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  برنامھ  توضیحات

 ارائھ  از  حمایت  برای  اضافی مالی کمک  دالر میلیون 50 مریلند ایالت کھ  کرد اعالم ھوگان لری فرماندار  ،2022 ژانویھ  17 در
 .کرد خواھد ارائھ 19-کووید گیری  ھمھ  طول در  کودکان از  مراقبت دھندگان

 با. است کرده  اجرا رال فد بودجھ از  دالر  میلیون 285 مبلغ بھ را  تثبیت ھزینھ کمک  دور دو مریلند ایالت  پرورش و  آموزش  وزارت 
 مراقبت  دھندگان ارائھ  بھ  اضافی ھای  کمک ارائھ  و  برنامھ تمدید برای  خود  2023 مالی  سال بودجھ  در فرماندار فدرال، بودجھ  اتمام

 .کند می  اقدام مجوز  دارای  کودکان از

 از  مراقبت ارائھ  برای  سازیآماده  یا  رائھا  با مرتبط ھایھزینھ پوشش برای توانندمی  کودک از مراقبت مجوز  دارای دھندگانارائھ
 پرسنل، ھایھزینھ  است ممکن ھاھزینھ  این. دھند درخواست  ھزینھ  کمک پرداخت برای ،19-کووید گیریھمھ  طول در کودک

 ھمچنین و کارمندان و کودکان برای  روان سالمت از  حمایت ،)PPE( شخصی حفاظت تجھیزات مسکن، وام  یا اجاره  ھایپرداخت 
 . باشد  قبلی ھایینھھز

 نام برنامھ کمک ھزینھ

 فرماندار  کودک از مراقبت تثبیت ھزینھ  کمک برنامھ

 ھدف

 کودک  از  مراقبت  بازار ثباتی بی  بھ رسیدگی وبرای  ھستند مواجھ  آن  با کودک از  مراقبت دھندگان ارائھ کھ  مشکالتی بھ رسیدگی  برای
 .طورکلی بھ

 مجوز 

 "کودک از مراقبت  تثبیت ھزینھ کمک برنامھ" ، مجلس 89 الیحھ

 سیاستی  و مالی  یادداشت" کودک  از  مراقبت  تثبیت ھای کمک" ،سنا 480 الیحھ

 انتشار

 .شد منتشر 2022 اوت  3 در ) GIG( ھزینھ کمک  اطالعات  راھنمای این

 تاریخ موعد 

 .باشد می 2022 اوت  29 در  ظھر از بعد 11:59 ساعت  تا حداکثر  درخواست  زمان

 مدت کمک ھزینھ

 2022، دسامبر 31 - 2022، اوت  3

 مقدار بودجھ موجود  

 دالر میلیون 50

 تعداد تخمینی کمک ھای مالی 

7,099 

 مقدار کمک ھزینھ مالی 

  .شود  می وزن HB89/SB480 از ای منطقھ اولویت اساس  بر و  شود  می تعیین فرمول اساس بر  ھزینھ کمک مقادیر

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/hb0089?ys=2022RS
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Legislation/Details/sb0480?ys=2022RS
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 دستورالعمل ارسال کردن 

 .آنالین درخواست  طریق  از  2022، اوت 29. شود ارسال ازظھر  بعد 11:59 ساعت تا باید ھزینھ کمک ھای درخواست 

 مسئولیت ھای دولتی 

MSDE صورت  در  و  است  مالی ھزینھ کمک گیرنده لکردعم تسھیل برای فنی ھایکمک  و  اسناد ھا،داده اطالعات، ارائھ  مسئول 
 . کرد خواھد ارائھ را اضافی  ھایکمک  چنین درخواست،

 تماس با برنامھ 

 )Andre Murray( موری آندره
 برنامھ مدیر

767-0583 )410( 
childcaregrants.msde@maryland.gov 

 شمولیت  شرایط

 یک است  ممکن انمتقاضی . است  شده طراحی مریلند مجوز  دارای کودک از  مراقبت دھندگان ارائھ ھمھ برای  بودجھ  فرصت این
 از مراقبت  مرکز یک  خانھ، در کودک از  مراقبت دھنده ارائھ بزرگ  خانواده  یک خانھ، در  کودک از مراقبت  دھنده ارائھ خانواده
 از مراقبت  جدید ھای  برنامھ اندازی  راه  بودجھ  تامین برنامھ این ھدف .  باشند انطباق  نامھ یک  تحت آموزشی  برنامھ یک  یا کودک،
 . نیست اند نشده فعال ھنوز کھ  کودکان

 . باشند داشتھ  را  زیر در شده ذکر  معیار دو ھر باید متقاضیان بودجھ، این تحت  ھزینھ  کمک پرداخت  برای  بودن شرایط  واجد برای

 وضعیت  مقررات /  مجوز

 می 1در مریلند ایالت پرورش و آموزش  وزارت توسط من برنامھ
 .شد ثبت یا  گرفت  مجوز آن از  قبل یا 2022، 

 تاریخ از کودک از مراقبت خدمات ارائھ برای  من برنامھ
 .است دسترس  در و باز درخواست

  

 :یادداشت

 . ھستند دور این در مجدد  بودجھ  دریافت  شرایط واجد ھمچنان اند، کرده دریافت بودجھ قبلی ھای دوره  در کھ متقاضیانی

 .  کنند ارسال  ای جداگانھ درخواست سایت ھر برای باید کنند می اداره  یا دارند را کودک  از مراقبت مکان یک  از  بیش کھ متقاضیانی

 .یافت کودک از  مراقبت  تثبیت وب  صفحھ  در  توان می  را بیشتر اطالعات 

  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
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 مالی  تامین  ھای اولویت

 :شود می تعیین زیر معیارھای  اساس بر  شرایط واجد  دھندگان ارائھ  ھمھ  برای بودجھ مبالغ

 و مجوز دارای  کودک از مراقبت اسالت ھر ازای  بھ بودجھ مقدار  ولویت ا
 داده  معیار

 فوری درنظرداشت با  دھنده، ارائھ توسط مجاز،  اسالت  ھر - دالر  75 مجوز  دارای ھای  اسالت  ھمھ برای تثبیت جایزه .1
 2022،  مھ 2 تاریخ از

 درخواست دوره  یک در را تثبیت  ھزینھ  کمک کھ دھندگانی ارائھ .2
 دھنده، ارائھ شناسھ و مجوز شماره با ای، دھندهارائھ اینکھ  - دالر HB89/SB480 (b)(2(( 150( اند  نکرده  دریافت  قبلی

 کمک پرداخت  فدرال کودکان از مراقبت  تثبیت دوم و  اول دور از
 )2022 مالی سال در( خیر یا  باشد  کرده  دریافت تثبیت  ھزینھ 

 شرکت کودک  از مراقبت بورسیھ  مھ برنا در کھ دھندگانی ارائھ .3
 2022 مھ 2 از قبل  زمانی ھر در ایدھندهارائھ اینکھ - دالر  HB89/SB480 (b)(3(( 25( کنند می

 دریافت 22 مالی سال در  را کودک از مراقبت  تحصیلی ھزینھ کمک
 خیر  یا  باشد  کرده

 و  آموزش وزارت  توسط کھ مناطقی در مستقر دھندگان ارائھ .4
 است  شده تعیین کودکان از نگھداری  محل فاقد عنوان بھ  پرورش

)HB89/SB480 (b)(4(( 

 بھ  نیاز و عرضھ  شکاف با  شھرستانی در دھندهارائھ اینکھ - دالر  75
 کھ  ھمانطور خیر،  یا شده واقع کودکان از مراقبت مجاز ھایمکان
 حزبی  دو سیاست مرکز کودکان از مراقبت شکاف  ارزیابی توسط
 .است دهش گیری اندازه

 شدن بستھ خطر کھ  دارند ثابتی  مالی  مشکالت کھ دھندگانی ارائھ .5
 دارد  ھمراه بھ آینده ماه  12 در را  دھنده ارائھ کار و کسب

)HB89/SB480 (b)(1 ((کھ دھندگانی  ارائھ  و  ً  بھ  عمدتا
 کنند  می  خدمت باال فقر با مناطق  در درآمد کم ھای جمعیت

)HB89/SB480). (b) (5(( 

 پذیری آسیب شاخص ارزش دارای دھندهارائھ مکان اینکھ  - دالر 100
 دو ھر برای ای نماینده  SVI. خیر یا دارد 6.0از بیشتر) SVI( اجتماعی

 بالقوه منفی  اثرات" دھنده  نشان CDC شاخص  کھ ھمانطور است معیار
 بھ( است" انسان سالمت  بر خارجی ھای استرس از ناشی  جوامع  بر

 این شامل  معیار 13). جھانی ھای گیری ھمھ  و  بالیا مثال،  عنوان
 صحبت  خانھ  در  کھ زبانی جامعھ،  فقر جملھ  از شود،می شاخص

 .)غیره و محلی تحصیلی پیشرفت شود، می

 کنند  می  خدمت ویژه نیازھای با کودکان بھ کھ دھندگانی ارائھ .6
)HB89/SB480 (b)(6(( 50  با  دکانکو نام  ثبت  شرایط  واجد دھندهارائھ چھ  - دالر IEP یا 

IFSP خیر یا است بوده 2022، مھ  2 فوری  تاریخ از 

 دھند می  خدمات کمتر و  سال 2 کودکان بھ کھ دھندگانی ارائھ .7
)HB89/SB480 (b)(7(( 30  کرده نام ثبت را کمتر یا سالھ دو کودکان دھنده، ارائھ چھ  - دالر 

 دارد مجوز نوزادان برای  دھندهارائھ اینکھ توسط چنانکھ  خیر،  یا است
 2022 می 2 داده  فوری تاریخ از  میشود،  گیری  اندازه نھ  یا

 :یادداشت

 مجوز دارای  مکان آدرس  از استفاده  با اجتماعی پذیری  آسیب شاخص  امتیاز از MSDE ،5 شماره در  اولویت دارای  مناطق برای
 . کرد خواھد استفاده کودک از مراقبت

 را MSDE برنامھ  یک آیا اینکھ اساس بر را  3 شماره اولویت حوزه در بودن  شرایط واجد MSDE ھزینھ، کمک اعطای ھدف  برای
 .  کند می تعیین خیر، یا است کرده فاکتور  2022 آوریل  24 و 2022 ژانویھ 1 بین پرداخت برای
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 از مراقبت شکاف بخش ) 4 شماره  اولویت  منطقھ( کودک از  مراقبت شکاف  اولویت  محاسبھ  روش  مورد  در  تر دقیق  اطالعات برای
 .ببینید زیر در  را کودک

 کند، می برآورده  را باال ھای اولویت  از اولویت چند یا یک دھنده ارائھ  آیا اینکھ بھ  بستھ دھنده ارائھ  ھر برای  ھزینھ  کمک مقدار
 . بود  خواھد متفاوت

 بھ نیستند، ھزینھ کمک دریافت  دنبال بھ کھ گرفتھ قرار  نیدھندگا ارائھ اختیار در  کھ ای نشده استفاده وجوه گونھ ھر مانده باقی
 .  مجوز دارای  اسالت  ھر در  شد، خواھد تقسیم مالی ھزینھ  کمک شده  اعطا  دھندگان ارائھ تمام بین طورمساوی 

MSDE بخش  در کھ کودک از  مراقبت مجوز دارای  ھای جایگاه تعداد از  برنامھ، بودجھ  مبالغ محاسبھ برای 2022 می 2 تاریخ از 
 .   کرد خواھد استفاده  است شده  ثبت  کودکی  دوران از  پیش آموزش 

 ھای ھزینھ  با مالی ھای  کمک) شد  می شناختھ  کودک از  مراقبت یارانھ  عنوان بھ قبالً  کھ ( کودک از  مراقبت  تحصیلی  بورس  برنامھ
 بورسیھ برنامھ وب  صفحھ بھ بیشتر،  اطالعات رای ب . دھد می ارائھ مریلند در  شرایط واجد  شاغل ھای خانواده بھ  را کودک از مراقبت
 .کنید مراجعھ کودک از مراقبت

 شکاف مراقبت از کودک

 تعیین کودک  از مراقبت ھایجایگاه فاقد عنوانبھ  را ای  حوزه  MSDE دار،فرمان  کودک از  مراقبت تثبیت ھزینھ کمک  اھداف  برای
 کھ ھمانطور باشد، شرایط  واجد سن  دارای  بالقوه،  آموزاندانش برای  موجود ھایفرصت  متوسط درصد از کمتر  کھ صورتی در کرد،

 .شھرستان اساس  بر. است شده  اییشناس مریلند، ھای داده حزبی دو  سیاست  مؤسسھ  کودک از  مراقبت  ھایشکاف  ارزیابی در

 :دارد اشاره زیر موارد  بھ  کودکان از مراقبت  شکاف حزبی، دو  سیاست  موسسھ گفتھ بھ

 بھ رانندگی با معقولی طور  بھ توانندنمی ھایشانخانواده  اما دارند، مراقبت  بھ نیاز بالقوه  طور بھ کھ  کودکانی تعداد
 دسترس در خانوار  موقعیت  برآورد بھترین - سرشماری  بلوک  ه گرو ھر  بھ. کنند پیدا دسترسی رسمی مراقبت

 ھایخانواده  کھ بود این بر  فرض. شد داده اختصاص خاص رانندگی شعاع با خدماتی منطقھ یک - سرشماری 
 در  کودک از مراقبت  امکانات  بھ معقولی طور  بھ توانندمی  معین بلوک گروه یک در  کمتر و  سالھ پنج فرزند دارای
 طور بھ  بلوک گروه ھر  در کودک  از مراقبت  بالقوه نیاز بنابراین،. باشند داشتھ  دسترسی خود ماتیخد منطقھ

 ظرفیت تمام کھ زمانی تا شد  داده اختصاص خدماتی منطقھ  ھر در  کودک از مراقبت دھندگان ارائھ بھ متناسب
 شد، داده اختصاص  مایلی 3.5 یرانندگ شعاع با خدماتی مناطقی شھری،  بلوک ھایگروه  بھ . شود  پر دھنده ارائھ

 کھ را ایفاصلھ  تا شد  داده  اختصاص  مایلی 10 شعاع با خدماتی مناطقی روستایی، بلوک  ھایگروه  بھ  کھ  حالی  در
 بدون کودکان  تعداد تا ساخت  قادر  را BPC روش  این. کنند منعکس ھستند رانندگی بھ  مایل جوامع  آن  در والدین

 از  مراقبت شکاف  ارزیابی وب صفحھ  بھ  مراجعھ با. کند تعیین مکان اساس بر را کودک از  مراقبت بھ  دسترسی
 .کنید مشاھده تحلیل  این در  شده اتخاذ شناختی روش تصمیمات دقیق توضیح برای را گزارش  ،کودک

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/child-care-scholarship-program
https://childcaregap.org/
https://childcaregap.org/
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 MSDE کھ  را ھاییشھرستان و  ایالت، برای میانھ شکاف مریلند، شھرستان اساس  بر کودک، از  مراقبت شکاف اطالعات زیر  جدول 
 .دھدمی نشان کند،می تعیین کودک از  مراقبت  ھایجایگاه فاقد  عنوانبھ  ایمنطقھ  عنوانبھ

 از مراقبت شکاف قضایی  حوزه
 کودک 

 از مراقبت جایگاه فاقد منطقھ عنوان بھ میانھ  شکاف شکاف  درصد 
 ت اس  شده تعیین کودک 

 1  .Allegany 650 0.247 0.1455 بلھ 
 2 .Anne Arundel 5910 0.200 0.1455 بلھ 
 3 .Baltimore County 7660 0.185 0.1455 بلھ 
 4 .Calvert 140 0.033 0.1455 خیر 
 5 .Caroline 0 0.000 0.1455 خیر 
 6 .Carroll 1230 0.155 0.1455 بلھ 
 7 .Cecil 650 0.147 0.1455 بلھ 
 8 .Charles 920 0.121 0.1455 خیر 
 9 .Dorchester 310 0.182 0.1455 بلھ 

10 .Frederick 1320 0.109 0.1455 خیر 
11 .Garrett 330 0.342 0.1455 بلھ 
12 .Harford 1920 0.150 0.1455 بلھ 
13 .Howard 2490 0.155 0.1455 بلھ 
14 .Kent 0 0.000 0.1455 خیر 
15 .Montgomery 8200 0.144 0.1455 خیر 
16 .Prince George's 7440 0.142 0.1455 خیر 
17 .Queen Anne's 1 0.000 0.1455 خیر 
18 .St. Mary's 73 0.013 0.1455 خیر 
19 .Somerset 110 0.139 0.1455 خیر 
20 .Talbot 0 0.000 0.1455 خیر 
21 .Washington 6710 0.111 0.1455 خیر 
22 .Wicomico 950 0.171 0.1455 بلھ 
23 .Worcester 660 0.329 0.1455 بلھ 
30 .Baltimore City 6250 0.193 0.1455 بلھ 

  

 
 آمد دستبھ حزبی دو سیاست مرکز کودک از مراقبت ھایشکاف ارزیابی طریق از 2022 جوالی درتاریخ  ھاداده1

https://childcaregap.org/
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 شاخص آسیب پذیری اجتماعی

 کرد، تعیین) CDC( بیماری کنترل مراکز  اساس  بر را ای منطقھ MSDE فرماندار، کودکان از  مراقبت تثبیت ھزینھ کمک  اھداف  برای
 آسیب شاخص ."  دارد اشاره انسان سالمت بر خارجی  ھای  استرس از  ناشی  جوامع بر بالقوه منفی اثرات  بھ  اجتماعی پذیری  آسیب"

 و اجتماعی کلیدی  شاخص 15 اساس  بر را  پذیری آسیب  و کند می  ردیابی سرشماری اساس بر را ھا داده) SVI( اجتماعی پذیری
 فقر، جملھ از  اجتماعی عامل 15 اساس بر  و ھستند ھاشھرستان ھایزیرمجموعھ » سرشماری مسیرھای. «کند می بندی رتبھ جمعیتی

 زیر در  را  I شکل ( از کند می  استفاده مقیاس  این خاص، ورط  بھ . شوندمی بندیرتبھ  شلوغ  مسکن و  نقلیھ، وسایل  بھ دسترسی  عدم
 ):ببینید

2 

 شاخص وب  صفحھ بھ اجتماعی پذیری آسیب  شاخص  مورد در  مستندات و بیشتر اطالعات  برای توانند می ھمچنین دھندگان ارائھ
 .  کنند  مراجعھ اجتماعی یری پذ آسیب

  

 
 ھا بیماری ثبت و سمی مواد آژانس  اجتماعی پذیریآسیب  شاخص طریق از) 2022/05/12 در آمدهدستبھ( منبع2

https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html
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 سناریوھای نمونھ 

   1 سناریو

 ،)بالتیمور کانتی( است  کودک از  مراقبت  ھایجایگاه  فاقد  کھ  است ایمنطقھ  در  کھ مجاز اسالت 50 با کودک  از مراقبت  دھندهارائھ  یک
ً  جامعھ  یک بھ  جملھ  از گیرد، قرار  گیریھمھ تأثیر تحت نامتناسب و  شدت بھ  کھ داشت بیشتری  احتمال و کندمی  خدمت درآمدکم عمدتا

 :کرد خواھد  دریافت) شود می  گیری اندازه SVI 0.721 نمره  طریق از  کھ ( شدن خطربستھ  و  مرتبط  اقتصادی اطمینان عدم

 دالر 3750) = دالر 75( پایھ مالی کمک X اسالت 50 •

 دالر  3750) = دالر 75( کودک از مراقبت صحرای X اسالت 50 •

 دالر  5000) = دالر 100( درآمد کم جامعھ/  مالی مشکالت X اسالت 50 •

 دالر 12500=  مجموع •

   2 سناریو

 برای  کھ  است، IFSPs یا IEPs با آموزاندانش  نام ثبت شرایط واجد  مجاز اسالت 8 با  کودک از مراقبت  خانواده دھندهارائھ  یک
 :کندمی  دریافت) دو/  یک تثبیت دور ( است نکرده  دریافت یا نکرده درخواست فدرال  تثبیت ھزینھ کمک برای  و  دارد  مجوز نوزادان

 دالر  600) = دالر 75( پایھ مالی کمک X اسالت 8 •

 دالر  400) = دالر IFSPs)50 یا IEPs با آموزان دانش نام  ثبت توانایی  X اسالت 8 •

 دالر  1200) = دالر 150( بار اولین برای تسھیالت کننده  دریافت X تاسال 8 •

 دالر  2200=  مجموع •

  وجوه  از  استفاده

 :شود استفاده زیر  موارد برای است ممکن وجوه 

 شرح  بندی دستھ 

 یک پرسنل ھر برای غرامت  افزایش کودک؛ از مراقبت  برنامھ پرسنل برای مزایا و  دستمزد شامل پرسنل  ھای  ھزینھ 
 سالمت،  بیمھ آنھا؛  کارمندان و خانواده  کودکان از مراقبت دھندگان ارائھ یا کودک از مراقبت مرکز

 ھای کمک حقوق؛  با  خانوادگی یا  استعالجی  مرخصی  تحصیلی؛  بورسیھ  بینایی؛ و دندانپزشکی
 ھای  ھزینھ کارکنان؛  پاداش خطر؛  یا بیمھ حق پرداخت مداوم؛ ای حرفھ آموزش  یا توسعھ بازنشستگی؛ 

 ھای واکسن بھ دسترسی در کارکنان از حمایت برای  منابع کار؛ محل از یا  بھ  کارکنان نقل  و حمل
 و  جانبی،  عوارض مدیریت و واکسن  مالقات قرار برای  حقوق با مرخصی  جملھ از ، 19-کووید
 واکسن مالقات قرار تا  نقل و حمل ھایھزینھ

 تاسیسات، برق،  و آب رھن، /  اجاره
 بیمھ  و نگھداری

 بھ،  محدود نھ  اما شامل،  امکانات  بھبود پرداخت؛  در تاخیر بھ مربوط  ھای ھزینھ یا  تاخیر ھای  ھزینھ 
 اتوماتیک  ھای درب یا دار،  شیب سطح نرده،  نصب حمام، بازسازی بازی، ھای زمین ارتقاء یا ساخت
 فاصلھ ای بر اضافی  فضای ایجاد  برای باربر  غیر دیوارھای  حذف تأسیسات،  بھ بیشتر دسترسی برای

 پیشرفت ؛ 19-کووید ھای نگرانی رفع برای جزئی بازسازی و  نگھداری و  تعمیر اجتماعی؛  گذاری
 معلولیت دارای خانواده اعضای  و معلول کودکان برای  را کودک  از  مراقبت ھای برنامھ  کھ  ھایی

 مجوز صدور مقررات بھ انطباق،  از اطمینان برای شود؛  می تشویق کند می  دسترس قابل و فراگیر
 کنید  مراجعھ

 و نظافت فردی،  حفاظت تجھیزات
 ایمنی  و بھداشتی اقدامات سایر

 انجام 19-کووید عمومی  بھداشت اضطراری  وضعیت بھ پاسخ در خاص طوربھ کھ ھایی ھزینھ
 ھای دستورالعمل رعایت از  کھ باشد  آموزش  و خدمات  لوازم، تجھیزات، شامل  است ممکن و شودمی

 عفونی، ھای بیماری کنترل و  پیشگیری بھ  مربوط موارد جملھ از محلی،  و التی ای ایمنی و بھداشت 
 تجویز ایمن،  خواب  ھایشیوه از استفاده و مرگ  سندرم. کندمی حمایت  ناگھانی  نوزاد  از پیشگیری

 از ناشی  اضطراری شرایط بھ واکنش و  پیشگیری ، )والدین رضایت  استانداردھای با منطبق ( دارو
 خوردن تکان سندرم  از پیشگیری  فیزیکی، ھایمکان و ساختمان ایمنی آلرژیک،  و یغذای ھایواکنش
 اضطراری شرایط در واکنش ریزی برنامھ  بدرفتاری، آزاردھنده کودک  و  سر ھایضربھ و نوزاد
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 دفع و خطرناک  مواد نگھداری و  جابجایی انسان، از ناشی رویدادھای  یا طبیعی بالیای  از ناشی
 کودکان اولیھ ھای کمک کودکان،  نقل  و حمل  در مناسب احتیاطی  اقدامات زیستی،  ی ھا آالینده  مناسب

    غفلت و کودک از استفاده  سوء دادن  گزارش و  شناسایی و  ، CPR و

-کووید عمومی بھداشت  اضطراری وضعیت بھ پاسخ برای لوازم و تجھیزات  رسانی روز بھ یا خرید لوازم  و  تجھیزات
 19-کووید عمومی بھداشت  اضطراری وضعیت  بھ پاسخ در  لوازم و تجھیزات  کھ زمانی تا. 19

 با مطابق تجاری اقدامات  کھ باشد خارجی و  داخلی لوازم و تجھیزات شامل است  ممکن باشد،
 نیاز مورد تجاری موارد ھمچنین و  کند، می تسھیل را توسعھ مناسب اقدامات و ایمنی ھای پروتکل

