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معائنہ خدمات ڈویژن
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ورجینیا محکمہ برائے سماجی خدمات
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باب :1
تعارف
کیا آپ آرلنگٹن کاؤنٹی میں فیملی ڈے کیئر ہوم چالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے ،تو یہ کیسے کریں رہنما کتابچہ آپ کے لئے ہے! آرلنگٹن کاؤنٹی ،چھوٹے بچوں کے
لئے ابتدائی سیکھنے کے پروگراموں کو تیار کرنے اور مستحکم بنانے کے لئے وقف ہے ،اور آرلنگٹن میں بچوں کے لئے معیاری نگہداشت کی فراہمی میں دلچسپی پر ہم آپ کا
شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اس رہنما کتابچہ میں شامل معلومات اور نمونہ دستاویزات آپ کو الئسنس یافتہ فیملی ڈے کیئر ہوم فراہم کنندہ بننے میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کتابچہ خاکہ پیش کرے گا کہ ایک
فیملی ڈے کیئر ہوم کھولنے ،چالنے ،وسعت دینے ،اور بند کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رہنما کتابچہ کو استعمال کرنے پر ہر ایک کو خوش آمدید کہا
جاتا ہے ،یہ خاص طور پر موجودہ اور ممکنہ پرواوئڈرز کے لئے مددگار ثابت ہو گا۔ آرلنگٹن کاؤنٹی آپ کے ساتھ کام کرنے کے موقع کی منتظر ہے۔

نگہداشت اطفال کے پروگرام کی اقسام
بچوں کی دیکھ بھال کے پروگراموں کی دو زمروں میں گروپ بندی کی جا سکتی ہے :بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز اور فیملی ڈے کیئر ہوم۔ یہ گائیڈ فیملی ڈے کیئر ہومز سے
متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔

فیملی ڈے کیئر ہوم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:
فراہم کنندہ کی رہائش گاہ میں  13سال سے کم عمر  12یا چند بچوں کیلئے
نگہداشت اطفال کی پیشکش کی جاتی ہے ،فراہم کنندہ کے اپنے بچوں اور گھر
میں رہائش پذیر بچوں کے عالوہ ،جب کم از کم ایک بچہ معاوضے کیلئے
دیکھ بھال وصول کرتا ہے۔
اگر آپ کو بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کے سلسلے میں معاونت کی ضرورت ہے ،تو برائے مہربانی "چائلڈ کیئر سنٹر کیسے کھولیں ،وسعت دیں اور چالئیں کیلئے آرلنگٹن
کاؤنٹی رہنما خطوط" دیکھیں۔
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رہنما کتابچہ کیسے استعمال کریں
اس رہنما کتابچہ کے باب  2سے  4کاؤنٹی کے فیملی ڈے کیئر ہومز کی منظوری کے عمل کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ طریقہ عمل کے ہر مرحلے میں ایک چارٹ شامل ہوتا ہے جیسا
کہ ذیل میں ہے۔ چارٹ میں شامل نمبر فیملی ڈے کیئر ہوم میں بچوں کی تعداد کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پروگرام کے لئے تجویز کردہ بچوں کی تعداد کو ارغوانی رنگ میں
دکھایا گیا ہے ،تو آپ اس مرحلہ کو الزما ً مکمل کریں۔ اگر آپ کے پروگرام میں موجود بچوں کی تعداد سفید رنگ میں دکھائی گئی ہے ،تو آپ اس مرحلہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر...
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عمل کاری کے مرحلے کا اطالق فیملی ڈے کیئر ہومز پر ہوتا ہے جن کے پروگرام میں
کہیں بھی  1اور  12بچے ہوتے ہیں۔

1

2

3

5 4

6

8

12 11 10 9

عمل کاری کے مرحلے کا اطالق فیملی ڈے کیئر ہومز پر ہوتا ہے جن کے پروگرام میں
کہیں بھی  10اور  12بچے ہوتے ہیں۔

میں کس طرح جان سکتا
ہوں کہ میں عمل کے کس
مرحلے پر ہوں؟
ہر صفحے کے دائیں
جانب سائیڈ بار سے رجوع
کریں (جیسا کہ یہاں دکھایا
گیا ہے)۔ یہ تیزی سے اس
بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ آپ کس مرحلہ پر ہیں،
آپ نے کون سے مراحل
ختم کر لئے ہیں ،اور
اگلے مراحل۔
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جائزہ لینے کے
عمل کے مراحل

1
2

بچوں کی دیکھ بھال
کی خدمات سے
رابطہ کریں
پری الئسنسنگ
اورئینٹیشن

مجھے فارم اور درخواستیں کیسے
مل سکتی ہیں؟

میں فارم کس طرح
جمع کراؤں؟

آپ کوئی بھی درخواست ،فارم ،دستاویز،
یا ویب صفحہ تالش کر سکتے ہیں جس پر
نیلے رنگ میں لکھا ہوا ہے:

ہر سرکاری ایجنسی مختلف
طریقے سے فارم قبول کرتی
ہے۔ اپنے اختیارات کا باآسانی
تعین کرنے کے لئے ،اشارے
کے طور پر دائیں شبیہات
سے رجوع کریں کہ آپ فارم
کیسے جمع کرا سکتے ہیں۔
ہر ایجنسی کے رابطہ کی
معلومات صفحہ  21پر تالش
کی جا سکتی ہے۔

https://family.arlingtonva.us/
family-day-care-homes/

ای-میل
فون
آن الئن
ڈاک
ذاتی طور پر
فیکس
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سرکاری ضوابط
آرلنگٹن میں فیملی ڈے کیئر ہومز کو چار اقسام کے قواعد و ضوابط کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے:

ریاستی الئسنسنگ کے ضوابط*

نافذ کردہ بطرف

ورجینیا محکمہ برائے سماجی خدمات ()VDSS

نافذ کردہ بطرف

آرلنگٹن کاؤنٹی محکمہ برائے انسانی
خدمات ()DHS

زمین کے استعمال کے ضوابط

نافذ کردہ بطرف

آرلنگٹن کاؤنٹی محکمہ برائے کمیونٹی،
منصوبہ بندی ،رہائش اور ترقی ()CPHD

عمارت کے ضوابط

نافذ کردہ بطرف

آرلنگٹن کاؤنٹی محکمہ برائے کمیونٹی،
منصوبہ بندی ،رہائش اور ترقی ()CPHD

 VAکا کوڈ -
الئسنس یافتہ فیملی ڈے کیئر ہومز کے معیارات۔

مقامی الئسنسنگ کے ضوابط
کاؤنٹی کوڈ باب 59

آرلنگٹن کاؤنٹی زوننگ آرڈیننس

ورجینیا یونیفارم ریاست بھر میں بلڈنگ کا ضابطہ

* چار یا چند بچوں والے فیملی ڈے کیئر ہومز کیلئے ایک ریاستی چائلڈ کیئر الئسنس کی ضرورت نہیں ہے۔
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باب :2

ایک فیملی ڈے کیئر ہوم کھولنا
فیملی ڈے کیئر ہوم کو کھولنے اور چالنے کے لئے ،فراہم کنندہ کو کاؤنٹی کے متعدد محکموں اور کچھ صورتوں میں ،کاؤنٹی بورڈ کی جانب سے منظوری
حاصل کرنا ہو گی۔ پانچ یا زیادہ بچوں والے پروگراموں کے لئے  VDSSکی جانب سے منظوری بھی مطلوب ہوتی ہے۔ باب وضاحت کرتا ہے کہ ایک نئے
فیملی ڈے کیئر ہوم کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔
درج ذیل چیک لسٹ میں آرلنگٹن میں فیملی ڈے کیئر ہوم کھولنے کے لئے مطلوب درخواستیں ،فارم ،تربیت ،اور معائنے شامل ہیں:
بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات کے دفتر سے رابطہ کریں

 VAاطفالی نگہداشت کا سرٹیفیکیٹ

پری الئسنسنگ آپریشنز
آن الئن فیملی ڈے کیئر ہوم پری الئسنسنگ
اورئینٹیشن
ذاتی طور پر فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنسنگ
اورینٹیشن

