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ي ميشيغان يتم دعم رعاية مستقبل 

ن المرافق عن طريق تمويل مقدم من إدارة التعليم فن ميشيغان: صندوق تحسي 
(، ومن مكتب رعاية األطفال، وإدارة األطفال ARPAباالستفادة من تمويل بموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية ) 

ي الواليات المتحدة. 
  والعائالت، ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية فن

O;' 

تعزيز المنظمات غي  
الربحية والمجتمعات 

ي تخدمها. 
 الت 

http://www.caringformi-fif.org/
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 المقدمة 
ي ميشيغان باالستفادة من تمويل  مدعوم برنامج رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق

عن طريق تمويل مقدم من إدارة التعليم ف 
ي  ARPAبموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )

(، ومن مكتب رعاية األطفال، وإدارة األطفال والعائالت ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ف 
 الواليات المتحدة.  

 
 صندوق تحسي   المرافق )

مليون دوالر كتمويل بموجب قانون  50ومطور ومستشار عقاري غت  هادف للرب  ح، مبلغ (، وهو ُمقرض IFFتلقر
ي ميشيغان )

، تمنحه إدارة التعليم ف  ( كجزء من مبادرة رعاية مستقبل ميشيغان. وتمثل مبادرة رعاية MDEخطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالي
ي العثور عىل رعاية أطفال جيدة وبأسعار معقولة مليون دوالر سيساعد ا 100مستقبل ميشيغان استثماًرا بقيمة 

لمزيد من عائالت ميشيغان ف 
ي مجتمعهم من خالل فتح 

 .  2024برنامج جديد أو موسع لرعاية األطفال بحلول نهاية عام  1000ف 
 

وع "رعاية مستقبل ميشيغان"، والذي يركز عىل توظيف رواد أعمال جدد لرعاية  rong StartOur St (OSS)يمثل برنامج  جزًءا من مشر
كات رعاية األطفال الحالية عىل التوسع. يقدم برنامج  بطون بي   رواد رعاية  OSSاألطفال ومساعدة شر ا من المنسقي   المدربي   الذين ست 

ً
فريق

طفال المحتملي   الستكشاف أي مخاوف قد تكون لديهم بشأن بدء أو توسيع أعمال رعاية األطفال وفرص المنح ويعملون مع رواد رعاية األ 
مجموعات أدوات للمساعدة التقنية، ودورات تدريبية، وموارد أخرى إلعداد أصحاب أعمال رعاية األطفال   OSSاألطفال. ويمتلك برنامج 

 الجدد أو الساعي   للتوسع لتحقيق أهدافهم. 
 

 منحة الغرض من برنامج ال
مقدمي رعاية  مليون دوالر عىل  50( هو برنامج منح لتوزي    ع مبلغ CFMF FIFبرنامج رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

ن لتوسيع أعمالهم ي جميع أنحاء والية ميشيغان من أجل تجديد وتحديث مرافق رعاية األطفال الخاصة بهم  األطفال الجدد والساعي 
ف 

ا من مقدمي الخدمات. ويستطيع مقدمو  الستيعاب فرص رعاي
ً
ا محدود

ً
ي تضم عدد

ي المناطق الجغرافية التر
ة األطفال اإلضافية، خاصة ف 

 خدمات رعاية األطفال المرخصي   الذين يستوفون معايت  األهلية التالية التقدم بطلب للحصول عىل التمويل: 
 

امقدمو الخدمات المرخصون   •
ً
ي  حديث

 أو بعده  2022ايو م 1الذين صدرت تراخيصهم ف 

   2022مايو   1قدراتهم المرخصة اعتباًرا من  وسعوامقدمو الخدمات الحاليون الذين  •

 قدراتهم المرخصة حالًيا يعملون عىل توسيعمقدمو الخدمات الحاليون الذين  •

خيص والشؤون التنظيمية  دار رعاية أطفال عائلية مرخصة أو دار رعاية أطفال جماعية مع تباين قدرات معتمد  • من إدارة التر

