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نگہداشت طفل کے ليے کام کا نظام االوقات )(Urdu
نگہداشت طفل حاصل کرنے کے ليے آپ کو يہ فارم مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس فارم ميں آپ کے آجر اور جتنے دن اور
گھنٹے آپ کام کرتے ہيں ان کے بارے ميں پوچھا گيا ہے۔ اگر آپ کے کام کرنے کے دن اور گھنٹے اکثر تبديل ہوتے ہيں تو
آپ زياده تر جتنے دن اور گھنٹے کام کرتے ہيں وه بتائيں۔
نقد اعانت کا کيس نمبر:

درخواست دہنده/شرکت کننده کا نام:
آجر کا نام:
آجر کا پتہ:

کام کا مقام اگر آجر کے پتے سے مختلف ہو:

اگر کام کا مقام نيو يارک سٹی ميں ہو تو اپنی بہترين معلومات کی حد تک درج ذيل سوال کا جواب ديں۔
آجر کے پاس کل

 11يا زائد مالزمين

 10يا کم مالزمين ہيں
ہفتہ وار نظام االوقات

دن

پير

منگل

بدھ

جمعرات

جمعہ

سنيچر

اتوار

وقت آغاز:
کام کرنے کے
کل ہفتہ وار
گھنٹے:

وقت
اختتام:
کام کرنے کے
کل گھنٹے:

کل ہفتہ وار سفر کا وقت :اگر آپ کے سفر کا وقت ہر روز تبديل ہوتا ہے تو اپنا طويل ترين سفر کا وقت استعمال کريں اور
اسے پانچ ) (5سے ضرب ديں۔ مثالً :ہفتے کے دو ) (2دن آپ کے سفر کا وقت دو ) (2گھنٹہ ہے اور ہفتے کے تين ) (3دن
آپ کے سفر کا وقت ايک ) (1گھنٹہ ہے تو آپ کے کل سفر کا وقت  5x2 = 10گھنٹہ ہوا۔
کل ہفتہ وار سفر کا وقت:
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گھرانے کے ديگر بالغ افراد کے ليے کام کا نظام االوقات
بچے سے رشتہ:

سرپرست

والدين

نقد اعانت کا کيس نمبر:

درخواست دہنده/شرکت کننده کا نام:
آجر کا نام:
آجر کا پتہ:

کام کا مقام اگر آجر کے پتے سے مختلف ہو:

اگر کام کا مقام نيو يارک سٹی ميں ہو تو اپنی بہترين معلومات کی حد تک درج ذيل سوال کا جواب ديں۔
آجر کے پاس کل

 10يا کم مالزمين ہيں

 11يا زائد مالزمين

ہفتہ وار نظام االوقات
دن

پير

منگل

بدھ

جمعرات

جمعہ

سنيچر

اتوار

وقت آغاز:
کام کرنے کے
کل ہفتہ وار
گھنٹے:

وقت
اختتام:
کام کرنے کے
کل گھنٹے:

کل ہفتہ وار سفر کا وقت :اگر آپ کے سفر کا وقت ہر روز تبديل ہوتا ہے تو اپنا طويل ترين سفر کا وقت استعمال کريں اور
اسے پانچ ) (5سے ضرب ديں۔ مثالً :ہفتے کے دو ) (2دن آپ کے سفر کا وقت دو ) (2گھنٹہ ہے اور ہفتے کے تين ) (3دن
آپ کے سفر کا وقت ايک ) (1گھنٹہ ہے تو آپ کے کل سفر کا وقت  5x2 = 10گھنٹہ ہوا۔
کل ہفتہ وار سفر کا وقت:
ميں قسم کھاتا ہوں يا توثيق کرتا ہوں کہ اس فارم ميں درج معلومات صحيح اور درست ہے۔
درخواست دہنده/
شرکت کننده کا دستخط _____________________________________ :تاريخ_______________ :

