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DYCD سمر رائزینگ ضمنی اندراج کا فارم

۔ ، اےس ڈاک ےس نہ بھیجیں لیں ہے جو سمر رائزینگ پروگرام میں مرکزی اندراجی  یہ فارم فراہم کنندہ کو دستی طور پر پہنچائیں پورٹل ےک یہ فارم ان حصہ لینے والوں ےک 
 ذریےع قبول کیں گیے تھے۔

طالب علم یک معلومات

 مخترصنام:  درمیانہ  آخری نام:   طالب علم کا پہال نام: 

(:  DOE) رصف OSIS  #  تاری    ِخ پیدائش:   لیں  ےک طلبا ےک 

ہنگایم صورت اجازت ناےم اور دستخط 

ہنگایم صورت میں طنی عالج کا اجازت نامہ
ا بچہ  لیں  DYCDمیں ، میں بذریعہ ہذا اپنے بچے ےک  ۔ کیس ہنگایم طتی صورت حال میں وری ہنگایم ےک رسمایہ کردہ ایک پروگرام میں بطور ایک حصہ لینے واےل ےک مندرج ہے  رصے

میں جانتا ہوں کہ طتی امداد دینے ےس پہےل اور بعد میں صورت طتی عالج حاصل کرنے یک اجازت دیتا ہوں، اس فہم ےک ساتھ کہ مجھے جتتے جلد ممکن ہوا مطلع کیا جائے گا۔ 
، اور اگر میں دستیاب نہ ہوا تو درج کردہ ہنگایم صورت میں رابطہ فرد )افراد( ےس۔

ی
 مجھے اطالع دینے یک پوری کوشش یک جائے یک

، میں اجازت نہیں دیتا ہوں  ☐ جی ہاں، میں اجازت دیتا ہو☐ نہیں

:   دستخط: والدین / رسپرست ےک   تاری    خ:   والدین / رسپرست کا نام جیل حروف میں

 یک معلومات  
ی

 / برخاستگ
ی
ےل جان

 ےک وقت گھر اکیےل چل کر آئے یک اجازت ہے  
ی

ے بچے کو برخاستگ نہیں   ☐ جی ہاں  ☐میں

:   والدین / رسپرست ےک دستخط:  تاری    خ:   والدین / رسپرست کا نام جیل حروف میں

یا گیا ہوکہنگایم صورت میں رابطہ افراد کو بچے کو ےل جانی یک اجازت ہے تاوقتیکہ بصورِت دیگر درج   
 : ے بچے کو ےل جائے ےک مجاز ہیں ذیل ےک اضافے افراد میں

رشتہفوننام

 :) ے بچے کو نہیں ےل جاسکیی )براِہ کرم  صفائے ےس لکھیں ذیل ےک افراد میں

رشتہ: فون: نام: 

صحت ےس متعلقہ معلومات

 تفصیالت فراہم کریں۔ اگر زیادہ جگہ درکار ہو برائے مہربانی 
ی

 صفحات  براِہ مہربانی ذیل ےک سواالت ےک جواب دیں اور فراہم کردہ جگہ میں اضاف
ی

اضاف
 منسلک کریں 

  )ہ ؟)غذا، دوائے وغیں ے ہیں جی ہاں☐نہیں  ☐کیا طالب علم کو کوئے الرجیں

 ؟ جی ہاں   ☐نہیں  ☐ کیا طالب علم کو دمہ ہے

 ؟ ورت ہے جی ہاں   ☐نہیں  ☐ کیا طالب علم کو خاص صحتیائی نگہداشت یک رصے

 ؟ لیں ادویات لیتا ہے جی ہاں   ☐نہیں  ☐کیا آپ کا بچہ کیس صورِت حال یا بیماری ےک 

  جی ہاں   ☐نہیں  ☐جن میں آپ کا طالب علم حصہ نہیں ےل سکتا؟ کیا اییس کوئے رسگرمیاں ہیں

  :ناقابِل اطالق ☐  براِہ کرم دیگر اضافے صحت ےس متعلقہ معلومات فراہم کریں

۔ لیں گزارش کررہے ہیں لیں / طالب علم ےک  ناقابِل اطالق ☐ براِہ مہربائے کوئے بیھ سہولت )سہولیات( درج کریں جو آپ اپنے 
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 طالب علم یک صحت ےک بیےم یک صورِت حال

؟  جواب دینے ےس انکار  ☐  نہیں   ☐ جی ہاں   ☐ )ایک منتخب کریں(:  کیا طالِب علم ےک پاس صحت کا بیمہ ہے

