
 
 KATHY HOCHULگورنر   1/10/ 2023 فوری ریلیز کے لیے: 

 
 

کا نیو یارک میں بچوں کی دیکھ بھال کو مزید سستا، قابل رسائی اور منصفانہ بنانے کے   HOCHULگورنر 
  منصوبے کا اعالن

   
نئی پہل کاریاں بچوں کی دیکھ بھال کی درخواست کے عمل کو ہموار کریں گی، بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی کو  

   وسیع کریں گی، اور نیو یارک کے بچوں کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے کو سہارا دیں گی
    

   
کے ساالنہ ریاستی خطاب  2023نے آج نیو یارک کے بچوں کی دیکھ بھال کے نظام کو سنہ  Kathy Hochulگورنر 

کے جزو کے طور پر بہتر، زیادہ سستا، اور رسائی میں آسان بنانے کے لیے ایک بڑے منصوبے کا اعالن کیا۔ تجاویز  
رسائی کو وسیع کرنے، اور میں بچوں کی دیکھ بھال کی درخواست کے عمل کو ہموار اور مرکزی بنانے، نظام تک 

نیو یارک کے بچوں کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے کو سہارا دینے کے لیے خاندانوں، محنت کشوں اور کاروباری 
  اداروں کو مدد فراہم کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔

   
کی وجہ سے اپنی  "ایک ایسی فرد، جسے بچوں کی دیکھ بھال کے سستے اختیارات کی کمی  نے کہا،  Hochulگورنر 

جبکہ ہم    پیشہ ورانہ زندگی کو روکنا پڑا، کے طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ خِط حیات خاندانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔
نے بچوں کی دیکھ بھال کی مالی اعانت کو بڑھانے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے 

نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں کی دیکھ بھال کی تالش کے عمل ایسے خاندان ہیں جو ان وسائل تک رسائی 
کو بہتر بنانے، پروگرام کی اہلیت کو وسیع کرنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی اپنی افرادی قوت کو سہارا دینے 

  کے لیے انتہائی ضروری اقدامات کر رہے ہیں"۔
   

ے سے سب سے کم وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹیوشن میں اتنا  بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام طویل عرص
اضافہ کرنے سے قاصر ہیں جو معیاری نگہداشت فراہم کرنے کے بے پناہ اخراجات کو پورا کر سکے، بشمول ہمارے 

سب سے چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے اور انہیں تعلیم دینے والے عملے کے لیے اُجرت۔ عالمی وباء کے عروج 
جیسے ہی کالس روم بند ہوئے اور پورے پروگراموں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بہت سے خاندانوں کو متبادل  پر،

اور ان کا معاشی  -دیکھ بھال کے انتظامات تالش کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہوا، جس سے ان کی مالزمتیں 
ن افرادی قوت سے نکل گئیں جبکہ خاندان، جن کے لیے خطرے میں پڑ گیا۔ نتیجتاً، بہت بڑی تعداد میں خواتی  -استحکام 

  کام نہ کرنا ایک اختیار نہیں تھا، ایک نازک، جا بجا پیوند لگے نظام میں بھٹکنے کے لیے رہ گئے۔
   

کا اعالن کیا تھا۔ پھر   اریخی سرمایہ کاری$ بلین کی ت7 نے بچوں کی دیکھ بھال میں Hochulگزشتہ برس، گورنر 
بھی، بچوں کی دیکھ بھال کے شعبے میں آنے کا جذبہ کم ہے، اور گورنر خاندانوں کو دستیاب وسائل تک رسائی میں  

دیکھ بھال کے نظام کو  کی تجویز نیو یارک کے بچوں کی  Hochulمدد کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔ اسی لیے گورنر 
بہتر بنانے کے لیے تین اہم اہداف پر توجہ مرکوز کرے گی: ان خاندانوں کے لیے مالی امداد تک رسائی کو آسان بنانا 
جس کے وہ اہل ہیں؛ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی افرادی قوت کو مدد فراہم کرنا؛ اور مزید خاندانوں کے لیے رسد 

  جات کو کم کرنے کے نئے طریقوں سے کاروباری برادری کو ساتھ مالنا۔کا سلسلہ بنانے اور اخرا
   

نے   Suzanne Miles-Gustaveریاست نیو یارک کے بچوں اور خاندانی خدمات کے دفتر کی قائم مقام کمشنر 
گورنر  "میں نیو یارک کے بچوں کی دیکھ بھال کے نظام کو تبدیل کرنے کی عجلت اور اہمیت کو تسلیم کرنے پر کہا،

