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COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে মানসসক স্াস্থ্য সহায়তা 
পাওয়ার পাাচটি উপায় খুব সহজ এবং আরও সাশ্রয়ী।

আপনালক ননটওয়াক্ক -এর মল্থ্য নটসে-নমন্াে স্াস্থ্য নসবার জনথ্য নকা-নপ-এর 
চাজ্ক  সিলত হলব না

নকালনা ইন-ননটওয়াক্ক  মানসসক স্াস্থ্য পসরলেবার জনথ্য, সশরীলর বা নটসে-
নহেথ-এর মা্থ্যলম, অতথ্যাবশথ্যক কমীমী লির (essential workers) নথলক 
নকা-নপ িাসব করা যালব না

মানসসক স্াস্থ্যলসবা প্রিানকারীগণ গ্াহকলিরলক সা্ারণ সিসিও চথ্যাট অথ্যালপর 
মা্থ্যলম নসবা সিলত পালরন

COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে, আপনার বিমা ককাম্াবন মানবসক স্াস্থ্য পবরলেিা সহ আপনার বিমা পবেবসর আওতায় 
থাকা ইন-কনটওয়াক্ক  কটবেলহেথ বিবকৎসা কসিাগুলোর জনথ্য আপনার কথলক ককা-কপ (অথিা ককা-ইনস্থ্যলরন্স িা িারেষিক ফী) 
দাবি করলত পারলি না। আপবন যবদ এই পবরলেিাগুলো সশরীলর গ্রহণ কলরন, তলি আপনার কথলক ককা-কপ দাবি করা হলত 
পালর। এই আপৎকােীন বনউ ইয়ক্ক  আইন সম্লক্ক  অনোইলন এখান নথলক আরও কজলন বনন।

COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে, আপবন যবদ ককালনা স্াস্থ্যলসিা কমীমী , ফার্্ক  করস্পন্ার িা অতথ্যািশথ্যক কমীমী  হলয় থালকন, 
তলি আপবন ককালনা ককা-কপ (িা ককা-ইনস্থ্যলরন্স িা িারেষিক বফ) পবরলশাধ না কলরই, সশরীলর িা কটবেলহেথ-এর মাধথ্যলম, 
আপনার বিমার আওতাভ্ক্ত ইন-কনটওয়াক্ক  িবহরিষিভাগ মানবসক স্াস্থ্য পবরলেিা িথ্যিহার করলত পালরন। আপবন যবদ মাি্ক  
7, 2020 তাবরলে িা তার পলর এই অিস্ানগুলোর ককালনা একটিলত কথলক থালকন তলি আপবন তার কযাগথ্য হলিন। এই 
অিস্ানগুলোর সীমা কিশ িড় এিং আপবন অন্তভ্্কক্ত হলত পালরন। কযাগথ্য অিস্ানগুলোর পূণ্ক তাবেকা এিং বনউ ইয়ক্ক -এর 
আপৎকােীন আইন অনোইলন এখালন পাওয়া যায়।

COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে, কফডালরে ও কর্লটর বিবধবিধালন ছাড় কদওয়া হলয়লছ কযন মানবসক স্াস্থ্যলসিা প্রদানকারীগণ 
কফসটাইম, কফসি্ক কমলসঞ্ার, কহায়াটসঅথ্যাপ, উইিথ্যাট িা জম্-এর মলতা সাধারণ বভবডও িথ্যাট অথ্যাপ িথ্যিহার কলর 
করাগীলদরলক কসিা বদলত পারলিন, যার ফলে গ্রাহকরা জনস্ালস্থ্যর এই জরুবর অিস্ায় কযোলনই থাক্ন না ককলনা তালদর 
কসিাদালনর বিেয়টি কসিাদানকারীলদর জনথ্য আরও সহজ হলয়লছ। স্াস্থ্যলসিা প্রদানকারীগণলক HIPAA-অন্িতীমী  সফটওয়থ্যার 
িথ্যিহার করলত হলি না; তলি তারা কফসি্ক োইভ, ইন্সটাগ্রাম োইভ িা টিকটক-এর মলতা সি্কসাধারলণর জনথ্য উন্্ক্ত ককালনা 
সফটওয়থ্যার িথ্যিহার করলত পারলিন না। কফডালরে সরকালরর বিজ্ঞবতিটি অনোইলন এখালন পাওয়া যালি।

পাাচ 
নথলক

https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/03/re62_58_amend_text.pdf
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_10
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html
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আপসন যসি আপনার সপ্রসময়াম পসরলশা্ করলত সমসথ্যায় পলেন তাহলেও আপসন 
জুন 1, 2020 তাসরখ পয্কন্ত আপনার সবমার আওতািুক্ত থাকলত পারলবন।