(LARA ي ميشيغان
ن
 ( ف

( الذين يقدمون GSRP) Great Start Readiness Programو  Head Startُيعتتر مقدمو الخدمة الحاصلون عىل ترخيص مؤقت وبرنامج 

ا رعاية 
ً
ون نوع ترخيصهم )عىل سبيل المثال: من دار رعاية أيض . ويعتتر مقدمو الخدمة الذين يغت  لألطفال بموجب رسوم دراسية، من المؤهلي  

دارة  عائلية إل دار رعاية جماعية ومن دار رعاية جماعية إل دار رعاية مركزية( مؤهلي   كذلك طالما يمكنهم إثبات أنهم يعملون حالًيا مع إ

خيص وا ي ميشيغان. LARAلشؤون التنظيمية ) التر
 ( ف 

 أدناه.   من المؤهل؟ للحصول عىل قائمة كاملة بمعايت  األهلية، ُيرجر االطالع عىل قسم 
 

اوح  ورًيا لحيوية المجتمعات 12و 0أعمارهم بي   ُيعد توفت  الرعاية الجيدة والتعليم لألطفال الذين تتر عد المساحات اآلمنة  ،عاًما أمًرا ض 
ُ
وت

ي جميع أنحاء والية ميشيغان امتالك مساحات عالية الجودة لتقديم برامج 
والصحية جزًءا مهًما من ذلك. ويستحق مقدمو رعاية األطفال ف 

 كان تحدًيا تاريخًيا.   ة عىل المرافقعالية الجودة، لكن تدبت  األموال إلجراء التحسينات الالزم
 

م صندوق تحسي   المرافق )  
ي مرحلة الطفولة المبكرة من خالل إنشاء ودعم  IFFيلتر

( بزيادة فرص حصول جميع األطفال عىل تعليم جيد ف 
اكات مع  عقد شر

ُ
ي تشتد الحاجة فيها إل هذه المساحات. ون

ي المجتمعات التر
مقدمي خدمات الطفولة المبكرة  مساحات آمنة وملهمة، ال سيما ف 

ي جميع أنحاء الغرب األوسط. 
ي وأصحاب المصلحة المحليي   لتعزيز برامج تعليم الطفولة المبكرة ف   والحكومة والعمل الخت 

 

https://www.michigan.gov/lara/bureau-list/cclb/our-strong-start
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 محتويات هذه الوثيقة 
ا لمقدمي خدمات رعاية األطفال الذين يتقدمون بطلب للحصول عىل 

ً
منحة رعاية مستقبل ميشيغان:  تعتتر وثيقة إرشادات مقدم الطلبات مورد

. وتتضمن تفاصيل حول أهلية مقدم الطلب، وعمليات التقديم، وكيفية تقييم الطلبات وتوزي    ع أموال  (CFMF FIFصندوق تحسي   المرافق )

 المنحة. 

ي ذلك الموارد  
ي التقدم بطلب للحصول عىل المنحة، بما ف 

ي يوفرها صندوق تحسي   وتتضمن معلومات وموارد قد تساعد مقدم الطلب ف 
التر

ها من مشاري    ع "رعاية مستقبل ميشيغان". IFFالمرافق )  ( وغت 

 

 محتويات موقع الويب:  
( عىل العديد من  /fif.org-https://caringformi)( CFMF FIF) يحتوي موقع ويب رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق

  .
ً
ي تقديم طلب عىل زيارة موقع الويب أوال

ي توفت  المعلومات لمقدمة الطلبات ودعمهم. ويتم تشجيع أي شخص يفكر ف 
 الموارد للمساعدة ف 

ا ال
ً
ة عتر موقع ويب رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق يستطيع مقدمو الخدمات الذين تلقوا تباين سعة معتمد تقدم مباشر

(CFMF FIF وأولئك الذين يوسعون قدراتهم المرخصة االتصال 2022مايو   1(. ويجب عىل مقدمي الخدمات الجدد )المرخصي   اعتباًرا من )

