
רענט אדער מארטגעדזש  

,  פאסיליטיס, יוטיליטיס, באצאלונגען

אדער אינשורענס
טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג



:געלט קען גענוצט ווערן פאר
רענט•

באצאלן א מארטגעדזש•

יוטיליטי בילס•

אדער עקסידענט אינשורענס/לייעביליטי און•

שפעטע קאסטן אדער קאסטן פארבינדן מיט באצאלונגען•



:רענט אדער מארטגעדזש רעקארדס צו האלטן

ענסעלד טשעקסק•

קאונט סטעיטמענטסא•

אקומענטן וואס האבן באווייז פון ד•

עלעקטראנישע באצאלונג

ינוואויסעסא•



אריינגעבן רעסיעטס אדער  דארפט נישטאיר 

פאראויס  אינוואויסעס צו באקומען באשטעטיגונג פון 

צו באקומען  פאר די זאכן פון ( פרייער עפרואוועל)

פארשרייבן  דארפט יאער איר אב, אייער גרענט געלטער

יר וועט דארפן האלטן די א. וויאזוי איר געבט עס אויס

שריפטליכע אדער עלעקטראנישע רעקארד פאר כאטש 

.פינעף יאר



אייער פראגראם קען זיין אויסגעשטעלט צו אן  
וועט איר דארפן קענען , אויב דאס פאסירט. אודיט

צייגן וויאזוי איר האט אויסגעגעבן די טיילונג  
געלטער און אז עס איז גענוצט געווארן צו 

פארבעסערן אייער פראגראם אדער עס העלפן זיך  
פובליק העלט ערהוילן פון די 
.עמערדזשענסי



האלט רעקארדס פון וויאזוי איר געבט אויס די 
טיילונג געלטער אז איר זאלט קענען ווייזן אז עס 

איז גענוצט געווארן צו פארבעסערן אייער פראגראם  
אדער עס העלפן זיך ערהוילן פון די 

.פובליק העלט עמערדזשענסי



:יוטיליטי רעקארדס צו האלטן

, אקאונט סטעיטמענטס פון יוטיליטי פירמעס•

חודשליכע בילס

קענסעלד טשעקס•

באנק סטעיטמענטס  -אי•

קרעדיט קארטל רעסיעטס און •

סטעיטמענטס

אנטראקטס פאר סערוויסעסק•



:אינשורענס רעקארדס צו האלטן

קאפיעס פון פאליסיס•

באווייז פון באצאלונג•





-דירעקטארס אדער פאר 

ס  'איורלי קעיר און לערנען קאונסיל דירקעטאר

:אינסטיטוט

https://earlycareandlearning.org/our-trainings/


קאסטן רעקארדס  /שפעטע אפצאל 
:צו האלטן

אקאונט סטעיטמענטס וואס ווייזן •

שפעטקייט קאסטן

קראנטע רעקארדס וואס ווייזן אז די •

קאסטן זענען באצאלט געווארן



:רעסורסן וואס קענען העלפן
גענטורא( לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערל •
איינשרייבונג אגענטור•
יוניאן פארטרעטער•
•
רעגולעיטאר•
מארטגעדזש פירמעס, יוטיליטי, נשורענסאי•
טאם קאופלאנד•
ס אינסטיטוט  'איורלי קעיר און לערנען קאונסיל דירקעטאר•



קוקט אויף די סטאביליזירונג הילף צענטער וועבזייטל פאר  
ווידיאס און דעסק געהילפן  , אפדעיטס, מער אינפארמאציע

. טיילונג קאטעגאריעספאר יעדע פון די 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

