
NYC سفری اطالع
نیویارک شہر میں خوش آمدید! 

جن ریاستوں کی آبادی میں COVID-19 کا پھیالؤ بہت زیادہ ہے، ان ریاستوں سے آنے والے ہر شخص کے لیے نیویارک ریاست نے سفری 
اطالع جاری کی ہے۔

اس اطالع کے مطابق، نیویارک ریاست کے قوانین کا تقاضا ہے کہ، جن ریاستوں میں COVID-19 کی شرحِ انفیکشن بہت زیادہ ہے، اگر آپ ان 
ریاستوں سے سفر کر کے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ کو درجِ ذیل ریاستی رہنمائی پر عمل کرنا ہو گا، ورنہ آپ کو 2,000$  جرمانہ ہو سکتا ہے۔

ریاستی قانون کے تحت
اگر آپ یہاں درجِ ذیل ریاستوں میں سے کسی ریاست سے سفر کر رہے ہیں، اور

آپ نے اس ریاست میں 24 گھنٹے سے زیادہ قیام کیا ہے، تو آپ کو درجِ ذیل رہنمائی پر عمل کرنا ہو گا۔

ریاستی رہنمائی:
1.    ہر ایک کو محفوظ رکھنے کے لیے قرنطینہ )quarantine( ہو کر دوسروں سے علیحدہ رہیں۔ ہنگامی صورت حال یا طبی دیکھ 

بھال کے سوا، روانگی کی جگہ سے سفر کا آگاز کرنے کے وقت سے لے کر 14 دن کے لیے، مہربانی فرما کر گھر پر ہی تشریف 
رکھیں یا اسی جگہ رہیں جہاں آپ قیام فرما رہے ہیں۔

2.    اس مسافر کی صحت کے فارم )Traveler Health Form( کو   traveler.health.ny.gov مکمل کریں یا نیچے دیئے گئے کوڈ کو 
سکین کریں۔

3.  سفری اطالع کے تحت اپنی اضافی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں۔ نیویارک کی طرف سفر کرنے والے الزمی کارکنان کے لیے استثنی 
ٰالگو ہو سکتا ہے۔ ny.gov/traveladvisory پر جائیں۔

اگر آپ کو قرنطینہ کے دوران معاونت کی حاجت ہو، تو NYC Test & Trace Corps آپ کو حفاظت سے گھر پر یا ہوٹل کے نجی کمرے 
 میں بال خرچ علیحدہ ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ سواالت؟ COVID-19 کے لیے NYC کے فوری نمبر )ہاٹ الئن( کو 

 CVD-19NY (1-877-283-1969)-877-1 پر کال کریں۔

بہ تاریخ  کے مطابق مطلوبہ قرنطینہ کے لیے مندرجہ ذیل ریاستیں معیار پر کھری اترتیں ہیں۔ یہ فہرست باقائدگی سے تبدیل 
ہوتی رہتی ہے۔ تازہ ترین فہرست کے لیے ny.gov/traveladvisory پر جائیں۔ 
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COVID-19 میں NYC 
سے لڑنے کے لیے!

جانچ کروائیں

اپنی کیفیت 
جانیں۔ مفت میں 
COVID-19 اور 

انٹی باڈیز کے 
ٹیسٹس کروائیں۔

سواالت؟ COVID-19 کے لیے NYC کے فوری نمبر )ہاٹ الئن( کو 
 CVD-19NY (1-877-283-1969)-877-1 پر کال کریں۔

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 ضابطہ صحت کے تحت صیغہ راز میں محفوظ 

رہتی ہیں۔ Test & Trace Corps کسی کے بھی ایمیگریشن سٹیٹس کے بارے میں 
نہیں پوچھیں گے۔

ہمارے رابطہ کے 
سراغ لگانے والوں 

کی کال کا جواب دیں 
تاکہ اپنی کمیونٹی 

میں COVID-19 کے 
پھیالؤ کے تدارک 
میں ہماری مدد کر 

سکیں۔

دوسروں کے تحفظ 
کے لیے حفاظت 

سے علیحدہ ہو 
جائیں اور   ہوٹل یا 

گھر پر اپنا خیال 
رکھیں۔ 

دیکھ بھال فراہم کریںسراغ لگائیں
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