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COVID-19   ز ےک کچھ والدین اپنز بچوں کو لرننگ عمل ےک طور پر، آسٹ 
ّ
۔ یہ پوڈ مختلف  ‘‘ پوڈ’’ عالیم وباء ےک رد ےک ساتھ جوڑ رہ  ہٹ 

، جس مٹ  شامل ہٹ  لیکن ان یہ تک محدود نہٹ    : نوعیت ےک ہو سکتے ہٹ 

استاد ہوسکتا ہ  یا نہٹ  بیھ، وہ بچوں یک نگرانز اور مدد کرتا ہ  جبکہ  ایک سہولت کار، جو ایک سند یافتہ  -سہولت واےل پوڈ •
۔    بچے اور وہ اپنز اسکول یک ریموٹ لرننگ وایل رسگرمیوں مٹ  مشغول رہنے ہٹ 

پس-کو •
ٓ
۔ -ا  ہٹ 

بانز کرتے ز    دو یا زیادہ خاندانوں ےک والدین ریموٹ لرننگ ےک لتے باری باری تمام بچوں یک اپنز گھروں مٹ  می 
ایک سند یافتہ استاد ان بچوں کو پڑھاتا ہ  جن کا باضابطہ طور پر کیس اسکول مٹ  داخلہ نہ ہوا ہو اور نہ یہ   - اسکول-مائیکرو  •

   وہ کیس اسکول ےک ریموٹ نصاب کا استعمال کر رہ  ہوں۔
واےل بچوں یک دیکھ بھال ےک لتے  دن ےک وقت ایک یا زیادہ خاندانوں ےک اسکول جانز   -خاندان، دوست، اور پڑویس یک دیکھ بھال •

 ایک اہل خانہ، دوست، یا پڑویس یک جانب ےس نگہداشت کا غی  رسیم بندوبست۔ 
نے تنظیموں، والدین ےک گروپوں، مذہبی تنظیموں، یا عوایم اداروں یک جانب ےس چالیا جانز وال  -کمیونٹی لرننگ سپیس • جو   معارسر

۔   کشن ےک اوقات مٹ  طلبہ کو ذانے طور پر مدد فراہم کرتا ہ   ریموٹ انسی 

صحت ےس متعلق خدشات ہٹ  ایس طرح، لرننگ پوڈ ےک لتے بیھ صحت اور حفاظت   COVID-19بچوں ےک دوبارہ ےس اسکول جانز ےک لتے جو 

بانز کرتز والوں ےس یہ   ز ز پبلک ہیلتھ پوڈ یک می  ۔ آسٹ  توقع کرتا ہ  کہ ان ےک پاس صحت اور حفاظت کا ایک مفصل  ےس متعلق تحفظات ہٹ 

بان کو چاہنے کہ وہ طلباء کو محفوظ رکھنز اور  ز ۔ می  ےک پھیالؤ کو روکنز ےک لتے اقدامات کرے۔ پوڈس مٹ   COVID-19منصوبہ ہونا چاہنے

COVID-19  نظر رکھنے 
ّ
بان کو یہ امکان مد ز ۔ می   منصوبہ بنانا چاہنے کہ پوڈ مٹ  ایک یا زیادہ  ےک تمام خطرات کو کم کرنا ممکن نہٹ  ہ 

ہوتے

۔   COVID-19افراد   سکتے ہٹ 
ٓ
 یک زد مٹ  ا

  

پ ےک پاس کوئی 
ٓ
 صحت اور حفاظت کا منصوبہ ہے جس میں درج ذیل باتیں شامل ہوں؟  COVID-19کیا ا

 ں۔( مالحظہ کری   17صفحہ نمیی  یک عبوری ہدایات کا  APHاسکولوں ےک لتے )   اسکریننگ گھر پر عالمت یک .1
 APH  کاء یک گھر پر یک عالمات اور اس یک  COVID-19تجویز کرتا ہ  کہ کیا ہر دن پوڈ مٹ  شامل ہوتز ےس پہےل تمام پوڈ ےک رسر

