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 الطفل؟ رعایة خدمات قطاع استقرار تعزیز أجل من التمویل ببرنامج المقصود ما
 عن الناجمة األطفال  رعایة  أزمة  لمعالجة والقبائل  واألقالیم للوالیات ) ARP( األمریكیة اإلنقاذ خطة أموال  من دوالًرا  ملیار 39 بایدن إدارة  خصصت

.  مفتوحة أبوابھم إبقاء على المبكرة الطفولة في  المتخصصین والمربین  األطفال  رعایة خدمات مقدمي األموال ھذه وستساعد.  19-كوفید جائحة  تفشي
 عن المزید لمعرفة.  العمل إلى  العودة في یرغبون الذین اآلباء  ویدعمون األساسیین العاملین أطفال ترعى أنھا حیث األھمیة بالغ  دور لھا الجھات وھذه

 .ھنا انقر التمویل،  برنامج

 المبكرة الطفولة  قسم ویقدم . ماریالند والیة في الطفل رعایة خدمات قطاع ر استقرا تعزیز منحة برنامج من الثانیة  الجولة ھذه التمویل فرصة تشكل
 استقرار عدم ومعالجة األطفال رعایة خدمات مقدمو یواجھھا التي العقبات لتخطي ھذه التمویل فرصة) MSDE( ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة  داخل
ً  أكثر  ومستقبل  قوي اقتصادي  النتعاش الطریق تمھیدل  حاسمة خطوة ھي  األموال وھذه.  ككل األطفال رعایة  قطاع  .إنصافا

 5000 من ألكثر  االستقرار  لتعزیز كتمویل دوالًرا  ملیون  158 مبلغ) MSDE( ماریالند بوالیة التعلیم وزارة خصصت ،2021 عام خریف في
 128 البالغ المتبقي  المبلغ اآلن العالي  التعلیم وزارة وستطلق ). البرنامج  من األولى الجولة ( الوالیة أنحاء جمیع في األطفال رعایة خدمات تقدم جھة

 .األطفال رعایة لمقدمي دوالر  ملیون 
 
 

 االستقرار؟ تعزیز من الثانیة للدورة بالنسبة المختلف ما
 .ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة  أطلقتھا التي السابقة  والدورة  الحالیة  الدورة بین  جوھریة  اختالفات  ثالثة  ھناك 

 
 العملیة 

 یتعلق  فیما الخدمات من النوع ھذا مقدمي ومجتمع األطفال رعایة خدمات مقدمي من الواردة التعلیقات إلى ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة استمعت
 التمویل على الحصول  تسھیل ىإل اإلضافي العمالء ودعم المبسطة الطلبات  تقدیم عملیة تؤدي أن الوزارة وتأمل .  والتحدیات والمشكالت  بالعملیة
 .7200 عددھم البالغ  الوالیة  في الخدمة  مزودي لجمیع أكبر بشكل إلیھ الوصول وإمكانیة

 
 التمویل  صیغ/التمویل مبالغ

 الدورة عن مختلف أساسي تخصیص ولھا) دوالر  ملیون 158 بـ  مقارنة  دوالر  ملیون  128( المتاحة األموال إجمالي  من أقل ھذه التمویل دورة قیمة
 جھة  لكل  األساسیة المخصصات بخالف إضافیة مبالغ ھذه المنحة  دورة توفر ذلك، إلى باإلضافة).  دوالر 15000 بـ مقارنة دوالر 10000( األولى 

 ألطفالا لتسجیل مرخصة أو األطفال، لتسجیل  مرخصة الجھة  ھذه ھل حسب جھة  لكل  المحدد المبلغ  سیختلف ولكن.  مرخصة أطفال رعایة  خدمة تقدم
 مناطق في تقع أو/و Maryland EXCELS برنامج من جزء وھو الطفل، رعایة  منحة برنامج في یشاركون الذین األطفال یسجل أو  الصغار،

 ادوالرً  0 من المبلغ وسیتراوح ) التفاصیل  من لمزید التمویل  صیغة  قسم انظر ( أكثر  أو  0.6 یبلغ اجتماعي ضعف بمؤشر یتمیز الذي السكاني التعداد
 .األطفال لرعایة مرخصة جھة  لكل دوالًرا 630 إلى

 االستحقاق
 

 الدورة ھذه ولكن. 2021 مارس 11 تاریخ  قبل ترخیص على  الحاصلین األطفال  رعایة خدمة لمقدمي فقط مفتوًحا األول االستقرار تعزیز برنامج  كان
 .2021 مارس 11 تاریھ  بعد ترخیص على  الحاصلین األطفال  رعایة  خدمة لمقدمي أیًضا مفتوحة التمویلیة 
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 المنحة؟  على الحصول یستحق من
 یتم لم التي الجدیدة األطفال رعایة برامج  بدء أجل من التمویل ولیس  الحالیة، األطفال  رعایة برامج في االستقرار لتحقیق ھذه التمویل فرصة  أُعدت

 نطاق  على األطفال لرعایة  األسریة المنازل  خدمة مقدم أو األطفال،  لرعایة األسریة المنازل خدمة مقدم الطلبات مقدمو  یتضمن  أن یمكن .  بعد تشغیلھا
 یجب  ھذه، یلالتمو  فرصة بموجب المنحة على للحصول مؤھالً  تكون  ولكي.  امتثال خطاب بموجب  تعلیمي  برنامج أو أطفال،  رعایة مركز  أو  كبیر، 
 :أدناه عمود كل من واحد معیار استیفاء المتقدمین على

 
 
 

 اللوائح/  الترخیص

 
 

 الحالة 

 
 
 

 ماریالند  بوالیة التعلیم وزارة قبل من برنامجي ترخیص  تم
 مارس 11 بتاریخ

 أو  قبلھ  أو  2021

 بعد ماریالند  بوالیة التعلیم وزارة قبل من برنامجي ترخیص  تم
  2021 مارس  11 تاریخ 

 
 
 

 تقدیم تاریخ  في األطفال رعایة خدمات لتقدیم مفتوح  برنامجي
 .الطلب

 أو
 

 تتعلق ألسباب أو  المالیة  الضائقة بسبب مؤقتًا مغلق  برنامجي
 رعایة خدمات لتقدیم مفتوًحا سیكون  ولكن ، 19-كوفید بجائحة

 .2022 مارس 7 بحلول األطفال

 
 :ذلك إلى  باإلضافة

 
 .الثانیة الدورة في أخرى  مرة التمویل على للحصول مستحقون  األولى الدورة  في التمویل على حصلوا  الذین الطلبات مقدمو •

 مكان لكل منفصلة  طلبات یقوموا أن  علیھم  الطفل، رعایة لخدمات مكان من أكثر یدیرون أو یملكون الذي  الطلبات مقدمو  •
 .حدة على
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 المنحة؟ مدفوعات تبلغ كم
 والذین  المستحقین الخدمات لمقدمي إضافیة مبالغ  توفیر  وسیتم. دوالر 10000 بمبلغ أساسیة منحة على المستحقین الخدمة مقدمي جمیع سیحصل
 :التالیة  المعاییر یستوفون

 
 

 وتعطي األطفال  لرعایة مرخصة جھة لكل إضافیًا دوالًرا 126.00 مبلغ )شھًرا 12 حتى أسابیع 6 من( الرضع
 للرضع الخدمة  لمقدمي

 
 وتعطي األطفال  لرعایة مرخصة جھة لكل إضافیًا دوالًرا 126.00 مبلغ )شھًرا 23 إلى شھًرا  13 من( الصغار

 السن لصغار الخدمة  لمقدمي

 
 لمقدمي  وتعطي األطفال  لرعایة مرخصة جھة لكل إضافیًا دوالًرا 126.00 مبلغ ***الطفل لرعایة الدراسیة  المنح

