
আপনার টিকাগুলির জনয অর্থপ্রদাননরএকটি গাইড 
আপনার বাচ্চানদর টিকার জনয অর্থ প্রদান করা 
সব শিশুরই টিকা পাওযার সুয াগ রযযযে। য াগয হযে, যেটিভ হাওযাইযাে যহেথ যসন্টার এবং ইশিযাে যহেথ সাশভি স (IHS) যরাগ প্রশিযরাধ 
পশরযেবা প্রদাে কযর থাযক। যেডাযরে যকাযাশেোইড যহেথ যসন্টার (FQHCs) বা রুরাে যহেথ শিশেক (RHCs) -এ ভযাকশসেস ের শিেযেে 
(VFC) যপ্রাগ্রাম প্রদােকারীর যদওযা CDC-এর প্রস্তাশবি টিকা এবং COVID-19-এর টিকা শবোমযূেয যদওযা হযে, আপোর ডাক্তার শভশিযের িেয 
অেযােয খরি িািি  করযি পাযরে।1 CDC-এর শেযশমি প্রস্তাশবি শিিযবর টিকা শবোমযূেয হওযা উশিি।* 

*ফু্ল এবং অেযােয টিকাগুশে একসাযথ যপযমন্ট বা একসাযথ বীমা িািি  করা োড়াই আপোর স্বাস্থ্য বীমাযি কভার হওযা আবিযক।2 আপশে VFC
টিকার প্রিাসশেক শে শদযি ো পারযে, আপশে বেযি পাযরে য  আপশে শদযি পারযবে ো ও আপোর কাে যথযক যকােও িািি  যেওযা হযব ো।

প্রাপ্ত বয়স্কনদর টিকার জনয অর্থ প্রদান করা 

● ববসরকারী স্বাস্থ্য বীমা
○ আইে অে ুাযী, প্রস্তাশবি টিকাগুশে আপোর শেযির যকােও খরি োড়াই, অবিযই আপোর বীমা যকাম্পাশে দ্বারা কভার করা

উশিি। আপোর টিকাগুশে শবোমযূেয ডাক্তাযরর অশেস বা শেশদিষ্ট যকােও োমিাশস - যকাথায কভার করা হযযযে িা িােযি
আপোর বীমা যকাম্পাশের সাযথ য াগায াগ করুে।

● বমলডনকড
○ যবশিরভাগ রাযিযর যমশডযকড প্ল্যাযে কমপযে প্রাপ্তবযস্কযদর শকেু টিকা কভার কযর িযব শকেু প্ল্যাযে CDC-প্রস্তাশবি সমস্ত

টিকা শবোমযূেয যদওযা হয ো।
○ আপোর প্রযযািেীয টিকা(গুশে) শবোমযূেয যদওযা হযব শকো এবং একসাযথ শকেু পশরমাণ আপোযকও শদযি হযব, একসাযথ

বীমা শদযি হযব বা টিকা যদওযার শে (য মে, প্রশিটি িযের িেয শে) শদযি হযব শকো িা িােযি আপোর রাযিযর
যমশডযকড এযিশির সাযথ য াগায াগ করুে। এোড়াও টিকাগুশে শেশদিষ্ট ডাক্তার, োমিাশসস্ট দ্বারা শদযি হযব বা অেয স্বাস্থ্যযসবা
প্রদােকারীর দ্বারা কভার হওযা উশিি শকো িাযদর শিজ্ঞাসা করুে।

● বমলডনকয়ার
○ যমশডযকযার পােি  B (শিশকৎসা বীমা)-এর অধীযে শবোমযূেয ফু্ল এবং শেউযমাযকাকাে টিকাগুশে কভার করা হয।
○ যমশডযকযার পােি  D প্ল্যােগুশেযি যরাগীযদর অশি সামােয োকা শদযি হযি পাযর বা একদমই শবোমযূেয যরাগীযদর কভার করা

হয। আরও িথয পাওযার িেয আপোর পােি  D প্ল্যাে প্রদােকারীযক কে করুে।
● বকানও স্বাস্থ্য বীমা বনই

○ আপোযক সম্ভবি টিকার সমূ্পণি মেূয এবং এর সাযথ সম্পশকি ি য যকােও শে য মে অশেযসর শকেু পশরমাণ একসাযথ প্রদাে
করা, একসাযথ বীমার শকেু এবং/অথবা টিকা যদওযার শে (িা হে প্রশিটি িে যদওযার শে) যকােও ডাক্তাযরর অশেযস,
স্বাস্থ্য শিশেযক বা োমিাসীযি শদযি হযব।

আমার টিকা বনওয়ার সামর্থয না র্াকনি? 
● আপোর প্রযযািেীয টিকাগুশে যেওযার সামথিয ো থাকযে আপশে আপোর রাযিযর বা স্থ্ােীয স্বাস্থ্য শবভাযগর সাযথ য াগায াগ করযি

পাযরে এবং শবোমযূেয বা কম খরযি প্রাপ্তবযস্কযদর টিকা যদওযা হযে এমে যকােও রাযিযর যপ্রাগ্রাম সম্পযকি  িাযে শকো িা িাযদর
শিজ্ঞাসা করযি পাযরে। িারা কম খরযি টিকা প্রদাে কযর শকো িা যদখযি আপশে আপোর এোকার একটি FQHC, RHC, ইশিযাে
যহেথ সাশভি যসস যসন্টার বা যেটিভ হাওযাইযাে যহেথ যসন্টারগুশের সাযথ য াগায াগ করযি পাযরে অথবা 1-800-CDC-INFO
(1-800-232-4636)-এ CDC-এ কে করযি পাযরে। আপোযক টিকা যদওযার িেয শিশেকগুশেযি আপোযক যরাগী শহসাযব শেবন্ধে করযি
হযি পাযর।

আরও িযথযর িেয এখাযে  াে 
www.aa-nhpihealthresponse.org/ এবং www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 
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1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html
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