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 نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن
 (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 
 

 مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس
 

ہنگامی اصول جاری کیا ہے مئی میں، نیویارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن نے ایک  ہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟
( کا تدفین االؤنس Human Resources Administration, HRAجس میں ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن )

نے اب اس سال کے   HRA اور تدفین کے دعوے کے عمل میں دیگر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔  ایگ ایدتک بڑھا  1700$
کے االؤنس میں توسیع اور ہنگامی اصول کی دوسری دفعات کو مستقل کرنے کی تجویز پیش  1700$اختتام تک 

  ہے۔ کی
 

نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن مجوزہ اصولوں پر ایک عوامی سماعت منعقد  ہے؟سماعت کب اور کہاں 
 بجے ہوگی۔ 11بح جوالئی کو ص 23کے ذریعے  WebExکی وجہ سے، عوامی سماعت  COVID-19 کرے گی۔

 سماعت میں شرکت کے خواہشمند افراد شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ:
 

 فون: •
 ۔ 2460 932 129درج کریں:  IDاشارہ ملنے پر، میٹنگ  پر ڈائل کریں۔ 646-992-2010

 

 انٹرنیٹ ویڈیو اور آڈیو: •
 

dss.webex.com/nyc-https://nyc- مالحظہ کریں:
dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf 

 
 جب اشارہ کیا جائے تو

  
 2460 932 129 درج کریں:  IDمیٹنگ 

 Burials  پاس ورڈ: 
 

کوئی بھی شخص درج ذیل طریقے سے مجوزہ اصولوں پر تبصرہ کر   مجوزہ اصولوں پر تبصرہ کیسے کروں؟میں 
 سکتا ہے:

 

کے اصولوں کی ویب سائٹ کی معرفت NYCپر  http://rules.cityofnewyork.usآپ  ویب سائٹ۔ •
HRA یں۔کو اپنے تبصرے جمع کرا سکتے ہ 

 

براہ کرم موضوع میں   پر ای میل کر سکتے ہیں۔ NYCRules@hra.nyc.govآپ اپنے تبصرے  ای میل۔ •
 "Burials " شامل کریں۔ 

 

 آپ اپنے تاثرات اس پتے پر بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں: ڈاک۔ •
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 

150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY   10007 

 
 براِہ کرم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ آپ تدفین کے دعووں کے اصول پر تبصرہ کر رہے ہیں۔

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
http://rules.cityofnewyork.us/
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 " Burials" براہ کرم موضوع میں  پر فیکس کر سکتے ہیں۔ 0413-639-917آپ اپنے تبصرے  فیکس۔ •
 شامل کریں۔

 

 جوالئی کو یا اس سے پہلے 22سماعت کے موقع پر بات کرنے کے لئے آپ  سماعت میں بول کر۔ •
پر ای میل کر کے سائن اپ کر سکتے  NYCRules@hra.nyc.govپر کال کر کے یا  7220-221-929

مقررین کو اسی ترتیب سے بالیا جائے گا جس ترتیب پر میں انہوں نے سائن اپ کیا تھا اور وہ تین منٹ  ہیں۔
 کیں گے۔تک بول س

 
 جوالئی نصف شب ہے۔ 23تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ  کیا تبصرے جمع کرانے کی کوئی آخری تاریخ ہے؟

جوالئی تک یا اس سے پہلے موصول ہو جانے  23کو  HRAتبصرے، بشمول ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے تبصرے، 
 چاہئیں۔

 
 سماعت میں شرکت کے لیے اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں؟ 

اگر آپ کو سماعت کے لئے ترجمانی کی خدمات کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ  
NYCRules@HRA.nyc.gov  پر ٹیلیفون کر کے  7220-221-929پر ای میل کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ

پیشگی نوٹس کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت دستیاب ہو  بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔
  جوالئی تک بتائیں۔ 16سکے۔ براہ کرم ہمیں 

 
 

آپ ویب سائٹ  کیا میں مجوزہ اصولوں پر کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتا ہوں؟
http://rules.cityofnewyork.us/  پر جاکر مجوزہ اصولوں پر آن الئن کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتے

ہیں۔ سماعت کے بعد جلد ہی، آن الئن جمع کئے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحریری تبصروں کی نقول، اور 
  کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ HRAتعلق زبانی تبصروں کا خالصہ مجوزہ اصول کے م

 
اور نیویارک  1043اور   603سٹی کے منشور کے سیکشنز بنانے کی اجازت دیتی ہے؟ کو یہ اصول  HRAکیا چیز 

کو یہ  HRAکے تحت  141کے سیکشن  (New York Social Services Lawکے قانون برائے سماجی خدمات )
  مجوزہ اصول مرتب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

 
میں  68سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل کے اصول  HRA کے اصول کہاں سے مل سکتے ہیں؟ HRAمجھے 

