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 (NYC Get Foodنیو یارک سٹی میں کھانا پہنچانے یک کاروائی )

 می   حصہ لین   وال  ڈرائیوروں ےک لئ   رہنما  اصول  
 

کت ہمارے شہر کو اس  نیو یارک ےک باشندوں کو کھانا پہنچانے ےک لئی سائن اپ کرنے ےک لئی آپ کا شکریہ۔ اس پروگرام میں آپ یک شر

۔مشکل وقت ےک دوران زیادہ   محفوظ اور مستحکم بنائی ہے

۔
ی

 مندرجہ ذیل ہدایات آپ کو اپنا کام مکمل کرنے اور بروقت اپٹے رقم وصول کرنے میں معاون ثابت ہوں یک

( ےک پروگرام  کیلئی ڈلیوری کیےس NYC Get Foodکھانا پہنچانے )

وع یک جانی   شر
گہ تفویض یک ۔ گاڑی اپئے مقرر کردہ چیک ان وقت پر مقرر کردہ مقام  آپ ےک لئی نیو یارک سٹی میں کھانا تقسیم کرنے یک ایک ج

ی
 جانی یک

 تو۔  
ی

 پہنچ جائیں ےک
ے

 تک ڈرائیو کرےک ےل آئیں جب آپ قطار ےک آگ

، اور  (1 ۔ ماسک، دستانے جب تک سائٹ پر موجود عملہ آپ کو ایسا کرنے یک ہدایت نہ دے تب تک اپٹے گاڑی ےس باہر نہ نکلیں

ورت و  ۔  گورنر ہینڈ سیٹے ٹائزر یک ضے
ی

یں فراہم یک جائیں یک ے ےک انتظایم حکم یک تعمیل میں  Cuomoاےل ڈرائیوروں کو یہ چیں

ے استعمال کریں   مہیا کردہ ماسک یا چہرہ ڈھانپئے یک کوئی چیں

۔ TLCاپٹے  (2  ڈرائیور الئسنس یک نمایاں طور نمائش کرنے ےک لئی تیار رہیں

 جس میں دن ےک لئی آپ یک تفویض کردہ Run Sheetسائٹ پر موجود کارکنان آپ کو ایک فہرست ) (3
ی

( فراہم کریں ےک

۔ اس فہرست کو نہ کھوئیں 
ی

ورت ےک بارے میں معلومات ہوں ےک  -ڈیلوری اور ہر ایڈریس پر آپ کو کتئے کھانے پہنچانے یک ضے

۔
ی

ورت ہویک   آپ کو دن ےک آخر میں اےس واپس کرنے یک ضے

 ۔گاڑی کا ٹرنک کھولیں تاکہ عملہ کھانا لوڈ کرسےک (4

۔ (5  بڑھیں
ے

 جب سائٹ پر موجود عملہ آپ کو رخصت ہونے کا اشارہ دے گا تو  اپئے ڈیلیوری ےک ایڈرسوں یک طرف آگ

 اپٹے ڈیلیوری کا کھانا کیےس پہنچائیں 
کھانا پہنچانے ےک اپئے تمام ایڈریسوں کا جائزہ لیں اور وہاں جانے کا راستہ ےط کریں۔ ہر ایڈریس تک محفوظ طریقی ےس گاڑی  (1

۔  چالئیں

 جب آپ کیس ڈیلیوری ےک ایڈریس پر پہنچیں تو اپٹے گاڑی کھڑی کردیں۔  (2

۔ منٹ تک 10کیس ایڈریس پر کھانا پہنچانی وقت، آپ اپٹے گاڑی کو  (3  مندرجہ ذیل مقامات پر کھڑا کرسکئی ہیں

 نو پارکنگ زون میں  •

ورت نہیں  • (مییی واےل پارکنگ زون میں )آپ کو مییی پر پیےس دیئے یک ضے   ہے

 ٹرک لوڈنگ زون میں  •

 ( کو ٹھیک ےس دیکھیں کہ: run sheetپارک کرنے ےک بعد، درج ذیل یک تصدیق ےک لئی اپٹے فہرست ) (4

• )  اس ایڈریس پر آپ کو کتئے کھانے پہنچانے ہیں ان یک تعداد )یہ مختلف ہوسکٹی ہے

 کیا کسٹمر آپ کو شیک ےک کنارے پر مل سکتا ہے یا نہیں  •

ہ(۔ کھانا پہنچانے یک ہد • ، قفل بند دروازے، وغیں  ایات غور ےس دیکھیں )دروازے یک گھنٹی کام نہیں کرئی

