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 مدينة سياتل 
 المكافآت التقديرية لموظفي رعاية األطفال 

 
 األسئلة الشائعة لمقدمي الرعاية لألطفال 

 

 ما الغرض من هذه المكافآت التقديرية؟   .1

صناديق تمويل التعافي المالي   ) Seattle Rescue Plan fundsدوالر من  2,900,000خصَّصت مدينة سياتل ما يقرب من 

المحلي من فيروس كورونا( لتوفير أجور تقديرية للعاملين في جميع برامج رعاية األطفال الُمرخَّصة الُمقدمة في مراكز  

، شعبة األطفال، والشباب، واألسرDivision of Children ,Youth and Families (DCYF )الرعاية وفي المنزل التابعة لـ 

 Seattle نتقدم بالشكر إلىإلى تقدير العمل القيّم الذي يقدمه من يعملون   مدينة سياتل. وتهدف هذه األموال  ضمن حدود

Childcare Business Coalition (SCBC ، بالتعاون مع معهد الفرص االقتصادية ،)جمعية سياتل ألعمال رعاية األطفال

 عايتهم خالل هذه الحالة الصحية الطارئة العامة.في تعليم األطفال الصغار ور على دعمهما لهذا التمويل

 

ي رعاية األطفال؟  .2
 َمن األشخاص المؤهلون للتقدم بطلب للحصول عىل المكافأة التقديرية لموظف 

يكمن الهدف من هذه الفرصة في إعطاء أولوية لمعلمي التعليم المبكر وموظفي رعاية األطفال الذين كانوا يعملون في برامج  

 رعاية األطفال الموجودة في مدينة سياتل في أثناء الجائحة.   
 

فإنهم األشخاص الُمرخَّص   يجب على صاحب العمل تقديم الطلب إلى هذه الصناديق. في حالة مقدمي رعاية األطفال األسرية،

مسؤولية تحويلها إلى موظفيها المؤهلين.  لهم. وستتحمل األعمال التجارية التي تحصل على األموال من هذه الصناديق 

 وسيضمن تقديم المخصصات ألولئك الذين يعملون حاليًا قدرة أصحاب العمل على دفع المكافأة. 

 

 وصف الموظفون المؤهلون:  

  DCYFجميع موظفي رعاية األطفال الذين يعملون في مركز رعاية أطفال أو برنامج رعاية األطفال األسرية ُمرخَّص من  •

 الموجود ضمن حدود مدينة سياتل، سواٌء أكانوا موظفين بدوام كامل أم دوام جزئي مؤهلون للحصول على هذه المكافأة.   
بأي منشأة ُمرخَّصة من   2021في كشوف المرتبات لمدة تصل إلى ستة أشهر على األقل خالل عام الموظفون المسجلون  •

DCYF  .تُقدم رعاية األطفال في المركز أو المنزل وال يزالون يعملون في مركز ُمرخَّص ومؤهل في تاريخ تقديم الطلب

تُقدم رعاية األطفال موجودة في مدينة سياتل،   DCYFويمكن أن يكون الشخص مؤهالً إذا عمل في أكثر من منشأة ُمرخَّصة من  

وذلك إذا بلغت المدة اإلجمالية لعمل هذا الشخص ستة أشهر على األقل. ال يلزم أن يكون وقت العمل في مواقع متعددة خالل  
 متزامنًا.   2021عام 

 طفال موجود في حدود مدينة سياتل.ال يلزم أن يكون الموظف من سكان مدينة سياتل طالما أنه يعمل في مرفق لرعاية األ •
ال تتأهل البرامج خارج مدينة سياتل، بما في ذلك مقاطعة كينغ غير المدمجة، للحصول على فرصة التمويل هذه. ال يكون   •

مقدمو رعاية األطفال في سن المدرسة المعفيون من الترخيص الذين يعملون داخل حدود مدينة سياتل مؤهلين. ال يكون مقدمو  
 ية من أفراد األسرة، واألصدقاء، والجيران مؤهلين. الرعا

 

ص من  .3
َّ
ي مرفق ُمرخ

 
ي التقدم بطلب  DCYFأنا مقدم رعاية أطفال أرسية وأعمل بشكل مبارسر مع األطفال ف

.  هل يمكنن 

؟  للحصول عىل هذه المكافأة التقديرية لنفسي

ا معهم.  إذا كنت مقدم  النعم.  
ً
، رعاية FCC) Family Child Careتحتاج إىل أن تكون صاحب عمل لديه موظفون متعاقد

ص من 
َّ
ي معظم مناوبتك وكان عملك التجاري الُمرخ

يقع داخل حدود  DCYFأطفال أرسية( وتعمل بشكل مبارسر مع األطفال ف 

 إذا  
ً
ا مؤهال

ً
ا معايير الستة أشهر الموضحة أعاله.    مدينة سياتل، فيمكنك اعتبار نفسك موظف

ً
ي أيض

 كنت تستوف 
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ًصا، فهل يجب أن أكون متوفًرا وأقدم خدمات لألطفال  .4
َّ
ي المراكز ُمرخ

 
ي مقدم رعاية أطفال أرسية أو مقدم رعاية ف

بصفن 

 للتأهل لهذه المنحة؟ 

. يجب أن يكون برنام ي الوقت الحاىلي
م  نعم، يجب أن تكون متوفًرا وتقبل األطفال ف 

ّ
ا عىل األقل وقد

ً
 واحد

ً
جك قد سجل طفال

 خدمات له خالل آخر ستة أشهر من هذا العام.   

 

 ما مبالغ المنحة؟ .5

سيحصل كل موظف يقدم الرعاية لألطفال عىل نفس المبلغ. وسيعتمد المبلغ اإلجماىلي الُمخصص للمكافأة التقديرية لكل 

ص يقدم الرعاية لألطفال عىل إجماىلي 
َّ
 عدد الموظفير  المؤهلير  الذين حددهم مقدمو الطلبات. موظف ُمرخ

 

 هل هذه المنح تنافسية؟  .6

 ال، هذه المنح غير تنافسية. 

 

ي تحصل عىل إعانات حكومية من  .7
طلب من مقدم الرعاية خدمة األرس الن 

ُ
  Working Connections Child Careهل ي

ي 
 
( أو األرس المسجلة ف ، برنامج  Child Care Assistance Program  (CCAP)برنامج رعاية الطفل لألقارب العاملي  

؟ 
ً
 مساعدة رعاية الطفل( حن  يكون مؤهال

ص من 
َّ
داخل حدود مدينة سياتل التقدم بطلب للحصول عىل المكافأة، سواٌء   DCYFال. يمكن ألي مقدم رعاية أطفال ُمرخ

 . Child Care Assistance Programأم برنامج   Working Connections Child Care إعانات من برنامج أكان يتلق  

 

ي نظام   .8
 
 ف
ً
ط أن يكون مقدم الرعاية مسجال  )النجاح المبكر(؟   Early Achieversهل يشت 

ص من 
َّ
 داخل حدود مدينة سياتل التقدم بطلب للحصول عىل المكافأة.    DCYFال. يمكن ألي مقدم رعاية أطفال ُمرخ

 

 ما أوجه استخدام هذه األموال؟  .9

 إىل 
ً
ة للحصول عىل األموال، يتعير  عىل مقدمي الرعاية توقيع اتفاقية مع مدينة سياتل. يجب دفع األموال مبارسر

 . ق باستخدام األموال، وتقديم  وسيتعي   عىل مقدمي الرعاية االحتفاظ بسجالت تتعلالموظفير  المؤهلير 

لب منهم ذلك. 
ُ
 السجالت إىل المدينة إذا ط

 ال تنطوي هذه المكافأة التقديرية عىل أي قيود فيما يتعلق بطريقة استخدام الموظفير  لألموال.   

