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اگر آپ بيمار ہو جاتے ہيں تو اس صورت حال کے ليے 
 اپنے بچے کے لئے منصوبہ بنائيں

NYC  وسيع پيمانے پرCOVID-19  بيماری کی کميونٹی ٹرانسميشن کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ والدين کے لئے بيمار
ہونے کے بارے ميں سوچنا خوفناک ہوتا ہے، پهر بهی اگر آپ کو ايسا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے دوستوں اور کنبہ کے 

 ساته اپنے بچے کے بارے ميں کسی منصوبے کے بارے ميں بات کرنے ميں راحت مل سکتی ہے۔

اگر آپ اتنے زياده بيمار ہوجاتے ہيں کہ آپ اپنے بچے کی ديکه بهال نہيں کر سکتے ہيں، يا اگر آپ  منصوبہ کيا ہے؟
کی نگہداشت کے ليے آپ ايک محفوظ، ذمہ دار بچے کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت ميں اپنے 
 ہيں۔بالغ شخص کا بندوبست کر کے اپنے بچے کو محفوظ رکه سکتے 

ہو سکتا ہے کہ والدين آپ کے کنبہ کی صورتحال کی بنياد پر مختلف بندوبست  مجهے کيا کرنے کی ضرورت ہوگی؟
) کوئی منصوبہ 2) کس سے پوچهيں، 1کريں۔ ذيل ميں کچه تجاويزات ہيں جن کے بارے ميں غور کرنے کے لئے 

 ) مواصالت۔3کيسے کام کر سکتا ہے، اور 

رے ميں سوچيں کہ اگر آپ اس طرح بيمار ہوجاتے ہيں تو اس صورت ميں ايسا کون بالغ اس با ) کس سے پوچهيں؟1
شخص محفوظ، ذمہ دار ہو سکتا ہے جو آپ کے بچے کی ديکه بهال کر سکے۔ وه کنبہ، دوست، يا ايسا ہمسايہ ہو سکتا 

فراہم کنندگان کو وقت سے ہے جسے آپ اور آپ کا بچہ جانتا ہو۔ جب آپ کے خياالت بن جائيں تو ممکنہ ديکه بهال 
 پہلے بتا ديں تاکہ يہ يقينی بنايا جا سکے کہ وه راضی ہيں اور مدد کر سکتے ہيں۔

 اگر آپ کا بچہ بهی بيمار ہو جائے اور ممکنہ ديکه بهال فراہم کنندگان يا ان کے گهريلو ممبران  خطرات کيا ہيں؟
 تو، آپ کو دوسرے اختيارات کے بارے ميں سوچنا چاہيے۔ کا زياده خطره الحق ہو COVID-19 کو

 کہ وه کس پر اپنے بچے کی عمر اور نشوونما کی بنياد پر، اپنے بچے سے پوچهيں  آپ کا بچہ کيا سوچتا ہے؟
اعتماد کرتے ہيں اور اسے کس کے ساته راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے بچے اور نو عمر افراد 
اپنی ديکه بهال خود کرنا چاہيں اور چهوٹے بہن بهائيوں کی ديکه بهال ميں مدد کرنا چاہيں، ليکن اس کی تجويز 

کہ تناؤ اور غير يقينی صورت حال  -ضروری ہے  بچوں کے لئے بهی -نہيں کی جاتی ہے۔ بڑے بچوں سميت 
 سے نمٹنے کے ليے بالغوں کی ديکه بهال اور ان کا تعاون حاصل کريں۔

اس بارے ميں سوچيں کہ آپ کا منصوبہ کيسے مفيد ہو سکتا ہے۔ کيا آپ کا  ) منصوبہ کيسے کام کر سکتا ہے۔2
ہداشت فراہم کننده کے گهر جائے گا؟ کيا آپ کے بچے کو نگہداشت فراہم کننده آپ کے گهر رہے گا، يا آپ کا بچہ نگ

 سفر کے لئے مدد کی ضرورت ہوگی؟ کيا آپ کے پاس پالتو جانور ہيں جنهيں ديکه بهال کی بهی ضرورت ہوگی؟

  19زياده تر لوگ-COVID يہ چيک  سے ٹهيک ہوجاتے ہيں، ليکن اس ميں کئی ہفتوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔
ان معلومات اور وسائل کو منظم کرنے ميں آپ کی مدد کر سکتی ہے جن کی آپ کے نگہداشت فراہم کننده  لسٹ

 کو اور بچے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

منصوبے غير رسمی يا رسمی ہو سکتے ہيں، ليکن يہ يقينی بنانا مفيد ہے کہ دوسروں کو آپ کا منصوبہ  ) مواصالت۔3
 ہ ايسی جگہ پر لکها ہوا ہے جسے کسی ہنگامی صورتحال ميں تالش کرنا آسان ہو۔معلوم ہو اور ي

  غير رسمی منصوبے کے ليے، آپ اس نگہداشت فراہم کننده (کنندگان) کے نام اور رابطے کی معلومات لکه سکتے
 ہيں جو آپ کی مدد کرنے پر راضی ہوئے ہيں۔
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 ٹيٹ کا قانون والدين کو والدين کی جانب سے کسی بچے رسمی منصوبے کے ايک اختيار کے طور پر، نيويارک اس
 OCFS( فارم مکمل کرنے کے لئے عارضی طور پر اہم فيصلے لينے کے لئے کسی کو نامزد کرنے کے لئے

 ) کی اجازت ديتا ہے۔4940فارم 
 م لوگوں کو آپ کا منصوبہ جاننے کی ضرورت ہے:سوچيں کہ کيا دوسرے اہ 

o  ،اگر کوئی اور شخص آپ کے بچے کے ساته حراست يا اس کے پاس جانے کے حق کا اشتراک کرتا ہے تو
 کيا آپ کو بيک اپ کيئرنگ پالننگ کے بارے ميں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟

o  کرنے کی ضرورت ہے؟کيا آپ کو اسکول ميں اپنے بچے کے نيلے کارڈ کو اپ ڈيٹ 
o  کيا آپ پڑوسيوں کو يا عمارت کے عملے کو يہ بتانا چاہتے ہيں کہ اگر آپ بيمار ہو جائيں تو آپ کے گهر آنے

 کی اجازت کس کو ہوگی؟
o  اگر آپ فی الحال کسی پناه گاه ميں ره رہے ہيں تو، کيا آپ کے کيس مينيجر سے آپ کے منصوبے پر تبادلہ

تاکہ وه جان سکے کہ آپ کے پاس آپ کے بچے کی ديکه بهال کرنے کی اجازت کس خيال کرنا مفيد رہے گا 
 کے پاس ہے (بشمول، اگر آپ کے بچے کو ضرورت پڑے تو اس کو لينے آنے کے ليے)؟

 مزيد وسائل

  اگر آپ کو کسی ايسے محفوظ نگہداشت فراہم کننده کے پاس آنے ميں پريشانی ہو جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، يا
 ACSبراه کرم رہنمائی اور مدد کے ليے اپنے مقامی  پ کو منصوبہ بنانے ميں مدد کی ضرورت ہے تو،اگر آ

 ۔بورو آفس سے رابطہ کريں
 NYC ايمرجنسی مينجمنٹ کی گائيڈز اور ايمرجنسی کی تياريوں کے بارے ميں معلومات 
  اگر آپ فيملی کے معامالت، وصيتوں، جائدادوں، انشورنس امور، يا کسی اور منصوبہ بندی کے بارے ميں کسی

مقامی بار ايسوسی   پر يا NYC311 وکيل سے بات کرنا چاہتے ہيں تو، آپ معلومات اور حوالہ جات کے ليے
 سے رابطہ کر سکتے ہيں۔ ايشن

