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রি�উ ইয়কতি  রটেদে� আইি ও িীর্গুরি রটেে সোইরকয়োররিক 
রসন্োদ� ভর ত্ি  র�োগীদে� অরিকো� �ক্ো কদ�৷

রসইসব অরিকো� এবং আপরি যরে রবশ্োস কদ�ি রয 
আপিো� - বো আপিো� পর�রি্ কোদ�ো� - অরিকো�  
িঙ্ঘি ক�ো হদছে, ্োহদি আপরি রয উপোদয় এরগদয়  
রযদ্ পোদ�ি, রসগুরি সম্পদকতি  এই বকুদিেটিদ্  
আদিোিিো অন্তভুতি ক্ত ক�ো আদে।

আমোদে� রযদকোদিো হোসপো্োদি ভর ত্ি  হওয়ো প্রদ্যেক বযেরক্ত 
্ো� প্রদয়োজদি� জিযে উপযুক্ত যত্ন ও রিরকৎসো পোওয়ো� 
অরিকো�ী। র�োগী� মযতিোেো ও বযেরক্তগ্ স্্ো� প্রর্  
পূরতি সম্োিসহ কমমী�ো েক্্ো� সোদে, রি�োপদে ও 
মোিরবকভোদব এই ি�দি� রিরকৎসো পর�িোিিো  
ক�দবি বদি আশো ক�ো হয়।
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অনিরার ও আইি

মোিরসক স্োস্যেরবরি আইদি� অিীদি রিউ ইয়কতি  রটেদে� সোইরকয়োররিক রসন্োদ� 
রবরশ�ভোগ র�োগীদক ভর ত্ি  ক�ো হয়। আপরি যরে ্োদে� একজি হি, ্োহদি 
আপরি যোব্ীয় রমৌরিক অরিকো� পোওয়ো� অরিকো�ী। এ� মদিযে রকেু অরিকো� 
অরবি্ীয়, �দি এগুরিদক সীমোবদ্ধ ক�ো যোয় িো। অিযেগুরি রিরকৎসো� কো�দর 
আইি বিো�ো সীমোবদ্ধ হদ্ পোদ�। আপরি যরে র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইি বো 
সংদশোিি আইদি� অিীদি ভর ত্ি  হদয় েোদকি, ্দব আপিো� অরিকোদ�� জিযে 
রবরভন্ন মোিেণ্ড প্রদযোজযে হদ্ পোদ�।

যরে আপিো� অরিকো� রিরকৎসোগ্ কো�দর সীরম্ ক�ো হয়, ্োহদি রভরতিগুরি 
আপিোদক অবশযেই বযেোখযেো ক�দ্ হদব এবং আপিো� র�কদ ত্ি  রিরখ্ভোদব উদলেখ 
ক�ো েোকদ্ হদব। এই সীমোবদ্ধ্ো ক্ক্র অরদি কোযতিক� েোকদব ্োও উদলেখ 
ক�দ্ হদব।

আপরি আপিো� অরিকোদ�� রযদকোদিো সীমোবদ্ধ্ো� জিযে আদবেি ক�দ্ পোদ�ি। 
আপরি প্রেদম আপিো� হোসপো্োদি� র্দ�ক্টদ�� কোদে আদবেি জোিোদ্ পোদ�ি। 
রমন্োি হোইরজি রিগযেোি সোরভতি স (Mental Hygiene Legal Service - MHLS), আপিো� 
হোসপো্োদি� রবো ত্ি  অ� রভরজে� ও রিউ ইয়কতি  রটেদে� জোরটেস রসন্ো� �� েযে 
রপ্রোদেকশি অ� রপপি উইে রপেশোি রি্স ( Justice Center for the Protection of People 
with Special Needs) রেদকও সোহোযযে পোওয়ো যোয়। প্রর্টি� রেরিদ�োি িম্ব� আপিো� 
সোইদকয়োররিক রসন্োদ�� "ভর ত্ি  েোকো র�োগীদে� অরিকো�" িোদম� রপোটেোদ� রপদয় 
যোওয়ো উরি্। কমমী�োও আপিোদক রসই িম্ব�গুরি রপদ্ সোহোযযে ক�দ্ পোদ�ি এবং 
্দেযে� অিযেোিযে উতস এই বকুদিদে� রশদষ ্োরিকোভুক্ত ক�ো হদয়দে।

মািনির স্াস্থ্যনিনি আইটির অিীটি ভন ্্ক

ভর ত্ি  হওয়ো� সময় আপরি একটি রিোটিশ পোদবি, যোদ্ আপিো� ভর ত্ি � টেযেোেোস 
সম্পদকতি  বিো েোদক ও মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবো রেদক সহোয়্ো পোওয়ো� 
রক্দরে আপিো� অরিকো� সম্পদকতি  ্েযে উপরস্্ েোদক।

মোিরসক স্োস্যেরবরি আইদি� অিীদি যখি কোউদক রিউ ইয়দকতি � সোইরকয়োররিক 
ভর ত্ি  ক�ো হয়, ্খি রসই ভর ত্ি  র্িটি সোিো�র ররেরর� মদিযে রযদকোদিো একটিদ্ 
পদড়: অিোিষু্োরিকভোদব, রস্ছেোয় বো অরিছেোয়। 

অিািষু্ানিরভাটি ভন ্্ক  ঘদে, যখি রকউ রিরকৎসো� অিদু�োি কদ�ি এবং 
আিষু্োরিক বো রিরখ্ আদবেি েোড়োই ভর ত্ি  হি। আপরি যরে এই টেযেোেোদস� অিীদি 
ভর ত্ি  হি, ্দব আপরি রয রকোদিো সময় িোইদি েোড়ো রপদ্ পোদ�ি।

স্স্চ্ায় ভন ্্ক  ঘদে, যখি 16 বো ্ো� রবরশ বয়সী রকউ ভর ত্ি � জিযে রিরখ্ভোদব 
আদবেি কদ�ি। যরে বযেরক্ত� বয়স 18 বেদ�� কম হয়, ্োহদি রপ্ো-মো্ো, আইরি 
অরভভোবক, ্ত্তোবিোয়ক বো রিকেোত্ীদয়� কোদে বযেরক্তটি� হদয় আদবেি ক�ো� 
ক্ম্ো েোকদ্ পোদ�৷
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রস্ছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো র�োগী রহসোদব, আপরি রয রকোদিো সময় েোড়ো পোওয়ো� জিযে 
একটি রিরখ্ অিদু�োি জোিোদ্ পোদ�ি। যরে আপিো� বয়স 18 বেদ�� কম হয়, 
্োহদি আপিো� ভর ত্ি � জিযে আদবেি ক�ো বযেরক্ত, অিরুূপ বো ঘরিষ্ সম্পদকতি � 
অিযে রকোদিো বযেরক্ত বো মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবো� মোিযেদমও েোড়ো 
পোওয়ো� অিদু�োি ক�ো হদ্ পোদ�।

একজি রস্ছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো র�োগী, রযরি হোসপো্োি রেদড় যোওয়ো� জিযে রিরখ্ 
অিদু�োি জমো রেি, ্োদক অবশযেই মরুক্ত রেদ্ হদব, যরে িো সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� 
র্দ�ক্ট� রবশ্োস কদ�ি রয, র্রি (পুং/স্তী) অরিছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো� প্রদয়োজিীয়্ো 
পূ�র কদ�ি এবং ্োই ্োদক েোকদ্ হদব। এই রক্দরে, র�োগীদক �োখো� অিদুমোেদি� 
জিযে 72 ঘন্ো� মদিযে র্দ�ক্ট�দক একজি রবিো�দক� কোদে আদবেি ক�দ্ হদব।

