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রিকু্রটমেন্ট লেটাি এবং রিতাোতাি সজ্ঞাত সম্মরত 
িাবরেক সু্কে # 

রিকানা 
রিরিিযাে/অ্যারসসটযান্ট রিরিিযাে 

 

[Date] 

রিয় [Insert Name]-এি রিতাোতা/অ্রিিাবক, 

আরে আনমেি সামে জানারি লে আেিা রনউ ইয়কক রসরটি 16রট সু্কমেি 1রট োিা NYU লেন্টাে কমেজ অ্ি লেরন্টরি-এি সামে একরট নতুন, রবনােূমেয দাাঁমতি কযারিরট (গতক) লিাধ 
কেকসূরি িােু কিমব।  এই লিাগ্রামে বছমি একবাি, সু্কমে এমস দাাঁমতি কযারিরট ও বযোি রিরকৎসা কিা লেমব।  োইমসিিাপ্ত লেরন্টস্ট, লেন্টাে োইরজরনস্ট,  এবং/অ্েবা নাসকগণ অ্ংশগ্রেণকািী 
রশক্ষােকীমদি দাাঁমতি রিরকৎসা কিমবন। 

সুস্থ দাাঁত ও রশক্ষােকী-সাফমেযি েমধয সম্পকক আমছ রক না, লসটা রনরিত েওয়াি জনয এই লিাগ্রােরট NYU কমেজ অ্ি লেরন্টরি-এি একরট গমবষণাকেক, োমত অ্েকায়ন কমিমছ িযামশন্ট 
লসন্টািড্ আউটকােস্ রিসািক ইিরটরটউট। 

লেমেতু আিনাি সন্তান এ লিাগ্রামেি োধযমে দাাঁমতি লিাগ িরতমিামধি রিরকৎসা োা্ি কিমব, তাই লিাগ্রামেি অ্ংশ রেমসমব আিনাি সন্তামনি দাাঁমতি সুস্থতাি লিকেক, সু্কমে উিরস্থরতি 
লিকেক, এবং রনউ ইয়কক লস্টট স্টযান্ডািাইজে লটস্ট লস্কাি NYU কমেজ অ্ি লেরন্টরি-এি কামছ লদওয়া েমব এবং তা লিাগ্রামেি কােককারিতা েূেযায়মন বযবোি কিা েমব।  আোমদি িরিকল্পনা 
লিাগ্রােরট 5 বছি োবত িােু িাখাি।  িকাশ কিা েমব, এেন লকান গমবষণািমে আিনাি সন্তানমক নাে তাি নামে রিরিত কিা েমব না।  

এমত অ্ংশগ্রেণ রি এবং ঐরিক।  লকান লেেে ইনসুমিি োকআ আবশযক নয়। তমব আিনাি সন্তামনি লেরেমকইে বা অ্নয লকান লেন্টাে ইিুমিি োকমে রিরকৎসাি জনয ইিুমিি 
লকাম্পারনি কামছ রবে িািান েমব।  আিনাি সন্তামনি লেরেমকে রবরেং ID নম্বি বযবোি কিা েমব োমত সু্কেরিরিক কযারিরট লিাধ লিাগ্রামে সংগৃেীত েুমখি রিরকৎসা রবষয়ক উিামিি সামে NYC 
লেরেমকইে দারবি উিামিি সামে সংেুক্ত কিা োয়। 

আিরন অ্ংশগ্রেমণ সম্মরত রদমে আিনাি সন্তান রনমি উরিরখত কযারিরট লিাধ লিাগ্রামে রিরকৎসা োি কিমব ো সকে লেন্টাে অ্রফস লেমক িাওয়া রিরকৎসাি অ্নুরূি এবং তা U.S. লসন্টাসক ফি 
রেরজজ কমরাে অ্যান্ড রিমিনশন-এি কামছ লেমক িাওয়া কযারিরট িরতমিামধি সুিারিশসেূমেি সামে সােঞ্জসযিূণক। 

