ĺĎ̤
ÿ åĒĊǦ-এ ĺĉđñ ēĉ ˰đʆƟিবষেয় þ ÿ Ɵিবিনময় ã áċƣĎĘý ĺĉđñ ēĉ čɖ Ēþ অনুেমাদন

Exchange
ĺĊĘĆ Ċ ১ ćđĒɝ -ƵĆ đåûInformation
đĉ/ćđĒɝ -ĺăĠđ
ĉ অনুেমাদন

Ēčȝđȭ ĺĂĠđĉ আেগ ĒĂĘɎ þ ÿ ƟʟĘĊđã ĂĔ
ƣĎ কের ĺö ĘĂ িনন
HEALTHeLINK ĺƵđąđåû đĉ এবং ĺăĠđĉč (“ã áċƣĎýï đĉēĉđ”) ĎĘǱ তারা যারা ĺĀðĘþ পাের আপনার ĺï ĠđĘĉ জিড়ত এবং িচিকৎসা ও আপনার ĺï Ġđĉ ćƟđĘĂö Ęćȥ-এর ç ĘțĘċƟ, åĘĊï ƪĒĂï
ĺĎ̤
থ ĺĉï ûŪã öŪĂ করেত পাের, এখন আপিন এই অনুেমাদন ĄĘćŪ
ĉ ćđāƟĘć তােদরেক অনুমিত িদেবন িক না িদেবন এই Ēčȝđȭ িনেত পারেবন। আপিন এই ĄćŪএখন অথবা পের ĺĈ ĺï đĂ তািরেখ
পূরণ করেত পারেবন। আপিন সব অথবা িকছু ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ অনুেমাদন িদেত অথবা নাও িদেত পােরন। ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ čɑ ýĕŪতািলকা পাওয়া ĺĈĘþ পাের
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/Participants. যিদ আপনার ĺï đĂ Ƶɬ এই ĄćŪপূরন করেত তাহেল ĺĈĘþ পােরন
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent. আপনার যিদ åȥđĉĘĂù না থােক এবং আপিন যিদ ã áċƣĎĂ করেত চান অথবা এই ĄćŪপূরন করেত čđĎđĘĈƟĉ ƵĘĠđö Ă,
দয়া কের কল ƠĔĂ (৭১৬)২০৬-০৯৯৩ ëǙù. ৩১১. আপনার ĒĂąŪ
đôĘĂĉ কারেন ĺĎ̤থ åȷ Ĕ
Ęĉȷ ï đĆ đĘĉ̐ এবং ĺćĒû ï ƟđĊ ĺï ĠđĘĉ ĺï đĂ ƵĆ đą পড়েব না। আপনার ăõ ȱ ĺĀĠđ
অথবা না ĺĀĠđĉ কারেন আপনার čđʆƟĘčąđĉ ã ˰ēï ĖĒþ ĉ ĒĆ Ēȑ নাও হেত পাের।
এই ĄĘćŪ
, আপিন ĒĂąŪ
đôĂকরেত পারেবন ĺĈã áċƣĎýï đĉēĉđআপনার ĺćĒû ï ƟđĊĺĉï ûŪƵđȼ করেত পারেব িকনা ï Ēɑ ç ùđĉĺĂùí Ġđï Ūএর ćđāƟĘćযা HEALTHeLINK ʸđĉđপিরচািলত হয়,
যা ĉđɲąƟđăēĺĎ̤
থ ĺï Ġđĉ ï Ēɑ ç ùđĉĺĂùí Ġđï Ūএর ëï ǅ অংশ। আপিন ĒąĒĆȵজায়গায় ĺĈčđʆƟĘčąđĺăĘĠĘõĂতার ĺćĒû ï ƟđĊĺĉï ûŪĺăĘþ čđĎđĈƟকের এবং আপনােক ĺčąđƵĀđĘĂëǅ
সুিবধাজনক হয় ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉö ĂƟ।

ĺĈ
ĺï đ

আিম অনুমিত ĒĀĒǱ সব ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ যারা আমার ĺčąđĠ িনেয়ািজত তােদরেক আমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎĊÿ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ƵĀđĂ করার। এই ąĘǙ ĺôï ćđï ŪĺĀĠđĉ
পর আপিন রািজ হেলন ĺĈ ,“ ĎƟđà, আমার ĺï Ġđĉ čɑ Ęï Ūজিড়ত þ ÿ Ɵআেরাও åćđĘöŪĒȷ ĺï Ġđĉ,মান ç ȵĠĂ, ĺï Ġđĉ ćƟđĘĂö Ęćȥ, এবং ĒƵ-অথরাইেজশন ï đĈŪ
ï Ċđă HEALTHeLINK এর ćđāƟĘć আমার
ĺćĒû ï đĊ ĺĉï ûŪã áċƣĎýï đĉēĉđĺĀðĘþ পারেবন।

