Nova Scotia International Student ে�া�াম
Policy 10652

একঝ লেক সুি বধাসম ম হূ
দুঘর্টনাজিনত মৃত ুয্ ও অ�হা

- 24 ঘ�ার দুঘর্টনার জনয্ �িত পিলিস বছের সেবর্$10,000 পযর্�
- িবমান বা �চিলত যানবাহন েথেক দুঘর্টনর জনয্ �িত পিলিস বছের সেবর্া$1,00,000 পযর্�
অয্া�ুেল� পিরবহন সুিবধ

- �িত দুঘর্টনায় লাইেস�ধারী �ল অয্া�ুেলে�র জনয্ সেবর্া� চাজর$10,000 পযর্�
- �িত দুঘর্টনায় আকাশ পেথর অয্া�ুেল� ও �ানা�রেণর জনয্ সেবর্া� চাজর$5,00,000 পযর্�
- �িত দুঘর্টনায় লাইেস�ধারী টয্াি�র জনয্ সেবর্া� চাজর$100 পযর্�
দ� পিরেষরার সুিবধা
দ� পিরেষবার সুিবধার �াভািবক এবং গতানুগিতক চাজর্সাধারণ মানুেষর জনয্ িনধর্ািরত বতর্মান দ� পিরেষবার িফ িভি
পিরেষবার আওতাভু � েকােনা বয্ি� তার বসবােসর �েদেশ �য্াকিটশনার/দাঁেতর ডা�ােরর কােছ িচিকৎসা করােত পারে

- দুঘর্টনার কারেণ দ� সমসয্ার �িত িচিকৎসার সেবর্া� চাজর্$5,000 পযর্�
- আপতকালীন বয্থা উপশেমর জনয্ �িত িচিকৎসার সেবর্া� চাজর্$600 পযর্�
- আে�ল দাঁেতর সমসয্ার জনয্ �িত িচিকৎসার সেবর্া� চাজর্$100 পযর্�
ঔষধ সুিবধা

- �িত ে�সি�পশন িপছু 60 িদন পযর্� ঔষুধ েদওয়া হেব
চ�ু  পরী�া

- 12 মাস পরপর একবার কের পরী�া
হাসপাতাল র

- েসিম-�াইেভট রম এবং িচিকৎসার জনয্ �েয়াজনীয় আ�ঃিবভাগ ও বিহিবর্ভাগ পিরেষবার চাজর্ হল �াভ, গতানুগিতক এবং
যুি�সংগত।
েল�/ে�ম/ক�া� েল�/কােন েশানার য�

- সি�িলত পেণয্র জনয্ �িত পিলিস বছের সেবর্$250 পযর্�
িচিকৎসার জনয্ পরী�

- �িত 12 মাস পরপর একজন লাইেস��া� িচিকৎসেকর কােছ একবার পিরদশর্ন
পয্ারােমিডকয্াল পিরেষ
অি�
- �িত কাইেরাপিড�/েপািডয়াি�� (কড়া বা পােয়র পাতার সং�া� েরােগর িচিকৎসক), কাইেরা�য্াকটর (েমরদে�
িবেশষ� িচিকৎসক), অি�ওপাথ বা িফিজওেথরািপ� �য্াকিটশনােরর জনয্ �িত পিলিস ব সেবর্া� চাজর্ হ$1,000 পযর্�

- মেনািবদ বা মেনাৈব�ািনক/সমাজকম� সি�িলতভােব �িত পিলিস বছেরর সেবর্া� চাজর্ হ$1,000 পযর্; সারাজীবেন
হাসপাতাল ভিতর ্র জনয্ সেবর্$25,000।
- আকুপাংচািরে�র জনয্ �িত পিলিস বছের সেবর্া� চাজর্$600 পযর্�
- সম� পয্ারেমিডকয্াল �য্াকিটশনারেদর জনয্ িচিকৎসেকর ে�সি�পশন আব
�াইেভট িডউিট নািসর

- েরিজ�াডর্ নাস, েরিজ�াডর্ নািসর্ং সহায়ক বা লাইেস��া� �য্াকিটকয্াল নাসর্ �ারা বািড়েত িগতভােব �েয়াজনীয়
েসবার �িত পিলিস বছের চােজর্র েযাগয্তা  হল $10,000 পযর্�। েয ডা�ার েদখেন তার িলিখত অনুেমাদেনর �েয়াজন।
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একঝ লেক সুি বধাসম ম হূ
মৃতেদহ েফরত