লিাগ্রােরট লে সুরবধা লদমব:  
1. দাাঁত ব্রামশি রনয়ে 
2. দাাঁত, োরি ও েুমখি সুস্থতা োিাইময়ি জনয িিীক্ষা  
3. রিছমনি দাাঁতগুরেমত রসেিাি ললািাইমেি সাধািণ কযারিরট িরতমিাধ + সব দাাঁমত ললািাইে িারনকস 
4. রনমিি লকান একরট িরক্রয়ায় কযারিরট রনয়ন্ত্রণ: 

•  রসেযান্ট (িিাট কিা), সােরয়ক রফরেং, এবং দাাঁমত লুিাইে বারনকশ কিা, রকংবা 
•  দাাঁমতি রিছন রদমক রসেিাি োয়াোইন + সকে দাাঁমত লুিাইে বারনকশ কিা 

5. একরট টুেব্রাশ ও টুেমিস্ট 
6. সন্তামনি রিরকৎসা সম্পমকক সু্কে নাসক, এবং আিনাি কামছ একরট রিমিাটক লদওয়া 
7. লেরন্টমস্টি কামছ সুিারিশ (িময়াজন েমে),  এবং আিনামক স্থানীয় একজন লেরন্টস্ট লিমত সোয়তা লদওয়া (িময়াজন েমে) 
8. আিনাি সন্তামনি দাাঁমতি স্বাস্থয উন্নত েমি রক না োিাইময়ি জনয লিাগ্রােরট একটা সেয় িেকন্ত (িাাঁি বছি িেকন্ত) অ্বযােত োকমব 
9. আিনাি েরদ একজন লেরন্টমস্টি িময়াজন েয়, তােমে কাছাকারছ একজনমক এই ওময়বসাইমট লিমত িামিন:   

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/oral-health-find-a-low-cost-dental-provider.page 

কযারিরট লিাধ িরক্রয়ায় লকান স্বাস্থয-ঝুাঁরক লনই।  অ্নুগ্রে কমি েক্ষয করুন, আিনাি সন্তান েরদ লিাগ্রামে অ্ংশগ্রেণ কমি, রসেিাি োয়াোইন িময়াগ কিমে কযারিরট রববণক েময় লেমত 
িামি এবং কযারিরট বাদারে বা কামো বণক ধািণ কিমত িামি।  এই বণক িরিবতকমনি অ্েক েমো কযারিরট লবমি োওয়া বন্ধ েময়মছ।  েরদ দুর্কটনাবশত িােিা স্পশক কমি, তােমে লিাাঁট, গাে 
সােরয়কিামব বা কািি স্থায়ীিামব বাদারে িঙ ধািণ কিমত িামি।  িােিা লেমক িমঙি দাগ তুেমত সামে সামে সাবান ও িারন রদময় ধুময় লফেমত েমব।  িােিা লেমক করিন দাগ তুেমত তীব্রতােুক্ত 
লকান িরক্রয়া িময়াগ কিমবন না, কািণ দাগ এেরনমতই ধীমি ধীমি েুমছ োমব।  একই িরক্রয়া কািি িরিষ্কামিি লবোয় বযবোি করুন। 

আিরন েরদ লিাগ্রামে আিনাি সন্তামনি অ্ংশগ্রেমণ সম্মরত িদান কমিন, তােমে অ্নুগ্রে কমি সংেুক্ত ফেক িুিণ কমি সই রদময় জো রদন।  আিরন লে লকান সেয় অ্ংশগ্রেণ কিমত বা 
নাে িতযাোি কমি রনমত িািমবন।  েরদ এটা িোকাে কখনও আিনাি সন্তামনি অ্রিিাবকত্ব িরিবরতকত েয়, লজমনশুমন নতুন আমিকরট সম্মরতিে সই কিমত েমব। 

এ লিাগ্রাে সম্পমকক আিনাি লকান িশ্ন োকমে রনমিি রিকানায় লোগামোগ কিমত িামিন: Dr. Richard Niederman, Department of Epidemiology & Health Promotion, 
New York University College of Dentistry, 433 First Ave, Rm 720, New York, NY. ইমেইে: rniederman@nyu.edu. লফান: 212-998-9719. এছািাও আিরন এখামন ও 
লোগামোগ কিমত িামিন: New York University Institutional Review Board (IRB), 665 Broadway, Suite 804, New York, NY  10012.  ইমেইে:  ask.humansubjects@nyu.edu.  
লফান: 212-998-4808. 

