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أسئلة مكررة ()FAQ
المعلومات األساسية عن Child Care Deserts
الت تنقص فيها رعاية األطفال؟
ما المناطق ي

ُ
الت تنقص فيها رعاية األطفال يف طلبات التقديم ( )RFAرببنامج Invest in NY Child
تعرف المناطق
ي
 Careبأنها مناطق تعداد يوجد بها  3أطفال أو ر
أكب دون سن  5سنوات لكل مكان من أماكن رعاية
األطفال ،أو ال توجد أماكن رعاية أطفال يف منطقة التعداد.

ما الغرض من برنامج Invest in NY -
Child Care Deserts Grant؟
ما مصادر التمويل؟

خصصت والية نيويورك  100مليون دوالر لبناء وتوسيع الطاقة االستيعابية رلبامج رعاية الطفل
المرخصة والمسجلة والمرصح بها يف المناطق ذات أقل إمداد.
مصادر تمويل برنامج  Invest in NY - Child Care Desertsتندرج ضمن قانون خطة اإلنقاذ
األمريكية (.)ARPA

كيف سيساعد برنامج المنح هذا سكان
نيويورك؟

ً
واستثمارا لزيادة قدرات رعاية األطفال
غب مسبوقة
يمثل تمويل برنامج  Child care desertفرصة ر
الت تؤثر عل األعمال التجارية بما يف ذلك
وتعزيز اقتصاد الوالية ،وذلك من خالل رمعالجة القضايا ي
الموظفي بسبب عدم توفر خيارات كافية لتقديم رعاية جيدة
وتغب
الغياب المتكرر ،وانخفاض اإلنتاجية ر
ر
ً
ر
احتياجا من الوالية.
األكب
لألطفال يف المناطق

ما هو النطاق العمري لألطفال الذين
تخدمهم هذه المنحة؟

الت قد تخدمها برامج رعاية الطفل المرخصة/المسجلة/المرصح بها.
جميع األعمار ي

أسئلة التقديم وأهلية المنحة
ا
من يكون مؤهًل رلبنامج Invest in NY -
 Child Care Deserts Grantوما المبلغ
المتاح؟

لمقدم الخدمات الجدد الذين يفتحون مرافق رعاية أطفال
ستمنح والية نيويورك  70مليون دوالر
ي
مرخصة يف المناطق المفتقرة للخدمات يف والية نيويورك.
ا
لمعرفة ما إذا كنت مؤهًل أم ال ،اقرأ القسم  3.0من طلبات التقديم ( ،)RFAوالحد األدت من المؤهالت
الالزمة للتقديم ،والقسم  7.0من متطلبات الجائزة اإللزامية ،والقسم  ،8.0بعنوان المتطلبات والنماذج
بالبنامج:
الخاصة ر
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

ما الذي يمكن رصف األموال من أجله؟

الموظفي
قصب األجل وتكاليف
البنامج ونفقات التشغيل ر
يمكن استخدام األموال لسد تكاليف تطوير ر
ر
ونفقات المساعدة الفنية والتدريب.
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

ما موعد فتح فبة التقديم؟

ُ
ُ
وستغلق يف .2022/19/05
ستفتح بوابة الطلب يف 2022/11/04
الت يجب اتخاذها قبل التقديم ،اقرأ القسم  5.0من
لالطالع عل مزيد من المعلومات حول الخطوات ي
طلبات التقديم ( ، )RFAبعنوان محتوى التقديم واإلرسال:
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

ا
ُ
يأت أوًل أم إنها
هل تقدم المنحة لمن ي
تنافسية؟
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توفب البخيص
إن المنحة تنافسية .سيحتاج مقدمو الخدمة الذين يحصلون عل الموافقة المسبقة إىل ر
ً
عب اإلنبنت لتقديم
أو التسجيل أو الترصي ح بنجاح .سيحتاج مقدمو الخدمة أيضا إىل ملء طلب ر
الت تنقص فيها رعاية األطفال بالوالية
تفاصيل عن برنامجهم المقبح وكيف سيتعاملون مع المناطق ي
التابعي لها .سيتم منح التمويل ا
المتقدمي المعتمدين
بناء عل الدرجات المؤهلة ولن يتلف جميع
ر
ر
التمويل ا
بناء عل التوافر.

