COVID-19-এর িবষেয় িনউ আেমিরকানেদর জনয্ তথয্
29 মাচর্, 2020

িনউ আেমিরকানেদর জনয্ িনউইয়কর্ ে�ট অিফস (New York State Office) (ONA) অ�ু ত কেরানভাইরাস
(COVID-19)ছিড়েয় পড়ার সময় অিভবাসী এবং শরণাথ�রা যােত ভালভােব অবগত হয় তা িনি�ত করেত
এই পযর্ােলাচনািট ��ত কেরেছ।

সম� অিভবাসী কিমউিনিটরা় COVID-

প�াদপট:
2019 এর িডেস�ের, একিট নতু ন িনঃ�াস��াস
স�িকর্ ত েরাগ, অ�ূ ত কেরানভাইরাস (COVID19) সনা� করা হেয়িছল। COVID-19 একিট
ভাইরাস (SARS-CoV-2) �ারা সৃ� যা
কেরানাভাইরাস নামক ভাইরােসর বৃহত পিরবােরর
একিট অংশ।
আপনার �া�য্ র�া করন:
•

19 স�িকর্ত �া�য্েসবা কী েপেত পাের?
হয্াঁ।
যিদ আপিন COVID-19 জররী জন�াে�য্র সময়কােল
আপনার �াে�য্র িবষেয় উি�� হন তেব আপনার
অিভবাসন ি�িত িনিবর্েশেষ বা �া�য্ বীমা না
থাকেলও আপিন িচিকত্সার জনয্ অনুেরাধ জানােত
এবং �হণ করেত পােরন।

আপনার অিভবাসন ি�িত িনিবর্েশেষ বা �া�য্

িচিকৎসামূলক েসবায় পরী�ািনরী�ার ে�ে�

বীমা না থাকেলও আপিন COVID-19

“সাবর্ জনীন অথর্ মূলয্”-েত েকােনা �ভাব পরেব না।

স�িকর্ ত িচিকৎসার জনয্ অনুেরাধ জানােত

মািকর্ ন নাগিরক� এবং অিভবাসন পিরেষবািদ

এবং �হণ করেত পােরন।

জািনেয়েছ েয �িতেরাধমূলক যত্ন, পরী�া ও িচিকত্সা
সহ - COVID-19 স�িকর্ ত িচিকত্সা েসবায় -

•

�া�য্েসবা কম�েদর আপনার অিভবাসন ি�িতর

আপনার িবরে� েকােনা “সাবর্জনীন অথর্মূলয্” ধাযর্য্

িবষেয় িজ�াসা করা উিচত হেব না। তেব, তারা

করা হেব না।

যিদ তা কেরন তেব আপিন এই তথয্ সরবরাহ
করেত অ�ীকার করেত পােরন এবং আপনার েয
িচিকত্সা করােনার অিধকার রেয়েছ তা তােদর বলেত পােরন। আপিন যিদ আপনার অিভবাসন ি�িতর
িবষেয় তথয্ সরবরাহ কেরন, তাহেল মেন রাখেবন েয �া�য্েসবা কম�েদর আপনার বয্ি�গত তথয্ েগাপনীয়
রাখেত হেব।
•

মািকর্ ন নাগিরক� এবং অিভবাসন পিরেষবািদ জািনেয়েছ েয �িতেরাধমূলক যত্ন, পরী�া, বা িচিকত্সা সহ
- COVID-19 স�িকর্ ত িচিকৎসামূলক েসবার জনয্ অনুেরাধ জানােনা হেল বা বয্বহার করা হেল Medicaid �ারা েসই পিরেষবাগেলার িবিনমেয় অথর্ �দান করা হেলও অিভবাসীেদর িবরে� েকােনা
“সাবর্জনীন অথর্মূলয্” ধাযর্য্ করা হেব না।

•

�েতয্েকর িচিকত্সা েসবা �হণ করার সময় িবনা বয্েয় একজন েদাভাষীর সাহাযয্ পাওয়ার অিধকার
রেয়েছ।

আপিন সরাসির �া�য্েসবা কম�েদর কাছ েথেক ভাষার বয্াখয্ার জনয্ অনুেরাধ জানােত পােরন।

বয্াখয্ামূলক পিরেষবাগেলা বয্ি�গতভােব বা েফােন সরবরাহ করা েযেত পাের।
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•

যিদ আপিন অসু� েবাধ কেরন, েটিলেহলথ পিরেষবা বয্বহার করন বা আপনার �া�য্েসবা সরবরাহকারী,
েকানও কিমউিনিট েহলথ েস�ার, বা হাসপাতােলর জরির িবভােগ িচিকত্সা েসবা �হণ করার আেগ কল
করন। েটিলেহলথ পিরেষবাগেলা আপনােক এবং আপনার চারপােশর যারা রেয়েছন তােদর িনরাপদ রােখ।
গভনর্র কুওেমা জািনেয়েছন েয বীমা সং�াগেলার েটিলেহলথ িভিজেটর জনয্ েকা-েপ খািরজ করা �েয়াজন
। আপনার যিদ �া�য্ বীমা না থােক, তাহেল এখনও েটিলেহলথ পিরেষবাগিলর মাধয্েম আপনার িচিকত্সা
করা েযেত পাের।

•

COVID-19 েট�িট সম� New York-বাসীেদর জনয্, যােদর �া�য্েসবা �দানকারী কতৃর্ ক পরী�ার জনয্
আেদশ েদওয়া হেয়েছ তােদর ে�ে� পরী�ািনরী�া িবনামূেলয্ ধাযর্ করা হেব। আপিন 1-888-364-3065
ন�ের NYS COVID-19 হটলাইেন কল কের আরও তথয্ জানেত পারেবন। 100িট সহ আরও ভাষােত
সহায়তা উপলভয্ রেয়েছ।

আপনার বািড় এবং পিরবারেক সুরি�ত করন:
•

COVID-19 স�িকর্ ত �ভাবগেলার জনয্ িনেজেক এবং আপনার পিরবারেক ��ত করেত, আপনার �ু ল,
কাজ এবং বািড়র জনয্ পিরক�না ৈতির করা উিচত। আপিন অসু� হেয় পড়েল সহায়তা করেত পাের
এমন েলাক এবং সং�ার একিট তািলকা ৈতির করন। গরতর জিটলতা সং�া� ঝুঁ িকেত পিরবােরর
সদসয্েদর যত্ন েনওয়ার উপায়গেলা পিরক�না করন, েযমন বয়� বয্ি� এবং যার �া�য্ সং�া�
দূরােরাগয্বয্ািধ রেয়েছ।

•

COVID-19 �াদুভর্ােবর সময় পিরবােরর �ধান চািহদার পিরেষবাগেলা ব� করা হেব না।

•

গভনর্র কুওেমা েযৗথ কােজর কমর্সূিচেত �িমকেদর COVID-19-এর কারেণ কাজ করেত না পারেল েবকার�
বীমা দািব করার ে�ে� 7-িদেনর জনয্ অেপ�ার েময়াদ মকুব করার একিট িনবর্াহী আেদেশ �া�র
কেরেছন।

•

গভনর্র কুওেমা COVID-19-এর কারেণ বাধয্তামূলক বা সতকর্ তামূলক পৃথকীকরণ বা িবি�� অব�ায়
কমর্চারীেদর চাকিরর সুর�া এবং আিথর্ক �িতপূরেণর ে�ে� �িত�িত েদওয়ার মাধয্েম একিট আইনও
�া�র কেরেছন। আরও তেথয্র জনয্, https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19: েদখুন।

আপনার অিধকারগেলা স�েকর্ জানুন:
•

িনউ ইয়কর্ রাজয্ মানবািধকার আইন (New York State Human Rights Law) (HRL) জািত, জাতীয়
উত্স এবং �িতব�কতা সহ িবিভ� ধরেণর বয্ি�গত ৈবিশে�য্র িভিত্তেত বয্ি�েক ৈবষময্ েথেক র�া কের।
HRL এই ৈবিশ�য্গেলার উপর িভিত্ত কের এমন বয্ি�েদর িবরে� ৈবষেময্র ে�ে� িনেষধা�া জাির কের
যারা এই ৈবিশ�গেলার উপর িভিত্ত কের COVID-19 �ারা আ�া� হেয়েছ বা সং�ািমত হেয়িছল। আপিন
যিদ িব�াস কেরন েয আপনার সে� ৈবষময্মূলক আচরণ করা হেয়েছ বা আইন স�েকর্ আপনার ��
রেয়েছ, তাহেল অনু�হ কের মানবািধকােরর (NYS Division of Human Rights) িবভােগর ওেয়বসাইট
www.dhr.ny.gov বা 1-888-392-3644 ন�ের কল করন ।

•

COVID-19-এর �িতি�য়া িহসােব, েফডারাল সরকার অ�ায়ীভােব একিট directive হাসপাতাল, ি�িনক,
জরির �া�য্েসবা সুিবধা বা ডা�ারেদর অিফস সহ অিভবাসন সং�া� নিথভু ি� সামিয়কভােব ব� কের
িদে�।

•

আপনার সামািজক সুর�া �দান এবং COVID-19 স�িকর্ ত �য্ামগিল েথেক সাবধান থাকুন। আরও
তেথয্র জনয্, www.socialsecurity.gov/coronavirus/: েদখুন।

•

গৃহ�ািল পির�ােরর জনয্ সাহাযয্ এবং হয্া� সয্ািনটাইজােরর মেতা পণয্গিলর মূলয্ অনয্ায়ভােব বৃি�
করার জনয্, (NYS Consumer Assistance Hotline) �াহক সহায়তা হটলাইেন 1-800-697-1220
ন�ের কল করন বা েভা�ােদর অিভেযাগ ফমর্িট পূরণ করন:
www.dos.ny.gov/consumerprotection/form/
ComplaintForm1.asp

•

অিভবাসী এবং শরণাথ�রা ONA-এর রাজয্বয্াপী সরবরাহকারী, এমনিক দূরবত� অব�ােনর মাধয্েম িবনামূেলয্
আইনী সহায়তা এবং অনয্ানয্ পিরেষবািদর বয্বহার চািলেয় েযেত পােরন। একজন সরবরাহকারীর সে�
েযাগােযাগ রাখেত, েগাপনীয়, বহভািষক (NYS New Americans) িনউ আেমিরকান হটলাইেন 1-800566-7636 ন�ের কল করন।

আরও তেথয্র জনয্:
িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অফ েহলথ (New York State Department of Health)-এর COVID-19
ওেয়বেপজিট েদখুন: https://coronavirus.health.ny.gov/home
েরাগ িনয়�ণ এবং �িতেরাধ েক�গেলার ওেয়বেপজ (Centers for Disease Control and Preventing
Webpage):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

