অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে উন্মুক্ত তাবলকাভুবক্তর ঘময়াে 15
ঘম পেন ন্ত িাডাম্বর্া হম্বয়ম্বে ঘেম্বহতু লক্ষ লক্ষ আম্বমবরকার্ম্বের জর্ে ঘেডাম্বরল মাম্বকনটম্বেস পুর্রায়
খুলম্বে

বর্উ ইয়কনিাসীরা বর্উ ইয়কন ঘেট অে ঘহলথ (NY State of Health), অথিা সরাসবর
িীমাকারীম্বের মাধ্েম্বম কভাম্বরম্বজর জর্ে এখর্ আম্বিের্ করম্বত পাম্বরর্
ঘেডাম্বরল মাম্বকনটম্বেস এিং অসংখে ঘেট মাম্বকনটম্বেম্বসর িবধ্ন ত তাবলকাভু বক্তর সম্বে বর্উ ইয়কনম্বক
সাবরিদ্ধ কম্বর
েখর্ COVID-19 এর প্রবতবিয়া এিং টীকা বিতরণ রাজেিোপী অিোহতভাম্বি চলম্বে, উচ্চ মাম্বর্র
স্বাস্থ্ে িীমা আম্বগর ঘচম্বয় ঘিবে গুরুত্বপূণন
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য বীমার উন্মুক্ত
তানিকাভু নক্তর সময়সীমা আরও প্রসানরত করা হমব 15 ঘম, 2021 পেনন্ত। এই সম্প্রসারমণর মাধ্যমম,
নর্উ ইয়কন ঘেডামরি মামকন টমেস এবং অ্র্যার্য রাজয নভনিক মামকন টমেমস ঘোগ দার্ করমের্
গ্রাহকমদর 2021 সামির জর্য তানিকাভু নক্তর উমেমযয আরও সময় প্রদার্ কমর। নর্উ ইয়কন বাসীরা
NY ঘেট অ্ে ঘহিথ (NY State of Health) নর্উ ইয়কন ঘেমটর স্বাস্থ্য বীমা মামকন টমেস, অ্থবা
সরাসনর বীমাকারীর মাধ্যমম কভামরমজর জর্য আমবদর্ করমত পামরর্।
"েখর্ আমরা চিমার্ COVID-19 সংকমটর নবযাি চযামিঞ্জ পনরভ্রমণ চানিময় োনি এবং
মহামারীর পরবতী নবমের জর্য পুর্নর্নমনামণর জর্য কাজ করনে, নর্উ ইয়কন বাসীমদর সাশ্রয়ী মূমিযর
স্বাস্থ্যমসবা নর্নিত করা আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘবনয গুরুত্বপূণন," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "উন্মুক্ত
তানিকাভু নক্তর এই সাধ্ারণ পদমেপ ঘেডামরি সরকামরর পদমেমপর সামথ সামঞ্জসযপূণন এবং নর্উ
ইয়কন বাসীমদর নর্মজমদর এবং তামদর পনরবারমক সুরনেত রাখমত সাহােয করমব। আনম সবাইমক
উৎসানহত করনে NY ঘেট অ্ে ঘহিমথর নবনভন্ন পনরকল্পর্া অ্মেষণ করমত এবং আজমকই বীমা
করামত।"
কভামরজ শুরুর তানরখ নভন্ন হমব:
•

15 মাচন র্বথভুক্ত করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 এবপ্রল

•
•

15 এবপ্রম্বলর মম্বধ্ে র্বথভুক্ত করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 ঘম
15 ঘম-র মম্বধ্ে র্াম র্বথভুক্ত করুর্: কাভাম্বরজ শুরু 1 জুর্

