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פראגעס און ענטפערס
טשיילד קעיר דעזערטס ( )Child Care Desertsהונטערגרונד אינפארמאציע
די אינוועסטירט אין  NYטשיילד קעיר (Invest in NY Child Care RFA) RFAטייטשט אפ
טשיילד קעיר דעזערטס ( )child care desertsאלס א צענזוס טראקט וואו עס זענען
פארהאן  3אדער מער קינדער אונטער  5יאר פאר יעדע אוועילעבל טשיילד קעיר
עפענונג ,אדער עס זענען נישט דא גענוג אוועילעבל טשיילד קעיר עפענונגען אין די
צענזוס טראקט.

וואס זענען טשיילד קעיר דעזערטס ( child
?)care deserts

וואס איז די ציל פון די אינוועסטירט אין ניו
יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in
 )NY - Child Care Deserts Grantגרענט?

ניו יארק סטעיט האט באשטימט  $100מיליאן צו בויען און פארברייטערן לייסענסד,
רעגיסטרירטע ,און ערלויבטע טשיילד קעיר מעגליכקייטן פאר די ערטער וואס האבן די
ווייניגסטע דערפון.

וואו קומט דאס געלט פון?

געלט פאר די אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child
 )Care Desertsגרענט קומט פון די אמעריקאנער רעטונג פלאן אקט ( American
.)Rescue Plan Act, ARPA

וויאזוי וועט די גרענט פראגראם ארויסהעלפן
ניו יארקער?

טשיילד קעיר דעזערט ( )Child care desertגעלט ברענגט ארויס אן אומערווארטעטע
געלעגנהייט און אינוועסטירונג צו בויען טשיילד קעיר מעגליכקייטן און פארשטערקערן די
סטעיט’ ס עקאנאמיע ,דורך אדרעסירן די פראבלעמען וועלכע באווירקן ביזנעסער
אריינגערעכנט כראנישע פארפעלונג ,פארמינערונג און ארבעט ערפאלג און ענדערונגען
צוליב אומבאדייטנדע אויסוואלן פאר גוטע טשיילד קעיר אין די נויטיגע טיילן פון די
סטעיט.

וואס איז דער יארגאנג פון קינדער וואס ווערן
?באדינט דורך דעם גרענט

אלע יארגענג וואס מעגן ווערן באדינט דורך לייסענסד/רעגיסטרירט/ערלויבטע טשיילד
.קעיר פראגראמען

גרענט בארעכטיגונג און אפליקאציע פראגעס
ווער איז בארעכטיגט פאר די אינוועסטירט
אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס
()Invest in NY - Child Care Deserts
גרענט און וויפיל איז אוועילעבל?

וועט טיילן  $70מיליאן פאר פראוויידערס וועלכע עפענען נייע NYS
לייסענסד/רעגיסטרירט/ערלויבטע טשיילד קעיר פראגראמען אין דעזערט געגנטער פון ניו
יארק סטעיט.
צו אויסגעפונען אויב איר זענט בארעכטיגט ליינט אפטיילונג  3.0פון די  ,RFAמינימום
פאדערונגען זיך איינצוגעבן ,אפטיילונג  7.0געפאדערטע געבונג פאדערונגען ,און
אפטיילונג  ,8.0פראגראם-ספעציפישע פאדערונגען און פארמס:
אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA
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געלט קען גענוצט ווערן פאר פראגראם אנטוויקלונג קאסטן ,קורץ-טערמיניגע ארבעט
אויסגאבן ,שטאב קאָ סטן ,טרענירונג און טעכנישע הילף אויסגאבן.

וואס קען די געלט גענוצט ווערן פאר?

אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA

די אפליקאציע פארטעל וועט זיך עפענען  04/11/2022און וועט זיך פארמאכן
.05/19/2022

ווען עפנט זיך די צייט פאר אפליקאציע?