 

؟ .10
ً
م أموال المنح كاملة

ّ
قد

ُ
 هل ست

ة بعد الموافقة عىل  الطلب. وسُيسدد المبلغ لمقدمي الرعاية عن طريق  سيتم منح مبلغ المنحة بالكامل بطريقة مبارسر

ي لألموال )
ون  سل المدفوعات  EFTالتحويل اإللكي 

ي طلب المنحة. وسي ُ
يدي المذكور ف  ( أو شيك يتم إرساله إىل العنوان الير

ة بير   ي الفي 
 .   2021نوفمير  30 - أكتوبر  25إىل مقدمي الرعاية ف 

 

ّ تحويل هذه األموال إىل الموظفي   العاملي   لدي؟   .11  من  يتعي   عىلي

ي دفع المرتبات التاليتير  بعد استالم مقدم الرعاية األموال، ويفضل أن يكون 
ن  يجب توزي    ع المكافأة عىل الموظفير  بحلول في 

 . 2021ديسمير  31ذلك بحلول 

 

ي سياتل، فهل أحتاج إىل تقديم طلبات منفصلة لكل  إذا كنت وكالة لديها العديد من مواقع رعاية األطفال المُ  .12
 
صة ف

َّ
رخ

 موقع؟ 

امج اسمها التجاري ورقم الرخصة الممنوحة من  درج الير
ُ
كجزء من الطلب.  يجب أن يكون لكل طلب ُمقدم    DCYFنعم.  ست

 فريد.    DCYFرقم رخصة ممنوح من 

 

ي سأحتاج إىل تقديمها؟  .13
 ما المستندات الن 
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  Unified Business Identifierستحتاج بعد إخطارك بالمكافأة إىل تقديم رخصة أعمال والية واشنطن، باإلضافة إىل 

(UBI أو رخصة رعاية األطفال الممنوحة من )ُمعّرف األعمال الموحد ،DCYF  ونموذجW-9    .ع
ّ
مستوف  البيانات وُموق

ا توقيع 
ً
ي سيتم إرسالها عير وسُيطلب من مقدمي الرعاية المعتمدين أيض

 .DocuSignاتفاقية ملزمة مع مدينة سياتل، والت 

 

يبة؟   .14  هل أموال المنحة خاضعة للض 

 

ر  ر المنحة أموال تعتب 
ا
ائب، وألغراض .دخل ر الضر  

عملك من تجنيه الذي اآلخر للدخل مماثلة بطريقة المنحر مع التعامل ينبغر  

  .التجاري

ر يمكن م 
ِّ
صة األموال من %15 إىل يصل ام اقتطاع الرعاية خدمات لُمقد بتحويل المتعلقة األعمال نفقات لتغطية الُمخصَّ  

ائب أي مقابل موظفيهم إىل األموال هذه ر الرصيد تحويل يتم أن يجب .صلة ذات إدارية رسوم أو/و ضر  
األموال من المتبق   

ة رر إىل مباشر ر .الموظفي  النهائية التعويض مبالغ تقليل إىل تباتالمرر كشوف من المقتطعة المبالغ تؤدي قد بأنه العلم ُيرج   

رر األفراد للموظفي  .    

 

ض المثال، سبيل عىل ر الوكالة أن لنفب   
ر مذكورين شخًصا 20 بحقوق تطالب بها تعمل الت   

يت وأنك بك، الخاص الطلب فر
َّ
تلق  

ر .دوالر 5000  
ر) %15 إىل يصل ما باقتطاع للوكالة ُيسمح الحالة هذه فر  

750 المقتطع لمبلغا سيكون المثال، هذا فر  

ائب أي لتغطية (دوالًرا ر وهذا .الموظف راتبر إىل األموال هذه لتحويل إدارية تكاليف أو ضر  
4250 بتحويل ملزم أنك يعتر  

ين لموظفيك األقل عىل دوالًرا ر ذكرتهم الذين العشر  
طلبك فر . 

