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  (Urdu) نگہداشت طفل کے بارے ميں اہم معلومات

کے  HRAيہ نوڻس نگہداشت طفل کی تالش کرتے ہوئے آپ کے حقوق اور ذمہ داريوں کے بارے ميں معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ آپ 
 ورک رولز ميں شرکت کر سکيں۔

 جاب سنڻر کو اطالع ديتے وقت مجهے کس چيز کی توقع کرنی چاہيے؟

دنوں کے اندر آپ کو  15آئيں گے۔  اپائنڻمنٹ کے ليے واپس ايکوں کے بعد آپ دن 15آپ کے کارکن کے ساته انڻرويو کے  •
 نگہداشت طفل فراہم کننده کو تالش کر لينا ضروری ہے۔

دنوں کے اندر نگہداشت طفل تالش نہيں کر پاتے ہيں تو، آپ کو مزيد وقت ديا جا سکتا ہے۔ اگر نگہداشت طفل تالش  15اگر آپ  •
 کرنے کے ليے آپ کو مزيد وقت درکار ہو تو اپنی اگلی اپائنڻمنٹ پر آپ کو اپنے کارکن کو بتا دينا چاہيے۔

 حقوق کے آپ

 :حق حاصل ہے کہآپ کو 
۔ يہ فراہم کننده الئسنس يافتہ يا منضبط، رشتہ دار، دوست يا بهروسہ مند پڑوسی ہو سکتا منتخب کريںاپنا نگہداشت طفل فراہم کننده  •

 ہے۔ 

 اپنے بچے کو ايک ايسے فراہم کننده کے پاس رکهيں جو "مناسب، قابل رسائی، موزوں اور حسب مقدور"ہو۔  •

 مناسب:
اگر آپ  ن کهال رہتا ہے جب آپ کو اپنے کام کی سرگرمی انجام دينی ہوتی ہے۔فراہم کننده ان اوقات کے دورا

کے بچے کو خصوصی ضروريات درپيش ہوں تو فراہم کننده ان خصوصی ضروريات کا خيال رکهنے کا 
 خواہاں اور اہل ہو۔ 

 قابل رسائی:
اور فراہم کننده ايک معقول دوری کے اندر  آپ بس، ڻرين يا کار کے ذريعہ فراہم کننده کے پاس پہنچ سکيں

ايک گهنڻے واقع ہو۔ معقول دوری کا مطلب يہ ہے کہ آپ گهر سے اس فراہم کننده کے پاس اور پهر دفتر تک 
 جا سکيں۔ منٹ کے اندر 15

 موزوں:
ليے ہو فراہم کننده اور اداره ايسے معيارات پر پورا اترتا ہو جس کے خواہاں کوئی والدين اپنے بچے کے 

فراہم کننده کی جسمانی اور ذہنی کيفيت اور يوميہ نگہداشت مرکز يا گهر کی طبعی کيفيت سے بچہ  سکتے ہوں۔
 (بچوں) کو مضرت الحق نہيں ہوگی يا وه خطرے ميں مبتال نہيں ہوں گے۔

 حسب مقدور:

پاس اس کے ليے اگر آپ کو نگہداشت طفل کی الگت کے حصے کی ادائيگی کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کے 
آپ کے نگہداشت طفل کو منظور کرتا ہے تو آپ کو ادائيگی نہيں کرنی ہوگی اّال يہ  HRAاگر   کافی رقم ہو۔

کہ آپ کا منتخب کرده فراہم کننده رياست کے ذريعہ طے کرده مارکيٹ ريٹ سے زياده چارج کرے۔ اگر فراہم 
نے اجازت دی ہے تو وه تفريق آپ کو ادا  HRAکننده اس سے زياده چارج کرتا ہے جتنے کی ادائيگی کی 

 کرنا ضروری ہے۔
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 :حق حاصل ہے کہآپ کو يہ بهی 

اگر آپ اپنے طور پر نگہداشت طفل تالش نہيں کر سکتے ہيں تو آپ کے کارکن کے ليے آپ کو  ۔مدد حاصل کريںاپنے کارکن سے  •
ان ميں سے کم از کم ايک الئسنس يافتہ يا نيو يارک  فراہم کرنا ضروری ہے۔ نگہداشت طفل فراہم کنندگان کے دو انتخابکم از کم 