פאר מער אינפארמאציע אויף וואס איר דארפט טון איידערן זיך איינגעבן ,ליינט די RFA
אפטיילונג  ,5.0אפליקאציע אינהאלט און אריינגעבונג:
אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA
גייט די גרענט פאר די ערשטע וואס געבן זיך
איין אדער איז עס קאמפעטעטיוו?

די גרענט איז קאמפעטעטיוו .פראוויידערס וועלכע פארזיכערן באשטעטיגונג פון פאראויס
וועלן דארפן ערפאלגליך פארזיכערן א לייסענס ,רעגיסטראציע ,אדער פערמיט.
פראוויידערס וועלן אויך דארפן אויספולן אן אנליין אפליקאציע צו געבן איינצלהייטן אויף
זייער געפלאנטע פראגראם און וויאזוי עס וועט אדרעסירן טשיילד קעיר דעזערטס ( child
 )care desertsאין זייער געגנט אין די סטעיט .געלט וועט געגעבן ווערן באזירט אויף
גילטיגע צייכענעס און נישט אלע בארעכטיגטע אפליקאנטן וועלן באקומען די געלט
באזירט אויף אוועילעביליטי.
פאר מער אינפארמאציע ,ליינט די :RFA
אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA

וואס זאל איך טון ערשט אויב איך וויל זיך
איינגעבן פאר די גרענט?

אלע אינטערעסירטע צדדים מוזן אויספולן די  OCFSאריענטאציע איידער זיך איינגעבן פאר
די אינוועסטירט אין  NYטשיילד קעיר גרענט געלעגנהייט:
וויאזוי אנצוהויבן /דעי קעיר אריענטאציע
נאך איר האט זיך באטייליגט אין די אריענטאציע ,קענט איר זיך איינגעבן פאר א
לייסענס/רעגיסטראציע/פערמיט פאר א נייע טשיילד קעיר פראגראם.
פאר אלע אנווייזונגען פון די גרענט אפליקאציע פראצעס,ליינט די  RFAאפטיילונג ,5.0
אפליקאציע אינהאלט און אריינגעבונג:
אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA
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עס זענען דא פינף אנווייזונגען צו די גרענט אפליקאציע פראצעס
אנווייזונג  :1קוקט איבער לייסענסינג און גרענט פאדערונגען
אנווייזונג  :2באשטעטיגט די שטייער-באצאלער אידענטיפיקאציע נומער ,סארט ,לעגאלע
ביזנעס נאמען און ביזנעס איינהייט סארט
אנווייזונג  :3באטייליגט זיך אין טעכנישע הילף קלאסן
אנווייזונג  :4פולט אויס גרענט אפליקאציע אריינגעבונג
אנווייזונג  :5פולט אויס לייסענסינג און קאנטראקטינג
פאר א פונקטליכע ערקלערונג פון די גרענט אפליקאציע פראצעס ,ליינט די ,RFA
אפטיילונג  ,5.0אפליקאציע אינהאלט און אריינגעבונג:
וואס זענען די שריט זיך איינצוגעבן?

אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA

וואס זענען די אוועילעבל שפראכן פאר די
אפליקאציע?

די אפליקאציע איז אוועילעבל אין ענגליש ,ספאניש ,כינעזיש ,רוסיש ,אידיש ,בענגאליש,
קאריען ,האיטיש קריאול ,פראנצויזיש ,איטאליעניש ,אראביש ,און פויליש.

וואו קען איך באקומען מער אינפארמאציע
איבער די גרענט אפליקאציע?

פאר מער אינפארמאציע איבער די אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס
( )Invest in NY – Child Care Desertsגרענט באזוכט:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
אדער ליינט די  RFAאויף:
אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר דעזערטס ( Invest in NY – Child Care
 )Desertsפארלאנג פאר אפליקאציע ()RFA
איר קענט אויך אריינשיקן פראגעס צו:
investnychildcare@ocfs.ny.gov

ווען וועט דער גרענט פאר עקזיסטירנדע
פראגראמען וואס זוכן זיך צו פארברייטערן
אונטער זייער יעצטיגע לייסענס ווערן
אוועילעבל?
איך בין אן עקזיסטירנדע טשיילד קעיר
פראוויידער .בין איך קוואליפיצירט פאר דעם
גרענט?

