
 

 

 Yolo County Childcare Recoveryھای متداول در مورد بستھ سوال

 چیست؟  Recoveryو   Yolo County Childcare Infrastructureھای ھزینھسوال. ھدف از اختصاص کمک 

حمایت و پشتیبانی و ایجاد انگیزه در  Recoveryھای ھزینھو کمک   Infrastructureھای ھزینھھدف از اختصاص کمک  جواب.
مراکز و مھدکودک ھای خصوصی ارایھ دھنده خدمات مراقبت از کودک برای افزایش ظرفیت و تثبیت شرایط آن دستھ از مراکزی  

 است کھ در دوران ھمھ گیری ھمچون کارکنان ضروری فعالیت کردند و در حال حاضر ھم باز ھستند.  

 

فرم درخواست   Infrastructureو  Recoveryھزینھ توانند برای ھر دو کمک کنندگان خدمات مراقبت از کودک می آیا تامین سوال. 
 پر کنند؟ 

توانند بستھ بھ کھ خدمات ویژه مراقبت از کودکان ارایھ می دھند می Yolo Countyخیر، مھدکودک ھا و مراکزی مستقر در   جواب.
فرم درخواست تسلیم کنند. لطفا برای   Recovery یاو  Infrastrutureھزینھ پیشنھادی، یا برای کمک  ھایاحراز شرایط و فعالیت 

 مراجعھ کنید.   Childcare Recoveryاطالع درباره مقررات و ملزومات احراز شرایط بھ بخش مرور کلی  

 

کھ از قبل شروع کرده بودم و یا بھ تازگی تکمیل  ای را بھ من بازگرداند تواند ھزینھ پروژه می  Infrastructureسوال. آیا وجھ  
 ام؟ کرده 

اید،  خیر، امکان استفاده از وجوه بابت اقالم/خدمات و سایر مواردی کھ شما قبال خریداری کرده اید و بابت آن پول پرداخت کرده   جواب.
 . ھای جدید مرتبط با یک پروژه اختصاص داده شوندنخواھد بود. این وجوه باید بھ ھزینھ 

 

و ھمچنین این   Infrastructureھزینھ ایالتی توانند ھم برای کمکسوال. آیا ارایھ دھنده ھای خدمات مراقبت از کودک می 
 ھا فرم درخواست ارایھ بدھند؟  ھزینھ کمک

تامین منبع مالی   First 5 Yoloویژه Infrastructureو   Recoveryھای ھزینھدر بررسی شرایط احراز کمک   First 5 Yolo جواب.
توان برای جایگزینی را نمی  First 5 Yoloمرکز تامین خدمات مراقبت از کودک از منبع دیگری را مدنظر نمی گیرد.  البتھ، وجوه 

 تامین مالی دریافتی از منابع دیگر استفاده کرد.

 

 سوال. مدیریت و توزیع مبالغ اختصاصی بھ چھ صورت خواھد بود؟ 

بھ صورت یک پرداخت یک بار پرداخت می شود و بھ حساب دارنده مجوز مرکز مراقبت از کودک واریز   Recoveryوجوه   جواب.
ھای اولیھ بھ محض  بھ صورت دو پرداخت جداگانھ پنجاه درصدی اختصاص داده می شوند. پرداخت  Infrastructureمی شود. وجوه 

شود. دریافت کنندگان باید نشان دھند در مدت سھ ماه (نود روز)  ، انجام می Childcare Beneficiary Agreementنامھ اجرای توافق 
اند تا پرداخت پنجاه درصد دوم ویژه پیشرفت پروژه را دریافت کنند. چکیده ای از گزارش نھایی  بھ مقدار کافی در پروژه پیشرفت داشتھ 

 شود. پروژه در ماه ششم تسلیم می

 

 ستفاده از این وجوه چگونھ است؟ سوال. چارچوب و مھلت زمانی ا



کنندگان برای دریافت کل مبلغ وجھ باید دریافت ھا در طی شش ماه از زمان دریافت وجوه تکمیل شوند. رود پروژه انتظار می  جواب.
 نشان دھند کھ ظی سھ ماه بھ اندازه کافی در تکمیل پروژه پیشرفت کرده اند. 

 

 اگر پروژه من بھ تاخیر بیفتد و نتوانم سر سھ ماه مدارک پیشرفت پروژه را ارائھ دھم، چھ خواھد شد؟ سوال. 

بھ شماره   Children’s Home Societyھزینھ دریافت می کنند و کارشان بھ تاخیر افتاده است باید با نھاد افرادی کھ کمک  الف.
بینی نشده یا  مکاتبھ کرده و مشکالت پیش  F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org) تماس بگیرند یا با ایمیل 530(  645-6265

تاخیرھای موثر بر پیشرفت پروژه را بھ آژانس اطالع دھند.  اگر احتمال این وجود دارد کھ پروژه تکمیل نشود بستھ بھ میزان تاخیر، 
 یافت کننده ملزم شود تا مبالغ باقیمانده و مصرف نشده را بازگرداند.ممکن است در

 

 کنند، وجود دارد؟ استفاده می  Infrastructureکھ از تامین مالی  Yolo Countyکنندگان ھای فنی در اختیار تامین سوال. چھ کمک 