আপরি যরে রস্ছেোয় বো অিোিষু্োরিকভোদব ভর ত্ি  হওয়ো র�োগী রহসোদব হোসপো্োদি 
ভর ত্ি  হি, ্দব আপিোদক অবশযেই আপিো� টেযেোেোস ও অরিকো� সম্পদকতি  
অবরহ্ ক�দ্ হদব, যো� মদিযে আপিো� মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবো 
রেদক সহোয়্ো পোওয়ো� অরিকো� অন্তভুতি ক্ত �দয়দে। এেোড়োও, বেদ� একবো� 
সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� র্দ�ক্ট� এবং মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবোদক 
অবশযেই রস্ছেোয় বো অিোিষু্োরিকভোদব ভর ত্ি  হওয়ো র�োগী� উপযুক্ত্ো এবং এই 
ি�দি� অবস্োয় েোকো� ইছেো� পযতিোদিোিিো ক�দ্ হদব।

অনিচ্ায় ভন ্্ক  হওয়া ন্িটি উপাটয়র এরটিট্ হট্ পাটর:

1.  রমর্দকি সোটিতি র�দকশি, যো� জিযে প্রদয়োজি, েজুি রিরকৎসক রযি একজি 
বযেরক্তদক প�ীক্ো কদ�ি এবং প্র্যেরয়্ কদ�ি রয, ্ো� (পুং/স্তী) রকোদিো 
সোইরকয়োররিক র�রসরিটিদ্ অরিছেোয় ভর ত্ি  হদয় যত্ন ও রিরকৎসো পোওয়ো 
প্রদয়োজি। এটি মোদেমদিযে অিোিষু্োরিকভোদব "েইুজি p.c." রহসোদব রবদবরি্ হয় 
- "েইুজি রিরকৎসক প্র্যেরয়্ কদ�ি"-এ� সংরক্প্ত রূপ। এই সোটিতি র�দকশিটি 
অবশযেই ভর ত্ি � জিযে একটি আদবেদি� সোদে েোকদ্ হদব, রযটি বযেরক্তটি� সোদে 
পর�রি্ কোদ�ো� বিো�ো (রযমি, আইরি অরভভোবক, ্ত্তোবিোয়ক, উতি�োরিকো�ী, 
রিরকৎসোকো�ী মদিোদ�োগ রবদশষজ্ঞ বো বযেরক্তটি� সোদে বসবোসকো�ী রকউ) বো 
স�কোর� কমতিক ত্ি োদে� মদিযে রকোদিো একজদি� বিো�ো প্রস্তু্ ক�দ্ হদব।

আপরি যরে রমর্দকি সোটিতি র�দকদে� রভরতিদ্ অরিছেোয় ভর ত্ি  হি বো রসই টেযেোেোদস 
রূপোন্তর�্ হি, ্োহদি আপিোদক 60 রেি পযতিন্ত একটি সোইরকয়োররিক রসন্োদ� �োখো 
হদ্ পোদ�। যরে আপরি - অেবো রকোদিো আত্ীয়, বনু্ বো মোিরসক স্োস্যেরবরি 
আইরি পর�দষবো - রবশ্োস কদ�ি রয, আপিোদক আপিো� অরিছেোয় হোসপো্োদি 
ভর ত্ি  ক�ো� প্রদয়োজি রিই, ্োহদি আপরি বো অিযে রকউ এই রবষদয় আেোিদ্ 
শুিোরি� জিযে আদবেি ক�দ্ পোদ�ি।

60 রেদি� রশদষ এবং পযতিোয়ক্রদম ্ো� পদ�, আপিোদক একজি অরিছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো 
র�োগী রহসোদব িদ� �োখো� অিদুমোেদি� জিযে সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� র্দ�ক্ট�দক 
অবশযেই রবিো�দক� কোদে আদবেি ক�দ্ হদব। যখি এই ি�দি� রকোদিো আদবেি 
ক�ো হয়, ্খি আপিোদক অবশযেই অবরহ্ ক�ো হদব এবং আপিো� কোদে আপরতি 
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জোিোদিো� ও শুিোরিদ্ মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবো বো আপিো� রিদজ� 
অযেোেরিতি বিো�ো প্রর্রিরিত্ব ক�ো� অরিকো� �দয়দে।

2.  করমউরিটি সোরভতি দস� একজি র্দ�ক্ট� বিো�ো অেবো করমউরিটি সোরভতি দস� 
র্দ�ক্টদ�� মোিযেদম মদিোিী্ একজি প�ীক্ক রিরকৎসদক� বিো�ো 
সোটিতি র�দকশি।

  এই সোটিতি র�দকশিটি রেদক জোিো যোয় রয, বযেরক্তটি� একটি মোিরসক  
অসুস্্ো �দয়দে, যো� �দি রিদজ� বো অিযেদে� গুরু্� ক্র্ হদ্  
পোদ� এবং যো� জিযে হোসপো্োদি ্োৎক্ররকভোদব ভর ত্ি  হদয় যত্ন এবং 
রিরকৎসো িোভ ক�ো উপযুক্ত।

  আপরি যরে এইভোদব ভর ত্ি  হি, ্োহদি আপিোদক অবশযেই একজি কমমী 
সোইরকয়োররিটে বিো�ো 72 ঘণ্ো� মদিযে প�ীক্ো ক�োদ্ হদব। যরে মদিোদ�োগ 
রবদশষজ্ঞ রিরচি্ কদ�ি রয, আপরি রমর্দকি সোটিতি র�দকশদি� উপ� রভরতি 
কদ� অরিছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো� প্রদয়োজিীয়্োগুরি পূ�র কদ�দেি, ্োহদি 
আপিোদক 60 রেি পযতিন্ত সোইরকয়োররিক রসন্োদ� �োখো হদ্ পোদ�। 60 রেদি� 
রবরশ অছেোকৃ্ভোদব িদ� �োখো� পদ্ধর্ এবং র�োগী� শুিোরি� অরিকো�, 
উপদ�� রবভোগ 1-এ বররত্ি  রহসোদব একই।

3.  জরু�ী রভরতিদ্ ভর ত্ি  এই েোরব� উপ� রভরতি কদ� রয, বযেরক্ত� একটি 
মোিরসক অসুস্্ো �দয়দে, যো� �দি ্ো� রিদজ� বো অিযেদে� গুরু্�  
ক্র্ হদ্ পোদ� এবং যো� জিযে একটি সোইরকয়োররিক রসন্োদ� অরবিদম্ব 
পযতিদবক্র, যত্ন এবং রিরকৎসো রেওয়ো উপযুক্ত হদব।

  আপরি যরে এইভোদব ভর ত্ি  হি, ্দব আপিোদক অবশযেই 48 ঘন্ো� মদিযে 
একজি টেো� সোইরকয়োররিটে বিো�ো প�ীক্ো ক�োদ্ হদব। যরে র্রি রিরচি্ 
কদ�ি রয, আপরি জরু�ী রভরতিদ্ ভর ত্ি � জিযে প্রদয়োজিীয়্োগুরি পূ�র 
কদ�দেি, ্োহদি আপিোদক 15 রেি পযতিন্ত সোইরকয়োররিক রসন্োদ� �োখো হদ্ 
পোদ�। আপিোদক অনিরছেকভোদব 15 রেদি� রবরশ �োখো� জিযে, আপিোদক 
অবশযেই রমর্দকি সোটিতি র�দকশদি� উপ� রভরতি কদ� অরিছেোয় ভর ত্ি  
হওয়ো� প্রদয়োজিীয়্ো পূ�র ক�দ্ হদব এবং এদ্ রূপোন্তর�্ হদ্ হদব। 
(আপিো� শুিোরি� অরিকোদ�� বরতিিো� জিযে উপদ� রেওয়ো রবভোগ 1 
রেখুি।)