איך פיר אן א נאך-שולע פראגראם און מיר
פלאנירן צוצולייגן א פרי-סקול
באשטאנדטייל .וועט די פריסקול פראגראם
קוואליפיצירן פאר דעם גרענט?
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א באזונדערע גרענט געלעגנהייט איז ערווארטעט צו ווערן ארויסגעגעבן פאר
עקזיסטירנדע פראגראמען וועלכע ווילן זיך פארברייטערן .ווען דער גרענט איז אוועילעבל,
וועט עס ווערן געצייגט אויף די  OCFSוועבסייט אויף:
פראגראמען וואס פארברייטערן זיך דורכן שאפן נאך א מאדאליטי אדער טוישן זייער
יעצטיגע מאדאליטי ווערן באטראכט אלס א "נייע פראגראם" און זענען בארעכטיגט זיך
איינצוגעבן .צום ביישפיל ,א פאמיליע דעי קעיר ( )FDCוואס וועט ווערן א גרופע פאמיליע
דעי קעיר ( )GFDCאיז בארעכטיגט זיך איינצוגעבן.
פראגראמען אדער פראוויידערס וואס האבן געהאט א לייסענס פון די יאר איידער די
ארויסגעבונג דאטום פון די  RFAאדער זענען יעצטיגע לייסענס האלטער און טוישן ערטער
אדער זייערע לעגאלע איינהייטן אבער פארברייטערן נישט ,אין פאקט ,זייער לייסענסד
מעגליכקייט זענען נישט בארעכטיגט זיך איינצוגעבן.
אויב איר זענט פארלאנגט זיך איינצוגעבן פאר א נייע לייסענס\פערמיט\רעגיסטראציע כדי
זיך אפצוגעבן מיט פריסקול קינדער ,קענט איר זיין בארעכטיגט באזירט אויף די
באדינגונגען פון  - RFA 1אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר עמערזשענסי פארלאנג
פאר אפליקאציעס ( )RFAפאר נייע פראגראמען.

טשיילד קעיר דעזערטס ( )Child Care Desertsהילף ליניע:
1-844-863-9320

לעצטע אפדעיט מערץ ,3
2022

איך בין א יעצטיגע פראוויידער און איך האב
פראגעס לגבי פארברייטערן מיין פאסיליטי
אונטער מיין יעצטיגע לייסענס אדער טוישן
מאדאליטיס .ווער איז דער בעסטער מענטש
מיט וועמען דאס דורכצושמועסן?
איז פארהאן הילף פארן אויסוועלן א טשיילד
קעיר סייט?

ווען דער גרענט פארטעל עפנט זיך ,ווי לאנג
וועל איך האבן זיך איינצוגעבן און ווען וועל
איך אויסגעפינען אויב איך באקום די
גרענט?
ווערן די געלטער באצאלט אלס
צוריקבאַ צאָ לונג?

וואס פאסירט אויב איך שטעל צו נישט-
געווענליכע שטונדן און איך האב נישט קיין
פאמיליעס וואס נוצן די סערוויסעס?

יעצטיגע פראוויידערס וואס האבן פראגעס וועגן זייער יעצטיגע לייסענס זאלן זיך פארבינדן
מיט זייער רעגיולעיטאר\לייסענסאר.

