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ةیاعر مدقم عم لفط لیجست بلط
)Arabic(

 نييمسرلا ريغ ةياعرلا يمدقمو ًانوناق ةافعملا ةعومجملاو ةرسألاو لزنملا يف ًانوناق نييفعملاو نيصخرملا ريغ صاخشألا عيمج ىلع بجي
.OCFS-LDSS-4700 جذومنلا وأOCFS-LDSS-4699 جذومنلا لامكإو جذومنلا اذھ لامكإ

ةظحالم
 ،OCFS-LDSS-4700 جذومنلا وأOCFS-LDSS-4699 جذومنلا لامكإ نيلجسملا/نيصخرملا ةمدخلا يمدقم نم بلُطي ال
 ىلع اًضيأ بجي .ينوناقلا يصولا وأ رمألا يلو ىلإ جذومنلا ةداعإ ّمث جذومنلا اذھ نم3 ىلإ1 نم تاحفصلا لامكإ مهيلع بجي لب
Automated Child Care( لفطلا ةياعرل يلآلا تامولعملا ماظن مقر نودب ميظنتلل نيعضاخلا ةمدخلا يمدقم

Information System, ACCIS( جذومن عم مهصيخرت نم ةخسن ميدقت CS-274Wلمتكملا.
 ةرادإ مهل عفدت نأ لجأ نم ،عقوملا يف نيميقم اوناك اذإ مهتماقإو ،مهتيوھ نع قئاثو ميدقت نييمسرلا ريغ ةمدخلا يمدقم ىلع بجي
 نم بلطلا ىجُري .مهتامدخ ريظن ةيلاملا مهتاقحتسم )Administration for Children's Services, ACS( لافطألا تامدخ
 عاونأب ةمئاق يھو ،)CS-574FF( "لافطألا ةسيلج" وأ كلفط ةياعر مدقمل ةماقإلاو ةيوهلا تابثإ فظوملا/فيظوتلا صرف يئاصخأ
 ةفاضإلاب لامكإلا ةداهش ميدقت مهيلع بجيو ةمالسلاو ةحصلا بيردت لامكإ نييمسرلا ريغ ةمدخلا يمدقم ىلع بجي .ةدمتعملا ةيوهلا
.)OCFS-LDSS-4669.3( ًانوناق يفعملا لافطألا ةياعر بيردت لجس جذومن ىلإ

:ةيدقنلا تادعاسملا ةلاح مقر:ةياعرلاب مئاقلا/رمألا يلو مسا

 :ناونعلا
 ةياعرل يلآلا تامولعملا ماظن ةلاح مقر1 :)( يعامتجالا نامضلا مقر:فتاهلا مقر

:لفطلا

لماك ماودب رومألا ءايلوأ دحأ لمعي
المعن         .يكيرمألا شيجلا يف

ينطولا سرحلا يف وضع رمألا يلو
المعن         .يركسعلا طايتحالا ةدحو وأ

 مقر نع فشكلا كنم بلُطي ال .هب صاخلا يعامتجالا نامضلا مقر ةباتك- ىلع اًربجم سيل هنكلو- ةياعرلاب مئاقلا وأ دلاولل زوجي1
 يعامتجالا نامضلا مقر مدختسيسف ،هريفوت مت اذإ .لافطألا ةياعر تامدخ ىلع لوصحلل ةيلھألل طرشك كب صاخلا يعامتجالا نامضلا
 راركت عنمل ةيلحملاو ةيالولل ةعباتلا كلتو ةيلارديفلا تالاكولا اًضيأ همدختست دقو .كلفط ةياعر فلم ديدحت يف ةدعاسملل كب صاخلا
.ةيلارديفلا ريراقتلا دادعإلو ،لايتحالاو تامدخلا

)ةحفصلا بلقا(
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:جمانربلا/ةياعرلا مدقم مسا2 :يمسرلا ريغ/هل صخرملا ريغ ةياعرلا مدقم مسا

