
NYC Care  
মাধ্যমম আপনার  
কমমীমের স্াস্্য সেবা
সপমে োহায্য করুন

NYC -তে, আমরা বিশ্াস কবর তে প্রতেযেক বিউ ইয়ক্ক িাসীর অভিবােন ভস্ভে এবং অর্থ প্রোমনর 
ক্ষমো ভনভব্থমেমে প্রারভমক, প্রভেমরাধমলূক এবং ভবমেে স্াস্্য সেবা পাওযার অভধকার 
রতয়তে। একজি বিতয়াগকে্ক া বিতসতি, আপবি আপিার কমমীতের সুস্থ এিং বিরাপে থাকতে সািােযে করার 
তষেতরে একজি গুরুত্বপূর্ক সিতোগী। 

বিস্তৃে, গুরগে মাতির েত্ন প্রোি সিসময় শিতরর জিস্াস্থযে িযেিস্থা NYC 
Health + Hospitals -এর জিযে অপবরিাে্ক। েবেও COVID-19 সকল বিউ 
ইয়ক্ক িাসীতক প্রভাবিে কতরতে, েতি োতের উপর এর প্রভাি তিবশ পতেতে 
োতের বিস্তৃে স্াস্থযে তসিায় এতসেস তিই। NYC Care, NYC Health + 
Hospitals দ্ারা পবরচাবলে একটি সাস্থযে তসিা অযোতসেস তপ্রাগ্াম ো সকল NYC 
কবমউবিটিতক সুস্থযে কতর তোলার লতষেযে এই ফাঁকগুতলার তসেুিন্ধি অিযোিে 
রাখতি, তেতিেু আমরা এই মিামারীর মতুখামবুখ এিং পবরভ্রমর চাবলতয় োবছি। 
আপনার কম্থচারীমের যামের বীমা সনই োমের োশ্রযী মমূল্যর স্াস্্য 
সেবা সপমে োহায্য করার জন্য, েযা কমর োমের আজই NYC Care 
-এর েেে্য হওযার করা বলুন। 

সকন আপনার NYC CARE-সক গুরুত্ব সেযা উভচৎ? 

আপবি আপিার কম্কচারীতের স্াতস্থযের প্রবে যত্নবান (care)। োরা আপিার িযেিসা চলমাি রাতখ, োরা আপিার 
সাফতলযের অংশীোর এিং আপবি চাি তে োরা ভাল থাকুক। 

বিয়বমে, প্রবেতরাধমলূক েত্ন, তেমি স্াস্থযে পরীষো এিং টীকা -তে এতসেস থাকার ফতল আপিার কমমীতের কাতজ 
অনপুভস্ভে (absences) আরও কম থাকতি।

আপবি আপিার কমমীতের আরও তিবশ সময় ধমর রাখমে (retain) পারতিি েবে োরা জাতি তে আপবি োতের স্াস্থযে 
এিং োতের বপ্রয়জিতের স্াতস্থযের প্রবে েত্নিাি। 

আপবি আপিার কমমীতের স্াস্থযেকর জীিি োপি করতে সািােযে করার মাধযেতম েক্ষো (efficiency) এিং 
উৎপােিশীলো িতৃবধি করতিি। 
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NYC Care বিউ ইয়ক্ক িাসী 
োরা স্াস্থযে িীমার তোগযে িয় 
িা োরা স্াস্থযে িীমা িিি 
করতে সমথ্ক িয় োতের জিযে 
কম িা বিিা মতূলযে স্াস্থযে তসিা 
প্রোতির বিশ্চয়ো প্রোি 
কতর।



োমর রাকুন। আমামেরমক অনেুরণ করুন৷

Bengali 03/22

আপনার কম্থচারীমের োমর NYC Care েম্পমক্থ  কমরাপকরন শুরু করা 
তপ্রাগ্াম সম্পতক্ক  সাধারর প্রশ্নসি আপিাতক সািােযে করার জিযে এই িল একটি সংবষেপ্ত ব্রিপ্ট। 

 + আপিাতের স্াস্থযে আমাতের কাতে গুরুত্বপূর্ক।  

 +  আপিারা েবে অসুস্থ িি, েয়া কতর িাবেতে থাকুি এিং বিতজর েত্ন বিি। 

 +  এোোও আবম NYC Care সম্পতক্ক  েথযে আপিাতের সাতথ তশয়ার করতে চাই, একটি তপ্রাগ্াম ো বিউ ইয়ক্ক িাসী োরা স্াস্থযে িীমার তোগযে িয় িা 
োরা স্াস্থযে িীমা িিি করতে সমথ্ক িয় োতেরতক কম িা বিিা মতূলযে স্াস্থযে তসিার এতসেস প্রোি কতর।

 +  এই কম্কসূবচর সেসযে িওয়ার মাধযেতম, আপবি:  

