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نے بچوں کے نگہداشت فراہم کنندگان اور خاندانوں کے لیے فنڈنگ کو اجاگر کرنے کے لیے  HOCHULگورنر 
  ریاست بھر کی ایک مہم النچ کی ہے

   
ریاست گیر ملٹی میڈیا مہم کا مقصد یہ ہے کہ طفلی نگہداشت کے معاونین کے لیے آمدنی میں اضافے کی انتہائی حد  

   کے بارے میں آگاہی پھیالئی جائے
  

 توسیع میں اہلیت کے راؤنڈ دوسرے کے گرانٹس شدہ فنڈ  وفاقی کی استحکام کے کنندہ فراہم  نگہداشت طفلی نے انہوں
   ہے کیا اعالن کا

   
  بچے امداد کے لیے نئے اہل ہوئے ہیں 400,000تقریباً 

   
   

کے ساتھ، ریاست بھر میں ایک ملٹی میڈیا مہم النچ  Kirsten Gillibrandنے آج، سینیٹر  Kathy Hochulگورنر 
ریاستی  اہلیت کے حامل خاندانوں کی طفلی نگہداشت کی امداد تک رسائی یقینی بنانے میں مدد کی جائے۔ کی ہے تاکہ

( کے زیِر انتظام، اس ماہ Office of Children and Family Servicesدفتر برائے چلڈرن اینڈ فیملی سروسز )
فیصد تک کمانے   300طفلی نگہداشت کی امداد کے لیے اہلیت میں توسیع کی گئی تھی تاکہ غربت کی وفاقی سطح کے 

  394,000فیصد سے زیادہ ہے، جس میں نیویارک بھر میں اندازاً  200والے خاندانوں کو شامل کیا جائے، جو کہ 
$ تک کمانے والے خاندان  83,250اس ماہ تک، چار افراد کے  چھوٹے بچوں کے لیے اہلیت میں توسیع کی گئی ہے۔

گورنر   $ تک یا اس سے کم تھی۔55,500اب طفلی نگہداشت کی امداد کے اہل ہوں گے جبکہ پہلے، انتہائی حِد 
Hochul نڈ شدہ گرانٹس کے دوسرے راؤنڈ کے اہلیت میں  نے طفلی نگہداشت فراہم کنندہ کے استحکام کی وفاقی ف

سے زائد فراہم   900توسیع کا اعالن بھی کیا ہے۔ آج سے، سکول کی عمر کے بچوں کے تمام نگہداشتی پروگرامز اور 
  میں الئسنس دیا گیا تھا، وہ ان گرانٹس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ 2022جنوری  1کنندگان، جن کو 

   
لی ایسی گورنر کے طور پر جو ایک والدہ بھی ہیں، میں خود جانتی ہوں کہ آپ کے مستقبل کے لیے  "نیویارک کی پہ

"طفلی نگہداشت   نے کہا۔ Hochulگورنر  اور آپ کے خاندان کے لیے سستی طفلی نگہداشت کتنی اہم ہو سکتی ہے،" 
کی امداد کے لیے آمدنی کی انتہائی حد میں اضافہ کرتے ہوئے، ہم نیویارک کے ہزاروں الکھوں شہریوں، بالخصوص، 

کام کرنے والی ماؤں کو توڑ دینے والے دباؤ سے آرام دے سکتے ہیں۔ میری انتظامیہ نے طفلی نگہداشت میں تاریخ 
بھر کی ملٹی میڈیا مہم ایک تازہ ترین اہم قدم ہے جو اس بات کو یقینی بنانے   ساز سرمایہ کاریاں کی ہیں، اور یہ ریاست

میں مدد کے لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ خاندان ایسی امداد وصول کریں جو ان کی ضرورت ہو اور جس کے وہ مستحق  
  ہوں۔" 

  

"ہمیں  نے کہا۔  Gillibrandسینیٹر "ہماری ریاست میں سستی طفلی نگہداشت کی قلت کسی بحران سے کم نہیں،" 
اپنے خاندانوں اور اپنے طفلی نگہداشت کے کارکنوں کی مدد کے لیے مزید کچھ کرنا ہے۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ 

