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 چ�ک پوائنٹ � بار� منی ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت

 
 

؟   نی��ارک شہر �ن �ب ترت�ب چ�ک پوائنٹس کیوں قائم � ہنی
یہ چ�ک پوائنٹس یہ �قیئف بنا�ف کا ا�ک تعل�� ڻول �� کہ مسافر نی��ارک ر�است � سفری پابندیوں کو سمجھنی 

 اور ان � پاسداری ک��ں۔ 
 

� منتق� کو کم ک�ا �� اور مثبت ڻ�سٹ �   COVID-19ا�ک عظ�م ق��ایف اور ثابت قد� �، نی��ارک شہر �ف 
حوں کو مل� بھر منی کم ت��ن سط ۔ ہم اب اپ�ف حفاظئت حصار منی گراوٹ � متحمل نہنی �ش ح پر � آ�ا ��

۔  ہو سک�ت
 

؟  نی��ارک شہر � سفری پابند�اں ک�ا ہنی
 نی��ارک � پابند کردە ر�است � فہرست ر�است نی��ارک منی داخل ہو�ف وا� ہر اس فرد � جس �ف 

 )Restricted State List(  گھن�ٹ � ز�ادە وقت گزارا ہو ر�است نی��ارک یہ تقاضا کریت �� کہ:   24ک� اور ر�است منی   پر موجود 
 ۔رجس�ٹ ہوں نی��ارک ر�است � مسافر � صحت � فارم کو مکمل کر �  .1
دن تک قرنطینہ منی ر�نی (نا�ہایف صورتحالوں،  14پابند شدە فہرست � ک� ر�است � اندر سفر � آخری دن � � کر  .2
، �ا ر�است � باہر جا�ف � عالوە اپ�ف گھر   )۔ طئب نگہداشت حاصل کر�ف  منی اس جگہ ر�نی جہاں آپ ق�ام کر ر�� ہنی

ف جو ک� پابند کردە ر�است � نی��ارک کام � غرض � آ�ئ ہنی انہنی الز� طور پر ر�اسئت محکمہ برا�ئ  .3 وە نا���ر مالزمنی
۔ ہدا�ت� )State Department of health(صحت     پر عمل کرنا چاہی�ئ

 
؟  نی��ارک شہر � سفری پابند�اں کس پر عائد ہوئت ہنی

گھن�ٹ �   24پر موجود ک� ر�است منی  نی��ارک � پابند شدە ر�است � فہرستدنوں منی  14کویئ ب� ا�سا فرد جس �ف گزشتہ 
ف نی��ارک منی آ�ف وا� اس منی نی��ارک � وە باشندگان شامل ہنی جنہوں �ف د�گر ر�استوں کا سفر ک� زائد وقت گزارا ہو۔ ا ہو، ن�ی

۔  افراد ب� شامل ہنی
 

مجھ� کہاں � یہ معلوم ہو سکتا �� کہ آ�ا وە ر�است جہاں کا منی �ن سفر ک�ا �� نی��ارک � پابند کردە ر�است � فہرست 
؟   منی موجود ��

 ۔نی��ارک � پابند شدە ر�است � فہرستمالحظہ ک��ں: 
 

 دنوں کا قرنطینہ مکمل کرنا ہو گا؟  14منی نی��ارک کا ر�ا��ش ہوں۔ ک�ا مجھ� نی��ارک ر�است � مسافر � صحت کا فارم اور 
�ب ہاں، ا�ر آپ ک� ا�� ر�است � نی��ارک منی داخل ہو ر�� ہنی جو پابند کردە ر�است � فہرست پر موجود ہو، اور ا�ر آپ �ف 

گھن�ٹ � زائد وقت گزارا ہو تو   24نی��ارک � پابند کردە ر�است � فہرست پر موجود ک� ر�است کا سفر ک�ا ہو اور اس ر�است منی 
ف کو ر�اسئت محکمہ برا�ئ صحت �  آپ کو فارم ُپر کرنا   پر الز� عمل کرنا ہو گا۔ ہدا�تہو گا۔ نا���ر مالزمنی

 
 چ�ک پوائنٹس پر ک�ا ہو گا؟

گھن�ٹ � زائد وقت گزارا �� جو   24دنوں منی انہوں �ف ک� ا�� ر�است منی  14گزشتہ اشخاص � پوچھا جا�ئ گا کہ ک�ا   .1
 پر موجود ہو۔ نی��ارک � پابند کردە ر�است � فہرست 

دست�اب �� اور ا�، نی��ارک  آن الئن�است � مسافر � صحت کا فارم مکمل کرنا ہو گا۔ فارم ا�ر ہاں، تو فرد کو نی��ارک ر  .2
۔   شہر آمد � ا�ک دن قبل، �ا چ�ک پوائنٹ پر جلد از جلد ُپر ک�ا جا سکتا ��

 
 