ĎƟđà 

ন
এ
ক

আিম অনুমিত িদলাম সকল ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ যারা আমার ĺï ĠđĘĉ িনেয়ািজত তারা আমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ĺĀðĘþ
পারেবন Ēï ˍ এই ã áċƣĎýï đĉēছাড়াঃ
ã áċƣĎý ï đĉēĉ নাম

ã áċƣĎý ï đĉēĉ Ǉ ï đĂđঅথবা ĺĄ đĂ Ăđ˘đĉ

ĺćĒû ï đĊ åćđĘöŪĒȷ ছাড়া এই ã áċƣĎýï đĉēআমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ĺĀðĘþ পারেবন না। আপিন যিদ ĺąĘõ থােকন ĺï đĂ ã áċƣĎýï đĉēযােক
আপিন ąĒĎĆĕ
Ū
þ করেত চান, তাহেল আপিন ã ąċƟå ĺĈđñđĘĈđñ ƠĔĂ (৭১৬)২০৬-০৯৯৩ ext ৩১১ আপনার ĄćŪযাচাই করার ö ĂƟ। আপিন যিদ আেরাও ĺï đĂ ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉĘï
ąĒĎĆĕ
Ū
þ করেত চান, তাহেল তােদর ã ȭĆŪ
Ǐ ƠĔĂăđĉǅĒčĘăȥ ëǙĘǓđċĂ ĄĘćŪএবং এই ĄĘćŪ
ĉ সােথ তা ĈĔ
Ǐ ï ˙ Ă। আপিন ĄćŪপােবন
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent. আপিন যিদ ăđĉǅĒčĘăȥ ëǙĘǓđċĂ ĄćŪĈĔ
Ǐ কের থােকন তাহেল এখােন ĺôï ćđï Ūিদন 

ĎƟđà 
ąƟđþ ēþ

ǅ
িন না 
ąƟđþ ēþ
ąŪ
đ
চ
ন
ক খ েনা 
ক না

আিম
অনুমিত িদলাম না সকল ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ যারা আমার ĺï ĠđĘĉ িনেয়ািজত তারা আমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ĺĀðĘþ
পারেবন ĺĈ ĺï đĂ ç ĘțĘċƟ, ˝āĔ
ćđë আমার ĺćĒû ï ƟđĊ åćđĘöŪĒȷ ছাড়া। এই ąĘǙ ĺôï ćđï ŪĺĀĠđĉ পর আপিন রািজ হেলন ĺĈ,“না , ĺćĒû ï ƟđĊ åćđĘöŪĒȷ ছাড়া ĺï đĂ
ã áċƣĎýï đĉēআমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ĺĀðĘþ পারেবন না।“
আিম অনুমিত িদলাম না সকল ã áċƣĎýï đĉēĘĀĉ যারা আমার ĺï ĠđĘĉ িনেয়ািজত তারা আমার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ ƟHEALTHeLINK এর ćđāƟĘć
ĺĀðĘþ পারেবন ĺĈ ĺï đĂ ç ĘțĘċƟ, এমনিক ĺćĒû ï ƟđĊ åćđĘöŪĒȷ ąƟđăđĘĉ
িবঃ Ʋâ : “কখেনা না” যিদ বাছাই না কের থােকন িনউ åĠï Ūĺɳù এর আইেন যারা আপনার åćđĘöŪĒȷ ĺčąđĠ িনেয়ািজত তারা ä Ɖƴ ĺćĒû ï ƟđĊ ĺĉï ûŪ
ĺĀð Ęþ পারেবন, এমনিক আপনার HEALTHeLINK এর þ ÿ ƟʟĘĊđí ।

