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  نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن
 [Urdu] (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 
 

 مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس
 

 Human Resources) نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشنہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟ 
Administration, HRA)  غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تقسیم" کے عنوان سے"

موجودہ اصول کو فسخ کرنے اور اس کی جگہ "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" کے عنوان سے ایک نئے اصول کی 
ی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تفویض میں کو غذا کی اور ہنگام HRAتجویز پیش کرتا ہے۔ نیا اصول 

کمیونٹی کی غذائی ضرورتیں پیدا ہونے پر مؤثر طریقے سے   HRAوسیع تر لچک فراہم کرے گا، جس کے ذریعے 
 جواب دینے کا اہل ہو پائے گا۔ 

 
ایک عوامی سماعت کا انعقاد کرے گا۔ عوامی سماعت   HRAمجوزہ قانون کے بارے میں ہے؟  سماعت کب اور کہاں 

کے ذریعے ہوگی۔ سماعت میں شرکت کے خواہشمند   Zoomبجے  10کو صبح  2022اگست   12فاصالتی طور پر 
 افراد شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ:

 
Zoom  :)ویڈیو اور آڈیو( 

  
zCjaaw6YqJfZHeu51DXAulTkbCHqg.1-https://us02web.zoom.us/j/85469930699?pwd= 

 
  ID 854 6993 0699پر جائیں، "میٹنگ میں شامل ہوں" پر کلک کریں اور میٹنگ www.zoom.usیا 

 ( درج کریںDSS)پاس کوڈ: 
  
 فون )صرف آڈیو(:           
  

 +1 646 876 9923 US  )نیو یارک( 
 ID :854 6993 0699میٹنگ 

 
 

کوئی بھی شخص مندرجہ ذیل طریقے سے مجوزہ اصول پر تبصرہ کر میں مجوزہ قانون پر کس طرح تبصرہ کروں؟  
 سکتا ہے: 

 

کے اصولوں کی معرفت ویب سائٹ پر  NYCکے پاس  HRAآپ تبصرے ویب سائٹ۔   •
http://rules.cityofnewyork.us  پر جمع کرا سکتے ہیں۔ 

 

پر ای میل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم موضوع کی  NYCRules@hra.nyc.govآپ اپنے تبصرے ای میل۔   •
 " شامل کریں۔EFAPسطر میں ہنگامی غذائی اعانت پروگرام یا " 

 

 آپ اپنے تاثرات اس پتے پر بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں:ڈاک۔   •
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 

150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY   10007 

 
 کے اصول پر تبصرہ کر رہے ہیں۔  EFAPاِہ کرم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ آپ بر

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85469930699%3Fpwd%3D-zCjaaw6YqJfZHeu51DXAulTkbCHqg.1&data=05%7C01%7CPazminom%40dss.nyc.gov%7Cce30fd27753944a069af08da59fd6192%7C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%7C0%7C0%7C637921242038140775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QC1zxVMAibe%2BLe6bHoGD1ccFPwU%2Bx1P4V2Yc%2BYWEBw8%3D&reserved=0
http://www.zoom.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
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سطر میں  یک پر فیکس کر سکتے ہیں۔  براہ کرم موضوع  0413-639-917آپ اپنے تبصرے   فیکس۔ •
 "EFAPشامل کریں۔ " 

 

 کو یا اس سے پہلے 2022اگست  12آپ سماعت میں بولنے کے لیے سماعت میں بول کر۔   •
پر ای میل کر کے سائن اپ کر  NYCRules@hra.nyc.govپر کال کر کے یا  7220-221-929 

سکتے ہیں۔ مقررین کو اسی ترتیب سے بالیا جائے گا جس ترتیب میں انہوں نے سائن اپ کیا تھا اور وہ تین 
 منٹ تک بول سکیں گے۔ 

 
نصف   2022اگست  12تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا تبصرے جمع کرانے کی کوئی آخری تاریخ ہے؟  

تک یا اس سے پہلے  2022اگست  12کو  HRAوہ جو ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے، شب ہے۔ تبصرے، بشمول 
 موصول ہو جانے چاہئیں۔

 
اگر آپ کو سماعت میں شرکت کرنے  سماعت میں شرکت کے لیے اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں؟ 

آپ کے لیے ترجمانی کی خدمت یا مناسب سہولت درکار ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ 