خط مساعدة :Child Care Deserts
1-844-863-9320

تاريخ آخر تحديث  3مارس 2022

لمزيد من المعلومات ،اقرأ قسم طلبات التقديم (:)RFA
ا
ُ
عل فعله أوًل إذا كنت أرغب
ما الذي يجب ي
يف التقدم بطلب للحصول عل المنحة؟

طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts
الت يعقدها المكتب OCFSللحصول عل رخصة من مكتب
أو التسجيل لديه ،أكمل الجلسة التوجيهية ي
(االستثمار يف رعاية األطفال بوالية نيويورك)Invest in NY Child Care:قبل التقدم لفرصة منحة
كيفية البدء  /توجيه الرعاية اليومية
طلبا لتكون مراكز للرعاية النهارية بموجب المادة  47الت َّ
للبامج الت قدمت ً
فعلتها إدارة الصحة
بالنسبة ر
ي
ي
والسالمة العقلية ( )DOHMHبمدينة نيويورك ،يجب حضور جلسة توجيهية قبل الحصول عل
الترصي ح -
Group Child Care and Summer Camp Orientationضع عالمة عل المرب ع الموجود بجوار "
" (الجلسات التوجيهية لرعاية الطفل الجماعية والمخيمات الصيفية) ،ثم انقر عل Sessions
" (استمرار) أسفل الصفحة قبل التقدم بطلب للحصول عل ترصي ح جديد"Continue.
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

ما خطوات تقديم الطلب؟

هناك خمس خطوات يف عملية تقديم طلب المنحة
الخطوة  :1مراجعة متطلبات البخيص والمنح
القانوت للعمل التجاري ،ونوع الكيان
الخطوة  :2تحديد رقم تعريف دافع الرصائب والنوع واالسم
ي
التجاري
:
الخطوة  3حضور جلسات المساعدة الفنية
الخطوة  :4إكمال عملية إرسال طلب تقديم المنحة
عمليت البخيص والتعاقد
الخطوة  :5إكمال
ي
تفصيل لعملية تقديم طلب المنحة ،اقرأ القسم  5.0من طلبات التقديم (،)RFA
لالطالع عل ررسح
ي
بعنوان محتوى التقديم واإلرسال:
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

ما اللغات المتاحة للطلب؟

اإلنجلبية ،واإلسبانية ،والصينية ،والروسية ،واليديشية ،والبنغالية،
يتوفر طلب التقديم باللغات
ر
والكورية ،والكريولية الهايتية ،والفرنسية ،واإليطالية ،والعربية ،والبولندية.

يمكنت االنتقال لالطالع عل مزيد
إىل أين
ي
من المعلومات حول تقديم طلب المنحة؟

لالطالع عل مزيد من المعلومات حول برنامج  ،Invest in NY - Child Care Desertsتفضل بزيارة
التاىلhttps://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts :
الرابط
ي
أو اقرأ قسم طلبات التقديم ( )RFAيف:
طلبات التقديم ( )RFAيف برنامج Invest in NY - Child Care Deserts

البامج الموجودة بالفعل
مت ستتاح منحة ر
الت تتطلع إىل التوسع بموجب رخصتها
ي
الحالية؟
مقدم رعاية الطفل الموجودين
أنا أحد
ي
بالفعل .فهل أنا مؤهل لهذه المنحة؟

4

يمكنك إرسال األسئلة إىل:
investnychildcare@ocfs.ny.gov
الت تتطلع إىل التوسع ،وذلك يف
بالفعل
الموجودة
امج
للب
منفصلة
من المتوقع أن تصدر فرصة منحة
ر
ي
ر
وت لمكتب خدمات األطفال
نهاية هذا العام .وعندما تكون المنحة متاحة ،سيتم نشها يف الموقع اإللكب ي
واألرس ( )OCFSعل:
تعتب
الت تضيف طاقة استيعابية من خالل إما إنشاء نمط
تغيب أنماطها الحالية ر
إضاف أو ر
إن ر
ي
البامج ي
الت ستصبح
وه مؤهلة للتقدم بطلب .مثال ،برامج الرعاية النهارية األرسية ( )FDCي
"برامج جديدة" ،ي
برامج رعاية نهارية أرسية جماعية ( )GFDCمؤهلة للتقدم بطلب.
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مقدم الرعاية الذين حصلوا عل رخصة خالل العام السابق لتاري خ إصدار دعوة تقديم
البامج أو
إن ر
ي
ً
تغيب مواقعهم أو كياناتهم القانونية ،ولكنهم
وبصدد
حالية
ا
رخص
يحملون
ممن
أو
هذه،
)
RFA
(
الطلبات
ر
مؤهلي للتقدم بطلب.
غي
يف واقع األمر ليسوا بصدد توسيع طاقتهم االستيعابية المرخصة ،هم ر
ر
أنا أدير أحد برامج ما بعد المدرسة،
ونخطط إلضافة نمط لمرحلة ما قبل
المدرسة .فهل سيتأهل برنامج مرحلة ما
قبل المدرسة لهذه المنحة؟
حاىل ،ولدي أسئلة حول
أنا مقدم رعاية ي
رخصت الحالية أو
بموجب
منشأت
توسيع
ي
ي
.
تغيب األنماط فمن أفضل شخص
حول ر
يمكنت التحدث إليه بشأن هذا األمر؟
ي
هل تتوفر مساعدة يف تحديد موقع رعاية
الطفل؟

