دائرة خدمات الوظائف واألسر في أوهايو
الدائرة التعليمية في أوهايو

أداة فحص األهلية لخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
كيف أقدم طلبًا للحصول
على "خدمات التعليم في
مرحلة الطفولة المبكرة"
()ECE؟

•
•
•
•

كيف أقدم طلبًا للحصول
على "رعاية األطفال
مولة من القطاع
ال ُم َ
العام"؟

•

أكمل نموذج أداة الفحص ،JFS 01121 ،ونموذج الطلب التكميلي  JFS 01122للحصول على "رعاية األطفال
مولة من القطاع العام" ،مع اإلجابة عن أكبر قدر ممكن من األسئلة .احرص على التوقيع على كال النموذجين.
ال ُم َ
قدِّم كالً من النموذجين  JFS 01121وJFS 01122إلى الهيئة المحلية في مقاطعتك.
أرفِّق اإلثباتات بالنموذج ( JFS 01122انظر متطلبات التحقق أدناه).
سل إليك قائمة مراجعة اإلثباتات عبر البريد في غضون  10أيام من تاريخ تقديمك للطلب ،في حالة الحاجة إلى
سوف تُر َ
معلومات إضافية من أجل اتخاذ قرار بشأن حالتك.
سيكون أمامك  30يو ًما من تاريخ تسلُّم المقاطعة لطلبك لتقدِّم كل المعلومات الالزمة.

•

إثبات الدخل :تشمل وثائق إثبات الدخل -على سبيل المثال ال الحصر -كشوفات الرواتب ،والسجالت الضريبية،
وخطابات المنح ،وقرارات دعم األطفال ،وغيرها.
إثبات أي مبالغ تم دفعها لدعم األطفال.
المؤهَل" بالنسبة لألطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية :إذا تحققت هيئة المقاطعة من
إثبات المواطنة أو حالة "األجنبي َ
أنك قد قدمت بالفعل إثباتًا على المواطنة يؤهلك للحصول على  ،OWFفلن تضطر إلى تقديمه مرة ثانية.
إثبات على نشاط مؤهِّل لجميع القائمين على الرعاية في األسرة :يشمل إثبات النشاط المؤهِّل -على سبيل المثال ال
الحصر -جدول مواعيد مدرسي رسمي ،أو جدول مواعيد العمل ،أو إثبات وظيفة ،أو عقد اكتفاء ذاتي ،أو غير ذلك.
اكتب اسم مقدِّم رعاية أطفال مؤهَل يتم اختياره لكل طفل يحتاج إلى الرعاية ،وعنوان مقدِّم الرعاية هذا( .انظر أدناه
لالطالع على نصائح بشأن كيفية اختيار مقدِّم الرعاية).

•
•
•
•

ما اإلثباتات التي أحتاج
إليها للحصول على
مولة
"رعاية األطفال ال ُم َ
من القطاع العام"؟

•
•
•
•

أكمل نموذج أداة الفحص.JFS 01121 ،
قدِّم هذا النموذج إلى مقدم الخدمة الخاص بك.
ال تقدم هذا النموذج إلى الدائرة التعليمية بأوهايو.
سيعلِّمك مقدم الخدمة الخاص بك ما إذا كنت مؤهالً للخدمة.

ما هو نظام Step Up
( To Qualityاالرتقاء
نحو الجودة)؟

يساعد نظام  Step Up To Qualityاألسر على تحديد برامج رعاية األطفال التي تقدم أكثر من المعايير الدنيا
بصور شتى .لمزيد من المعلومات،
للترخيص .وتشير البرامج الحاصلة على تقييم بالنجوم إلى مستويات جودة أعلى
ِّ
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لرعاية األطفال  ODJFSعلى  http://jfs.ohio.gov/cdc/index.stmوانقر
فوق "".Step Up To Quality

كيف أختار مقدِّم الرعاية؟

 :ECEإذا كنت تريد عرض خريطة توضح مقدِّمي خدمة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،يُرجى زيارة
.http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Early-Childhood-Education-Grant
مولة من القطاع
مولة من القطاع العام :يجوز للوالدين اختيار أي برنامج معت َمد لتقديم "رعاية األطفال ال ُم َ
رعاية األطفال ال ُم َ
العام" .وتشمل هذه البرامج :المراكز ،والمنازل األسرية لرعاية األطفال ،ووسائل المساعدة داخل المنزل المنتشرة في أنحاء
والية أوهايو.
•
•

يُتبَع في الصفحة التالية
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مولة من القطاع العام ،يمكنك
إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة فيما يتعلق باختيار مقدِّم رعاية أطفال ُم َ
االتصال بجهة الموارد واإلحالة المحلية الخاصة برعاية األطفال .تفضل بزيارة
 http://jfs.ohio.gov/cdc/families.stmللحصول على معلومات االتصال.
يجوز لك استخدام دليل رعاية األطفال  ODJFSفي البحث عن برامج تناسب احتياجاتك من خدمات رعاية األطفال من
خالل  ./http://childcaresearch.ohio.govيتيح لك هذا الدليل البحث حسب الموقع ،ونوع البرنامج ،والخدمات
التي يقدمها ،وأيام العمل وساعاته .كما تتوفر معلومات عن كل برنامج؛ بما في ذلك تصنيفه على نظام Step Up To
 ،Qualityوأي اعتماد إضافي أو انتساب لجهة ،والتفتيشات على الترخيص ،والشكاوى ال ُمثبتة باألدلة.

متى ستبدأ أهليتي؟

 :ECEسيخبرك مقدِّم الرعاية الخاص بك بميعاد بدء الرعاية.
مولة من القطاع العام" في غضون  30يو ًما
مولة من القطاع العام :تتحدد أهليتك لبرنامج "رعاية األطفال ال ُم َ
رعاية األطفال ال ُم َ
من تاريخ تلقي المقاطعة للطلب الموقَّع عليه .إذا تمت الموافقة على هذا الطلب ،وأصبحت مؤهالً للحصول على مزايا رعاية
تصرح لك بمبلغ يُدفَع من أجل رعاية طفلك بد ًءا من تاريخ تلقي المقاطعة لهذا الطلب.
األطفال ،فإن هيئة المقاطعة قد
ِّ

كيف أحصل على مساعدة  :ECEإذا كنت تحتاج إلى مساعدة فيما يخص هذا الطلب ،فاطلب المساعدة من مقدِّم الخدمة الخاص بك.
فيما يخص استكمال هذا
صا يساعدك
م
ال
األطفال
رعاية
الطلب؟
مولة من القطاع العام :إذا لم تكن اللغة العربية لغتك األساسية ،فإن هيئة المقاطعة ستوفر لك شخ ً
ُ
َ
في فهم األسئلة الواردة في هذا الطلب .إذا كنت مصابًا بإعاقة جسدية أو سمعية أو بصرية ،فسوف تساعدك الهيئة التابعة
للمقاطعة في إكمال هذا الطلب.
ماذا إذا كان طفلي يعاني
من إعاقة أو إذا كنت
أشك في أنه قد يكون
مصا ًبا بتأخر النمو؟

كيف أقدم شكوى بشأن
مقدِّم الرعاية؟

•
•

لمعرفة المزيد عن خدمات التدخل المبكر والفحوصات الصحية في  ،Medicaidيُرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص
بدائرة خدمات الوظائف واألسر في أوهايو على  http://jfs.ohio.gov/CDC/childcare.stmوالنقر فوق
"".Families
مولة من القطاع العام :قد تحق المساعدة اإلضافية لمقدِّم الرعاية لطفلك إذا تحتم عليه اتخاذ تدابير
رعاية األطفال ال ُم َ
تيسيرية خاصة تالئم طفلك .ويجوز لمقدِّم الرعاية االتصال بالهيئة التابعة لمقاطعتك من أجل الحصول على مزيد من
المعلومات.

صا من قِّبل  ،ODEفاتصل على رقم .614-466-0224
 :)ECE (ODEإذا كان البرنامج مرخ ً
صا من قِّبل  ،ODJFSفاتصل على رقم 1-
مولة من القطاع العام ( :)ODJFSإذا كان البرنامج مرخ ً
رعاية األطفال ال ُم َ
 877-302-2347،الخيار 4
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دائرة خدمات الوظائف واألسر في أوهايو
الدائرة التعليمية في أوهايو

أداة فحص األهلية لخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
أخبرنا عن نفسك (مقدِّم الطلب)
اختصار االسم األوسط

االسم األخير
تاريخ اليوم

العنوان

الرمز البريدي

المقاطعة

عنوان البريد اإللكتروني

االسم األول

الوالية

المدينة

رقم هاتف إضافي
)
(

رقم الهاتف
)
(

أخبرنا عن األشخاص الذين يعيشون في منزلك
مواطن
أمريكي
نعم أم ال

النوع
ذكر أم أنثى

تاريخ
الميالد

اللغة التي
يتحدثها
الشخص

من أصل
إسباني أو
التيني
نعم أم ال

العِّرق
أمريكي من أصل أفريقي
من سكان أالسكا األصليين/هندي
أمريكي
آسيوي
قوقازي
من جزيرة هاواي/جزر المحيط
الهادئ

صلة قرابته بك
(زوج أو زوجة ،ابن،
صديق ،إلخ).