স্�ৌজদানর পদ্ধন্ আইি ও িংট�ািি আইটির অিীটি ভন ্্ক

র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইি (CPL) বো সংদশোিি আইদি� রিদ্োক্ত রবিোদি�  
অিীদি সোইরকয়োররিক রসন্োদ� র�োগীদে� ভর ত্ি  ক�ো ও �োখো রযদ্ পোদ�।

•  রবিো� বো শোরস্ত� অদপক্োয় কো�োগোদ� বন্ী রকোদিো বযেরক্ত সংদশোিি আইদি� 
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িো�ো 508-এ� অিীদি সোইরকয়োররিক রসন্োদ� ভর ত্ি  হদ্ পোদ�ি। এই ভর ত্ি  
মোিরসক স্োস্যেরবরি আইদি� অিীদি অরিছেোয় ভর ত্ি  হওয়ো� সম্ুিযে,  
এদক্দরে বযের্ক্রম হি এই রয, র�োগী প্রহ�োয় এবং কো�ো কমতিক ত্ি োদে� 
রহ�োজদ্ েোদক।

•  একজি বযেরক্ত রযরি র�ৌজেোর� কোযতিিো�োয় একজি রববোেী, রযরি  
কোযতিিো�ো বেুদ্ বো রিদজ� প্রর্�ক্োয় সহোয়্ো ক�দ্ অক্ম হি  
বো হদ্ পোদ�ি, ্োহদি র্রি র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইদি� িো�ো  
730-এ� অিীদি একোরিক আেোিদ্� আদেদশ� মদিযে একটি� অিীদি 
প্রর্শ্রুর্বদ্ধ হদ্ পোদ�ি। প�ীক্ো� একটি আদেদশ� রক্দরে প্রদয়োজি  
হয় রয, মোিরসক প�ীক্ো ক�ো� সময় বযেরক্তদক 30 রেি পযতিন্ত হোসপো্োদি  
ভর ত্ি  �োখো হয়। প�ীক্ো রশষ ক�ো� জিযে প্রদয়োজি হদি, রবিো�ক  
30 রেি পযতিন্ত অর্র�ক্ত সমদয়� জিযে ভর ত্ি  েোকো� অিদুমোেি রেদ্  
পোদ�ি। 

রসই আসোমী� রক্দরে এক বো েইু বেদ�� জিযে প্রর্শ্রুর্ বো ভর ত্ি  �োখো�  
আদেশ রেওয়ো হয়, রযরি আইি্ অক্ম এবং অপ�োদি� কো�দর অরভযুক্ত।  
এই আেোিদ্� আদেশগুরি� মদিযে একটিদ্ অপ�োিমিূক অরভদযোদগ রেোষী 
সোবযেস্ত হওয়ো� পদ� একজি আসোমীদক সদবতিোচ্চ শোরস্ত� েইু-্ৃ্ীয়োংদশ� রবরশ  
বহোি �োখো রযদ্ পোদ�। এই আদেশগুরি� মদিযে রযদকোদিো একটি� রময়োে রশষ 
হওয়ো� সমদয়, বযেরক্তদক অবশযেই মোিরসক স্োস্যেরবরি আইদি ভর ত্ি � এইসমস্ত 
রস্র্দ্ রূপোন্তর�্ ক�দ্ হদব - অিোিষু্োরিক, রস্ছেোয় বো অরিছেোয় ভর ত্ি   
হদয়দে - বো রেদড় রেওয়ো হদয়দে।

•  আইি যোদক মোিরসক "র�োগ বো ত্রুটি" বদি রকোদিো অপ�োদি� জিযে  
েোয়ী িি এমি একজি বযেরক্তদক র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইদি� িো�ো  
330.20 এ� অিীদি আেোিদ্� আদেদশ হোসপো্োদি ভর ত্ি  ক�ো হদ্ পোদ�। 
এগুরি হি: প�ীক্ো� আদেশ, রয রক্দরে মোিরসক মিূযেোয়দি� জিযে 30 রেদি� 
সমদয়� জিযে বযেরক্তদক ভর ত্ি  ক�ো হয়; রবিো�ক ক্ৃতি ক আদ�োরপ্ শ ত্ি োবিী� 
আদেশ সহ রেওয়োিী প্রর্শ্রুর্� আদেশ যো একজি বযেরক্তদক মোিরসকভোদব 
অসুস্ বদি প্রমোরর্ কদ� এবং প্রর্শ্রুর্ আদেশ রযখোদি একজি বযেরক্ত� 
একটি রবপজ্জিক মোিরসক বযেোরি �দয়দে এবং সু�রক্্ র�রসরিটিদ্  
�োখো প্রদয়োজি।

•  কো�োগোদ� সোজো রভোগ ক�ো একজি বযেরক্ত সংদশোিি আইদি� িো�ো  
402 এ� অিীদি একটি রি�োপে হোসপো্োদি ভর ত্ি  হদ্ পোদ�ি।  
জরু�ী অবস্ো বযে্ী্, অরগ্ম আেোিদ্� অিদুমোেি রিদ্ হদব।  
র�োগী, বো ্ো� পদক্ কোজ ক�ো রকউ শুিোরি� েোরব জোিোদ্ পোদ�ি।  
রকোদিো বযেরক্তদক জরুর� রভরতিদ্ ভর ত্ি  ক�ো হদি, পদ� আেোিদ্�  
অিদুমোেি রিদ্ হদব।



 নিউ ইয়র্ক  স্টেটের সাইনরয়ানরির স্সন্াটর ভন ্্ক  স্রাগীটের অনিরার6

িাগনরর অনিরার

আপরি রয রকোদিো সোইরকয়োররিক রসন্োদ� আদেি, ্ো আপিোদক আপিো�  
িোগর�ক অরিকো� রেদক বরচি্ ক�ো� কো�র রহসোদব বযেবহো� ক�ো যোদব  
িো। আইিটি রবদশষভোদব প্রেোি কদ� রয, আপরি রিবতিোিদি রিবন্ি  
ক�ো� এবং রভোে রেওয়ো� অরিকো�, রসরভি সোরভতি স � ্যোর্কং এবং  
রিদয়োদগ� অরিকো� ও িোইদসন্স, পো�রমে, রবদশষোরিকো� বো আইি বিো�ো  
প্রেতি অিযেোিযে সুরবিো পোওয়ো, হো�োদিো বো বরচি্ হওয়ো� সোদে সম্পরকতি ্ 
অরিকো�গুরি বজোয় র�দখদেি।

এেোড়োও আপিো� কমমী বো অিযেোিযে বোরসন্োদে� বিো�ো অপবযেবহো� এবং েবুতিযেবহো�  
রেদক সু�রক্  ্হওয়ো� অরিকো� �দয়দে। আপরি যরে রবশ্োস কদ�ি রয আপরি  
মোিরসক, রমৌরখক, রযৌি বো শো�ীর�ক রিযতিো্দি� রশকো� হদয়দেি, অেবো আপরি  
যরে এটি অিযে কোদ�ো সোদে ঘেদ  ্রেদখি, ্ োহদি অিগু্হ কদ� য  ্্ োড়ো্োরড়  
সম্ভব র�দপোেতি  করুি।

িথ্যনতিগ্ অনিরার

রিউ ইয়কতি  রটেদে� সোইরকয়োররিক রসন্োদ� ভর ত্ি  সমস্ত বযেরক্ত� এই রবভোদগ 
্োরিকোভুক্ত অরিকো�গুরি �দয়দে, যরে িো অিযে আইদি� একটি রিরেতিষ্ট  
রবিোি েোদক - রযমি র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইি বো এই আইদি� অিীদি  
ভর ত্ি  হওয়ো বযেরক্তদে� জিযে সংদশোিি আইি - যো অিযেেোয় প্রেোি কদ�।

আপিার এই িি নিষটয় অনিরার আটে:

•  উপযুক্ত বযেরক্তগ্ রপোশোক।

•  রি�োপে ও স্োস্যেপ্রে পর�দবশ।

•  সুষম ও পুরষ্টক� আহো�।

•  আপিো� পেদন্� িমতি পোিি অেবো রকোিও িমতি পোিি িয়।

•  কমমী ও অিযেোিযে আবোরসকদে� বিো�ো রিযতিো্ি ও েবুতিযেবহো�।

•  পযতিোপ্ত সোজসজ্জো ও বযেরক্তগ্ স্োস্যেরবরি� রজরিসপদরে� স�ব�োহ।

•  রপোশোকআশোক ও অিযেোিযে বযেরক্তগ্ সম্পরতি �োখো� যুরক্তসঙ্গ্ পর�মোর 
রি�োপে সচিয়স্োি।

•  ঘুদমোদিো�, স্োদি� ও েয়দিদে� এিোকোয় যুরক্তসঙ্গ্ মোরেো� রগোপিীয়্ো।

•  যুরক্তসঙ্গ্ সমদয় েশতিকদে� সোক্ো্ পোওয়ো, পর�েশতিি ক�ো� সময় 
রগোপিীয়্ো পোওয়ো এবং সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� রভ্দ� বো বোইদ�� 
রিোদকদে� সোদে অবোদি রযোগোদযোগ ক�দ্ পো�ো।

•  যেোযে রিরকৎসো ও েন্ত-রিরকৎসো পর�িযতিো।

•  রিরকৎসো� একটি বযেরক্তগ্কৃ্ পর�কল্পিো এবং রসই পর�কল্পিো ত্র�দ্ 
সরক্রয় অংশগ্হর।
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•  রযদকোি প্রশ্ন বো অরভদযোদগ� জিযে র�রসরিটি র্দ�ক্ট�, রমন্োি হোইরজি 

রিগযেোি সোরভতি স, হোসপো্োদি� রবো ত্ি  অ� রভরজে� বো রিউ ইয়কতি   
রটেে জোরটেস রসন্োদ�� সোদে রযোগোদযোগ করুি। (ঠিকোিো ও রেরিদ�োি 

িম্ব� হোসপো্োদি রপোটে ক�ো হয় এবং কদয়কটি এই প্রকোশিো� রপেদি 

প্রেরশতি্ হয়।)

উপদ� উরলেরখ্ অরিকো�গুরি শোরস্ত রহসোদব বো কমমীদে� সুরবিো� জিযে  
সীমোবদ্ধ েোকদব িো। এই অরিকো�গুরি শুিুমোরে একজি রিরকতসদক�  

রিরখ্ আদেদশ� রক্দরে সীমোবদ্ধ হদ্ পোদ�। এই অ ত্ি ো�টি আপিো�  

রলিরিকোি র�কদ ত্ি  �োখদ্ হদব এবং সীমোবদ্ধ্ো� জিযে সময়কোি  

ও রলিরিকোি িযেোযযে্ো উদলেখ ক�দ্ হদব।

স্গাপিীয়্া ও নিশ্বস্ত্া
যো�ো আপিোদক প�ীক্ো কদ�ি বো রিরকৎসো কদ�ি, ্োদে� সোদে কেো বিো� সময় 

এবং আপিো� রলিরিকোি র�ক ত্ি  ও আপিো� সম্পদকতি  অিযেোিযে ্দেযে� রগোপিীয়্ো� 

জিযে আইি আপিোদক রগোপিীয়্ো ও রবশ্স্ত্ো� অরিকো� রেয়।

মোিরসক স্োদস্যে� অর�স আপিোদক রগোপিীয়্ো অিশুীিদি� একটি পৃেক রবজ্ঞরপ্ত 

প্রেোি ক�দব, যো আপরি জোিদ্ পো�দবি রয, আম�ো কীভোদব আপিো� রগোপিীয় 

মোিরসক স্োস্যে রিরকৎসো� ্েযে বযেবহো� কর� এবং প্রকোশ কর�। এটি রেদক 

এেোড়োও জোিদ্ পো�দবি রয, আপিো� মোিরসক স্োস্যে রিরকৎসো� ্দেযে� রবষদয় 

আপিো� অরিকো� কী এবং আম�ো কীভোদব আপিো� রিরকৎসো� র�ক ত্ি  বযেবহো� 

কদ�রে বো রশয়ো� কদ�রে রস সম্পদকতি  আপিো� রকোদিো প্রশ্ন বো অরভদযোগ েোকদি 

আপরি কো� সোদে রযোগোদযোগ ক�দ্ পোদ�ি।

সোিো�র্, আপরি বো আপিো� আইরি প্রর্রিরি রিরখ্ অিমুর্ িো রেদি আপিো� 

সম্পদকতি  রকোদিো ্েযে রেওয়ো যোদব িো। ্দব, সীরম্ পর�রস্র্দ্ আইিটি রিরেতিষ্ট 

বযেরক্ত বো সংস্ো� কোদে র�ক ত্ি  বো ্েযে প্রকোদশ� অিমুর্ রেয় বো িোইদ্ পোদ�। 

উেোহ�রস্রূপ, স�কোর� সংস্ো এবং রবমো রকোম্পোরিগুরি প্রেতি পর�দষবো� জিযে 
অেতিপ্রেোি ক�ো� রক্দরে প্রদয়োজিীয় ্েযে রপদ্ পোদ�। রবরশ�ভোগ রক্দরে একটি 

র্সদলিোজো� আপিো� র�কদ ত্ি  রিোে ক�ো হদব এবং আপরি অিদু�োদি� রভরতিদ্ 

এটি সম্পদকতি  জোিদ্ অরিকো�ী।

সোইরকয়োররিক রসন্োদ� আপিো� একটি েরব ্ুিদ্ িোইদ্ পোদ�, যো� মোিযেদম 

আপিোদক একটি �দেো আইদ্রন্র�দকশি কো ত্ি  ইসুযে ক�ো রযদ্ পোদ�। 

�দেোগ্োদ�� উদদেশযে ও বযেবহো� সম্পদকতি  আপিো� অবরহ্ হওয়ো� অরিকো�  

�দয়দে এবং আপিো� রয রকোদিো আপরতি রবদবিিো ক�ো হদব।
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র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইি বো সংদশোিি আইদি� অিীদি ভর ত্ি  হওয়ো বযেরক্তদে� 

আইি প্রদয়োদগ� উদদেদশযে �োইদি �দেোগ্ো� েোকো প্রদয়োজি হদ্ পোদ�।

রম্ক ও ন�ক্া

সক্ম েোকোকোিীি বযেরক্তগ্ সম্পরতি ও েোকো� জোয়গো �ক্রোদবক্র বযে্ী্, 
আপিোদক রকোদিো কোজ ক�দ্ হদব িো।

