
إعانة رعاية 
األطفال

مجموعة أدوات التوعية

استثمار رعاية األطفال في والية ميتشجن



كن جزًءا من 
الحل

كن جزًءا من الحل

ة قامت والية ميتشجن بعمل استثمارات تاريخية في مجال رعاي

ر األطفال لتقديم المساعدة المالية لموفري رعاية األطفال واألس

بحت هذه التوسعات الجديدة، أصومع. التي تكافح لتغطية التكاليف

ن عائلة واحدة من بين كل ثالث عائالت في والية ميتشجن مؤهلة اآل

أو منخفضة التكلفة من خالل على رعاية أطفال مجانيةللحصول

، ولكن العديد من العائالت (CDC)برنامج إعانة تنمية الطفل ورعايته 

ت ال تزال ال تعرف شيئًا عن البرنامج، أو قد تكون مؤهلةً في وق

.حديث

ستجد في مجموعة األدوات هذه معلومات أساسية ونقاط نقاش 

روني ورسائل وسائل تواصل اجتماعي وتضمينات لرسائل بريد إلكت

.للمساعدة في إعالم العائالت وموفري رعاية األطفال باألمر



الخلفية

، المعروف أيًضا باسم إعانة رعاية (CDC)يوفر برنامج تنمية الطفل ورعايته 

األطفال، مساعدة رعاية األطفال للعائالت المؤهلة للمساعدة في تقليل أو إلغاء
.التكاليف الواقعة على تلك العائالت من أجل رعاية األطفال



ح كيف تصب
العائالت 

مؤهلةً 

:ا يليلكي تصبح العائالت مؤهلةً، يجب أن تتميز العائالت بم

:وجود سبب مؤهل للحاجة إلى رعاية األطفال✓

التدريب على العمل أو التوظيف▪

حضور فصول الكلية أو التجارة▪

(GED ،ESL ،ABE)المشاركة في برنامج إكمال المدرسة الثانوية ▪

العالج المعتمد/ برنامج االستشارة ▪

٪ من مستوى الفقر 200امتالك دخل مؤِهل، والذي يمثل حاليًا ✓
(FPL)الفيدرالي 

دوالًرا في 17.61دوالًرا سنويًا، أو 36624: عائلة مكونة من فردين▪

الساعة

دوالًرا في 22.14دوالًرا سنويًا، أو 46056: أفراد3عائلة مكونة من ▪

الساعة

دوالًرا في 26.69دوالًرا سنويًا، أو 55512: أفراد4عائلة مكونة من ▪

الساعة

لطفل صفحة إعانة برنامج تنمية اانظر دليل تنمية الطفل ورعايته في▪

.لمعرفة مدى أهلية الدخل للعائالت األكبر حجًما(CDC)ورعايته 

https://www.michigan.gov/mikidsmatter/providers/subsidy


ةلموفري الرعاي

من العائالت ( CDC)لقبول إعانة برنامج تنمية الطفل ورعايته 

:المؤهلة، يجب على موفري رعاية األطفال القيام بما يلي

I-Billingإرسال معلومات الفوترة كل أسبوعين إلى اإلدارة باستخدام ✓
(الفوترة عبر اإلنترنت)

ال الذين االحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة للوقت اليومي وحضور األطف✓

رعايته يحضرون رعاية األطفال باستخدام إعانة برنامج تنمية الطفل و

(CDC( )يجب االحتفاظ بهذه السجالت لمدة أربع سنوات)

:التعويضات المقدمة إلى موفري الرعاية

تعتمد معدالت السداد على عمر الطفل وساعات الفوترة ومساهمة ✓

األسرة ونوع موفري الرعاية وغير ذلك

ة الطفل كتيب برنامج تنميتتوفر تفاصيل األسعار الكاملة في▪
(CDC)ورعايته 

ل لقبو. يمكن السداد عن طريق اإليداع المباشر، إذا رغبت في ذلك✓
من العائالت المؤهلة، يجب ( CDC)إعانة برنامج تنمية الطفل ورعايته 

:أن يكون موفر رعاية الطفل

، أو (www.michigan.gov/michildcare)موفر رعاية معتمًدا ✓
ي معتمد 

ي )مسجل كموفر رعاية معف 
طلب موفر الرعاية المعف 

(المعتمد

https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=ca94b918cd0540af85ac36a175d982c1&hash=3445E86AB08594F0D13DC6011B4A4BD8
http://www.michigan.gov/michildcare