۔ وہ آپ کو عمارت میں داخل ہونے اور ان ےک اپارٹمنٹ ےک بارے میں  (5 کسٹمر کو فون کریں اور بتادیں کہ ان کا کھانا آچکا ہے

عمارت میں داخل ہونے  ۔ ہوسکتا ہے کہ  وہ آپ کو  ۔ اگر وہ ایسا کریں تو: اضافے ہدایات دے سکئی ہیں   ےک لئی کہیں

۔ •  عمارت میں داخل ہونی وقت ماسک اور دستانے پہن لیں

۔  –سوشل ڈسٹنس رکھیں  •  چھ فٹ کا فاصلہ رکھیں
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‘‘ NYC Get Food Deliveryجب صارف ےک دروازے پر پہنچیں تو گھنٹی بجائیں یا دستک دیں اور آواز لگائیں ،’’ •
 ڈلیوری

۔صارف ےک  جواب دیئے  •  یا دروازہ کھولئے  ےس پہےل کھانا دروازے پر چھوڑ کر چھ فٹ تک دور ہو جائیں

۔  •  جب صارف دروازے تک پہنچے تو  انہیں ہاتھ ہال کر  ہیلو کریں اور دوشی ڈلیوری یک طرف بڑھ جائیں
 

۔ (6  اپٹے فہرست میں ڈیلیوری مکمل ہونے کا نشان لگائیں

 ا کرنا چاہئئں اگر آپ کسٹمر تک نہیں پہنچ سکئی ہیں تو کی
 کسٹمر ےک فون پر کم ےس کم دو بار کال کرنے یک کوشش کریں۔ (1

۔ (2 اگر کسٹمر ڈور بیل کا   اگر آپ کسٹمر ےک اپارٹمنٹ )یونٹ( ےک دروازے تک پہنچ سکئی ہیں تو آپ کو ڈور بیل بجائے چاہئی

، اپٹے فہرست ) ۔  اس صورت میں ( پر ایک نوٹ Run Sheetجواب نہیں دیتا ہے تو آپ کھانا دروازے پر چھوڑ سکئی ہیں

لگائیں کہ آپ نے کسٹمر کو فون کیا تھا اور اس نے فون یا ڈور بیل کا جواب نہیں دیا، لیکن پھر بیھ آپ نے ان ےک لئی کھانا 

 ۔وہاں پر چھوڑ دیا 

( Run Sheetاگر آپ فون پر کسٹمر تک نہیں پہنچ سکئی ہیں اور عمارت میں داخل نہیں ہوسکئی ہیں تو  آپ اپٹے فہرست ) (3

" )غیں مکمل( لکھ سکئی ہیں اور اس یک تکمیل نہ ہونے یک وجہ بیھ۔  اور اپٹے شفٹ ےک not completeپر ڈیلیوری کو "

۔  اختتام پر یہ اضافے کھانا لوٹا سکئی ہیں

 پٹے شفٹ ےک آخر میں کیا کرنا چاہئئں ا
وع یک تیھ(  (1 ی بیوشن سائٹ )ویہ مقام جہاں آپ نے اپٹے شفٹ شر ، تو فوڈ ڈسیی ایک بار جب آپ اپٹے شفٹ مکمل کرلیں

۔  پر واپس جائیں

 اور آپ کو اداrun sheetاپٹے فہرست ) (2
ی

پس کریں تاکہ آپ کا دن مکمل ہونے کا نشان لگ  ( سائٹ پر موجود عمےل کو وا
ی

ئیگ

 یک جاسےک۔ 

( ےک ایک حےص پر دستخط کرے گا اور آپ کو واپس دے گا تاکہ آپ Run Sheetسائٹ پر موجود عملہ آپ یک فہرست ) (3

۔ اس رسید کو محفوظ کریں۔  اس کو اپئے پاس رکھیں

؟
ی

 کس طرح ہویک
ی

 آپ یک ادائیگ
اپریل کو  وہ تمام ڈرائیورز جنہوں نے نیو یارک سٹی میں کھانا پہنچانے یک کاروائی میں حصہ لیا انہیں  فراہم کردہ  26اتوار ےک روز ےس،  