ي برنامج 
 بأحد منسقر

ً
 Our Strong Start (https://cclb.my.site.com/ourstrongstart/s / .)أوال

جمة، فلدى مبادرة رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )
ي التر

( موارد لتوفت   CFMF FIFبالنسبة لمن يحتاجون إل مساعدة ف 

جمة باللغتي   
جمة عىل موقع ويب مبادرة رعاية مستقبل   مواد متر اإلسبانية والعربية. ويمكن االطالع عىل المزيد من المعلومات عن دعم التر

 (.  CFMF FIF( )#translation/fif.org/resources-https://caringformiميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

ا مجموعة قوية من الموارد لدعم مقدمي CFMF FIFيستضيف موقع ويب "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )
ً
(" أيض

ي ذلك: 
 الطلبات خالل العملية، بما ف 

 ("CFMF FIFمعايت  أهلية مقدم الخدمة لدى "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) •

ي يمكن دفعها بمبالغ المنحة بالمرصوفات المؤهلة وغت  المؤهلةقائمة  •
 التر

قائمة بالموردين )مديرو المشاري    ع، المقاولون العموميون، السباكون، الكهربائيون، وما إل ذلك( الذين قد يكونون متاحي   ألداء أعمال  •

وع*    المشر

ي جودة مرافق  العروض التقديمية وأدلة الموارد ونماذج األسئلة واألجوبة •
لمساعدة مقدمي الطلبات عىل فهم أفضل الممارسات ف 

   تعليم رعاية الطفولة المبكرة 

ي التحديثات المتعلقة بمبادرة "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) قائمة تسجيل •
 ("CFMF FIFلتلقر

ا معلومات عن كيفية التواصل مع فرص مبادرة  CFMF FIFمرافق )يتضمن موقع ويب "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   ال
ً
(" أيض

. ُيرجر زيارة   ي ذلك دعم األعمال، واعتماد مقدمي الخدمات، ومنح التخطيط اإلقليمي
رعاية مستقبل ميشيغان األخرى بما ف 

fif.org-https://caringformi/  .لمعرفة المزيد 

 

 أو مستعدين لتولي مشاري    ع تسىع للحصول عىل تمويل من خالل "رعاية 
ي القائمة متاحي  

* ليس من المضمون أن يكون المقاولون المدرجون ف 

 (".  CFMF FIFمستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

 

  

https://caringformi-fif.org/
https://cclb.my.site.com/ourstrongstart/s/
https://caringformi-fif.org/resources/#translation
https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/11/eligible-ineligible-uses-V2.pdf
https://caringformi-fif.org/resources/
https://caringformi.wpengine.com/contact/#updates
https://caringformi-fif.org/
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 ميشيغان: صندوق تحسين المرافقالتقدم بطلب إلى "رعاية مستقبل 

 من المؤهل لتقديم طلب؟  
 للحصول عىل تمويل من خالل مبادرة "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

ً
("، يجب أن يكون CFMF FIFلكي تكون مؤهال

اوح أعمارهم بي   
ا عىل األقل من  12-0المتقدمون مقدمي رعاية أطفال مرخصي   يخدمون األطفال الذين تتر

ً
عاًما ويستوفون معياًرا واحد

 المعايت  التالية: 

امقدمو الخدمات المرخصون   •
ً
ي  حديث

 أو بعده.  2022مايو  1الذين صدرت تراخيصهم ف 

 .  2022مايو   1قدراتهم المرخصة اعتباًرا من  وسعوامقدمو الخدمات الحاليون الذين  •

 قدراتهم المرخصة حالًيا.  يعملون عىل توسيعمقدمو الخدمات الحاليون الذين  •

خيص والشؤون التنظيميدار رعاية أطفال عائلية مرخصة أو دار رعاية أطفال جماعية مع تباين قدرات معتمد  • ة  من إدارة التر

(LARA  .ي ميشيغان
ن
 ( ف

ا رعاية األطفال بموجب رسوم دراسية. Great Start Readiness Program )GSRPو Head Startبرنامج  •
ً
 ( الذي يوفر أيض