 الطفل  لرعایة الدراسیة المنح برامج في المشاركین األطفال یسجلون الذین الخدمة

 
 لكل  وتُعطى األطفال لرعایة مرخصة جھة لكل إضافیًا دوالًرا 126.00 مبلغ Maryland EXCELS برنامج

 Maryland EXCELS برنامج في والمشاركین المستحقین الخدمة مقدمي
 5-1 بتقییم

 
 لكل  وتُعطى األطفال لرعایة  مرخصة  جھة لكل  إضافیًا دوالًرا 126.00 مبلغ االجتماعي الضعف

 یتمیز الذي السكاني التعداد مناطق  في والموجودین المستحقین الخدمة  مقدمي
 0.6 من أكثر یبلغ اجتماعي ضعف بمؤشر

 
 على  الحاصلین الخدمات مقدمي جمیع على منحة على للحصول  یسعون ال الذین  الخدمات مقدمي من متاحة مستخدمة غیر أموال أي رصید توزیع سیتم* 

 .مرخصة جھة كل حسب متساٍو، بشكل منح

 لحساب 2021 دیسمبر 15 من اعتباًرا الوزارة لدى والمسجلة المرخصة األطفال رعایة جھات عدد ماریالند بوالیة التعلیم وزارة  ستستخدم** 
 .البرنامج تمویل مبالغ

 بین لدفعھا للوزارة فاتورة صدرأ قد البرنامج كان إذا ما على بناءً  لھا المستحقین  ماریالند بوالیة التعلیم وزارة ستحدد المنحة من الھدف لتحقیق*** 
 .2021 دیسمبر 15 و 2021 یونیو

 العاملة لألسر الطفل رعایة  تكالیف مع  مالیة مساعدة) الطفل  رعایة دعم باسم سابقًا المعروف) (CSS( الطفل لرعایة  الدراسیة المنحة برنامج یقدم
 .الطفل لرعایة  الدراسیة المنحة برنامج حول المعلومات  من لمزید  ھنا انقر.  ماریالند والیة  في المؤھلة 

 على بناءً  المبكر والتعلیم األطفال  رعایة لبرامج  5 إلى 1 من  درجات یمنح الجودة وتحسین لتقییم نظام عن عبارة Maryland EXCELS برنامج  یعد
 . الوطني المستوى  على  بھا المعترف  الممارسات وأفضل  المعاییر

 . Maryland EXCELS حول  المعلومات من لمزید ھنا  انقر
 

 الضغوط بسبب المجتمعات على المحتملة السلبیة اآلثار إلى االجتماعي الضعف  یشیر " ،)CDC( منھا والوقایة األمراض  على السیطرة لمراكز  وفقًا
 15 على بناءً  الضعف معدالت  ویقیس السكاني  التعداد مناطق حسب  لبیاناتا ) SVI( االجتماعي الضعف مؤشر ویتتبع" .  اإلنسان صحة على الخارجیة

 ):أدناه  1 الشكل  انظر ( التحدید وجھ على المقیاس  ھذا یستخدم . رئیسیًا ودیموغرافیًا اجتماعیًا  مؤشًرا
 
 

1   https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html 
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 االجتماعي الضعف
 

 
 

 

 
 
 

 :)23/12/2021 بتاریخ علیھ الحصول تم( المصدر
andhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.htmlhttps://www.atsdr.cdc.gov/place . 

 

 .االجتماع الضعف بمؤشر  المتعلقة  والوثائق المعلومات من لمزید ھناالرابط ھذا  زیارة الخدمات مقدمو یستطیع
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 المقدمة؟  المنحة مبالغ على األمثلة بعض ما
 1 رقم السیناریو

 
 للحصول معاییر أي یستوفي ال ولكنھ الصغار، واألطفال الرضع بتسجیل مرخًصا مكانًا 50 لدیھ الذي األطفال رعایة خدمة مقدم یقوم
 :إضافي تمویل على

 دوالر  10,000=  األساسیة المنحة
 

 المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126) + الرضع برعایة  الخاصة المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126=  مرخص مكان لكل المبلغ

 دوالر 12,600=  مرخص مكان 50*  أمریكیًا دوالًرا 252=  اإلضافیة المبلغ إجمالي دوالًرا 252) = الصغار برعایة الخاصة

 أمریكي 

 دوالر  22,600=  دوالر 12,600+  دوالر  10,000=  المنحة مبلغ إجمالي
 
 

 2 رقم السیناریو
 

 :إضافي تمویل على للحصول معاییر أي یستوفي ال ولكنھ مرخًصا، مكانًا 50 لدیھ الذي األطفال رعایة  خدمة مقدم

 دوالر  10,000=  األساسیة المنحة
 

 دوالًرا  0=  مرخص مكان لكل المبلغ
 

 قیمة إجمالي دوالًرا 0=  مرخص مكان 50*دوالر  0= اإلضافي المبلغ إجمالي

 دوالر  10,000=  دوالًرا  0+  دوالًرا 10,000=  المنحة

 
 3 رقم السیناریو

 
 لرعایة الدراسیة المنحة برنامج في  یشاركون الذین األطفال ویسجل والصغار،  الرضع ویسجل مرخص مكان 50 لدیة الطفل  رعایة  خدمات مقدم

 :8. یبلغ) SVI( اجتماعي ضعف بمؤشر جغرافیة  منطقة في ویتواجد ،EXCELS برنامج في ومشارك األطفال،

 دوالر  10,000=  األساسیة المنحة
 

 ) +الصغار برعایة الخاصة المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126) + الرضع برعایة  الخاصة المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126=  مرخص مكان للك  المبلغ
 

 ) +EXCELS جببرنام  الخاصة  المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126) +  الطفل لرعایة الدراسیة المنحة  ببرنامج الخاصة المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126
 

 أمریكیًا  دوالًرا 630)= االجتماعي الضعف بمؤشر الخاصة المعاییر استیفاء مع( دوالًرا 126
 

  أمریكي دوالر 31,500=  مرخص مكان 50*  أمریكیًا دوالًرا  630=  اإلضافي المبلغ إجمالي

 دوالر  41,500=  أمریكیًا دوالًرا 31,000+  أمریكي دوالر  10,000=  المنحة قیمة إجمالي

 أمریكي 
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 المنحة؟ على  للحصول بطلب أتقدم كیف
 بوالیة التعلیم وزارة وتقبل  المبكرة الطفولة لقسم اإللكتروني الموقع على الصلة، ذات والتحدیثات المرفقات وجمیع  التمویلیة، الفرصة  ھذه توجد

 وسیتم. مطبوعة/  مكتوبة طلبات أو فاكسات أو ضوئیًا ممسوحة نسخ إرسال عدم یرجى لذا،.  الرابط خالل من فقط نترنتاإل عبر الطلبات ماریالند
 رعایة مقدمو یستطیع  حتى الدلیل  ھذا نھایة  في الطلب  من PDF نسخة ھناك.  االستبیان رابط عبر اإلنترنت  عبر المقدمة الطلبات في فقط النظر

 إرسال الحاسوب، أجھزة لدیھم تتوفر ال ممن  األطفال رعایة خدمات لمقدمي أیًضا ویمكن. مسبقًا المطلوبة  الوثائق لتقدیمھم ستعداد اال  في البدء األطفال
 .المحمولة ھواتفھم أو أجھزتھم خالل  من الویب رابط  عبر طلباتھم

 
 

 الطلب؟ الستكمال إلیھا احتاج التي والمعلومات الوثائق ما
 :التالیة  الوثائق إعداد األطفال رعایة  خدمة مقدمي على یجب اإلنترنت، عبر الطلب  تقدیم في البدء قبل 