আিনাি রবশ্বস্ত,  

   [Insert Name], রিরিিযাে 
  

mailto:rniederman@nyu.edu
mailto:ask.humansubjects@nyu.edu
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NEW YORK UNIVERSITY COLLEGE OF DENTISTRY                                                                                     (OHCP) 
  

 345 E 24TH ST, NEW YORK, NY  10010   (OHCP Address) 
 

রশক্ষােকীি তেয 

রশক্ষােকীি লশষ 
নাে:  রশক্ষােকীি 

িেে নাে: 

রশক্ষােকীি রিকানা: 

 

 
জন্মতারিখ: 

োস        রদন বছি 

রসরট:            লস্টট:                রজি লকাে: 
 

সু্কে: 
 

রশক্ষমকি নাে: 
গুরুত্বিূণক স্বাস্থয-সংক্রান্ত িশ্নাবরে 

 
        লগ্রে: 

আিনাি সন্তামনি রক লকান স্বাস্থযগত সেসযা আমছ ো তাি দাাঁমতি রিরকৎসামক বাধাগ্রস্থ বা জরটে কিমত িামি?  এি েমধয োকমত িামি হৃদমিাগ, শ্বাসিশ্বাস, বা িক্ষক্ষিণ 
সেসযা, অ্যাোরজক (রসেিাি ও বাদামেি অ্যাোরজকসে), সংক্রােক লিাগ, িরতমিাধ ক্ষেতাি সেসযা ইতযারদ। েরদ েযাাঁ েয়, বযাখযা রদন। েরদ না েয়, খারে িাখুন 

 

 

রিতাোতা/অ্রিিাবমকি তেয 
োতাি লশষ নাে: োতাি িেে নাে: 

 

রিতাি লশষ নাে:  
 
িমোজয েমে আইরন অ্রিিাবমকি লশষ নাে: 

রিতাি িেে নাে: 
            

 
আইরন অ্রিিাবমকি িেে নাে: রশক্ষােকীি সামে অ্রিিাবমকি সম্পকক 

 
রিতাোতা অ্েবা অ্রিিাবমকি লোগামোমগি তেয 

বারিি লফান: - - কামজি লফান - - 

লোবাইে:   -  -   

 
ইমেইে: 

জরুরি লোগামোমগি বািরত তেয 

 নাে: 

বারিি 
লফান: লোবাইে: 

Email:  

 

  

                          

                          

নিউ ইয়র্ক  নিটি নিপার্ক মেন্ট অভ এিুমর্শমির দাাঁত-িংক্রান্ত স্বাস্থ্য নিনির্ র্েকিূনি -সু্কমের নপতাোতা িম্মনতর ফরে 

গ্র্যান্ডপ্যারেন্ট  আন্ট অথবা আংকল  অন্যান্য 

/
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   - 

- 

    র্ামে  র ফফাি    -    -     

          নশক্ষার্থীর িামর্থ  িম্পর্ক  
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Does your child have Medicaid?  No Yes: Medicaid ID #: 
 
Does your child have Child Health Plus?  No Yes: CHP #: _____________________________ 
Which   Fidelis       Health Plus Amerigroup        MetroPlus      United Healthcare  Empire BlueCross BlueShield     
Plan?        Affinity         Healthfirst             HIP         WellCare          MVP         Other:   
 
Does your child have coverage through an employer based plan
or other type of health insurance? No Yes, Health Plan:    
Member ID or Social Security 
Number: 
Name of  
Insured Adult:  