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-investment-child-care-part-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d9cd5577a964963dccd08daf33eb001%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089747811585272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiPC2BUQu%2FGbf1WPzKGQ563itHbEnWhzB8MdAvqIrZk%3D&reserved=0


Hochul  کو سراہتی ہوں۔ پہل کاریوں کا یہ جامع اور افتتاحی سلسلہ ہمارے محنتی والدین کے لیے بچوں کی دیکھ بھال
تک زیادہ سے زیادہ رسائی میں سہولت فراہم کرے گا، ہمارے مستحق بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کی 

ے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنا بہت کچھ کھو دیتے ہیں اور اُجرت میں اضافہ کرے گا، جو اکثر معاش کی اُجرت ک
بچوں کی دیکھ بھال کے پروگراموں کے استحکام کو یقینی بناتے ہیں کیونکہ خدمات کی طلب میں اضافہ ہونا جاری  
  ہے۔ ہم نے اپنے خاندانوں کی باتیں سنی ہیں، خصوصاً ان خواتین کی جو اکثر بچوں کی دیکھ بھال کی پابندیوں سے

متاثر ہوتی ہیں، ہمارے خدمات فراہم کنندگان کو سنا ہے اور بلند آہنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بچوں 
( کو بچوں کی معیاری، Office of Children and Family Services, OCFSاور خاندانی خدمات کے دفتر )

یدار بنانے کے لیے اس جرات مندانہ کارروائی کا حصہ محفوظ اور مامون دیکھ بھال کو مزید منصفانہ، سستا اور پائ
  بننے پر فخر ہے"۔

    
   بچوں کی دیکھ بھال کی درخواست کے عمل کو ہموار اور مرکزی بنانا

نے ایک ریاست گیر الیکٹرانک حل تجویز کیا ہے جو خاندانوں کو اہلیت کے لیے پہلے سے چھانٹی  Hochulگورنر 
کروانے اور بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے درخواست دینے کی اجازت دیتا ہے، خاندانوں پر عائد کسی بھی  

ھ بھال میں معاونت کے لیے  فالتو عمل اور رپورٹنگ کے غیر ضروری تقاضوں کو دور کرتا ہے۔ بچوں کی دیک
درخواست کو ہموار اور مرکزی بنا کر، دستاویزات پیش کرنے کے عمل کو آسان بنا کر، اور تمام کاؤنٹیوں کے لیے آن 

کا مقصد کامیابی سے مکمل ہونے والی درخواستوں کی تعداد  Hochulالئن درخواست کا اختیار تیار کر کے، گورنر 
  کرنا ہے۔میں ڈرامائی طور پر اضافہ 

    
   بچوں کی دیکھ بھال کے نظام تک رسائی کو وسیع کرنا

نے وفاقی قانون کی جانب سے زیادہ سے زیادہ آمدنی کی حد کو بڑھا کر بچوں کی دیکھ بھال میں مدد  Hochulگورنر 
فیصد، یا چار   85جو کہ نیو یارک کی اوسط آمدنی کا  - کے لیے اہلیت کو بڑھانے کے منصوبے کی نقاب کشائی کی 

مزید بچوں کے   113,000دازے کے مطابق $ ساالنہ ہے۔ نتیجتاً، ایک ان93,200افراد کے خاندان کے لیے تقریباً 
خاندان پہلی بار امداد کے اہل ہو جائیں گے، جس سے مزید گھرانوں کے لیے اپنی جیب سے ادا ہونے والے اخراجات 

  کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
    

ی پروگرام،  اس کے عالوہ، گورنر نے ایک فالتو پن کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی جس میں اضافی غذائی امداد
گھریلو توانائی کا امدادی پروگرام، میڈیکیڈ، اور خواتین، شیر خواروں اور بچوں کے لیے خصوصی اضافی غذائی 

پروگرام جیسے پروگراموں میں حصہ لینے والے خاندانوں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آمدن کے 
ے لیے اہل ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں، پہلے سے اہل  لحاظ سے بچوں کی دیکھ بھال میں امداد کے پروگرام ک

  بچوں کو بچوں کی دیکھ بھال کے امدادی پروگرام تک آسان رسائی حاصل ہو گی۔ 83,400خاندانوں کے اندازاً 
    

مقامی اضالع میں کلیدی اہلیت کو بھی اس بات کو یقینی بناتے ہوئے معیاری بنائیں گی کہ کمزور  Hochulگورنر 
بے گھری کے شکار خاندان اور سرکاری پرورش گاہ یا رشتہ داری میں کسی بچے کی دیکھ بھال  –ترین خاندانوں 

