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ניו יארק סטעיט
אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )(OFFICE OF CHILDREN AND FAMILIY SERVICES, OCFS
אינוועסטירט אין ניו יארק טשיילד קעיר גרענט אנגייענדע בארעכטונג באריכט
פראגראם
נאמען
אדרעס
רעגולעיטאר
נאמען

__________________________________ פאסיליטי איידי/פערמיט#
__________________________________________________
_________________________

רעגיסטראציע טיפ:

□ FDC

רעגולעיטער
אינטערשריפט

□ GFDC

אנהויב אינספעקציע צייט

רידזשינאל
אפיס/אגענטור

□ DCC

__________דאטום פון אינספעקציע
_____

__________

ענדיג צייט _______

____________

□ SACC

גרענט טיפ □ :פארמערטע איינשרייבונג; נומער פון נייע סלאטס:

□ נייע פראוויידער

אלע דאקומענטן פאר די קווארטל איבערזיכט זאל ווערן צוגעשטעלט פאר אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס ) Office of Children and Family Services,
 (OCFSרענדאם אויסוואל פון איין וואך פער חודש פאר איבערזיכט.
דעליווערעבל

באדינגונגען

וויאזוי דעליווערעבל ווערט
געשאצט

ערשטע לייסענס

פראגראם באקומט די ערשטע
אפעראציע לייסענס

לייסענס געגעבן

דעליווערעבל :1
פראגראם איז אפען
און אין אפעראציע.

□שטאב אנוועזנהייט לאגס
□ שטאב פלאן/ארבעט
סקעדזשולס

□ פראגראם/צימער מוז
האבן די פארלאנגטע
שטאב פארהאלטעניש
פון איבערגעגעבענע
שטאב
□ קוואליפיצירטע שטאב
וואס זענען
איינגעשטעלט און
ארבעטן דורכאויס די
שעות פון אפעראציע
□ פראגראם מוז בלייבן
אין 'אקטיווע' סטאטוס
)נישט אריינגערעכנט
צייטווייליגע שליסונגען
אנבאלאנגט צו קאוויד

ענטפער – איז די
דעליווערעבל
נאכגעקומען?
ניין
יא
יא

ניין

קאמענטארן/דאקומענטן

פאמיליע דעי קעיר און גרופע פאמיליע דעי קעיר היים
רעגולאציעס’
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/
יעצטיגע ענראולמענט________
וויפיל סלאטס זענען גרייט פאר יעדע יארגאנג גרופע
פארבינדן צו די גרענט געלטער_____)אנגעהויבן פון
(
/
/
פון
קליינע קינדער:
טאדלערס:
פרי-קעי'ס:
שולע

עלטער

:

פון
פון
of
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קוואראנטין אדער
וואקאציע טעג(
□ פראגראם מוז
נאכקומען די
פלאץ/צימער גרויסקייט
פארשריפטן פאר סלאטס
נאכגעגעבן.
□ פראגראם/צימער
נומבער פון שטאב און
קינדער אנוועזנד אין
איינקלאנג מיט
רעגולאציעס
□ קוואליציפירטע שטאב
וואס זענען
איינגעשטעלט און
ארבעטן דורכאויס די
שעות פון אפאראציע און
די צוגעשטעלטע ראלע
אין איינקלאנג מיט די
פראגראם אפיליקאציע
און גרענט
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דעליווערעבל :2
איז די פראגראם אין
גוטע שטעלונג?

□ טשיילד קעיר פאסיליטי
סיסטעם ) Child Care
 (Facility Systemאדער
טשיילד קעיר אקטיוויטעטן
טרעקינג סיסטעם ) Child
Care Activities Tracking
 (Systemרעקארדס
איבערגעקוקט געווארן צו זעהן
אויב פראגראם איז אין גוטע
שטעלונג .זעה Section 1.7
פאר די טייטש פון אין גוטע
שטעלונג.