˙
ন

ĺĉđ
ĺĉđñ ē/ä åĂƵĒþ ĒĂĒ
āñ ē/আইন ƵĒþ ĒĂĒā
ĺĉđñ ēĉ ĺċČ নাম

অনুঅনু
েমাদন
পএপএ
গৃহগৃ
ীতহীত
েমাদন

ĺĉđñ ēĉ Ċđʁ নাম:
ĺĉđñ ēĉ Ƶÿ ć নাম

ĺĉđñ ēĉ

ĺĉđñ ēĉö ȶ þ đĒĉð

Patient

Date of

ăĔ̇ Č

Male

মিহলা

čđǘ ē
Female

Birth

čđǘ ē *

* Iযিদ
এই
রণ ăđ
নাǅŪ
কের
ǅŪĒčĘ
ăȥ এর
অিফেস
আপনার
যিদ
আপিনআপিন
এই ĄćŪ
পূরĄćŪ
ণ নাপূকের
ĒčĘăȥăđ
এর
অিফেস
আপনার
čđǘē
čđ
ǘēã
ąċƟåþিনেচর
þ ÿরƟ
Ċđপূরন করেবন
ã ąċƟ
å িনেচর
ÿ ƟʟĘĊđপূ
নʟĘ
করেবন

ĺĉđñ ēĉǇ ï đĂđ

Patient Address
Ēčǅ

ĺɳù

City

State

িজপ

ZIP

Date এর
of Signature
িসগেনচার
তািরখ

Signature
Patient
Patient’s
Representative
ĺĉđñ ēã ÿof
ąđĺ
ĉđñēĉäoråĂƵĒ
þ ĒĂĒāরLegal
িসগেনচার
Print
Name
Patient’s
Legal
Representative
ĒƵȥĄĘ
ćŪ
of
ĒĊðĔ
Ăĺĉđñēĉä
åĂƵĒ
þ ĒĂĒāĉĂđć (if applicable)
ĀƵĘ
Ĉđ
öĘÿƟä
হয়)åĂƵĒþ ĒĂĒ
Relationship of(ĈĒ
Legal
Representative
to
Patient
(if applicable)
ĺĉđ
ñ ēĉčđ
āĉčɑ
ïŪ
(ĈĒ
ĀƵĘĈđö ƟĎĠ)
ĺăĘĉȥ

ĺĎĊÿ Ęï ĠđĉëĘö ȥ/ƵĒǙ

অিভভাবক

ĒƵȥĄĘćŪ
ĒĊðĔ
ĂčđǘēĉĂđć

ĒƵȥ ওইটেনেছর নাম

িসগেনচার ã ̞ ওইটেনছ
čđǘēĉĒčñĘĂôđĉ

ĺĉđñ ēĉčđĘÿ čđǘēĉčɑ ï Ū
( ĺĈćĂ,˰đćē/ʃē,ĺõĘĊ,
Relationship
to Patient
ƵĒþ Ęąċē,of
åþWitness
ƟđĒĀ)

(ex., spouse, son, neighbor, etc.)

ã ĂƟđĂƟ

২৫৬৮ í ĠđĘɟ Ă এিভিনউ, সুইট ১০৭, বােফােলা িনউ åĠï Ū১৪২২৫ / ĺû Ēû ï đåĘùû ĄƟđǙ লাইন : ৭১৬-২০৬-০০৩৯
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HEALTHeLINK ëï ǅ নন-ƵĒĄù ã ñŪ
đĂđåĘö ̥
ন. ëǅ þ ÿ Ɵআদান-ƵĀđĂ কের মানুেষর ˰đʆƟčɑ Ęï ŪåĘĊǍ ĒĂï ĆđĘą এবং িনরাপদভােব ˰đʆƟĺčąđĉ মান ç ȵĠĂ কের। এই ধরেনর ĺċĠđĉĘï বেল
åĘĎ̤
থ অথবা ĺĎ̤
থ ইনেফারেমশন ĺùï ĘĂđĊĒö (ĺĎĊ̙ ä åǅ). িনউ åĠï Ūĺɳù এ åĘĎ̤
থ čɑ Ęï Ūজানেত, এই ăĔ
Ēʅï đপড়ুন, "Better Information Means Better Care." আপিন ĺĈ ĺï đĂ
ăđĉǅĒčăđȥĘï Ēö ĘǷ č করেত পােরন অথবা ĺĈĘþ পােরন www.ehealth4ny.org
HEALTHeLINK ĺĉđñ ēĉ þ ÿ Ɵএবং čɖ Ēþ ƵĒƠ Ġđčɑ Ęï ŪĒąʅđĒĉþ :
১' আপনার þ ÿ Ɵিকভােব ąƟąĎđĉ করা হেব
আপনার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ Ɵআপিন যােক অনুমিত িদেয়েছন ˝ āĔ
ćđë ĺčå ăđǅŪĒčĘăȥ Ƶąđåû đĉ :

