NYC Test & Trace Corps
אונטערנעמונגען פאר
ניו יארקער
זייט א טייל פון די  NYC Test & Trace Corpsבאמיאונגען צו באקעמפן  :COVID-19עס איז פאר אייער געזונטהייט
און די געזונטהייט פון אנדערע ניו יארקער! צו אלע ניו יארקער וועלכע נעמען אנטייל אין NYC Test & Trace Corps
פראגראמינג ,נעמען מיר זיך אונטער צו:
1.אייך צושטעלן צוטריט צו סערוויסעס וואס זענען רעספעקטפול ,געטריי ,און פריי פון שלעכט-קוקן ,אפגעזען פון אייער ראסע ,עטניסיטי,
רעליגיע ,נאציאנאלע אפשטאם ,דיסאביליטי ,געשלעכטליכע אריענטאציע ,דזשענדער אידענטיטעט אדער דזשענדער אויסדרוק,
אימיגראציע סטאטוס ,עלטער ,אינשורענס סטאטוס ,אדער פעאיגקייט צו באצאלן.
2.באשיצן אייער פריוואטקייט און האלטן אייער אינפארמאציע פארזיכערט .סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר גיבט אונז איז געהיים און
באשיצט אונטער ניו יארק סיטי העלט קאוד און אנדערע ניו יארק סיטי און סטעיט געזעצן .מיר וועלן עס אוועקלייגן אויף א פארזיכערטן
אופן ,און נאר אויטאריזירטע שטאב וועט עס נוצן .די  NYC Test & Trace Corpsדאטאבעיס וועט נישט זיין פארבינדן מיט קיין
שום געזעץ פארסירונג דאטאבעיסעס.
3.אייך באהאנדלען מיט כבוד ,רעספעקט און פראפעסיאנאליזם.
4.נישט פרעגן וועגן אייער אדער אייער פאמיליע'ס אימיגראציע סטאטוס.
5.אייך צושטעלן קולטור-פאסיגע שפראך דאלמעטשונג סערוויסעס ,אריינגערעכנט אמעריקאנער צייכן שפראך ,אויב איר דארפט דאס.
6.אייך אפפערן  NYC Test & Trace Corpsסערוויסעס פריי פון אפצאל .ווערן אונטערזוכט פאר  COVID-19און רעדן מיט א
קאנטאקט טרעיסער וועלן נישט ווערן גענומען אין באטראכט אונטערן פובליק טשארדזש געזעץ.
7.אייך ארייננעמען אין רעספעקטפולע געשפרעכן מיט  NYC Test & Trace Corpsשטאב לגבי אונזערע סערוויסעס.
8.צושטעלן ריסאורסעס אז איר זאלט זיך קענען אפזונדערן פון אנדערע אויף א פארזיכערטן אופן אויב איר האט  COVID-19אדער
זענט געווען אויסגעשטעלט דערצו:
#אין אייער אייגענע היים ,מיט צוטריט צו ריסאורסעס ,אזוי ווי אומזיסטע מאלצייט דעליווערי; אדער
#אין אן אומזיסטע האטעל צימער אדער אנדערע פלאץ וואס אונזער שטאב וועט אראנדזשירן .אין דעם צייטווייליגן פלאץ ,וועט מען אייך
צושטעלן אלע מאלצייטן ,איר וועט ווערן באאבאכטעט דורך געשולטע נורסעס און דאקטוירים  ,24/7צוטריט צו גייסטישע געזונטהייט און
וואוילזיין שטיצע ,אינטערנעט צוטריט ,און אומבאגרעניצטע אומזיסטע לאקאלע טעלעפאן רופן כדי זיך צו פארבינדן מיט אייערע נאנטע.

9.ענטפערן אייערע פראגעס לגבי אונזער שטאב וואס שטעלט אייך צו סערוויסעס ,אזוי ווי שטאב פון האטעלס און קאמיוניטי באזירטע
ארגאניזאציעס ,אריינגערעכנט זייערע נעמען ,פאסטנס און פונקציעס.
10.אייך געבן די געלעגנהייט צו רעדן מיט אן אויפזעער אדער אמבודספערזאן .די ראלע פון אן אמבודספערזאן איז צו פארטיידיגן אייערע
רעכטן און אדרעסירן סיי וועלכע זארגן איר קענט האבן לגבי די  .NYC Test & Trace Corpsאויב איר זענט דורכגעגאנגען אדער
צוגעזען דיסקרימינאציע אדער סעקירונג ,קענט איר דאס באריכטן דורכן רופן  ,212-416-0197אדער באזוכן
 ,nyc.gov/humanrightsאון נוצן דעם באריכט דיסקרימינאציע פארם.
	11.פארזיכערן אז איר פארשטייט  NYC Test & Trace Corpsאונטערנעמונגען צו אייך און ארבעט מיט אייך צו ענטפערן סיי וועלכע
פראגעס וואס איר קענט האבן.
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וואס איר קענט טון צו
באקעמפן COVID-19
טרעיס
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ווייסט אייער
סטאטוס .באקומט
אומזיסטע
 COVID-19און
אנטיבאדי טעסטס.

ענטפערט דעם
רוף פון אונזערע
קאנטאקט טרעיסערס
צו העלפן אפשטעלן
דעם פארשרייטונג
פון  COVID-19אין
אייער קאמיוניטי.

די  NYC Test & Trace Corpsאיז געטריי צו באשיצן די פריוואטקייט
און זיכערהייט פון אייער פערזענליכע און געזונטהייט אינפארמאציע .אלע
אינפארמאציע וואס מיר באקומען איז געהיים און באשיצט אונטער די ניו
יארק סיטי העלט קאוד .די  Test & Trace Corpsוועלן נישט פרעגן לגבי
קיינעם’ס אימיגראציע סטאטוס.
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דערווייטערט
זיך אויף א
פארזיכערטן אופן
כדי צו באשיצן
אנדערע און נעמט
קעיר פון זיך ביי
א האטעל אדער
אינדערהיים.

