
السلع والخدمات الالزمة لصيانة 
اخدمات رعاية األطفال أو استئنافه

منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية
اضات األغذية ومعدات ومواد للعب والتعلم وتناول الطعام، وتغيير الحف-شراء السلع •

واستخدام المرحاض أو النوم اآلمن 

الدعم، والخدمات المشتركة، وخدمات التجاريةالتدريب على أتمتة األعمال -الخدمات •

، وخدمات إدارة رعاية األطفال، وخدمات الطعام، والنقل، وخدمات الصيانة أو التنظيف

والمدربين

زي بالوالية الرسوم ذات الصلة بطلبات نظام منح الترخيص عبر اإلنترنت للسجل المرك•

بشأن إساءة معاملة األطفال وسوء معاملتهم( 



مها كل تتبع بدقة عدد الوجبات التي تقد. ربما يكون الطعام إحدى أكبر نفقاتك

بالغين يوم، بما في ذلك الوجبات التي ال يسددها برنامج أغذية رعاية األطفال وال

).

ة باألغذية احتفظ بجميع السجالت التي تُوث ِّق نفقات الطعام واإلمدادات المتعلق

(.إذا كنت تستخدمها)وأي خدمة من خدمات الوجبات 



استخدم أموال المنحة هذه لدفع ثمن المعدات والمواد التي تشتريها ألغراض

أو اللعب أو التعلم أو تناول الطعام أو تغيير الحفاضات أو استخدام المرحاض

.النوم اآلمن

بتنظيفها فعلى سبيل المثال، قد تجد أنك بحاجة إلى المزيد من األلعاب ألنك تقوم

ر األطفال أو قد تحتاج إلى لعبتين أو أكثر من لعبة معينة، حتى ال يضط. كثيًرا

.إلى االنتظار طويالً للمشاركة في النشاط



نتجات بالنسبة إلى عمليات الشراء اإللكترونية أو عمليات شراء الم

:الفناءفي 

ن معلومات الشراء المهمة على قطعة م• ِّ ن أحضر معك دفتر إيصاالت أو دو 

الورق واطلب من البائع التوقيع عليها

احفظ نسخة من اإلعالن •

التقط صورة لعملية الشراء•

راجع السجالت في نهاية كل شهر •

-



:هاالخدمات الالزمة لصيانة خدمات رعاية األطفال أو استئناف

التدريب على أتمتة األعمال •

خدمات الدعم •

المشاركة في الخدمات •

خدمات إدارة رعاية األطفال •

خدمات الطعام •

االنتقاالت •

خدمات الصيانة أو التنظيف•

المدربون•



ودعم أتمتة األعمال التجاريةاألعماليتضمن التدريب على أتمتة 
مثل أنظمة تتبع رعاية الطفل عبر اإلنترنتأشياء التجارية



:اتحاد المشاركة في الخدمات

كة عضوية يجتمع من خاللها مقدمو التعلم المبكر والرعاية معًا لمشارمنظمة 
"مركزية"تكاليف خدمات الدعم مثل المحاسبة والمشتريات عبر مؤسسة 

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances


:تتضمن خدمات إدارة رعاية األطفالقد

أنظمة كشوفات رواتب الموظفين عبر اإلنترنت•
خدمات المحاسبة•
تتبع وقت الموظفين باستخدام أجهزة الكمبيوتر•



:خدمة الطعام

ت لتلك إذا كنت تستخدم خدمة طعام لتقديم وجبات لبرنامجك، فاحتفظ بسجال
ورقية كانت أو إلكترونية -الفواتير



:النقل

والتأمين ينالبنزإذا كنت توفر وسيلة نقل لبرنامجك، فاحتفظ بإيصاالت مشتريات 

ت الزيتغييرومصروفات صيانة السيارات، مثل على سيارات العمل التجاري

.وعمليات الفحص واإلصالحات

. إذا كنت تستخدم خدمة نقل، فاحتفظ بهذه الفواتير أو اإليصاالت في ملفك



:خدمات الصيانة أو التنظيف

يمه إذا كنت تستخدم خدمة صيانة أو تنظيف للحفاظ على نظافة برنامجك وتعق

االت بشكل منتظم، أو استخدمت خدمة للمساعدة في التنظيف بعد ظهور حالة من ح

، فتأكد من االحتفاظ بهذه اإليصاالت أو ()اإلصابة بفيروس كورونا 

.الفواتير في ملفك



:خدمات التدريب

استخدم هذه الصناديق التمويلية لدفع تكاليف أي من المدربين المعتمدين من 

.إلدراجه ضمن برنامجك وقيامه بتدريب الموظفين

وفر احتفظ بجميع اإليصاالت أو الفواتير التي تحصل عليها من أي منظمة خارجية ت

.التدريب في برنامجك



سوم يمكن استخدام هذه الصناديق التمويلية أيًضا لتغطية الر

:المرتبطة بما يلي

بالسجل تقديم الطلبات إلى نظام منح الترخيص عبر اإلنترنت الخاص•
ينللموظفين والمتطوعين الجدد أو المحتمل( المركزي بالوالية 

خدمات االستشارة•
خدمات اإلعالن والتسويق•



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

لكن عليك توثيق، وللحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو االحتفاظ بهذه السجالت المإلى ستحتاج . كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت

إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على

س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



:الموارد التي يمكنها المساعدة

(الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل •
وكالة التسجيل•
الممثل النقابي•
•
المنظم•
(برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة •
()()السجل المركزي بالوالية •
•
(برنامج أغذية رعاية األطفال والبالغين •
اتحاد المشاركة في الخدمات•



على للحصول على االنترنتاالستقرارتحقق من موقع مركز مساعدة 
مكتبية المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات ال

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

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

