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COVID-19   عوامی صحت دی ہنگامی صورتحال دے دوران رویہ

 جاتی صحت دی سروسز وصول کرن لئی ٹیلی ہیلتھ نُوں ورتنا 
 

دی عوامی   COVID-19ن ٹیلی ہیلتھ سروسز فراہم کر رہے نیں۔ صحت دی نگہداشت کے فراہم کار پ  
نیں۔ ایہہ دستاویز جانکاری  ویڈیو دے ذریعے تقرریاں   یافون  ایہہ  صحت دی ہنگامی صورتحال دے دوران

ورت یا نشونما دی معذوری  دے دوران ت سی ذہنی صحت، مواد دی  COVID-19فراہم کردی اے کہ جے 
 لئی ٹیلی ہیلتھ سروسز وصول کر رہے او تے تہانوں کیی ا مید ہونی چاہیدی اے۔ 

 
 ٹیلی ہیلتھ کیی اے؟ 

جیدوں ت سی ذاتی دورے دی بجائے فون یا ویڈیو دے ذریعے صحت دی نگہداشت دیاں سروسز   •
 ٹیلی ہیلتھ کہالندی اے۔ وصول کر دے او تے ایہہ 

 
 سکداں آں؟ وصول کرٹیلی ہیلتھ سروسز   کیہڑیاں قسماں دیاں  میں 

۔  فراہم کیتیاں جا سکدیاں نیں  سروسز ساریاں صحت دی نگہداشت دیاں بہت  کےٹیلی ہیلتھ ورت  •
اتے ضرورتاں دا حساب   صالحیتاںجیداں کہ تہاڈیاں  وصول کر سکدے او ت سی ٹیلی ہیلتھ سروسز

 کرنا۔   لئی اسکریننگ اتے تھیراپی  ، بماریالنا
ایہہ جانن لئی کہ تہاڈی صحت دی نگہداشت دے فراہم کار ٹیلی ہیلتھ نوں ورت کے کیہڑیاں   •

 سروسز فراہم کر سکدے نیں اونہاں نال رابطہ کرو۔ 
 

 رازداری نوں کیداں محفوظ کیتا جاندا اے؟ میری 
)ہیلتھ انشورنس پورٹبلیٹی اتے احتساب ایکٹ   فیڈرل اتے سٹیٹ دے رازداری دے تحفظات  •

[HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act )وانگوں ]وی تہاڈی   ہ ن
فراہم کار ت وں دریافت کرو کہ  پوشیدگی اتے رازداری دی حفاظت کرن لئی الگو ہوندے نیں۔ اپنے  

جیدوں ت سی ٹیلی ہیلتھ سروسز وصول کر رہے ہوو تے اوہ تہاڈی جانکاری ن وں کیداں خفیہ رکھن  
 گے۔ 

•  COVID-19   دے دوران ٹیلی ہیلتھ ورتن لئی ایپلیکیشنز جیہڑیاں ویڈیو چیٹاں دی اجازت دیندیاں
  Google Hangouts video، Zoom ،ویڈیو چیٹ   Apple FaceTime،Facebook Messengerنیں وچ 

شامل نیں۔ ٹیلی ہیلتھ لئی عوامی طور تے ویکھیاں جان آلیاں ایپلیکیشناں جیداں کہ   Skypeیا 
Tiktok ، Facebook Live  اتےTwitch   ۔  دایچاہ  ںینہنوں ورتنا 

 ۔ دایچاہ کرنا ںینہتہاڈی رضامندی ت وں بغیر ٹیلی ہیلتھ سروسز ن وں ریکارڈ   •
 

 کیی میں فون تے ٹیلی ہیلتھ سروسز لئی رضامندی دے سکدا آں؟ 
 ہاں جی، ت سی فون تے رضامندی دے سکدے او۔  •

