
 
 

 التماس باالهتمام واالنتباه، منحة استقرار رعاية الطفل  : العنوان
 

 وكالة خدمات األطفال واألسرة في والية نيويورك،   : الوكالة 
 قسم خدمات رعاية األطفال   

 
 08/03/2021:   تاريخ اإلصدار 

 
في الساعة   11/30/2021ويكون الموعد النهائي لقبول الطلبات هو  08/03/2021يبدأ القبول في  :  التاريخ المستحق /الوقت

 مساء   11:59
 

 على مستوى الوالية  :   الموقع 
 

 جميع مناطق والية نيويورك   : المقاطعات 
 
 

 خلفية 
 

طلبات الحصول على منح  (  OCFS)من خالل االلتماس باالهتمام واالنتباه هذا، يقبل مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال واألسرة  
باستخدام التمويل الوارد من  (. COVID-19)استقرار رعاية الطفل المتاحة من خالل التمويل الفيدرالي المتعلق بجائحة فيروس كورونا  

،  (CRRSA)وقانون االعتمادات التكميلية لإلغاثة واالستجابة لجائحة فيروس كورونا ( ARPA)نقاذ األمريكية  خالل قانون خطة اإل
تحدد هذه الوثيقة  . يمثل تمويل استقرار رعاية األطفال فرصة غير مسبوقة واستثماًرا لتحقيق االستقرار الفعال في قطاع رعاية األطفال 

بالحق في تعديل شروط وأحكام فرصة   OCFSيحتفظ مكتب  . موح بها والمتعلقة بمنح االستقرار جميع متطلبات األهلية والنفقات المس
 . OCFSالمنحة هذه، وسيتم نشر أي تحديثات لهذه الوثيقة على موقع  

 
 . مليار دوالر لبرنامج منحة استقرار رعاية األطفال 1.074مبلغًا قدره   OCFSسيوفر مكتب  

 
تتم المدفوعات باستخدام صيغة تأخذ في االعتبار متوسط أسعار رعاية  .  مباشرة إلى مقدم رعاية الطفل سيتم دفع مدفوعات المنحة 

أو مسجلين   OCFSيجب أن يكون لدى مقدمو الخدمة المؤهلون رخصة من . األطفال، والطريقة، والجغرافيا، وسعة وحجم البرنامج
، أو برامج رعاية أطفال جماعية معفاة  (47المادة )لدي برامج رعاية األطفال، أو برامج رعاية جماعية مسموًحا بها في مدينة نيويورك 

، ويجب أن  NYCأو /و OCFSيجب أن تكون جميع البرامج في وضع جيد مع مكتب (.  مسجلة لدى وكالة تسجيل)قانونًا ومسجلة 
وإدارة الصحة في والية نيويورك فيما يتعلق بالجائحة، باإلضافة إلى متطلبات   OCFSع جميع اللوائح الصادرة من  توافق على اتبا

 . اإلبالغ األخرى التي يجب الموافقة عليها للدفع
 

م المساعدة  سيكون دع. لتسهيل عملية تقديم الطلبات وتبسيطها، سوف يتقدم مقدمو الخدمة للمنحة من خالل طلب واحد عبر اإلنترنت
لجميع مقدمي رعاية األطفال إلكمال الطلب عبر اإلنترنت،  ( CCR & R)الفنية متاًحا من قبل وكاالت اإلحالة وموارد رعاية الطفل  

 . للحصول على معلومات عقد الوكالة  هنايرجى النقر .  WHEDcoو  UFTو CSEAباإلضافة إلى شركاء آخرين 
 

 دوالر  مليار  1.07 قيمته  البالغ  الطفل  رعاية  استقرار  منحة  برنامج
 

  مقدمي  إلى األموال  هذه دفع  سيتم .الطفل  لرعاية  الفيدرالي المكتب قبل  من المحدد  النحو  على  فئات ثماني في  لالستخدام  مؤهلة  األموال 
   . دفعات ست   مدى على المعتمد الطلب تقديم من يوًما  30 من  بدًءا شهري أساس  على المعتمدين الخدمة 

