হাসপাতালে ররাগীলের জন্য অধিকালরর ধিে
নিউ ইয়র্ক স্টেটের এর্টি হাসপাতাটে এর্জি স্টরাগী নহটসটে, আইটির সাটে সঙ্গনতপূর্ক োর্ার আপিার
অনির্ার আটে:
(1)

এই সকে অধিকারলক িুঝুন্ এিং িযিহার করুন্৷ রেলকান্ কারলে আপধন্ েধে িুঝলত ন্া পালরন্ িা আপন্ার েধে সাহালেযর প্রল াজন্
হ , তাহলে হাসপাতাে একজন্ অন্ুিােক সহ আপন্ালক অিশ্যই সাহােয করলি৷

(2)

জাধত, িেণ, ির্ণ, ধেঙ্গ, ধেঙ্গ পধরচ , জাধতগত উৎপধি, অক্ষর্তা, রেৌন্ অধিলোজন্, ি স িা অর্ণপ্রোলন্র উৎস ধহসালি রকালন্া বিষর্য ছাডাই
ধচধকৎসা গ্রহে করুন্।

(3)

অোধচত িািা র্ুক্ত স্বচ্ছ এিং ধন্রাপে পধরলিলশ্ সহান্ুিূধতশ্ীে এিং শ্রদ্ধাশ্ীে রেখালশ্ান্া পান্৷

(4)

েধে আপন্ার জরুধর অিস্থা রেখালশ্ান্ার প্রল াজন্ হ তলি আপধন্ তা গ্রহে করুন্৷

(5)

হাসপাতালে রে ধচধকৎসক আপন্ালক রেখালশ্ান্া করার োধ লে র্াকলিন্ তার ন্ার্ এিং পে আপন্ালক জান্ালন্া হলি৷

(6)

আপন্ালক রেখালশ্ান্া করার সালর্ জধডত হাসপাতালের রেলকান্ কর্ীর ন্ার্, পে এিং কাজ সম্পলকণ জান্ুন্ এিং তালের ধচধকৎসা, পরীক্ষা িা
পেণলিক্ষেলক প্রতযাখযান্ করুন্৷

(7)

আপন্ার ধিসচাজণ প্ল্যাধন্ংল ও ধিসচালজণর পলর রেখালশ্ান্ার তর্য অর্িা ধন্লেণ শ্ রেিার জন্য োলক েুক্ত করা হলি রসই
রেখালশ্ান্াকারী িযধক্তলক ধচলন্ ধন্ন্।

(8)

আপন্ার ররাগ ধন্েণ , ধচধকৎসা এিং আলরালগযর সম্ভািন্া সম্পলকণ সম্পূেণ তর্য পান্৷

(9)

রকান্ও প্রকার প্রস্তাধিত প্রধি া িা ধচধকৎসা সম্মধত জান্ালত আপন্ার প্রল াজন্ী সকে তর্য পান্৷ এই তলর্য প্রধি া িা ধচধকৎসার সম্ভািয
ঝুুঁ ধক এিং সুধিিাধে অন্তিুণ ক্ত র্াকলি৷

(10)

পুন্রা চােু ন্া করার রকালন্া ধন্লেণ লশ্র জন্য আপন্ালক রে সম্পূেণ সম্মধত প্রোন্ করলত হলি তার জন্য সর্স্ত তর্য পান্। েধে
আপধন্ খুিই অসুস্থ হন্ তলি আপন্ার হল রকান্ও িযধক্তলক সম্মধত জান্ালন্ার জন্য র্লন্ান্ীত করার অধিকারও আপন্ার আলছ৷ আপধন্ েধে
অধতধরক্ত তর্য চান্, তাহলে অন্ুগ্রহ কলর “স্বাস্থয রসিা সম্পলকণ ধস্থরকরে
— ররাগী এিং পধরিালরর জন্য একটি ধন্লেণ ধশ্কা” –র ক্ষু দ্র পুধস্তকার একটি কধপ চান্৷
ধচধকৎসা প্রতযাখান্ করলে তা আপন্ার স্বালস্থযর উপর কী প্রিাি রেেলত পালর তা আপন্ালক িো হলি৷

(11)
(12)

গলিষো অংশ্ ধন্লত অস্বীকার করলত পালরন্৷ অংশ্গ্রহে করলিন্ ধকন্া তার ধসদ্ধান্ত ধন্লত, সম্পূেি
ণ ালি িযাখযা করার আপন্ার
অধিকার আলছ৷

