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এটি সম্পভকভি আপনো� যো জোনো উতচি:

কহরোনভোইরোস জরুরী সমহয়
Medicaid টেলিহেল্থ
পলরহেবোগুলি
টেলিহেহল্থর জন্য আমোর কোহে
�লে ট�োন বো ইন্োরহনে
পলরহেবো নো ্থোহক েহব কী করো
�োহব?
COVID-19 জরু�ী অেস্ো� সময, অভনক
যমোেোইল যিোন সংস্োগুতল এেং ইন্ো�ভনে
স�ে�োিকো�ী�ো িোভদ� তকে্ পত�ভেেো যযোগ্য
যেোক্োভদ� জন্য তেনো ে্যভয অন্তেভি্ ক্ ক�ভে।
এ� মভ্্য �ভযভে:
•

লরি ওয়োই-�োই/ইন্োরহনে:
•

•

K-12 সি পত�েো�গুতল এেং
কভলজ েোত্র, এেং যোভদ� আয কম
িো�ো তেনোমূভল্য ওযোই-িোই /
ইন্ো�ভনে গ্রিণ ক�ভি পোভ�।
আপতন যযোগ্য তকনো িো যদখভি
আপনো� পত�ভেেো স�ে�োিকো�ীভক
কল করুন।

•

সীমোেীন টেেো এবং টসি ট�োন
লমলনে:
• অভনক যমোেোইল এেং ইন্ো�ভনে
সংস্ো অতিত�ক্ চোজভি েোডোই
সীমোিীন যডেো প্্যোন তদভছে।
• আ�ও িভ্থ্য� জন্য আপনো� পত�ভেেো
স�ে�োিকো�ীভক কল করুন।

•

টস�লিঙ্ক ওয়্যোরহিস:
• গ্রোিক�ো 350 তমতনে এেং 3 GB
যডেো পোভেন
• িোতলকোে্ তক্ এেং পত�কল্পনো
পত�েিভি নগুতল� সিোযিো� জন্য
1-800-SafeLink (723-3546)
এ কল করুন।
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টেলিহেল্থ েি ট�োন বো অনিোইন মোধ্যহম
ট�োগোহ�োগ প্র�ুলতির ব্যবেোর �ো
সরবরোেকোরীহের েূরহবে ্থোকো টরোগীহের
স্োস্্যহসবো প্রেোন করহে টেয়।
Medicaid টেলিহেল্থ পলরহেবোগুলি কভোর কহর?
•

নভেল কভ�োনোেোই�োস (COVID-19) এ� প্রতিতরিযো তিসোভে,
েোই�োসটি� তেস্ো� যিদূ� সম্ভে এডোভি সমস্ Medicaidযযোগ্যিোসম্পন্ন ডোক্ো� এেং পত�ভেেো স�ে�োিকো�ীভদ� যেতলভিল্থ
কেো� ক�ভি Medicaid তি-ি�-সোতেভি স এেং Medicaid পত�চোতলি
যকযো� প্্যোন উেভয� জন্য কেোভ�জ প্রসোত�ি িভযভে।

Medicaid টকোন টেলিহেল্থ পলরহেবো কভোর কহর?
•

Medicaid-কেো� যেতলভিল্থ পত�ভেেোগুতল� মভ্্য যযভকোন Medicaidকেো�ড স্োস্্য েো মোনতসক স্োস্্য পত�ভেেো অন্তেভি্ ক্ �ভযভে যো দূ�
য্থভক স�ে�োি ক�ো যযভি পোভ� এেং এভি যেতলভিোতনক (যিোভন�
মো্্যভম), যেতলভমতডতসন (ইন্ো�ভনে তেততিক অতডও / তেজ্্যযোল এ�
মো্্যম), যেতলভিল্থ স�ঞ্োম ও তডেোইস এেং দূ�েিতী য�োগী�
পযভিভেক্ষণ অন্তেক্
ভি্ ্থোকভি পোভ�।

আলম টকো্থোয় টেলিহেল্থ পলরহেবো টপহে পোলর?
•

COVID-19 জরু�ী অেস্ো� সমভয, স্োস্্য পত�ভেেো স�ে�োভি� সময
আপতন তনউইযকভি যটেভে যয যকোনও জোযগোয অেতস্ি য্থভক
যেতলভিল্থ পত�ভেেোগুতল যপভি পোভ�ন।
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এটি সম্পভকভি আপনো� যো জোনো উতচি:

কহরোনভোইরোস জরুরী সমহয় Medicaid
টেলিহেল্থ পলরহেবোগুলি
টক টেলিহেি্থ পলরহেবো প্রেোন করহে পোহর?
•
•
•