- মৃতেদেহর ��িত (মৃতেদেহর সৎকার সহ) ও �েদশ পযর্ সবেচেয় সরাসির রট �ারা পিরবহেনর (কিফন খরচ বােদ) সেবর্া
$10,000 পযর্ খরচ।
েযৗন �া�য্সং�া� পরামশর

- “মিনর্ং আফটার িপ” এর জনয্ একিট পরামশর্ STD-সং�া� পরামেশর্র জনয্ �িত পিলিস বছ সেবর্া�$100 পযর্�
েরাগী পিরদশর ্েনর পিরবহ

- যখন আওতাভু � বয্ি� হাসপাতােল শযয্াশায়ী বা মারা েগে এবং েয িচিকৎসেক েদখািছেলন িতিন তার িনকট আত্মীয়ে
উপি�ত হেত বেলন তখন সবেচেয় সরাসির রা�ায় যাতায়ােতর পিরবহন (িবমান, বাস, ে�ন) খরেচর জনয্সেবর্া�
$5,000 পযর্।
য�া পরী�া ও ভয্াকিস

- �িত পিলিস বছের সেবর্া�$100 পযর্�
সাধারণ তথয্
কভােরেজর ধরণ

- শধুমা� আপৎকালী
েযাগয্ত

- আপনােক অবশয্ই পূণর্ সমেয়র আ�জর্ািতক িশ�, কানাডার অ�ায়ী বািস�া এবং 65 বছেরর কম বয়্সী হেত হেব
সামি�কভােব সি�িলত সেবর ্া� পিরমা

- �িত পিলিস বছের $5,000,000।
পিলিস বছর

- 15ই আগ� েথেক 14ই আগ� পযর্
পিরসমাি�
এর আেগ:

- পিলিস বছর েশষ হওয়ার আেগ,
- আপিন েয তািরেখ আর নিথভু � করানিন এবং পািটর্িসেপিটং এডুেকেশনাল ই�িটিটউেট উপি�ত িছে, অথবা
- পিলিস বছর েশষ হওয়ার আেগ আপনার িফের না আসার ই�া িনেয় েয তািরেখ আপিন আপনার েদেশ িফের যােবন।
িব�বয্াপী পযর্টন যা�ার সময়ক

- �িত যা�ার 30 িদেনর জনয্সীিমত।
INCONFIDENCE®(ইনকনিফেড�)
inConfidence® হল একিট িবনামূলয্েগাপনীয় পরামশর্ এবং সহায়তা ে�া�া যা এখােন থাকাকালীন েকােনা িশ�াথ� বা পিরবার স�ুখীন হেয়
থাকেত পােরন এমন েকােনা বয্ি�গত বা মানিসক সমসয্ ে�ে� সশরীের, অনলাইেন বা েটিলেফান মারফত পিরেষবা �দান কের।

inConfidence ে�া�াম িদেন 24 ঘ�া ও স�ােহ সাত িদন উপল�। আেরা তেথয্র জনয্ এবinConfidence-এর �েবশািধকােরর জনয্1877-418-2181 ন�ের কল করন বাwww.myinconfidence.ca (ইউজার ID: NSISP, পাসওয়াডর্: inconfidence)-এ লগ অন
করন। িনশ� ন�ের কল করে140 িট ভাষার অনুবাদ সমেয় সমেয় পাওযা যায়
এই সাম�ীিট হল েকবলমা� সারাংশ এবং েকােনাচু ি� গঠন কের না। যথাযথ সুিবধা, চু ি� ও শতর ্াবলী পিলিস ও বুকেলেট বিণর্ত আে
অনুস�ােনর জনয্1-800-667-4511 ন�ের কল কের Medavie Blue Cross -এর সে� েযাগােযাগ করন অথবা আপনার অনুেরাধ
inquiry@medavie.bluecross.ca-এ ই-েমইল কর
আপনার পিরক�নার উপর অিতির� তেথয্র জনয্ দয়া কেNova Scotia International Student পিরক�না ওেয়বসাইট www.nsispinsurance.ca-এ যান।

