
 

مذکورہ باال میں درج کیس بیھ ادارے کا دورہ کرنے ےک لیں اپنے واؤچر کو کس طرح استعمال کیا جائے اسےک بارے مزید معلومات اور تازہ  

 : وں ےک لیں براِہ کرم ذیل پر جائیں  institutions/-ua-https://www.urbanadvantagenyc.org/visit ترین خبر
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Urdu) 

 کریں  استعمال طرح کس  واؤچرز  ایڈوانٹیج اربن اپنے 

 خطوط رہنما  حالیہ ےک COVID یہ ساتھ
 2023  جون – 2022 ستمبر 

(8/22/22) 

 

؟ سکی   کر   مدد  طرح کس  یک  آپ ہم  : کریں(  کلک  پر  قسم یک  )واؤچر  ہیں
 ہدایات   لیں   ےک واؤچر  3+ علم  طالِب  .1

2. UA لیں   ےک   کرنے   دورہ کا   ادروں  COVID   مطلوبات  تحفظ  اور  صحت   

 

 : ہدایات  لیں   ےک واؤچرز  3+ علم الِب ط
 

۔  جائ   ہو  ختم کو   2023 جون،  30 معیاد  ک   واؤچرز  3+  علم   طالب   .1
ی

   ک

، اداروں UA تمام .2   نیویارک  اور  گارڈن  بوٹینیکل  کوئین     ماسوائ    میں

،   لیں   ےک داخلوں   )برونکس(، گارڈن   بوٹینیکل
ی

  )ٹائمڈ  مقررہ وقت پیشگ

۔ درکار  )ریزریویشن(کرانا   محفوظ  کو   داخےل  پر  داخلہ(    مہربان    برائ    ہے

  ہدایات  میں  بارے  اس نیچ    ےک ادارے ہر  کریں،  مالحظہ  ہدایات ذییل

  ٹکٹ   ک   وقت   مقررہ  اپئ   لیں   ےک  داخےل طرح   کس  کہ  ہیں   گئ    دی

۔  کران    محفوظ  ہے

۔  کہت    کا   دکھائ    ٹکٹ  ےس  آپ ادارے UA تر  زیادہ  .3   جب مرتبہ  ایک ہیں

،  کرا   محفوظ ٹکٹیں   ک   داخےل  پر  مقررہ وقت اپئ   آپ   ای کو   آپ لیں

۔  ہون   موصول معلومات  ک   داخےل  ذریےع  ےک میل   چاہئتں

، سکتا  کرا   داخل  کو   افراد  4  واؤچر  ہر  .4   دوبارہ کو   ڈی آن   واؤچر   اس  ہے

  سکی   ہو  داخل افراد  زیادہ ےس  4 میں  وقت   ایک ہِوئ   کرئ    استعمال

۔   ہیں

،  نہیں   شامل پارکنگ   میں   اداروں UA میں  واؤچر  .5  ےک۔   زو  آئلینڈ  اسٹیی    ماسوائ   ہے

 

 

ی نیچرل آف میوزیم امریکن  ( American Museum of Natural History)  ہسبر

۔ کارآمد   لیں   ےک  نمائش خاص  ایک اور  داخےل عام ل  AMNH لیں   ےک کرئ    استعمال کو   واؤچر   ہے   پر   (212) -769-5200  ےس ریزرویشن   سینن 

 
ی

  ک   کرئ    فراہم نمن    ڈی آن   واؤچر   کو   آپ دوران ےک کال  اس کریں۔  رابطہ پہےل(  ےس تاری    خ  ک   دورے )اپت    لیں   ےک  داخےل پر   مقررہ وقت   پیشگ

ورت    ہو  ض 
ی

 کریں۔   رابطہ پر  ( 212) -769- 5200  تک  بچ    5 شام قبل دن  ایک ےس  دن ےک  دورے اپت   لیں   ےک کرئ    منسوخ ۔ ک

  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/


 

