
 
 

 )FAQموسم گرما کے بارے ميں فراہم کننده اور پروگرام کی بابت اکثر پوچهے گئے سواالت (
 2020جون  23 آخری بار تجديد شده

 

کو دوباره کهل سکتے ہيں۔  موسم گرما کے  2020جون  29نے اعالن کيا ہے کہ موسم گرما کے يوميہ کيمپ  Cuomoگورنر 
) NYC Health Codeکے ضابطہ صحت ( NYC) 1(يوميہ کيمپس مراعات يافتہ نگہداشت طفل فراہم کرنے کے اہل ہيں اگر انہيں 

 NYC Department of Health and Mentalکے محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت ( NYCکے تحت  48کے آرٹيکل 

Health, NYC DoHMH( )‐directors‐licenses/camp‐and‐https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits

information.page وه  )2() سے اجازت ملی ہو اورWHEDco اجتماعی پروگرام کے بطور  مستثنیر کے پاس قانونی طور پ
 اندراج کروائيں۔

 

 وه فراہم کنندگان اور پروگرامز جو مراعات يافتہ نگہداشت صحت فراہم کر سکتے ہيں:

 WHEDco کے پاس اندراج يافتہ قانونی طور پر مستثنی (غير رسمی) نگہداشت طفل فراہم کنندگان 

 OCFS کی جانب سے رجسٹرڈ فيملی اور اجتماعی کنبہ جاتی نگہداشت طفل فراہم کنندگان 

 OCFS  نہيںکی جانب سے رجسٹرڈ اسکول جانے کی عمر کے ليے نگہداشت طفل پروگرامز (اسکول پر مبنی ( 

 DOHMH  اہم کرنے کے پروگرام جو الزمی کارکنان کے ليے نگہداشت طفل فر 43اور آرٹيکل  47سے منظور شده آرٹيکل
 کے ليے مجاز ہوں

 DOE  کے پروگرام جو الزمی کارکنان کے ليے نگہداشت طفل فراہم کرنے کے  43اور آرٹيکل  47سے منظور شده آرٹيکل
 ليے مجاز ہوں

 

 وه پروگرام جو مراعات يافتہ نگہداشت طفل کے ليے بند رہتے ہيں:

 NYC  کے تحت  47کے ضابطہ صحت کے آرٹيکلNYC DOHMH سے الئسنس يافتہ نگہداشت طفل پروگرامز 

 NYC  کے تحت  43کے ضابطہ صحت کے آرٹيکلNYC DOHMH  سے اجازت يافتہ اورWHEDco  کے پاس اندراج يافتہ
 قانونی طور پر مستثنی اجتماعی نگہداشت طفل پروگرامز

 WHEDco انونی طور پر مستثنی اجتماعی کے پاس اندراج يافتہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے ليے اسکول پر مبنی ق
 پروگرامز 

  اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے ليےOCFS سے الئسنس يافتہ اسکول پر مبنی نگہداشت طفل 

 

کی صحت عامہ کی ہنگامی حالت کے دوران موسم گرما کا کيمپ چالنے کے طريقے کی بابت مزيد معلومات  COVID‐19ميں 
 کہاں سے حاصل کروں؟ 

نے  نيو يارک اسٹيٹ
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Childcare_and_Summer_Camps_

Summary.pdf ہم کی ہے۔پر آن الئن رہنمائی فرا 

 

) کے ذريعے بند رہتا ہے تو کيا ميں موسم گرما کا کيمپ فراہم Closure Orderآرڈر ( کلوژراگر ميرا پروگرام صحت بورڈ کے 
 کرنے کے ليے اپنا الئسنس يا پرمٹ استعمال کر سکتا ہوں؟  

سے اجازت يافتہ پروگرامز ہی موسم گرما کے  NYC DOHMHکے تحت  48کے ضابطہ صحت کے آرٹيکل  NYCنہيں۔ صرف 
 کيمپ فراہم کر سکتے ہيں۔

 

   پروگرام دوباره کب کهليں گے؟

 آرڈر تب تک مؤثر رہتا ہے جب تک نيو يارک سٹی کا صحت بورڈ اسے منسوخ نہيں کر ديتا ہے۔  کلوژرصحت بورڈ کا 
 



 
 

 

 يوں بند ہيں؟اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے ليے اسکول پر مبنی پروگرام ک
اسکول پر مبنی اعمال اس وقت انجام نہيں پا سکتے ہيں اور اس وجہ سے اسکول پر مبنی نگہداشت طفل کے تمام پروگراموں کو 
نگہداشت طفل کی رعايتی ادائيگی کے ليے بند مانا جاتا ہے۔  اس ميں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے ليے اسکول پر مبنی 

شامل ہيں۔  اسکول جانے کی عمر کے جو پروگرام اسکولوں ميں واقع نہيں ہيں وه مراعات يافتہ  نگہداشت طفل کے پروگرام
 نگہداشت طفل کے ليے ادائيگی موصول کرتے ره سکتے ہيں۔

 

 اگر ميرا پروگرام بند رہتا ہے تو کيا ميں نگہداشت طفل کی مراعات يافتہ ادائيگی موصول کرتا رہوں گا؟

نے بامعاوضہ پروگرام کی بندی کے دنوں کی کل تعداد کی حد تک رياستی تخفيف سے ملی اجازت  ACSسے،  2020مارچ  16
تک ہماری موجوده تخفيف کو  2020جوالئی  13سے  OCFSکے مطابق پروگرام کی بندی کے ليے ادائيگی فراہم کی ہے۔  

 منظوری ملی ہے۔


