
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/1/2023 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن خطة لجعل رعاية األطفال ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها وعادلة في نيويورك
   

ستعمل المبادرات الجديدة على تبسيط عملية تقديم طلب رعاية األطفال وتوسيع الوصول إلى رعاية األطفال ودعم البنية  
   التحتية لرعاية األطفال في نيويورك 

    
   

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة شاملة لجعل نظام رعاية األطفال في نيويورك أكثر عدالً وبأسعار معقولة وأسهل  
. تتضمن المقترحات خطًطا لتبسيط عملية تقديم طلبات 2023من حيث الوصول إليها كجزء من خطاب حالة الوالية لعام 

وسيع الوصول إلى النظام وتقديم المساعدة للعائالت والعاملين والشركات الحصول على رعاية األطفال وجعلها مركزية وت
  لدعم البنية التحتية لرعاية األطفال في نيويورك.

   
"بصفتي شخًصا اضطر إلى إيقاف حياته المهنية مؤقتًا بسبب نقص خيارات رعاية األطفال الميسورة  قالت الحاكمة هوكول،

"بينما قمنا باستثمارات كبيرة لتعزيز تمويل رعاية األطفال ال يزال   لحياة هذا للعائالت".التكلفة أدرك مدى أهمية شريان ا 
هناك عدد كبير جًدا من العائالت غير قادرة على الوصول إلى هذه الموارد. وهذا هو السبب في أننا نتخذ خطوات حاسمة 

  دعم القوى العاملة لرعاية األطفال لدينا."لتحسين عملية العثور على رعاية األطفال وتوسيع األهلية للبرنامج و
   

تعمل برامج رعاية األطفال منذ فترة طويلة على أقل هوامش الربح حيث إنها غير قادرة على رفع الرسوم الدراسية بما يكفي  
برعاية وتعليم أطفالنا  لتغطية التكاليف الهائلة لتوفير رعاية عالية الجودة بما في ذلك األجور المعيشية للموظفين الذين يقومون 

الصغار. في ذروة الجائحة ومع إغالق الفصول الدراسية وإغالق برامج كاملة كافحت العديد من العائالت إليجاد ترتيبات 
للخطر. ونتيجة لذلك تركت النساء القوة العاملة بمعدل غير   -واستقرارهم االقتصادي  -رعاية بديلة مما يعرض وظائفهم 

  كت العائالت التي لم يكن العمل لديها خياًرا للبحث في نظام هش ومرقع.متناسب بينما تُر
   

ومع ذلك، ال في رعاية األطفال.  مليارات دوالر 7استثمار تاريخي للوالية بقيمة   العام الماضي، أعلنت الحاكمة هوكول عن 
يزال اإلقبال على رعاية األطفال منخفًضا وال تزال الحاكمة ملتزمةً بمساعدة العائالت في الوصول إلى الموارد المتاحة. ولهذا 

السبب سيركز اقتراح الحاكمة هوكول على ثالثة أهداف رئيسية إلصالح نظام رعاية األطفال في نيويورك: تسهيل حصول  
المالية التي هم مؤهلون لها؛ وتقديم الدعم للقوى العاملة في رعاية األطفال؛ وإشراك مجتمع األعمال    العائالت على المساعدة

  بطرق جديدة لبناء اإلمدادات وخفض التكاليف لمزيد من العائالت. 
   

ة هوكول  "أنا أحيي الحاكم قالت سوزان مايلز غوستاف مفوضة مكتب والية نيويورك لخدمات األطفال واألسر باإلنابة، 
إلدراكها إلحاح وأهمية تغيير نظام رعاية األطفال في نيويورك. ستعمل هذه المجموعة الشاملة والرائدة من المبادرات على 
تسهيل وصول أكبر إلى رعاية األطفال آلبائنا الذين يعملون بجد وزيادة األجور لموظفي رعاية األطفال المستحقين والذين  

ينما يكافحون في كثير من األحيان لكسب أجر معيشي وضمان استقرار برامج رعاية األطفال مع يقدمون الكثير من أنفسهم ب
استمرار الطلب على الخدمات في النمو. لقد استمعنا إلى عائالتنا وخاصة النساء الالتي يتأثرن في كثير من األحيان بقيود  

 Office ofوحدك. يفخر مكتب خدمات األطفال واألسر ) رعاية األطفال واستمعنا إلى مقدمي خدماتنا وهم يقولون إنك لست
Children and Family Services, OCFS  بأن يكون جزًءا من هذا اإلجراء الجريء لجعل رعاية األطفال الجيدة )

  واآلمنة واآلمنة أكثر إنصافًا وبأسعار معقولة واستدامة."
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   تبسيط عملية طلب رعاية األطفال وجعلها مركزية
ترحت الحاكمة هوكول حالً إلكترونيًا على مستوى الوالية يسمح للعائالت بفحص األهلية مسبقًا والتقدم بطلب للحصول على  اق

مساعدة رعاية األطفال وإزالة أي عمليات زائدة ومتطلبات اإلبالغ غير الضرورية الموضوعة على العائالت. من خالل  
طفال وجعلها مركزية وتبسيط عملية تقديم الوثائق وإنشاء خيار تقديم عبر  تبسيط طلبات الحصول على مساعدات رعاية األ

  اإلنترنت لكافة المقاطعات تهدف الحاكمة هوكول إلى زيادة عدد الطلبات المكتملة بنجاح.
    

