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 COVID-19   کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران طرز عمل سے متعلق نفسیاتی
 صحت کی خدمات کے حصول کے لیے ٹیلی ہیلتھ کا استعمال 

 
کی صحت عامہ کی ایمرجنسی  COVID-19 کی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ نگہداشت صحت فراہم کنندگان اب

یہ اپوائنٹمنٹس فون یا ویڈیو پر   دوران شخصی رابطوں کو کم رکھنے کے لیے کے دوران جسمانی فاصلہ رکھنے کے
کے دوران اگر آپ ذہنی صحت، نشہ   COVID-19یہ دستاویز اس حوالے سے معلومات فراہم کرتی ہے کہ ۔ مبنی ہیں

استعمال یا افزائش سے متعلق معذوری کے لیے ٹیلی ہیلتھ خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو کیا توقعات  آور مواد کے 
 رکھنی چاہیے۔

 
 ٹیلی ہیلتھ کیا ہے؟

خدمات حاصل کرتے ی ک جب آپ شخصی طور پر جانے کی بجائے فون یا ویڈیو کے ذریعے نگہداشت صحت •
 ہیں تو اسے ٹیلی ہیلتھ کہتے ہیں۔ 

 
 ہوں؟  حاصل کر سکتا دماتخٹیلی ہیلتھ  کی قسمکس  میں

طاقتوں اور  اپنی  آپٹیلی ہیلتھ کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ نگہداشت صحت کی بہت سی خدمات  •
  خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ٹیلی ہیلتھ  اور تھراپی جیسی ، بیماری کی اسکریننگتعین ےضروریات ک

کنندگان سے رابطہ کریں کہ وہ ٹیلی ہیلتھ کے  اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنے نگہداشت صحت فراہم  •
 سکتے ہیں۔ ذریعے کون سی خدمات فراہم کر

 
 میری رازداری کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ 

( ابھی بھی آپ کی رازداری  [HIPAA]وفاقی اور ریاستی تحفظ )جیسے ہیلتھ بیمہ پورٹیبلٹی اور احتساب ایکٹ  •
الگو ہوتے ہیں۔ اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں کہ جب آپ ٹیلی ہیلتھ  اور معلومات کو خفیہ رکھنے کے لیے 

 خدمات وصول کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی معلومات کو کس طرح خفیہ رکھیں گے۔ 

• Apple   ،فیس ٹائمFacebook  ،میسنجر ویڈیو چیٹGoogle Hangouts  ،ویڈیوZoom  یاSkype  
کے دوران ٹیلی ہیلتھ کے لیے استعمال کی   COVID-19ولت دینے والی ایپلیکیشنز ہسمیت ویڈیو چیٹس کی س

الئیو اور  Facebook ، Tiktokجیسے ،جا سکتی ہیں۔ ایپلی کیشنز جو عوامی طور پر دیکھی جاتی ہیں
Twitch  ۔ نہیں کی جانی چاہیےٹیلی ہیلتھ کے لیے استعمال 

 خدمات ریکارڈ نہیں کی جا سکتیں۔آپ کی رضامندی کے بغیر ٹیلی ہیلتھ  •
 

 کیا میں ٹیلی ہیلتھ خدمات کے لیے رضامندی فون پر دے سکتا ہوں؟

 جی ہاں، آپ فون پر رضامندی دے سکتے ہیں۔ •
 

 ہے تو کیا میں ٹیلی ہیلتھ خدمات حاصل کرسکتا ہوں؟ Medicareیا  Medicaidاگر میرے پاس 

 ٹیلی ہیلتھ خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔  وصول کنندگان Medicareاور  Medicaidجی ہاں،  •
 

 کیا مجھے ٹیلی ہیلتھ خدمات کی ادائیگی کرنی ہو گی؟

کی صحت عامہ کی ایمرجنسی  COVID-19نیو یارک اسٹیٹ نے ٹیلی ہیلتھ خدمات میں توسیع کی ہے اور  •
، نیو یارک اسٹیٹ مارکیٹ پلیس، اور Medicaidکے دوران نیویارک اسٹیٹ کے قانون کے تحت آنے والے 

نے بھی ٹیلی  Medicareاشتراک کے تقاضے کو کم کیا ہے۔  ےت کے دیگر منصوبوں کے لیے الگت ک صح
طرح دوسرے منصوبے جو نیویارک اسٹیٹ  ہیلتھ خدمات کی کوریج میں عارضی طور پر توسیع کی ہے، اسی 

کے قانون کے تحت نہیں آتے، انہوں نے بھی ٹیلی ہیلتھ خدمات کی کوریج میں عارضی طور پر توسیع کی  
 ہے۔ کوریج سے متعلق معلومات کے لیے براہ کرم اپنے ہیلتھ پالن فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

 پر  5400-614-888ے آپ  اپنے بیمے کے حقوق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لی •
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Community Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project   کمیونٹی ہیلتھ(
 ایکسس ٹو ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ کیئر پروجیکٹ( کی ہیلپ الئن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

