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রাখার পরামর ্শ দিস্ছি, যদি আপনার 
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এই পুস্তিকাটি কানাডায় নিুন আগিশের জনথ্য তিতর করা েশয়শছ। এটি বান কোতব, তবতে 
খথশক খোপ, তব তে  পি কেন্ত খরেজার খেেথ কিৃ কেক স্াস্থ্যশেবা প্োন েম্শধে। আপতন 
িতে এই মানতচশরের খকাশনা একটি অঞ্চশে থাশকন িশব আপতন খরেজার খেেথ 
অথতরটিশি রশয়শছন।

এই পুস্তিো দে সম্পকে্শ? 

আপদন এই পুস্তিোটি ব্যবহার েরকত পাকরন:
 � কানাডা এবং তরিটিে কোতম্য়াশি স্াস্থ্য খেবা পদ্ধতি েম্পশককে আপনার 

খি প্শ্নগুতে থাকশি পাশর িার উত্তর তেশব।
 � খরেজার খেেথ দ্ারা প্েত্ত তকছু স্াস্থ্য খেবা পতরশষবাগুতে �ুশঁজ খবর 

করুন।
 � এই পতরশষবাগুতে কীভাশব অথ্যাশসেে করশি েয় িা তে�ুন।
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োনাডায় স্াস্্য কসবা কেমন?

কানাডায় স্াস্থ্য খেবা আপতন খি�ান খথশক এশেশছন খে�াশনর স্াস্থ্য খেবার 
খচশয় আোো েশি পাশর। কানাডায় স্াস্থ্য পতরচি কোর একটি গুরুত্বপূে কে অংে েে 
'তপ্শভতন্টটিভ খকয়ার' , িার েক্থ্য আপনাশক অেসু্ েওয়া খথশক রক্া করার। 
ডাক্ার, নাে কে, এবং অনথ্যানথ্য খোশকরা িারা আপনার স্াশস্থ্যর িত্ন খনয় িাশের  
স্াস্্য কসবা প্রিানোরী বো হয়। স্াস্থ্য খেবা প্োনকারীরা আপনাশক েসু্ 
রা�শি আপনার োশথ কাজ কশর। (স্াস্থ্যকর জীবনিাপন েম্পশককে আরও িশথথ্যর 
জনথ্য:  পৃষ্া ২৭ কিখনু)। আপতন িতে আঘািপ্াপ্ত েন, অেসু্, বা ভাে খবাধ না 
কশর িােশেও িারা আপনাশক োোিথ্য করশব। খকান বথ্যাপার না আপতন অেসু্ বা 
অেুস্ খবাধ করশছন, একজন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী আপনাশক োোিথ্য করশব।

কানাডায় েুই ধরশনর ডাক্ার আশছ: পদরবার ডাক্ার (ক�নও ক�নও 
কেনাকরে দিস্েদরয়ান, বা স্েদপস বো েয়) এবং দবকরষজ্ঞরা। নাস ্শ 
প্র্যােটিরনারাও (এনদপ) ক�নও ডাক্ারশের োশথ এবং ক�নও ক�নও 
আোোভাশব খরাগীশের িত্ন প্োন কশর। 

কানাডায়, আপনার িতে খমতডশকে ইন্শুরন্ থাশক, িােশে তবনামূশেথ্য একটি 
োেপািাে বা ডাক্াশরর অতফশে খিশি পাশরন। একজন খডতন্টশটের বা চকু্ 
তবশেষশজ্ঞর োশথ খে�া করার জনথ্য বা তনতেকেষ্ট ওষুধ খপশি আপনাশক অথ কে প্োন 
করশি েশি পাশর। (খমতডশকে ইন্শুরন্ েম্পতককেি আরও িশথথ্যর জনথ্য:  
 পৃষ্া ১৭ কিখুন)।
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আদম দে আমার দনকের ্াষায় স্াস্্য কসবা কপকত পাদর?
আপতন িতে খরেজার খেেথ দ্ারা প্েত্ত একটি পতরশষবাশি িাশছেন, 
এবং িতে আপতন তচতকৎো কশথাপকথন ইংশরস্জশি বঝুশি বা িশথষ্ট 
ভাে ইংশরস্জ বেশি না পাশরন িােশে আমরা আপনার জনথ্য একজন 
খমতডশকে খোভাষী খপশি পাতর তিতন আপনার ভাষায় কথা বশেন।  
এর মশধথ্য রশয়শছ োংশকতিক ভাষা।
খমতডশকে খোভাষী আপনাশক আপনার ডাক্ার এবং স্াস্থ্য খেবা 
েশের োশথ খিাগাশিাগ করশি োোিথ্য করশব। খোভাষী পাওয়া খিশি 
পাশর খফান, তভতডও বা বথ্যস্ক্গিভাশব উপতস্তি দ্ারা। েয়া কশর 
তধি কে ধরুন। এিা েময় োগশি পাশর। আপতন এর জনথ্য অথ কে প্োন 
করশবন না। অনানুষ্াতনক কশথাপকথশনর জনথ্য, আপনার পতরবার 
এবং বধুেরা স্াস্থ্যশেবা েশের কাশছ আপনার প্শয়াজনীয়িাগুতে 
বথ্যা�থ্যা করশি আপনাশক েোয়িা করশি পাশর।

এই পুস্তিকাটিশি আমরা খি েমতি পতরশষবার কথা বেতছ খেগুতের 
খবতেরভাগই েে খরেজার খেেথ এ আমাশের দ্ারা প্েত্ত। আমাশের 
পতরশষবাগুতেশি আপতন তবনামূশেথ্য একজন খোভাষী খপশি পাশরন। 
এর মশধথ্য রশয়শছ োেপািাে, জনস্াস্থ্য ইউতনি এবং আরও অশনক 
তকছুশি পতরশষবা।

পাদরবাদরে ডাক্ার এবং নাস ্শ প্র্যােটিরনার

পাতরবাতরক ডাক্ার এবং নাে কে প্থ্যাকটিেনাররা উভয় ডাক্াশরর অতফশে এবং 
ওয়াক-ইন তলিতনশক কাজ কশরন। পাতরবাতরক ডাক্ার এবং নাে কে প্থ্যাকটিেনাররা 
আপনাশক েুস্ থাকশি োোিথ্য করার জনথ্য আপনার োশথ কাজ করার জনথ্য েক্ম। 
ি�ন আপতন অেুস্ েন এবং এটি একটি জরুরী অবস্া নয় িাশিও িারা আপনাশক 
োোিথ্য করশি পাশর। আপনার পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনার খে�শি, 
ডাক্াশরর অতফশে আশগ খথশক কে করুন এবং একটি অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট করুন। 
আপনার অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর জনথ্য আপনাশক এক েপ্তাে বা িারও খবতে েময় পি কেন্ত 
অশপক্া করশি েশি পাশর। আপনার িতে পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনার 
না থাশক, আপতন অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট ছাডাই ওয়াক-ইন তলিতনশক খিশি পাশরন। ওয়াক-
ইন তলিতনকগুতে ক�নও ক�নও খেরীশি খ�াো থাশক। োধারেি, িারা প্থশম একটি 
ওয়াক-ইন তলিতনশক খপৌঁছান িাশেরশক প্থশম খে�া েয়।

েথ্যা !ঁ

৭কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



ডাক্াশরর অতফে এবং ওয়াক-ইন তলিতনকগুতে বথ্যস্ক্গি মাতেকানাধীন, িার অথ কে েে 
খেগুতে খরেজার খেেশথর মাতেকানাধীন নয় ৷ আপদন ডাক্াকরর অদিকস অথবা 
ওয়াে-ইন-এ এেেন কিা্াষী নাও কপকত অথবা যদি এেেন পাওয়া যায় 
তাহকে আপনাকে অথ ্শ প্রিান েরকত হকত পাকর।

বধুেশের বা পতরবারশক স্জজ্ঞাো কশর আপনার ভাষায় কথা বশেন এমন একজন 
ডাক্ার �ুশঁজ খবর করার খচষ্টা করশি পাশরন। আপতন তনম্নতেত�ি ওশয়বোইিটিও 
অনুেধোন করশি পাশরন: www.cpsbc.ca/physician_search আপতন ড্রপ-ডাউন 
িাতেকা খথশক “েুথ্যইচ িু এডভানে অনুেধোন” তবকল্পশি আপতন আপনার ভাষা 
তনব কোচন করশি পাশরন। 

আপতন িতে এমন একজন ডাক্ার �ুশঁজ না পান তিতন আপনার ভাষায় কথা 
বশেন, এবং িতে ডাক্াশরর অতফে বা ওয়াক-ইন তলিতনশক একজন খোভাষী খনই, 
খচষ্টা করুন এমন একজন বধুে বা পতরবাশরর েেেথ্যশক আনশি খি আপনার জনথ্য 
অথ্যাপশয়ন্টশমন্টএ বথ্যা�থ্যা করশি পাশরন।

আদম দে্াকব এেেন পাদরবাদরে ডাক্ার খুঁকে 
পাব দযদন আমার ্াষায় েথা বকেন?
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আপনার িতে খকানও তবশেষ ধরশের স্াস্থ্য েমেথ্যা থাশক, খিমন ডায়াশবটিে বা 
একটি োশিকের অবস্া, একটি স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী আপনাশক একজন দবকরষকজ্ঞর 
োশথ খে�া করশি পাঠাশি পাশরন। তবশেষজ্ঞরা স্াশস্থ্যর একটি তনতেকেষ্ট খক্শরে 
অতিতরক্ প্তেক্ে গ্রেে কশরশছন। তবশেষজ্ঞশের তকছু উোেরে খচাশ�র ডাক্ার, 
োিকে ডাক্ার, মতেো স্াস্থ্য ডাক্ার এবং খমন্টাে খেেথ ডাক্ার। তবশেষজ্ঞরা 
পাতরবাতরক ডাক্ার নন।