্দব, কোজদক পুিরুদ্ধোদ�� অিযে্ম প্রিোি রভরতি রহসোদব রবদবিিো ক�ো হয়, ্োই 
রটেে অর�স অ� রমন্োি রহিে সুরবিোগুরি রটেে ও র�্োদ�ি রেম আইি রমদি 
কোজ বো কমতি প্ররশক্দর� সুদযোগ রেয়।

আপিোদক অবশযেই রমৌরখকভোদব ও রিরখ্ভোদব কোজ বো কমতি প্ররশক্র সম্পদকতি  
অবরহ্ ক�দ্ হদব। আপিোদক অবশযেই রব্দি� হো�, রব্দি� সময়কোি, 
কীভোদব রমোে রব্ি রিিতিো�র ক�ো হয়, কী কোেেোঁে ক�ো হয় এবং রসগুরি� 
প্রর্টি� কো�র অবরহ্ ক�দ্ হদব। আপিোদক অবশযেই রটেে অর�স অ�  
রমন্োি রহিে র�গুদিশদি� কোজ এবং কোদজ� প্ররশক্দর� রবিোি সম্পদকতি ও 
অবরহ্ ক�দ্ হদব।

যরে আপিো� বয়স 5 রেদক 21 বেদ�� মদিযে হয়, ্োহদি আপিো� একই রশক্োগ্ 
এবং বরৃতিমিূক পর�দষবো পোওয়ো� অরিকো� �দয়দে, যো আপরি রকোদিো রটেে 
সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� বোইদ� পোওয়ো� অরিকো�ী।

স্যাগাটযাগ

অক্ম্া

হোসপো্োিটি প্রর্বন্ী বযেরক্তদে� পদক্ অযেোদসিসদযোগযে। এটি রসই সমস্ত 
প্রর্বন্ীদে� রক্দরেও স্যে, যোদে� কোযতিক� রযোগোদযোগ রিরচি্ ক�ো� জিযে 
সহোয়ক সহোয়্ো ও পর�দষবো প্রদয়োজি। উেোহ�র স্রূপ: যোদে� েরৃষ্ট প্রর্বন্ক্ো 
�দয়দে, ্োদে� বহৃতি� রপ্রন্ বো রভজযুেয়োি রমর্য়ো� একটি রেবর সংস্ক�র প্রেোি 
ক�ো রযদ্ পোদ�; রেবর প্রর্বন্ী বযেরক্তদে� রেরিদ�োি অযেোমরলির�দকশি, রলিোজ্ 
কযেোপশি বো অিযেোিযে উপযুক্ত েোকো� বযেবস্ো ক�ো রযদ্ পোদ�, যো বযেরক্ত� িোরহেো 
পূ�র কদ�।

যোদে� রেবরশরক্ত কদম রগদে এবং যো�ো আদমর�কোি সোইি িযেোঙ্গদুয়জ বযেবহো� 
কদ�ি, ্োদে� জিযে অিগু্হ কদ� রিদি� করমউরিদকশি অযেোদসিস রশদ�োিোদম� 
রবভোগটি রেখুি।

 স্যাগাটযাগ অথ্যাটসেি

আপরি যরে ইংদ�রজদ্ কেো িো বদিি (যো�ো বরি� এবং আদমর�কোি সোইি 
িযেোঙ্গদুয়জ বযেবহো� কদ�ি ্োদে� সহ) অেবো আপরি আপিো� স্োিীয় ভোষো 
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বযেবহো� ক�দ্ পেন্ কদ�ি, ্োহদি আপিোদক রবিো খ�দি একজি রযোগযে  
রেোভোষী প্রেোি ক�ো হদব। এটি পর�বোদ�� সেসযেদে� রক্দরেও প্রদযোজযে, যো�ো 
আপিো� অিমুর্ রিদয় রিরকৎসো টিদম� সোদে কেো বিদ্ িোি, রকন্তু ইংদ�রজ 
বিদ্ পোদ�ি িো। 

নিঠিপত্র

আপরি রসি ক�ো, িো রখোিো এবং রসন্স�রবহীি রমি পোঠোদ্ এবং রপদ্ পোদ�ি,  
যরে িো আপিো� রিরকৎসো টিম রসদ্ধোন্ত রিয় রয, আপিো� বো অিযে বযেরক্তদে� 
সুস্্ো� জিযে রিরেতিষ্ট রিদষি প্রদয়োজিীয়।

আপিো� রমইদি রকোদিো সীমোবদ্ধ্ো� রবষদয় আপিোদক অবশযেই অবরহ্ ক�ো  
হদব এবং আপরি আপিো� সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� পর�িোিদক� কোদে এই 
রসদ্ধোদন্ত� রবরুদদ্ধ আরপি ক�দ্ পোদ�ি।

যরে, রকোদিো কো�দর, আপরি পড়দ্ বো রিখদ্ অক্ম হি, ্োহদি রিরকৎসো টিম 
্ো� সেসযেদে� একজিদক আপিো� জিযে পড়দ্ বো রিখদ্ ব�োদে ক�দব এবং 
এ� জিযে যুরক্তসঙ্গ্ সময় রেদব। আপরি যরে ইংদ�রজ বিদ্ িো পোদ�ি, ্োহদি 
আপিো� ভোষোয় কেো বিদ্ পোদ�ি এমি রকউ প্রদয়োজদি আপিোদক সোহোযযে 
ক�দব।

স্েনিট�াি

আপিো� একটি রেরিদ�োদি যুরক্তসঙ্গ্ অযেোদসিস েোকদব।

নভনজের

আপিো� যুরক্তসঙ্গ্ সমদয় রভরজে�দে� সদঙ্গ রেখো ক�ো� অরিকো� আদে এবং 
্ো�ো যখি পর�েশতিি কদ� ্খি রগোপিীয়্ো �োখো� অরিকো� আপিো� আদে। 
আপিো� রভরজে�দে� প্র্যেোখযেোি ক�ো� অরিকো�ও �দয়দে।

আপিো� ্োক্তোদ�� রিরখ্ আদেদশ� রভরতিদ্ পর�েশতিি ক�ো� রকোি সীমোবদ্ধ্ো 
েোকদ্ হদব এবং আপিো� সোদে আগোম আদিোিিো ক�ো হদব। এই অ ত্ি ো�টি 
আপিো� রলিরিকোি র�কদ ত্ি  �োখদ্ হদব। এটি এই সীমোবদ্ধ্ো� জিযে রলিরিকোি 
িযেোযযে্ো এবং রিরেতিষ্ট সময় রয সীমো কোযতিক� হদব ্ো অবশযেই উদলেখ ক�দ্ হদব।

অনভভাির

রটেে সোইরকয়োররিক রসন্োদ� রিরকৎসো রিওয়ো� সময় আপরি যরে আইিগ্ভোদব 
অক্ম হি, ্োহদি একজি রবিো�ক আপিো� পদক্ রসদ্ধোন্ত রিওয়ো� জিযে একজি 
অরভভোবক রিদয়োগ ক�দ্ পোদ�ি।