۔  نز ےک لتے اسکریننگ یک جانے
ٓ
ا  زد مٹ  

   (مالحظہ کریں۔  16- 14  صفحہ نمیی یک عبوری ہدایات کا   APHاسکولوں ےک لتے ) چہرے ےک نقاب .2
   ،ز ہیلتھ اتھارن  ےک قواعد ےک مطابق اہر ہوتے ہوتے چہرہ ڈھانپنا  سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک افراد کو اپنز گھر ےس ب  10آسٹ 

۔   وی ہ   ضز

 APH   ۔   2تجویز کرتا ہ  کہ  سال اور زیادہ عمر ےک بچوں کو چہرے کو ڈھانپنا چاہنے

   (مالحظہ کریں   13یک عبوری ہدایات کا صفحہ  APHاسکولوں ےک لتے )سماجی دوری .3
   کاء اس مٹ  ایک دورسے ےس  اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ آپ ےک گھر ےک اندر اور باہر یک جگہٹ فٹ   6اتبز وسیع ہوں کہ رسر

۔    یک دوری بنا سکٹ 

   (۔مالحظہ کریں  12صفحہ نمیی    ہدایات کا  یک عبوری APHاسکولوں ےک لتے ) ہاتھ یک صحت مند حفظان صحت .4
   پ ےک پاس صابن، ہینڈ سینیٹائزر، اور ٹشوز یک وافر مقدار دستیاب ہ  جن تک بچوں کو رسانے

ٓ
اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ ا

 حاصل ہو۔  

   کاء ےک لتے پورا دن اہم اوقات مٹ ۔  ےک لتے کونے منصوبہ بن بار بار ہاتھ دھوتز رسر  ائٹ 

   (۔ مالحظہ کریں  19یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHاسکولوں ےک لتے ) صفائی اور جراثیم کش   .5

  وں یک معمول یک ز  :صفانے اور جراثیم کیسر کا شیڈول بنائٹ  درج ذیل چی 

   وایل سطحٹ  اور خایل جگہٹ 
 پوڈ ےک ذریعہ استعمال شدہ اکیر چھونے جانز

    اور سامان جنہٹ  سانجھا کیا جانا لزیم ہ 
 کھلوتز

  صفانے اور ڈس انفیکشن ےس متعلق اگر کونے بیمار ہوجاتا ہ  توCDC وی کریں۔   یک ہدایات  یک پی 

  وہ مصنوعات استعمال کریں جوEPA  ڈس انفیکشن ےک معیارات پر پورا اترنے ہوں۔ 

  ت کا استعمال بچوں ےک قریب نہ کریں، اور بڑوں کو یہ یقیبز بنانا چاہنے کہ ان مصنوعات کا  صفانے ستھرانے یک مصنوعا

  استعمال کرتے وقت مناسب وینٹیلیشن ہو تاکہ بچوں کو یا خود کو زہریےل دھوئٹ  ےس بچایا سےک۔  

URDU 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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   (۔مالحظہ کریں  24- 25یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHاسکولوں ےک لتے ) کھانا اور سنیکس .6

   ۔  یک بوتلٹ  ساتھ لئٹ 
، برتن اور ریفلیبل پانز  جب ممکن ہو تو، بچوں ےس کہٹ  کہ وہ اپنز کھانز

   بان کو چاہنے کہ وہ جو بیھ ہلکہ پھلکہ ناشتہ یا کھانا پیش کرے وہ سب ےک لتے مختلف پلیٹوں مٹ  یا پیک کرےک ہونا ز می 
 یا فیمیل سٹائل مٹ  پیش کرے۔ 

ز
، بجانے اس ےک کہ بوف ، کپ اور برتن استعمال کریں۔  چاہنے  ڈسپوزایبل پلیٹٹ 

  فٹ فاصےل پر ہوں۔    6اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ کھانز ےک دوران بچے کم از کم 
7. COVID   ( عالمات)جیش عالمت 