িতে আপনার স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী মশন কশরন খি আপনাশক একজন তবশেষশজ্ঞর 
োশথ খে�া করশি েশব, িারা তবশেষশজ্ঞর কাশছ একটি খনাি পাঠাশবন। এই 
খনািটিশক একটি করিাকরে বো েয়। এেেন দবকরষকজ্ঞর সাকথ কিখা েরার 
েন্য আপনার অ্যাপকয়ন্টকমকন্টর আকে আপনাকে অকনে, অকনে মাস 
অকপক্া েরকত হকত পাকর। 

আপনার পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনার আপনাশক বথ্যথা বা অনথ্য খকানও 
স্াস্থ্য উশদ্শগর জনথ্য েোয়িা করশব ি�ন আপতন তবশেষশজ্ঞর োশথ খে�া করার 
জনথ্য বা একটি খমতডশকে পরীক্া করার জনথ্য অশপক্া করশছন।

দবকরষজ্ঞরা
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েখন ৮১১ এ েে েরকবন (কহেথদেঙ্কদবদস) 

দে্াকব ৮১১ এ েে েরকবন (কহেথদেঙ্কদবদস) 

খেেথ তেঙ্ক তবতে প্তিতেন, োরাতেন এবং োরারাি ধশর খগাপনীয় স্াস্থ্য িথথ্য এবং 
পরামে কে খেয়। ি�ন আপতন খেেথ তেঙ্ক তবতে খক কে কশরন, আপতন একজন 
বথ্যস্ক্র োশথ কথা বেশি পাশরন (এেটি স্াস্্য পদরকষবা কনদ্কেির বো েয়) 
তিতন পাশরন:

 � আপনাশক স্াস্থ্য েম্পতককেি িথথ্য এবং পতরশষবাগুতে �ুশঁজ খপশি েোয়িা করা।
 � আপনার োশথ েংশিাগ করা:

 � একজন তনবতধেি নাে কে, বছশরর প্তিটি তেশন খি খকানও েমশয়;
 � একজন তনবতধেি ডাশয়টিতেয়ান, খোমবার খথশক শুরিবার, েকাে ৯িা 

খথশক তবকাে ৫িা পি কেন্ত ( পৃষ্া ২৭ কিখুন);
 � একজন বথ্যায়াম খপোোর, খোমবার খথশক শুরিবার, েকাে ৯িা খথশক 

তবকাে ৫িা পি কেন্ত ( পৃষ্া ২৭ কিখুন);
 � একজন ফাম কোতেটে, বছশরর প্তি রাশি, তবকাে ৫িা খথশক েকাে ৯িা 

পি কেন্ত ( পৃষ্া ১২ কিখুন).

আপতন িতে ভাে ইংশরস্জ বেশি না পাশরন, তকব আপদন যখন 
কহেথদেঙ্কদবদস কে েে েকরন তখন কিাকন এেেন কমদডকেে কিা্াষী 
কপকত পাকরন। খমতডশকে খোভাষী ১৩০ টিরও খবতে ভাষায় পাওয়া িায়। 
একজন খোভাষী খপশি:

 � ৮১১ ডায়াে করুন এবং একজন ইংশরস্জ-ভাষী স্াস্থ্য খেবা 
খনতভশগিশরর োশথ েংিুক্ েওয়ার জনথ্য অশপক্া করুন। 

 � ইংশরস্জশি, আপতন খি ভাষায় কথা বশেন িার নাম বেুন 
(উোেরেস্রূপ, বেুন পাঞ্াতব) , এবং একজন খোভাষী 
কেটিশি খিাগ খেশবন। েয়া কশর তধি কে ধরুন। এশি েময় 
োগশি পাশর। 

৮১১
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আদম দে এমন কোনও স্াস্্যকসবা প্রিানোরী চাইকত 
পাদর দযদন আমার মকতা এেই দেকগের?

স্াস্থ্য খেবা প্োনকারীরা মতেো এবং পুরুষ উভয়ই। আপনার কথকে আোিা 
দেকগের কেউ আপনার যত্ন দনকত হকত পাকর। আপতন িতে খকানও তনতেকেষ্ট তেশঙ্গর 
স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীশক খে�শি চান, কমমীরা আপনার অনুশরাধ পূরশের জনথ্য 
িথাোধথ্য খচষ্টা করশব, িশব এটি েম্ভব নাও েশি পাশর। উোেরে স্রূপ, আপতন 
ি�ন খে�াশন থাশকন ি�ন খকানও মতেো ডাক্ার কাজ নাও করশি পাশরন, বা 
তিতন েয়শিা অনথ্য খরাগীর িত্ন তনশছেন। আপতন িতে একজন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর 
কাছ খথশক িত্ন তনশছেন খি আপনার খথশক তভন্ন তেশঙ্গর, িশব আপতন এ�নও 
েম্মাতনি েশবন এবং েশব কোত্তম স্াস্থ্য খেবা পাশবন। এটি িতে আপনাশক আরও খবতে 
আরামোয়ক অনুভব খেয়, আপতন ি�ন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীশক খেশ�ন ি�ন 
পতরবাশরর একজন েেেথ্য বা বধুেশক আপনার োশথ তনশয় আেুন।
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তারা োরা… তারা দে েকর…

োউকসেের 

কাউশন্েররা আপনাশক তনরাপে জায়গায় কটঠন 
তচন্তাভাবনা এবং অনুভূতি (খিমন েুঃ�, রাগ, খোক বা 
অনথ্যানথ্য) েম্পশককে কথা বেশি োোিথ্য কশর, িাশি আপতন 
খবেনাোয়ক বা তবভ্াতন্তকর অতভজ্ঞিাগুতে বুঝশি পাশরন।

স্াস্্য কসবা সহোরী
স্াস্থ্য খেবা েেকারীরা আপনাশক প্তিতেশনর স্রিয়াকোশপ 
েোয়িা কশর, খিমন খপাোক পরা এবং �াওয়া।

কপরােত কথরাদপস্ট
একটি আঘাি, অেুস্িা, বা অশত্াপচাশরর পর তেনস্দিন 
জীবনিারোর কাি কেকোপ পুনরায় তে�শি অকুশপেনাে 
খথরাতপটেরা আপনাশক েোয়িা কশর।

িাম ্শাদসস্ট

িতে আপনার ডাক্ার আপনাশক একটি তনতেকেষ্ট ঔষশধর জনথ্য 
একটি খপ্েস্রিপেন খেন ( পৃষ্া ১৩ কিখুন), আপতন 
এটি একজন ফাম কোতেশটের কাছ খথশক খপশি পাশরন। 
আপনার প্শয়াজন েশি পাশর এমন ওষুধ খপশি আপনাশক 
োোিথ্য করার জনথ্য ফাম কোতেটেরাও পরামে কে খেন

দিস্েওকথরাদপস্ট 
আপনার িতে চোশফরায় অেুতবধা েয় িশব একজন 
তফস্জওশথরাতপটে আপনাশক আবার চোশফরা করশি 
েোয়িা করশি পাশর। 

কপাি্শার
খপািকোররা আপনাশক একটি োেপািাশের এোকার মশধথ্য 
েরাশি েোয়িা কশর (উোেরেস্রূপ, খ্রেচাশর বা একটি 
হুইেশচয়ার), তকন্তু আপনার স্াস্থ্য খেবায় জতডি নয়।

সমােেমমী
েমাজকমমীরা আপনার উশদ্শগর কথা শুশন আপনার স্াশস্থ্যর 
িত্ন বুঝশি েোয়িা কশর এবং আপনার প্শয়াজনীয় উত্তর বা 
পতরশষবাগুতে �ুশঁজ খপশি আপনাশক েোয়িা কশর।

প্রযুস্ক্দবি
প্িুস্ক্তবেরা আপনার প্শয়াজন েশি পাশর এমন খমতডশকে 
পরীক্া চাোন।

কে আমার যত্ন দনকছি?

োেপািাে ও তলিতনশক কাজ কশরন এমন তবতভন্ন অশনক মানুষ আশছন। ডাক্ার 
এবং নাে কেশের পাোপাতে, অনথ্যানথ্য প্তেতক্ি খপোোরও থাকশি পাশরন িারা 
আপনার স্াশস্থ্যর িত্ন তনশি োোিথ্য কশরন। 
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স্াস্্য কসবা প্রিানোরীরা দে আমাকে প্রশ্ন স্েজ্ঞাসা 
েরকব?

কপ্রসস্রিপরন দে?

েথ্যা!ঁ

স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীরা আপনাশক অশনক প্শ্ন স্জজ্ঞাো করশি 
পাশরন। িারা এটি কশরন িাশি িারা আপনাশক েুস্ রা�শি 
েোয়িা করশি পাশরন বা তক আপনাশক অেুস্ খবাধ করশছ িা 
�ুশঁজ খবর করশি এবং আপনাশক আবার েুস্ েওয়ার জনথ্য েটঠক 
তচতকি্ো তেশি পাশরন। িারা আপনার স্াশস্থ্যর উশদ্গ েম্পশককে 
স্জজ্ঞাো করশবন এবং আপনাশক অনথ্যানথ্য তবষয় েম্পশককেও 
স্জজ্ঞাো করশি পাশরন, খিমন:

 � আপনার েন্তান এবং তপিামািা েে আপনার পতরবার
 � বাতডশি আপনার জীবন
 � আপনার কাজ
 � কানাডায় আোর আশগ আপনার স্াস্থ্য
 � আপতন খচষ্টা কশরশছন এমন অনথ্যানথ্য তচতকি্ো 

ডাক্ার এবং নাে কেরা আপনার খগাপনীয়িাশক েম্মান কশরন। িতে 
আপনার প্শ্ন থাশক িারা কার োশথ আপনার িথথ্য খেয়ার করশি 
পাশরন, িাশের স্জজ্ঞাো করুন।   

কপ্রসস্রিপরন েে তবশেষ খনাি িা ডাক্াররা আপনাশক খেয় িাশি আপতন 
একটি তনতেকেষ্ট ওষুধ খপশি পাশরন। একজন ফাম কোতেটে ( পৃষ্া ১২ কিখুন) 
আপনার খপ্েস্রিপেন তনশি পাশরন এবং আপনার প্শয়াজনীয় ওষুধটি 
আপনাশক তেশি পাশরন। আপতন অেুস্ েশে ডাক্ার েব েময় আপনাশক 
খপ্েস্রিপেন নাও তেশি পাশর। ডাক্ার অনথ্যানথ্য পরামে কে তেশি পাশরন িা 
আপনাশক আবার েুস্ েশয় উঠশি োোিথ্য করশব।

১৩কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



আদম দে প্রশ্ন েরকত পাদর? 