 
 )بك الخاص الفحص  تقریر في  موجود أرقام 6 من مكون رقم( الخدمة مقدم ھویة رقم •

 االمتثال  خطاب أو  التسجیل  شھادة أو  الترخیص من رقمیة  نسخة •

 )التسجیل شھادة أو الرخصة على الموجود( السجل أو الترخیص رقم •

 )ھنا  من نسخة نزل ( W-9 نموذج من محدثة نسخة •

 )ھنا  من النسخة نزل ( المباشر اإلیداع طریق  عن المبلغ على الحصول في  ترغب كنت  إذا مباشر  إیداع  نموذج •
 
 

 للمنحة؟ الزمني الجدول عن ماذا
 على للحصول بطلب وللتقدم  المبكرة الطفولة لقسم اإللكتروني الموقع على الصلة، ذات والتحدیثات المرفقات وجمیع  التمویلیة، الفرصة  ھذه توجد

 مقدمو  یستطیع  حتى الدلیل ھذا نھایة في الطلب من PDF نسخة ھناك .ھنا اإللكتروني الطلب استكمال الطفل  رعایة  خدمة  مقدمي على یتعین المنحة،
 .مسبقًا مطلوبةال  الوثائق لتقدیمھم االستعداد األطفال  رعایة 

 
 

 البرنامج  مراحل التاریخ 

 
 عبر طلباتھم تقدیم عندئذ األطفال رعایة خدمة مقدمي ویستطیع المنحة، طلبات تقدیم فترة  تبدأ 2022 ینایر 3

 .الویب شبكة على  التقدیم نموذج خالل من  اإلنترنت 

 
 المنحة فترة تكون  عندما  المتزامنة  العمالء خدمة دعم جلسات ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تبدأ 2022 ینایر 4

 .مفتوحة

 
 رعایة خدمة مقدمي وإخطار المنحة طلبات  معالجة في ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تبدأ 2022 ینایر  10

 .مؤھلة غیر/مكتملة  غیر  الطلبات أن أو المنحة على بحصولھم األطفال
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 .العمالء خدمة لدعم جلسة  آخر  ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تعقد 2022 ینایر  22

 
 2022 ینایر 23 الموافق  األحد یوم بنھایة المنحة بطلبات التقدم باب  إغالق 2022 ینایر  23

 

 2022 فبریر 4
 بوالیة التعلیم وزارة  تخطر وسوف.  وتأھلھا اكتمالھا من للتأكد الطلبات كل مراجعة تتم

 ھذا بحلول المقدمة الطلبات في أخطاء  بوجود أو/و طلباتھم إكتمال بعدم المتقدمین ماریالند
 .التاریخ

 
 
 

 طلبي؟  تقدیم بعد یحدث ماذا
 مبلغ  وتحدید صحتھ  من للتأكد الطلب  الوزارة تراجع الطلب، تسلیم وبمجرد. بالتناوب المنحة طلبات  معالجة في ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تبدأ

 ).المنحة طلب وفي  المصدر ھذا في  المذكورة  للصیغة وفقًا المنحة مبالغ تُحدد حیث( األطفال رعایة خدمة لمقدم المناسب  المنحة

. وقیمتھا بالمنحة الخدمة مقدم ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة  تُخطر فسوف للمنحة، مستحق األطفال رعایة خدمة مقدم وأن الطلب اكتمال ثبوت  حالة في
) 2022 فبرایر  4 أقصاه موعد في ( تخطره  الوزارة فإن للمنحة، مستحق غیر  الخدمة مقدم أن  الوزارة سجلت  إذا  أو الطلب اكتمال عدم حالة في ولكن 

 .تحدیدھا تم مشاكل  أیة لحل ) تقویمیة أیام 7( أسبوًعا وتمنحھ

 وستكمل .  فبرایر بدایة من مبكر وقت في المنح معالجة استكمال ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تتوقع  المنحة، طلب مراجعة في التناوب أمبد إلى بالنظر 
 ا ھذ في المنحة مبالغ لدفع المالي المراقب  إلى  المنح جمیع سترسل  الوزارة أن: یعني وھذا.  2022 مارس 4 بحلول بالكامل  المنح معالجة الوزارة
 أموال تلقي یتوقعوا أن األطفال رعایة خدمة مقدمة یستطیع للمعالجة، المالي المراقب إلى الدفع معلومات الوزارة ترسل أن بعد.  بحلولھ أو التاریخ 

 یرجى.  العادي البرید عبر المرسلة للشیكات یوًما 30 غضون في أو) المباشر اإلیداع( ACH طریق عن لدفع عمل أیام 4-3 خالل الوالیة من
 .الشیك واستالم الدفع معالجة بین  الوقت من مزید یستغرق أن یمكن البرید مكتب في التأخیر أن مالحظة

 
 1 رقم السیناریو

 الخطأ الملف  الخطأ بطریق الخدمة  مقدم أرفق - مكتمل  غیر  الطلب لكن  الطلب، لنافذة األخیر الیوم  ینایر، 23 في طلبھ  األطفال رعایة خدمة مقدم یرسل
 وتطلب فبرایر، 4 بتاریخ  الرد ترسل ثم والوثائق الطلب  تراجع) MSDE( ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة .  ترخیصھ من رقمیة  نسخة تحمیل محاولة عند

 المضافة المعلومات الوزارة تراجع ثم  المحدث، الملف الخدمة مقدم یرسل فبرایر، 11 وفي.  تقویمیة أیام 7 غضون  في المصححة المعلومات تقدیم
 وتستكمل الداخلیة المحاسبیة  عملیاتھا تبدأ ثم ومن.  مارس 3 في حساباتھا  وتستكمل الداخلیة  المحاسبیة عملیاتھا تبدأ  ثم ومن یر،فبرا  18 بحلول

 كطریقة  المباشرة الودیعة الخدمة مقدم اختار.  مارس 4 في معالجتھا لیتم المالي المراقب إلى الدفع معلومات الوزارة وترسل .  مارس 3 في حساباتھا
 .2022 مارس  4 بعد عمل أیام 4-3 غضون في الخدمة  لمقدم المصرفي الحساب إلى األموال  ووصول  المعالجة  لتتم  المنحة، الستالم
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 2 رقم السیناریو

 مقدم وتخطر الطلب  ماریالند بوالیة التعلیم وزارة تراجع.  صحیحة المستندات وجمیع مكتمل  الطلب  - ینایر 4 في  طلبھ الطفل رعایة خدمة مقدم یقدم
 معلومات الوزارة سل تر  وأخیًرا،.  فبرایر أوائل  في حسابتھا وتستكمل  الداخلیة المحاسبیة  عملیاتھا الوزارة تبدأ ثم.  ینایر 15 بتاریخ بالمنحة الخدمة 

 الخدمة مقدم عنوان إلى  الشیك لیصل  ،USPS األمریكیة البرید خدمة عبر  بالبرید ویرسلھ الخدمة لمقدم شیًكا یصدر  الذي  المالي المراقب إلى  الدفع
 ).USPS األمریكیة البرید  خدمة لدى  التسلیم أوقات  حسب ( أسابیع  بضعة خالل

 
 

 الدفع؟ عملیة عن ماذا
 شیك أو مباشر  إیداع ( المدفوعات تلقي  في یرغبون التي الطریقة تحدید الخدمة  مقدمو ویستطیع . بالتناوب واحدة دفعة  المنحة أموال صرف  سیتم

 .المنحة طلب نھایة في خاللھا من) األمریكیة  البرید عبرخدمة

 المباشر  اإلیداع
 

 واستلمت  الترخیص، نفس بموجب تعمل وأنت سابقًا، المحدد العنوان نفس في قائم الخدمة مقر  ومازال األولى، الجولة خالل المنحة على حصلت  إذا
 یكن لم وإذا.  بك الخاصة المباشر اإلیداع معلومات بالفعل  لدیھا ماریالند والیة في  التعلیم وزارة فإن  المباشر،  اإلیداع  خالل  من األولى المنحة  دفعة
 عبر وإرسالھ  المباشر اإلیداع نموذج إكمال علیك فیجب ،  المباشر اإلیداع  خالل من بك اصةالخ  المنحة  مدفوعات تلقي  في ترغب  وكنت  كذلك، األمر
 المراقب مكتب یتمكن حتى التحقق تاریخ من یوًما 14 بمدة السماح یرجى . الھویة من  التحقق یبدأ حتى المالي، المراقب مكتب  إلى الفاكس  أو البرید
 .طلبك معالجة من الخزانة أمین/المالي

