
 

 
 

� ڈرائیورز   NYC TLC� تحت ا�مرجن� پروگرام منی حصہ لی�ن پر آپ کا شک��ہ!   GetFood NYCنیو �ار ک سیٹ �
ورت مند شہ��وں کو  )۔ اس پروگرام � ک�ام�ایب کا   30نیو �ارک � �ن ( اور اب� یہ کام جاری �� ن کھا�ن پہنچا چ� ہنی ملنی

۔   ہم اس کام کو آپ � بغ�ی انجام نہنی دے سک�ت تھ� سہرا آپ � لگن اور محنت � � جاتا ��
 

۔  اب ڈلیوری � فوڻوگرافس الز� ہنی
 

ن شاندار کسڻمر �وس � حقدار ہنی آپ ک�ل�ئ ب� ۔ ڈلیوری  ہمار� صارفنی  اپ�ن ز�ردست کام کو ظاہر کر�ن کا یہ موقع ��
۔ یہ دور طور پر نافذ العمل �� کہ جب آپ صارف   ائط نافذ کر �� ہنی � کام�اب تکم�ل کو �قیین بنا�ن ک�ل�ئ ہم یہ نیئ �ش

ن پر کھانا پہنچائنی تو   الز� طور پر اس � تص��ر بنا لنی � دہل�ی
 

: تص��ر منی درج ذ�ل منی � کویئ    ا�ک ب� شامل ک�ا جا سکتا ��
صارف � تص��ر �ا پھر با�س پر  نامزد � دستخط ( �قیی بنائنی کہ با�س پر صارف کا نام و پتہ ل�ھا ہو اور   •

 (  �ایہ تص��ر منی ب� نظر آ�ئ
�ھا  صارف � اپارڻمنٹ � درواز� پر رکھ� گ�ئ با�س � تص��ر (�قیی بنائنی کہ با�س پر صارف کا نام و پتہ ل  •

(  ہو اور یہ تص��ر منی ب� نظر آ�ئ
 

۔    ہر تص��ر کم از کم سات دنوں تک محفوظ رکھنی
 

 کا نظام 
گ

 ڈرائیور کارکرد�
 

GetFood NYC    جائزە � گا ممکنہ طور پر آپ کو کھا�ن � ڈلیوری � مرکز � 
گ

کا پروگرام ڈرائیوروں � ڈلیوری کا باقائد�
۔ جائز� � عمل منی آپ �  ڈلیوری � تصاو�ر  اور کال   منی ان جائزوں منی شامل ہو�ن � درخواست � جا سکیت ��

ی دکھا�ن کا کہا جا�ئ گا تا�ہ اس � آپ � کام � کت منی نا�ا� �ا کام �  ہس�ٹ  تکم�ل � تصدیق ہو س�۔ جائزوں منی �ش
۔    تصدیق منی نا�ا� � اثر آپ � ادائ�گیوں پر پڑ سکتا ��

 
 
 
 