خصوصی استثنا کے استعمال کا اجازت نامہ

ضابطہ سے متعلق مشاورت
فیملی چائلڈ کیئر درخواست اور تربیتیں

ٹریڈ نام کی رجسٹریشن
کاروباری الئسنس
قبضے کا سرٹیفکیٹ
کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس توثیق دہی معائنہ

نگہداشت اطفال کے عملہ کے لئے ورجینیا
پری-سروس ٹریننگ
بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور غفلت کو تسلیم
کرنا اور اطالع دینا (اساتذہ کے لئے)
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مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

مرحلہ  :1بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات سے رابطہ کریں
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،
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آرلنگٹن کاؤنٹی میں الئسنس یافتہ فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈر بننے میں دلچسپی رکھنے والے درخواست دہندگان کو عمل کار سے متعلق معلومات کے لئے الزما ً
چائلڈ کیئر سروسز آفس سے فون یا ای میل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہئے۔
رابطہ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،

مرحلہ :2

پری الئسنسنگ آپریشنز

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،
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آن الئن فیملی ڈے کیئر ہوم پری الئسنسنگ اورئینٹیشن
الئسنسنگ کا عمل شروع کرنے سے قبل فیملی ڈے کیئر ہوم درخواست دہندگان کیلئے کاؤنٹی کے آن الئن فیملی ڈے کیئر ہوم پری-الئسنسنگ واقفیت کا جائزہ لینے
کا تقاضا کیا جاتا ہے۔

ذاتی طور پر فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنسنگ اورینٹیشن
ان-پرسن فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنسنگ اوئینٹیشن ،الئسنسنگ کے عمل کا ایک جائزہ فراہم کرتا ہے؛ معائنہ پروٹوکول کی تفصیالت؛ اور الئسنسنگ کے تقاضوں اور
ضوابط کا ایک جائزہ ،بچوں کی نگہداشت کے معیار کے اشارے ،اور بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق اضافی وسائل کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ تکمیل پر تمام شرکاء
کو ایک سند ملے گی؛ سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی الئسنسنگ درخواست پیکٹ میں مرحلہ  4میں شامل کرنا الزمی ہے۔ فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنس کے لئے درخواست
دینے سے پہلے ذاتی اورئینٹیشن کا تقاضا کیا جاتا ہے۔

1
2

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں
پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8
9
10

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن
کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

بھیجیں برائے :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،

7

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

مرحلہ  :3ضابطہ سے متعلق مشاورت
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کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :معائنہ خدمات ڈویژنCPHD ،
یہ سفارش کی جاتی ہے کہ درخواست دہندگان  ISDکے ساتھ ایک مفت ضابطہ کی مشاورت کا فارم جمع کرا دیں۔ اگرچہ الزمی نہیں ہے ،اس مشورے کی حوصلہ
افزائی کی جاتی ہے کہ پروجیکٹ کے آخری ڈیزائن تک پہنچنے سے پہلے درخواست دہندہ کو کاؤنٹی عملے کے ساتھ تعمیراتی اور/یا بلڈنگ کوڈ کے تقاضوں کے
بارے میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔
ہر طے کردہ مالقات کا وقت ایک گھنٹہ تفویض کیا جاتا ہے۔ اگر تعمیرات کی تجویز پیش کی جاتی ہے ،تو سفارش کی جاتی ہے کہ درخواست دہندہ اپنے آرکیٹیکٹ
اور/یا انجینئر کو میٹنگ میں مدعو کرے۔
بھیجیں برائے :معائنہ خدمات ڈویژنCPHD ،

مرحلہ :4

فیملی چائلڈ کیئر درخواست اور تربیتیں
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کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،
ذاتی طور پر فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنسنگ اورئینٹیشن کی تکمیل پر ،دلچسپ رکھنے والے فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈرز کو الزمی طور پر ایک مکمل کردہ
فیملی ڈے کیئر ہوم درخواست کاؤنٹی چائلڈ کیئر سروسز کے دفتر میں جمع کرانی چاہئے۔ منظور ہونے پر ،درخواست دہندگان کو فیملی ڈے کیئر ہوم پروگرام
الئسنس ملے گا۔

مندرجہ ذیل دستاویزات کو بھی درخواست کے ساتھ شامل
کرنا الزمی ہے۔
•کم از کم دو بچوں کی دیکھ بھال کے حوالہ چیک فارم
•فیملی ڈے کیئر ہوم درخواست دہندگان کے لئے میڈیکل سرٹیفیکیٹ ،جس میں تپ دق کی اسکریننگ کی ایک رپورٹ بھی شامل ہو۔
•فیملی ڈے کیئر ہوم کے بالغ گھریلو افراد ( 18سال اور اس سے زیادہ عمر) کی میڈیکل سرٹیفیکیٹ ،جس میں تپ دق کی اسکریننگ کی ایک
رپورٹ بھی شامل ہو
•مکمل کردہ پس منظر کی جانچ پڑتال کی دستاویزات
•فیملی ڈے کیئر ہوم کے تمام اراکین کے لئے انکشافی بیان کا فارم اور قومی مجرمانہ/فوجداری پس منظر کی پڑتال ،بشمول
فراہم کنندہ ،گھرانے کے اراکین ،معاونین ،اور  18سال یا اس سے زیادہ عمر کے رہائشی/موجود افراد

1

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں

2

پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

•فیملی ڈے کیئر ہوم کے تمام اراکین کے لئے چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز سینٹرل رجسٹری کی پڑتال ،بشمول فراہم کنندہ ،گھرانے
کے اراکین ،معاونین ،اور  14سال یا اس سے زیادہ عمر کے رہائشی/موجود افراد
•درخواست گزار ،معاون(ین) اور گھریلو اراکین کی شناخت کا ثبوت۔
بھیجیں برائے :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،

8

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

نگہداشت اطفال کے عملہ کے لئے ورجینیا پری-سروس ٹریننگ
تمام درخواست دہندگان کو ورجینیا پری-سروس سے تربیت مکمل کرنا ہو گی۔ یہ تربیت کلیدی صحت اور حفاظت کا جائزہ پیش کرتی ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کے
لئے معیارات اور بہترین طریقہ کار۔ تربیت مکمل ہونے پر ،درخواست دہندگان کو مرحلہ  12میں آخری توثیق دہی کے معائنے کے دوران دستاویزات کے جائزے
کے لئے اپنا تربیتی سرٹیفکیٹ برقرار رکھنا چاہئے۔

بدسلوکی اور نظر انداز کرنے کی شناخت اور اطالع دہی (معلمین کے لئے)
 VDSSآن الئن تربیت مکمل کریں جس کا عنوان "بدسلوکی اور غفلت کو پہچاننا اور اطالع دہی(اساتذہ کے لئے)" ہے۔ کورس کے ایک بار مکمل ہونے کے بعد،
 DHSچائلڈ کیئر سروسز آفس کو مطلع کریں اور دستاویزات فراہم کریں۔

مرحلہ  :5ورجینیا اطفالی نگہداشت کا الئسنس
محکمہ خارجہ :ورجینیا محکمہ برائے سماجی خدمات ()VDSS

1

2

3

4

6 5

7

8

12 11 10 9

مرحلہ  4میں آرلنگٹن کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس کے لئے درخواست دینے کے عالوہ ،پانچ یا زیادہ بچوں کی استعداد کیلئے درخواست دینے والے پرووائڈرز سے
 VDSSفیئرفیکس الئسنسنگ آفس کے ذریعے ایک اسٹیٹ چائلڈ کیئر الئسنس کیلئے درخواست دینے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈر اس عمل
کے کسی بھی مرحلے پر ریاستی الئسنس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں ،لیکن یہ سفارش کی جاتی ہے کہ اس عمل کو جس قدر جلدی ممکن ہو شروع
کر دیا جائے۔ ورجینیا چائلڈ کیئر الئسنس پر نظرثانی اور منظوری میں تقریبا ً  60دن لگتے ہیں۔
مزید معلومات کے لئے  VDSSفیملی ڈے ہومز کی ویب سائٹ دیکھیں۔

1

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں

2

پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8
9
10

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن
کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

9

مرحلہ :6

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

خصوصی استثنا کے استعمال کا اجازت نامہ

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :پالننگ ڈویژن اور زوننگ ڈویژنCPHD ،