؟ ( اگر ہاں، طالب علم ےک پاس کونسا صحت کا بیمہ ہے  )تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیں

 براِہ راست خریدی گتے  ☐ مالزمت پر مبتے   ☐ ریاستی بچوں یک صحت ےک بیےم کا پروگرام ☐  میڈیکیے   ☐  میڈیکیڈ ☐

ی ہیلتھ کئیں  ☐  ریاستی بچوں یک صحت کا بیمہ برانے بالغان ☐  جواب دینے ےس انکار ☐   ملیر

 ےک بارے میں معلومات ےک سا
ی
 آپ ےس پبلک ہیلتھ انشورنس ےک لیں سائن اپ کرئ

ے
، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کون تھ رابطہ اگر آپکا صحت کا بیمہ نہیں ہے

 )ایک منتخب کریں(:  کرے؟

 جواب دینے ےس انکار  ☐  نہیں   ☐جی ہاں  ☐

؟  کا ترجییح طریقہ کونسا ہے
ی
، آپکا رابطہ کرئ  ےک بارے میں رابطہ کیں جانا چاہتے ہیں

ی
)ایک  اگر آپ پبلک ہیلتھ انشورنس ےک لیں سائن اپ کرئ

 منتخب کریں(: 

 جواب دینے ےس انکار  ☐ بذریعہ فراہم کنندہ  ☐  یو ایس میل ☐  فون ☐ ای میل  ☐

؟  نہیں   ☐ جی ہاں  ☐  کیا طالب علم ایک مجرم / قانون شکن ہے

؟    نہیں   ☐ جی ہاں   ☐   کیا طالب علم ایک گھر ےس بھاگا ہوا نوجوان ہے

 گھرائی یک معلومات 

 ، لیں  اگےل تمام سواالت ےک 
ی
( ےک یک جائی ہے جو ملکر بطور ایک   گھرائ ے یک وضاحت بطور کوئے بیھ فرد یا افراد ےک گروپ )خاندان یا خاندان ےس باہر ےک اراکیں

۔  ل ساالنہ مجمویع آمدئے ےک یک جائی ہے جو   آمدنی معاشی یونٹ ےک ساتھ رہ رہے ہیں
ُ

ے یک ک  +18یک وضاحت بطور ان تمام خاندان اور غیں خاندان ےک اراکیں
۔سال    یک عمر ےک ہیں اور اسیہ گھرانے میں رہ رہے ہیں

 )ایک منتخب کریں(:   طالب علم ایک ایےس گھرائی میں رہتا ہے جسےک رسبراہ ذیل ہیں 

 مرد -واحد والدین  ☐  کوئے بچے نہیں   –دو بالغان  ☐   خاتون -واحد والدین   ☐

 کثیں نسیل گھرانہ  ☐ کوئے بچے نہیں   -واحد شخص  ☐   دو والدین کا گھرانہ  ☐

         دیگر:  ☐ غیں رشتہ دار بالغان بچوں ےک ساتھ ☐

 )ایک منتخب کریں(:  طالِب علم یک رہائش یک نوعیت 

 دیگر  مستقل رہائش گاہ  ☐  ئی گھر ☐ پناہ گاہ ☐ NYCHA ☐ کرانے پر  ☐ ملکیت ☐

         دیگر ☐

 )ایک منتخب کریں(: طالِب علم ےک گھرائی کا سائز  

ے  ☐ دو ☐  ی  ☒  آٹھ ☐ سات ☐ چھہ ☐ پانچ ☐ چار ☐ تیں

ہ ☐ بارہ  ☐ گیارہ  ☐ دس ☐   نو ☐  سولہ ☐ پندرہ ☐ چودہ ☐ تیں

ہ ☐  بیس یا زیادہ ☐ انیس ☐ اٹھارہ ☐ سیی

 )ایک منتخب کریں(:  یک آمدنی مہینوں میں گھرائی   12پچھےل 

 20,420$  ےس 16,241$  ☐ 16,240$  ےس 12,061$  ☐ 12,060$  ےس $1  ☐   $0  ☐

 37,140$  ےس 32,961$  ☐ 32,960$ ےس 28,781$  ☐ 28,780     ےس 24,601$ ☐  24,600$ےس $20,421☐

 70,000$  ےس 60,001$  ☐  60,000$  ےس 50,001$  ☐ 50,000$  ےس 41,321$   ☐ 41,320$ےس $37,141☐

  +100,000$  ☐ 100,000$  ےس 90,001$  ☐ 90,000$  ےس 80,001$   ☐ 80,000$  ےس $70,001☐