েথ্যা!ঁ

আপনার ডাক্ার এবং নাে কেরা চান খি আপতন আপনার 
স্াস্থ্যশেবার োশথ জতডি খোন। আপনার ডাক্ার বা নাে কে তক 
বেশছন {অথবা িারা আপনাশক খি পরামে কে খেয় িা তকভাশব 
অনুেরে করশি েয় জাশনন না) িা িতে আপতন বুঝশি না 
পাশরন িশব আপতন িাশের বথ্যা�থ্যা করশি বেশি পাশরন। 
আপদন যদি বুঝকত না পাকরন তকব কোনও প্রশ্ন স্েজ্ঞাসা 
েরা অ্দ্রতা নয়।

আমার কতা মকন হকছি ডাক্ার দেছুই েকরদন।  

ডাক্ার এবং নাে কেরা ক�নও ক�নও িারা খি প্শ্নগুতে স্জজ্ঞাো কশর 
িার উত্তরগুতে দ্ারা জাশনন তক আপনাশক অেুস্ কশর িুেশছ। িারা 
আপনাশক আরও পরীক্া করশি বেশি পাশর িাশি িারা জানশি 
পাশর খি আপতন খকন ভাে খবাধ করশছন না। অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর েময় 
ডাক্ার েব েময় আপনাশক স্পে কে (উোেরেস্রূপ, আপনার কপাে 
অনুভব কশর অথবা আপনার খপশির উপর চাপ তেশয়) করশবন না। 
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আমাকে েখন অকপক্া েরকত হকব? 
আপনাশক অশপক্া করশি েশি পাশর:

 � আপনার পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনাশরর োশথ খে�া করশি  
( পৃষ্া ৭ কিখুন)

 � একটি ওয়াক-ইন তলিতনশক একজন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর োশথ খে�া করশি
 � একটি খমতডশকে পরীক্া করাশি
 � একজন তবশেষশজ্ঞর কাশছ খিশি ( পৃষ্া ৯ কিখুন)
 � জরুরী কশক্ একজন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর োশথ খে�া করশি  

( পৃষ্া ১৮ কিখুন)

খে�ার জনথ্য েবাইশক অশপক্া করশি েশব। োধারেি, অশপক্ার েময়গুতে তনভকের 
করশব আপতন কিিা অেুস্ এবং ডাক্ার এবং নাে কেরা কিিা বথ্যতি িার উপর। 
আপনার িতে খকানও তবশেষ খমতডশকে পরীক্া বা তচতকি্ো করার প্শয়াজন েয় বা 
খকানও তবশেষশজ্ঞর োশথ খে�া করশি েয়, িশব আপনাশক অশনক, অশনক মাে 
অশপক্া করশি েশি পাশর।

িয়া েকর ধধয ্শ ধরুন - আপনাকে কিখা হকব, এমনদে অকপক্ার সময় যদি 
িীর ্শও হয়।
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কমদডকেে ইসেু্যকরসে 
(এমএসদপ/আইএিএইচদপ)

কানাডায়, েরকার, খকাম্পাতন এবং বথ্যস্ক্রা েবাই স্াস্থ্য খেবার জনথ্য অথ কে প্োন 
কশর। তবতে-খি স্াস্থ্য খেবা খপশি, আপনার এমএসদপ (কমদডকেে সাদ্্শকসস 
�্যান) নাশম এক ধরশের খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ থাকশি েশব। আপতন তবতে-খি 
আোর োশথ োশথ এমএেতপ-এর জনথ্য আশবেন করুন। একবার আপতন এমএেতপ-
এর জনথ্য অনুশমাতেি েশে, আপনাশক একটি দবদস সাদ্্শকসস োড্শ পাঠাশনা েশব, 
িা আেশি ৩ মাে পি কেন্ত েময় োগশি পাশর। আপনাশক এমএেতপ-এর জনথ্য 
অথ কেপ্োন করশি েশব না। ি�ন আপতন এমএেতপ কভাশরশজর জনথ্য অশপক্া 
করশছন, ি�ন আপনাশক বথ্যস্ক্গি খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ এর জনথ্য আশবেন করশি 
এবং অথ কে প্োশনর প্শয়াজন েশি পাশর।

বথ্যস্ক্গি খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ েম্পশককে আরও িশথথ্যর জনথ্য 
আপনার স্ানীয় খেশিেশমন্ট এশজস্ন্র োশথ কথা বেুন বা 
৮১১ নম্শর কে করুন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)।

প্তিবার স্াস্থ্য খেবা বথ্যবোর করার েময় আপনার তবতে োতভকেশেে কাডকে েশঙ্গ আনুন।

উৎে: 
www.bcservicescard.ca

অন্ব ্শতমীোেীন কিডাকরে কহেথ কপ্রাগ্াম (আইএিএইচদপ) এমন একটি 
খপ্াগ্রাম িা কানাডায় থাকা েরোথমীশের প্থম ১২ মাশের অস্ায়ী স্াস্থ্যশেবা 
কভাশরজ প্োন কশর। একই েমশয় আপতন আইএফএইচতপ এবং এমএেতপ খপশি 
পাশরন। আপতন িতে েরোথমী েন িশব আপতন আইএফএইচতপর মাধথ্যশম স্াস্থ্যশেবা 
েুতবধা খপশি েক্ম েশি পাশরন। আরও িশথথ্যর জনথ্য আপনার খেশিেশমন্ট এশজস্ন্ 
বা খেেথ ইন্থু্যশরন্ তবতেশক স্জজ্ঞাো করুন ( পৃষ্া ১৭ কিখুন)।

এই ছতবটি একটি 
তবতে োতভকেে কাডকে 
খে�শি খকমন িা 
খে�ায়

৮১১
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এমএেতপ, আইএফএইচতপ এবং ফাম কোশকয়ার েম্পশককে আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপতন 
আপনার স্ানীয় খেশিেশমন্ট এশজস্ন্র োশথ কথা বেশি পাশরন। অথবা আপতন 
ইংশরস্জ, মথ্যান্াতরন, ফরাতে, পাঞ্াতব এবং কথ্যাশন্টাতনজ ভাষায় িশথথ্যর জনথ্য খেেথ 
ইন্থু্যশরন্ তবতেশক কে করশি পাশরন। ভাষা খেবা এশজন্টরা খোমবার খথশক 
শুরিবার, েকাে ৯ ০০ িা খথশক তবকাে ৩:৩০ পি কেন্ত তবেথ্যমান।

কহেথ ইসেু্যকরসে দবদস
আপতন িতে খোয়ার খমইনেথ্যান্ খথশক কে কশরন:  
৬০৪ ৬৮৩ ৭১৫১

আপদন যদি দবদস-কত অন্য কোথাও কথকে েে েকরন: 
(কিাে-দরি): ১৮০০ ৬৬৩ ৭১০০

এমএসদপ দেকসর েন্য অথ ্শ প্রিান েকর?
এমএেতপ একজন ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনার, একজন তবশেষজ্ঞ, বা োেপািাশে 
খমৌতেক পতরেে কেশনর জনথ্য অথ কে প্োন কশর। এমএসদপ সাধারিত চরমা, িাকঁতর 
যত্ন, বা ওষুধ এর েন্য অথ ্শ প্রিান েকর না। এমএেতপ তকছুর জনথ্য অথ কে প্োন 
কশর, তকন্তু েমতি খমতডশকে খিটে এবং তচতকি্ো নয়। আপতন িতে তনস্চিি না েন 
খি আপনার খমতডশকে খিটে বা তচতকি্োর জনথ্য এমএেতপ দ্ারা অথ কে প্োন করা 
েশব তকনা, িশব আপনার স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীশক আশগ খথশকই স্জজ্ঞাো করশি 
ভুেশবন না। এই �রচগুতের অথ কে প্োশন েোয়িা করার জনথ্য আপতন অতিতরক্ 
বথ্যস্ক্গি খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ তকনশি, অথবা আপতন তনশজই খেগুতের জনথ্য 
অথ কে প্োন করশি পাশরন। ক�নও ক�নও আপনার চাকতরর মাধথ্যশম অতিতরক্ 
খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ থাকশি পাশর।

ফাম কোশকয়ার েে একটি েরকাতর খপ্াগ্রাম িা তকছু ওষুশধর �রচ খমিাশি োোিথ্য 
কশর। আপতন ১২ মাশেরও খবতে েময় ধশর কানাডায় থাকার পশর ফাম কোশকয়াশরর 
জনথ্য আশবেন করশি পাশরন।
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এেেন পাদরবাদরে ডাক্ার বা নাকস ্শর সাকথ এেটি 
অ্যাপকয়ন্টকমন্ট েতক্কির েন্য?
পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনাশরর োশথ অথ্যাপশয়ন্টশমন্টগুতে োধারেি 
প্ায় ৫ খথশক ১০ তমতনি েীঘ কে েয়। একটি অথ্যাপশয়ন্টশমশন্ট, ১ বা ২ টি স্াস্থ্য 
েমেথ্যা েম্পশককে কথা বোর জনথ্য িশথষ্ট েময় রশয়শছ। আপনার িতে কথা বোর 
জনথ্য অশনকগুতে স্াস্থ্য েমেথ্যা থাশক িশব আপনার একাতধক অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর 
প্শয়াজন েশি পাশর। আপতন িতে েক্ম েন িশব অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর আশগ 
আপনার স্াশস্থ্যর প্শ্নগুতে তেশ� রা�া েোয়ক েশি পাশর।

আমাকে েতক্ি েরুরী েকক্ 
অকপক্া েরকত হকব? 

