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আমরা আমাদের সকল ররাগীদের, 
তাঁদের নরদগাষ্ী, জাততগত ররেক্াপট 
এবং পছদদের ভাষা জানাদনার 
জন্য বতল৷ 

আপনার নরদগাষ্ী কী?

আপনার জাতত কী?

আপনার পছদদের ভাষা কী?

আপনি যে তথ্যগুনি আমাদের যেদেি যেগুনি য�াপি রাখা 
হদে৷ এটি আমাদের, আপনি যে, আপিার প্রদ�াজিী�তা 
এেং েীভাদে আমরা আপিাদে েদেবাৎেৃষ্ট েত্ন প্রোি 
েরদত পানর যেই েম্পদেব  েঝুদত োহাে্য েদর৷
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আমরা নজজ্াো েনর োরণ আমরা েত্ন 
েনর, এই েম্পদেব  আরও তদথ্যর জি্য যেখুি 

HANYS.ORG/AHEI৷

আমরা নজজ্াো েনর োরণ আমরা েত্ন েনর (We Ask Because We 
Care) হি যহিথ যে�ার অ্যাদোনেদ�শি অফ নিউ ই�েব  যটেট (Healthcare 
Association of New York State) এর এেটি োেবক্রম, স্াস্্য প্রেত্ননভনতিে 

উৎেরবতা অগ্রেততী েরা এেং অন্তভুব নতি (Advancing Healthcare 
Excellence and Inclusion) এর দ্ারা প্রদোনজত৷

অিেুােনভনতিে পনরদরোগুনি প্রোি েরা হদ�দে ি্যাঙ্দু�জিাইি েনিউশিে 
(LanguageLine Solutions) এর দ্ারা৷ 
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আমাদক তক এই রেশ্নগুতলর উত্তর তেদত হদব?

িা৷ এই প্রশ্নগুনির উতির যেও�া ঐনছিে৷ এই প্রশ্নগুনির 
উতির যেও�ার নেদ্ান্ত আমাদের প্রদত্যে স্তন্ত্র যরা�ীদে 
আরও ভাদিা যেোোদির যষেদরে োহাে্য েরদে৷

যতে এমন রকান রেশ্ন থাদক রযগুতলর আতম 
উত্তর তেদত চাই না, তাহদল কী হদব?

আপনি যেদোদিা প্রশ্ন োে নেদ� যেদত পাদরি৷

রক আমার তথ্যগুতল রেখদবন? এটি কীভাদব 
রেয়ার করা হদব?

আপিার তথ্যগুনি য�াপিী� এেং যহিথ ইিনেওদরন্স অ্যান্ড 
অ্যাোউদটেনেনিটি অ্যাক্ট এর দ্ারা েুরনষেত৷ আমরা, 
িরদ�াষ্ী এেং জানত অন্তভুব তি েদর, যরা�ীদের তথ্যগুনির 
প্রনত িা�াি েীনমত রানখ৷

আপনারা কাদের রথদক এই তথ্য সংগ্রহ 
করদছন?

আমরা এই তদথ্যর জি্য আমাদের যরা�ীদের মদ্্য 
েেিদেই েিনে৷

কীভাদব এটি আমার উপকার করদব?

এই প্রশ্নগুনির উতির যেও�ার দ্ারা, আমরা আপিার েম্পদেব  
আরও জািদত পানর৷ এই তথ্য আমাদের আপিাদে এেং 
আপিার য�াষ্ীদে আরও ভাদিা যেোোি েরদত এেং 
েদেবাৎেৃষ্ট মাদির েত্ন প্রোি েরা নিনচিত েরদত োহাে্য েদর৷

আতম এখাদন শুধমুাত্র একটি দ্রুত পরীক্ার 
জন্য আতছ৷ এটি কীভাদব আমার যদনের রক্দত্র 
রোসতগিক?

আমাদের জি্য, আমরা োদে যেোোি েরনে এেং আমাদের 
যরা�ীদের আমাদের দ্ারা েেদির জি্য প্রেতি েদত্নর 
েদঙ্ নমিেরদণর প্রদ�াজিী�তা আদে নেিা যেটি জািা 
অপনরহােব৷ এই তথ্য আমাদের, অি্যাি্য যরা�ীদের আরও 
ভাদিা যেোোি েরদত োহাে্য েদর, োঁদের প্রদ�াজিী�তা 
এেং পেন্দগুনি আপিারগুনির েদঙ্ োেশৃ্যপূণব। এটি 
আমাদের যরা�ীদের জিেংখ্যা েম্পদেব  এেটি েমূ্পণব নিরে 
প্রোি েদর৷ 

আপতন আমাদের, আমাদের 
ববতচত্র্যপরূ্ণ রগাষ্ীর প্রনত 
আরও ভাদিা যেোোদির জি্য 
োহাে্য েরদেি৷

রকন হাসপাতালটি নরদগাষ্ী, জাতত 
এবং ভাষা সম্পদক্ণ  পতরসংখ্যান সংগ্রহ 
করদছ? 

আমাদের যরা�ীদের িরদ�াষ্ী, জানত এেং প্রাথনমে ভারা 
েম্পদেব  উপিব্ধ তথ্যগুনি ভুি অথো অেমূ্পণব হদত পাদর৷ 
যরা�ীদের েম্পদেব  আরও উতিম তথ্য আমাদের িরদ�াষ্ী 
এেং জানত�ততার নভনতিদত যরা�েমহূ, অেস্া এেং 
পদ্নতগুনিদে অিেুরণ েরদত এেং তারতম্যগুনি নিননিত 
েরদত োহাে্য েদর৷ স্াস্্য প্রেত্ননভনতিে তারতম্যগুনির 
েম্পদেব  যো্ আমাদের, মাি উন্ন�দির উপর মিঃেংদো� 
েরদত এেং আমাদের দ্ারা আমাদের বেনিরে্যপূণব যরা�ীদের 
প্রনত প্রেতি েদত্নর মাি েনৃদ্ েরদত োহাে্য েরদে৷ 

আমরা �জ�াসা কির
কারণ আমরা য� কির৷
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