
اپنی صحت، اہل خانہ اور بستی کی 
حفاظت کریں

نیو یارک کے تمام مکین آج ہی COVID-19 ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور انہیں یہ ٹیسٹ کروانا بھی 
چاہیے چاہے ان میں عالمات یا پہلے سے موجود حاالت نہ بھی ہوں۔ 

 آپ کے نواحی عالقوں میں NYC آپ کے لیے بال خرچ جانچ فراہم کر رہا ہے۔
ٹیسٹ کروانے کے دن ہی اپنی جانچ کا نتیجہ حاصل کریں!  

مالقات کے لیے وقت متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے – صرف موقع پر آنے والوں کے لیے ٹیسٹ 
فراہم ہیں۔  

ٹیسٹنگ ہفتے میں ہر دن دستیاب ہے، بشمول ہفتے کے اختتامی دنوں کے

آپ سے آپ کی اس ملک میں موجودگی کی کیفیت )ایمیگریشن سٹیٹس( کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
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 مزید معلومات کے لیے، 
(1-212-268-4319) 1-212-COVID19 
کال کریں یا testandtrace.nyc پر جائیں۔
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http://testandtrace.nyc


COVID-19 سے لڑائی کے لیے 
آپ کیا کر سکتے ہیں 
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اپنی کیفیت جانیں۔ 
COVID-19 کی 
جانچ اپنے لیے بال 

خرچ کروائیں۔

دوسروں کے تحفظ 
کے لیے حفاظت سے 
علیحدہ ہو جائیں اور 

ہوٹل یا گھر پر اپنا 
خیال رکھیں .

ہمارے رابطہ کے سراغ 
لگانے والوں کی کال کا 

جواب دیں تاکہ اپنی بستی 
میں COVID-19 کے 
پھیالؤ کے تدارک میں 

ہماری مدد کر سکیں۔

دیکھ بھال فراہم جانچ کروائیں
کریں

سراغ لگائیں

NYC Test & Trace Corps نے آپ کی ذاتی اور صحت کی معلومات کی 
رازداری اور   تحفظ کی حفاظت کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہم جو بھی معلومات حاصل 

کرتے ہیں وہ نیویارک شہر کے ضابطہء صحت کے تحت صیغہ راز میں محفوظ 
رہتیں ہیں۔ The Test & Trace Corps کسی کے بھی ایمیگریشن سٹیٹس )اس 

ملک میں موجودگی کی کیفیت( کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ 
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