
 
 KATHY HOCHULگورنر   2022/3/8 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

   کی جانب سے نگہداشِت صحت کے شعبے کے مالزمین کے لیے بونس پروگرام کا آغاز  HOCHULگورنر 
  

ریاستی بجٹ نگہداشِت صحت کے شعبے میں ہراول دستے میں شامل مالزمین اور دماغی حفظاِن صحت کے عہدوں  
  $ بلین مختص کرتا ہے1.3پر مالزمین کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیکیڈ پروگرام کے لیے 

  
   اہل مالزمین کو فنڈز کی تقسیم کے لیے اہل آجروں کے لیے آن الئن پورٹل کا آغاز 

  
کے نافذ کردہ بجٹ کی متعدد پہل کاریوں میں بونس پروگرام جس کا مقصد اگلے پانچ برسوں میں  2023مالی سال 

  فیصد اضافہ کرنا ہے 20نگہداشِت صحت کی افرادی قوت میں 
  

  
  مالزمین والے  کرنے کام  میں شعبے کے صحت حفظان   دماغی و صحت نگہداشت  نے آج  Kathy Hochulگورنر 
کے آغاز کا اعالن   (program Bonus Worker Hygiene Mental and Care Health) پروگرام بونس کے

کے بجٹ میں نافذ کردہ، اس پروگرام میں نگہداشت  صحت اور دماغی  2023ریاست نیویارک کے مالی سال  کیا ہے۔
اور ساتھ رکھنے کے بونس کی ادائیگی کے لیے مختص  حفظان  صحت کے مخصوص اہلکاروں کو بھرتی کرنے 

 20$ بلین شامل ہیں، جو گورنر کے ریاست کی نگہداشت  صحت کی افرادی قوت کو اگلے پانچ سالوں میں 1.3کردہ 
   فیصد تک بڑھانے کے مقصد میں ایک اہم پہل کاری ہے۔

  
  تک ماہ چھ  کم  از  کم اور ہے  کم سے $125,000 آمدن ساالنہ  کی جن  گا جائے نوازا  کو مالزمین اہل ان سے بونس
  کے سکیم مراعاتی  کی  رہنے پر  مالزمت اپنی اور تعداد  کی گھنٹوں کے کام  ادائیگیاں ہیں۔ رہتے پر عہدوں اپنے

   گی۔ ہوں  کت  مالزم  فی  $3,000 ُکل مطابق کے عرصے کے مالزمت میں دورانیے
  

"عالمی وباء کے پورے عرصے کے دوران، بشمول ابتدائی دنوں میں جب بہت سے لوگ  نے کہا، Hochulگورنر 
گھروں میں بھوکے رہے تھے، ہمارے نگہداشت  صحت کے اہلکاروں اور سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والے 

یں بچانے کے لیے روزانہ ان کے پاس پہنچے  امدادی کارکنان نیویارک کے شہریوں کو صحت مند رکھنے اور جان
محکمٔہ صحت کے مالزمین ہمارے طبی نظام کی بنیاد ہیں، اور ہمیں ان قربانیوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت   ہیں۔

ہے جو انہوں نے ہمیں ان مشکل وقتوں سے نکالنے کے لیے دی ہیں۔ ہمارا بونس پروگرام محض ایک احساس  شکر  
یہ نگہداشت  صحت کے شعبے میں ایک سرمایہ کاری ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنی  گزاری سے بڑھ کر ہے، 

نگہداشت  صحت کی افرادی قوت کو برقرار رکھیں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے اور بڑھائیں گے اور اس بات کو  
  یقینی بنائیں گے کہ ہم نیویارک کے عوام کے لیے اعلٰی ترین معیار کی نگہداشت فراہم کریں"۔

  
HWB  میں نافذہ تعلیم، محنت، خاندانی معاونت، صحت اور   2023-2022کی نئی فراہمی کی منظوری نیویارک کے

کے تحت دی گئی ہے، تاکہ اہلیت کے مخصوص تقاضوں پر   ZZدماغی حفظان  صحت کے مسودۂ قانون کے جزو 
، انہیں برقرار رکھنے اور نوازنے پورا اترنے والے نگہداشت  صحت اور ذہنی حفظان  صحت کے مالزمین کی بھرتی

