NYC ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਰੋਗਤਾ ਸਿਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਾਰ
ਹਾਲਾਾਂਕਿ COVID-19 ਇੱਿ ਨਵ ਾਂ ਕਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਾਣੂ ਹਨ: ਅਸ਼ਵੇਤ, ਲਾਤ ਨ , ਪਰਵਾਸ ,
ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲ ਆਾਂ ਿਕਮਊਕਨਟ ਜ਼ ਿੇਮੇਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ।
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਅਰੋਗਤਾ ਕਵਭਾਗ ਕਸਟ ਦ COVID-19 ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਕਵੱਚ ਿਰਾਿਰ ਦ ਆਾਂ ਨ ਤ ਆਾਂ ਅਤੇ
ਤਰ ਕਿਆਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ COVID-19
ਦੇ ਮਾਮਕਲਆਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱਚ ਦਾਖਕਲਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਾਂ ਦੇ ਿੇਮੇਲ ਿੋਝ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਾਂ ਕਵੱਚ ਿਕਮਊਕਨਟ ਅਤੇ ਕਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਭਾਗ ਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿੇਂਕਦਰਤ ਸੁਨੇਕਹਆਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਮੂਲ ਅਤ ਦ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀ ੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੀਂ ਸਕ ਇਨ੍ਾੀਂ
ਇਲਾਸਕਆੀਂ ਸਿਿੱਚ ਘਿੱਟ ਸਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਿੰਿਥਾਗਤ ਨਿਲਿਾਦ COVID-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਿਕਮਊਕਨਟ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਤੱਿ ਕਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਹ ਇਿੁਇਟ ਐਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੱਿ ਨਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਆਿਾਦ -ਸੰਿੰਧ ਰਣਨ ਤ ਆਾਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ ਿਾ ਇਹ ਯਿ ਨ ਿਣਾਉਦ
ਾਂ ਜਾਣਿਾਰ , ਵਸ ਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦ ਹੈ।
ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋਈਆਾਂ ਿਕਮਊਕਨਟ ਜ਼ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਦ
ਇਸ ਇਿੁਇਟ ਐਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਤੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ:
1. ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ:
ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਣਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਨਤੱਿ ਕਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਾਂਹ ਹੋ ਿੇ ਸੇਵਾ
ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਮਊਕਨਟ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ 10 ਜਾਾਂ ਘੱਟ
ਡਾਿਟਰਾਾਂ ਵਾਲ ਆਾਂ ਸੈਕਟੰਗਸ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਨਾ; COVID-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਾਰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਿਕਮਊਕਨਟ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ ਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ
ਮਦਦ ਿਰਨਾ।
ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਸ :ਾਂ
• ਿਲ ਕਨਿਾਾਂ ਕਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ ਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਿਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਲ ਕਨਿ ਮੁੜ
ਖੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੰਮਾਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਨ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਾਾਂਗੇ।
• ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲ ਮੈਕਡਕਸਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗ ਨੂੰ
•
•
•
•

Punjabi (India)

ਨੈਵ ਗੇਟ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ਮਦਦ ਿਰਾਾਂਗੇ।
ਮਰ ਜ਼ਾਾਂ ਦ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂਨੂੰ, ਦਵਾਈਆਾਂ, ਟ ਕਿਆਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਜਾਣਿਾਰ ਸਮੇਤ, ਦੇਖਭਾਲ
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਰ ਜ਼ਾਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚਣ ਕਵੱਚ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਦ ਮਦਦ ਿਰਾਾਂਗੇ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦ ਆਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੈਕਟੰਗਸ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਕਵਅਿਤਿ ਮੁੱਢਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਕਜ਼ਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਿਰਨ ਦੇ
ਤਰ ਿੇ ਲੱ ਭਾਾਂਗੇ, ਕਜਵੇਂ ਮੋਿਾਈਲ ਿਲ ਕਨਿਸ।
ਮੈਡ ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਿਰਾਾਂਗ,ੇ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਕਵੱਚ, ਕਨੱ ਜ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਸਟ ਦੇ COVID-19 ਹੋਟਲ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਿਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ
ਕਜਨ੍ਾਾਂਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਕਜਸਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਹੋਿ ਮੈਂਬਿਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਵੱ ਚ ਅਰਿਕਾਿਤ ਦਾਖਲਾਕਿਤਾ ਬਣਨ ਲਈ
•

ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਿਾਂਗੇ।
ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਬਾਿੇ ਪਿਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਤ ਕਿਾਂਗੇ ਿੋ COVID-19
ਿਨਤੱ ਕ ਰਸਹਤ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਰਸਹਤ, ਭੋਿਨ, ਹੋਿ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ)।

2. ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਪਾਿਟਨਿਸ ਨਾਲ ਿੁੜਨਾ:
ਰਸਹਤ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਪਰਰਤਰਕਰਿਆ ਦੀਆਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਮ ਰਸਹਤ
ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸੱ ਿਾ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਪਾਿਟਨਿਸ
ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨਾ ਰਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਿ
ਵਸੀਰਲਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ।

ਅਰਿਹਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ:
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਬਹਤਿ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ
ਦੇ ਆਗਆਂ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ-ਅਿਾਿਤ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਿਾ-ਅਿਾਿਤ ਸਮਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਕਾਇਮ ਕਿਨਾ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਕਿਨਾ ਿਾਿੀ ਿੱ ਖਾਂਗੇ।
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ ਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਰਲਆਂ ਨਾਲ ਿੋੜਾਂਗੇ ਿੋ
COVID-19 ਿਨਤੱ ਕ ਰਸਹਤ ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਜ਼ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਰਸਹਤ, ਭੋਿਨ, ਹੋਿ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ)।
• ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਜ਼ਿਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਹਤ

•
•

ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਲਈ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨਾਲ ਰਸਹਤ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਿੁਸਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਾਂਗੇ।
ਰਸਟੀ ਦੀ ਲੀਡਿਰ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਪਾਿਟਨਿਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਿਦਾ ਜ਼ਿਿਤਾਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਪੇ਼ਿ ਕਿਨਾ।
ਂ ਟਰੇਸ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Health + Hospitals ਨਾਲ ਪਾਿਟਨਿਰਸ਼ਪ ਰਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਿੀ ਬੋਿਡ (CAB) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਨਾ ਰਕ ਸੂੰ ਪਿਕ
ਟਿੇਰਸੂੰ ਗ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਿਤਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿਨਾ:

COVID-19 ਬਾਿੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਆਿੁਰਨਕ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨਾ; ਰਸਹਤਮੂੰ ਦ ਿਰਹਣ ਰਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ
ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨਾ; ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਬਾਿੇ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਿਾਗਿ ਕਿਨਾ।
ਅਰਿਹਾ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ:
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਨੈੱਟਵਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸੂੰ ਕੇਤਾਂ ਿਾਹੀਂ 20 ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚ
COVID-19 ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਿਾਂਗੇ।

•

•

•

ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਬਾਿੇ ਡਾਇਿੈਕਟ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਟੈਕਸਟਸ ਭੇਿਾਂਗੇ, ਰਿਨਹਾਂ ਰਵੱ ਚ

ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
• ਲੱਛਣ
• ਗੂੰ ਭੀਿ ਰਬਮਾਿੀ ਦੇ ਿੋਖਮ
• ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
• ਨਰਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਿਤਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਿੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ
ਕਰਮਊਰਨਟੀ- ਅਤੇ ਸ਼ਿਿਾ-ਅਿਾਿਤ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਆਗਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਰਿਕਾਿੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਰਹ-ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਜ਼ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਟੈਲੀ-ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਤਆਿ
ਕਿਨਾ।
ਟੀਚਾ ਇਸ਼ਰਤਹਾਿ ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਰਕਸਮ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਿਾਹੀਂ ਪਰਚਾਿ ਕਿਨਾ।

ਿਦਰਕ ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਦਾ ਹਿ ਵਸਨੀਕ COVID-19 ਦੁਆਿਾ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਵੇਤ, ਲਾਤੀਨੀ,
ਪਿਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਬੇਮੇਲ ਪਰਭਾਵ ਸਵੀਕਾਿ ਕਿਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਹੱ ਲ ਕਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘੱ ਟ ਰਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਿਦਾ ਸਮਾਿਕ, ਆਿਰਥਕ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਿੜੇ ਹੋਏ
ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਕਿਕੇ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਪਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱ ਿ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਮਾਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਰਸਹਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿੋਖ ਮ ਵਾਲੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਿੂੰ ਨੇ ਹੀ ਰਸਹਤਮੂੰ ਦ
ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਰਖਅਤ ਹਾਂ।
ਸਰਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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