আপতন িতে জরুতর কশক্ িান িশব একজন নাে কে আপনাশক 
প্শ্ন স্জজ্ঞাো করশব খি আপতন কিিা অেুস্। নাে কে তেদ্ধান্ত খনয় 
খক েবশচশয় খবতে অেুস্, এবং খবতে অেুস্রা প্থশম একজন 
ডাক্াশরর োশথ খে�া করশব। িতে জরুতর কশক্ অশনক খোক 
থাশক িশব কম গুরুির অেুস্িািুক্ বথ্যস্ক্শের খে�া করশি 
অশনক ঘন্টা অশপক্া করশি েশি পাশর। এই অকপক্ার 
সময়গুদে কছাি েরকত, কেবেমাত্র েরুরী অবস্ার েন্য 
েরুরী েক্টি ব্যবহার েরুন।

আপনার স্াস্থ্য বা আপতন অেুস্ েশে তক করশবন খে েম্পশককে 
আপনার খি খকানও প্শ্ন থাকশে আপতন খি খকানও েময় ৮১১ 
নম্শর কে করশি পাশরন।

৮১১ সম্পকে্শ আরও তকথ্যর েন্য,  
 পৃষ্া ১০কিখুন
জরুরী কক্ েম্পশককে আরও িশথথ্যর জনথ্য, 
 পৃষ্া ১৯কিখুন

৮১১
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েরুরী েক্

জরুরী কক্গুতে আমাশের েকে োেপািােগুতেশি অবতস্ি।How to 

যদি আপনার বা আপনার পদরদচত োকরার এই েক্িগুদের মকধ্য কোকনা 
এেটি থাকে, একু্দন েরুরী েকক্ যান।

 � শ্াে তনশি বা কথা বেশি েমেথ্যা
 � আপনার বুশক বথ্যথা, আিঁোিঁিা, বা অস্স্তি
 � গুরুির রক্পাি বা গুরুির ক্ি / আঘাি
 � িীরি বথ্যথা
 � েঠাৎ অনুভূতি োরাশনা, বা মু�, বাহু বা পাশয়র েুব কেেিা
 � েঠাৎ কশর খে�শি েমেথ্যা েওয়া
 � েঠাৎ োিঁশি েমেথ্যা, মাথা খঘারা, বা ভারোমথ্য োরাশনা
 � অজ্ঞান েশয় িাওয়া
 � ভাঙা োড
 � খিৌন তনপীডন েে অনথ্য খকানও স্াস্থ্য জরুতর অবস্া

৯১১
আপনার িতে এই উপেগ কেগুতের খকানটি থাশক এবং জরুরী কশক্ না 
খিশি পাশরন, ৯১১ এ কে করুন এবং একটি অথ্যামু্শেন্ আেশব। 
জরুরী কক্টি শুধুমারে বথ্যবোর করুন িতে এটি একটি জরুরী অবস্া 
েয় ( পৃষ্া ২০ কিখুন)। 

১৯কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



েরুরী েকক্ যাকবন না যদি আপদন/আপনার:

আপদন ইংকরস্ে বেকত না পারকে ৯১১ এ দে্াকব েে 
েরকবন

 � েতেকে/ফ্েু আশছ
 � একটি খপ্েস্রিপেন খপশি ভুশে খগশছন
 � কাজ তমে কশরশছন এবং একটি অেুস্ খনাি প্শয়াজন
 � েম্ভবি গভকেবিী
 � একটি খমতডশকে খিটে প্শয়াজন এবং আপনাশক েীঘ কে েময় অশপক্া করশি 

েশয়শছ
 � আপনার রশক্ েককেরার পরীক্া করা েরকার

৯১১

 � ৯১১ ডায়াে করুন এবং খকউ ইংশরস্জশি খফানটির উত্তর 
খেওয়ার জনথ্য অশপক্া করুন।

 � োন্ত থাকুন এবং স্পষ্টভাশব কথা বেুন।
 � ইংশরস্জশি, আপতন খি ভাষায় কথা বশেন িার নাম বেুন 

(উোেরেস্রূপ, "পাঞ্াতব" ) , এবং একজন খোভাষী খফান 
কেটিশি খিাগ খেশবন। খফানটি ঝুতেশয় রা�শবন না।

 � আপতন িতে পাশরন, িশব এটিও েোয়ক িতে আপতন 
আপনার জরুরী অবস্া ( "খমতডশকে" , "ফায়ার" , বা 
"পুতেে" ) এবং আপনার টঠকানাটি ইংশরস্জশি বেশি 
পাশরন।

 � ৯১১ এ কে করার তবষশয় আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপতন 
ecomm911.ca এ িান।

জরুরী কক্টি শুধুমারে জরুরী অবস্ার জনথ্য বথ্যবোর করা উতচি। েরুদর প্রাথদমে 
পদরচয ্শা কেন্দ্রগুদে পাওয়া িায় িতে আপনার অতবেশম্ একজন ডাক্াশরর োশথ খে�া 
করার প্শয়াজন েয়। অথবা, আপতন আপনার ফথ্যাতমতে ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনারশক 
খে�ার জনথ্য অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট তনশি আপনার তলিতনশক কে করশি পাশরন। আরও িশথথ্যর 
জনথ্য, এ�াশন িান www.fraserhealth.ca এবং "জরুরী প্াথতমক পতরচি কো খকন্দ্র" 
অনুেধোন করুন।

২০ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



অ্যামু্কেসে তথ্য

আপনার িতে োেপািাশে িাওয়ার প্শয়াজন েয় এবং আপতন 
খে�াশন না খিশি পাশরন, আপনাশক তনশয় িাওয়ার জনথ্য, 
আপনার একটি অথ্যামু্শেশন্র প্শয়াজন েশি পাশর। খমতডশকে 
ইমাশজকেস্ন্র জনথ্য জরুরী তবভাশগ িাওয়া জরুরী। আপতন িি 
খবতে অশপক্া কশরন িি খবতে আপনার অেুস্িা গুরুির েশি 
পাশর। 

৯১১ এ কে করুন িতে আপনার অথ্যামু্শেশন্র প্শয়াজন েয়। 
এমএেতপ একটি অথ্যামু্শেশন্র জনথ্য খবতেরভাগ �রচ প্োন 
কশর তকন্তু �রশচর তকছু অংশের জনথ্য পশর আপনার বাতডশি 
তবে পাঠাশব। আপতন িতে এমএেতপ তপ্তময়াম েোয়িায় থাশকন, 
িােশে আপতন তবে পতরশোশধ েোয়িা খপশি পাশরন। আরও 
িশথথ্যর জনথ্য আপনার স্ানীয় খেশিেশমন্ট এশজস্ন্ অথবা 
োমাস্জক উন্নয়ন মন্ত্রোেশয়র োশথ কথা বেুন।

৯১১

২১কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



েরুরী েকক্র অবস্ানগুদে 

অবস্ান টিোনা

অ্যাবিসকিাড্শ আঞ্চদেে 
হাসপাতাে এবং ে্যাসোর কেন্দ্র

৩২৯০০ মাে কোে খরাড, অথ্যাবিেশফাডকে

বান ্শদব হাসপাতাে ৩৯৩৫ তকনশকড ত্রেি, বান কোতব

দচদেওয়াে কেনাকরে হাসপাতাে ৪৫৬০০ খমনশোেম খরাড, তচতেওয়াক

কডল্া হাসপাতাে ৫৮০০ মাউশন্টন তভউ বুশেভাডকে, খডল্া

ঈেে দরে হাসপাতাে ৪৭৫ তগল্ডশফাডকে ওশয়, খপািকে মুতড

করিোর ে্যাদনয়ন হাসপাতাে ১২৭৫ ৭ম এতভতনউ, খোপ

ে্যাংদে কমকমাদরয়াে হাসপাতাে ২২০৫১ খরেজার োউই, েথ্যাংতে

দমরন কমকমাদরয়াে হাসপাতাে ৭৩২৪ োডকে ত্রেি, তমেন

দপস আে্শ হাসপাতাে ১৫৫২১ রাশেে এতভতনউ, খোয়াইি রক

দরে দমকডাস হাসপাতাে ১১৬৬৬ োইটি ত্রেি, মথ্যাশপে তরজ

রকয়ে েোদম্য়ান হাসপাতাে ৩৩০ ইষ্ট কেতম্য়া ত্রেি, তনউ ওশয়টেতমনটোর

সাকর কমকমাদরয়াে হাসপাতাে ১৩৭৫০ ৯৬ এতভতনউ, োশর

২২ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



েরুরী েকক্র েন্য তথ্য

োরা তেন এবং োরা রাি খ�াো থাশক।

জরুরী কশক্র জনথ্য খমতডশকে খোভাষীশের বথ্যস্ক্গিভাশব 
বা খফাশন পাওয়া ( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

োশর খমশমাতরয়াে োেপািাশের জরুতর কশক্ েকাে ৭:৩০ 
খথশক রাি ১১:৩০ পি কেন্ত একজন পাঞ্াতব-ভাষী খোভাষী 
আশছন।

জরুতর তবভাশগ িাওয়া এবং োেপািাশে থাকার জনথ্য 
এমএেতপ বা আইএফএইচতপ দ্ারা অথ কে প্োন করা েয়।

িতে আপনার খেেথ ইন্থু্যশরন্ না থাশক, িােশে আপনাশক 
জরুতর তবভাশগ িাওয়া বা োেপািাশে থাকার �রচ তেশি 
েশব। তচতকৎোর জনথ্য আপনার কাশছ িাকা না থাকশে 
আপনাশক তচতকৎোর জনথ্য তফতরশয় খেওয়া েশব না।