   کے مقصد کے لیے ایک ترغیبی پروگرام کی سہولت فراہم کی جائے۔
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fhealth_care%2Fmedicaid%2Fproviders%2Fhwb_program%2Findex.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZ8p2A5y%2FEa6zgGBsYj3SIwZ2dBRG1TJHEuRmGi69PA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fhealth_care%2Fmedicaid%2Fproviders%2Fhwb_program%2Findex.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZ8p2A5y%2FEa6zgGBsYj3SIwZ2dBRG1TJHEuRmGi69PA%3D&reserved=0


"ریاست نیویارک کا میڈیکیڈ پروگرام   نے کہا، Amir Bassiriریاست نیویارک کے میڈیکیڈ کے قائم مقام ڈائریکٹر 
نیویارک کے کچھ انتہائی کمزور لوگوں کو پہلی صفوں میں، عملی نگہداشت کی خدمات فراہم کرنے والے محنتی  

افراد کے لیے اضافی معاوضہ متعارف کرانے پر خوش ہے۔ نگہداشت  صحت و دماغی حفظان  صحت کے شعبے میں  
پروگرام ریاست کے مقصد کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ معاوضے کی ایسی حکمت  کام کرنے والے مالزمین کا بونس 

عملیوں کو یقینی بنایا جائے جو اعٰلی معیار کی نگہداشت کی ترغیب دیتی ہیں، اور صحت کی مساوات اور صحت کی  
   معیشت کے توازن کو یقینی بناتی ہیں"۔

   
"ڈاکٹر، نرسیں اور نگہداشت  صحت کے دیگر   نے کہا،  Mary T. Bassettریاستی محکمٔہ صحت کی کمشنر ڈاکٹر  

اہلکار ہمارے نگہداشت  صحت کے بنیادی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مریضوں کو اعٰلی 
کے عزم کی بدولت، یہ   Hochulی ہیں۔ گورنر معیار کی نگہداشت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی ضرور

بونس ہمیں نگہداشت  صحت کے اُن مخلص پیشہ ور افراد کو انعام دینے اور ساتھ چالئے رکھنے میں مدد کریں گے  
جو نیویارک کے عوام کی اُس وقت دیکھ بھال کرنے کے لیے ہر حد پھالنگ چکے ہیں جب انہیں سب سے زیادہ 

   ضرورت ہوتی ہے"۔
  

HWB   پروگرام کی فنڈنگ کے اہل آجروں میں شامل ہیں کم از کم ایک مالزم کے ساتھ میڈیکیڈ میں شامل خدمات
فراہم کنندگان، اور دیگر فراہم کنندگان، مراکز، دوا خانے اور سکولوں میں قائم صحت کے مراکز جو ریاست کے  

ے قانون کے تحت الئسنس یافتہ ہیں، نیز دفتر  صحت  عامہ کے قانون، دماغی حفظان  صحت کے قانون، اور تعلیم ک
برائے دماغی صحت، دفتر برائے بزرگان، منشیات کے عادی افراد کے لیے خدمات اور امداد کے دفتر، نشوونما پانے  
میں معذوریوں کے حامل افراد کے دفتر، اور دفتر برائے خدمات  اطفال و کنبہ جات کی جانب سے سرمایہ فراہم کیے  

  پروگرام۔ جانے والے
  

HWB  ادائیگیوں کے اہل مالزمین نگہداشت  صحت کی عملی خدمات فراہم کرتے ہیں اور ان میں کچھ صف  اول کے
نگہداشت  صحت اور دماغی حفظان  صحت کے پریکٹیشنرز، تکنیکی ماہرین، معاونین، معاون عملہ اور معاونین شامل  

کی ساالنہ بنیادی تنخواہ )کسی بھی بونس یا    $ یا اس سے کم 125,000ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے الزمی ہے کہ انہیں 
ریاستی مالزمین جو پروگرام  اوور ٹائم کے عالوہ( مل رہی ہو، اور یہ ُکل وقتی، ُجز وقتی، یا عارضی ہو سکتے ہیں۔ 

کے لیے اہلیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں بونس کی رقوم حاصل کرنے کے اہل ہوں گے، بالکل ان اہل مالزمین  
ایسے مالزمین کو ادائیگی ریاست کے تنخواہوں کی ادائیگی   ریاستی حکومت سے باہر کام کرتے ہیں۔ کی طرح جو

