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 ریاست نیو یارک 
 دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات 

 اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات 
 

 اپ گریڈ یا بنیادی ترمیم 
جس پر اتفاق کیا گیا  ( جس کی ایک نقل منسلک ہے)یہ حتمی اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے حوالے سے ترمیم ہے 

 :ہے مابین

        نمائندہ مرسل الیہ/قانونی سرپرست یا نگران/والدہ/رضاعی والد

 ( نام)

        نمائندہ مرسل الیہ/قانونی سرپرست یا نگران/والدہ/رضاعی والد

 ( نام)

 سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا رضاکار مجاز ایجنسی         اور

       بحوالہ عمِل رضاعت برائے  

 بچے کا نام 

    /     /     
 بتاریخ 

    /     /     

 تاریخ جس پر رضاعت کو حتمی شکل دی گئی وہ  ( سال/دن/ماہ)تاریخ پیدائش 

      (**  اگر قابل اطالق ہو )گود لیا گیا فرد /نمائندہ مرسل الیہ/نگران/قانونی سرپرست

 
والی سرپرست یا نگران ہے۔  /کی وفات کے بعد مقرر کیے جانے واال(  والدین)والدہ  /کی جانب سے گود لینے والے والد  عدالتنگران سے مراد  /قانونی سرپرست  :نوٹ کریں*

اور نمائندہ مرسل الیہ کو سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کی جانب سے مقرر کرنا الزمی ہے۔ سابقہ طور پر ترمیم کردہ اقرار نامے میں تبدیلی کی  (  سال 21تا  18)رضاعت یافتہ فرد 

 درخواست کے لیے اقرار نامے میں سابقہ ترمیم کی نقل بھی درکار ہوتی ہے۔

قانونی سرپرست  (والدین)والدہ  /الدرضاعی و  OCFSرضاعت یافتہ فرد، اور سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا  /نمائندہ مرسل الیہ (/نگران)نگران  (/سرپرست)، یا 

 نشان زد کرنے پر موثر ہو گی۔ صرفجو  -میں ترمیم سے متفق ہیں ( سیکشنز)بذریعہ ٰہذا درج ذیل نوٹ کردہ سیکشن 

 

 Iسیکشن  

 رضاعت یافتہ فرد /نمائندہ مرسل الیہ(/نگران)یا نگران ( سرپرست)قانونی سرپرست (/والدین)والدہ /فوت شدہ والد  

 ۔ (سال 21تا  18عمر )
 

کی وفات کے بعد منسلکہ اقرار نامہ (  والدین)والدہ  /میں بذریعہ ٰہذا رضاعی والد  Iسیکشن  کے  اقرار نامہ رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات  

یا (  سرپرست)برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے مطابق ادائیگی کے مقصد کے لیے عدالتی حکم نامے کے ذریعے قانونی سرپرست  

بچے :  نوٹ کریںکرنے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے۔     نگران یا سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کی جانب سے نمائندہ مرسل الیہ یا رضاعت یافتہ فرد کی تقرری کو ظاہر

 یا ریاستی طبی امداد پر تبدیل کر دی گئی ہے۔  Medicaid/COBRAکی اہلیت ریاستی امداد اور 

 : ہیں/رضاعت یافتہ فرد یہ ہے/نمائندہ مرسل الیہ(/نگران)، یا نگران (سرپرست)قانونی سرپرست 

      (: نام)نام 

      : پتہ
 

 
      : زپ      : ریاست      : شہر 

یا نمائندہ مرسل الیہ یا رضاعت یافتہ فرد اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات اور  (  نگران)یا نگران  (  سرپرست)قانونی سرپرست  

اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کی تمام شرائط و ضوابط جن    ترمیم کی شرائط و ضوابط کی تعمیل کرنے سے متفق ہیں۔  

 میں یہاں بصورت دیگر ترمیم نہیں کی گئی وہ بصورت دیگر موثر رہیں گی۔
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 IIسیکشن 
 ترمیم کا مقصد 