مذکورہ باال میں درج کیس بیھ ادارے کا دورہ کرنے ےک لیں اپنے واؤچر کو کس طرح استعمال کیا جائے اسےک بارے مزید معلومات اور تازہ  

 : وں ےک لیں براِہ کرم ذیل پر جائیں  institutions/-ua-https://www.urbanadvantagenyc.org/visit ترین خبر
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Urdu) 

 (Bronx Zoo)  زو  برونکس

،  کارآمد   لیں   ےک  داخےل ساتھ   ےک مشموالت تمام  ایک میں  زو  برونکس    تمام اور  شٹل،  زو  مقامات، ُپرکشش  جو  ہے
ی

  تک  نمائشوں  وایل ادائیگ

فالن   اکتوبر(،  تا   )مارچ مونوریل ایشیاء  وائلڈ   سال(، )تمام ورلڈ   جنگل : ہے  کرتا   پیشکش ک   رسان    المحدود    یا   اکتوبر(، تا   )اپریل گارڈن  بن 

(۔ تا   )اپریل  فارسٹ گوریال   کونگو  ۔  شامل پارکنگ  دسمن    کو   مقررہ  وقت   اور  تاری    خ ک   داخےل  اپئ   اور  کرئ    استعمال کو   واؤچر  اس نہیں

 ےک  کرائ    محفوظ  الئن آن کو   ٹکٹوں  اپئ    کریں۔  پیسٹ اور  کان    میں   براؤزر  ویب   اپت   کو    store-education/ua.wcs لیں   ےک کرائ    محفوظ

  واؤچر  کو   آپ لیں 
ے
ورت ک   کرئ    فراہم  نام کا   اسکول اور  نمبر  ڈی آئ ۔  ہو  ض 

ی
، کرا   محفوظ  وقت  مقررہ  الئن  آن آپ جب  مرتبہ ایک ک   لیں

  موصول   ٹکٹس اپئ   ذریےع ےک میل  ای علیحدہ  ایک کو   آپ
ی

  اپت   پر   بوتھ  ےک داخےل  پر  وقت اور  تاری    خ  کردہ  محفوظ اپت   آپ  جےس ،ہونگ

۔  دکھائیں  ذریےع  ےک  آےل موبائل 
ی
 ےک

 

 

 ( Brooklyn Botanic Garden)  گارڈن  بوٹانیک  بروکلن

۔ کارآمد   لیں   ےک داخےل عام ۔  الزیم نگران    ک   بالغ  ےک عمر   بڑی یا  سال 18  لیں   ےک  بچوں  عمر  کم   ےس سال  14  ہے ؛   طلوبم  ٹکٹیں  ہے   فوری ہیں

  لیں   ےک داخےل
ی

، پر   org/visit.bbg.www//:https کریں۔   محفوظ  پیشگ   ےک اس کریں  کلک  پر   (Tickets Get) کریں"   حاصل "ٹکٹ   جائیں

، نہیں  "رکن  بعد  (۔   جائ   یل  نہیں  فیس )کون    کریں  کلک  پر  خریدیں"  ٹکٹس  ہیں
ی

  میں  مینو  ےک کرئ    محفوظ  ٹکٹ  اور  کریں  نتخبم تاری    خ ک

۔   پر  آؤٹ"  "چیک کریں۔   منتخب   "ٹکٹیں  یک   تنظیم ملحقہ"   موصول کوڈ   QR  بمعہ میل  ای تصدیق    ایک کو   آپ جائیں
ی

  کو   آپ جےس   ہوک

۔ الزیم  دکھانا  وقت  ےک آمد    کو   آپ لیں   ےک دکھائ    عمےلکو  وال   دیت   انجام خدمات ک   والوں کرئ    دورہ  ہے
 
  "  3+  علم  "طالب   UA اپنا  الزما

(  ڈجیٹل یا   )کاغذی واؤچر  ۔   النا  ساتھ  کان   ہے

 

 

 ( New York Aquarium)  اکویریم   نیویارک

،  کارآمد   لیں   ےک  داخےل  میں  اکویریم  ۔ شامل  دورہ ایک  کا   تھیئن    D- 4 اور  رسان   تک   نمائشوں تمام میں  جس  ہے ۔ شامل  پارکنگ  ہے   اس نہیں