لماذا اآلن؟-نقاط النقاش 

بالنسبة للعائالت دوالًرا 55512أفراد والتي تكسب 4تتأهل اآلن العائالت المكونة من 

!سنويًا

.الدخل أعلى من أي وقت مضىلقد أصبحت أهلية
2018

من مستوى الفقر الفيدرالي% 130أهلية الدخل كانت عند 

ساعة/ دوالرات 10.29عام أو / دوالًرا 21398: عائلة مكونة من شخصين

ساعة/ دوالًرا 12.99عام أو / دوالًرا 27014: أشخاص3عائلة مكونة من 

ساعة/ دوالًرا 15.69عام أو / دوالًرا 32630: أشخاص4عائلة مكونة من 

2021أكتوبر 

من مستوى الفقر الفيدرالي% 185أهلية الدخل كانت عند 

ساعة/ دوالًرا 15.49عام أو / دوالًرا 32227: عائلة مكونة من شخصين

ساعة/ دوالًرا 19.53عام أو / دوالًرا 40626: أشخاص3عائلة مكونة من 

ساعة/ دوالًرا 23.57عام أو / دوالًرا 49025: أشخاص4عائلة مكونة من 

2021يناير 

من مستوى الفقر الفيدرالي% 150أهلية الدخل كانت عند 

ساعة/ دوالًرا 12.56عام أو / دوالًرا 26130: عائلة مكونة من شخصين

ساعة/ دوالًرا 15.84عام أو / دوالًرا 32940: أشخاص3عائلة مكونة من 

ساعة/ دوالًرا 19.11عام أو / دوالًرا 39750: أشخاص4عائلة مكونة من 

2022بدًءا من يوليو 

من مستوى الفقر الفيدرالي% 200أهلية الدخل كانت عند 

ساعة/ دوالًرا 17.61عام أو / دوالًرا 36624: عائلة مكونة من شخصين

ساعة/ دوالًرا 22.14عام أو / دوالًرا 46056: أشخاص3عائلة مكونة من 

ساعة/ دوالًرا 26.69عام أو / دوالًرا 55512: أشخاص4عائلة مكونة من 



لماذا اآلن؟-نقاط النقاش 

.2023سبتمبر 30مساهمات العائلة حاليًا حتى تم التنازل عن 

ر وهذا يعني أنه إذا ثبت أنك مؤهل للحصول على إعانة رعاية األطفال وكان موف

فعها من يمكن تقليل المدفوعات التي تدالرعاية الذي تتعامل معه يقبل اإلعانة، 

.2023سبتمبر 30حتى جيبك الخاص 

بالنسبة للعائالت



لماذا اآلن؟-نقاط النقاش 

.شهدت معدالت السداد لموفر الرعاية زيادات مؤقتة متعددة

، سيشهد موفرو 2022أكتوبر 1ونتيجة للدعم واإلدخاالت من موفري الرعاية، اعتباًرا من 
.٪10الرعاية الذين يقبلون إعانة رعاية األطفال زيادة دائمة في المعدل بنسبة 

لموفري الرعاية



رسائل البريد اإللكترونية المجمعة

رسالة البريد اإللكتروني المرسلة إلى العائالت

هل تكاليف رعاية الطفل تضر بميزانيتك؟: سطر العنوان

تى تتمكن هل تعلم أن والية ميتشجن قد أجرت تغييرات ح. كل عائلة تريد الحصول على رعاية أطفال جيدة ألطفالها

ي جيبك؟ المزيد من العائالت مثلكم من إرسال أطفالها إلى رعاية أطفال عالية الجودة مع االحتفاظ بمزيد من األموال ف

تقدم بطلب .حتى إذا تم رفضك سابقًا، فقد تكون مؤهالً في الفترة األخيرة للحصول على مساعدة رعاية األطفال

.لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على أموال للمساعدة في تكاليف رعاية األطفال اليوم

