NYC CARE

NYC Health + Hospitals এর
অবস্থানগুলিতে শহরব্যাপী পাওয়া যায়!
NYC Care একটি বিনামূল্যের বা কম-খরচের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি যা সেইসব নিউ
ইয়র্কবাসীদের জন্য যারা স্বাস্থ্য বিমা পাওয়ার য�োগ্য নয় কিংবা স্বাস্থ্য বিমা কেনার জন্য
আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্ন নয়। আপনার অভিবাসনগত অবস্থা বা অর্থ পরিশ�োধ করার সক্ষমতা
নির্বিশেষে সম্মান ও মর্যাদার সাথে সিটির সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য আপনার অধিকার
আনলক করুন।

NYC Care–এর সদস্য হতে আজই কল করুন 646-NYC-CARE নম্বরে কল
করুন!
NYC Care সদস্যের সুয�োগ-সুবিধা
+ একজন নিবেদিত প্রাইমারি কেয়ার প্রোভাইডারের সাথে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রথম ভিজিট
+ সুস্থ থাকার জন্য টিকাদান, ম্যাম�োগ্রাম ও অন্যান্য রুটিনমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা
+ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের সমস্যা সংক্রান্ত পরিষেবা
+ বিশেষজ্ঞ পরিষেবা, যেমন কার্ডি ওলজি, প�োডিয়াট্রি, অবস্টেট্রিক্স, গাইনেক�োলজি এবং চ�োখের যত্ন
+ দিনে বা রাতে কম খরচে প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
+ গ্রাহক সেবা প্রতিনিধি যারা আপনার ভাষায় কথা বলে

আরও জানতে এবং তালিকাভুক্ত হতে,
কল করুন:

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

গ�োপনীয়তা নিশ্চিতভাবে রক্ষা করা হবে।
NYC Care–এ তালিকাভু ক্তি ‘পাবলিক চার্জ ’
আইনের অধীনে ক�োন ঝুঁ কি বহন করে না।

সাথে থাকুন। আমাদেরকে অনুসরণ করুন৷
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NYC CARE

Available citywide at
NYC Health + Hospitals locations!

NYC Care is a health care access program that guarantees services at little
or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect,
regardless of your immigration status or ability to pay.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!
NYC Care Member Benefits

+ First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
+ Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy
+ Mental health care and substance-use disorder services
+ Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care
+ Low-cost prescription medications day or night
+ Customer service representatives who speak your language

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are
guaranteed. NYC Care enrollment
does not pose a risk under the
‘public charge’ rule.

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