إذا كان من الالزم أن تتقدم بطلب للحصول عل رخصة/ترصي ح/تسجيل جديد لرعاية األطفال يف مرحلة
ا
مؤهًل ا
معايب - RFA 1دعوات التقدم بالطلب ( )RFAالطارئة
بناء عل
ما قبل المدرسة ،فقد تكون
ر
للبامج الجديدة.
لمنحة  Invest in NY Child Careالمخصصة ر
الحاليي الذين لديهم أسئلة حول رخصتهم الحالية التواصل مع جهتهم
لمقدم الرعاية
ينبع
ر
ي
ي
المنظمة/المانحة للرخصة.

لمقدم الطلبات الذين يحتاجون إىل مساعدة يف متطلبات الرخصة وتحديد موقع التواصل مع
يمكن
ي
.
لتلف الدعم يتوفر دليل لوكاالت
وكالتهم المحلية للموارد واإلحاالت المتعلقة برعاية الطفل ( )CCR&Rي
 CCR&Rومعلومات االتصال بها عل:

الت
ه المدة ي
عند فتح بوابة المنحة ،ما ي
ستتاح ألتقدم بالطلب ،ومت سأعرف ما إذا
كنت قد حصلت عل المنحة؟

وتنته يف  19مايو  .2022والتاري خ المتوقع لإلخطار
تبدأ فبة التقدم بالطلبات يف  11أبريل 2022
ي
بالموافقة المسبقة لن يكون قبل  15يونيو .2022

هل يتم سداد األموال كتعويضات؟

الحاصلي عل المنحة
مقدم الرعاية
يتعي عل
ر
هذه المنحة ليست قائمة عل التعويض ،ولكن ر
ي
االحتفاظ بسجل يذكر كيفية استخدام األموال يف دعم برنامج رعاية الطفل الذي يقدمونه .ويجب أن
ً
متاحا يف حالة إجراء تدقيق ،وذلك لمدة  6أعوام
وت لجميع اإليصاالت
يكون السجل
الكتات أو اإللكب ي
ري
عل األقل بعد نهاية فبة المنحة .تتوفر المزيد من المعلومات حول االستخدامات الممكنة ألموال
المنحة داخل المرفق  4من  - RFA 1دعوات التقدم بالطلب ( )RFAالطارئة لمنحة Invest in NY
للبامج الجديدة  -قائمة النفقات المسموح بها.
 Child Careالمخصصة ر
ً
مفتوحا
البنامج
غب التقليدية وأن يكون ر
لتلف المدفوعات اإلضافية ،يجب أن توفر مواقع للساعات ر
ي
برصف النظر عن الحضور ،وذلك كما هو موضح يف متطلبات المنحة.

