ﺑررﺳﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﻓرﺻتھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺳﺗﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ  Recoveryﻣﮭدﮐودک
ﺷرح:
 First 5 Yoloوﺟوه ) American Rescue Plan Act Fundsوﺟوه وﯾژه ﻗﺎﻧون ﻧﺟﺎت آﻣرﯾﮑﺎ( را از  Yolo Countyدرﯾﺎﻓت ﮐرده
اﺳت ﺗﺎ از ﻣراﮐزی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺧﯾﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﭘس از ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر ﮐووﯾد ۱۹ -ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﻧد .اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣراﮐز و ﻣﮭدﮐودک ھﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﮭﺗر ﮐﻧﻧد و ظرﻓﯾت ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﮐودﮐﺎن
ﮐﺎﻧﺗﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد First 5 Yolo .ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی  Infrastructureو  Recoveryرا ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﮭدﮐودک ﻣﺟﺎز در Yolo
 Countyاراﯾﮫ ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺧدﻣﺎت اراﯾﮫ ﺑدھﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﺟﺎز ﺟدﯾد ﺑرای
ﻣﮭدﮐودک ﺧﺻوﺻﯽ را اﻓﺗﺗﺎح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺟوز ﻣﮭدﮐودک ﺧﺻوﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺻﻣﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﺿﻌﯾت ﻣﺟوزﺷﺎن را ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﻓﻌﺎل ﺑرﮔرداﻧﻧد First 5 Yolo .ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺎ  1ﻓورﯾﮫ  2023ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺧﺻﯾص ﮐل ﺑودﺟﮫ ﻓرم ھﺎی درﺧواﺳت را
ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت First 5 Yolo .ﺑﺎ ﻧﮭﺎد  Children’s Home Societyھﻣﮑﺎری ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ وﺟوه را ﺗوزﯾﻊ ﮐرده و ﭘﯾﺷرﻓت
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺎﯾش ﮐﻧد.
ھدف:
ھدف ﺑﺳﺗﮫ  Childcare Recoveryﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﮭدﮐودک ھﺎ و ﻣراﮐز وﯾژه اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد
ظرﻓﯾت ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﻧد ،از ﻣراﮐز ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﺎل ﺑﺎزﮔردﻧد ،در ﺿﻣن ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﻣراﮐز ﮐﻣﮏ ﺷود ﺷراﯾط اﯾن ﻣﮭدﮐودک ھﺎ و ﻣراﮐز ﺧﺻوﺻﯽ ﻓﻣﺗﻌدد و ﻓﻌﺎل در  Yolo Countyﮐﮫ در ﻣدت ھﻣﮫﮔﯾری ﻣﺛل
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر اﺿطراری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐردﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾز ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.
اﯾن ﻣراﮐز و ﻣﮭدﮐودک ھﺎی اراﯾﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت و ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻓرم درﺧواﺳت ﺧود را ﺑرای ﯾﮑﯽ ) (1از اﻧواع
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود در ﻓﮭرﺳت زﯾر درﺧواﺳت دھﻧد:
 .1ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ) Infrastructureﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎ ﺗﻘوﯾت( -ھدف از اﺧﺗﺻﺎص اﯾن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣﮭدﮐودک ھﺎ و
ﻣراﮐز ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﺷود و اﯾن ﻣراﮐز ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺟوز ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر
دھﻧد و ظرﻓﯾت ﺛﺑتﻧﺎم ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد .ﯾﮏ ﻣﺟوز ﺟدﯾد ،ﺑﮕﯾرﻧد و ﯾﺎ ﻣﺟوز را دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺳطﺢ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺧود
را در ﺣﺎل ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺗداﺑﯾر ﺳﻼﻣﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﺛﺑت ﻧﺎم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎزﮔردﻧد.
ﺷراﯾط اﺣراز :ھﻣﮫ ﻣﮭدﮐودک ھﺎ و ﻣراﮐز ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺟﺎز )ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط درﺧواﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد(
و اﻓراد/ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑدون ﻣﺟوز ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﺟوز ﺑﮕﯾرﻧد ھم ﺧود ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی زﯾر واﺟد ﺷراﯾط
اراﯾﮫ ﻓرم درﺧواﺳت ھﺳﺗﻧد:
• ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟوز ﻣوﺟود ﺑرای اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ،ھﻣﭼون ﮔذار از ﯾﮏ ﻣﮭدﮐودک ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭدﮐودک
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.
• ﻧﻣوﻧﮫ آن ﻣراﮐزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن دوران ﮐروﻧﺎ و ﻣﺣدود ﺑودن ظرﻓﯾت ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد ،19-ﺑﺎ
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:
• ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺧذ ﻣﺟوز
• ﻣﺑﻠﮫ ﮐردن ،وﺳﺎﯾل و/ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات )ﻣﯾز ،ﺻﻧدﻟﯽ ،ﺗﺧت ﮐودک ،اﺳﺑﺎبﺑﺎزی ،وﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻓت و ﻏﯾره(
• ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و ﺗﺟﮭﯾزات )اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی دﺳت ،ﺳﺎﯾﮫﺑﺎن و ﻏﯾره(
• ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزشھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز
• اﺻﻼح ﻓﺿﺎی ﻣﮭدﮐودک ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭت رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻣﺟوز ﯾﺎ ﺑﮭﺗرﯾن روﯾﮫھﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﮐووﯾد۱۹-
)ﻣﺛل ﺗﺑدﯾل ﻓﺿﺎ ،ﺗﺳوﯾﮫ ھوا ﯾﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ،ﺗﻌﻣﯾر و ﻏﯾره(
• اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﺣﻔظ روﻧد ﺛﺑتﻧﺎم ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﻧﯾروی ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺟﮭت رﻋﺎﯾت ﻣﻘﻘرات و ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺟوز و ﯾﺎ ﺧرﯾد
ﻣﺑﻠﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺛﺑتﻧﺎم ﮐرده اﻧد
• ﻣﺷوق ﺑرای اﺳﺗﺧدام و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺎرﻣﻧد ﺑرای رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ /و ﺣﻔظ روﻧد ﺛﺑتﻧﺎم
• ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﮭدﮐودک

•

ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺟوز ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،و/ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ راهاﻧدازی دﯾﮕر

ﺿرورت ﭘﯾﮕﯾری :درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﮏ ﮔزارش ﻣﺟﻣل ﭘﯾﺷرﻓت روﻧد ﮐﺎر اراﯾﮫ دھﻧد و ﺑﻌد از
ﺷش ﻣﺎه ھم ﮔزارش ﭘﯾﮕﯾری ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد.
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺟود :ﻣﺑﺎﻟﻎ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺷده و از  4500ﺗﺎ  12000دﻻر
اﺳت.
 .2ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی  -Recoveryاﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اذﻋﺎن و ﺗﺎﯾﯾد ﺷراﯾط ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣراﮐز وﯾژه اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت
ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﻣﮭدﮐودک ھﺎ و واﮐﻧش و ﻋﮑساﻟﻌﻣل آنھﺎ در ﺧط ﻣﻘدم ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھﻣﮫﮔﯾری و ﻧﯾﺎز اداﻣﮫ دار و ﻣﺳﺗﻣر
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در اﯾن زﻣﺎﻧﮫ ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ھدف از اراﯾﮫ اﯾن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺛﺑﯾت ﺷراﯾط
ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐوﭼﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺳود اﻧدک ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود را ﻣرﺗﻔﻊ
ﮐﻧﻧد.
ﺷراﯾط اﺣراز :ھﻣﮫ اﻧواع ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﮫ ﻣﺟوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺻوﺻﯽ دارﻧد و از دﺳﺎﻣﺑر  2020ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﺑوده اﻧد و
ھﻧوز ھم ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد
ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺟﺎز ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﺣدود ﻧﯾﺳت:
• ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھش ﺛﺑتﻧﺎم
•  ،PPEوﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻓﺗﯽ
• ﺳﺎﯾر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﻣﺗﺣﻣلﺷده در دوره ھﻣﮫﮔﯾری
اراﯾﮫ ﮔزارش :اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﭘس از ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﯾﮏ ﮔزارش ﺳﺎده ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد.
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺟود :ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﻣﺟوز اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯽ ﺷود و از رﻗﻣﯽ ﺑﯾن  1500ﺗﺎ  2500دﻻر
اﺳت
 :Yolo Quality Count (Yolo QCC)/IMPACTھﻣﮫ ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در  QCC/IMPACTﺛﺑتﻧﺎم
ﺧواھﻧد ﺷد QCC/IMPACT .ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣﮭدﮐودک اﺳت و ﺳطﺢ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﯾل و ﺧواﺳت ھر ﻣرﮐز و ﻣﮭدﮐودک ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد QCC/IMPACT .ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧواع ﻣراﮐز اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و
ﻣﮭدﮐودک ھﺎ ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﻣرﺑﯾﮕری اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد و ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺗﺟﮭﯾزات و ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر
آن ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﭘروژه اﺑﺗﮑﺎر ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﮐودﮐﺎن ) (CCIPﻣﮭدﮐودک ھﺎ و ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑرای اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از
ﮐودﮐﺎن ﻣﺟوز ﺑﮕﯾرﻧد از ﻣﺳﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ  CCIP، Children’s Home Societyﮐﻣﮏ ﻓﻧﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرای درﯾﺎﻓت
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ  CCIPاز اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾدhttps://www.chs-ca.org/for-providers/resources- :
 CCIP .and-referralsﯾﮏ ﭘروژه ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اراﯾﮫ آﻣوزش و واﺣدھﺎی درﺳﯽ آﻣوزﺷﯽ از ﻣراﮐزی ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد در آﯾﻧده ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن و ﻣﮭدﮐودک ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐﻧﻧد.
آژاﻧس ارﺟﺎع و ﻣﻧﺎﺑﻊ  : Yolo Countyھﻣﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن در  Yolo County Resource and Referral agencyﺛﺑتﻧﺎم
ﺧواھﻧد ﺷد؛ اﯾن ﯾﮏ ﺳروﯾس راﯾﮕﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک را ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓﻌﺎل اﯾن ﺧدﻣﺎت در
 Yolo Countyﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد.

ﺗﻘدﯾر:

 First 5 Yoloاز ﻣراﮐز و ﻣﮭدﮐودک ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ آن را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در وب ﺳﺎﯾت ﺑﮫ آدرس
 (First 5 Yolo (www.first5yolo.orgﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎ ،ھﻣﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺧدﻣﺎت  First 5 Yoloو ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﺗﺎرﻧﻣﺎی  First 5 Yoloﺑﮫ آدرس
) (www.first5yolo.orgو/ﯾﺎ ﺗﺎرﻧﻣﺎی  First 5 Californiaﺑﮫ آدرس ) (www.first5california.comدﻋوت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓرم ھﺎی درﺧواﺳت:
ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ  Infrastructureﯾﺎ  ،Recoveryﻟطﻔﺎ ﻓرم درﺧواﺳت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﻓرم ھﺎی
درﺧواﺳتھﺎ در آدرس  https://www.first5yolo.org/partners/apply-for-fundingﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد و درﺧواﺳت ھﺎ ﺗﺎ 28
ﻓورﯾﮫ  2023ﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺧﺗﺻﺎص ھﻣﮫ ﺑودﺟﮫ ھﺎ ﺑﮫ طور اداﻣﮫ دار ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت از طرف ﻧﮭﺎد Children’s
 Home Societyو/ﯾﺎ  First 5 Yoloﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﭘذﯾرش ﯾﺎ اﻋﻼم ﺧﺑر ﭘذﯾرش درﺧواﺳت و ﯾﺎ ﺧﺑر اﺧﺗﺻﺎص
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .دارد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎ ﺗﺎ  45روز طول ﺑﮑﺷد .ﺑرای ھر ﻣرﮐز و ﯾﺎ ﻣﮭﻣدﮐودک ﻓﻘط ﯾﮏ ﻓرم
درﺧواﺳت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.

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

