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 ریاست نیو یارک 
 دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات 

 اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات 

 حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد درخواست 
براہ کرم دستخط کرنے سے پہلے اس اقرار نامے، بشمول نیو یارک کے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی   –رضاعی والد/والدہ )والدین(     نوٹ کریں:

( کو بغور پڑھیں۔ رضاعی والد/والدہ )والدین( کو اس اقرار نامے پر دستخط کرنے سے پہلے اٹارنی سے  Aاخراجات کے پروگرامز کی نقل )ضمیمہ  
و کا حق حاصل ہے۔ رضاعی  وفاقی  مشاورت کرنے  کرنا الزمی ہے۔   نقل حاصل  ایک  کی  نامے  اقرار  اور اس  کرنا  کا دستخط  )والدین(  الد/والدہ 

کی تعمیل کے لیے رضاعت کو حتمی شکل دینے سے پہلے اس اقرار نامے کو جمع کروانا اور حتمی منظوری حاصل   تقاضوںکے    IV-Eاستحقاق  
 کرنا الزمی ہے۔ 

 Iسیکشن 

 بچے کی معلومات 

        پہال نام:بچے کا 

       بچے کی تاریخ پیدائش:

       وہ تاریخ جب بچہ گود لینے کے لیے موجود تھا:

       اقرار نامہ برائے گود لینے پر رہائش پر دستخط کی تاریخ: 

       ہو تو(:گزشتہ گود لینے پر رہائش سے ہٹائے جانے کی تاریخ )اگر کوئی 

وہ تاریخ جب بچہ گود لینے 

 والے گھر میں داخل ہوا: 
      

       رضاعت کی حتمی شکل اختیار کرنے کی تاریخ )حتمی شکل کے بعد درخواست(: 

  
 اور پتہ: رضاعی والد/والدہ )والدین( کا مکمل نام  

        رضاعی والد/والدہ: 

        رضاعی والد/والدہ: 

        پتہ: 

        کاؤنٹی:         شہر:  

        زپ:          ریاست:  

        ایکسٹینشن:       -    (    ) فون: 

   
 نگرانی یا سرپرستی کرنے والی سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا رضاکار مجاز ایجنسی کا نام اور پتہ 

        نام: 

        پتہ: 

        کاؤنٹی:         شہر:  

        زپ:          ریاست:  

       کیس مینیجر کا نام: 

       ایکسٹینشن         -    (    )  کیس مینیجر کا فون نمبر:  

    
 )اگر قابل اطالق ہو تو( کیس کے منصوبہ ساز کی ایجنسی کا نام اور پتہ

       نام:  

       پتہ:  

       کاؤنٹی:        شہر:   

        زپ:           ریاست: 

        کیس کے منصوبہ ساز کا نام: 

       ایکسٹینشن (      ) کیس کے منصوبہ ساز کا فون نمبر:  

 

 

 

 
 
 



LDSS-4623B  ( 9/2009)نظر ثانی شدہ  

 8ُکل  2صفحہ  

 IIسیکشن 
 اقرار نامے کا مقصد 

قرار نامے  وفاقی اور ریاستی قانون دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے اخراجات کے لیے ادائیگیاں تحریری ا 

ہے۔ یہ اقرار نامہ سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے کارکن اور/یا ایجنسی کے کارکن کو یہ تعین کرنے کے قابل بناتا ہے کہ آیا رضاعی امداد کے مطابق کرنا الزمی  

 و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات فراہم کیے جائیں گے۔ 
 

نے والے تمام والدین کو رضاعی والد/والدہ )والدین( کی  نیو یارک کے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے پروگرامز اہل بچوں کو گود لی

اہم کیے جائیں گے۔  آمدنی سے قطع نظر امدادی ادائیگیاں فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، ایسے کئی عوامل ہیں جو ان وظائف کی حد اور نوعیت کا تعین کرتے ہیں جو فر

اجات کے پروگرامز کے خالصے میں کی گئی ہے جو اس اقرار نامے کے ساتھ  ان کی وضاحت نیو یارک کے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخر

دیکھیں(۔ یہ اقرار نامہ واضح طور پر ان وظائف کو بیان کرے گا جو فراہم کیے جانے ہیں، اور ان وظائف کو    Aمنسلک اور مذکورہ ٰہذا میں شامل ہے )ضمیمہ  

ت کو کہ جن کے تحت مستقبل میں وظائف تبدیل ہو سکتے ہیں اور اس چیز کو بھی واضح کرے گا کہ آیا  متاثر کرنے والی شقوں کی نشاندہی کرے گا۔ یہ ان حاال 

 ایسی تبدیلیوں کو نیا اقرار نامہ اور ریاستی منظوری یا اس اقرار نامے میں صرف ترمیم درکار ہوتی ہے۔ 
 

دمات ڈسٹرکٹ کی جانب سے اس پر دستخط کیے جانے اور دفتر برائے اطفال  اس اقرار نامے کے مکمل اور رضاعی والد/والدہ )والدین( اور موزوں سماجی خ

نے سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کو اقرار نامے کی حتمی منظوری کے لیے مجاز کیا ہے تو اس کی   OCFS( کی جانب سے، یا اگر  OCFSو خاندانی خدمات )

کے ضوابط سے مشروط رضاعی والد/والدہ )والدین(   OCFSکے قوانین اور    جانب سے اقرار نامے کی حتمی منظوری کی موصولی پر، یہ ریاست نیو یارک

 ہم کی جائے گی۔  اور سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل دیتا ہے۔ رضاعی والد/والدہ )والدین( کو اقرار نامے کی حتمی دستخط کردہ نقل فرا
 

امداد   رضاعی  کے  یارک  نیو  )والدین(  والد/والدہ  پاس  رضاعی  اپنے  نقل  اپنی  ساتھ  کے  خالصے  کے  پروگرامز  کے  اخراجات  متوازی  غیر  کے  رضاعت  و 
 ۔ گے رکھیں

 IIIسیکشن 
 نوعیت برائے امدادی کیفیت

 بچہ منتخب کردہ زمرے کی بنیاد پر امداد کے لیے اہل ہے۔ 

 معذور بچہ )تمام قابل اطالق منتخب کریں(:    ایک

بچے کی  ایک ایسا بچہ جو ایسی شدت یا قسم کی کسی خاص جسمانی، دماغی، یا جذباتی کیفیت یا جسمانی معذوری میں مبتال ہے جو، دفتر کی رائے میں، 

 ایسی کیفیات بچے کو رضاعی امداد کا حقدار بناتی ہیں۔ ان کیفیات میں بال تحدید درج ذیل شامل ہیں:  رضاعت میں بڑی رکاوٹ ہے۔

