
איינקויפונגען אדער אפדעיטס צו עקוויפמענט  
צו און סופלייס צו רעאגירן צו 

רעאגירן צו 

טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג



:געלט קען גענוצט ווערן פאר

אדער דרויסנדיגע עקוויפמענט און געצייגאינעווייניגע •

ביזנעס ארטיקלן געברויכט צו רעאגירן צו נייע שוועריגקייטן•

טעכנישע פארבעסערונגען גענוצט צו זאמלען אינפארמאציע •

און באריכטן צו הויפט אגענטורן



:טייל ספעציפישע עקוויפמענט קען זיין
אזויווי ריקעדיגע אפטיילונגען געמאכט פון פלאסטיק  , אפהאלטן עקוויפמענט•

צו פארזיכערן סאשעל דיסטענסינג, אדער ניסן שיצערס, אדער אקריליק שיעלדס

סינק אינסטאלירן פאר נאך האנט וואשן סטאנציעס•

,  טעלער, טאצן, אריינגערעכנט עסצייג, דיספאזעבל עסן סערוויס ארטיקלען•
גלעזער און שיסלעך

און סאשעל  , שילדן וואס זאגן אז מאסקעס זענען פארלאנגט•
דיסטענסינג דערמאנערס

סטארעדזש קאנטעינערס פאר פערזענליכע זאכן אזויווי אינדיווידועלע קינדער •
און ווינדלעך, איבריגע קליידער, מאסקעס

טארעדזש קאנטעינערס פאר מאטריאל און עקוויפמענט צו ערלויבן מער פלאץ ס•
פאר סאשעל דיסטענסינג אין קלאס צימערן



מאכט זיכער צו הַאלטן די פאלגנדע ֿפַאר אייער  

:רעקָארדס
אריינגערעכנט  , רעסיעטס פאר סיי וועלכע געקויפטע ארטיקלען•

פרינטער טינט גענוצט צו פרינטן שילדן

אינוואויסעס פאר סיי וועלכע פירמע וואס העלפט אינסטאלירן די  •

עקוויפמענט אדער פרינטן שילדן

קרעדיט קארטל , מאני ארדערס, אפיעס פון קענסעלד טשעקסק•

בענקינג רעקארדס פאר פראדוקטן און  -סטעיטמענטס אדער אי

סערוויסעס



איר דארפט נישט אריינגעבן רעסיעטס אדער  

פאראויס  אינוואויסעס אדער באקומען באשטעטיגונג פון 

צו באקומען  פאר די זאכן פון ( פרייער עפרואוועל)

אבער איר דארפט יא פארשרייבן  , אייער טיילונג געלטער

ר וועט דארפן האלטן די אי. וויאזוי איר געבט עס אויס

שריפטליכע אדער עלעקטראנישע רעקארד פאר כאטש 

.פינעף יאר



האלט רעקארדס פון וויאזוי איר געבט אויס די 

טיילונג געלטער אז איר זאלט קענען ווייזן אז עס 

איז גענוצט געווארן צו פארבעסערן אייער  

פראגראם אדער עס העלפן זיך ערהוילן פון די  

.פובליק העלט עמערדזשענסי



אייער פראגראם קען זיין אויסגעשטעלט צו אן אודיט צו באגיין  
וויאזוי איר האט גענוצט די פעדעראלע געלטער צו שטיצן אייער  

וועט איר קענען ווייזן וויאזוי איר  , אויב דאס פאסירט. פראגראם
האט אויסגעגעבן אייער טיילונג געלטער און אז עס איז גענוצט  

געווארן צו פארבעסערן אייער פראגראם אדער עס העלפן זיך 
.פובליק העלט עמערדזשענסיערהוילן פונעם 

file://///PDP-FNP/Projects/Video/ECETP/ARPA%20Child%20Care%20Stabilization%20Funds/Scripts/05%20Purchaces%20Updates%20Equipment/Scripts/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html


די געלטער קענען גענוצט ווערן צו באקומען ביזנעס  

:סאפטוועיר וואס קען אייך העלפן

האלט חשבון פון קינד אנוועזנהייט•

לאג שטאב אנוועזנהייט•

העלפן מיט עלטערן קאמוניקאציע•

סיי וועלכע אפגרעידס צו טעכנאלאגיע וואס קען העלפן מיט 

זאמלען אינפארמאציע און באריכטונג געברויכן



:רעקארדס צו האלטן

עסיעטס פאר סיי וועלכע געקויפטע סאפטוועירר•

אינוואויסעס פאר סיי וועלכע טעכנישע הילף צוגעשטעלט  •

דורכן סאפטוועיר פירמע

קרעדיט  , מאני ארדערס, אפיעס פון קענסעלד טשעקסק•

בענקינג רעקארדס גענוצט -קארטל סטעיטמענטס אדער אי

צו קויפן אדער באצאלן פאר סערוויסעס



:העלפןרעסורסן וואס קענען

רעגולעיטאר•
(  רל לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפע•

אגענטור
יוניאן פארטרעטער•
איינשרייבן אגענטור•
•

צענטערס פאר דיזיעז קאנטראל און פרעווענשאן  •
  )



קוקט אויף די סטאביליזירונג הילף צענטער וועבזייטל פאר  
ווידיאס און דעסק געהילפן  , אפדעיטס, מער אינפארמאציע

. טיילונג קאטעגאריעספאר יעדע פון די 

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

