
NYC جنسی صحت کے کلینک
NYC جنسی صحت کے کلینک )NYC Sexual Health Clinics( ترک وطن یا بیمہ کی حیثیت سے قطع نظر، 12 سال یا اس سے زیادہ عمر 
کے ہر فرد کے لیے کم قیمت اور بغیر الگت کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان خدمات تک رسائی کے لیے والدین کی رضامندی درکار نہیں ہے 

اور زیادہ تر خدمات ہر روز محدود گنجائش کے ساتھ واک ان بنیادوں پر فراہم کی جاتی ہیں۔ 

خدمات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

 	 sexually( جنسی لحاظ سے منتقل شدہ انفیکشنز�

transmitted infections, STI( کی اسکریننگ، 
ٹیسٹنگ اور عالج 

�HIV کی ٹیسٹنگ اور ان لوگوں کے لیے عالج کی 	 

شروعات جن میں HIV کی نئی تشخیص ہوئی ہے

 	 post-exposure( بعد از ابتالء حفاظتی تدبیر HIV�

prophylaxis, PEP( اور قبل از ابتالء حفاظتی تدابیر 
)pre-exposure prophylaxis, PrEP( کی شروعات اور رہنمائی

ہنگامی امتناع حمل	 

�ضبط تولید کے طریقوں کی رینج، بشمول انٹرا یوٹرن 	 

ڈیوائسز )intrauterine devices, IUD( اور امپالنٹ 

سروسز )بذریعہ اپوائنٹمنٹ(

�دوائی کے ذریعے اسقاط حمل )اسقاط حمل کی گولیاں(	 

Mpox ٹیسٹنگ، عالج اور ویکسینیشن	 
�HPV، ہیپاٹائٹس A، ہیپاٹائٹس B اور گردن توڑ بخار 	 

کی ویکسینیشن

کلینک کی خدمات اور دفتری اوقات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، 311 پر کال کریں، QR کوڈ اسکین کریں 

یا nyc.gov/health/sexualhealthclinics مالحظہ کریں۔ ایکسپریس کلینک )Express Clinic( کے وزٹس اور STI کی تیز رفتار ٹیسٹنگ 
کے لیے، آپ bit.ly/sti-scheduling پر اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔

مقامات اور دفتری اوقات

ذیل میں ہمارے کلینک کے باقاعدہ دفتری اوقات اور مقامات دیکھیں۔ کلینک کے دفتری اوقات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 

Morrisania )Bronx(
1309� Fulton Ave.�

�پیر سے جمعہ،  صبح 8:30 بجے سے دوپہر 12 بجے 

اور دوپہر 1 بجے سے شام 3:30 بجے 

Fort Greene )Brooklyn(
295� Flatbush Ave.� Extension

پیر سے جمعہ، صبح 8:30 بجے سے دوپہر 12 بجے اور دوپہر 1 بجے 
�سے شام 3:30 بجے؛ منگل، شام 5 بجے سے رات 7 بجے 

)صرف ایکسپریس ٹیسٹنگ کے لیے( 

Jamaica )Queens(
90-37� Parsons Blvd.�

�پیر سے جمعہ، صبح 8:30 بجے سے دوپہر 12 بجے 

اور دوپہر 1 بجے سے شام 3:30 بجے 

Chelsea )Manhattan(
303� 9th Ave.�

�پیر سے جمعہ،  صبح 8:30 بجے سے شام 3:30 بجے؛ 

�منگل، شام 5 بجے سے رات 7 بجے 

)صرف ایکسپریس ٹیسٹنگ کے لیے( 

Corona )Queens(
34-33� Junction Blvd.�

�پیر سے جمعہ، صبح 8:30 بجے سے دوپہر 12 بجے 

اور دوپہر 1 بجے سے شام 3:30 بجے  

HIV اور دیگر STI، امتناع حمل اور ادویات کے ذریعے اسقاط حمل 
سے متعلق ٹیلی میڈیسن خدمات کے لیے نگہداشت صحت 

فراہم کنندہ سے بات کرنے کی خاطر، NYC جنسی صحت کلینکس 

کی ہاٹ الئن 7959-396-�347 پر پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے سے 

�شام 3:30 بجے تک کال کریں۔

اگرآپ کو لگتا ہے کہ آپ HIV کی زد میں آئے تھے اور کسی جنسی 

صحت کے کلینک تک نہیں جا سکتے ہیں تو NYC PEP کی ہفتے کے 

7 دن اور 24 گھنٹے دستیاب ہاٹ الئن 7692-373-�844 پر کال کریں۔

2.23 Urdu�  

http://nyc.gov/health/sexualhealthclinics
http://bit.ly/sti-scheduling

