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  الحاكمة هوكول تطلق أداة جديدة عبر اإلنترنت لمساعدة سكان نيويورك على الوصول إلى رعاية األطفال
  

 الحاكمة باقتراح تفي المحلية؛ التمويل موارد مع والتواصل األهلية من التحقق  على العائالت لمساعدة  المسبق  الفحص  أداة
   الوالية  حالة  خطاب في

  
وكاالت الوالية وقادة التعليم المبكر  تتضمن األطفال؛ خطة تنفيذية شاملة لرعاية  بتطوير إنشاؤها الُمعاد العمل فرقة ستقوم

   وأصحاب المصلحة
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن جهود لمساعدة األسر العاملة في الوصول إلى رعاية األطفال في كافة أنحاء والية  
إطالق أداة فحص جديدة عبر اإلنترنت لهم للتحقق من أهليتهم وإعادة إنشاء فريق عمل على مستوى  نيويورك بما في ذلك 

األطفال. تُعد هذه الجهود جزًءا من الخطة الشاملة للحاكمة لجعل نظام رعاية  الوالية لتطوير خطة تنفيذية شاملة لرعاية 
خطابها حالة الوالية األطفال في نيويورك أكثر عدالً وبأسعار معقولة وأسهل للوصول إليه والتي تم اإلعالن عنها كجزء من 

2023.  
  

"بصفتي أًما أوقفت مسيرتها المهنية مؤقتًا بسبب نقص رعاية األطفال ميسورة التكلفة فإنني أفهم بشكل   قالت الحاكمة هوكول،
واستكماالً لالستثمارات الرئيسية في تمويل رعاية األطفال فإننا نتخذ خطوات  .مباشر مدى أهمية شريان الحياة هذا للعائالت

هلية البرنامج ودعم القوى العاملة لدينا لضمان وصول كافة سكان نيويورك  مهمة لتحسين عملية العثور على الرعاية وتوسيع أ
   إلى هذه الموارد الحيوية."

  
اآلباء في تحديد األهلية للحصول على الدعم المالي من برنامج مساعدة رعاية  أداة الفحص الجديدة عبر اإلنترنت ستساعد 

األطفال في الوالية لرعاية األطفال منخفضة التكلفة أو بدون تكلفة. قام مكتب خدمات األطفال والعائلة في الوالية بتطوير  
ى يتمكنوا من تحديد الخدمات التي قد يكونوا األداة وتهدف األداة إلى تسريع عملية تقديم الطلبات وتبسيطها للعائالت حت 

  مؤهلين لتلقيها بسرعة.
  

  األساسية المعايير يحققون كانوا إذا ما  معرفة الفور على لهم يتيح  وهو اإلنترنت عبر اختياري  استبيان إكمال للعائالت يمكن
 عبر الجديدة األداة تتوفر تمويل. على لللحصو طلب لتقديم االجتماعية للخدمات المحلية اإلدارة إلى يوجههم ثم لألهلية

 واألسر األطفال لخدمات  نيويورك والية مكتب  إلى التابع  الموقع اإللكترونيلغة على  12  في الناس لعامة  متاحة  اإلنترنت
    محمول.  جهاز أو كمبيوتر  جهاز باستخدام وقت أي  وفي مكان  أي من إليها الوصول  ويمكن

  
أداة الفحص المسبق اإللكترونية على مستوى الوالية كجزء من خطابها عن حالة الوالية في  أعلنت الحاكمة هوكول عن 

يناير/كانون الثاني عندما دعت إلى تبسيط عملية طلب رعاية األطفال وجعلها مركزية.كما التزمت الحاكمة بتسريع عملية  
إلى رعاية أطفال عالية الجودة بما في ذلك استثمار   تقديم الطلبات للعائالت في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الوصول

  مليار دوالر على مدار أربع سنوات. 7.6غير مسبوق بقيمة 
  

  والتي ،فرقة عمل توفر رعاية األطفال في والية نيويوركإضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول عن إعادة إنشاء 
تساعد في تطوير إطار عمل لكيفية تنفيذ الوالية لرعاية األطفال الشاملة. برئاسة مشتركة من قبل مفوضة مكتب   سوف