די פראגראם
ענפארסירונג סטאטוס
וועט ווערן איבערגעקוקט
דורכאויס די קווארטל'ס
ריסערטיפיקאציע
פראסעס דורך OCFS
שטאב.

יא

ניין

אין גוטע שטעלונג איז א
לייסענסירטע טשיילד קעיר
פראגראם אין א באצאלטע
סטאטוס וואס איז נישט די
טעמע פון אן אקטיווע
ענפארסירונג שריט דורך די
 OCFSאדער די ניו יארק סיטי
דעפארטמענט אוו העלט און
מענטל היגיענע (New York
City Department of Health
and Mental Hygiene,
).NYCDOHMH
דעליווערעבל :3
מוז זיך איינשרייבן
און זיין אן אקטיווע
חלק אין
QUALITYstarsNY
און/אדער Start
 with Starsאיינמאל
אנגענומען פאר
באטיילונג )טוט
אויסשליסן .(SACC

□ אפליקאציע פאר Start With
Stars
□ סטאנדארדס אינווענטארי
געענדיגט
□ קוואליטי פארבעסערונג פלאן
) Quality Improvement
(PlanQIP
□ אנדערע צוגעשטעלטע
דאקומענטן וואס צייגן אקטיווע
אנטיילנעמונג אין
 QUALITYSTARSNYווי זיך
צאמטרעפן מיט קוואליטי
פארבעסערונג ספעציעליסטן,

פראגראמען ארבעטן
מיט זייער קוואליטעט
פארבעסערונג
ספעציעליסט
אויפצוקומען מיט א
קוואליטעט
פארבעסערונג פלאן
) (QIPצו אדרעסירן די
חלקים פון פארבעסערונג
וועלכע זענען געפינען
געווארן דורכאויס די
ראטונג פראצעדור און

יא

N/A

ניין
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דעליווערעבל :4
שטאב האט
געענדיגט טרענירונג
אין איינקלאנג מיט
 OCFSרעגולאציעס
און/אדער ארטיקל 47
פארלאנגען?

פראפעסיאנאלע
דעוועלאפמאנט סערטיפיקאטן
אזויווי פארגעשריבן אין  QIPאון
אזויווי דאקומענטירט דורך
 QUALITYstarsNYשטאב.

געשטעלטע קוואליטעט
צילן.
QUALITYstarsNY
וועט צושטעלן OCFS
מיט א ליסטע פון
אנטיילנעמנדע
פראגראמען מאנאטליך.
פון ווען די פארלאנג פאר
אפליקאציע (Request
For Application,
) RFAהאט זיך
אנגעהויבן ,זענען SACC
פראגראמען נישט
בארעכטיגט זיך
איינצוגעבן פאר
.QUALITYstarsNY
אויב/ווען די אפציע ווערט
עוועילעבל ,מוזן אלע
 SACCפראגראמען זיך
איינגעבן.

□ טרענירונג רעקארדס זענען
איבערגעקוקט געווארן פאר
קאמפלייענס נישט-אויפ'ן-סייט
אדער דורכאויס די קווארטל
אינספעקציעס פאר שטאב
פארבינדן די גרענט אווארד

□ שטאב מוז זיין
קאמפלייענט מיט פרי-
סערוויס און אנגייענדע
טרענירונג פאדערונגען.
**פראגראם מוז
נאכקומען אלע
לייסענסינג פאדערונגען
אריינגערעכנט טרענירונג
פאדערונגען.

ניין

יא
N/A
אין פראגרעס

(געשאצטע דאטום פון
ענדיגן:
/
/
)

אויסוועלן יא מיינט אז די
 15שעה און -5שעה
טרענירונג איז געענדיגט
אזויווי פארלאנגט.

