
تكاليف الموظفين وكشوفات الرواتب 

والمرتبات والمخصصات
منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية

تكاليف الموظفين•

مخصصات الموظفين •

تكاليف وإسهامات التقاعد•

التكاليف التعليمية•

تكاليف رعاية الطفل•

اإلجازة المرضية أو اإلجازة األسرية مدفوعة األجر•

تكاليف النقل والمواصالت الخاصة بالموظفين•

()دعم الوصول إلى لقاح فيروس كورونا •



:يمكن أن تتضمن التكاليف الشخصية أشياء مثل

كشف الرواتب •

الرواتب•

/   ليةالزيادات في رواتب موظفي مركز رعاية األطفال، ومقدمي رعاية األطفال العائ•
ين بموجب العائلية الجماعية وموظفيهم، أو موظفي البرنامج الجماعي المسجلين الُمعف  

القانون

قسط أو بدل مخاطر•

عالوات الموظفين•

إضافيين لتوفير الدعم والراحة للموظفين الحاليينتوظيف موظفين•

مثل عضوية مهنيةفي مؤسسات عضويات •



اللوائح التنظيمية للرعاية النهارية لألطفال في والية نيويورك

قانون معايير العمل العادل

http://www.ocfs.state.ny.us/programs/childcare/regulations/
https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa


التأمين يمكنك أيًضا استخدام أموال هذه المنحة للدفع مقابل مخصصات الموظفين مثل

.على الصحة واألسنان والبصر

https://nystateofhealth.ny.gov/


.لتغطية تكاليف وإسهامات التقاعديمكن استخدام هذه األموال 

:لالطالع على اإلرشادات، يرجى استشارة

مصرفك•

محاسب•

مخطط مالي•





:معلومات الضرائب الخاصة بخطط التقاعد

https://www.irs.gov/retirement-plans


:لتغطيةيمكن استخدام هذه األموال 

التكاليف التعليمية أو تكاليف المنح الدراسية•

االستثمارات في برنامجك•

وظائف الموظفين الشاغرة•

التدريب•



التابع لوالية تعلم المزيد عن فرص المنح الدراسية والتدريب المعتمدة من 

:نيويورك

مكتب خدمات األطفال وعائالتهم التابع لوالية نيويورك 

برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة 

http://www.ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/


:لتغطيةيمكن استخدام هذه األموال 

مدفوعات الموظفين لتكاليف رعاية الطفل•

إجازة الرعاية الذاتية أو رعاية أحد أفراد األسرة المرضى •



المعلومات الخاصة بمتطلبات والية نيويورك للحصول على إجازة عائلية ومرضية 

:مدفوعة األجر

اإلجازة العائلية المدفوعة األجر في والية نيويورك 

اإلجازة المرضية المدفوعة األجر في والية نيويورك

https://paidfamilyleave.ny.gov/
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave


:للمساعدة فييمكن استخدام هذه األموال 

دفع تكاليف انتقال الموظفين إلى العمل ذهابًا وإيابًا•

()تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا •

&



:معلومات اللقاح الخاصة بوالية نيويورك

https://covid19vaccine.health.ny.gov/


.مسؤولية توثيق النفقات على عاتقكتقع
موافقة ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول على

ولكن عليك مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 
.إنفاقهاتوثيق كيفية

.يجب االحتفاظ بالمعلومات لمدة خمس سنوات على األقل



:الموارد التي يمكنها المساعدة
(للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل الوكالة المحلية •

وكالة التسجيل•

الممثل النقابي•

•

م• الُمنظ ِّ

(قانون معايير العمل العادل •

المحاسب، المخطط المالي، المصرف•

•

(برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة •

استشاري الرعاية الصحية•



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/