 نگہداشت درکار ہو؛ اپ ایک طبی یا ڈینٹل کیفیت جس کے لیے تواتر یا کثرت سے اسپتال میں داخلہ، عالج یا فالو .  1

 یا

یا بیماری کے سبب ہو، جو کسی بچے کو تعلیم یا نفع بخش   کسی جسمانی نقص یا خرابی کے سبب جسمانی معذوری، آیا پیدائشی یا حادثے، چوٹ .  2

میں  4001اور  1002پر اپاہج بناتی ہے یا متوقع طور پر بنا سکتی ہے، جیسا کہ تعلیمی قانون کے سیکشنز  طور پیشے کے لیے مکمل یا عارضی 

 میں بیان کیا گیا ہے؛   2581یا کسی بچے کو معذور بناتی ہے یا بنا سکتی ہے، جیسا کہ قانون برائے عوامی صحت کے سیکشن  بیان کیا گیا ہے

 یا

 ہیئت میں نمایاں تبدیلی، جیسا کہ چہرے کے خدوخال، دھڑ یا بازوؤں یا ٹانگوں )ایک یا زائد( کا ضائع ہونا یا بگڑ جانا؛   .  3

 یا

جو کسی بچے کے اپنے ہم عصروں اور/یا   شخصیت یا رویے میں تشخیص کردہ مسئلہ، نفسیاتی عارضہ، شدید عقلی عدم صالحیت یا دماغی نقصان .  4

 شمول دماغی رکاوٹ یا نشوونما کی معذوری۔ب  بااختیار شخصیات سے خود کو وابستہ کرنے کی صالحیت کو شدید متاثر کرتی ہو، 

      بچے کی تشخیص: 

 

 

 

 کو درکار درج باال بیان کردہ تشخیص کی دستاویزات جمع کروانا الزمی ہے۔ OCFSنوٹ کریں: 
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 جاری ہے  - IIIسیکشن 
 نوعیت برائے امدادی کیفیت

B  :)رہائش میں مشکل کا شکار:  معذور بچے کے عالوہ دوسرا بچہ )تمام قابل اطالق منتخب کریں 

صفانہ سماعت کے ذریعے  نوٹ کریں: جہاں رضاعت کے حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد درخواست دی گئی ہو، تو اس زمرے کا اطالق نہیں ہوتا تاوقتیکہ من

 اہلیت کا تعین کیا جائے۔ 

ضروری سمجھا  جو دو بہن بھائیوں کے گروپ میں سے ایک ہے )بشمول سوتیلے بہن بھائی( جو رضاعت کے لیے موجود ہیں اور اس چیز کو .  1

 ( کے مطابق ایک ساتھ رہائش دی جائے؛  d)421.18( اور e)18NYCRR 421.2جاتا ہے کہ گروپ کو 

 اور 

a .  کم از کم ایک بچہ پانچ یا زائد سال کی عمر کا ہو؛ 

 یا

b .  مجموعی آبادی کے حساب سے   از کم ایک بچہ ایسے اقلیتی گروپ کا فرد ہو جو ریاست نیو یارک کی رضاعی نگہداشت میں ریاست کیکم

 زائد نمائندگی کا حامل ہو؛   اس گروپ کی شرح فیصد کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایاں طور پر
 یا

c  . کم از کم ایک بچہ بصورت دیگر امداد کا اہل ہو؛ 

 یا

 جو کہ اس بچے کا بھائی/بہن ہے یا سوتیال بھائی/بہن ہے جسے پہلے ہی ایک خاندان نے گود لیا ہے اور اس بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ  .  2
 جائے؛ ( کے مطابق ایک ساتھ رہائش دیd)421.18( اور e)18NYCRR 421.2ایسے بچوں کو 

 اور 

a .  رضاعت حاصل کرنے واال بچہ پانچ یا زائد سال کا ہو؛ 

 یا

b .   جو ریاست نیو یارک کی رضاعی نگہداشت میں ریاست کی مجموعی آبادی کے حساب سے بچہ اس اقلیتی گروپ کا رکن ہو 
 اس گروپ کی شرح فیصد کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایاں طور پر زائد نمائندگی کا حامل ہو؛

 یا

c  .  پہلے ہی رضاعت یافتہ بہن بھائی یا سوتیلے بہن بھائی امداد کے لیے اہل ہوں یا امداد کے لیے اہل ہو سکتے ہوں 
 اگر درخواست رضاعت حاصل کرنے کے وقت یا اس سے پہلے دی گئی ہو؛ 

 یا

ضروری سمجھا  جو تین بہن بھائیوں کے گروپ میں سے ایک ہے )بشمول سوتیلے بہن بھائی( جو رضاعت کے لیے موجود ہیں اور اس چیز کو . 3

 کے مطابق ایک ساتھ رہائش دی جائے؛ 421.18(d) اور 18NYCRR 421.2(e)جاتا ہے کہ گروپ کو 

 یا

جو آٹھ یا زائد سال کا ہو اور ایک ایسے اقلیتی گروپ کا رکن ہو جو ریاست نیو یارک کی رضاعی نگہداشت میں ریاست کی مجموعی آبادی کے   . 4

 حامل ہو؛ شرح فیصد کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایاں طور پر زائد نمائندگی کامجموعی آبادی کے حساب سے اس گروپ کی  حساب سے
 یا

 یا زائد سال کا ہو؛ 10جو . 5
 یا

ایسے رضاعی والد/والدہ   جسے اس کے رضاعی والد/والدہ )والدین( کے عالوہ کسی والد/والدہ )والدین( کے ساتھ رہائش دینا مشکل ہو کیونکہ وہ . 6

ں والد/والدہ )والدین( کی نگہداشت می یا زائد ماہ پیشتر انہی رضاعی 12)والدین( کی جانب سے رضاعی رہائش کے اقرار نامے پر دستخط سے 

اور ان سے   رہا/رہی ہو اور اس کا اپنے رضاعی والد/والدہ )والدین( کے ساتھ ایسی نگہداشت میں رہتے ہوئے مضبوط تعلق استوار ہو چکا ہو

 علیحدگی بچے کی نشوونما پر مضر اثرات مرتب کرے گی؛  

 یا

اور بچے کو سماجی خدمات   جسے گزشتہ رضاعی رہائش کے منسوخ ہو جانے کی تاریخ کے بعد چھ ماہ کے اندر رضاعی رہائش نہ دی گئی ہو . 7