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

اور موزوں سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کی جانب سے اس پر دستخط کیے (  والدین)والدہ  /کے مطابق کرنا الزمی ہے۔ اس اقرار نامے کے مکمل اور رضاعی والد

نے سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کو اقرار نامے کی حتمی منظوری کے   OCFSاگر  کی جانب سے، یا( OCFS)جانے اور دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات 

کے ضوابط سے مشروط   OCFSلیے مجاز کیا ہے تو اس کی جانب سے اقرار نامے کی حتمی منظوری کی موصولی پر، یہ ریاست نیو یارک کے قوانین اور  

 عاہدہ تشکیل دیتا ہے۔ اور سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے درمیان ایک م ( والدین)والدہ /رضاعی والد
 

کی درخواست کے لیے اقرار نامے میں اصل شقوں کے حوالے سے منظور شدہ تبدیلی  (  تبدیلیوں)رضاعت کو حتمی شکل دینے کے بعد اقرار نامے میں تبدیلی  

 ر ترمیم نہیں کی گئی وہ موثر رہیں گی۔ کو ظاہر کرنے کے لیے تدوین درکار ہوتی ہے۔ اقرار نامے کی تمام شرائط و ضوابط جن میں بصورت دیگ( تبدیلیو)
 

، نمائندہ مرسل الیہ۔ یا بالغ رضاعت یافتہ فرد کو منظور شدہ ترمیم کی نقل دی جائے  (نگران)نگران  (/سرپرست)، قانونی سرپرست  (والدین)والدہ  /رضاعی والد

داد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے پروگرامز کے خالصے  گی اور وہ اپنی نقل بمع اصل منظور شدہ معاہدے کی نقل اور نیو یارک کے رضاعی ام

 کے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے۔ 

 

 IIIسیکشن 
 نوعیت برائے امدادی کیفیت 

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

 (: تمام قابل اطالق منتخب کریں)معذور بچہ    ایک

بچے   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، 

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

 

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

 یا

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

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

 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

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

 یا

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

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

      : بچے کی تشخیص 

 

 

 

 کو درکار درج باال بیان کردہ تشخیص کی دستاویزات جمع کروانا الزمی ہے۔ OCFS: نوٹ کریں
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B   (:تمام قابل اطالق منتخب کریں)معذور بچے کے عالوہ دوسرا بچہ : رہائش میں مشکل کا شکار 

 جو رضاعت کے لیے موجود ہیں اور اس چیز کو ( بشمول سوتیلے بہن بھائی)ے ایک ہے جو دو بہن بھائیوں کے گروپ میں س   1 
 کے مطابق ایک ساتھ رہائش دی جائے؛( d)421.18اور 18NYCRR 421.2(e )ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گروپ کو 

  اور  

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

 یا

b .  ی رضاعی نگہداشت میں ریاست کی مجموعی آبادی کے حساب سے کم از کم ایک بچہ ایسے اقلیتی گروپ کا فرد ہو جو ریاست نیو یارک ک 
 ریاست کی کل آبادی کے مقابلے میں اس گروپ کی شرح فیصد کے تناظر میں ریاست نیو یارک کی رضاعتی نگہداشت؛

 یا

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

 یا

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

 اور 

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

 یا

b .  بچہ اس اقلیتی گروپ کا رکن ہو جو ریاست نیو یارک کی رضاعی نگہداشت میں ریاست کی مجموعی آبادی کے حساب سے 
 ریاست کی کل آبادی کے مقابلے میں اس گروپ کی شرح فیصد کے تناظر میں رضاعتی نگہداشت؛  

 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

 جو رضاعت کے لیے موجود ہیں اور اس چیز کو( بشمول سوتیلے بہن بھائی)جو تین بہن بھائیوں کے گروپ میں سے ایک ہے   3 
 مطابق ایک ساتھ رہائش دی جائے؛کے ( d)421.18اور 18NYCRR 421.2(e )ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گروپ کو 