COVID-19 জরু�ী অেস্ো� সমভয, যিক্ষণ পত�ভেেো যেতলভিভল্থ� জন্য উপযক্
্ আভে িিক্ষণ, সমস্ Medicaid স�ে�োিকো�ী যসই
পত�ভেেোগুতল যদওযো� জন্য যেতলভিল্থ ে্যেিো� ক�ভি পোভ�ন যযই পত�ভেেোগুতল িো�ো সো্ো�ণি অতিভস প্রদোন কভ� ্থোভকন।
যেতলভিল্থ স্োস্্যভসেো পত�দরভিনগুতল� জন্য ে্যেিো� ক�ো যযভি পোভ� যো অন্য্থোয যকোনও যমতডভকল অতিস, তলিতনক েো অন্যোন্য
জোযগোগুতলভি (যযমন, স্োস্্যভকন্দ্র, যড যপ্রোগ্রোম) সংঘটিি িভিো।
পত�ভেেোটি� উপ� তনেভি � কভ�, স�ে�োিকো�ী�ো তচতকৎসক, নোসভি অন্রীলনকো�ী, তচতকৎসো সিোযক, ্োত্রী, দন্ততচতকৎসক,
তনেতধিি নোসভিভদ� পোরোপোতর অন্যোন্য অনরীলনকো�ীভদ�
্
(যযমন, মভনোতেজ্োনী, সমোজকমতী, ডোভযটিতরযোন) অন্তেক্
ভি্ ক�ভি
পোভ�ন।

আলম �খন টেলিহেল্থ পলরহেবোগুলি পোই েখন আমোর টগোপনীয়েো কীভোহব সুরলষিে ্থোহক?
•

•

COVID-19 এ� জরু�ী অেস্ো� সমভয, যিসেোইম েো স্োইপ এ� মভিো অনলোইন যপ্রোগ্রোমগুতল ে্যেিো� কভ� আপনোভক আপনো�
যভনে� কভযকটি তদক যমৌতখকেোভে অন্ভমোদন যদওযো� মভিো তকে্ সিোযক পত�েিভন�
ভি
সোভ্থ, আপনো� যগোপনিো এেং
যগোপনীযিো �ক্ষো ক�ভি যিডোভ�ল এেং �োভ্রে� যগোপনীযিো স্�ক্ষোগুতল (যযমন যিল্থ ইন্ভ�ন্
যপোভেতিতলটি
ভি
অ্যোন্ড
্
অ্যোকোউভন্তিতলটি অ্যোক্ট [Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA]) এখনও প্রভযোগ িয।
যেতলভিল্থ পত�ভেেোগুতল আপনো� অন্মতি ে্যিীি য�কডভি ক�ো িভে নো।

আলম কীভোহব টেলিহেল্থ পলরহেবো গ্রেণ করব?
•

আপনো� ডোক্োভ�� অতিস েো স্োস্্যভসেো স�ে�োিকো�ীভক কল করুন। িো�ো য্থোয্থেোভে যেতলভিল্থ পত�ভেেোগুতলভি
অ্যোভসেস ক�ভি আপনোভক সিোযিো ক�ভে।

টেলিহেল্থ পলরহেবো টপহে আমোর লক লবহেে সরঞ্োহমর প্রহয়োজন?
•

সো্ো�ণি, নো। প্রদতি যভনে� ্�ভণ� উপ� তনেভি � কভ� যেতলভিল্থ স�ঞ্োমগুতল পত�েতিভি ি িয এেং এ� মভ্্য অন্তেভি্ ক্ ্থোকভি
পোভ�:
•
•

•

আপনো� স�ে�োিকো�ী� সোভ্থ যকেলমোত্র অতডও-যযোগোভযোভগ� জন্য যেতলভিোন পত�ভেেো এেং একটি যেতলভিোন
জরু�ী।
তেতডও কনিোভ�তন্ং, তচত্র / যডেো স্োনোন্ত� এেং আপনো� স�ে�োিকো�ী� দ্ো�ো ে্যেহৃি ত�ভমোে মতনেত�ং স�ঞ্োভম�
জন্য যকোনও ে্যতক্গি কতম্পউেো�, ে্যোেভলে, স্োেভিভিোন েো অনরূপ
্
অন্যোন্য তডেোইভস� মো্্যভম ইন্ো�ভনে অ্যোভসেস।

আপতন েোতডভি ্থোকোকোলীন আপনো� �ক্চোপ েো অতসেভজভন� স্�গুতল তন�ীক্ষণ ক�ভি প্রয্তক্ এেং অন্যোন্য স�ঞ্োম ে্যেিো�
ক�ভি আপনো� স�ে�োিকো�ী আপনো� সোভ্থ কোজ ক�ভি পোভ�ন।
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