 األمریكیة  البرید خدمة طریق عن شیك
 

.  الطلب في  الموجود  الفعلي العنوان  إلى بالبرید  الشیك إرسال فسیتم  األمریكیة،  البرید  خدمة عبر شیك  خالل من  المنحة مبلغ  إرسال  اخترت إذا
 وزارة  بأن علًما. المباشر اإلیداع طریق عن سلةالمر  بالمدفوعات مقارنةً  متأخر وقت في  األمریكیة البرید خدمة عبر المرسلة الشیكات وستصل

 .البرید خالل من المرسلة للمدفوعات والتسلیم التعقب معلومات توفیر  تستطیع لن ماریالند والیة  في التعلیم
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 علیھا؟  المنحة مبلغ إنفاق أستطیع التي البنود ما
 

 البیان  الفئات 

 
 الموظفین  تكالیف

 
 في موظف  ألي التعویضات في الزیادات الطفل؛ رعایة برنامج موظفي ومزایا أجور وتشمل
 الصحي، والتأمین  وموظفیھم؛ لألطفال األسریة الرعایة مقدمي  أو  األطفال رعایة مركز

 العائلیة أو المرضیة واإلجازات الدراسیة؛ والمنح النظر؛ على والتأمین األسنان، على  والتأمین
 بدل أو والعالوات التدریب؛  أو المستمر  المھني والتطویر التقاعد؛ ومساھمات األجر؛ مدفوعة 

 الالزمة والموارد العمل؛ إلى  أو من الموظفین نقل  وتكالیف  الموظفین؛ ومكافآت  المخاطر؛ 
 في األجر  مدفوعة اإلجازة ذلك في  بما ،19-كوفید لقاحات  إلى  الوصول في الموظفین لدعم

 التطعیم  مواعید في النقل  وتكالیف الجانبیة، اآلثار  وإدارة التطعیم مواعید 

 
 والمرافق  العقاري  الرھن/اإلیجار

 والتأمین  والصیانة والتسھیالت 

 
 سبیل  على  تشمل التي  المرافق  وتحسینات السداد؛ في بالتأخر المتعلقة المتأخرة المبالغ أو الرسوم
 أو  درابزین، تركیب أو الحمامات، تجدید أو المالعب، تحدیث أو بناء الحصر، ال المثال

 الحاملة غیر الجدران وإزالة المرفق، إلى الوصول لتسھیل أوتوماتیكیة أبواب أو منحدرات،
 المخاوف معالجةل الطفیفة والتجدیدات والصیانة االجتماعي؛ للتباعد إضافیة مساحة لخلق

 شاملة  الطفل  رعایة برامج تجعل التي التحسینات  تشجیع ویتم ؛19-كوفید بجائحة المتعلقة 
 الترخیص لوائح إلى والرجوع اإلعاقة؛ ذوي األسرة  وأفراد اإلعاقة ذوي لألطفال ومتاحة
 االمتثال  لضمان

 
 الشخصیة الحمایة معدات

 
  19-كوفید  جائحة تفشي  بسبب  العامة الصحة لطوارئ باالستجابة  الخاصة التكالیف

  والخدمات واإلمدادات المعدات  ذلك   یشمل  وقد  19 والتنظیف 
  المحلیة  والسالمة الصحة   إرشادات تلبیة من یعزز الذي والتدریب
 ومكافحتھا المعدیة األمراض  من  بالوقایة  المتعلقة تلك ذلك في بما بالوالیة  والخاصة

 المفاجئ  الرضع موت من والوقایة 
  األدویة وإعطاء اآلمن، النوم ممارسات  واستخدام 
  والوقایة ،)الوالدین  موافقة تستلزم التي المعاییر مع  یتوافق بما( 
  التحسسیة  الفعل وردود الطعام بسبب  الطوارئ حاالت من 
  المھزوز الطفل  متالزمة  من والوقایة  المادیة، واألماكن المباني وسالمة لھا، واالستجابة 
 الطفل،  معاملة وسوء  البالغة الرأس وإصابات المھزوز 
  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة والتخطیط  
  إنسان، فیھ  تسبب حادث أو طبیعیة كارثة سواء  الطوارئ 
 الحیویة، الملوثات من المناسب والتخلص وتخزینھا الخطرة  المواد مع والتعامل  
 الرئوي  القلبي واإلنعاش لألطفال األولیة واإلسعافات األطفال، نقل في  المناسبة االحتیاطات واتخاذ 
 اإلھمال  وعن عنھا واإلبالغ  األطفال معاملة إساءة  حاالت على والتعرف 
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 واإلمدادات  المعدات

 
 العامة الصحیة الطوارئ لحاالت لالستجابة المطلوبة واإلمدادات المعدات تحدیث  أو شراء
 لحالة  االستفادة في تستخدم واإلمدادات المعدات  ألن ونظًرا .  19-كوفید جائحة تفشي بسبب 

 التي والخارجیة الداخلیة واإلمدادات المعدات تشمل فقد ،19-لكوفید العامة الصحة  طوارئ
 الناحیة  من  المناسبة  والممارسات  السالمة بروتوكوالت مع  المتوافقة األعمال ممارسات تسھل

 األعمال برامج مثل  الجدیدة، للتحدیات لالستجابة  الالزمة العناصر إلى ةباإلضاف  التنمویة،
 .وترقیتھا اإللكترونیة

 
 والخدمات البضائع 

 
 السلع  على األمثلة ومن الطفل؛ رعایة برنامج  لتشغیل  ضروریة خدمة أو  مادیة سلعة  أي  تشمل
 الحفاضات واستخدام  الطعام، وتناول والتعلم، اللعب، تسھل التي والمواد والمعدات  الطعام

 وخدمات األعمال  أتمتة  على  التدریب الخدمات على األمثلة  ومن  اآلمن؛ النوم أو والمرحاض،
 تشمل  والنقل؛  الغذائیة، والخدمات األطفال، رعایة إدارة وخدمات المشتركة، والخدمات الدعم،
 الترخیص  متطلبات ستیفاءبا المرتبطة والتكالیف التراخیص باستخراج المرتبطة الرسوم أیًضا

 
 العقلیة  الصحة  خدمات

 
 للرضع  العقلیة  الصحة استشارات المثال، سبیل  على  والموظفین؛ لألطفال  العقلیة  الصحة لدعم

 وقائمة األدلة  على قائمة استراتیجیة وھي  ،)IECMHC( المبكرة  الطفولة مرحلة  في  واألطفال 
 األطفال مع یعملون  الذین األشخاص مع العقلیة الصحة  في المتخصصین بین تجمع الوقایة على

 یتعلم التي  البیات في  ونموھم والسلوكیة والعاطفیة االجتماعیة صحتھم لتحسین وأسرھم الصغار
 لتحقیق  أیًضا مھمة الرعایة مقدمي رفاھیة تعتبر ذلك  عن فضالً  وینموون؛ األطفال فیھا

 التدریب على تؤثر  الموظفین ورفاھیة العقلیة الصحة ألن  األطفال رعایة قطاع  في  االستقرار 
 أیًضا وتتوفر لألطفال؛ المقدمة الرعایة مستوى وكذلك بالموظفین  واالحتفاظ والتوظیف 
 للموظفین  العقلیة الصحة دعم  من أخرى وأنواع للموظفین العقلیة  الصحة  استشارات

