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KEY TO NYC :  کے لیے   دروِن خانہ تفریح، تواضع، کھانے اور فٹنس کی ترتیبات
COVID-19  کی ویکسینیشن کا تقاضا کرنا 

 
COVID-19  کے پھیالؤ کے تدارک میں مدد دینے کے لیے، نیویارک شہرKey to NYC،   کا اجراء
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 کے خالف ویکسین شدہ ہیں۔  COVID-19افراد 
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 اور ترتیبات کی اقسام  قائم شدہ مقامات
 

 کس قسم کے اداروں کو ویکسینیشن کے ثبوت کا تقاضا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ 
بعض مخصوص اقسام کی دروِن خانہ تفریح، تواضع، کھانے اور فٹنس کے مراکز میں اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آنے  

 والوں اور عملے کے ویکسین شدہ ہونے کی جانچ کریں۔ 
 

 مقامات کو"دروِن خانہ" تصور کیا جاتا ہے؟ کن 
Key to NYC   کے مقاصد کے تحت، "دروِن خانہ" سے مراد ایسے مقامات ہیں جن کے اوپر چھت یا منڈیر ہو اور وہ تین یا اس

کے مقاصد کے تحت، درج ذیل ساختہ عمارتیں بیروِن خانہ تصور کی   Key to NYC، تاہم سے زائد دیواروں پر مشتمل ہوں۔ 
 اتی ہیں، اور ان میں آپریٹرز کو ویکسینیشن اسٹیٹس جانچنے کی ضرورت نہیں ہوتی: ج

پیدل راستے پر یا سڑک کنارے واقع وہ عمارتیں جو پیدل راستے کے سامنے کی طرف مکمل طور پر کھلی ہوئی  •
 ہوں، یا

پالسٹک کے بنے گنبد نما   بیروِن خانہ طعام خانے کی عمارت جو انفرادی پارٹیوں کے لیے بنائی گئی ہو )جیسے کہ  •
 مقامات(، اس صورت میں کہ جب گنبد میں ہواداری کے لیے مناسب انتظام موجود ہو تاکہ ہوا آتی جاتی رہے۔ 

 
 دروِن خانہ کس قسم کی تفریحی ترتیبات کے لیے تعمیل کرنا ضروری ہے؟ 

نے، نباتاتی باغ، کمرشل تقریب اور پارٹی کے  موویز، تھیٹر، موسیقی یا کانسرٹ کے مقامات بالغ افراد کے لیے تفریح، جواخا
مقامات، عجائب گھر، مچھلی گھر، چڑیا گھر، پیشہ ورانہ کھیل کے میدان، اور دروِن خانہ اسٹیڈیمز، کنوینشن سینٹرز اور نمائشی  

ہ کھیلنے کی جگہیں، ہالز، ہوٹل میں مالقات اور تقاریب کے مقامات، پرفارمنگ آرٹس تھیٹرز، باؤلنگ ایلیز، آرکیڈز، دروِن خان 
 پول اور بِلیئرڈ ہالز، اور دیگر تفریحی کھیلوں کے سینٹرز۔

 
خانہ حصے کا    کے تقاضے صرف درونِ   Key to NYCاگر کسی مقام پر دروِن خانہ اور بیروِن خانہ دونوں حصے ہوں، تو  

احاطہ کریں گے۔ اگر کسی عبادت گاہ کی جانب سے کسی مذہبی تقریب کے لیے کوئی مقام کرائے پر لیا گیا ہے، تو تقریب کے  
 کے تقاضے اس کا احاطہ نہیں کریں گے۔  Key to NYCدوران 

 
کی تعمیل    Key to NYCمیں  کسی احاطہ بند ادارے کو شادی یا کسی دیگر تقریب کے لیے کرائے پر لیے جانے کی صورت 

 کس کے لیے الزم ہے؟ 
  

کی   Key to NYCکمرشل تقریب اور پارٹی کے مقامات، اور اس کے عالوہ ہوٹل میں مالقات اور تقریب کی جگہوں کے لیے، 
شدہ ہونے کی جانچ کرنے کی ذمہ داری اس مقام پر عائد ہوتی    شرکت کرنے والوں اور عملے کے ویکسین تعمیل کرنا الزمی ہے۔ 

  ہے، نہ کہ اس جگہ کو کرائے پر لینے والے فرد یا ادارے پر۔ 
 

 کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے؟  Key to NYCکس قسم کے فوڈ سروس کے قائم شدہ مقامات کو 
 ذیل کے لیے تعمیل کرنا ضروری ہے:  درج ماسوائے صرف ٹیک آؤٹ یا ڈیلیوری سروس پیش کرنے کے

محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت کے ریستوران کے درجہ   NYCفوڈ سروس کے وہ تمام قائم شدہ مقامات جو  •
بندی کے اس پروگرام کا حصہ ہیں جو دروِن خانہ طعام یا مشروبات کی سروس فراہم کرتے ہیں، ان میں درج ذیل  

 شامل ہیں: 
o ریستوران 
o  شراب خانے 
o ی شاپس کاف 
o نائیٹ کلبز 
o  ہوٹلوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، اور مالز کے اندر طعام کے لیے قائم شدہ مقامات 
o  کیفیٹیریاز 

 وہ کاروبار جو ہوٹلز اور مالز سمیت، فوڈ کورٹس میں دروِن خانہ بیٹھنے کی جگہوں میں کام کرتے ہیں  •

 کرتے ہیںوہ کاروباری ادارے جو اپنی حدود کے اندر کیٹرنگ سروسز مہیا  •

دروِن خانہ سائٹ پر کھانے کی جگہیں فراہم کرنے کی صورت میں نیویارک کے ریاستی محکمہ زراعت اور مارکیٹس   •
(New York State Department of Agriculture and Markets  کی جانب سے منضبط کردہ کریانہ )

 ، مے فروش اور دیگر فوڈ ریٹیلرز اسٹورز، فوڈ مارکیٹس
 



  
   10/21/2021 

3 
Urdu 

اگر کوئی قائم شدہ مقام صرف ٹیک آؤٹ، ڈیلیوری یا بیروِن خانہ طعام کی سروس پیش کرتا ہے، تو دروِن خانہ کوئی بھی میزیں،  
خانہ طعام کے لیے معاون افراد استعمال کرتے ہیں، وہ ہٹا دینا چاہیئے یا اسے   کرسیاں، یا دیگر فرنیچر جو کہ عموماً درونِ 

 )عالمتوں یا ٹیپ کے ذریعے( بند کر دینا چاہیئے تاکہ وہ استعمال کے لیے دستیاب نہ رہیں۔
 

کرنے کی   کیا کسی فوڈ ریٹیلر جیسے کہ کسی کریانہ اسٹور، مے فروش یا دیگر فوڈ مارکیٹ کو ویکسین کے ثبوت کی جانچ
 ضرورت ہوتی ہے؟ 

صرف ان معاون افراد کے لئے جو دروِن خانہ بیٹھ کر کھانے کی جگہ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثالً، کوئی بھی کریانہ اسٹور یا مے  
فروش جو کہ معاون افراد کے لیے اندر بیٹھنے اور کھانے کے لیے میز اور کرسیاں فراہم کرتا ہے، اس کاروباری ادارے کو اس  

رت میں اس جگہ کا استعمال کرنے والے کسی بھی معاون افراد کے لیے ویکسینیشن کے ثبوت کی الزماً جانچ کرنی چاہیئے،  صو
 کہ اگر وہ اس جگہ کو کھال رکھنے کا فیصلہ کرے۔ 

 
 کن اقسام کے فٹنس کے قائم شدہ مقامات کو تعمیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ 

ہوٹل ِجمز اور فٹنس سینٹرز؛ اعلٰی تعلیمی اداروں کے اندر ِجمز اور فٹنس سینٹرز؛ یوگا،   خود نظم کردہ ِجمز اور فٹنس سینٹرز؛
پیالٹیس، ڈانس، اور بار اسٹوڈیوز؛ باکسنگ اور ِکک باکسنگ ِجمز؛ فٹنس بوٹ کیمپس؛ دروِن خانہ پولز؛ دروِن خانہ ٹینس کی  

یا دیگر پالئیومیٹرک باکسز؛ اور دیگر ایسے مقامات جہاں   CrossFitسہولیات اور ٹینس کے ببلز؛ دروِن خانہ آئس اسکیٹنگ؛ 
 دروِن خانہ گروہی فٹنس کالسز ہو رہی ہوں۔* 

 
 ( یا زائد شرکت کنندگان کی جاتی ہے جن کی رہنمائی کوئی انسٹرکٹر کر  2*نوٹ: "گروہی فٹنس کالسز" کی تعریف بطور دو )

 رہا ہو۔
 

 کا اطالق ہوتا ہے؟  Key to NYCگاہوں یا دفاتر میں دروِن خانہ طعام گاہوں، تفریح، اور فٹنس کی ترتیبات پر  کیا رہائش
 سے مستثنٰی ہیں: Key to NYCدروِن خانہ طعام گاہیں، تفریح، اور فٹنس کی سہولیات جو درج ذیل مقامات پر واقع ہوں، وہ 

 شیوں کے لیے ہی دستیاب ہوں نجی رہائشی عمارتیں جبکہ یہ ترتیبات صرف رہائ  •

 دفتری عمارتیں جبکہ یہ مقامات صرف دفتری عملے کے لیے دستیاب ہوں  •

 کے اسکولز 12سے گریڈ   K-پری •

 سینیئر سینٹرز  •

 کمیونٹی سینٹرز  •

 نگہداشِت اطفال کے پروگرامز  •
 

پر ہوتا ہے جن کے اندر دروِن خانہ طعام گاہ کی سہولت موجود    کا اطالق خالصتاً ان ریٹیل قائم شدہ مقامات   Key to NYCکیا  
 نہیں ہوتی، جیسے کہ کپڑوں اور کھلونوں کے اسٹورز؟ 

کے ثبوت کی   جی نہیں۔ اگر کوئی قائم شدہ مقامات خالصتاً ریٹیل کے لیے ہو، تو اس صورت میں اس قائم شدہ مقام کو ویکسینیشن
 ۔جانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی

 
 اگر کسی قائم شدہ مقام میں دروِن خانہ اور بیروِن خانہ دونوں حصے دستیاب ہوں تو اس صورت میں کیا ہو گا؟ 

ں اگر کسی قائم شدہ مقام میں دروِن خانہ اور بیروِن خانہ دونوں حصے دستیاب ہوں )مثالً کوئی دروِن خانہ فٹنس سینٹر جس می 
بیروِن خانہ پول موجود ہو یا کوئی عجائب گھر جس میں معاون افراد کے لیے دروِن خانہ اور بیروِن خانہ جگہیں موجود ہوں(، تو  

 کے تقاضے صرف دروِن خانہ حصے کا احاطہ کریں گے۔   Key to NYCاس صورت میں 

استعمال کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں کیا  اگر کسی قائم شدہ مقام کو الیکشن کے دوران ووٹ ڈالنے کی جگہ کے طور پر 
 ہدایات ہیں؟ 

آپ کو ایسے کسی شخص کی ویکسینیشن کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیئے جو ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے قائم شدہ مقام  
 میں داخل ہو، کسی ووٹر کے ساتھ آیا ہو، یا الیکشن کی نگرانی کر رہا ہو۔

 
 کرنا ویکسینیشن کے ثبوت کی تصدیق 

 
 کن افراد کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت دکھانا الزمی ہے؟ 

کا   کے قائم شدہ مقامات پر رضاکاران کے لیے ویکسینیشن  Key to NYCمالزمین، معاون افراد، انٹرنز، ٹھیکے داران، اور 
ثبوت دکھانا الزمی ہے۔ بجائے اس کے کہ کسی فرد کے قائم شدہ مقام میں ہر بار داخل ہوتے وقت ثبوت دکھانے کا تقاضا کیا  
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جائے، کاروباری ادارے ان افراد کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں جو پہلے ویکسینیشن کا ثبوت فراہم کر چکے ہوں۔ کاروباری اداروں  
ڈ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم وہ الیکٹرانک ریکارڈز یا کاغذی الگز رکھ سکتے  کو کسی طبی معلومات کا ریکار

ہیں جس میں کسٹمر کا نام، فراہم کردہ ویکسینیشن کے ثبوت کی قسم، ثبوت فرام کرنے کی تاریخ، اور اس ثبوت کا جائزہ لینے  
ری ادارہ مستقل کسٹمرز کی جانچ کرنے کے بجائے ایسی  والے مالزم کے نام جیسی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کاروبا

کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے اور ان کا نفاذ   Key to NYCمعلومات کو فائل میں رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ عمل 
 ے۔کرنے کے لیے احاطہ بند ادارے کے پروٹوکولز کی وضاحت کرنے والے کاروباری پالن میں ریکارڈ کیا جانا چاہیئ 

 
کیا مجھے ان ٹھیکے داران کی ویکسینیشن کے ثبوت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے جن کی رہائش نیو یارک شہر کے اندر  

 نہیں ہے؟ 
 جی ہاں۔

 
 سال سے کم عمر ان افراد کے لیے کیا ہدایات ہیں جو نیویارک میں ویکسینیشن کے لیے اہل نہیں ہیں؟    12
کے قائم شدہ مقامات میں بنا ویکیسینیشن ثبوت فراہم کیے اس وقت تک داخل ہو   Key to NYCسال سے کم عمر افراد  12

سکتے ہیں جب تک وہ ماسک پہنے ہوئے ہوں، سوائے اس وقت کے کہ جب وہ دیگر افراد سے چھ فٹ کا سماجی فاصلہ قائم نہ  
 رکھ سکتے ہوں، اور کھا پی رہے ہوں۔

 
ا ہدایات ہیں جو اسکول ٹرپ پر گئے ہوں یا اسکول کے بعد کے کسی پروگرام  سال سے زائد عمر کے ان افراد کے لیے کی  12

    میں حصہ لے رہے ہوں؟
میں اپنے اسکول یا سٹی ایجنسی کی جانب سے   کے قائم شدہ مقامات   Key to NYC سال یا اس سے زائد عمر کے افراد  12

تعاون کردہ اسکول یا اسکول کے بعد کے کسی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے داخل ہوتے وقت ویکسینیشن ثبوت فراہم کیے  
بغیر اس وقت تک داخل ہو سکتے ہیں، جب تک انہوں نے دیگر افراد سے چھ فٹ کا سماجی فاصلہ نہ رکھ سکنے کی صورت  

  اسک پہنا ہوا ہو۔ میں م
 

 کیا ویکسینیشن کا ثبوت دکھائے بغیر افراد کو کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم یا الکر روم استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ 
 جی ہاں، جب تک انہوں نے دیگر افراد سے چھ فٹ کا سماجی فاصلہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں ماسک پہنا ہوا ہو۔ 

 
 کنندگان یا وینڈرز کے لیے ویکسینیشن کے ثبوت کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے ترسیل 

اشیاء کی ترسیل کرنے یا مال اٹھانے والے افراد، ضروری مرمت کے کاموں کی غرض سے قائم شدہ مقامات میں اکیلے داخل  
د کے لیے آپ کو ویکسینیشن کے ثبوت  ہونے والے افراد، یا ٹیک آؤٹ یا ڈیلیوری کے لیے کھانوں جیسی اشیاء اٹھانے والے افرا

کی جانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان افراد کے لیے دیگر افراد سے چھ فٹ کا سماجی فاصلہ نہ رکھ سکنے کی صورت  
 میں ماسک پہننا الزمی ہے۔ 

 
موجود ہوں اور ان کے وہ  ان اداکاروں کے لیے کیا ہدایات ہیں جو دروِن خانہ تفریحی مقام یا فوڈ سروس کے قائم شدہ مقام میں 

کیا ان افراد کے لیے مجھے ویکسینیشن کے   — افراد جو ان کے مستقل روزگار کے حصے کے طور پر ان کا ساتھ دیتے ہوں 
 ثبوت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے؟ 

قل روزگار دیا  کے قائم شدہ مقام کی جانب سے انہیں مست  Key to NYCجی ہاں، اگر وہ نیویارک شہر کے رہائشی ہوں یا اگر 
 گیا ہو۔ کسی بھی دیگر اداکار، یا اس اداکار کے ساتھی کو، ویکسینیشن کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

 
ان پیشہ ور ایتھلیٹس کے لیے کیا ہدایات ہیں جو کسی اسپورٹس اسٹیڈیم یا میدان کے دروِن خانہ مقام پر آتے ہوں اور کوئی بھی  

کیا ان افراد کے لیے مجھے ویکسینیشن   — مستقل روزگار کے حصے کے طور پر ان کے ساتھ ہوں ایسے افراد جو ان کے 
 کے ثبوت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے؟ 

جی ہاں، احاطہ بند اداروں کو پیشہ ور ایتھلیٹس، اور اس کے عالوہ کالج کے ایتھلیٹس، اور اپنی مستقل روزگار کے حصے کے  
اس صورت کے   سوائے فراد کی ویکسینیشن کے ثبوت کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے طور پر ان کے ساتھ کسی بھی ا

ہو اور وہ احاطہ بند ادارے کے اندر کسی پیشہ ورانہ یا کالج ایتھلیٹ کے مقابلے   نہ کہ ان افراد کی رہائش نیویارک شہر کے اندر 
" کھالڑیوں اور عملے کے لیے ویکسین لگوانا  میں حصہ لینے کی غرض سے داخل ہو رہے ہوں۔ نیویارک شہر کے "ہوم ٹیم

 الزمی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔   
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 ویکسینیشن کے ثبوت کی اقسام 
 

 ویکسینیشن کے ثبوت کی کون سی اقسام کافی ہیں؟ 
کی جانب سے مجاز کردہ    ی ادارہ صحتعالمیا  غذائی اور ادویات کی انتظامیہافراد کے لیے الزمی ہے کہ وہ امریکہ کے 

کی مقامی بنیاد پر آزمائش کا حصہ رہنے والے کسی بھی فعال   U.Sویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کرنے یا 
COVID-19 نہ کہ بطور دوا دیا جانے واال کوئی اور بے ضرر مادہ( کے امیدوار ہونے کا ثبوت دکھائیں۔ ویکسین( 

• FDA :-disease-response/coronavirus-and-spreparednes-https://www.fda.gov/emergency
vaccines-19-19/covid-covid-2019 

• WHO :-19-2019/covid-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
vaccines 

 
 درج ذیل کو ظاہر کر کے کافی ثبوت دکھایا جا سکتا ہے: 

 ویکسینیشن کارڈ کی ایک تصویر یا اس کی ہارڈ کاپی  CDCان کے  •

• NYC COVID   سیف ایپ 

 ریاست نیویارک کی ایکسیلسیئر ایپ  •

• CLEAR  ،کا ڈیجیٹل ویکسین کارڈCLEAR ہیلتھ پاس 

 ویکسین کا سرکاری ریکارڈ  •

درج ذیل میں سے کسی ایک ویکسین کے لیے امریکہ سے باہر لگوائی گئی ویکسین کے سرکاری ویکسینیشن ریکارڈ  •
انسٹیٹیوٹ آف    AstraZeneca/SK Bioscience،Serum: 1کی ایک تصویر یا اس کی ہارڈ کاپی

 ۔Sinovac، یا Vaxzevria ،Sinopharmاور  COVISHIELDانڈیا/
 

کے قائم شدہ مقام پر ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے سے انکار کرے تو اس صورت میں کیا   CKey to NYاگر کوئی شخص 
 ہدایات ہیں؟ 

روم استعمال کرنے،   ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے سے انکار کرنے واال شخص سوائے فوری اور محدود مقاصد )جیسے کہ باتھ
کھانا لینے، بل جمع کروانے، یا الکر روم میں کپڑے بدلنے( کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے محدود مقاصد کے لیے  

کسی مقام پر داخل ہوتے وقت، ان افراد کے لیے دیگر افراد سے چھ فٹ کا سماجی فاصلہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں ماسک  
 پہننا الزمی ہے۔ 

 
 ن االقوامی ویکسینیشن کارڈز کے اوپر کون سی معلومات ہونی چاہیئیں؟ بی

امریکہ سے باہر لگوائی جانے والی ویکسینز کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت سرکاری ٹیکوں کے ریکارڈ کے ذریعے دکھایا جا  
  سکتا ہے جس میں درج ذیل تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں:

   پہال نام اور آخری نام •

  ئشتاریخِ پیدا •

   (AstraZeneca/SK Bioscienceویکسین پراڈکٹ کا نام )مثالً:  •

  لگوانے کی تاریخ )تاریخیں( •

  ویکسین لگوانے کی سائٹ یا ویکسین لگانے واال شخص •
o  فہرست میں درج کیا جا   امریکہ سے باہر ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے، ان کا آبائی وطن بطور سائٹ

 سکتا ہے جہاں ویکسین لگائی گئی تھی
 

WHO  ،کی جانب سے ہنگامی استعمال کے لیے مجاز کردہ ویکسینز کے بارے میں مزید تازہ ترین معلومات کے لیےWHO  
covid-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel/2019-19- کی ویب سائٹ 

vaccines مالحظہ کریں۔ 
 

 کیا مجھے ویکسینیشن کے ثبوت کے اصل ہونے کی تصدیق کرنا ہو گی؟ 
 جی نہیں۔

 
  

 
 کے مطابق حالیہ۔  2021اگست  114

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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 کارڈ دکھاتا ہے اس صورت میں کیا ہدایات ہیں؟  اگر کوئی شخص جعلی ویکسینیشن
  سکتے  دے اطالع  کی  اس کے  کر کال  پر 311 آپ  تو  ہے، رہا دکھا  کارڈ ویکسینیشن جعلی  وہ  کہ  ہے  ہوتا شک پر  کسی کو  آپ  اگر
  سکتے  دے اطالع کی  اس کو جنرل  اٹارنی کے NYS کے کر درج  شکایت  ذریعے کے ذیل درج ہیں،
  یا   کے، کر  کال  پر forms-https://ag.ny.gov/complaint، 7226)-829 -(833 SCAM-VAX-833 ہیں:

STOPVAXFRAUD@health.ny.gov پر ریاستی محکمہ صحت کو ای میل کر کے اس کی اطالع دے سکتے ہیں 
 

کا قائم شدہ مقام نسبتاً کڑی پالیسی اختیار کر سکتا ہے اور عملے اور معاون افراد کے قائم شدہ مقام کے   Key to NYCکیا 
 اندر داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر ویکسین شدہ ہونے کا تقاضا کر سکتا ہے؟ 

کے قائم شدہ   Key to NYCتاہم ویکسین کی ایک خوراک لگانے کا تقاضا کرتی ہے،  Key to NYC COVID-19 جی ہاں۔
کے تقاضوں کی حد سے تجاوز کر سکتے ہیں اور مکمل ویکسینیشن کا تقاضا کر سکتے ہیں لیکن، ہمیشہ   Key to NYCمقامات 

 کی طرح، انہیں مناسب اور معقول تبدیلیوں کو ملحوِظ خاطر رکھنا چاہیئے۔   
 
 

 شناخت کے ثبوت کی اقسام 
 

 ے؟ کیا ویکسینیشن کے ثبوت کے عالوہ مجھے دیگر شناخت کی جانچ کرنے کی ضرورت ہ
 جی ہاں۔ ایسی شناخت جو ویکسینیشن کے ثبوت کے جیسی ہی  شناخت کی معلومات رکھتی ہو وہ الزماً دکھائی جانی چاہیئے۔

 
 کیا مجھے ہر کسی کے لیے شناخت کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ 

سال یا اس سے زائد عمر کا لگتا ہو۔ اس شناخت   18 آپ کو کسی بھی اس فرد کی شناخت کی الزماً جانچ کرنی چاہیئے جو بظاہر 
کی جانچ اسی وقت کرنی چاہیئے جب آپ کسی دروِن خانہ جگہ پر داخلے کے وقت ویکسینیشن کے ثبوت کی جانچ کر رہے  

پ  ہیں لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آ سکتے سال سے کم عمر کے افراد کی شناخت کی جانچ بھی کر  18نیز، آپ  ہوں۔
کے پاس الیکٹرانک یا کاغذی ریکارڈز موجود ہوں جو یہ ظاہر کرتے ہوں کہ ایسے کسٹمرز پہلے ویکسینیشن اور شناخت کا ثبوت  

دکھا چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو مستقل کسٹمرز کی ہر بار آمد پر ان کی شناخت کی جانچ کرنے کی ضرورت نہیں 
 ہوتی۔

  
ا ثقافتی ادارے کے مالزمین یا ممبران جیسے افراد کی شناخت کی جانچ کرنے کی اس صورت  مزید، آپ کو کسی فٹنس اسٹوڈیو ی 

میں ضرورت نہیں ہوتی، جب اس شخص کے جو شناختی ریکارڈز آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوں، ویکسینیشن کا ثبوت ان  
  کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔

 
 شناخت میں کیا چیز شامل ہونا ضروری ہے؟ 

کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ تصدیق کرنے کا اختیار حاصل ہو کہ داخلے کی درخواست کرنے واال شخص وہی ہے  شناخت 
اس سے مراد ہے کہ شناخت میں درج ذیل میں سے کوئی ایک الزمی طور پر شامل   جو ویکسینیشن کے ثبوت پر دکھایا گیا ہے۔

 ہونا چاہیئے:
 فرد کا نام اور فرد کی تصویر؛ یا  •
 ا نام اور فرد کی تاریخِ پیدائش۔ فرد ک •

اس کے بعد آپ کو چاہیئے کہ نام اور تصویر یا تاریخِ پیدائش کا اس کے ساتھ موازنہ کریں جو ویکسینیشن کے ثبوت پر ظاہر  
 کیے گئے ہیں۔

  
 شناخت کی قابل قبول اقسام کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ 

 لیں درج ذیل ہیں: شناخت کی قابل قبول اقسام میں بالتحدید شامل مثا
 ڈرائیور کا الئسنس  •
 کارڈ  IDغیر ڈرائیور حکومتی   •
• IDNYC کارڈ 
 پاسپورٹ  •
 کارڈ  IDاسکول یا مالزمت کا   •

سیف جیسی ایپ کے   NYC Covidدستاویز کی کاپیاں بھی دکھا سکتے ہیں، بشمول ان کے فون پر تصویر یا  افراد اپنی شناختی
 استعمال کے ذریعے جو کہ انہیں دستاویز کی ایک کاپی ظاہر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ 

 
 
  

https://ag.ny.gov/complaint-forms
file:///C:/Users/KKelly1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8D0KS8U8/STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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 مطلوبہ عالمتیں اور دستاویزات 
 

 اشارے بھی ہیں؟  کیا کوئی مطلوبہ معلوماتی
کے احاطہ کیے گئے قائم شدہ مقام کو، الزماً ایک ایسی عالمت آویزاں کرنی چاہیئے جو مالزمین اور   Key to NYC جی ہاں۔

محکمہ صحت کی جانب سے   NYCکے تقاضوں کے بارے میں مطلع کرے۔ کوئی بھی قائم شدہ مقام  معاون افراد کو ویکسینیشن
ئی جا سکتی ہیں،  پر کال کر کے دستیاب بنا 311پر یا  nyc.gov/keytoNYCایسی عالمت آویزاں کر سکتا ہے، جو آن الئن 

 جو آپ کو مفت میں عالمات ارسال کریں گے۔ عالمت متعدد زبانوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ 
 

انچز ہونا الزمی   x 11 8.5کوئی بھی قائم شدہ مقام اپنی ذاتی عالمت بھی تخلیق کر سکتا ہے، جس کا طول و عرض کم از کم 
اس قائم شدہ مقام  چاہیئے، اور اس میں درج ذیل متن شامل ہونا چاہیئے: " پوائنٹ کا فونٹ استعمال ہونا 14ہے، اس میں کم از کم 

کے خالف   COVID-19سال یا اس سے زائد عمر کے عملے اور کسٹمرز کے لیے  12میں داخل ہونے کے لیے نیویارک شہر 
ے کے لیے کہاں  کی مفت ویکسین حاصل کرن  COVID-19ویکسین لگوانے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ 

  Key to NYCپر کال کریں۔  4NYC (877-VAX-877-829-(4692یا  مالحظہ کریں nyc.gov/vaccinefinderجائیں، 
 ۔" nyc.gov/keytoNYCکے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 

 
 مجھے کہاں پر عالمت آویزاں کرنے کی ضرورت ہے؟ 

عالمت کو کسی ایسی جگہ آویزاں کرنا ضروری ہے جہاں سے معاون افراد دروِن خانہ مقام میں داخلے سے قبل اسے با آسانی  
 یکھ سکیں۔د
 

 مجھے کون سی دستاویزات رکھنے کی ضرورت ہے؟ 
کے ثبوت کی تصدیق کے   آپ کے پاس ایک ایسا تحریری ریکارڈ ہونا الزمی ہے جو عملے اور معاون افراد کے لیے ویکسینیشن

لیے آپ کے طریقہ کار کو واضح کرتا ہو۔ ریکارڈ کا سائٹ پر موجود ہونا اور جانچ کے لیے دستیاب ہونا الزمی ہے۔ ایک احاطہ  
بند ادارہ جو مختلف مقامات پر یکساں قسم کی احاطہ بند حدود کے اندر کام کرتا ہو، وہ ایک ایسا پالن وضع کر سکتا ہے جسے وہ  

مقامات پر الگو کرے لیکن یہ یقین دہانی کرنا الزمی ہے کہ پالن کی ایک کاپی ہر مقام پر محفوظ رکھی گئی ہو تاکہ جانچ کے   تمام
 دوران اسے دیکھا جا سکے۔ 

 
 ہوں؟  سکتا  کر  ری تحر منصوبہ  کا یعملدرآمدگ  اپنا ں یم زبان   یکس عالوہ  کے  ی زیانگر ںی م ایک

درآمدگی انگریزی میں ہی ہو۔ آپ کسی بھی زبان میں اپنا عملدرآمدگی کا منصوبہ تحریر کر  یہ الزم نہیں کہ تحریری منصوبۂ عمل

 سکتے ہیں۔
 

 منصفانہ عمل درآمد اور مناسب رہائشی انتظامات 
 

 کیا یہ ضروری ہے کہ میں معاون افراد اور مالزمین کے لیے کوئی بھی مناسب رہائشی انتظامات فراہم کروں؟ 
Key to NYC   کے ہر کاروباری ادارے کو اس پالیسی اور صحت عامہ کے درپردہ مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مناسب

پر اسمال بزنس سروسز کی ہاٹ الئن   SBS-4-NYC-888اور معقول مقامات پر غور کرنا چاہیئے۔ اضافی معلومات کے لیے،  
public-https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid- کی ویب سائٹ  CCHRپر کال کریں یا 

places.page  مالحظہ کریں اورCCHR :کی فیکٹ شیٹس کو پڑھیں Key to NYC :   منصفانہ تعمیل کے سلسلے میں
 ۔منصفانہ تعمیل کے سلسلے میں کاروباری اداروں کے لیے رہنمائی :Key to NYCاور  کسٹمرز اور مالزمین کے لیے رہنمائی

 
 کہاں شکایات درج کروا سکتا ہے؟ کسی بھی امتیازی سلوک کے خالف معاون افراد یا عملہ 

کمیشن برائے انسانی   NYCکاروباری اداروں میں لوگوں کو ہراسانی یا امتیازی سلوک سے آزاد رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ 
 کے ذریعے رابطہ کریں۔  311پر یا  NYC.gov/HumanRightsحقوق سے 

 
 

 کاروباری اداروں کے لیے وسائل 
 

 کیا ایسے ویبینارز موجود ہیں جو مجھےاس رہنمائی کو سمجھنے میں مدد دے سکیں؟ 
 Key to NYC Guidelines and "اور   nycsmallbizcourses.eventbrite.comجی ہاں۔ مالحظہ کریں 

Resources to Help Your Business کیں جن سے آپ  " تالش کریں تاکہ آنے والے وہ ورچوئل ویبینارز معلوم کیے جا س
  اپنے کاروبار میں مدد دینے کے سلسلے میں دستیاب رہنما ہدایات اور دیگر ذرائع کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|81f3461bc4fc45ea500208d961ae0e72|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637648222448658070|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZdIa6inOFp1Llitrk14TwZLNq+k1Y4eL6vCB7MYP9J8=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|81f3461bc4fc45ea500208d961ae0e72|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637648222448658070|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZdIa6inOFp1Llitrk14TwZLNq+k1Y4eL6vCB7MYP9J8=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www.eventbrite.com/o/nyc-department-of-small-business-services-5423713077
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 کیا اس مینڈیٹ کے حوالے اضافی اخراجات کی ادائیگی میں مجھے مدد دینے کے لیے کوئی مالی معاونت دستیاب ہے؟ 
بزنس سلوشن سینٹرز موجود ہیں جو آپ کو مفت ذرائع سے مربوط کرنے میں مدد دے   NYCشہر کی پانچ بوروز کے اندر ایسے 