ঘবনযরভাগ মামকন টমেমসর তানিকাভু নক্ত তামদর কভামরমজর খরচ কমামর্ার জর্য আনথনক সাহামেযর
ঘোগযতা অ্জনর্ কমর। এই এক্সমটর্যর্ ঘোগয বযনক্তমদর 2021 সামি কভামরমজর জর্য তানিকাভু ক্ত
করার জর্য ঘোগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরকল্পর্া (Qualified Health Plan) বীমার জর্য অ্নতনরক্ত
সময় মঞ্জুর কমর। সকি NY ঘেট অ্ে ঘহল্থ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য তানিকাভু নক্ত উন্মুক্ত, ো চিমার্
জর্স্বাস্থ্য জরুরী অ্বস্থ্ার সময় নবমযষভামব গুরুত্বপূণ।
ন
ঘে সকি বযনক্ত অ্র্যার্য NY ঘেট অ্ে ঘহল্থ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য ঘোগয - ঘমনডমকইড, এমসর্নযয়াি
েযার্ এবং চাইল্ড ঘহল্থ োস (Medicaid, Essential Plan and Child Health Plus) - তারা
সারা বের ভনতন হমত পামরর্। বরাবমরর মতই, ঘভাক্তারা নর্উ ইয়কন ঘেট অ্ে ঘহিথ-এর মাধ্যমম
অ্র্িাইমর্ কভামরমজর জর্য আমবদর্ করমত পারমবর্ nystateofhealth.ny.gov এ,
1-855-355-5777 র্ম্বমর ঘোর্ কমর এবং একজর্ নবর্ামূমিযর তানিকাভু নক্ত সহায়মকর সামথ
সংেুক্ত হময়।
বর্উ ইয়কন ঘেট স্বাম্বস্থ্ের বর্িন াহী পবরচালক ঘডার্া ঘেসকাম্বটার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার
ঘর্তৃ মত্ব নর্উ ইয়কন তার উন্মুক্ত তানিকাভু নক্তর সময়সীমা বাডামি, োর েমি নর্উ ইয়কন বাসীরা
তামদর প্রময়াজর্ীয় গুণগত মার্ সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূমিযর স্বাস্থ্য কভামরজ খুুঁমজ ঘপমত আমরা সময়
পামির্। নর্উ ইয়কন বাসীরা েখর্ এই মহামারীর সামথ িডাই চানিময় োমি এবং টিকা দার্ প্রমচষ্টা
অ্বযাহত রময়মে, তখর্ স্বাস্থ্য কভামরজ থাকা গুরুত্বপূণন। আজই ভনতন হর্।"
োইর্োবিয়াল সাবভনম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্, "এই চিমার্ ববনেক
মহামারীর সময় সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য সাশ্রয়ী এবং মামর্র নচনকৎসা ঘসবা নর্নিত করা
অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মত্ব, নর্উ ইয়কন আবার তার উন্মুক্ত তানিকাভু নক্তর সময়সীমা
বানডময়মে, ঘপ্রনসমডন্ট বাইমডমর্র নর্বনাহী আমদমযর সামথ সামঞ্জসয ঘরমখ, বীমাহীর্ নর্উ ইয়কন বাসীমদর
একজর্ নর্উ ইয়কন ঘেট ঘহল্থ ইন্স্ুযমরন্স্ ঘপ্রাভাইডারমক নর্বনাচর্ করার সুমোগ প্রদার্ করমের্ তামদর
প্রময়াজর্ীয় ঘসবা পাওয়ার জর্য। আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমদর অ্র্ুমরাধ্ করনে আজমক NY ঘেট অ্ে
ঘহিমথর মাধ্যমম সাইর্ আপ করমত।"
21 জার্ুয়ানর গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে উন্মুক্ত তানিকাভু নক্তর ঘময়াদ 31 মাচন 2021 পেনন্ত
বাডামর্া হমব।
কমরার্াভাইরামসর জরুনর অ্বস্থ্ার সময় নর্উ ইয়কন ঘেট অ্ে ঘহল্থ ইন্স্ুযমরন্স্ নবকল্প সম্পমকন
অ্নতনরক্ত তথয এখামর্ পাওয়া োমব।
কমরার্াভাইরাস জরুনর অ্বস্থ্ার সময় আনথনক পনরমষবা দপ্তর সংক্রান্ত তথয এবং সম্পদ এখামর্
পাওয়া োমব।
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