আপতন িতে একটি অথ্যামু্শেন্ বথ্যবোর কশরন িশব 
আপনাশক একটি তবে পাঠাশনা েশব।

একটি অ-জরুরী অেুস্িার জনথ্য, আপতন খেেথ তেঙ্ক তবতে 
৮১১ নম্শর কে করশি পাশরন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)।  

েরুরী অবস্ার েন্য, ৯১১ এ েে েরুন।৯১১

৮১১

২৩কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



প্রাথদমে স্াস্্য কসবা 

প্রাথদমে স্াস্্য কসবা পদরকষবাগুদে ে্্শাবস্া এবং দরশুর 
যত্ন, মানদসে স্াকস্্যর যত্ন, েীবন করকষর যত্ন, এবং 
আরও অকনে দেছুর মকতা কমৌদেে স্াস্্য পদরকষবার 
চাদহিাগুদেকে ে্ার েকর। প্াইমাতর খেেথ খকয়ার 
খপ্াভাইডাররা প্শয়াজশন তবশেষশজ্ঞর মশিা অনথ্য ধরশনর 
স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর কাশছ িাওয়ার জনথ্য আপনাশক খরফাশরেও 
তেশি পাশরন।

প্াথতমক স্াস্থ্য খেবা প্োনকারীরা আপনাশক িীর ্শস্ায়ী করাে 
মথ্যাশনজ করশি েোয়িা কশর। একটি েীঘ কেস্ায়ী খরাগ এমন খরাগ,িা 
উচ্চ রশক্র চাপ বা ডায়াশবটিে এর মশিা ৩ মাশের খবতে স্ায়ী। 
োশর এবং অথ্যাবিেশফাশডকে, পাঞ্াতবশি এমন লিাে রশয়শছ খিগুতে 
ডায়াশবটিে, গভকোবস্ার স্াস্থ্য এবং আরও অশনক তকছু েম্পশককে 
িথথ্য খেয়। www.fraserhealth.ca এ তগশয় আপতন আরও খবতে 
িথথ্য �ুশজঁ পাশবন এবং অনুেধোন বসে এ 'োউথ এতেয়ান খেেথ 
ইন্টিটিউি' িাইপ কশর (উপশরর ডান তেশক)। 'োউথ এতেয়ান 
খেেথ ইনতটেটিউি' নাশমর োচকে খরজাশল্ তলিক করুন। 

২৪ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



নবােতকির েন্য দনউ োনাদডয়ান দলিদনে নাকম ২ টি প্রাথদমে যতক্নর 
দলিদনে রকয়কছ। একটি োশরশি এবং অনথ্যটি বান কোতবশি। তনউ কানাতডয়ান 
তলিতনশকর কমমীরা েকেভাষা, পিভূতম, জাতি এবং ধশম কের খোশকশের স্াস্থ্যশেবা 
প্োন কশর। তনউ কানাতডয়ান তলিতনকগুতেশি িাওয়ার জনথ্য আপনার একটি 
খরফাশরে প্শয়াজন।

বান কোতব তনউ কানাতডয়ান তলিতনশকর মি ক্াবাে ি্যাদমদে কেয়ার দলিদনেটি একই 
তবস্ল্ডংশয় রশয়শছ। এটি অতভবােী, বথ্যস্ক্গিভাশব স্পন্ডকে েরোথমী এবং েরোথমী 
োতবোরশের কানাডায় বেবাশের প্থম তিন বছশরর মশধথ্য প্াথতমক স্াস্থ্যশেবা প্োন 
কশর। খ্াবাে ফথ্যাতমতে খকয়ার তলিতনশক খিশি আপনার একটি খরফাশরে েরকার। 
খরফাশরে পাবতেক খেেথ, োমাস্জক খেবােমূে, এবং বেতি প্োনকারীশের কাছ 
খথশক গেৃীি েয়।

সাকর দনউ োনাদডয়ান দলিদনেটি স্েম প্যাটিসন বদহদব ্্শ াকের করােীকির দলিদনে 
এবং সাে্শাদর কসন্টাকরর (এই দবস্্ডং) তৃতীয় তোয় অবদস্ত। 

এটি পদরবহকনর েন্য রািে। রািকের অবস্ানগুদে পরবতমী পৃষ্ায় রকয়কছ।

২৫কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



প্রাথদমে স্াস্্য কসবার েন্য তথ্য

নিুন কানাতডয়ান তলিতনকগুতে খোমবার খথশক শুরিবার, েকাে 
৮:৩০ খথশক তবশকে ৪: ৩০ পি কেন্ত খ�াো থাশক ৷

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য একজন 
খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি আপনার একজন 
খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম একজন চান  
( পৃষ্া৭ কিখুন)।

তকছু প্াথতমক স্াস্থ্য খেবা পতরশষবাগুতের জনথ্য খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ 
কিৃ কেক অথ কে প্োন করা েয়, ি�ন অনথ্যানথ্য পতরশষবাগুতে একটি তফ 
চাজকে কশর।

খোমবার খথশক শুরিবার তবনামূশেথ্য োিে পতরশষবা খেওয়া েয় 
খরাগী, পতরবার এবং কমমীশের, নীশচর গন্তশবথ্য: 

 � তকং জজকে স্াইশরেন খটেেন
 � স্জম পথ্যাটিেন বতেতব কেভাশগর িত্ন এবং োজকোতর খেন্টার (োশর 

তনউ কানাতডয়ান তলিতনক)
 � োশর খমশমাতরয়াে োেপািাে
 � খেন্টাে তেটি মে ( তবশনােন খকশন্দ্রর উত্তর তেশক পাতককেং েি)

সাকর দনউ োনাদডয়ান দলিদনে: 
৯৭৫০ ১৪০ ত্রেি, োশর

বান ্শাদব দনউ োনাদডয়ান দলিদনে: 
৭৩১৫ এডমন্ে ত্রেি, বান কোতব

আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপনার স্ানীয় প্াথতমক স্াস্থ্যশেবা তলিতনশকর 
োশথ খিাগাশিাগ করুন।

আপতন িতে না জাশনন খি আপনার স্ানীয় প্াথতমক স্াস্থ্যশেবা 
তলিতনক খকাথায়, আপতন তেক তনশেকেে খপশি ৮১১ নম্শর কে করশি 
পাশরন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)। 

৮১১

২৬ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



স্াস্্য সম্মত েীবন যাপন 

েুস্ থাকার জনথ্য ্াকো খাওয়া জরুরী। িারা ভাশো �ায় না িাশের �ুব খবতে ওজন 
(স্থূে) েওয়ার বা উচ্চ রক্চাপ, হৃেশরাগ বা ডায়াশবটিশের মশিা েীঘ কেস্ায়ী খরাগ 
েওয়ার েম্ভাবনা খবতে। এেটি স্াস্্যের েীবনধারা থাো এবং ্াে খাওয়া 
আপনার অকনে িীর ্শস্ায়ী করাে হওয়ার সম্াবনা েদমকয় কিয়। 

ধূমপান আপনার স্াশস্থ্যর জনথ্য অিথ্যন্ত �ারাপ কারে এটি আপনার 
এবং আপনার আশে পাশের খোকশের কথ্যান্ার এবং অনথ্যানথ্য অেুস্িার 
কারে েশি পাশর। আপতন িতে ধূমপান খছশড খেওয়ার কথা ভাবশছন 
এবং েোয়িা প্শয়াজন, অথবা শুধু আশরা িথথ্য �ুজঁশছন, আপতন  
www.quitnow.ca এ খিশি পাশরন বা ৮১১ নম্শর কে করশি পাশরন  
( পৃষ্া ১০ কিখুন)।

িারা েস্রিয় িাশের হৃেশরাগ, উচ্চ রক্চাপ, তনতেকেষ্ট ধরশের কথ্যান্ার 
এবং তবষে্নিা তবকাশের ঝঁুতক কম থাশক। িাশের েস্ক্োেী োড, 
েস্ক্োেী খপেী এবং িাশের হৃেয় এবং ফুেফুে ভাে ভাশব কাজ 
কশর। িাশের একটি স্াস্থ্যকর ওজন েওয়ার েম্ভাবনা খবতে।

৮১১

২৭কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



স্াস্্য সম্মত েীবন যাপকনর েন্য তথ্য

আপনাশক স্াস্থ্যকর জীবনিাপন করশি েোয়িা করার 
জনথ্য খপ্াগ্রামগুতে েম্পশককে িথথ্য তবনামূশেথ্য পাওয়া িায়। 

তকভাশব ভাে �াওয়া িায় খে েম্পশককে আরও িশথথ্যর জনথ্য 
আপতন একজন দনবদধিত ডাকয়টিদরয়াকনর োশথ কথা 
বোর জনথ্য ৮১১ এ কে করশি পাশরন (এমন খকউ িার 
পুটষ্ট েম্পশককে তেক্া আশছ)। ( পৃষ্া ১০ কিখুন)।

েস্রিয় েওয়ার তবষশয় আরও িশথথ্যর জনথ্য আপতন খকানও 
অনুেীেন খপোোশরর োশথ কথা বেশি ৮১১ এ কে 
করশি পাশরন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)। 

আমরা খরেজার খেেশথ আপনাশক একটি স্াস্থ্যকর 
জীবনধারা অজকেশন েোয়িা করার জনথ্য অশনকগুতে 
খপ্াগ্রাম অফার কতর। আরও িশথথ্যর জনথ্য আপনার 
প্াথতমক স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী বা পাবতেক খেেথ 
ইউতনশির োশথ খিাগাশিাগ করুন ( পৃষ্া২৯ কিখুন)। 

৮১১

২৮ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



পাবদেে কহেথ ইউদনিগুদে  

জনস্াস্থ্য ইউতনিগুতে অশনকগুতে তবতভন্ন পতরশষবা অফার কশর িা কতমউতনটির 
স্াস্থ্য এবং েুস্িায় েোয়িা কশর। িারা খি পতরশষবাগুতে অফার কশর খেগুতের মশধথ্য 
কশয়কটি েে:

আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপনার স্ানীয় জনস্াস্থ্য ইউতনশির োশথ খিাগাশিাগ করুন।

৮১১

আপতন িতে আপনার স্ানীয় জনস্াস্থ্য ইউতনিটি খকাথায় িা না 
জাশনন িশব আপতন তনকিিম জনস্াস্থ্য ইউতনশি আপনাশক 
তেকতনশেকেেনা খেওয়ার জনথ্য ৮১১ এ কে করশি পাশরন  
( পৃষ্া ১০ কিখুন)।

অথবা www.fraserhealth.ca এ িান এবং োচকে বশসে (উপশর 
ডানতেশক) 'জনস্াস্থ্য ইউতনিে’ িাইপ করুন। 

 � ইতমউনাইশজেন
 � গভকোবস্া এবং িথােমশয়র পূশব কে 

মািৃত্ব িত্ন
 � প্ারতম্ভক তেেব তবকাে
 � স্স্পচ খথরাতপ

 � শ্রবে তলিতনক
 � পুটষ্ট
 � োশঁির িত্ন
 � িুব তলিতনক
 � ক্তি হ্াে

২৯কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



ে্্শাবস্া এবং দরশুর যত্ন

আপনাশক এবং আপনার তেশুশক েুস্ থাকশি োোিথ্য করার জনথ্য আপনার গভকোবস্া 
চোকােীন এবং পশর একজন স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর োশথ খে�া করা গুরুত্বপূে কে। 
জশমের আশগ আপতন খিশি পাশরন এমন লিাে রশয়শছ, িাশক দপ্র-ন্যািাে লিাস বো 
হয়, িা আপনাশক গভকোবস্ায় স্াস্থ্যকর জীবন িাপন, তকভাশব েন্তান জমে তেশি েয় 
এবং আপনার তেশুশক �াওয়াশনার মশিা তবষয়গুতে েম্পশককে তে�শি েোয়িা কশর। 

আপনার গভকোবস্ায়, আপনার স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী আপনাশক রক্ পরীক্া এবং 
আে্রোোউশন্র মশিা পরীক্াগুতে করশি বেশব। এগুতে স্াভাতবক এবং আপতন 
এবং আপনার তেশু েুস্ আশছন তকনা িা তনস্চিি করার জনথ্য এগুতে করা েয়। 
তনয়তমি গভকোবস্া পরীক্ার জনথ্য এমএেতপ দ্ারা অথ কে প্োন করা েয়।

আপনার ে্্শাবস্ার সময় আপনার যত্ন কনওয়ার েন্য এেেন স্াস্্য কসবা 
প্রিানোরীকে আপনার কমদডকেে ইসেু্যকরসে অথ ্শ প্রিান েরকব  
( পৃষ্া ১৬ কিখুন)। আপতন একজন পাতরবাতরক ডাক্ার, একজন নাে কে 
প্থ্যাকটিেনার, একজন তনবতধেি তমডওয়াইফ, বা একজন ডাক্ার তিতন গভকোবস্ার 
িত্ন তবশেষজ্ঞ (এেটি প্রসূদত দবকরষজ্ঞ বো হয়) খে�শি পাশরন।

৩০ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



আপনার স্াস্থ্যশেবা প্োনকারী বা পাবতেক খেেথ নাে কে আপনাশক োেপািাশে 
খি�াশন আপতন েন্তান জমে খেশবন আপনার গভকোবস্া কীভাশব তনবধেন করশবন খে 
েম্পশককে আরও িথথ্য তেশি পাশরন। আপনার িতে স্াস্থ্যকর গভকোবস্া থাশক, ক�নও 
ক�নও তমডওয়াইফরা আপনাশক বাতডশি বা খকান একটি োেপািাশে েন্তান জমে 
খেওয়ার তবকল্প অফার খেয়। আপতন িতে োেপািাশে িান তকব আপদন এেটি 
ব্যস্ক্েত েকক্ সন্াকনর েন্ম দিকত সক্ম হকবন। আপতন আপনার তেশুর 
জমে খেওয়ার পশর োেপািাশে আপনার থাকার জনথ্য খেেথ ইন্থু্যশরন্ অথ কে প্োন 
কশর, িশব তকছু োেপািাে জশমের পশর একটি বথ্যস্ক্গি কশক্ থাকার জনথ্য একটি 
অতিতরক্ তফ চাজকে কশর। োেপািাশে, আপনার বা আপনার তেশুর জশমের আশগ, 
চোকােীন বা পশর খিশকাশনা েময় প্শয়াজন েশে জরুতর পতরশষবা পাওয়া িায়।

এটি এেটি হাসপাতাকের প্রসূদত েক্ কিখকত কেমন তার এেটি উিাহরি। এেটি 
মাতৃত্বোেীন েক্ কযখাকন আপদন আপনার সন্াকনর েন্ম কিন।

টিো আপনার তেশুশক ভতবষথ্যশি �ুব অেুস্ েওয়া খথশক 
বাচঁাশি োোিথ্য কশর। তেশু এবং খছশেশমশয়শের জনথ্য 
টিকাগুতে এমএেতপ দ্ারা অথ কে পতরশোধ করা েয়। আপনার 
দরশুর েন্য সটিে সমকয় সটিে টিো কনওয়ািা 
গুরুত্বপূি ্শ।

৩১কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



ে্্শাবস্া এবং দরশুর েন্য তথ্য 

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য 
একজন খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি 
আপনার একজন খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম 
একজন চান ( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

খবতেরভাগ স্াস্থ্য পতরশষবার জনথ্য খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ অথ কে 
প্োন কশর থাশক, িতেও খকউ খকউ অতিতরক্ তফ চাজকে 
কশর। আপতন িতে তনস্চিি না থাশকন খি আপনাশক একটি 
তফ তেশি েশব তকনা, আপনার অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর আশগ 
স্জজ্ঞাো কশর তবষয়টি তনস্চিি করুন।

এই পতরশষবাগুতের খবতেরভাশগর জনথ্য আপনার অতগ্রম 
বুক করা উতচি।

আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপনার স্ানীয় জনস্াস্থ্য ইউতনশির 
( পৃষ্া ২৯ কিখুন) আপনার গভকোবস্ায় স্াস্থ্যশেবা 
প্োনকারীর োশথ খিাগাশিাগ করুন।

৩২ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



আমরা তেশুশের জনথ্য অশনক পতরশষবা প্োন কতর। িতে আপনার েন্তান সু্শে 
থাশক, টিকা এবং খমন্টাে খেেথ পতরশষবার মি পতরশষবাগুতেশি িাশের অথ্যাশসেে 
রশয়শছ ৷

েকে তেশু এমএেতপর মাধথ্যশম তবনামূশেথ্য খচাশ�র পরীক্া খপশি পাশর, িতেও তকছু 
ডাক্াশরর অতফে োমানথ্য তফ তনশি পাশর। আপতন ি�ন খকানও অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট 
কশরন ি�ন স্জজ্ঞাো করশি ভুেশবন না অতিতরক্ তফ আশছ তকনা।

পাবতেক খেেথ খডন্টাে খপ্াগ্রাম রশয়শছ খিগুশোশি আপনার তেশু খিশি েক্ম 
েশি পাশর, িা োশঁির িি্শনর জনথ্য অথ কে প্োন করশি েোয়িা কশর। তকছু খক্শরে, 
োশঁির িত্ন তবনামূশেথ্য। আরও িশথথ্যর জনথ্য আপনার স্ানীয় জনস্াস্থ্য ইউতনশির 
োশথ খিাগাশিাগ করুন ( পৃষ্া ২৯ কিখুন)।

দনম্ন আকয়র পদরবাকরর সন্ানরা কহেদি-দেডস কপ্রাগ্াকমর 
মাধ্যকম িাকঁতর কমৌদেে যত্ন এবং কপ্রসস্রিপরন চরমার েন্য 
খরকচ সহায়তা কপকত পাকরন। আপনাশক আশবেন করার েরকার 
খনই। আপনার েন্তানরা িতে ১৯ বছশরর কম বয়েী েয় এবং িতে 
আপনার পতরবার এমএেতপ তপ্তময়াম েোয়িা পায় িশব িারা খিাগথ্য। 
অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর আশগ, ডাক্াশরর অতফেশক স্জজ্ঞাো কশর তনস্চিি 
করুন খি চাজকেগুতের জনথ্য আপনার এমএেতপ অথ কে প্োন কশর, বা এমন 
খকানও অতিতরক্ চাজকে আশছ িা এমএেতপ দ্ারা প্োন করা েয় না। 
আপতন ি�ন খডন্টাে বা অপটিকথ্যাে (খচা�) অতফশে খপৌঁছান, ি�ন 
খকবে আপনার েন্তাশনর তবতে োতভকেশেে কাডকেটি খে�ান 
( পৃষ্া ১৬ কিখুন)।

দরশু এবং যুব স্াস্্য পদরকষবাগুদে 

৩৩কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



দরশু এবং যুব স্াস্্য  
পদরকষবাগুদের তথ্য

পতরশষবার উপর তনভকের কশর ঘন্টা পতরবিকেন েয়।

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য একজন 
খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি আপনার একজন 
খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম একজন চান  
( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

মশন রা�শবন, ডাক্াশরর অতফে বথ্যস্ক্গি মাতেকানাধীন, িাই 
আপতন তবনামূশেথ্য একজন খোভাষী খপশি েক্ম নাও েশি পাশরন। 
িতে আপনার ডাক্ার আপনার ভাষায় কথা না বশেন িশব আপনার 
অথ্যাপশয়ন্টশমশন্ট পতরবাশরর খকানও েেেথ্য বা বধুেশক তনশয় আোর 
তবষয়টি তনস্চিি করুন তিতন আপনার জনথ্য বথ্যা�থ্যা করশি পাশরন।