 NYS خونی رشتہ کا نيويگيٹر 
 NYC (خوراک، نقد امداد، رہائش کی امداد، اور مزيد بہت کچه) انسانی وسائل کی انتظاميہ 
 NYC DYCD بورو بيسڈ ڈراپ ان سينٹرز 
 HelpNowNYC  جس طريقے سے شہر نيويارک اور اس کے شراکت دار مدد فراہم کر رہے ہيں، يا)

COVID-19 (سے متاثر لوگوں کی حمايت کرنے کے ليے 
 NYC (گهريلو يا صنف پر مبنی تشدد کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لئے وسائل اور مدد) ہوپ 
 ان وسائل سے جوڑتا ہے جن کی  (نيويارک کے باشندگان کو اور ان کے عزيزوں کو روزانہ  کوويڈ کا مقابلہ کرنا

انہيں ضرورت ہو سکتی ہے، بشمول: کهانے اور انٹرنيٹ تک زياده سے زياده رسائی؛ رہائش اور کرايے کی 
امداد؛ طبی، ذہنی صحت اور منشيات کے عالج کی خدمات؛ تعليمی سرگرمياں اور تناؤ کو دور کرنے کے 

 طريقے)
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 لسٹ اپنا منصوبہ بنانے ميں مدد کے لئے چيک
وسيع پيمانے پر  NYC: اگر آپ بيمار ہو جاتے ہيں تو اس صورت حال کے ليے اپنے بچے کے لئے منصوبہ بنائيں

COVID-19  بيماری کی کميونٹی ٹرانسميشن کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ والدين کے لئے بيمار ہونے کے بارے ميں
اگر آپ کو ايسا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے دوستوں اور کنبہ کے ساته اپنے بچے کے سوچنا خوفناک ہوتا ہے، پهر بهی 

بارے ميں کسی منصوبے کے بارے ميں بات کرنے ميں راحت مل سکتی ہے۔ يہ چيک لسٹ ان معلومات اور وسائل کو 
پڑ سکتی  منظم کرنے ميں آپ کی مدد کر سکتی ہے جس کی آپ کے نگہداشت فراہم کننده کو اور بچے کی ضرورت

 ہے۔

بيماری يا ہنگامی صورتحال اچانک پيش آ سکتی ہے۔ يہاں تک کہ اگر آپ کے پاس درج ذيل کام کو  فوری تجويز:
"  بيگ گوکرنے کے ليے وقت يا اس کی اہليت نہ ہو تب بهی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لئے ايک ساده سا "

پيک کرنا چاہيں۔  - ضروری ادويات اور اہم فون نمبرات کی ايک فہرستکپڑوں، ڈائپرز اور وائپس،  -بيسکس کے ساته 
 اگر آپ کر سکتے ہيں تو راحت کے سامان کے طور پر ايک چهوٹا سا کهلونا يا گيم شامل کر ليں۔

 خوراک، کپڑے، اور ديگر سامان:

  کريں جنہيں آپ ہر بچے کے لئے صاف ستهرا لباس اور ايسی دوسری چيزوں کے ساته بيگ پيک کرنے پر غور
ان ميں کپڑے، جوتے، اور بيرونی لباس بهی شامل ہيں جو موسم کی  ۔کا بچہ دو ہفتوں تک استعمال کر سکے

 تبديليوں کے ليے مناسب ہوں گے؛ لنگوٹ اور وائپس؛؛ ہيئر برش يا تيار ہونے کے ديگر ذاتی سامان؛ وغيره
 کہ اگر نگہداشت کچه دنوں يا کچه ہفتوں تک چلتی  اپنے بيک اپ نگہداشت فراہم کننده سے کهل کر گفتگو کريں

رہی تو انہيں کس چيز کی ضرورت ہو سکتی ہے، جس ميں آپ کے بچے کے ليے اضافی خوراک، لنگوٹ، ذاتی 
مصنوعات اور ديگر سامان شامل ہيں۔ کيا آپ کے نگہداشت فراہم کننده کے پاس آپ کے بچے کی ديکه بهال کرنے 

 د ہيں، يا آپ کو مل کر کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوگی؟کے لئے مالی وسائل موجو