রবিো�ক রসদ্ধোন্ত রিি রয একজি অরভভোবদক� প্রদয়োজি আদে রকিো এবং এটি 
রক হদবি (সোিো�র্ বনু্ এবং আত্ীয়দে� রবদবিিো ক�ো হয়, যরে ্ো�ো রযোগযে 
হয়)। রমন্োি হোইরজি রিগযেোি সোরভতি স বো অিযে আইিজীবী� বিো�ো রবিোদ�� সময় 
আপিো� প্রর্রিরিত্ব ক�ো� অরিকো� �দয়দে।
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স্াস্থ্যটিিা প্রনসে ও অনরিম নিটদ্ক �ািনি
আপিো� স্োস্যে পর�িযতিো প্ররসি সমূ্পরতি ক�ো� অরিকো� �দয়দে, রযটি আপিো�  
হদয় স্োস্যেদসবো সংক্রোন্ত রসদ্ধোন্ত রিওয়ো� জিযে একজি স্োস্যেদসবো এদজন্ বো  
অিযে একজি প্রোপ্তবয়স্কদক রিদয়োগ কদ�, যরে আপরি রসদ্ধোন্ত রিওয়ো� ক্ম্ো 
হোর�দয় র�দিি। এেোড়োও আপিো� অরিকো� আদে, যো রিউ ইয়কতি  রটেে  
আইদি� সোদে সোমঞ্জসযেপূরতি, অরগ্ম রিদেতিশোবরি সম্পরকতি ্ - একজি বযেরক্ত� 
স্োস্যেদসবো সংক্রোন্ত রসদ্ধোন্ত রিওয়ো� ক্ম্ো� অভোব হদি যদত্ন� রবিোি  
সম্পরকতি ্ একজি বযেরক্ত� রিরখ্ রিদেতিশ। যখি আপরি ভর ত্ি  হি, ্খি  
হোসপো্োি আপিোদক এই অরিকো�গুরি সম্পদকতি  বিদব এবং অিদু�োদি�  
রভরতিদ্ আপিোদক একটি এদজন্ মদিোিী্ ক�ো� জিযে একটি �মতি প্রেোি  
ক�দব এবং অর্র�ক্ত সহোয়্ো রেদব।

আপিার মািিম্ম্ যত্ন পাওয়ার অনিরার

আপিো� একটি পৃেক রিরকৎসো পর�কল্পিো ক�ো� অরিকো� �দয়দে। এই  
রমৌরিক রিরকৎসো পর�কল্পিোয় িক্যে পূ�দর� জিযে রিরকৎসো িক্যে, উপযুক্ত  
রপ্রোগ্োম, রিরকৎসো বো রে�োরপ� একটি রববরৃ্ এবং অগ্গর্ পযতিোদিোিিো ক�ো� 
জিযে একটি রিরেতিষ্ট সময়সূরি অন্তভুতি ক্ত েোকদব। আপরি আপিো� বযেরক্তগ্  
রিরকৎসো পর�কল্পিো প্রর্ষ্ো এবং সংদশোিি ক�দ্ সক্ম রহসোদব আপিো� 
সমূ্পরতিরূদপ অংশগ্হদর� সুদযোগ েোকদ্ হদব। পর�কল্পিোটি সংদশোিি ক�দ্  
বিো� অরিকো� এ� মদিযে �দয়দে।

েক্, রি�োপে এবং মোিরবক পদ্ধর্দ্ আপিো� প্রদয়োজদি� সোদে মোিোিসই 
পর�দষবো পোওয়ো� অরিকো� আপিো� আদে। রটেে ও র�্োদ�ি আইদি� অিীদি, 
কমমী�ো জোর্, বরতি, রিঙ্গ, রবশ্োস, িমতি, বয়স, জো্ীয় উৎস বো আপিো� অক্ম্ো� 
প্রকৃর্ এবং ্ীব্র্ো� কো�দর আপিো� সোদে তবষমযে ক�দ্ পোদ� িো।

ভর ত্ি  েোকো র�োগী রহদসদব, আপরি পযতিোয়ক্ররমক রিরকৎসোমিূক ও েোঁদ্� প�ীক্ো 
ক�োদ্ পো�দবি। রিরকৎসোমিূক এবং েোঁদ্� সমসযেোগুরি� জিযে রিরকৎসো  
উপিব্ধ, প্রদয়োজি অিসুোদ� যেোযে �দিো-আপ পর�দষবোগুরি সহ।

ওষুিগুরি শুিুমোরে রে�োরপউটিক উদদেদশযে বযেবহো� ক�ো রযদ্ পোদ� এবং রবকল্প 
রিরকৎসোগুরি� সোদে উদদেশযে ও সম্ভোবযে পোশ্তি প্রর্রক্রয়োগুরি আপিোদক অবশযেই 
বযেোখযেো ক�দ্ হদব।

গুরু্� অসুস্্ো বো আঘোদ্� রক্দরে, আপিো� অরভভোবক, পর�বো� বো ঘরিষ্ 
বনু্ যোদক আপরি মদিোিী্ কদ�দেি ্োদক অরবিদম্ব অবরহ্ ক�ো হদব।
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আপিার আপনতি ররার অনিরার

আপিো� রয রকোদিো ি�দি� যত্ন এবং রিরকৎসো� রবরুদদ্ধ আপরতি জোিোদিো� এবং 
আপরি রয রসদ্ধোদন্ত� সোদে একম্ িি ্ো� জিযে আরপি ক�ো� অরিকো� �দয়দে। 
আপরি যরে আপরতি কদ�ি ্দব রিরকৎসো টিমদক অবশযেই একটি রবকল্প রিরকৎসো 
বো পদ্ধর্ প্রেোদি� জিযে সবতিোত্ক প্রদিষ্টো ক�দ্ হদব, যো আপিো� কোদে গ্হরদযোগযে 
হদব।

আপিো� জিযে প্রস্তোরব্ ওষুি বো অিযেোিযে রিরকৎসো আপিোদক অবশযেই বযেোখযেো 
ক�দ্ হদব। আপরি যরে আপরতি কদ�ি, ্োহদি আপিো� প্রস্তোরব্ রিরকৎসো� 
অরিকো� আদে এবং আপিো� আপরতি, অর�স অ� রমন্োি রহিে রিরকৎসক 
এবং আেোি্ উভয়ই সমূ্পরতিভোদব পযতিোদিোিিো ক�দব। জরু�ী অবস্ো েোড়ো, 
আেোিদ্� অিদুমোেি বযে্ী্ আপিো� আপরতি� রবষদয় আপিোদক রিরকৎসো 
ক�ো যোদব িো এবং আপিো� কোদে মোিরসক স্োস্যেরবরি আইরি পর�দষবো বো অিযে 
রকোদিো প্রর্রিরি আপিোদক প্রশোসরিক এবং আেোিদ্� পদ্ধর্দ্ সহোয়্ো ক�ো� 
অরিকো� �দয়দে।

িংযম এিং নিজ্ক ি্া
র�োগীদে� সংযম ও রিজতি ি্ো হি আঘো্ প্রর্দ�োি ক�ো� জিযে রশষ অবিম্বি 
রি�োপতিো বযেবস্ো এবং মোিরসক স্োস্যে িীর্ অর�স বদি রয, রসগুরি শুিুমোরে জরু�ী 
পর�রস্র্দ্ বযেবহো� ক�ো হদব।

রিরেতিষ্ট ি�দি� রিদ�োিক র্ভোইস, যো ্োক্তো��ো অ ত্ি ো� ক�দ্ পোদ�ি, ্ো� মদিযে 
�দয়দে র�ো�-পদয়ন্ সংযম, �োইভ-পদয়ন্ সংযম, র�টে-েু-রবল্ট সংযম এবং ি�ম 
কম্বি। কমমী বযেরক্তদে� সবতিরি্ রিদষিোজ্ঞোমিূক ি�দি� সংযম বযেবহো� ক�ো� 
আশো ক�ো হয় যো উপযুক্ত ও কোযতিক�।