  کے موجودہ نظام کے ذریعے کی جائے گی۔
  

کے  2024مارچ  31سے  2021"، یا یکم اکتوبر عرصوں مراعاتیمالزمین کے لیے بونس کا تعین مخصوص " 
  ماہ کی مدت کے دوران کام کرنے والے اوقات کے ذریعے کیا جائے گا۔درمیان لگاتار چھ 

  
   قابل مالزمین جو کام کرتے ہیں:

  $ کے بونس کے اہل ہیں۔500گھنٹے فی ہفتہ سے زیادہ نہیں وہ  30گھنٹے لیکن  20کم از کم   ·
   $ کے بونس کے اہل ہیں۔1,000گھنٹے فی ہفتہ سے زیادہ نہیں وہ  35گھنٹے لیکن  30کم از کم   ·
  $ کے بونس کے اہل ہیں۔1,500گھنٹے فی ہفتہ وہ  35کم از کم   ·

  
  $ تک وصول کر سکتا ہے۔3,000ایک اہل مالزم دو مراعاتی ادوار میں کل بونس کی ادائیگیوں میں زیادہ سے زیادہ 

مالزمین کو اگر کبھی بھی میڈیکیڈ پروگرام سے معطل یا خارج کر دیا گیا ہو تو ممکن ہے کہ انہیں بونس نہ مل  
م میں ہونا الزمی ہے، جو کہ بونس کے لیے پروگرا HWBسکے، اور ان کا اندراج ان کے آجر کی جانب سے 

   فنڈز دینے کے مجاز ہیں۔ HWBدن بعد  30کارکن کی اہلیت کے 
  

پر کھلے گا، پر ایک   www.nysworkerbonus.comکو  2022اگست   3پورٹل، جو  HWBاہل آجر آن الئن 
تعلیمی شعبے کے آجروں کے لیے  ادائیگیوں کے لیے اہل مالزمین جمع کراو سکتے ہیں۔ HWBاکاؤنٹ بنا کر  

  نگہداشت  صحت کے مالزمین کا بونس پورٹل اکتوبر میں کھلے گا۔
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysworkerbonus.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cefd7fa913e5d45415dc208da755ef0a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951347876664383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kqcwpsmwnOQB%2B5g3%2B%2FaHomj%2FJNv%2F0ZcHfRcn5ZZit58%3D&reserved=0


کے ساتھ ایک فعال   eMedNYعالوہ ازیں، آجروں کے لیے الزمی ہے کہ یا تو فی الحال اندراج شدہ ہوں اور 
MMIS ھے ہوئے ہوں یا ایسے آجر ہوں جن کے پاس  آئی ڈی برقرار رکMMIS  آئی ڈی نہیں ہے، یعنی وہNYS 

Medicaid   نظام میں اندراج نہیں کر رہے ہیں، انہیں اس بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ان کے پاس
پر اندراج کر   www.emedny.orgکے بغیر اہل آجر  eMedNY ( آئی ڈی ہے۔ SFSسٹیٹ وائیڈ فنانشل سسٹم )

  سکتے ہیں۔
  

محکمٔہ صحت کا یہ بونس پروگرام اس عالمی وباء کے دوران " نے کہا، Gustavo Riveraریاستی سینیٹر  
نگہداشت  صحت کرنے والی ہماری مخلص افرادی قوت کی طرف سے دکھائی جانے والی سورماؤں والی جدوجہد کے 

لیے ہماری ریاست کی جانب سے تحسین کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ پروگرام ہماری ریاست کی طرف سے ہمارے  
یشہ ور افراد میں فعال طور پر سرمایہ کاری کرنے کا عزم بھی ہے تاکہ نہ صرف انہیں برقرار  محکمٔہ صحت کے پ

رکھا جا سکے بلکہ ان پیشوں کو نیویارک کے مزید عوام کے لیے پُرکشش بنایا جائے۔ ہمیں محکمٔہ صحت کے پیشہ  
سکے کہ یہ اہم شعبہ ترقی کرتا رہے  ور افراد میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا 

