
LDSS-4623 ) 10/15/2009نظر ثانی شده( 

 رياست نيو يارک
 دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات
 رضاعی امداد کی گلوسری

اور سماجی خدمات ) والدين(والده /يہ رضاعی والد ):LDSS-4623A(اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غير متوازی اخراجات 
کے مقامی شعبے يا رياست نيو يارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات کے درميان ادائيگی کے ليے ايک قانونی معاہده ہے۔ يہ 

ر قانونی معاہده منظور شده فارم پر ہونا الزمی ہے اور فارم پر واضح کرده تاريخ تک موثر نہيں ہوتا۔ تمام درکار دستخط اس دستاويز پ
کے ليے معاہدے کی پوری مدت کے دوران آسان حوالے کی خاطر ايک محفوظ اور قابل ) والدين(والده /رضاعی والدہونا الزمی ہيں۔ 

 رسائی مقام پر حتمی اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غير متوازی اخراجات کی ايک نقل رکهنا نہايت اہم ہے۔

و ايک گهر ميں رضاعت کے مقصد کے ليے رہائش دی گئی ہے، اور ايجنسی اور بچے کو بچے ک :رضاعت کے حوالے سے رہائش
 APAپر دستخط کيے ہيں۔ ايسے ) APA(نے رضاعت کے حوالے سے رہائشی اقرار نامے ) والدين(والده /ممکنہ طور پر رضاعی والد

 کے حقائق کو سماجی خدمات کے قانون کے مطابق ريکارڈ کيا گيا ہے۔ 

اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غير متوازی اخراجات جس پر ممکنہ يا قطعی طور پر رضاعی  :امداد منظور شده
کے آفيشل ) NYSAS(، سماجی خدمات کے مقامی شعبے کے آفيشل، اور رياست نيو يارک کی رضاعت کی خدمات )والدين(والده /والد

 کے دستخط ہيں، اسے منظور شده سمجها جاتا ہے۔

بچے کی رضاعت کے ليے سماجی خدمات کے مقامی شعبے، مجاز رضاکار ايجنسی، يا عدالت ): والدين(والده /ظور شده رضاعی والدمن
 ۔)افراد(کی جانب سے منظور شده فرد 

کے  پبلک فنڈز کے تمام اخراجات اس بات کا تعين کرنے کے ليے محاسبوں يا جائزوں سے مشروط ہيں کہ اخراجات ان :قابِل محاسبہ
استعمال کی نگرانی کرنے والے قوانين اور ضوابط کے مطابق کيے گئے تهے۔ محاسبے اس بات کا تعين کرنے کے ليے بهی کيے 
جاتے ہيں کہ آيا پروگرام کی عملی کارروائياں قوانين اور ضوابط کی تعميل کرتی ہيں۔ رضاعی امداد کی منظوريوں اور پروگرام کی 

مقامی، کاؤنٹی، رياستی، اور وفاقی آفيشلز يا ان فرمز کی جانب سے کيا جاتا ہے جن کی خدمات ان مالی  عملی کارروائيوں کا محاسبہ
اور پروگرام کے مطابق کيے جانے والے جائزوں کے ليے حاصل کی گئی ہوں۔ محاسبے کے مثبت نتائج تصديق کرتے ہيں کہ پبلک 

 جاز اخراجات واپس ادائيگی اور ممکنہ اضافی ہرجانے سے مشروط ہيں۔ فنڈز کو اجازت کے مطابق استعمال کيا جا رہا ہے۔ غير م

ضوابط اور پاليسی تقاضا کرتے ہيں کہ رضاعی امداد کے اقرار ناموں برائے معذوروں کی امداد ميں معالج، ماہر نفسيات،  :دستاويزات
جسمانی، دماغی يا جذباتی کيفيت يا جسمانی کی جانب سے ايک دستاويز ہو جس ميں بچے کی " اہل پيشہ ور ماہر"سائيکاٹرسٹ يا 

 معذوری کی تشخيص يا تجزيہ شامل ہو جو بچے کی رضاعت ميں ايک بڑی رکاوٹ ہو۔

اطالق کی تاريخ رضاعی امداد کی ادائيگی شروع ہونے کی تاريخ ہے۔ ديکه بهال کی امداد کا آغاز عام طور پر سماجی : اطالق کی تاريخ
 سرپرستی اور نگرانی ميں موجود بچے کی رضاعت کے عمل کے حتمی انجام تک پہنچنے تک نہيں ہوتا۔خدمات کے آفيشل کی زير 