 
  مساءً  11:59 الساعة  حتى باستمرار الطلبات قبول   سيتم .2021/ 11/30-08/03/2021 هي الطفل  رعاية استقرار  لمنحة  التقديم فترة
  جماعي  أطفال رعاية برنامج لكل  فقط   واحدة استقرار منحة  على الحصول  الخدمة لمقدمي يمكن  . 11/30/2021 يوم من

ل أو به مسموح /مسجل/ُمرخص   .موقع لكل  واحد   طلب تقديم فسيلزم متعددة، منشآت مواقع الخدمة مقدم  لدى كانت إذا . قانونًا ومعفى  ُمسجَّ
  المدفوعات  جميع سداد  سيتم  .دفعات  6 إلى  يصل لما شهريًا  الخدمات لمقدمي حةالمن  مدفوعات  إصدار سيتم الطلب،  على الموافقة  بمجرد
  مدفوعات  تلقي في  واالستمرار  المنحة فرصة على للحصول  للتأهل  . 30/9/2022 قبل والمعتمدين المؤهلين األطفال  رعاية لمقدمي
  30/9/2023 حتى  فرصة  الخدمات مقدمي  لدى .ية الشخص الرعاية ويقدم  ويعمل، جيد،  وضع في  الخدمة  مقدم يكون  أن يجب المنحة،
  فرصة  وأحكام   لشروط وفقًا  30/9/23 حتى تكبدها يتم والتي بها المسموح  االستقرار  تمويل  باستخدامات متعلقة  مدفوعات أي   إلجراء
 . هذه  المنحة

 
 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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 االستخدامات المسموح بها لتمويل استقرار برنامج رعاية الطفل 
 

 : بموجب اإلرشادات الفيدرالية ما يليتشمل األغراض المسموح بها 
التقاعد، وتكاليف  تكاليف الموظفين، بما في ذلك األجور، والرواتب، وتعويضات الموظفين المماثلة، ومزايا الموظفين، وتكاليف  •

 ( COVID-19)التعليم، وتكاليف رعاية األطفال؛ ودعم نفقات الموظفين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا 

أو الدفع مقابل أي التزام بالرهن العقاري أو المرافق أو التأمين؛ قد تشمل أيًضا  ( بما في ذلك بموجب عقد اإليجار)اإليجار  •

 (  فقط 23/ 30/9يجب أن تكون جميع التكاليف متكبدة حتى )الرسوم المتأخرة أو الرسوم المتعلقة بالدفعات المتأخرة  

تثبيت )الحمامات، وتحسينات إمكانية الوصول مثل تجديد )صيانة المرافق أو التحسينات، التي تُعّرف على أنها تجديدات طفيفة  •

المالعب الخارجية، والتحسينات الطفيفة لمعالجة مخاوف فيروس  /، بما في ذلك مساحات التعلم(ساللم حديدّية، وأبواب أوتوماتيكية

  (.مثل إزالة الجدران غير الثابتة للسماح بمساحة للتباعد االجتماعي( )COVID-19)كورونا 

الشخصية، أو مستلزمات وخدمات التنظيف والتعقيم، أو التدريب والتطوير المهني المتعلق بممارسات الصحة   معدات الحماية •

 والسالمة 

 ( COVID-19)شراء أو تحديث المعدات واإلمدادات لالستجابة لفيروس كورونا  •

 السلع والخدمات الالزمة لصيانة خدمات رعاية األطفال أو استئنافها •

 ألطفال والموظفيندعم الصحة النفسية ل •

اإلنعاش القلبي الرئوي، واإلسعافات األولية،   -على سبيل المثال ال الحصر -تدريبات الصحة والسالمة للموظفين، بما في ذلك  •

 (COVID-19)والعالج باألدوية، والتدريبات المرتبطة بفيروس كورونا 

 
لذلك، بموجب سلطة قانون خطة  . االستمرار في تقديم الخدمات أثناء الجائحةتكبد مقدمو رعاية األطفال خسائر مالية كبيرة من أجل 

طالما أن    2020يناير  31اإلنقاذ األمريكية، يمكن لمقدمي الخدمات استخدام أموال منحة االستقرار لتغطية التكاليف التي تم تكبدها بعد 
، في أي من الفئات أعاله، شريطة  (COVID-19)يروس كورونا  هذه االستخدامات قد تمت استجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة لف