আপনােক ĺćĒû ï ƟđĊ িচিকৎসা এবং এ čɑ Ēï Ū
þ čđĒĆŪ
č িদেত পারেব।

ĺôï ƠĔĂ আপনার ĺĎ̤
থ åȷĔ
Ęĉȷ আেছ িকনা এবং তা িক িক কাবার কের।

ćĕ
ĊƟđĠĂ এবং ç ȵþ ĺćĒû ï ƟđĊ ĺčąđƵĀđĂ কের সব ĺĉđñēĘĀĉ ।
আপনার åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤
থ þ ÿ Ɵআপিন যােক অনুমিত িদেয়েছন ˝ āĔ
ćđë ĺčå ăđǅŪĒčĘăȥ ĺăĠđĉâ

মান ç ȵĠĂ ï đĈŪ
ï Ċđă' ëǅ ã ȭĆĔ
Ū
Ǐ কের ćĕ
ĊƟđĠĂ ëąáĘćĒû ï ƟđĊ ĺï Ġđĉ এর মান ç ȵĠĂ জা আপনােক এবং সকল ĺĎ̤থ åȷĔ
Ęĉȷ এর ĺćĘ˘ĉĘï ĺĀĠđহয়।




ĺï Ġđĉ ćƟđĘĂö ćƟđȥ ï đĈŪ
ï Ċđă' ëǅ ã ȭĆŪ
Ǐ কের čǇ ï ĺćĒû ï đĊ ĺï Ġđĉ ĺăĘþ , ভাল মােনর ĺĎ̤থ čđĒĆŪ
č ĺăĘþ , একািধক ˰đʆƟĺčąđĺăĘþ অথবা আপনােক čđĘăđùŪকের
িকভােব ĺćĒû ï đĊ ĺï Ġđĉ ĺćĘĂ চলেবন।
ĒƵ-অেথারাইেজশন ï đĈŪ
ï Ċđă' ëǅ ã ȭĆŪ
Ǐ কের ĺćĒû ï đĊ þ ÿ ƟăĈŪ
đĘĊđôĂđএবং ćĕ
ĊƟđĠĂ ĒƵ-ëʾ Ć čđĒĆŪ
č জা আপিন এবং আপনার ĺĎĊÿ ĺï Ġđĉ ĺƵđąđåû đĉ আেবদন
কেরেছন।

ĒąâƲâ ï ̜ĺčȥ Ą ĘćŪআপিন যােক ăõ ȱ কেরেছন তার কারেন ĺĎĊÿ åȷ ĉ
Ĕđĉĉđĺï đĂ অনমিত পান না Ēčȝđȭ িনেত আপনােক ĺĎĊÿ åȷ Ę
Ĕĉȷ ĺĀĘą িকনা অথবা
আপানার ĺćĒû ï đĊ িবল ĺĀĘą িকনা, আপিন ĒĆ ȵ ï ̜ĺčȥ Ą ĘćŪĺĎ̤থ åȷ ĉ
Ĕđĉ ăõ ȱ করেত পারেবন যা ĺĎ̤থ åȷ ĉ
ĔđĉĉđąƟąĎđĉ করেব।
২'

