 COVID-19سے خود اپنے آپ اور دیگر افراد کے
تحفظ کے لیے اپنا خیال رکھیں
ہوٹل میں آپ کے لیے بال خرچ اور نجی کمرے میں حفاظت سے
علیحدہ ہو جائیں۔
اگر آپ کو  COVID-19کی تشخیص ہوئی ہے یا کسی شخص سے رابطہ میں تھے جس کا نتیجہ مثبت ہے ،تو حفاظت سے علیحدہ ہونے اور
دیگر افراد کے تحفظ کے لیے  10دن تک کے لیے آپ ہوٹل روم کے اہل ہو سکتے ہیں۔
ٹیک کئیر ہوٹل ( )Take Care Hotelsمحفوظ ،آرام دہ اور پر آسائش ہیں۔ تمام خدمات آپ کے لیے بال خرچ ہیں۔ بچوں کی پذیرائی ہوتی ہے۔
اگر آپ علیحدگی کے لیے ٹیک کئیر ہوٹل کے کمرے میں قیام کا انتخاب کرتے ہیں ،تو اس سے آپ کی دوسری سہولیات (سرکاری خدمات)
کے حصول میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹیک کئیر ہوٹل آپ کی گرین کارڈ کے لیے درخواست کرنے کی اہلیت کو متاثر نہیں کرے گا۔ مزید،
 COVID-19کے حوالے سے فراہم کردہ طبی دیکھ بھال یا حفاظتی خدمات کو پبلک چارج کے قانون کے تحت تصور نہیں کیا جائے گا۔

ٹیک کئیر ہوٹل میں مندرجہ ذیل خدمات آپ کے لیے بال خرچ فراہم کی جاتیں ہیں:
ہوٹل تک اور ہوٹل سے واپس ٹرانسپورٹ اور کوئی بھی ضروری طبی متعین مالقاتیں (اپائنٹمنٹ)
نجی کمرے اور غسل خانے
موقع پر  COVID-19کی جانچ
مفت وائی فائی اور کیبل ٹی وی
رابطے میں رہنے کے لیے المحدود مفت کالیں
روزانہ ناشتہ ،دوپہر کا کھانا اور عشائیہ*
مترجم کی خدمات
دوائیوں کی سپردگی (ڈاک وغیرہ سے ملنے والی)
ماہر ڈاکٹر اور نرسوں کے ذریعے جائے موقع پر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات
ذہنی صحت کے ماہر فراہم کنندگان سے رسائی کے لیے ٹیلی سائکیاٹری

اپنا کمرہ آج ہی بک کروائیں۔
212-COVID-19
( )212-268-4319پر کال کریں یا
 testandtrace.nycپر جائیں
*کھانے غذائی ضروریات کے مطابق تیار کئے جائیں گے
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