خدمات يف
ماذا يحدث إذا كان تقديم
ي
ساعات غب تقليدية ولم تكن ّ
لدي أرس
ر
تستفيد من هذه الخدمات؟

بدأت عملية الحصول عل رخصة من
الماض .فهل
مكتب ُ OCFSيف الشهر
ًي
عتب مقدم رعاية جديدا؟
سأظل أ ر

ً
ً
الموظفي المطلوبة لتقديم الخدمات يف
مفتوحا ويزاول العمل بنسبة
البنامج
يجب أيضا أن يكون ر
ر
غب التقليدية إىل عدد المواقع المذكورة يف الطلب.
الساعات ر
مقدم الرعاية الذين هم يف مرحلة إجراءات التقدم بطلب الحصول عل رخصة مؤهلون طالما لم
إن
ي
ً
.
وف حالة منحها ،ال يمكن رصف أموال منحة رعاية
2022
يناير
28
من
ا
اعتبار
رخصة
عل
يحصلوا
ي
الت يرجع تاريخها إىل تاري خ تقديم الطلب.
الطفل يف المناطق المفتقرة إال عل النفقات المؤهلة ي

أنا ً
حاليا مقدم رعاية حاصل عل إعفاء
قانوت .فهل أنا مؤهل لهذه المنحة؟
ي

الت ستصبح مرخصة أو مسجلة تكون مؤهلة للتقدم بطلب.
البامج الحاصلة عل إعفاء
إن ر
ي
قانوت ي

فاتتت الجلسة اإلعالمية .هل هناك
لقد
ي
يمكنت مشاهدته؟
تسجيل
ي

يمكنك العثور عل التسجيالت ومجموعات ررسائح العرض والنسخ المكتوبة لجلسات المعلومات العامة
للبامج
حول دعوات التقدم بالطلب ( )RFAالطارئة لمنحة  Invest in NY Child Careالمخصصة ر
الجديدة هنا:
اإلنجلبية
النسخ باللغة
ر
•
•
•
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فيديو لجلسة  7رفباير 2022
مجموعة ررسائح العرض لجلسة  7رفباير 2022
النسخة المكتوبة لجلسة  7رفباير 2022
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النسخ باللغة اإلسبانية
•
•
•

فيديو لجلسة  7رفباير 2022
مجموعة ررسائح العرض لجلسة  7رفباير 2022
النسخة المكتوبة لجلسة  7رفباير 2022

وتتوفر معلومات إضافية هنا:

فهم خريطة  Child Care Desertsالتابع لمجلس REDC
منطقت تقع ضمن
كيف أعرف إن كانت
ي
الت تنقص فيها رعاية األطفال؟
المناطق ي

الت تنقص فيها رعاية األطفال يف والية نيويورك ،يمكنك زيارة خريطة
لعرض المناطق ي
التاىلhttps://bit.ly/cc_deserts :
ابط
ر
ال
ف
REDC
لمجلس
التابع
Child
Care Deserts
ي
ي

كيف أبحث يف الخريطة؟

يمكنك كتابة عنوان موقعك يف مرب ع "( "Find address or placeالعثور عل عنوان أو مكان) الموجود
يف الجانب العلوي األيش من الصفحة.

ً
وتكبب منطقة معينة لالطالع عل مزيد من المعلومات.
يمكنك أيضا النقر فوق صورة نيويورك
ر

يمكنت الذهاب لالطالع عل مزيد من
أين
ي
المعلومات حول كيفية قراءة خريطة
المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل
التابعة لمجالس التنمية االقتصادية
اإلقليمية ()REDC؟

6

للمزيد من المعلومات حول خريطة المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس ،REDC
يمكنك عرض دليل المستخدم ومقطع الفيديو هنا:
دليل مستخدم خريطة المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس REDC
مقطع فيديو لكيفية استخدام خريطة المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس
REDC
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يمكنت العثور عل مستوى افتقار
ال
ي
منطقت إىل خدمات رعاية الطفل بكتابة
ي
البيدي .فما سبب ذلك؟
رمزها ر

ً
محددا ر
أكب وتذكر عنوان الموقع بالكامل .وحدود مناطق
يف بعض الحاالت ،قد تحتاج إىل أن تكون
.
السكات رمز بريدي واحد أو
التعداد
لمنطقة
يكون
فقد
يدي
الب
الرمز
السكات ال تتوافق مع حدود
التعداد
ر
ي
ي
ر
السكات .انقر عل الروابط أدناه لالطالع عل
البيدي حدود مناطق التعداد
أكب ،وقد يتجاوز الرمز ر
ي
المزيد من التعليمات.
دليل مستخدم خريطة المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس REDC
مقطع فيديو لكيفية استخدام خريطة المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس
REDC

هل ّ
عل استخدام الخريطة من أجل لتقدم
ي
للمنحة؟

إن استخدام مقدم الطلب للخريطة أمر اختياري ،ولكن مكتب  OCFSسيستخدمها لتحديد ما إذا كان
ا
البنامج مؤهًل للتقدم بالطلب .يلزم بحد أدت إحراز  30نقطة كدرجة أساسية (دون النقاط
موقع ر
ا
اإلضافية) لتكون مؤهًل للحصول عل التمويل .انظر دليل مستخدم خريطة المناطق المفتقرة إىل
خدمات رعاية الطفل التابعة لمجالس  REDCلالطالع عل التعليمات.

