
NYC CARE
NYC Health + Hospitals  
অবস্থানগুলিতে শহরব্থাপী উপিব্ধ! 
NYC Care একটি বিনামলূ্য িা কম-খরচের স্াস্্য সেিা উপচ�াগ করার স্াগ্াম যা সেইেি 
বনউ ইয়ক্ক িােীচের জন্য যারা স্াস্্য বিমা পাওয়ার সযাগ্য নয় বকংিা স্াস্্য বিমা সকনার জন্য 
আব ্্কক�াচি অিস্ােম্পন্ন নয়। আপনার অব�িােন পবরবস্বি িা অ ্্ক পবরচ�াধ করার েক্ষমিা 
বনবি্কচ�চে েম্ান ও ময্কাোর োচ্ বেটির োশ্রয়ী স্াস্্যচেিা পাওয়ার জন্য আপনার অবধকার 
উপলবধি করুন। 

আজই NYC Care–এর সদস্ হতে আজই কি করুন 646-NYC-CARE! 

NYC Care সদতস্র সতু�থাগ-সলুবধথা 
 + একজন বনচিবেি ্াইমাবর সকয়ার স্া�াইডার েহ েইু েপ্াচহর মচধ্যই ্্ম ব�বজট
 + েুস্ ্াকার জন্য টিকাোন, ম্যাচমাগ্াম ও অন্যান্য রুটিনমাবিক পরীক্ষা-বনরীক্ষা 
 + মানবেক স্াস্্যচেিা এিং োিস্্যান্স-ইউজ বডেঅড্ক ার পবরচেিা 
 + বিচ�েজ্ঞ পবরচেিা, সযমন কাবড্ক ওলবজ, সপাবডয়াবরি, অিচস্বরিক্স, গাইবনকলবজ এিং ব��ন সকয়ার 
 + বেচন িা রাচি কম খরচে স্েবরিপ�ন ওেুধ সেিা 
 + গ্াহক পবরচেিা ্বিবনবধ যারা আপনার �াোয় ক্া িচল!

সথাতে েথাকুন। আমথাতদরতক অনসুরণ করুন৷

আরও জথানতে এবং েথালিকথাভুক্ত হতে, 
কি করুন এই নথাম্থাতর

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

সগাপনীয়িা বনবচিি�াচি রক্ষা করা হচি। 
NYC Care–এ িাবলকা�ুবতি ‘পািবলক োজ্ক ’ 
বিধাচনর অধীচন সকান ঝঁুবক িহন কচর না।
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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

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

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.
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