 داد[ ]صرف ریاستی ام ہو؛  کے آفیشل یا رضاکار مجاز ایجنسی کی نگہداشت میں لوٹا دیا گیا

 یا

 جسے اس کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے سماجی خدمات کے آفیشل یا رضاکار مجاز ایجنسی کو مقرر کیے جانے کے چھ ماہ کے اندر .  8
 ]صرف ریاستی امداد[رضاعت کے لیے رہائش نہ دی گئی ہو۔ 
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 IVسیکشن 
 کے لیے اہلیت وفاقی رضاعی اعانت 

ہونے کے وقت کیا گیا تھا، اور   وفاقی فنڈ کردہ رضاعی اعانت )جسے نیو یارک میں رضاعی امداد بھی کہا جاتا ہے( کے لیے بچے کی اہلیت کا تعین بچے کے نگہداشت میں داخل

نوٹ کریں: جہاں رضاعت کے حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد درخواست   اس کا تعین رضاعت کی پٹیشن کے وقت خصوصی ضروریات کے حامل بچے کے طور پر کیا گیا تھا۔

 تاوقتیکہ ایسی اہلیت کا تعین منصفانہ سماعت کے ذریعے کیا جائے۔   نااہل ہوتا ہےدی گئی ہو، تو بچہ وفاقی فنڈ کردہ رضاعی اعانت کے لیے 

 کے تحت وفاقی رضاعی اعانت کے لیے اہل ہے۔   IV-Eبچہ سماجی تحفظ ایکٹ کے استحقاق   

 کے تحت وفاقی رضاعی اعانت کے لیے اہل نہیں ہے۔   IV-Eبچہ سماجی تحفظ ایکٹ کے استحقاق   

 Vسیکشن  
 طبی اعانت/طبی امداد 

کے بجٹ پر مفاہمت نو کے اجتماعی کثیر المقاصد وفاقی ایکٹ    1985کے مطابق اہل ہے۔ عالوہ ازیں، وہ بچہ جو    IV-Eاس بچے کے لیے دستیاب ہے جو استحقاق    طبی اعانت

(COBRA( سہارا طلب بچوں والے خاندانوں کے لیے مدد ،)AFDC( اضافی آمدنی برائے تحفظ ،)SSI  یا نابالغ والد/والدہ کے نومولود کی رضاعی نگہداشت کے معیار پر )

اترت )پورا  اعانت  طبی  وہ  ہو،  طبی  MAا  اہل  جانے والی  کی  کی جانب سے حاصل  کنندہ  فراہم  یافتہ  اندراج  میں  پروگرام  اعانتی  طبی  اعانت  طبی  ہے۔   اہل  کا  کرنے  ( حاصل 

مے یا دیگر فریق ثالث کی ادائیگیوں کے نگہداشت، خدمات یا سپالئیز کے لیے کوریج فراہم کرتی ہے۔ ان خدمات کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی جو بصورت دیگر بی

 ذریعے کوور کی جاتی ہیں 

کے تحت اہل ہے، اس کے لیے رضاعت کے بعد کسی دوسری ریاست میں منتقل ہونے کا نتیجہ اس کی طبی اعانت کی ذمہ داری کا نئی   IV-Eنوٹ کریں: ایسا بچہ جو استحقاق 

کے تحت طبی اعانت کا اہل ہے، اس کے لیے یہ کہ اگر وہ رضاعت کے بعد کسی دوسری    MA/COBRAرہائشی ریاست کو منتقل ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ وہ بچہ جو  

کا جاری رہنا اس نئی رہائشی ریاست کی پالیسی پر منحصر ہو گا۔ تاہم، امدادی معاہدے کے لیے ذمہ دار کاؤنٹی طبی اعانت کی    MA/COBRAیاست میں منتقل ہوتا ہے، تو  ر

کی طبی امداد حاصل کرنے   NYSے تو  حاصل کرنے یا اگر بچہ بصورت دیگر اہل ہ  MA/COBRAاس صورت میں تسلسل سے ذمہ دار رہے گی اگر بچہ دوسری ریاست میں  

 ۔ سے قاصر ہے 

کے لیے اہل نہیں ہے اور بچہ معذور ہے، یا   MA/COBRAایک غیر وفاقی و ریاستی فنڈ کردہ پروگرام ہے جو اس بچے کے لیے دستیاب ہے جو طبی اعانت بشمول   طبی امداد

زائد عمر کا/کی ہے، یا اپنی رضاعی رہائش سے پانچ سالوں کے اندر اپنی موجودہ تقرری سے الزمی    سال یا  62بچے کو رہائش میں مشکل کا سامنا ہے اور رضاعی والد/والدہ  

ے لیے فریق ثالث بیمے،  سبکدوشی سے مشروط ہے۔ طبی امداد طبی اعانتی پروگرام کے تحت کوور کردہ طبی نگہداشت، خدمات اور سپالئیز کے اخراجات تک محدود ہے جن ک

ئیگی ان رقوم تک رے ذریعے سے کوئی باز ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ فراہم کنندگان کا طبی اعانتی پروگرام میں اندراج یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ تاہم، اداطبی اعانت یا کسی دوس

 محدود ہے جو طبی اعانتی پروگرام میں تعین کردہ سے متجاوز نہ ہوں۔

 ور/یا طبی امداد درج ذیل منتخب کردہ شے )اشیاء( پر مبنی ہے: ا MA/COBRAاس رضاعت کے مقاصد کے لیے، طبی اعانت بشمول 

طبی اعانت کے ذریعے اسے کوور کیا جائے گا اگر   سال تک کی عمر تک 21سال کی عمر تک؛ یا  18ہے، اور  کے مطابق اہل IV-Eمعذور ہے اور استحقاق بچہ  

سال کی عمر تک  21کو  سال کی عمر پر ختم ہو جاتی ہے، تو بچے 18کے مطابق اہلیت    IV-Eقاق معذوری کی کیفیت اعانت جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر استح

MA/COBRA  کے ذریعے کوور کیا جائے گا، یا اگرMA/COBRA  کا اہل نہیں توNYS  سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا 21تا   18کی طبی امداد کے ذریعے 
 رہیں۔ دین( بچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاونت فراہم کرتےبشرطیکہ رضاعت لینے والے والد/والدہ )وال

بشرطیکہ  سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا،  21کی جانب سے   MA/COBRAنہیں ہے، اور اسے طبی اعانت  کے مطابق اہل IV-Eمعذور لیکن استحقاق بچہ  

 معاونت فراہم کرتے رہیں۔   رضاعت لینے والے والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی

  21کی طبی امداد  NYSتو اسے  کا اہل بھی نہیں ہے، MA/COBRAنہیں ہے اور بصورت دیگر طبی اعانت بشمول  کے مطابق اہل IV-Eمعذور لیکن استحقاق بچہ  

ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی  کی معاونت کے قانونی طور پرسال کی عمر تک کوور کرے گی، بشرطیکہ رضاعت لینے والے والد/والدہ )والدین( بچے 

 معاونت فراہم کرتے رہیں۔ 

سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا۔ اس کے بعد  18ی جانب سے اسے طبی اعانت ک ہے اور کے مطابق اہل IV-Eرہائش فراہم کرنا مشکل ہے اور وہ استحقاق بچے کو  

یا زائد   62کے ذریعے کوور کیا جائے گا۔  اگر بچے کو الزمی سبکدوشی کے پانچ سال کی حد میں موجود فرد یا  MA/COBRAسال کی عمر تک  21سال تا   18 بچے کو

کے لیے نااہل ہوتا/ہوتی ہے، تو اس بچے  MA/COBRAعمر میں وہ طبی اعانت بشمول  سال کی 18سال کی عمر کے فرد کی جانب سے رضاعت دی جاتی ہے اور 

 کی طبی امداد کے ذریعے کوور کیا جائے گا، بشرطیکہ رضاعت لینے والے والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے قانونی طور پر NYSسال کی عمر تک  21تا  18کو
 ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاونت فراہم کرتے رہیں۔  

سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا،   21کی جانب سے   MA/COBRAاور اسے   کے مطابق اہل نہیں ہے IV-Eرہائش فراہم کرنا مشکل ہے لیکن وہ استحقاق بچے کو  

 ہم کرتے رہیں۔ رضاعی والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاونت فرا  بشرطیکہ

اسے الزمی   کے لیے نااہل ہے، اور MA/COBRAاور وہ طبی اعانت بشمول  کے مطابق اہل نہیں ہے IV-Eرہائش فراہم کرنا مشکل ہے لیکن وہ استحقاق بچے کو  

کی   NYSسال کی عمر تک   21 یا زائد سال کی عمر کے فرد کی جانب سے رضاعت دی جا رہی ہے، تو اس بچے کو 62میں موجود فرد یا سبکدوشی کے پانچ سال کی حد 

کرتے جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاونت فراہم  طبی امداد کے ذریعے کوور کیا جائے گا، بشرطیکہ رضاعی والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے قانونی طور پر

 رہیں۔

 ۔ اہل نہیں ہےبچہ طبی اعانت یا طبی امداد دونوں کا   
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 VIسیکشن  
 دیکھ بھال کی امداد کا حساب کتاب 

 موجودہ بورڈ ریٹ/امداد کی درخواست 

 استثنائی  خصوصی        بنیادی        رضاعی امداد کے لیے درخواست کردہ بورڈ ریٹ:       

 

 

 نہیں ہاں      نابالغ والد/والدہ/نومولود:        

       وہ تاریخ جس پر ڈسٹرکٹ یا ریاستی آفیشل کی جانب سے امداد منظور کی گئی  امداد کے موثر ہونے کی تاریخ:        

 
 )تاریخ( 

       دیگر )تاریخ اور وضاحت(    

  
 )تاریخ( 

      

 

 وضاحت

 والد/والدہ )والدین( کی آمدنی جسے امداد کا حساب کرتے ہوئے استعمال نہیں کیا جاتا  - Aحصہ 
 ے قطع نظر اہل ہوا۔  رضاعت میں لیے جانے والے بچے کی نگہداشت کے لیے ماہانہ ادائیگیاں )دیکھ بھال کی امداد( ادا کی جائیں گی اگر بچہ خاندان کی آمدنی س

       ُکل فی دن ریٹ:   

والد/والدہ کے بچے کے لیے ریٹ )اگر   نوٹ کریں: ُکل فی دن ریٹ میں فی دن امدادی بورڈ ریٹ، فی دن کپڑوں کا ریٹ، ڈائپر االؤنس )اگر قابل اطالق ہو(، اور فی دن کسی نابالغ

 قابل اطالق ہو(۔ 

 والد/والدہ )والدین( کی آمدنی جسے امداد کا حساب کرتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے  - Bحصہ 

 ماہانہ آمدنی کا حساب جزوی طور پر فی دن ریٹ پر کیا جائے گا اور اس لیے مہینے کے دنوں کی تعداد پر منحصر ہر مہینے مختلف ہو گا۔ 

 

A.   $ والد/والدہ )والدین( ساالنہ آمدنی       

B.  :خاندان کا سائز بشمول رضاعت میں لیا جانے واال بچہ       

C.   امداد درکار ہے $  100وہ آمدنی جس پر %       

D.   امداد درکار ہونے والی آمدنی کے ساتھ تناسب: 100خاندان کی آمدنی کا %       

E.  :بورڈ ریٹ کی ادا کی جانے والی شرح فیصد       

F.   $ ُکل فی دن ریٹ       

G.   $ والد/والدہ )والدین( ساالنہ آمدنی       

قابل اطالق ہو(، اور نابالغ والد/والدہ کے بچے کے لیے فی دن ریٹ  ُکل فی دن ریٹ میں شامل ہے: فی دن امدادی بورڈ ریٹ، فی دن کپڑوں کا ریٹ، ڈائپر االؤنس )اگر نوٹ کریں:

 )اگر قابل اطالق ہو(۔ 

،  W-2کو آمدنی کا ثبوت پیش کرنا الزم ہے جو اجرت کو ظاہر کرنے والے کاغذات یا، حالیہ ترین    OCFSرضاعی والد/والدہ )والدین( پر سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا   کریں:نوٹ 

گ پر ٹیکس  آمدن  وفاقی  ترین  آمدنی کی صورت میں، حالیہ  تنخواہ کے عالوہ بھی  یا  یا، اجرت  بیان  اجرتوں کے  آجر کے  ہوتا ہے۔ رضاعی  یا  پر مشتمل  وشوارے 

 معلومات میں شامل کیے جانے چاہیئیں، تاہم، سوشل سکیورٹی نمبر جمع کروانا رضاکارانہ ہے اور والد/والدہ )والدین( کے سوشل سکیورٹی نمبرز اس فراہم کردہ
 کی جائے گی۔  رضاعی امداد کی منظوری کے لیے درخواست سوشل سکیورٹی نمبر فراہم نہ کرنے پر مسترد نہیں