রিজতি ি্ো ঘদে যখি একজি বযেরক্তদক এমি একটি ঘদ� একো �োখো হয় যো রস 
ইছেোম্ রেদড় রযদ্ পোদ� িো।

বযেরক্তগ্ প�ীক্ো� রভরতিদ্ শুিুমোরে একজি ্োক্তোদ�� রিরখ্ আদেদশ� সোহোদযযে 
আপিোদক সংয্ বো রিজতি ি ক�ো রযদ্ পোদ�। যরে একজি ্োক্তো� অরবিদম্ব 
পোওয়ো িো যোয়, ্োহদি একজি রসরিয়� রিরকৎসক ্োক্তোদ�� আসো� জিযে অদপক্ো 
ক�ো� সময় প্ররক্রয়োটি শুরু ক�দ্ পোদ�ি, শুিুমোরে যরে র�োগী রিদজ� বো অিযেদে� 
জিযে ্োৎক্ররক রবপে উপস্োপি কদ�। 

একটি আদেশ প্রোপ্তবয়স্কদে� জিযে এক বো েইু ঘন্ো� রবরশ িয় এবং  
একটি আদেশ পুিিতিবীক�র ক�ো� জিযে, রিরকৎসকদক অবশযেই অিযে প�ীক্ো 
পর�িোিিো ক�দ্ হদব এবং অিযে একটি আদেশ রিখদ্ হদব। সংযম বো রিজতি ি্ো� 
সময়, আপিোদক অবশযেই রিয়রম্ পযতিদবক্র ক�দ্ হদব এবং আপিো� গুরুত্বপূরতি 
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িক্রগুরি রিয়রম্ মদিোদযোগ রেওয়ো উরি্। সংযম এবং রিজতি ি্ো শোরস্ত রহসোদব 
বো কমমীদে� সুরবিো� জিযে বো রিরকৎসো� রবকল্প রহসোদব বযেবহো� ক�ো যোদব িো এবং 
অর্র�ক্ত বি প্রদয়োগ ক�ো  
হদব িো।

আপরি সংয্ বো রিজতি ি হওয়ো� পদ� য্ ্োড়ো্োরড় বযেবহো�দযোগযে হদব এবং য্ 
্োড়ো্োরড় আপরি ইছেকু হদবি, ্্ই কমমীদে� অবশযেই বযেরক্তটি� রিরকৎসোগ্ 
পর�রস্র্ পযতিোদিোিিো ক�দ্ হদব। রভন্নভোদব কী ক�ো রযদ্ পোদ� এবং কীভোদব 
ভরবষযেদ্ জরুর� অবস্ো এড়োদিো রযদ্ পোদ�, রস রবষদয় ্োদে� অবশযেই আপিো� 
সোহোদযযে শিোক্ত ক�ো� রিষ্টো ক�দ্ হদব।

হোসপো্োদি� গুরমোি রিরচি্ক�র রপ্রোগ্োমগুরিও সংযম এবং রিজতি ি্ো রি�ীক্র 
ক�দব বদি আশো ক�ো হদছে।

িাজ্ক ানর ও অিথ্যািথ্য নিনরৎিা

সোজতি োর�, ইদিদট্োকিভোিরসভ রে�োরপ (শক ররিেদমন্), প্রিোি রমর্দকি 
ররিেদমন্ বো প�ীক্োমিূক ওষুি বো পদ্ধর্ শুিুমোরে উপযুক্ত অিদুমোেদি� মোিযেদম 
অিদুমোরে্।

আপিো� বয়স 18 বেদ�� কম িো হদি বো একজি রবিো�ক যরে রিিতিো�র কদ�ি 
রয আপিো� রিরকৎসো� জিযে সম্র্ রেওয়ো� ক্ম্ো রিই, ্োহদি এই ি�দি� 
পদ্ধর্গুরি শুিুমোরে আপিো� জ্ঞো্ সম্র্দ্ সচিোরি্ হদ্ পোদ�। এ� অেতি  
সম্ভোবযে সুরবিো এবং ক্র্ সম্পদকতি  সমূ্পরতি ও বযেোপক ্েযে রেওয়ো� পদ�  
পদ্ধর্দ্ সম্্ হওয়ো।

যরে আপিো� বয়স 18 বেদ�� কম হয় বো আপিো� রিরকতসো� জিযে সম্র্ 
রেওয়ো� ক্ম্ো� অভোব হয়, ্োহদি এই ি�দি� পদ্ধর্� জিযে অিদুমোেি রকোদিো 
রিকেোত্ীয়, একজি স্োস্যেদসবো এদজন্ (স্োস্যে পর�িযতিো প্ররসিদ্ মদিোিী্ বযেরক্ত), 
আেোি্-রিযুক্ত সোদ�োদগে, একটি সোদ�োদগে রসদ্ধোন্ত গ্হর করমটি বো একজি 
রবিো�দক� রেদক প্রোপ্ত হদ্ পোদ�। ্দব, এমিরক একজি সোদ�োদগদে� সম্র্ 
রিদয়ও, এই ি�দি� পদ্ধর্গুরি জরু�ী িয় অবস্োয় এমি কোউদক পর�িোিিো  
ক�ো যোদব িো, রযরি আপরতি কদ�ি, যরে িো র্রি অরিছেোকৃ্ অবস্োয় েোদকি  
এবং রসদ্ধোদন্ত� রবিোর�ক বো প্রশোসরিক পযতিোদিোিিো ক�ো� সুদযোগ রেওয়ো হয়।

জরু�ী পর�রস্র্দ্, সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� পর�িোিক মোিদুষ� সম্র্ িো রিদয় 
জীবি বো অঙ্গ-প্র্যেঙ্গ �ক্ো� জিযে প্রদয়োজিীয় একটি পদ্ধর্ অিদুমোেি ক�দ্ 
পোদ�ি। ইদিদট্োকিভোিরসভ রে�োরপদক জরু�ী রিরকৎসো রহদসদব গরযে ক�ো হয় িো 
এবং জরু�ী পদ্ধর্ রহদসদব এ� বযেবহো� সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� র্দ�ক্ট� ক্ৃতি ক 
অিদুমোরে্ হদ্ পোদ� িো।
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গটিষণা

আপরি গদবষরোয় অংশগ্হর ক�দ্ পোদ�ি শুিুমোরে যরে এটি আপিো� বযেরক্তগ্ 
রিরকৎসো পর�কল্পিো� সোদে রবদ�োি িো কদ�। গদবষরোয় অংশ রিদ্ সম্্ হওয়ো 
বো প্র্যেোখযেোি ক�ো আপিোদক আইদি প্রেতি রকোদিো অরিকো�, রবদশষোরিকো� বো 
সু�ক্ো রেদক বরচি্ ক�দব িো।

আপিো� রিরকৎসো পর�কল্পিো� অরবদছেেযে অংশ িয় এমি রকোদিো কমমী-প্ররশক্র 
কোযতিকিোদপ অংশগ্হর ক�দ্ অস্ীকো� ক�ো� অরিকো�  
আপিো� আদে।