کو جب تک فنڈز دستیاب ہیں بچوں کی دیکھ بھال میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ مزید برآں، گورنر   –کرنے والے خاندان 
فی الحال، غیر حاضریوں کے لیے ادائیگیوں سے متعلق    غیر حاضریوں پر ریاست کی پالیسیوں کو معیاری بنائیں گی۔

اضالع میں اس سے پہلے کہ ایک خاندان جیب  11اضالع کی پالیسیاں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں، 
غیر   24سے زائد اضالع صرف  20دنوں تک ادائیگی کی جاتی ہے لیکن  80سے ادائیگی کا ذمہ دار بن جائے 

ہ کرتے ہیں۔ ریاست یہ حکم دے گی کہ تمام کاؤنٹیوں میں اس پالیسی کو معیاری بنانے کی کوشش  حاضریوں کا احاط 
  غیر حاضریوں کا احاطہ کریں۔ 80میں اضالع 

    
ریاست خاندان کی شریک ادائیگیوں کو بھی غربت کی سطح سے اوپر خاندانی آمدن کے ایک فیصد پر محدود کرے  

فیصد کی حد کی بجائے جو کہ موجودہ ریاست گیر  10پہلے ہی کر چکے ہیں،  گی، جیسا کہ تقریباً نصف اضالع
فیصد خاندانوں کو اپنی شریک ادائیگیوں   10اصول ہے۔ ریاست کا تخمینہ ہے کہ اس اصول میں تبدیلی کے نتیجے میں 

  میں کمی نظر آئے گی، جس سے ان خاندانوں کے لیے پروگرام میں شرکت کرنا آسان ہو جائے گا۔
    



ریاست نیو یارک کے گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کے محکمے کو ہدایت دے رہی ہیں   Hochulمزید برآں، گورنر 
بچوں کی سستی کہ وہ بچوں کی نگہداشت کے لیے وقف جگہ شامل کرنے پر رہائش گاہوں کی تیاری کو مراعات دے۔ 

دیکھ بھال بچوں اور والدین دونوں کے لیے ضروری ہے، جو بچپن کی نشوونما کو بڑھاتی ہے اور والدین کو کام 
کرنے کے لیے آزاد کرتی ہے۔ ریاست بھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کو زیادہ کرایہ برداشت کرنے مشکالت  

یے مقابلہ کرتے ہیں جو سخت لیکن اہم حفاظتی اصولوں سے محدود  پیش آتی ہیں اور ایک ایسے بازار میں جگہ کے ل
$ ملین کی بیمثال سرمایہ  100ہو۔ بچوں کی دیکھ بھال کے ڈیزرٹس میں پروگراموں کی صالحیت کو بڑھانے کے لیے 

کاری کرتے ہوئے، ریاست اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید کارروائی کرے گی کہ بچوں کی دیکھ بھال کی  
 Homeولیات کو ہمارے عالقوں کے تانے بانے میں ضم کیا جائے۔ گھروں اور کمیونٹی کی تجدید کا محکمہ )سہ

and Community Renewal, HCR  واضح طور پر اپنے کم آمدنی والے ہاؤسنگ ٹیکس کریڈٹ کے لیے )
  درخواستوں کی حمایت کرے گا جس میں بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت کی جگہ شامل ہو۔

    
    افرادی قوت برقرار رکھنے کی گرانٹ کا پروگرام

پروگراموں میں بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو ادائیگیاں کرنے   17,000ریاست بھر میں  Hochulگورنر 
کے لیے ایک نیا افرادی قوت برقرار رکھنے کی گرانٹ کا پروگرام قائم کرنے کے لیے غیر خرچ کیے گئے وفاقی 

استعمال کریں گی۔ گرانٹوں کا استعمال پے رول ٹیکس کی امداد اور عملے کی بھرتی کی حکمِت عملیوں کو  فنڈز کو
پورا کرنے کے لیے بھی کیا جائے گا، بشمول نئے مالزمین کے لیے مالزمت شروع کرنے پر بونس اور نئے عملے 

عبے کو مستحکم کرنے کی طرف یہ  کی خدمات حاصل کرنے سے متعلق دیگر اخراجات۔ بچوں کی دیکھ بھال کے ش 
ایک اہم اور بروقت قدم ہے کیونکہ ریاست اور بچوں کی دیکھ بھال کی دستیابی کی ٹاسک فورس متبادل افرادی قوت 

    کے معاوضے کے عملی ڈھانچے کا جائزہ لینے کے اہم کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
    

     بھال کا ابتدائی پروگرام ریاست نیو یارک کا آجر کے تعاون سے بچوں کی دیکھ 
CCAP  کے لیے نااہل خاندانوں کے لیے استطاعت کے مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے اور آجروں سے نئے

