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کی جانب سے نیو یارک کے مکینوں کو بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی میں مدد کے لیے ایک  HOCHULگورنر 
  نئے آن الئن ٹول کا آغاز 

  
 لیے کے کرنے مدد  کی خانہ اہل   میں ہونے منسلک سے وسائل کے فنڈنگ  مقامی  اور کرنے پڑتال  جانچ کی اہلیت

    ہے تکمیل کی تجویز گئی دی میں خطاب ریاستی  ساالنہ  کی گورنر ُٹول؛ کا بین چھان ابتدائی
  

ریاستی  قیام؛  منصوبہ تیار کرنے کے لیے ٹاسک فورس کا دوبارہ ایک لیے کے  نفاذ  کے کیئر چائلڈ یونیورسل
  ابتدائی تعلیم کے قائدین، اور دیگر شرکائے کار شامل ہیں ایجنسیاں،

  
  

نے آج ریاست نیو یارک بھر میں مالزمت پیشہ خاندانوں کو بچوں کی دیکھ بھال تک رسائی   Kathy Hochulگورنر 
ان کی اہلیت کو جانچنے کے لیے چھان بین کے ایک نئے آن  میں مدد کرنے کی کوششوں کا اعالن کیا ہے، بشمول 

لیے ریاست بھر میں ٹاسک فورس  الئن ٹول کا آغاز اور یونیورسل چائلڈ کیئر پر عمل درآمد کا منصوبہ تیار کرنے کے 
کے ساالنہ ریاستی   2023سنہ کا دوبارہ قیام۔ یہ کوششیں گورنر کے نیو یارک کے بچوں کی دیکھ بھال کے نظام کو 

  سائی میں آسان بنانے کے لیے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں۔کے جزو کے طور پر بہتر، زیادہ سستا، اور ر خطاب
  

"ایک ایسی ماں، جس نے بچوں کی سستی دیکھ بھال کی کمی کی وجہ سے اپنی پیشہ ورانہ   نے کہا، Hochulگورنر 
بچوں کی   زندگی کو روک دیا، کے طور پر میں بذاِت خود سمجھتی ہوں کہ یہ خِط حیات خاندانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔

م دیکھ بھال تالش کرنے کے  دیکھ بھال کی فنڈنگ میں کی جانے والی بڑی سرمایہ کاری کی تعریف کرتے ہوئے، ہ
عمل کو بہتر بنانے، پروگرام کی اہلیت کو وسیع کرنے، اور اپنی افرادی قوت کو سہارا دینے کے لیے اہم اقدامات کر  

   رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نیو یارک کے تمام مکینوں کی ان اہم وسائل تک رسائی ہو"۔
  

بغیر الگت کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ریاست کے بچوں کی  والدین کو کم یا  چھان بین کرنے کا نیا آن الئن ٹُول
دیکھ بھال میں معاونت کے پروگرام سے مالی مدد کے لیے اپنی اہلیت کا تعین کرنے میں مدد دے گا۔ ریاستی دفتر  

  برائے خدماِت اطفال و کنبہ جات کی جانب سے تیار کردہ، اس ٹُول کا مقصد خاندانوں کے لیے درخواست دینے کے
عمل کو تیز اور ہموار کرنا ہے، تاکہ وہ فوری طور پر ان خدمات کا تعین کر سکیں جو وہ وصول کرنے کے اہل ہو 

  سکتے ہیں۔
  

  کے اہلیت وہ  آیا کہ ہے بتاتا یہ  پر  طور فوری انہیں جو ہیں،  سکتے کر مکمل  سوالنامہ الئن  آن اختیاری  ایک  خانہ اہلِ 
  مقامی کے  خدمات  سماجی لیے کے دینے درخواست لیے کے فنڈنگ  انہیں پھر اور ہیں اترتے پورا پر  معیار بنیادی

 و اطفال خدماتِ   برائے دفتر کے یارک نیو ریاست ٹول الئن  نآ نیا لیے کے  الناس عوام ہے۔ بھجواتا طرف کی  محکمے
زبانوں میں دستیاب ہے اور کمپیوٹر یا موبائل فون کے ذریعے کہیں بھی، کسی بھی   12 پر  سائٹ ویب  کی  جات کنبہ

     وقت اس تک رسائی کی جا سکتی ہے۔
  
نے جنوری میں اپنے ساالنہ ریاستی خطاب کے جزو کے طور پر ریاست بھر میں الیکٹرانک ابتدائی  Hochulگورنر  

چھان بین کے ٹُول کا اعالن کیا، جب انہوں نے بچوں کی دیکھ بھال کی درخواست کے عمل کو ہموار اور مرکزی  
ئی کو بڑھانے کے لیے اپنی مسلسل گورنر نے بچوں کی اعلٰی معیار کی دیکھ بھال تک رسا بنانے پر زور دیا تھا۔
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کوششوں میں خاندانوں کے لیے درخواست کے عمل کو تیز کرنے کا بھی عہد کیا، جس میں چار برسوں کے دوران  
  بلین کی بے مثال سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ 7.6$

  
کے دوبارہ قیام کا اعالن کیا،   ریاست نیو یارک کی چائلڈ کیئر دستیابی ٹاسک فورسنے  Hochulمزید برآں، گورنر 