আপনার čɑ Ęï Ūিক িক ধরেনর þ ÿ Ɵã ȭĆŪǏ . আপিন যিদ অনুমিত িদেয় থােকন ï ̜ĺčȥ ĄĘćŪ
, ĺï đĂ ăđǅŪĒčĘăȥĘï আপনার সব åĘĊï ƪĒĂï ĺĎ̤থ þ ÿ Ɵ
HEALTHeLINK এর ćđāƟĘć ĺăĘþ পাের. ï ̜ĺčȥ ĄćŪপুরন করার আেগ এবং পের যা þ ÿ Ɵআেস তাও ã ȭĆŪ
Ǐ । আপনার ĺĎ̤থ ĺĉï ûŪএ ã ȭĆŪ
Ǐ পুরাতন ĺï đĂ অসুখ এবং ইনজুির (ĺĈćĂ
û đĠĘąǅ̧অথবা Ćđǩđহাড়), ĺùʁ Ēĉö đɝ ( ĺĈćĂ ëǙ-ĺĉ অথবা ɉđû ĺùʁ ), and এবং িক িক ĺćĒû ĒčĂ আপিন ĺðĘĠĘõĂ । এই þ ÿ Ɵআপনার সংেবদনশীল ĺĎ̤থ ï ĒȨ ċĂ , Ēï ˍ čēćđąȝ
নয়ঃ
 এলেকাহল অথবা Ƭđñ ąƟąĎđĉ
• এইচ/এইডস
• ąđÿ Ūï ĘȤđĊ এবং এবরসন (ĺĄĒćĒĊ ɀđĒĂá)
 ĺö ĘĂǅï (ইনেহিরেটড) ĺĉđñ অথবা ĺùʁ
• ĺćȥđĊ ĺĎĊÿ ï ĒȨ ċĂ
• ĺčǙčĔ
ĠƟđĒĊ ƪđȷĒćĘùû ĺĉđñ
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’আপনার ĺĎ̤থ þ ÿ Ɵĺï đÿ đĺÿ Ęï এেসেছ আপিন ĺĈ সব জায়গা ĺÿ Ęï ĺćĒû ï đĊ ĺï Ġđĉ অথবা ĺĎ̤থ ইনেফারেমশন ĺăĘĠĘõ Ă ("Iইনফরেমশন ĺčđčŪ
"). ëǅ ã ȭĆŪ
Ǐ কের
Ḑ̌
িপটাল, û đǏ đĉ,ĄđĘćŪ
Ēč, ĒǓĒĂï đĊ ĺĊ̟রটির, ĺĎ̤থ åȷĔ
ĉđĉ,ĺćĒû Ęï åû ĺƵđƣđć , এবং ã ĂƟđĂƟåĘĎ̤থ অরগানাইেজশন ĺĎĊÿ ইনফরেমশন আদান-ƵĀđĂ কের åĘĊǊĒĂï đĒĊ। এ ï đĘĉȥ
ইনফরেমশন ĺčđčŪএর ï ćĒɀù ĒĊʁ আেছ। আপিন আপেডইট ĒĊʁ ĺăĘþ পােরন HEALTHeLINK ওেয়বসাইেট www.wnyhealthelink.com অথবা কল ƠĔĂ ,৭১৬২০৬-০৯৯৩ ëǙù.
৩১১
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’ĺï ĺï আপনার ইনেফারমশন ĺăĘþ পাের, যিদ আপিন ã ĂĔ
ĘćđĀ̜ িদেয় থােকন' ˝āĔ
ćđë তারাই ইনফরেমশন ĺăĘþ পাের আপনার čɑ Ęï Ūâ û đǏ đĉ অথবা ã ĂƟĺï đĂ ĺĎĊÿ ĺï Ġđĉ
Ƶąđåû đĉ, ĺĈ ëʾ Ć ăđǅŪĒčĘăǅá Ƶąđåû đĉ এর ĺćĒû ï đĊ ʁ đĄ এবং ĺćĒû ï đĊ ĺï Ġđĉ এ ã ȭĆŪ
Ǐ ; ĺĎĊÿ ĺï Ġđĉ Ƶąđåû đĉ ĺĈ কাবার করেছ অথবা অন কল ăđǅŪĒčĘăǅá Ƶąđåû đĉ û đǏ đĉ;
এবং ëʾ Ć ăđǅŪĒčĘăȥ ʁ đĄ ĺć˘đĉ যার ï đĈŪ
ï Ċđă ï Ęȷȥ ĄćŪএর অনুেমািদত ĺĈ ĺï đĂ ëï ǅĉ ćĘāƟ। ëï ǅ ăđǅŪĒčĘăȥ এর ï ćĒɀù ĒĊʁ পাওয়া ĺĈĘþ পাের HEALTHeLINK এ
www.wnyhealthelink.com অথবা কল ƠĔĂ ,৭১৬-২০৬-০৯৯৩ ëǙù. ৩১১.
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আপনার þ Ęÿ Ɵĉ ã ăąƟąĎđĉ এবং ã ĂĔ
ăĈĔ
Ǐ Ć đĘą পাওয়ার জিরমানা' There are penaltiesআপনার þ ÿ Ɵã ĂĔ
ăĈĔ
Ǐ ĆđĘą পাওয়া অথবা এর ã ăąƟąĎđĉ করেল জিরমানা রেয়েছ।