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-make-child-care-more-affordable-accessible-and-fair-new-york%23%3A~%3Atext%3DJanuary%252010%252C%25202023-%2CGovernor%2520Hochul%2520Announces%2520Plan%2520to%2520Make%2520Child%2520Care%2520More%2520Affordable%2Cand%2520Fair%2520in%2520New%2520York%26text%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2C2023%2520State%2520of%2520the%2520State.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MbnN7FZQiFmREsEDciP0RmArFHdXUSGCnc6U%2Flz5%2FDE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-make-child-care-more-affordable-accessible-and-fair-new-york%23%3A~%3Atext%3DJanuary%252010%252C%25202023-%2CGovernor%2520Hochul%2520Announces%2520Plan%2520to%2520Make%2520Child%2520Care%2520More%2520Affordable%2Cand%2520Fair%2520in%2520New%2520York%26text%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2C2023%2520State%2520of%2520the%2520State.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MbnN7FZQiFmREsEDciP0RmArFHdXUSGCnc6U%2Flz5%2FDE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhs.ocfs.ny.gov%2FCCAPeligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GgQt%2B2uzo2Ra7W1DJv6qGnf6EfFwD4on6N1FqYETBoE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6azxo26imeItBcOO%2B6GjI7mFeTsfGxqOCFbNg8928wY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0


جوستاف  -( باإلنابة سوزان مايلزOffice of Children and Family Services, OCFSخدمات األطفال واألسر )
إصدار آخر ومفوضة إدارة العمل روبرتا ريردون اجتمعت فرقة العمل في وقت سابق من هذا األسبوع للمرة األولى منذ 

  .2021لها في مايو/أيار  تقرير 
  

على تقديم المشورة للوالية بشأن تطوير نشر تدريجي   تأسيسها أعيد  التي األطفال رعاية بتوفير المعنية العمل فرقة ستعمل
للرعاية الشاملة لألطفال وستكون مكلفة بإصدار تقريرها الجديد بحلول نهاية العام. وإضافة إلى تطوير هذه الخطة ستقوم فرقة  

( على تقديم رعاية األطفال والتوصية COVID-19رعاية األطفال في الوالية وتأثير جائحة )العمل أيًضا بتقييم احتياجات 
بطرق معالجة أزمة القوى العاملة في مجال رعاية األطفال وتقييم تنفيذ السياسات بدعم من البرامج ذات الصلة بالجائحة  

  الممولة فدرالياً.
  

تتألف فرقة العمل من ممثلين من مكتب المساعدة المؤقتة واإلعاقة ومجلس األطفال واألسر وإدارة الضرائب والمالية ومجلس 
التنمية االقتصادية اإلقليمي وجامعة والية نيويورك وجامعة مدينة نيويورك وإدارة التعليم الحكومي. تشمل عضوية فريق  

لنقابات ومجموعات المناصرة وأصحاب المصلحة ومجتمع األعمال واإلدارات المحلية  مقدمي رعاية األطفال واالعمل أيًضا 
   للخدمات االجتماعية.

  
وطور خطة  2018عملت الحاكمة هوكول كرئيسة مشاركة لفريق العمل عندما انعقد في البداية في ديسمبر/كانون األول 

لكافة سكان نيويورك. ُعدل قانون الخدمات االجتماعية في والية  شاملة لجعل رعاية األطفال الجيدة ميسورة التكلفة ومتاحة 
بمهمة جديدة إضافة إلى مراجعة التقدم المحرز في التوصيات المقدمة في تقرير عام   نيويورك إلعادة تشكيل فريق العمل

2021.  
  

"نحن نعلم أن أقل   باإلنابة، واألسر  األطفال لخدمات  نيويورك والية لمكتب المشاركة الرئيسة جوستاف  مايلز سوزان قالت
( OCFSيفخر )  بالمائة من األطفال المؤهلين للحصول على مساعدة رعاية األطفال يحصلون عليها في الواقع. 10من 

دعم األسر في دفع تكاليف رعاية األطفال إضافةً إلى تعزيز مقدمي الرعاية  بإدارة االستثمارات التاريخية للحاكمة هوكول ل
من خالل رؤيتها كمؤشر إرشادي أنا متحمسة للمشاركة في رئاسة   أنفسهم لتنمية البرامج الحالية للوالية وإنشاء برامج جديدة.

نموذًجا لخيارات يسهل الوصول إليها فريق العمل هذا بينما نستكشف مسارات لرعاية األطفال الشاملة ونجعل نيويورك 
  وبأسعار معقولة وعادلة."

  
"مع اإلعالن عن فرقة العمل هذه تواصل الحاكمة هوكول إظهار  نيويورك، بوالية العمل إدارة مفوضة ريردون روبرتا  قالت

قيادة وتصميم ال مثيل لهما في التعامل مع قضايا رعاية األطفال الحالية التي تواجه األسر العاملة في واليتنا. إنها تعرف عن  
ية مجتمعية ومعالجتها أمر  كثب أن هذه ليست مجرد قضية نسائية. إنها قضية الوالدين. إنها قضية صاحب عمل. إنها قض

حيوي الستمرار تعافينا االقتصادي. أنا فخورة بكوني الرئيسة المشاركة لفريق العمل وأتطلع إلى العمل مع األعضاء اآلخرين  
  لتحديد الحلول وتنفيذها."

  
###   
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