
 

 
 اں کولیکشن  کی  ہدایاتواسطے  تجزیہ  کرنے    دا   منی  

 :     ضروری

 دن  احتیاط  کرنی  اے  منی  کولیکشن  توں  پہلے۔      5-2تہانوں  کسی  وی  قسم  دے  انزال  توں   •
منی  کولیکشن  واسطے  کونڈم  دا  استعمال  نہی  کرنا  چائی  دا  کیونکہ  اس  وچ  کجھ  ان  دے    •

اجزاء  ہوندے  نے  جہڑے  سپرم  نوں  ختم  کر  دیندے  نے۔  جے  تہانوں  جماع  دے  نال  سیمپل   
د  سکدے  او  تے   لینے  دی  لوڑ  ہوے  ،  تے  تسی  ساڈی  لیبارڻری  توں  نان  ڻاکسک  کونڈم  خری

استعمال  کر  سکدے  او سیمپل  دے  طور  تے۔  جے  تسی  اس  قسم  دا  کونڈم  لیندے  او  سیمپل   
 واسطے  تے  پورے  کونڈم  نو  سڻیرائل  کنڻینر  وچ  پا  کے  لیبارڻری  لے  آؤ۔   

اس  دے  نا  ل      نمونہ  کولیکشن  واسطے  تھوڑے  تھوڑے  وقت  نال  جماع  نہی  کرنا  چاہی  دا  •
انزال  دا  پہال  ضروری  حَصہ  ضائع  ہو  سکدا  اے  تے  نمونہ  خراب  ہو  سکدا  اے  اندام  نہانی   

 دے  سیلز  یا  بیکڻیریا  نال۔   
کوال  کرن  آلی  چیز  نوں  سیمپل  لین  واسطے  استعمال  نہی  کرنا   چاہی  دا  کیونکہ  اے  سپرم   •

 کدے  نے۔ واسطے  ڻاکسک  ہو  س
صرف  اپوائنڻمنٹ  اتے،  اک  گھنڻے   تے  چوڑو،      FlowLabsگھر  اتے  لے  گئے  سیمپل  نوں    •

۔  جے  اے  ممکن  نئی  ہے،  مہربانی  کر  کے  جلدی  ڈراپ  آف  کرو  تے   دے  اندر  کولیکشن  دے
دی      FlowLabs   دا  عملہ  جمع  کرنے  دے  وقت  توں  آگاه  اے۔   FlowLabsیقینی  بناؤ  کہ   

جگہ  توں  اک  گھنڻہ  د ی  دوری  تے  رہن  آلے  لوک  آن  سائٹ  تے  جمع  ہونے  آلی  اپوائنڻمنٹ   
 لے  سکدے  نے۔   

 

 :  اںہدایات   دیکولیکشن  

دا  معائنہ  کرو  تا  کہ  اس  دا  پتہ  چل  سکے  کہ  کوئی  سیل  ڻڻی  تے  ائل  کولیکشن  کنڻینر   سڻر  .1
نہی۔  جے  کنڻینر  یا  سیل  ویکھنے  وچ  ڻڻی  ہوئی  اے  یا  تہان  لگے  کہ  کنڻینر  ہن  سڻیرائل  نہی   

  جے  سیل  صرف  شپنگ  دی     سڻاف  نوں  دس  کے  نواں  لو۔   FlowLabsریا،  مہربانی  کر  کے   
وجہ  توں  ڻڻی  اے  تے  تہانوں   لگدا  اے  کہ  کنڻینر  اجے  وی  جراثیماں  توں  پاک  اے  کیونکہ   

 اس  نوں  کھولیا  نئی  گیا،  تے  مہربانی  کر  کے  ہدایت  دے  مطابق  استعمال  کردے  رہو۔   
طریقے    .2 کنڻینر      نال   درست   پہال      اتے   کولیکشن      تے     نا     آخری     تے      نااپنا  

   لکھو،  جے  پہلے  توں  کنڻینر  تہاڈے  واسطے  لیبل  نہی  کیتا  گیا۔    (DD/MMM/YY)پیدائش
دا  سیمپل  اودوں  لینا  چاہی  دا  جدوں  تہاڈے  ہتھ  تے  عضو  تناسل  صابن  تے  پانی  نال   منی    .3

 باقی  نہ  ہوے۔    دھوتے  ہو  ئے  ہون۔  اس  گل  نوں  یقینی  بناؤ  کہ  اتے  صابن 
 ہتھاں  تے  عضو  تناسل  نوں  چنگے  طریقے  نال  سیمپل  لینے  توں  پہالں  خشک  کرو۔   اپنے   .4
دا  سیمپل  جمع  کرو  ،  سیدھا  کولیکشن  کپ  دے  وچ  ۔  اک  پورا   منی     نال  صرف  مشت  زنی   .5

    انزال  ضروری  اے۔  
جے  کجھ  سیمپل  ضائع  ہو  جاندا  اے  کولیکشن  دے  دوران  ،  مہربانی  کر  کے  اس  نوں  نوٹ    .6