۔ ڈرائیوروں کو یہ  53ہر روٹ شیٹ ےک بدےل  
ی

ڈالرز کا معاوضہ دیا جانی گا۔ ہر روٹ شیٹ پر چھ ےس زیادہ ڈلیوری ایڈریس نہیں ہونگ
 یا اگر روٹ دستیاب ہے تو وہ دن میں ایک ےس زائد روٹ بیھ ےل  اختیار ہو گا کہ  وہ فے ٹرپ 

ی
ایک ےس زیادہ روٹ شیٹس ےل سکیں ےک

 ، لیکن 
ی

۔ بیشیی روٹ تفویض کردہ عالقی میں یہ ہونگ ے ےس ہو کر برونکس میں جانے   سکئی ہیں ے  یا  کوئییے کوئی بیھ روٹ جو بروکلیں
۔ اور روٹس جو ٹولز ےک Triboro Bridgeواےل کیس بیھ راسئی کیلئی 

ی
 یک جانی یک

ی
دائیگ  انہیں   Verrazzano Bridge لئی ا

ی
عبور کریں ےک

 
ی

 یک جانی یک
ی

   ۔بیھ ٹولز ےک لئی ادائیگ

 
، اور دوشے ہفتہ ےک دن تک چیک بذریعہ ڈاک    جو اتوار ےس ہفتہ تک جاری رہتا ہے

ی
 کاروباری ہفئی یک بنیاد پر یک جانی یک

ی
ادائیگ

۔
ی

۔ اس لفاقے میں آپ کا اگر آپ نے   پہنچیں ےک راسئی )روٹ( مکمل کرلئی ہیں تو سٹی آف نیویارک ےس ڈاک میں ایک لفافہ یک توقع رکھیں

 اپریل 
ی

۔ پروگرام ےک دوشے   10چیک ہوگا۔ پروگرام ےک پہےل ہفئی میں ڈلیوریاں مکمل کرنے یک ادائیگ کو بذریعہ ڈاک بھیجی جا چگ ہیں

 اپریل ہفئی میں ڈلیوریاں مکمل کرنے یک اد
ی

انک   20ائیگ کو بذریعہ ڈاک بھیجی جا چگ ہیں سٹی انتظامیہ آنے واےل ہفتوں میں الیکیی

ی ےس حاصل کرنے ےک قابل بنانی گا۔ ے  جو ڈرائیوروں کو اپٹے رقم تیں
ی

 کا انتظام عمل میں النی یک
ی

 ادائیگ
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ی تنخواہ یک چیک میں غلیط ہو تو میں کیا کروں؟   اگر میں
NYC  میں غلیط ہوئی ہے تو 

ی
ے ہے کہ آپ یک ادائیگ ۔ اگر آپ کو یقیں  کرنے ےک لئی پرعزم ہے

ی
ڈرائیوروں کو ان ےک کام یک منصفانہ ادائیگ

۔  
ی

وری درسٹی عمل میں الئیں ےک  اور ضے
ی

 ہم آپ ےک دعوے کا بغور جائزہ لیں ےک

 یک شکایت درج کرنے ےک لئی  براہ کرم یہ فارم استعمال کریں: 
ی

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-ادائیگ

program.page-getfoodnyc 

ا ڈرائیور ہوں  TLC” )میں I am a TLC driver with a questionتمام مطلوبہ جگہیں ُپر کریں اور منتخب کریں “ • اور میں

(۔  ایک سوال ہے

، جب آپ کوئی دعوی دائر کرنی ہیں تو درج ذیل معلومات شامل کرنا یقیٹے بنائیں  •  کمینٹ یک جگہ میں

 نمیی  TLCآپ کا  •

 وہ تاری    خ یا تاریخیں جب آپ نے فوڈ پہنچانے ےک لئی کام کیا تھا  •

( IDروٹ  •  نمیی جس پر آپ نے کھانا پہنچایا )آپ اےس اپٹے رسید پر پا سکئی ہیں

اہم ہیں  •  کوئی اور معلومات جو آپ ےک خیال میں آپ ےک دعوے ےک لئی

ے یا تصاویر ےک لئی   اپئے دعوے جمع کروانے ےک بعد، ہم آپ ےس مزید معلومات جیےس آپ ےک پاس موجود روٹ یک رسیدوں ےک اسکیں

۔ ۔   رابطہ کرسکئی ہیں  اپٹے روٹ یک اصل رسیدیں سنبھال کر رکھنا یقیٹے بنائیں

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