عملی ڈھانچہ تیار کرنے میں مدد ملے گی کہ ریاست کس طرح یونیورسل چائلڈ کیئر کا نفاذ کر سکتی    ایک سے جس
( کی قائم  Office of Children and Family Services, OCFSہے۔ دفتر برائے خدماِت اطفال و کنبہ جات )

کی مشترکہ   Roberta Reardonاور محکمٔہ محنت کے کمشنر   Suzanne Miles-Gustaveمقام کمشنر 
جاری کرنے کے بعد پہلی بار اس ہفتے کے شروع   رپورٹمیں اپنی حتمی  2021مئی صدارت میں، ٹاسک فورس نے 

  میں مالقات کی۔
  

ار آغاز کی تیاری کے  و مرحلہ  کے کیئر چائلڈ  یونیورسل کو ریاست  فورس  ٹاسک  دستیابی کیئر چائلڈ  کردہ قائم دوبارہ
متعلق مشورہ دے گی اور اسے سال کے آخر تک اپنی نئی رپورٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کو  

بھال کی ضروریات، بچوں کی دیکھ بھال کی فراہمی   تیار کرنے کے عالوہ، ٹاسک فورس ریاست کی بچوں کی دیکھ
عالمی وباء کے اثرات کا بھی جائزہ لے گی، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی افرادی قوت کے بحران   COVID-19پر 

سے نمٹنے کے طریقے تجویز کرے گی، اور وفاقی سرمایہ کاری سے عالمی وباء سے متعلق پروگراموں کی مدد سے  
   یسیوں کے نفاذ کا جائزہ لے گی۔بننے والی پال

  
ٹاسک فورس دفتر برائے عارضی اور معذوری میں امداد، کونسل برائے اطفال و کنبہ جات، محکمٔہ ٹیکسیشن اینڈ 

فنانس، عالقائی اقتصادی ترقیاتی کونسل، سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک، سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک، سٹیٹ  
بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے  کان میں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ ٹاسک فورس کے ار

اور ان کی یونیئنیں، وکالت کرنے والے گروپہ اور سٹیک ہولڈرز، کاروباری برادری اور سماجی خدمات کے مقامی  
   محکمے بھی شامل ہیں۔

  
ر  نے اس ٹاسک فورس کی شریک چیئر کے طور پر اس وقت خدمات انجام دی تھیں جب اسے دسمب Hochulگورنر 
میں ابتدائی طور پر بالیا گیا تھا اور بچوں کی معیاری دیکھ بھال کو نیو یارک کے تمام مکینوں کے لیے سستا   2018

اور قابل رسائی بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ ریاست نیو یارک اسٹیٹ کے سماجی خدمات کے  
یں دی گئی سفارشات کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے عالوہ، کی رپورٹ م 2021ترمیم کی گئی تاکہ سنہ قانون میں 

  ایک نئے چارج کے ساتھ ٹاسک فورس کو دوبارہ تشکیل دیا جائے۔
  

  چیئر شریک کی  فورس ٹاسک  اور کمشنر مقام  قائم کی جات  کنبہ و اطفال خدمات   برائے دفتر کے یارک نیو ریاست
Gustave Miles Suzanne ہمیں معلوم ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کی امداد کے لیے اہلیت کے حامل  کہا، نے"
کو بچوں کی دیکھ بھال کی ادائیگی میں   OCFS فیصد سے بھی کم کو درحقیقت یہ امداد ملتی ہے۔ 10بچوں کے 

خاندانوں کی مدد کرنے، نیز ریاست کے موجودہ پروگراموں کو بڑھانے اور نئے پروگرام بنانے کے لیے خود فراہم  
ہماری   کی تاریخی سرمایہ کاری کا انتظام کرنے پر فخر ہے۔ Hochulکنندگان کو مضبوط کرنے کے لیے گورنر 

نصب العین کے ساتھ، میں اس ٹاسک فورس کی شریک سربراہ بننے پر پُرجوش ہوں  رہنماء کے طور پر ان کے
کیونکہ ہم بچوں کی عالمگیر دیکھ بھال کے راستے تالش کر رہے ہیں اور نیو یارک کو قابِل رسائی، سستے اور 

  مساوی اختیارات کے لیے ایک نمونہ بنا رہے ہیں"۔
  

"اس ٹاسک فورس کے اعالن کے  کہا، نے Reardon Roberta نرکمش کی محنت  محکمہ   کے یارک نیو ریاست
نے ہماری ریاست میں مالزمت پیشہ خاندانوں کو درپیش بچوں کی دیکھ بھال کے جاری مسائل   Hochulساتھ، گورنر 

کو حل کرنے میں بیمثال قیادت اور عزم کا مظاہرہ کرنا جاری رکھا ہے۔ وہ خود جانتی ہیں کہ یہ صرف خواتین کا  
سئلہ ہے، اور اس کو حل کرنا ہماری  مسئلہ نہیں ہے۔ یہ والدین کا مسئلہ ہے۔ یہ آجر کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک سماجی م

مسلسل اقتصادی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے ٹاسک فورس کی شریک چیئرمین کے طور پر خدمات انجام  
دینے پر فخر ہے اور میں حلوں کی شناخت اور ان پر عمل درآمد کے لیے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی  

   منتظر ہوں"۔
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