سے زائد قرض دہندگان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ ان سے درست مالی اختیار کے سلسلے میں بات چیت   40سکتے ہیں۔ وہ  
کی ہاٹ الئن   SBSمالحظہ کریں یا  http://www.nyc.gov/financingassistanceکر سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لئے 

888-SBS-4NYC پر کال کریں۔ 
 

 اگر مجھے اضافی عملہ مالزمت پر رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس صورت میں کیا ہو گا؟  
اور وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر آپ کو نئے   ( کے سینٹرز موجود ہیںWorkforce1)  1تمام پانچ بوروز میں شہر کی افرادی قوت 

باصالحیت لوگوں سے مربوط کرنے اور اس کے عالوہ اپنے موجودہ عملے کی تربیت کے سلسلے میں آپ کو مدد دے سکتے  
کی ہاٹ الئن پر کال کر   SBSپر   SBS-4NYC-888پر مزید معلومات حاصل کریں یا  www.nyc.gov/recruitmentہیں۔ 

 کے مزید جانیں۔
 
 

 نفاذ 
 

 کسٹمرز کے تعاون کرنے سے انکار کرنے کی صورت میں نجی کاروباری اداروں کو کیا کرنا چاہیئے؟ 
https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-انتظامی آزمائشوں اور سماعتوں کے دفتر کی جانب سے ) 

 resolution.page-resolution/conflictتک، کسٹمرز اور   2021اگست   20پوسٹ کیا جائے گا جو  ( پر ایک ویبینار
کاروباری اداروں کے مابین اختالف کے حل کے سلسلے میں تربیت دینے کے لیے بہترین حکمِت عملیاں وضع کرے گا۔ جان یا  

وباری  ذاتی امالک کے ممکنہ خطرے کا سبب بننے والی کسی ہنگامی صورت حال یا واقعے کی اطالع دینے کے لیے نجی کار 
 پر کال کرنی چاہیئے۔ 911اداروں کو 

 
Key to NYC  کے تقاضوں کے نفاذ کا طریقہ کار کیا ہو گا؟ 

کو ہو   2021ستمبر  13گا جن کا آغاز  ان تقاضوں کا نفاذ مختلف سٹی ایجنسیوں کے تفتیش کاران کے ذریعے عمل میں الیا جائے
کے انہی تقاضوں کی تعمیل میں تفتیش کا   Key to NYCگا۔ تمام تفتیش کاران، چاہے ان کا تعلق جس بھی ایجنسی سے ہو، وہ 

 عمل جاری رکھیں گے۔ 
 

 کیا خالف ورزی کرنے کی صورت میں کوئی جرمانے عائد کیے جائیں گے؟ 
تک کا جرمانہ   1,000ائم شدہ مقام جو اس کی خالف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا ہو اس پر $سے، کوئی بھی ق 2021ستمبر،  13

عائد کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل خالف ورزیوں کے نتیجے میں مزید جرمانے کی رقوم کا تقاضا کیا جا سکتا ہے یا دیگر نفاذ کی  
 کارروائی عمل میں الئی جا سکتی ہے۔ 

 
 بھی سواالت یا خدشات ہونے کی صورت میں َمیں کسے کال کر سکتا ہو؟   تفتیشی عملوں کے حوالے سے کوئی

888-SBS-4-NYC پر اسمال بزنس سروسز کی ہاٹ الئن پر کال کریں۔ 
 
 

 ویکسین لگوانا 
 

19-COVID  ویکسین کے بارے میں مزید معلومات مجھے کہاں سے مل سکتی ہے؟ 
19-COVID محفوظ، مؤثر اور مفت ہے۔ مزید  کی ویکسینnyc.gov/covidvaccine  پر کال کر کے جانیں۔  311یا پر 

 
 میرے مالزمین کہاں سے ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ 

( مالحظہ کریں اپنا قریبی مقام معلوم کرنے  nyc.gov/vaccinefinderکا مقام معلوم کرنے کے لیے ویکسین فائنڈر ) ویکسینیشن
 پر کال کریں۔ VAX-4NYC (877-829-4692)-877یا اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے  

http://www.nyc.gov/financingassistance
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV/zpbxKrl0yFqTve/rpruxa4WONJHojzHVUTfLQ=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.page&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV/zpbxKrl0yFqTve/rpruxa4WONJHojzHVUTfLQ=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/