 VIIسیکشن  
 دیکھ بھال کی ادائیگی کو موافق بنانا 

 کاؤنٹی        دیکھ بھال کی ادائیگیوں میں اضافہ ہو گا جب کبھی   

 س وصول کرنے کا مزید اہل نہ ہو۔ روم اور بورڈ ریٹ اور/یا کپڑوں کو یکسر تبدیل کرنے کے االؤنس میں اضافہ کرے۔ کچھ حاالت میں، کمی بھی آ سکتی ہے جب بچہ ڈائپر االؤن 

کے ضوابط، رضاعی والد/والدہ )والدین( اس اقرار    OCFSنامہ اور نہ ہی دیکھ بھال کی ادائیگی کی رقم ساالنہ نظر ثانی سے مشروط ہو گی۔ بمطابقنہ تو یہ اقرار   نوٹ کریں:

بچے کی   ہ بمع نامے کے تحت ادا کی گئی رقم میں تبدیلی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ادا کی گئی رقم میں اضافے کی درخواست کے ساتھ ترمیم کردہ اقرار نام

 معذوریوں کی دستاویزات کا ہونا الزمی ہے۔ 
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 VIIIسیکشن  
 رضاعت کے غیر متوازی اخراجات 

ات کے لیے اہلیت کا  نوٹ کریں: رضاعت کو حتمی شکل دینے کے بعد درخواست دیے جانے پر، رضاعت کے غیر متوازی اخراجات دستیاب نہیں ہوتے تاوقتیکہ ایسے اخراج

 سماعت کے ذریعے کیا جائے۔ تعین منصفانہ 

 دیکھیں(؛ IVکے تحت وفاقی رضاعی اعانت کا اہل ہے )اس اقرار نامے کا سیکشن  IV-E بچہ استحقاق  

 یا

 کے تحت وفاقی رضاعی اعانت کا اہل نہیں ہے لیکن خصوصی ضروریات کا حامل بچہ ہے جیسا کہ  IV-E بچہ استحقاق  
18NYCRR 421.24(a)(2)(i-iv) ( یاa)(3)(iii)(a-f)  421.24   ا ہے کہ بچے کو اس کے والد/والدہ )والدین( کے گھر واپس  ریاست نے تعین کی اورمیں بیان کیا گیا ہے؛

 مناسب رضاعی والد/والدہ )والدین( کے ساتھ بچے کو رضاعی اعانت کے بغیر رہائش دینے کی موزوں مگر ناکام کوشش کی گئی ہے، ماسوائے جہاں اورنہیں لوٹایا جا سکتا؛ 

 ایسی کوششیں بچے کے بہتر مفاد میں نہیں ہیں؛ 
 

 جاری ہے  - VIIIسیکشن  
 رضاعت کے غیر متوازی اخراجات 

 اور 

 رضاعی والد/والدہ )والدین( رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے لیے درخواست دینے کے خواہشمند ہیں؛  

 یا

 ن( رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے لیے درخواست دینے کے خواہشمند نہیں ہیں؛رضاعی والد/والدہ )والدی 

 بچہ رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کا اہل نہیں ہے۔   

ے حامل بچے کی  رضاعت کے غیر متوازی اخراجات میں رضاعت کی فیس، عدالتی اخراجات، اٹارنی کی فیس اور ایسے دیگر اخراجات شامل ہیں جو خصوصی ضروریات ک

ون کی خالف ورزی نہیں ضاعت سے براہ راست متعلقہ موزوں اور ضروری اخراجات ہیں اور جن کی دیگر ذرائع سے باز ادائیگی نہیں ہوتی اور جو وفاقی یا ریاستی قانقانونی ر

 کرتے۔ حتمی شکل دینے کے بعد ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے لیے درخواست نہیں دی جا سکتی۔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IXسیکشن 
 رضاعی والدین کے دستخط 

کو آگاہ کریں جب وہ بچے کی معاونت کے لیے مزید قانونی طور پر ذمہ دار نہ ہوں یا   OCFSرضاعی والد/والدہ )والدین( کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا  

 بچے کو معاونت مزید فراہم نہ کر رہے ہوں۔ 

   اور پڑھا ہے۔ میں/ہم، رضاعی والد/والدہ )والدین(، نے "نیو یارک کا رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے پروگرامز کا خالصہ" موصول کیا 

قرار نامے کو مکمل طور پر  مجھے/ہمیں، رضاعی والد/والدہ )والدین(، اقرار نامے کے بطور مکمل ہونے کا جائزہ لینے اور اپنے اٹارنی سے اس پر گفتگو کرنے اور اس ا

 پڑھنے اور اس میں شامل مواد کو سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے۔  

     /    /     

 تاریخ )ماہ/دن/سال(  رضاعی والد/والدہ کے دستخط 

     /    /     
 )ماہ/دن/سال( تاریخ  رضاعی والد/والدہ کے دستخط 

 Xسیکشن 
 سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے دستخط 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

 استثنائی  خصوصی        بنیادی       سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کی جانب سے منظور کردہ ریٹ کی سطح:        

     /    /     

 تاریخ )ماہ/دن/سال(  سماجی خدمات کے آفیشل کے دستخط

)تاریخ کا وہی تاریخ یا رضاعی والد/والدہ )والدین( کے دستخط کے  

 بعد کی تاریخ ہونا الزمی ہے( 

 XIسیکشن 
 رضاکار مجاز ایجنسی کے دستخط 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

 استثنائی خصوصی      بنیادی       رضاکار مجاز ایجنسی کی جانب سے منظور کردہ ریٹ کی سطح:      

     /    /     

 تاریخ )ماہ/دن/سال(  رضاکار مجاز ایجنسی کے آفیشل کے دستخط

 XIIسیکشن 
 ریاست نیو یارک کی رضاعت کی خدمات کے دستخط 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

NYSAS         :استثنائی خصوصی       بنیادی        کی جانب سے منظور کردہ ریٹ کی سطح 

     /    /     

NYSAS تاریخ )ماہ/دن/سال(  تخط کے آفیشل کے دس 



LDSS-4623B  ( 9/2009)نظر ثانی شدہ  

 8ُکل  7صفحہ  

 
 Aضمیمہ 

 نیو یارک کے رضاعی امداد و غیر متوازی رضاعت کے اخراجات کے پروگرامز کا خالصہ 

ازی رضاعت کے  درج ذیل ریاست نیو یارک کے رضاعی امداد و غیر متوازی رضاعت کے اخراجات کے پروگرامز کا خالصہ ہے۔  اگر آپ کے رضاعی امداد و غیر متو

( کو ٹول  NYSASاخراجات کے حوالے سے کوئی اضافی سواالت ہیں، تو براہ کرم اپنے کیس کے کارکن سے بات کریں یا ریاست نیو یارک کی رضاعت کی خدمات )