.  NYS CARESعدم تلقي سداد لهذه النفقات مسبقًا من خالل أي تمويل أو برامج أخرى، بما في ذلك منح رعاية األطفال التابعة لـ 
 يتم والتي  بها المسموح  ار االستقر تمويل باستخدامات متعلقة  مدفوعات  أي إلجراء 30/9/2023 حتى  فرصة الخدمات  مقدمي لدى

 . هذه  المنحة فرصة  وأحكام  لشروط  وفقًا 30/9/23 حتى تكبدها
 
 

 معلومات األموال المسبقة 

  دفعات ست   إلى اإلجمالية  المنح مبالغ تقسيم سيتم   . الطلب على  الموافقة بعد المدفوعات ستبدأ .المنح لهذه متوفرة  غير  المسبقة األموال 
  فيه يتعين الذي  الوقت  في  " جيد  وضع في"  ويكونون  الشخصية  الرعاية  ويقدمون  يفتحون الذين الخدمات لمقدمي  دفعها وسيتم شهرية،

 . دفعة  كل  سداد

  بمعلومات  ( به الخاص  المنظم أو )  OCFS ب مكت  زود  قد  أنه من التقديم قبل   التأكد األطفال رعاية مقدم  على يجب  المدفوعات،  لتلقي
  الهوية رقم  أو /و ،TIN/SSN ورقم   البريدي، والعنوان اإللكتروني، والبريد القانوني، الكيان اسم  ذلك في  بما البرنامج، عن دقيقة

 . الفيدرالية

 
 منهجية تمويل المنح 

في حالة الموافقة، سيتم  .  متطلبات األهلية، فسيتم تقديم الطلب للموافقة عليهبعد االستالم، سيتم إجراء مراجعة إلكترونية، وإذا تم استيفاء 
إصدار مدفوعات المنحة لكل برنامج رعاية أطفال مؤهل بناًء على طريقته ومنطقته الجغرافية والحد األقصى للسعة  

يتم احتساب مبالغ المنحة  . ال المدعومين في الرعايةالمسموح بها أو، بالنسبة إلى المجموعة المعفاة قانونًا، عدد األطف/المسجلة /المرخصة
بالنسبة إلى الرعاية النهارية  . عدد األطفال /؛ والسعة1بشكل منفصل لكل طريقة؛ بالنظر في مناطق معدل السوق الجغرافية الواسعة 

بالنسبة إلى البرامج القائمة على المركز،  . جغرافية األسرية والرعاية النهارية الجماعية األسرية، سيتم منح مبلغ منحة واحد لكل منطقة 
  يتم أيًضا ترجيح مبالغ المنح بناًء على حجم البرنامج لمراعاة التأثير غير المتناسب النخفاض التسجيل للبرامج األصغر، وقدرة البرامج

د ال تتمكن من الوصول إلى تدفقات متنوعة من  يوفر عامل الترجيح ترتيب األولويات للبرامج األصغر التي ق. األكبر على قياس التكاليف
لة المعفاة قانونًا إلى عدد األطفال الذين يتلقون اإلعانة  . اإليرادات الحظ أنه ألغراض هذه المنحة، تستند سعة البرامج الجماعية المسجَّ

يمكن العثور على مزيد من  . وليس سعة البرنامج بالكامل( CCFS)ممن يخدمهم البرنامج في نظام منشآت رعاية األطفال في 
 . الملحق أالمعلومات حول مبالغ المنح في 

 
 

 
، التي تضم مناطق سعر  (ROS)؛ وبقية الوالية، بقية الوالية 1مقاطعات في وسط الوالية تضم منطقة سعر السوق  5مدينة نيويورك؛  1

 4، و3، و2السوق 
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 األهلية  متطلبات
 

أو مسجلين لدي برامج الرعاية النهارية، أو برامج رعاية نهارية   OCFSيجب أن يكون لدى مقدمو الخدمة المؤهلون رخصة من  
، أو برامج جماعية معفاة  (من قانون الصحة لمدينة نيويورك 47على النحو المحدد في المادة )جماعية مسموًحا بها في مدينة نيويورك 

تصريح أو خطاب تسجيل لجميع مقدمي الخدمة  /يل تسج/يجب أن يكون قد تم إصدار ترخيص(.  مسجلة لدى وكالة تسجيل)قانونًا ومسجلة 
، وأن يكونوا فاتحين أبوابهم ومتاحين لتقديم خدمات رعاية األطفال شخصيًا في التاريخ الذي يتقدمون فيه  2021مارس  11في أو قبل 

