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نگہداشت اطفال کی سبسڈی میں مشتبہ فراڈ کا حوالہ

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم آپ کے حوالہ کی تفتیش کر سکیں، زیادہ سے زیادہ مندرجہ ذیل معلومات شامل کریں۔

حوالہ کی تاریخ:     

حوالہ کی اطالع دی گئی بذریعہ )ذاتی طور پر، فون، ہاٹ الئن وغیرہ کے ذریعہ۔(:  

حوالہ تیار کردہ منجانب: 

حوالہ کا ماخذ - رابطہ کی معلومات:  

بچوں کے معاملے کی معلومات 

  # CACFP ACCIS چائلڈ کیس # 

کیس کی حالت )ایک منتخب کریں(: � فعال  � غیر فعال

والدین کی معلومات 
والدین/سرپرست کی حالت )نقد امداد/دیکھ بھال کی وجہ(:

والدین/سرپرست کا نام:   

موجودہ پتہ:  

آخری، پہال   

رہائش کی تاریخیں: از   تا  

فون:   ای میل:  

بچہ )بچے(  
عمریں:نام:

آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال
آخری، پہال

بچوں کی تعداد:   

https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page
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 پروگرام/فراہم کنندہ سے متعلق معلومات 

   # EIN/FEIN پروگرام/فراہم کنندہ کی   # ACCIS ID پروگرام/فراہم کنندہ کی

� دونوں  � واؤچر   � ٹھیکیدار  پروگرام/فراہم کنندہ )ایک کو منتخب کریں(:  

پروگرام/فراہم کنندہ کی قسم )ایک کو منتخب کریں(:
)Group Family Daycare, GFDC( گروپ فیملی ڈے کیئر �  )Group Daycare, GDC( گروپ ڈے کیئر �

� قانونی طور پر مستثنی فراہم کنندہ/گروپ  )Family Childcare, FCC( فیملی چائلڈ کیئر �

� بند � زیر التواء  � معطل  � فعال  پروگرام/فراہم کنندہ کی حالت: 

    اگر بند ہے تو، بند کی مؤثر تاریخ درج کریں:                        
اندراج )اندراجات( کی تعداد:  

پروگرام/فراہم کنندہ کا نام:  

موجودہ پتہ:  

رہائش کی تاریخیں: از   تا  

فون:   ای میل:  

واقعہ کی اطالع 
مسئلہ کی اطالع دی گئی:

کیا حوالہ دینے والے کے ذریعہ نے فراہم کنندہ اور/یا والدین/سرپرست کے ساتھ اس مسئلے کے بارے میں بات کی ہے؟
� نہیں � ہاں 

اطالع کے موضوع سے حوالہ کے ذریعہ کا تعلق )اگر کوئی ہے( :  

� ہاں   � نہیں کیا نگہداشت اطفال کی خدمت فراہم کی گئی تھی؟  

اگر ہاں، تو فراہم کی گئی وقت کی مدت:     از  

نگہداشت اطفال کو کیوں بند کر دیا گیا؟  

� ہاں   � نہیں کیا نگہداشت اطفال کی ادائیگیاں کی گئیں؟   

رقم:      اگر ہاں تو، فراہم کی گئی مدت:    از   

� ہاں   � نہیں حوالوں کے ذرائع سے فراہم کردہ دستاویزات )فوٹو کاپیاں منسلک کریں(:*  
*حوالہ کے ذریعہ یا دیگر سے زیادہ سے زیادہ دستاویزات شامل کریں )فوٹو کاپیاں منسلک کریں(۔
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