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ভূক্িকরা

NYC Health + Hospitals আমাদের ররাগীদের শৈৈব/
শৈদৈারৈালীন চিচৈৎসা রেদৈ প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়াদর 
সাবলীলভাদব স্ানান্তচরত হদত সাহায্য ৈরার ব্যাপাদর প্চতশ্রুচতবদ্ধ। 
আমরা জাচন রয এৈজন প্াপ্তবয়স্ক হদয় উঠা নানাচবধ পচরবত্ত ন 
সমদৃ্ধ উদতেজনাৈর চৈন্তু মানচসৈ িাপপূর্ত সময় হদত পাদর, এবং 
আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন রৈয়ার টিমদৈ রেদে আসাটা ৈঠিন 
হদত পাদর। আপনার রসবা প্োনৈারীর সাদে আপনার সম্পৈ্ত  
ৈতটা গুরুত্বপূর্ত এবং অে্তপূর্ত হদত পাদর তা আমরা অনধুাবন 
ৈরদত পাচর, আর রসৈারদরই এৈটি সাবলীল স্ানান্তর প্চরিয়া 
অপচরহায্ত। অনগু্রহ ৈদর রজদন রাখুন রয এই পেজদুে আপনাদৈ 
সাহায্য ৈরার জন্য আমরা আপনার পাদৈ আচে।

আপচন এৈজন চৈদৈার-চৈদৈারী রেদৈ এৈজন প্াপ্তবয়স্ক হদয় 
উঠা এবং আদরা রবচৈ োচয়ত্ব গ্রহর ৈরার সাদে সাদে, রসবা 
প্চরিয়ার ট্ানচজৈন সম্পদৈ্ত  জানাও গুরুত্বপূর্ত। এৈজন চৈশু চহদসদব 
আপনার স্াস্্যদসবার রষেদরে সাধাররত আপনার বাবা বা মা অেবা 
অচভভাবৈ চসদ্ধান্ত গ্রহর ৈদরচেদলন। এৈজন চৈদৈার বা চৈদৈারী 
চহদসদব আপচন আপনার স্াস্্যদসবার রষেদরে আদরা রবচৈ চসদ্ধান্ত চনদত 
পাদরন এবং রগাপনীয়তা বজায় ররদখ চৈেু রসবা িাওয়ার জন্য 
আপনার আইনসঙ্গত অনমুচত রদয়দে। এগুদলা হদলা আপনার রসবার 
োচয়ত্ব গ্রহদরর রষেদরে প্েম চৈেু পেদষেপ এবং আপচন শৈৈব/
শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা রেদৈ পুদরাপুচরভাদব রবর হদয় আসদল ৈী 
প্ত্যাৈা ৈরদত পাদরন রস সম্পদৈ্ত  এগুদলা আপনাদৈ ধাররা চেদত 
পাদর।

আপনার রসবার রষেদরে পচরবত্ত দনর এই যারোয় আপনাদৈ সহায়তা 
চেদয় সাহায্য ৈরার উদদেৈ্য চনদয় এই চনদে্ত চৈৈাটি শতচর ৈরা 
হদয়দে। আমরা আৈা ৈরচে এই চনদে্ত চৈৈাটি আপনাদৈ আপনার 
জীবদনর পরবততী পেদষেপগুদলা গ্রহদরর প্স্তুচত রনওয়ার সময় সাহায্য 
ৈরদব।
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ট্রানক্জিন অব ককয়রার বরা কেবরার কষেদরে পক্রবত্ত ন

ট্রানক্জিন অব ককয়রার বরা কেবরার কষেদরে পক্রবত্ত ন বলদত কী কবরাঝরায়?
ট্ানচজৈন অব রৈয়ার হদলা আপনাদৈ এৈজন প্াপ্তবয়স্ক চহদসদব স্াস্্যদসবা গ্রহদরর 
জন্য প্স্তুত ৈরার প্চরিয়া, যা পরবততীদত শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা রেদৈ 
প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়াদর স্ানান্তর হওয়ার চেদৈ চনদয় যায়। যচে 18 বের 
বয়দস আপচন চনদজই চনদজর আইচন অচভভাবৈ হদয় যান, তাহদল এই প্চরিয়ার 
অে্ত হদলা আপনার চনদজর স্াস্্যদসবার িাচহো আপচন চৈভাদব পূরর ৈরদবন রস 
সম্পদৈ্ত  রৈখা।