ی
  31صفحہ نمیی   یک عبوری ہدایات کا  APHاسکولوں ےک لتے ) ظاہر کرتز واےل افراد یک علیحدیک

 ( مالحظہ کریں 

 COVID-19   یک عالمات ظاہر کرتز واےل افراد کو الگ تھلگ کرتز ےک لتے کونے جگہ

 مخصوص کریں۔  

   مناسب حفاظبے اقدامات نافذ کریں تاکہ یقیبز بنایا جا سےک کہ بچوں کو محفوظ طریقے

۔   ، اور بہت یہ کم وقت ےک لتے الگ تھلگ کیا گیا ہ   ےس، بڑوں یک نظروں ےک سامتز

   اگر کیس ےک بچے مٹ  عالمات ظاہر ہو ریہ ہوں تو والدین کو فوری طور پر مطلع کیا جانے

 اں ےس ےل کر گھر لیا جاسےک۔  تاکہ بچے کو جلدی ےس وہ

   یک جگہ کو  استعمال ےک درمیان 
ی

۔ یک صفانے اور جراثیم کیسر ےس متعلق ہدایات CDCعلیحدیک    ےک مطابق صاف کیا جانا چاہنے
8. 19-COVID معاملہ مثبت( اسکولوں ےک لتےAPH  ۔مالحظہ کریں 39اور   34- 36صفحہ نمیی   یک عبوری ہدایات کا ) 

  منٹ ےک لتے کیس   15قریبی رابطوں ےس مراد ایےس افراد ہٹ  جو کم از کمCOVID-19   فٹ تک   6ےس متاثرہ شخص ےک ارد گرد
وع کرتز تک۔  48رہ  ہوں،    گھنٹوں ےک دوران اس شخص کو بیماری کا احساس ہوتز ےس ےل کر اس ےک خود ساختہ تنہانے رسر

  یک کونے بیھ فرد جس ےک ، اےس چاہنے کہ  COVID-19پوڈ مٹ  رسر ئٹ 
ٓ
یک   CDCتنہانے ےس متعلق ٹیسٹ ےک نتائج مثبت ا

 پر عمل کرے۔   ہدایات

   فوری طور پر اس شخص ےک قریبی رابطوں یک نشاندیہ کریں اور ان ےک اہل خانہ کو ممکنہ

  آگاہ کریں۔  خطرے ےس

   نز ےک وقت ےس اگےل
ٓ
ا   14قریبی رابطوں کو تجویز دی جانے کہ وہ متاثرہ فرد ےس رابطہ مٹ  

۔ جب تک کہ  ، قریبی رابطوں    14دنوں ےک لتے قرنطینہ مٹ  یہ رہٹ 
دن کا قرنطینہ پورا نہ ہو جانے

۔    کو پوڈ مٹ  واپس نہٹ  آنا چاہنے
  پوڈ مٹ  رہنز واےل خاندانوں کوAPH ویز کرتا ہ  کہ اگر ان ےک کیس اہل خانہ کو  تج

COVID-19   بان کو مطلع کریں۔ ز نے تو پوڈ ےک می 
ٓ
ا بان فوری طور پر دیگر خاندانوں کو ممکنہ    APHنکل  ز تجویز کرتا ہ  کہ می 

 خطرے ےک بارے مٹ  مطلع کرے۔ 

 

؟   کیا آپ نے بیھ صحت اور حفاظت ےک ان اقدامات ےک بارے میں سوچا ہے

 تربیت اور حفاظت   .1

   کیس بیھ قسم ےک جسمانز نظم و ضبط کا بالکل بیھ استعمال نہ کریں۔ اچھے رویہ یک مثبت طاقت کا استعمال کریں۔ جب
ورت ہو تو ان یک رہنمانے کریں۔ نامناسب سلوک پر ُپر سکون رد عمل ظاہر کریں۔   بچوں کو اپنا طرز عمل تبدیل کرتز یک ضز

ُعوری نظم و ضبط : اور تربیت مالحظہ کریںان ویب سائٹوں پر تجاویز 
َ
 ۔  ٹرپل نی مثبت والدين ےس ُمتعلق پروگراماور   ش

