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 :صحت بخش کھانے ےس متعلق معلوماتی پوسٹ  
ز ےک جاننے الئق باتی    غذاتی خدمات ےک آپریٹ 

 
سائٹ پر کھانے الئق غذا فروخت کرنے واےل غذائی خدمت ےک اداروں پر گاہکوں ےک لیے دیکھنے ےک لیے صحت بخش کھانے ےس  

۔  ۔ یہ دستاویز اس تقاضے پر عمل کرنے کا طریقہ بتائی ہے  متعلق معلومائی پوسٹر ڈسپےل کرنا الزم ہے
 

 ؟کن ریستورانوں ےس پوسٹ  ڈسپےل کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہ  
۔   وہ تمام ریستوراں جو سائٹ پر کھانے الئق غذا فروخت کرنی ہیے

 
؟     مجھے یہ پوسٹ  کہاں مل سکتا ہ 

نے انگریزی اور  ( محکمہ صحت NYC)اس دستاویز ےک ساتھ، نیو یارک سٹر کا محکمۂ صحت اور ذہٹے حفظان صحت 
 ، ۔ یہ پوسٹر متعدد زبانوں میے حاصل کرنے ےک لیے پر کال کریں،   311ہسپانوی میے وہ پوسٹر ریستورں کو میل کر دنے ہیے

 تالش کریں۔  (مطلوبہ نشانات)  required signsمالحظہ کریں اور  nyc.gov/healthیا
 

؟   کہاں لٹکانا چاہی 
 مجھے وہ پوسٹ 

۔    وہ پوسٹر الزیم طور پر آپ ےک ریستوراں میے وہاں لگایا جانی جہاں گاہک اےس آسائے ےس دیکھ سکیے
 

NYC  محکمۂ صحت اس تقاضے کو کس طرح نافذ کرے گا؟ 
NYC  سے، جو ریستوراں حسب تقاضا  2022جنوری  1محکمۂ صحت معائنوں کے دوران یہ تقاضا الگو کرے گا۔

 جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔   200$نہیں کرتے ہیں ان پر  پوسٹر ڈسپلے
 

 گریڈ ےک ضمن می  شمار کیا جانی گا؟ 
ے
 کیا پوسٹ  ڈسپےل کرنے می  ناکایم کو ریستوراں ےک حرف

، پوسٹر ڈسپےل   کرنے میے ناکایم کو ریستوراں ےک حرفے گریڈ ےک ضمن میے شمار نہیے کیا جانی گا۔نہیے
 

؟ ے سواالت ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہی   اگر مٹ 
NYC    محکمۂ صحت ےک دفٹی برانی غذائی تحفط ےسinfobfscs@health.nyc.gov  پر رابطہ کریں۔  
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) required signsمطلوبہ نشانات( 
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