NYCRules@HRA.nyc.gov  پر ٹیلیفون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔  7220-221-929پر ای میل کر کے یا

تک   2022اگست  5تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت مل جائے۔ براہ کرم  براہ کرم ہمیں پیشگی طور پر بتا دیں

  ہمیں بتا دیں۔

آپ ویب سائٹ  کیا میں مجوزہ اصولوں پر کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتا ہوں؟  
http://rules.cityofnewyork.us/   پر جا کر مجوزہ اصولوں پر آن الئن کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتے

ئے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحریری تبصروں کی نقول، اور ہیں۔ سماعت کے بعد جلد ہی، آن الئن جمع ک
  کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ HRAمجوزہ اصول کے متعلق زبانی تبصروں کا خالصہ 

 
اور نیو یارک   1043اور   603سٹی کے منشور کے سیکشنز بنانے کی اجازت دیتی ہے؟ کو یہ اصول  HRAکیا چیز 

   کو یہ مجوزہ اصول مرتب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ HRA 34کا سیکشن  کے سماجی خدمات قانون 
 

 68سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل کے اصول   HRAکے اصول کہاں سے مل سکتے ہیں؟   HRAمجھے 
 میں ہیں۔

 
نے اپنا بالکل حالیہ   HRAجب نہیں۔ کے انضباطی ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا؟   HRAکیا مجوزہ اصول کو 

  انضباطی ایجنڈا جاری کیا تھا تو اس اصول پر دھیان نہیں دیا گیا تھا۔

کو اصول بنانے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت سٹی کے منشور   HRAاصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟  
کے   1043کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس سٹی کے منشور کے سیکشن  1043کے سیکشن 

 مرتب کیا گیا ہے۔   تقاضوں کے مطابق
 
 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
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 مجوزہ اصول کی بنیاد اور مقصد کی وضاحت 

 

 Department of Socialخدمات/ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن )نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی 

Services/Human Resources Administration, DSS/HRA 68( سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل 

کو، فی الحال جس کا عنوان "غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تقسیم" ہے   4کے باب 

(  Emergency Food Assistance Program، EFAPاس کو "ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" ) فسخ کرنے اور

کو غذا کی اور ہنگامی غذا    HRAمجوزہ اصول   کے عنوان سے ایک نئے اصول سے بدلنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔

کو کمیونٹی کی غذائی  HRAفراہم کنندگان کے لیے انتظامی فنڈز کی تفویض میں وسیع تر لچک فراہم کرتا ہے، جو 

 ضرورتیں پیدا ہونے پر مؤثر طریقے سے جواب دینے کا اہل بنائے گا۔ 

کے موجودہ   HRAدیگر تبدیلیوں کے ساتھ، مجوزہ اصول ہنگامی غذا فراہم کنندگان کو فنڈنگ تفویض کرنے کے 

طریقے کی جگہ لیتا ہے۔  موجودہ طریقہ کلی طور پر پچھلے سال میں زیر خدمت افراد کی تعداد پر انحصار کرتا ہے۔  

نیا طریقہ متعدد عوامل، بشمول مخصوص جغرافیائی عالقوں میں یا مخصوص آبادیوں میں حالیہ غذائی ضرورتیں زیر  

فنڈنگ اور  پروگرام سے متعلق HRAض کا طریقہ اپ ڈیٹ کر کے، اس طریقے سے فنڈنگ کی تفوی  غور التا ہے۔

کی ایسی تبدیلیاں کر پائے گا جو فراہم کنند کے فیڈ بیک اور سٹی میں ہنگامی غذائی ضرورتوں کے تیزی سے تبدیل 

ھانچہ اس کے عالوہ، مجوزہ اصول غیر منفعتی تنظیموں کو بنیادی ڈ ہوتے ارضی منظر کے تئیں اثر پذیر ہوتی ہیں۔ 

فنڈنگ طلب کرنے والے نئے ہنگامی    EFAPاور عمل آوری سے متعلق الگتوں کے مدنظر باز ادائیگی کرنے اور 

کی اہلیت کو باضابطہ  HRAغذائی پروگرامز تخلیق کرنے یا موجودہ ہنگامی غذائی پروگراموں کی پہنچ بڑھانے کی 

   شکل دیتا ہے۔

اور نیو یارک کے سماجی خدمات قانون  1043اور   603ے سیکشنز  نیو یارک سٹی کے منشور کاس اصول کی تجویز

 کے کمشنر کے اختیار کے تحت کی گئی۔  DSSکے تحت  34کے سیکشن 
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 مجوزہ اصول

 

کو، جس کا تعلق غذا کی اور ہنگامی غذا فراہم   4کے باب  68سیکشن ایک۔  سٹی آف نیو یارک کے رولز کے ٹائٹل 

شامل کیا گیا ہے جسے درج ذیل   4تقسیم سے ہے، فسخ کر دیا گیا ہے اور ایک نیا باب کنندگان کو انتظامی فنڈز کی 

 طریقے سے پڑھا جائے: 

 

 :4باب 

 ہنگامی غذائی اعانت پروگرام 

 

 اس باب کے مقاصد کے لیے، درج ذیل اصطالحات کا مفہوم حسب ذیل ہو گا:   تعریفات۔ 4-01§ 

(a کمشنر" کا مطلب" )DSS کا کمشنر یا ان کا قائم مقام فرد ہے۔ 

(b " )DOHMH کا مطلب نیو یارک سٹی محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت ہے " 

(c " )EFAP کا مطلب اس باب میں بیان کردہ ہنگامی غذائی اعانت پروگرام ہے۔ " 

(d  ہنگامی غذائی اعانت پروگرام" کا مطلب وہ پروگرام ہے جو کسی ساکت مقام سے یا موبائل یونٹ سے لوگوں کو" )

ہے۔  "ہنگامی ان کے پاس ناکافی آمدنی کی بنیاد پر غذا کی ان کی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے غذا فراہم کرتا 

غذائی اعانت پروگرام" سائٹ پر یا سائٹ سے الگ مصرف میں النے کے لیے کھانے یا سائٹ سے دور تیار کرنے اور  

 مصرف میں النے کے لیے کھانے کی شکل میں غذا فراہم کر سکتا ہے۔  

(e غذا فراہم کنندہ" یا "فراہم کنندہ" کا مطلب ہنگامی غذائی پروگرام چالنے والی" )کوئی تنظیم ہے۔ 

(f“ )HRA”  کا مطلب نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن ہے۔ 

 

 پروگرام کا بندوبست۔ 4-02§ 

HRA  کے بموجب ایک ہنگامی   موجودہ غذا فراہم کنندگان کو غذا سپالئی کر کے ان کی امداد کرنے کے لیے اس باب

غذا فراہم کنندگان کو  HRAغذائی اعانت پروگرام کا بندوبست کرے گا۔  فنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، 

EFAP دنظر غذا فراہم کنندگان کو باز ادائیگی کر کے ذریعے سپالئی کردہ غذا کی تقسیم سے وابستہ الگتوں کے م

غذا فراہم کنندہ بننے کا ارادہ رکھنے والی دیگر غیر منفعتی تنظیموں کو   EFAPسکتا ہے اور غذا فراہم کنندگان کو یا 

فنڈ دستیاب کرا سکتا ہے، تاکہ ان کی عمل آوری کی گنجائش تشکیل دینے یا اسے وسیع کرنے، خدمات وسیع کرنے، یا 

 رت دیگر مزید لوگوں کو ہنگامی غذا فراہم کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔بصو
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§ 4-03 EFAP  مشاورتی گروپ۔ 

EFAP   پروگرام کا منتظم نیو یارک سٹی میں ہنگامی غذائی پروگراموں کے عمل میں فعال یا اس سے تعلق رکھنے

کے مشاورتی گروپ کے ممبران  EFAPکا ایک مشاورتی گروپ منتخب کرے گا۔   EFAPوالے ممبروں پر مشتمل 

ی سے خدمت انجام دیں گے۔   پروگرام کے منتظم کی خوشنود EFAPمعاوضہ کے بغیر، رضاکارانہ بنیاد پر، اور

EFAP   کا مشاورتی گروپ کم از کم ہر چھ ماہ پر مجتمع ہوگا اور ہنگامی غذائی اعانت پروگرام کے نفاذ پر، بشمول

کو  HRAپروگرام کی طرف سے فراہم کردہ اور غذائی آئٹمز اور اس سے متعلق تقسیم کی خدمات کے سلسلے میں 