 جواب دینے ےس انکار  ☐

 )تمام قابِل اطالق منتخب کریں(:   طالب علم ےک گھرائی یک آمدنی ےک وسائل
 چائلڈ سپورٹ   ☐  ایلیموئے یا دیگر ازدواجی مدد   ☐  سبسڈیافورڈیبل کئیں ایکٹ    ☐

 امپالئمنٹ ٹیکس کریڈٹ   ☐ (EITCکمائے گتے آمدئے کا ٹیکس کریڈٹ )    ☐   چائلڈ کئیں واوچر  ☐

 ہاوسنگ چوائس واوچر   ☐   عام مدد    ☐   الزمت ےس آمدئے ☐ 

☐ HUD-VASH   LIEHEAP ☐    ☐   پینشن 

 پبلک ہاوسنگ   ☐   نجی معذوری انشورنس   ☐  سپورٹو ہاوسنگ پرمننٹ  ☐

 سوشل سیکیورئر ےس ریٹائرمنٹ یک آمدئے    ☐ (SSDIسوشل سیکیورئر ڈس ابیلیتر انکم )   ☐  سیفتر نیٹ / ہوم ریلیف ☐

      ئی روزگاری بیمہ   ☐   ورکرز کمپنسیشن    ☐  (SSIسپلیمنٹل سیکیورئر انکم )  ☐

VA  ☐  مربوط معذوری یک پینشن     (SNAPسپلیمنٹل نوٹریشن اسسٹنس پروگرام  )   ☐ خدمات ےس مربوط معذوری معاوضہ VA  ☐خدمات ےس غیں

لیں عارضے مدد )☐   ورتمند خاندانوں ےک   (TANFرصے

WIC ☐ ☐   :جواب دینے ےس انکار☐   _______________________   دیگر 
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 اور 
ی
 / وڈیو ٹیپ کرئ

ی
 اصل کام ےک استعمال یک اجازتفوٹوگراف

  DYCDایک 
ً

 فوقتا
ً

گاہ ہوں کہ وفتا اور نیویارک شہر، اسےک معاہدہ کردہ  DYCDرسمایہ کردہ پروگرام میں مندرج ایک حصہ لینے واےل ےک بطور، براِہ مہربائے آ
، یا دیگر حکومت، نمائندگان )مجمویع طور پر  منظور کردہ “فراہم کنندگان، منظور کردہ ایجنٹس، تیرسے فریق تنظیمیں جن ےک ساتھ یہ الحاق کرنی ہیں

ے  ، معمول ےک پروگرام مقام پر اور آف سائٹ ( پروگرام رسگرمیوں اور پروگرام خدمات ےک ساتھ متعلقہ خاص تقریبات ےک دوران موجود ”فریقیں ہوسکیی ہیں
، وڈی ، وہ ان پروگراموں میں حصہ لینے والوں اور انےک اہل خانہ اور دوستوں یک تصاویر ےل سکیی ہیں ۔ کچھ صورتوں میں ویو یا تقریبات دونوں میں و ٹیپ، انیر

۔ اسےک نتیچی میں تصاویر، وڈیوز، اور  ،  بصورِت دیگر ریکارڈ کرسکیی ہیں ویوز کو حصہ لینے واےل ےک نام ےک ساتھ یا اسےک بغیں استعمال کیا جاسکتا ہے انیر
ناےم، اور  ، مطبوعہ یا ای میل میں خیی ، کتابیں انک میڈیا میں جیےس کتابچے گس )مجمویع  DVDsمطبوعہ اور الیکیر وڈیوز، ویب سائٹس، سوشل میڈیا اور بال

 ۔“)میڈیا“طور پر 

ے کو اختیار اور اجازت دیتا ہوں، بغیں کیس معاوضے اور بغیں مزید منظوری ےک، میں بذریعہ ہذا منظور کر  ےک رسمایہ کردہ پروگرام رسگرمیوں  DYCDدہ فریقیں
ے بچے یک آواز ریکا ی اور میں ے بچے یک تصویر، نام، شباہت ریکارڈ کرنے اور میں ی اور میں رڈ کرنے یک، اور میں اور خاص تقریبات میں تصویر لینے اور / یا میں

ویوز ےک، بغیں کیس معاوضے  ے ےک ذریےع رصف غیں نفیع، غیں بذریعہ ہذا نتیچی میں بننے وایل شبیہات، وڈیوز اور انیر اور بغیں مزید اجازت ےک منظور کردہ فریقیں
لیں کیس بیھ اور تمام میڈیا میں استعمال کیں جائے یک۔  کاروباری مقاصد ےک 