.هذهحاسبة األهليةاكتشف ما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة رعاية األطفال باستخدام

https://greatstarttoquality.org/calculator/


رسائل البريد اإللكترونية المجمعة

رسالة البريد اإللكتروني المرسلة إلى موفري الخدمات

إعانة رعاية األطفال الموسعة-كن جزًءا من الحل :سطر العنوان

المساعدة وعدد العائالت المؤهلة لتلقي. نحن نعلم أن موفري رعاية األطفال ملتزمون بمساعدة العائالت في مجتمعنا

اعدة العائالت استمر في مس. لدفع تكاليف رعاية األطفال أكثر من أي وقت مضى، ولكنهم قد ال يكونوا على علم بذلك

وفري وهذا التوسع يدعم بشكل أفضل م. من خالل إخبارهم بأنهم يمكن أن يكونوا مؤهلين اآلن للحصول على الدعم

كنت ال إذا. الخدمات الذين يرغبون في المشاركة في برنامج إعانة رعاية األطفال، بما في ذلك زيادة معدالت السداد

امج تنمية الطفل كتيب إعانة برنتقبل اإلعانة حاليًا، فنحن نشجعك على إلقاء نظرة على االمتيازات الجديدة اليوم في
!(CDC)ورعايته 

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=3a046b232602404099b0a30cc4430f26&hash=60FB641EF1D3EEF92D7646C0595AAB9F


رسائل البريد اإللكترونية المجمعة

من موفري الرعاية الزمالء:  رسالة البريد اإللكتروني المرسلة إلى موفري الرعاية

إعانة رعاية األطفال الموسعة-كن جزًءا من الحل : سطر العنوان

وهذا هو السبب في أنه من . كموفري رعاية لألطفال، نحن ملتزمون بمساعدة العائالت الموجودة في مجتمعنا

ميتشجنالية لدعم عائالت وأطفال وميتشجنالضروري أن نشارك تأثير االستثمارات التاريخية التي قامت بها والية 

نهم قد ال وعدد العائالت المؤهلة لتلقي المساعدة لدفع تكاليف رعاية األطفال أكثر من أي وقت مضى، ولك. الصغار

حصول استمر في مساعدة العائالت من خالل إخبارهم بأنهم يمكن أن يكونوا مؤهلين اآلن لل.يكونوا على علم بذلك

ة رعاية وهذا التوسع يدعم بشكل أفضل موفري الخدمات الذين يرغبون في المشاركة في برنامج إعان. على الدعم

ة آخر، فإني إذا كنت ال تقبل اإلعانة حاليًا، من موفر رعاية إلى موفر رعاي. األطفال، بما في ذلك زيادة معدالت السداد
ومشاركة (CDC)كتيب إعانة برنامج تنمية الطفل ورعايته أشجعك على إلقاء نظرة على االمتيازات الجديدة اليوم في

.األخبار الجيدة

https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=3a046b232602404099b0a30cc4430f26&hash=60FB641EF1D3EEF92D7646C0595AAB9F


المنشورات 
االجتماعية 

العائالت

رسالة هوية أولياء األمور

.أن يفيدرعاية األطفالانظر كيف يمكن لبرنامج مساعدة.كل عائلة تريد الحصول على رعاية أطفال جيدة ألطفالها•
ج مساعدة انظر كيف يمكن لبرنام.كل عائلة تريد الحصول على رعاية أطفال جيدة ويمكن تحمل تكلفتها ألطفالها•

.رعاية األطفال أن يفيد

1انقر للوصول إلى الرسم 

2انقر للوصول إلى الرسم 

أول اتصال باستخدام رسائل اإلعانة

:الجماهير ذات الدخل المرتفع
ًا للحصول على إعانة مالية من خالل• إعانة رعاية هل تكاليف رعاية األطفال تضر بميزانيتك؟ قد تكون مؤهالً حديث

ى رعاية لقد أجرت والية ميتشجن تغييرات حتى تتمكن المزيد من العائالت مثلكم من إرسال أطفالها إل. األطفال
.أطفال عالية الجودة مع االحتفاظ بمزيد من األموال في جيبك

انقر للوصول إلى الرسم

:الجماهير ذات الدخل األقل
ل تعلم ه. هل تكلفة رعاية األطفال مربكة؟ قد تكون مؤهالً للحصول على مساعدة رعاية األطفال وال تحصل عليها•

