
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 13 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لمعالجة صحارى رعاية   30الحاكمة هوكول تعلن عن أن الطلبات مفتوحة اآلن للتقديم لتمويل فدرالي قدره  
  األطفال

   
  التمويل سيدعم توسيع برامج رعاية األطفال القائمة في المناطق التي ال يوجد فيها مراكز كافية لرعاية األطفال

  
  2023مليارات دوالر في رعاية األطفال في ميزانية الوالية للسنة المالية للعام  7يدعم التمويل استثمار تاريخي بقيمة 

  
  

  30بدًءا من  متاحة مليون دوالر من التمويل اإلضافي للمنح الفيدرالية ستكون 30أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن 
إلى برامج رعاية األطفال الموجودة في مناطق الوالية التي ال تتوفر فيها رعاية أطفال كافية   2022يونيو/حزيران  

مليون دوالر لمبادرة   100ا من تمويل بقيمة  والمعروفة باسم صحارى رعاية األطفال. يتم توفير األموال، التي تعتبر جزءً 
صحاري رعاية األطفال، من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية، وسيتم إدارتها من قبل مكتب والية نيويورك لخدمات  

أبريل/نيسان   11مليون دوالر السابق من التمويل لمقدمي الخدمات الجدد في  70عن مبلغ ةاألطفال واألسر. أعلنت الحاكم
  طلب حتى اآلن.  1,100وتم تقديم أكثر من 

  
"بصفتي أم لم يكن لديها خيار سوى ترك وظيفتها بسبب عدم توفر رعاية لألطفال فإن تعزيز توافر   قالت الحاكمة هوكول،

يستحق جميع اآلباء الوصول إلى رعاية   رعاية األطفال للعائالت العاملة في نيويورك يعد جهًدا شخصيًا للغاية بالنسبة لي. 
، وسيساعد هذا التمويل في معالجة النقص الحاد في رعاية  أطفال عالية الجودة بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه

األطفال في المناطق المحرومة. ستواصل إدارتي إعطاء األولوية لشريان الحياة هذا للعائالت العاملة كجزء من جهودنا 
   الشاملة للتعافي االقتصادي." 

  
 request forستساعد المنح مقدمي رعاية األطفال الحاليين في المناطق المحرومة وسيتكون طلب تقديم الطلبات ) 

applications, RFA من جزأين. يركز األول على توسيع رعاية األطفال في مراكز الرعاية النهارية الحالية وبرامج )
ماكن المخصصة للرضع/األطفال الصغار و/أو األطفال ذوي رعاية األطفال في سن المدرسة مع تمويل إضافي لتلك األ

( على توسيع أنواع معينة من رعاية األطفال في مراكز رعاية األطفال  RFAاالحتياجات الخاصة. يركز الجزء الثاني من )
التسجيل الحالي فيها   التي يكون - الصغيرة الحالية وبرامج رعاية األطفال العائلية وبرامج رعاية األطفال الجماعية للعائالت 

خاصة للرضع/األطفال الصغار أو األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو إذا كان البرنامج يريد   -أقل من طاقتها االستيعابية  
   التوسع ليشمل ساعات عمل غير تقليدية.

  
   ما في ذلك:تشمل النفقات المسموح بها تكاليف تطوير البرنامج ونفقات تشغيل البرنامج قصيرة األجل ب

تكاليف الموظفين بما في ذلك كشوف المرتبات والرواتب وتعويضات الموظفين المماثلة ومزايا الموظفين وتكاليف   •
  التقاعد وتكاليف التعليم؛

   (؛COVID-19نفقات دعم الموظفين للحصول على لقاحات ) •

  اإليجار أو الدفع على أي رهن عقاري أو مرافق؛ و •

  بما في ذلك التطوير المهني والتدريب على األعمال التجارية وخدمات األعمال نفقات التدريب والمساعدة الفنية •
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 30(. سيبدأ قبول طلبات المنح في RFA)  لمزيد من المعلومات حول طلب تقديم الطلبات هنا يمكن لمقدمي الخدمة النقر
   ومن المقرر إعالن المنح في سبتمبر/أيلول. 2022أغسطس/آب  4وسيتم قبولها حتى  2022يونيو/حزيران  

  
استثماًرا تاريخيًا لتوسيع الوصول إلى رعاية أطفال عالية الجودة لدعم األطفال واألسر   2023تتضمن ميزانية السنة المالية 

مليارات دوالر على   7والمساعدة في تحفيز التعافي االقتصادي المستمر لوالية نيويورك. تيتضمن استثمار غير مسبوق بقيمة 
% من مستوى  300إلى  2022تحقاق الدخل لمساعدات رعاية األطفال في أغسطس/آب مدى أربع سنوات ويزيد من حد اس

مما يزيد األهلية إلى أكثر من نصف األطفال الصغار في   -دوالر لعائلة مكونة من أربعة أفراد(  83,250الفقر الفيدرالي ) 
   والية نيويورك.