کنندگان در بررسی مسیر دریافت مجوز، توسعھ مجوز کنونی و یا توسعھ مراکز  بھ تامین Children’s Home Society   جواب.
کند. لطفا با ھای خانگی و خانوادگی و تبدیل آن بھ خدمات مستقر در یک مرکز مراقبت، کمک میمراقبت از کودک در مھدکودک 
Family Child Care Homes  یا ایمیل 530(  645-6265بھ شماره (F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org   .تماس بگیرید

مرتبط خواھند شد و برای آن ھا مربی ھایی  QCC/IMPACTھمھ مھدکودک ھا و مراکز ارایھ خدمات مراقبت از کودکان با برنامھ 
 پشتیبانی در دسترس خواھنند بود.انتخاب می شود تا در صورت نیاز و ضرورت برای 

 

 رسانی برگزار خواھد شد؟ سوال. آیا درباره روش تکمیل درخواست و فرایند دریافت وجھ جلسھ اطالع 

شود کھ در آن روند تکمیل و ارسال فرم درخواست و ھمچنین مراحل بعد برگزار می  Zoomبلھ، یک جلسھ اطالعاتی از طریق  جواب.
 شود. کنندگان را تشریح میت از تخصیص وجھ بھ دریاف 

 

 سوال. از کجا بدانم کھ درخواست من دریافت شده است؟ 

متقاضی ھا یک ایمیل دریافت می کنند کھ بھ منزلھ تاییدیھ دریافت این فرم درخواست خواھد بود. در صورت عدم دریافت ایمیل   جواب.
 (ھرزنامھ) خود را بررسی کنند.   Junkو  Spamدر صندوق ورودی ایمیل ھا، متقاضیان باید پوشھ 

 

 ھا چھ زمانی بررسی خواھند شد؟ سوال. درخواست 

 شوند. ھا بصورت نیمھ گروھی بررسی و پذیرفتھ میتا زمانی کھ ھمھ بودجھ اختصاص داده شود درخواست  جواب.

 

 است؟  ھزینھ بھ آنھا تعلق گرفتھسوال. چھ زمانی بھ یک متقاضی اطالع داده خواھد شد کھ وجوه کمک

تالش می کنند طی چھل و پنج روز کاری بعد از دریافت درخواست کامل بھ   Children’s Home Societyو   First 5 Yolo جواب.
 متقاضیان اطالع دھند.

 

 د؟ تواند از این تامین مالی برای چند پروژه استفاده کن سوال. آیا یک مھدکودک و یا مرکز ارایھ دھنده خدمات مراقبت از کودکان می 

بلھ، اگر متقاضی این موضوع را در جزئیات بخش روایت درخواست ذکر کند و استفاده از وجوه از این بابت مورد تایید قرار  جواب.
 تواند تامین مالی را برای چند پروژه استفاده کند.گیرد، متقاضی می
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خدمات مراقبتی ارائھ   Yolo Countyھ در ک Yolo Countyکنندگان ساکن در خارج از ھا در اختیار تامین ھزینھسوال. آیا این کمک 
 گیرد؟ دھند نیز قرار می می

 باشد.  Yolo Countyبلھ، مشروط بر آن کھ محل دارای مجوز مراقبت از کودک در   جواب.

 

ھزینھ کنندگان کمک (فقط ویژه دریافت ) است یا خیر؟  Prevailing Wageسوال. از کجا بدانم پروژه من مشمول دستمزد رایچ (
Infrastructure ( 

ھا از جملھ اعمال تغییرات در فضای موجود (در مقام نمونھ بازسازی، تعمیر، نقاشی، فرش و غیره) یا ھر نوع  ھمھ پروژه جواب. 
ھای مشمول کار عمومی محسوب می شوند و مشمول  ھای نیروی کار مرتبط با تکمیل پروژه، پروژه ھزینھ و ساخت (مثل سازه)  

ھای مشمول دستمزد رایج، برای تسھیل رعایت این مقررات  ) ھستند. در رابطھ با پروژهPrevailing Wageمقررات دستمزد رایج ( 
 اطالعات بیشتری ارائھ خواھد شد. 

 

 را چطور دریافت خواھم کرد؟   شدهسوال. من وجھ اعطا 

ھای ھمھ  پرداخت  Children’s Home Societyتکمیل کنند و بھ فرم درخواست پیوست کنند.  W-9ھمھ متقاضیان باید فرم  جواب.
بھ صورت   Infrastructureھای ھزینھمتقاضی ھایی را صادر خواھد کرد کھ بودجھ مالی بھ آن ھا اختصاص داده شده است.  کمک 

 بصورت تک پرداخت صادر خواھد شد.  Recoveryھای ھزینھاخت و کمک دو پرد

 

 ھا مشمول مالیات ھستند؟ ھزینھسوال. آیا این کمک 

 مبالغ بیشتر از ششصد دالر مشمول مالیات بر درآمد می شود.   جواب.

 

 من مایلم درخواست خود را پس بگیرم، باید چکار کنم؟ سوال. 

تماس   F5Ychildcarerecovery@first5yolo.org) یا ایمیل 530(  645-6265بھ شماره   Children’s Home Societyبا  جواب.
 بگیرید 
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