نئی جامع پس منظر کی جانچیں
گروپ نگہداشت طفل فراہم کنندگان کو جاننے الئق درکار باتیں
نئے وفاقی اور ریاستی قوانین نگہداشت طفل پروگراموں میں کام کرنے والے تمام فراہم کنندگان ،مالزمین اور رضاکاروں سے
شروعاتی طور پر  30ستمبر  2020تک اور پھر ہر پانچ سال پر ایک بار نئی جامع پس منظر کی جانچ مکمل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔
 .1جامع پس منظر کی جانچ میں کیا چیز شامل ہے؟
 شعبہ برائے فوجداری انصاف کی خدمات ( )Division of Criminal Justice Servicesکے پاس نیو یارک اسٹیٹ
( )New York State, NYSکی مجرمانہ سرگزشت کا ریکارڈ
 وفاقی تفتیشی بیورو ( )Federal Bureau of Investigation, FBIکے پاس ملکی مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ
 جرائم اور معلومات کے قومی مرکز ( )National Crime and Information Centerکے پاس نیشنل سیکس آفینڈر
رجسٹری ( )National Sex Offender Registryکی جانچ
 نیو یارک اسٹیٹ سیکس آفینڈر رجسٹری کی جانچ
 نیو یارک کا ریاست پیما سنٹرل رجسٹر برائے بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور غلط برتاؤ ( )SCRکی جانچ
 نیو یارک اسٹیٹ کے مرکز انصاف کے عملہ کے استثنا کی فہرست ( )SELکی جانچ
کسی ایسے فرد کے لیے جو پچھلے پانچ سال میں کسی بھی وقت نیو یارک اسٹیٹ سے باہر رہا ہے،جامع پس منظر کی
جانچ میں یہ بھی شامل ہے:
 oرہائش کی ریاست (ریاستوں) کے لیے مجرمانہ سرگزشت کا مخزن
 oرہائش کی ریاست (ریاستوں) کے لیے سیکس آفینڈر رجسٹری
 oرہائش کی ریاست (ریاستوں) کے لیے بچے کے ساتھ بدسلوکی یا بے توجہی کا مخزن
 .2جامع پس منظر کی جانچوں کے لیے پروگراموں اور افراد سے کیا کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے؟
 گروپ نگہداشت طفل پروگراموں کو نیو یارک سٹی محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت کی سنٹرل کلیئرنس یونٹ
( )Central Clearance Unit, CCUکے پاس درج فارم جمع کروانے ہوتے ہیں:
 oنگہداشت طفل فراہم کنندہ ،عملہ اور رضاکار کی معلومات (فارم )A1
 oدرخواست برائے عملہ کے استثنا کی فہرست کی جانچ (فارم )A2

فارم یا تو  CCU@health.nyc.govپر ای میل یا  347-396-8052پر فیکس کیے جا سکتے ہیں۔ براہ کرم دھیان دیں
کہ آپ کی سیکیورٹی کی ترتیبات کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ای میل محفوظ نہ ہو۔


گروپ نگہداشت طفل پروگراموں کو ریاست پیما سنٹرل رجسٹر ڈیٹابیس چیک فارم ( )LDSS-3370کو مکمل کرنا ہے
اور معلومات کو ریاست پیما سنٹرل رجسٹر برائے بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور غلط برتاؤ ( )SCRکے ڈیٹابیس میں
موجود فارم پر درج کرنا ہے۔
 oمعلومات درج کرتے وقت ،چائلڈ کیئر فسیلیٹی سسٹم ( )Child Care Facility System, CCFSکے نمبر کے
بجائے اپنے پروگرام کا پرمٹ نمبر اور یومیہ نگہداشت کی شناخت ( )Day Care Identification, DCIDکا
نمبر فراہم کریں۔
 SCR oفارم سنٹرل کلیئرنس یونٹ ( )Central Clearance Unit, CCUکو جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
 oادائیگی آن الئن بذریعہ کریڈٹ کارڈ کی جا سکتی ہے؛ بصورت دیگر منی آرڈرز اور بینک چیکس
(ذاتی چیک نہیں) براہ راست اس پتے پر جمع کروانا ضروری ہے:
NYS Office of Children and Family Services Bureau of Financial Operations
