
যেক�োন জোয়গো যেক� আপনোর স্োস্থ্য যেবো 
বথ্যবস্োপনো �রুন

NYC Health + Hospitals-এর MyChart দ্বারবা, আপনি আপিবার 

ম�বাববাইল ম�বাি ববা কনপিউটবার মেকক আপিবার স্বাস্থ্য মেববা বথ্যবস্বাপিবা করকে 

পবাকরি। MyChart-এ নিবন্ধি ও লগ ইি করবার পর, আপনি যবা করকে 

পবাকরি:

 + আপিবার পরীক্বা এবং অিথ্যবািথ্য লথ্যবাবকরটনরর �লবা�ল মেখবা

 + আপিবার ডবাক্বাকরর অন�কে েরুনক্ে ববাে্বা পবাঠবাকিবা

 + ওষধু নরন�কলর অিকুরবাধ জবািবাকিবা 
 + নিনজকটর আকগ অথ্যবাপকেন্টক�ন্ট নিধব্ারণ এবং মেক-ইি করবা  
 + আপিবার ম�নডককল মরকড্ এবং আরও অকিক নকছু ডবাউিকলবাড এবং 

মেযবার করবা 

MyChart েপিকক্ আরও জবািকে নিনজট করিু   
mychart.nychealthandhospitals.org ববা আপিবার পনরেযব্া টি�কক 

নজজ্বােবা করিু।

আপনোর স্োস্থ্যকেবোর জনথ্য যপমন্ট �রো

আপিবার উচ্চ�বাি েপিন্ন ও েবাশ্রেী �কূলথ্যর স্বাস্থ্যকেববা পবাওেবার অনধকবার 

রকেকছ, আপিবার অে ্পনরকেবাকধর েক্�েবা ববা ইন�করেেি স্থ্যবাটবাে যবাই ম�বাক 

িবা মকি। আপিবার ও আপিবার পনরববাকরর জিথ্য লিথ্য নবকল্পে��ূ েপিকক্ 

জবািকে 1-646-694-3131 িম্বকর কল করিু। 

NYC Health + Hospitals -এর নিজস্ স্বাস্থ্য নব�বা পনরকল্পিবা প্বাপ্তবযস্ক, 
নেে,ু এবং পনরববাকরর জিথ্য ক� খরকে ববা নবিবা�কূলথ্য স্বাস্থ্য নব�বা প্েবাি ককর 

এবং নেটির ক�ে্বারী, এইেআইনি (HIV) আক্বান্ত বথ্যনক্ ও যবাকের েীরক্�যবােী 

যকনের প্কযবাজি েবাকের জিথ্য নবকেষ পনরকল্পিবা প্েবাি ককর। আরও জবািকে 

1-800-475-METRO ববা 1-800-475-6387 িম্বকর কল করিু।

NYC Care একটি স্বাস্থ্য মেববা অথ্যবাকসেে মপ্বারেবা� যবা নিউ ইযক্ববােীকের ক� খরকে এবং 
নবিবা�কূলথ্য মেববা প্েবাকির নিশ্চযেবা প্েবাি ককর যবারবা স্বাস্থ্য নব�বা পবাওেবার মযবাগথ্য িয ববা 

মকিবার েবা�েথ্্য মিই। 1-646-NYC-CARE ববা 1-646-692-2273 িম্বকর 
কল করিু।



েোকে েোকুন। আমোকেরক� অনেুরণ �রুন৷

জীবি েসু্বাকস্থ্য কবাটবাি৷

www.nychealthandhospitals.org

অথ্যোপকয়ন্টকমকন্টর জনথ্য, �ল �রুন  
1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692)
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জীবি েসু্বাকস্থ্য কবাটবাি৷

জীবি েসু্বাকস্থ্য কবাটবাি৷

আমরো  
এখোকন আছি 
আপনোর জনথ্য।  



আপিবার স্বাকস্থ্যর যনে মিওেবা গরুতু্বপূণ।্ 

NYC Health + Hospitals আপিবার প্কযবাজিীয যনে 

পবাওেবাকক ে�জ এবং নিরবাপে ককর েুলকছ।

আপিবার ববানষক্ েবারীনরক পরীক্বার ে�যেনূে নিধব্ারণ 
করবার ে�য �কল অেববা প্নেকরবাধ�লূক পনরেযব্ার 
নিনজট ববা আপনি ময প্নক্েবা স্নগে ককর মরকখকছি 
েবার জিথ্য ে�েেনূে পিুঃনিধব্ারণ করবার ে�য �কল, 
আ�বাকের ডবাক্বাররবা আপিবাকক মেখকে প্স্তুে আকছি।

আপনি যখি আ�বাকের অবস্বািে�কূ�র মকবাি একটবাকে 
আকেি েখি আপিবাকক েরুনক্ে রবাখবার জিথ্য আ�রবা 
যেবােবাধথ্য মেষ্বা কনর। আ�বাকের ক�মীরবা েবে�য �বাস্ক 
এবং প্নেরক্বা�লূক েরঞ্বা� পকর েবাকক। আ�বাকের 
�বােপবােবাল, ই�বাকজ্নসি র�ু ববা নলিনিকক প্কবেকবারী 
েববাইকক COVID-19 এর উপেকগর্ জিথ্য পরীক্বা 
করবা �য। েকল মরবাগী এবং েেি্বােমীকের একটি �বাস্ক 
পরকে �কব এবং েবা�বানজক েরূত্ব অিেুীলি করকে 
�কব। আ�বাকের েকল মকন্দ্রে��ূ েবারবানেি ধকর পনরষ্বার 
এবং েথ্যবানিটবাইজ করবা �য।