אפליקאנטן וואס פארלאנגען הילף מיט לייסענסינג פאדערונגען און אויסוועלן א סייט
קענען זיך ווענדן צו זייער לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערל אגענטור ()CCR&R
פאר הילף .א דירעקטארי פאר  CCR&Rאגענטורן און קאנטאקט אינפארמאציע איז
אוועילעבל אויף:
די אפליקאציע פעריאד עפנט זיך אפריל  2022 ,22און שליסט זיך מאי  .2022 ,19די
ערווארטעטע דאטום פון מעלדונג פון פאראויס-באשטעטיגונג איז נישט פריער ווי יוני ,15
.2022
דאס איז נישט קיין צוריקבאצאלונג-באזירטע גרענט אבער פראוויידערס וואס באקומען עס
ווערן פארלאנגט צו האלטן א רעקארד פון ווי אזוי געלטער ווערן גענוצט צו שטיצן זייער
טשיילד קעיר פראגראם .שריפטליכע אדער עלעקטראנישע רעקארד פון אלע רעסיטס
מוז זיין אוועילעבל אין פאל פון אן אודיט פאר אמווייניגסטנס  6יאר נאכפאלגנדיג די ענדע
פונעם גרענט פעריאד .מער אינפארמאציע אויף ווי אזוי גרענט געלטער קענען ווערן
גענוצט איז אוועילעבל אין  RFA 1אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר עמערזשענסי
פארלאנג פאר אפליקאציעס ( )RFAפאר נייע פראגראמען ביילאגע  - 4ליסטע פון
ערלויבטע אויסגאבן.
כדי צו באקומען דעם באנוס ,מוזן די נישט-געווענליכע שטונדן סלאטס זיין אוועילעבל ,און
דער פראגראם מוז זיין אפן ,אפגעזען פון אנטיילנעמונג ,ווי עס ווערט אפגעשפיגלט אין
גרענט פארארדענונגען.
דער פראגראם מוז אויך זיין אפן און אפערירט מיט די פארלאנגטע שטאב ראטיא צו געבן
אין די נישט-געווענליכע שטונדן צו די נומער פון עפענונגען אזויווי עס שטייט אין די
אפליקאציע.

איך האב אנגעהויבן דעם פראצעדור פון
ווערן  OCFSלייסענסד פאריגע חודש .קען
איך נאך אלס ווערן באטראכט אלס א נייע
פראוויידער?

פראוויידערס וואס זענען אינעם פראצעדור פון זיך איינגעבן פאר א לייסענס זענען
בארעכטיגט אזוי לאנג ווי זיי האבן נאך נישט פארזיכערט קיין לייסענס אנגעהויבן פון
יאנואר  .2022 ,28אויב מען ווערט געשאנקען ,קענען געלטער פון די טשיילד קעיר
דעזערט גרענט נאר ווערן אויסגעגעבן אויף בארעכטיגטע אויסגאבן צוריקגייענדיג צום
דאטום פון אריינגעבן די אפליקאציע.

איך בין יעצט א לעגאל-עקזעמפט
פראוויידער .בין איך קוואליפיצירט פאר דעם
גרענט?

לעגאל-עקזעמפט פראגראמען וועלכע וועלן ווערן לייסענסד אדער רעגיסטרירט זענען
בארעכטיגט זיך איינצוגעבן.

איך האב פארפאסט די אינפארמאציע
סעסיע .איז פארהאן א רעקארדירונג וואס
איך קען זען?

איר קענט טרעפן די רעקארדירונגען ,סלייד דעק און טראנסקריפטס פאר די פובליק
אינפארמאציע סעסיעס וועגן די אינוועסטירט אין ניו יארק  -טשיילד קעיר עמערזשענסי
פארלאנג פאר אפליקאציעס ( )RFAפאר נייע פראגראמען דא:
ענגלישע ווערסיעס
•
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•
•

פעברואר  2022 ,7סלייד דעק
פעברואר  2022 ,7טראנסקריפט

שּפאַ נישע ווערסיעס
•
•
•

פעברואר  2022 ,7סעסיע ווידעא
פעברואר  2022 ,7סלייד דעק
פעברואר  2022 ,7טראנסקריפט