 
 

 باإلیصاالت؟ االحتفاظ عليّ  یتعین ھل
 بنود على المنحة  أموال  إنفاق عدم حال وفي .  وكاملة دقیقة محاسبیة بسجالت االحتفاظ من تأكد. والتدقیق للمراقبة  المنحة  أموال استخدام یخضع

 .األموال ھذه بسداد مطالبًا فستكون أخرى، بطریقة استخدامھا  أُسیئ  أو بھا، المسموح المصروفات
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 واالستفسارات؟ األسئلة
 من ماریالند بوالیة التعلیم وزارة بموظفي اإلتصال یمكنك الطلب، تقدیم نافذة فتح قبل  العملیات أو الطلب بخصوص استفسارات أیة لدیك  كان إذا

 :خالل

 childcaregrants.msde@maryland.gov: اإللكتروني البرید
 

 بنا  الخاص االستفسارات نموذج على  اطلع: النموذج
 

 وزارة إغالق سیتم أنھ : مالحظة یرجى.  التالي العمل یوم في  أو ساعة 24 غضون في االستفسارات  جمیع على  العمالء خدمة أخصائي  یرد سوف
 .2022 ینایر 17 و 2021 دیسمبر 31 في ماریالند بوالیة التعلیم

 .مخصص مالي ممثل وجود  بجانب  العمالء لدعم مخصًصا ھاتف رقم ماریالند بوالیة التعلیم وزارة ستوفر المنحة، طلب نافذة فتح بمجرد
 
 

 بالطلب؟ تتعلق مساعدة إلى احتجت إذا أفعل ماذا
 أسئلة لدیھم  ممن  األطفال رعایة  خدمة  لمقدمي الطلب نافذة خالل من  العمالء  خدمة لدعم افتراضیة جلسات ماریالند بوالیة التعلیم وزارة ستعقد 

 الموقع مراجعة یرجى .الحق تاریخ في  لسةالج  إلى  واالنضمام التسجیل كیفیة حول معلومات توفیر وسیتم.  والعملیة بالطلب  تتعلق واستفسارات
 لكل تسجیالت  أیًضا  وستنشر الدعم جلسات من أنواع ثالثة  الوزارة وستعقد . الصدد ھذا في جدید كل على لالطالع األطفال رعایة  لمكتب اإللكتروني

 :اإللكتروني موقعھا على الجلسات من نوع
 

 المطلوبة  الوثائق

 المختلفة  المستندات على العثور  مكان  إلى  الحاضرین وستوجھ المنحة لبرنامج عام عرض  ماریالند  بوالیة التعلیم وزارة  ستقدم: اإلنترنت عبر مؤتمر 
 .المتبقي الوقت خالل األسئلة على الوزارة وستجیب.  وإرسالھ المنحة  طلب  نموذج إلنھاء  استكمالھا وكیفیة المطلوبة

 
 :المنحة  طلب نموذج

 على الوزارة وستجیب.  المنحة طلب بنموذج یتعلق سؤال  كل  مناقشة  خالل  من الحضور ماریالند  بوالیة التعلیم وزارة ترشد: اإلنترنت عبر مؤتمر 
 .المتبقي الوقت  خالل  األسئلة

 
 واإلجابات  األسئلة

 الدعم من  ممكن قدر أكبر تقدیم  ماریالند بوالیة التعلیم وزارة  تستطیع حتى واإلجابات لالسئلة ستخصص الجلسات ھذه: مفتوحة افتراضیة جلسة 
 .األطفال رعایة خدمة لمقدمي  المخصص
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 الموقع مراجعة یرجى .الحق تاریخ في الجلسة إلى  واالنضمام  التسجیل  كیفیة حول معلومات توفیر وسیتم. العمالء خدمة دعم لجلسات تقویم یلي فیما
 .التحدیثات لمطالعة  اإللكتروني

 

 الموضوع الوقت التاریخ 

 
 ینایر  4 الموافق الثالثاء

 
 ظ  1-2

 
 المطلوبة  الوثائق

 
 ینایر  6 الموافق الخمیس 

 
 م  6-7

 
 المنحة  طلب نموذج

 
 ینایر  8 الموافق السبت

 
 ص  10-11

 
 واإلجابات األسئلة

 
 ینایر  11 الموافق الثالثاء

 
 ظ  1-2

 
 المطلوبة  الوثائق

 
 ینایر  13 الموافق الخمیس 

 
 م  6-7

 
 المنحة  طلب نموذج

 
 ینایر  15 الموافق السبت

 
 ص  10-11

 
 واإلجابات األسئلة

 

 المنحة عن المتكررة األسئلة

 نافذة خالل من األطفال رعایة خدمة  مقدم تعلیقات على  بناءً  المتكررة  األسئلو  بإضافة  اإللكتروني موقعھا ماریالند بوالیة  التعلیم وزارة  تحدث سوف
 .المتكررة األسئلة في  التحدیثات على لالطالع مرارباست اإللكتروني الموقع مراجعة یرجى ثم، ومن. المنحة طلب
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 :الملحق
 

 اإلیداع نموذج  المنحة لطلب النموذجیة الصیغة

 المباشر

 W-9 نموذج
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	ما المقصود ببرنامج التمويل من أجل تعزيز استقرار قطاع خدمات رعاية الطفل؟
	خصصت إدارة بايدن 39 مليار دولارًا من أموال خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP) للولايات والأقاليم والقبائل لمعالجة أزمة رعاية الأطفال الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.  وستساعد هذه الأموال مقدمي خدمات رعاية الأطفال والمربين المتخصصين في الطفولة المبكرة على إبقا...
	خصصت إدارة بايدن 39 مليار دولارًا من أموال خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP) للولايات والأقاليم والقبائل لمعالجة أزمة رعاية الأطفال الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.  وستساعد هذه الأموال مقدمي خدمات رعاية الأطفال والمربين المتخصصين في الطفولة المبكرة على إبقا...
	تشكل فرصة التمويل هذه الجولة الثانية من برنامج منحة تعزيز استقرار قطاع خدمات رعاية الطفل في ولاية ماريلاند.  ويقدم قسم الطفولة المبكرة داخل وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) فرصة التمويل هذه لتخطي العقبات التي يواجهها مقدمو خدمات رعاية الأطفال ومعا...
	تشكل فرصة التمويل هذه الجولة الثانية من برنامج منحة تعزيز استقرار قطاع خدمات رعاية الطفل في ولاية ماريلاند.  ويقدم قسم الطفولة المبكرة داخل وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) فرصة التمويل هذه لتخطي العقبات التي يواجهها مقدمو خدمات رعاية الأطفال ومعا...
	في خريف عام 2021، خصصت وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) مبلغ 158 مليون دولارًا كتمويل لتعزيز الاستقرار لأكثر من 5000 جهة تقدم خدمات رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية (الجولة الأولى من البرنامج).  وستطلق وزارة التعليم العالي الآن المبلغ المتبقي ا...
	في خريف عام 2021، خصصت وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) مبلغ 158 مليون دولارًا كتمويل لتعزيز الاستقرار لأكثر من 5000 جهة تقدم خدمات رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية (الجولة الأولى من البرنامج).  وستطلق وزارة التعليم العالي الآن المبلغ المتبقي ا...