 ) ميں رجسڻرڈ ہو۔New York City Department of Healthمحکمہ صحت ( سڻى رياست ميں يا نيو يارک

 ۔دباؤ محسوس نہ کريںجس فراہم کننده سے آپ مطمئن نہ ہوں اسے قبول کرنے کا  •

آپ کو سال سے کم عمر کا بچہ ہو اور مذکوره باال معيارات پر پورا اترنے واال فراہم کننده تالش نہ کر پائيں تو  13اگر آپ کے پاس  •
اس امر سے اتفاق کرتا ہے کہ کوئی قابل قبول نگہداشت دستياب نہيں ہے تو  HRAو اگر اپنی عملی سرگرمی پر جانا ضروری نہ ه

يافتہ سمجها جا سکتا ہے۔ جتنی مدت تک آپ رخصت يافتہ ہوں اتنی مدت کے دوران آپ کو نگہداشت  رخصت دنوں تک 90آپ کو 
طفل تالش کرتے رہنا ضروری ہے۔ رخصت يافتہ مدت ختم ہو جانے پر، اپنی نگہداشت طفل کی صورتحال ہميں بتانے کے ليے ايک 

کی ہو جو معيارات پر پورا اترتا  مخلصانہ کوششالش کرنے کی بار پهر آپ کو کال کيا جائے گا۔ اگر آپ نے ايسی نگہداشت طفل ت
 ہو ليکن آپ اب بهی نگہداشت طفل حاصل کرپانے سے قاصر ہوں تو آپ رخصت يافتہ ره سکتے ہيں۔ 

جيسے نگہداشت طفل فراہم کنندگان کا اختتام  بروقت اور معقول نوڻس موصول ہونگہداشت طفل کی اعانت ميں کسی تبديلی کی بابت  •
کو فراہم کننده يا فسيليڻی کے بارے ميں  HRAيا اس ميں کوئی ايسی تبديلی جو آپ کو اسے تبديل کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اگر 

تو نگہداشت کوئی ايسی بات معلوم ہوتی ہے جو اس فسيليڻی ميں موجود بچوں کی صحت و سالمتی کو خطرے ميں ڈال سکتی ہو 
 طفل فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے اور آپ کو دوسرا فراہم کننده تالش کرنا ضروری ہے۔

) کم يا ختم کرنے Cash Assistanceنگہداشت طفل نہيں ہونے کے سبب عملی سرگرميوں پر نہيں جانے کے مدنظر نقد اعانت ( •
 ۔رخواست کريںمنصفانہ سماعت کی دکے ايجنسی کے فيصلے کو چيلنج کرنے کے ليے 

عملی سرگرميوں کے آپ کے تعميل نہيں کر پانے کی وجہ سے نگہداشت طفل ختم کرنے کے ايجنسی کے فيصلے کو چيلنج کرنے  •
 ۔منصفانہ سماعت کی درخواست کريںکے ليے 

 دارياں ذمہ کی آپ

 سے نگہداشت طفل ميں اعانت ملتی ہے يا ملتی رہتی ہے ، آپ پر يہ ذمہ داری عائد ہے کہ:  HRAيہ يقينی بنانے کے ليے کہ آپ کو 

اگر آپ اب بهی نگہداشت طفل فراہم کننده تالش کر رہے ہيں تو، اپنی اگلی مقرره اپائنڻمنٹ پر اپنے  سبهی اپائنڻمنڻس ميں حاضر ہوں۔ •
 وقت درکار ہے۔  کارکن کو بتائيں کہ ايک تالش کرنے کے ليے آپ کو مزيد 

جو ايک فراہم کننده تالش کرنے ميں  سبهی حوالوں پر فالو اپ کريںاپنے کارکن يا ديگر پروگراموں کے ذريعہ آپ کو ديے گئے ان  •
  آپ کی مدد کر رہے ہوں۔

  فراہم کننده ان سبهی فراہم کنندگان کو جن کا آپ کو حوالہ ديا گيا ہے تب تک کال کريں يا ان سے مليں جب تک آپ ايسا
 منتخب نہ کر ليں جو مناسب، قابل رسائی، موزوں اور حسب مقدور ہو۔

  جس فراہم کننده کے پاس بهی آپ جائيں اس کے بارے ميں نوڻس ليں تاکہ آپ کے بچے کے ليے جو فراہم کننده اور نگہداشت
کو لگتا ہے کہ جن فراہم کنندگان  کر سکيں۔ اگر آپ باخبر فيصلہطفل کی سہولت درست ہے اس کا انتخاب کرتے وقت ايک 