פארשטיין די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס ( )REDC Child Care Desertsמאפע
וויאזוי ווייס איך אויב מיין געגנט איז אין א
טשיילד קעיר דעזערט ( child care
?)desert

צו זען די טשיילד קעיר דעזערטס ( )child care desertsאין ניו יארק סטעיט ,באזוכט די
 REDCטשיילד קעיר דעזערטס מאפעhttps://bit.ly/cc_deserts :

איר קענט אריינלייגן אייער סייט אדרעס אין די "געפין אדרעס אדער פלאץ" ( Find
 )address or placeקעסטל אין די אויבערשטע לינקע ווינקל פון די בלאט.
איר קענט אויך דרוקן אויפ'ן בילד פון ניו יארק און פארגרעסערן צו א געוויסע געגנט פאר
נאך אינפארמאציע.
יא .איר קענט אריינלייגן זיפ קאודס אין די געפין אדרעס אדער פלאץ Find address or
 )placeקעסטל אין די אויבערשטע לינקע ווינקל פון די בלאט.

ווי אזוי סורטש איך די מאפע?

איר קענט אויך דרוקן אויפ’ן בילד פון ניו יארק און פארגרעסערן צו א געוויסע געגנט פאר
נאך אינפארמאציע.
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פאר מער אינפארמאציע צו ליינען די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס מאפע קענט איר קוקן
די וועגווייזער פאר באנוצער און ווידעא דא:

וואו קען איך באקומען מער אינפארמאציע
צו ליינען די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס
מאפע?

פארשטיין די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס מאפע וועגווייזער פאר באנוצער
פארשטיין די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס מאפע ווידעא
איך קען נישט טרעפן מיין דעזערט שטאפל
דורכן אריינטייפן מיין זיּפ קאָ וד .פארוואס איז
דאס?

אין טייל פעלער ,קענט איר דארפן זיין מער ספעציפיש און אריינלייגן די גאנצע אדרעס
פונעם סייט .צענזוס טרעקט גרעניצן קארעספאנדירן נישט מיט זיּפ קאָ וד גרעניצן .א
צענזוס טרעקט קען האבן איין זיּפ קאָ וד אדער מערערע ,און א זיּפ קאָ וד קען איבערגיין
צענזוס טרעקט גרעניצן .קליק'ט אויף די לינקס אונטן פאר מער אנווייזונגען.
 REDCטשיילד קעיר דעזערט מאפע וועגווייזער פאר באנוצער
ווי אזוי צו נוצן די  REDCטשיילד קעיר דעזערטס מאפע ווידעא

דארף איך נוצן די מאפע כדי זיך איינצוגעבן
פאר די גרענט?

באנוץ פון די מאפע דורך אן אפליקאנט איז פרייוויליג אבער וועט ווערן גענוצט דורך OCFS
צו באשטימען אויב די פראגראם לאקאציע איז בארעכטיגט זיך איינצוגעבן .א מינימום
באזע צייכן פון ( 30אן קיין באנוס פונקטן) ווערט פארלאנגט כדי צו זיין בארעכטיגט פאר
געלטער .זעט REDCטשיילד קעיר דעזערט מאפע וועגווייזער פאר באנוצערפאר
אנווייזונגען.

וואס ווערט באטראכט אלס דאונסטעיט?