	ما المختلف بالنسبة للدورة الثانية من تعزيز الاستقرار؟
	هناك ثلاثة اختلافات جوهرية بين الدورة الحالية والدورة السابقة التي أطلقتها وزارة التعليم بولاية ماريلاند.
	استمعت وزارة التعليم بولاية ماريلاند إلى التعليقات الواردة من مقدمي خدمات رعاية الأطفال ومجتمع مقدمي هذا النوع من الخدمات فيما يتعلق بالعملية والمشكلات والتحديات.  وتأمل الوزارة أن تؤدي عملية تقديم الطلبات المبسطة ودعم العملاء الإضافي إلى تسهيل الحصول...
	استمعت وزارة التعليم بولاية ماريلاند إلى التعليقات الواردة من مقدمي خدمات رعاية الأطفال ومجتمع مقدمي هذا النوع من الخدمات فيما يتعلق بالعملية والمشكلات والتحديات.  وتأمل الوزارة أن تؤدي عملية تقديم الطلبات المبسطة ودعم العملاء الإضافي إلى تسهيل الحصول...
	قيمة دورة التمويل هذه أقل من إجمالي الأموال المتاحة (128 مليون دولار مقارنة بـ 158 مليون دولار) ولها تخصيص أساسي مختلف عن الدورة الأولى (10000 دولار مقارنة بـ 15000 دولار).  بالإضافة إلى ذلك، توفر دورة المنحة هذه مبالغ إضافية بخلاف المخصصات الأساسية ل...
	قيمة دورة التمويل هذه أقل من إجمالي الأموال المتاحة (128 مليون دولار مقارنة بـ 158 مليون دولار) ولها تخصيص أساسي مختلف عن الدورة الأولى (10000 دولار مقارنة بـ 15000 دولار).  بالإضافة إلى ذلك، توفر دورة المنحة هذه مبالغ إضافية بخلاف المخصصات الأساسية ل...
	كان برنامج تعزيز الاستقرار الأول مفتوحًا فقط لمقدمي خدمة رعاية الأطفال الحاصلين على ترخيص قبل تاريخ 11 مارس 2021. ولكن هذه الدورة التمويلية مفتوحة أيضًا لمقدمي خدمة رعاية الأطفال الحاصلين على ترخيص بعد تاريه 11 مارس 2021.
	كان برنامج تعزيز الاستقرار الأول مفتوحًا فقط لمقدمي خدمة رعاية الأطفال الحاصلين على ترخيص قبل تاريخ 11 مارس 2021. ولكن هذه الدورة التمويلية مفتوحة أيضًا لمقدمي خدمة رعاية الأطفال الحاصلين على ترخيص بعد تاريه 11 مارس 2021.

	من يستحق الحصول على المنحة؟
	أُعدت فرصة التمويل هذه لتحقيق الاستقرار في برامج رعاية الأطفال الحالية، وليس التمويل من أجل بدء برامج رعاية الأطفال الجديدة التي لم يتم تشغيلها بعد.  يمكن أن يتضمن مقدمو الطلبات مقدم خدمة المنازل الأسرية لرعاية الأطفال، أو مقدم خدمة المنازل الأسرية لر...
	أُعدت فرصة التمويل هذه لتحقيق الاستقرار في برامج رعاية الأطفال الحالية، وليس التمويل من أجل بدء برامج رعاية الأطفال الجديدة التي لم يتم تشغيلها بعد.  يمكن أن يتضمن مقدمو الطلبات مقدم خدمة المنازل الأسرية لرعاية الأطفال، أو مقدم خدمة المنازل الأسرية لر...
	بالإضافة إلى ذلك:
	 مقدمو الطلبات الذين حصلوا على التمويل في الدورة الأولى مستحقون للحصول على التمويل مرة أخرى في الدورة الثانية.
	  مقدمو الطلبات الذي يملكون أو يديرون أكثر من مكان لخدمات رعاية الطفل، عليهم أن يقوموا طلبات منفصلة لكل مكان على حدة.

	كم تبلغ مدفوعات المنحة؟
	سيحصل جميع مقدمي الخدمة المستحقين على منحة أساسية بمبلغ 10000 دولار. وسيتم توفير مبالغ إضافية لمقدمي الخدمات المستحقين والذين يستوفون المعايير التالية:
	سيحصل جميع مقدمي الخدمة المستحقين على منحة أساسية بمبلغ 10000 دولار. وسيتم توفير مبالغ إضافية لمقدمي الخدمات المستحقين والذين يستوفون المعايير التالية:
	* سيتم توزيع رصيد أي أموال غير مستخدمة متاحة من مقدمي الخدمات الذين لا يسعون للحصول على منحة على جميع مقدمي الخدمات الحاصلين على منح بشكل متساوٍ، حسب كل جهة مرخصة.
	** ستستخدم وزارة التعليم بولاية ماريلاند عدد جهات رعاية الأطفال المرخصة والمسجلة لدى الوزارة اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021 لحساب مبالغ تمويل البرنامج.
	*** لتحقيق الهدف من المنحة ستحدد وزارة التعليم بولاية ماريلاند المستحقين لها بناءً على ما إذا كان البرنامج قد أصدر فاتورة للوزارة لدفعها بين يونيو 2021 و 15 ديسمبر 2021.

	يقدم برنامج المنحة الدراسية لرعاية الطفل (CSS) (المعروف سابقًا باسم دعم رعاية الطفل) مساعدة مالية مع تكاليف رعاية الطفل للأسر العاملة المؤهلة في ولاية ماريلاند.  انقر هنا  لمزيد من المعلومات حول برنامج المنحة الدراسية لرعاية الطفل.
	يقدم برنامج المنحة الدراسية لرعاية الطفل (CSS) (المعروف سابقًا باسم دعم رعاية الطفل) مساعدة مالية مع تكاليف رعاية الطفل للأسر العاملة المؤهلة في ولاية ماريلاند.  انقر هنا  لمزيد من المعلومات حول برنامج المنحة الدراسية لرعاية الطفل.
	يعد برنامج Maryland EXCELS عبارة عن نظام لتقييم وتحسين الجودة يمنح درجات من 1 إلى 5 لبرامج رعاية الأطفال والتعليم المبكر بناءً على المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها على المستوى الوطني.
	يعد برنامج Maryland EXCELS عبارة عن نظام لتقييم وتحسين الجودة يمنح درجات من 1 إلى 5 لبرامج رعاية الأطفال والتعليم المبكر بناءً على المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها على المستوى الوطني.
	انقر هنا لمزيد من المعلومات حول Maryland EXCELS.
	وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "يشير الضعف الاجتماعي إلى الآثار السلبية المحتملة على المجتمعات بسبب الضغوط الخارجية على صحة الإنسان" .  ويتتبع مؤشر الضعف الاجتماعي (SVI) البيانات حسب مناطق التعداد السكاني ويقيس معدلات الضعف بناء...
	وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "يشير الضعف الاجتماعي إلى الآثار السلبية المحتملة على المجتمعات بسبب الضغوط الخارجية على صحة الإنسان" .  ويتتبع مؤشر الضعف الاجتماعي (SVI) البيانات حسب مناطق التعداد السكاني ويقيس معدلات الضعف بناء...
	المصدر (تم الحصول عليه بتاريخ 23/12/2021): https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html.
	المصدر (تم الحصول عليه بتاريخ 23/12/2021): https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/documentation/SVI_documentation_2018.html.
	يستطيع مقدمو الخدمات زيارة هذا الرابطهنا لمزيد من المعلومات والوثائق المتعلقة بمؤشر الضعف الاجتماع.