গুরুতর মানসসক স্াস্থ্য সমসথ্যায় থাকা পসরবালরর সিসথ্যলির নসবার জনথ্য আপসন 
নবতনসহ পাসরবাসরক ছুটির (Paid Family Leave) সুসব্া নপলত পালরন। 

নবানাস: আপসন যসি নমাবাইে সবে পসরলশা্ করলত সমসথ্যায় পলেন তবুও 
আপসন নমাবাইে ন�ান পসরলেবা চােু রাখলত সক্ষম হলত পালরন। 

যবদ বিববিক মহামারীর কারলণ আপবন আরথষিক অসচ্ছেতার বশকার হন, তলি আপনার বপ্রবময়াম পবরলশাধ করার জনথ্য 
আপনার বিমাকারী অিশথ্যই আপনালক জন্ 1, 2020 11:59PM পয্কন্ত সময় কদলি। আপনার বিমাকারী আপনালক িাদ বদলত 
পারলি না এিং এই সমলয় কয ককালনা বিধ দাবির জনথ্য তালদরলক অিশথ্যই অথ্কপ্রদান করলত হলি। আরথষিক অসচ্ছেতার প্রমাণ 
বহলসলি, বিববিক মহামারীর ফলে আরথষিক অস্বিধার িণ্কনা বদলয় আপনার বেবেত বিিৃবতটি আপনার বিমাকারীলক অিশথ্যই 
গ্রহণ করলত হলি। বনউ ইয়ক্ক -এর জরুবর আইনটি অনোইলন এখালন পাওয়া যালি।

COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে, গুরুতর স্াস্থ্য সমসথ্যায় থাকা পবরিালরর ককালনা সদলসথ্যর কসিার জনথ্য বনউ ইয়ক্ক িাসীরা 
কিতনসহ পাবরিাবরক ছ্টি কনওয়া অিথ্যাহত রােলত পালরন। এর মলধথ্য রলয়লছ বসলজালরেবনয়া, িাইলপাোর বডজঅড্ক ার িা 
আঘাত-পরিতীমী  িাপ জবনত অস্স্তার (post-traumatic stress disorder, PTSD) মলতা মানবসক স্াস্থ্য জবনত 
সমসথ্যা। 2020 সালে বনউ ইয়ক্ক িাসীরা 10 সতিাহ পয্কন্ত সলিতন ছ্টি কপলত পালরন এিং এই নীবতটি কিসরকাবর প্রবতষ্ালন 
কাজ করা অবধকাংশ কমীমী  এিং সরকার িা ইউবনয়লনর জনথ্য কাজ করা অবধকাংশ কোলকর জনথ্য প্রলযাজথ্য। বনউ ইয়ক্ক  কর্ট 
কপইড ফথ্যাবমবে বেভ-এর স্বিধাগুলো বকভালি পাওয়া কযলত পালর কস িথ্যাপালর এখান কথলক আরও বিস্াবরত কজলন বনন।  

মূে অঙ্ীকারটি কম মালসর 12 তাবরে পয্কন্ত স্ায়ী, তলি Verizon, T-Mobile/Sprint, ও AT&T সহ বকছ্ ককাম্াবন তা 
জন্ মালসর 30 তাবরে পয্কন্ত সম্প্রসাবরত করলত সম্মত হলয়লছ। এটি িথ্যিহার করার জনথ্য বকছ্ ককাম্াবন আপনালক তালদর 
গ্রাহক সহায়তার সলঙ্ কযাগালযাগ করলত িেলত পালর; জন্ পয্কন্ত সম্প্রসাবরত করলত কম মালসর 13 তাবরলের পর তালদর সালথ 
প্নরায় কযাগালযাগ করার প্রলয়াজন হলত পালর। এই অঙ্ীকার ও অংশগ্রহণকারী ককাম্াবনগুলো সম্লক্ক  এখালন আরও জানলত 
পারলিন।

এই সঙ্কটকালে আপনার বিমা পবরকল্পনাটি আপনালক জরুবর আইলনর চেলে আরও চিবি সুবিধা বিলে পালর। এই জরুবর অিস্াে চকা-চপলমন্ট িা খরে-ভাগাভাবগলে ছাড় 

সম্পলককে  হােনাগাি েথ্য চপলে আপনালক আপনার বিমাকারীর সালথ চ�াগাল�াগ করলে হলি।

COVID-19-এর এই সঙ্কটকালে মানসসক স্াস্থ্য সহায়তা 
পাওয়ার পাাচটি উপায় খুব সহজ এবং আরও সাশ্রয়ী।
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https://www.dfs.ny.gov/system/files/documents/2020/04/re62_a59_text.pdf
https://paidfamilyleave.ny.gov/paid-family-leave-family-care
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected

