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COVID-19 ਜਨਤੱਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਿਹਾਰ-ਿੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ 

ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
 
ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ COVID-19 ਜਨਤੱਕ ਸਿਹਤ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਿ 
ਹਨ। ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵਕਾਿ-ਿੰਬੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? 

• ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਸਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਿਨ ੰ  ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 
ਮੈਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 

• ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ 
ਅਸਜਹੀਆਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਲੈਣਾ, ਸਬਮਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰੀਸਨੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। 

• ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਨ ੰ  
ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਕਹੜੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

 
ਮੇਰੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਸਕਿੇਂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

• ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਿੰਘੀ ਅਤ ੇਿ ਬਾਈ ਗੁਪਤਤਾ ਿੁਰੱਸਿਆ (ਸਜਵੇਂ 
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਸਬਲਟੀ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ [Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA]) ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਿਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਕਵੇਂ ਸਨਿੱਜੀ ਰੱਿਣਗੇ।  

• COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ Apple FaceTime, Facebook Messenger ਵੀਡੀਓ 
ਚੈਟ, Google Hangouts ਵੀਡੀਓ Zoom ਜਾਂ Skype ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 
ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਿੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ Tiktok, 
Facebook Live ਅਤੇ Twitch। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ। 
 
ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 

• ਹਾਂ, ਤੁਿੀਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
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ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Medicaid ਜਾਂ Medicare ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ? 

• ਹਾਂ, Medicaid ਅਤ ੇMedicare ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 
 
ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ? 

• ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ ਨੇ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Medicaid, ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ 
ਮਾਰਸਕਟਪਲੇਿ, ਅਤੇ ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ ਦੇ ਕਨ ੰ ਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ 
ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ ਦੇ ਕਨ ੰ ਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, Medicare ਨੇ ਵੀ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਵਿਤਾਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਵਰੇਜ ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੇਿੋ।  

• ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ-ਿੰਬੰਧੀ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਿੀਂ 888-614-5400 ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ 
ਦੀ ਲਤ ਅਤ ੇਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਿਹਤ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੰਬੰਧੀ ਸਿਕਾਰ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 

• ਹਾਂ, ਮੇਥਾਡੋਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ ਸਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰਬੰਧੀ 
ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਤਾ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।  

 
ਕੀ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਤ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਦਿਾਈ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

• ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਸਬਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾਤਾ ਕੁਝ ਸਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਓਸਪਔਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰਬੰਧੀ ਸਵਕਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਸਜਵੇਂ 
ਸਬਊਪਰੀਨੌਰਫੀਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

• ਹਾਲਾਂਸਕ, ਕੁਝ ਸਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਜਵੇਂ ਮੇਥਾਡੋਨ, ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਸਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਕ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਦ ਰੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸਬਊਪਰੀਨੌਰਫੀਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 212-562-2664 ’ਤੇ New York Health and Hospitals (ਸਨਊ 
ਯਾਰਕ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਹਾਿਸਪਟਲਜ਼) ਦੇ Virtual Buprenorphine Clinic (ਵਰਚੁਅਲ ਸਬਊਪਰੀਨੌਰਫੀਨ 
ਕਲੀਸਨਕ) ਸਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਨਯਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰ ਮਨੈ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਸਜ਼ਟਿ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 
ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 

• ਹਾਂ, ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਿ ਿਕਦ ੇਹਨ। 
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• ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਸਵੱਚ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ 
ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਿੱਬਿਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰਬੰਧੀ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਲਈ nyc.gov/nycwell’ਤੇ 
ਜਾਓ। ਿੰਸਿਪਤ ਿਲਾਹ ਅਤ ੇਿਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ 200 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਿੇ ਿਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ 24/7 ਗੱਲਬਾਤ, ਟੈਕਿਟ ਜਾਂ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। 888-
692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਟ ਕਰੋ।  
 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ? 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਗੁਆ 

ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਅਸਜਹੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ “Get covered NYC” (ਕਵਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ NYC) ਕਹੋ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ 
ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਿੀਂ getcoverednyc@hra.nyc.gov ’ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

• ਸਨਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ ਸਵੱਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿੀਂ 
nystateofhealth.ny.gov ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 855-355-5777 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਿਕਦ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ NYC 
Health + Hospitals ਰਾਹੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
nychealthandhospitals.org ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 844-692-4692 ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਸਜ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ 
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਸਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਜਹ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਸ਼ਸਡਊਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਸਥਤੀ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰ ਮ ਸਵੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 911 
’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਮੈਂ ਸਕਿ ੇਟੈਲੀਹੈਲਥ ਅਪ੍ੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਸਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 

• ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਸਕਹੜੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇ
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸਸ਼ਸਡਊਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪੱੁਛੋ। 

• ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਅਤ ੇਸਬਸਲੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ।  
• ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਜਿ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਸਹਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਿਟ 
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਸਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਹੈਿੱਡਫ਼ੋਨਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/
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ਬਾਰੇ ਿੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਿਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸਕ 
ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦ ਜਾ ਸਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਾਫ਼ ਿੁਣ ਿਕੇ। 

• ਅਸਜਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭੋ ਸਜੱਥ ੇਤੁਿੀਂ ਬੋਲਣ ਸਵੱਚ ਿਸਹਜ ਮਸਹਿ ਿ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਅਸਜਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਜੋ ਸਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜੱਥ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਸਵੱਚ ਇਕਾਂਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਡਵਾਈਿ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਟ ਨੌਇਜ਼ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਇਟ ਨੌਇਜ਼ ਨ ੰ  ਪਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਹ ਲਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਿੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਿਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿੋਚ ੋਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਜਾਂ ਿਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਤੁਿੀਂ ਇਨਹ ਾਨ ੰ  ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਲੱਿਣਾ ਚਾਹੋ।  

• ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨ: 
o ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਡਵਾਈਿ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
o ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੰਟ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਉਿ ਸਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ 

ਕਰੋ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ਿੱਟ ਐਕਿੈਿ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ: 

o K-12 ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ, ਅਤ ੇਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ 
ਰ ਪ ਸਵੱਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ Wi-Fi/ਇੰਟਰਨ ਿੱਟ ਸਮਲ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ੇਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨ ਿੱਟ/Wi-Fi ਿੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

o ਕਈ ਿੈਿੱਲਫ਼ੋਨ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨ ਿੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕਿੇ ਵਾਧ  ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਅਿੀਸਮਤ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨਿ 
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

o ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ SafeLink Wireless ਦੀ ਿੇਵਾ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 350 ਸਮੰਟ ਅਤੇ 3GB ਡੇਟਾ ਤੱਕ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
800-723-3546 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

o ਤੁਿੀਂ Lifeline ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨ ਿੱਟ ਸਬਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿੰਘੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਿਰਕਾਰੀ 
ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਿੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸ ਦੇ 
135% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਿਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ। Lifeline ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 
ਅਤ ੇਇਹ ਵੇਿਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, lifelinesupport.org ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 800-
234-9473 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

ਿਸਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ।      8.6.20 

http://www.lifelinesupport.org/

