
প্রিয় NYC Care সদস্য,

আপনাকে সুস্থ থাোয় সহায়তা েরকত, বিকেষত COVID-19 মহামারী চলাোলীন, এিং আপনার 
অবিিাসনগত স্ট্াটাস িা অথ্থ প্রদাকনর সক্ষমতা বনবি্থকেকষ আপনার বিবিন্ন ধরকনর স্াস্থট্কসিা 
পবরকষিায় প্রকিোবধোর রকয়কে। 

এই My NYC Care সদসট্কদর বনউজকলটাকর, আপবন এ সম্পবে্থ ত গুরুত্বপূর্থ তথট্ পাকিন:
 +    সদস্যপদ সংক্রান্ত পপ্িষেবরাসমহূ
 + স্রাস্্যকি জীবনযরাপষনি জন্য পিরামর্শ
 + প্কভরাষব COVID-19 টেস্ট কিরাষে এবং টিকরা প্নষে পরািষবন
 + NYC Care -এি অন্যরান্য সদস্যষদি গল্পসমহূ  

আপনার NYC Health + Hospitals-এর স্াস্থট্কসিা দলগুবল আপনার স্াস্থট্ এিং সুস্থতার জনট্ 
প্রবতশ্রুবতিদ্ধ, এিং ররাগীর রগাপনীয়তাকে মলূট্ রদয়। সমস্ত র�াগট্ বনউ ইয়ে্থ িাসীই অবিিাসনগত 
স্ট্াটাস িা অথ্থ প্রদাকনর সক্ষমতা বনবি্থকেকষ NYC Care-এর জনট্ সাইন-আপ েরকত পারকিন। 
আপবন �খনই সাইন-আপ অথিা আপনার সদসট্পদ নিায়ন েরকিন তখন আপনার প্রদানেৃত 
তথট্সমহূ সি্থদা রগাপনীয় রাখা হকি।

আপনার রোনও প্রশ্ন থােকল, অনগু্রহ েকর আমাকদরকে 646-NYC-CARE (646-692-2273) নম্বকর 
েল েরুন অথিা আরও জানকত আমাকদর ওকয়িসাইট www.nyccare.nyc রদখুন।

আপনার রসিার রক্ষকরে আমাকদর ওপর আস্থা রাখার জনট্ আপনাকে ধনট্িাদ।  

Marie l l e Kres s
বনি্থাহী পবরচালে 
NYC Care
NYC Health + Hospitals
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স্রাস্্যষসবরায় আপনরাি অপ্িকরাি
COVID-19 এি প্বরুষধে লডরাই কিরাি জন্য আপপ্ন কী কিষে পরাষিন
টিকরা প্নন!
COVID-19 এর টিো বনরাপদ, বিনামকূলট্ পাওয়া �ায় এিং রনওয়া সহজ। 
এটি আপনাকে এই প্রারঘাতী িাইরাস রথকে সুরবক্ষত রাখার রসরা উপায়। 
বনউ ইয়কে্থ  িসিাসোরী 12 িের িা তারকচকয় রিবে িয়সী সি িট্বতি এখন 
এই টিো পাওয়ার র�াগট্ এিং বসটিজকুে বিবিন্ন রেক্রে ওয়াে-ইন এর িট্িস্থা 
রকয়কে এিং অট্াপকয়ন্টকমন্ট পাওয়া �াকছে৷ NYC Care-এর সি সদসট্কে 
আজই তাকদর টিো রনয়ার জনট্ আমরা রজারাকলািাকি উৎসাবহত েরবে! 