:ةصخرلا مقر:)( لفطلا ةياعرل يلآلا تامولعملا ماظن مدقم مقر

:ةصخرلا عون:ةياعرلا مدقمل ةيبيرضلا ةيوهلا/فظوملا ةيوھ/يعامتجالا نامضلا مقر

:ةيحالصلا ءاهتنا خيرات:ةداهشلا ةيحالص ءاهتنا خيرات

 :داليملا خيرات:فتاهلا مقر

 ينورتكلإلا ديربلا ناونع
:جمانربلا/ةياعرلا مدقمل

:ةياعرلا هيف مدُقت يذلا ناونعلا

 جمانربلا/ةياعرلا مدقم ناونع
:)ًافلتخم ناك نإ(

 ةياعر يمدقمك )نوينوناقلا ءايصوألاو تاهمألا جاوزأو ءابآلا تاجوزو تاهمألاو ءابآلا( ًانوناق نيلوؤسملا براقألا روجأ عفد نكمي ال2
.)مهلافطأ( مهلفطل لافطأ

).مسقلا اذھ لامكإ- لافطألا تامدخ ةرادإ عم اهيلع دقاعتملا جماربلا ءانثتساب- ةياعرلا يمدقم عيمج ىلع بجي(ةیاعرلا مدقم باعتأ
:يلي امك ةيعوبسألا لفطلا ةياعر باعتأ نوكت

ةیاعرلا مدقم باعتأ
اھديدحت مت يتلا باعتألا ددح

يرمع ىوتسم لكل

عضُّرلا
اًرهش18 نم لقأ

ةعاضرلا ةرتف
 لقأ ىلإ اًرهش18 نم

تاونس3 نم

ةسردملا لبق ام ةلحرم
 لقأ ىلإ تاونس3 نم

تاونس6 نم

 نم ةسردملا ةلحرم
رمُع

ةنس12 ىلإ6 نم

 لماك ماود
)عوبسألا يف رثكأ وأ ةعاس30(

 يئزج ماود
)عوبسألا يف ةعاس29‒15(

 ةعاسلاب
 نكلو عوبسألا يف ةعاس14‒1(

)مويلا يف تاعاس3 نم لقأ

( ةحفصلا بلقا )
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)(ةیاعرلا مدقم باعتأ

ةصاخلا تاجایتحالا يوذ
ةیاعرلا مدقم باعتأ

اھديدحت مت يتلا باعتألا ددح
يرمع ىوتسم لكل

عضُّرلا
18 نم لقأ

اًرهش

ةعاضرلا ةرتف
‒ اًرهش18 نم
تاونس3 نم لقأ

 لبق ام ةلحرم
ةسردملا

ىلإ تاونس3 نم
تاونس6 نم لقأ

ةساردلا نس
ةنس12 ىلإ6 نم

 تاجایتحالا يوذ
ةصاخلا

19 ىلإ13 نم
ةنس

 لماك ماود
)عوبسألا يف رثكأ وأ ةعاس30(

 يئزج ماود
)عوبسألا يف ةعاس29‒15(

 ةعاسلاب
 نكلو عوبسألا يف ةعاس14‒1(

)مويلا يف تاعاس3 نم لقأ

:هاندأ جردملا )لافطألا( لفطلل اهبلط متي يتلا لافطألا ةياعر تامدخل يعوبسألا )لوادجلا( لودجلا ددح

لفطلا مسالفطلا مسالفطلا مسالفطلا مسا

داليملا خيرات

ةياعرلا ةيادب خيرات

ىلإنمىلإنمىلإنميعوبسألا لودجلا

نینثالا

ءاثالثلا

ءاعبرألا

سیمخلا

ةعمجلا

تبسلا

دحألا

Office Use OnlyTotal Hours
per Week

Total Hours
per Week

Total Hours
per Week

( ةحفصلا بلقا )
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 دحأ ىدل فظوم انأ .كرويوين ةنيدم يف ًافظوم ينلعجي ال ةمدقملا لافطألا ةياعر تامدخ لباقم كرويوين ةنيدم نم تاعوفدم يقلت نأب رقأ
.هل ةياعرلا مدقأ يذلا لفطلل ينوناقلا يصولا/رومألا ءايلوأ