فراہم کرنی  درست وجوہاتکے پاس آپ گئے ہيں ان ميں سے کوئی بهی بالکل فٹ نہيں ہے تو، آپ کو ہميں اس ضمن ميں 
ہوں گی کہ آپ نے اس فراہم کننده کا انتخاب کيوں نہيں کيا۔ آپ کو جن فراہم کنندگان کا حوالہ ديا ہے اگر ان سبهی سے آپ 

ا ہے اور اب بهی نگہداشت طفل فراہم کننده تالش نہيں کر سکے تو آپ کو دوسرا فراہم کننده تالش کرنے کے ليے نے مل لي
 مزيد وقت ديا جائے گا۔

 اپنے کارکن کو اپنی پيشرفت سے باخبر رکهيں۔  •

اور سبهی حوالوں پر فالو اپ کريں چاہے نگہداشت طفل کی کمی کے سبب آپ کو  نگہداشت طفل فراہم کننده کی تالش جاری رکهيں •
 فی الحال عملی سرگرميوں سے رخصت ملی ہو۔  يہ مستقل عذر نہيں ہے۔ 

 اگر آپ اپنا نگہداشت طفل فراہم کننده تبديل کرتے ہيں تو اپنے کارکن کو فوراً مطلع کريں۔ •
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 سے يہ اہم سواالت پوچهيں:فراہم کننده کا انتخاب کرتے وقت، خود 

  کيا مجهے اپنے بچے کو اس مقام پر اس شخص يا يوميہ نگہداشت فراہم کننده کے ساته چهوڑ کر جانے ميں محفوظ ہونے کا
 احساس ہوگا؟ 

 کيا بچے ہمہ وقت بالغ فرد کی نگرانی ميں ہيں؟ 

  ہنگامی حاالت سے نمڻنے کے ليے صحت و سالمتی کی پاليسياں اور طريق کار کيا ہيں؟ 

 کيا نگہداشت طفل کی سہولت صاف ستهری نظر آتی ہے؟ 

 کيا نگہداشت طفل فراہم کننده مجهے درکار خدمات اس وقت فراہم کرتا ہے جس وقت مجهے ان کی ضرورت ہو؟ 

 ميہ نگہداشت صحت مرکز تک آمدورفت کر سکتا ہوں؟کيا ميں معقول وقت اور مسافت کے اندر يو 

ہے۔ کئی قسم کے ايسے وسائل دستياب ہيں جو معلومات کا حق آپ کو نگہداشت طفل فراہم کننده تالش کرنے کے طريقے کی بابت 
 نگہداشت طفل تالش کرنے ميں آپ کی مدد کر سکتے ہيں:  

• ACS ) ڈويژن آف چائلڈ کيئرACS Division of Child Care) اور ہيڈ اسڻارٹ (Head Start:( 311 پر کال کريں 

  ):Child Care Resource and Referral Consortium, CCRRC(چائلڈ کيئر ريسورس اينڈ ريفرل کنسورشيم  •
 ) پر کال کريں888(469-5999 

• DOHMH ) کا فيملی ڈے کيئر رجسڻريشن آفسFamily Day Care Registration Office:( 

 پر کال کريں يا) 646(632-6100 

 https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/ChildCareList.doمالحظہ کريں: 

 يا ) Resources for Children with Special Needs:(  677-4650)212(ريسورسز فار چلڈرن ود اسپيشل نيڈز •
 پر کال کريں )212(677-4660 

مالحظہ کريں  :)EarlyLearn NYC( ارلی لرن اين وائی سی •
http://www.nyc.gov/html/acs/html/child_care/for_parents.shtml 

• HRA ) چائلڈ کيئرHRA Child Care( مالحظہ کريں : 
http://nyc-csg-web.csc.nycnet/site/hra/help/childcare.page   

 )کريں منتخب رينج ايک اوراور  کريں اندراج کوڈ زپ(  

 اپنے زپ کوڈ ميں آنے والے فراہم کنندگان کے نام، پتے اور ڻيليفون نمبروں کی فہرست حاصل کر سکتے ہيں۔آپ اپنے کارکن سے بهی 
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 نگہداشت طفل کی قسميں