 یا

  سابجو 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 ح   4

 آبادی کے مقابلے میں اس گروپ کی شرح فیصد کے تناظر میں ریاست نیو یارک کی رضاعتی نگہداشت؛ریاست کی کل  سے

 یا

 یا زائد سال کا ہو؛ 10جو  . 5

 یا

 کے ساتھ رہائش دینا مشکل ہو کیونکہ وہ ( والدین)والدہ /کے عالوہ کسی والد ( والدین)والدہ /جسے اس کے موجدہ رضاعی والد   6
( والدین)والدہ /یا زائد ماہ پیشتر انہی رضاعی والد  12کی جانب سے رضاعی رہائش کے اقرار نامے پر دستخط سے ( والدین)والدہ /ایسے رضاعی والد

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

 نشوونما پر مضر اثرات مرتب کرے گی؛اور ان سے علیحدگی بچے کی 

 یا

 جسے گزشتہ رضاعی رہائش کے منسوخ ہو جانے کی تاریخ کے بعد چھ ماہ کے اندر رضاعی رہائش نہ دی گئی ہو   7
 [ صرف ریاستی امداد]اور بچے کو سماجی خدمات کے آفیشل یا رضاکار مجاز ایجنسی کی نگہداشت میں لوٹا دیا گیا ہو؛ 

 یا

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

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

 وقت کیا گیا تھا، اور اس کا تعین رضاعت کو حتمی شکل دینے سے پہلے خصوصی ضروریات کے حامل بچے کے طور پر کیا گیا تھا۔ 

 ے تحت وفاقی رضاعی اعانت کے لیے اہل ہے۔ ک 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 امداد /طبی اعانت

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

سال کی عمر تک؛ یا    18کی جانب سے منظوری کی تاریخ سے لے کرکے آفیشل    OCFSہے، اور اسے    کے مطابق اہل   IV-Eمعذور لیکن استحقاق  بچہ  

دیتی ہے۔ اگر استحقاق   سال تک کی عمر تک طبی اعانت کے ذریعے اسے کوور کیا جائے گا اگر معذوری کی کیفیت اعانت جاری رکھنے کی اجازت  21

IV-E    سال کی عمر تک    21سال کی عمر پر ختم ہو جاتی ہے، تو بچے کو    18کے مطابق اہلیتMA/COBRA   کے ذریعے کوور کیا جائے گا، یا اگر

MA/COBRA    کا اہل نہیں توNYS    بچے  (  والدین)والدہ  /سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا بشرطیکہ رضاعی والد  21تا   18کی طبی امداد کے ذریعے

 نت فراہم کرتے رہیں۔ کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاو

سال کی عمر    21کے آفیشل کی جانب سے منظوری کی تاریخ سے لے کر  OCFSنہیں ہے، اور اسے    کے مطابق اہل  IV-Eمعذور لیکن استحقاق  بچہ   

ذمہ دار ہونا   بچے کی معاونت کے قانونی طور پر(  والدین)  والدہ/کیا جائے گا، بشرطیکہ رضاعی والدکے ذریعے کوور    MA/COBRAتک طبی اعانت  

 جاری رکھیں یا بچے کو کوئی معاونت فراہم کرتے رہیں۔  

کی   NYSتو اسے   کا اہل بھی نہیں ہے،   MA/COBRAنہیں ہے اور بصورت دیگر طبی اعانت بشمول    ق اہلکے مطاب  IV-Eمعذور لیکن استحقاق  بچہ   

( والدین )والدہ  /سال کی عمر تک کوور کرے گی، بشرطیکہ رضاعی والد  21 کے آفیشل کی جانب سے منظوری کی تاریخ سے لے کر  OCFSطبی امداد  

 بچے کو کوئی معاونت فراہم کرتے رہیں۔  ہونابچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار 

کے آفیشل کی جانب سے   OCFS اسے طبی اعانت کی جانب سے  ہے اور  کے مطابق اہل  IV-Eرہائش فراہم کرنا مشکل ہے اور وہ استحقاق  بچے کو   

