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رینج ہڈ کے ڈیکالز
تجارتی کوکنگ ایگزہاسٹس (رینج ہڈ) کو ڈیکالز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟
 NYCفائر کوڈ تجارتی کوکنگ ایگزہاسٹ نظاموں اور کھانا پکانے کے دیگر سازوسامان ،جو چکنائی کی میل سے لدے ہوئے بخارات خارج
کرتا ہے ،کے وقفے وقفے سے معائنے اور سروس کا تقاضہ کرتا ہے۔ رینج ہڈ کے ڈیکالز پر تجارتی کوکنگ ایگزہاسٹ کی صفائی کے
بارے میں ضروری معلومات درج ہوتی ہیں۔
رینج ہڈ کے ٹیگز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟
 NYCمحکمہ تحقیقات ( )DOIنے رینج ہڈ کی صفائی کرنے والی بہت سی کمپنیوں کو غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا ہے۔ رینج ہڈ
کے نئے ڈیکالز اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے  FDNYکی منظور شدہ کسی کمپنی سے ہی کام کروایا ہے۔
رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز کے ساتھ کیا مسائل تھے؟

رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز سائز ،صورت ،رنگ اور میٹیریل کے لحاظ سے مختلف قسموں کے تھے جس کا مطلب ہے کہ جعلی
ڈیکالز باآسانی تیار کئے جا سکتے تھے۔ اس کے
عالوہ FDNY ،اور عام لوگوں کے لیے انہیں سمجھنا
اور ان کی شناخت کرنا ایک مشکل امر تھا۔
رینج ہڈ کا نیا ڈیکال کیسا دکھائی دیتا ہے؟

رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز کو بہت سے نئے سیکیورٹی
اقدامات سے معیاری بنایا گیا ہے۔ ۔ صرف FDNYی
منظور شدہ رینج ہڈ کمپنیاں ہی کاروباری اداروں کو یہ
نئے ڈیکالز فراہم کر سکتی ہیں۔ ۔ رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز
کو FDNYا عملہ اور عام لوگ باآسانی شناخت کر سکتے
ہیں۔
John Smith Commercial
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رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز کو کیا چیز بہتر بناتی ہے؟
رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز میں مندرجہ ذیل سیکیورٹی
اقدامات موجود ہیں:
•  QRکوڈ

عام لوگوں اور  FDNYکو  FDNYکی منظور شدہ
کمپنیوں کی فہرست تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
• دھاتی رنگت کی  UVتہہ
اعلی معیار اور اس کی نقل قریب قریب ناممکن ہے۔
ٰ
• بار کوڈ
ہر ڈیکال کا ایک منفرد سیریل نمبر ہوتا ہے۔

بار کوڈ

 QRکوڈ

رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز ہمیں کب دستیاب ہوں گے؟
 15نومبر  2018سے
• سروس کے بعد نئے ڈیکالز لگائے جانے چاہیئیں۔
• رینج ہڈ کے پرانے ڈیکالز ،جو پچھلی سروس کے بعد لگائے گئے تھے ،وہ اپنی تاریخ
تنسیخ تک مؤثر ہوں گے – لیکن  14فروری  2019کے بعد نہیں۔
 15فروری  2019سے
•  FDNYرینج ہڈ کے صرف نئے ڈیکالز کو ہی تسلیم کرے گا ،اور جن کاروباری
اداروں کے پاس سروس کی تعمیل کے موزوں ڈیکالز نہیں ہیں ،ان کو خالف ورزی کے
نوٹس جاری کرے گا۔
میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ رینج ہڈ کے ڈیکالز جعلی ہیں؟
اعلی معیار کی دھاتی  UVتہہ نہیں ہو گی ،یا دھاتی  UVتہہ زیادہ گہرے رنگ کی ہو گی۔
جعلی ڈیکالز (دائیں طرف موجود امیج دیکھیں) پر
ٰ

2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فٹنس کے سرٹیفیکیٹ ( )COFکی مہر
فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کی مہر کیا ہوتی ہے؟

رینج ہڈ کی صفائی کرنے والی کمپنیوں کے وہ مالزمین جنہوں نے کام سرانجام دیا تھا ،انہیں کام مکمل کرنے کے بعد اپنی
 COFاستعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
مہر پر یہ معلومات درج ہوں گی:
•
• فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کا نمبر؛
• کمپنی کا نام ID ،اور
شاید کمپنی کا لوگو بھی ہو۔

فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کے حامل کا پورا نام؛
فٹنس کے سرٹیفیکیٹ کی مہر

Commercial Cooking
Equipment Group, Inc
777W

John Smith
12345678

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مشورے
میں رینج ہڈ کی صفائی کے لیے کمپنی کا انتخاب کیسے کروں؟
آپ (https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/certificates-
 )commercial-cooking-exhaust.pageپر دی گئی فہرست سے  FDNYکی منظور شدہ
کسی کمپنی کا انتخاب کر سکتے ہیں یا اپنے سیل فون کی مدد سے  QRکوڈ کو اسکین کریں (اس کی
تصویر لیں یا  QRکو پڑھنے والی مفت ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں) اور یقینی بنائیں کہ کمپنی کا نام
 FDNYسے منظور شدہ ہے۔ منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست کی ہر  30دن کے بعد تجدید کی جاتی
ہے۔
میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ میں  FDNYکی کسی منظور شدہ کمپنی کو ہی کام دے رہا ہوں؟
سروس سے پہلے کمپنی سے کہیں کہ آپ کو رینج ہڈ کے نئے تعمیلی ڈیکالز دکھائے۔ صرف
 FDNYکی منظور شدہ کمپنیاں ہی نئے ڈیکالز اور  COFکی مہریں حاصل کر سکتی ہیں۔
سروسنگ کمپنی کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے  QRکوڈ کو اسکین کر کے یقینی بنائیں کہ
کمپنی موجودہ طور پر  FDNYکی منظور شدہ ہے۔
اگر سروسنگ کمپنی ابھی تک پرانے ڈیکالز استعمال کر رہی ہو ،تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
آپ کو کمپنی کو مطلع کرنا چاہیئے کہ انہیں رینج ہڈ کے نئے ڈیکالز ہی استعمال کرنے چاہیئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو  FDNYکی منظور
شدہ فہرست میں سے کسی اور کمپنی کو کام دے دیں۔
اگر میں کسی غیر مجاز کمپنی کو کام دے دیتا ہوں تو مجھے کیا خطرات الحق ہو سکتے ہیں؟
سب سے پہلے ،آپ اپنے کاروبار ،مال و متاع ،اپنے گاہکوں ،فوری مدد کے کارکنان اور عام لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔
دوسرے ،آپ کو خالف ورزی کا/کے نوٹس موصول ہوں گے۔ مزیں برآں ،اگر آگ لگ جاتی ہے تو آپ کی انشورنس کمپنی آپ کی طرف
سے داخل کردہ کلیمز مسترد کر دے گی۔
میں سروس کمپنی کی طرف سے غیرقانونی سرگرمی یا ممکنہ فراڈ کی رپورٹ کیسے کروں؟

کسی مسئلے کی صورت میں  FDNYکو  718-999-2533پر فورا ً کال کریں۔ آپ  pubcert@fdny.nyc.govپر ای میل بھی
کر سکتے ہیں۔
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