
 خسرے کی زد میں آنے اور دیوانی ثمن کے بارے میں معلومات

میں خسرے کی وباء کے حوالے سے آپ کو نیو یارک سٹی محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت  Williamsburg, Brooklynیہ دستاویز 

 کی جانب سے جاری کیے گئے خسرے کے پھیالؤ سے متعلق دیوانی ثمن کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

 مجھے ثمن کیوں جاری کیا گیا؟

اری کیے گئے آرڈر پر عمل درآمد میں ناکام ہونے پر آپ کو خسرے کے حوالے سے ج 2019اپریل,  09محکمہ صحت نے کمشنر کے 

 کو دیوانی ثمن جاری کیا ہے۔

( )ہیئرینگز ڈویژن( میں سماعت کا حق رکھتے ہیں۔ ثمن کے ساتھ منسلک OATHآپ نیو یارک سٹی ایڈمینسٹریٹیو ٹرائلز اینڈ ہیئرینگز ) 

 ہدایات پر عمل کریں۔

ات فراہم کر سکتا ہوں کہ میں نے یا میرے بچے نے حفاظتی ٹیکے لگوا رکھے ہیں، ہم میں یہ ثابت کرنے کے لیے کس طرح معلوم 

 مامونیت رکھتے ہیں، یا ہمارے پاس طبی استشنی موجود ہے؟

( ویکسین کے ٹیکے لگوا رکھے ہیں، خسرے کے MMRاگر آپ کو یقین ہے کہ آپ یا آپ کے بچے نے خسرہ، کن پھیڑ اور روبیال ) 

کے ٹیکے نہیں لگوا سکتے، تو آپ اپنے طبی رکارڈز جمع کروا  MMRے ہیں؛ یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ خالف مامونیت رکھت

سکتے ہیں )جن میں ویکسین کے ٹیکے لگوانے کا رکارڈ، مامونیت ثابت کرنے کے لیے سیرولوجی رپورٹ، یا استشنی کے لیے طبی 

چاہیے۔ محکمہ  ور کے دستخط اور تاریخ موجود ہونےز پر طبی پیشہ دستاویزات شامل ہیں(۔ محکمہ صحت کو دیے گئے تمام رکارڈ

 صحت طبی رکارڈز کا جائزہ لے گا اور ثمن واپس بھی لے سکتا ہے۔

 فیکس کریں یا رکارڈ کی کاپی اس پتے پر ای میل کریںپر   8851-396-347اسے طبی رکارڈ محکمہ صحت کو جمع کروائیں۔ 

measlesdocuments@health.nyc.gov۔ 

وجہ سے میں گھر پر رہوں اور اس وجہ سے سماعت پر نہ آ سکوں تو کیا  اگر مجھے مشورہ دیا گیا ہو کہ خسرے کی زد میں آنے کی 

 ہو گا؟

اگر خسرے کی زد میں آنے یا کسی اور وجہ سے آپ سماعت پر نہ پہنچ سکیں تو ثمن کے پچھلے حصے میں فراہم کی گئی ہدایات پر  

 عمل کر کے دوبارہ سماعت کا انتظام کریں۔

 کے ٹیکوں کے بارے میں کیا کروں؟ MMRیے کے بعد میں گھر میں رہنے کے تجویز کردہ دوران

ویکسین  MMRطبی فراہم کنندہ کے ساتھ مالقات کا انتظام کریں تاکہ کام کے لیے پہلے دن جب آپ اپنے گھر سے باہر نکل سکیں تو آپ  

-347) ری طور پر فیکسمحکمہ صحت کو اپنے رکارڈز )طبی پیشہ ور کے دستخط اور تاریخ کے ساتھ( فو کے ٹیکے لگوا سکیں۔

 ( کریں۔measlesdocuments@health.nyc.govای میل )یا  396-(8851 

ویکسین کے ٹیکے نہیں ہیں یا اگر آپ ویکسین کے ٹیکوں واال کلینک تالش کرنا  MMRاگر آپ کے طبی فراہم کنندہ کے پاس  

مالحظہ uhttps://www1.nyc.gov/site/doh/index.page  پر کال کریں یا محکمہ صحت کی ویب سائٹ 311چاہتے ہیں، تو 

  کریں۔

 ویکسین کے ٹیکوں کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ MMRمیں کمشنر کے آرڈر، خسرہ یا 

 محکمہ صحت کی ویب سائٹ NYCے میں معلومات ویکسین کے ٹیکوں کے بار MMRکمشنر کے آرڈر، خسرہ اور  

 nyc.gov/health کال کر یں۔پر  347-396-7998 صحت میں کسی سے بات کرنے کے لیے دستیاب ہیں، یا محکمہپر 
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