আপিন ĺï đĂ সময় čĘȱ Ďকের থােকন ĺï ç আপনার þ ÿ ƟĺăĘĠĘõ যার পাওয়া উিচত নয় তাহেল কল ƠĔĂ ĺĈ ĺï đĂ একজন ăđǅŪĒčĘăȥĘï যােক আপিন ëʾ Ć কেরেছন; অথবা িভিজট ƠĔĂ
HEALTHeLINK' এর ওেয়বসাইেট www.wnyhealthelink.com; অথবা কল ƠĔĂ HEALTHeLINK এ ,৭১৬-২০৬-০৯৯৩ëǙù. ৩১১; অথবা কল ƠĔĂ এন ও ইয়াই এস Ēû ăđĘǿŪȥ ã ̞
ĺĎĊÿ ৮৭৭-৬৯০-২২১১.
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ির-Ēû ̧ĺǓđ̧অফ ইনেফারেমশন' আপনার åĘĊǊĒĂï ĺĎ̤
থ ইনফরেমশন ĺï đĂ ăđǅŪĒčĘăȥ আবার Ƶï đċ ëǅ ˝āĔ
ćđë ĺɳù এবং ĺĄû đĘĉĊ আইন এবং ƵĒąāđĂ অনুেমাদন পােব।ĺăăđĘĉ
যিদ ĺï đĂ ĺĎĊÿ ইনফরেমশন থােক তাও তারা ĺĀðĘþ পারেব। Someিকছু ĺʁ ù এবং ĺĄû đĘĉĊ আইন িবেশষ ĒĂĉđăȑđƵĀđĂ কের সংেবদনশীল ĺĎ̤
থ ইনেফারেমশন এ , এইচ আই িভ / এইডস
এবং Ƭđñ অথবা এলেকাহল িচিকৎসা ã ȭĆŪ
Ǐ । তােদর িবেশষ ĒĉʛĠƟđĉĘćȥ ã ąĒċƟĺćĘĂ চলেত হেব ĺĈ এই čɑ Ęï Ūþ ÿ Ɵপােব। HEALTHeLINK এবং ĺĈ ই čɑ Ēï Ū
þ þ ÿ Ɵপােব
HEALTHeLINK এর ćđāƟĘć এই ĒĂĠĘɖ ĘĂ চলেত হেব ।
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ï đĈŪ
ï ĉ সময়কাল .এই ï ̜ĺčȥ ĄćŪততিদন ăĈŪ
ȭ ï đĈŪ
ï ĉ থাকেব যতদইন আপিন এই ï ̜ĺčȥ ç åÿ Ƭ না করেবন অথবা HEALTHeLINK এর ąƟąčđąȴ না হওয়া ăĈŪ
ȭ।
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আপনার ï ̜ĺčȥ ç åÿ ĘƬ đ. আপিন আপনার ï ̜ĺčȥ ĄćŪç åÿ ĘƬđকরেত পােরন ĺĈ ĺï đĂ সময় ç åÿ ĘƬđĠđĊ ï ̜ĺčȥ ĄĘćŪসাইন করার পর এবং ĺĈ ĺï đĂ ăđǅŪĒčĘăȥĘï আপিন িদেত
পােরন। আপিন আপনার ï ̜ĺčȥ চেয়স ăĒĉąþŪ
Ă করেত পারেবন ĺĈ ĺï đĂ সময় নতু ন ï ̜ĺčȥ ĄćŪপূরন কের। আপিন এই ĄćŪĺăĘþ পােরন HEALTHeLINK' এর ওেয়বসাইেট এ
www.wnyhealthelink.com orঅথবা কল ƠĔĂ ,৭১৬-২০৬-০৯৯৩ ëǙù. ৩১১.
ĒąâƲâ Organizationsã ñ Ū
đĂđåĘö ċĂ যারা আপনার ĺĎĊÿ ইনফরেমশন HEALTHeLINK ćđāƟĘć ĺăĘĠĘõ তারা হয়ত আপনার ï ̜ĺčȥ এর কিপ অথবা আপনার
ইনেফারেমশন তােদর ĒĂö ˰ ĺćĒû ï đĊ ĺĉï ûŪĺĉĘð িদেত পাের যিদও আপিন ĺċČ িদেক Ƶþ ƟđĎđĉ করার Ēčȝđȭ িনেয়েছন, তােদর ö ĂƟআপনার ĺĉï ûŪমুেছ ĺĄ Ċđ
অথবা ĺĄ ĉþ ĺĀĠđä ąċƟï নয়।
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Ą ĘćŪ
র কিপ . আপনার ï ̜ĺčȥ ĄĘćŪসাইন করার পর আপিন এর কিপ পােবন
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