کے ذریعے    MA/COBRAسال کی عمر تک    21سال تا    18سال کی عمر تک کوور کیا جائے گا۔ اس کے بعد بچے کو    18سے لے کر    منظوری کی تاریخ

یا زائد سال کی عمر کے فرد کی جانب سے رضاعت دی جا   62اگر بچے کو الزمی سبکدوشی کے پانچ سال کی حد میں موجود فرد یا   کوور کیا جائے گا۔

  NYSسال کی عمر تک    21تا    18ہوتی ہے، تو اس بچے کو  /کے لیے نااہل ہوتا  MA/COBRAوہ طبی اعانت بشمول   کی عمر میںسال    18رہی ہے، اور  

بچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور (  والدین)والدہ  /کی طبی امداد کے ذریعے کوور کیا جائے گا، بشرطیکہ رضاعی والد

 معاونت فراہم کرتے رہیں۔بچے کو کوئی 

کے آفیشل کی جانب سے منظوری کی تاریخ سے   OCFSاور اسے    کے مطابق اہل نہیں ہے  IV-Eرہائش فراہم کرنا مشکل ہے لیکن استحقاق  بچے کو    

بچے کی معاونت کے قانونی طور پر  (  والدین)والدہ  /کے ذریعے کوور کیا جائے گا، بشرطیکہ رضاعی والد  MA/COBRAسال کی عمر تک    21 لے کر

 ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو کوئی معاونت فراہم کرتے رہیں۔ 

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

 ی عمر کے فرد کی جانب سے رضاعت دی جا رہی ہے، تو اس بچے کویا زائد سال ک  62اسے الزمی سبکدوشی کے پانچ سال کی حد میں موجود فرد یا  

( والدین)والدہ  /رضاعی والد کی طبی امداد کے ذریعے کوور کیا جائے گا، بشرطیکہ   NYSسال کی عمر تک    21قانونی رضاعت کی تاریخ سے لے کر  

 کوئی معاونت فراہم کرتے رہیں۔ بچے کی معاونت کے قانونی طور پر ذمہ دار ہونا جاری رکھیں اور بچے کو 

 یا طبی امداد دونوں کا اہل نہیں ہے۔ ( MA/COBRA)بچہ طبی اعانت   

 

 VIسیکشن  
 دیکھ بھال کی امداد کا حساب کتاب 

 امداد کی درخواست /موجودہ بورڈ ریٹ

 استثنائی  خصوصی       بنیادی       :    رضاعی نگہداشت کا بورڈ ریٹموجودہ 

 استثنائی  صوصی        خ بنیادی        :  رضاعی امداد کے لیے درخواست کردہ بورڈ ریٹ

 نہیں ہاں   :  نومولود/والدہ/نابالغ والد

       وہ تاریخ جس پر ڈسٹرکٹ یا ریاستی کی جانب سے ترمیم شدہ امداد منظور کی گئی  :  ترمیم کردہ امدادی ریٹ کے موثر ہونے کی تاریخ

 ( سال/دن/ماہ) 

       (:    تاریخ اور وضاحت فراہم کریں )دیگر  

 ( سال/دن/ماہ) 

       

 

 ( وضاحت)
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 VIسیکشن  
 جاری ہے   -دیکھ بھال کی امداد کا حساب کتاب 

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

ادا کی جائیں گی اگر بچہ خاندان کی آمدنی سے قطع نظر  ( دیکھ بھال کی امداد ) رضاعت میں لیے جانے والے بچے کی نگہداشت کے لیے ماہانہ ادائیگیاں 

 اہل ہوا۔  

       : ُکل فی دن ریٹ 

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

 ۔ (اگر قابل اطالق ہو)بچے کے لیے ریٹ 

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

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

 ۔(اگر قابل اطالق ہو)کے بچے کے لیے ریٹ 

کو آمدنی کا ثبوت پیش کرنا الزم ہے جو اجرت کو ظاہر کرنے والے کاغذات    OCFSپر سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا  (  والدین)والدہ  /رضاعی والد :کریںنوٹ 

