
কেন আমরা জিজ্াসা েজর:
আমরা জিজ্াসা েজর োরণ  
আমরা যত্ন েজর!
আমরা আমাদের সকল ররাগীদের, তাঁদের নরদগাষ্ী, জাততগত ররেক্াপট এবং পছদদের ভাষা জানাদনার জন্য বতল৷ 
এটি আমাদের, আমাদের ববতিত্্যপূর্ণ রগাষ্ীটিদক আরও ভাদলা বঝুদত এবং যত্ন করদত সাহায্য কদর৷ 

আমরা, সেল করাগীদের দ্ারা প্াপ্ত েরা 
জিজেৎসার পয্াদলািনা েরার এবং প্দ্যেদের 
দ্ারাই সদব্াৎেৃষ্ট মাদনর যত্ন পাওয়া 
জনজচি্ েরার উদদেদ্যে, আমাদের করাগীদের 
নরদগাষ্ীজিজতিে এবং িাজ্গ্ কপ্ক্াপদের 
উপর ্থযে সংগ্রহ েজর৷ 

আপজন কয ্থযেগুজল আমাদের কেদবন কসগুজল 
কগাপন রাখা হদব৷ এটি আমাদের, আপজন কে, 
আপনার প্দয়ািনীয়্া এবং েীিাদব আমরা 
আপনাদে সদব্াৎেৃষ্ট যত্ন প্োন েরদ্ পাজর কসই 
সম্পদে্ বঝুদ্ সাহাযযে েদর৷

যখন আপজন আপনার অযোপদয়ন্টদমদন্টর িনযে 
কপৌঁছদবন, ্খন আপনার যদত্নর েদলর কোনও 
এেিন আপনার নরদগাষ্ী, িাজ্গ্্া এবং 
পছদদের িাষা সম্পদে্ আরও জবস্াজর্ প্শ্ন 
জিজ্াসা েরদবন৷ এটির িনযে মাত্র েদয়ে 
জমজনে সময় লাগদব৷

আমরা এই ্থযে বযেবহার েজর জনম্নজলজখ্গুজলর 
উদদেদ্যে:

আমাদের কগাষ্ীদে আরও িাদলা কবাঝার িনযে,

স্াস্যে প্যদত্নর কক্দত্র ্ার্মযেগুজল সনাক্ত 
েরদ্ এবং কমাোজবলা েরদ্, 

েীিাদব আমরা আমাদের িাষা এবং 
নাগালপ্াপ্ত্া সংক্ান্ত সহায়্ার কক্দত্র উন্নজ্ 
ঘোদ্ পাজর কসটি কবাঝার উদদেদ্যে, এবং

আমাদের করাগীর জ্ক্ামলূে উপাোনসমহূ 
এবং আমরা কয যত্ন প্োন েজর কসটি আমাদের 
করাগীদের প্দয়ািনীয়্া এবং পছদদের 
প্জ্ফলন ঘোয়, কসটি জনজচি্ েরার িনযে৷

আমরা �জ�াসা কির
কারণ আমরা য� কির৷

বারংবার জিজ্াজস্ প্শ্নগুজল

নরদগাষ্ী, িাজ্ এবং িাষার উপর ্থযে সংগ্রহ েরা কেন 
গুরুত্বপণ্ূ? 

ররাগীদের সম্পদক্ণ  আরও উত্তম তথ্য আমাদের নরদগাষ্ী এবং 
জাততগততার তভতত্তদত ররাগসমহূ, অবস্া এবং পদ্ধততগুতলদক অনসুরর 
করদত এবং তারতম্যগুতল তিতনিত করদত সাহায্য কদর৷ স্াস্্য 
রেযত্নতভতত্তক তারতম্যগুতলর সম্পদক্ণ  রবাধ আমাদের, মান উন্নয়দনর 
উপর মনঃসংদযাগ করদত এবং আমাদের দ্ারা আমাদের ববতিত্্যপূর্ণ 
ররাগীদের রেতত রেেত্ত যদত্নর মান বতৃদ্ধ করদত সাহায্য কদর৷ 

কে আমার ্থযেগুজল কেখদবন? এটি েীিাদব ক্য়ার েরা হদব?

আপনার তথ্যগুতল রগাপনীয় এবং রহলথ ইনতসওদরন্স অ্যান্ড 
অ্যাকাউদটেতবতলটি অ্যাক্ট এর দ্ারা সুরতক্ত৷ আমরা, নরদগাষ্ী এবং 
জাতত অন্তভু্ণ ক্ত কদর, ররাগীদের তথ্যগুতলর রেতত নাগাল সীতমত রাতি৷ 

আপনারা োদের কথদে এই ্থযে সংগ্রহ েরদছন?

আমরা এই তদথ্যর জন্য আমাদের ররাগীদের মদধ্য সকলদকই বলতছ৷

আজম এখাদন শুধমুাত্র এেটি দ্রু্ পরীক্ার িনযে আজছ৷ এটি 
েীিাদব আমার যদত্নর কক্দত্র প্াসজগিে?

আমাদের জন্য, আমরা কাদক রসবাোন করতছ এবং আমাদের 
ররাগীদের আমাদের দ্ারা সকদলর জন্য রেেত্ত যদত্নর সদগে তমলকরদরর 
রেদয়াজনীয়তা আদছ তকনা রসটি জানা অপতরহায্ণ৷ এই তথ্য আমাদের, 
অন্যান্য ররাগীদের আরও ভাদলা রসবাোন করদত সাহায্য কদর, যাঁদের 
রেদয়াজনীয়তা এবং পছদেগুতল আপনারগুতলর সদগে সােশৃ্যপূর্ণ৷ এটি 
আমাদের ররাগীদের জনসংি্যা সম্পদক্ণ  একটি সমূ্পর্ণ তিত্ রেোন কদর৷

আমাদে জে এই প্শ্নগুজলর উতির জেদ্ হদব?

না৷ এই রেশ্নগুতলর উত্তর রেওয়া ঐতছিক৷ এই রেশ্নগুতলর উত্তর রেওয়ার 
তসদ্ধান্ত আমাদের রেদত্যক স্তন্ত্র ররাগীদক আরও ভাদলা রসবাোদনর 
রক্দত্ সাহায্য করদব৷

েীিাদব এটি আমার উপোর েরদব?

এই রেশ্নগুতলর উত্তর রেওয়ার দ্ারা, আমরা আপনাদক এবং আপনার 
রগাষ্ীটিদক আরও ভাদল রসবাোন করদত এবং সদব্ণাৎকৃষ্ট মাদনর যত্ন 
রেোন করা তনতচিত করদত পাতর৷ 
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আমরা তজজ্াসা কতর কারর আমরা যত্ন কতর (We Ask Because We 
Care) হল রহলথ রকয়ার অ্যাদসাতসদয়শন অফ তনউ ইয়ক্ণ  রটেট (Healthcare 
Association of New York State) এর একটি কায্ণক্রম, স্াস্্য রেযত্নতভতত্তক 
উৎকষ্ণতা অগ্রবততী করা এবং অন্তভু্ণ তক্ত (Advancing Healthcare 
Excellence and Inclusion) এর দ্ারা রেদযাতজত৷

অনবুােতভতত্তক পতরদষবাগুতল রেোন করা হদয়দছ ল্যাগেদুয়জলাইন সতলউশনস 
(LanguageLine Solutions) এর দ্ারা৷ 


