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  343گورنر ہوکل اعالن کرتی ہیں کہ افرادی قوت کو ہدف بناتے ہوئے بچوں کے نگہداشت فراہم کنندہ کی مد میں $

  ملین کی گرانٹس کے لئے درخواستیں کھول دی گئی ہیں
  

( Federal American Rescue Plan Actایکٹ )ریاسِت نیویارک، وفاقی امریکی ریسکیو منصوبے کے 
 Coronavirus Responseاور کورونا وائرس کے تدارک اور امداد کے تکمیلی تناسب کاریوں کے ایکٹ )

and Relief Supplemental Appropriations Act  کی جانب سے فنڈ شدہ استحکامی گرانٹس کے )
 دوسرے راؤنڈ کے ساتھ بچے کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کو براہ راست معاونت فراہم کر رہی ہے  

  
  

ملین کے لئے    343گورنر کیتھی ہوکل نے اعالن کیا ہے کہ آج کے دن سے آغاز کرتے ہوئے، وفاقی فنڈنگ میں $
قبول کی جائیں گی جو بچے کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کو براہ راست فائدہ پہنچائیں گی اور صنعت کو   درخواستیں

 New Yorkمستحکم کرنے میں مدد جاری رکھیں گی۔ نیویارک ریاست کا دفتر برائے بچوں اور خاندانوں کی خدمات )
State Office of Children and Family Services, OCFCفنڈز کا انتظام کر رہا ہے۔ )  

  
"مستحکم کرنے کی فنڈنگ کا دوسرا راؤنڈ ایک اہم موقعے اور سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتا ہے تاکہ افرادی قوت 

میں مدد   کی معاونتوں میں مخصوص سرمایہ کاریوں کے ساتھ بچے کی نگہداشت کے سیکٹر کو مزید مستحکم کرنے
"بچے کے نگہداشت فراہم کنندگان کے لئے یہ نئی گرانٹس ان کے بنیادی ڈھانچے کو    گورنر ہوکل نے کہا۔  کی جائے" 

مضبوط بنائیں گی اور ان کی افرادی قوت کو معاونت دیں گی، جو ہمارے بچوں کی معاونت کرنے کے لئے اہم رہی  
 ہیں اور مسلسل اہم رہیں گی۔" 

  
الئسنس یافتہ ہونا چاہیئے یا بچے کی نگہداشت کے رجسٹر شدہ پروگرامز ہوں، -OCFSان کو اہل فراہم کنندگ

نیویارک شہر کے مجاز گروپ ڈے کیئرز یا اندراج شدہ قانونی طور پر مستثنٰی بچے کی نگہداشت کے گروہی  
کی قسم کی بنیاد پر  پروگرامز ہوں )جو کسی اندراج کرنے والی ایجنسی کے ساتھ اندراج شدہ ہوں(۔ فراہم کنندہ

جوالئی ان کے لئے جو استحکام کی گرانٹس کا پہال راؤنڈ وصول کر چکے ہیں  5درخواست کی دو ونڈوز ہوں گی: 
استحکام اگست جو 22اور سکول کی عمر کے بچے کی نگہداشت کے تمام پروگرامز اور نئے فراہم کنندگان کے لئے 

  کے بعد الئسنس حاصل کر چکے ہیں۔راؤنڈ کے النچ ہونے   کی گرانٹس کے پہلے
  

بچے کی نگہداشت کی افرادی قوت کی معاونت کرنے کے لیے اور بھرتی اور برقرار رکھنے کی کوششوں میں  
  % اضافی چیزوں کے ساتھ، ذیل کے لئے استعمال کرنا چاہیئے:75معاونت کرنے کے لئے، اس فنڈنگ کا کم از کم 

  بونسز یا تنخواہوں میں اضافے •

  ت کے بیمے کے اخراجات میں کارفرمائیاں جس سے عملے کے لئے یہ اخراجات کم ہو جائیںصح •

  عملے کی ریٹائرمنٹ کے منصوبوں میں کارفرمائیاں جو کسی آجر کے کردار کی تکمیل کریں •

  تکمیلی تعلیمی پیش رفت یا ٹیوشن کا زِر تالفی •

  عملے کے لئے ذہنی صحت کی معاونتیں اور خدمات •

  
% کو دیگر اہلیت والے اخراجات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گرانٹ کے بارے میں مزید معلومات  25اندہ باقی م

  دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fchildcare-stabilization&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dlu23D2tZmUAOVne6i4KWm%2F4bdqwFYnZIfi9nqRHRVs%3D&reserved=0


  
OCFS ( کمشنر شیئال جے پوولSheila J. Poole ،نے کہا ) "OCFS  بچے کے نگہداشت فراہم کنندگان کی بات

کو بلند اور واضح طور پر مسلسل سنتے ہیں۔ ہمیں اس فنڈنگ کا انتظام کرنے کا اعزاز حاصل ہے جو بچے کی نگہداشت 
کی صنعت کی افرادی قوت پر مرکوز ہے۔ یہ کارکنان ہماری کمیونٹیز میں کچھ سب سے زیادہ مشکل اور اہم کام انجام 

  ور ان کی معاونتوں کا حق عرصے تک ادا نہیں کیا جا سکتا۔" دیتے ہیں، ا
  

درخواست دینے کے طریقے کو نمایاں طور پر اور سادگی سے انجام دینے کے لئے، فراہم کنندگان ایک اکیلی آن الئن 
 Child Care Resourceدرخواست کے ذریعے درخواست دیتے ہیں۔ بچے کی نگہداشت کے وسیلے اور ریفرل )

and Referral  ایجنسیوں کی جانب سے تکنیکی معاونت کی مدد دستیاب ہو گی تاکہ آن الئن درخواست مکمل کرنے )
 یہاں میں بچے کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کی مدد کی جائے۔ ایجنسی سے معاہدے کی معلومات کے لئے براہ کرم

کلک کریں۔ فراہم کنندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اہلیت کے بارے میں مزید تفصیالت کے لئے گرانٹ کے  
  حتیاط سے جائزہ لیں۔مفاد کے بیان کا ا

  
  دستیاب ہوں گی۔ ںیہاتک درخواستیں  2022نومبر  30جوالئی سے شروع کرتے ہوئے  5

  
  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Freferral-agencies.php&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g3kMKzdKu0umvm%2FjWz9sx7azNZ0EiHcnjsUxRy33By4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2F8tZwvEIX1gtt%2BGk2on%2FVvtAsQxMO3xvlB9kwd1A8Q%3D&reserved=0
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