1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

استثنی کے استعمال کے اجازت نامے
آرلنگٹن کاؤنٹی زوننگ آرڈیننس 10 ،سے  12بچوں والے فیملی ڈے کیئر ہومز کے لئے کاؤنٹی بورڈ کی جانب سے خصوصی
ٰ
(استعمال کا اجازت نامہ) کی منظوری کا تقاضا کرتا ہے؛ نو یا کم بچوں والے فیملی ڈے کیئر ہومز کیلئے استعمال کے اجازت نامہ کی ضرورت نہیں ہے (مرحلہ 7
پر جائیں)۔
استعمال کا اجازت نامہ کو زوننگ ڈویژن کے ساتھ دائر کیا جاتا ہے جو کہ
مکمل ہونے کے لئے درخواست کا جائزہ لیتا ہے ،اور پھر منصوبہ بندی
ڈویژن میں کسی منصوبہ ساز کیلئے استعمال کا اجازت نامہ کو تفویض کرتا
ہے۔ استعمال کا اجازت نامہ ،کاؤنٹی بورڈ سے جائزہ لینے اور منظوری
حاصل کرنے میں تقریبا ً دو سے تین ماہ لگتے ہیں۔ استعمال کا اجازت نامہ
کب دائر کرنا ہے اس کا تعین کرنے کے لئے ،برائے مہربانی کاؤنٹی کی
دائر کرنے کی آخری تاریخوں کا جائزہ لیں۔
اگر منظوری مل جاتی ہے ،تو استعمال کی اجازت میں ایسی شرائط شامل
ہوں گی جو زمین کے استعمال کے امکانی اثرات جیسے پارکنگ یا پک
اپ اور ڈراپ آف کو حل کریں اور انہیں کم کریں گی۔ کاؤنٹی بورڈ سے
منظوری حاصل کرنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو درج ذیل کا مظاہرہ
کرنے کی ضرورت ہے۔
•بیرونی کھیل کی جگہ کا مقام
•اگر سائٹ پر واقع ہے ،تو آؤٹ ڈور کھیل کی جگہ کو الزما ً
ایک دیوار یا باڑ کے ذریعے منسلک اور اس کی نگرانی
کرنا چاہئے ،یا زمین کی تزئین اور باڑ لگانے کا امتزاج
•بچوں کو لینے/چھوڑنے کے لئے ایک باہر-سٹریٹ پر پارکنگ
کی جگہ
کاؤنٹی بورڈ کی سماعت کے بعد ،منصوبہ بندی کرنے واال عملہ درخواست
دہندہ کو عملے کی رپورٹ کے لنک پر ای میل کرے گا ،جس سے وہ زوننگ
ڈویژن سے پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹ کے لئے درخواست دے سکیں گے۔ زوننگ
ڈویژن۔ درخواست دہندہ کو کاؤنٹی بورڈ آفس کا خط بھی موصول ہوگا جس میں
انہیں کاؤنٹی بورڈ کے آخری اقدامات اور استعمال کی اجازت کی شرائط سے
آگاہ کیا جائے گا۔ کاؤنٹی بورڈ کے اقدامات اور پرمٹ کے استعمال کی شرائط۔

استعمال کا اجازت نامہ
اضافی دستاویزات:
ایک مکمل درخواست پر غور کرنے کیلئے مندرجہ ذیل دستاویزات کی
ضرورت ہے:
•دستخط کردہ انکشافی بیان
•موجودہ سائٹ کی صورتحال اور مجوزہ اصالحات کا ہاؤس لوکیشن
پالٹ
•اسکیلڈ ڈرائنگ جس میں سائٹ کی پارکنگ ،کھیل کے عالقوں ،باڑ
لگانے ،اضافی ڈھانچے اور پک اپ اور ڈراپ آف کے لئے آن سائٹ
گردش کی عکاسی کی گئی ہو
•اسکیلڈ فلور پالن جس میں ان تمام عالقوں/کمروں کی عکاسی کی
گئی ہو جہاں بچے اور ان کے اساتذہ/نگہبان موجود ہوں گے
•فوٹو اور ڈیزائن کی تفصیالت کے ساتھ آؤٹ ڈور پلے آالت کی
فہرست
•چائلڈ کیئر سروسز آفس سے تعاون کا خط
•متاثرہ سوک ایسوسی ایشنز کی طرف سے تعاون کا خط ،یا پہنچنے
کا ثبوت فراہم کریں یا فیملی ڈے کیئر ہوم کی جانب سے کوئی شہری
انجمنیں کیوں متاثر نہیں ہوئی ہیں
•مکان/امالک کی اندرونی اور بیرونی تصاویر
•مکان/جائیداد کے مالک کی رضامندی (اگر ایک کرایہ کے رہائشی
یونٹ میں کام کر رہے ہیں)

1

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں

2

پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

بھیجیں برائے :معائنہ خدمات ڈویژنCPHD ،

10

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

مرحلہ  :7ٹریڈ نام کی رجسٹریشن
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :کمشنر آف ریونیو کا دفتر

1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈروں کے لئے ٹریڈ نام کی رجسٹریشن ضروری ہے جو فرض کردہ نام کے تحت کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اندراج کے جائزہ اور
منظوری میں تقریبا ً دو ہفتے لگ جاتے ہیں۔
ٹریڈ نام کے اندراج کے لئے درخواست دینے سے پہلے ،ہر آجر کے پاس وفاقی آجر کا شناختی نمبر ( )FEIN/EINہونا ضروری ہے۔ یہ نمبر نو ہندسوں کا نمبر
ہے جسے یو ایس انٹرنل ریونیو سروس ،ٹیکس کے مقاصد کے لئے کاروباری اداروں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے اور اپنی آپریشنل زندگی بھر
کاروبار کے ساتھ رہتا ہے۔
ایک  FEIN/EINکے لئے درخواست دینے کے لئے ،درخواست دہندگان کو آن الئن جانا اور وہ جس طرح کا کاروبار چالنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی قسم
منتخب کرنی چاہئے۔
بھیجیں برائے :کمشنر آف ریونیو کا دفتر

مرحلہ :8

کاروباری الئسنس

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :کمشنر آف ریونیو کا دفتر

1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

فیملی ڈے کیئر ہوم کھولنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو کمشنر آف ریونیو کے دفتر سے بزنس الئسنس حاصل کرنا ہو گا۔ پہلے سے کاروباری الئسنس
حاصل کیے بغیر کسی بھی کاروبار میں مشغول ہونا غیر قانونی ہے۔ کمشنر آف ریونیو کا دفتر درخواست کے لئے ایک بزنس الئسنس نمبر تفویض کرے گا۔

بھیجیں برائے :کمشنر آف ریونیو کا دفتر

1
2

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں
پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

11

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

مرحلہ  :9قبضے کا سرٹیفکیٹ
1

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :زوننگ ڈویژنCPHD ،

2
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قبضہ کی سند ( )COیقینی بناتی ہے کہ فیملی ڈے کیئر ہوم ،آرلنگٹن کاؤنٹی کے تمام قواعد و ضوابط ،بشمول قوانین اور آرڈیننس کی تعمیل کرتا ہے۔ فیملی ڈے
کیئر ہوم کھولنے اور چالنے کیلئے تمام  COدرخواستیں کم از کم ایک مہینہ پہلے زوننگ ڈویژن میں دائر کی جانی چاہئیے۔
زوننگ ڈویژن  COدرخواست کے لئے ایک فائل نمبر تفویض کرے گا۔ درخواست کے لئے ایک بار ایک نمبر تفویض ہو جانے کے بعد ،درخواست دہندگان کو
 COنمبر کی درج ذیل ایجنسیوں کو مطلع کرنا ہو گا:
.1
.2

کمشنر آف ریونیو کا دفتر (بزنس الئسنس نمبر کا حوالہ)
کاؤنٹی چائلڈ کیئر سروسز کا دفتر

منظوری حاصل کرنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو اپنی درخواست میں درج ذیل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہو گی:
 12-1بچوں کے ساتھ
فیملی ڈے کیئر ہومز