আপবন সমূ্পর্থিাকি টিো পাওয়ার দইু সপ্াহ পর রথকে, আপনাকে অকনে 
জায়গায় আর মাস্ক পরকত হকি না অথিা অনট্কদর রথকে 6 ফুট দকূর থােকত 
হকি না। তকি,

 +    আপপ্ন অসসু্ হষল ঘষি থরাকরা
 +    ঘন ঘন আপনরাি হরাে টিরায়রা
 +    প্িপ্কৎসরা টকন্দ্র ও গণপপ্িবহষনি মে ইনষ�রাি পরাবপ্লক টলেসগুষলরাষে 
মরাস্ক পরুন

আরও জানকত এিং এেটি টিো রে্রে খুকঁজ বনকত 
nychealthandhospitals.org/covidvaccine ওকয়িসাইকট �ান।
এিং মকন রাখকিন, আপবন েহরজকুে থাো রে্রেগুবলকত বিনামকূলট্, বনরাপকদ এিং রগাপনীয়িাকি COVID-19 
পরীক্ষা েরাকত পারকিন। আপনার োোোবে এেটি রে্রে খঁুকজ বনকত nyc.gov/covidtest ওকয়িসাইকট �ান 
অথিা 212-COVID19 (212-268-4319) নম্বকর েল েরুন।

COVID-19 এি টিকরা প্নিরাপদ এবং করায্শকি
িত্থ মাকন মাবে্থ ন �ুতিরাক্রে রদওয়া COVID-19 এর টিোগুবলর প্রকতট্েটিই খাদট্ ও ওষুধ প্রোসন (Food and 
Drug Administration, FDA) এর োে রথকে িট্িহাকরর অনমুবত পাওয়ার আকগ হাজার হাজার রলাকের 
অংেগ্রহকর বলিবনোল ট্ায়াল এিং সুরক্ষা প�্থাকলাচনার মধট্ বদকয় বগকয়কে। এই টিোগুবলর সিগুবল COVID-19-এর 
োরকর সৃষ্ট গুরুতর অসুস্থতা এিং মতুৃট্র বিরুকদ্ধ খুি িাকলািাকি োজ েকর।
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অনট্ানট্ টিোর মত, COVID-19 এর টিোর োরকর মদৃ ুপার্্থপ্রবতবরিয়া রদখা বদকত পাকর। এই পার্্থপ্রবতবরিয়াগুবল 
আপনার েরীর র� COVID-19-এর বিরুকদ্ধ সুরক্ষা ততবর েরকে তার বনদে্থন। আপবন COVID-19 এর টিো 
রনওয়ার আকগ ও পকর আপনার �া জানা প্রকয়াজন রস সম্পকে্থ  আরও জানকত, 
nychealthandhospitals.org/covidvaccine ওকয়িসাইট রদখুন।

ভরািু্শ য়রাল টসবরা — টযষকরাষনরা সময়, টযষকরাষনরা জরায়গরায়
আমরা COVID-19 মহামারীর চট্াকলকজের সমু্খীন হওয়া অিট্াহত থাোয়, আপনার স্াস্থট্ আমাকদর োকে আকগর 
রচকয়ও রিবে গুরুত্বপূর্থ। স্-েরীকর অট্াপকয়ন্টকমকন্টর পাোপাবে, NYC Care সদসট্কদর রটবলকফান এিং বিবিও 
বিবজকট প্রকিোবধোর রকয়কে। িাতিাকরর অবফকস না একসই আমাকদর স্াস্থট্কসিা সরিরাহোরীকদর সাকথ সং�ুতি 
রহান! রসিা বনকত রদবর েরকিন না! 646-NYC-CARE নম্বকর েল েরুন এিং আজই আপনার অট্াপকয়ন্টকমন্ট 
বনন! 

NYC Care 50,000-এি অপ্িক সদস্য প্নষয় সমৃধে!
+   60 ভরাগ COVID-19 দ্ারা সিকচকয় রিবে ক্ষবতগ্রস্ত হকয়কে এমন অঞ্চকল িাস েকরন     
+   50 ভরাষগি রিবে NYC Health + Hospitals-এর প্রাইমাবর রেয়াকর নতুন একসকেন

+  সদসট্রা 35,000 এর অবধে সুপাবরেেৃত েট্ান্ার ব্রিবনং রপকয়কেন 

+   50 ভরাষগি রিবে িায়াকিটিস এিং উচ্চ রতিচাকপ আরিান্ত সদকসট্র এসি দীঘ্থকময়াদী ররাগ 
আরও িাকলািাকি বনয়ন্ত্রকর রকয়কে