 مشورہ دے گا۔ 

 

 کنندہ کی تصدیق۔ غذا فراہم  4-04§ 

(a) HRA  ایسے مصدقہEFAP   کے غذا فراہم کنندگان کی ایک فہرست برقرار رکھے گا جو اس باب کے تحت

HRA سے غذائی تفویضات موصول کرنے کے اہل ہیں۔ 

(b )EFAP  کے غذا فراہم کنندہ کے بطور تصدیق کروانے کے لیے، فراہم کنندہ پرHRA   کے پاس ایک درخواست

 جمع کروانا اور درج ذیل تقاضے پورا کرنا الزم ہے: 

 ( کے تحت ٹیکس سے مستثنی حیثیت رکھتا ہو۔ § 3)(c)501( فراہم کنندہ الزماً انٹرنل ریونیو کوڈ 1)

فراہم کرتا ہو، چاہے غذا سائٹ انفرادی پورشن سروس کے مدنظر غذا صارفین کو ( اگر فراہم کنندہ براہ راست 2)

پر یا سائٹ سے الگ مصرف میں الئی جاتی ہو تو، فراہم کنندہ کے پاس الزماً، اس طرح کی سروس کی اجازت 

 فوڈ اسٹبلشمنٹ پرمٹ ہونا ضروری ہے۔   DOHMHایک درست دیتے ہوئے 

 

میں بیان کیا گیا ہے پورا کرنے   4-05کے پاس پروگرام کے تقاضے جیسا کہ سیکشن  HRA( فراہم کنندہ پر 3)

کی اپنی اہلیت ثابت کرنا ضروری ہے، بشمول یہ ثابت کر کے کہ دیگر مآخذ سے اسے جو غذا موصول ہوتی ہے 

( تک میں بیان کردہ تقاضے  p) ( سے لے کرaکی ذیلی تقسیم ) 4-05اس کے سلسلے میں، حسب اطالق، سیکشن 

 پہلے سے ہی پورا کرتا ہے۔ 

 

(c )EFAP  کا غذا فراہم کنندہ بننے کے لیے درخواستیںHRA    کے متعین کردہ وقت پر اور انداز میں دائر کی جائیں۔

اپنی صوابدید پر متعین جغرافیائی  HRAکی جانب سے سائٹ کا دورہ شامل ہوگا۔   HRAدرخواست کے عمل میں 

 قہ یا متعین آبادی کی خدمت انجام دینے والے فراہم کنندگان کے لیے درخواست کا عمل کھول یا بند کر سکتا ہے۔عال
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(d  اگر فراہم کنندہ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو، فراہم کنندہ کے ایک معاہدے پر وہ فراہم کنندہ دستخط کرے )

پروگرام کے تقاضوں کی تعمیل کرنے پر اتفاق کرتا ہے۔   میں حسب مذکور  4-05گا جس میں فراہم کنندہ سیکشن 

 EFAPفراہم کنندہ کی تصدیق  HRAمنظور شدہ فراہم کنندہ کا دستخط کردہ فراہم کنندہ کا معاہدہ موصول ہو جانے پر، 

 کے غذا فراہم کنندہ کے بطور کرے گا۔

 

 پروگرام کے تقاضے۔  4-05§ 

 پروگرام کے درج ذیل تقاضوں سے اتفاق اور ان کی تعمیل کرے:فراہم کنندہ پر الزم ہے کہ 

(a ،نسل، رنگ، قومی بنیاد، مذہبی الحاق/مسلک/جنس، معذوری، عمر، پردیسی کی حالت یا شہریت کی حالت )

ازداوجی یا پارٹنرشپ کی حالت، حمل، سابق فوجی کی حالت، صنفی شناحت، جنسی رجحان، یا قابل اطالق قانون کے 

 ی دیگر تحفظ یافتہ درجہ کا لحاظ کیے بغیر غذا آزادانہ طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تحت کس

(b  غذا الزماً عوام الناس کے لیے دستیاب ہو۔ غذا کی تقسیم کو کسی تنظیم کے انتخابی حلقے تک محدود نہیں کیا جا )