ট্রানক্জিন অব ককয়রার ককন গুরুত্বপণূ্ত?
আপনার বচৃদ্ধর বত্ত মান স্তদর আপনাদৈ সবদিদয় ভাদলাভাদব সাহায্য ৈরার 
জন্য এৈটি রমচিদৈল রৈয়ার টিম োৈা গুরুত্বপূর্ত। শৈৈব/শৈদৈারৈালীন 
স্াস্্যদসবা প্োনৈারীরা চৈশু ও চৈদৈার-চৈদৈারীদের রসবা প্োদন চবদৈষজ্ঞ চৈন্তু 
প্াপ্তবয়স্কদের রসবা প্োদন প্চৈষেরপ্াপ্ত নাও হদত পাদরন। প্াপ্তবয়স্কদেরদৈ রসবা 
প্োদনর রষেদরে চবদৈষজ্ঞ এমন এৈটি প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়ার রপ্াভাইিার 
টিম খুদঁজ রনওয়ার জন্য আপচন আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা প্োনৈারী 
রৈয়ার টিদমর সাদে ৈাজ ৈরদবন৷ আপনার স্াস্্যদসবার রষেদরে রসরা চসদ্ধান্ত গ্রহর 
ৈরদত আপনার প্দয়াজন হদত পাদর এমন তে্য ও সংস্ানসমহূ আপনাদৈ সরবরাহ 
ৈরার জদন্যই রদয়দে ট্ানচজৈন অব রৈয়ার প্চরিয়া। 

কেবরার স্রানরান্তর ক্কভরাদব শুরু হদব?
রৈান বয়দস স্ানান্তর শুরু হদব তা প্দত্যদৈর জন্য চভন্ন চভন্ন হদত পাদর, চৈন্তু 
এই স্ানান্তর এৈটি চভচজদট এৈবাদর হওয়ার রিদয় সমদয়র সাদে সাদে পয্তায়রিদম 
সম্পন্ন হওয়া গুরুত্বপূর্ত। এই সমদয়, রোট রোট ধাদপ আপনার চনদজর স্াস্্যদসবার 
িাচহো পূরদরর োচয়ত্ব গ্রহর শুরু ৈরাটাই আেৈ্ত হদব। স্ানান্তর সম্পদৈ্ত  স্ানান্তদরর 
সমদয়র আদগই আদলািনা শুরু ৈরা রসবা চবচনিত না হওয়া এবং সাবলীলভাদব 
স্ানান্তর হওয়া চনচচিত ৈরদত সাহায্য ৈরদত পাদর।

স্রানরান্তদরর িদ্্য কী কী অন্তভ্্ত ক্ত থরাকদব? 
এই প্চরিয়াটি প্দত্যদৈর জন্য চভন্ন এবং আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা 
প্োনৈারী রৈয়ার টিদমর সাদে সচমিচলতভাদব ৈরা হদয় োদৈ। যচে আপচন 
চনদজই আপনার অচভভাবদৈ পচররত হন, তাহদল আপনার অচভভাবদৈর ৈাে 
রেদৈ আপনার ৈাদে োচয়ত্ব হস্তান্তর ৈরা হদব। এর মদধ্য রদয়দে আপনার চনদজর 
রসবার রষেদরে সমিচত প্োন, অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর সময় চনধ্তারর ৈরা, আপনার রসবা 
প্োনৈারীদের সাদে রযাগাদযাগ ৈরা, আপনার MyChart রপদৈন্ট রপাট্ত াদলর জন্য 
সাইন-আপ ৈরা, এবং আপচন চনদজই আপনার ওষুদধর জন্য অনদুরাধ জানাদনা 
এবং চরচিল সংগ্রহ ৈরা।
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পরাথ্তক্য ককরাথরায়?