•والدین اور/یا نگہداشت حاصل کرنے والے بچوں کا دوسرا مجاز نگہداشت کار ،تمام تر وقت میں بچوں کو گھر میں اپنی ہمراہی
میں التے اور گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں۔
•اگر سائٹ پر آؤٹ ڈور پلے ایریا فراہم کیا جاتا ہے ،تو عالقے میں شور اور دیکھ سکنے کو کو کم کرنے کیلئے مستحکم دیوار
یا باڑ ،یا زمین کی تزئین کا کام اور باڑ لگانے کا ایک مجموعہ کے ذریعے منسلک اور اسکریننگ/نگرانی کی جائے گی۔ اس کا
اطالق مشترکہ طور پر بیرونی کھیل کے عالقوں پر نہیں ہوتا ہے ،جیسا کہ متعدد خاندانی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کھیل کے میدان۔

 12-6بچوں کے ساتھ
فیملی ڈے کیئر ہومز

 12-1بچوں والے گھروں کے تقاضوں کو پورا کریں (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) ،اور:
•چائلڈ کیئر فراہم کرنے والے کا نام ،ٹیلیفون نمبر ،اور ای میل ایڈریس سوک ایسوسی ایشن کو فراہم کریں کہ فیملی ڈے کیئر ہوم واقع
ہے اور اس سے متصل ہے۔
•پارک اپ اور ڈراپ آف کے لئے ایک آف اسٹریٹ پارکنگ کی جگہ فراہم کریں۔
•مظاہرہ کریں کہ بچوں کو لینے اور چھوڑنے کا انتظام کیا جائے گا تاکہ عوامی سڑکوں پر دو یا زیادہ کاروں کی قطار نہ لگے یا
کسی ہمسایہ ملکیت یا ڈرائیو وے کی رسائی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔

1
2
3

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں
پری الئسنسنگ
آپریشنز

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس

ایک بار جب کوئی بقایا جات کے مسائل حل ہو جائیں تو زوننگ ڈویژن  COمنظوری دے سکتا ہے۔ منظوری پر ،زوننگ انسپکٹر معائنہ کا شیڈول بنانے کے لئے
درخواست دہندہ سے رابطہ کرے گا۔ فائنل  COمیں فیملی ڈے کیئر ہوم میں زیادہ سے زیادہ اجازت بچوں کی فہرست دی جائے گی ،جو بچوں کی دیکھ بھال کے
لئے مختص عالقے کی مربع فوٹیج پر مبنی ہے۔
بھیجیں برائے :زوننگ ڈویژن 4:30 ،CPHD ،بجے سے پہلے
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مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

بیرون خانہ کھیلنے کی جگہ اور باڑھ بندی
بیرون خانہ کھیل کی جگہ فراہم کرنے کے خواہاں درخواست دہندگان سے مطلوب ہے کہ وہ اس عالقے کو ٹھوس دیوار یا باڑھ کے ساتھ بند کریں یا اس کی
اسکریننگ کریں ،یا شور و غل اور نظر آنے کو کم سے کم کرنے کیلئے زمین کی تزئین کا کام اور باڑھ کا ایک مجموعہ فراہم کریں۔  COحاصل کرنے سے قبل،
درخواست دہندگان کو زوننگ ڈویژن میں ایک نئی باڑھ تعمیر کرنے کا باڑھ کا اجازت نامہ پیش کرنا ہو گا یا وہ موجودہ باڑھ کے اجازت نامے کا ثبوت دکھائیں۔
مستحکم دیوار کے طور پر کیا شے اہل قرار پاتی ہے؟
ایک مستقل عمودی ڈھانچہ جو زمین کے کسی عالقے کو محیط کرتا یا تقسیم
کرتا ہے۔ دیوار بنانے کے لئے استعمال ہونے والے مواد کی مثالوں میں شامل
ہیں ،لیکن یہ محض اینٹوں ،پتھر ،اور کنکریٹ تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اونچائی
کی کم از کم کوئی حد نہیں ہے۔

ٹھوس باڑھ کی حیثیت سے کیا شے اہل قرار پاتی ہے؟
ایک مبہم رکاوٹ ،ریلنگ ،یا دیگر سیدھا ڈھانچہ ،جو زمین کے کسی حصے کو
گھیرتا ہے یا تقسیم کرتا ہے۔ باڑھ کو الزما ً بیرونی کھیل کی جگہ اسکرین کرنا
چاہئے اور فطرت میں ٹھوس ہونا چاہئے ،مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ
کے دوسری طرف نہ دیکھ سکتا ہو۔ ٹھوس باڑھ کی تعمیر کے لئے استعمال
ہونے والے مواد کی مثالوں میں لکڑی اور وینائل شامل ہیں ،لیکن انہی تک
محدود نہیں ہے۔ اونچائی کی کم از کم کوئی حد نہیں ہے۔

1
2

پری الئسنسنگ
آپریشنز

3

کوڈ مشاورت

4

خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست

5

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ

7
8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
زمین کی تزئین اور باڑھ لگانے کے امتزاج کے طور پر کیا شے اہل قرار پاتی ہے؟
فیملی ڈے کیئر ہوم مہیا کنندگان باڑھ لگانے کا کام کر سکتے ہیں ،جو ٹھوس
نہیں ہے ،تاہم ،دیکھے جانے کو کم سے کم کرنے کے لئے اضافی مواد یا
زمین کی تزئین کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ اس میں مبہم باڑھ مواد،
گھنی جھاڑیاں اور درخت شامل ہو سکتے ہیں ،لیکن یہ انہی تک محدود نہیں
ہے۔ اونچائی کی کم از کم کوئی حد نہیں ہے۔

بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں

10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس
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مرحلہ :10

مراحل برائے
جائزہ لیں
عمل کار

توثیق دہی کا معائنہ اور کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس
1

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

بچوں کی دیکھ بھال کا ایک ماہر درخواست دہندہ سے توثیق کے معائنے کے لئے مالقات کا وقت مقرر کرنے کے لئے رابطہ کرے گا۔ توثیق کا معائنہ صحت اور
حفاظت سے متعلق خدشات کا جائزہ لے گا ،الئسنس کی گنجائش کا تعین کرے گا اور تکنیکی مدد فراہم کرے گا۔ معائنہ کے دوران ،فراہم کرنے والوں کے پاس درج
ذیل اشیاء دستیاب ہونی چاہئیں:
•پس منظر کی جانچ

•طبی منظوریاں

•بچوں کے ریکارڈ

•نمونے کے فارم

•نگہداشت کار(کاران)/گھرانہ کا رکن(اراکین) کا ریکارڈ

 DHSتوثیق معائنہ مکمل کرنے کے بعد ،درخواست دہندہ کو مشروط فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنس جاری کیا جائے گا جب عدم تعمیل کے تمام شعبوں ،اگر کوئی
ہوں ،تو درست کر دیئے گئے ہیں۔ اگر قابل اطالق ہوا ،تو منظور شدہ  COکی تصدیق اور استعمال اجازت نامہ کے بغیر الئسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ مشروط
الئسنس کو چھ ماہ کی مدت کے لئے جاری کیا جائے گا تاکہ الئسنس دہندگان کو ان ضوابط کے مطابق تعمیل کرنے کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دی جا سکے جن
کا تعین توثیق دہی کے معائنہ کے دوران نہیں کیا جا سکا تھا۔ ایک باقاعدہ فیملی ڈے کیئر ہوم الئسنس مشروط مدت کے بعد جاری کیا جائے گا اور یہ ایک سال کے
لئے کارآمد ہوتا ہے اور میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے قبل اس کی ساالنہ تجدید کرانی چاہئے۔ فیملی ڈے کیئر ہوم کو چالنے سے پہلے ،پانچ یا زیادہ بچوں کے
ساتھ فراہم کنندگان کو بھی الزما ً  VDSSسے ورجینیا چائلڈ کیئر الئسنس حاصل کرنا ہو گا۔
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بچوں کی دیکھ
بھال کی خدمات
سے رابطہ کریں
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کوڈ مشاورت
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خاندان بچے کی
دیکھ بھال
درخواست
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 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

6

استعمال کا
اجازت نامہ
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8

ٹریڈ نام کی
رجسٹریشن

9
10

کاروباری الئسنس
قبضے کا
سرٹیفکیٹ
توثیق کاری کا
دورہ اور کاؤنٹی
چائلڈ کیئر الئسنس
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باب :3