যেভোকব আপনোর ডোক্োকরর েোকে যেখো �রকে হকব
আপিবার ডবাক্বার ববা িবােক্ক মেখবাকিবাটবা ে�জ এবং নিরবাপে। 
আপনি আপিবার ববান়িকে স্বাচ্ছকদ্থ্য মেকক েেরীকর, ম�বাি ববা নিনডও 
নিনজকটর জিথ্য আজ একটি অথ্যবাপকেন্টক�ন্ট নিধব্ারণ করকে পবাকরি। 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) িম্বকর কল করিু। 
আপিবার স্বাস্থ্য মেববা টি�কক নজকজ্ে করিু ময মকবাি নবকল্পটি আপিবার 
জিথ্য উপযকু্। 

েশরীকর অথ্যোপকয়ন্টকমন্টেমূহ 
আ�বাকের নলিনিকগকুলবা নিরবাপে এবং মেববার জিথ্য 
উন্কু্। আ�রবা িেুি মরবাগী রে�ণ করনছ এবং েেরীকর 
অথ্যবাপকযন্টক�কন্টর ে�যেনূে নিধব্ারণ করনছ। আপনি যনে 
বযস্ক �ি অেববা COVID-19-এর মবনে ঝঁুনককে েবাককি 
েবা�কল নবকেষিবাকব নিকবনেে ে�েে��ূ েপিকক্ নজজ্বােবা 
করকে কল করিু।

দ্রুে-পরীক্োর জনথ্য ছভছজট 
এটি একটি িেুি, দ্রুে নবকল্প যখি আপিবার লথ্যবাব 
ওযবাক্ করবার, অেববা আপিবার গরুতু্বপূণ ্লক্ণে��ূ ময�ি 
রক্েবাপ, হৃেস্পদ্ি, এবং ওজি পরীক্বা করবার প্কযবাজি 
�ে। আপিবার স্বাস্থ্য মেববা টি�কক নজকজ্ে করিু ময এটবা 

আপিবার জিথ্য উপযকু্ নবকল্প নকিবা।

য�োন এবং ছভছডও ছভছজট
আপনি আপিবার ডবাক্বার ববা িবাকের্ েবাকে রকর বকে 
মটনলনিনজকটর ে�বােেবাে ম�বাি ববা নিনডওর �বাধথ্যক� 
কেবা বলকে পবাকরি। আপিবার স্বাস্থ্য মেববা েরবরবা�কবারী 
আপিবার অথ্যবাপকেন্টক�কন্টর নিধব্ানরে ে�কে আপিবাকক কল 
করকব। নিনডও নিনজকটর জিথ্য, আপনি যখি MyChart 
মপকেন্ট মপবাট্বাকল লগ ইি করকবি েখি আপনি েংকযবাগ 
করকে পবারকবি।  



আমরো আপনোর জনথ্য এখোকন আছি। আপনোর ে�ল 
স্োস্থ্য যেবোর চোছহেো যমটোকনোর জনথ্য এ�টি জোয়গো।

 + প্বাপ্তবযস্ক এবং নেেকুের  

প্বােন�ক পনরেযব্া

 + কবানড্ওলনজ

 + ডবা�ব্াকটবালনজ

 + জরনুর মেববা

 + গথ্যবাকট্বাএন্টবাকরবালনজ

 + �বািনেক স্বাস্থ্য পনরকষববা 

 + নিউকরবালনজ 

 + পবালক�বািবানর (�ুে�ুে েপিনক্ে)

 + িবাে্ুেবাল জরনুর মেববা

 + িবারীর স্বা স্থ্য

প্কযবাজিীয যনে ছবা়িবা কবাকরবা ন�কর যবাওযবা উনেে িয।  
NYC Health + Hospitals েকল মরবাগীকক যনে মিওযবার ে�য 
নিরবাপে রবাখবার জিথ্য বথ্যবাপক নিরবাপত্বা মপ্বাকটবাকল স্বাপি ককরকছ। 
এটবা নবকেষিবাকব গরুতু্বপূণ ্ময আপিবার েন্তবাি মযি েবার ওকেল-েবাইল্ড 
নিনজট ববা টিকবা ন�ে িবা ককর।

আপনি যনে মট্বাক ববা �বাট্ অথ্যবাটবাককর উপেগ ্অিিুব ককর েবাককি, 
েীব্র বথ্যেবা ববা অিথ্য মকবাি জররুী অবস্বার েম্খুীি �ি, েবা�কল 
COVID-19-এর েংস্পকে ্আেবার িকয নেনকৎেবা বন্ধ করকবি 
িবা। NYC Health + Hospitals এর েকল জররুী কক্ে�কূ� 
COVID-19 উপেগয্কু্ মরবাগীকের জিথ্য আলবােবা এলবাকবা রকেকছ। 
মেববার জিথ্য 911-এ কল করিু অেববা আপিবার নিকটস্ ই�বাকজ্নসি 

রকু� যবাি৷

ছবনোমকূলথ্য COVID-19 এবং এছন্টবছড পরীক্ো 
নিকজকক এবং আপিবার নপ্যজিকের েরুনক্ে রবাখকে একটি পরীক্বা 
করবাি। েকল নিউইেক্ববােীর COVID-19 এর জিথ্য পরীক্বা 
করবাকিবা উনেে, যনেও েবারবা মকবািও লক্ণ অিিুব িবা ককর। 
পরীক্বাগকুলবা নবিবা�কূলথ্য, নিরবাপে, দ্রুে এবং ে�জ। আপিবার নিককট 
একটি পরীক্বা মকন্দ্র খুকঁজ মপকে 1-877-CVD-19NY  
(1-877-283-1969) িম্বকর কল করিু। 