تحون أبوابهم ولديهم موظفون  وهذا يشمل مقدمي الخدمة الذين قد ال يكون لديهم أطفال مسجلون حاليًا ولكنهم فا.  للحصول على المنحة 
بالنسبة إلى البرامج التي تم إغالقها مؤقتًا وال تقدم خدمات رعاية األطفال شخصيًا في تاريخ تقديم الطلب ألسباب تتعلق  .  لتقديم الرعاية

إلى إثبات أنهم  ، سيحتاجون ( COVID-19)بالصحة العامة أو ألسباب أخرى تتعلق بحاالت الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا  
 . يوًما من تقديم الطلب، أيهما يأتي الحقًا 30أو خالل  9/20/2021سيخدمون األطفال بحلول 

 

وكانت تخدم األسر   2021مارس  11بالنسبة إلى برامج المجموعات المعفاة قانونًا، يجب أن تكون البرامج قد تم تسجيلها بتاريخ 
العائالت المصرح لها للحصول على إعانة في وقت تقديم الطلب لتكون مؤهلة للحصول على  المدعومة، ومستمرة في التسجيل وتخدم 

سيتم اعتبار البرامج أنها تخدم العائالت في تاريخ تقديم الطلب حتى إذا تم إغالقها مؤقتًا وكانت ال تقدم خدمات رعاية األطفال  . منحة
امة أو ألسباب أخرى تتعلق بحاالت الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا  شخصيًا في تاريخ تقديم الطلب ألسباب تتعلق بالصحة الع

(COVID-19  .) 
 

الممولة من المخصصات العامة، والتي لديها مصادر أخرى   PreK، وبرامج Early Head Startو  Head Startستحتاج برامج 
تخدم لدعم جزء من برنامجهم الذي ال يتلقى أي تمويل حكومي  للدعم الفيدرالي والوالئي، إلى إثبات أن أموال منحة االستقرار هذه ستُس 

 . المسجل /سيتم تمويل البرامج حسب مستوى السعة المرخص . آخر
 

والذي يتم تعريفه على أنه برنامج رعاية الطفل في حالة مستحقة الدفع  " في وضع جيد"للتأهل، يجب أن يكون جميع مقدمي الخدمة  
مسّجل لدى وكالة  )أو برنامًجا جماعيًّا مسّجل ومعفى قانونًا ( من قانون والية نيويورك 47المادة )ا به  مسموحً /مسجالً /ويكون إما مرخًصا

أو إدارة الصحة   OCFS، وفي وقت التوقيع على التصديق ال يكون مقدم الخدمة هذا خاضعًا ألي إجراء إنفاذ نشط من قبل (التسجيل
 : غير المؤهلة ما يلي OCFSتشمل حاالت إنفاذ  (. DOHMH) والسالمة العقلية لمدينة نيويورك 

 التسجيل /تعليق الترخيص •

 التسجيل /تقييد الترخيص •

 التسجيل /تعليق واإللغاء المقترح للترخيص  •

 التسجيل /اإللغاء المقترح للترخيص •

 التسجيل /رفض طلب تجديد الترخيص •
  

 :  غير المؤهلة ما يلي DOHMHتشمل حاالت إنفاذ 

 أمر المفوض بتعليق التصريح •

 حضور جلسة استماع تبين السبب   •

 رفض التجديد، إلغاء التصريح  •
 

 . NYC DOHMHإلى  NYCيجب إحالة األسئلة المتعلقة بحالة إنفاذ 
 

أثناء عملية إعادة التأهيل الشهرية، فستتم مراجعة طلبه داخليًا للتأكد  إذا كان لدى مقدم الخدمة حالة إنفاذ عند تقديم الطلب أو في أي وقت 
قد تؤثر تغييرات  .  قد تؤدي التغييرات في الحالة واإلنفاذ إلى تأخير أو تقليل المبلغ اإلجمالي الممنوح.  من األهلية واستمرار األهلية 

 .  مبالغ المنحة الشهرية المتوقعةأو /الطريقة وتغييرات المعلومات األخرى أيًضا في إجمالي المنحة و 
 