 
اے، تے کیی میں ٹیلی ہیلتھ سروسز وصول کرن دے   Medicareیا  Medicaidجے میرے کول 

 قابل آں؟
 وصول کرن آلے ٹیلی ہیلتھ وصول کر سکدے نیں۔  Medicareاتے  Medicaidہاں جی،  •

 
 کیی مینوں ٹیلی ہیلتھ سروسز لئی پیسے دینے پین گے؟ 

دی عوامی صحت   COVID-19نیویارک شہر نے ٹیلی ہیلتھ سروسز دی توسیع کر دتی اے اتے  •
، نیویارک سٹیٹ مارکٹ  Medicaidدی ہنگامی صورتحال دے دوران نیویارک شہر دے قنون وچ 

پلیس، اتے ہور صحت دے منصوبیاں لئی الگت دے اشتراک نوں گھٹا دتا اے۔ دوجے منصوبے  
نے وی ٹیلی ہیلتھ   Medicareنون دے تحت نہیں نے اونہاں وانگوں،  جیہڑے نیویارک شہر دے ق

کوریج وچ عارضی طور تے توسیع کر دتی اے۔ میربانی کر کے کوریج بارے جانکاری لئی اپنی  
 صحت دے منصوبے دی پڑتال کرو۔ 
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اپنی انشورنس دے حقوق نوں بہتر سمجھن لئی، ت سی کمیونیٹی ہیلتھ رسائی اتے ذہنی    •
 تے رابطہ کر سکدے او۔  5400-614-888صحت دی نگہداشت دے منصوبے نال ہیلپ الئن 

 
 ورت اتے مواد دی ورت نال خرابی لئی ٹیلی ہیلتھ ورت سکدا آں؟ کیی میں مواد دی  

ورت دے  وں عالوہ، ٹیلی ہیلتھ ورت کےنیویارک شہر وچ مواد دی ہاں جی، میتھاڈون دے عالج ت   •
 عالج دے فراہم کار سروسز فراہم کر سکدے نیں۔ 

 
 کیی ٹیلی ہیلتھ سروسز ورتدیاں مینوں دوائیاں تجویز کیتیاں جا سکدیاں نیں؟  

ذاتی تشخیص دے بغیر فون یا ویڈیو تے، فراہم کار کجھ قسم دیاں دوائیاں تجویز کر سکدے نیں،   •
 ۔ buprenorphineبشمول افیون دی ورت نال خرابی لئی دوائیاں، جیداں کہ 

پر، کجھ دوائیاں لئی، جیداں کہ میتھاڈون لئی، ذاتی تشخیص دی لوڑ ہو سکدی اے۔ ایہہ جانن    •
داشت دے فراہم کار نال گل کرو کہ کیی تہاڈی لوڑ دیاں دوائیاں دوروں  لئی اپنی صحت دی نگہ
 تجویز ہو سکدیاں نیں۔ 

شروع کرن دے خواہشمند او، تے ت سی نیویارک صحت   buprenorphineجے ت سی پہلی واری  •
 Virtual)کلینک buprenorphineدے ورچوئل   (New York Health and Hospitals)اتے ہسپتال

Buprenorphine Clinic)  تے کال کر کے اک ٹیلی ہیلتھ تقرری دا شیڈیول بنا   2664-562-212نال
 سکدے او۔ 

 
ورت بارے  میرے کول کوئی باقاعدہ فراہم کار نہیں اے پر مینوں اپنی ذہنی صحت یا مواد دی 
 سکداں آں؟ کسے نال گل کرن دی لوڑ اے۔ تے کیی میں شروعاتی دوریاں لئی ٹیلی ہیلتھ ورت 

 جی ہاں، فراہم کار ٹیلی ہیلتھ ٹیکنالوجی ورت کے نویں مریض ویکھ سکدے نیں۔  •
اپنے انشورنس فراہم کار نال گل کرو، اپنے عالقے وچ صحت دی نگہداشت دے فراہم کار لئی   •