Health Insurance 
Phone Number:  
Birth Date of  
Insured Adult: 

আিনাি সন্তামনি ইনসুমিি আমছ রক-না, লসটা রবমবিনা ছািাই আিনাি সন্তানমক রবনােূমেয িরিমষবা িদান কিা 
েমব। 

 
 

  
আরে সংেুক্ত রিকু্রটমেন্ট লেটাি িমিরছ ও বুমঝরছ এবং আোি সন্তানমক দাাঁমতি রিরকৎসা গ্রেমণি ও NYU কমেজ অ্ি লেরররি-এি িরতমিাধেূেক রিরকৎসা ও গমবষণা লিাগ্রামে অ্ংশগ্রেমণি  সম্মরত 
রদরি।  আোি সই আোি সন্তানমক এ লিাগ্রামে 5 বছিবযািী OHCP-এি লদওয়া রিরকৎসা লসবা গ্রেমণ সম্মরত িদান কিমছ।  তদুিরি, আরে আোি সন্তামনি স্বামস্থযি লিকেক, সু্কমে অ্নুিরস্থরতি লিকেক, এবং 
রনউ ইয়কক লস্টমটি িরেত িিীক্ষা িিীক্ষাি লস্কাি এই গমবষণাি কামজ বযবোমিি জনয িকাশ কিাি অ্নুেরত রদরি।  আরে লেমকান সেয় OHCP-এি কামছ রেরখত লনারটমসি োধযমে আোি সম্মরত িতযাোি 
কিমত িারি।  আরে জারন লে, আোি সন্তামনি স্বাস্থযগত রবষময় গুরুত্বিূণক িরিবতকমনি কো লসবা িদানকািীমক জানামবা।  
 

 

রিতাোতা/অ্রিিাবমকি স্বাক্ষি (বা রশক্ষােকীি, েরদ বয়স 18 বছি বা লবরশ েয়) 

তারিখ: / / 
োস   রদন  বৎসি 

 

  
আরে এই ফিমেি িৃষ্ঠা 2-এ স্বাস্থয সংক্রান্ত তেয িকাশ রবষময় িমিরছ এবং বুমঝরছ।  আোি স্বাক্ষি লেেে সংক্রান্ত তেয িকামশ  
আোি সম্মরত রনমদকশ কমি 

 
 

রিতাোতা/অ্রিিাবমকি (বা রশক্ষােকীি, েরদ বয়স 18 বছি বা লবরশ েয়) স্বাক্ষি 

তারিখ: / / 
োস   রদন  বৎসি 

  
আোি সন্তান েতরদন সু্কমে োমক, ততরদন আরে লস্টমটি োইমসিিাপ্ত OHCP লিশাজীবী স্বাস্থযমসবা িদানকািীি কামছ আোি সন্তামনি দাাঁমতি রিরকৎসা গ্রেমণি বযািামি সম্মরত িদান কিরছ  
ো রনউ ইয়কক লস্টট রেিাটকমেন্ট অ্ি লেেে অ্নুমোরদত সু্কমেি দাাঁমতি রিরকৎসা কেকসূরিি অ্ংশ।  আরে লেমকান সেয় OHCP-এি কামছ রেরখত লনারটস রদময় আোি সম্মরত িতযাোি কিমত িারি।  আরে জারন লে, 
আইন অ্নুোয়ী রনরদকষ্ট িরিমষবাি রবষময় রশক্ষােকী এবং দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থয রিরনমকি িরিমষবা িদানকািীমদি োমঝ লগািনীয়তাি রবষয়রট রনরিত, এবং রশক্ষােকীমদিমক তামদি রিতাোতা/অ্রিিাবকগণমক কাউমিরেং 
এবং দাাঁমতি েমেি রসদ্ধামন্ত সংরিষ্ট োকমত উৎসারেত কিা েমব।  সু্কে-রিরিক ওিাে লেেে রিরনক িরিমষবাি েমধয োকমত িামি, রকন্তু এমতই সীরেত নয়, িরতমিাধেূেক দাাঁমতি স্বাস্থয িরিমষবা, িুনরুদ্ধাি 
িরিমষবা, এবং জরুরি অ্িামিশন।  িরতমিাধেূেক দাাঁমতি স্বাস্থয িরিমষবাি অ্ন্তিুকক্ত, রকন্তু এমতই সীোবদ্ধ নয়, সােরগ্রক দাাঁমতি িিীক্ষা, সােরয়ক রফরেং, লেন্টাে োইরজন রিরকৎসা, রসেযান্টস্ এবং ললািাইে 
রিরকৎসা। এি অ্ন্তিুকক্ত েমত িামি দাাঁমতি রিছন রদমক রসেিাি োয়াোইন ললািাইে (SDF) িময়াগ কিা।  রসেিাি োয়ারেন ললািাইে লেমকান কযারিরটি িঙ বাদারে অ্েবা কামো িমঙ িরিবরতকত েমত িামি)।  
দুর্কটনাবশত িােিা স্পশক কিমে লিাাঁট, গাে সােরয়কিামব বা কািি স্থায়ীিামব বাদারে িঙ ধািণ কিমত িামি।  িােিা লেমক িমঙি দাগ তুেমত অ্রিেমম্ব সাবান ও িারন রদময় ধুময় লফেমত েমব।  িােিা লেমক করিন 
দাগ তুেমত তীব্রতােুক্ত লকান িরক্রয়া িময়াগ কিমবন না, কািণ দাগ এেরনমতই ধীমি ধীমি েুমছ োমব।  একই িরক্রয়া কািি িরিষ্কামিি লবোয় বযবোি করুন। 

  
এই ফিমে আোি স্বাক্ষি স্বাস্থয-সংক্রান্ত তেয িকামশি অ্নুমোদন িদান কমি।  লফোমিে লগািনীয়তাি আইন এবং লস্টমটি আইন দ্বািা এই তেয িকাশ লেমক সুিরক্ষত 
িাখা েমত িামি।  এই সম্মরতিমে স্বাক্ষি রদময়, আরে স্বাস্থয সংক্রান্ত তেয লবােক অ্ি এেুমকশন অ্ি দযা রসরট অ্ি রনউ ইয়মককি (ো রনউ ইয়কক রসরট রেিাটকমেন্ট অ্ি এেুমকশন রেমশমবও িরিরিত), এবং 
এছািা সু্কে নাসকমদি কামছ িকামশি অ্নুেরত রদরি, কািণ েয় এরট আইন, িযামিেমিি িরবধান অ্নুোয়ী এরট বাধযতােূেক, কািণ স্বাস্থয সুিক্ষা ও রশক্ষােকীি রনিািিাি জনয বা আোি সন্তামনি ইিুযমিি 
িদানকািীি লকান দারব িরক্রয়াকিমণ িময়াজনীয়।  আোি অ্নুমিাধক্রমে, লে িরতষ্ঠান অ্েবা বযরক্ত এই স্বাস্থয সংক্রান্ত তেয িকাশ কিমব তামক এই ফিমেি একরট করি আোমক রদমত েমব।  
আইনগতিামব রিতাোতামদিমক রকছু রনরদকষ্ট তেয অ্বশযই সু্কমে িদান কিমত েমব, লেেন ইেুযনাইমজশমনি িোণ। এই তেয িদান কিমত বযেক েবাি ফমে রশক্ষােকীমক সু্কে লেমক বরেষ্কাি কিা েমত িামি।  
এই ফিে সম্পরককত আোি িশ্নগুরেি উিি িদান কিা েময়মছ। আরে বুরঝ লে, আোি সন্তামনি দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থয তেয িকামশ আোমক অ্নুেরত রদমত েমব না, এবং এই লে আরে লেমকান সেয় আোি 
েত িরিবতকন কিমত িারি এবং OHCP-লক িদি আোি অ্নুেরত রেরখতিামব আরে িতযাোি কিমত িারি।  েরদও, একবাি িকাশ েময় লগমে িতযাোমিি আমগ িকারশত তেয অ্তীত কােককারিতাসে 
লেমক িাখাি জনয িতযাোি কিা োমব না।  আরে OHCP-লক অ্িি িৃষ্ঠায় উরিরখত রশক্ষােকীি লেেমেি তেয লবােক অ্ি এেুমকশন অ্ি রনউ ইয়কক (ওিমফ রনউ ইয়কক রসরট রেিাটকমেন্ট অ্ি এেুমকশন)-এি 
কামছ িকাশ কিাি অ্নুেরত িদান কিরছ।  আরে OHCP লেমক NYC রেিাটকমেন্ট অ্ি এেুমকশমনি কামছ এবং NYC রেিাটকমেন্ট অ্ি এেুমকশন লেমক OHCP-লক রনমি উরিরখত দাাঁত সংক্রান্ত স্বাস্থয তেয 
িকামশ সম্মরত িদান কিরছ োমত রনয়েোরফক শতক িূিণ এবং আোি সন্তামনি স্বাস্থয িক্ষা এবং রনিািিা সংিমক্ষমণি জনয িমোজনীয় তেয োি সু্কমেি জনয রনরিত কিা োয়।  আরে বুরঝ লে, লফোমিে 
এবং লস্টমটি আইন এবং লগািনীয়তা রবষময় িযামিেমিি িরবধান অ্নুোয়ী এই তেয লগািন িাখা েমব: 