 ارتقاء  و تجاری افزارھای نرم  مانند جدید،  ھای  چالش  بھ پاسخگویی برای

 از ھایینمونھ است؛  کودک از  مراقبت برنامھ اجرای برای الزم مادی خدمات  یا  کاال  گونھ ھر شامل خدمات  و ھا  کاال
 و زدن پوشک  خوردن،  یادگیری،  بازی،  تسھیل برای  موادی و تجھیزات و  غذا از عبارتند کاالھا
 و  وکارکسب اتوماسیون آموزش : از عبارتند خدمات  از ھایینمونھ ایمن؛  خواب یا کردن،  توالت 

. ونقلحمل و  غذایی،  خدمات کودک،  از  مراقبت مدیریت خدمات مشترک، خدمات پشتیبانی،  خدمات
 الزامات کردن برآورده بھ  مربوط  ھای ھزینھ  و مجوز صدور بھ مربوط  ھای  ھزینھ  شامل ھمچنین
  باشد می مجوز

 اوایل  و نوزادان روان سالمت  مشاوره  مثال،  عنوان  بھ کارکنان؛  و کودکان روان  سالمت از تحمای روان بھداشت  خدمات
 متخصصان  کھ پیشگیری بر مبتنی و شواھد  بر مبتنی استراتژی یک ،)IECMHC( کودکی دوران
 سالمت  تا  کندمی تیم کنندمی کار آنھا ھایخانواده و خردسال کودکان با  کھ  افرادی با را روان سالمت

 رشد و گیرند می یاد کودکان کھ ھایی  محیط در بخشد بھبود  را آنھا رفتاری و عاطفی اجتماعی،  رشد و
 رفاه و روانی سالمت زیرا  است مھم کودک از مراقبت  بخش تثبیت  برای نیز  مراقبین رفاه  کنند؛ می

 می تأثیر کودکان بھ شده  ارائھ  مراقبت سطح ھمچنین و نگھداری و استخدام  آموزش، بر کارکنان
 نیز کارکنان  بھ روانی  بھداشت ھای حمایت انواع سایر و کارکنان برای  روان سالمت  مشاوره  گذارد؛ 
 است  مجاز

 نامھ  درخواست

 از مراقبت تثبیت آنالین برنامھ طریق از  را کار این باید دھند، درخواست  ھزینھ کمک  پرداخت  برای  خواھند می کھ  دھندگانی ارائھ
 . است شده ارائھ پیوست  در  درخواست نمونھ .  دھند انجام  کودک

 نامھ  خواست در  بازنگری

MSDE درخواست، ارسال از  پس. کرد  خواھد آغاز متوالی  صورت بھ را ھزینھ  کمک ھایدرخواست  بھ رسیدگی MSDE درخواست 
 فرمول  طبق  جایزه مقادیر( دھد تطبیق خود  مربوطھ جایزه مبلغ با را  دھنده ارائھ  و کند تأیید را  بودن شرایط واجد  تا کند می بررسی  را

 ). شود می تعیین ھزینھ  کمک درخواست  در و منبع این در شده داده شرح

 اگر. کند می مطلع آن مبلغ و مالی  کمک ی درباره را  دھنده رائھا MSDE باشد، شرایط  واجد  دھنده ارائھ  و  کامل  نامھ  درخواست اگر
 7( ھفتھ یک  و دھدمی  اطالع دھندهارائھ  بھ MSDE نکند، ثبت شرایط  واجد را  ایدھندهارائھ MSDE یا باشد  ناقص نامھ درخواست 

 .کند حل را  شدهشناسایی  مشکالت تا دھدمی فرصت  دھندهارائھ  بھ ) تقویمی روز

 اکتبر اوایل در  را مالی ھای کمک  پردازش  کھ  کند می بینی پیش  MSDE مالی، ھزینھ کمک  درخواست بررسی مبانی ھب  توجھ  با
 کمک تمام MSDE: است معنی این بھ این. کرد خواھد تکمیل 2022اکتبر، 28 تا را  جوایز پردازش  تمام MSDE. کند تکمیل 2022

 را  پرداخت  اطالعات MSDE اینکھ  از پس . کرد خواھد  ارسال  کننده کنترل بھ یختار این تا  یا در پرداخت  صدور برای  را  مالی ھای
 برای ایالت از کاری  روز  4 تا 3 را وجوه  کھ  باشند داشتھ  انتظار توانند می دھندگان ارائھ  کرد،  ارسال کننده کنترل بھ  پردازش برای

ً . کنند دریافت  معمولی  پست  طریق  از  شده ارسال ھای  چک برای  روز 30 عرض  در یا) مستقیم سپرده ( ACH پرداخت  توجھ  لطفا
 .شود  چک رسید و پرداخت پردازش  بین بیشتری  زمان بھ  منجر تواندمی پست  اداره  تأخیر  کھ باشید داشتھ

 1 سناریو

 ورط بھ دھندهارائھ  - است ناقص امااین کند،می  ارسال درخواست پنجره روز  آخرین اوت،  29 در را خود  درخواست دھندهارائھ
 را  مستندات و درخواست  MSDE. است کرده  پیوست خود  مجوز  از  دیجیتال نسخھ یک  بارگذاری ھنگام را نادرستی  فایل تصادفی
 2 در. شود ارائھ  تقویمی روز 7 ظرف شده  اصالح  اطالعات  کھ کند می درخواست  و دھد می پاسخ اوت  29 در و کند  می بررسی