(13)

হাসপাতালে র্াকাকােীন্ অিস্থার এিং আপন্ার রেখালশ্ান্া সম্পধকণত সকে তর্য এিং ররকলিণর রগাপন্ী তালক রগাপন্ রাখা হলি৷

(14)

আপন্ার ধচধকৎসা এিং হাসপাতাে রর্লক ধিসচাজণ সম্পধকণত সকে ধসদ্ধালন্ত অংশ্গ্রহে করুন্৷ হাসপাতাে আপন্ালক অিশ্যই একটি ধেধখত
ধিসচালজণর প্ল্যান্ এিং আপধন্ কীিালি ধিসচালজণর জন্য আলিেন্ করলত পালরন্ তার ধেধখত িেণন্া রেলি৷

(15)

চাজণ ছাডাই আপন্ার রর্ধিকযাে ররকিণ পেণালোচন্া করুন্ এিং আপন্ার রর্ধিকযাে ররকলিণর একটি কধপপান্ োর জন্য হাসপাতাে একটি
ন্যােয ধে ধন্লত পালর৷ অর্ণপ্রোন্ করা আপন্ার সালিযর িাইলর রকিের্াত্র এই কারলে আপন্ার রকান্ও কধপলক অস্বীকার করা হলি ন্া৷

(16)

আইলের্ অন্ুো ী একটি ধিে এিং সর্স্ত চালজণর িযাখযা পান্৷

(17)

আইলের্ ও পধরলষিা এিং রে রহের্ প্ল্যান্গুলোলত হাসপাতাে অংশ্গ্রহে কলর তার জন্য হাসপাতালের স্ট্যান্ডািণ চালজণর একটি তাধেকা রেখুন্।

(18)

স্বতন্ত্র ধিিাে সর্ািান্ প্রধি ার র্ািযলর্ একটি অপ্রতযাধশ্ত ধিলের চযালেঞ্জ জান্ান্।

(19)

আপধন্ রে েত্ন এিং পধরলষিাগুধে পালচ্ছন্ এিং েধে আপধন্ অন্ুলরাি কলর র্ালকন্ তার জন্য হাসপাতালের ধেক রর্লক আপন্ালক জান্ালন্া
প্রধতধি া, একটি ধেধখত প্রধতধি া সম্পধকণ ত রকান্ প্রকার প্রধতলশ্ালির ি ছাডাই অধিলোগ জান্ান্৷ েধে আপধন্ হাসপাতালের
প্রধতধি া সন্তুষ্ট ন্া হন্, তলি আপধন্ ধন্উ ই কণ রস্ট্ে রহল্র্ ধিপােণলর্লে অধিলোগ জান্ালত পালরন্৷ হাসপাতাে আপন্ালক অিশ্যই রস্ট্ে
রহল্র্ ধিপােণলর্লের রেধেলোন্ ন্ম্বর রেলি৷

(20)

সাক্ষাৎকারীলের সালর্ রেখা করার আপন্ার ক্ষর্তার সালর্ সঙ্গধত ররলখ রে সকে পধরিালরর সেসয এিং অন্যান্য প্রাপ্তি স্কলের রেখা করার
জন্য অগ্রাধিকার রেও া হলি তালের অন্ুলর্ােন্ ধেন্৷

(21)

রেলহর রকান্ অঙ্গ প্রতযঙ্গ োন্ করলত চান্ রসই ধিষল জান্ান্। NYS রিালন্ে োইে ররধজধিলত ন্ার্ ন্ধর্িু ক্ত কলর অর্িা ধিধিন্ন
উপাল (রের্ন্ একটি স্বাস্থযলসিা প্রধি, উইে, োতা কািণ িা অন্য স্বাক্ষধরত কাগজ) ধেধখতিালি অঙ্গ এিং/অর্িা টিসুয োলন্র জন্য তালের
অন্ুলর্ােন্ ন্ধর্িু ক্ত কলর, রষাে িছর ি সী িযধক্ত িা তার রচল রিশ্ী ি সী রকউ তালের র্ৃতুযর পলর অঙ্গ, রচাখ এিং/িা টিসুয োন্ করার জন্য
তালের সম্মধতর ধেধখত আলিেন্ জান্ালত পালরন্। রহের্ রক ার প্রধি হাসপাতাে রর্লক পাও া ো ।

পািধেক রহের্ ে (PHL)2803 (1)(g)ররাগীর অধিকার, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c)

DOH 1500

Bengali
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