অপরািমিূর স্প্রক্াপে

যখি আপরি ভর ত্ি  হি, ্খি আপিো� অপ�োদি� ইর্হোস আদে রকিো,  
্ো রিিতিো�র ক�দ্ একটি স্য়ংরক্রয় করম্পউেো� রিক ক�ো হয়। র্রভশি অ� 
রক্ররমিোি জোরটেস সোরভতি দসস রেদক প্রোপ্ত ্েযে সংরক্প্ত ক�ো রযদ্ পোদ� এবং 
আপিো� রলিরিকোি র�কদ ত্ি  অন্তভুতি ক্ত ক�ো রযদ্ পোদ�, যরেও র�দপোেতি টি প্রোরপ্ত� 
েইু সপ্তোদহ� মদিযে িষ্ট কদ� র�িদ্ হদব। আপিোদক রিরখ্ রিোটিশ রেওয়ো হদব 
রয, আপিো� অপ�োি ইর্হোদস� ্েযে প্রোপ্ত ক�ো হদব এবং ভুি ্েযে সংদশোিদি� 
অিদু�োি ক�ো� সুদযোগ �দয়দে।

হািপা্াি স্েটর োড়া পাওয়া
আপরি যরে মোিরসক স্োস্যেরবরি আইদি� অিীদি ভর ত্ি  হি, ্োহদি আপিো� আ� 
ভর ত্ি  রেদক যত্ন ও রিরকৎসো গ্হদর� প্রদয়োজি আদে রক রিই, রস বযেোপোদ� আপিো� 
রিরকৎসো টিম বো রবিো�ক রিিতিো�র ক�ো� পদ� আপিোদক করমউরিটিদ্ রেদড় 
রেওয়ো হদব।

র্সিোজতি  হওয়ো� আদগ আপিো� জিযে একটি পর�দষবো পর�কল্পিো ত্র� ক�ো হদব। 
আপিোদক, আপিো� অিদুমোরে্ প্রর্রিরি সহ, আপিো� যরে রকউ এ�কম েোদক, 
অবশযেই এটি� রবকোদশ সরক্রয়ভোদব অংশগ্হর ক�ো� সুদযোগ রেদ্ হদব।

পর�কল্পিোদ্ এগুরি অন্তভুতি ক্ত ক�ো হদব:

•  আপিো� প্রদয়োজদি� রববরৃ্, যরে েোদক, ্ত্তোবিোি, ওষুি, পর�িযতিো রসবো  
এবং কোজ খুদঁজ রপদ্ সহোয়্ো� জিযে।

•  আপরি রয ি�দি� বোসস্োদি বসবোস ক�দবি ্ো� একটি রিরেতিষ্ট সুপোর�শ  
এবং এই ি�দি� বোসস্োদি উপিব্ধ পর�দষবোগুরি� একটি ্োরিকো
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এেোড়োও কমমীদে� অবশযেই সোমোরজক পর�দষবোগুরি� স্োিীয় েপ্তদ�� সোদে প�োমশতি 
ক�দ্ হদব এবং আপিোদক মরুক্ত রেওয়ো� আদগ অবশযেই জিসোিো�দর� সহোয়্ো, 
রমর্দক্ (Medicaid) এবং পর�পূ�ক রি�োপতিো আয় (Supplemental Security  
Income - SSI) এ� জিযে রযদকোদিো আদবেি প্ররক্রয়ো ক�দ্ হদব।

র�ৌজেোর� কোযতিরবরি আইি বো সংদশোিি আইদি� অিীদি প্রর্শ্রুর্বদ্ধ বযেরক্তদে� 
রসই আইদি� শ ত্ি োবিী� অিীদি মরুক্ত বো েোড় রেওয়ো হদব।

আপিার জিথ্য আইনি িহায়্া
রমন্োি হোইরজি রিগযেোি সোরভতি স (MHLS) এখোদি আপিো� হোসপো্োদি ভর ত্ি �  
�দি উদূ্্ সমস্ত রবষদয় প্রর্রিরিত্ব সহ আইরি পর�দষবো, প�োমশতি এবং সহোয়্ো 
প্রেোি কদ�। MHLS হি রিউ ইয়কতি  রটেদে� সুরপ্রম রকোদেতি � একটি এদজরন্স এবং  
এটি অর�স অ� রমন্োি রহিে বো রকোদিো সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� অংশ 
িয়। MHLS কমমী সেসযে�ো হদিি আইিজীবী বো সোমোরজক কমমী, যোদে� আইরি 
রক্দরে অরভজ্ঞ্ো �দয়দে। ্োদে� কোজ হি আপিোদক র�োগী রহসোদব আপিো� 
অরিকো�গুরি বেুদ্ এবং �ক্ো ক�দ্ সোহোযযে ক�ো।

আপরি যরে হোসপো্োদি ভর ত্ি  হদ্ আপরতি কদ�ি, ্োহদি MHLS আপিো� জিযে 
একজি রবিো�দক� সোমদি আেোিদ্ শুিোরি� বযেবস্ো ক�দ্ পোদ�, রযরি রসদ্ধোন্ত 
রিদবি আপিোদক েোকদ্ হদব রক িো। আপিো� রিদজ� আইিজীবী িো েোকদি, 
MHLS হয় আপিো� প্রর্রিরিত্ব ক�দ্ পোদ� বো আপিো� জিযে একজি আইিজীবী 
খুদঁজ রেদ্ পোদ�। এটি একটি অর্র�ক্ত মোিরসক ম্োম্ও রপদ্ পোদ�।

MHLS র�োগীদে� অপবযেবহো� এবং েবুতিযেবহোদ�� অরভদযোগ ্েন্ত ক�ো� পোশোপোরশ 
অিযেোিযে উপোদয় র�োগীদে� সোহোযযে কদ�।

সমস্ত র�োগী, ্োদে� পর�বো� এবং অিযেোিযে যো�ো র�োগীদে� পদক্ কোজ কদ�  
্োদে� রয রকোি সময় MHLS প্রর্রিরিদে� সোদে অবোদি এবং বযেরক্তগ্ভোদব 
রযোগোদযোগ ক�ো� অরিকো� �দয়দে। MHLS প্রর্রিরিদে� িোম, অর�দস�  
ঠিকোিো এবং রেরিদ�োি িম্ব� প্রর্টি সোইরকয়োররিক রসন্োদ� েোঙোদিো েোদক  
এবং অিদু�োদি� রভরতিদ্ র�োগীদে� এই ্েযে প্রেোি ক�দ্ কমমী�ো বোিযে।  
এেোড়োও, প্রর্টি সোইরকয়োররিক রসন্োদ�� সুইিদবো ত্ি  একজি কিো�দক  
MHLS-এ� সোদে সংযুক্ত ক�দ্ পোদ� বো রেরিদ�োি িম্ব� প্রেোি ক�দ্  
পোদ�। সমস্ত MHLS পর�দষবো রবিোমদূিযে পোওয়ো যোয়।





িাহাযথ্য পাওয়ার জিথ্য প্রটয়াজিীয় স্�াি িম্বর
রটেদে� মোিরসক স্োদস্যে� অর�স একটি রেোি-ররি কোদটেোমো� র�দিশিস  
িোইি অ�ো� কদ�। কি করুি: 

1-800-597-8481
পেযেোরিশ-ভোষী কিো�দে� (en Español) িম্ব� হি: 

1-800-210-6456
রবদশষ িোরহেো সম্পন্ন বযেরক্তদে� সু�ক্ো� জিযে জোরটেস রসন্োদ�� সোদে  
রযোগোদযোগ ক�দ্, এই রেোি ররিদ্ কি করুি: 

1-855-373-2122
জদয়ন্ করমশদি� সোদে রযোগোদযোগ ক�দ্ বো এই সংস্ো সম্পদকতি  উদবিগ  
প্রকোশ ক�দ্, কি করুি:

1-800-994-6610
অেবো ইদমি করুি

complaint@jointcommission.org.


