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 ریاست نیو یارک 
 دفتر برائے اطفال و خاندانی خدمات 

 اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات 

 تکنیکی ترمیم 

جس پر اتفاق کیا گیا  ( جس کی ایک نقل منسلک ہے)یہ حتمی اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے حوالے سے ترمیم ہے 

 :ہے مابین

        نمائندہ مرسل الیہ/قانونی سرپرست یا نگران/والدہ/رضاعی والد

 
 ( نام)

        نمائندہ مرسل الیہ/قانونی سرپرست یا نگران/والدہ/رضاعی والد

 ( نام)

 سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا رضاکار مجاز ایجنسی         اور

       بحوالہ عمِل رضاعت برائے  

 بچے کا نام  

     /     /     بتاریخ      /     /    

 تاریخ جس پر رضاعت کو حتمی شکل دی گئی وہ   ( سال/دن/ماہ)تاریخ پیدائش 

 
 

 OCFSالیہ اور سماجی خدمات ڈسٹرکٹ یا ( مرسلین)، یا نمائندہ برائے مرسل (نگران)، یا نگران (سرپرست)قانونی سرپرست (/والدین)والدہ /رضاعی والد

 : بذریعہ ٰہذا درج ذیل شقوں میں ترمیم سے متفق ہیں

 

 والدہ کا اضافہ /ایک رضاعی والد 

 

 نام کی تبدیلی  

والدہ کا اضافہ کرنے یا رضاعی  / میں ایک رضاعی والد  Iسیکشن اقرار نامہ برائے رضاعی امداد و رضاعت کے غیر متوازی اخراجات کے 

 : تبدیل کرنے کے لیے ترمیم کی گئی ہے جسے درج ذیل کے مطابق پڑھا جاتا ہےنمائندہ مرسل الیہ کا نام  / قانونی سرپرست یا نگران/والدہ/والد

 نمائندہ مرسل الیہ /قانونی سرپرست یا نگران/رضاعی والدین

      (: نام)نام 

      : پتہ

       :زپ کوڈ       : ریاست       : شہر

 

 مرسل الیہ کے دستخط(/والدین)والدہ /رضاعی والد

 
    /     /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  نمائندہ مرسل الیہ کے دستخط/سرپرست یا نگرانقانونی /والدہ/رضاعی والد

 

 
    /     /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  نمائندہ مرسل الیہ کے دستخط/سرپرست یا نگرانقانونی /والدہ/رضاعی والد

 

 

 

 

 2کُل  1صفحہ 



LDSS-4623C-1 ( 9/2009نظر ثانی شدہ ) 
 

 سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے دستخط  

 منظور شدہ    

 

 مسترد کردہ  

     /    /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  سماجی خدمات ڈسٹرکٹ کے آفیشل کے دستخط 

 

 

 

 رضاکار مجاز ایجنسی کے دستخط 

 منظور شدہ    

 

 مسترد کردہ  

     /    /     

 ( سال/دن/ماہ)تاریخ  رضاکار مجاز ایجنسی کے آفیشل کے دستخط

 

 

 

 ریاست نیو یارک کی رضاعت کی خدمات کے دستخط 

 منظور شدہ    

 

 مسترد کردہ  

     /    /     

NYSAS  ( سال/دن/ماہ)تاریخ  کے آفیشل کے دستخط 
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