্তষ্ান�র মা�সন্মত স্াস্্য প্্যা�

•  আপ�ার পছন্দ �রা প্্যান�র অ্থ্থপ্রদান� সহায়তা

•  স্ল্প উপার্থ ��ারী ব্যক্তি র�্য এটি এ�টি অত্যাবশ্য� প্্যা�

সাই� আপ �রা সহর। আপ�ার পক্রবানরর প্রক্তটি 
সদনস্যর র�্য এই ত্থ্য �াগনবঃ:
• রন্মতাক্রখ

•   কসাশ্যা� ক্সক্�উক্রটি �ম্বর অ্থবা আই�গতভানব 
অক্ভবাসী হন� তার র�্য �ম্বর সহ দস্ানবর 

• �ম্থ, আয় এবং স্াস্্য বীমার ত্থ্য

আনরা >

2019 সা�নর র�্য এখ�ই �াম �্থক্ভু�্ত �রু�



আবক্শ্য� প্্যা� 

অত্যাবশ্য� প্্যা� হ� �তু� এবং ক্�উইয়ন�্থ র সমস্ স্ল্প 
আয়�ারীনদর র�্য। �ানরা �ানরা র�্য ক্দন� এ� ড�ানরর ক্থন�ও 
�ম খরে হয়। অ�্যা�্যনদর র�্য, এম�ক্� ক�া� খরেই ক�ই!

এটিনত ক�ান�া অ্থ্থ �াটা হয় �া, তাই এই প্ল্ানে আপনে সরাসনর স্াস্ল্ 
পনরচর্া পানেে। আেন্ল্ক প্ল্াে অেল্ােল্ প্ল্ানের মনতা একই বেনেনিট প্রদাে 
কনর:

• বপে্ানিস্ট সহ ডাক্ার নিনিট
• আপোর ডাক্ানরর দ্ারা আনদ্কৃত পরীক্া
• বপ্রসনরিপ্ে ওষুধ
• হাসপাতানি অন্তঃ ও েনহ্নেিানে পনরচর্া

এই আেন্ল্ক প্ল্ানে, প্রনতটি স্াস্ল্নসোর িেল্ আপনে বর অর্ প্রদাে কনরে 
ও — আপোর বকা-বপনমনটের — িেল্ বর অর ্নদনত হয় তা খুেই কম। 
এেং কখেও কখেও নকছুই নদনত হয় ো $0।

অরা্ৎ সুস্ রাকার িেল্ নেয়নমত ডাক্ানরর কানছ রাওয়া এেং স্াস্ল্ পরীক্ার 
মনতা বসো পাওয়ার িেল্ আপোনক বকানো অর্ প্রদাে করনত হনছে ো।
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আরই অত্যাবশ্য� প্্যান�র র�্য �াম ক�খা�। সারা বছরই 
�াম ক�খা�। 
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 ক্ব�ামুন�্য সরাসক্র ব্যক্তিসহায়তা সহায়তা

আপ�ার ভাষায় সহায়তা উপ�ব্ধ।

NY State of Health প্ররোি্র িনডনরাি োেরনক অধনকার আইে এেং রাি্রনর আইে মনেন চিন এেং িাতন, ের্ণ, 
িাতীয় উৎস, ধর্মীয় েন্্োস/ধর্ম, িনঙ্ে, েয়স, েৈোহনক/পারনোরনক অেস্রা, অক্ষমতা, ে্রনপ্তারনর রনকর্ড, দোষী সাে্রস্ত 
হওয়ার ঘটো (েুিন), িনঙ্ে পরনচয়, রৌে অিনরোিে, আেন রনকন রাকা িনেনটনক েৈ্নষ্ট্র, সামরনক অেস্রা, োর্হস্র্র 
হনংসার ্নকার হওয়ার অেস্রা এেং/অরো তার প্রতনক্রনয়ার উপর িনত্তন করন েৈষম্র করনো। 