 کٹ سے رابطہ کریں۔ پر کال کریں۔  اگر طبی اعانت کے حوالے سے آپ کے کوئی سواالت ہیں تو براہ کرم اپنی مقامی سماجی خدمات ڈسٹر 5437-345-800-1فری 

( کے سیکشنز  SSL. اہل بچوں کے لیے ریاستی قانونی اختیار برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے پروگرامز کو سماجی خدمات کے قانون )1

( کا  479-470سماجی تحفظ ایکٹ )سیکشنز    میں تالش کیا جا سکتا ہے۔  قابل اطالق وفاقی قانونی اختیار  NYCRR 421.24  18کے ضابطے،    OFCاور    450-458

 ہے۔  IV-Eاستحقاق 

سال کا ہو جانے تک موثر رہیں گی، بشرطیکہ رضاعی والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے    21اس اقرار نامے کے مطابق، دیکھ بھال کی امداد کی ادائیگیاں بچے کے  

معاونت فراہم کرتے رہیں۔  رضاعی والد/والدہ )والدین( رضاعت یافتہ بچے کی معاونت اور اس صورت میں   قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی

ہیں کر رہے یا بچے کی  سماجی خدمات ڈسٹرک کو مطلع کرنے کی ذمہ داری کا ساالنہ نوٹس حاصل کریں گے اگر رضاعی والد/والدہ )والدین( مزید کوئی معاونت فراہم ن

ٹس کی  طور پر مزید ذمہ دار نہیں ہیں۔ ساالنہ نوٹس میں رضاعی والد/والدہ )والدین( کے لیے رضاعت یافتہ اسکول کی عمر کے بچے کے تعلیمی اسٹی  معاونت کے قانونی

رضاعی  سے واپس ارسال کریں گے۔ سند فراہم کرنے کا تقاضا شامل ہو گا۔ رضاعی والد/والدہ )والدین( فارم پر دی گئی ہدایات کے مطابق فارم کو مکمل، اس پر دستخط اور ا

جب بچہ رضاعی والد/والدہ    امداد کی ادائیگیاں اس صورت میں رک جائیں گی جب رضاعی والد/والدہ )والدین( بچے کی معاونت کے مزید قانونی طور پر ذمہ دار نہ رہے یا

 )والدین( سے مزید کوئی معاونت حاصل نہ کرتا ہو۔

2  .OCFS    دیکھ بھال کی امداد اور طبی اعانت کے لیے اقرار نامے کو منظور کرنے پر، رضاعی والد/والدہ )والدین( کو بچے کے اٹھارہ کی جانب سے وفاقی اضافی

اعانت کا اہل ہونے کو جاری رکھنے کے لیے بچے کی دماغی یا جسمانی معذوری کے18) کو پورا کرنے اور/یا طبی  حوالے سے    ( سال کے ہونے پر وفاقی تقاضوں 

 زات فراہم کرنا درکار ہو سکتا ہے۔ دستاوی

انجام تک پہنچنے . دیکھ بھال کی امداد کا آغاز عام طور پر سماجی خدمات کے آفیشل کی زیر سرپرستی اور نگرانی میں موجود بچے کی رضاعت کے عمل کے حتمی  3

ہ اگر منظور شدہ گھر کا مطالعہ مکمل ہو گیا، رضاعی رہائش کے اقرار  تک نہیں ہوتا۔  رضاکار مجاز ایجنسی کی سرپرستی اور نگرانی میں موجود بچے کے لیے یہ ک

مے کی حتمی منظوری کے بعد نامے پر دستخط کر دیے گئے اور بچے کو رضاعی والد/والدہ )والدین( کے گھر میں رہائش فراہم کر دی گئی تو دیکھ بھال کی امداد اقرار نا

الے خاندان ایک ماہانہ ادائیگی، خاندان کی آمدنی سے قطع نظر وصول کریں گے۔  اس امداد کی رقم کا حساب اس اقرار  شروع ہو جائے گی۔  اہل بچوں کو رضاعت دینے و

ا  عامل ہو میں کیا گیا ہے اور یہ بچے کے لیے بورڈ ریٹ پر مبنی ہے۔ یہ خاندان کی آمدنی اور خاندان کے سائز سے متاثر ہو سکتی ہے۔  جہاں یہ ایک  VIنامے کے سیکشن 

 حساب دکھائے گا۔  قابل اطالق بورڈ ریٹ یہ ہو گا:  VIوہاں سیکشن 

(i) الی سماجی بچے کے سماجی خدمات کے آفیشل کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونے اور رضاعت کا اہل ہونے کی صورت میں، بچے کو رضاعت کے لیے مقرر کرنے و
 رضاعی والد/والدہ )والدین( رہائش پذیر ہیں، مقرر کرنے والی سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کی صوابدید پر؛ یاخدمات ڈسٹرکٹ کا بورڈ ریٹ یا سماجی خدمات ڈسٹرکٹ جس میں  

(ii).  ت بچے کے سماجی خدمات کے آفیشل کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونے اور ریاست سے باہر مقیم والد/والدہ )والدین( کی جانب سے رضاعت کی صور 
 رنے واال بورڈ ریٹ جس کے پاس بچے کی سرپرستی اور نگرانی موجود ہے؛ یامیں، اس سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کا نظم ک

(iii). رضاعت کا اہل ہونے کی   بچے کے رضاکار مجاز ایجنسی کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونے اور اسی سماجی خدمات ڈسٹرکٹ میں مقیم والد/والدہ )والدین( کی رضاعت میں
 صورت میں، اسی ڈسٹرکٹ کا بورڈ ریٹ؛ یا

(iv). ں رضاعت کا اہل  ے رضاکار مجاز ایجنسی کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونے اور کسی دوسری سماجی خدمات ڈسٹرکٹ میں مقیم والد/والدہ )والدین( کی رضاعت میبچے ک

 ہونے کی صورت میں، اسی دوسری ڈسٹرکٹ کا بورڈ ریٹ؛ یا  

(v). ریا اور  اور نگرانی میں ہونے  ایجنسی کی سرپرستی  باہر مقیم والد/والدہ )والدین( کی جانب سے رضاعت کی صورت میں، اس سماجی بچے کے رضاکار مجاز  ست سے 
 خدمات ڈسٹرکٹ کا بورڈ ریٹ جہاں رضاکار مجاز ایجنسی کا صدر دفتر یا کاروبار موجود ہے۔