 سکتا۔ 

(c غذا کی تقسیم کسی سیاسی یا مذہبی سرگرمی کے سلسلے میں ہرگز )  نہ کی جائے۔ 

(d فراہم کنندہ پر اپنا ہنگامی غذائی پروگرام تحریری شکل میں )HRA   سے منظور شدہ باقاعدہ اور ہم آہنگ شیڈول پر

 چالنا ضروری ہے۔ 

(e فراہم کنندہ پر )HRA  کے عالوہ مآخذ سے غذا اور فنڈنگ کے لیے درخواست دینا اور اسے برقرار رکھنا

 ضروری ہے۔  

(f ،( فراہم کنندہ پر پرتشکر اور کفایتی انداز میں غذا کی تقسیم کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے معقول وسائل )بشمو غذا

 رسد، رضاکاران، جگہ اور تقسیم کے منصوبے( قائم رکھنا ضروری ہے۔ 

(g فراہم کنندہ پر خوراک سے متعلق پابندیوں اور ان غذائی الرجیوں کا خیال رکھتے ہوئے جو)  غذا طلب کرنے والے

افراد کے ذریعے فراہم کنندہ کو بتائے گئے ہوں، متوازن، غذائیت بخش کھانے اور غذا کے پیکیج فراہم کرنے کے لیے  

تمام معقول کوششیں کرنا ضروری ہے۔  ممکن حد تک، فراہم کنندہ کو زیر خدمت انتخابی حلقوں کی ثقافتی ترجیحات  

 کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے۔ 

(h غذا کو )HRA  کی جانب سے مجاز مقامات پر اورDOHMH  ،کے تقاضوں کے مطابق اسٹور کرنا، تیار کرنا

 پیش کرنا اور تقسیم کرنا ضروری ہے۔ 

(i فراہم کنندہ غذا کو نجی رہائش، مکان، یا اپارٹمنٹ میں، یا موٹر گاڑی میں ہرگز بھی اسٹور یا تقسیم نہیں کرنا )یےچاہ  

گاڑی کے پاس نیو یارک اسٹیٹ کے حفظان صحت کے ضابطہ کے بموجب موبائل فوڈ سروس االا یہ کہ موٹر 

 اسٹبلشمنٹ کے بطور چالنے کا ایک درست پرمٹ ہو۔  
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(j  غذا کی اختتامی تاریخ سے قبل اسے کلی طور پر غذا کے ضرورت مند افراد کی خدمت انجام دینے کے لیے )

 ت، اسے فروخت، یا بصورت دیگر اسے ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ استعمال کر لینا ضروری ہے، اور اس کی تجار

(k  فراہم کنندہ کو غذا کی اختتامی تاریخ سے پہلے اسے تقسیم کر دینا اور اختتامی تاریخ کے مطابق غذا کی تقسیم کو )

فوقیت دینا ضروری ہے۔ اگر غذا تازہ پیداوار پر مشتمل ہو تو، فراہم کنندہ پر تازہ پیداوار جس طرح موصول ہوئی تھی  

کی کوئی غذا سڑ جاتی ہے یا اس  EFAPکر دینا ضروری ہے۔ اگر  اسی طرح اور سڑاند پیدا ہونے سے پہلے تقسیم

 کو مطلع کرنا ضروری ہے۔  HRAکی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو، فراہم کنندہ کو اسے ضائع کرنے سے پہلے 

(l غذا دوسری تنظیموں کو ضمنی طور پر تقسیم ہرگز نہ کی جائے۔ ) 

(mغذا موصول کرنے والے فرد سے یہ درخواست ہرگ ) :ز نہ کی جائے کہ 

 ( عطیہ کریں؛ 1)

 ( غذا کے لیے ادائیگی کریں؛ 2)

 (غذا کے بدلے خدمات کا تبادلہ کریں؛  3)

 (مذہبی یا سیاسی سرگرمی میں شرکت کریں؛ یا 4)

( ہنگامی غذا موصول کرنے کی شرط کے ساتھ، اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم 5)

 کریں۔ 

(n :فراہم کنندہ پر الزم ہے کہ ) 

(1 )EFAP  کی ساری غذا کی وصولی اور تقسیم کو ضبط تحریر کرتے ہوئے ریکارڈ برقرار رکھیں۔ 

(2 )EFAP  غذا کی تقسیم سے وابستہ تمام الگتوں کو ضبط تحریر کرتے ہوئے رسیدیں برقرار رکھیں۔ 