	ما بعض الأمثلة على مبالغ المنحة المقدمة؟
	المنحة الأساسية = 10,000 دولار
	المبلغ لكل مكان مرخص = 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الرضع) + 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الصغار) = 252 دولارًا إجمالي المبلغ الإضافية = 252 دولارًا أمريكيًا * 50 مكان مرخص = 12,600 دولار أمريكي
	المبلغ لكل مكان مرخص = 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الرضع) + 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الصغار) = 252 دولارًا إجمالي المبلغ الإضافية = 252 دولارًا أمريكيًا * 50 مكان مرخص = 12,600 دولار أمريكي
	إجمالي مبلغ المنحة = 10,000 دولار + 12,600 دولار = 22,600 دولار
	المنحة الأساسية = 10,000 دولار
	المبلغ لكل مكان مرخص = 0 دولارًا
	إجمالي المبلغ الإضافي= 0 دولار*50 مكان مرخص = 0 دولارًا إجمالي قيمة المنحة = 10,000 دولارًا + 0 دولارًا = 10,000 دولار
	إجمالي المبلغ الإضافي= 0 دولار*50 مكان مرخص = 0 دولارًا إجمالي قيمة المنحة = 10,000 دولارًا + 0 دولارًا = 10,000 دولار
	مقدم خدمات رعاية الطفل لدية 50 مكان مرخص ويسجل الرضع والصغار، ويسجل الأطفال الذين يشاركون في برنامج المنحة الدراسية لرعاية الأطفال، ومشارك في برنامج EXCELS، ويتواجد في منطقة جغرافية بمؤشر ضعف اجتماعي (SVI) يبلغ .8:
	مقدم خدمات رعاية الطفل لدية 50 مكان مرخص ويسجل الرضع والصغار، ويسجل الأطفال الذين يشاركون في برنامج المنحة الدراسية لرعاية الأطفال، ومشارك في برنامج EXCELS، ويتواجد في منطقة جغرافية بمؤشر ضعف اجتماعي (SVI) يبلغ .8:
	المنحة الأساسية = 10,000 دولار
	المبلغ لكل مكان مرخص = 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الرضع) + 126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة برعاية الصغار) +
	126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة ببرنامج المنحة الدراسية لرعاية الطفل) +  126 دولارًا (مع استيفاء المعايير  الخاصة ببرنامج EXCELS) +
	126 دولارًا (مع استيفاء المعايير الخاصة بمؤشر الضعف الاجتماعي)= 630 دولارًا أمريكيًا
	إجمالي المبلغ الإضافي = 630 دولارًا أمريكيًا * 50 مكان مرخص = 31,500 دولار أمريكي  إجمالي قيمة المنحة = 10,000 دولار أمريكي + 31,000 دولارًا أمريكيًا = 41,500 دولار أمريكي
	إجمالي المبلغ الإضافي = 630 دولارًا أمريكيًا * 50 مكان مرخص = 31,500 دولار أمريكي  إجمالي قيمة المنحة = 10,000 دولار أمريكي + 31,000 دولارًا أمريكيًا = 41,500 دولار أمريكي


	كيف أتقدم بطلب للحصول على المنحة؟
	ما الوثائق والمعلومات التي احتاج إليها لاستكمال الطلب؟
	قبل البدء في تقديم الطلب عبر الإنترنت، يجب على مقدمي خدمة رعاية الأطفال إعداد الوثائق التالية:
	 رقم هوية مقدم الخدمة (رقم مكون من 6 أرقام موجود في تقرير الفحص الخاص بك)
	 نسخة رقمية من الترخيص أو شهادة التسجيل أو خطاب الامتثال
	 رقم الترخيص أو السجل (الموجود على الرخصة أو شهادة التسجيل)
	 نسخة محدثة من نموذج W-9 (نزل نسخة من هنا)
	 نموذج إيداع مباشر إذا كنت ترغب في الحصول على المبلغ عن طريق الإيداع المباشر (نزل النسخة من هنا)

	ماذا عن الجدول الزمني للمنحة؟
	توجد هذه الفرصة التمويلية، وجميع المرفقات والتحديثات ذات الصلة، على الموقع الإلكتروني لقسم الطفولة المبكرة  وللتقدم بطلب للحصول على المنحة، يتعين على مقدمي خدمة رعاية الطفل استكمال الطلب الإلكتروني هنا. هناك نسخة PDF من الطلب في نهاية هذا الدليل حتى ي...
	توجد هذه الفرصة التمويلية، وجميع المرفقات والتحديثات ذات الصلة، على الموقع الإلكتروني لقسم الطفولة المبكرة  وللتقدم بطلب للحصول على المنحة، يتعين على مقدمي خدمة رعاية الطفل استكمال الطلب الإلكتروني هنا. هناك نسخة PDF من الطلب في نهاية هذا الدليل حتى ي...

	ماذا يحدث بعد تقديم طلبي؟
	تبدأ وزارة التعليم بولاية ماريلاند في معالجة طلبات المنحة بالتناوب. وبمجرد تسليم الطلب، تراجع الوزارة الطلب للتأكد من صحته وتحديد مبلغ المنحة المناسب لمقدم خدمة رعاية الأطفال (حيث تُحدد مبالغ المنحة وفقًا للصيغة المذكورة في هذا المصدر وفي طلب المنحة).
	تبدأ وزارة التعليم بولاية ماريلاند في معالجة طلبات المنحة بالتناوب. وبمجرد تسليم الطلب، تراجع الوزارة الطلب للتأكد من صحته وتحديد مبلغ المنحة المناسب لمقدم خدمة رعاية الأطفال (حيث تُحدد مبالغ المنحة وفقًا للصيغة المذكورة في هذا المصدر وفي طلب المنحة).
	في حالة ثبوت اكتمال الطلب وأن مقدم خدمة رعاية الأطفال مستحق للمنحة، فسوف تُخطر وزارة التعليم بولاية ماريلاند مقدم الخدمة بالمنحة وقيمتها. ولكن في حالة عدم اكتمال الطلب أو إذا سجلت الوزارة أن مقدم الخدمة غير مستحق للمنحة، فإن الوزارة تخطره (في موعد أقص...
	في حالة ثبوت اكتمال الطلب وأن مقدم خدمة رعاية الأطفال مستحق للمنحة، فسوف تُخطر وزارة التعليم بولاية ماريلاند مقدم الخدمة بالمنحة وقيمتها. ولكن في حالة عدم اكتمال الطلب أو إذا سجلت الوزارة أن مقدم الخدمة غير مستحق للمنحة، فإن الوزارة تخطره (في موعد أقص...
	يرسل مقدم خدمة رعاية الأطفال طلبه في 23 يناير، اليوم الأخير لنافذة الطلب، لكن الطلب غير مكتمل - أرفق مقدم الخدمة بطريق الخطأ الملف الخطأ عند محاولة تحميل نسخة رقمية من ترخيصه.  وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) تراجع الطلب والوثائق ثم ترسل الرد بتا...
	يرسل مقدم خدمة رعاية الأطفال طلبه في 23 يناير، اليوم الأخير لنافذة الطلب، لكن الطلب غير مكتمل - أرفق مقدم الخدمة بطريق الخطأ الملف الخطأ عند محاولة تحميل نسخة رقمية من ترخيصه.  وزارة التعليم بولاية ماريلاند (MSDE) تراجع الطلب والوثائق ثم ترسل الرد بتا...
	يقدم مقدم خدمة رعاية الطفل طلبه في 4 يناير - الطلب مكتمل وجميع المستندات صحيحة.  تراجع وزارة التعليم بولاية ماريلاند الطلب وتخطر مقدم الخدمة بالمنحة بتاريخ 15 يناير.  ثم تبدأ الوزارة عملياتها المحاسبية الداخلية وتستكمل حسابتها في أوائل فبراير.  وأخيرً...
	يقدم مقدم خدمة رعاية الطفل طلبه في 4 يناير - الطلب مكتمل وجميع المستندات صحيحة.  تراجع وزارة التعليم بولاية ماريلاند الطلب وتخطر مقدم الخدمة بالمنحة بتاريخ 15 يناير.  ثم تبدأ الوزارة عملياتها المحاسبية الداخلية وتستكمل حسابتها في أوائل فبراير.  وأخيرً...