דאונסטעיט איז באטראכט די ניו יאָ רק סיטי ,לאנג איילענד( ,נעסאו און סאפאלק
קאונטיס) ,און די וועסטשעסטער ראיאן (דאטשעס ,אראנדזש ,פוטנאם ,ראקלענד,
סאליוואן ,אלסטער ,און וועסטשעסטער קאונטיס) .דאונסטעיט רעכנט אריין די פאלגנדע
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ( )REDCראיאנישע :לאנג איילענד ,מיד-
האדסאן און ניו יאָ רק סיטי

גרענט אווארדס און צייכנס
איך האב גענוצט די מאפע ,און מיין בעיס
צייכן איז  .65איז דאס גענוג גוט צו
קוואליפיצירן פאר די גרענט צו עפענען א
פראגראם אין מיין שטוב?
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העכערע צייכנס אין טשיילד קעיר דעזערטס קענען האבן העכערע אויסזיכטן צו
קוואליפיצירן פאר געלטער .פונדעסטוועגן ,איז פאנדינג באזירט אויף אן אפליקאנט'ס סך
הכל צייכן ווי פארגליכן צו די סך הכל צייכנס פון אלע אנדערע אפליקאנטן וואס מען האט
און מאדאליטי (דעי קעיר צענטערס ,שולע עלטער טשיילד REDCבאקומען אין דעם זעלבן
קעיר און היים-באזירטע) .פראוויידערס מיט א מינימום באזע צייכן פון ( 30אן קיין באנוס
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אפטיילונג  5.2אפליקאציע RFAפונקטן) זענען בארעכטיגט זיך איינצוגעבן .זעט
אינהאלט  ,6.2אפשאצונג פראצעדור פאר מער אינפארמאציע.
דארף מיין טשיילד קעיר צענטער זיך
געפינען אינערהאלב א טשיילד קעיר
דעזערט כדי צו קוואליפיצירן?

יא .אייער פראגראם לאקאציע און\אדער אייער ראיאן דעזערט שטאפל מוז זיין גענוג צו
באקומען א מינימום באזע צייכן פון ( 30אן קיין באנוס פונקטן) כדי צו זיין בארעכטיגט פאר
געלטער?

אויב מיין באזע צייכן איז  50פונקטן מיינט
דאס אז איך האב  50%שאנס פון באקומען
דעםגרענט?

ניין .די אפגעשאצטע באזע צייכן פונקטן אויף די מאפע צייגט נישט פראצענט שאנס פון
באקומען א טיילונג .אויסגעפולטע אפליקאציעס וועלן ווערן געצייכנט לויט די ענטפערס
וואס זענען צוגעשטעלט געווארן אויף עלעקטראנישע אפליקאציע .טיילונג פארשלאגן
וועלן געמאכט ווערן לויטן סדר פון די צייכענעס צו אלע בארעכטיגטע פראוויידערס פון די
ראיאן .נאך די אפליקאציע REDCוועילעבל געלטער פאר יעדע פראגראם סארט און
אריינגעבן טערמין ,וועלן אפליקאציעס גערעכנט ווערן לויט די ענדגילטיגע דורכשניט צייכן
און ראיאן .טיילונגע וועלן REDCסדר (פון העכסטע צו נידריגסטע) אינערהאלב יעדע
געמאכט ווערן אין סדר פון צייכן (פון העכסטע צו נידריגסטע) צו פראגראמען ביז געלטער
ווערן אויסגענוצט .א מינימום באזע צייכן פון ( 30אן קיין באנוס פונקטן) ווערט פארלאנגט
כדי צו זיין בארעכטיגט זיך איינצוגעבן

איך פרוביר צו פארשטיין דעם פראצעדור.
אויב איך האב א מיטלמאסיגע פונקט צייכן
פון בערך  57פונקטן ,מיינט דאס אז איך
וועל באקומען א מעגליך קלענערע גרענט?

ניין .די גרענט סומעס זענען באשטימע סכומים פער סלאט פאר יעדע מאדאליטי
(פראגראם סארט) ווי ערקלערט אין  RFAאפטיילונג  2.3ציל און אוועילעבל געלטער,
אינעם טאוול מיט טיטל 2022" ,טשיילד קעיר דעזערט גרענט טיילונגען".

אנהויבן א טשיילד קעיר פראגראם
וויאזוי ווער איך א לייסענסד אדער
רעגיסטרירטע טשיילד קעיר פראוויידער אין
ניו יארק סטעיט?

