
شہر پیما حفاظتی ٹیکہ جات رجسٹری کیا ہے؟
شہر پیما حفاظتی ٹیکہ جات رجسٹری )CIR( ایک رازدارانہ ڈیٹا 

بیس ہے جس میں نیویارک سٹی میں مریضوں کو دیئے گئےٹیکوں 
کے ریکارڈز ہوتے ہیں۔ 

کیا میرےحفاظتی ٹیکہ کا ریکارڈ CIR میں ہونا میرے لیے 
ضروری ہے؟

فراہم کنندگان کے لیے 18 سال اور کم عمر کے مریضوں کی 
 حفاظتی ٹیکوں کاری کا ریکارڈ CIR میں بھیجنا ضروری ہے۔ 

19 سال اور زیادہ عمر کے افراد اپنی معلومات CIR میں شامل 
کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 

مجھے اپنی معلومات CIR میں کیوں رکھنی چاہیے؟
اپنے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈز CIR میں رکھنے کے متعدد فوائد 

ہیں۔ CIR نیویارک کے باشندوں حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈز ایک 
مقام پر اکٹھا کرتا ہے تاکہ آپ اور آپ کے ڈاکٹروں کے علم میں 

رہے کہ آپ نے کون سے ٹیکے لے لئے ہیں اور کن حفاظتی ٹیکوں 
کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ نئے فراہم کنندہ کے پاس جانا 

 CIR شروع کرتے ہیں یا اگر آپ کا ریکارڈ گم ہو جاتا ہے تو آپ
تک رسائی کر سکتے ہیں۔

شہر پیما حفاظتی ٹیکوں رجسٹری 
اور آپ کی رازداری

شہر پیما 
 حفاظتی ٹیکہ جات 

رجسٹری



کون میرے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ یا میرے بچے کے حفاظتی 
ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے؟

آپ، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے فارماسسٹ، آپ کے بچے کا سکول یا 
کالج، آپ کا صحت بیمہ پالن اور بعض سوشل سروسز پروگرامز  

—  جیسے کہ خواتین، نومولود اور بچے )WIC( — آپ کے 
حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ 

یہ جاننے کے لئے کہ اپنے یا اپنے بچے کے ریکارڈ تک رسائی 
کیسے کریں، nyc.gov/myvaccinerecord پر میرے حفاظتی 

ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔ 

کیا میرے CIR ریکارڈ کا استعمال امیگریشن کے نفاذ کے لیے کیا 
جا سکتا ہے؟

CIR میں آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر یا امیگریشن کی صورتحال 
شامل نہیں ہوتی۔ ریاست نیویارک کا قانون آپ کے CIR ریکارڈوں 
کی رازداری کا تحفظ کرتا ہے۔ نیویارک سٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کی 

صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ آپ کی امیگریشن کی صورتحال کا۔ 
ہم تمام مریضوں کی رازداری کا احترام کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت 

کی نگہداشت حاصل کریں۔
امدادی خدمات، جیسے کہ ActionNYC کے ذریعہ قانونی مدد کے 

بارے میں معلومات کے لیے 0365-354-800 یا 311 پر کال 
 کریں۔ اپنے حقوق کے بارے میں مزید جاننے کے لیے،

 nyc.gov/immigrants مالحظہ کریں۔

Urdu 1.19

http://nyc.gov/myvaccinerecord
http://nyc.gov/immigrants