ے تین سالوں تک تمام ریکارڈ برقرار رکھیں،  ( جس کیلنڈر سال سے اس کا تعلق ہے اس سال کے اختتام س3)

 کے اہلکار کے ذریعے ان ریکارڈوں کے معائنے کی اجازت دیں۔   HRAاور 

 ( تقسیم کی سائٹ پر غذا کی وصولی اور تقسیم کے ریکارڈوں کی ایک کاپی برقرار رکھیں۔  4)

 کو مطلع کریں۔  HRA( چوری، غارتگری، یا دیگر ایمرجنسی کی صورت میں مقامی پولیس اور 5)

(6 )EFAP   غذا موصول اور تقسیم کرنے کے لیے الزمی پرمٹ اور الئسنسز برقرار رکھیں۔ 

 Employer Identificationکی تصدیق اور اپنا وفاقی آجر کا شناختی نمبر ) IRS( فائل میں 7)

Number, EIN اور ٹیکس سے استثناء کی حالت برقرار رکھیں۔ ) 
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(o فراہم کنندہ کے پاس زیر خدمت لوگوں کی تعداد کا حساب کتاب )HRA   کو قابل قبول ذرائع میں موجود کرنا

 ضروری ہے۔  

(p فراہم کنندہ پر )HRA   کی جانب سے متعین کردہ شکل اور انداز میں ایک درست ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ

اس طرح کے دیگر اعداد و شمار کی معلومات جمع کرانا ضروری  بشمول زیر خدمت لوگوں کی تعداد کا ماہانہ ڈیٹا اور

 درخواست کر سکتا ہے۔   HRAہے جیسا کہ 

(q فراہم کنندہ کے )کی   311ضروری ہے، اور فراہم کنندہ پر  کرنا یئرشکے ساتھ  311کے دن اور گھنٹے  کام کرنے

 جانب سے سائٹ پر بھیجے گئے کسی فرد کی خدمت انجام دینا ضروری ہے۔  

(r فراہم کنندہ پر اس کے خالف )HRA  کو موصول ہونے والی کسی شکایت کا جواب دینا اور فراہم کنندہ کو اس سے

 مطلع کرنا ضروری ہے۔ 

(s فراہم کنندہ پر اس باب کے تحت حسب مطلوب )HRA ائٹ کے دوروں کی اجازت دینا  کے اہلکار کے ذریعے س

 ضروری ہے۔  

(t)کے سلسلے میں  ( فراہم کنندہ پر تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام )یا جانشیں پروگرامHRA   کو قابل قبول شکل اور

 انداز میں رسائی فراہم کرنا ضروری ہے۔ 

(u فراہم کنندہ پر کسی عارضی یا مستقل )کے دن اور گھنٹے میں یا غذا جس جگہ اسٹور یا  کام کرنےسے قبل یا  بندش

کو مطلع کرنا یا اس سے منظوری حاصل کرنا ضروری   HRAتقسیم کی جائے گی اس کے مقام میں کسی تبدیلی سے 

 کو مطلع کرنا ضروری ہے۔   HRAز میں ہے۔  فراہم کنندہ پر رابطے میں کسی تبدیلی سے بھی بروقت اندا

(v فراہم کنندہ )اس باب کے تحت موصولہ انتظامی فنڈز کو ایسے اخراجات کے ضمن میں ہرگز بھی استعمال نہیں  کو

 ۔کرنا ہے جس کی باز ادائیگی کلی یا جزوی طور پر کسی دیگر ادارے کے ذریعے کر دی گئی ہو

(w )   فراہم کنندہ اس باب کے تحت موصولہ غذا یا فنڈز کو مخصوص آبادی، جیسے سینئر سنٹرز کو یا غیر رہائشی

معالجاتی پروگراموں کو کھانے فراہم کرنے کے لیے کسی سرکاری ٹھیکے کے ذریعے فراہم کردہ فنڈز کی تکمیل کے  

 لیے ہرگز نہیں استعمال کرنا ہے۔

(xبصورت دیگر فراہم کنندہ پر ) EFAP  پروگرام کے بندوبست میںHRA کے ساتھ باہمی تعاون کرنا ضروری ہے۔ 

 

 غذائی تفویضات اور ترامیم۔  4-06§ 

(a ،فنڈنگ کی دستیابی کی شرط سے، سال میں کم از کم ایک بار )HRA  یا اس کے قائم مقام افراد مصدقہEFAP  