 ہیں۔
 

نے اپنا بالکل حالیہ انضباطی   HRAجب  کے انضباطی ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا؟ HRAکیا مجوزہ اصول کو 
  ایجنڈا شائع کیا تھا تو اس اصول پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔

کو اصول بنانے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت سٹی کے منشور  HRA اصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟
کے   1043و پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس سٹی کے منشور کے سیکشن کے تقاضوں ک 1043کے سیکشن 

 مرتب کیا گیا ہے۔ تقاضوں کے مطابق
 
 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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 ہنگامی اصول کی توسیع کا نوٹس 

 

کو جاری کردہ   2020مئی،   2کے بموجب، مزید یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ،  (2)(i)1043 نیو یارک سٹی چارٹر کے سیکشن 

تک   2020اگست  31کے تدفین کے دعوے کے پروگرام میں کچھ خاص تبدیلیاں کی گئیں، معرفت ہذا  HRAہنگامی اصول میں 

ی تبصرے اور سماعت  میں مذکور عوام (e)1043نیو یارک سٹی چارٹر سیکشن  ( دنوں کی توسیع کی جاتی ہے۔ 60مزید ساٹھ )

   ( دنوں کی ضرورت ہے۔ 60کو مزید ساٹھ ) HRAکی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حتمی اصول کو اختیار کرنے کے لیے 

 

 مجوزہ اصول کی اساس اور مقصد کا بیان  

ر کم  وبائی امراض کے غیر معمولی اثر کو دور کرنے کے لئے اور شہر کی سب سے کمزور او  COVID-19نیویارک سٹی پر 

آمدنی والی آبادی کو متاثر کرنے والے اموات کی تعداد کو روکنے کے لیے مالی مدد کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے عزیزوں  

کو قابل احترام اور پختہ آخری مراحل فراہم کریں، نیویارک سٹی محمکہ برائے سماجی خدمات / ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن  

(DSS/HRA کے کمشنر نے )کو اپنے تدفین کے دعووں کے پروگرام سے متعلق ایک ہنگامی اصول جاری کیا   2020مئی  2

   ہے۔

ہنگامی بنیادوں پر ( کے تحت، City Administrative Procedure Act, CAPAسٹی کے انتظامی طریقہ کار کی ایکٹ )

پہلے "حتمی" اصول کے لئے عوامی نوٹس  دنوں تک نافذ العمل ہوتا ہے جب تک کہ ایجنسی چھٹے دن سے  60اپنایا ہوا اصول 

اب نوٹس اور   HRAلہذا، ہنگامی اصول کی مختلف شقوں میں توسیع یا مستقل کرنے کے لئے  اور تبصرہ عمل شروع نہ کر دے۔

 عوامی تبصرے کا عمل شروع کر رہا ہے۔ 

دوسرے الفاظ   ا بندوبست کرتا ہے۔تک کے تدفین کے االؤنس کی جزوی طور پر ادائیگی ک 900$فی الحال، ریاستی قانون صرف 

  900$یا اس سے کم کے تدفین کے االؤنس جزوی طور پر معاوضے کے قابل ہیں، لیکن  900$میں، ریاست کی طرف سے 

سے زیادہ مقامی سماجی خدمات کے اضالع کی طرف سے ادا کی جانے والی کوئی بھی رقم مکمل طور پر مقامی فنڈز سے باہر  

تک   2020دسمبر  31نے  HRA کر دیا ہے۔  1700$سے بڑھا کر  900$تدفین کے دستیاب االؤنس کو ہنگامی اصول نے  ہے۔

سٹی قانون سازی میں تبدیلی الئے گا جو ریاست سے اضافی  $ کا تدفین االؤنس دستیاب کرانے کی تجویز پیش کی ہے۔ 1700

مقداروں کو متاثر کرسکتا ہے جو شہر مستقبل میں عملی طور پر  چاہے وہاں قانون سازی کا کام ان   معاوضے کی فراہمی کرے گا۔

  چلنے کے لئے طے کرتے ہیں۔

نے ہنگامی  HRAخاص طور پر،   پیش کر رہا ہے۔ہنگامی اصول کے التزامات کو مستقل بنانے کی تجویز  HRAاس کے عالوہ، 

 ہیں: اصول کی دفعات مستقل کرنے کی تجویز پیش کی ہے جو مندرجہ ذیل کام کرتے 

کریں اور ایک تدفین کے ڈائریکٹر کے ذریعہ لگائے جانے   3,400$سے بڑھا کر   1,700$اخراجات کی ٹوپی کو  (1)

والے اخراجات کو ہارٹ جزیرے سے لے کر ان اشیاء میں شامل کریں جو کل اخراجات کی ٹوپی کے حساب سے نہیں  