শিিব/শকদিরারকরালীন স্রাস্্যদেবরা ক্কভরাদব প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাইিরাক্র ককয়রার 
কথদক ক্ভন্ন?
শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা এবং প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়াদরর মদধ্য চৈেু 
পাে্তৈ্য রদয়দে, চৈন্তু প্্যাচটিদসর উপর চভচতে ৈদর এর রহরদির হদত পাদর। এই 
সম্াব্য পাে্তৈ্যগুদলা অনধুাবন ৈরা গুরুত্বপূর্ত যাদত আপনার জানা োদৈ রয আপচন 
প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়াদর স্ানান্তর হদল ৈী প্ত্যাৈা ৈরদত পাদরন। 

শিিব/শকদিরারকরালীন 
স্রাস্্যদেবরার প্্যরাক্টিে 

প্রাপ্তবয়স্কদেরপ্রাইিরাক্র 
ককয়রাদরর প্্যরাক্টিে

প্রাইিরাক্র ককয়রার 
কপ্রাভরাইডরার 
(PCP) এর 
ভূক্িকরা

সাধাররত চৈেু অসুস্তার 
জন্য আদরা মদনাদযাগ চেদয় 
রসবা প্োদনর প্দয়াজন 
হদল PCP আপনার রসবার 
চবষয়টি চবদৈষজ্ঞদের সাদে 
সমন্বয় ৈরদব।

PCP সাধাররত চৈেু 
েীর্তস্ায়ী অসুস্তার রসবা 
চেদয় োদৈ চৈন্তু প্দয়াজন 
হদল চবদৈষজ্ঞদের ৈাদে 
ররিার ৈরদত পাদর।

অ্যরাপদয়ন্টদিদন্টর 
েিয়

অ্যাপদয়ন্টদমন্টগুদলা 
সাধাররত েীর্ত সমদয়র 
জন্য হদয় োদৈ। 
সাধাররত আপচন আপনার 
অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর জন্য রেচর 
ৈদর রপৌেঁাদল আপনাদৈ 
রেখার রষেদরে রবচৈ 
নমনীয়তা োদৈ।

অ্যাপদয়ন্টদমন্টগুদলা সাধাররত 
অল্প সমদয়র জন্য হদয় 
োদৈ। আপচন 30 চমচনদটর 
রিদয় রবচৈ রেচর ৈদর 
রপৌঁোদল আপনার পুনরায় 
অ্যাপদয়ন্টদমন্ট রনওয়ার 
প্দয়াজন হদত পাদর।

েংস্রান প্্যাচটিদস অন্যান্য সহায়তা 
পচরদষবা রযমন রসাৈ্যাল 
ওয়াৈ্ত , রসবা সমন্বয় এবং 
মানচসৈ স্াস্্য অন্তভু্ত ক্ত 
োৈার েম্রাবনরা কবক্ি 
থরাদক৷ আপনার PCP 
-এর প্সূচত রসবা অেবা 
অন্যান্য প্জননগত 
স্াস্্যদসবা প্োন ৈরার 
সম্াবনা রবচৈ োদৈ।

প্্যাচটিদস অন্যান্য সহায়তা 
পচরদষবা রযমন রসাৈ্যাল 
ওয়াৈ্ত , রসবা সমন্বয় এবং 
মানচসৈ স্াস্্য অন্তভু্ত ক্ত 
োৈার েম্রাবনরা কি থরাদক। 
প্সূচত রসবা অেবা অন্যান্য 
প্জননগত স্াস্্যদসবার জন্য 
আপনার PCP আপনাদৈ 
অন্য এৈজন রসবা 
প্োনৈারীর ৈাদে ররিার 
ৈরদত পাদরন।
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প্রাইিরাক্র ককয়রার কপ্রাভরাইডরার

কক আিরার নত্ন প্রাইিরাক্র ককয়রার কপ্রাভরাইডরার (PCP) বরাছরাই করদত 
পরারদবন?
অবদৈদষ, আপনার নতুন প্াইমাচর রৈয়ার রপ্াভাইিার (PCP) রৈ হদবন রস চবষদয় 
আপচন চনদজই চসদ্ধান্ত চনদত পারদবন। আপচন এৈটি PCP ৈনাক্ত ৈরার পর, 
তার সাদে আপনার প্েম অ্যাপদয়ন্টদমন্ট চনন। আপনার চবমার উপর চভচতে ৈদর, 
আপচন এৈটি নতুন PCP রবদে চনদয়দেন তা আপনার চবমা রৈাম্পাচনদৈ জানাদনার 
জন্য অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর আদগ আপনার রিান ৈরার প্দয়াজন হদত পাদর। প্দয়াজন 
হদল এই প্চরিয়ায় আপনাদৈ সাহায্য ৈরার জন্য আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন 
স্াস্্যদসবা রৈয়ার টিম লভ্য োৈদব।