 تے کال کرو۔  311اپنی صحت دے منصوبے دی ویب سائٹ تے جاؤ یا  
مالحظہ کرو۔    nyc.gov/nycwell فراہم کار نوں تالش کرن لئیورت دے ذہنی صحت یا مواد دی  •

  200 24/7نگہداشت لئی جامع مشاورت اتے معاونت لئی اتے اک ریفرل وصول کرن لئی ت سی 
تے کال   9355-692-888ت وں ودھ زباناں وچ اک کاؤنسلر نال گل، ٹیکسٹ یا چیٹ وی کر سکدے او۔ 

 تے چیٹ کرو۔   nyc.gov/nycwell کرو، یا
 

 میرے کول انشورنس نہیں اے۔ کیی میں ٹیلی ہیلتھ سروسز ورت سکدا آں؟
جے تہاڈی انشورنس نہیں ہوئی یا حال وچ ای آجر ولوں فراہم کردہ صحت دی انشورنس کھو   •

بیٹھے او، تے نیویارک شہر مدد کر سکدا اے۔ اوہ بندا جیہڑا تہانوں اندراج دے عمل ت وں گزارن وچ  
ڑن لئی  ی  " آکھو۔ ہور جانکارGet covered NYCتے کال کرو اتے "  311مدد کر سکدا اے اودے نال ج 

 تے ای میل وی کر سکدے او۔  getcoverednyc@hra.nyc.govلئی ت سی 
نیویارک شہر وچ انشورنس انتخابات لئی ہور جانکاری حاصل کرن لئی، ت سی   •

nystateofhealth.ny.gov   تے کال وی کر سکدے او۔  855-355-5777کر سکدے او یا مالحظہ 
جے ت سی صحت دی انشورنس دے کسے منصوبے دے وی اہل نہیں او، انشورنس کوریج دی   •

صحت +    NYCگنجائش نہیں اے یا طبی نگہداشت تے خرچ کرن لئی پیسے نہیں ہین، تے ت سی 
دے ذریعے نگہداشت حاصل کر سکدے او۔ ہور جانکاری   (NYC Health + Hospitals)ہسپتال

 تے کال کرو۔  311  ایتے  448-692-4692مالحظہ کرو یا  nychealthandhospitals.orgلئی
 

 جے مینوں ذاتی تشخیص دی لوڑ ہووے تے کیی کراں؟ 
تہانوں لگدا اے کہ تہانوں ذاتی تشخیص دی لوڑ اے، تے اپنے فراہم کار دے دفتر جان توں  جے  •

پہالں کال کر لوو۔ جے تہاڈا فراہم کار حساب الندا اے کہ تہانوں ذاتی تشخیص دی لوڑ اے، تے اوہ  
 تہانوں ایس طریقے نال شیڈیول کرن گے جیہڑا تہانوں محفوظ رکھے گا۔ 

دا تجربہ کر رہے او تے کسے قریبی ہنگامی صورتحال دے کمرے وچ   جے ت سی ہنگامی صورتحال •
 تے کال کرو۔   911جاؤ یا  

 
 میں ٹیلی ہیلتھ تقرری لئی کیداں تیاری کر سکدا آں؟

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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ہور جانن لئی اپنے فراہم کار ت وں دریافت کرو کہ اوہ ٹیلی ہیلتھ ن وں ورتدیاں اتے اک تقرری ن وں   •
 اہم کردے نیں۔ شیڈیول کرن لئی کیہڑیاں سروسز فر

 اپنے فراہم کار اتے انشورنس کمپنی نال اپنی انشورنس اتے بلنگ دی جانکاری دی تصدیق کرو۔   •
اپنی ٹیکنالوجی دی پڑتال کرو۔ پک کرو کہ جیہڑا پلیٹ فارم یا ایپلیکیشن ت سی ورتو گے اوہ کم کر   •

رہی اے۔ اپنی تقرری دے ویلے ت وں پہالں اک ٹیسٹ کال کرو یا کمپیوٹر ایپلیکشن ن وں آزماؤ۔ جے  
اف آواز دے  ت سی ہیڈ فونز ورتن دا ارادہ کردے او، تے فون یا ویڈیو کال تے دوجے بندے تیکر ص 