کے معاہدہ بند  HRAغذا فراہم کنندگان کو الئن آف کریڈٹ کی شکل میں غذائی تفویضات کریں گے، جسے فراہم کنندہ 

وینڈرز کی جانب سے غذا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔  ہر فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کا  
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میونٹی کی ضرورت، فراہم کنندہ کی لیاقت، فراہم کنندہ کی تعین کرنے میں جن عوامل پر غور کیا جائے گا ان میں ک

 سابق کارکردگی، اور نسلی شمولیت اور برابری شامل ہوں گے۔

(b )HRA  :عوامل بشمول درج ذیل کی بنیاد پر غذائی تفویضات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے 

 ( ماہانہ اعداد و شمار کی رپورٹ جمع کرانے میں ناکامی؛ 1)

 عداد و شمار کی رپورٹ کی جمع آوری؛( غلط ماہانہ ا2)

 حالت متحرک سے آن ہولڈ میں تبدیلی؛ کی EFAP( فراہم کنندہ کے 3)

 جائے؛ ید( فراہم کنندہ کی درخواست کہ اس کی تفویض کم کر 4)

کی جانب سے معمول کے مطابق پوری کرنے کے   EFAP( ان سے ماوراء ہنگامی غذائی ضرورتیں جو 5)

 ارادے ہیں )جیسے، آتش زدگی، ایمرجنسی کی حالت، یا صحت عامہ کی ایمرجنسی سے پیدا شدہ ضرورتیں(؛

(6 )EFAP کی فنڈنگ کی کمی؛ یا 

( آبادیاتی معلومات تبدیل ہونا، تبدیل شدہ آبادیاتی پروجیکشنز، یا کسی مخصوص عالقے کی خدمت انجام 7)

 دیتے ہوئے غذائی پروگراموں کی دستیابی میں تبدیلیاں۔

(c )EFAP  غذا فراہم کنندہ کے بطور تصدیق اس سیکشن کے تحت غذائی تفویض وصول ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ 

 

 تقسیم کردہ غذا کے ساتھ وابستہ اخراجات کی باز ادائیگی۔  4-07§ 

پروگرام کےذریعے موصولہ غذا فراہم کرنے کی معقول الگتوں  HRA EFAPفنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، 

سے فنڈ مال تھا جب اس طرح  EFAPکو باز ادائیگی کر سکتا ہے، بشرطیکہ فراہم کنندہ کو تب  EFAPکے مدنظر 

ی الگتیں آئی تھیں، جس میں یوٹیلیٹیز؛ غذا کی تقسیم، اسٹوریج اور تیاری سے تعلق رکھنے والے ایکوپمنٹ؛ غذائی ک

کے ذریعے متعین کردہ وقت پر اور  HRAسروس کے پروڈکٹس؛ مرمتیں؛ اور اہلکار شامل ہیں۔  غذا فراہم کنندگان 

ے ہیں۔  غذا فراہم کنندگان ایسے اخراجات کے لیے فنڈنگ انداز میں اس طرح کی باز ادائیگیوں لیے درخواست دے سکت 

 کی درخواست نہیں دے سکتے جن کا احاطہ پہلے ہی فنڈنگ کے دوسرے ماخذ کے ذریعہ ہو گیا ہے۔ 

 
 

 لیاقت سازی کی گرانٹس۔ 4-08§ 

اپنی صوابدید پر اپنے ہنگامی غذائی پروگراموں کی توسیع کے خواہاں   HRAفنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، 

کے غذا فراہم کنندکان کو، یا ہنگامی غذائی پروگراموں کو تشکیل دینے کی خواہاں غیر منفعتی   EFAPمصدقہ 

 تنظیموں کو گرانٹ فراہم کر سکتا ہے جن سے اس باب کے تقاضے پورے ہوں گے۔ 
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 کی نگرانی اور ساالنہ تصدیق نو کا جائزہ۔ غذا فراہم کنندگان 4-09§ 

کے غذا فراہم کنندگان پر پروگرام کے تقاضوں کی ٹھوس تعمیل میں  EFAPتصدیق برقرار رکھنے کے لیے، مصدقہ 