ایک فیملی ڈے کیئر ہوم چالنا
کاؤنٹی ارلنگٹن میں فیملی ڈے کیئر ہومز کے آپریشن کو کئی معائنے کے ذریعہ منظم کرتی ہے۔ اس باب میں کاؤنٹی کے معائنوں اور جائزوں پر تبادلہ خیال کیا
گیا ہے جو ایک بار فیملی ڈے کیئر ہوم کاروبار کے لئے کھال ہوا ہوتا ہے۔
ذیل کی فہرست میں آرلنگٹن میں فیملی ڈے کیئر ہوم چالنے کے لئے مطلوب طبی معائنے شامل ہیں۔
استعمال کا اجازت نامہ کا جائزہ
کاروباری الئسنس
کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنسنگ معائنہ
اسٹیٹ چائلڈ کیئر الئسنسنگ معائنہ
آگ سے تحفظ سے متعلق معائنہ
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استعمال کا اجازت نامہ کا جائزہ
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :پالننگ ڈویژنCPHD ،
درخواست دہندگان کے لئے جنہوں نے  10سے  12بچوں کے ساتھ فیملی ڈے کیئر ہوم چالنے کے لئے کاؤنٹی سے استعمال کا اجازت نامہ حاصل کیا ،وہ منظور شدہ ہے۔ جب
اجازت کاؤنٹی بورڈ کے سامنے جائزہ لینے کے لئے جائے گی تب ہی اجازت نامہ مقرر کردیتا ہے۔ عام طور پر ،کاؤنٹی بورڈ منظوری کی تاریخ کے ایک سال بعد استعمال کے
اجازت نامہ پر نظرثانی کرتا ہے ،تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ فیملی ڈے کیئر ہوم منظور شدہ اجازت کی شرائط کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کاؤنٹی بورڈ کے جائزہ کی سماعت
کے تین سال بعد ،عملہ انتظامی طور پر استعمال کے اجازت نامہ پر نظرثانی کرے گا۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے ،تو عملہ مزید جائزوں کی سفارش نہیں کر سکتا ہے؛
اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں ،تو عملہ کاؤنٹی بورڈ کی جانب سے جائزہ لینے کے لئے استعمال کے اجازت نامہ کو بڑھا سکتا ہے۔  CPHDمیں عملہ فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈر کو
اس وقت مطلع کرے گا جب ان کے استعمال کی اجازت کا جائزہ لینے کے لئے شیڈول کیا گیا ہو۔

بزنس الئسنس اور واضع پراپرٹی ٹیکس
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :کمشنر آف ریونیو کا دفتر
فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائزرز کیلئے الزمی ہے کہ وہ ہر سال  1مارچ تک بزنس الئسنس ٹیکس گوشوارہ جمع کرائیں ،اور مطلوب کوئی بھی ادائیگی کر دیں۔ تمام کاروباری
اداروں کی آن الئن فائل کرنے اور ادائیگی کرنے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ منظور ہونے کے بعد ،درخواست دہندگان کو کمشنر آف ریونیو کے دفتر سے بزنس
الئسنس کی سند ملے گی۔ کمشنر آف ریونیو کا دفتر۔ بزنس الئسنس ٹیکس کی واپسی کو مکمل کرتے وقت ،برائے مہربانی زوننگ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ پیشہ ورانہ
سرٹیفکیٹ شامل کریں۔
کاروباری الئسنس کے عالوہ ،آرلنگٹن کاؤنٹی کے تمام کاروباروں کو ہر سال  1مئی کو یا اس سے پہلے بزنس ٹینجبل پرسنل پراپرٹی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہو گا۔ ادائیگی ،اگر
قابل اطالق ہوں ،تو ہر سال  5ستمبر کو یا اس سے پہلے کی جائے گی۔ کاروباروں کو ہر سال  1جنوری تک آرلنگٹن کاؤنٹی میں ٹھوس ذاتی ملکیت ،لیز پر یا ان کے قبضے میں
رکھنے کی اطالع دینی چاہئے۔
فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈرز کو گذشتہ کیلنڈر سال کے دوران کاروبار سے حاصل ہونے والی ہر  $100کی وصولیوں کے لئے پینتیس سینٹ ( )$0.35کا ساالنہ الئسنس ٹیکس
ادا کرنا ہو گا۔ ٹیکس کی شرح کے بجائے $100,000 ،یا اس سے کم ساالنہ مجموعی وصولی والے کاروبار کے لئے ایک فلیٹ فیس کا اطالق ہو سکتا ہے۔
مالحظہ کریںhttps://capp.arlingtonva.us :

16

کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنسنگ معائنہ
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،
فیملی ڈے کیئر ہومز ابتدائی الئسنسنگ ،تجدید کے مقاصد ،معمول کی نگرانی اور جب سہولت کے خالف شکایت کے الزامات لگائے جاتے ہیں تو ان کا معائنہ کیا جاتا ہے۔
آرلنگٹن کاؤنٹی کوڈ باب  59کی تعمیل کا تعین کرنے کے لئے ساالنہ فیملی ڈے کیئر ہومز کے لئے تجدید معائنہ کیا جائے گا۔ چائلڈ کیئر کا ماہر الئسنس کی میعاد ختم ہونے کی
تاریخ سے پہلے غیر اعالنیہ معائنہ کرے گا۔
الئسنس یافتہ مدت کے دوران معمول کی نگرانی کے معائنہ کیے جائیں گے۔ معائنے ،بچوں کی دیکھ بھال کا ایک ماہر غیراعالنیہ طور پر انجام دے گا۔ معمول کی بنیاد پر یا جب
آرلنگٹن کاؤنٹی کوڈ باب  59کی تعمیل کا تعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تو معائنہ کریں گے۔
جب چائلڈ کیئر سروسز آفس سے فیملی ڈے کیئر ہوم کے خالف الزام موصول ہوتا ہے تو شکایت کا معائنہ کیا جائے گا۔ چائلڈ کیئر ماہر آرلنگٹن کاؤنٹی کوڈ باب  59کی تعمیل کا
تعین کرنے کے لئے غیر اعالنیہ شکایت کی تحقیقات کرے گا۔ شکایت کی تفتیش دیگر مقامی اور/یا ریاستی اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر کی جا سکتی ہے۔

اسٹیٹ چائلڈ کیئر الئسنسنگ معائنہ
محکمہ خارجہVDSS :
سال میں دو بار  VDSSکی جانب سے فیملی ڈے کیئر ہومز کا معائنہ کیا جاتا ہے ،جہاں کم از کم ایک معائنہ غیر اعالنیہ ہوتا ہے۔ آپریشن کے دو سال بعد فیملی ڈے کیئر ہوم
پرووائڈرز کو  VDSSکے ساتھ اپنے اسٹیٹ چائلڈ کیئر الئسنس کی تجدید کی ضرورت ہوگی۔ ریاستی الئسنسنگ معائنہ کے عمل سے متعلق مزید معلومات کے لئے ذیل میں ویب
سائٹ دیکھیں۔
دورہ کریںhttps://www.dss.virginia.gov/facility/child_care/licensed/fdh/index.cgi :

آگ سے تحفظ سے متعلق معائنہ
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :آگ سے بچاؤ کا دفتر ،محکمہ فائر
آرلنگٹن کاؤنٹی آگ کی روک تھام کے ضابطے کے ساتھ تعمیل میں فیملی ڈے کیئر ہوم کو چالنے کے لئے ایک آپریشنل اجازت نامہ اور فائر معائنہ کا تقاضا کیا جاتا ہے۔
کاؤنٹی چائلڈ کیئر سروسز آفس کی جانب سے چائلڈ کیئر الئسنس کے اجراء اور اس کے بعد ہر سال جاری آپریشن (ساالنہ) کے فورا ً بعد آگ کی روک تھام کا اجازت نامہ جاری
کیا جائے گا۔ معائنے کے عمل کو شروع کرنے کے لئے ،چائلڈ/ڈے کیئر فائل کریں۔ آگ سے بچاؤ کے دفتر کے ساتھ درخواست  -آگ سے بچاؤ کا اجازت نامہ۔ درخواست جمع
کرانے کے  30ایام کار کے اندر فیملی ڈے کیئر ہوم میں فائر پریونشن آفس کا معائنہ منعقد کیا جائے گا۔
بھیجیں برائے :آگ سے بچاؤ کا دفتر ،محکمہ فائر

