
منحة استقرار رعاية الطفل
لمحة عامة



.لهذه منحة، وليست قرًضا، لذلك لست في حاجة إلى سداد الما

وال تستند فرصة المنحة هذه إلى مبدأ تلقي الخدمة بأولوية

.حةالحضور، ولكن ال تتأخر في التقدم بطلب الحصول على المن



ت يمكنك استخدام هذه األموال لمجموعة متنوعة من التحديثا
:مثلفي أشياء—أو التحسينات المادية وتحديثات البرامج 

الصيانة أو التغييرات الطفيفة على الحيز المادي •

أو شراء مستلزمات التنظيف أو معدات الحماية الشخصية •

ر ذات أو دفع رسوم التأخر عن الدفع في الموعد المقرر بخصوص الفواتي•

التجاريةالصلة باألعمال 

أو شراء المزيد من معدات اللعب •

أو تقديم التدريب للموظفين •

لدعم الصحة العقلية للموظفين واألطفال مواردأو إيجاد •



تقريبًا تُعد منح استقرار رعاية الطفل هذه استثماًرا غير مسبوق

.في مهنة الرعاية النهارية لألطفال

.يرجى االستفادة من هذه الفرصة الفريدة والتقدم بطلب



:فللديك ثمانية خيارات الستخدام أموال منحة استقرار رعاية الط
تكاليف الموظفين والرواتب والمرتبات والمخصصات1.

أو التأمينالمنشآتمدفوعات اإليجار أو الرهن العقاري أو المرافق أو 2.

والتحسيناتالمنشآتصيانة 3.

، ومستلزمات وخدمات التنظيف والنظافة العامة، ()معدات الحماية الشخصية 4.

أو التدريب

()شراء أو تحديث المعدات واإلمدادات لالستجابة لفيروس كورونا 5.

السلع والخدمات الالزمة لصيانة خدمات رعاية األطفال أو استئنافها6.

دعم الصحة العقلية لألطفال والموظفين7.

التطوير المهني المتعلق بممارسات الصحة والسالمة8.



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

ولكن عليك توثيق، للحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو إلى االحتفاظ بهذه السجالت المستحتاج. كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



دامك بخصوص كيفية استختدقيق قد يكون برنامجك موضوع 
اج إذا حدث ذلك، فستحت. لألموال الفيدرالية لمساعدة برنامجك

اصة إلى أن تكون قادًرا على إظهار كيف أنفقت أموال المنحة الخ
بك وأنه تم استخدامها لتحسين برنامجك أو مساعدته على 
س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



:تحسين ممارسات حفظ السجالت الخاصة بك
ال تنتظر حتى نهاية العام لتحصيل اإليصاالت والفواتير والسجالت•

راجع سجالتك شهريًا للتأكد من أن لديك كل ما هو مطلوب بالترتيب•

احفظ سجالتك في مكان واحد•

استخدم المظروفات لتخزين اإليصاالت حسب فئة المصاريف•

تسمية إيصاالتك حتى يسهل التعرف عليها ومن إمكانية قراءتهاتأكد من•

عداد مواقف)إذا نسيت الحصول على إيصال أو إذا لم تتمكن من الحصول عليه •

اًصا بك ، فاستخرج إيصاالً خ(السيارات، البيع في مرآب السيارات، إلى غير ذلك

لتذكيرك بالمصاريف من موقع 





:بشأن طريقة إعادة إنشاء السجالتنصيحة 



بشأن حفظ السجالت إلكترونيًا وعبر معلومات 
:اإلنترنت



:ما يليسيقبل 

اإليصاالت اإللكترونية أو الورقية•

اإليصاالت الممسوحة ضوئيًا•

كشوفات حساب بطاقة االئتمان•

تقارير المصروفات الرقمية•



:خرى مثلإذا لم يتوفر لديك إيصاالت أصلية، فيمكنك االحتفاظ بأشياء أ

الشيكات الملغاة•

صم الخ/كشوفات حساب بطاقة االئتمان•

السجالت المكتوبة يدويًا •

مالحظات التقويم•

الصور الفوتوغرافية•



قدم يمكنك استخدام أموال المنحة الخاصة بك لخيار لم تت
.  بطلب للحصول عليه

رات ما عليك سوى أن تتأكد من فهم الفئة الجديدة والخيا
.المتضمنة داخلها فهًما جيًدا

.قم بتوثيق إنفاقك



:المساعدةالتي يمكنهاالموارد 

الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل•

التسجيلوكالة •

الممثل النقابي•

•

م• الُمنظ ِّ

•Tom Copeland



للحصول على على االنترنتتحقق من موقع مركز مساعدة االستقرار
لمكتبية المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات ا

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

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