پاس کرنے کی جنگ لڑی ہے، ایک ایسا آئین جو اب نیویارک  ایکٹ CARES میں نے امریکی ریسکیو منصوبے اور
وفاقی فنڈنگ کی مد میں ملینز فراہم کر رہی ہے اور ضرورت مندوں کے  کے طفلی نگہداشت کے فراہم کنندگان کو

لیے نگہداشت کو مزید قابِل رسائی اور باکفایت بنا رہی ہے۔ یہ توسیع یافتہ فنڈنگ ریاست بھر کے والدین کو یہ علم  
اثنا میں طفلی   رکھتے ہوئے کام پر واپس جانے میں مدد کرے گی کہ ان کے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں جبکہ اسی



  Hochulنگہداشت کے کارکنان کو وہ وسائل بہم پہنچائے جائیں گے جو کامیابی کے لیے انہیں درکار ہوں۔ میں گورنر 
کے ہمراہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا رہوں گا کہ نیویارک کے تمام خاندانوں کو وہ معاونت حاصل ہے  

  جو ترقی کے لیے انہیں درکار ہے۔" 

  
طفلی نگہداشتی امداد کی مہم کا مطمع نظر نیویارک کے شہریوں کو اس فائدے تک رسائی کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ 

طفلی نگہداشت کی ادائیگی میں مدد حاصل کر سکیں، جو کہ رہائش کی الگت کے بعد خاندانوں کے لیے سب سے بڑے  
ایک بِل بورڈ، ریڈیو اور سوشل میڈیا کی تحریک کا   OCFSاخراجات میں سے ایک ہے۔ آج سے آغازکرتے ہوئے، 

آغاز کرے گا تاکہ خاندان جان سکیں کہ وہ اپنے بچے کی نگہداشت کی ادائیگی میں مدد وصول کر سکتے ہیں۔ اس مہم  
میں پرچون فروش کاروباری مقامات پر ڈیجیٹل سکرینز، ہائی وے بل بورڈز، بس کے جانبی پوسٹرز، النڈرومیٹس، 

  اور حجام کی دکانوں پر انگریزی اور ہسپانوی میں مواد کا پرچار کیا جائے گا۔ سیلونز
  

  دیا کر میں عالقوں بیرونی کے نیویارک آج آغاز کا مہم اس شدہ، فنڈ ذریعے کے ایکٹ  کے منصوبے ریسکیو امریکی
خاندان یہاں سے مزید   گا۔ جائے کیا آغاز میں مقامات والے عالقوں اندرونی کے بورو پانچ میں اکتوبر پھر اور گا جائے

   ۔OCFS.ny.gov/ccapمعلوم کر سکتے ہیں 
   

"سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم طفلی   نے کہا، Sheila Pooleدفتر برائے چلڈرن اینڈ فیملی سروسز کی کمشنر 
نگہداشت کی ادائیگی میں خاندانوں کی پہلے سے کہیں زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام پر واپس جا رہا ہے، 

رہا ہے تو ہر صورت میں فنڈنگ دستیاب ہے۔ والدین پہلے سے کام کر رہا ہے، تربیت حاصل کر رہا ہے یا سکول جا 
کو چاہیئے کہ آن الئن مالحظہ کرتے ہوئے یا اپنے سماجی خدمات کے مقامی محکمے کو کال کرتے ہوئے معلوم کریں  

کہ کیا وہ اہل ہیں۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اس فنڈنگ سے ہمارے محنتی طفلی نگہداشت فراہم کنندگان کو وہاں سے  
  کام کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔" کچھ اہم 

  
سے   900نے یہ اعالن بھی کیا ہے کہ سکول کی عمر کے بچوں کے تمام نگہداشتی پروگرامز اور  Hochulگورنر 

جنوری کے بعد الئسنس مل گیا تھا، اب طفلی نگہداشت کے فراہم کنندہ کے استحکام کی  1زائد فراہم کنندگان جن کو 
کے طور پر، افرادی   بجٹ کے حصے FY 2023 گرانٹس کے دوسرے راؤنڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