   توسيع الوصول إلى نظام رعاية األطفال
كشفت الحاكمة عن خطة لتوسيع األهلية للحصول على مساعدة رعاية األطفال من خالل رفع حد الدخل إلى الحد األقصى  

دوالر  93,200بالمائة من متوسط الدخل في نيويورك أو ما يقرب من  85والذي يمثل  -الذي يسمح به القانون الفيدرالي 
طفل إضافي مؤهلة للحصول على  113,000ذلك، ستصبح أسر حوالي سنويًا لعائلة مكونة من أربعة أفراد. ونتيجة ل

  المساعدة ألول مرة مما يساعد على تقليل التكاليف التي يدفعها عدد أكبر من األسر.
    

إضافةً إلى ذلك، اقترحت الحاكمة القضاء على التكرار الذي يتطلب من األسر التي تشارك في برامج مثل برنامج المساعدة  
ة التكميلية وبرنامج مساعدة الطاقة المنزلية والرعاية الطبية وبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع واألطفال  الغذائي

  83,400إثبات أنهم مؤهلون للحصول على دخل لبرنامج مساعدة رعاية الطفل. ونتيجة لهذه التغييرات سيتمكن ما يقدر بنحو 
  الوصول بسهولة إلى برنامج مساعدة رعاية األطفال.طفل من األسر المؤهلة بالفعل من 

    
العائالت  -ستوحد الحاكمة هوكول أيًضا األهلية الرئيسية عبر المقاطعات المحلية من خالل ضمان أن األسر األكثر ضعفًا 

للمساعدة في رعاية  يتم توفيرها  -التي تعاني من التشرد والعائالت التي ترعى طفاًل في رعاية التبني أو رعاية األقارب 
األطفال طالما أن األموال متوفرة. إضافة إلى ذلك، ستقوم الحاكمة بتوحيد سياسات الوالية بشأن الغياب. حاليًا تتباين سياسات 

يوًما قبل أن تصبح   80مقاطعة تعويًضا لمدة تصل إلى  11المقاطعات بشأن مدفوعات الغياب على نطاق واسع حيث تقدم 
حالة غياب. ستفرض الوالية أن تغطي   24مقاطعة تغطي فقط  20عن الدفع من الجيب ولكن أكثر من األسرة مسؤولة 

  حالة غياب في محاولة لتوحيد هذه السياسة في كافة المقاطعات. 80المقاطعات 
    

كما هو الحال بالفعل   ستحدد الوالية أيًضا المدفوعات المشتركة لألسرة بنسبة واحد بالمائة من دخل األسرة فوق مستوى الفقر
بالمائة الذي يمثل القاعدة الحالية على مستوى الوالية. تقدر  10في نصف المقاطعات بالفعل بدالً من الحد األقصى البالغ 

بالمائة من العائالت ستشهد انخفاًضا في مدفوعاتها المشتركة نتيجة لتغيير هذه القاعدة مما يسهل على تلك   10الوالية أن 
  المشاركة في البرنامج.العائالت 

    
إضافة إلى ذلك، توجه الحاكمة هوكول وكالة نيويورك لتجديد المنازل والمجتمعات لتحفيز تطوير اإلسكان ليشمل مساحة  
مخصصة لرعاية األطفال. تعتبر رعاية األطفال الميسرة أمًرا ضروريًا لكل من األطفال واآلباء مما يعزز تنمية الطفولة  

ين للعمل. تكافح مراكز رعاية األطفال في كافة أنحاء الوالية لتحمل إيجار مرتفع والتنافس على مساحة في سوق ويحرر الوالد
مليون دوالر لزيادة قدرة البرامج في    100محدودة بقواعد سالمة صارمة ولكنها مهمة. بناء على استثمار غير مسبوق بقيمة 

اإلجراءات لضمان دمج مرافق رعاية األطفال في نسيج مجتمعاتنا. ستفضل  صحاري رعاية األطفال ستتخذ الوالية المزيد من
( صراحةً طلبات الحصول على  Home and Community Renewals, HCRوكالة تجديد المنازل والمجتمعات )

  ائتمان ضريبي لإلسكان منخفض الدخل يتضمن مساحة لمنشآت رعاية األطفال.
    