 سپس . است شده  بررسی سپتامبر 7 تا MSDE توسط  اضافی اطالعات . کند می  ارسال را  شده روز  بھ  فایل  دھنده ارائھ سپتامبر،

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_1QPVejwzrqwObv8
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MSDE کند می تکمیل سپتامبر 19 در  را خود حسابداری و  کند می  آغاز را  خود  داخلی حسابداری  فرآیندھای .MSDE  اطالعات 
 انتخاب مستقیم سپرده  عنوانبھ  را  وجوه  ریافتد دھندهارائھ . شود پردازش سپتامبر 26 در تا کند می  ارسال حسابرس  بھ  را پرداخت

 .رسدمی دھندهارائھ  بانکی حساب  بھ سپتامبر 26 از پس  کاری  روز  4 تا 3 حدود در وجوه  و  شده  پردازش  کھ کرد،

 2 سناریو

 خواستدر MSDE. ھستند صحیح اسناد ھمھ  و است کامل  درخواست  - کند می  ارسال اوت  11 در را  خود  درخواست دھنده ارائھ  یک
 خود داخلی  حسابداری  فرآیندھای MSDE سپس. دھد  می اطالع  مالی  کمک  ی  درباره دھنده ارائھ بھ اوت  20 در  و کند می بررسی  را
 کھ کند می ارسال  کنترلر برای را پرداخت اطالعات MSDE. کند می تکمیل سپتامبر دراوایل را خود  حسابداری و  کند می  آغاز را

 ).USPS تحویل  زمان بھ بستھ ( کند می پست  USPS طریق از  را  چک بعد ھفتھ  چند و  کند می صادر  دھنده ارائھ برای را  چکی

 پرداخت  ی پروسھ

 ھاپرداخت  دریافت  نحوه توانندمی دھندگانارائھ . شود می پرداخت  ای دوره صورت  بھ  و یکباره صورت بھ مالی ی  ھزینھ کمک  وجوه 
 .دھند نشان مالی کمک  درخواست پایان در را) USPS طریق از  چک  یا مستقیم واریز(

 مستقیم  پرداخت

 و کنید، می فعالیت  مجوز  ھمان تحت  ھستید، آدرس ھمان در ھنوز شد،  اعطا  شما  بھ ھزینھ کمک پرداخت یک  اول دور  در اگر
 . دارد  را شما مستقیم سپرده  اطالعات  قبل از MSDE پس اید، کرده دریافت  مستقیم واریز طریق از را  خود  پرداخت

 کرده  تکمیل را مستقیم واریز فرم  باید کنید؛ دریافت مستقیم واریز طریق از  را  خود ھزینھ  کمک پرداخت  مایلید و  صورت،  این غیر در
ً  .کند می آغاز  را ھویت شناسایی فرآیند کھ کنید، ارسال  کنترل دفتر بھ  فکس یا پست  طریق از  را  آن و  بھ تأیید تاریخ از  روز  14 لطفا

 .دھید فرصت شما درخواست بھ  رسیدگی برای کنترل دفتر
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  USPS طریق از چک

 نامھ درخواست در  شده ارائھ فیزیکی آدرس بھ  چک  شود،  ارسال USPS طریق از چک  صورت بھ پرداخت  کھ بگیرید تصمیم اگر
 MSDE. رسندمی  شوند،می ارسال مستقیم سپرده  با کھ ھاییپرداخت  از  دیرتر USPS طریق از شده ارسال  ھایچک . شود  می  پست
 .نیست  USPS طریق از شده ارسال ھای  پرداخت  برای تحویل  و  ردیابی اطالعات  ارائھ  بھ  قادر

 گزارش  الزامات

 دیگر واردم در یا شود،نمی مجاز  ھایھزینھ صرف  اعطایی وجوه اگر. است حسابرسی  بھ منوط  بالعوض  کمک  وجوه از استفاده
 حسابداری  سوابق کھ باشید مطمئن. کنید بازپرداخت را  وجوه آن کھ شود خواستھ  شما از است  ممکن گیرد،می  قرار استفاده سوء مورد
 .دارید می  نگھ را  کامل و دقیق

 تبعیض  عدم  بیانیھ

 وضعیت تظاھر، /جنسی ھویت ناتوانی، پوست،  رنگ ملی، منشا/نسب  و  اصل  سن، اساس  بر مریلند ایالت  پرورش و  آموزش  وزارت 
 بھ برابر  دسترسی و ھا فعالیت و ھا برنامھ بھ  دسترسی  ایجاد  یا اشتغال بر کھ  مواردی  در  جنسی گرایش یا جنس، مذھب، نژاد، تأھل،

ً  وزارت، مشی خط  با رابطھ  در جو و  پرس برای. نمیکند تبعیض شده تعیین جوانان ھای  گروه سایر و ھا پیشاھنگی  بگیرید تماس لطفا
 :با

 انطباق  و سھام صاحبان حقوق  تضمین دفتر
 اجرایی عملیات برای  ایالت ناظر معاون دفتر