$ ملین مختص 343فیصد فنڈنگ کو وقف کرتے ہوئے، استحکام کی گرانٹس کے لیے  75قوت کی معاونتوں کے لیے 
کیے گئے تھے۔ ان گرانٹس کو تنخواہ میں اضافے، بونسز، ٹیوشن کے زِر تالفیوں اور عملے کے ریٹائرمنٹ کے 

   ا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔منصوبوں اور صحت کے بیمے کی الگتوں کی اقساط اد
  

جنوری سے پہلے الئسنس یافتہ فراہم کنندگان اس فنڈنگ کے لیے درخواست دے  1 تھا کیا اعالن گورنر نے پہلے بھی
$ ملین سے  152فراہم کنندگان کے لیے  7,788آج تک، فنڈنگ کے دوسرے راؤنڈ میں ریاست بھر سے سکتے ہیں۔ 

$ ملین؛  108زیادہ کی استحکام گرانٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے اندر بونسز یا تنخواہ میں اضافے کی مد میں 
ی بھی اقساط کی تکمیل کرے؛ $ ملین کی اقساط جو آجر کی کس8عملے کی ریٹائرمنٹ کے منصوبوں کی مد میں 

ملین؛ عملے کے لیے ذہنی صحت کی  6.4عملے کے صحت کے بیمے کی الگتوں کی مد میں اقساط کے لیے $
$ ملین؛ اور دیگر اہلیت  9.7$ ملین؛ تکمیلی تعلیمی ترقی یا ٹیوشن کے زِر تالفی میں 4.2معاونتوں اور خدمات میں 

ل ہیں۔ گزشتہ سال، طفلی نگہداشت فراہم کنندگان کے مابین فنڈز کی مد $ ملین شام15.7کے حامل اخراجات کے لیے 
$ ملین سے زائد تقسیم کیے گئے تھے، جو ابتدائی بچپن کی نگہداشت اور تعلیم میں ایک تاریخی سرمایہ 900میں 

  کاری کی نمائندگی کرتے ہیں۔
  

  مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاںاہل فراہم کنندگان 
  

$ بلین کی تاریخی سرمایہ کاری کے نتیجے میں آمدنی کی انتہائی حد میں اضافہ ہوا ہے تاکہ  2کی  Hochulگورنر 
طفلی نگہداشت کی امداد کے اہل خاندانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے اور طفلی نگہداشت فراہم کنندگان کو ان کی 

نایا جائے۔ اس سرمایہ کاری میں نیویارک ریاست ضروری خدمات کے لیے مناسب انداز میں فنڈ کی فراہمی کو یقینی ب
$ ملین نئی فنڈنگ شامل ہے، جسے حالیہ ریاستی بجٹ کے  894کی طفلی نگہداشت کی بالک گرانٹس کی مد میں 

$ ملین  500حصے کے طور پر اپنایا گیا تھا؛ سابقہ طور پر سماجی خدمات کے مقامی محکموں کے لیے مختص کردہ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-343-million-child-care-provider-grants-targeting&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QHWFJAUKThPF8Ns3ehYXdGcHxcMEVZ4z%2FXmwz5Bwxcg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6cf47d4d62b44123c4cb08da8aa64bf3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974744094292429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDHQV%2Fs75%2BvyBKgCRCDFGRRDhs2DRVqvOUsd5JCHoK0%3D&reserved=0


$ ملین سے زیادہ  600کی عالمی وبا کی فنڈنگ کی مد میں  COVID-19فنڈز اور موجودہ  سے زیادہ غیر خرچ شدہ
  شامل ہیں۔

  

بلین   7بجٹ کی گئی ہے جس میں چار سال کے لیے $ FY 2023یہ اعالنات تاریخی سرمایہ کاریوں کا حصہ ہیں جو 
کی غیر معمولی سرمایہ کاری شامل ہے اور یہ بچوں اور خاندانوں کی معاونت کی خاطر اعلٰی معیار کی طفلی 

نگہداشت تک رسائی کو توسیع دے گی اور ریاست نیویارک کی جاری شدہ معاشی بحالی کو تحریک دینے میں مدد دے 
  گی۔

  

###  
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