االسم
(األول ،األوسط ،األخير)

أنا

أمريكي من أصل أفريقي
من سكان أالسكا األصليين/هندي
أمريكي
آسيوي
قوقازي
من جزيرة هاواي/جزر المحيط
الهادئ
أمريكي من أصل أفريقي
من سكان أالسكا األصليين/هندي
أمريكي
آسيوي
قوقازي
من جزيرة هاواي/جزر المحيط
الهادئ
أمريكي من أصل أفريقي
من سكان أالسكا األصليين/هندي
أمريكي
آسيوي
قوقازي
من جزيرة هاواي/جزر المحيط
الهادئ
أمريكي من أصل أفريقي
من سكان أالسكا األصليين/هندي
أمريكي
آسيوي
قوقازي
من جزيرة هاواي/جزر المحيط
الهادئ
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صفحة  1من 3

أخبرنا عن االحتياجات الخاصة بطفلك (أطفالك)
ما الساعات/األيام التي تحتاج إلى الخدمات خاللها؟ (مثل رعاية األطفال أو فترة
المدرسة) اختر جميع ما ينطبق
الجمعة
الخميس
األربعاء
الثالثاء
االثنين
األحد
السبت
فترات الصباح
فترات الظهيرة
فترات المساء

احتياجات الطفل
هل لديك ثمة مخاوف تقلقك
بشأن نمو طفلك أو تطوره ،أو
كليهما؟
نعم

اسم مقدِّم الخدمة
وعنوانه

الطفل األول
االسم

ال

صف ذلك:

عطالت نهاية األسبوع
اسم أم الطفل قبل الزواج

ما اسم اإلدارة التعليمية التي تتبعها مدرسة الطفل؟

المدينة التي ُولد بها الطفل

ما الساعات/األيام التي تحتاج إلى الخدمات خاللها؟ (رعاية األطفال أو فترة
المدرسة) اختر جميع ما ينطبق
الجمعة
الخميس
األربعاء
الثالثاء
االثنين
األحد
السبت
ساعات الصباح
ساعات الظهيرة
فترات المساء
عطالت نهاية األسبوع

احتياجات الطفل
هل لديك ثمة مخاوف تقلقك
بشأن نمو طفلك أو تطوره ،أو
كليهما؟
نعم

اسم مقدِّم الخدمة
وعنوانه

الطفل الثاني
االسم

ال

صف ذلك:
اسم أم الطفل قبل الزواج

ما اسم اإلدارة التعليمية التي تتبعها مدرسة الطفل؟

المدينة التي ُولد بها الطفل

ما الساعات/األيام التي تحتاج إلى الخدمات خاللها؟ (رعاية األطفال أو فترة
المدرسة) اختر جميع ما ينطبق
الجمعة
الخميس
األربعاء
الثالثاء
االثنين
األحد
السبت
ساعات الصباح
ساعات الظهيرة
فترات المساء
عطالت نهاية األسبوع
ما اسم اإلدارة التعليمية التي تتبعها مدرسة الطفل؟

احتياجات الطفل
هل لديك ثمة مخاوف تقلقك
بشأن نمو طفلك أو تطوره ،أو
كليهما؟
نعم

اسم مقدِّم الخدمة
وعنوانه

الطفل الثالث
االسم

ال

صف ذلك:
اسم أم الطفل قبل الزواج

المدينة التي ُولد بها الطفل
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صفحة  2من

3

أخبرنا عن ظروفك المادية
ال
نعم
هل ستتلقى أنت أو األشخاص المقيمون في منزلك دخالً هذا الشهر؟
يشير الدخل إلى كل األموال التي تتلقاها أنت واألشخاص المقيمون في منزلك مثل أجور الوظائف ،ودعم الطفل/الزوج/الزوجة/الدعم الطبي ،ومخصصات ذوي اإلعاقات ،ومخصصات التقاعد،
ومكافآت العمال ،والضمان االجتماعي ،والدخل من التأمين التكميلي ( ،)SSIومخصصات المحاربين القدامى ،إلخ.
إذا كانت اإلجابة "نعم" ،يُرجي إكمال الجدول أدناه.
مبلغ الدخل
تاريخ آخر مرة معدل الحصول على الدخل
جدول العمل أو المدرسة
(قبل احتساب
تم تلقي الدخل (أسبوعيًا ،كل أسبوعين،
االسم
نوع الدخل
الضرائب)
إلخ)
فيها
(يُرجى إدراج األوقات)
الخميس
األحد
الجمعة
االثنين
السبت
الثالثاء
األربعا
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعا

الخميس
الجمعة
السبت

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعا

الخميس
الجمعة
السبت

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعا

الخميس
الجمعة
السبت

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعا

الخميس
الجمعة
السبت

هل تدفع أنت أو أي شخص في أسرتك مقابل دعم الزوج/الزوجة أو األطفال؟
كم يبلغ؟
التاريخ
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نعم

ال

توقيع مقدِّم الطلب

صفحة  3من

3