 براؤزر   ویب اپت   کو    store-education/ua.wcs  لیں   ےک  کرائ    محفوظ  کو   مقررہ وقت   اور  تاری    خ ک   داخےل  اپئ   اور  کرئ    استعمال کو   واؤچر 

ورت ک   کرئ    فراہم  نام کا   اسکول اور  نمبر  ڈی  آئے  واؤچر  کو   آپ لیں   ےک کرائ    محفوظ الئن آن کو   ٹکٹوں اپئ   کریں۔   پیسٹ  اور  کان    میں    ض 

۔  ہو 
ی

،   کرا   محفوظ وقت مقررہ الئن آن  آپ جب  مرتبہ  ایک ک ، موصول ٹکٹس   اپئ   ذریےع  ےک میل   ای علیحدہ   ایک کو   آپ لیں
ی

  جےس  ہونگ

۔  دکھائیں  ذریےع ےک آےل  موبائل  اپت   پر  بوتھ  ےک داخےل  پر  وقت  اور  تاری    خ  کردہ  محفوظ  اپت   آپ
ی
 ےک

 

 

 ( New York Botanical Garden)  گارڈن  بوٹینیکل نیویارک

 All-Garden Pass ۔ کارآمد   لیں   ےک رسان    دوران  ےک دن ڈ  دی   شو، ٹرین  ہالیڈے ہے   دستیان   داخےل  میں  نمائشوں  مخصوص  دیگر  اور  شو   اورک 

وط  پر  ۔ مشر ۔  شامل پارکنگ   ہیں   عمےلکو  وال  دیت   انجام خدمات ک   والوں  کرئ    دورہ  اور  جائیں  NYBG لیں   ےک  کرئ    استعمال کو   واؤچر  نہیں

۔   نقل(  ڈیجیٹل  پھر  یا   کاغذی  تو   )یا   واؤچر   "3+  علم   ب  "طال  UA اپنا  پر   بوتھ  ٹکٹ  دکھائیں

 

 

 ( New York Hall of Science)   سائنس  آف ہال نیویارک

۔ کارآمد   لیں   ےک داخےل عام ۔ شامل پارکنگ  ہے ،  ےک کرئ    استعمال کو   واؤچر   اس نہیں  کرئ    محفوظ  کو   مقررہ  وقت اور  تاری    خ ک   داخےل  اپئ   لیں

۔  پر  programs-access-museum-org/specialty.nysci لیں   ےک  واؤچر  اپنا  کو   آپ لیں   ےک کرئ    محفوظ الئن  آن کو   ٹکٹوں   اپئ   جائیں

ورت ک   کرئ    فراہم نام کا   اسکول اور  نمبر  ڈی آئے  ۔  ہو  ض 
ی

، کرا   محفوظ وقت مقررہ  ن الئ آن  آپ جب  مرتبہ  ایک ک   ایک کو   آپ  لیں

، موصول ٹکٹس  اپت   ذریےع ےک میل  ای علیحدہ
ی
  ذریےع  ےک آےل موبائل اپت   پر  مقام  ےک داخےل  پر  وقت  اور  تاری    خ مقررہ   اپئ   آپ جےس ہونگ

۔  دکھائیں 
ی
 . org/visit.nysci//:https : کریں  رجوع ےس  سائٹ  ویب  ہماری مہربان   براہ   لیں   ےک  کار   اوقات  ہمارے ےک
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ے   ( Queens Botanical Garden) گارڈن  بوٹینکل  کوئبے

۔   کارآمد   لیں   ےک  داخلوں عام  ےک  گارڈن  بوٹینیکل کوئن     واؤچر    یا  داخلہ   مرکزی  پر  کاغذ   یا   پر  موبائل  اپت   واؤچر  "3 +  علم "طالب  اپنا  آپ ہیں

