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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تطلق حملة على مستوى الوالية إلبراز التمويل لمقدمي رعاية الطفل والعائالت
حملة متعددة الوسائط على مستوى الوالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بزيادة الحد األدنى لألهلية للدخل لدعم رعاية
الطفل
تعلن عن األهلية الموسعة للجولة الثانية من منح استقرار مقدمي رعاية األطفال الممولة فيدراليًا
ما يقرب من  400,000طفل مؤهلون حدي ًثا للحصول على المعونة
أطلقت الحاكمة كاثي هوكول اليوم ،مع السناتور كيرستن جيليبراند ،حملة متعددة الوسائط على مستوى الوالية للمساعدة في
ضمان وصول العائالت المؤهلة إلى معونة رعاية األطفال .تحت إدارة مكتب الوالية لخدمات األطفال واألسرة ،تم توسيع
األهلية للحصول على معونة رعاية األطفال هذا الشهر لتشمل العائالت التي تكسب ما يصل إلى  300في المائة من مستوى
الفقر الفيدرالي ،والذي يزيد من  200في المائة ،مما يوسع األهلية إلى ما يقدر بـ 394,000طفل في جميع أنحاء
اعتبارا من هذا الشهر ،أصبحت عائلة مكونة من أربعة أفراد تكسب ما يصل إلى  83,250دوالر مؤهلة اآلن
نيويورك.
ً
للحصول على معونة رعاية الطفل عندما كان الحد األدنى في السابق  55,500دوالر أو أقل .أعلن الحاكمة هوكول أيضًا
اعتبارا من اليوم ،يمكن لجميع برامج
توسيع األهلية لجولة ثانية من منح استقرار مقدمي رعاية األطفال الممولة فيدراليًا.
ً
رعاية األطفال في سن المدرسة وأكثر من  900مقدم من حملة التراخيص بحلول  1يناير/كانون الثاني  2022التقدم بطلب
للحصول على هذه المنح.
"بصفتي أول حاكمة لنيويورك وأنا أم ،فأنا أعرف عن كثب مدى أهمية رعاية األطفال بأسعار معقولة لمستقبلك
وألسرتك "،قالت الحاكمة هوكول" .من خالل زيادة عتبة الدخل لمساعدة رعاية األطفال ،يمكننا تخفيف العبء الثقيل عن
مئات اآلالف من سكان نيويورك ،وخاصة األمهات العامالت .قامت إدارتي باستثمارات تاريخية في رعاية األطفال ،وهذه
الحملة متعددة الوسائط على مستوى الوالية هي أحدث خطوة حاسمة نتخذها للمساعدة في ضمان حصول العائالت على
المساعدة التي تحتاجها وتستحقها".
"إن النقص في رعاية األطفال الميسورة التكلفة في واليتنا ليس أقل من أزمة "،قال السناتور جيليبراند" .علينا أن نفعل المزيد
لدعم عائالتنا والعاملين في رعاية األطفال لدينا .لهذا السبب ،أنا فخور بأنني كافحت لتمرير خطة اإلنقاذ األمريكية وقانون
كاريس ،وهو التشريع ا لذي يقدم اآلن الماليين من التمويل الفيدرالي لمقدمي رعاية األطفال في نيويورك ويجعل الرعاية أكثر
سهولة ويسهل الوصول إليها لمن يحتاجون إليها .سيساعد هذا التمويل الموسع اآلباء في جميع أنحاء واليتنا على العودة إلى
العمل مع العلم أن أطفالهم في أيد أمينة مع إعطاء العاملين في رعاية األطفال الموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.
سأستمر في العمل مع الحاكمة هوكول لضمان حصول جميع العائالت في نيويورك على الدعم الذي تحتاجه لتزدهر".
تركز حملة مساعدة رعاية األطفال على حث سكان نيويورك على الوصول إلى هذه الميزة حتى يتمكنوا من الحصول على
المساعدة في دفع تكاليف رعاية األطفال عالية الجودة  ،والتي تعد واحدة من أكبر النفقات للعائالت بعد تكلفة السكن .ابتدا ًء من
اليوم  ،سيبدأ مكتب خدمات األطفال واألسرة ( )OCFSحملة إعالنية وراديو ووسائل التواصل االجتماعي إلعالم العائالت
بأنه يمكنهم تلقي المساعدة في دفع تكاليف رعاية األطفال .ستعرض الحملة محتوى على الشاشات الرقمية في مواقع البيع

بالتجزئة ،ولوحات اإلعالنات على الطرق السريعة ،وملصقات الموجودة على جوانب الحافالت ،والمغاسل ،والصالونات ،
وصالونات الحالقة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.