(vi).   اس بچے کی صورت میں جو استحقاقIV-E    جسے بیرون ریاستی نجی رضاعتی ایجنسی نے نیو  کے مطابق رضاعی اعانت کے لیے اہلیتی معیارات پر پورا اترتا ہو اور

 ریٹ۔ یارک میں مقیم رضاعی والد/والدہ )والدین( کو فراہم کیا ہو، تو رضاعی والد/والدہ )والدین( کی رہائش کی سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کا بورڈ  

عزم رکھتی ہو وہ بعد ازاں خاندان کی منتقلی کے مقام سے قطع نظر ذمہ  سماجی خدمات ڈسٹرکٹ جو اقرار نامے پر عمل درآمد کروانے والی قابل اطالق ڈسٹرکٹ بننے کا  

 رہے گا۔ دار سماجی خدمات ڈسٹرکٹ رہے گی۔  رضاعی والد/والدہ )والدین( جس ریاست میں کسی بھی وقت مقیم ہیں اس سے قطع نظر یہ اقرار نامہ موثر 

 . اقرار نامے کے طبی وظائف فراہم کرنے پر: 4

(i). یج صرف ایسی نگہداشت، خدمات اور سپالئیز کے اخراجات کے لیے فراہم کی جائے گی جو ریاستی طبی اعانت کے پروگرام کے تحت مجاز کیے گئے طبی اعانت کی کور

 ہوں۔

(ii). دین( بیمے، طبی اعانت یا  ل طبی امداد کی ادائیگیاں صرف اس نگہداشت، خدمات اور سپالئیز کے خرچ کے لیے کیا جانا الزم ہے جس کے لیے بچہ یا رضاعی والد/والدہ )وا

 دیگر ذرائع سے کوئی ادائیگی یا باز ادائیگی وصول نہیں کریں گے۔ 

(iii).  طبی امداد کی ادائیگیاں اس مخصوص کیفیت تک محدود نہیں ہو سکتیں جس کے لیے بچے کا معذور بچہ ہونے کے طور پر تعین کیا گیا 
ادائیگی تمام نگہداشت، خدمات اور سپالئیز کے لیے ادائیگی الزم ہے۔  ایسی ادائیگیوں کی رقم ریاستی طبی اعانتی  تھا، لیکن ریاستی طبی اعانت کے پروگرام کے تحت قابل  

 پروگرام کے تحت دستیاب ایسی نگہداشت، خدمات اور سپالئیز کے لیے ادائیگیوں کے شیڈولز سے متجاوز نہیں ہو گی۔

(iv). تبدیلی سے مشروط نہیں ہو گا، ماسوائے یہ کہ سماجی خدمات، سماجی خدمات کے آفیشل کی صوابدید پر، یا تو ساالنہ اور/یا    طبی امداد کی ادائیگیوں کا اقرار نامہ نظر ثانی یا

( کی تعمیل کا تعین کرنے کے لیے رضاعی والد/والدہ )والدین( سے طبی بیمے یا کسی دوسری کوریج کے iiکسی دعوے کی جمع کاری کے وقت، اس سیکشن کے پیراگراف )

 متعلق معلومات کی درخواست کر سکتا ہے۔ 
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 8ُکل  8صفحہ  

 جاری ہے  - Aضمیمہ 

آگاہ کرنا الزمی ہے جو    . رضاعی والد/والدہ )والدین( پر رہائشی یا بچے کے انحصار کی حیثیت میں کسی قسم کی تبدیلی بشمول ان حاالت سے سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کو5
 حاالت سے بھی جو انہیں کسی دوسری رقم میں اعانتی ادائیگیوں کے اہل بناتے ہوں۔انہیں ایسی اعانت کے لیے نااہل بناتے ہوں نیز ان 

د فراہم کرنا درکار ہو اگر آپ کے رضاعی بچے کو رضاعی نگہداشت میں تبادلہ درکار ہو، تو آپ کو نگہداشت کے خرچ کے کم از کم ایک حصے کی تالفی کے لیے مالی مد

 سکتا ہے۔  

طابق کی جانے والی ادائیگی رضاعت یافتہ بچے سال کا ہونے سے پہلے، اس اقرار نامے کے م  18. بچے کو رضاعت دینے والے فرد )افراد( کی وفات پر، بچے کے  6
سال کا ہو جانے تک الزماً ادا کی جائے گی، بشرطیکہ وفات کے وقت بچے کے رضاعی  21کے عدالت کی جانب سے مقرر کردہ قانونی سرپرست یا نگران کو بچے کے 

سال سے کم عمر بچے کا قانونی سرپرست یا    18وئی معاونت فراہم کر رہے تھے۔ جہاں  معاونت کے ذمہ دار تھے یا بچے کو ک   کیوالد/والدہ )والدین( قانونی طور پر بچے  
کی وفات کے وقت سے موثر    نگران سرپرستی کے خط یا نگرانی دینے کے عدالتی حکم کے اجراء کے وقت بچے کا نگہداشت فراہم کار تھا، تو ادائیگی والد/والدہ )والدین(

سال کا ہونے کے بعد رضاعت دی تھی، اس اقرار نامے کے مطابق کی جانے   18والدہ )والدین( کی وفات کے بعد جنہوں نے بچے کو  /بہ ماضی ادا کی جائیں گی۔ ان والد
کی    453کے سیکشن    والی ادائیگیاں بچے کے عدالت کی جانب سے مقرر کردہ قانونی سرپرست، رضاعت یافتہ بچے یا نمائندہ مرسل الیہ کو، سماجی خدمات کے قانون

سال کا ہو جانے تک کی جائیں، بشرطیکہ بچے کے رضاعی والد/والدہ )والدین( کی وفات کے وقت، ایسے والد/والدہ )والدین( بچے کی    21سقوں کے مطابق بچے کے  
 فات کی تاریخ سے کی جائیں گی۔ معاونت کے قانونی ذمہ دار تھے اور بچے کو کوئی معاونت فراہم کر رہے تھے۔ ایسی ادائیگیاں رضاعی والد/والدہ )والدین( کی و

کے فیصلے یا غیر    . سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے آفیشل یا ریاست نیو یارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات کے اس اقرار نامے کے مطابق ادائیگی نہ کرنے7
( دنوں کے اندر اس کے تعین کی ناکامی کے سبب  30وانے کے تیس )موزوں یا نامناسب رقم میں ایسی ادائیگی کرنے کے فیصلے، یا ایسے آفیشل کی درخواست جمع کر

