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NYC ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ (NYC Get Food) 

ਅਿਭਯਾਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ 
 

ਿਨਉਯਾਰਕ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਚੁਣਤੌੀ ਭਰੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਾਡ ੇਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 

NYC ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ (NYC Get Food) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ  

ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣ ੇਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਵ� ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ NYC ਫਡੂ ਿਵਤਰਨ ਸਾਈਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। TLC-ਲਾਈਸ�ਸਧਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਚੈ�ਕ-ਇਨ ਸਮ�' ਤੇ ਆਪਣ ੇਵਾਹਨ ਨੰੂ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਅਗਾਓ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ:   

1) ਜਦ� ਤਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਉਦ� ਤਕ ਕਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ 

ਿਨਕਲੋ। 

2) ਆਪਣਾ TLC ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। 

3) ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਪਤ ੇ'ਤੇ 

ਿਕੰਨ�  ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਨ ਸ਼ੀਟ (Run Sheet) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਨਾ 

ਗੁਆਓ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 

4) ਗੱਡੀ ਦੇ ਟ�ੰ ਕ ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ  ਤ� ਜੋ ਸਟਾਫ ਖਾਣਾ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ। 

5) ਜਦ� ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਿਸਗਨਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣ ੇਿਡਲੀਵਰੀ ਪਿਤਆਂ ਦ ੇਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ। 
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ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਲੀਵਰੀਜ਼ ਿਕਵ� ਕਰੋ 

1) ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪਿਤਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਪਤ ੇਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। 

2) ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਿਕਸੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪਤ ੇ‘ਤ ੇਪਹੰੁਚਦ ੇਹੋ, ਤ� ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।  

3) ਜਦ� ਿਕਸੇ ਪਤ ੇਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ TLC- ਲਾਈਸ�ਸਧਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਸਥਾਨ�' ਤੇ 10 

ਿਮੰਟ ਤਕ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

• ਪਾਰਿਕੰਗ ਖੇਤਰ ਨਹ� 

• ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸਮ� ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�) 

• ਟਰੱਕ ਲੋਿਡੰਗ ਜ਼ੋਨ 

4) ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਰਨ ਸ਼ੀਟ (Run Sheet) ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:  

• ਉਨ� � ਭੋਜਨ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਤ ੇਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ) 

• ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਗ�ਾਹਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਬ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦਾ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਹਦਾਇਤ� (ਖਰਾਬ ਬਜ਼ਰਸ, ਬੰਦ ਫਾਟਕ, ਆਿਦ) ਬਾਰੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ  

5) ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇ

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 

ਗੇਟ ਖੋਲ�ਣਾ ਪਏ। 

6) ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਦ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ੋਅਤ ੇਘੰਟੀ ਵਜਾਓ। ਤੁਸ� ਖਾਣਾ 

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ ੇਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਤ� ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

7) ਆਪਣੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ 

ਸਕ ੋ

1) ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਵਾਰ ਗਾਹਕ ਦ ੇਫਨੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

2) ਜੇ ਤੁਸ� ਗ�ਾਹਕ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ (ਯੂਿਨਟ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਗਾਹਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਤ� ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਨ 
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ਸ਼ੀਟ (Run Sheet) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉਨ� � ਨ�  ਫਨੋ ਜ� ਡੋਰਬਲੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ� 

ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਲਈ ਖਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤ ੇਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 

3) ਜੇ ਤੁਸ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਨਹ� ਪਹੰੁਚ ਸਕਦ ੇਅਤ ੇਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਰਨ 

ਸ਼ੀਟ (Run Sheet) �ਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੰੂ “not complete” (ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ”) ਵਜ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕ� ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

1) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭੋਜਨ ਿਵਤਰਣ ਸਾਈਟ (ਉਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਿਜੱਥ� ਤੁਸ� 

ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

2)  ਆਪਣੀ ਰਨ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤ�ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਦਨ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

3) ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ 

ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 

NYC ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ (NYC Get Food) ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਜੰਨ� ਨ�  ਫਡੂ ਿਡਲੀਵਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ 

ਹਨ ਨੰੂ $15/ਘੰਟ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ $5/ਘੰਟ ੇਦੀ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਪ�ਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਰੂਟ 

ਜੋ ਬ�ਕਿਲਸ ਜ� ਕ�ੀਨਸ ਤ� ਹੋਕੇ ਬ��ਕਸ ਜ�ਦ ੇਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ RFK Triboro Bridge ਟਲੋਸ ਲਈ ਪ�ਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
 

ਭੁਗਤਾਨ� 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਫਤ ੇਦਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਤ� ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਚੈ�ਕ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਰੂਟਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਤ� ਿਨਉਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ 

ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਲਫਾਫੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਚ�ੈਕ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਮਾਰਚ ਤ� 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਫਤ ੇਦੌਰਾਨ 

ਰੂਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ� ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੈ�ਕ ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ, 10 ਅਪ�ੈਲ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈ�ਕ� ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਹੋਣ 

ਲਈ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਿਸਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣ ੇਫੰਡ� ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਚੈ�ਕ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਮ� ਕੀ ਕਰ�?  
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NYC ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ �ਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਤਹੁਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਪੇਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 

ਕਰ�ਗੇ।   

ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰੋ:https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page 

• ਸਾਰੇ ਲੋੜ�ਦ ੇਖੇਤਰ ਭਰੋ ਅਤੇ एक सवाल के साथ “I am a TLC driver with a question”(ਮ� ਇੱਕ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. 

ਡ�ਾਈਵਰ ਹ� ਿਜਸਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ) ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ। 

• ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਤਸੁ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 

• ਤਾਰੀਖ਼ ਜ� ਤਾਰੀਖ਼� ਿਜਨ� � ਲਈ ਤੁਸ� ਫਡੂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ  

• ਰੂਟ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਤ ੇਤੁਸ� ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ 'ਤ ੇਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ) 

• ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜਵ� 

ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਰਸੀਦ ਦਾ ਸਕੈਨ ਜ� ਫੋਟਆੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆ ਂਰੂਟ ਦੀਆ ਂ

ਅਸਲ ਰਸੀਦ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ। 

 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page