וועלט אויס אין
פראגרעס אויב
טרענירונג איז
נאכנישט גילטיג און
לייגט צו די
געשאצטע טאג פון
ענדיגן אויב
פארשריט ווערט
געמאכט

)טרענירונג געענדיגט פאר די קווארטל(

 OCFSטרענירונג פארשריפטן פאר
GFDC/FDC/SACC/DCC/SDCC
 OCFSטרענירונג פארשריפטן.
 NYC Article 47פארשריפטן פאר :GDC
 NYC Article 47טרענירונג פארשריפטן
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נאכצוקומען
פארשריפטן.
וועלט אויס N/A
אויב טרענירונג
פארשריפטן זענען
נאכנישט גילטיג און
די פראוויידער האט
נאך נישט
אנגעהויבן.

דעליווערעבל ) 5אויב
גילטיג צום אווארד(:
נישט-טראדיציאנאלע
שעות סלאטס זענען
עוועילעבל אזוי ווי עס
רעפלעקטירט אין די
גרענט אווארד

□ שטאב ארבעט סקעדזשועלס
□ שטאב אנוועזנהייט לאגס
□ דאקומענטאציע פאר פייער
דרילס און/אדער שעלטער אין
פלאץ דרילס
□ פארלאנג פאר מער שיפט אוו
קעיר
טשיילד ענראולמענט
דאקומענטאציע פאר נישט
טראדיציאנאלע שעות

□ פראגראם איז אפען
און אפערירט מיט די
פארלאנגטע שטאב
פארהעלטעניש צו געבן
אין די נישט-
טראדיציאנאלע שעות צו
די נומער פון סלאטס
אזויווי עס שטייט אין די
אפליקאציע.

וועלט אויס ניין אויב
סיי וועלכע
טרענירונג
פאדערונגן איז
גילטיג פאר די
קווארטל און איז
נישט נאכגעקומען
געווארן.
ניין
יא
N/A

□כאטש איינע פון די
קווארטל אינספעקציעס
וועלן פארקומען
דורכאויס די נישט
טראדיציאנאלע שעות
אזויווי עס שטייט אין די
אפליקאציע.
דעליווערעבל ) 6אויב □ שטאב אנוועזנהייט לאגס
□ שטאב פלאן/ארבעט
גילטיג צום אווארד(
סקעדזשולס
אינפענט/טאדלער
□ שטאב קוואליפיקאציעס
סלאטס – צוגאב

פראגראם'ס
לייסענסירטע/ערלויבטע
מאס און איינגעשטעלטע
פאר נאכקומונג באזירט

יא
N/A

ניין
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סלאטס מוזן ווערן
אנגעפולט אדער
גרייט )געבורט ביז צו
די  36מאנאטן( אזויווי
רעפלעקטירט אין די
גרענט אווארד*.

□ טשיילד איינשרייבונג
דאקומענטאציע פאר
אינפענט/טאדלער סלאטס

אויף גרענט באצאלטע
שטעלעס און סלאטס.
*פאר היים-באזירטע
פראוויידערס וואס
באקומען די
אינפענט/טאדלער צוגאב,
מוזן זיי זיך פארפליכטן
אויסצופולן אלע
אנגעגעבענע צוגאב
סלאטס מיט
אינפענט/טאדלערס
אדער האלטן די סלאטס
גרייט פאר
אינפענט/טאדלער
איינשרייבונג.

**אלע פראגראמען מוזן נאכקומען און ווייטער נאכקומען אלע לייסענסינג פארשריפטן דורכאויס די צייט .גרענט דעליווערעבלס טוען נישט איבערנעמען לייסענסינג
פארשריפטן .נישט ערייכן גרענט דעליווערעבלס טוט אפעקטירן נאר די גרענט אווארד און טוט נישט אוועקנעמען די אחריות פון די פראוויידער פון דארפן
נאכקומען לייסענסינג פארשריפטן.
באקומען
דורך) :שרייבט(
ראלע אין
פראגראם:

____________________________________________

אינטערשריפט

___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