 فراہم کرے (جيسے، نوزائده بچوں کے لئے  محفوظ نيند کا بندوبست يقينی بنائيں کہ آپ کا نگہداشت فراہم کننده
 پالکی يا پيک اينڈ پلے)۔

اپنے بچے کے اہم دستاويزات کو ايک جگہ پر جمع کريں جہاں نگہداشت فراہم کننده ضرورت پڑنے پر  دستاويزات:اہم 
ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ ان ميں سند پيدائش، پاسپورٹ، ديگر اقسام کی سرکاری شناخت، حفاظتی ٹيکوں کے 

 ريکارڈز، اور انشورنس کی معلومات شامل ہو سکتی ہيں۔

اپنے بچے کی صحت کی ديکه بهال فراہم کنندگان، فارميسی، اور رابطے سے متعلق معلومات کی  ت:طبی معلوما
فہرست بنائيں؛ اپنے ديکه بهال فراہم کنندگان کو کسی بهی الرجی يا کهانے کی حساسيت کے بارے ميں بتائيں، اور آپ 

 کے بچے کو ضرورت پڑنے پر ايسی دوا دينے کا طريقہ بتائيں

 گهر ميں عالمات والے بچوں کی ديکه بهال سے متعلق  هيں:يہ بهی ديکACS ہدايت 

اپنے بچے کے اسکول يا بچوں کی نگہداشت فراہم کننده اور رابطے سے متعلق معلومات  تعليم سے متعلق معلومات:
ست بنائيں اور نگہداشت فراہم کننده کو کسی بهی ريموٹ تعليم اور رسد تک رسائی حاصل کرنے کا طريقہ کی فہر
 بتائيں۔

اپنے نگہداشت فراہم کننده کو بتائيں کہ کون سی چيز سے آپ کے بچے کو راحت اور محفوظ  راحت اور معمول:
ر گيم کون سے ہيں؟ آپ اور آپ کا بچہ کون سی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے بچے کی پسنديده کتابيں، گانے، کهلونے او
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سرگرمياں ايک ساته کرنا پسند کرتے ہيں؟ آپ کس طرح منفی برتاؤ کو ہينڈل کرتے ہيں اور مثبت طرز عمل کی 
ترغيب ديتے ہيں؟ اپنے نگہداشت فراہم کننده کو يہ بهی بتائيں کہ آپ کهانوں، قيلولوں، ہوم ورک کے اوقات، اسکرين 

ه کے لئے کس معمول کی پيروی کرتے ہيں۔ معمول پر قائم رہنے سے آپ کے بچے کو معمول کا کے وقت وغير
احساس برقرار رکهنے ميں مدد ملے گی اور آپ کے نگہداشت فراہم کننده کو آپ کے بچے کو محفوظ محسوس کرانے 

 ميں مدد ملے گی۔

ان سے رابطے کو برقرار رکهنے سے تناؤ دوسرے وه لوگوں جو آپ کے بچے کی زندگی ميں اہم ہيں  منسلک رہنا:
اور اضطراب کو کم کرنے ميں مدد مل سکتی ہے، خواه وه آپ کے بچے کی ديکه بهال کرنے والے نہ ہوں۔ کيا آپ 
اپنے بچے کے فون ميں رابطہ کی فہرست محفوظ کر سکتے ہيں يا "اہم لوگوں" کی فون بک بنانے ميں ان کی مدد 

ک جگہ منظم رکهيں تاکہ ان تک رسائی آسان ہو اور اگر آپ کے بچے کو سفر کرنے کی کرسکتے ہيں؟ چارجرز کو اي
 ضرورت ہو تو وه اسے بهول نہ جائے۔

اگر آپ کے پاس اپنے بچے کو کسی اور سے محفوظ جگہ ميں رکهنے کا حکم موجود ہے تو، براه  حفاظتی احکامات:
 کم کی ايک کاپی ديں۔کرم اپنے نگہداشت فراہم کننده کو بتائيں اور انہيں ح

 