وشوارے پر ، یا آجر کے اجرتوں کے بیان یا، اجرت یا تنخواہ کے عالوہ بھی آمدنی کی صورت میں، حالیہ ترین وفاقی آمدن پر ٹیکس گW-2یا، حالیہ ترین  

کے سوشل سکیورٹی نمبرز اس فراہم کردہ معلومات میں شامل کیے جانے چاہیئیں، تاہم، سوشل سکیورٹی نمبر  ( والدین) والدہ / مشتمل ہوتا ہے۔ رضاعی والد

 کی جائے گی۔  جمع کروانا رضاکارانہ ہے اور 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 

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

 کرنے کا مزید اہل نہ ہو۔  

والدہ  /، رضاعی والدکے ضوابط  OCFSنہ تو یہ اقرار نامہ اور نہ ہی دیکھ بھال کی ادائیگی کی رقم ساالنہ نظر ثانی سے مشروط ہو گی۔ بمطابق  :  نوٹ کریں

  اس اقرار 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(  والدین)

 اقرار نامہ بمع بچے کی معذوریوں کی دستاویزات کا ہونا الزمی ہے۔ 

 VIIIسیکشن  
 اخراجات رضاعت کے غیر متوازی 

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

 یا

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

 بچے کو مناسب افراد کے ساتھ رہائش دینے کی موزوں مگر ناکام کوشش کی گئی ہے؛ اورکے گھر واپس نہیں لوٹایا جا سکتا؛ 

 اور 

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

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

 زی اخراجات کا اہل نہیں ہے۔ بچہ رضاعت کے غیر متوا 

 حتمی شکل دینے کے بعد ادائیگی برائے رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے لیے درخواست نہیں دی جا سکتی۔
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 دیگر شرائط و ضوابط 

نہیں کی گئی وہ بصورت  اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کی تمام شرائط و ضوابط جن میں یہاں بصورت دیگر ترمیم 

 دیگر موثر رہیں گی۔

 IXسیکشن  
 مرسل الیہ کے دستخط (/والدین)والدہ / رضاعی والد

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

 عاونت مزید فراہم نہ کر رہے ہوں۔  ذمہ دار نہ ہوں یا بچے کو م

رضاعت یافتہ فرد کو، تکنیکی ترمیم کے بطور /نمائندہ مرسل الیہ(/نگران)نگران(/سرپرست)قانونی سرپرست (/والدین)والدہ /ہمیں، رضاعی والد/مجھے

نے اور اس میں شامل مواد کو سمجھنے کا موقع دیا  مکمل ہونے کا جائزہ لینے اور اپنے اٹارنی سے اس پر گفتگو کرنے اور اس ترمیم کو مکمل طور پر پڑھ

 گیا ہے۔  

     /     /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  رضاعت یافتہ فرد کے دستخط/نمائندہ مرسل الیہ //رانقانونی سرپرست یا نگ /والدہ/رضاعی والد

     /     /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  ران کے دستخطقانونی سرپرست یا نگ /والدہ/رضاعی والد

 Xسیکشن  
 سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے دستخط 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

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

     /     /     

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

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

 ( تاریخ ہونا الزمی ہے کے بعد کی 

 XIسیکشن  
 رضاکار مجاز ایجنسی کے دستخط 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

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

     /     /     

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

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

 ( دستخط کے بعد کی تاریخ ہونا الزمی ہے

 XIIسیکشن  
 خدمات ریاست نیو یارک کی رضاعت کی 

 منظور شدہ   

 

 مسترد کردہ 

NYSAS       استثنائی  خصوصی         بنیادی        کی جانب سے منظور شدہ ریٹ کی سطح 

     /     /     

NYSAS  ( سال/دن/ماہ)تاریخ  کے آفیشل کے دستخط 

 

 

 

 

 