আক্ি ক্কভরাদব একটি প্রাইিরাক্র ককয়রার কপ্রাভরাইডরার খঁ্দজ পরাদবরা?
 + আত্ীয়-স্জন অেবা বনু্দের ৈাদে পরামৈ্ত িান

 + আপনার ৈাোৈাচে জায়গায় ইন-রনটওয়াৈ্ত  (রনটওয়াদৈ্ত র-আওতাভুক্ত) 
রপ্াভাইিারদের এৈটি তাচলৈার জন্য আপনার চবমা রৈাম্পাচনর সাদে 
রযাগাদযাগ ৈরুন

 + আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা প্োনৈারী রৈয়ার টিদমর ৈাদে পরামৈ্ত 
িান৷ আপনার PCP এর সাহায্য চনদয় এৈজন চবদৈষজ্ঞ খঁুদজ রনওয়ার রষেদরে 
আপচন এই ধাপগুদলাও অনসুরর ৈরদত পাদরন।
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আিরার বয়ে 18 বছর হদল কী ঘটদব?
চবচভন্ন ব্যচক্তর জন্য ট্ানচজৈন অব রৈয়ার সম্পচৈ্ত ত আদলািনা চভন্ন চভন্ন বয়দস 
শুরু হদত পাদর, চৈন্তু চনদি চৈেু োচয়ত্ব উদলেখ ৈরা হদলা রযগুদলা আপনার 
বয়স 18 বের হদল আপচন গ্রহর ৈরদবন৷* এই পচরবত্ত নগুদলা সম্পদৈ্ত  নাভ্ত াস 
রবাধ ৈরা স্াভাচবৈ, চৈন্তু আপনার রৈয়ার টিম আপনাদৈ এই প্চরিয়ার ব্যাপাদর 
সাহায্য ৈরদব। 

 + আপচন আইনত এৈজন প্াপ্তবয়স্ক ব্যচক্তদত পচররত হদবন, যার অে্ত হদলা 
আপনার স্াস্্যদসবা সম্পচৈ্ত ত সব চসদ্ধাদন্তর জন্য আপচন োচয়ত্ব রনদবন৷ 

 + আপনার রৈয়ার টিম আপনার রৈয়ার প্্যান চনদয় সরাসচর আপনার সাদে ৈো 
বলদব এবং এটি চনদয় আপনার মা-বাবা, পচরবাদরর রৈাদনা সেস্য অেবা 
আস্াভাজন রৈাদনা ব্যচক্তর সাদেও তারা আদলািনা ৈরুৈ বদল আপচন িাইদল 
রস ব্যাপাদর আপনার সমিচত (অনমুচত) িাইদব।

 + আপনার স্াস্্যদসবা সম্পদৈ্ত  ৈারা জানদত পারদবন রস চসদ্ধান্ত আপচন গ্রহর 
ৈরদবন। যচে আপচন মা-বাবা, পচরবাদরর সেস্য, সু্কল, চনদয়াগৈত্ত া, রেরাচপস্ট 
অেবা অন্য ৈাদরা সাদে তে্য রৈয়ার ৈরদত িান, তাহদল আপচন এৈটি চরচলজ 
িরদম স্াষের ৈরদবন রযখাদন আপচন রৈান তে্যগুদলা রৈয়ার ৈরদত িান এবং 
ৈার সাদে রৈয়ার ৈরদত িান তার চববরর োৈদব। আপচন রয রৈাদনা সমদয় 
আপনার চসদ্ধান্ত বেলাদত পারদবন৷ 

 + আপনার অ্যাপদয়ন্টদমন্ট চনধ্তারর ৈরা এবং অ্যাপদয়ন্টদমন্ট রষো ৈরার জন্য 
আপচন োয়বদ্ধ োৈদবন। 

 + আপচন চনদজই আপনার অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর জন্য রিৈ-ইন ৈরদবন এবং আপনার 
চনদজর িরমগুদলাদত স্াষের ৈরদবন।

