
 COVID-19 بحران کے دوران نیویارک 
کے مکینوں کے لیے مفت کھانے

کھانے کے پلندے کا انتخاب کریں اور اسے حاصل کریں
بالغ اور بچے شہر بھر میں 200 بستیوں کے کھانے کے ٹھور ٹھکانوں سے زیادہ جگہوں پر ایک سے زائد کھانے کے پلندے لے سکتے 

ہیں، اس کے لیے رجسٹریشن اور شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ 

ہر ایک ٹھور ٹھکانا معیاری یا سبزی والے یا تصدیق شدہ حالل کھانے کا حِق انتخاب پیش کرتا ہے۔ 

یہودی شرع کے مطابق تصدیق شدہ کوشر )Kosher( اور حالل کھانے کی وسیع خدمات بھی منتخب ٹھور ٹھکانوں پر دستیاب ہیں۔

قریب ترین ٹھور ٹھکانے کی تالش اور اوقات کے لیے   schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals پر جائیں۔

ہنگامی صورت میں کھانے کی سپردگی
COVID-19 بحران کے دوران نیویارک کے حاجت مند مکینوں کے لیے ہنگامی صورت میں گھر پر ہی کھانے کی سپردگی کی خدمات 

دستیاب ہیں، اگر:

کھانا النے کے لیے آپ خود باہر نہیں جا سکتے یا آپ کے لیے کوئی دیگر شخص یہ کام نہیں کر سکتا/سکتی ہے  •
آپ کھانے یا پنساری کے سامان کی سپردگی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں  •

سبزی والے، یہودی شرع کے مطابق کوشر اور حالل کھانے کے حِق انتخابات درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔ 

ہنگامی صورت میں کھانے کی سپردگی کے لیے سائن اپ کریں:

Test & Trace Corps  کی ہاٹ الئن )   1-212-268-4319(   COVID19-212-1  پر کال کریں۔ وسائل کے لیے پانچ )5(   •
دبائیں، اور اس کے بعد وسائل کے اہتمام کے رکن )Resource Navigator( کے لیے پیغام چھوڑنے کے لیے پھر سے پانچ )5( 

دبائیں۔ وسائل کے اہتمام کا ایک رکن آپ کو واپس کال کرے گا/گی اور آپ کا اندراج کرنے میں مدد کرے گا/گی۔
nyc.gov/getfood پر آن الئن سائن اپ کریں یا 311 پر کال کریں اور “get food” )کھانا چاہیے( کہیں۔  •

 مفت ساماِن خوراک اور کھانے کے پلندے کا انتخاب اور حصول کے ٹھور ٹھکانوں کے سمیت، شہر بھر میں کھانے کے وسائل کا نقشہ 

nyc.gov/getfoodmap پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 
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