আপবন আরও রিবে বনউ ইয়ে্থ িাসীকে ম�্থাদা এিং সম্াকনর সাকথ স্াস্থট্ রসিায় প্রকিোবধোর রপকত 
সহায়তা েরকত পাকরন। রোনও িনু্ অথিা পবরিাকরর সদসট্কে আজই তাবলোিুবতির জনট্ 646-
692-2273 নম্বকর েল েরকত িলনু!
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সদস্যপদ সংক্রান্ত হরালনরাগরাদ েথ্য
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সদস্য স্পেলরাইে
 "2019 সাকলর নকিম্বকর NYC Care-এর সদসট্ 
হওয়ার আকগ, আবম আমার অবিিাসনগত 
স্ট্াটাকসর োরকর স্াস্থট্ রসিা বনকত িয় পাবছেলাম। 
গত িের �খন আবম COVID-19 এ আরিান্ত 
হই, তখন মট্ানহাটাকন অিবস্থত NYC Health + 
Hospitals/Bellevue-রত সাহা�ট্ চাওয়ার জনট্ 
আবম আস্থা রপকয়বেলাম৷ আবম জানতাম র� NYC 
Care-এর এেজন সদসট্ বহকসকি আমার জীিন 
িাঁচাকনার জনট্ প্রকয়াজনীয় সি বচবেৎসা রসিায় 
আবম বনরাপকদ অট্াকসেস পাকিা। আবম 21 বদন 
ইনটিউকিকটি অিস্থায় োটিকয়বে এিং আমার গল্প 
িলার জনট্ পুকরাপুবর সুস্থ হকয় উকেবে।"

 — Miguel, Queens রথকে 44-িের-িয়সী সদসট্  

NYC Care-এি সরাষথ আপনরাি অপ্ভজ্ঞেরা 
সম্পষক্শ  আপনরাি অনুষরিিণরামূলক গল্প টরয়রাি 
কিষে িরান? আমরাষদিষক NYCCare@nychhc.
org ঠিকরানরায় ইষমইল পরাঠরান। অনুগ্রহ কষি 
প্বেষয়ি লরাইনটিষে “MY STORY” (আমরাি গল্প) 
ব্যবহরাি করুন। আপনরাি টরয়রাি কিরা গল্পটি 
অন্যষদিষক েরাষদি রিষয়রাজনীয় এবং রিরাপ্য স্রাস্্য 
টসবরা টপষে সহরায়েরা কিষব! িরাইষল আপপ্ন 
টবনরামী থরাকষে পরাষিন (আমিরা আপনরাি গষল্প 
আপনরাি নরাম ব্যবহরাি কিষবরা নরা)। 

টকরানও রিশ্ন থরাকষল, অনগু্রহ কষি আমরাষদিষক 
NYCCare@nychhc.org ঠিকরানরায় ইষমইল করুন।

রিপ্ে বছি আপনরাি 
NYC Care-এি 
সদস্যপদ নবরায়ন 
করুন।
NYC Care-এর সদসট্পকদর 
রময়াদ থাকে এে িের। 
প্রবত িের পুনরায় বনিন্ন 
েরা আিেট্ে। আপনার 
বনিন্কনর তাবরখ জানকত 
আপনার রমম্বারবেপ োি্থ  
রচে েরুন। �বদ আপনার 
সদসট্পদ সমাবপ্র তাবরখ 
আসন্ন হয় অথিা চকল �ায়, 
646-NYC-CARE নম্বকর 
েল েরুন: 

 +   অট্াপকয়ন্টকমন্ট বনকত
 +   পুনরায় বনিন্ন েরকত
 +     আপনার সদসট্পদ সংরিান্ত 

সুবিধাসমকূহর িট্াপাকর প্রশ্ন 
বজজ্াসা েরকত।   