52 Washington Street, Rm 204S
Rensselaer, NY 12144
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فنگر پرنٹنگ
 NYC oمحکمہ برائے تفتیشات ()NYC Department of Investigations, DOI
سے کلیئرنس یافتہ افراد کو مکمل شدہ فنگر پرنٹنگ کی شناخت اور اجازت
( )Fingerprinting Identification and Authorization, FPIAفارم کی دو کاپیاں بنانی
ہوتی ہیں اور تمام تینوں کاپیاں (اصل اور دو نقول) اپنی اپائنٹمنٹ کے وقت  DOIکے پاس جمع
کرانی ہوتی ہیں۔
 NYC oمحکمہ تعلیم ( )NYC Department of Education, DOEکی معرفت کلیئرنس یافتہ افراد کے لیے
ضروری ہے کہ ان کے پروگرام انہیں اس طرح نامزد کریں کہ انہیں ان کے اہلکار کی اہلیت کے ٹریکنگ
سسٹم ( )Personnel Eligibility Tracking System, PETSکے روسٹر میں شامل کریں۔ اس سے نامزدگی
کے خط کو تحریک ملے گی جو افراد کے مکمل کرنے کے اقدامات کو نمایاں کرتا ہے ،جس میں فنگر پرنٹ
کے لیے  65 Court Street, Brooklyn, New York, 11201کے پتے پر تشریف لے جانا شامل ہے۔
 oفنگر پرنٹ کا کام  NYCمحکمہ صحت ( )NYC Health Departmentکے دفاتر میں نہیں ہوتا ہے۔

 .3کیا تمام عملہ — موجودہ اور نئے — کو جامع پس منظر کی جانچیں مکمل کرنا ضروری ہے؟
ہاں ،تمام عملہ کو نئے جامع پس منظر کی جانچوں کی معرفت کلیئرنس یافتہ ہونا ضروری ہے۔  1اکتوبر  2019سے قبل
کلیئرنس یافتہ موجودہ عملہ کو  30ستمبر  2020تک پوری طرح سے کلیئرنس مل جانا ضروری ہے اور نئے عملہ کو
کام کرنے یا رضاکارانہ خدمت انجام دینا شروع کرنے سے پہلے کلیئرنس مل جانا ضروری ہے (سواالت نمبر  4اور
نمبر  5دیکھیں)۔
 .4کیا موجودہ عملہ جامع پس منظر کی جانچوں سے کلیئرنس ملنے کے دوران کام کرتا رہ سکتا ہے؟
ہاں۔  1اکتوبر  2019سے پہلے کلیئرنس یافتہ فراہم کنندگان ،عملہ اور رضاکاران  30ستمبر  2020تک اپنے موجودہ پروگرام
محکمہ صحت دستیاب ہونے پر نفاذ کے شیڈول کے بارے میں مزید رہنمائی فراہم کرے NYCمیں کام کرتے رہ سکتے ہیں۔
سیریز پیکٹ جمع کروانا اور موجودہ عملہ اور رضاکاروں کے لیے نئی کلیئرنسز کی  Aگا۔ تب تک،پروگراموں کو
درخواستیں دینا موقوف رکھنا چاہیے۔
 .5کیا نئے عملہ اور رضاکاران جامع پس منظر کی جانچوں کی معرفت کلیئرنس ملنے کے دوران کام کرنا شروع کر سکتے ہیں؟
نہیں۔ افراد کو کام شروع کرنے سے پہلے ،پروگرام کو  NYCمحکمہ صحت سے یہ تحریری اطالع موصول ہونا ضروری ہے
کہ نئے عملہ اور رضاکاروں نے کلیئرنس کا عمل مکمل کر لیا ہے اور کام کرنے کے اہل ہیں۔
 .6گروپ چائلڈ کیئر پروگرام کو جامع پس منظر کی جانچوں سے کس طرح مطلع کیا جائے گا؟
گروپ نگہداشت طفل پروگراموں کو ہر عملہ اور رضاکار کے لیے حتمی فیصلے کا خط ای میل کر دیا جائے گا جو بتائے گا
کہ آیا اس فرد کو کام کرنے کے لیے کلیئرنس مل گیا ہے۔ چونکہ یہ خطوط ای میل کیے جائیں گے لہذا پروگراموں پر ایک
درست ای میل پتہ رکھنا الزم ہے جس پر پروگرام کی قیادت کے ذریعہ باقاعدگی سے نگاہ رکھی جائے گی۔ اگر آپ کے
پروگرام کا ای میل پتہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اپنے بورو آفس کو مطلع کرنے کو یقینی بنائیں۔
اطالعی خطوط فائل میں رکھیں؛ انہیں درخواست کرنے پر  NYCمحکمہ صحت کو دستیاب کرانا ضروری ہے۔
 .7کام کے لیے مشروط منظوری کیا ہے؟
مشروط منظوری وفاقی اور ریاستی تقاضے کسی فرد کے پورا کرنے کے بعد لیکن جس نے ابھی تک ریاست سے باہر