 مریلند ایالت  پرورش و  آموزش  وزارت 
 W. Baltimore 200( صدا -0123-767-410 2595-21201 مریلند بالتیمور، دوم منزل -بالتیمور. دبلیو خیابان

Street - 2nd Floor Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - voice( 
 فکس  - 410-767-0431
410-333-6442 - TTY/TDD  

 427 بخش ،)GEPA( عمومی  آموزش مقررات  قانون

 در  عادالنھ  مشارکت و  عادالنھ دسترسی  از  اطمینان برای  متقاضی کھ  را  مراحلی  باید برنامھ ھر . عادالنھ مشارکت موانع بر  غلبھ برای
 برنامھ نفعان ذی  سایر  و معلمان آموزان، دانش ویژه نیازھای بھ رسیدگی طریق  از  شود، می انجام کمکی چنین با کھ فعالیتی یا پروژه
 .دھد شرح و  دھد  توسعھ

  مشتری  خدمات  پشتیبانی جلسات

MSDE پرسنل سات،جل این طول  در . کرد  خواھد برگزار  مند عالقھ متقاضیان برای  را  مشتری خدمات پشتیبانی جلسھ چندین MSDE 
 کھ سواالتی بھ ھمچنین و کرد  خواھند بررسی دارند، نیاز آنالین نامھ  درخواست  در زدن  قدم  و شروع برای  متقاضیان کھ  را  آنچھ

 :کنید کلیک  زیر تاریخ روی  جلسھ، در نام ثبت  برای. داد خواھند پاسخ باشند داشتھ است ممکن کنندگان شرکت 

 .ازظھر بعد 2:00 الی 1:00 ساعت از اوت  9 شنبھ،  سھ ●

 .ازظھر بعد 7:00 الی 6:00 ساعت از اوت 11 شنبھ،  جپن ●

 .ظھر  از  قبل  11:00 الی 10:00 ساعت از  اوت 13 شنبھ، ●

 .ازظھر بعد 2:00 الی1:00 ساعت  از اوت  15 دوشنبھ، ●

 .ازظھر  بعد 7:00 الی 6:00 ساعت  از اوت  16 شنبھ، سھ ●
  سواالت 

 :  طریق از بگیرید تماس MSDE کارکنان با توانید می دارید، سؤالی برنامھ یا نامھ  درخواست مورد در اگر

https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595250796%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dta5869173a657837f35f207a4d7ca64f1%26FM%3D1%26rnd%3D9458982704%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940592%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252481%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt087dec9973d1b1b171c331b1d2731ccc%26FM%3D1%26rnd%3D6643046277%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940597%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/msde/k2/j.php?MTID=t7051fbcd84fecefd97fc09a447f39dc9
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252496%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dtf8308c6aa9d4e3fe98c11e754c877fab%26FM%3D1%26rnd%3D4221008893%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940602%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
https://msde.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dmsde%26UID%3D6595252501%26RT%3DMiMxMQ%253D%253D%26siteurl%3Dmsde%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt4a6681690fba8e383cdf3c45432841f7%26FM%3D1%26rnd%3D8536374336%26servicename%3DTC%26ED%3D1622940607%26needFilter%3Dfalse&siteurl=msde
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  regrants.msde@maryland.govchildca: آدرس ایمیل

   کنید تکمیل را آنالین درخواست فرم این: فرم

 5010-476-855-1: تلفن

 متداول  سؤاالت  از لیستی و  داد  خواھد پاسخ سؤاالت  ھمھ  بھ بعدی  کاری روز یا ساعت  24 ظرف مشتری خدمات متخصص  یک
 .شودمی  پست کودک از  مراقبت  تثبیت وب  صفحھ در  مشتری خدمات پشتیبانی جلسات  از  پس ھاپاسخ  و) متداول  سؤاالت (

 ھزینھ کمک رخواستد  زمانی  جدول 

 .شودمی یافت  کودک  از مراقبت تثبیت وب  صفحھ  در ھا،روزرسانی بھ  و ھاپیوست  ھمھ شامل  مالی، فرصت این

 برنامھ  عطف نقطھ تاریخ

 است  شده منتشر برنامھ و  مالی  زینھھ کمک  اطالعات راھنمای 2022، اوت  3

 ظھر از بعد 2 الی  1 از اوت  9

 ظھر  از  بعد 7 الی 6 از اوت 11

 ظھر  از قبل 11 الی 10 از اوت 13

 ظھر  از  بعد 2 الی 1 از اوت 15

 ظھر  از  بعد 7 الی 6 از اوت 16

MSDE برگزار مند  عالقھ دھندگان ارائھ برای  را مجازی مشتری خدمات پشتیبانی جلسات 
 کرد  خواھد

 یابد  می  پایان ھزینھ کمک  درخواست دوره 2022،  اوت 29

 
 ضمیمھ 

 نمونھ درخواست نامھ آنالین 

 فرم پرداخت مستقیم 

 W-9فرم 

mailto:childcaregrants.msde@maryland.gov
https://docs.google.com/forms/d/1bKMAWr3ve5ndzlLmlq0FJLSg6X0VH00fjygzoAEivI0/edit?ts=62d99ad8
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/MarylandStabilization
https://www.marylandtaxes.gov/statepayroll/Static_Files/Direct_Deposit_Form.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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