 الطفل  رعاية  استقرار منحة :الطلب  تقديم  متطلبات
 

  الخدمة  مقدمي لدى  يكن لم  إذا . اإللكترونية البوابة  باستخدام OCFS إلى  إلكتروني طلب  تقديم المؤهلين األطفال رعاية  مقدمي على  يجب
  أو  CSEA أو  UFT أو  (R & CCR)  المحلية الطفل رعاية وموارد إحالة  وكالة  عبر  المساعدة فستتوفر كمبيوتر، جهاز  إلى  وصول

WHEDco. تتم لن  .مساءً  11:59 الساعة 2021 نوفمبر 30 حتى 2021 أغسطس  3 من بدًءا اإلنترنت عبر الطلب  تقديم يمكن  
، سيتم إخطار  OCFSبمجرد مراجعة الطلبات والموافقة عليها من قبل  .النهائي الموعد  هذا بعد OCFS يتلقاها التي الطلبات  مراجعة 

   .OCFSمقدمي الخدمة بالمنح عبر البريد اإللكتروني من قبل 
 

اإلشارة إلى نفقات التشغيل الشهرية المقدرة لالمتثال  ال يُطلب من مقدمي رعاية األطفال تحميل الوثائق مع طلباتهم، ولكن يجب عليهم 
ال تعتمد أموال منحة االستقرار على تعويضات النفقات المتكبدة، بل يمكن استخدامها لتغطية النفقات  . لقانون خطة اإلنقاذ األمريكية

-COVID)طالما كانت مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا  2020يناير  31السابقة التي تكبدها البرنامج بعد 
  يتم والتي  بها المسموح االستقرار تمويل باستخدامات  متعلقة  مدفوعات أي  إلجراء  30/9/2023 حتى  فرصة  الخدمات  مقدمي لدى (. 19

 . هذه  المنحة فرصة  وأحكام  لشروط  وفقًا 30/9/23 حتى تكبدها
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 تصديقات لمقدمي الخدمات 

أن يصدق  يجب . يجب أن يشهد مقدمو رعاية األطفال أنهم سوف يستوفون متطلبات معينة طوال المدة التي يتلقون فيها مدفوعات المنحة 

 .مقدمو الطلبات في طلباتهم على جميع البيانات من أجل الحصول على المنح

 :  شروط وأحكام التصديق

بالموافقة على هذه الشروط واألحكام وتقديم طلب للحصول على منحة االستقرار الخاصة برعاية الطفل، أشهد أن جميع المعلومات  

 المقدمة كجزء من هذا الطلب صحيحة ودقيقة على حد علمي وأوافق على كل من العبارات التالية؛  

   سأقوم على الفور بإخطار مكتبOCFS  المعلومات المقدمة في هذا الطلب، بما في ذلك، على سبيل  بأي تغييرات تطرأ على

 المثال ال الحصر،  

o   ،إغالق برنامجي لرعاية الطفل 

o  لم يعد برنامجي الجماعي المعفى قانونًا يخدم العائالت التي لديها إعانات 

o   إذا كان مغلقًا  ، أو خالل ثالثين يوًما من تقديم الطلب2021سبتمبر  20لن يفتح برنامجي لرعاية الطفل بحلول ،

 .  حاليًا، أيهما يأتي الحقًا

   أفهم أنه إذا تم إغالق برنامج رعاية الطفل الخاص بي بشكل دائم خالل فترة المنحة، يجب أن أعيد جميع األموال التي لم يتم

، ويمكن 2021 نوفمبر 30تنتهي فترة التقديم على المنحة في . إنفاقها، ولم أعد مؤهالً لتلقي أي مدفوعات منحة إضافية 

 .  طالما أن البرنامج مفتوح ويخدم األطفال، أو مسجل ويخدم العائالت التي تتلقى إعانة الطفل  30/9/23استخدام التمويل حتى 

 أوافق على أن برنامجي سيتبع جميع لوائح مكتب  OCFS   وإرشادات إدارة الصحة في والية نيويورك، ولوائح إدارة الصحة

و، إلى أقصى  ( على النحو المحدد في بيان فرصة المنحة )ة نيويورك إن وجدت، وسيحتفظ بوضع جيد  والسالمة العقلية لمدين 

حد ممكن، سيقوم بتنفيذ السياسات بما يتماشى مع اإلرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 

(CDC( ) متوفرة علىhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-forchildcare.html  .) 

