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 1 پ�غام

  فوڈ ڈ�لیوری � متعلق اپ ڈ�ٹ TLCموض�ع: 

TLC  فوڈ ڈ�لیوری سیٹ � وسیع ترGetFoodNYC  پروگرام کا ا�ک بن�ادی ُجز �� جو اس بات کو �قیین بنایت �� کہCOVID-19  متعلق �
۔اس پروگرام � ل�ی آپ کا تعاون اس � کام�ایب � بن� صحت � بحران � دوران غ�ی محفوظ نی��ارکرز کو کھانا م�۔ ڈرائیوروں �ن اپ�ن  TLC اد ��

ن منی  ، اپین الئیوری کاروں �ا اپ�ن ف�م� ِمین و��ن ن ن � ز�ادە کھا�ن پہنچا�ئ ہنی اور  65کی�ب ۔ 39ملنی ن ڈالر � ز�ادە کما�ا �� اس اہم کام منی  ملنی
۔ TLCڈرائیوروں � مدد کرنا   � ل�ی ا�ک اعزاز ��

، لہذا اب ا ��ن ردعمل ک چونکہ سیٹ   ی پروگرام کا آخری ہفتہ ہوگا۔ڈ�لیور  TLCسیٹ �ن ف�صلہ ک�ا �� کہ یہ ہفتہ  �� TLC یور یل�� فوڈ ڈ 
، ساتھ � مانگ کم ہو گیئ  پروگراموں � GetFoodNYCپروگرام اور متعلقہ  ) Grab and Go( نی اور � جائ نی کا  آئ  م�تعل ۀمحکم ��

۔ پروگرام کھا�ن � ا�ر  فوڈ ڈ�لیوری پروگرام � کارروائیوں کا آخری دن ہوگا۔ TLC ا�ت��ر، 23جمعہ،  لہذا، موجودە مانگ کو پورا کر�ن کا اہل ��
COVID-19  اور ا�ر سیٹ ، وع  TLC� متعلق صحت � بحران � نتی�ب منی کھانوں � مانگ منی اضافہ ہوتا �� فوڈ ڈ�لیوری پروگرام دو�ارە �ش

 فورا� ڈرائیوروں کو اطالع دے گا۔ TLCکریت �� تو 

۔ غذایئ وسائل � بار� منی م��د  ورت مند لوگوں کو کھانا کھال�ن کا نی��ارک سیٹ کا عہد جاری �� معلومات � ل�ی براە کرم مالحظہ �ن
 ۔nyc.gov/GetFoodک��ں 

TLC  ورت مند بھو� نہ  ا�ک بار پھر ان تمام ڈرائیوروں کا شک��ہ ادا کرنا چا�� گا جنہوں �ن اس اہم پروگرام منی تعاون ک�ا اور یہ �قیین بنا�ا کہ �ن
۔ ،  ر�نی  � بار� منی ڈرائیوروں � سواالت �ا �ش��شات �   TLCج�سا کہ ہم �ن اس دوران ک�ا ��

گ
ل�ی اعانت بدستور پروگرام اور ان � ادائ��

  پر ای م�ل ک��ں۔ TLCExternalAffairs@tlc.nyc.gov مدد � ل�ی براە کرم جاری رکھ� گا۔

http://www.nyc.gov/getfood
mailto:TLCExternalAffairs@tlc.nyc.gov

