
 مھدکودک  Recoveryھای موجود در بستھ تامین مالی بررسی اجمالی فرصت  
 

 شرح: 
First 5 Yolo  وجوهAmerican Rescue Plan Act Funds    (وجوه ویژه قانون نجات آمریکا) را ازYolo County   دریافت کرده

بھ کمک نیاز دارند. این کمک   ۱۹ - است تا از مراکزی پشتیبانی کنند کھ برای اخیای فعالیت ھای خود پس از بیماری ھمھ گیر کووید
ھا ھمچنین بھ این مراکز و مھدکودک ھا کمک خواھد کرد تا  ساختارھای زیربنایی خود را بھتر کنند و ظرفیت خدمات ویژه کودکان  

 Yoloکنندگان مھدکودک مجاز در را بھ تامین  Recoveryو   Infrastructureھای ھزینھکمک  First 5 Yoloباال ببرند. کانتی را 
County   ارایھ می دھد. این مراکز باید بھ کودکان زیر یک تا پنج سال خدمات ارایھ بدھند و افرادی کھ مکان مجاز جدید برای

مجوز مھدکودک خصوصی داشتھ باشند و تصمیم داشتھ باشند وضعیت مجوزشان را بھ   مھدکودک خصوصی را افتتاح می کنند باید
یا تا زمان تخصیص کل بودجھ فرم ھای درخواست را   2023فوریھ   1بصورت مستمر تا   First 5 Yoloحالت فعال برگردانند. 

تا وجوه را توزیع کرده و پیشرفت   ھمکاری خواھد داشت  Children’s Home Societyبا نھاد  First 5 Yoloخواھد پذیرفت.  
 کنندگان کمک مالی را پایش کند. دریافت 

 
 ھدف: 

پشتیبانی از مھدکودک ھا و مراکز ویژه ارایھ خدمات مراقبت از کودکان است کھ عالقھ دارند   Childcare Recoveryھدف بستھ 
ظرفیت خود را بیشتر کنند، از مراکز غیرفعال حمایت و پشتیبانی شود تا بھ وضعیت فعال بازگردند، در ضمن ھدف این است کھ بھ  

گیری مثل  کھ در مدت ھمھ  Yolo Countyعدد و فعال در  این مراکز کمک شود شرایط این مھدکودک ھا و مراکز خصوصی فمت 
 تثبیت شود.   نیروھای کار اضطراری فعالیت کردند و در حال حاضر نیز فعال ھستند 

 
از انواع   )1( یکی توانند فرم درخواست خود را برای این مراکز و مھدکودک ھای ارایھ دھنده خدمات و مراقبت از کودکان می

 ود در فھرست زیر درخواست دھند: ھای موج ھزینھکمک
ھا پشتیبانی از مھدکودک ھا و  ھزینھھدف از اختصاص این کمک  - (توسعھ یا تقویت) Infrastructureھای ھزینھ کمک .1

مراکز خصوصی است تا دسترسی خانواده ھا بھ خدمات مراقبتی مجاز بیشتر شود و این مراکز بتوانند مجوز خود را تغییر 
نام خود را باال ببرند. یک مجوز جدید، بگیرند و یا مجوز را دوباره فعال کنند و یا سطح ثبت نام خود  دھند و ظرفیت ثبت 

 را در حال کنونی حفظ کنند و یا با رعایت تدابیر سالمتی و امنیتی بھ ظرفیت ثبت نام گذشتھ بازگردند.   
 

دبستانی ایالتی واجد شرایط درخواست نیستند) ھای پیش ھمھ مھدکودک ھا و مراکز خصوصی مجاز (برنامھ شرایط احراز: 
ھای زیر واجد شرایط  و افراد/نھادھای بدون مجوز کھ قصد دارند برای اولین بار مجوز بگیرند ھم خود ھستند برای فعالیت 

 ارایھ فرم درخواست ھستند: 
یک مھدکودک  تغییر مجوز موجود برای افزایش ظرفیت، ھمچون گذار از یک مھدکودک خانوادگی کوچک بھ  •

خانوادگی بزرگ، گذار از یک مھدکودک خانوادگی بزرگ بھ یک مرکز، دریافت مجوز جدید برای کودکان زیر  
 یک سال تا دو سال، در یک مکان مستقر در یک مرکز است. 

