
معدات الحماية الشخصية، ومستلزمات 

بوخدمات التنظيف والنظافة العامة، أو التدري
منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية
(معدات الحماية الشخصية •

مستلزمات وخدمات التنظيف والنظافة العامة•

التدريب والتطوير المهني المتعلق بممارسات الصحة والسالمة•



يمكنك استخدام األموال من هذا الخيار لدفع مقابل معدات 

مثل القفازات وكمامات الوجه ( الحماية الشخصية 

ه، ومقاييس الحرارة الرقمية والنظارات الواقية وواقيات الوج

.وورق طاولة تغيير الحفاضات



لمثال يمكن أن تشمل مستلزمات التنظيف والنظافة العامة، على سبيل ا

:ال الحصر

لتنظيف المناديل المبللة التي تُستخدم في ا•
والتطهير 

أنظمة تهوية الهواء، بما في ذلك المراوح،•
ات ، وأجهزة تنقية الهواء، ومنظفالمرشحات

، وأسالك ، وصيانة 
النوافذ

سجيةمصابيح التعقيم باألشعة فوق البنف•
أجهزة غسل السجاد بالشامبو•
الكهربائيةالمكانس•
األسطح بالبخارأجهزة تعقيم •
مجفف/غسالة•
غسالة أطباق•

ُمبي ِّض•

معقم اليدين•

بخاخات•

دينموزعات صابون تعمل بدون استخدام الي•

صنابير تعمل بدون استخدام اليدين•

سالت قمامة تعمل بدون لمس•

مناشف ورقية، ومناديل ورقية، وأكياس •

قمامة

للغساالت، وغسل)جميع أنواع الصابون •

(اليدين، واألطباق



يمكن استخدام الصناديق التمويلية لخدمات التنظيف
:والنظافة العامة

خدمات التنظيف والنظافة العامة المتخصصة •

خدمات التنظيف المتخصصة•

خدمات التنظيف المستقلة•



دريب يمكن استخدام الصناديق التمويلية لدفع تكاليف الت
.الذي يدعم تلبية متطلبات الصحة والسالمة

:يقدم برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة
مركز ساعة من التدريب على الصحة والسالمة في حجرات دراسية تُقدَّم إلى موظفي15•

عاية الرعاية النهارية والرعاية النهارية العائلية، والرعاية النهارية العائلية الجماعية ور
األطفال في سن المدرسة

ين ساعة من التدريب على الصحة والسالمة في حجرات دراسية تُقدَّم إلى المدير15•
يري مراكز المسجلين الُمعفَين بموجب القانون، ومديري رعاية األطفال في سن المدرسة ومد

الرعاية النهارية



فيروس ال يتعين عليك شراء أشياء مصممة خصوًصا استجابة ل
يمكنك استخدام . ، مثل كمامات الوجه()كورونا 

.هذه األموال لدفع ثمن المعدات واإلمدادات والخدمات األخرى



:السجالت التي يجب االحتفاظ بها
الشيكات الملغاة•

كشوفات الحساب•

المستندات التي توضح إثبات الدفع اإللكتروني•

الفواتير•



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

للحصول على أموال المنحة الخاصة بك، ولكن عليك توثيق

كتوبة أو ستحتاج إلى االحتفاظ بهذه السجالت الم. كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



إلى إذا حدث ذلك، فستحتاج. قد يكون برنامجك موضوع تدقيق
بك أن تكون قادًرا على إظهار كيف أنفقت أموال المنحة الخاصة
افي وأنه تم استخدامها لتحسين برنامجك أو مساعدته على التع

من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيروس كورونا
( .)



:المعلومات الخاصة بالتنظيف والنظافة العامة

:إدارة الصحة في والية نيويورك

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

:)

https://www.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/


:المساعدةالتي يمكنهاالموارد 
الهيئة المنظمة•
( الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل •
التسجيلوكالة •
الممثل النقابي•
•
استشاري الرعاية الصحية•
(برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة •
إدارة الصحة في والية نيويورك•
(مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •



للحصول على على االنترنتاالستقرارتحقق من موقع مركز مساعدة 
مكتبية المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات ال

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

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