 + রটস্ট বা ল্যাদবর িলািল এবং অন্যান্য রযাগাদযাদগর রষেদরে আপনার রৈয়ার 
টিম সরাসচর আপনার সাদে রযাগাদযাগ ৈরদব।

 + আপনার রৈাদনা প্শ্ন বা উদবেগ োৈদল আপচন আপনার চবমা রৈাম্পাচনর সাদে 
ৈো বলদবন। আপনার চবমা রৈাম্পাচন আপনার মা-বাবা অেবা পচরবাদরর 
রৈাদনা সেদস্যর সাদে ৈো বলৈু বদল আপচন িাইদল রস ব্যাপাদর আপনাদৈ 
অনমুচত চেদত হদব। 

* চবদৈষ পচরচস্চত ব্যতীত যখন রৈউ আপনার আইচন অচভভাবদৈ পচররত হদত পাদরন
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করণীয় করাদজর তরাক্লকরা:
 + আপনার চবমা সম্পচৈ্ত ত তে্য জানা। আপনার মা-বাবা অেবা এৈজন 
অচভভাবৈদৈ চজদজ্ঞস ৈরা অেবা তার সাদে আদলািনা ৈরার প্দয়াজন হদত পাদর। 

 + িাইদল সংরচষেত রিান নম্বর এবং ইদমইল আপদিট ৈরা যাদত আপনার রহলে 
রৈয়ার টিম অ্যাপদয়ন্টদমন্ট ও িলািদলর ব্যাপাদর সরাসচর আপনার সাদে রযাগাদযাগ 
ৈরদত পাদর।

 + আপনার রিাদন আপনার স্াস্্যদসবা প্োনৈারীর নম্বর সংরষের ৈরা, যাদত আপনার 
রহলে রৈয়ার টিদমর সাদে চৈভাদব রযাগাদযাগ ৈরদত হদব তা আপনার জানা 
োদৈ। 

 + আপনার রমচিদৈল ইচতহাস, পচরবাদরর রমচিদৈল ইচতহাস, ওষুধপরে, অ্যালাচজ্ত  
এবং রৈয়ার টিদমর সেস্যদের সাদে পচরচিত হওয়া। এই প্চরিয়ায় চৈেুটা সমদয়র 
প্দয়াজন হদত পাদর।

 + MyChart নামৈ ররাগীদের এৈটি রপাট্ত াদল সাইন-আপ ৈরা রযখাদন আপচন সহদজ 
আপনার রমচিদৈল তে্য অ্যাদসেস ৈরদত পারদবন, িলািল পয্তাদলািনা ৈরদত 
পারদবন এবং আপনার রৈয়ার টিমদৈ রমদসজ পাঠাদত পারদবন। আপনার বয়স 18 
বের হদয় রগদল আপনার MyChart-এ আপনার মা-বাবার অ্যাদসেস স্য়ংচরিয়ভাদব 
রৈষ হদয় যাদব, চৈন্তু আপচন িাইদল তাদেরদৈ আপনার প্চসে চহদসদব আপনার তে্য 
রেখার অনমুচত রেয়ার অপৈন আপনার োৈদব। আপচন এই ওদয়বসাইদট চগদয় 
MyChart এর জন্য সাইন-আপ ৈরদত পারদবন: epicmychart.nychhc.org/
mychart 

 + এৈজন স্াস্্যদসবা প্চসে রবদে রনওয়ার ব্যাপাদর চিন্তা-ভাবনা ৈরা, আপচন 
চনদজ ৈখদনা চসদ্ধান্ত চনদত অষেম হদল আপনার হদয় চসদ্ধান্ত রনওয়ার ব্যাপাদর 
যার উপর আপচন আস্া রাখদত পাদরন। এটি রটার এৈটি উোহরর হদলা 
যচে আপনার রিতনানাৈৈ ব্যবহার ৈদর সাজ্ত াচর ৈরা হয়। আদরা জানদত 
health.ny.gov/publications/1430.pdf রেখুন
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আপনরার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাইিরাক্র ককয়রার-এর প্থি অ্যরাপদয়ন্টদিদন্টর 
েিয় আপনরাদক যরা যরা আনদত হদব:
 + পচরিয়পরে (আইচি)