 کر  لو  تے  لیبارڻری  سڻاف  نوں  دسو  سیمپل  جمع  کراندے  ہویاں۔   
یقینی  بناؤ  کے  سارا  سیمپل  کنڻینر  دے  وچ  ہے  تے  کنڻینر  دا  ڈھکن  پیڈا  بند      اس  گل  نوں .7

 اے۔  



 :  کنڻینر  اتے  جمع  کرنے  دا  وقت  نوٹ  کرو۔  ضروری

وچ  رکھو  تے  اپنی  اصل  طلب  تے  کولیکشن  چیک  آف  لسٹ  بائیو  ہزاڈس  بیگ     نو    سیمپل    .8
جے  تہاڈے  کول  بائیو  ہزارڈس  بیگ  نئی  اے  تے       لی  جیب  وچ  رکھو۔  نوں  بیگ  دی  باہر  آ

اسی  فر  وی  تہاڈا  نمونہ  قبول  کراں  گے۔  براه  مہربانی  اپنے  نمونے  دے  نال  کلیکشن  چیک   
 آف  لسٹ  نوں  لے  کے  آنا  الزمی  بناؤ۔   

بھجوا  دو۔  یاد  رکھو  کہ  سیمپل   دا  ڻمپریچر  جسم    نوں  سیل  کرو  تے  سیمپل  نوں  لیب  وچ   بیگ    .9
 جتنا    رکھو۔  (شرٹ  وچ  پاؤ،  لک  نال  یا  کچاں  وچ) 

فلو  لیبز  دے  سڻاف  دے  حوالے  کرنا  یقینی  بناؤ۔  سیپل  نوں  دروازے  اتے  نا   سیمپل  نوں  اپنے   .10
 چھڈو۔   

 

 :   ہوناتے  رجسڻر  لو  لیبز  فمریضاں  دا  

نال  ملنے  تے  ریکوزیشن  لینے  توں  بعد،  فلو  لیبز  دی  ریکوزیشن  نوں  پڑھو  تے   اپنے  ڈاکڻر    .1
تہانوں  رجسڻریشن  دے  دوران  اس  درخواست  دی  اک  تصویر  اپلوڈ  کرنے  دی  لوڑ   عمل  کرو۔  

کسی  وه  ہیلتھ  انشورنش     کارڈ  نئی  اے،  تے  تہاڈے  کولوںOHIPپوے  گی،  جے  تہاڈے  کول  
 دستاویز  دی  تصویر  طلب  کیتی  جاوے  گی۔   

   ،  مہربانی     تہاڈے  کول  ڈاکڻر  دی  طرفوں    کولیکشن  کٹ  پہلے  توں  موجود  اےجے  (الف)   .2
معلومات  دا    درست  اندراج  یقینی   کرو۔ رجسڻر      تے   کووزٹ      www.flowlabs.ca   کر  کے

جے  تہاڈے  کول  ریکوزیشن    اتے  ریکوزیشن  کوڈ  ہے  تے  اس  نوں  اینڻر  کرو  جدوں     بناؤ  ۔
    ”already have a collection kit“  کروانڈیکیٹ    کرکے  ۔  مہربانی   آکھیا  جاوے  

وزٹ     www.flowlabs.ca،  براه  مہربانی      (ب)  جے  تہانوں  کولیکشن  کٹ  چاہی  دی  اے  
جے  تہاڈے  کول   ۔    بناؤ   درست  اندراج  یقینی      دا   ،  معلومات   کرو   رجسڻر      تے      کرو   

مہربانی     ریکوزیشن    اتے  ریکوزیشن  کوڈ  ہے  تے  اس  نوں  اینڻر  کرو  جدوں  آکھیا  جاوے   ۔  
 ۔   چیا  جاوے دوران  پ   دے   رجسڻریشن      جدوں        ”need a collection kit“کرکے    انڈیکیٹ  کرو  

چاہندے    او  ،  تے  چیک      اپنی  کٹ  چکنادی  جگہ  توں   FlowLabs۔  جے  تسی      1آپشن   
آپشن  نوں  منتخب  کرو۔  فر،  ڈراپ  آف  کولیکشن  کٹ  حاصل    "Pick Up " آؤٹ  دے  دوران  

دی  جگہ  تے  جاؤ۔  کولیکشن  کٹ  لین  واستے  کسی  وی      FlowLabsکرن  واسطے  کسی  وه  
اپوائنڻمنٹ  دی  لوڑ  نئی  اے  ۔  جان  توں  پہلے  آپریشن  دے  وقت  دا  پتہ  رکھو  تے  لیبارڻری   