তকছু পতরশষবার জনথ্য খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ দ্ারা অথ কে প্োন করা 
েয়, ি�ন অনথ্যানথ্য পতরশষবাগুতের জনথ্য একটি তফ চাজকে কশর।

আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপনার স্ানীয় জনস্াস্থ্য ইউতনশির  
( পৃষ্া ২৯ কিখুন) োশথ খিাগাশিাগ করুন।

৩৪ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



যুব দলিদনেগুদের েন্য তথ্য

পতরশষবার উপর তনভকের কশর ঘন্টা পতরবিকেন েয়।

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য 
একজন খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি 
আপনার একজন খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম 
একজন চান ( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

িুব তলিতনক তবনামূশেথ্য, তকন্তু তকছু ঔষধ বা পরীক্ার জনথ্য 
একটি �রচ েশি পাশর।

আপনার কাছাকাতছ একটি িুব তলিতনক �ুশঁজ খপশি, ৮১১ এ 
কে করুন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)।

অথবা www.fraserhealth.ca তগশয় োচকে বশসে (উপশর ডান 
তেশক) 'ইয়ুথ তলিতনকে'-এর খ�াজঁ করুন।'ইয়ুথ তলিতনকে' 
নাশমর োচকে খরজাশল্ তলিক করুন।

আপনার অথ্যাপশয়ন্টশমশন্টর প্শয়াজন আশছ তকনা িা �ুশঁজ 
খবর করশি িুব তলিতনশক আগাম খিাগাশিাগ করুন।

যুব দলিদনেগুদে 

িুব তলিতনকগুতে খকবে ২১ বছর বা িার কম বয়েী িুবশের জনথ্য। এই 
তলিতনকগুতেশি িাওয়ার জনথ্য আপনার একটি এমএেতপ কাডকে প্শয়াজন নাই। 
তলিতনশকর কমমীরা আপনার অনুমতি ছাডা অনথ্য কারও োশথ আপনার স্াশস্থ্যর 
িথথ্য খেয়ার করশব না। এই তলিতনকগুতে খমন্টাে খেেথ এবং খিৌন স্াস্থ্য 
েম্পতককেি প্শ্নগুতের তবষশয় িুবশের েোয়িা করশি পাশর।

৮১১

৩৫কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



কমন্টাে কহেথ এবং সাবকস্টসে ব্যবহার

আপতন িতে কাশরা োশথ কথা বেশি চান কারে আপদন অনু্ূদত, 
দচন্া্াবনা, বা উকবেকের সাকথ কমাোদবো েরা েটিন বকে 
মকন েরকছন যা চকে যাকব না, িশব আপতন পাতরবাতরক ডাক্ার, 
আপনার স্ানীয় কতমউতনটি খেেথ খকন্দ্র, খরেজার খেেথ রিাইতেে 
োইন, বা ৩১০ খমন্টাে খেেথ মাধথ্যশম োোিথ্য খপশি পাশরন।

প্তিটি কতমউতনটিশি খমন্টাে খেেথ খকন্দ্রগুতে অবতস্ি। আপতন 
খরেজার খেেথ ওশয়বোইশি খেশ� বা ৮১১ এ কে কশর আপনার 
কাছাকাতছ একটি �ুশঁজ খপশি পাশরন ( পৃষ্া ১০ কিখুন)। খমন্টাে 
অেুস্িায় আরিান্ত িুবশের জনথ্য তবশেষভাশব আউিতরচ এবং 
েোয়িা খপ্াগ্রামগুতেও রশয়শছ।

৮১১

যদি আপনার বা আপনার পদরদচত োকরার এই েক্িগুদের মকধ্য 
কোকনা এেটি থাকে, একু্দন েরুরী েকক্ যান।

৯১১

 � বিকেমাশন একটি গুরুির খমন্টাে খেেথ েমেথ্যা অনুভব 
করশছন এবং তনশজর বা অনথ্য কাউশক আঘাি করার ঝঁুতকশি 
রশয়শছন

 � প্িথ্যাোশরর গুরুির েক্েগুতে অনুভব করা এবং/বা শ্াে-
প্শ্াে বধে েশয় খগশছ

আপতন িতে জরুরী কশক্ না খিশি পাশরন, একটি 
অথ্যামু্শেশন্র জনথ্য ৯১১ কে করুন ( পৃষ্া ২০ কিখনু)।

৩৬ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



সাবকস্টসে ব্যবহাকরর পদরকষবাগুদে এমন কোেকির েন্য যারা মািে 
এবং / অথবা অ্যােকোহে ব্যবহার কমাোকবো েরকত সহায়তা চান বা 
প্রকয়ােনকবাধ েকরন। প্তেতক্ি োবশটেন্ বথ্যবোর খপোোররা আপনাশক এবং 
আপনার খগাপনীয়িাশক েম্মান করশব। আপতন তকশের োশথ েডাই করশছন 
িা �ুশঁজ খবর করশি এবং আপনাশক েটঠক েোয়িা পতরশষবাতের োশথ েংিুক্ 
করশি িারা েোয়িা করশি পাশর। সাবকস্টসে ব্যবহাকরর সাকথ কমাোদবো 
েরকত আপনাকে সহায়তা েরার েন্য অকনেগুদে দবদ্ন্ন কপ্রাগ্াম 
উপে্্য। আপতন আপনার তনশজর বাতডশি থাকা চাতেশয় িাওয়ার েময় আপতন 
তকছু খপ্াগ্রাম অথ্যাশসেে করশি পাশরন। অনথ্যানথ্য খপ্াগ্রামগুতে উপেভথ্য খি�াশন 
আপতন পুনরুদ্ধার করার েময় অস্ায়ীভাশব অনথ্য বাতডশি চশে আেশেন।

দবদ্ন্ন পদরকষবাগুদে আপনাকে, আপনার পদরবারকে বা আপনার 
পদরদচত কয োউকে তাকির অ্যােকোহে এবং মািকের ব্যবহার 
পদরচােনা েরকত সাহায্য েরকত পাকর যাকত ক্দত প্রদতকরাধ বা হ্াস েরা 
যায়। পতরবাশরর েেেথ্যরাও োোিথ্য খপশি পাশর ি�ন িাশের পতরবাশরর খকউ 
মােক এবং/ বা অথ্যােশকােে বথ্যবোর কশর এবং এটি পতরবাশরর ক্তি করশছ। এই 
পতরশষবাগুতে বথ্যস্ক্গি এবং পতরশষবা প্োনকারীরা আপনার িথথ্য অনথ্যশের োশথ 
খেয়ার করশব না। 

১ ৮৭৭ ৮২০ ৭৪৪৪ নম্শর খরেজার খেেথ রিাইতেে োইশন কে কশর 
প্াপ্তবয়স্ এবং িুবশের পুনব কোেন এবং পুনরুদ্ধার, পাতরবাতরক েোয়িা এবং 
জরুরী অবস্ার জনথ্য পতরশষবাও পাওয়া িায়। এই পতরশষবাটি ইংশরস্জশি 
খেওয়া েয়। এটি প্তিতেন, েব তেন এবং েব রাি পাওয়া িায়। 

৩১০ কমন্টাে কহেথ সাকপাি্শ ৩১০ ৬৭৮৯ এ কে কশর তবনামূশেথ্য এবং 
খগাপনীয় খমন্টাে োশপািকে , েঙ্কশি েতিশক্প এবং কতমউতনটিশি েকে 
বয়শের মানুশষর জনথ্য তক েংস্ানেমূে তবেথ্যমান খে েম্পশককে িথথ্য পাওয়া 
িায়। এই পতরশষবাটি ইংশরস্জশি খেওয়া েয়। কশথাপকথশন একজন খোভাষী 
খিাগ করা খিশি পাশর িতে আপতন িশথষ্ট ভাে ইংশরস্জশি একজন খোভাষী 
চাইশি পাশরন। 

৩৭কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



কমন্টাে কহেথ এবং সাবকস্টসে ব্যবহাকরর 
েন্য তথ্য

পতরশষবার উপর তনভকের কশর ঘন্টা পতরবিকেন েয়; অশনক 
জরুরী খেবা প্তিতেন, েব তেন এবং েব রাি পাওয়া িায়।

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য একজন 
খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি আপনার 
একজন খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম একজন চান  
( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

খবতেরভাগ পতরশষবার জনথ্য খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ দ্ারা অথ কে 
প্োন করা েয়, ি�ন অনথ্যশের খকউ খকউ একটি তফ চাজকে 
করশি পাশর।

আরও িশথথ্যর জনথ্য, আপতন কে করশি পাশরন:
 � ১ ৮৭৭ ৮২০ ৭৪৪৪ নম্শর খরেজার খেেথ রিাইতেে 

োইশন
 � ৩১০ খমন্টাে খেেথ োশপািকে ৩১০ ৬৭৮৯ এ 
 � ৮১১ এ খেেথ তেঙ্ক তবতে ( পৃষ্া ১০ কিখুন)
 � তভস্জি www.fraserhealth.ca/mentalhealth
 � আপনার পাতরবাতরক ডাক্ার বা নাে কে প্থ্যাকটিেনাশরর 

োশথ খে�া করার জনথ্য একটি অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট করুন। 

৩৮ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



কহাম কহেথ  

খোম খেেশথর েক্থ্য েে বাতডশি আপনাশক তনরাপে এবং েুস্ রা�া। খোম খেেশথ, 
অশনক ধরশের স্াস্থ্য খেবা প্োনকারীরা স্ল্প এবং িীর ্শকময়ািী স্াস্্যকসবা 
প্োশনর জনথ্য একোশথ কাজ কশর। স্ল্প-খময়ােী িত্ন আপনাশক অেুস্িা, আঘাি 
বা অশত্াপচাশরর পশর আরও ভাে েশি েোয়িা করশি পাশর। েীঘ কেশময়ােী-িত্ন 
আপনাশক বাতডশি থাকার েময় স্াধীনভাশব থাকশি প্শয়াজনীয় েোয়িা খেয়।