ةیاعرلا مدقم ةداهش
 املاطو لافطألا تامدخ ةرادإ نم لفطلا روضح تانايب مالتسا دعب الإ يل عفدلا متي نل هنأ كردأ .لافطألا ةياعر جمانرب يف لفطلا اذھ لجسأ انأ
 وأ ةرسألا لالقتسا ةرادإ نم دمتعم طاشن يف كراشم رمألا يلو نأو ةطشن هالعأ روكذملا يصولا/رمألا يلول ةيدقنلا ةدعاسملا ةلاح تلظ
 تامدخ ةرادإ نأ ينغلبيل )ACS( لافطألا تامدخ ةرادإ نم باطخ لاسرإ متيسف ،ريياعملا هذھ يصولا/رمألا يلو ِفوتسي مل اذإ .فظوم
 ريظن هاضاقتأ يذلا غلبملا نع ديزي ال اذھ رمألا يلو نم هاضاقتأ يذلا غلبملا نأ ىلع قفاوأ .نآلا دعب لفطلا ةياعر لباقم عفدت نل لافطألا
.يب ةصاخلا راعسألا ةفاك جردأ مل اذإ لافطألا ةیاعر ریظن باعتألا يقلت يننكمی ال هنأ كردأ .رمعلا سفن نم نيرخآلا لافطألا ةياعر
 لافطألا تناك ىتم اًحاتم نوكأسو ينابملاو مهلافطأ ىلإ دودحملا ريغ لوخدلاب جذومنلا اذھ يف نيروكذملا لافطألا ىلع يصولا/دلاولل حمسأس
 وأ تاعوفدملا قيلعت ىلإ يدؤي دق ةئطاخ تامولعم ميدقت نأ كردأ .يملع دح ىلع ةيقيقحو ةقيقد هالعأ ةروكذملا تادافإلا نأ دهشأ .يتياعر يف
.اهل ًاقحتسم نكأ مل تاعوفدم يأ دادرتساو اهئاهنإ

)دجو نإ( يمسرلا بقللا)حوضوب بوتكم( ةمدخلا مدقم مسا

خيراتلاعيقوتلا

( ةحفصلا بلقا )
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:يصولا/رمألا يلو ةداهش
 أرطت تارييغت يأبHRA غالبإ يلع بجي هنأ كردأ .حيحص بلطلا نأو لفطلا ةياعر تامولعم ىلع لوصحلل هالعأ بلطلا تعجار يننأب رقأ
 .روفلا ىلع

يصولا/دلاولا مسا

خيراتلايصولا/دلاولا عيقوت

 ؟كيلع ًابعص اًرمأ كنم هبلطي ام ذيفنت وأ راطخإلا اذھ مهف ةلاحلا هذھ لعجت لھ ؟ةیلقع وأ ةیبط ةقاعإ وأ ةیحص ةلاح يناعت لھ
 مقرلا ىلع انب لصتا.كتدعاسم اننكمی ؟HRA ةرادإ نم ىرخأ تامدخ ىلع لوصحلا كيلع بعصلا نم لعجت ةلاحلاهذھلھ

 ةدعاسملا نم عونلا اذھ ىلع لوصحلا بلط كل قحي .HRA بتاكم دحأل كترايز دنع اًضيأ ةدعاسملا بلط كنكمي .212-331-4640
.نوناقلا بجومب

For Agency Use Only
Is child care authorized for this applicant/participant?      YES  NO
Agency-approved start date for child care: 


