 NY State of Health – SMS/MMSمتنی پیغام رسانی کی سروس کی شرائط
موثر تاریخ 8 :اپریل2022 ،

 NY State of Healthکو اپنا موبائل نمبر فراہم کر کے ،آپ  NY State of Healthکی جانب سے اس نمبر پر خودکار شارٹ
میسیج سروس (" )"Short Message Service, SMSیا ٹیکسٹ یا ملٹی میڈیا میسجنگ سروس
(" )"Multimedia Messaging Service, MMSاجتماعی طور پر "ٹیکسٹ میسجز" یا ("سروس") موصول کرنے سے اتفاق
(یا "آپٹ ان") کرتے ہیں اور تصدیق کریں کہ یہ نمبر آپ کا ہے۔ متنی پیغامات موصول کرنے کے لیے آپٹ ان کرنا کوریج کے
لیے درکار نہیں ہے۔
ہماری طرف سے متنی پیغامات موصول کرنے کی آپ کی اہلیت وائرلیس ٹیلیفون کیریئر یا موبائل ڈیوائس پر منحصر ہو سکتی
ہے۔  NY State of Healthیا وائرلیس کیریئر دونوں میں سے کوئی بھی متنی پیغامات کے پہنچنے میں تاخیر یا ناکامی کے لیے
جواب دہ نہیں ہوں گے۔ متنی پیغام کی سروس "جوں کا توں" کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے۔ پیغام اور ڈیٹا کی شرحیں الگو ہو
سکتی ہیں۔ اپنے پالن کے بارے میں اگر آپ کے سواالت ہیں تو اپنے وائرلیس فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

پیغامات کی نوعیت اور تعدد
جب آپ متنی پیغامات موصول کرنے کے لیے آپٹ ان کریں گے ،تو ہم آپ کو تصدیق کے لیے ایک متنی پیغام بھیجیں گے ،اور
آپ "ہاں" میں جواب دے کر تصدیق کریں گے۔ مدد کے لیے " "HELPلکھ کر میسیج کریں۔

منسوخی
آپ کسی بھی وقت " "STOPلکھ کر میسیج بھیج کر پیغام رسانی منسوخ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے کے
لیے جوابی متنی پیغام بھیجیں گے کہ آپ کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ آپ  STARTلکھ کر پیغام بھیج کر دوبارہ آپٹ ان کر
سکتے ہیں۔
اگر آپ کا موبائل نمبر تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ پر اپنے اکاؤنٹ میں اسے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔
اگر رازداری کے بارے میں یا اس بارے میں کہ ہم آپ کا ڈیٹا کیسے استعمال کرتے ہیں ،آپ کا کوئی سوال ہے تو براہ کرم
 nystateofhealth.ny.gov/privacy.htmlپر میسیج بھیجنے سے متعلق ہماری رازداری کی پالیسی کو پڑھیں۔

سروس کی شرائط میں تبدیلیاں
ہم کبھی بھی پیشگی نوٹس کے بغیر سروس کی شرائط کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نظر ثانی شدہ شرائط نیز اپ ڈیٹ شدہ مؤثر
تاریخ پوسٹ کریں گے۔ اپ ڈیٹ کردہ شرائط پوسٹ کیے جانے کے بعد اگر آپ سروس کا استعمال جاری رکھتے ہیں تو اس سے
یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ،آپ کو مطلع کر دیا گیا ہے اور آپ تبدیلیوں کے پابند ہونے سے اتفاق کرتے ہیں۔