دوالر في السنة، أو 55000عائلة مكونة من أربعة أفراد يكسبون أكثر من الذي لديه أن جارك في الشارع 
ت مؤهالً تقدم بطلب لمعرفة ما إذا كن؟ أطفالهمدوالًرا في الساعة، قد يتلقون أموااًل للمساعدة في رعاية26.69

.للحصول على أموال للمساعدة في تكاليف رعاية األطفال

انقر للوصول إلى الرسم

تم رفض الطلب مسبقًا

هل تم رفض طلبك مسبقًا بشأن الحصول على إعانة رعاية األطفال؟ ربما ال تكون على علم بأحدث •
لمنح اإلعانات المالية للمزيد من 2021وسعت والية ميتشجن أهلية الدخل بها في األول من أكتوبر .التطورات
:اطلع على أقصى ما يمكنك كسبه قبل خصم الضرائب لتلقي المساعدة أدناه.العائالت

الساعة/ دوالًرا17.61العام أو / دوالًرا  36624: عائلة مكونة من فردين•
ا22.14العام / دوالًرا 46056: عائلة مكونة من ثالثة أفراد• الساعة/ دوالًر
ا55512: عائلة مكونة من أربعة أفراد• ا26.69العام أو / دوالًر الساعة/ دوالًر

انقر للوصول إلى الرسم

Facebookالفتة العائلة على 

https://drive.google.com/file/d/1onPILVDUYss_cn3wJXaiHUmRw6oVkjpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIes6muCjcwi6mzr_pe9fvzyflUEwmbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_uCMKJlsoLAX-_WZ007GvYOl2wGggFW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b9TQ_rbJwImwkjgxfDAW1xqXkG-twY2U
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b9TQ_rbJwImwkjgxfDAW1xqXkG-twY2U
https://drive.google.com/file/d/1RE4kFAOMLXNe0xtSFsg519UszBQIoUxd/view?usp=sharing


المنشورات 
االجتماعية 

موفرو الرعاية

كن من الداعمين

اعدة لدفع عدد العائالت المؤهلة لتلقي المس. أنت ملتزم بمساعدة العائالت الموجودة في مجتمعك

تاريخية الميتشجنتكاليف رعاية األطفال أكثر من أي وقت مضى، من خالل استثمارات والية 

ونوا استمر في مساعدة العائالت من خالل إخبارهم بأنهم يمكن أن يك. مليار دوالر1.4البالغة 

.مؤهلين اآلن للحصول على الدعم

انقر للوصول إلى الرسم

قبول اإلعانة

توسيع هل تعلم أنه يمكنك. كل عائلة تريد بل وتستحق رعاية أطفال عالية الجودة ألطفالها

اريخية نطاق عملك مع زيادة الوصول إلى رعاية عالية الجودة للعائالت؟ تم إجراء استثمارات ت

طفال، لتحسين دعم موفري الخدمات الذين يرغبون في المشاركة في برنامج إعانة رعاية األ

.ابدأ في قبول الدعم اليوم. بما في ذلك زيادة معدالت السداد

انقر للوصول إلى الرسم

Facebookالفتة على 

https://drive.google.com/file/d/167RW0hI8oavJ_cBP0nDXp5DObPyfXC2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cK5Fvchrl_mbaNy14OMpU6iIbXnephTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVIDrTb4sP4qWW-0D29z2JuMHGTFC026/view?usp=sharing


المنشورات 
االجتماعية

ل حاسبة جديدة لألهلية للحصو
على اإلعانة

من خالل إعانة هل تكاليف رعاية األطفال تضر بميزانيتك؟ قد تكون مؤهالً حديثًا للحصول على إعانة مالية
.رعاية األطفال

رعاية أطفال لقد أجرت والية ميتشجن تغييرات حتى تتمكن المزيد من العائالت مثلكم من إرسال أطفالها إلى

أطفال بالحصول على رعايةالتوسعسيسمح .عالية الجودة مع االحتفاظ بمزيد من األموال في جيبك

طفل من أطفال والية ميتشجن، وخفض التكاليف، 150.000مجانية أو منخفضة التكلفة لعدد إضافي يبلغ 
.عاًما على العودة إلى العمل12ومساعدة أولياء األمور الذين لديهم أطفال دون سن 