، با  19- نمونھ آن مراکزی ھستند کھ پس از بھ پایان رسیدن دوران کرونا و محدود بودن ظرفیت بھ دلیل کووید •
 مجوز فعلی خود سطح ثبت نام خود را حفظ می کنند و یا افزایش بدھند.  

 
 کاربردھای مجاز شامل موارد زیر است، اما بھ آن ھا محدود نیست: 

 ھای اخذ مجوز ھزینھ •
 بازی، وسایل نظافت و غیره) ایل و/یا تجھیزات (میز، صندلی، تخت کودک، اسباب مبلھ کردن، وس •
 بان و غیره) ھای شستشوی دست، سایھ توسعھ فضای بیرونی و تجھیزات (ایستگاه •
 ھای موردنیازھای مربوط بھ آموزش ھزینھ •
 ۱۹- ھای ایمنی در برابر کوویداصالح فضای مھدکودک خانگی جھت رعایت الزامات مجوز یا بھترین رویھ  •

 (مثل تبدیل فضا، تسویھ ھوا یا تھویھ، تعمیر و غیره) 
نام با استخدام نیروی کار اضافی جھت رعایت مققرات و ملزومات مجوز و یا خرید  افزایش یا حفظ روند ثبت  •

 نام کرده اندودکانی کھ ثبت مبلمان اضافی برای ک
 ناممشوق برای استخدام و بھ کار گرفتن تعداد بیشتری کارمند برای رشد و توسعھ/ و حفظ روند ثبت  •
 بیمھ مسئولیت مھدکودک  •



 اندازی دیگرھای عملیاتی یا راه ھای مجوز ساختمان، و/یا ھزینھھزینھ •
 

ھ ماه یک گزارش مجمل پیشرفت روند کار ارایھ دھند و بعد از  ھزینھ باید پس از س کنندگان کمکدریافت   ضرورت پیگیری:
 شش ماه ھم گزارش پیگیری تدوین کنند.

 
دالر    12000تا   4500بندی شده و از  ھای پیشنھادی طبقھ مبالغ اختصاصی تامین مالی بر مبنای فعالیت تامین مالی موجود: 

 است.  
 

این کمک ھزینھ ھا بھ منزلھ اذعان و تایید شرایط خطرناکی فعالیت مراکز ویژه ارایھ خدمات   - Recoveryھای ھزینھ کمک .2
گیری و نیاز ادامھ دار و مستمر  ھا در خط مقدم مبارزه با ھمھ العمل آن مراقبت از کودکان و مھدکودک ھا و واکنش و عکس 

ھا کمک بھ تثبیت شرایط  ھزینھھدف از ارایھ این کمک  آن ھا بھ حمایت و پشتیبانی در این زمانھ ناپایدار و خطرناک است. 
کنندگانی است کھ صاحب کسب و کار کوچکی ھستند و با حاشیھ سود اندک فعالیت می کنند تا نیازھای خود را مرتفع  تامین
 کنند. 

تا بھ حال فعال بوده اند و   2020کنندگان کھ مجوز فعالیت خصوصی دارند و از دسامبر ھمھ انواع تامینشرایط احراز: 
 ھنوز ھم باز ھستند

 کاربردھای مجاز شامل موارد زیر است، اما بھ آن ھا محدود نیست: 
 نام جایگزینی درآمد ناشی از کاھش ثبت  •
• PPE وسایل نظافتی ، 
 گیریشده در دوره ھمھ تحملبینی نشده مھای پیش سایر ھزینھ •

 
 ھزینھ دریافت می کنند با پس از سھ ماه برای پیگیری یک گزارش ساده تسلیم کنند.  افرادی کھ کمک  :ارایھ گزارش 

 
دالر   2500تا   1500مبالغ تامین مالی بر اساس نوع مجوز اختصاص داده می شود و از رقمی بین تامین مالی موجود: 

 است 
 

Yolo Quality Count (Yolo QCC)/IMPACT: ھزینھ دریافت می کنند در ھمھ مراکزی کھ کمکQCC/IMPACT  نام ثبت
کنندگان خدمات مھدکودک است و سطح مشارکت متفاوت خواھد بود و بھ  خدمات رایگان است کھ تامین QCC/IMPACTخواھند شد.  