تعتب ضمن جنوب الوالية؟
الت ر
ما المناطق ي

ه مدينة نيويورك وجزيرة لونج آيالند (مقاطعتا ناسو وسافوك)
الت ر
تعتب ضمن جنوب الوالية ي
المناطق ي
ومنطقة ويستشسب (مقاطعات داتشيس وأورانج وبوتنام وروكالند وسوليفان وألسب وويستشسب).
وتشمل مناطق جنوب الوالية مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية ( )REDCالتالية :لونج آيالند وميد
هادسون ومدينة نيويورك

أموال المنحة والدرجات
لقد استخدمت الخريطة ،وحصلت عل
 65نقطة كدرجة أساسية .فهل هذه
يكف ألتأهل للمنحة لفتح
الدرجة عالية بما ي
موطت؟
برنامج يف
ي
هل يلزم أن يكون مركز رعاية الطفل
الخاص ت ً
واقعا داخل إحدى المناطق
ري
المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل ليكون
ا
مؤهًل؟
إذا أحرزت  50نقطة كدرجة أساسية ،فهل
يعت ذلك أن ّ
لدي فرصة بنسبة %50
ي
للحصول عل المنحة؟

أنا أحاول فهم العملية .إذا حصلت عل
حواىل  57نقطة،
درجة متوسطة قدرها
ي
حصوىل عل منحة
احتمالية
يعت هذا
ي
فهل ي
أقل؟

قد يكون للدرجة األعل يف المناطق المفتقرة إىل خدمات رعاية الطفل أرجحية أعل للتأهل للتمويل.
بإجماىل درجات الطلبات األخرى المتلقاة يف
إجماىل درجة الطلب مقارنة
ومع ذلك ،فالتمويل قائم عل
ي
ي
نفس مجلس  REDCولها نفس النمط ( مراكز الرعاية النهارية ورعاية األطفال من سن المدرسة والرعاية
المبلية) .ومقدمو الرعاية الذين يحرزون بحد أدت عل  30نقطة كدرجة أساسية (دون النقاط اإلضافية)
مؤهلون للتقدم بطلب .لمزيد من المعلومات ،انظر القسم  5.2بعنوان محتوى الطلب ،والقسم 6.2
بعنوان عملية التقييم يف وثيقة .RFA
كافيي إلحراز
اإلقليم
ف
الطفل
لرعاية
منطقتك
افتقار
مستوى
أو
/
و
نعم .يجب أن يكون موقع برنامجك
ر
اي
 30نقطة بحد أدت كدرجة أساسية (دون النقاط اإلضافية) ليكون برنامجك مؤهًل للتمويل.

تلف منحة .سيتم
ال .نقاط الدرجة األساسية المقدرة عل الخريطة ال ر
تشب إىل النسبة المئوية لفرصة ي
وت .وسيتم تقديم
اإللكب
الطلب
ف
المقدمة
إعطاء الدرجات للطلبات المكتملة من خالل األسئلة
ي
ي
المؤهلي من التمويل المتاح لكل نوع من أنواع
الرعاية
مقدم
توصيات المنحة ببتيب الدرجات لجميع
ر
ي
النهات لتقديم الطلبات ،سيتم ترتيب الطلبات
البامج وكل منطقة يف مجالس  .REDCبعد الموعد
ر
ي
حسب متوسط الدرجات النهائية (من األعل إىل األقل) يف نطاق كل مجلس من مجالس  REDCوكل
البامج حت نفاد التمويل .يلزم
نمط .وسيتم تقديم المنح ببتيب الدرجات (من األعل إىل األقل) إىل ر
ا
الحصول بحد أدت عل  30نقطة كدرجة أساسية (دون النقاط اإلضافية) لتكون مؤهًل للتقدم بطلب.
البنامج) كما هو موضح يف دعوة
ه مبالغ محددة أو مبالغ لكل موقع لكل نمط (نوع ر
ال ،مبالغ المنحة ي
 ،RFAالقسم  2.3بعنوان الغرض وإتاحة التمويل ،يف المخطط المعنون "أموال منح رعاية الطفل يف
المناطق المفتقرة لعام ."2022