 CPR  تصدیق حاصل کریں  / اور فرسٹ ایڈ مٹ  موجودہ تربیت 

   ۔  ایک فرسٹ ایڈ کٹ تیار رکھٹ 

 ٹیکساسA&M  19:ایگریلیف ایکسٹینشن یک جانب ےس پیش کردہ مندرجہ ذیل کوررسز کریں-COVID   ےک دوران انفیکشن

ول کیلنے خصویص تحفظات   ۔ کنی 

  ۔   دنیا بھر مٹ  محفوظ بچے  ویب سائٹ ےس حفاظبے نکات کا جائزہ لٹ 

   ۔ بان ےک گھر ےک تمام بالغ افراد یک جرمانہ پس منظر یک جانچ کروائٹ  ز  مجرمانہ پس منظر یک جانچ کروائٹ  اور می 

  رسپرستوں ےک رابطہ یک معلومات اور ہر بچے ےک لتے ایک بیک اپ  /اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ آپ ےک پاس تمام والدین

۔   ایمرجنیس رابطہ نمیی ہ 

   یک اہم معلومات پتہ کریں جیےس ان یک الرجی اور دوائیاں۔  والدین ےس ان ےک بچوں 

  کا جائزہ لٹ  اور اس پر عمل    دمات ےک کم از کم معیاراتٹیکساس صحت اور انسانز خچائلڈ کییے فراہم کرتز والوں ےک لتے

 کریں۔ 

 

 

COVID-19    ٹیسٹنگ

  یہاںےک بارے مٹ  

معلومات حاصل  

 کریں۔ 

یک وجہ ےس   COVID-19جو لوگ 

خود کو علیحدہ   محفوظ طریقے ےس

رکھنز ےس قاض ہٹ  ان ےک لتے مفت  

زیر عنوان   یہاںرہائش ےک بارے مٹ  

 مرکز’’
ی

 ۔ ‘‘ علیحدیک

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://consciousdiscipline.com/
https://www.triplep-parenting.com/us/about-triple-p/what-is-triple-p/
https://agrilifelearn.tamu.edu/product?catalog=COFS-256
https://agrilifelearn.tamu.edu/product?catalog=COFS-256
https://www.safekids.org/
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
http://austintexas.gov/covid-testinfo
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
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 حفاظت   .2
ی
 ماحولیائ

   ور ہو۔ گولہ بارود اور اسلچ
ُ
اگر آپ ےک گھر مٹ  اسلحہ موجود ہ  تو، یقیبز بنائٹ  کہ وہ بند کیا ہوا اور بچوں یک پہنچ ےس د

۔    کو الگ ےس رکھا جانا چاہنے

   س ےل)اپنز گھر مٹ  سموک ڈٹیکی 
ٓ
ا مناسب   کو چیک کر لٹ  یہ یقیبز بنانز ےک لتے کہ وہ کام کرتز یک ( دھویں کا پتہ چالنز واےل 

۔    حالت مٹ  ہٹ 

    راستوں کا علم رہ  جن کاس استعمال آگ لگتز یا دیگر ہنگایم صورتحال مٹ 
ن چھوت 

ُ
اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ بچوں کو ا

۔    کیا جانا ہ 

 ۔ ور ہٹ 
ُ
   یقیبز بنائٹ  کہ صفانے کا سامان، کیمیکل اور دوائیاں محفوظ طریقے ےس رکیھ گبے ہٹ  اور بچوں یک پہنچ ےس د

   ۔ کیس  ہونے ہ  اور اس کا دروازہ بند ہ 
ی
کیا وہاں پر پول یا کونے اور پانز وایل جگہ ہ  تو، یقیبز بنائٹ  کہ اس ےک ارد گرد باڑ لگ

 مٹ  ہوں یا اس ےک قریب ہوں تو چاہنے کہ  
 ےک بغی  بچوں کو پانز ےک قریب نہ جانز دیں۔ جب بیھ بچے پانز

ی
بڑے یک موجودیک

 ۔  پانز یک حفاظت ےس متعلق نکات پر عمل کریں پر نظر رکھے۔ ایک بالغ ہر وقت ان 

 پوڈ میں رہ رہے خاندان  .3

   ؟  کیا آپ پوڈ مٹ  موجود دورسے خاندانوں اور بچوں کو جانتے ہٹ 

   شامل ہوسکتے ہٹ  اس بارے مٹ  کہ وہ   ان خاندانوں ےس بات کریں جو پوڈ مٹCOVID-19   ےس بچنز ےک لتے کیا اقدامات

، بڑے اجتماعات ےس گریز    طور پر دوری کررہ  ہٹ 
، جسمانز ۔ مثال ےک طور پر، کیا وہ چہرے کو ڈھانپ رہ  ہٹ  کررہ  ہٹ 

؟   وری طور پر باہر جانز ےس بچ رہ  ہٹ  ، اور غی  ضز  کررہ  ہٹ 

  ئٹ  کہ تمام خاندان اپبز اور پوڈ یک حفاظت ےک لتے کتے جانز واےل اقدامات پر متفق ہوں۔  اس بات کو یقیبز بنا 

 COVID-19    مستحکم گروپ تک محدود کریں۔ ،  پھیلنز ےک خطرے کو کم کرتز ےک لتے پوڈ کو بچوں اور بڑوں ےک ایک چھوت 

 ز ہیلتھ اتھار ۔    10ےک مطابق،    ن  ےک قواعد آسٹ   ےس زیادہ افراد ایک ساتھ جمع نہٹ  ہوسکتے

  ( مالحظہ کریں  10- 11یک عبوری ہدایات کا صفحہ نمیی   APHاسکولوں ےک لتے )  زیادہ خطرہ واےل افراد .4
  د یک صحت یک کیفیت اییس ہ  کہ اےس تمام خاندانوں کو مطلع کردیں کہ اگر ان ےک گھر ےک کیس فرCOVID-19   ےس شدید

۔    بیماری کا زیادہ خطرہ ہ  تو پوڈ مٹ  رہنز ےس یہ خطرہ مزید بڑھ سکتا ہ 

وئے اوقات .5  بیں

   ۔ ہ رسگرمیاں باہر کروائٹ  ، کھانا، اور کھیل وغی 
 جب بیھ ممکن ہو تو، خطرہ کو کم ےس کم کرتز ےک لتے پڑھانے

  ونز ۔  اگر ممکن ہو تو، بی   جگہوں مٹ  رکھٹ 
  رسگرمیاں سایہ دار یا ڈھیک ہونے

   ےس سنسکرین لگائٹ  اور دوبارہ لگائٹ  اور ٹیکساس یک گریم 
ی

ونز رسگرمیوں ےک لتے باقاعدیک اس بات کو یقیبز بنائٹ  کہ بچے بی 

۔   پئٹ 
 مقدار مٹ  پانز

 مٹ  آبیدہ رہنز ےک لتے کافز

 APH ۔ بچے باہر فعال جسمانز رسگرمیوں مٹ  حےص لینے   تجویز کرتا ہ  کہ باہر رہنے ہوتے تمام کاء چہرے ےک نقاب پہنٹ  رسر

طیکہ وہ   ۔   6وقت اپنز ماسک نکال سکتے ہٹ  بشر  فٹ یک دوری بنا سکٹ 

   وں پر قابو پاتز کیلنے اقدامات کریں۔  گھر ےک اندر اور باہر کی  

   وں ز  جگہوں یک روزانہ جانچ کریں اور خطرناک چی 
ونز ۔ بچوں ےک استعمال ےس پہےل بی  ونز جگہوں کو اچیھ حالت مٹ  رکھٹ  بی 

 کو دور کریں۔  

 نقل و حمل   .6

 APH   بان بچوں ےک  ( بچوں)تجویز کرتا ہ  کہ ہر خاندان اپنز بچے ز کو خود یہ چھوڑے گا اور واپس ےل کر جانے اور پوڈ ےک می 

 ل کا انتظام نہ کریں۔  نقل و حم

   بان بچوں ےک نقل و حمل کا انتظام کر رہا ہ  تو، یقیبز بنائٹ  کہ آپ ےک پاس محفوظ طریقے ےس ایسا کرتز ےک لتے درکار ز اگر می 

پ کو اس ضمن مٹ  تمام 
ٓ
ز سامان موجود ہ  اور ا پ  ) کا علم ہ    قوانٹ 

ٓ
یعبز آپ ےک پاس موجودہ ڈرائیورنگ لئسنس ہ  اور ا

  ،  یک سیٹٹ  بیھ موجود ہٹ 
  13ےک زیر نگرانز بچوں ےک لتے کافز سیٹ بیلٹس، مناسب طریقے ےس نصب کار یک سیٹٹ  اور بوسی 

ہ ، وغی   ۔  (سال ےس کم عمر ےک بچوں کو بیک سیٹ مٹ  بٹھانا چاہنے

 ڈ کییی ےک ضوابط یک معلوماتچائل

ز   کرےک اور انہٹ  تعلیم دے کر بچوں یک ( CCR)ٹیکساس ہیلتھ اینڈ ہیومن رسورسز چائلڈ کییے ریگولیشیز
چائلڈ کییے فراہم کرتز والوں یک نگرانز

۔    : یک ذمہ داریوں مٹ  شامل ہ   CCRحفاظت کرتا ہ 

 مٹ  موجود بچوں یک صحت، حفاظت اور فالح و   •
پریشنس اور چائلڈ پلیسنگ  کییے

ٓ
بہبود ےک تحفظ ےک لتے تمام چائلڈ کییے ا

 ایجنسیوں یک نگرانز کرنا۔  

https://www.colinshope.org/water-safety-resources/water-safety-tips/
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/8-14-20-Emergency-Rules-Adoption-Notice-Health-Authority-Rules.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/8-14-20-Emergency-Rules-Adoption-Notice-Health-Authority-Rules.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/8-14-20-Emergency-Rules-Adoption-Notice-Health-Authority-Rules.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.dps.texas.gov/director_staff/public_information/carseat.htm
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ز اور ایجنسیوں کو اجازت دینا اور نگرانز کرنا۔   •  ریاسبے لئسنسنگ ےک معیارات، قواعد و ضوابط یک تعمیل ےک لتے آپریشیز

ز مٹ  کم از کم م •
پریشیز

ٓ
 عیارات یک خالف ورزی پر مببز شکایات یک تفتیش کرنا۔  چائلڈ کییے اور رہائیسر چائلڈ کییے ا

چائلڈ کییے ےک بارے مٹ  والدین اور عوام کو آگاہ کرنا، جس مٹ  شامل ہ  کہ کیےس مخصوص چائلڈ کییے اور رہائیسر چائلڈ کییے   •

۔   ز دیکھ بھال ےک کم از کم معیارات یک تعمیل کررہ  ہٹ  پریشیز
ٓ
 ا

ز کو پورا کرتز ےک لتے چائلڈ کییے  •   فراہم کنندگان کو تکنییک مدد فراہم کرنا۔ لئسنسنگ ےک لتے کم از کم معیارات، قواعد، اور قوانٹ 

 گھروں میں چائلڈ کییی 

ز یا اس ےس کم بچوں ےک لتے معاوضز ےک عوض باقاعدہ طور پر دیکھ بھال   بان ےک رشتہ دار بچوں کو چھوڑ کر، تٹ  ز ایک رہائیسر گھر جس مٹ  می 

بان ےک رشتہ دار  کیا جانا    فیمیل ہوم ےک طور پر درجےک پاس  CCRفراہم یک جا ریہ ہو، اےس  ز ۔ ایک رہائیسر گھر جس مٹ  می  وری ہ  ضز

ڈ چائلڈ ےک پاس  CCRبچوں کو چھوڑ کر، چار یا اس ےس زیادہ بچوں ےک لتے معاوضز ےک عوض دیکھ بھال فراہم یک جا ریہ ہو، اےس  رجسیی