بھ ھمھ انواع مراکز ارایھ خدمات مراقبت از کودکان و   QCC/IMPACTتمایل و خواست ھر مرکز و مھدکودک بستگی دارد.   
زات و فرصتھای توسعھ شغلی را بھ طور رایگان در اختیار  مھدکودک ھا خدمات رایگان مربیگری ارایھ خواھد کرد و منابع و تجھی 

 آن ھا قرار می دھد.    
 

مھدکودک ھا و یا افرادی کھ قصد دارند برای اولین بار برای ارایھ خدمات مراقبت از  ) CCIPپروژه ابتکار خدمات ویژه کودکان (
کنند.  برای دریافت  مک فنی و مشارکت دریافت می ک CCIP، Children’s Home Societyکودکان مجوز بگیرند از مسیر برنامھ 

providers/resources-ca.org/for-https://www.chs-از این وب سایت بازدید کنید:  CCIPاطالعات بیشتر درباره برنامھ 
referrals-and   .CCIP  وژه بھبود کیفیت است کھ با ارایھ آموزش و واحدھای درسی آموزشی از مراکزی حمایت و پشتیبانی یک پر

 می کند کھ احتمال دارد در آینده مراکز مراقبت از کودکان و مھدکودک خانوادگی تاسیس کنند.   
 

نام ثبت  Yolo County Resource and Referral agencyکنندگان در : ھمھ دریافت   Yolo Countyآژانس ارجاع و منابع  
کنندگان فعال این خدمات در  ھای متقاضی خدمات مراقبت از کودک را بھ تامینخواھند شد؛ این یک سرویس رایگان است کھ خانواده 

Yolo County  کند.متصل می 
 
 
 

   تقدیر:

https://www.chs-ca.org/for-providers/resources-and-referrals
https://www.chs-ca.org/for-providers/resources-and-referrals


First 5 Yolo  آن را دریافت کرده اند دعوت می کند تا در وب سایت  بھ آدرس  از مراکز و مھدکودک ھایی کھ کمک ھزینھ مالی
www.first5yolo.orgFirst 5 Yolo  ( کنندگان را بھ  ھا، ھمھ دریافت ) بھ منظور دریافت پشتیبانی بیشتر برای کودکان و خانواده

بھ آدرس   First 5 Yoloرنمای و ھمچنین سایر منابع موجود در تا  First 5 Yoloھا و خدمات معرفی برنامھ 
)www.first5yolo.org و/یا تارنمای (First 5 California ) بھ آدرسwww.first5california.com کند.  ) دعوت می 

 
   فرم ھای درخواست:

، لطفا فرم درخواست مربوطھ را بھ طور کامل تکمیل کنید. فرم ھای  eryRecov یا  Infrastructureھزینھ برای درخواست کمک 
  28موجود ھستند و درخواست ھا تا  https://www.first5yolo.org/partners/apply-for-fundingھا در آدرس درخواست 

 Children’sممکن است از طرف نھاد یا تا پایان اختصاص ھمھ بودجھ ھا بھ طور ادامھ دار بررسی می شوند.   2023فوریھ 
Home Society   و/یاFirst 5 Yolo   با شما تماس بگیرند تا قبل از پذیرش یا اعالم خبر پذیرش درخواست و یا خبر اختصاص

روز طول بکشد. برای ھر مرکز و یا مھمدکودک فقط یک فرم    45ھا تا ھزینھ با شما صحبت کنند. دارد رسیدگی بھ درخواست کمک
 واست پذیرفتھ خواھد شد.  درخ

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 First 5 Yolo Countyماموریت 

First 5 Yolo  .اطمینان حاصل خواھیم کرد کھ  بھ اعضای جامعھ محلی ما کمک می کند کودکانی سالم و آماده یادگیری پرورش دھند
 منابع ما بھ شیوه ای موثر مورد استفاده قرار می گیرند و صدای ھمھ اقشار جامعھ محلی شنیده خواھند شد.

http://www.first5california.com/

