
مدفوعات اإليجار أو الرهن العقاري أو المرافق

أو المنشآت أو التأمين
منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية
اإليجار•

.مدفوعات الرهن العقاري•

فواتير المرافق•

أو الحوادث/ تأمين المسؤولية و•

الرسوم أو رسوم التأخر عن الدفع المتعلقة •

بالمدفوعات



:هاسجالت اإليجار أو الرهن العقاري التي يجب االحتفاظ ب

الشيكات الملغاة•

كشوفات الحساب•

المستندات التي توضح إثبات الدفع اإللكتروني•

الفواتير•



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

لكن عليك توثيق، وللحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو إلى االحتفاظ بهذه السجالت المستحتاج. كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



إلى إذا حدث ذلك، فستحتاج. قد يكون برنامجك موضوع تدقيق
بك أن تكون قادًرا على إظهار كيف أنفقت أموال المنحة الخاصة
افي وأنه تم استخدامها لتحسين برنامجك أو مساعدته على التع

من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيروس كورونا
( .)



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت
لتعافي إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على ا

من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيروس كورونا
(.)



:سجالت المرافق التي يجب االحتفاظ بها

يةكشوفات الحساب من شركات المرافق، والفواتير الشهر•

الشيكات الملغاة•

الكشوفات المصرفية اإللكترونية •

إيصاالت وكشوفات بطاقة االئتمان•

عقود الخدمات•



:سجالت التأمين التي يجب االحتفاظ بها

نسخ بوليصات التأمين•

إثبات الدفع•





أو بالنسبة لمديري 

:معهد مدير مجلس الرعاية المبكرة والتعلم

https://earlycareandlearning.org/our-trainings/


سجالت الرسوم أو رسوم التأخر عن الدفع التي
:يجب االحتفاظ بها

كشوفات الحساب التي توضح رسوم التأخر عن الدفع•

مالسجالت المختصة التي توضح إتمام عملية دفع الرسو•



:الموارد التي يمكنها المساعدة
(  الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل •
وكالة التسجيل•
الممثل النقابي•
•
م• الُمنظ ِّ
شركات التأمين، والمرافق، والرهن العقاري•
•
معهد مدير مجلس الرعاية المبكرة والتعلم•



للحصول على على االنترنتتحقق من موقع مركز مساعدة االستقرار
مكتبية المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات ال

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

