
گھر پر مفت
COVID-19 ٹیسٹنگ دستیاب �ہ

ن پبلک ہیلتھ ان لوگوں ےک ل�ئ ٹیسٹنگ فراہم کروا رہا �ہ جو کیس ٹیسٹ سائٹ پر جا�ن ےک ل�ئ اپ�ن  آس�ٹ
۔ گھر پر ٹیسٹ کا وقت ےط کر�ن ےک ل�ئ ، 5560-972-512 پر کال کریں۔ یہ ٹیسٹنگ  گھر ےس نہ�ی نکل سک�ت

پ ےک امیگریشن یک حیثیت ےک بارے م�ی نہ�ی پوچھا جا�ئ گا۔
ٓ
۔ آپ ےس ا مفت �ہ

م�ی اپائنٹمنٹ کیےس ُبک کروں؟

ن پبلک ہیلتھ نرس ہاٹ الئن کو 	    آس�ٹ
5560-972-512 پر فون کریں۔ انگریزی ےک ل�ئ

، ہسپانوی ےک ل�ئ 2، ویتنایم اور دورسی  1 دبائ�ی
زبانوں ےک ل�ئ 3۔

  ہاٹ الئن اوقات: پ�ی تا جمعہ صبح 8 ب�ج تا شام 	 
6 ب�ج اور ہفتہ صبح 9 ب�ج تا دوپہر 1 ب�ج تک۔

۔ آپ ےس 	   مریض یک معلومات مخ�ن رکیھ جا�ت ہ�ی
۔

گ
امیگریشن یک حیثیت نہ�ی پوچیھ جا�ئ یک

؟ گھر پر ٹیسٹنگ کےس کروا�ن چاہ�ئ

 جےس بیھ ٓامد و رفت ےک مسائل، بنیادی صحت 	 
ن ٹریوس کاؤن�ٹ ےک  ےک مسائل درپیش ہوں یا آس�ٹ

عال�ت م�ی نقل و حمل ےک وسائل ےس محروم کو�ئ 
بیھ شخص

؟ مجھے گھر پر ٹیسٹ کیوں کروانا چاہ�ئ

 اگر آپ گھر ےس نکل�ن ےک ل�ئ بہت بیمار یا کمزور 	 
محسوس کرر�ہ ہ�ی

 اگر آپ دورسوں لوگوں ےک رابےط م�ی کم ےس کم ٓانا 	 
چاہ�ت ہ�ی جو بیمار ہوسک�ت ہ�ی

اگر آپ کیس ٹیسٹ سائٹ پر جا�ن ےس قارص ہ�ی	 

ٹیسٹ فراہم کر�ن ےک ل�ئ کون آ�ئ گا؟

URDU

ن پبلک ہیلتھ ط�ج عمےل کا کو�ئ فرد 	   آس�ٹ
ٹیسٹ کر�ن ےک ل�ئ متفقہ تاریــــخ اور وقت پر 

آپ ےک گھر آ�ئ گا

جب تک مجھے اپ�ن ٹیسٹ ےک نتائج نہ مل 
؟ جائ�ی مجھے کیا کرنا چاہ�ئ

 	 ،  ہم مشورہ دی�ت ہ�ی کہ آپ گھر م�ی یہ رہ�ی
سوا�ئ ط�ج سہولیات حاصل کر�ن ےک۔ اس ےس 

COVID-19 ےک ممکنہ پھیالؤ کو روک�ن م�ی 
مدد مل�ت �ہ اور آپ یک صحت یک حفاظت 

۔ ہو�ت �ہ

 اپ�ن آپ کو گھر ےک دورسے افراد ےس جتنا 	 
کہ ۔ تمام مش�ت ممکن ہو سےک الگ رکھ�ن رکھ�ی

۔ وں کو صاف اور جراثیم ےس پاک رکھ�ی ن چ�ی

وری ہو 	   اگر آپ کا گھر ےس باہر کہ�ی جانا رصن
۔ تو چہرے کو ڈھانپ�ی

۔ جیےس جیےس  اپائنٹمنٹس �ن الحال محدود ہ�ی
یہ پروگرام بڑےھ گا مزید اپائنٹمنٹس دستیاب ہو 

۔
گ

جائ�ی یک
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