 

 االستخدامات المسموح بها لتمويل استقرار برنامج رعاية الطفل 

 : بموجب اإلرشادات الفيدرالية ما يليتشمل األغراض المسموح بها 
o   تكاليف الموظفين، بما في ذلك األجور، والرواتب، وتعويضات الموظفين المماثلة، ومزايا الموظفين، وتكاليف

وتكاليف رعاية األطفال؛ ودعم نفقات الموظفين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا   التقاعد، وتكاليف التعليم،

(COVID-19 ) 

o  أو الدفع مقابل أي التزام بالرهن العقاري أو المرافق أو التأمين؛ قد تشمل  ( بما في ذلك بموجب عقد اإليجار)اإليجار

 ة أيًضا الرسوم المتأخرة أو الرسوم المتعلقة بالدفعات المتأخر

o فة على أنها تجديدات طفيفة، بما في ذلك أماكن التعلم المالعب الخارجية،  /صيانة المرافق أو التحسينات، الُمعرَّ

 (COVID-19)والتحسينات الطفيفة لمعالجة مخاوف فيروس كورونا  

o لق  معدات الحماية الشخصية، أو مستلزمات وخدمات التنظيف والتعقيم، أو التدريب والتطوير المهني المتع

 بممارسات الصحة والسالمة 

o  شراء أو تحديث المعدات واإلمدادات لالستجابة لفيروس كورونا(COVID-19 ) 

o السلع والخدمات الالزمة لصيانة خدمات رعاية األطفال أو استئنافها 

o دعم الصحة النفسية لألطفال والموظفين 

o  المثال ال الحصر، اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات  تدريبات الصحة والسالمة للموظفين، بما في ذلك، على سبيل

 األولية وإدارة األدوية 

 
طالما كانت مرتبطة بطوارئ الصحة العامة المتعلقة بفيروس كورونا   2020يناير  31يتضمن ذلك سداد النفقات المتكبدة اعتباًرا من 

(19-COVID) فرصة   الخدمات مقدمي لدى  . خالل برامج المنح أو التمويالت األخرى، في الفئات المذكورة أعاله، ولم يتم تمويلها من  
  وفقًا  30/9/23 حتى تكبدها يتم والتي  بها المسموح االستقرار تمويل باستخدامات  متعلقة  مدفوعات أي  إلجراء  30/9/2023 حتى

 . هذه المنحة  فرصة   وأحكام  لشروط
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   قد يقوم مكتبOCFS دام األموال لضمان دقة المعلومات التي قدمتها واالستخدام السليم  أو وكالؤه بمراقبة هذا الطلب واستخ

 .  لألموال

   أفهم أنه في أي وقت، قد يُطلب مني إنتاج سجالت ألغراض التحقق، بما في ذلك اإليصاالت وإثبات أغراض الدفع عند تدقيق

 .  أي أموال خاصة بمنحة استقرار رعاية الطفل

  ندات الداعمة على النحو المطلوب أوافق على تقديم المعلومات والمست   . 

   أوافق على توفير، ألغراض التدقيق، الوصول إلى مرفق رعاية األطفال الذي تم تقديم هذا الطلب من أجله، والمعلومات

موال  والوثائق المتعلقة بالطلب واستخدام األموال، وإمكانية مقابلة موظفي رعاية األطفال فيما يتعلق بهذا الطلب واالستخدام لأل

 .  الواردة

   يجب أن أحتفظ بالوثائق الداعمة لمدة خمس سنوات وأن أقدمها على الفور إلى مكتبOCFS  عند الطلب . 

   أفهم أن تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة حول هذا الطلب أو االستخدام غير السليم لألموال سيؤدي إلى إعادة األموال أو

 . OCFSأوافق على رد األموال كما هو مطلوب من قبل .  سدادها

  أوافق على أن نفقات التشغيل المدرجة في الطلب دقيقة لبرنامج رعاية طفلي 

  أوافق على اإلبالغ عن استخدام األموال المستلمة إلى مكتبOCFS  أو وكالئه عند الطلب . 