 + চবমার ৈাি্ত  বা তে্য

 + রিান বা রনাটবৈু (চনধ্তাচরত অ্যাপদয়ন্টদমন্টগুদলা আপনার ৈ্যাদলন্াদর চলদখ 
রাখা অেবা রনাট গ্রহদরর জন্য ৈাদজ লাগদব)

 + ওষুদধর তাচলৈা বা রবাতল (যচে আপচন রৈাদনা ওষুধ গ্রহর ৈদরন)

 + অ্যালাচজ্ত র তাচলৈা (আপনার রেখা চেদয়চেল এমন রযদৈাদনা সুচনচে্তষ্ট প্চতচরিয়া 
সহ)

 + আপনার আদগর PCP-এর ৈাে রেদৈ রমচিদৈল সারসংদষেপ (এটি 
ইদলক্ট্রচনৈভাদব পাঠাদনা রযদত পাদর)

 + আপনার পেদদের িাদম্তচসর ঠিৈানা ও রিান নম্বর

 + চজদজ্ঞস ৈরদত িাওয়া প্দশ্নর তাচলৈা 

আপনরার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাইিরাক্র ককয়রার-এর প্থি ক্ভক্জদটর প্স্তুক্ত 
ক্নদত কযেব ক্বষয় আপনরাদক েরাহরায্য করদব: 

 + MyChart-এ প্াইমাচর রৈয়ার রপ্াভাইিার (PCP) চহদসদব আপনার রবদে 
রনওয়া PCP তাচলৈাভুক্ত োৈার চবষয়টি চনচচিত ৈরুন।

 + আপনার নতুন PCP রনটওয়াদৈ্ত র-আওতাভুক্ত (ইন-রনটওয়াৈ্ত ) আদে তা 
চনচচিত ৈরদত আপনার চবমা রৈাম্পাচনদৈ রিান ৈরুন। 

 + আপনার প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়ার টিদমর রযাগাদযাদগর তে্য রযমন 
ঠিৈানা, রিান নম্বর ও ৈম্তরণ্া রজদন চনন।

 + আপনার শৈৈব/শৈদৈারৈালীন স্াস্্যদসবা প্োনৈারী রৈয়ার টিমদৈ আপনার 
নতুন প্াপ্তবয়স্কদের প্াইমাচর রৈয়ার রপ্াভাইিাদরর সাদে আপনার রমচিদৈল 
তে্য রৈয়ার ৈরদত বলনু।

 + যচে আপনার এখদনা আপনার মা-বাবা অেবা অচভভাবদৈর মাধ্যদম 
চবমা োদৈ, তাহদল তারা স্াস্্যদসবার চভচজট অেবা পচরদষবাসমহূ সম্পদৈ্ত  
রনাটিচিদৈৈন রপদত পাদরন। আপচন চনচে্তষ্ট রৈাদনা চভচজট বা পচরদষবা রগাপন 
রাখদত িাইদল আপনার PCP-এর সাদে আদলািনা ৈরুন।
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েিয় ক্জদঞেে কররার িদতরা ক্কছ্ প্শ্ন:
 + অ্যাপদয়ন্টদমন্ট চনধ্তারর, পুনঃচনধ্তারর বা বাচতল ৈরার রসরা উপায়

 + রেচরদত রপৌেঁাদনা অেবা উপচস্ত না হওয়ার রষেদরে নীচতমালা

 + এৈই চেদন, ওয়াৈ-ইন অেবা চসৈ চভচজদটর ব্যবস্া আদে চৈনা

 + অচিস সমদয়র বাইদর এবং আপনার রপ্াভাইিার লভ্য না োৈার সময় 
ৈভাদরজ

 + প্াইমাচর রৈয়াদরর বাইদর লভ্য অন্যান্য পচরদষবা (রযমন রসাৈ্যাল ওয়াৈ্ত , 
মানচসৈ স্াস্্য, প্জনন স্াস্্য, প্সূচত রসবা, পুচষ্ট/সুস্তা, ইত্যাচে)

আপনরার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাইিরাক্র ককয়রার-এর প্থি অ্যরাপদয়ন্টদিদন্টর 
জন্য ক্কছ্ পররািি্ত:
 + ৈাগজপরে পূরর ৈরার জন্য আপনার অ্যাপদয়ন্টদমদন্টর সমদয়র ৈমপদষে 15 
চমচমচনট আদগ রপৌঁদে যান