17

باب :4

ایک فیملی ڈے کیئر ہوم کو وسعت دینا
یہ باب فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈرز کے لئے ہے جو فی الحال کھلے ہیں ،چل رہے ہیں اور اپنے پروگرام میں بچوں کی تعداد میں اضافہ
کرنا چاہیں گے۔

درج ذیل چیک لسٹ میں آرلنگٹن میں فیملی ڈے کیئر ہوم کو وسعت دینے کے لئے مطلوب درخواستیں اور فارم شامل ہیں:
آپریشن اور ترمیم کی درخواست کے فارم میں تبدیلی۔
 VAاطفالی نگہداشت کا سرٹیفیکیٹ
خصوصی استثنا کے استعمال کا اجازت نامہ
قبضے کا سرٹیفکیٹ
توثیق دہی کا معائنہ اور کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس

18

مراحل برائے
توسیع
عمل کار

مرحلہ  :1آپریشن اور ترمیم کی درخواست کے فارم میں تبدیلی۔
کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :چائلڈ کیئر سروسز آفسDHS ،

1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈر جو اپنے پروگرام کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپریشن اور الئسنس میں ترمیم کا درخواست فارم میں فیملی ڈے کیئر ہوم میں تبدیلی جمع
کرائیں۔ فارم کی وصولی پر ،چائلڈ کیئر اسپیشلسٹ ترمیم کی درخواست کی معاونت کا تعین کرنے کے لئے فراہم کنندہ سے گھر پر سائٹ پر مشاورت کے دورے
کے لئے شیڈول بندی کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ یہ درخواست تجدید یا معمول کی نگرانی کے معائنے کے دوران بھی کی جا سکتی ہے جب کہ چائلڈ کیئر
اسپیشلسٹ سائٹ پر موجود ہو۔ مشاورت کے دورے میں گھر کا ماحولیاتی معائنہ کرنا شامل ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کوئی ممکنہ مسائل ہیں یا نہیں اور یقینی
بنائے کہ گھر مناسب طریقے سے توسیع کے لئے لیس ہے۔

بھیجیں برائے :چائلڈ کیئر سروسزDHS ،

مرحلہ  :2ورجینیا اطفالی نگہداشت کا الئسنس
محکمہ خارجہ :ورجینیا محکمہ برائے سماجی خدمات ()VDSS

1

2

3

4

6 5

7

8

1

آپریشن اور ترمیم
کی درخواست کے
فارم میں تبدیلی۔

2

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

3

استعمال کا اجازت
نامہ

4

قبضے کا
سرٹیفکیٹ

5

توثیق دہی معائنہ
اور کاؤنٹی چائلڈ
کیئر الئسنس

12 11 10 9

مرحلہ  1میں آرلنگٹن کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس میں ترمیم کرنے کے عالوہ پانچ یا زیادہ سے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو  VDSSفیئر فیکس
الئسنسنگ آفس کی جانب سے اپنے اسٹیٹ چائلڈ کیئر الئسنس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی ڈے کیئر ہوم درخواست دہندگان اس عمل کے کسی بھی
مرحلے پر ریاستی الئسنس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں ،لیکن یہ جلد از جلد شروع کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ورجینیا چائلڈ کیئر الئسنس پر نظرثانی
اور منظوری میں تقریبا ً  60دن لگتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے  VDSSفیملی ڈے ہومز کی ویب سائٹ دیکھیں۔
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مراحل برائے
توسیع
عمل کار

مرحلہ  :3خصوصی استثنا کے استعمال کا اجازت نامہ
1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :منصوبہ بندی اور زوننگ ڈویژنCPHD ،
استثنی کے استعمال کے اجازت
آرلنگٹن کاؤنٹی زوننگ آرڈیننس 10 ،سے  12بچوں والے فیملی ڈے کیئر ہومز کے لئے کاؤنٹی بورڈ کی جانب سے خصوصی
ٰ
نامے (استعمال کا اجازت نامہ) کی منظوری کا تقاضا کرتا ہے؛ نو یا کم بچوں والے فیملی ڈے کیئر ہومز کیلئے استعمال کے اجازت نامہ کی ضرورت نہیں ہے
(مرحلہ  4پر جائیں)۔

استعمال کے اجازت نامے زوننگ ڈویژن میں دائر کیے جاتے ہیں ،جو درخواست کے مکمل ہونے کا جائزہ لیتے ہیں ،اور پھر منصوبہ بندی ڈویژن کے کسی
منصوبہ ساز کو استعمال اجازت نامہ تفویض کرتے ہیں۔ استعمال کا اجازت نامہ ،کاؤنٹی بورڈ سے جائزہ لینے اور منظوری حاصل کرنے میں تقریبا ً دو سے تین ماہ
لگتے ہیں۔ استعمال کا اجازت نامہ کب دائر کرنا ہے اس کا تعین کرنے کے لئے ،برائے مہربانی کاؤنٹی کے دائر کرنے کی آخری تاریخ ویب صفحہ کا جائزہ لیں۔
اگر منظوری مل جاتی ہے ،تو استعمال کی اجازت میں ایسی شرائط شامل ہوں گی جو زمین کے استعمال کے امکانی اثرات جیسے پارکنگ یا پک اپ اور ڈراپ آف
کو حل کریں اور انہیں کم کریں گی۔ کاؤنٹی بورڈ سے منظوری حاصل کرنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو درج ذیل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے
•بیرونی کھیل کی جگہ کا مقام
•اگر سائٹ پر واقع ہے ،تو آؤٹ ڈور کھیل کی جگہ کو الزما ً ایک دیوار یا باڑ کے ذریعے منسلک اور اس کی نگرانی کرنا چاہئے،
یا زمین کی تزئین اور باڑ لگانے کا امتزاج
•بچوں کو لینے/چھوڑنے کے لئے ایک باہر-سٹریٹ پر پارکنگ کی جگہ
کاؤنٹی بورڈ کی سماعت کے بعد ،منصوبہ بندی کرنے واال عملہ درخواست دہندہ کو عملے کی رپورٹ کے لنک پر ای میل کرے گا ،جس سے وہ زوننگ ڈویژن
سے پیشہ ورانہ سرٹیفکیٹ کے لئے درخواست دے سکیں گے۔ درخواست دہندہ کو کاؤنٹی بورڈ آفس سے ایک خط بھی موصول ہو گا۔ جو انہیں کاؤنٹی بورڈ کے
آخری اقدامات اور استعمال کی اجازت کی شرائط سے مطلع کرے گا۔

استعمال کا اجازت نامہ
اضافی دستاویزات
ایک مکمل درخواست پر غور کرنے کیلئے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات کی ضرورت ہے:
•دستخط کردہ انکشافی بیان
•موجودہ سائٹ کی صورتحال اور مجوزہ اصالحات کا ہاؤس لوکیشن پالٹ
•اسکیلڈ ڈرائنگ جس میں سائٹ کی پارکنگ ،کھیل کے عالقوں ،باڑ لگانے ،اضافی ڈھانچے اور پک اپ اور ڈراپ آف کے لئے آن سائٹ گردش کی عکاسی کی
گئی ہو
•اسکیلڈ فلور پالن جس میں ان تمام عالقوں/کمروں کی عکاسی کی گئی ہو جہاں بچے اور ان کے اساتذہ/نگہبان موجود ہوں گے
•فوٹو اور ڈیزائن کی تفصیالت کے ساتھ آؤٹ ڈور پلے آالت کی فہرست
•چائلڈ کیئر سروسز سے تعاون کا خط
•متاثرہ سوک ایسوسی ایشنز کی طرف سے تعاون کا خط ،یا پہنچنے کا ثبوت فراہم کریں یا فیملی ڈے کیئر ہوم کی جانب سے کوئی شہری انجمنیں کیوں متاثر نہیں
ہوئی ہیں
•مکان/امالک کی اندرونی اور بیرونی تصاویر
•پراپرٹی کے مالک کی رضامندی (اگر کرایے پر رہائش پذیر یونٹ سے کام لیا جاتا ہے)