۔   سکی   دکھا   لیں   ےک داخےل  مفت  پر  بوتھ  پارکنگ  ۔ نہیں   شامل میں   واؤچر   آپگ فیس  پارکنگ  کہ  کریں   توجہ ہیں   ےک رسگرمیوں  ہمارے  ہے

!  پر    org.queensbotanical.www  کرم  براہ    لیں   ےک کرئ    مالحظہ  کو   کیلنڈر   جائیں

ے  ●  : ہ   کھل   گارڈن  بوٹینکل  کوئبے

   بچ    6 شام  تا  8  صبح  اتوار، تا   منگل  : بر اکتو  - اپریل  ○

 بچ   30: 4 شام  تا  8  صبح اتوار، تا  منگل  : مارچ  –  نومن   ○

  دن ےک  سال نی   اور  کرسمس،  گیونگ،   تھینکس  ےک۔ تعطیالت قانون   سوائ    گا   رہے  بند  دن ےک پنں  ہر  بھر  سال ■

 ہوگا۔  بند 

 

 

ے   (Staten Island Zoo)  زو   آئلینڈ  اسٹییر

۔ پر   org/tickets/.statenislandzoo.www//:http مہربان    برائ    لیں   ےک  کرئ    استعمال کو   واؤچر  UA اپنا    نمائشوں   تمام واؤچر  جائیں

۔   کارآمد   لیں   ےک  داخےل میں   ہے

 : ہدایات لیں   ےک  کرئ    استعمال کو   واؤچر 

 کریں۔   کلک  پر  بی     ےک  ٹکٹس" داخےل   اینڈوانٹیج "اربن  ●

Urban   کریں  منتخب کو   عنوان ذیل   ےس  میں  انتخابات  مینو   ڈاؤن ڈراپ  لیں   ےک کرئ    منتخب کو   تعداد   ک   مہمانوں وال   کرئ    دورہ ●

Voucher By Covered Tickets Advantage  ( 4 زیادہ   ےس  )زیادہ 

۔   سکتا  جا  کیا   شامل کرےک  محفوظ  کو   ہمانوں م مزید  ہوئ    کرئ    استعمال کو   نمن   واؤچر  ایس ○  ہے

،   ڈی آن   واؤچر  آپکا  ےس آپ  قبل ےس  کرئ    آوٹ چیک ●  گا۔   جائ   پوچھا  لیں   ےک کرئ    فراہم نام  کا   اسکول اور  نام،  کا   استاد  نمن 

  ۔ ہے   الزیم دکھانا  نقل( ایک  ڈیجیٹل یا   کاغذی  )ک   واؤچر  " 3 +  علم  "طالب UA وقت  ےک آمد  پر  دروازے داخلہ   کو   آپ ○

۔  دستیاب پارکنگ  مفت  ہے

● UA  و  ایک کو   واؤچرز   "3  +  علم "طالب
ُ
  عمل"ورچؤل  باہیم  راست براہ    منٹ 15 ساتھ  ےک جانور   ےک پسند  ک   آپ اور  معلم  ز

ن" ڈراپ  انیمل ۔  سکتا   جا  کیا   استعمال بھ   لیں   ےک  ا    پہےل  دن  5  کر   جا  zoo/-org/virtual.statenislandzoo.www//:http ہے

 
ی

   ہے   درکار   کرانا   محفوظ  وقت( )مقررہ پیشگ

ن-ڈراپ اینیمل ورچوئل  ایک واؤچر   UA اپنا  آپ اگر  ○ ، رہے  کر   استعمال لیں   ےک  ا    محفوظ اپنا  وقت  کرئ    آوٹ  چیک  ہیں

  ےس حروف  بڑے )چھوئ   "UAS+3"  کوڈ   یمتق  رعایئ    لیں   ےک کرئ    اطالق  کا   ڈسکاونٹ(  )ریڈمشن قیمت رعایئ   شدہ

(  پڑتا  فرق  گا۔   جائ   کہا   کا   کرئ    فراہم  نمن    ڈی  آن   واؤچر   اپنا  ےس  آپ کریں۔  استعمال ہے
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COVID   
 