   اور معیاری نگہداشت فراہم کرنے کے قابل ہو"۔
  

"محکمٔہ صحت کے اہلکاروں میں سرمایہ کاری اس افرادی قوت کو   نے کہا، Richard Gottfriedرکِن اسمبلی 
اس وقت موجود ہوں جب ہمیں ان  لیےبرقرار رکھنے اور ان کی تعمیر  نو کے لیے انتہائی ضروری ہے جو ہمارے 

کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ نگہداشت  صحت و دماغی حفظان  صحت کے شعبے میں کام کرنے والے مالزمین کا  
وگرام ہراول دستے میں کام کرنے والے اہلکاروں کا ان کی خدمات پر شکریہ ادا کرے گا جبکہ اس بات کو  بونس پر

یقینی بنائے گا کہ ہمارے محکمٔہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو موجودہ اور مستقبل کی مشکالت کا سامنا کرنے کے  
   لیے مضبوط بنایا جائے"۔

  
"بونس اس کام کا خاص اعتراف   نے کہا، Kenneth E. Raskeگریٹر نیویارک ہاسپٹل ایسوسی ایشن کے صدر 

عالمی وباء کے دوران  COVID-19ہیں جو ہمارے محکمٔہ صحت کے صف  اول میں کام کرنے والے مالزمین نے 
دری ہمارے کارکنوں کا شکریہ کی قیادت کا ایک صداقت نامہ ہے۔ نگہداشت  صحت کی برا Hochulکیا اور گورنر  

ادا کرتی ہے جو وہ دن رات کرتے ہیں، اور نیویارک کے نگہداشت  صحت کے عالمی معیار کے نظام کے آئندہ  
  برسوں تک مضبوط اور لچکدار رہنے کو یقینی بنانے کے لیے گورنر کے عزم کا شکریہ ادا کرتی ہے"۔

 
1199SEIU   یونائیٹڈ ہیلتھ کیئر ورکرز ایسٹ کے صدرGeorge Gresham ،گزشتہ اڑھائی برسوں   نے کہا"

میں نیویارک کے محکمٔہ صحت کے مالزمین کی بہادری غیر معمولی سے کم نہیں رہی ہے۔ نگہداشت کنندہ بننے کے  
مہ کے سب سے بڑے لیے ایک خاص قسم کے فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی نسلوں بعد آنے والے صحت  عا

کے دوران ہمارے عالقوں کی خدمت کرنا انتہائی واجب االحترام   —اکثر جس میں ذاتی خطرہ زیادہ ہوتا ہے—بحران 
ہے۔ نرسوں سے لے کر صفائی ستھرائی کرنے والوں تک، تکنیکی ماہرین سے لے کر کچن کے عملے تک، محکمٔہ  

، Heastie، سپیکر   Hochulہم گورنر  پنا حصہ ڈالتے ہیں۔صحت کے تمام سطحات کے ہیرو زندگیاں بچانے میں ا
کو ریاستی بجٹ بنانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں جو نیویارک کے محکمٔہ   Stewart-Cousinsاور اکثریتی رہنماء 

  صحت کے مالزمین کو بامعنی بونس فراہم کرتا ہے اور ان کے اہم کام کو تسلیم کرتا ہے"۔
  

"ہم اس جاری، تباہ   ، آر این، جے ڈی نے کہا، Bea Grauseیشن آف نیویارک سٹیٹ کی صدر ہیلتھ کیئر ایسوسی ا
کن عالمی وباء میں صف  اول میں نگہداشت  صحت کرنے والے کارکنوں کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر  
خوشی ہوئی ہے کہ ریاست ان خوب مستحق بونسوں کے ساتھ ان کی غیر معمولی کوششوں کا اعتراف کرتی ہے۔ ہم  

مزید مدد کرنے اور مستقبل میں نگہداشت  صحت کے پیشہ ور افراد  نیویارک کی نگہداشت  صحت کی افرادی قوت کی  
   کی اپنی پائپ الئن کو تقویت دینے کے لیے گورنر اور مقننہ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں"۔

  
کی عالمی وباء   COVID-19" نے کہا، Steven J. Corwinپریسبیٹیرین کے صدر اور سی ای او ڈاکٹر -نیویارک

کے آغاز سے ہی، نگہداشت  صحت کے اہلکاروں نے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے ناممکن  
کو ممکن کر دکھایا۔ وہ ہیرو ہیں، اور نیویارک کے تمام مکینوں کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی اس عالمی وباء  
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لکاروں میں سرمایہ کاری کرکے، ہم نیویارک کے ہر شہری کی صحت  کے دوران اہم رہی ہے۔ اپنے صف  اول کے اہ
  میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں"۔