کلیئرنس مکمل نہیں کیا ہو ،اس کو دی جاتی ہے (سوال نمبر  1دیکھیں)۔ صرف وہی افراد جو فارم  A1پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ
ابھی نیو یارک کے عالوہ کسی ریاست میں رہتے ہیں یا پچھلے پانچ سالوں میں کسی وقت رہے ہیں انہیں کام کرنے کی مشروط
منظوری موصول ہو سکتی ہے۔ گروپ نگہداشت طفل پروگراموں کو مشروط منظوری کے خطوط ای میل کردیے جائیں
گے؛حتمی تعین کے خطوط ریاست سے باہر کلیئرنس مکمل ہونے کے بعد ای میل کیے جائیں گے۔
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جس عملہ کو مشروط منظوری موصول ہوتی ہے انہیں بچوں کے ساتھ بال نگرانی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔
 .8اگر کسی فرد نے پچھلے پانچ سالوں میں کچھ وقت ملک سے باہر گزارا ہو تو جامع پس منظر کی جانچوں کو کس طرح
نمٹایا جاتا ہے؟
دوسرے ملکوں میں پس منظر کی جانچیں انجام دینے کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تاہم ،کلیئرنس کے دیگر تمام تقاضے الگو ہوتے
ہیں۔ براہ کرم دھیان دیں کہ ریاست سے باہر کلیئرنسز امریکی دولت مشترکہ اور خطوں — ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ،امریکی ورجن
جزائر ،گوآم ،دولت مشترکہ شمالی ماریانا جزائر ،امریکی ساموآ اور پیورٹو ریکو پر الگو ہوتے ہیں۔
 .9اگر عملہ ایک سے زائد گروپ نگہداشت طفل پروگرام میں کام کرتا ہے تو کیا جامع پس منظر کی جانچیں کام کی ہر جگہ پر
مکمل ہونا ضروری ہیں؟
کسی فرد کو جامع پس منظر کی جانچیں کامیابی کے ساتھ مکمل کر لینے اور کلیئرنس کا خط موصول ہو جانے پر ،انہیں
دوسرے چائلڈ کیئر پروگرام میں کام کرنے کے لیے دوبارہ فنگر پرنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے؛ تاہم بھرتی کرنے والے
پروگرام پر ہر اضافی کام کی سائٹ کے لیے تخفیف کی درخواست کا فارم (فارم  )A3جمع کروانا اور نیو یارک کا ریاست پیما
سنٹرل رجسٹر برائے بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور غلط برتاؤ ( )SCRکی جانچ اور نیو یارک اسٹیٹ کے مرکز انصاف کے عملہ
کے استثنا کی فہرست ( )Staff Exclusion List, SELکی جانچ دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ اگر خدمت میں کوئی ایسا انقطاع آتا
ہے جو  180دن سے زائد تک رہتا ہے تو جامع پس منظر کی جانچیں ،بشمول دوبارہ فنگر پرنٹ کروانا ضروری ہے۔
 .10کیا کوئی فرد اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے جو انہیں مجرمانہ سرگزشت کے سبب پروگرام میں کام کرنے سے خارج
قرار دیتا ہے؟
ہاں۔ اگر کسی فرد کو کلیئرنس نہیں ملتا ہے اور اس کا ریکارڈ ایسا ہے جو خود کار نا اہل قرار دینے والے جرم پر مشتمل نہیں
ہے تو وہ فیصلے پر اپیل کر سکتے ہیں۔ اس فرد کو اس حق اور اپیل کی کاروائی کے بارے میں فیصلے کے خط میں مطلع
کیا جائے گا۔
 .11میں جامع پس منظر کی جانچوں کے بارے میں مزید معلومات کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟
مزید معلومات کے لیے یا کلیئرنس کی کارروائی میں کسی مسئلے کی رپورٹ کرنے کے لیے ،اپنے بورو آفس سے رابطہ
کریں۔ آپ  NYCمحکمہ صحت کی سنٹرل کلیئرنس یونٹ ( )Central Clearance Unit, CCUسے CCU@health.nyc.gov
پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
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