 

ائب مستشار من المشورة طلب يمكنك ف ضر دة اآلثار حول محب 
َّ
تبة الُمحد التجاري عملك ىلع المب  . 

 

 هل يحتاج مقدمو الرعاية إىل االحتفاظ باإليصاالت المتعلقة بهذه المنحة وتقديمها؟   .15

ال. سيتعير  عىل مقدمي الرعاية االحتفاظ بسجالت تتعلق باستخدام األموال، وتقديم السجالت إىل المدينة إذا ُطلب منهم 

 ذلك. 

 

ي للتقدم للحصول عىل هذه ا .16
 لمنحة؟  هل هناك موعد نهائ 

ي للتقديم هو 
ي  11:59الساعة  بحلول، 2021أكتوبر  11نعم. الموعد النهان 

 .  مساًء بتوقيت المحيط الهادئ الصيف 

 

 كيف يمكن لمقدم الرعاية التقدم بطلب للحصول عىل المكافأة التقديرية؟   .17

ي 
ونية تحتوي عىل رابط للطلب ف  ي مدينة سياتل رسالة إلكي 

.  2021سبتمير  20سيتلق  مقدمو رعاية األطفال الموجودون ف 

ة تشمل اسم عملك التجاري،   وسيضغط مقدم الرعاية عىل رابط طلب المنحة، حيث سيجيب عن بضع أسئلة قصير

 Unified Business Identifier (UBI   .)وعنوانك، ورقم رخصة مقدم الرعاية أو 

 

واألمهرية، والعربية، والصينية المبسطة،  باللغات اإلنجليزية،   PDFسيكون طلب المنحة متاًحا عبر اإلنترنت بصيغة 

، واستكمال بياناته، وإرساله إلى PDF. يمكن طباعة الطلب بصيغة واألوروموية، والصومالية، واإلسبانية، والفيتنامية

DEELfunding@seattle.gov .  

 

ي ملء بيانات الطلب؟  .18
 
 ماذا لو كان مقدم الرعاية يحتاج إىل مساعدة ف

 Childللحصول عىل المساعدة. إذا كنت ال تعرف من هو مدربك، فاتصل بخط  Early Achieversتواصل مع مدرب نظام 

Care Resources   1114-446-800-1لمقدمي الرعاية عىل الرقم . 

 

 كيف ومتى سيتلقى مقدم الرعاية مبلغ المنحة؟   .19

mailto:DEELfunding@seattle.gov
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لمكافأة عبر البريد ستُعلن عن المكافآت النهائية في منتصف شهر أكتوبر. وسيتم إخطار جميع مقدمي الرعاية عن حالة ا

اإللكتروني. وسيُسدد المبلغ لمقدمي الرعاية عن طريق اإليداع المباشر لألموال أو شيك يتم إرساله إلى العنوان البريدي 

    .2021نوفمبر  30 -أكتوبر  25المذكور في طلب المنحة. وستُرسل المدفوعات إلى مقدمي الرعاية في الفترة بين 

 

   لموظفين البرنامج الخاص بي بعد تقديم الطلب؟. ماذا لو ترك أحد ا20

إذا لم يعد عدد من الموظفين، الذين تم اعتبارهم مؤهلين وذُِكروا في الطلب، يعملون في الوكالة الخاصة بك لرعاية األطفال، وكانوا 

ع مبلغ المكافآت التقديرية بالكامل % أو أقل من عدد الموظفين الذين حدَّدتهم على أنهم مؤهلين، فيجب على البرنامج توزي25يمثلون 

 بالتساوي بين الموظفين المؤهلين العاملين حاليًا.   
 

% من الموظفين، الذين أبلغت بأنهم مؤهلون، يعملون في برنامجك، فسيتعين إعادة حساب مبلغ المكافأة التقديرية  25إذا لم يعد أكثر من  

 .DEELfunding@seattle.govويجب عليك التواصل مع 

 

 

 

 