 
لیے ٹیلی ہیلتھ خدمات حاصل کر سکتا  استعمال اور نشہ آور مواد سے متعلق مسلے کے کیا میں نشہ آور مواد کے 

 ہوں؟

استعمال کے عالج کے فراہم کنندگان ٹیلی ہیلتھ کا استعمال جی ہاں، نیویارک اسٹیٹ میں نشہ آور مواد کے  •
 کرتے ہوئے میتھڈون کے عالج کے عالوہ باقی خدمات مہیا کر سکتے ہیں۔

 
 تجویز کی جا سکتی ہے؟کیا مجھے ٹیلی ہیلتھ خدمات کا استعمال کرتے ہوئے دوا 

فون یا ویڈیو کے ذریعے کچھ قسم کی ادویات کے نسخے  گان شخصی طور پر موجودگی کے بغیرفراہم کنند •
 لکھ سکتے ہیں، بشمول افیونی مواد کے استعمال سے متعلق مسائل، جیسے بیوپورنورفائن۔ 

یہ   کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مالقاتدواؤں کی کچھ اقسام، جیسے میتھاڈون، میں شخصی طور پر تاہم،  •
معلوم کرنے کے لیے اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں کہ آیا آپ کو درکار ادویات کو بغیر  

 شخصی مالقات کے تجویز کیا جا سکتا ہے۔ 

 Newاگر آپ پہلی بار بیوپورنورفائن شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ٹیلی ہیلتھ اپوائنٹمنٹ کے لیے  •
York Health and Hospitals’ Virtual Buprenorphine Clinic  نیویارک ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل کے(

 پر کال کر سکتے ہیں۔ 2664-562-212ورچوئل بیوپورنورفائن کلینک( کو 
 

استعمال کے  میرے پاس کوئی باقاعدہ فراہم کنندہ نہیں ہے لیکن میں کسی سے اپنی ذہنی صحت یا نشہ آور مواد کے 
 کے لیے ٹیلی ہیلتھ استعمال کر سکتا ہوں؟ مالقاتوںہوں۔ کیا میں ابتدائی بارے میں بات کرنا چاہتا 

 جی ہاں، فراہم کنندگان ٹیلی ہیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نئے مریض دیکھ سکتے ہیں۔ •

اپنے بیمہ فراہم کنندہ سے بات کریں، اپنے صحت کے منصوبے کی ویب سائٹ پر جائیں یا اپنے عالقے میں  •
 پر کال کریں۔  311نگہداشت صحت فراہم کنندگان کے لیے 

تالش کرنے کے لیے  ہاستعمال کے حوالے سے فراہم کنندذہنی صحت یا کسی نشہ آور مواد کے  •
nyc.gov/nycwell آپ مشورے، مختصر معاونت اور نگہداشت کے لیے حوالہ جات حاصل   مالحظہ کریں۔

گفتگو کر، پیغام بھیج یا چیٹ کر   24/7کار کے ساتھ  سے زیادہ زبانوں میں کسی صالح 200کرنے کے لیے 
  پر چیٹ کریں۔ nyc.gov/nycwellپر کال کریں یا  888-692-9355 سکتے ہیں۔

 
 میرے پاس بیمہ نہیں ہے۔ کیا میں ٹیلی ہیلتھ خدمات استعمال کر سکتا ہوں؟ 

حال ہی میں آجر کی جانب سے فراہم کردہ صحت کے بیمے سے محروم ہوئے  اگر آپ بیمہ شدہ نہیں ہیں یا  •
پر کال کریں اور کسی ایسے شخص سے رابطہ قائم کرنے کے   311 ہیں تو نیو یارک سٹی مدد کرسکتا ہے۔

  ( کہیں جو اندراج کے عمل میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔NYC" )کور کروائیں Get covered NYCلیے " 
 پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ getcoverednyc@hra.nyc.govمزید معلومات کے لیے آپ 

بھی   y.govnystateofhealth.nنیو یارک اسٹیٹ میں بیمہ کی آپشنز سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ  •
 پر کال کر سکتے ہیں۔ 5777-355-855مالحظہ کر سکتے ہیں یا 

اگر آپ کسی بھی صحت کے بیمہ منصوبے کے اہل نہیں ہیں، بیمہ کی کوریج کا خرچ برداشت نہیں کر  •
صحت ہیلتھ +   NYCسکتے ہیں، یا آپ کے پاس طبی نگہداشت کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہےتو آپ 

ہاسپٹلز کے ذریعہ نگہداشت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے  
nychealthandhospitals.org  پر کال کریں۔  311 یا 844-692-4692مالحظہ کریں یا 

 
 دیکھے جانے کی ضرورت ہو تو کیا ہو گا؟  مالقات میں اگر مجھے شخصی طور پر

اپنے فراہم  کر کے دیکھے جانے کی ضرورت ہے توور پر مالقات اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شخصی ط •
شخصی  کنندہ کو ان کے دفتر جانے سے پہلے فون کریں۔ اگر آپ کا فراہم کنندہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ 

وہ آپ کے لیے ایسا شیڈول بنا سکتے ہیں جو آپ کو محفوظ رکھنے میں   طور پر دورے کی ضرورت ہے تو
 مدد کرے گا۔

