অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

COVID-19 মহামারী বর্ম্ব়ে বর্উ ই়েম্বকনর চলমার্ প্রবিবি়োর অংে বহম্বেম্বি গভর্ন র কুওম্বমা বর়্ে
ই়েকন স্টেট অফ স্টহল্থ মাম্বকনটম্বেম্বের মাধ্েম্বম িীমাহীর্ম্বের বিম্বেষ িাবলকাভুবির স্টম়োে আরও
30 বের্ িৃবির স্ট াষণা বেম্ব়েম্বের্

বিম্বেষ িাবলকাভু বির েম়েেীমা স্টেম্বেের 15, 2020পর্ন ন্ত স্ট ালা থাকম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বীমাহীর্ নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য নবমেষ
তানিকাভু নির সময়সীমা 15 আগস্ট, 2020 পেনন্ত আরও 30 নের্ বাডামর্া হমব, ঘেমহতু
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুনর অ্বস্থ্ার সময় ঘস্টট সহায়ক ঘসবা প্রোর্ কমর োমে। নর্উ
ইয়কন বাসীরা নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহিথ, নর্উ ইয়কন ঘস্টমটর স্বাস্থ্য বীমা মামকন টমেস, অ্থবা
সরাসনর বীমাকারীর মাধ্যমম কভামরমজর জর্য আমবের্ করমত পামরর্।
"েনেও আমরা এই ভাইরামসর বক্রমরখামক নপমষ ঘফমিনে, আমরা এখমর্া রাজয জুমড কম ার পনরশ্রমী
পনরবামরর জর্য চ্যামিনজিং সমময় আনে োমের গুণগত মার্, সাশ্রয়ী মূমিযর স্বাস্থ্য ঘসবা প্রময়াজর্,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "রাষ্ট্র কম সিংক্রমমণর হার বজায় ঘরমখমে এবিং সঠিক নেমক এনগময় োমে,
নকন্তু আমরা জানর্ আমরা এখমর্া জঙ্গমির বাইমর ঘর্ই। এই নবমেষ তানিকাভু নির সময়সীমার
মাধ্যমম, আমরা নর্নিত করনে ঘে নর্উ ইয়কন বাসীমের সাশ্রয়ী মূমিযর প্রময়াজর্ এবিং কখর্ও কখর্ও
িাইভ ঘসনভিং ঘহল্থ ঘকয়ার কভামরজ এটি ঘপমত পামর।"
বর্উ ই়েকন স্টেট অফ স্টহলম্বথর বর্িন াহী পবরচালক ডর্া স্টেেকাম্বটার িম্বলর্, "এর্ওয়াই ঘস্টট অ্ফ
ঘহিথ (NY State of Health) এই অ্ভূ তপূবন জর্স্বাস্থ্য জরুরী অ্বস্থ্ার সময় নর্উ ইয়কন বাসীমের
জর্য স্বাস্থ্য বীমা কভামরমজর প্রময়াজমর্ একটি নর্রাপত্তা জাি নহমসমব কাজ কমর োমে। বযনিরা
সাশ্রয়ী, সবনাঙ্গীণ স্বাস্থ্য বীমা কভামরজ খুুঁমজ ঘপমত পামরর্ এবিং তানিকাভু ি করমত পামরর্, এবিং
আমামের কাস্টমার সানভন স ঘসন্টার এবিং তানিকাভু নি সহায়করা এই প্রনক্রয়ায় সাহােয করার জর্য
উপিভয আমের্।"
ফাইর্োবি়োল োবভনম্বেম্বের েুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. স্টলেওম্ব়েল িম্বলর্, "ঘেমহতু নর্উ ইয়কন
আবার খুিমে, তাই সকি নর্উ ইয়কন বাসীমের বানণনজযক স্বাস্থ্য বীমায় প্রমবোনধ্কার পাওয়া
অ্তযাবেযক। COVID এর সময় স্বাস্থ্য বীমা থাকা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, ঘে কারমণ DFS এবিং DOH

বানণনজযক স্বাস্থ্য নেমের সামথ কাজ করার সময় আমামের সম্প্রোময়র ঘসবা করার জর্য এনগময়
আসমে।"
নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহল্থ, ঘস্টট নিপাটনমমন্ট অ্ফ নফর্ানিয়াি সানভন মসস (Department of
Financial Services, DFS) এবিং নর্উ ইয়কন ঘস্টট বীমাকারীরা COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুনর
অ্বস্থ্ার আমিামক এই পেমেপ গ্রহণ করমে োমত বযনিরা খরমচ্র ভময় পরীো বা নচ্নকৎসা ঘসবা
এনডময় র্া োয়। ঘে সকি বযনি নর্ময়াগকতন ার কভামরজ হানরময়মের্ তামের অ্বেযই কভামরজ
হারামর্ার 60 নেমর্র মমধ্য আমবের্ করমত হমব এবিং োরা আয় হানরময়মের্ তারা ঘমনিমকইি,
এমসর্নেয়াি েযার্, চ্াইল্ড ঘহল্থ োস বা ভতুন নকেুি ঘোগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরকের্ার জর্য ঘোগয
হমত পামরর্।
ঘে সকি বযনি নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহিথ-এর মাধ্যমম অ্থবা 15 আগস্ট, 2020 তানরমখর মমধ্য
সরাসনর বীমাকারীর মাধ্যমম ঘোগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য পনরকের্ায় ভনতন হমবর্, তামের 1 আগস্ট অ্থবা
1 অ্মটাবর 2020 তানরমখর মমধ্য কভামরজ শুরুর তানরখ ঘবমে নর্মত হমব। ঘে সকি বযনি
অ্র্যার্য নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহল্থ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য ঘোগয - ঘমনিমকইি, এমসর্নেয়াি েযার্ এবিং
চ্াইল্ড ঘহল্থ োস - তারা সারা বের ভনতন হমত পামরর্। পনরমেমষ, গভর্নর কুওমমার নর্মেন মে, নর্উ
ইয়মকন র সকি বীমাকারী COVID-19 পরীোর জর্য খরচ্ ভাগাভানগ মাফ কমরমে।
বরাবমরর মতই, ঘভািারা নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহিথ-এর মাধ্যমম অ্র্িাইমর্ কভামরমজর জর্য
আমবের্ করমত পারমবর্ nystateofhealth.ny.gov 1-855-355-5777 র্ম্বমর ঘফার্ কমর এবিং
নবর্ামূমিয তানিকাভু নি সহায়মকর সামথ সিংেুি হময়।
কমরার্াভাইরাস জরুনর অ্বস্থ্ার সময় নর্উ ইয়কন ঘস্টট অ্ফ ঘহল্থ ইিুযমরি নবকে সম্পমকন
অ্নতনরি তথয এখামর্ পাওয়া োমব। কমরার্াভাইরাস জরুনর অ্বস্থ্ার সময় আনথনক পনরমষবা েপ্তর
সিংক্রান্ত তথয এবিং সম্পে এখামর্ পাওয়া োমব।
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