کے مجاز کرده آفيشل کی  NYSASکے آفيشل يا  NYSASجائزه جاتی عمل کے آخری اقدام کو مکمل کرنے کے ليے  :حتمی منظوری
 راجات کا جائزه لينا اور اس پر دستخط کرنا الزمی ہے۔جانب سے اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غير متوازی اخ

کو سماجی خدمات ) والدين(والده /يا ممکنہ رضاعی والد) والدين(والده /يہ وه رقم ہے جو رضاعی والد :رضاعی نگہداشت کا بورڈ ريٹ
بهال کے ليے ادا کی جاتی ہے۔ کی ديکه ) بچوں(کے آفيشل يا رضاکار مجاز ايجنسی کی زير سرپرستی اور نگرانی ميں موجود بچے 

خصوصی يا استثنائی ريٹ ) بنيادی(عام /رضاعی نگہداشت کا بورڈ ريٹ بچے کی ضروريات پر مبنی ہے اور اس کا تعين معمول کے
 کے طور پر کيا گيا ہے جيسا کہ ضوابط ميں وضاحت کی گئی ہے۔

معذور بچے سے مراد ايک ايسا بچہ ہے جو ايسی شدت يا قسم کی کسی خاص جسمانی، دماغی، يا جذباتی کيفيت يا جسمانی  :معذور بچہ
 معذوری ميں مبتال ہے جو، دفتر کی رائے ميں، بچے کی رضاعت ميں بڑی رکاوٹ ہے۔

ے کے بعد چه ماه کے اندر رضاعی رہائش معذور بچے کے عالوه ايک ايسا بچہ جسے واپس ليے جان:  رہائش ميں مشکل کا شکار بچہ
نہيں دی گئی يا جسے رضاعت ميں کسی خلل کے بعد چه ماه کے اندر رضاعی رہائش نہيں دی گئی۔ ايک بچہ اس صورت ميں بهی 
 رہائش ميں مشکل کا شکار ہونے کے معيار پر پورا اتر سکتا ہے اگر اسے رضاعی رہائش کے اقرار نامے پر دستخط کرنے سے پہلے

 واضح کرده عرصہ وقت کے ليے رہائش دی گئی ہو يا جو مخصوص عمل، بہن بهائيوں کے گروپ، يا ديگر شرائط پر پورا اترتا ہو۔

کی وفات کے بعد مقرر ) والدين(والده /نگران سے مراد عدالت کی جانب سے رضاعی والد/قانونی سرپرست :نگران/قانونی سرپرست 
کا استعمال کرتے ہوئے مرسل اليہ کی تبديلی کی درخواست جائزے  LDSS-4623C-2گران ہے۔ فارم والی سرپرست يا ن/کيے جانے واال

 اور منظوری کے ليے رياست نيو يارک کی رضاعت کی خدمات کو جمع کروانا الزمی ہے۔ 



يا وه ہيں جو استحقاق  کے مطابق اہل ہيں IV-Eيہ ان بچوں کے ليے طبی کوريج ہے جو يا تو استحقاق :  MA)/Medicaid(طبی اعانت 
IV-E  کے بجٹ پر مفاہمت نو کے اجتماعی کثير المقاصد وفاقی ايکٹ  1985کے مطابق اہل نہيں ليکن حتمی شکل دينے سے پہلے

)COBRA (کی شقوں کے تحت اہل ہيں۔ 

۔ )درج باال مالحظہ کريں(کے اہل نہيں ہوتے  Medicaidکے ليے طبی باز ادائيگی ہے جو ) بچوں(يہ رضاعت يافتہ بچے  :طبی امداد
اپنے بچے کے طبی اخراجات کی ادائيگی کريں اور سماجی خدمات کے مقامی شعبے ) والدين(والده /يہ پروگرام تقاضا کرتا ہے کہ والد

ں کو باز ادائيگيوں کے ليے دعوے جمع کروائيں۔ باز ادائيگی کی ادائيگياں سماجی خدمات کے مقامی شعبے کی جانب سے کی جاتی ہي
اور رياست نيو يارک کے طبی اعانت کے پروگرام کے تحت ايسی نگہداشت، خدمات اور ترسيالت کے ليے ادائيگيوں کے شيڈولز سے 
متجاوز نہيں ہوں گی۔ طبی امداد کو ان اہل اخراجات کی ادائيگی کے ليے استعمال کيا جا سکتا ہے جو ايسے کسی دوسری بيمے کے 

 کے پاس موجود ہے۔) والدين(والده /الدذريعے کوور کرده نہ ہوں جو و

رضاعت کے غير متوازی اخراجات موزوں ايک وقت اخراجات ہيں جو خصوصی ضروريات کے  :رضاعت کے غير متوازی اخراجات
حامل بچے کی رضاعت کو عمل شکل دينے سے متعلقہ ہيں۔ اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غير متوازی اخراجات کو 

بچوں کے کواليفائی کرنے کے ليے حتمی شکل دينے سے پہلے منظور کرنا الزمی ہے۔ بچے کی رضاعت کے عمل کو حتمی شکل اہل 
ديے جانے کے بعد اخراجات کی باز ادائيگی کر دی جاتی ہے اور يہ رياست نيو يارک کے دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات کی 

سے متجاوز نہيں ہو سکتی۔ رسيديں اور ديگر موزوں معاونتی دستاويزات رضاعت کو حتمی جانب سے تعين کرده زياده سے زياده سطح 
شکل دينے کے دو سالوں کے اندر اس سماجی خدمات کے مقامی شعبے کو جمع کروانا الزمی ہے جس کی نگرانی ميں حتمی شکل 

متوازی اخراجات کے ليے کواليفائی  دينے سے پہلے بچے موجود تهے۔ خصوصی ضروريات کے حامل تمام بچے رضاعت کے غير
 نہيں کرتے۔

ہے  )LDSS-4623B(يہ ايک ايسے بچے کی رضاعی امداد کے حوالے سے تحريری درخواست  :حتمی شکل دينے کے بعد درخواست
جو سماجی خدمات کے شعبے کے کمشنر يا رضاکار مجاز ايجنسی کی سرپرستی ميں تها جسے رضاعت کے عمل کو امداد کے بغير 
حتمی شکل دی گئی تهی۔ رضاعی والدين پيشگی موجود شرط کے حوالے سے امداد کی درخواست کر سکتے ہيں کہ رضاعی والدين 

تيار کرنے کے بعد کيفيت سے آگاه ہوئے اور معالج نے تصديق کی کہ بچے ميں کيفيت پہلی مرتبہ رضاعت کے عمل کے حتمی شکل اخ
 رضاعت سے پہلے موجود تهی يا کسی منصفانہ سماعت نے فيصلہ ديا ہو کہ بچہ رضاعی امداد کا حقدار ہے۔ 

لج کا معاون ہے يا دفتر برائے دماغی اہل پيشہ ور فرد رياست نيو يارک کا الئسنس يافتہ نرس پريکٹيشنر ہے يا معا: اہل پيشہ ور فرد
کے پيشہ ورانہ ) SSA(، يا سماجی تحفظ انتظاميہ )OMH(، دفتر برائے دماغی صحت )OMRDD(عارضے اور نشوونما کی معذوری 

عملے کا حصہ ہے جو بچے کی کيفيت کے تجزيے يا تشخيص اور خدمات کی اہليت کے ليے اپنی تنظيم کے درکار کوائف کو پورا 
 کرتی ہے۔ اہل پيشہ ور فرد کی طرف سے دستاويزات صرف مخصوص درخواستوں کے ليے قابل قبول ہيں۔/کرتا

 ان سے مراد وفاقی يا رياستی اختيارات ہيں جو رياست نيو يارک ميں رضاعت کے امدادی پروگرام کی نگرانی کرتے ہيں۔  :ضوابط

يا نمائنده مرسل اليہ سے مراد وه فرد ہے جسے ) سال 21-18عمر (رضاعت يافتہ مرسل اليہ   :نمائنده يا رضاعت يافتہ مرسل اليہ
کی وفات کے بعد سماجی خدمات ڈسٹرکٹ نے امدادی ادائيگی حاصل کرنے کے ليے مقرر کيا ہے۔ فارم ) والدين(والده /رضاعی والد