 ہوں گے۔  
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درخواستوں کو ذاتی طور پر بنانا چاہئے اس وقت اس پر عمل  واضح کریں کہ موجودہ اصول میں جو ضرورت ہے کہ  (2)

 درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ 

اس وقت کو تبدیل کریں جس کے تحت دوست، رشتہ دار یا تنظیمی دوست کا تدفین االؤنس کے لئے درخواست دائر کر   (3)

 دنوں تک موت کی تاریخ سے۔  120دنوں سے لے کر  60سکتے ہیں، موت کی تاریخ سے  

خص بھی تدفین کے بعد یا جنازے سے قبل یا اس کے بعد تدفین کے اخراجات کے لیے اس االؤنس کے لئے  جو ش (4)

کو الزمی طور پر دو کاروباری دنوں   DSS/HRAدرخواست دے سکتا ہے اور اس ضرورت کو معطل کردیتا ہے کہ  

 کے اندر تدفین سے پہلے یا آخری رسوم کی درخواستوں کا جواب دینا ہوگا۔

کہ کسی ایسے وسائل یا آمدنی کی قیمت جو مائع نہ ہو یا مجالس کی موت کے وقت دستیاب نہ ہو اور درخواست  بشرطی  (5)

 DSS/HRAتاہم،  کے وقت دستیاب نہ ہو، اس رقم کا تعین کرنے میں تدفین کے االؤنس سے کٹوتی نہیں کی جائے گی۔

 فوظ رکھے گا۔  ریاست کے قانون کے مطابق ایسے وسائل کے خالف صحیح بازیافت مح

سابق فوجیوں کی تدفین کے حوالے سے خاص طور پر، کالورٹن قبرستان کے عالوہ نجی قبرستانوں میں سابق فوجیوں   (6)

 کے مطابق تدفین کے اخراجات کی فراہمی پر پابندی کو ختم کریں۔ 09-2کے سیکشن  68کی تدفین کے لئے باب 

اور نیو یارک   141کا اختیار نیو یارک کے قانون برائے سماجی خدمات کے سیکشن  DSS/HRAاس مجوزہ اصول کے لیے 

   میں مل سکتے ہیں۔1043اور   603سٹی چارٹر کے سیکشنز 

 ۔نیچے الئن کھینچی گئی ہےنئے متن کے 

  حذف کئے گئے متن کے ارد گرد ]بریکٹ لگایا گیا ہے[۔ 

 

 
شامل کر کے ترمیم کی گئی ہے جس کا مضمون   13میں ایک نیا باب  68دفعہ سیکشن ایک۔ سٹی آف نیویارک کے ضابطوں کی 

 حسب ذیل ہے: 

 
 

 تدفین کے دعووں میں تبدیلیاں  : 13باب 
 

 عام طور پر تدفین کے دعوے میں تبدیلیاں  ۔01-13

 

کے تدفین کے االؤنس کے   HRAکی کسی بھی فراہمی کے باوجود، درج ذیل دفعات میں  2اس عنوان کے باب اس کے برعکس 

 لئے تمام درخواستیں الگو ہوں گی: 

 

(a ان اصولوں کے باب )میں، اس باب کے   2میں، یا باب  13-02کی دفعات کے باوجود، اس باب کے سیکشن  2

کی وضاحت کی گئی ہے، کے لئے   ت سے زیادہ ہے، جس میں تدفین کے اخراجا 3,400$میں، جو  2-02سیکشن 

کی حد سے تجاوز کر گیا ہے، مندرجہ   3,400$اس بات کا تعین کرنے میں کہ  فراہم کردہ االؤنس دستیاب نہیں ہوگا۔

 گا:  ذیل اخراجات کو نظرانداز کیا جائے 
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 ( قبرستان یا تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کا خرچ؛ اور 1)

مارچ   12( تجہیز و تکفین کے ڈائریکٹر کے ذریعہ وصول کردہ کوئی بھی اخراجات جو ہارٹ جزیرے پر 2)

 کو یا اس کے بعد دفن کیے جانے والے نعش کی تدفین سے متعلق ہیں۔  2020

 

(bجس وقت میں کوئی بھی شخص تدفین کے )   االؤنس کے لئے درخواست جمع کرا سکتا ہے اسے موت کی تاریخ سے

   ( دنوں تک بڑھایا جاتا ہے۔120( دنوں سے ایک سو بیس )60ساٹھ )

 

(c جو بھی شخص تدفین کے اخراجات کے لئے یا اس حصے کے تحت یا باب )کے تحت بطور قابل اطالق، االؤنس   2

  ا تو تدفین یا آخری رسوم سے پہلے یا بعد میں درخواست دے سکتا ہے۔ کا اہل ہے، وہ اس طرح کے اخراجات کے لئے ی 

