
 
 
 

Punjabi (Pakistan) 

 

 نیویارک شہر دا فیر کُھلنا: مال آپریٹرز نوں کی جانن دی لوڑ اے 
 

نوں کھولن دی اجازت دیندے  مالز ( عوامی صحت دے اہداف پورے کر گیا جیہڑے NYCاک واری نیویارک شہر )
فیر کھل سکدے  اں نوں آپریٹ کرن دی اجازت اے، او  نہنڈور، اسٹرپ، اتے آؤٹ لیٹ مال جینیں، تے سارے ا 

 نیں۔ 
 

 Reopening New York City: Frequentlyفیر کھولن دے بارے اہم سواالں دے جواباں لئی، برائے مہربانی "
Asked Questions  نیویارک شہر دا فیر کُھلنا: بہتے ُپچھے جاون آلے سوال( پڑھو۔ سارے سوال متعلقہ( "

  NYCایہدے کارن توانوں نویں تقاضیاں نوں نافذ کرن وچ مدد ہووے گی۔  نہیں ہون گے، پر ساہنوں آس اے کہ 
دی عوامی صحت   COVID-19اتے  کاروباری صفحے  COVID-19محکمہ صحت اتے ذہنی حفظاِن صحت دے 

 ران آپریشنز نوں فیر کھولن اتے برقرار رکھن بارے اضافی معلومات اتے ٹولز موجود نیں۔ دی ایمرجنسی دے دو
 

دے بارے وچ اتے ایہدی   COVID-19ویکھو۔ جیویں جیویں اسیں  nyc.gov/health/coronavirusلئی  ساپ ڈیٹ
منتقلی نوں گھٹ کرن اتے نیو یارک دے شہریاں نوں محفوظ رکھن دے چوکھے طریقیاں بارے جاناں گے شہر 

 اتے ریاست دے تقاضے بدل سکدے نیں۔ 
 

19-COVID  دی منتقلی نوں روکن واسطے ایناں چار ضروری کّماں نوں چیتے
 رکھو: 
جے تُسی بمار ہوو تے جیدوں تیکر ضروری طبی نگہداشت   جے بیمار ہوو تے گھر تے رہو: •

 دی ٹیسٹنگ( یا ہور ضروری کماں لئی نہ جا رہے ہوو تے گھر رہوو۔  COVID-19)بشمول 
 فٹ دے فاصلے تے رہو۔  6گھٹ  دوجیاں کولوں گھٹ تُوں  جسمانی فاصلہ بندی: •
اپنے آلے دوالے دے لوکاں دی حفاظت کرو۔ تُسی عالمتاں دے بنا وی   منہ ڈھکن آلے ماسک پاؤ: •

متعدی ہو سکدے او اتے کھنگن، نچھ مارن یا گل کرن نال وی بماری پھیال سکدے او۔ منہ نوں ڈھکنا  
COVID-19  دے پھیالؤ نوں گھٹان وچ مدد دیندا اے۔ 

اپنے ہتھاں نوں صابن اتے پانی نال کثرت   :ہتھاں دی صحت مندانہ صفائی تے عمل جاری رکھو •
نال دھوو یا جے صابن اتے پانی دستیاب نہ ہووے تے الکحل تے مبنی ہینڈ سینیٹائزر ورتو؛ بار بار  

پنے چہرے نوں ہتھ دھوئے بنا نہ چھوو، اتے اپنی  چھون آلیاں تھاوں نوں باقاعدہ طور تے صاف کرو؛ ا
 کھنگ یا نیچھ نوں اپنے ہتھ نال نہیں، اپنی آستین نال ڈھکو۔ 

 
اناں مالزماں نوں گھر توں ای کم کرن دی اجازت دین اتے غور کرو جیہڑے گھروں ای اپنا سارا یا کچھ کم کر  

 اے کہ زیادہ توں زیادہ گھروں ای کم کرن۔ بہترین طریقہ ایہی   نیں، کیونکہ مالزماں دی حفاظت دا سکدے
 

 ؟ مینوں قنونی طور تے اپنے کاروبار نوں فیر شروع کرن واسطے کیہہ کرنا ہووے گا 
 

 تہاڈے فیر کھولن توں پہالں درکار ضروری اقدامات
 اتے اینوں اپنے کم دی تھاں تے پوسٹ کرو۔ بناؤ  حفاظتی منصوبه اک •
ریاست چاہندی اے کہ   پڑھو اتے تعمیل دی تصدیق کرو۔  ( دے رہنما خطوطNYSنیویارک اسٹیٹ ) •

تسیں ایس گل دی تصدیق کرو کہ تسییں ریاست دی جاری کردہ صنعتی رہنمائیاں دا جائزہ لیا اے  
اتے اہناں نوں سمجھ گئے او اتے تسیں ایہناں نوں نافذ کرو گے۔ تسی تصدیق آال فارم ایتھے بھر  

 سکدے او 
affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/ny۔ 

فوڈ سروسز لئی  فوڈ کورٹس دے اندر موجود بیٹھن دی تھاواں اتے فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس نوں  •
NYS مالز وچ موجود ریسٹورنٹ صرف آؤٹ ڈور   ۔ دے مطابق کام کرنا چائی دا اے   دے رہنما خطوط

کھانے لئی کھل سکدے نیں، اتے صرف اس صورت وچ جیدوں لوکاں لئی باہروں داخلے دا الگ توں  
 انتظام ہوے۔ 

 
NYC   209.10  سکدا اے۔ محکمہ صحت بدلدے حاالت دے پیش نظر تجویزاں نوں بدل. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Malls_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf

