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میں منتقلی   DOEسے  ACSکا  )EarlyLearn Transitionارلی لرن )  

 فیملی چائلڈ ئیر

 

فراہم کنندہ ( کی خدمات کو سراہتے ہوئے، محکمئہ تعلیم، فیملی چائلڈ ئیر family child careفیملی چائلڈ کئیر )  ہمارا تصّور:

کو نیویارک شہر کے ابتدائی نگہداشت میں قابل احترام  اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ محکمئہ تعلیم چاہتی ہے کہ موجودہ 

چار سال تک بڑھانے میں مدد کرے جس سے مستقل اور باہم -تا-فیملی چائلڈ کئیر کے پروگراموں کی استطاعت کو  پیدائش

 حیتوں کی مظبوطی، استقامت بڑھانے اور مستقبل کی تدریس کی بنیاد ڈالنا ہے۔تعلقات، ابتدائی تعلیمی صال

 
؟ DOE ےس ACSکا ( EarlyLearn) اریل لرن   میں منتقیل کیا ہے

 پانچ سالہ بچوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، اب محکمئہ تعلیم کے زیر انتظام آ جائیں گے تاکہ -تا-ارلی لرن پروگرام جو پیدائش

 شہر میں ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کا ایک مظبوط نظام بنایا جا سکے۔نیویارک 

  اس منتقلی میں ارلی لرن سینٹر پر مبنی پروگرام اور فیملی چائلڈ کئیر کے نیٹ ورکس اور ان سے وابستہ فراہم کنندہ گان شامل

 ہیں۔ محکمئہ تعلیم فیملی چائلڈ کئیر کے نیٹ ورکس کا ڈھانچہ برقرار رکھے گی۔

 تک محکمئہ تعلیم کے نام تبدیل ہو جانا شیڈیول ہے۔ معاہدے کی وہی شرائط برقرار  2019رلی لرن کے تمام معاہدہے جوالئی ا

 کو منسوخ ہو جائیں گے۔ 2020جون،  30رئیں گی اور یہ معاہدے 

 
 کے بعد کیا ہو گا؟ 2019 

  پانچ سال -تا-سے شروع, پیدائش 2020محکمئہ تعلیم جوالئی یا ستمبر( کی  تجاویز کیRFPs کے لیے تین الگ الگ )

 درخواستیں کے ذریعے معاہدے کرے گا۔

o پانچ سال خدمات -تا-پیدائشRFP اسکول دن / سال اور توسیعی دن / سال )مرکز پر مبنی پروگرام اور گروپ فیملی :

 ڈے کئیرز(؛

o   ہیڈ اسٹارٹ / ارلی ہیڈ اسٹارٹ خدماتRFP  مرکز پر مبنی پروگرام(؛ اور( 

o  فیملی چائلڈ کئیر نیٹ ورکسRFP  نیٹ ورکس جو گروپ فیملی ڈے کئیر اور فیملی کئیر فراہم کنندہ گان سے وابستہ (

 ہیں(۔

  پانچ خدمات -تا-پیدائشRFP  اور ہیڈ اسٹارٹ خدماتRFP  میں جاری کی گئیں تھی  اور  2019مارچHHS Accelerator  کے

کے موسم بہار میں جاری کرنے کی  2019کو  RFPذریعے آن الئن دستیاب ہیں۔ محکمئہ تعلیم فیملی چائلڈ کئیر نیٹ ورکس کی 

 توقع کر رہا ہے۔

 
 کون فیملی چائلڈ کئیر نیٹ ورکس میں درخواست دیتا ہے؟

  یں اس جو کسی نیٹ ورک سے وابستہ ہیں انہ فراہم کنندہ گانفیملی چائلڈ کئیر نیٹ ورکسRFP  میں درخواست دینے کی

 ضرورت نہیں ہے۔

  کو چائلڈ کئیر نیٹ ورکس  نیٹ ورکسشہر سےساتھ مندرجہ ذیل معاہدوں کو جاری رکھنے کے لیے فیملی چائلڈ کئیرRFP  کے

 لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے۔   

o  3سب کے لیے-K 

o   سالہ بچوں کے 3چائلڈ کئیر )توسیعی دن / سال( میں نوزائید، طفل، اور 

 FCC خدمات فراہم کنندہ گان کو خالی جگہوں کے لیے درخواست میں مدد  لیے اپنے نیٹ ورکس سے بات کرنا چائیے۔ 

 
  3-K  فیملی ڈے کئیر فراہم کنندہ گان کے لیے کیا مطلوبات ہیں؟ 

  آپ کو ایکFCC  کے ساتھ وابستہ ہونا چاہئیے۔ 

  چاہے موقع پر فراہم کنندہ گان جیسا کہ الئیسنس / رجسٹریشن پر ظاہر ہو اور / یا  معاون کے پاسCDA  کے اسناد یا اس سے

 زیادہ کا ہونا الزمی ہے۔ 

 
 ( ہوں، مجھے کیا کرنا چاہئیے؟GFDCاگر میں ایک فیملی ڈے کئیر فراہم کنندہ  )

 GFDCs  کسی نیٹ ورک سے وابستہ ہو کر یا محکمئہ تعلیم کو  براہ راست معاہدے کے لیے درخواست دینے کا انتخاب کر

 سکتے ہیں۔

  ہونا چاہتے ہیں: نیٹ ورک کے ساتھ وابستہاگر آپ ایک 

o  آپ کوRFP کے لیے تجویز جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 
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o  ے( کی خدمات دے سکتے ہیںسالہ بچ 3آپ ملی جلی عمروں )نوزائید، طفل، اور 

o :آپ مندرجہ ذیل خدمات فراہم کر سکتے ہیں 

  3(سب کے لیےK CDA   )سند مطلوب ہے 

   سالہ بچوں کی خدمات 3چائلڈ کئیر )توسیعی دن / سال( نوزائید، طفل، اور 

o  آپ کو ایک مستند استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ 

 

  اگر آپDOE چاہتے ہیں: درخواست دیناکی  معاہدے براہ راست   سے 

o  آپ کو پیدایش سے پانچ کی خدمات کیRFP  تک جمع کرانی ہو گی۔ 2019جون  5کے لیے ایک تجویز 

o  :سالہ بچے - 4سالہ یا  - 3آپ صرف ایک خاص عمر کے لیے خدمات دے سکتے ہیں 

o :آپ مندرجہ ذیل خدمات فراہم کر سکتے ہیں 

 3 -  دمات سالہ بچوں کو اسکول دن اور سال کی خ - 4سالہ یا 
 3 -  سالہ بچوں کو توسیعی دن اور ساالنہ خدمات - 4سالہ یا 

o آپ کو ایک مستند استاد کی ضرورت ہے۔ 

o  3آپ کو ایک مرکز پر مبنی پروگرام گردانا جائے گا اور پالیسی دستی کتابچہ برائے سب کے لیےK اور پری-K  کی

 تمام خدمات کے لیے دیے ہوئے مطلوبات کو الزمی پورا کرنا ہو گا۔

 
کا معاہدہ نہیں ملتا  یا ان قسم کی خدمات کا کام نہیں ملتا جو میں فراہم  DOEاگر میں ایک نیٹ ورک سے ساتھ وابستہ ہوں اور اسے  

 کر سکتا ہوں تو کیا ہو گا؟

  خدمات دینا کی کوشش کر سکتے ہیں جنہیں وہ کام مل گئے ہیں جن میں آپ آپ ان دوسرے نیٹ ورک کے پاس جا کر کام لینے

            چاہتے ہیں۔

  محکمئہ تعلیم کی فیملی چائلڈ کئیر امدادی ٹیم آپ کو دوسرے نیٹ ورکس سے رابطہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 

 
تجویز جمع کرانے کے لیے رقم کا مطالبہ کرتی ہےتو   RFPاگر ایک تنظیم اپنے نیٹ ورک سے وابستگی کے لیے یا میرے لیے ایک 

 مجھے کیا کرنا چاہئیے؟

 نیٹ ورکس کو آپ سے ان سے وابستگی کے لیے رقم نہیں مانگنی چاہئیے۔ 

  آپ کو نشستیں دستیاب ہو جائیں گیتنظیمیں آپ کو گارنٹی کے ساتھ نہیں دے سکتیں کہ رقم کے بدلے 

  محکمئہ تعلیم فیملی چائلڈ کئیر امدادی ٹیم سے اپنے انتخابات سمجھنے میں مدد کے لیے رابطہ کریں 

 
 کے بارے میں کہاں سے مزید جان سکتا ہوں؟ RFPs میں

  دستیابRFPs  کو تالش کرنے کے اہم ذرائع کی معلومات کے لیے ہماریschools.nyc.gov/provideearlychildhood  

 پر ای میل کریں۔ PreKRFP@schools.nyc.gov سواالت کے لیے  پر جائیں .

  تمام درخواستیںHHS Accelerator کے ذریعے آن الئن جمع کرانی الزمی ہیں۔ HHS  کے بارے میں مزید معلومات 

schools.nyc.gov/provideearlychildhood سے مل سکتی ہیں۔  

 
 محکمئہ تعلیم کیا مدد فراہم کر سکتا ہے؟

FCC  پروگراموں کوFCC ( :بچوں سے باہمی تعلقات 1نیٹ ورکس اور محکمئہ تعلیم کے عملے سےآگے بڑھنے کے لیے مدد ملے گی )

(ابتدائی عمروں میں 3ترتیب میں رہتے ہوئے کھیل پر مبنی اور تحقیقی نصاب؛ )( ایک عمر کی 2اور مثبت تجربہ حاصل ہو گا؛  )

 استقامت کو تقویت دینےکے لیے مثبت عناصر

 
 نیٹ ورکس موصول کریں گے:

 نیٹ ورک قائدین، عملے اور فراہمکنندہ گان سے موقع پر مالقاتیں اور انفرادی پیشہ ور تدریسی اجالس۔ 

 ور اہل خانہ کی شمولیت سے معاونتبین المضامین تدریسی ذرائع ا 

 انتظامی مدد 

 

اگر آپ کے کوئی سوالت ہیں، برائے مہربانی محکمئہ تعلیم فیملی چائلڈ کئیر سپورٹ ٹیم سے 

fccsupportteam@schools.nyc.gov پر رابطہ کیجئیے۔ 

file:///C:/Users/ifoster/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ORZ2DW43/schools.nyc.gov/provideearlychildhood
mailto:PreKRFP@schools.nyc.gov
https://infohub.nyced.org/partners-and-providers/early-childhood/provide-nyc-pre-k
https://infohub.nyced.org/partners-and-providers/early-childhood/provide-nyc-pre-k
https://infohub.nyced.org/partners-and-providers/early-childhood/provide-nyc-pre-k
mailto:fccsupportteam@schools.nyc.gov