1

آپریشن اور ترمیم
کی درخواست کے
فارم میں تبدیلی۔

2

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

3

استعمال کا اجازت
نامہ

4

قبضے کا
سرٹیفکیٹ

5

توثیق دہی معائنہ
اور کاؤنٹی چائلڈ
کیئر الئسنس

بھیجیں برائے :زوننگ ڈویژنCPHD ،
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مراحل برائے
توسیع
عمل کار

مرحلہ  :4قبضے کا سرٹیفکیٹ
1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9

کاؤنٹی ڈیپارٹمنٹ :زوننگ ڈویژنCPHD ،
قبضہ کی سند ( )COیقینی بناتی ہے کہ فیملی ڈے کیئر ہوم ،آرلنگٹن کاؤنٹی کے تمام قواعد و ضوابط ،بشمول قوانین اور آرڈیننس کی تعمیل کرتا ہے۔ فیملی ڈے کیئر
ہوم کھولنے اور چالنے کیلئے تمام  COدرخواستیں کم از کم دو مہینے پہلے زوننگ ڈویژن میں دائر کی جانی چاہئیے۔

1

آپریشن اور ترمیم
کی درخواست کے
فارم میں تبدیلی۔

زوننگ ڈویژن  COدرخواست کے لئے ایک فائل نمبر تفویض کرے گا۔ درخواست دہندگان کو اپنے ریکارڈ کے لئے یہ نمبر رکھنا چاہئے۔ بنام منظوری حاصل
کرنے کے لئے ،درخواست دہندگان کو اپنی درخواست میں درج ذیل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہو گی:

2

 VAاطفالی
نگہداشت کا
سرٹیفیکیٹ

3

استعمال کا اجازت
نامہ

4

قبضے کا
سرٹیفکیٹ

 12-1بچوں کے ساتھ
فیملی ڈے کیئر ہومز

 12-6بچوں کے ساتھ
فیملی ڈے کیئر ہومز

•والدین اور/یا نگہداشت حاصل کرنے والے بچوں کا دوسرا مجاز نگہداشت کار ،تمام تر وقت میں بچوں کو گھر میں اپنی ہمراہی میں التے اور
گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں۔
•اگر سائٹ پر آؤٹ ڈور پلے ایریا فراہم کیا جاتا ہے ،تو عالقے میں شور اور دیکھ سکنے کو کو کم کرنے کیلئے مستحکم دیوار یا باڑ ،یا زمین
کی تزئین کا کام اور باڑ لگانے کا ایک مجموعہ کے ذریعے منسلک اور اسکریننگ/نگرانی کی جائے گی۔ اس کا اطالق مشترکہ طور پر
بیرونی کھیل کے عالقوں پر نہیں ہوتا ہے ،جیسا کہ متعدد خاندانی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کھیل کے میدان۔

 12-1بچوں والے گھروں کے تقاضوں کو پورا کریں (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) ،اور:
•چائلڈ کیئر فراہم کرنے والے کا نام ،ٹیلیفون نمبر ،اور ای میل ایڈریس سوک ایسوسی ایشن کو فراہم کریں کہ فیملی ڈے کیئر ہوم واقع ہے اور اس
سے متصل ہے۔
•پارک اپ اور ڈراپ آف کے لئے ایک آف اسٹریٹ پارکنگ کی جگہ فراہم کریں۔
•مظاہرہ کریں کہ بچوں کو لینے اور چھوڑنے کا انتظام کیا جائے گا تاکہ عوامی سڑکوں پر دو یا زیادہ کاروں کی قطار نہ لگے یا کسی ہمسایہ
ملکیت یا ڈرائیو وے کی رسائی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔

5

توثیق دہی معائنہ
اور کاؤنٹی چائلڈ
کیئر الئسنس

ایک بار جب کوئی بھی مسائل حل ہو جائیں ،تو زوننگ ڈویژن  COمنظوری دے سکتا ہے۔ منظوری پر ،زوننگ انسپکٹر معائنہ کا شیڈول بنانے کے لئے درخواست
دہندہ سے رابطہ کرے گا۔ فائنل  COمیں فیملی ڈے کیئر ہوم میں زیادہ سے زیادہ اجازت بچوں کی فہرست دی جائے گی ،جو بچوں کی دیکھ بھال کے لئے مختص
عالقے کی مربع فوٹیج پر مبنی ہے۔
بھیجیں برائے :زوننگ ڈویژن 4:30 ،CPHD ،بجے سے پہلے

مرحلہ  :5توثیق دہی کا معائنہ اور کاؤنٹی چائلڈ کیئر الئسنس
ایک بار جب فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈر نے تمام قابل اطالق اجازت نامے حاصل کر لیتا ہے اور توسیع کے لئے تیار ہو جائے ،تو ایک توثیقی معائنہ منعقد کیا جا
سکتا ہے ،اگر قابل اطالق ہوا۔ مطلوبہ ترمیم کی شرائط درج کے ساتھ ایک ترمیم شدہ الئسنس جاری کیا جائے گا۔ الئسنس کی مدت ایک ہی برقرار رہے گی۔
1

2

3

5 4

6

7

8

12 11 10 9
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سرکاری ایجنسی سے رابطہ کی معلومات
آرلنگٹن کاؤنٹی زوننگ ڈویژن
2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201 :پتہ
(703) 228-3883 :فون
https://building.arlingtonva.us/resource/zoning/ :ویب سائٹ
آرلنگٹن معاشی ترقی – بزالنچ پروگرام
1100 N. Glebe Rd., Suite 1500 :پتہ
(703) 228-0808 :فون
https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business- :ویب سائٹ
services/start-and-grow-your-small-business/
کمشنر آف ریونیو کا دفتر
2100 Clarendon Blvd., Suite 208, Arlington, VA 22201 :پتہ
(703) 228-3033 :فون
business@arlingtonva.us :ای میل
) (کسٹمر سروس ادائیگی پورٹلhttps://capp.arlingtonva.us/ :ویب سائٹ
 انکارپوریٹڈ، انٹرایکٹوORS
6066 Leesburg Pike, Suite 200B, Falls Church, VA 22041 :پتہ
(703) 533-7600 :فون
http://orsinteractive.com/ :ویب سائٹ
صحت عامہ کا ڈویژن
2110 Washington Blvd., Suite 350, Arlington, VA 22204 :پتہ
(703) 228-7400 :فون
ehealth@arlingtonva.us :ای میل
https://health.arlingtonva.us/food-establishment-licenses/ :ویب سائٹ
اسٹیٹ کارپوریشن کمیشن
P.O. Box 1197, Richmond, VA 23218 :ڈاک کا پتہ
Tyler Building, 1300 E. Main Street, Richmond, VA 23219 :جگہ کا پتہ
1-866-722-2551 :فون
sccinfo@scc.virginia.gov :ای میل
http://www.scc.virginia.gov/ :ویب سائٹ
ورجینیا محکمہ برائے سماجی خدمات – فیئرفیکس الئسنسنگ آفس
3701 Pender Drive, Suite 125, Fairfax, VA 22030 :پتہ
(703) 934-1505 :فون
fairfaxlocaloffice@dss.virginia.gov :ای میل
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امریکن ایسوسی ایشن برائے زہر کنٹرول مراکز
1 (800) 222-1222 :فون
آرلنگٹن کاؤنٹی چائلڈ کیئر سروسز
2100 Washington Blvd., 3rd Floor, Arlington, VA 22204 :پتہ
(703) 228-1685 :فون
childcarecentral@arlingtonva.us :ای میل
https://www.family.arlingtonva.us/child-care :ویب سائٹ
آرلنگٹن کاؤنٹی چائلڈ پروٹیکٹو سروسز
(703) 228-1500 :فون
https://family.arlingtonva.us/child-protective-services/ :ویب سائٹ
آرلنگٹن کاؤنٹی فائر پریوینشن آفس
2100 Clarendon Blvd., Suite 400 :پتہ
(703) 228-4644 :فون
fire@arlingtonva.us :)ای میل (عمومی
firepermits@arlingtonva.us :)ای میل (پرمٹس
)آرلنگٹن کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ (کلینکس
(703) 228-1200 :فون
https://health.arlingtonva.us/public-health/ :ویب سائٹ
آرلنگٹن کاؤنٹی معائنہ خدمات ڈویژن
2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201 :پتہ
(703) 228-3800 :فون
(703) 228-7048 :فیکس
arlcoisdpr@arlingtonva.us :ای میل
https://building.arlingtonva.us/resource/inspection- :ویب سائٹ
services-division/
آرلنگٹن کاؤنٹی پالننگ ڈویژن
2100 Clarendon Blvd., Suite 700, Arlington, VA 22201 :پتہ
(703) 228-3525 :فون
https://departments.arlingtonva.us/planning-housing- :ویب سائٹ
development/

