কিভড-১৯ পরী,া স/0ীয় তথ4!
কেরানা ভাইরােসর ল+ন ,দখা িদেল, তা পরী+া করা খু বই জ7রী।
যিদ কািশ, ;র, বা <াসকে=র ল+ণ থােক তেব পরামশA ও ,CসিDপশন িনেত আপনার ডাGােরর সােথ ,যাগােযাগ ক7ন।
আিম িক কিভড-১৯ এর জন/ পরী2া করােত পাির?
হJাঁ, আপনার পরী+া করা উিচত এবং পরবতP পদে+পQিল সRেকA জানেত আপনােক আপনার ডাGােরর সােথ পরামশA করেত হেব।
আিম কিভড -১৯ এর পরী2া 7কাথায় করােত পাির?
আপিন ,Sট ,ফয়ার WাউXস, ইS ,Sট ,ফয়ার এিভিনউ, ,ডYেয়ট এর Zাইভ-\ সাইট এ পরী+া করােত পােরন।
কিভড-১৯ পরী2ার জন/ আিম কীভােব অ/াপেয়<েম< করেত পাির?
কেরানাভাইরাস কিমউিন] ,কয়ার ,নটওয়ােকA কল ক7ন ৩১৩-২৩০-০৫০৫ নাcাের, সকাল ৯ টা ,থেক ৭ টা। ,সামবার ,থেক রিববার।
কিভড-১৯ পরী2ার জন/ 7ট> সাইেট আমার কী কী নিথ িনেত হেব?
আপনােক আপনার ডাGােরর ,CসিDপশন এবং ,Sট আইিড / Zাইভার লাইেসg িনেত হেব ,টS সাইেট (যিদ আপনার কােছ ,কানও ,Sট আইিড না থােক
তেব আপিন সনাGকরেণর অনJ ,কানও ধরেনর আইিড ,যমন ওয়াকA বJাজ, আপনার নােমর গJাস/িবlJত/ইmারেনট িবল ইতJািদ িনেয় ,যেত পােরন)।
কিভড-১৯ জিনত কারেন আমার অবBা যিদ আশFাজনক হয় এবং জHরী কিভড-১৯ পরী2ার Iেয়াজন হয় তেব আিম কী করেত পাির?
৯১১ ইমারেজিJ নাcাের কল ক7ন বা আপনার িনকটo হাসপাতােলর ইমারেজিg িবভােগ যান এবং কল করার সময় আপিন ইএমএস বা হাসপাতােলর অপােরটর
,ক জানান ,য আপনার শরীের কিভড-১৯ এর ল+ণ রেয়েছ, যােত তারা আপনার ,সবার জনJ Cpত হেত পাের।
যিদ আমার কােছ 7মিডেকল বীমা না থােক বা আমার কােছ 7>ট ইসু / করা 7কানও আইিড না থােক, তেব িক আিম কিভড-১৯ এর জন/ পরী2া
করােত পাির?
যিদ আপনার কােছ ,মিডেকল বীমা না থােক এবং আপিন কিভড-১৯ পরী+ার জনJ ,যাগJ ,হান, তেব qাoJ িবভাগ বািসrােদর জনJ ,ফডােরল কতৃক Cদt ,যাগJ
qাoJ ,কuQিলর (এফ িকউ এইচ িস) সােথ অংশীদারেদর মাধJেম িবনামূ েলJ কিভড-১৯ পরী+ার বJবoা কেরেছ।

আপনার িনকটতম ,ফডােরল কতৃAক Cদt ,যাগJ qাoJ ,কuQিলর সােথ ,যাগােযােগর তথJ নীেচ ,দখু ন;
https://michiganimmigrant.org/coronavirus#medical
আমার যিদ 7কানও ডাeার না থােক তেব আিম কীভােব কিভড -১৯ এর জন/ পরী2া করােত পাির?
আপনার যিদ ,কানও ডাGার না থােকন এবং যিদ আপনার ,মিডেকল বীমা থােক এবং কিভড-১৯ পরী+ার জনJ ,যাগJ হন, তেব অনু Wহ কের আপনার বীমা
সংoােক কল ক7ন বা অনলাইেন িগেয় একজন ডাGার িনবAাচন ক7ন িযিন আপনােক কিভড-১৯ পরী+ার ,যাগJতার জনJ মূ লJায়ন করেত পােরন।
এছাড়াও আপিন www.detroitmi.gov/coronavirus ওেয়বসাইট পিরদশAন কের ডু নট 7হভ এ ডgর ,টব এ ,যেত পােরন এবং কিভড-১৯ এর পরী+ার জনJ
অJাপেয়mেমm সরবরাহকারী কেরােনাভাইরাস কিমউিন] ,কয়ার ,নটওয়াকA (িসিসিসএন) এর ,বসরকারী qাoJেসবাদানকারীেদর এক] তািলকা ,পেত পােরন।
PLEASE NOTE

USCIS encourages all those, including aliens, with symptoms that resemble COVID-19 (fever, cough, shortness of
breath) to seek necessary medical treatment or preventive services. Such treatment or preventive services will not
negatively affect any alien as part of a future Public Charge analysis. USCIS will not be present at testing sites and
may not use any information given at a testing site for any type of immigration enforcement.
For more COVID-19 information and resources, visit globaldetroitmi.org/covid19

The information in this document has been verified to the best of our abilities but should not
be considered as tax or legal advice. We strongly recommend consulting with an accountant
and/or lawyer before taking action. Global Detroit cannot guarantee that there are no
mistakes or errors despite our best efforts and, given the rapidly changing nature in current
circumstances, changes may occur after time of publication that impact the accuracy of
the information in this document. This document was last updated on April 23, 2020.