کے ساالنہ دوبارہ تصدیق کے جائزے میں پاس ہونا ضروری ہے۔ ساالنہ دوبارہ تصدیق کا جائزہ اس  HRAرہنا اور 

باب کے تحت غذائی تفویضات موصول کرنے والے فراہم کنندگان کے پاس کم از کم سال میں ایک بار سائٹ کے ایک  

ے تقاضوں کی ٹھوس تعمیل نہیں کرتا ہے  یہ تعین کرتا ہے کہ فراہم کنندہ پروگرام ک HRAدورے پر مشتمل ہوگا۔  اگر 

کے غذائی فراہم کنندہ کی اپنی   EFAPاس فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کم، معطل، یا ختم کر سکتا ہے یا  HRAتو، 

کے غذائی فراہم   EFAPتصدیق کو منسوخ کر سکتا ہے۔  فراہم کنندہ کی غذائی تفویض کو کم، معطل، یا ختم کرنے یا 

اس فراہم کنندہ کو ایک نوٹس، اور فراہم کنندہ کو تحریری   HRAتصدیق کو منسوخ کرنے سے پہلے، کنندہ کی اپنی 

 شکل میں اعتراض کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔

 

 منسوخ شدہ غذائی فراہم کنندہ کی تصدیق کی بحالی۔  4-10 §

کے بموجب منسوخ کر دی گئی ہے   4-09کی غذائی فراہم کنندہ کی تصدیق سیکشن  EFAPجس غذائی فراہم کنندہ کی 

کے ذریعے متعین کردہ شکل اور انداز میں یہ ثابت کر کے اس طرح کی تصدیق کی بحالی کی درخواست کر  HRAوہ 

 ۔گاکرے  سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی تصدیق بحال ہو جاتی ہے تو فراہم کنندہ پروگرام کے تقاضوں کی تعمیل
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

 تصدیق بموجب 

 (d)1043§چارٹر 

 

 ( پر نافذ العمل اصول Emergency Food Assistance Programہنگامی غذائی اعانت پروگرام )اصول کا عنوان: 

 

 RG 038 2021حوالہ نمبر: 

 (Human Resources Administrationہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن )اصول ساز ایجنسی: 

 

کے ذریعے   (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن    

  مجوزہ اصول:مطلوب محولہ باال مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ محولہ باال

 

(i)  اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو قانون کے التزامات کو مجاز بنانے کے مقصد کی تکمیل

 کرتا ہے؛ 

(ii)  دیگر قابل اطالق قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛ 

(iii)   قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز

 میں تیار کیا گیا ہے؛ اور 

(iv)  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے بیان پر مشتمل ہے جو اصول کی دو ٹوک

 وضاحت اور اصول کی جانب سے عائد کردہ تقاضے فراہم کرتا ہے۔ 

 

/s/ STEVEN GOULDEN      :2022اپریل  1تاریخ 

 (Acting Corporation Counselکارگزار کارپوریشن قونصل ) 
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 NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OFظم کا دفتر برائے عملی معامالت )نیو یارک شہر کے نا

OPERATIONS) 

253 FLOOR thBROADWAY, 10 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

 تصدیق / تجزیہ 

 کے مطابق   (d)1043منشور کے سیکشن 

 

 

 ( پر نافذ العمل اصول Emergency Food Assistance Programاصول کا عنوان: ہنگامی غذائی اعانت پروگرام )

 HRA-31حوالہ نمبر: 

 (Human Resources Administrationاصول ساز ایجنسی: ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن )

 

 

کے ذریعے   (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن 

 زیہ کر لیا ہے اور یہ کہ محولہ باال مجوزہ اصول:مطلوب محولہ باال مجوزہ اصول کا تج

 

(i)  قابل فہم ہے اور مجرد منضبط کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے سادہ زبان میں لکھا گیا ہے؛ 

 

(ii)   اصول کے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے مطابق مجرد باقاعدہ کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے

 تعمیل کے اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور

 

(iii)       کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی خالف ورزی کا ارتکاب، خالف ورزی

 میں ردوبدل، یا خالف ورزی کے ساتھ وابستہ جرمانوں میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے۔ 

 

 

     /s/ Francisco X. Navarro                   2  2022جون 

 تاریخ            (Mayor’s Office of Operations)میئرز آفس آف آپریشنز    

 

 


