
633 Third Ave.
New York, NY 10017
(212) 254-8900
cssny.org

ICAN হল একটি কমিউমিটি সেবা েংস্া এবং মিউ ইয়ক্ক  
রাজ্য েরকাররর আম ্্কক-োহায্যপ্াপ্ত।
Imaginary Office-কর্্ক ক মিমি্কর। জািয়ুামর, 2017-এ 
হালিাগাদক্র।

• আিরা Medicaid, Medicare, দীর্করিয়াদী 
পমরচয্কা, আচরণগর স্াস্্য এবং মিয়ম্রির 
পমরচয্কা েংক্ান্ত প্রনের উত্তর মদই।

• আপিার জি্য সকাি স্াস্্য পমরকল্পিাটি 
েঠিক সে ব্যাপারর মেদ্ান্ত মিরর আপিারক 
োহায্য করর ্ামক।

• আপিার মিয়ম্রির পমরচয্কা পমরল্পিা 
অিযুায়ী েিে্যার েিাধাি করর ্ামক।

আমরা কিভাবে  
সাহায্য িরবে পাকর?

আমরা কেনামবূ্্য পকরবেোগুক্ 
প্রদান িকর।
ি্ িরুন: (844) 614-8800
আিারদর েহায়রা লাইি প্মর সোিবার 
স্রক শুক্বার েকাল ৮টা স্রক মবকাল 
৬টা পয্কন্ত। 

আপিার যমদ শ্রবণ বা বাকশমতি-জমির 
েিে্যা ্ারক, রাহরল আপমি 711 ডায়াল 
করর NY পুিঃপ্চার োম ্্ক ে ব্যবহার 
কররর পাররি।

আিরা সপেিীে, রুশ এবং িান্ামরি 
্াষায় ক্া বরল ্ামক। আিারদর অি্য 
েব ্াষার সদা্াষী আরে।

ইবম্: ican@cssny.org
ওবেেসাইট: icannys.org

আজই সহােো কনন।

ICAN-কি কজজ্াসা িরুন। 
আিরা একটি স্াধীি, সগাপিীয় 
েংস্াি যারা আপিারক মবিািরূল্য 
উপযুতি স্াস্্যমবিা সিওয়ার মেদ্ান্ত 
মিরর োহায্য করর ্ামক।

কনেক্রিে 
পকরচয্ার 
সহােো কনন।

শুল্ক-মকু্ত সহােো ্াইন
 েরােমর, একজি দক্ষ স্াস্্য পরািশ্কদারার 
েরগে ক্া বলার জি্য আিারদর শুল্ক-
িতুি সটমলর�াি িম্বরর কল করুি আপিার 
প্্ি করলই আপমি মবস্ামরর ও েঠিক 
মদকমিরদ্কশিা পারবি।

আপকন এিান্ত সহােো পাবেন
আিারদর েহায়রা লাইি ও সিটওয়াক্ক  
েংস্াগুমলর িাধ্যরি আিরা প্মর িারে 
শরামধক িািষুরক োহায্য করর ্ামক। 
আিরা োধারণ প্নেগুমলর উত্তর মদরয় 
্ামক, েঠিক্ারব শুিরর োহায্য কমর 
এবং এর িরধ্য আর যা-যা আরে সেেব 
মবষরয় োহায্য করর ্ামক।

িকমউকনটি উপস্াপনাসমহূ
আিরা সলারকরদর মিয়ম্রির দীর্করিয়াদী 
পমরচয্কা, FIDA এবং HARP েম্বরধে সশখাই।

আমরা িী িকর?

Bengali



ICAN হল Medicaid-্ূতি সযেব ব্যমতির 
দীর্করিয়াদী পমরচয্কা বা আচরণগর স্াস্্য 
পমররষবার প্রয়াজি আরে রারদর জি্য 
New York (মিউ ইয়ক্ক ) রারজ্যর 
সগাপিীয়, মিররপক্ষ, স্াধীি এবং প্মরররাধ 
ও প্মররক্ষা-কি্কেূমচ।

ICAN িী?

• মিয়ম্রির দীর্করিয়াদী পমরচয্কা বা ি্যারিজড 
লং টাি্ক সকয়ার (MLTC), েমূ্ণ্ক েংহর 
দ্বৈর েুমবধােিহূ বা �ুলমল ইরটেররেরটড 
ডুয়াল অ্যাড্ারটেজ (FIDA অ্বা 
FIDA-IDD), এবং স্াস্্য ও আররাগ্য 
প্কল্প বা সহল্ অ্যান্ড মরক্ামর প্্যািে 
(HARP) অ্বা একটি Medicaid 
বৈারা মিয়ম্রির পমরচয্কা পমরকল্পিা বা 
সিমডরকইড ি্যারিজড সকয়ার প্্যাি 
(MMC)-এর িাধ্যরি প্াপ্য দীর্করিয়াদী 
পমরচয্কা পমররষবাগুমলরর মিবধেী্ুতি বা 
রার জি্য সযাগ্য সয সকাি ব্যমতি।

• আিরা আপিার েরগে, আপিার পমরবাররর 
সলারকরদর েরগে বা আপিারক আপিার 
স্াস্্যপমরচয্কা েংক্ান্ত ব্যাপারর মেদ্ান্ত মিরর 
োহায্য কররেি এিি সয সকাি সলারকর 
েরগে ক্া বলরর পামর।

আমরা িাবদর  
সাহায্য িকর?

ICAN কনটওোি্ ক�াটা রাবজ্য স্াস্্য পকরবেো প্রদান িবর থাবি।
আপমি যখি ICAN-এ কল কররবি, আপিারক মিকটবরতী সকাি েংগঠরির পক্ষ স্রক োহায্য  
প্দাি করা হরব। 
(844) 614-8800-এ ি্ িরুন আপিার স্ািীয় ICAN িম্বররর েরগে সযাগারযাগ করার জি্য।

দীর্বমোদী পকরচয্া িারি হল আপিার 
দ্দিমন্ি কারজকরি্ক অি্য ব্যমতির োহায্য 
সিওয়া (সযিি বাম়ির স্াস্্যকিতী বা িামে্কং 
সহারির)। Medicaid দীর্করিয়াদী পমরচয্কার 
জি্য অ ্্ক প্দাি করর ্ারক।

আচরণ�ে স্াস্্য িারি হল িািমেক 
অেুস্রাগুমলর বা িাদক জারীয় পদা ্্ক 
সেবিজমির অেুস্রাজমির েিে্যা স্রক িমুতি 
সপরর োহায্য করা।

* HARP এবং আচরণগর স্াস্্য মবরশষজ্ঞগণ

** FIDA-IDD মবরশষজ্ঞগণ

Medicare Rights Center

BronxWorks

Community Service Society

Center for Independence 
of the Disabled, NY**

Korean Community Services

Legal Aid Society of 
Northeastern NY

Action for Older Persons

Western NY 
Independent 
Living*

Legal Assistance of 
Western NY

ACR Health

Southern Adirondack 
Independent Living Center

Legal Services of the  
Hudson Valley

Westchester Disabled  
On the Move

Nassau/Suffolk  
Law Services Committee

Neighborhood 
Legal Services 

South Asian Council for 
Social Services

NY Legal Assistance Group

Urban Justice Center*


