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   پر جائیں۔ نے کے لیے مزید جان

 

 

 

 

 

 

 

 پیارے مہمان، 

 

ی روک تھام کے پھیالؤ ک COVID-19اور  کو محفوظ رکھنے کے لیے،عزیو و اقربا پنے آپ اور اپنے ا
میں  ( ٹیک کئیر ہوٹل) Take Care Hotelاس  ،سکتے ہیںحفاظت سے علیحدہ ہو  ، جہاں آپکے لیے

Test & Trace Corps  یہاں ہیں، آپ آرام سے  آپ کتہ جب ہم چاہتے ہیں ککی پذیرائی کرتے ہیں۔ آپ
 کا فائدہ اٹھائیں۔  معاونترہیں اور یہاں دستیاب کئی خدمات اور 

 ہیں:    ںمہیا کی جاتی مفتمندرجہ ذیل خدمات 

 ٹرانسپورٹ اور کوئی بھی ضروری طبی اپائنٹمنٹواپس اور ہوٹل سے تک ہوٹل  •

   رومنجی کمرے اور باتھ  •

 کی ٹیسٹنگ  COVID-19موقع پر  •

 اور کیبل ٹی وی فائی یفت وائم •

 کالیںمقامی رابطے میں رہنے کے لیے المحدود مفت  •

 ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور عشائیہ روزانہ  •

 مترجم کی خدمات  •

  )ڈاک وغیرہ سے ملنے والی(دوائیوں کی سپردگی پر تجویز شدہ نسخے  •

 نتوا کی معال اور سماجی کارکنان کی موقع پر صحت کی دیکھ بھوں ماہر ڈاکٹر، نرس •

 ذہنی صحت کے فراہم کنندگان تک رسائی کے لیے ٹیلی سائیکیاٹری  •

ہم نے عملہ تعینات کیا ہے۔ جب تک آپ یہاں ہیں وہ میں فلور ہوٹل کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے 
 آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی صحت کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ 

کی کارروائی کو خالی کروانے شی مکان/کمرے کو رہائیا  شرہائمداد، ، پیسے کی اےکھانکو آپ اگر 
ہماری ٹیم کے ارکان آپ کی مدد کر سکتے  توہیں، ضروریات  یگردجیسی کی یا قانونی خدمات  ےرکوان
 ہیں۔ 

 

 



 

 

Take Care Hotel  کے حصول میں کوئی اثر  سے آپ کی دوسری سہولیات )سرکاری خدمات(میں قیام
کی اہلیت شامل ہے۔ کے لیے درخواست کرنے رہائش )"گرین کارڈ"( دائمی میں آپ کی جس نہیں پڑے گا، 

روک تھام کے لیے  کی COVID-19یا معالجہ کے حوالے سے فراہم کردہ طبی  COVID-19مزید، 

 کیا جائے گا۔   نہیںانون کے تحت تصور کو پبلک چارج کے ق خدماتصحت کی دیکھ بھال کی 

دوران آرام اور حفاظت سے رہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کسی ے قیام کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپن
پنے فلور کے عملے سے بات کیجیے امہربانی فرما کر چاہتے ہیں، رپورٹ کرنا آپ مسئلے کے بارے میں 

 یا فرنٹ ڈیسک سے رابطہ کیجیے۔ 

 

  مخلص،آپ کے 
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