
 
 الحاكمة كاثي هوكول   9/4/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  2023الحاكمة هوكول تعلن عن استثمار تاريخي في رعاية األطفال كجزء من ميزانية السنة المالية 
  

 أكثر من ضعف الدعم لرعاية األطفال  -مليارات دوالر على مدى أربع سنوات  7تشمل الميزانية  
  

   زيادة عتبة الدخل إلعانات رعاية األطفال، مما يجعل أكثر من نصف األطفال الصغار في والية نيويورك مؤهلين
  

  مليون دوالر للجولة الثانية من منح تحقيق االستقرار ستدعم القوى العاملة في رعاية األطفال ومقدمي الرعاية  343
  

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استثمارات كبيرة في رعاية األطفال من بين أبرز النقاط في ميزانية السنة المالية  

مليارات دوالر على مدى أربع سنوات، مما يعكس أهمية الوصول إلى رعاية جيدة  7. تستثمر والية نيويورك  2023
دعم نيويورك إلعانات رعاية األطفال. تزيد الميزانية من حد أهلية   لألطفال واألسر واالنتعاش االقتصادي. هذا يضاعف

دوالر لعائلة مكونة من أربعة أفراد(،    83,250بالمائة من مستوى الفقر الفيدرالي )  300الدخل إلعانات رعاية األطفال إلى 
 مما يوسع األهلية إلى أكثر من نصف األطفال الصغار في نيويورك. 

  
األطفال جزًءا مهًما من تعافينا االقتصادي، حيث توفر لآلباء الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة أثناء   "تُعد خدمات رعاية

"بصفتي أم أُجبرت على ترك وظيفتها بسبب نقص   قالت الحاكمة هوكول. متابعتهم للتعليم أو االنضمام إلى القوى العاملة،" 
كوزينز والمتحدث  -مل الذي قمنا به مع زعيم األغلبية ستيوارترعاية الطفل التي يمكن الوصول إليها، فأنا فخورة بالع

هياستي للقيام بهذا االستثمار التاريخي والفرص التي سيوفرها لآلباء العاملين. ستعمل هذه التغييرات البارزة على توسيع 
  كل دائم." نطاق توافر خدمات رعاية األطفال وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها لجميع سكان نيويورك بش 

  
توسع ميزانية الوالية أيًضا من الوصول إلى رعاية أطفال عالية الجودة من خالل زيادة معدل سوق رعاية األطفال لتشمل  

في المائة من مقدمي الرعاية. سيؤدي هذا التغيير إلى توسيع خيارات رعاية الطفل المتاحة لدعم األسر مع زيادة المبالغ   80
 األطفال.    المسددة لمقدمي رعاية

  
مليون دوالر لتوفير جولة ثانية من منح   343لمزيد من الدعم لمقدمي الرعاية، العمود الفقري للقطاع، تستثمر الميزانية 

% من المنح لدعم  75استقرار مقدمي الرعاية. ستذهب هذه المنح مباشرة إلى مقدمي الرعاية وموظفيهم، مع تخصيص  
األجور والمكافآت وسداد الرسوم الدراسية والمساهمات في خطط تقاعد الموظفين وتكاليف    القوى العاملة، بما في ذلك زيادة

مليون دوالر إلنشاء برنامج رأسمالية لرعاية األطفال. سيسمح هذا لمقدمي   50التأمين الصحي. تستثمر الميزانية أيًضا  
المتعلقة بتصميم مرافق رعاية األطفال الجديدة أو  رعاية األطفال بالتقدم للحصول على منح رأسمالية مرنة لتغطية النفقات 

 القائمة أو تشييدها أو إعادة تأهيلها أو تحسينها أو تأثيثها أو تجهيزها. 
  

مليون دوالر لضمان احتواء كل حرم   15.6وتأكيًدا على أهمية الوصول إلى رعاية األطفال، تستثمر الميزانية المقررة أيًضا 
على مركز رعاية أطفال متاح للطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع األكبر.  CUNYوجامعة  SUNYجامعي لجامعة 

الذين يسعون للحصول على درجة التعليم العالي، ألغت الميزانية الشرط  لزيادة فرص الحصول على رعاية األطفال للطالب 
ساعة في األسبوع ليكون مؤهالً للحصول على إعانات رعاية   17.5الذي يقضي بأن يعمل الفرد، باإلضافة إلى تعليمه، 

 الطفل.  



  
( على مستوى الوالية من خالل  ABCD) باإلضافة إلى ذلك، تزيد الميزانية من دعم مراكز تنمية األعمال الزراعية لألطفال

مليون دوالر لمواصلة تقديم خدمات تعليمية واجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة لعمال   13.5استثمار 
 المزارع وأسرهم ولدعم البنية التحتية الرأسمالية لهذه البرامج الحيوية. 

  
ة على استخدام نيويورك لألموال الفيدرالية التي تجري تغييرات منهجية من تعتمد االستثمارات الرئيسية الجديدة للميزاني

شأنها أن توسع بشكل دائم توافر رعاية األطفال وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها. تشمل اإلجراءات التي تم اتخاذها  
 بالفعل: 

  
مقدم خدمة للمساعدة   15,000مليون دوالر في شكل منح لتحقيق االستقرار لما يقرب من  901تقديم  •

في تغطية تكاليف العاملين في مجال رعاية األطفال، واإليجار أو الرهن العقاري، والمرافق، واإلمدادات،  
  والتدريب، والعديد من األغراض األخرى.

  طفل من أسر العاملين األساسيين. 50,000مليون دوالر كمنح لرعاية األطفال ألكثر من  163تقديم  •

شهًرا حتى لو تجاوز دخلها حد األهلية  12التأكد من قدرة األسر على استالم مساعدة رعاية الطفل لمدة  •
  شهًرا. 12خالل الـ 

% من دخلها السنوي )قبل ذلك، يمكن 10 تحديد مساهمات األسرة في الدفع المشترك بما ال يزيد عن •
للمقاطعات تحديد اشتراكات لألسر وفقًا لتقديرها الخاص، حيث تفرض بعض المقاطعات على اآلباء ما 

  % من دخلهم السنوي(.30يصل إلى  

 حالة تغيب لكل طفل في السنة.    24تعويض مقدمي الرعاية عن  •
  دمي رعاية األطفال.نظام تصنيف الجودة لمق - QUALITYStarsNYتوسيع  •
 توسيع ودعم االلتحاق الميسر بالبرامج القائمة.   •

معالجة صحارى رعاية األطفال على مستوى الوالية من خالل تقديم المنح لمقدمي الخدمات الجدد  •
  والمقدمين الحاليين الذين يرغبون في توسيع قدراتهم.
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