 + রখালা মন চনদয় আসুন

 + আপচন রৈাদনা চৈেু বঝুদত না পারদল প্শ্ন চজদজ্ঞস ৈরুন

 + আপনার নতুন প্্যাচটিদসর সাদে চনদজদৈ পচরচিত ৈরুন
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িব্দদকরাষ
শকদিরারকরালীন স্রাস্্যদেবরা প্েরানকরারী: এৈজন প্াইমাচর রৈয়ার রপ্াভাইিার চযচন 
চৈদৈার-চৈদৈারী এবং তরুর প্াপ্তবয়স্ক ররাগীদের (সাধাররত 12-25 বের বয়সী, চৈন্তু 
চলিচনদৈর উপর চভচতে ৈদর চভন্ন হদত পাদর) স্াস্্যদসবা এবং সুস্তার চবষদয় চবদৈষজ্ঞ।
ক�রাপনীয়তরা: আপচন অনমুচত না চেদল আপনার রমচিদৈল তে্য অন্যদের ৈাে রেদৈ 
রগাপন রাখার অচধৈার। 18 বের এবং এর রবচৈ বয়দসর প্াপ্তবয়স্কদের রষেদরে, এর মদধ্য 
সব রমচিদৈল তে্য অন্তভু্ত ক্ত রদয়দে। 18 বেদরর ৈম বয়সী চৈদৈার-চৈদৈারীদের রষেদরে, 
এর মদধ্য রযৌন ও প্জনন স্াস্্য সংরিান্ত তে্য এবং মানচসৈ স্াস্্য সংরিান্ত চৈেু তে্য 
অন্তভু্ত ক্ত রদয়দে। চৈেু ব্যচতরিম রদয়দে যখন তে্য আর রগাপন রাখা যায় না, রযমন যচে 
আপচন চনদজদৈ অেবা অন্যদেরদৈ আরাত ৈরার ঝঁুচৈদত োদৈন অেবা রৈউ আপনাদৈ 
আরাত ৈরদে এমন হয়। অনগু্রহ ৈদর আপনার স্াস্্যদসবা প্োনৈারীর সাদে এই ব্যাপাদর 
আদরা আদলািনা ৈরদত চবেধা ৈরদবন না।
পরাক্রবরাক্রক স্রাস্্যদেবরা প্েরানকরারী: এৈজন রসবা প্োনৈারী চযচন চৈশু ও প্াপ্তবয়স্কদের 
প্াইমাচর রৈয়ার প্োদনর জন্য রেদখন এবং হয়দতা ধারেীচবে্যা চবষয়ৈ ও প্সূচত রসবাও 
প্োন ৈরদত পাদরন। 
অক্ভভরাবকত্ব: এৈটি চৈশু, এৈজন অষেম প্াপ্তবয়স্ক ব্যচক্ত অেবা বৃচদ্ধগতভাদব প্চতবন্ী 
রৈাদনা প্াপ্তবয়স্ক ব্যচক্তর চৈষো, আচে্তৈ অবস্া এবং রমচিদৈল রসবার ব্যাপাদর আইন 
রৈাদনা ব্যচক্তদৈ রয অচধৈার চেদয় োদৈ। 
স্রাস্্যদেবরা প্ক্সি: রৈাদনা ব্যচক্ত চনদজ চসদ্ধান্ত চনদত না পারদল তার পষে রেদৈ স্াস্্যদসবা 
সংরিান্ত চসদ্ধান্ত গ্রহদরর জন্য চতচন রয ব্যচক্তদৈ রবদে রনন।
ইন্টরাক্ন্তস্ট: এৈজন রসবা প্োনৈারী চযচন প্াপ্তবয়স্কদেরদৈ প্াইমাচর রৈয়ার প্োদনর জন্য 
রেদখন। 
কপক্ডয়রাক্ট্ক্িয়রান: এৈজন রসবা প্োনৈারী চযচন চৈশুদের প্াইমাচর রৈয়ার প্োদনর জন্য 
রেদখন। 
বহনদযরা�্য কিক্ডদকল েরারেংদষেপ: এৈটি িকুদমন্ট যা আপনার নতুন রসবা প্োনৈারীর 
জন্য গুরুত্বপূর্ত রমচিদৈল তদে্যর এৈটি সারসংদষেপ তুদল ধদর। এটি ইদলক্ট্রচনৈভাদব এবং/
অেবা ৈাগদজর মাধ্যদম স্ানান্তর ৈরা যায়।
প্্যরাক্টিে: এৈটি স্াস্্য রৈন্দ্র রযখাদন এৈ বা এৈাচধৈ রমচিদৈল রসবা প্োনৈারী ররাগী 
রেদখন। 
ের্ক্ষেত স্রাস্্য তথ্য (Protected Health Information, PHI): আপনার স্াস্্যদসবা 
সংরিান্ত সব তে্য রযগুদলার রগাপনীয়তা রষোর জন্য উচ্চ মারোর সুরষো ব্যবস্া রদয়দে। 
এই িকুদমন্টগুদলা ৈাদরা সাদে রৈয়ার ৈরার জন্য চলচখত অনমুচতর প্দয়াজন হয়। PHI 
রদয়দে এমন চৈেু িকুদমদন্টর উোহরর হদলা রমচিদৈল ররৈি্ত , পরীষোগাদরর চরদপাট্ত  এবং 
হাসপাতাদলর চবল। 
ক্বদিষঞে: এমন এৈজন রসবা প্োনৈারী চযচন সুচনচে্তষ্ট অবস্ার ররাগী রেদখ োদৈন। 
এমন চবদৈষজ্ঞ রদয়দেন যারা শুধু চৈশুদের জন্য রসবা প্োন ৈদরন, শুধু প্াপ্তবয়স্কদের 
জন্য রসবা প্োন ৈদরন, এবং চৈশু ও প্াপ্তবয়স্ক উভদয়র জন্য রসবা প্োন ৈদরন।
কেবরা স্রানরান্তর: এৈজন রসবা প্োনৈারীর ৈাে রেদৈ অন্য এৈজন রসবা প্োনৈারীর 
ৈাদে স্ানান্তচরত হওয়া। 
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Got Transition (�ট ট্রানক্জিন): 
রসবা প্োনৈারী, তরুর এবং পচরবারগুদলার জন্য রসবা স্ানান্তদরর সব চবষয় 
সংরিান্ত তে্য চনদয় এৈটি সংস্ান রৈন্দ্র। www.gottransition.org/

