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تارکین وطن کے لیے 
معلومات:

Jersey City میں 
COVID-19 کی ڻیکہ کاری

 امریکی مراکز برائے امراض پر کنڻرول (CDC) کا تاکیدی طور پر مطالبہ ہے کہ 
ڻیکہ فراہم کنندگان اس وجہ سے کسی کو ڻیکہ کاری سے منع نہ کریں کہ ان کے پاس صحت 
بیمہ نہیں ہے۔ کچھ ڻیکہ فراہم کنندگان صحت بیمہ کی معلومات طلب کر سکتے ہیں، لیکن آپ 

کو یہ فراہم کرنا ضروری نہیں ہے۔ CDC کا یہ بھی بیان ہے کہ ڻیکہ کاری الزمی طور پر 
بال معاوضہ فراہم کی جائے اور فراہم کنندگان ڻیکہ لگوانے سے قبل آپ سے دیگر طبی 

خدمات موصول کرنے کا تقاضا نہیں کر سکتے۔1

ڻیکہ لگوانے کے لیے آپ کو سوشل سیکورڻی نمبر، کام کا اجازت نامہ، یا ترک 
وطن کی کوئی حالت درکار نہیں ہے۔ 1 فروری 2021 کو امریکی محکمہ برائے ہوم لینڈ 
سیکورڻی (DHS) نے یہ کہتے ہوئے بال دستاویز تارکین وطن کی خدمت انجام دینے والی 

ڻیکہ کاری سائڻس کے لیے اپنے پورے تعاون کا اعالن کیا کہ، "DHS ترک وطن کی 
حیثیت سے قطع نظر، تمام افراد کو اہل ہونے پر COVID-19 کا ڻیکہ موصول کرنے کی 

ترغیب دیتا ہے۔"2

Jersey City کی جانب سے ڻیکہ کاری طلب کرنے پر 
 HIPAA ،آپ سے آپ کے ترک وطن کی حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نیز
(صحت بیمہ کی انتقال پذیری اور جوابدہی ایکٹ) نامی وفاقی قانون ڻیکہ اور دیگر طبی 

خدمت فراہم کنندگان کے ساتھ آپ جو معلومات شیئر کرتے ہیں اس کا زیاده تر حصہ نجی 
رکھتا ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر، منفرد طریقے سے آپ کی یا آپ کے جائے قیام کی 

شناخت کرنے والی معلومات تقریباً کبھی بھی شیئر نہیں کی جاتی ہیں۔3 نیز، ICE نے 
1 فروری 2021 کو اعالن کیا تھا کہ، وه "انتہائی غیر استثنائی حاالت کو چھوڑ کر، 

نگہداشت صحت کی سہولیات [یا ڻیکے کی سائڻس] پر یا اس کے آس پاس انفورسمنٹ کے 
اعمال انجام نہیں دے گا۔"2 اگر Jersey City میں ڻیکہ کاری طلب کرتے وقت آپ سے آپ 

کے ترک وطن کی حیثیت پوچھی جاتی ہے تو، براه کرم 5286-547-201 پر اس کی 
رپورٹ کریں۔

COVID-19 کی ڻیکہ کاری، جانچ اور عالج عوامی 
مراعات کے ضرورت مند نئے تارکین وطن پر "عوامی 

چارج" کی پابندیوں کا حصہ کبھی نہیں رہا ہے۔ نیز،
9 مارچ 2021 تک، نئے "عوامی چارج" کا تارک وطن کا 
اصول مزید استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور بقیہ اصول کافی 

کم شدید ہے۔4

مزید معلومات کے لیے یا ڻیکہ کاری کی 
اپائنڻمنٹ شیڈول کرنے کے لیے:

201-373-2316
www.jcnj.org/vaccines

www.covid19.nj.gov/vaccine

ماخذ:
1 امریکی مراکز برائے امراض پر کنڻرول۔ "CDC COVID-19 ڻیکہ کاری پروگرام فراہم کننده کے تقاضے اور تعاون۔" 03/26/2021۔

2 امریکی ڈپارڻمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورڻی۔ "COVID-19 کے ڻیکے اور ڻیکہ کی تقسیم کی سائڻس کے حوالے سے مساوی رسائی سے متعلق DHS کا بیان۔" 02/01/2021۔
3 نیشنل امیگریشن ال سنڻر۔ "نگہداشت صحت فراہم کنندگان اور امیگریشن انفورسمنٹ: اپنے حقوق کو جانیں، اپنے مریضوں کے حقوق کو جانیں۔" اپریل 2017۔

4 امریکی شہریت اور ترک وطن سے متعلق خدمات۔ "عوامی چارج" 03/19/2021۔

یہ بلیڻن صرف عمومی معلومات کے مقاصد سے ہے اور قانونی مشوره نہیں ہے۔

اگر میرے پاس صحت بیمہ نہیں ہے تب بھی کیا میں ڻیکہ لگوا سکتا ہوں؟

اگر میرے پاس سوشل سیکورڻی نمبر نہیں ہے تب بھی کیا میں ڻیکہ 
لگوا سکتا ہوں؟

 (ICE) اگر میں بال دستاویز ہوں تو کیا امیگریشن اینڈ کسڻمز انفورسمنٹ
والے مجھے گرفتار اور ملک بدر کرنے کے لیے ڻیکہ کاری کی میری 

معلومات استعمال کر سکتے ہیں؟

کیا ڻیکہ لگوانے سے "عوامی چارج" کی وجہ 
سے ترک وطن کی میری حیثیت متاثر ہوگی؟

نہیں۔

اس کا بالکل بھی امکان نہیں ہے۔

جی ہاں!

جی ہاں!

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ur&u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Fvaccination-provider-support.html&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ur&u=https%3A%2F%2Fwww.dhs.gov%2Fnews%2F2021%2F02%2F01%2Fdhs-statement-equal-access-covid-19-vaccines-and-vaccine-distribution-sites&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ur&u=https%3A%2F%2Fwww.nilc.org%2Fissues%2Fimmigration-enforcement%2Fhealthcare-provider-and-patients-rights-imm-enf%2F
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=ur&u=https%3A%2F%2Fwww.uscis.gov%2Fgreen-card%2Fgreen-card-processes-and-procedures%2Fpublic-charge&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ur&u=www.jcnj.org/vaccines
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ur&u=www.covid19.nj.gov/vaccine