 قنی  بناؤ۔   نوں  کال  کرنا  ی

چیک     تے        تہاڈے  گھر  بھیجی  جاوےلیکشن کٹ  وک  اک   کہ    جے  تسی  چاہندے  او   2آپشن   
  دناں   5-3کٹ   تہاڈی   ۔  کرو   منتخب    نوں  "  ship it "   تے   طور   دے   دوران شپنگ آپشن    دے   آؤٹ  
 ۔ دتی  جاوے  گی  بھیج  تہانوں  اندر  دے  

اپنی  کٹ  لینے  اتے  ،  چاہے  ذاتی  طور  تے  یا  کوریئر  دے  ذریعے  ،  کٹ  اتے  دتی  ہوئی   .3
   FlowLabsہدایتاں  اتے  عمل  کرو  تے  اپوائنڻمنٹ  بک  کر  کے  سیمپل  چھوڑنے  دا  انتظام  کرو۔   

اا  ستعمال    کردے  ہویاں   دے  نال  رجسڻریشن  دے  دوران  تہانوں  ای  میل  کیتی  گئی  کریڈینشلز  د
www.flowlabs.ca/login      اتے  مریض  دے  الگ  ان  وچ  سائن  ان  ہو  کے  اپوائنڻنٹ  دا  وقت

 بک  کرا  سکدے  او۔   

http://www.flowlabs.ca/
http://www.flowlabs.ca/
http://www.flowlabs.ca/login


a.   مہربانی  کر  کےFlowLabs    اپنے  اکاؤنٹ     گھنڻے بعد 72-3 دے  رجسڻریشن  واسطے
اتے  جانے  دی  اجازت  دیو  تا  کہ  اسی  تہاڈا  آرڈر  "مکمل  "  کریے۔  جے  تہاڈا  اجے   

جے  تہاڈے   وی  "پروسیسنگ"  وچ  اے  تے  تسی  اپوئنڻمنٹ  بک  نئی  کر   پاؤ  گے۔   
تے  تہانوں  ای  میل  نال      اکاؤنٹ  (درخواست،  ہیلتھ  کارڈ  یا  ادائیگی)  وچ  غلطیاں  ہن 

دسیا  جاوے  گاتے  جدوں  تک  انہاں  نوں  حل  نئی  کیتا  جاوے  گا  تہانوں  اپوائنڻمنٹ  بک   
   FlowLabsکرن  دی  اجازت  نئی  ہوے  گی  ۔  مہربانی  کر  کے  اپنے  اکاؤنٹ  دے  متعلق   

کرو۔  تہانوں  ای  میل      دے  نال  کسی  وی  قسم  دے  رابطے  واسطے  ایک  نوں  چیک
ملے  گی  جس  وچ  دسیا  جاوے  گا  کہ  تہاڈا  آرڈر  پورا  ہو  گیا  ہے۔  تاکہ  تسی  اپوائنڻمنٹ   

   دا  وقت  بک  کر  سکو۔  
کولیکشن      دے  دیہاڑے  سیمپل  لو  تے  اپنی  مرضی  دی  جگہ  اتے  جمع  کرا  دیو      اپنی  اپوائنڻمنٹ .4

دماغ  وچ  رکھو  کہ  سیمپل  جسم  دے  نیڑے  ہوے  تاکہ  او  جسم      ۔     ے  اندردے  اک  گھنڻے  د
جے  تسی     )۔  وچوچ  ،  لک  نال،  کچھاں   ،  شرٹ   جیویں  کہ  (  مطابق  ہوے    دی  گرمی  دے  

اک  گھنڻے  توں  اتے  کر  چھڈیا  ،  تے  مہربانی  کر  کے  جلدی  جلدی  چھوڑو،  عملے  نوں  دسو  
کہ  سیمپل  کس  ویلے  لتا  گیا،  تے  یقینی  بناؤ  کہ  اے  جسم  دے  درجہ  حرارت  اتے  ہے۔  تہاڈے   

 ہے۔   کول  سائٹ  اتے  اپنا  نمونہ  جمع  کرن  دا  اختیا  ر  وی  
توں  زیاده  دیر   منٹ  10 تسی   ۔ اگر بناؤ  پالن    دا  آنے    پہلے  منٹ   5    توں  اپنی اپوائنڻمنٹ    .5

۔  تہانوں  اپنی  اپوائنڻمنٹ  دے  تے  اسی  تہانوں  ایڈجسٹ  کرن  دے  قابل  نئی  ہواں  گےوچ  او،   
 دن  اپنا  سیمپل  جمع  کرن  واسطے  وقت  چھوڑنا  چاہی  دا  کہ  دیر  ہون  توں  بچیا  جا  سکے۔   

 

 جگہ 

• Downtown Toronto (790 Bay St, Suite 935) 
• Kingston (76 Stuart St, Kidd 5, Room 22.5.009) 
• London (215 Fanshaw Park Rd. West, Suite 104) 
• Maple (191 McNaughton Road East, Suite 402) 
• Mississauga North (2180 Meadowvale Blvd) 
• Oshawa (65 Kenneth Avenue) 

 


	 Kingston (76 Stuart St, Kidd 5, Room 22.5.009)

