
 
 الحاكمة كاثي هوكول   5/7/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  مليون دوالر لمقدمي رعاية األطفال تستهدف القوى العاملة 343الحاكمة هوكول تعلن عن فتح طلبات تقديم منح بقيمة 

  
تقدم والية نيويورك دعًما مباشًرا لمقدمي رعاية األطفال من خالل الجولة الثانية من منح االستقرار الممولة من جانب 

 قانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية وقانون االعتمادات التكميلية لالستجابة لفيروس كورونا واإلغاثة  
  
  

مليون دوالر كتمويل فدرالي سيستفيد منه    343لتقديم    طلباتاعتباًرا من اليوم، سيتم قبولأعلنت الحاكمة كاثي هوكول أنه  
قدمي رعاية األطفال، كما سيساعد على استقرار الصناعة. يتولى مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال واألسر  مباشرةً م

  إدارة األموال.
  

"تمثل هذه الجولة الثانية من تمويل االستقرار فرصة واستثماًرا مهمين للمساعدة في زيادة استقرار  قالت الحاكمة هوكول،  
األطفال من خالل   الخاصة  قطاع رعاية  التحتية  البنية  الجديدة  المنح  هذه  "ستعزز  العاملة."  القوى  لدعم  استثمارات محددة 

 بمقدمي رعاية األطفال وستدعم القوى العاملة لديهم، الذين كانوا وال يزالون مهمين لدعم أطفالنا". 
  

 Office of Children andيجب أن يكون مقدمو الخدمة المؤهلون مرخصين من مكتب خدمات األطفال واألسر )
Family Services، OCFS أو يكونوا برامج مسجلة فيه أو مراكز رعاية يومية جماعية مسموح بها في مدينة )

نيويورك أو برامج رعاية أطفال جماعية مسجلة معفاة قانونيًا )مسجلة لدى وكالة تسجيل(. سيكون هناك نافذتين للطلبات 
أغسطس لجميع برامج  22يوليو لمن حصل على الجولة األولى من منح االستقرار و 5اعتماًدا على نوع مقدم الرعاية:  

  بعد إطالق الجولة األولى من منح االستقرار. الذين تم ترخيصهمرعاية األطفال في سن المدرسة ومقدمي الرعاية الجدد
  

٪ على  75الستبقاء، يجب استخدام من أجل دعم القوى العاملة في مجال رعاية األطفال وللمساعدة في جهود التوظيف وا
  األقل من هذا التمويل لما يلي، من بين جملة عناصر أخرى:

  مكافآت أو زيادات في األجور •

  مساهمات في تكاليف التأمين الصحي والتي تقلل من التكلفة التي يتكبدها الموظفون •

  مساهمات في خطط تقاعد الموظفين تكمل أي مساهمة من صاحب العمل •

  التقدم التعليمي التكميلي أو سداد الرسوم الدراسية •

  خدمات دعم الصحة العقلية والخدمات األخرى المقدمة للموظفين •

  
  .هنا٪ المتبقية في النفقات األخرى المؤهلة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المنحة 25يمكن استخدام نسبة الـ 

  
األطفال واألسر،   "يواصل مكتب خدمات األطفال واألسر سماع مقدمي رعاية  قالت شيال ج. بول، مفوضة مكتب خدمات 

ا إدارة هذا التمويل الذي يركز على القوى العاملة في صناعة رعاية األطفال. يقوم هؤالء األطفال بصوت عاٍل وواضح. يشرفن
  العمال ببعض األعمال األكثر تحديًا وأهمية في مجتمعاتنا، وقد طال انتظار هذا الدعم." 

  
إلنترنت. سيتم توفير دعم  لتبسيط عملية تقديم الطلبات وتسهيلها، سيقدم مقدمو الخدمة طلباتهم من خالل تطبيق واحد عبر ا 

المساعدة الفنية من قبل موارد رعاية الطفل ووكاالت اإلحالة لمساعدة مقدمي رعاية األطفال على إكمال الطلب عبر  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fchildcare-stabilization&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dlu23D2tZmUAOVne6i4KWm%2F4bdqwFYnZIfi9nqRHRVs%3D&reserved=0


للحصول على معلومات االتصال بالوكالة. يتم تشجيع مقدمي الرعاية على مراجعة بيان فائدة   هنا اإلنترنت. يُرجى النقر 
  المنحة بعناية للحصول على مزيد من التفاصيل حول األهلية.

  
  .2022نوفمبر  30يوليو حتى  5اعتباًرا من   هناستتوافر الطلبات 
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