  
 نے کہا، Thomas J. Quatroche Jr., PhDایری کاؤنٹی میڈیکل سینٹر کارپوریشن کے صدر اور سی ای او 

"عالمی وباء کے آغاز کے بعد سے، ریاست بھر میں صف اول کے نگہداشت  صحت کے اہلکاروں نے اپنی جانوں کو  
خطرے میں ڈال کر یہ یقینی بنایا کہ ہمارے دوستوں، پڑوسیوں، اور رشتہ داروں کی بہترین ممکنہ دیکھ بھال ہو۔ اور 

ساتھی کارکنوں کی مدد کرتے ہوئے اور اکثر بیمار مریضوں  انہوں نے یہ بار بار کیا، اکثر رضاکارانہ طور پر اپنے 
کو خراج  تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان صف  اول  Hochulکی مدد کرتے ہوئے۔ میں اس بات کو یقینی بنانے پر گورنر  

میں نگہداشت کرنے والوں کو ان کی بے لوث قربانی اور خدمت کے لیے وہ معاوضہ ملے جس کے وہ بہت زیادہ  
  ہیں"۔حقدار 

  
"یہ اس تحسین کا اظہار ہے جو نیویارک اپنے  نے کہا، Pat Debenedictusکیسینا کیئر کے انتظامی رکن  

  نگہداشت  صحت کے اہلکاروں اور عالمی وباء کے دوران ان کے بہادرانہ کام کے لیے کرتا ہے"۔
  

"یہ بونس پروگرام ہمیں ایسے عملے کو انعام دینے   نے کہا، Doug Wissmanہل سائیڈ مینور، کوئنز کے مالک 
فراہم کرتا ہے جنہوں نے شاید اس صنعت کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں   اور برقرار رکھنے کے لیے ذرائع

  محسوس ہوا کہ انہیں سراہا نہیں گیا یا انہیں فراموش کر دیا گیا تھا"۔
  

"کووڈ کے بعد، طویل المعیاد نگہداشت  نے کہا، Simon Pelmanمیڈوبروک کیئر سینٹر، ناساؤ کاؤنٹی کے مالک 
بر ایک مسئلہ عملے کی تالش اور اسے برقرار رکھنا ہے۔ حتٰی کہ گورنر کی طرف سے  کی صنعت کو درپیش نم

مزدوروں کے ساتھ سب سے زیادہ اجرت کا معاہدہ طے کرنے میں مدد کرنے کے بعد بھی صف  اول میں کام کرنے  
  "۔Hochulوالے اہلکار زیادہ کے مستحق تھے۔ شکریہ گورنر 

  
HWB   پروگرام اور آن الئن پورٹل کے بارے میں مزید معلومات یہاں، یاHWB  0077-682-866-1کال سینٹر کو  

   پر کال کرکے حاصل کی جا سکتی ہیں۔
  

ملین انتہائی   8ریاست نیویارک کا میڈیکیڈ پروگرام ایک صحت  عامہ کا بیمہ پروگرام ہے جو نیویارک کے تقریباً 
مع صحت کوریج فراہم کرتا ہے، بشمول کم آمدنی والے خاندان جن میں بچے، بزرگ،  کمزور مکینوں کے لیے جا

  سرکاری پرورش گاہ میں پلنے والے بچے، حاملہ خواتین، اور معذور افراد شامل ہیں۔
  

آجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل مالزمین کے لیے دعوٰی کریں، اور محکمہ خدمات فراہم کنندگان کی انجمنوں کے 
ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ تمام آجر اس عمل کو سمجھتے ہیں اور اسے آسان 

کو سبسکرائب کرنے کے لیے  ListServsتازہ ترین معلومات کے لیے، فراہم کنندگان قابل اطالق  پاتے ہیں۔
eMedNY ListServ  صفحہ دیکھ سکتے ہیں۔HWB  پورٹلwww.NYSWorkerBonus.com   کو پروگرام

  رین معلومات کے ساتھ بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔کی تجدیدوں اور/یا آجروں کے لیے تازہ ت
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