    لعاملةبرنامج منح االحتفاظ بالقوى ا 
ستستخدم الحاكمة هوكول األموال الفيدرالية غير المنفقة إلنشاء برنامج منحة االحتفاظ بالقوى العاملة الجديد لتقديم مدفوعات 

برنامج على مستوى الوالية. سيتم استخدام المنح أيًضا لتغطية المساعدة الضريبية على  17,000لمقدمي رعاية األطفال في 
م استراتيجيات توظيف الموظفين بما في ذلك مكافآت تسجيل الدخول للموظفين الجدد والنفقات األخرى  كشوف المرتبات ودع

المتعلقة بتعيين موظفين جدد. وهذه خطوة حاسمة وفي الوقت المناسب نحو تحقيق االستقرار في قطاع رعاية األطفال حيث 
ضطالع بالعمل المهم المتمثل في تقييم أطر تعويض القوى تواصل فرقة العمل المعنية بتوافر رعاية األطفال والوالية اال

  العاملة البديلة.
    

     برنامج رعاية األطفال التجريبي الذي يدعمه أصحاب العمل في والية نيويورك



 Child Care Pilotلتحسين القدرة على تحمل التكاليف لألسر غير المؤهلة لبرنامج رعاية األطفال التجريبي )
Program, CCAP  وجلب موارد جديدة من أصحاب العمل ستؤسس الحاكمة هوكول برنامج تجريبي لرعاية األطفال )

يدعمه أصحاب العمل في والية نيويورك لتسهيل تقسيم تكاليف الرعاية للموظفين المؤهلين بين الوالية وأصحاب العمل  
( التجريبي سيساهم أرباب العمل بثلث تكلفة  Employer-Supported Child Care, ESCCوالموظفين. في نموذج )

بالمائة من متوسط الدخل وستقوم الوالية بدفع المثل مما يقلل من  100بالمائة و  85الرعاية لألسر التي تحصل على ما بين 
  م مالي جديد لرعاية األطفال.التكاليف التي يدفعها هؤالء األفراد من أموالهم الخاصة ويولدون ماليين الدوالرات في دع

    
    اعتماد االئتمان الضريبي للدخل التجاري لرعاية األطفال على مستوى الوالية

بسبب القيود المفروضة على النفقات المؤهلة والقيود األخرى في التصميم لم يتم استخدام ائتمان رعاية األطفال الذي قدمه 
اق واسع من قبل أصحاب العمل. اقترحت الحاكمة هوكول إعفاء ضريبي أكثر  صاحب العمل الفيدرالي والوالية على نط

  مرونة على مستوى الوالية لمدة عامين على دخل األعمال للشركات التي تنشئ أو توسع وصول رعاية األطفال لموظفيها.
    

بتقييم النتائج على مستوى المدينة  يتماشى االقتراح مع ائتمان ضريبي مماثل على الدخل التجاري لمدينة نيويورك مما يسمح
  ومستوى الوالية في نفس الوقت.

    
   إنشاء برنامج مستكشف األعمال التجارية

( في كل منطقة من مناطق مجلس Business Navigatorستؤسس الحاكمة هوكول برنامج مستكشف األعمال التجارية )
لمساعدة الشركات المهتمة في تحديد الخيارات لدعم احتياجات رعاية األطفال   10التنمية االقتصادية اإلقليمية العشر 

للموظفين كما سيطور دلياًل لرعاية األطفال لصاحب العمل على مستوى الوالية مع االستفادة من دليل آخر إحدى توصيات  
  الية.فريق عمل الو

   
   أجندة الحاكمة هوكول لرعاية األطفال

تستند مقترحات الحاكمة هوكول في خطاب حالة الوالية إلى سجلها الطويل في جعل رعاية األطفال أكثر عدالً ويسهل 
الوصول إليها وبأسعار معقولة في والية نيويورك. فعندما كانت نائبًا للحاكم شاركت الحاكمة هوكول في رئاسة فرقة العمل  

والتي ركزت على تطوير حلول مبتكرة من شأنها تحسين الوصول إلى رعاية أطفال  المعنية بتوافر رعاية األطفال في الوالية 
جيدة وبأسعار معقولة في نيويورك. وعندما أصبحت هي الحاكمة، عملت مع الهيئة التشريعية إلصالح نظام رعاية األطفال 

مليارات دوالر لتحسين برنامج   7مة وإجراء استثمارات تاريخية فريدة من نوعها بما في ذلك التزام لمدة أربع سنوات بقي
مساعدة رعاية األطفال؛ وتوسيع أهلية الدخل للحصول على مساعدة رعاية األطفال ألكثر من نصف األطفال الصغار في  
نيويورك؛ وزيادة معدالت السداد الحكومية لمقدمي الخدمات لتوسيع عدد البرامج التي يمكن للعائالت االختيار من بينها؛  

مليون دوالر لتحقيق االستقرار في البرامج   343مليون دوالر إلنشاء برنامج لرعاية األطفال؛ واستثمار  50 واستثمار
مليون دوالر لتوسيع رعاية األطفال إلى كافة   15.6المعرضة لخطر اإلغالق ودعم القوى العاملة لرعاية األطفال؛ واستثمار 

  (.CUNY( و )SUNYمواقع حرم جامعتي )
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