۔  ہوم ےک طور پر درج  کییی  وری ہ   کیا جانا ضز

یک ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ اس بارے مٹ  مزید جانتز ےک لتے کہ   CCRےک لتے   چائلڈ کییے ےک لتے گھر فراہم کرتز وال بننز ےس متعلق معلومات 

یا آپ ک
ٓ
، ا یشن، یا لسٹنگ حاصل کرنا چاہنے کہ نہٹ  وریات CCRو لئسنس، رجسی  کریں۔ فراہم   مالحظہ  یک ویب سائٹ پر لئسنس یک ضز

یشن، یا لئسنس حاصل کرنا ہوگا۔   ز ہفتوں ےک اندر یہ لسٹنگ، رجسی   کنندگان کو افتتاح ےک تٹ 

 کرنا چاہنے ہٹ  اور فز الحال آپ ےک پاس چائلڈ کییے کا لئسنس نہٹ  ہ  تو، غی  اصویل آپریشن یو 
بانز ز نٹ ےس  اگر آپ اپنز گھر مٹ  پوڈ یک می 

unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us   یشن، یا لسٹنگ یک بجانے پر رابطہ کریں۔ ایےس ممکنہ فراہم کنندگان جو لئسنس، رجسی 

، وہ  پر   unregulatedoperations@hhsc.state.tx.usغی  اصویل آپریشن یونٹ ےس استثنا حاصل کرتز ےک لتے درخواست دینا چاہنے ہٹ 

 رابطہ کریں۔  

 

 آجر پر مبٹے چائلڈ کییی 

 : آپریشن چالیا جا سکتا ہ  اگر وہ درج ذیل معیارات پر پورا اترتا ہوایک چھوٹا آجر پر مببز چائلڈ کییے 

 آجر ےک مکان مٹ  واقع ہو۔   •

 کام کر رہ  ہوں۔    100اس مٹ   •
ز  ےس کم کل وقبے مالزمٹ 

ز ےک کل   •  بچوں کو دیکھ بھال اور نگرانز فراہم کرتا ہو۔   12آجر ےک مالزمٹ 

ز ےک لتے چائلڈ کییے اگر کونے کاروبار مندرجہ بال وضاحت ےک عالوہ اپ لرننگ پوڈ یک خدمات مہیا کرنا چاہتا ہ  تو ، یا تو انہٹ   /نز مالزمٹ 

 )لئسنس حاصل کرنا ہوگا 
ی

ز کو کم  )یا وہ استثنا حاصل کرتز یک کوشش کر سکتے ہٹ  ( اور کم از کم معیارات یک تعمیل کرنز ہویک ٰ آپریشیز مستثبز

ورت نہٹ     ۔ (ہونے از کم معیارات یک تعمیل کرتز یک ضز

 پس منظر یک جانچ

وری ہ  کہ وہ  ےک ذریےع اپنز پس منظر یک جانچ مکمل کریں۔   CCRپر کال کرےک  7549-645-800-1دیکھ بھال فراہم کرتز والوں ےک لتے ضز

۔    مٹ  کم ےس کم دو ہفتے لگ سکتے ہٹ 
نز
ٓ
ا  پس منظر یک جانچ ےک نتائج 

 اجازت دینا 

، چھ ےس زیادہ افراد یک دیکھ بھال ےک انتظامات کرتز ےک لتے ترقیا  ، یا رہائش گاہ ےک عالوہ کیس اور جائیداد مٹ  نے  کیس رہائیسر عمارت مٹ 

، براہ کرم ترقیانے خدمات ےسخدمات ےس من ۔ مزید معلومات ےک لتے
ی

پر  dsddsc@austintexas.govیا   512-974- 6370ظوری درکار ہویک

 رابطہ کریں۔ 

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/become-a-child-care-home-provider
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/become-a-child-care-home-provider
mailto:unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us
mailto:unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us
mailto:dsddsc@austintexas.gov