 پر کال کريں 888-469-5999کو  CCRRCمزيد معلومات کے ليے : منضبط نگہداشت طفل

کننده محکمہ صحت اور حفظان ذہنی صحت سے الئسنس يافتہ يا رجسڻرڈ ہوتا ہے اور صحت، نگہداشت طفل فراہم ايک منضبط 
آتش زدگی اور عمارتی ضوابط کی تعميل کرتا ہے۔ ان کے مالزمين کو طبی، کردار اور مجرمانہ پس منظر کی جانچوں ميں پاس 

 کرنا ضروری ہے

 : فيملی چائلڈ کيئر
گهر ميں چه تک بچوں (فراہم کننده کے اپنے بچوں سميت) کے ليے نگہداشت فراہم کی  فراہم کننده کے

سال تک  13جاتی ہے۔ دو سال سے کم عمر کے دو سے زياده بچوں کی اجازت نہيں ہے۔ بہت سارے تو 
 کی عمر کے بچوں کے ليے نگہداشت طفل فراہم کرتے ہيں۔

 تک بچوں کی نگہداشت کر رہے دو فراہم کنندگان۔  12فراہم کننده کے گهر ميں  :گروپ فيملی چائلڈ کيئر

ارلی لرن چائلڈ کيئر 
 :سنڻرز

کے معاہده بند نگہداشت طفل کے مراکز جہاں اساتذه اور ديگر تربيت يافتہ عملہ  ACSپورے سال 
کالس روم کےماحول ميں نگہداشت فراہم کرتا ہے۔ ہر پروگرام ميں اسکول کے ليے آمادگی کی ترغيب 
دينے اور جسمانی، سماجی اور جذباتی لحاظ سے نشوونما پانے ميں بچوں کی مدد کرنے کے ليے ايک 

 جزء موجود ہے۔تعليمی 

 پر کال کريں 311مزيد معلومات کے ليے  بچے کی نشوونما کے پروگرام:

  ہيڈ اسڻارٹ
)Head Start:( 

سال کی عمر کے بچوں کی خدمت انجام ديتا ہے اور اسکول کے  3-5بچے کی نشوونما کا پروگرام جو 
 ليے بچے کو تيار کرنے کے ليے سرگرمياں اور تعليمی پروگرام پيش کرتا ہے۔

يونيورسل پری کنڈر گارڻن 
)Universal Pre-

Kindergarten, 
UPK:( 

محکمہ تعليم کا ايک پروگرام جو بچے کی مثبت ابتدائی نشوونما کو فروغ دينے کے ليے پروان چڑهانے 
واال اور تعليمی ماحول فراہم کرتا ہے۔ والدين کسی سرکاری اسکول يا کميونڻی پر مبنی ماحول ميں 

UPK پروگرام کا انتخاب کر سکتے ہيں۔ 

کمپاس اين وائی سی 
)Compass NYC:( 

نوجوانوں کے ليے پروگرام جو تعليمی تعاون، کهيل کود اور تفريحی سرگرميوں نيز فنون اور ثقافتی 
تجربات کا قدرے مشترک اسکول کے بعد کے اوقات ميں، اواخر ہفتہ کو اور اسکولی چهڻيوں کے 

 کے يوته کنيکٹ DYCDدوران بال معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ سرمائی پروگرام کی معلومات کے ليے 
)Youth Connect پر کال کريں۔ 1-800-246-4646) کو 

 غير رسمی/قانونی طور پر مستثنی فراہم کنندگان

اکثر اہل خانہ، دوستوں يا پڑوسيوں کے ذريعہ فراہم کرائی جاتی ہے۔ غير رسمی/قانونی طور پر مستثنی فراہم  غير رسمی نگہداشت
کنندگان کو سڻی آف نيو يارک سے مراعات يافتہ نگہداشت طفل کی ادائيگياں پانے کے ليے ايک انرولمنٹ ايجنسی سے منظور شده 

 يا سرپرست يا اسی نقد اعانت پر نہيں ہو سکتے ہيں جس پر بچہ ہے۔ ہونا ضروری ہے۔ فراہم کننده اس بچے کے والدين

FYI :الئسنس يافتہ يا منضبط نگہداشت دستياب نگہداشت طفل سے زياده محفوظ اور مستحکم ہے۔ 

 اپنے کارکن سے رابطہ کريںاگر آپ کے کوئی سواالت ہوں، مدد يا مزيد وقت کی ضرورت ہو تو 


