ی
صحت بخش کھا ے
معلومات پوسٹ:
ن ےس متعلق
ی
ے
جانن الئق باتی
غذات خدمات ےک آپریٹز ےک
دیکھن ےک لی صحت بخش کھا ے
ی
ن الئق غذا فروخت ے
سائٹ پر کھا ے
ے
ن ےس
غذائ خدمت ےک اداروں پر گاہکوں ےک ےلی
کرن واےل
ے
کرن کا طریقہ ی
تقاض پر عمل ے
ی
ر
پوسٹ ڈسپےل کرنا الزم ہ۔ یہ دستاویز اس ے
بتائ ےہ۔
معلومائ
متعلق
ے
ے
کرن کا تقاضا کیا جاتا ہ؟
کن ریستورانوں ےس پوسٹ ڈسپےل
ن الئق غذا فروخت ی
وہ تمام ریستوراں جو سائٹ پر کھا ے
کرن ےہی۔
مجھے یہ پوسٹ کہاں مل سکتا ہ؟
ذہٹ حفظان صحت ( NYCمحکمہ صحت) ے
سٹ کا محکمۂ صحت اور ے
اس دستاویز ےک ساتھ ،نیو یارک ر
ن انگریزی اور
پوسٹ متعدد زبانوں می حاصل ے
ر
ر
کرن ےک ےلی 311 ،پر کال کریں،
پوسٹ ریستورں کو میل کر د ےن ےہی۔ یہ
می وہ
ے
ہسپانوی ے
یا nyc.gov/healthمالحظہ کریں اور ( required signsمطلوبہ نشانات) تالش کریں۔
مجھے وہ پوسٹ کہاں لٹکانا چاہی؟
ے
ی
ر
سکی۔
می وہاں لگایا جان جہاں گاہک اےس آسائ ےس دیکھ ے
وہ پوسٹ الزیم طور پر آپ ےک ریستوراں ے
ے
تقاض کو کس طرح نافذ کرے گا؟
 NYCمحکمۂ صحت اس
 NYCمحکمۂ صحت معائنوں کے دوران یہ تقاضا الگو کرے گا۔  1جنوری  2022سے ،جو ریستوراں حسب تقاضا
پوسٹر ڈسپلے نہیں کرتے ہیں ان پر  $200جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔
ے
حرف گریڈ ےک ضمن می شمار کیا جا ی
ے
ن گا؟
کرن می ناکایم کو ریستوراں ےک
کیا پوسٹ ڈسپےل
ے
حرف گریڈ ےک ضمن می شمار نہی کیا جا ی
پوسٹ ڈسپےل ے
ر
ن گا۔
ےک
اں
ر
ریستو
کو
ناکایم
می
کرن
نہی،
ے
ے
ے
ے
اگر مٹے سواالت ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہی؟
ی
 NYCمحکمۂ صحت ےک ی
غذائ تحفط ےس  infobfscs@health.nyc.govپر رابطہ کریں۔
دفٹ بر یان
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