  اور  صحتیائ

 
اکت UA  مطلوبات تحفظائ  لیں   ےک  کرنے   دورہ کا   اداروں  دار  شر

 

ی نیچرل  آف میوزیم امریکن  حفاظت  اور  صحت دوران ےک COVID-19 : ہسبر
،  ےک  معلومات  )مزید   ( staff-visitors-19-visit/covid-your-org/plan.amnh.www//:https : جائیں  یہاں کرم  براہ لیں

۔   جان    ک   تجویز  ک   پہنی    ماسکس لیں   ےک عمےل  اور  مہمانوں  ہے

 

و  برونکس
 
 حفاظت  اور  صحت دوران ےک  COVID-19 : ز

،  ےک  معلومات  )مزید   ( go-you-before-visit/know-your-com/plan.bronxzoo//:https : جائیں  یہاں کرم  براہ لیں

 

ے  ترین جدید  اور  پہنیے  ماسکس  لیں   ےک  دورے ےک آپ    یک  تجویز  یک  لگوانے   ویکسیں
 
۔ جائ  عملہ اور  مہمان پر  بنیاد  یک  وجوہات مخلتف ہ 

،  سکی    رکھ جاری پہننا  ماسک ام  اور  شفقت  ساتھ  ےک افراد  دیگر  کرم  براہِ  لیں   اس ہیں ۔  پیش ساتھ  ےک احب   آئیں

 

۔  جائ   یک   تجویز  یک  پہنیے  ماسکس لیں   ےک دوروں  ےک برادری اور  دوروں  ےک کلس   اسکول  ہ 

  کا   نگران  بالغ  (1)  ایک لیں   ےک گروپ  ےک بچوں  نابالغ 10 ہر  گروپس   ےک طلبا   – ہے   الزیم کرنا   وقت ہر   پابندی ک   تناسب  ےک نگران   ●

۔  الزیم ہونا  ساتھ ےک  گروپ  اپت   وقت  ہر  کو   نگرانوں  اور  ہیں  کرئ    تقاضا   ہے

 

 حفاظت  اور  صحت  دوران ےک COVID-19 : گارڈن  بوٹانیک بروکلن
۔   کررہا   پابندی  ک   خطوط رہنما   ےک شہر  یارک نیو   اور  ریاست،  یارک نیو   ،CDC گارڈن   بوٹینیک  بروکلن ،   سکی    ہو  تبدیل  یہ  چونکہ   ہے  ہم  ہیں

  ساتھ ےک  سواالت اپت   آپ . کریں  مالحظہ  سائٹ  ویب ہماری لیں   ےک  معلومات  ترین تازہ آپ   کہ   ہیں   کرئ    افزان   حوصلہ ک   آپ

org.schoolprograms@bbg   ۔   سکی    بھیج  میل ای بھ پر    ہیں

 صحت  جو   ہے  رکھتا  حق کا   کرئ    منسوخ  داخلہ یا   کرئ    انکار  ےس  ہوئ    داخل  کو   وال  کرئ    دورہ  ایےس کیس  گارڈن  ، لیں   ےک حفاظت ک   ایک ہر 

ام کا   دورسوں  کرے۔  انکار  ےس  کرئ    پاسداری ک   خطوط رہنما   ےک حفاظت  اور   شکریہ۔  آپکا  لیں   ےک  کرئ    احن 

 

 حفاظت  اور  تصح دوران ےک COVID-19 (New York Aquarium) : اکویریم یارک نیو 
،  ےک  معلومات  )مزید   ( go-you-before-visit/know-your-com/plan.nyaquarium//:https : جائیں  پر  اس کرم  براہ لیں

 

ے  ترین تازہ اور  پہنیے  ماسکس  لیں   ےک  دورے ےک آپ ۔ جائ    یک  تجویز   یک  لگوانے  ویکسیں   عملہ اور  مہمان  پر  بنیاد  یک  وجوہات مخلتف  ہ 

