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িকেশার-িকেশারীেদর জন+: ,কেশারকালীন .সবায় sাগতম 
 

আপনার &কয়ার )ম:  
িkিনেকর সময়সিূচ:  
অ2াপেয়nেমn gহণ/বািতল করেত: 

 

এক# $মিডেকল $হাম হেলা এক# $হলথ $কয়ার #ম এবং একজন অবিহত $রাগীর (আপনার!) মেধ8 এক# 
িব9s অংশীদািরt। আমরা িকেশার-িকেশারী ও তAণ pাpবয়sেদর জন8 উc-মানসmত sাs8েসবা pদান কের 
থািক। আপনােক আপনার pেয়াজনীয় sাs8েসবা pদােনর জন8 আমরা আপনার এবং আপনার 
পিরবার/অিভভাবেকর সােথ কাজ করেত চাই।   
 
আপনার &মিডেকল &হাম িহেসেব আমরা আপনােক &যসব &সবা pদান করেবা: 

• শারীিরক sাs)েসবা  
• আেবগজিনত বা মানিসক sাs)েসবা  
• pিতেরাধমলূক sাs)েসবা (আপনােক ভিবষ)েত অসুs হওয়া এড়ােত সাহায) করা) 
• sl-Cময়াদী অসুsতা এবং সমেয়র সােথ অব)াহত থােক এমন sাs) সমস)ার Ckেt Cসবা pদান করা 

 
আপনার &মিডেকল &হাম িহেসেব, আমােদর লk2 থাকেব: 

• আপনার আপনার sাs) উnত করার ব)াপাের আপনার লk) ও আইিডয়া সmেকN  িজেjস করা। 
• আপনার কথা *শানা এবং আপনার Cযেকােনা উেdেগর িবষেয় কথা বলা। 
• আপিন সহেজ বঝুেত পােরন এমনভােব আপনােক sাs) সমস)া সmিকN ত তথ) pদােনর মাধ)েম আপনােক সুs 

থাকেত সাহায/ করা। 
• আপনার Cফান কল, pS ও উেdেগর pিত dত সাড়া *দয়া। 
• আপনার কখন িফিজক)াল পরীkা করােত, Vকা িনেত এবং িskিনং পরীkা করােত হেব তা মেন কিরেয় *দয়া। 
• পরীkার অsাভািবক ফলাফল সmেকN  আপনােক যত dত সmব জানােনা। 
• pেয়াজন হেল অন)ান) sাs)েসবা pদানকারী অথবা িবেশষjেদর সােথ আপনার িচিকৎসার ব)বsা করেত সাহায/ 

করা। 
 
এক) &মিডেকল &হাম থাকার অথA হেলা আমরা আপনার উপর িনmিলিখত িবষেয় আsা রাখিছ: 

• আপিন আপনার Cমিডেকল সমস)া\েলা সmেকN  জানেবন এবং আমােদর আেলাচ) Cকােনা িকছু আপিন বঝুেত না 
পারেল তা আমােদরেক জানােবন। 

• আমােদর একমত হওয়া িচিকৎসা পিরকlনা আপনার পেk যতটা সmব Cমেন চলেবন। 
• সৎ হেবন৷ আপনার Cমিডেকল ইিতহাস, ঝঁুিকপূণN আচরণ, এবং আপিন gহণ করেছন এমন সব\েলা ওষুধ 

সmেকN  আমােদরেক জানােবন। 
• অন) sাs)েসবা pদানকারীরা কখন আপনার Cসবার অংশ হেc Cস ব)াপাের আমােদরেক জানােবন। আপিন 

আমােদর িkিনেকর বাইের তােদরেক Cদখােল তােদরেক আমােদর কােছ একV িরেপাটN  পাঠােত বলেবন।  
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• আপনার অ)াপেয়nেমেnর জন) সময়মেতা Cপৗঁছােবন।  যিদ আপিন আপনার অ)াপেয়nেমেnর জন) আসেত না 
পােরন, কমপেk 24 ঘhা আেগ তা পিরবতN ন বা বািতল করার জন) Cফান করেবন। 

• আপিন অসsু হেল যখনই সmব ইমােজN িn jেম যাওয়ার পিরবেতN  আমােদর িkিনেক আসেবন। তাহেল, আপনােক 
Cচেনন এবং আপনার ইিতহাস সmেকN  জােনন এমন Cকউ আপনােক Cসবা িদেত পারেবন। 