کو دو کاروباری دنوں کے اندر تدفین یا آخری   DSS/HRAمیں یہ ضرورت ہے کہ  09-2 (d)اس باب کے سیکشن 

ایک مناسب وقت کے اندر تمام   DSS/HRAتاہم،  رسوم سے پہلے کی جانے والی درخواستوں کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ 

 درخواستوں کے بارے میں فیصلے کرے گا۔ 

 

(d اس سیکشن کے تحت یا باب )کی ضرورت نہیں ہے اور  کے تحت درخواستیں، جہاں الگو ہو، ذاتی طور پر بنانے  2

 نامزد کر سکتا ہے۔  DSS/HRAآن الئن، ای میل ، فیکس اور کسی دوسرے دور دراز کے ذریعہ 

 

(e  االؤنس کی مقدار کا تعین کرتے ہوئے، کسی ایسے وسائل یا آمدنی کی قیمت جو مائع نہ ہو یا مجرم کی موت کے )

کے پاس   DSS/HRAتاہم،  س میں کٹوتی نہیں کی جائے گی۔وقت دستیاب نہ ہو اور درخواست کے وقت دستیاب نہ ہو ا 

 ریاستی قانون کے مطابق ایسے کسی بھی وسائل کے خالف بازیابی کا حق محفوظ ہے۔  

 

(fاس باب کے سیکشن )09(b)(ii) -2   کی دفعات، کالورٹن قبرستان کے عالوہ نجی قبرستانوں میں پائے جانے والے

 سابق فوجیوں کے قبرستانوں کے لئے االؤنس کی ممانعت، معطل کردی گئی ہیں۔

 

 تدفین کے االؤنس میں عارضی اضافہ   ۔02-13

کو یا اس سے پہلے جمع کرائی گئی   2020دسمبر  31کی کسی بھی فراہمی کے باوجود،  2اس کے برعکس اس عنوان کے باب 

کے ذریعہ قابل ادائیگی ہے وہ   DSS/HRAمیں بیان کردہ تدفین کے اخراجات کے لئے االؤنس جو  2درخواستوں کے لئے، باب 

میں بیان کیا گیا ہے، بشمول   2لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ باب ہے۔ اس االؤنس کو تدفین کے اخراجات کے  $1,700

( میں طے شدہ اخراجات بھی جو ٹوپی سیٹ کے تعین  a( کی ذیلی تقسیم )2( اور )1کے پیراگراف ) 13-01اس باب کے سیکشن 

 میں نظرانداز کر دی گئی ہیں۔ 

 



Urdu 
 

 

NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 
 تصدیق بموجب

 (d)1043§چارٹر 

 

 (مستقل اصول)ترمیم کی دفعات میں گورننگ تدفین کی امداد : اصول کا عنوان

 RG 064 2020: حوالہ نمبر

 ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن : اصول ساز ایجنسی

 

کے ذریعے مطلوب  (d)1043کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن /میں تصدیق کرتا  

 :محولہ باال مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ محولہ باال مجوزہ اصول

 

(i) اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو قانون کے التزامات کو مجاز بنانے کے مقصد کی تکمیل کرتا ہے؛ 

(ii)  قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛دیگر قابل اطالق 

(iii)  قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز میں تیار کیا گیا
 ہے؛ اور

(iv)  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے بیان پر مشتمل ہے جو اصول کی دو ٹوک وضاحت اور
 تقاضے فراہم کرتا ہے۔اصول کی جانب سے عائد کردہ 

 

/s/ STEVEN GOULDEN      2020جون  17 :تاریخ   
 کارگزار کارپوریشن قونصل 

 

  



Urdu 
 

 

NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

 تجزیہ   /تصدیق  

 کے مطابق  (d)1043منشور کے سیکشن 

 

 (مستقل اصول)ترمیم کی دفعات میں گورننگ تدفین کی امداد : عنواناصول کا 

 HRA-26: حوالہ نمبر

 ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن : اصول ساز ایجنسی

 

کے ذریعے مطلوب محولہ   (d)1043کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن  /میں تصدیق کرتا

 : ے اور یہ کہ اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول باال مجوزہ اصول کا تجزیہ کر لیا ہ 

 

(i)  قابل فہم ہے اور مجرد باقاعدہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے سادہ زبان میں تحریر کیا گیا ہے؛ 
 

(ii)   اصول کے بیان کردہ مقصد کے حصول کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے باضابطہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے
 تعمیل کے اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور 

 

(iii)   کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی خالف ورزی کا ارتکاب، خالف ورزی میں
 ردوبدل، یا خالف ورزی کے ساتھ وابستہ جرمانوں میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے۔ 

 

 

/s/ Francisco X. Navarro               17  2020جون  

 تاریخ        میئرز آفس آف آپریشنز   

 