ون نوع ترخيصهم )عىل سبيل المثال: من دار رعاية عائلية إل دار رعاية جماعية ومن دار رعاية   • يعتتر مقدمو الخدمة الذين يغت 

 ار رعاية مركزية(. جماعية إل د

خيص مؤقت.    •  مقدمو الخدمات بتر

 يجب عىل مقدمي الطلبات استيفاء جميع المعايت  التالية: 

وع. وتتضمن المستندات المقبولة  • ي طلب المشر
ا للموضح ف 

ً
ات عىل المرفق وفق ي إجراء تغيت 

ي ف 
يمكنهم إثبات تمتعهم بالحق القانون 

وبالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يستأجرون منشآتهم حالًيا، يجب أن تكون مدة عقد اإليجار عقد إيجار أو صك أو رهن عقاري. 

 المتبقية سنتي   عىل األقل. 

 تقديم دليل عىل تأمي   المسؤولية العامة.   •

 
ت ميشيغان مساعدة المزيد من عائال يحظ  مقدمو الخدمات المرخصون الذين يخدمون مناطق ذات احتياجات عالية باهتمام خاص من أجل 

ي مجتمعاتهم
ي العثور عىل رعاية أطفال جيدة وبأسعار معقولة ف 

ي  ف 
. وسيتم تحديد المناطق ذات االحتياجات العالية بواسطة إدارة التعليم ف 

ي يمكن الوصول إليها. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إل أنه 
تقديم طلب  مال يلز والية ميشيغان لتعكس الحاجة المستمرة لخيارات رعاية األطفال التر

 للحصول عىل أموال المنحة أو تلقيها لخدمة منطقة "تشتد فيها الحاجة". 
 

 :  النوع التالي من مقدمي الخدمات غت  مؤهلي  

 مقدمو الخدمات المرخصون برخصة معلقة.  •

ين.  •  مقدمو الخدمات الذين يمثلون مراكز تعليمية مجتمعية للقرن الحادي والعشر

 فقط )ال توجد رعاية أطفال بموجب رسوم دراسية(.  GSRPأو  Head Startمقدمو خدمات برنامج  •

 

 من المؤهل للحصول عىل التمويل؟ 
اء المعدات والخدمات  ة وشر ة والتجديدات الصغت  يجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب للحصول عىل منحة إلكمال إصالحات المرافق الصغت 

 إمكانية الوصول الفعىلي والطالء ذات الصلة للمناطق ال
داخلية أو الخارجية، مثل تجديد الحمامات وتركيب الدرابزين والمنحدرات لتحسي  

ات.    واألرضيات واألثاث والتجهت  

ي األساس أو 
ات هيكلية ف  ي يتم تعريفها كتغيت 

السقف أو األرضية أو تشمل االستخدامات المحظورة البناء الجديد أو التجديد الرئيسي للمرافق التر

ي المرافق، أو توسيع مرفق لزيادة مساحة األرضية. 
 الجدران الخارجية أو الجدران الحاملة ف 

 تتوفر هنا قائمة كاملة باالستخدامات المؤهلة وغت  المؤهلة: 

V2.pdf-uses-ineligible-content/uploads/2022/11/eligible-fif.org/wp-https://caringformi  

https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/11/eligible-ineligible-uses-V2.pdf
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 ما مقدار التمويل المتاح؟  
 بالمبالغ التالية:  

ً
 من الممكن أن تتلقر المشاري    ع المؤهلة تمويال

 دور رعاية األطفال العائلية /   مراكز تعليم الطفولة المبكرة 
 دور رعاية األطفال الجماعية

وع 1,000 الحد األدن   وع 1,000 دوالر لكل طلب لمشر  دوالر لكل طلب لمشر

 دوالر لكل موقع مرخص 50,000 دوالر لكل موقع مرخص 150,000 الحد األقىص

 

يجوز لمقدمي الخدمات المؤهلي   الذين يحصلون عىل الموافقة من خالل عملية التأهيل المسبق التقدم بطلبات أي عدد من المرات، لكن 

