مدينة سياتل
المكافآت التقديرية لموظفي رعاية األطفال
األسئلة الشائعة لمقدمي الرعاية لألطفال
 .1ما الغرض من هذه المكافآت التقديرية؟
خصَّصت مدينة سياتل ما يقرب من  2,900,000دوالر من  ( Seattle Rescue Plan fundsصناديق تمويل التعافي المالي
المحلي من فيروس كورونا) لتوفير أجور تقديرية للعاملين في جميع برامج رعاية األطفال ال ُمر َّخصة ال ُمقدمة في مراكز
الرعاية وفي المنزل التابعة لـ  ،Youth and Families (DCYF ,Division of Childrenشعبة األطفال ،والشباب ،واألسر)
ضمن حدود مدينة سياتل .وتهدف هذه األموال إلى تقدير العمل القيّم الذي يقدمه من يعملون نتقدم بالشكر إلى Seattle
 ،Childcare Business Coalition (SCBCجمعية سياتل ألعمال رعاية األطفال) ،بالتعاون مع معهد الفرص االقتصادية
على دعمهما لهذا التمويل في تعليم األطفال الصغار ورعايتهم خالل هذه الحالة الصحية الطارئة العامة.
لموظف رعاية األطفال؟
َ .2من األشخاص المؤهلون للتقدم بطلب للحصول عىل المكافأة التقديرية
ي
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.
يجب على صاحب العمل تقديم الطلب إلى هذه الصناديق .في حالة مقدمي رعاية األطفال األسرية ،فإنهم األشخاص ال ُمر َّخص
لهم .وستتحمل األعمال التجارية التي تحصل على األموال من هذه الصناديق مسؤولية تحويلها إلى موظفيها المؤهلين.
وسيضمن تقديم المخصصات ألولئك الذين يعملون حاليًا قدرة أصحاب العمل على دفع المكافأة.
وصف الموظفون المؤهلون:
•
•

•
•

جميع موظفي رعاية األطفال الذين يعملون في مركز رعاية أطفال أو برنامج رعاية األطفال األسرية ُمر َّخص من DCYF
الموجود ضمن حدود مدينة سياتل ،سوا ٌء أكانوا موظفين بدوام كامل أم دوام جزئي مؤهلون للحصول على هذه المكافأة.
الموظفون المسجلون في كشوف المرتبات لمدة تصل إلى ستة أشهر على األقل خالل عام  2021بأي منشأة ُمر َّخصة من
 DCYFتُقدم رعاية األطفال في المركز أو المنزل وال يزالون يعملون في مركز ُمر َّخص ومؤهل في تاريخ تقديم الطلب.
ويمكن أن يكون الشخص مؤهالً إذا عمل في أكثر من منشأة ُمر َّخصة من  DCYFتُقدم رعاية األطفال موجودة في مدينة سياتل،
وذلك إذا بلغت المدة اإلجمالية لعمل هذا الشخص ستة أشهر على األقل .ال يلزم أن يكون وقت العمل في مواقع متعددة خالل
عام  2021متزامنًا.
ال يلزم أن يكون الموظف من سكان مدينة سياتل طالما أنه يعمل في مرفق لرعاية األطفال موجود في حدود مدينة سياتل.
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
الرعاية من أفراد األسرة ،واألصدقاء ،والجيران مؤهلين.
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ستحتاج بعد إخطارك بالمكافأة إىل تقديم رخصة أعمال والية واشنطن ،باإلضافة إىل Unified Business Identifier
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 .17كيف يمكن لمقدم الرعاية التقدم بطلب للحصول عىل المكافأة التقديرية؟
سبتمي .2021
سيتلق مقدمو رعاية األطفال الموجودون يف مدينة سياتل رسالة إلكيونية تحتوي عىل رابط للطلب يف 20
ر
قصية تشمل اسم عملك التجاري،
وسيضغط مقدم الرعاية عىل رابط طلب المنحة ،حيث سيجيب عن بضع أسئلة
ر
وعنوانك ،ورقم رخصة مقدم الرعاية أو .)Unified Business Identifier (UBI
سيكون طلب المنحة متاحًا عبر اإلنترنت بصيغة  PDFباللغات اإلنجليزية ،واألمهرية ،والعربية ،والصينية المبسطة،
واألوروموية ،والصومالية ،واإلسبانية ،والفيتنامية .يمكن طباعة الطلب بصيغة  ،PDFواستكمال بياناته ،وإرساله إلى
. DEELfunding@seattle.gov
 .18ماذا لو كان مقدم الرعاية يحتاج إىل مساعدة يف ملء بيانات الطلب؟
تواصل مع مدرب نظام  Early Achieversللحصول عىل المساعدة .إذا كنت ال تعرف من هو مدربك ،فاتصل بخط Child
لمقدم الرعاية عىل الرقم .1-800-446-1114
Care Resources
ي
 .19كيف ومتى سيتلقى مقدم الرعاية مبلغ المنحة؟
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ستُعلن عن المكافآت النهائية في منتصف شهر أكتوبر .وسيتم إخطار جميع مقدمي الرعاية عن حالة المكافأة عبر البريد
اإللكتروني .وسيُسدد المبلغ لمقدمي الرعاية عن طريق اإليداع المباشر لألموال أو شيك يتم إرساله إلى العنوان البريدي
المذكور في طلب المنحة .وستُرسل المدفوعات إلى مقدمي الرعاية في الفترة بين  25أكتوبر  30 -نوفمبر .2021
 .20ماذا لو ترك أحد الموظفين البرنامج الخاص بي بعد تقديم الطلب؟
إذا لم يعد عدد من الموظفين ،الذين تم اعتبارهم مؤهلين وذُكِروا في الطلب ،يعملون في الوكالة الخاصة بك لرعاية األطفال ،وكانوا
يمثلون  %25أو أقل من عدد الموظفين الذين حدَّدتهم على أنهم مؤهلين ،فيجب على البرنامج توزيع مبلغ المكافآت التقديرية بالكامل
بالتساوي بين الموظفين المؤهلين العاملين حاليًا.
إذا لم يعد أكثر من  % 25من الموظفين ،الذين أبلغت بأنهم مؤهلون ،يعملون في برنامجك ،فسيتعين إعادة حساب مبلغ المكافأة التقديرية
ويجب عليك التواصل مع .DEELfunding@seattle.gov
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