 نہیں   ☐ جی ہاں ☐

، شاعری، یا ےک رسمایہ کردہ پروگرام رسگرمیوں اور خاص تقریبات میں حصہ لینے ےک دوران، کوئے بیھ اصل کام  DYCDاگر 
ے

، کوریاگرف جیےس فنون، موسیقی
ے ےک ذریےع استعمال ”اصل کام“نظم )مجمویع طور پر  ، میں بذریعہ ہذا اجازت دیتا ہوں کہ ایسا اصل کام منظور کردہ فریقیں ا بچہ تخلیق کرنی ہیں ( میں یا میں

، بغیں معاوضے اور بغیں مزید منظوری ےک، رصف غیں نفیع، غیں کاروباری لیں کیس بیھ اور تمام میڈیا میں استعمال کیں جائے یک۔ کیا جائے  مقاصد ےک 

 نہیں   ☐ جی ہاں ☐

         طالب علم کا پورا نام: 

      تاری    خ:         والدین / رسپرست ےک دستخط:  

اک کرئی یک اجازت  حواےل بنانی اور معلومات کا اشتے

لیں پروگراموں اور خدمات میں رسمایہ DYCDنیویارک شہر محکمہ برانے نوجوانان اور برادری ) ( ہماری برادریوں اور ان میں جو افراد رہنی ہیں انگ مدد ےک 
۔ لیں درخواست دینے کو آسان بنائی ہیں ۔ ہم یہ یقیتے بنانا چاہنی ہیں کہ آپ انےک بارے میں جانیی ہیں اور آپےک   کاری کرتا ہے

؟  ہمیں آپگ مدد کیوں دکار ہے

: اسےک ساتھ، ہم ذیل    کرسکیے ہیں

• DYCD  ، لیں آپ درخواست دے سکیی ہیں ےک رسمایہ کردہ پروگراموں اور خدمات ےک بارے میں آپکو معلومات بھیجیں جن ےک 
 اور

۔ DYCDاور ہر بار جب بیھ آپ درخواست دیں آپگ  • اک کرسکیں  حصہ لینے واےل یک درخواست ےس معلومات کا اشیی
اک کرئے ہیں   ہم کس کا اشتے

 کہ آپ اہلیت رکھنی ہیں یا آپگ 
ی

لیں معلومات دیں ےک ےک رسمایہ کردہ پروگراموں میں اندراج کروانے میں مدد ےک  DYCDہم رصف یہ دکھائے ےک 
۔  لیں

 کون آپگ معلومات دیکھے گا اور ہم اسگ کیےس حفاظت کرئے ہیں 
اک نہیں کرنی ہیں ماسوانے اسےک اور رسمایہ کردہ پروگرام کا عملہ اےس دیکھ سکتا ہے  DYCDرصف بااختیار  ۔ ہم اسکا دورسوں ےک ساتھ اشیی

 کہ: 

• ، لیں اہل ہیں لیں کہ آیا آپ خدمات ےک   یہ فیصلہ کرنے ےک 

، اور • لیں  آپکو پروگراموں اور خدمات میں مندرج کرنے ےک 

لیں  •  جو خدمات آپ موصول کریں انےک نتائج پر نظر رکھنے ےک 

ر کریں۔ براِہ مہربانی ذیل کا مطالعہ کریں،
ُ
 کو پ

ے
 ایک خانی پر نشان لگائیں اور باف

:   DYCDمیں سمجھتا ہوں کہ  ی اجازت کیوں درکار ہے  کو میں

لیں میں درخواست دے سکتا ہوں، • لیں جن ےک   ان پروگراموں اور خدمات ےک بارے میں مجھے معلومات بھیجنے  ےک 

 ےک رسمایہ کردہ پروگراموں کا حوالہ دیں، اور / یا DYCDمجھے  •

ی م • لیں میں درخواست دوں DYCDیں اک ان پروگراموں ےک ساتھ کریں جن ےک   حصہ لینے واےل یک درخواست یک معلومات کا اشیی

، میں اجازت نہیں دیتا ہوں ☐ جی ہاں، میں اجازت دیتا ہوں ☐  نہیں

 :)            طالب علم کا پورا نام )براِہ مہربائے جیل حروف میں لکھیں

(:  18طالب علم ےک دستخط )یا والدین / رسپرست ےک اگر حصہ لینے واال         سال ےس کم عمر ہے

   تاری    خ: 
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