LDSS-4623C-2 ست جائزے اور منظوری کے ليے رياست نيو يارک کی کا استعمال کرتے ہوئے مرسل اليہ کی تبديلی کی درخوا
 رضاعت کی خدمات کو جمع کروانا الزمی ہے۔

بچے ) ان(يا ديگر مجاز مرسل اليہ کو اس ) والدين(والده /يہ وه ماہانہ رضاعی ادائيگی ہے جو والد: امدادی ديکه بهال کی ادائيگی
اقرار نامہ برائے منظور شده رضاعی امداد و ) جنہيں(جسے  کی خصوصی ضروريات کی نگہداشت کے ليے کی جاتی ہے) بچوں(

رضاعت کے غير متوازی اخراجات ميں اجازت کے مطابق رضاعت يافتہ ہونا ہو يا رضاعت يافتہ ہو۔ ديکه بهال کی ادائيگی کا ريٹ 
مل دستاويز ضرورت سماجی خدمات کے مقامی شعبے کے رضاعی نگہداشت کے بورڈ ريٹ پر مبنی ہے۔ ريٹ کی سطح انفرادی شا

والده کی /کے پتے، يا والد) والدين(والده /کی بنياد پر بنيادی، خصوصی، يا استثنائی ہو سکتی ہے۔ ريٹس بچے کی عمر، رضاعی والد
 آمدنی اور خاندان کے سائز سے متاثر ہو سکتے ہيں۔ 

) LDSS-4623C-1(ے ليے ايک تحريری درخواست يہ حتمی شکل دينے کے بعد منظور شده اقرار نام ميں تبديليوں ک: تکنيکی ترميم
 ہوتی ہے۔ تکنيکی تراميم کو ادائيگی کی سطح ميں تبديلی درکار نہيں ہوتی۔ تکنيکی ترميم درج ذيل تبديليوں کو کوور کرتی ہے؛

 ياوالده کا اضافہ، /والده کی جانب سے رضاعت پر اقرار نامے ميں ايک اور رضاعی والد/رضاعی بچے کو دوسرے والد 
 ازدواجی حيثيت ميں تبديلی کی وجہ سے اقرار نامے پر رضاعی والدين کے نام ميں تبديلی يا 
 ازدواجی حيثيت ميں تبديلی کی وجی سے قانونی سرپرست يا نگران، يا نمائنده مرسل اليہ کے نام ميں تبديلی۔ 

رضاعت کو حتمی شکل دينے  ہے جو )LDSS-4623C-2(اپ گريڈ يا مستقل ترميم ايک تحريری درخواست : اپ گريڈ يا مستقل ترميم
 کے بعد امدادی ريٹ يا اہليت کو موافق بنانے کے ليے کی جاتی ہے۔ اپ گريڈ جمع کروائی جاتی ہے برائے؛

  اس کيفيت ميں بگاڑ آنا جس سے والدين رضاعت کے آغاز کے وقت آگاه تهے، يا معذوری کی اس کيفيت کا پنپنا جس کی
امے ميں نہيں کی گئی تهی اور موجوده دستاويز اس زياده ريٹ کی معاونت کرتی ہے جس کی نشاندہی اصل اقرار ن

 درخواست کی جا رہی ہے۔



 :مستقل ترميم جمع کروائی گئی ہے تاکہ
 کی وفات ) والدين(والده /ايک قانونی سرپرست يا نگران، رضاعت يافتہ فرد يا نمائنده مرسل اليہ جسے رضاعی والد

 جائےپر شامل کيا 
 قانون يا ضابطے ميں ان شقوں کی وجہ سے تبديلی کی جائے جو بچے کی امداد کی اہليت کو متاثر کرتی ہيں يا 
 منصفانہ سماعت کے تحت ہونے والے فيصلے کی تعميل کی جائے۔ 

 کی مجاز رضاکار ايجنسی کو براه راست فراہم کيے گئے بچوں کے ليے طريقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔  NYS: نوٹ کريں
 پر رياست نيو يارک کی رضاعت کی خدمات سے رابطہ کريں۔  5437-345-800-1مزيد معلومات کے ليے 