،  سکی    رکھ جاری پہننا  ماسک ام  اور  شفقت  ساتھ  ےک افراد  دیگر  کرم  براہِ  لیں   اس ہیں ۔  پیش ساتھ  ےک احب   آئیں

 

۔  جائ   یک   تجویز  یک  پہنیے  ماسکس لیں   ےک دوروں  ےک برادری اور  دوروں  ےک کلس   اسکول  ہ 

  کا   بالغ  نگران  (1)  ایک لیں   ےک گروپ  ےک بچوں  نابالغ 10 ہر  گروپس   ےک طلبا   – ہے   الزیم کرنا   وقت ہر   پابندی ک   تناسب  ےک نگران   ●

۔  الزیم ہونا  ساتھ ےک  گروپ  اپت   وقت  ہر  کو   نگرانوں  اور  ہیں  کرئ    تقاضا   ہے

 

 حفاظت   اور  صحت دوران ےک COVID-19  : گارڈن  بوٹینیکل یارک نیو 

  لیں   ےک افراد  وال  کرئ    دورہ  کا   گارڈن  بوٹینیکل  یارک  نیو  مطابق، ےک خطوط رہنما  مقایم  اور  ریاسئ   ، CDC : نافذالعمل س  2022  مارچ، 7

۔   نہیں   مطلوب  پہننا   ماسک  کا   چہرے اور  ہے  نہیں   درکار  مزید   ثبوت کا   ویکسینیشن   ک   وجوہات  مخلتف کہ   رکھیں  میں   ذہن یہ  کرم  براہ   ہے

۔ سکی   رکھ جاری   پہننا  ماسک  مہمان  اور  ارکان کئ    ےک عمےل  پر  بنیاد    آپ ہیں   کرئ    گزارش  ہم تو  ہیں  عالمات  کو   آپ  یا   ہیں  بیمار   آپ اگر  ہیں

ام اور  شفقت ساتھ  ےک دورسوں ک   آپ کریں۔  دورہ دن  اور  کیس ۔  جان    ک   قدر  نہایت ک   آئ   پیش  ساتھ ےک  احن   ہے

 

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff
https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go
https://www.bbg.org/visit?plan
mailto:schoolprograms@bbg.org
https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go


 

مذکورہ باال میں درج کیس بیھ ادارے کا دورہ کرنے ےک لیں اپنے واؤچر کو کس طرح استعمال کیا جائے اسےک بارے مزید معلومات اور تازہ  

 : وں ےک لیں براِہ کرم ذیل پر جائیں  institutions/-ua-https://www.urbanadvantagenyc.org/visit ترین خبر
 

T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Urdu) 

 ت حفاظ   اور  صحت دوران ےک COVID-19  : سائنس آف ہال یارک نیو 
،  ےک  معلومات  )مزید   ( org/visit#visitors_policies_section.nysci//:https : جائیں  پر  اس کرم  براہ لیں

 

۔  نہیں  مطلوبات  کون    ےک پہنی   ماسک   یا  ویکسینیشن  لیں   ےک والوں کرئ    دورہ ک   ( NYSCI) سائنس  آف ہال یارک  نیو   ہیں

 

ے   حفاظت  اور  صحت  دوران ےک COVID-19 : گارڈن  بوٹینکل کوئبے
،  ےک معلومات   ترین  تازہ  go/-you-before-org/know.queensbotanical//:https : جائیں  پر  ذیل کرم   براہ  لیں

۔ سہولیات ک   باہر   تر   زیادہ میں  گارڈن  بوٹینکل کوئن     ایسا  ک   ان لیکن ہے   نہیں   مطلوب پہننا   ماسک باہر  ےس  عمےل  اور  مہمانوں  وقت اس ہیں

۔  جان   ک   افزان   حوصلہ ک   کرئ    ہے

 

  میں   جگہوں  اندرون   ہماری
 
۔   مطلوب  پہننا   ماسک  ےس مہمانوں  تمام الوقت ف   رومز،  کالس  : ہیں   شامل  میں  جگہوں اندرون   ہماری ہے