  
قدم هذه المنح مزيًدا من الدعم لقاعدتنا الحالية من مقدمي  "ت  قالت شيال جيه بول مفوضة مكتب خدمات األطفال واألسرة، 

رعاية األطفال الذين يمثلون العمود الفقري للصناعة من خالل تزويدهم بالتمويل الضروري لتوسيع نطاق خدمتهم وزيادة  
اجون إلى تغطية  إمكانية الوصول للعائالت التي لديها أطفال رضع وأطفال صغار وذوي احتياجات خاصة وأولئك الذين يحت

  خالل ساعات عمل غير تقليدية."
  

لهذا السبب عندما  "رعاية األطفال ذات التكلفة المعقولة حق وضروري النتعاشنا االقتصادي.  قال السناتور تشارلز شومر،
كتبت خطة اإلنقاذ األمريكية تأكدت من تضمين تمويل قوي ليس فقط لمساعدة برامج الرعاية النهارية ورعاية األطفال لدينا  
على البقاء ولكن أيًضا لالستثمار في سد الفجوات في مجتمعاتنا الريفية والمحرومة التي تحتاج إلى رعاية األطفال أكثر من  

مليون دوالر من التمويل الفيدرالي الذي قمت بتأمينه مباشرةً للتخلص من صحارى رعاية األطفال   30يذهب غيرها. اآلن س
  وخلق فرص عمل وتقديم مساعدة حقيقية لآلباء واألمهات واألطفال الذين يواجهون صعوبات."

  
على تمريره في الكونغرس وهو  "يسعدني أن أرى تمويل خطة اإلنقاذ األمريكية الذي عملتقال النائب جمال بومان، 

مخصص لرعاية األطفال وهو أمر بالغ األهمية ألصغر المتعلمين لدينا في فترة تكوين الدماغ والتطورات الجسدية. سيقطع  
مليون دوالر شوًطا طويالً نحو دعم األطفال والعائالت العاملة. أنا فخور برؤية األموال الهامة  30هذا المبلغ اإلضافي بقيمة 

  ن خطة اإلنقاذ األمريكية تُستخدم لدعم شبابنا وأتطلع إلى دعم شبابنا من خالل المزيد من الدفعات الفيدرالية والدوالرات."م
  

"رعاية األطفال ضرورية وخاصة مقدمي الخدمة العائليين الذين كانوا مهمين خالل ذروة  قال الممثل أدريانو إسبيليات، 
(. إذا رغبت العائالت أن تتعافى حقًا من تأثير الوباء، فهي بحاجة إلى التزامنا ودعمنا الكاملين طوال  COVID-19جائحة )

توسيع برامج رعاية األطفال لمساعدة العائالت  هذه الرحلة. أثني على الحاكمة هوكول لتخصيص هذا التمويل الفيدرالي ل
األكثر حاجةً وتشجيعكافة مقدمي الرعاية المؤهلين على التقدم واالستفادة بالكامل من هذا التمويل لبناء برامج لتلبية احتياجات  

  المزيد من العائالت في كافة أنحاء الوالية."
  

وهذا  -ثالثة وعشرين بالمائة من دخلهم على تكاليف رعاية األطفال  "يدفع سكان نيويورك أكثر منقال النائب جو موريل، 
يضع عبئًا ماليًا وعاطفيًا هائالً على الوالدين و يجب أن يتغير. سيساعد توفير رعاية جيدة وبأسعار معقولة في إعداد أطفالنا  

كية وأنا ممتن للعمل مع الحاكمة هوكول للنجاح منذ سن مبكرة. أنا فخور بتسليم هذا التمويل من خالل خطة اإلنقاذ األمري
  لدعم احتياجات األسر العاملة."

  
"من دواعي سرور مجلس الرعاية والتعلم المبكر  قالت ميريديث شيمنتو المديرة التنفيذية لمجلس الرعاية المبكرة والتعلم،

وفر لمقدمي رعاية األطفال الحاليين الذين وشبكتنا من وكاالت رعاية الطفل وموارد اإلحالة أن نرى هذا التمويل اإلضافي يت
يرغبون في توسيع أعمالهم لخدمة المزيد من األطفال. نحن على استعداد لدعم مقدمي الرعاية هؤالء في كافة أنحاء الوالية  

ة الحرجة أثناء قيامهم بتعليم ورعاية شبابنا والسماح لمزيد من القوى العاملة بالعودة إلى مكان العمل وسد فجوات الرعاي
  وتعزيز قوة اقتصاد الوالية."

  
ألغراض فرصة التمويل هذه، يتم تعريف صحارى رعاية األطفال على أنها مناطق تعداد سكاني يتوفر في كل مركز من  

مراكزها ثالثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن خمس سنوات، أو ال توجد فيها أماكن لرعاية األطفال. بناء على هذه المعايير،  
تعتبر صحراء لرعاية األطفال. تم تحديد جميع مناطق التعداد في والية نيويورك   بالمائة من والية نيويورك 60فإن أكثر من 
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صحارى رعاية األطفال لتمييز   خارطةاعتماًدا على عدد المراكز المتاحة، ويمكن لمقدمي رعاية األطفال المحتملين مراجعة 
  . RFA المواقع المناسبة. يمكن العثور على تفاصيل إضافية حول األهلية ومتطلبات المنح في

  
###  
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