
عمليات شراء أو تحديث المعدات واإلمدادات

()لالستجابة لفيروس كورونا 

منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية

المعدات واللوازم الداخلية والخارجية•

لالستجابة للتحديات الجديدةالالزمة التجاريةاألعمال عناصر •

قارير إلى التحسينات التكنولوجية المستخدمة لجمع البيانات وتقديم الت•

الوكاالت الرائدة



:قد تتضمن بعض المعدات المحددة ما يلي
، أو واقيات مثل الفواصل الجدارية المصنوعة من الدروع البالستيكية أو األكريليك، العزلمعدات •

العطس، لوضع ممارسة التباعد االجتماعي موضع التنفيذ

تركيب حوض غسل لمحطات غسل األيدي اإلضافية•

واب مواد خدمة الطعام التي يمكن التخلص منها، بما في ذلك األواني والصواني واألطباق واألك•

واألوعية

التي تنص على ضرورة ارتداء كمامات الوجه، ( )الفتات فيروس كورونا •

وتذكيرات ممارسة التباعد االجتماعي

الحفاضاتالشخصية مثل كمامات األطفال الفردية والمالبس اإلضافية ولألشياءحاويات تخزين •

لدراسيةحاويات تخزين للمواد والمعدات الستيعاب مساحة أكبر للتباعد االجتماعي في الحجرة ا•



:تأكد من االحتفاظ بما يلي في سجالتك
عة إيصاالت ألي عناصر تم شراؤها، بما في ذلك حبر الطابعة المستخدم لطبا•

الالفتات

اتالفواتير الخاصة بأي شركة ساعدت في تركيب المعدات أو طباعة الالفت•

أو من الشيكات الملغاة أو الحواالت البريدية أو كشوفات بطاقة االئتماننسخ•

السجالت المصرفية اإللكترونية للمنتجات والخدمات



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

للحصول على أموال المنحة الخاصة بك، ولكن عليك توثيق

كتوبة أو االحتفاظ بهذه السجالت المإلى ستحتاج . كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت

إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على

س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



يدرالية قد يكون برنامجك موضوع تدقيق بخصوص كيفية استخدامك لألموال الف
يف إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى أن تكون قادًرا على إظهار ك. لمساعدة برنامجك

أنفقت أموال المنحة الخاصة بك وأنه تم استخدامها لتحسين برنامجك أو 
مساعدته على التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيروس

(.)كورونا 

file://///PDP-FNP/Projects/Video/ECETP/ARPA%20Child%20Care%20Stabilization%20Funds/Scripts/05%20Purchaces%20Updates%20Equipment/Scripts/cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html


مجياتبريمكن استخدام هذه الصناديق التمويلية للحصول على 

:التي يمكن أن تساعدك علىالتجاريةاألعمال

تتبع حضور الطفل•

تسجيل حضور الموظفين•

المساعدة في التواصل مع أولياء األمور•

جمع والحصول على التحديثات التكنولوجية التي يمكنها المساعدة في

البيانات واإلبالغ عن الحاجات



:السجالت التي يجب االحتفاظ بها

برمجيات تم شراؤهاإيصاالت أي •

فواتير أي مساعدة تقنية تقدمها شركة البرمجيات•

ئتمان أو كشوفات بطاقة االالماليةالشيكات الملغاة أو الحواالت نسخ من•

اء أو دفع أو السجالت المصرفية اإللكترونية المستخدمة في عمليات الشر

نظير الخدمات



:المساعدةالتي يمكنهاالموارد 

م• الُمنظ ِّ

الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل•

)

الممثل النقابي•

وكالة التسجيل•

•

(مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •



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

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

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