 لكل  .  ألطفال الخاص بي طوال مدة مدفوعات المنحةأوافق على عدم تخفيض الراتب أو المزايا لموظفي برنامج رعاية ا

مثل  )موظف في برنامج رعاية الطفل، أوافق على دفع نفس المبلغ على األقل في األجور األسبوعية والحفاظ على نفس المزايا 

إجازة إجبارية   أوافق على منع أي . طوال مدة منحة االستقرار الخاصة برعاية الطفل هذه( التأمين الصحي والتقاعد، إن أمكن

 . للموظفين من تاريخ تقديم الطلب خالل فترة المنحة

   ،أوافق على تقديم إعفاء من المدفوعات المشتركة والمدفوعات الدراسية لألسر المسجلة في برنامج رعاية الطفل الخاص بي

 . من نوعي الدفعإلى أقصى حد ممكن، وإعطاء األولوية لمثل هذا اإلعفاء لألسر التي تجد صعوبة في سداد أي 

   أوافق على أنه ال يمكنني استخدام منحة االستقرار الخاصة برعاية الطفل لدفع النفقات التي يغطيها صراحة مصدر خارجي

 . ، أو الستبدال األموال الفيدرالية أو الحكومية األخرى (PPP)آخر، على سبيل المثال، برنامج حماية شيك الراتب  

  2023سبتمبر  30االستقرار الخاصة برعاية الطفل بحلول يجب أن أنفق جميع أموال منحة . 

  لقد قرأت ووافقت على الشروط واألحكام وأنا شخص مخول لتقديم هذا الطلب  . 

 

 ال /الممول من قبل الوالية؟ نعم Pre-Kأو مقدم خدمة  Head Start/Early Head Startهل أنت مقدم خدمة برنامج 

 Headأشهد أن أي تمويل يتم تلقيه من منحة االستقرار الخاصة برعاية الطفل لن يحل محل برنامج : إذا كانت اإلجابة بنعم

Start/Early Head State   أوPre-K   الممول من الوالية أو لن يكون مكرًرا للتمويل الفيدرالي اآلخر للمقاعد في برنامج رعاية

 . الطفل 

 

 : التقارير  بتقديم  الخدمة  مقدم قيام

 : االستقرار منح يتلقون الذين األطفال  رعاية  مقدمي من التالية  المعلومات جمع OCFS على يتعين

 البريدي  الرمز ذلك في  بما الخدمة، مقدم عنوان •

  SACC ومدير  المركز  الجماعية؛/األسرية  النهارية الرعاية  مقدمي وعرق   جنس •

 األسرية  الطفل  رعاية  خدمة مقدم مالك  أو المركز مدير  جنس •

  لفيروس  العامة  الصحية  الطوارئ  حالة  بسبب  مغلقًا أو األطفال رعاية  خدمات لتقديم ومتاًحا  أبوابه يفتح الخدمة مقدم  كان إذا ام •

 ( COVID-19) كورونا

 المؤهلة  النفقات فئات  في  األموال  استخدام  تم كيف •

 المطلوبة  للتصديقات الخدمة  مقدمي استيفاء إلثبات المستندات •

  البيانات عن اإلبالغ حقول   استكمال أجل  من الخدمات مقدمي من محدودة معلومات  جمع OCFS  مكتب  يتوقع ذلك، إلى  وباإلضافة

 . ARPA تمويل  قبل من المطلوبة 
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 الفنية  المساعدة خدمة  مقدم  مبادرة 

  المنظمات  إلى  باإلضافة  لوالية،ا أنحاء جميع  في  (R & CCR) الطفل  رعاية  وموارد إحالة  وكاالت إلى  منًحا OCFS مكتب يقدم

  يكملون الذين األطفال رعاية مقدمي لدعم الفنية المساعدة تقديم أجل  من ،WHEDcoو  UFTو CSEA ذلك  في بما األخرى الشريكة

  الذين الخدمات مقدمي من الواردة  االستفسارات على  والرد  بالتواصل  ( R & CCR) وكاالت  ستقوم  . بهم الخاص االستقرار  طلب 

  التدريبات لتوفير األطفال رعاية مقدمي  مع أيًضا ( R & CCR)  وكاالت ستعمل  . الطلب إكمال يستطيعون ال  الذين أو المساعدة يطلبون