	ماذا عن عملية الدفع؟
	سيتم صرف أموال المنحة دفعة واحدة بالتناوب. ويستطيع مقدمو الخدمة تحديد الطريقة التي يرغبون في تلقي المدفوعات (إيداع مباشر أو شيك عبرخدمة البريد الأمريكية) من خلالها في نهاية طلب المنحة.
	سيتم صرف أموال المنحة دفعة واحدة بالتناوب. ويستطيع مقدمو الخدمة تحديد الطريقة التي يرغبون في تلقي المدفوعات (إيداع مباشر أو شيك عبرخدمة البريد الأمريكية) من خلالها في نهاية طلب المنحة.
	الإيداع المباشر
	إذا حصلت على المنحة خلال الجولة الأولى، ومازال مقر الخدمة قائم في نفس العنوان المحدد سابقًا، وأنت تعمل بموجب نفس الترخيص، واستلمت دفعة المنحة الأولى من خلال الإيداع المباشر، فإن وزارة التعليم في ولاية ماريلاند لديها بالفعل معلومات الإيداع المباشر الخا...
	إذا حصلت على المنحة خلال الجولة الأولى، ومازال مقر الخدمة قائم في نفس العنوان المحدد سابقًا، وأنت تعمل بموجب نفس الترخيص، واستلمت دفعة المنحة الأولى من خلال الإيداع المباشر، فإن وزارة التعليم في ولاية ماريلاند لديها بالفعل معلومات الإيداع المباشر الخا...
	شيك عن طريق خدمة البريد الأمريكية
	إذا اخترت إرسال مبلغ المنحة من خلال شيك عبر خدمة البريد الأمريكية، فسيتم إرسال الشيك بالبريد إلى العنوان الفعلي الموجود في الطلب.  وستصل الشيكات المرسلة عبر خدمة البريد الأمريكية في وقت متأخر مقارنةً بالمدفوعات المرسلة عن طريق الإيداع المباشر. علمًا ب...
	إذا اخترت إرسال مبلغ المنحة من خلال شيك عبر خدمة البريد الأمريكية، فسيتم إرسال الشيك بالبريد إلى العنوان الفعلي الموجود في الطلب.  وستصل الشيكات المرسلة عبر خدمة البريد الأمريكية في وقت متأخر مقارنةً بالمدفوعات المرسلة عن طريق الإيداع المباشر. علمًا ب...

	ما البنود التي أستطيع إنفاق مبلغ المنحة عليها؟
	هل يتعين عليّ الاحتفاظ بالإيصالات؟
	يخضع استخدام أموال المنحة للمراقبة والتدقيق. تأكد من الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وكاملة.  وفي حال عدم إنفاق أموال المنحة على بنود المصروفات المسموح بها، أو أُسيئ استخدامها بطريقة أخرى، فستكون مطالبًا بسداد هذه الأموال.
	يخضع استخدام أموال المنحة للمراقبة والتدقيق. تأكد من الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وكاملة.  وفي حال عدم إنفاق أموال المنحة على بنود المصروفات المسموح بها، أو أُسيئ استخدامها بطريقة أخرى، فستكون مطالبًا بسداد هذه الأموال.

	الأسئلة والاستفسارات؟
	إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص الطلب أو العمليات قبل فتح نافذة تقديم الطلب، يمكنك الإتصال بموظفي وزارة التعليم بولاية ماريلاند من خلال:
	إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص الطلب أو العمليات قبل فتح نافذة تقديم الطلب، يمكنك الإتصال بموظفي وزارة التعليم بولاية ماريلاند من خلال:
	البريد الإلكتروني: childcaregrants.msde@maryland.gov
	سوف يرد أخصائي خدمة العملاء على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة أو في يوم العمل التالي.  يرجى ملاحظة: أنه سيتم إغلاق وزارة التعليم بولاية ماريلاند في 31 ديسمبر 2021 و 17 يناير 2022.
	سوف يرد أخصائي خدمة العملاء على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة أو في يوم العمل التالي.  يرجى ملاحظة: أنه سيتم إغلاق وزارة التعليم بولاية ماريلاند في 31 ديسمبر 2021 و 17 يناير 2022.
	بمجرد فتح نافذة طلب المنحة، ستوفر وزارة التعليم بولاية ماريلاند رقم هاتف مخصصًا لدعم العملاء  بجانب وجود ممثل مالي مخصص.

	ماذا أفعل إذا احتجت إلى مساعدة تتعلق بالطلب؟
	ستعقد وزارة التعليم بولاية ماريلاند جلسات افتراضية لدعم خدمة العملاء من خلال نافذة الطلب لمقدمي خدمة رعاية الأطفال ممن لديهم أسئلة واستفسارات تتعلق بالطلب والعملية.  وسيتم توفير معلومات حول كيفية التسجيل والانضمام إلى الجلسة في تاريخ لاحق. يرجى مراجعة...
	ستعقد وزارة التعليم بولاية ماريلاند جلسات افتراضية لدعم خدمة العملاء من خلال نافذة الطلب لمقدمي خدمة رعاية الأطفال ممن لديهم أسئلة واستفسارات تتعلق بالطلب والعملية.  وسيتم توفير معلومات حول كيفية التسجيل والانضمام إلى الجلسة في تاريخ لاحق. يرجى مراجعة...
	مؤتمر عبر الإنترنت: ستقدم وزارة التعليم بولاية ماريلاند عرض عام لبرنامج المنحة وستوجه الحاضرين إلى مكان العثور على المستندات المختلفة المطلوبة وكيفية استكمالها لإنهاء نموذج طلب المنحة وإرساله.  وستجيب الوزارة على الأسئلة خلال الوقت المتبقي.
	مؤتمر عبر الإنترنت: ستقدم وزارة التعليم بولاية ماريلاند عرض عام لبرنامج المنحة وستوجه الحاضرين إلى مكان العثور على المستندات المختلفة المطلوبة وكيفية استكمالها لإنهاء نموذج طلب المنحة وإرساله.  وستجيب الوزارة على الأسئلة خلال الوقت المتبقي.
	مؤتمر عبر الإنترنت: ترشد وزارة التعليم بولاية ماريلاند الحضور من خلال مناقشة كل سؤال يتعلق بنموذج طلب المنحة.  وستجيب الوزارة على الأسئلة خلال الوقت المتبقي.
	مؤتمر عبر الإنترنت: ترشد وزارة التعليم بولاية ماريلاند الحضور من خلال مناقشة كل سؤال يتعلق بنموذج طلب المنحة.  وستجيب الوزارة على الأسئلة خلال الوقت المتبقي.
	جلسة افتراضية مفتوحة: هذه الجلسات ستخصص للاسئلة والإجابات حتى تستطيع وزارة التعليم بولاية ماريلاند تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم المخصص لمقدمي خدمة رعاية الأطفال.
	جلسة افتراضية مفتوحة: هذه الجلسات ستخصص للاسئلة والإجابات حتى تستطيع وزارة التعليم بولاية ماريلاند تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم المخصص لمقدمي خدمة رعاية الأطفال.
	فيما يلي تقويم لجلسات دعم خدمة العملاء. وسيتم توفير معلومات حول كيفية التسجيل والانضمام إلى الجلسة في تاريخ لاحق. يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لمطالعة التحديثات.
	فيما يلي تقويم لجلسات دعم خدمة العملاء. وسيتم توفير معلومات حول كيفية التسجيل والانضمام إلى الجلسة في تاريخ لاحق. يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لمطالعة التحديثات.
	سوف تحدث وزارة التعليم بولاية ماريلاند موقعها الإلكتروني بإضافة الأسئلو المتكررة بناءً على تعليقات مقدم خدمة رعاية الأطفال من خلال نافذة طلب المنحة. ومن ثم، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني باستمرار للاطلاع على التحديثات في الأسئلة المتكررة.
	سوف تحدث وزارة التعليم بولاية ماريلاند موقعها الإلكتروني بإضافة الأسئلو المتكررة بناءً على تعليقات مقدم خدمة رعاية الأطفال من خلال نافذة طلب المنحة. ومن ثم، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني باستمرار للاطلاع على التحديثات في الأسئلة المتكررة.
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