MyChart: 
NYC Health + Hospitals এর ররাগীদের রপাট্ত াল, আপনার স্াস্্য সংরিান্ত তে্য 
অ্যাদসেস ৈরার সবদিদয় সুচবধাজনৈ ও চনরাপে উপায়।  
epicmychart.nychhc.org/mychart 

স্রাস্্যদেবরা প্ক্সি েংরিরান্ত তথ্য: 
এৈজন স্াস্্যদসবা প্চসের োচয়ত্বগুদলার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং িরমটি চৈভাদব পূরর ও 
স্াষের ৈরদত হদব রস সংরিান্ত চনদে্তৈনা।  
health.ny.gov/publications/1430.pdf

Youth Health (ইয়্থ কহলথ) এর ওদয়বেরাইট: 
স্াস্্যদসবা সংরিান্ত অচতচরক্ত সংস্ানসমহূ সম্পদৈ্ত  চৈদৈার-চৈদৈারীদের জন্য এৈটি 
ওদয়বসাইট। www.nycyouthhealth.org

“তরুর প্াপ্তবয়স্কদের জন্য স্াস্্য চবমা সংরিান্ত চনদে্ত চৈৈা” এবং 
“অচভভাবৈত্ব সংরিান্ত চনদে্ত চৈৈা” সহ এই পুচস্তৈাটি অনলাইদন অ্যাদসেস 

ৈরদত আপনার স্াট্ত দিান চেদয় এই QR রৈািটি স্ক্যান ৈরুন
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েংযক্্ত থরাকুন। আিরাদেরদক অনে্রণ করুন।

www.nychealthandhospitals.org

এই পুচস্তৈাটি অনলাইদন অ্যাদসেস ৈরদত আপনার স্াট্ত দিান 
চেদয় এই QR রৈািটি স্ক্যান ৈরুন!


