
আপনি ও আপিার পনরবাররর কেি স্াস্থ্য নবমা 
প্রর�াজি তার 4টি োরণ এখারি রর�রে:

1   োরণ আপনি নিরজরে ও আপিার নপ্র�জিরে 
সরুনষিত েররত চাি

   অসুস্থতা বা আঘাত আপনার জীবন মহূুরততে র মর্যে পররবততে ন কররত পারর। আপনার ও আপনার 
পররবাররক সুররষিত রাখার সবরেরে ভার�া উপাে হ� প্রস্তুত থাকা। বযেে রনরে রেন্া না করর 
প্ররোজরন আপরন সঠিক পররেরতো পারছেন তা জানা। এই হ� স্াস্থযে রবমা ননোর সবরেরে ভার�া 
কারণ। 

2  োরণ আপনি কোট সমসথ্যারে কোট রাখরত চাি
   আপরন রখন ডাক্াররর কারে রারবন স্াস্থযে রবমা তার খরো নেরব। আপরন অসুস্থ হর�ই শু্ু নে, 

আপরন সুস্থ থাকর�ও। ডাক্াররা এমন সমসযো নবর কররত পাররন রা নোট, সর� এবং রেরকৎসা 
করার খরে কম। আপনার স্ারস্থযের পররেরতোর বযেবস্থার নখো� রাখার বরুধিমান উপাে হ� সমসযোরক 
বাড়রত না নেো। 

3   োরণ আপনি আরের কেরে অরিে নির্ভ র� ও 
আত্মনবশ্ারসর সরগে বাঁচরত চাি

   স্াস্থযে রবমা থাকর�, আপনার মরন প্রশারন্ আরস। ভরবষযেরত রক হরত পারর নকউ জারন না এবং ঝঁুরক 
রনরে কাজ করা প্ররতরেরনর জীবরনর অঙ্গ। রাই হরে রাক না নকন আপরন ও আপনার পররবার 
কভাররজ পারব নজরন সুররষিত নবা্ কররবন।  

4   োরণ NY State of Health স্াস্থ্য নবমা কেিা 
ও তার জিথ্য কপরমন্ট েরা সহজ েরররে

   মারকতে টরলেরস অরনক স্াস্থযে লেযোরনর ম্যে নথরক নবরে রনরত পাররবন। এোড়াও এখারন নরথভুক্ করার 
প্রররিো নথরক ্ারপ ্ারপ প্ররশরষিতরের নথরক সাহারযে পারবন। আপরন অন�াইরন, ন�ারনর মা্যেরম 
অথবা আপরন নরখারন থারকন বা নর ভাষাে কথা বর�ন নসখারন এই সাহারযে নপরত পাররন। এবং রনউ 
ইেকতে বাসীরা, স্াস্থযে লেযোরনর নপরমরটের জনযে সাহারযে পারবন।

প্ররতথ্যরেই মািসম্পন্ন, 
স্ল্পমরূ্থ্যর স্াস্থ্যরসবার 
দানবদার। সসু্ জীবি ও 
পনরবাররর জিথ্য এটি এেটি 
গুরুত্বপণূ্ভ সরঞ্াম।  
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NY State of Health প্রর�াজথ্য কেরেরা্ 
িােনরে অনিোর এবং কটেরটর আইি কমরি 
চর্ এবং জানত, বণ্ভ, জাতী� মূ্ , িম্ভনবশ্াস/
িম্ভ, ন্গে, ব�স, বববানহে/পানরবানরে 
অবস্া,করেপ্ানরর করেে্ভ , অপরারির জিথ্য কদাষী 
সাবথ্যস্ত, ন্গে পনরচ�, ক�ৌি প্রবৃনতি, 
নপ্রনেসরপানজং কজরিটিে, নমন্টানর অবস্া, 
োহ্ভ স্থ্য সনহংসতার নিোর এবং/অেবা 
প্রনতরিারির নরনতিরত ববষমথ্যতা েরর িা।
 

আনম নেরারব িাম িনেরুক্ত 
েরাব?

  nystateofhealth.ny.gov

 অেবা

  1-855-355-5777 অেবা
 TTY: 1-800-662-1220 

 অেবা

  আপিার বানি বা েম্ভরষিরত্রর 
োোোনে কোরিা সিদ প্রাপ্ 
সহা�রের কেরে নবিামরূ্থ্যর 
সহা�তা।  