ک درخواست  کی  سماعت  منصفانہ  سے  حوالے  اس  اور  سکتا  کر  اپیل  خدمات سے  خاندانی  و  اطفال  برائے  دفتر  کے  یارک  نیو  ریاست  کوئی شخص  ہے۔   متاثرہ  سکتا  ر 
( دنوں میں کرنا الزمی ہے۔  وہ مسائل جو منصفانہ سماعت پر سامنے الئے جا سکتے ہیں 60)منصفانہ سماعت کی درخواست ایجنسی کے فیصلے کے نوٹس کے بعد ساٹھ  

 وہ یہ ہیں:

(i). سترد کیا ہے بشمول درخواست  آیا سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے آفیشل یا ریاست نیو یارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات نے امداد کی درخواست کو نامناسب طور پر م

 ( دنوں کے اندر تعین کے اجراء میں ناکامی؛ یا 30ے تیس )جمع کروانے ک

(ii).  یوں کو نامناسب طور پر معطل کیا آیا سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے آفیشل اور ریاست نیو یارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات نے اس اقرار نامے میں فراہم کردہ ادائیگ

 ہے؛ یا 

(iii). ت نیو یارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات نے تعین کیا ہے کہ ادائیگی کی رقم قانون یا ضابطے کی شقوں کی خالف  آیا سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے آفیشل اور ریاس

 ورزی میں ادا کی گئی ہے۔

 ,New York State Children and Family Services, Fair Hearings Unit, 52 Washington Street, Rensselaer. رضاعی والد/والدہ )والدین( 8
NY 12144-2796    کو خط تحریر کر کے منصفانہ سماعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔  منصفانہ سماعت کے طریقے کے حوالے سے اضافی حقوق جن کے رضاعی

 میں طے کیا گیا ہے۔  358حصہ  NYCRR 18اور   NYCRR 421.24(g) 18اور   455کے سیکشن  SSLوالد/والدہ )والدین( اہل ہیں انہیں 

 ھ بھال کی امداد رضاعی نگہداشت کے بورڈ ریٹ اور کپڑوں کی یکسر تبدیلی کے االؤنس میں کسی ساالنہ اضافے کو ظاہر کرے گی۔ . دیک9

بچے کے ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کا اہل ہونے کے لیے، اس کا خصوصی ضروریات     ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات۔.  10
 مل بچہ ہونا الزمی ہوتا ہے۔  خصوصی ضروریات کے حامل بچے کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایسا بچہ: کا حا

(a)    جس کے بارے میں ریاست نے تعین کیا ہے کہ وہ اپنے والد/والدہ )والدین( کے گھر نہیں جا سکتا یا نہیں جائے گا؛ اور 

(b)   18یا تو معذور ہے جیسا کہ NYCRR 421.24(a)(2)    18 میں وضاحت کی گئی ہے یا رہائش میں مشکل کا شکار ہے جیسا کہ NYCRR 421.24(a) (3()iii  میں )

 وضاحت کی گئی ہے؛ اور 

(c) سے  ہے، ماسوائے جہاں یہ ایسے عوامل کی وجہ   بچے کو رضاعی والد/والدہ )والدین( کے ساتھ رضاعی امداد کے بغیر رہائش دینے کی موزوں، مگر ناکام کوشش کی گئی

بچے کو کسی رشتہ دار کے   بچے کے بہترین مفاد میں نہیں تھا جیسا کہ رضاعی بچے کے طور پر ممکنہ رضاعی والد/والدہ )والدین( کے ساتھ جذباتی تعلق کی موجودگی یا
 ساتھ رہائش دی گئی ہو۔

ریاست نیو یارک کے اطفال و خاندانی خدمات کی جانب سے تعین   ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات ایک وقتی ادائیگی کے طور پر کی جائے گی جو
ک دستخط شدہ کردہ زیادہ سے زیادہ سطح سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔  ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات رضاعت کو حتمی شکل دینے سے پیشتر ای

 )منظور شدہ( اقرار نامے کے مطابق کرنا الزمی ہے۔ 

ت  ہ )والدین( کی جانب سے زیر دعوٰی رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کی تمام دستاویزات رضاعی والد/والدہ )والدین( کی جانب سے سماجی خدمارضاعی والد/والد
لدین( کو یا رضاعی ( سال کے اندر فراہم کرنا الزمی ہے۔  ادائیگی یا تو رضاعی والد/والدہ )وا 2ڈسٹرکٹ کو ادائیگی سے پیشتر اور رضاعت کے حتمی فرمان کے دو )

 والد/والدہ )والدین( کی جگہ اٹارنی کو کی جا سکتی ہے۔ 

والد/والدہ )والدین( جو اس  رضاعی والد/والدہ )والدین( کے کسی دوسری ریاست منتقل ہونے پر بھی یہ اقرار نامہ موثر رہے گا۔  ریاست نیو یارک سے باہر مقیم رضاعی  
ت کے غیر متوازی اخراجات کی ادائیگی کے حوالے سے کسی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں وہ سماجی خدمات ڈسٹرکٹ سے  اقرار نامے کے تحت امداد اور یا رضاع

 پر دیا گیا ہے۔ 1اعانت کی درخواست کر سکتے ہیں جس کا حوالہ اس اقرار نامے کے صفحہ  

حوالے سے کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں وہ ریاست نیو یارک کے شعبہ صحت یا رضاعی والد/والدہ )والدین( جو اس اقرار نامے کے تحت فراہم کردہ طبی خدمات کے  
 پر دیا گیا ہے۔  1سماجی خدمات ڈسٹرکٹ سے اعانت کی درخواست کر سکتے ہیں جس کا حوالہ اس اقرار نامے کے صفحہ  

پہلی مرتبہ بچے کو رضاعت دینے کے بعد بچے کی جسمانی یا جذباتی   حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد رضاعی امداد۔  اگر بچے کو رضاعت دینے واال فرد )افراد(  .11
کے لیے درخواست  کیفیت یا معذوری سے آگاہ ہوئے اور معالج نے تصدیق کی کہ کیفیت یا معذوری بچے کو رضاعت دیے جانے سے پہلے موجود تھی تو رضاعی امداد  

 جا سکتا ہے۔  دی جا سکتی ہے اور بچے کو رضاعت دینے کے بعد اسے وصول کیا

سے    IRSکس اسپیشلسٹ یا براہ کرم نوٹ کریں: وفاقی اور ریاستی ٹیکس کریڈٹس دستیاب ہو سکتے ہیں۔  یہ تجویز کردہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے ٹی

 رجوع کریں اور یہ کہ آپ ان کریڈٹس پر رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے کسی اثر کا معائنہ کریں۔ 

 اعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے اقرار نامے کا آخری صفحہ ہے یہ رض
 

 


