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מיליאן דאלאר אין   343גאווערנער האקול אנאנסירט אז אפליקאציעס ווערן יעצט אנגענומען פאר 

  טשיילד קעיר ּפרָאוויידער גרענטס ציהלנדיג ארבעטסקראפט
  

ניו יארק סטעיט שטעלט צו דירעקטע שטיצע פאר טשיילד קעיר ּפראוויידערס מיט א צווייטע רונדע  
פון סטאביליזאציע גרענטס פינאנצירט דורך די 'פעדעראלע אמעריקאנער רעטונג פלאן' און דורך 

 'קאראנאווירוס אפרוף און פארלייכטערונג צוגאבליכע פארטיילונגען געזעץ'.  
  
  

אנגענומען ווערן פאר    אפליקאציעסגאווערנער קעטי האקול האט אנאנסירט אז אנגעהויבן פון היינט וועלן  
נאנצירונג וואס וועט דירעקט בענעפיטירן טשיילד קעיר ּפראוויידערס מיליאן דאלאר אין פעדעראלע פי  343

און פארזעצן צו העלפן סטאביליזירן די אינדוסטריע. די ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע  
( איז פאראנטווארטליך צו פארטיילן  Office of Children and Family Services, OCFSסערוויסעס )
  די געלטער.

  
וויכטיגע געלעגנהייט און אינוועסטירונג צו העלפן   רונדע פון סטאביליזאציע געלטער איז א  צווייטע  "די 
ווייטער סטאביליזירן די טשיילד קעיר אינדוסטריע מיט ספעציפישע אינוועסטירונגען אין ארבעטסקראפט  

געזאגט.שטיצע",   האקול  גאווערנער  קעי  האט  טשיילד  פאר  גרענטס  נייע  וועלן  "די  ּפראוויידערס  ר 
און זעצן פאר    –פארשטערקערן זייער אינפראסטראקטור און שטיצן זייערע ארבייטער וועלכע זענען געווען  

 קריטיש צו שטיצן אונזערע קינדער."  –צו זיין 
  

די   –אדער רעגיסטרירטע טש פראגראמען מיט  –בארעכטיגטע ּפראוויידערס מוזן זיין לייסענסירט דורך  
OCFS  האבן א ּפערמיט פון ניו יארק סיטי פאר ּפלעי גרוּפס אדער זיין איינגעשריבן אלץ ּפלעי גרוּפס ,

וואס דארפן נישט האבן קיין לייסענס )איינגעשריבן מיט אן איינשרייבונג אגענטור(. עס וועלן זיין צוויי  
פאר די וועלכע האבן   5ער: יולי געלעגנהייטן אריינצוגעבן אפליקאציעס, געוואנדן לויט די סארט ּפרָאווייד

פאר אלע פראגראמען פאר   22באקומען די ערשטע רונדע פון סטאביליזאציע גרענטס, און אוגוסט 
  זענען לייסענסירט געווארן נאך די ערשטע עלטער און פאר נייע ּפרָאוויידערס וועלכע -קינדער אין סקול

  ווארן.רונדע פון סטאביליזאציע גרענטס איז אויסגעטיילט גע 
  

כדי צו שטיצן די טשיילד קעיר ארבעטסקראפט און צו העלפן מיט באמיאונגען צו רעקרוטירן נייע  
פון די געלטער גענוצט ווערן   75%ארבייטער און האלטן די אלטע פון אוועקגיין, מוזן צום ווייניגסטנס 

  פאר די פאלגנדע צוועקן, צווישן נאך זאכן:
  נגעןבאנוסן אדער געהאלט העכערו •

ביישטייערונגען פאר העלט אינשורענס קאסטן וואס רעדוצירן די קאסטן פאר   •
  איינגעשטעלטע 

ביישטייערונג פאר פענסיע פלענער פון איינגעשטעלטע וואס קומען אין צוגאב צו סיי   •
  וועלכע ביישטייערונגען דורך דעם ארבעטסגעבער 

  צוגעלייגטע געלט פאר בילדונג אדער שכר לימוד •

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


  גייסטישע געזונטהייט שטיצע און סערוויסעס פאר איינגעשטעלטע  •

  
קען גענוצט ווערן פאר אנדערע בארעכטיגטע אויסגאבן. מער אינפארמאציע איבער   25%די איבעריגע 

  .דאדי גרענט געפונט זיך  
  

OCFS    ,געזאגט האט  ּפּול  דזש.  שילע  קעיר    OCFS"די  קאמישאנער  טשיילד  די  ווייטער  הערט 
ּפראוויידערס הויך און קלאר. עס אונז אן עהרע צו פארטיילן די געלטער וועלכע זענען קאנצעטרירט אויף  

ילד קעיר אינדוסטריע'ס ארבעטסקראפט. די ארבייטער טוהען פון די שווערסטע און וויכטיגסטע  די טשי
  ארבעט אין אונזערע קאמיוניטיס, און עס איז שוין העכסט צייט פאר די שטיצע."

  
צו מאכן דעם אפליקאציע פראצעדור מער ווירקזאם און פשוט, וועלן ּפרָאוויידערס אּפלייען דורך איין  

קאציע דורך די אינטערנעט. טעכנישע הילף וועט זיין צו באקומען דורך טשיילד קעיר רעסָארסעס אפלי
און ריפערעל אגענטורן צו העלפן טשיילד קעיר ּפראוויידערס אויספילן דעם אפליקאציע אויפן  

ערמוטיגט  פאר אגענטור פארבינדונג אינפארמאציע. ּפרָאוויידערס זענען  דא  אינטערנעט. ביטע דרוקט 
צו איבערקוקן פארזיכטיגערהייט די סטעיטמענט פון גרענט אינטערעסע פאר מער איינצלהייטן איבער 

  בארעכטיגונג.
  

  .2022, 30און ביז נאוועמבער  5אנגעהויבן פון יולי  דאאפליקאציעס וועלן זיין אוועילעבעל  
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