في إنشاء أداة بسيطة تتيح للعائالت Early Childhood Investment Corporationساعدت مؤسسة 

.يومتحقق لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً ال.معرفة ما إذا كان بإمكانهم خفض تكاليف رعاية أطفالهم بسرعة

https://greatstarttoquality.org/calculator/?fbclid=IwAR0uITDRTSE6WmSnnIkm4pZ
3jW6D8YUF8jKiKyQvrCtBHN915lVasz1nrAg

إلى الرسمانقر للوصول 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://r20.rs6.net/tn.jsp?f%3D001aAQP8iLqrPM9fvHG-FBPvMy3zXz5LXRXwTKy-3ASpa72cUlaXFhyCKDJBCvKCOmj136Kidszol3JRKX-gRnXWDVHBS_m5OYKXzoDCuomv-y6eaXh00TyGW2yqbcy7XGTip2AMglmvZyrWEU1b8xvK88W2eknOuCcRMfdciuMnL05XtOjbiSR7BMv8p0ITxclIUV7gYGLVLAOx96lU8pkTuFfLWDq0s2KQtqpPS9dXoUamUCSRc6F0u0xRdaTN4qyUexnqLuX9AhMFc6zrNy083o5th4pVA9zymby8Q7iGs3vKs4jss8TjrATg0l6hYfuP9dKpaWZeChcQThoWd8DoBAEvoWu6Ash%26c%3D71Siddj-F6E7jDH8-IuxUSCrjPyfzv9sOBDWy3ndfN87sAAWeV_BWg%3D%3D%26ch%3DxO_ooJTcN9Ah4mwaOMKyFMLHtR8ygNdawGpmEpEq51lS_fM5mUqKyg%3D%3D&data=05|01||b95c93c5322640d7c0ea08da7b9a11d9|fccee086a7964006a2a66864901f7342|0|0|637958198941376434|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=Psx68mIV93ozPe2GE7d%2BtSzUfs9B3XN2QHtiYIFUSFw%3D&reserved=0
https://greatstarttoquality.org/calculator/?fbclid=IwAR0uITDRTSE6WmSnnIkm4pZ3jW6D8YUF8jKiKyQvrCtBHN915lVasz1nrAg
https://drive.google.com/file/d/1_uCMKJlsoLAX-_WZ007GvYOl2wGggFW8/view


معلومات يجب تذكرها

حاليًا تكون ( CDC)األهلية لالستفادة من برنامج تنمية الطفل ورعايته •

.٪ من مستوى الفقر الفيدرالي200بنسبة 

سبة بندائمةستحصل معدالت السداد لموفري رعاية األطفال على زيادة •

.2022٪ اعتباًرا من األول من أكتوبر 10



أدوات مفيدة

حاسبة األهلية: لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على إعانة رعاية األطفال

www.Michigan.gov/MIBridges:للتقدم بطلب للحصول على إعانة رعاية األطفال

www.GreatStarttoQuality.org: للمساعدة في العثور على رعاية أطفال في منطقتك

النشرة اإلعالنية القابلة للطباعة: لنشر المعلومات عن برنامج إعانة رعاية األطفال

DHS-4025النموذج : النموذج المطلوب للحصول على إعانة رعاية األطفال

كتيب برنامج تنمية و(CDC)صفحة إعانة برنامج تنمية الطفل ورعايته : للحصول على المزيد من المعلومات

(CDC)الطفل ورعايته 

https://greatstarttoquality.org/calculator/
http://www.Michigan.gov/MIBridges
http://www.GreatStarttoQuality.org
https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/landing_page_docs/Child-Care-Handout-for-families.pdf?rev=4c8f8467b95346c1adccc3b8f192666f&hash=F2BAD82731A21C68271966A77E74E5E3
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/dhs4025_provider_verification_pk_4-8-15_ada.pdf?rev=f693d61aaa6944708b394a8526b84a36&hash=E82C6E7FF267145B52344E9F2091D45F
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/providers/subsidy
https://www.michigan.gov/mikidsmatter/-/media/Project/Websites/mde/ogs/cdc-2/provider_docs/cdc_handbook.pdf?rev=ca94b918cd0540af85ac36a175d982c1&hash=3445E86AB08594F0D13DC6011B4A4BD8


شكًرا لك