 دیر منی ختم ہو گا؟یہ کتین 
�شن فارم کو مکمل ہو�ف منی  ۔ رجس�ٹ ۔ آپ نی��ارک شہر منی اپئف آمد �  5محض چند منڻوں منی منٹ � ب� کم وقت لگتا ��

۔جلد از جل آن الئنا�ک دن قبل، اس فارم کو   د مکمل کر � اس تاخ�ی � بچ سک�ت ہنی
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[Urdu] 

؟   چ�ک پوائنٹس پر کون م�وف عمل ��
۔   د�گر قانویف نفاذ کار ا�جنسیوں � ہمراە نی��ارک کا می�ئ

 
 منی نی��ارک ر�است � مسافر � صحت کا فارم مکمل کر�ن � بابت ک�ا ثبوت پ�ش کر سکتا ہوں؟

۔ �اد دہایف � طور پر، فارم کو نی��ارک شہر منی آپ آپ کو فارم مکمل کر�ف � بعد تصد��ت صف�   کا ا�ک اسک��ن شاٹ لینا چاہی�ئ
۔  � آمد � قبل، جلد از جلد مکمل ہو جانا چاہی�ئ

 
 ا�ر منی نی��ارک شہر � �ف گزر ر�ا ہوں اور ڻھہر نہنی ر�ا تو ک�ا ہو گا؟

گھن�ٹ � ز�ادە وقت گزار�ف �   24موجود ک� ر�است � اندر دنوں منی نی��ارک � پابند کردە ر�است � فہرست پر  14گزشتہ 
 صورت منی ب� آپ کو نی��ارک ر�است � مسافر کا فارم مکمل کرنا ہو گا۔

 
 ا�ر منی ر�اسیت قانون � تعم�ل نہنی کرتا اور رجس�ٹ ہو�ن اور/�ا قرنطینہ کر�ن منی نا�ام ہو جاتا ہوں تو ک�ا ہو گا؟

� پھ�الؤ کو کم کر�ف � ل�ئ ہر کویئ تعاون کر� گا۔ تاہم، عدم تعم�ل  COVID-19ہمنی معلوم �� کہ صحت عامہ � مفاد منی اور 
۔   � حق��ت امت�ازی معاملوں � خاطر، ر�اسئت قانون � ُرو �، افراد پر بھاری جرما�ف عائد ک�ی جا سک�ت ہنی

 
  ر�ن � انکار کرتا ہوں تو ک�ا ہو گا؟ا�ر منی مسافر � صحت کا فارم مکمل ک

، اور ہم ان �  ۔ نی��ارک � باشندگان �ف وائرس � پھ�الؤ کو روک�ف � خاطر نما�اں ق��ان�اں دی ہنی تعاون کر�ف � توقع رکھ�ت ہنی
افراد کو جرما�ف ک�ی جائنی فارم مکمل کر�ف کا ہر موقع فراہم ک�ا جا�ئ گا۔ �ف حق��ت نازک صورتحالوں � اندر تمام مسافروں کو 

۔
گ

� 
 

 ا�ر ک� طور، مجھ� کوئئ شناخیت دستاو�ز دکھا�ن کا کہا گ�ا، تو ک�ا ہو گا؟ 
وری  ۔ ز�ادە تر، نی��ارک ر�است � قانون � تحت مسافروں کو کار چال�ف � خاطر درکار �ف

گ
ف رفتار اور تعل�� ہوں � یہ اسڻا�س ت�ی
�شن)  ۔ دستاو�زات (جی� کار � رجس�ٹ  دکھا�ف کا کہا جا سکتا ��

 
  ک�ا ام�گ��شن � حیث�ت کا پوچھا/�ا ا� رجس�ٹ ک�ا جا�ئ گا؟

۔  نہنی
 

ی ز�ان بول ر�ا ہو گا؟   ک�ا مجھ� دو�ی طرف � جا�ن واال فرد م�ی
۔ چ�ک پوائنٹس پر لسایف ترج� � خدمات

گ
 پر دست�اب ہوں �

 
؟

گ
  چ�ک پوائنٹس کہاں قائم � جائنی �

۔ @Twitter : NYCSHERIFFمی�ئ روزانہ 
گ

 پر چ�ک پوائنٹس � مقامات پوسٹ ک��ں �
 

؟  بعض مف�د وسائل ک�ا ہنی
 منی آ�ف وا� مسافروں � ل�ئ قرنطینہ � پابند�اں NYSر�است � باہر سفر � ضمن منی  ا��� پوچھ� جا�ف وا� سواالت کا جواب: 

 19-NYS COVID سفری مشاوریت گائ�ڈ 
   ضمن منی قرنطینہ � پابند�اںنی��ارک منی آ�ف وا� مسافروں � ل�ئ ر�است � باہر سفر �

 

https://twitter.com/NYCSHERIFF
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/07/nys-covid-travel-advisory-faq_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/interimguidance_traveladvisory.pdf

