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ਿਵਸ਼ਾ: ਜ਼ਰੂਰੀ TLC ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਪਡੇਟ  

TLC Food Delivery (TLC ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ) ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਆਪਕ GetFoodNYC (ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ) 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ�ਿਕ COVID-19 ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਰਹੇ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰ� ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਮਨੀ ਵੈਨ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 

TLC ਡ�ਾਈਵਰ� ਨ�  65 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾਏ ਹਨ ਅਤੇ $39 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਇਸ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ TLC ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ� ਰਹੀ ਹੈ। 

ਿਸਟੀ ਨ�  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ TLC Food Delivery program (TLC ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ 

ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹੁਣ ਜਦ�ਿਕ ਿਸਟੀ ਖੁਲ�ਣ ਲਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ TLC ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਜੰਨ� ਿਵੱਚ Department of Education's Grab and Go program (ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਐਜ਼ਕੇੁਸ਼ਨ ਦਾ ਗ�ੈਬ ਐਡਂ ਗੋ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ TLC ਦੇ ਭੋਜਨ 

ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ� ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਭੋਜਨ� ਦੀ ਮੰਗ ਿਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਸਟੀ TLC Food Delivery program (TLC ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ 

TLC ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ।  

ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਿਨਉ ਯਾਰਕ ਦੀ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੰਸਾਧਨ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ nyc.gov/GetFood ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

TLC ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨ� ਨ�  ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਲੋੜਮੰਦ ਲੋਕ ਭੱੁਖੇ ਨਾ ਰਿਹਣ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ� ਕਰਦੇ ਆਏ ਹ�, TLC ਅੱਗੇ ਵੀ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੇ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ� ਉਨ� � ਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ� ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

TLCExternalAffairs@tlc.nyc.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਲੱਖੋ।  
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