- এেন অ্বস্থা ো জরুরি িরিরস্থরতি সৃরষ্ট কিমত িামি 
- এেন অ্বস্থা ো একজন রশক্ষােকীি দদনরেন কেককাণ্ডমক সীরেত কিমত িামি 
(ফিে 103S) 

- লকান লছাাঁয়ামি লিাগ রনণকীত েমে (HIV সংক্রেণ/STI  
এবং আইরন সুিক্ষািাপ্ত অ্নযানয লগািনীয় িরিমষবা অ্ন্তিুকক্ত নয়) 
- লেেথ্ ইনরসওমিি কািামিজ 

এই ফিমেি ১ে িৃষ্ঠায় আোি স্বাক্ষি আোি সন্তানমক িিীক্ষা কমিমছ এেন অ্নযানয িদানকািীি সমে লোগামোগ কমি ইিুমিমিি তেয সংগ্রমেি জনয OHCP-লক 
আোি সম্মরত রদরি।  তেয িকামশি অ্নুেরত িদান েমব লে তারিমখ ফিে সই কিা েময়মছ, লসরদন লেমক কােককি োকমব েখন রশক্ষােকী আি সু্কে রিরিক দাাঁত-সংক্রান্ত স্বাস্থয রিরনক কেকসূরিমত তারেকািুক্ত 
োকমবনা বা তামক িতযাোি কিা েমব না, তখন িেকন্ত। 

আইন অ্নুোয়ী লেিামব আইমন িমোজয েয়, OHCP, লসিামব রিতাোতাি অ্রধকাি ও লগািনীয়তাি নীরত িদান কিমব। 

 
 
 

সু্কে-নভনির্ স্বাস্থ্য নিনির্ পনরমেবার েিয নপতাোতার িম্মনত 

স্বাস্থ্য িংক্রান্ত তর্থয প্রর্ামশর েিয HIPAA স্বীরৃ্ত নপতাোতার িম্মনত 

সু্কেনভনির্ ওরাে ফেের্থ নিনির্ িানভক মির েিয িম্মনত 

দাাঁত িংক্রান্ত স্বাস্থ্য তর্থয প্রর্ামশর েিয HIPAA স্বীরৃ্ত নপতাোতার িম্মনত 

    
 

    
 

844 

-   - 
/ / 

    
 

    
 

    
 

    
 Month Day Year 

INSURANCE  INFORMATION 