بتمويل من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية ،ستبدأ الحملة اليوم في مناطق خارج مدينة نيويورك ثم في أكتوبر/تشريت األن
في مناطق داخل منطقة األحياء الخمس .يمكن للعائالت معرفة المزيد من خالل زيارة .OCFS.ny.gov/ccap
قالت شيال بول ،مفوضة مكتب خدمات األطفال واألسرة "الرسالة األكثر أهمية هي أنه يمكننا مساعدة المزيد من العائالت
على دفع تكاليف رعاية األطفال أكثر من أي وقت مضى .التمويل متاح إذا عاد شخص ما إلى العمل ،أو كان يعمل بالفعل ،أو
يتلقى تدريبًا أو يذهب إلى المدرسة .على اآلباء االتصال باإلنترنت أو االتصال بقسم الخدمات االجتماعية المحلي لمعرفة ما
إذا كانوا مؤهلين .ويسعدنا أن هذا التمويل سيدعم أيضًا مقدمي رعاية األطفال الذين يعملون بجد للقيام ببعض أهم األعمال
هناك".
أعلنت الحاكمة هوكول أيضًا أن جميع برامج رعاية األطفال في سن المدرسة وأكثر من  900مقدم رعاية تم ترخيصهم بعد
 1يناير/كانون الثاني ،ويمكنهم اآلن التقدم للجولة الثانية من منح استقرار مقدمي رعاية األطفال .كجزء من ميزانية السنة
المالية  ،2023تم تخصيص  343مليون دوالر لمنح االستقرار ،مع تخصيص  75بالمائة من التمويل لدعم القوى العاملة.
يمكن استخدام هذه المنح لتوفير زيادات في األجور والمكافآت وسداد الرسوم الدراسية والمساهمات في خطط تقاعد الموظفين
وتكاليف التأمين الصحي.
وكانت الحاكمة قد أعلنت في السابق أنه يمكن لمقدمي الخدمة المرخصين قبل  1يناير/كانون الثاني التقدم للحصول على هذا
التمويل .حتى اآلن ،تمت الموافقة على أكثر من  152مليون دوالر في شكل منح لتحقيق االستقرار لـ 7,788مقدم خدمة في
جميع أنحاء الوالية في الجولة الثانية من التمويل .ويشمل ذلك  108مليون دوالر من العالوات أو الزيادات في األجور؛ و8
ماليين دوالر من المساهمات في خطط تقاعد الموظفين تكمل مساهمة صاحب العمل /و 6.4مليون دوالر من المساهمات في
تكاليف التأمين الصحي للموظفين؛ و 4.2مليون دوالر لدعم خدمات الصحة النفسية للموظفين ،و 9.7مليون دوالر في التقدم
التعليمي التكميلي أو سداد الرسوم الدراسية؛ و 15.7مليون دوالر للمصروفات األخرى المؤهلة .في العام الماضي ،تم توزيع
استثمارا تاريخيًا في رعاية الطفولة
أكثر من  900مليون دوالر من األموال على مقدمي رعاية األطفال ،وهو ما يمثل
ً
المبكرة والتعليم.
يمكن لمقدمي الخدمات المؤهلين الوصول إلى مزيد من المعلومات هنا.
نتجت زيادة عتبة الدخل عن االستثمار التاريخي للحاكمة هوكول بقيمة  2مليار دوالر لزيادة عدد األسر المؤهلة للحصول
على مساعدة رعاية األطفال ولضمان حصول مقدمي رعاية األطفال على التمويل الكافي لخدماتهم األساسية .يشمل هذا
االستثمار  894مليون دوالر في شكل تمويل جديد لمنح رعاية الطفل في والية نيويورك ،والتي تم اعتمادها كجزء من
ميزانية الوالية األخي؛ أكثر من  500مليون دوالر من األموال غير المنفقة المخصصة سابقًا لإلدارات المحلية للخدمات
االجتماعية ؛ وأكثر من  600مليون دوالر من التمويل الحالي لمكافحة وباء (.)COVID-19
استثمارا
تعد هذه اإلعالنات جز ًءا من االستثمارات التاريخية التي تم إجراؤها في ميزانية السنة المالية  2023والتي تتضمن
ً
غير مسبوق بقيمة  7مليارات دوالر على مدار أربع سنوات وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية األطفال عالية الجودة لدعم
األطفال واألسر والمساعدة في تحفيز االنتعاش االقتصادي المستمر لوالية نيويورك.
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