פאר מער אינפארמאציע איבער ווערן א פראוויידער גייט צו:
וויאזוי אנצוהויבן /דעי קעיר אריענטאציע

וואו קען איך גיין פאר הילף מיט עפענען א
טשיילד קעיר פראגראם?

אפליקאנטן וועלכע דארפן הילף מיט עפענען טשיילד קעיר פראגראמען קענען זיך
פארבינדן מיט די  OCFSראיאנישע באאמטער פון זייער קאונטי
( )https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.phpאדער זייער
ארטיגע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערעל ( Child Care Resource and Referral,
 ,)CCR&Rוואס האט ערפארונג מיט די לייסענסינג פראצעס.
אפליקאנטן קענען געפונען זייער ארטיגע  CCR&Rדא:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
פראוויידערס אין ניו יארק סיטי זאלן באזוכן  NYCדעפארטמענט אוו העלט און גייסטישע
ריינקייט ( )New York City Department of Health and Mental Hygieneאויף
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-andadolescents-childcare.page
אדער רופט 311און בעט פאר :דעי קעיר לייסענס
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אויף וועלכע דאטום זענען מיר ערווארטעט
צו עפענען נאכדעם וואס די אווארדס ווערן
געמאלדן?

אלע פראגראמען מוזן זיין אפן אינערהאלב  120טעג פון זייער פרי-אווארד בריוו .כדי צו
דערגרייכן די צייט אפשניט ,מוזן אפליקאנטן אריינגעבן אלע פארלאנגטע דאקומענטאציע
צו זייער לייסענדינג איינהייט ביז  60טעג פון פרי-אווארד.
אלע פראגראמען מוזן נאכקומען און ווייטער נאכקומען אלע לייסענסינג פאדערונגען
דורכאויס די גרענט ,אריינגערעכנט דעליווערעבל  :1פראגראם איז אפען און אין
אפעראציע.
ביטע באמערקט :פראגראמען וואס זענען לייסענסד נאך  9/30/2022וועלן נישט
באקומען אלע אכט פערטל-יעריגע באצאלונגען .דאס איז וויבאלד די גרענט צייט אפשניט
ענדיגט זיך אויף  6/30/2024און קיין צאלונגען וועלן נישט געמאכט ווערן נאך דעם
דאטום.

קען איך נוצן דעם גרענט צו קויפן א נייע
געביידע אדער דורכפירן גרויסארטיגע
איבערבוי ארבעט ביי מיין יעצטיגע
לאקאציע?

די גרענט קען נישט גענוצן ווערן פאר גרויסע איבערבויען אדער קאפיטאל אויסגאבן אזוי ווי
איינקויפן א נייע געביידע .אפליקאנטן וואס זוכן הילף מיט די קאסטן זאלן זיך פארבינדן
מיט זייער לאקאלע ראיאנישע עקאנאמישע דעוועלאפמענט קאונסילס ('REDCס) פאר
הילף .באמערקט אז טשיילד קעיר פראגראמען וואס ווערן געשטיצט אונטער די  RFAמוזן
זיין לייסענסד און פונקציאנירן אינערהאלב  120טעג פון זייער מעלדונג פון פרי-אווארד.

קען איך נוצן א גרענט צו אויפנעמען
שטאב?

אויסגאבן פון אויפנעמען ארבעטער ווערן ערלויבט .איין בייַשּפיל איז צו פארשלאגן א
אויפ'סיינ'ען באנוס נאכן פארענדיגונג פונעם טרענירונג .באצאלן העכערונגען און
פארבלייבונג באנוסעס ווערן אויך ערלויבט .נאך אינפארמאציע אויף ווי אזוי גרענט
געלטער קענען ווערן גענוצט איז אוועילעבל אינערהאלב  RFA 1ביילאגע  - 4ליסטע פון
ערלויבטע אויסגאבן.
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