  نهاية  في  الضريبية التقارير إعداد في  االستقرار  منحة  تمويل تضمين كيفية  وكذلك التدقيق،  حالة   في  المؤهلة للنفقات الالزمة الوثائق على

 . االستقرار بمنحة  الخاصة الويب صفحة   علىهنا TA شركاء  لجميع االتصال معلومات  على  العثور كنيم .العام

  

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


7 
 

   : أ الملحق 

   أطفال  رعاية برنامج لكل  المنحة  مبلغ إجمالي -2021 لعام الطفل   رعاية استقرار  منحة

 ( DCC) النهارية الرعاية مراكز منحة  مبالغ إجمالي
 

 ( DCC)  النهارية الرعاية  مركز

 الوالية  بقية الوالية   وسط نيويورك  مدينة السعة 

 دوالر  38,700  دوالر  53,200  دوالر  53,200  طفالً  7-50

 دوالر  78,900  دوالر  108,600  دوالر  108,600  طفل  51-100

 دوالر  108,500  دوالر  149,300  دوالر  149,300  طفالً  101-150

 دوالر  119,700  دوالر  164,700  دوالر  164,700  طفل  151-200

 دوالر  130,200  دوالر  179,100  دوالر  179,100  طفالً  201-250

 دوالر  147,600  دوالر  203,000  دوالر  203,000  طفالً   251 من أكثر

 

 : المدرسة  سن في  األطفال رعاية منحة  مبالغ إجمالي

 ( SACC) المدرسة سن  في  الطفل  رعاية  

 الوالية  بقية الوالية   وسط نيويورك  مدينة السعة 

 دوالر  32,800  دوالر  43,700  دوالر  43,700  طفالً  7-50

 دوالر  67,000  دوالر  89,200  دوالر  89,200  طفل  51-100

 دوالر  92,100  دوالر  122,700  دوالر  122,700  طفالً  101-150

  101,600  دوالر  135,300  دوالر  135,300  طفل  151-200

 دوالر 

  110,600  دوالر  147,200  دوالر  147,200  طفالً  201-250

 دوالر 

  125,300  دوالر  166,900  دوالر  166,900  طفالً   251 من أكثر

 دوالر 

 

   األسرية  النهارية الرعاية مراكز منحة  مبالغ إجمالي

 ( FDC)  األسرية النهارية  الرعاية

 الوالية  بقية الوالية   وسط نيويورك  مدينة

 دوالر  19,300  دوالر  25,300  دوالر  25,300 
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 : الجماعية  األسرية  النهارية الرعاية منحة  مبالغ إجمالي

 ( GFDC)  الجماعية  األسرية النهارية  الرعاية

 الوالية  بقية الوالية   وسط نيويورك  مدينة

 دوالر  38,500  دوالر  50,600  دوالر  50,600 

 

  الرعاية تحت  أطفاالً  لديهم  أن طالما  شهرية  منح على  للحصول مؤهلون الخدمة  مقدمو :قانونًا المعفاة للمجموعة  الشهرية المنحة مبالغ

  المعفاة المجموعات  برامج سعة تحديد يتم .البرنامج أهلية  حالة على بناءً  اإلجمالية المنح مبالغ تختلف قد  . اإلعانة على  للحصول مؤهلين

 . الرعاية  في إعانة يتلقون  الذين األطفال  عدد  خالل من قانونًا
 

 المسجلة  قانون ا  المعفاة  المجموعة

 الوالية  بقية الوالية   وسط نيويورك  مدينة الدعم  يتلقون الذين   لألطفال الحالي  العدد

  2,903  دوالًرا  3,990  دوالًرا  3,990  أطفال  1-10

 دوالرات 

 دوالًرا  3,386  دوالًرا  4,655  دوالًرا  4,655  طفالً  11-20

 دوالًرا  3,870  دوالًرا  5,320  دوالًرا  5,320  طفالً  21-30

 دوالًرا  4,354  دوالًرا  5,985  دوالًرا  5,985  طفالً  31-40

 دوالًرا  4,838  دوالًرا  6,650  دوالًرا  6,650  طفالً  41-50

 دوالًرا  9,863  دوالًرا  13,575  دوالًرا  13,575  طفل  51-100

 دوالًرا  13,563  دوالًرا  18,663  دوالًرا  18,663  طفالً   101 من أكثر

 

 

 