 پہنچن ن وں پک کرن لئی اونہاں ن وں ٹیسٹ کال دے دوران ورتو۔  
اوہ تھاں تالش کرو جیتھے ت سی سکون نال گل کر سکدے او۔ اوہ تھاں تالش کرو جیہڑی وکھری   •

ہووے اتے تقرری دے دوران جیتھے تہاڈے نال کوئی مدخلت نہ کر سکے۔ جے تہاڈے گھر وچ ایہہ  
کسے ہور ڈیوائس تے وائٹ نوائز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرن بارے سوچو اتے تقرری  اوکھا ہووے، تے 

دے دوران وائٹ نوائز نوں بوہے دے نیڑے پلے کر دوو۔ اپنے سکون اتے رازداری ن وں ودھاون لئی ہور  
 طریقیاں بارے سوچن لئی اپنے فراہم کار نال سوچو۔ 

وں پچھنے نیں یا اوہ عالمتاں یا حالت بارے  اونہاں سواالں بارےجیہڑے ت سی اپنے فراہم کار ت   •
جانکاری جیہڑی ت سی اونہاں نال شیئر کرنا چاہوو گے بارے سوچ کے رکھو۔ ت سی اونہاں ن وں  

 پہالں ای لکھ کے رکھ سکدے او۔ 
 تقرری آلے دن:   •

o  پک کرو کہ تہاڈی ڈیوائس چارج شدہ اے اتے ضروری ایپلیکشناں کم کر رہیاں نیں۔ 
o منٹاں پہالں کال کرو یا الگ ان کر لوو۔  تقرری ت وں کجھ 

 جے تہانوں فون یا انڑنیٹ رسائی وچ مدد دی لوڑ ہووے:  •
o K-12  نال گھریلو لوکیں اتے کالج دے پڑھیار، اتے اوہ لوکیں جیہڑے کم آمدن وچ شمار

انٹرنیٹ وصول کر سکدے نیں۔ اپنی انٹرنیٹ سروس دے  // Wi-Fiہوندے نیں، اوہ مفت 
ہہ ویکھن لئی کال کرو کہ کیی ت سی مفت یا گھٹ قیمت دی  فراہم کار نوں ای

 سروس دے اہل او۔  Wi-Fiانٹرنیٹ/
o    بہتے سیل فونز اتے انٹرنیٹ کمپنیاں اضافی چارج دے بنا المحدود انٹرنیٹ پیش کر رہیاں

 نیں۔ ہور جانکاری لئی اپنی سروس دے فراہم کار نال رابطہ کرو۔ 
o  جے ت سیSafeLink Wireless 3منٹس اتے   350رائب کر لوو، تے ت سی تے سبسکGB 

ڈیٹا وصول کرن دے اہل ہو سکدے او۔ اندراج لئی اتے معاونت دی تبدیلی دے منصوبے  
 تے کال کرو ۔  3546-723-800لئی 

o  ت سیLifeline  اک فیڈرل پروگرام جیہڑا تہاڈے ماہانہ فون یا انٹرنیٹ بل دی قیمت نوں ،
گھٹاون وچ مدد کردا اے دے اہل وی ہو سکدے او۔ جے ت سی سرکاری فائدہ پروگرام وچ 

% تھلے او تے ت سی اہل ہو  135حصہ لیندے او یا ت سی فیڈرل غربت دی گائیڈ الئینز دے 
ی لئی اتے ویکھن لئی جے ت سی اہل ہوندے او،  بارے ہور جانکار Lifelineسکدے او۔  

lifelinesupport.org  تے کال کرو۔  800-234-9473مالحظہ کرو یا 
 

 NYC 8.6.20      محکمہ صحت بدلدے خاالت دے مطابق تجویزاں نُوں بدل سکدا اے۔ 

http://www.lifelinesupport.org/