• েইু সপ্তাি িা োরও কম সমতয়র মতধযে প্রাইমাবর তকয়ার তপ্রাভাইডাতরর সাতথ আপিার প্রথম অযোপতয়ন্টতমন্ট বিতে পারতিি। 

•  প্রাইমাবর তকয়ার টিতমর কাে তথতক সিায়ো পাতিি োর মতধযে অন্তভু্ক ক্ত রতয়তে িাস্ক, মািবসক স্াস্থযে সম্পবক্ক ে ডাক্তার, তমবডতকল অযোবসতটেন্ট, 
সামাবজক কমমী, ফাম্কাবসটে এিং পুবটিবিে। 

•  আপিার সািাতেযের প্রতয়াজি িতল আমাতের NYC Care তোগাতোগ তকত্রে তফাি করতে পারতিি, ো 24/7 তখালা থাতক৷ 

• কম খরতচ 24/7 তপ্রসবরিপশি ওষুধ ও রাতের তিলাতেও ওষুধ বরবফল করার জিযে সুবিধা পাতিি।

প্র: আভম সকারায NYC CARE ব্যবহার করমে পারমবা? 
উ: NYC Care িে্ক মাতি সেসযেতের NYC Health + Hospitals-এর ফযোবসবলটিসমতূি তপ্রাভাইডারতের একটি তিটওয়াক্ক  ও পবরতষিার প্রস্াি 
করতে। NYC Health + Hospitals -এর অিস্থািসমতূির একটি োবলকার জিযে, NYC Care তোগাতোগ তকত্রে তফাি করুি 1-646-NYC-CARE 
(1-646-692-2273)-এই িাম্াতর িা বভবজট করুি nyccare.nyc -এই ঠিকািায়। 

প্র: আভম ভক NYC Care পাওযার সযাগ্য? 

উ: আপবি এই সুবিধা পাওয়ার উপেুক্ত বকিা ো জািতে, কল করুি আজই 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) !

প্র: এই পভরমেবার জন্য আমামক কী পভরমাণ অর্থ ভেমে হমব? 
উ: েুক্ত িতে তকাি বফ তিই, তকািও বপ্রবময়াম তিই এিং তকািও মাবসক বফস তিই, আপিার পবরিাতরর সেসযে সংখযো এিং আতয়র ওপর বভবতি কতর 
আপিার স্াস্থযেতসিা পাওয়ার খরতচর বিসাি করা িতি, $0 -এ শুরু। আরও েথযে জািতে, আমাতের বফ তকেল সারবর তেখতে অিগু্ি কতর বভবজট করুি 
nyccare.nyc -এই ঠিকািায়। 

প্র: NYC Care কী োস্্য বীমা?

উ: NYC Care একটি সাস্থযেতসিা এতসেস তপ্রাগ্াম ো শিরিযোপী NYC Health + Hospitals-এর ফযোবসবলটিসমতূি তপ্রাভাইডারতের একটি তিটওয়াক্ক  ও 
পবরতষিা প্রোি কতর। স্াস্থযে িীমার বিপরীতে, এখাতি তোগোতির তকাি খরচ তিই, তকাি বপ্রবময়াম তিই এিং তকাি মাবসক বফ তিই। 

প্র: আমার ইভেমমধ্য োস্্য বীমা রমযমে। NYC Care-এ োভলকািুক্ত হমে হমল আমার ভক এটি সেমে ভেমে হমব? 
উ: আপিার েবে স্াস্থযে বিমা থাতক, োিতল তসটি িন্ধ করতিি িা। তে িযেবক্তরা োতের বিতয়াগকে্ক ার মাধযেতম, Marketplace মাধযেতম িা Medicaid 
মাধযেতম িীমার জিযে তোগযে, োতের তোগযেো অিেুায়ী বিবে্কটি তপ্রাগ্াতমর জিযে োবলকাভুক্ত িওয়া উবচে৷ 

প্র: ভকিামব আরও ের্য পাব বা NYC Care-এ োভলকািুক্ত হব? 

উ: তফাি করুি: 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273)৷ োরা আপিার ভাষাতে কথা িতল! NYC Care এোোও প্রচার ও োবলকাভুবক্ততে 
সিতোগীো করার জিযে কবমউবিটি সংগঠিসমতূির সাতথ সমন্বয় কতরতে। আরও জািতে এিং িে্ক মাি কবমউবিটি পাট্ক িারতের োবলকা তেখতে আপবি 
বভবজট করতে পাতরি nyccare.nyc -এর ঠিকািায়। 

প্র: আভম ভকিামব প্রচারপত্র সপমে পাভর? 
উ: 14 ভাষায় বিষয়িস্তুসমিূ ডাউিতলাড করতে অিগু্ি কতর বভবজট করুি nyccare.nyc/resources-এই ঠিকািায়।    
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