খোম খেেথ নাে কেরা ক্ি িত্ন এবং তেক্ার মশিা তবতভন্ন পতরশষবা প্োন কশর। খোম 
খেেশথ কাজ কশর এমন স্াস্থ্য খেবা প্োনকারীরা আপনাশক খকান পতরশষবাগুতে 
আপনার জনথ্য েবশচশয় খবতে েরকারী খে তবষশয় তেদ্ধান্ত তনশি েোয়িা করশি 
পাশর। 

৩৯কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



খোম খেেশথর মাধথ্যশম পতরশষবাগুতে আপনাশক 
ডায়াশবটিে, আেশঝইশমর এর মশিা তকছু েীঘ কেস্ায়ী 
অবস্া পতরচােনা করশি োোিথ্য করশি পাশর, এবং 
আরও অশনক তকছু।

আপতন িতে গুরুির স্াস্থ্য খেবা প্শয়াজন এমন কাশরা িত্ন খনন, উপিুক্ 
েমথ কেন তেশয়ও িাশক একা রা�া িায় না, অবকাে িত্ন পাওয়া িায়। অবোর 
যত্ন েে ি�ন খকউ আপনার বাতডশি আশে এবং আপতন োধারেি খি িত্ন 
খেন, খে িা খেয় িাশি আপতন তবশ্রাম তনশি পাশরন।

পুনব ্শাসন পদরকষবাগুদে এমন খোকশের জনথ্য পাওয়া িায় িারা একটি 
েুঘ কেিনায় পশডশছন, আেি েশয়শছ, বা একটি োজকোতর েশয়শছ এবং আরও 
ভাে েওয়ার জনথ্য োোশিথ্যর প্শয়াজন। এই পতরশষবাগুতের মশধথ্য তকছু 
আপনার বাতডশি েরবরাে করা েয়, তকন্তু তকছুর জনথ্য আপনার একটি 
তচতকৎো খেবা খকশন্দ্র থাকশি েশব।

৪০ কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



কহাম কহেথ এর েন্য তথ্য

পতরশষবার উপর তনভকের কশর ঘন্টা পতরবিকেন েয়

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য একজন 
খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি আপনার 
একজন খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম একজন চান  
( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

তকছু পতরশষবা পতরশোধ করা বা খমতডশকে ইন্থু্যশরন্ দ্ারা, 
খি�াশন কতিপয় আপতন কি িাকা উপাজকেন কশরন িার উপর 
তভি্তি কশর একটি তফ চাজকে কশর। আপনার তনজস্ স্াস্থ্য 
েরবরাে, খিমন বথ্যাশন্জ এবং েরঞ্াম এর জনথ্য আপনাশক 
অথ কে প্োন করশি েশি পাশর।

আরও িশথথ্যর জনথ্য, খরেজার খেেথ োতভকেে োইশন কে করুন 
১ ৮৫৫ ৪১২ ২১২১। এই খফান োইন শুধুমারে ইংশরস্জশি 
পাওয়া িায়। আপতন িতে ইংশরস্জশি একটি খমতডশকে 
কশথাপকথন করশি েক্ম না েন িশব েয়া কশর এমন 
খকানও বধুে বা পতরবাশরর েেেথ্য রা�ুন তিতন আপনার জনথ্য 
ইংশরস্জশি োইনটিশি কে কশরন।

৪১কানাডায় নবাগিশের জনথ্য খরেজার খেেথ োতভকেশেশের একটি গাইড 



করদসকডস্সেয়াে কেয়ার  
এবং অ্যাদসকস্টড দেদ্ং

খরতেশডস্ন্য়াে খকয়ার এবং অথ্যাতেশটেড তেতভং খকন্দ্রগুতে এমন খোকশের জনথ্য 
উপেভথ্য িাশের স্াস্থ্যশেবার জনথ্য োোশিথ্যর প্শয়াজন। তনম্নতেত�ি িথথ্যটি খরেজার 
খেেথ (পাবতেক) পতরশষবাতের জনথ্য, িশব অথ কে প্োন কশর আপতন একটি বথ্যস্ক্গি 
অথ্যাতেশটেড তেতভং বা খরতেশডস্ন্য়াে খকয়ার খকশন্দ্র থাকশি পাশরন।

অ্যাদসকস্টড দেদ্ং কেন্দ্রগুদে
 � আপতন অথ্যাতেশটেড তেতভং খকন্দ্রগুতেশি বাে করার জনথ্য 

আশবেন করশি পাশরন।
 � ভাডার মশিা অথ্যাতেশটেড তেতভং এ থাকার জনথ্য একটি �রচ 

রশয়শছ।
 � প্তিতেন ২ বার �াবার এবং অল্প পতরমাে োউেতকতপং বথ্যবস্া 

আশছ।
 � আপতন ঔষশধর, খগােে করার, এবং অথ কে বথ্যবস্াপনার জনথ্য 

োোিথ্য খপশি েক্ম েশি পাশরন।
 � আপনাশক অবেথ্যই খবতেরভাগ খক্শরেই তনশজর িত্ন তনশি 

েক্ম েশি েশব।

করদসকডস্সেয়াে কেয়ার কেন্দ্রগুদে
 � খরতেশডস্ন্য়াে খকয়ার শুধুমারে খেই খোকশের জনথ্য িাশের 

অশনক স্াস্থ্য পতরচি কোর প্শয়াজন আশছ এবং িারা তনশজশের 
িত্ন তনশি পাশরন না। আবাতেক িি্শন বেবাে করশি 
আপনার ডাক্ার আপনাশক অবেথ্যই একটি খরফাশরে তেশি 
েশব।

 � খকয়ার োরা তেন এবং োরা রাি পাওয়া িায়।
 � আপতন ওষুধ, খগােে করার, খড্রতেং, �াওয়া এবং আরও 

অশনক তকছুর জনথ্য োোিথ্য খপশি পাশরন। 
 � �াবার আশছ, োউেতকতপং, কাি কেরিম, ডাক্াশরর পতরেে কেন,  

এবং আরও অশনক তকছু আশছ পতরেে কেন।
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করদসকডস্সেয়াে কেয়ার এবং অ্যাদসকস্টড 
দেদ্ং এর েন্য তথ্য

পতরশষবার উপর তনভকের কশর ঘন্টা পতরবিকেন েয়

আপতন আমাশের খি খকানও পতরশষবাশি তবনামূশেথ্য 
একজন খোভাষী খপশি পাশরন। আপতন িতে জাশনন খি 
আপনার একজন খোভাষীর প্শয়াজন েশব, িশব অতগ্রম 
একজন চান ( পৃষ্া ৭ কিখুন)।

খরতেশডস্ন্য়াে খকয়ার এবং অথ্যাতেশটেড তেতভং 
পতরশষবাগুতে আপতন কি িাকা উপাজকেন কশরন িার উপর 
তভি্তি কশর একটি তফ চাজকে কশর।

অথ্যাতেশটেড তেতভং বা খরতেশডস্ন্য়াে খকয়ার খকন্দ্রগুতের 
- বথ্যস্ক্গি েুতবধাগুতে েে িশথথ্যর জনথ্য আপনার প্াথতমক 
স্াস্থ্যশেবা প্োনকারীর োশথ কথা বোর জনথ্য একটি 
অথ্যাপশয়ন্টশমন্ট করুন বা ৮১১ এ কে করুন  
( পৃষ্া ১০ কিখুন)।
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কিান নম্র েখন েে েরকবন আকরা কবরী 
তকথ্যর েন্য

৯১১
জরুরী

খি খকান গুরুির জরুরী অবস্া 
(আগুন, পুতেে এবং অথ্যামু্শেন্)।

 পৃষ্া ১৯

৮১১
খেেথতেঙ্কতবতে 

(বা ৬০৪ ২১৫ ৮১১০)

আপনার স্াস্থ্য ও স্াস্থ্যশেবা 
পতরশষবাগুতে েম্পশককে োধারে প্শ্ন।

 পৃষ্া ১০

৩ ১০ ৬৭৮ ৯ 
৩ ১০ মানতেক স্াস্থ্য

তবনামূশেথ্য এবং খগাপনীয় আশবগ 
েংরিান্ত েোয়িা, েংকি েতিশক্প, 
এবং কতমউতনটিশি েম্পে েম্পশককে 
িথথ্য।

 পৃষ্া ৩৭

১ ৮৭৭ ৮২০ ৭৪৪৪
নম্শর খরেজার খেেথ 

রিাইতেে োইশন

আপতন িতে অপবথ্যবোর অথবা 
েতেংেিা দ্ারা প্ভাতবি েশয় থাশকন, 
অথবা িতে আপতন েুঃ�, ক্তি, 
বা খরিাধ অনুভূতির োশথ েংগ্রাম 
করশছন।

 পৃষ্া ৩৭

১ ৮৫৫ ৪১২ ২১২১
খরেজার খেেথ োতভকেে 

োইন

স্াস্থ্য খেবা পতরশষবা েম্পশককে িথথ্য িা 
আপতন ঘশর বশে এবং কতমউতনটিশি 
অথ্যাশসেে করশি পাশরন।

 পৃষ্া ৪১

৬০৪ ৬৮৩ ৭১৫১  
খেেথ ইন্থু্যশরন্ তবতে

এমএেতপ, আইএফএইচতপ এবং 
ফাম কোশকয়ার েম্পশককে িথথ্য।

 পৃষ্া ১৭

গুরুত্বপূি ্শ কিান নম্রগুদে

ইংকরস্েকত, আমার ্াষা হে:

www.fraserhealth.ca
এই িথথ্যটি আপনার স্াস্থ্যশেবা েরবরােকারীর দ্ারা আপনাশক খেওয়া পরামে কেটি প্তিস্াপন কশর না।  
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