پر کال   911اگر آپ کو ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو قریبی ایمرجنسی روم میں جائیں یا  •
 کریں۔

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/hospitals/
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 میں ٹیلی ہیلتھ اپوائنٹمنٹ کے لیے کیسے تیاری کروں؟ 

کہ فراہم کننگان ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے کون سی خدمات فراہم کرتے ہیں  میں مزید جاننے کے لیے ےاس بار •
 اور اپوائنٹمنٹ کا وقت طے کرنے کے لیے، اپنے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

 اپنے فراہم کنندہ یا بیمہ کمپنی سے اپنے بیمہ اور بلنگ کی معلومات کی تصدیق کریں۔  •

اپنی ٹکنالوجی چیک کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ جو پلیٹ فارم یا ایپلیکیشن استعمال کریں گے، وہ ٹھیک کام کر   •
ے کچھ دیر پہلے آزما لیں۔  رہے ہیں۔ ٹیسٹ ویڈیو کال کریں یا کمپیوٹر اپلیکشن کو اپنی اپوائنٹمنٹ کے وقت س

اگر آپ ہیڈ فون استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنی ٹیسٹ کال کے دوران ان کا استعمال کریں تاکہ یہ 
 یقینی بنایا جا سکے کہ فون یا ویڈیو کال کی دوسری طرف واال شخص آپ کو صاف سن سکتا ہے۔

کیں۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنے کی کوشش ایسی جگہ تالش کریں جہاں آپ آسانی سے بات چیت کر س  •
۔ اگر آپ  کرنا پڑے نہ کسی خلل کا سامناکریں جو رازدرانہ ہو اور جہاں آپ کو اپنی اپوائنٹمنٹ کے دوران 

وائٹ نوآئیز کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے پر غور  اری مشکل ہے تو کسی دوسرے آلے پرکے گھر میں رازد
کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ کے دوران دروازے کے قریب وائٹ نوآئیز پلے کریں۔ اپنی سہولت اور رازداری کو  

 بڑھانے کے دوسرے طریقوں کے بارے میں سوچنے کے لیے اپنے فراہم کنندہ کے ساتھ سوچ وچار کریں۔

یں سوچیں جو آپ اپنے فراہم کنندہ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا ان معلومات کے  اپنے ان سواالت کے بارے م  •
بارے میں سوچیں جو آپ اپنی عالمات یا حالت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ پہلے سے ہی لکھ کر 

 رکھ سکتے ہیں۔ 

 اپوائنٹمنٹ والے دن:  •
o شنز کام کررہی ہیں۔یقینی بنائیں کہ آپ کا آلہ چارج کیا گیا ہے اور ضروری اپلیکی 
o  وقت سے کچھ منٹ قبل ہی اپنی اپوائنٹمنٹ میں کال کریں یا الگ ان کریں۔ 

 اگر آپ کو فون سے متعلق یا انٹرنیٹ تک رسائی میں مدد کی ضرورت ہو تو:  •
o  وہ گھرانے جن میںK-12   اور کالج کے طلباء ہیں، اور وہ گھرانے جو کم آمدنی والے گھرانے قرار

/ انٹرنیٹ حاصل کرسکتے ہیں۔ اپنے انٹرنیٹ سروس فراہم   Wi-Fiدیے جانے کی اہل ہیں، وہ مفت 
 سروس کے اہل ہیں یا نہیں۔ Wi-Fiکنندہ کو فون کریں کہ آیا آپ مفت یا کم قیمت والے انٹرنیٹ /  

o   بہت سی سیل فون اور انٹرنیٹ کمپنیاں اضافی چارج کے بغیر المحدود ڈیٹا پالن پیش کررہی ہیں۔
 مزید معلومات کے لیے اپنے سروس فراہم کنندہ کو کال کریں۔ 

o  اگر آپSafeLink Wireless 3 منٹ اور 350آپ  سبسکرائب کرتے ہیں توGB  تک کا ڈیٹا
اہل ہو سکتے ہیں۔ اندراج اور منصوبے میں تبدیلیوں کے حوالے سے معاونت کے   حاصل کرنے کے

 پر کال کریں۔ 3546-723-800لیے 
o  آپLifeline  الئف الئن( کے لیے بھی اہل ہو سکتے ہیں جو کہ ایک وفاقی پروگرام ہے جو آپ(

گر آپ کسی سرکاری کے ماہانہ فون یا انٹرنیٹ کے بل کی قیمت کو کم کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ ا
یا کم   135فائدے کے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں یا اگر آپ کی آمدنی غربت کی وفاقی رہنمائی کا ٪

کے بارے میں مزید جاننے کے لیےاور یہ جاننے کے لیے  Lifeline ہے تو آپ اہل ہو سکتے ہیں۔
 پر کال کریں۔  800-234-9473مالحظہ کریں یا  lifelinesupport.orgکہ آیا آپ اہل ہیں یا نہیں، 

 
 8.6.20       محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔  NYCصورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے 

http://www.lifelinesupport.org/