QBG ،گیلری۔   عمارن    ک   انتظامیہ اور  والوں   کرئ    دورہ  اور  اسٹور 

 

  خود  تشخیص  اپئ   قبل ےس  آمد  انہیں  زیادہ(،  ےس  منٹ 15)  ہیں  رہے   کر   بندی منصوبہ   ک   ٹھہرئ    وقت زیادہ   میں   عمارتوں ہماری افراد  جو 

۔   کرن    : چاہئتں  رہنا  پر  گھر   کو   فرد  وال  کرئ    دورہ  ،  ہے  میں   "ہاں"  جواب بھ کا   کیس  ےس میں  سواالت  ذیل  اگر  چاہئتں

، گھنٹوں  48 پچھےل کیا  •  پڑا؟   کرنا   سامنا   کا   عالمات ہون    بگڑن   یا   نئ   کون    ک   COVID-19  مجھے  میں

  10  کم  از  کم  میں  گھنٹوں   24) ہوں  رہا   میں  رابطہ  قریئ   ےک فرد   ایےس  کیس  میں  دنوں  10  پچھےل میں   کیا   ہوں،  شدہ  ویکسیں   غنں  اگر  •

  یا   اندر( ےک  فٹ چھ لیں   ےک  منٹ
 
( گیا   کیا   تعیں   ذریےع  ےک اختیار  ارباب   ےک صحت کہ  )جیسا   ہوں رہا   میں   رابےط نزدیگ  تقریبا   ہے

؟   مشتبہ پر  بنیاد  ک   عالمات یا  ہے   گئ    ہو  تصدیق   میں  جانچ  تشخییص ک   COVID-19 جسگ  ہے

ا  میں  دنوں 10 پچھےل کیا  • ؟  آیا  مثبت نتیجہ  کا   جانچ تشخییص COVID-19 منں  ہے

 

ے   حفاظت   اور  صحت دوران ےک COVID-19 زو   آئلینڈ  اسٹییر
،  ےک  معلومات  )مزید   ( expect/-to-org/what.statenislandzoo.www//:http : جائیں   پر  ذیل کرم  براہ لیں

 

ے   ویکسینیشبے

۔  نہیں  مطلوب ثبوت کا   ویکسینیشن   لیں   ےک  ہوئ    داخل میں  زو  آئلینڈ  اسٹیی    لیں   ےک مہمانوں  ہے

 
 : ماسکس

،  نہیں   مطلوب  پہننا  ماسک جبکہ  ، سکی   رکھ جاری پہننا   ماسک  پر   بنا  ک   وجوہات  مخلتف  عملہ اور  مہمان  ہے   ےک دورسوں   کرم  براہ    ہیں

ام اور  شفقت  ساتھ ۔  پیش ساتھ  ےک احن   آئیں

 

و  چھوئ   بڑے  ےس  سب  ےک شہر  یارک نیو   یہاں ہم
ُ
و  ہمارے میں  ( NYCs biggest little zoo) ز

ُ
  محفوظ، ایک  لیں   ےک والوں چاہت   ےک  ز

۔ ُپرعزم 100%  لیں   ےک کرئ    فراہم تفری    ح  ُپرلطف  اور  ثمرخنں   ،   بیمار  آپ اگر  ہیں ،   عالمات کو   آپ ہیں   سامنا   کا   آپ کہ   ہے   سکتا   ہو  یا   ہیں

COVID-19  ساتھ ےک  دورسوں ک   آپ کریں۔  شیڈول دوبارہ لیں   ےک دن  اور  کیس  کو   دورے   اپت   آپ ہیں  کرئ    گزارش  ہم تو  ہے  ہوا  ےس  

ام اور  شفقت ۔  جان    ک   قدر   نہایت ک   ئ  آ  پیش  ساتھ ےک احن   ہے

 

کت  ک   آپ ہم !   متمئ    ےک کرئ    رسر  ہیں

 

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://nysci.org/visit#visitors_policies_section
https://queensbotanical.org/know-before-you-go/
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
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