کیا فیملی چائلڈ کیئر آپ کے لئے صحیح کیریئر ہے؟
کیریئر کے طور پر آپ اپنے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال پر غور کرتے وقت درج ذیل سواالت کے جوابات دیں۔

		
ذاتی خیال

ہاں

نہيں

نہیں
یقینا ً

		
گھر کے مالحظات

ہاں

نہيں

نہیں
یقینا ً

کیا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں؟

کیا آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟

اگر آپ اپنے گھر کے/کی مالک نہیں ہیں تو کیا آپ کو اپنے مالک مکان سے کاروبار چالنے کی
اجازت ہے؟

کیا آپ گرمجوش اور خیال رکھنے والے/والی فرد ہیں؟
کیا آپ بچوں کے ساتھ پرسکون اور صبر آزما رہتی ہیں؟

کیا آپ کے گھر میں بچوں کی سرگرمیوں کے لئے جگہ موجود ہے؟

کیا آپ کو صحت سے متعلق کوئی خدشات ہیں جو آپ کو بچوں کے ساتھ کام کرنے سے
روکیں گے؟

کیا آپ کے گھر میں بچوں کے لیٹنے کے لئے جگہ موجود ہے؟

کیا آپ تناؤ سے اچھی طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟

کیا آپ کے گھر میں کھلونوں اور سامان کو محفوظ کرنے کے لئے کوئی نامزد جگہ موجود ہے؟

کیا آپ بچوں کے والدین کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوں گے؟

کیا آپ کے گھر میں ڈائپر تبدیل کرنے کی کوئی جگہ موجود ہے؟

کیا آپ ان والدین سے نمٹ سکتی ہیں جو شکایت کرتے ہیں؟

کیا آپ کے پاس صحن میں یا چلنے کے فاصلے کے اندر محفوظ بیرونی کھیل کا عالقہ
موجود ہے؟

کیا آپ نئی مہارتیں سیکھنے کیلئے تیار ہیں؟

کیا آپ کے گھر میں ایسی جگہیں موجود ہیں جو بچوں کے لئے غیر محفوظ ہوں؟

کیا آپ جاری تربیت میں حصہ لینے کیلئے تیار ہیں؟
کیا آپ اپنا کاروبار مؤثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں؟
کیا آپ خود منظم ہیں؟

پڑوس کے مالحظات

کیا آپ کے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ موجود ہے؟
کیا آپ الئسنسنگ کے عملہ کو اپنے گھر کا معائنہ کرنے کی اجازت دینے کے لئے تیار ہیں؟

ہاں

نہيں

نہیں
یقینا ً

کیا آپ کے پاس والدین کے لئے بچوں کو چھوڑنے/لینے کے لئے ایک سائٹ پر موجود
پارکنگ کی جگہ ہے؟

کیا آپ فیملی ڈے کیئر ہوم شروع کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے منسلک ممکنہ ذاتی
اور مالی الگت سے واقف ہیں؟

کیا آپ نے اپنے پڑوسیوں سے اپنے گھر میں چائلڈ کیئر پروگرام چالنے کے بارے میں
بات کی ہے؟
کیا بچوں کے باہر کھیلنے کے شور سے آپ کے پڑوسی متاثر ہوں گے؟

خاندانی مالحظات

ہاں

نہيں

نہیں
یقینا ً

کیا بچوں کے استعمال کے لئے بیرونی جگہ دستیاب ہے؟

کیا آپ کا گھرانہ آپ کے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام کی مدد کرتا ہے؟
کیا آپ کے اپنے بچے دوسرے بچوں کو قبول کریں گے؟
کیا آپ کے اپنے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ آپ اور آپ کے وقت کا اشتراک کر سکیں
گے؟
کیا آپ کا خاندان دوسرے بچوں کے گھر میں رہنے میں معاونت کرے گا جب وہ اسکول یا
کام سے گھر آتے ہیں؟
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تجاویز/بہترین ضابطہ عمل
اس حصے میں فیملی ڈے کیئر ہوم کو کھولنے اور چالنے کے وقت جاننے اور استعمال کرنے کے لئے نکات اور بہترین طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔

آرلنگٹن کاؤنٹی کو ادائیگیاں

فائلنگ کی فیس آرلنگٹن کاؤنٹی کے خزانچی ،ڈیبٹ کارڈ ،یا کریڈٹ کارڈ کے چیک چیک کے ساتھ ادا کی
جا سکتی ہے۔  ،ISDزوننگ  ،اور  DESکے لئے اجازت نامے کو بوزمان گورنمنٹ سنٹر ( 2100کلیریڈن
بلویڈ) کی آٹھویں اور دسویں منزل پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز میں ذاتی طور پر پیش کیا جانا چاہئے۔ تمام
کریڈٹ کارڈ لین دین میں کارڈ پروسیسر کے ذریعہ وصول کردہ  %2.5فیس شامل ہے۔ ماسٹر کارڈ اور ویزا
کارڈ قبول ہیں ،لیکن امریکن ایکسپریس نہیں

 AEDبزالنچ ( )AED BizLaunchپروگرام

فیملی ڈے کیئر
ہوم بند کرنا
فیملی ڈے کیئر ہوم پرووائڈرز جو اپنے فیملی ڈے کیئر
ہوم کو بند کرنے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں
اختتام سے قبل کم سے کم  10ایام کار پہلے اپنے چائلڈ
کیئر اسپیشلسٹ کو تحریری اطالع بھیجنا ضروری ہے۔
اصل الئسنس اختتامی پانچ ایام کار کے اندر چائلڈ کیئر
سروسز آفس کو واپس کرنا ہو گا۔

بزالنچ آرلنگٹن کا چھوٹا کاروبار اور کاروباری مدد فراہم کرنے واال نیٹ ورک ہے اور آرلنگٹن میں کاروبار
شروع کرنے یا اس میں اضافہ کرنے کے لئے ون اسٹاپ شاپ ہے۔ بزالنچ بزنس پالن لکھنے ،ٹیکس،
اجازت نامے ،الئسنسنگ ،مارکیٹنگ ،فنانسنگ اور بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز کے لئے دستیاب مقامات
کی تالش میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔

فیملی ڈے کیئر ہوم  --خود تشخیصی گائیڈ

فیملی ڈے کیئر ہوم سیلف اسیسمنٹ گائیڈ  DHSکی جانب سے تیار کیا گیا تھا تاکہ آپ اپنے فیملی ڈے کیئر
ہوم کا جائزہ لینے ،بشمول حفاظت ،ریکارڈ رکھنا ،نگہداشت ،اور نگرانی اور حفاظتی ٹیکے لگوانے میں
مدد کی جا سکے۔

کمیونٹی مشغولیت

کاؤنٹی میں درخواست جمع کرانے سے پہلے ،کرایے کی اکائیوں میں فراہم کنندگان کو اپنے مالک مکان
سے یہ جانچ کرنی چاہئے کہ آیا وہ مجوزہ فیملی ڈے کیئر ہوم کو منظور کرتے ہیں یا نہیں۔ فیملی ڈے کیئر
ہوم پرووائڈروں کو بھی منظوری کے عمل کے آغاز پر اپنے پڑوسیوں اور آس پاس کی کمیونٹی سے رابطہ
کرنا چاہئے۔ فراہم کنندگان کو سوک ایسوسی ایشن کو بھی مطلع کرنا چاہئے کہ ان کی رہائش گاہ میں ہے
اور/یا اس سے ملحق ہیں۔ فراہم کنندگان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے مجوزہ فیملی
ڈے کیئر ہوم کے بارے میں کسی بھی ممکنہ خدشات کو دور کرنا چاہئے۔
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