اہل مالزمین کی دیکھ بھال کے اخراجات کو ریاست، آجروں، اور مالزمین کے  Hochulوسائل النے کے لیے، گورنر 
کرنے کے لیے ریاست نیو یارک کا آجر کے تعاون سے بچوں کی دیکھ بھال کا  درمیان تقسیم کرنے میں سہولت فراہم 

فیصد اوسط آمدنی کے درمیان  100فیصد اور  85ابتدائی پروگرام میں، آجر  ESCCابتدائی پروگرام قائم کریں گی۔ 
، جس سے ان  والے خاندانوں کی دیکھ بھال کی الگت کا ایک تہائی حصہ ڈالیں گے، اور ریاست اسے پورا کرے گی

خاندانوں کے لیے اپنی جیب سے ادا ہونے والے اخراجات کم ہوں گے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نئی مالی مدد 
  میں الکھوں ڈالر پیدا ہوں گے۔ 

    
     ریاست بھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بزنس انکم ٹیکس کریڈٹ کو اختیار کرنا

ئن میں دیگر پابندیوں کے پیِش نظر، پہلے سے موجود وفاقی اور ریاستی آجر کی اہل اخراجات کی حدود، اور ڈیزا
نے ان   Hochulطرف سے فراہم کردہ چائلڈ کیئر کریڈٹ کو آجروں نے وسیع پیمانے پر استعمال نہیں کیا۔ گورنر 
یا ہے جو اپنے  کاروباروں کے لیے ریاست بھر میں زیادہ لچکدار، دو سالہ کاروباری انکم ٹیکس کریڈٹ تجویز ک

  مالزمین کے لیے بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی پیدا کرتے ہیں یا اس میں توسیع کرتے ہیں۔
    

یہ تجویز اسی طرح کے نیو یارک سٹی بزنس انکم ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جس سے شہر کی سطح  
  ہے۔اور ریاستی سطح کے نتائج کا ایک ہی وقت میں جائزہ لیا جا سکتا 

    
   ایک کاروباری نیویگیٹر پروگرام بنانا

عالقائی اقتصادی ترقیاتی کونسل کے عالقوں میں سے ہر ایک میں کاروباری نیویگیٹر پروگرام   Hochul 10گورنر 
قائم کریں گی تاکہ دلچسپی رکھنے والے کاروباروں کے مالزمین کی بچوں کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا  

ں آجروں کے لیے بچوں کی  کرنے کے لیے اختیارات کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے، اور ساتھ ہی ریاست بھر می
دیکھ بھال کے رہنماء کتابچے تیار کریں گے، جو ریاستی ٹاسک فورس کی سفارشات میں سے کسی ایک کو بہتر بنائیں  

  گے۔
   

   کا بچوں کی دیکھ بھال کا ایجنڈا Hochulگورنر 



بھال کو بہتر، زیادہ قابِل  کی ساالنہ ریاستی خطاب کی تجاویز ریاست نیو یارک میں بچوں کی دیکھ  Hochulگورنر 
 Hochulرسائی، اور زیادہ سستا بنانے کے ان کے طویل ریکارڈ پر استوار ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر، گورنر 

نے ریاست کی بچوں کی دیکھ بھال کی دستیابی ٹاسک فورس کی شریک سربراہی کی، جس نے جدید حل تیار کرنے 
بچوں کی معیاری، سستی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنائیں گے۔ اور بطور   پر توجہ مرکوز کی جو نیو یارک میں

گورنر، انہوں نے قانون ساز ادارے کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے اور تاریخی، ایک نوعیت کی  
ہتر بنانے کے لیے چار  سرمایہ کاریاں کرنے کے لیے کام کیا، جس میں بچوں کی دیکھ بھال کے امدادی پروگرام کو ب

$ بلین کا عزم؛ نیو یارک میں نصف سے زائد چھوٹے بچوں کے لیے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے  7سالہ، 
آمدنی کی اہلیت کو بڑھانا؛ ایسے پروگراموں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جن میں سے خاندان انتخاب کر سکتے ہیں 

$ ملین 50کی شرح میں اضافہ؛ چائلڈ کیئر کیپیٹل پروگرام کے قیام کے لیے  فراہم کنندگان کے لیے ریاستی معاوضے
کی سرمایہ کاری؛ بند ہونے کے خطرے سے دوچار پروگراموں کو مستحکم کرنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے  

میں کے تمام کیمپسز  CUNYاور  SUNY$ ملین کی سرمایہ کاری کرنا اور  343والی افرادی قوت کی مدد کے لیے 
  $ ملین کی سرمایہ کاری کرنا شامل ہیں۔15.6بچوں کی دیکھ بھال کو بڑھانے کے لیے 
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