• আপনার MyChart *রাগীর *পাটA াল অ)ােkস করার জন) সাইন-আপ করেবন। 
• আমরা িকভােব আমােদর পিরেষবা উnত করেত পাির Cস ব)াপাের আমােদরেক জানােবন। 

 
 
আপনার sাs2 সমস2াIেলা িনেয় আেলাচনা করার জন2 অথবা pেKর উtর &দওয়ার জন2 আমােদর কমNরা 
লভ2 আেছন। এক) সsু ভিবষ2েতর জন2 &সরা িসdাn gহেণ আপনােক সাহায2 করার জন2 আমরা আপনার 
সােথ কাজ করেত চাই। 
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িকেশার-িকেশারীেদর sাs+ সংkাn অিধকারসমহূ                                  
 

 
1. আপনার জািত, গাtবণQ, আপনার জnsান, অিভবাসনগত অবsা, ধমQ, িলS, বয়স, $যৗন অিভমখুীতা, 

XলিSক পিরচয় বা অিভব8িk, অkমতা, অথবা sাs8 িবমার কারেণ আমরা আপনার সােথ িভnরকম 
আচরণ করেবা না। 
 

2. সব কম\ আপনার সােথ সmানজনক আচরণ করেবন। 
 

3. যিদ আপনার মা-বাবা/অিভভাবক আপনার সােথ থােকন, তাহেল আপনার িভিজেটর িকছু অংেশর জন8 
আমরা তােদরেক Aেমর বাইের $যেত বলেবা – এ# হেলা আপনার আমােদর সােথ একােn কথা বলার 
সময়। যিদ আপিন sাcn8 $বাধ কেরন, তাহেল আমােদর মধ8কার আেলাচনার তথ8 আপিন আপনার মা-
বাবা/অিভভাবকেক অথবা আপনার জীবেনর অন8 $কােনা আsাভাজন pাpবয়s ব8িkেক জানােনার জন8 
আমরা পরামশQ িদেবা। 
 

4. আপিন bক আেছ না বলেল (সmিত না িদেল) আমােদর কম\রা আপনার ব8িkগত তথ8 অন8 ব8িkেদর 
সােথ $শয়ার করেবন না, যিদ না আপনার অথবা অন8 কােরা জীবন cমিকর মেুখ পেড়। 

 
A) িনউ ইয়কQ  $sেটর আইন অনযুায়ী, সব িকেশার-িকেশারী তােদর মা-বাবা অথবা আইিন 

অিভভাবেকর অনমুিত ছাড়াই িনmিলিখত $সবা gহণ করেত পারেব: 
• গভQ ধারণ পরীkা, pসবপূবQ $সবা, িবকl উপােয়র িবষেয় কাউেnিলং এবং গভQ পাত 
পিরেষবাlেলােত $রফারাল 
• জnিনয়ntণ পdিত সংkাn তথ8 এবং গভQ িনেরাধক সামgী 
• $যৗনবািহত সংkমণ (sexually transmitted infections, STI) এর পরীkা ও িচিকৎসা 
• মাদকdব8 ব8বহােরর িচিকৎসা 
• মানিসক sাs8 সংkাn িকছু িচিকৎসা 

 
B) আমরা আপনার িকছু ব8িkগত তথ8 $শয়ার করেত বাধ8 হেবা (আইন অনযুায়ী) যখন: 

• আপিন আমােদর কম\েক জানান অথবা আমরা সেnহ কির $য $কােনা pাpবয়s ব8িk আপনােক 
আঘাত করেছন। 

• আপিন আমােদর কম\েক জানান $য আপিন িনেজর kিত করেত চান। 
• আপিন আমােদর কম\েক জানান $য আপিন অন8 কােরা kিত করেত চান। 

 
অন# সব তথ# আপনার ও আপনার -কয়ার 0েমর মেধ# -গাপনীয় থাকেব। 
 
5. আপনার pেয়াজনীয় $সবা সmেকQ  িসdাn িনেত আমরা আপনার সােথ একেt কাজ করেবা। আপিন সmাব8 

$সরা $সবা পােবন এবং আপনার $সবার িবকllেলা আপনােক ব8াখ8া করা হেব। 
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6. যিদ আপনার অিধকার সmেকQ  আপনার $কােনা pv থােক অথবা আপিন মেন কেরন $য আপনার সােথ 

দবুQ8বহার করা হেয়েছ, তাহেল অনgুহ কের আমােদর কম\েদরেক জানান। 
 
অনলাইন িরেসাস:সমহূ 
Nycyouthhealth.org 
Nyc.gov/teen 
Aap.org 
Youngwomenshealth.org 
Youngmenshealthsite.org 