بدء برنامج رعاية األطفال
ُ
ً
مرخصا أو
كيف أصبح مقدم رعاية أطفال
ا
مسجًل يف والية نيويورك؟
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لالطالع عل مزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية ،انتقل إىل:
كيفية البدء  /توجيه الرعاية اليومية
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لتلف مساعدة يف
إىل أين
ي
يمكنت االنتقال ي
فتح برنامج رعاية األطفال؟

اإلقليم
للمتقدمي الذين يحتاجون إىل مساعدة يف بدء برامج رعاية األطفال التواصل مع المكتب
يمكن
ر
ي
لمكتب خدمات األطفال واألرسة ( )OCFSيف مقاطعتهم
( )https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.phpأو وكالة اإلحالة وموارد
خبة يف عملية البخيص.
رعاية الطفل المحلية ()CCR&R
والت لديها ر
ر
التابعي لها ،ي
التابعي لها من
لمتقدمي التعرف عل وكالة اإلحالة وموارد رعاية الطفل المحلية ( )CCR&R
يمكن ل
ر
ر
هناhttps://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php :
مقدم الخدمة يف مدينة نيويورك زيارة NYC Department of Health and Mental
يجب عل
ي
التاىل
( Hygieneإدارة الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك) عل الموقع
ي
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-andadolescents-childcare.page

أو االتصال عل الرقم  311وطلب :ترخيص رعاية يومية
البامج مفتوحة خالل ً 120
تلف المنحة.
قبل
ما
لخطاب
استالمها
من
يوما
ما التاري خ المتوقع لفتح برنامجنا بعد إعالن يجب أن تكون جميع ر
ي
مقدم الطلبات تقديم جميع الوثائق المطلوبة إىل كيانهم
الزمت ،يجب عل
ولتحقيق هذا الجدول
المنح؟
ي
ي
المانح للرخصة خالل ً 60
تلف المنحة.
قبل
ما
خطاب
من
ا
يوم
ي
البامج استيفاء جميع متطلبات البخيص واالستمرار يف استيفائها طوال مدة المنحة،
يجب عل جميع ر
البنامج مفتوح ويزاول العمل.
بما يف ذلك المتحقق رقم  :1ر
البامج المرخصة بعد  2022/30/9جميع المدفوعات رب ع السنوية
رج
ُي ر
يل :لن تتلف ر
مالحظة ما ي
ُ
الثمانية .ويعزى السبب يف ذلك إىل انتهاء مدة المنحة يف  ،2024/30/6فلن يتم سداد مدفوعات بعد
هذا التاري خ.
هل يمكنت استخدام هذه المنحة ر
لشاء
ي
كبى يف
مبت جديد أو عمل تجديدات ر
الحاىل؟
موقع
ي
ي

لتعيي
يمكنت استخدام المنحة
هل
ر
ي
موظفي؟
ر
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كبى أو سداد النفقات الرأسمالية ،ر
كشاء مبت جديد
ال ايمكن استخدام هذه المنحة إلجراء تجديدات ر
مثًل.
الباحثي عن مساعدة بشأن هذه التكاليف التواصل مع مجالس التنمية
لمقدم الطلبات
وينبع
ر
ي
ي
.
الت تتلف
الطفل
رعاية
امج
ر
ب
أن
الحظ
المساعدة
لتلف
لديهم
المحلية
)
REDC
(
اإلقليمية
االقتصادية
ي
ي
ا
مرخصة وتزاول العمل خالل ً 120
يوما من استالمها
تمويًل بموجب دعوة  RFAهذه يجب أن تكون
تلف المنحة.
إلخطار ما قبل ي
ُ
التعيي مسموح بها .ومن أمثلة ذلك منح مكافأة توقيع تدفع بعد إكمال التدريب .زيادات المرتب
نفقات
ر
ً
بالموظفي مسموح بها أيضا .وتتوفر معلومات إضافية حول االستخدامات الممكنة
ومنح االحتفاظ
ر
ألموال المنحة يف  RFA1المرفق  - 4قائمة النفقات المسموح بها.
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