ي كل مرة.  
وع جديد ف   يجب عليهم تقديم طلب لمشر

 

 ما المواعيد النهائية الرئيسية؟  
ي سيتم فتح وإغالق تقديم الطلبات

(" فيها.  CFMF FIFإل "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) فيما يىلي التواري    خ العامة التر

ي هذا المستند.  
ي قسم "كيفية التقديم" ف 

 وتوجد أوقات الرد لكل مرحلة من مراحل عملية تقديم الطلب ف 

 : فتح تقديم الطلبات. وستجري مراجعة الطلبات بصورة دورية. 2022نوفمتر  3 •

 يم طلب التأهيل المسبق. : آخر موعد لتقد2024مارس  30 •

وع. 2024أبريل  30 •  : آخر موعد لتقديم طلب لمشر

 : يجب إكمال جميع المشاري    ع وتقديم التقارير النهائية للسداد. 2024يوليو  31 •

 

 كيفية التقدم بطلب: 

 قبل بدء العمل 

يجوز لمقدمي الخدمة تقديم رقم ترخيص واحد لكل طلب. وإذا كان لدى مقدم الخدمة أكتر من رقم ترخيص واحد، فيجب تقديم طلب 

 منفصل لكل رقم منها.  

ن المرافق ) نت من خالل  CFMF FIFمالحظة: يجب تقديم جميع الطلبات إىل "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي  (" عتر اإلنتر

ويمكن العثور عىل المزيد من المعلومات عن منصة   . لن يتم قبول أي طلبات أو مستندات ورقية. Submittableم الطلبات، بوابة تقدي

Submittable   . ي القسم التالي
 وكيفية إنشاء حساب ف 

 Submittableتعليمات استخدام منصة 

،   بسهولة االستخدام عىل أي جهاز يمكنه الوصول إل  Submittableتتسم منصة  ي نت )أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الكمبيوتر المكتتر اإلنتر

ي تدعم الويب، وما إل ذلك(
 والهواتف الذكية التر

 لبدء العمل: 

ي الطلب رقم ترخيصك. وإذا لم يكن لديك ترخيص رعاية أطفال سارًيا،  تأكد أن هذا هو المكان المناسب:  .1
يطلب السؤال األول ف 

خيص.  ي ميشيغان لبدء عملية التر
 بإدارة التعليم ف 

ً
جر االتصال أوال ُ

 فت 

ي   .2
ن
اك ف   Submittableعند الوصول إل رابط تقديم الطلب، سُيطلب من مقدمي الطلبات إنشاء حساب عىل : Submittableاالشتر

ا. 
ً
 مجان

ز المستندات:  .3
ّ
 docx. و  doc. سُيطلب من مقدمي الطلبات تحميل المستندات الداعمة. وتشمل تنسيقات الملفات المقبولة  جه

ي هذا   jpeg. و pdf. و
ا هاتف ذكي مقبولة طالما أنها بتنسيق ملف مقبول. ويرد ف  وتعتتر الصور الممسوحة ضوئًيا أو ملتقطة بكامت 

 ة بالمستندات الالزمة.  المستند قائمة كامل

ي وقت الحق.  يمكن حفظ مسودة الطلب احفظ بانتظام:  .4
 وإكمالها ف 

https://submittable.help/en/articles/904868-how-can-i-return-to-a-saved-draft
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ا عىل مرحلة الطلب، قد ُيسمح  تعديل طلب التقديم:  .5
ً
. وإذا كان التعديل مسموًحا به، فستتلقر  بإجراء تعديالت عىل الطلباعتماد

ي 
ون  يد اإللكتر ي إل عنوان التر

ون  يد اإللكتر ي الطلب.  إشعاًرا عتر التر
  الموجود ف 

  Safari .Internetو Firefoxو Google Chromeعىل  Submittableيمكن الوصول إل منصة  متصفحات الويب المدعومة:  .6

Explorer  .ُيرجر التأكد من استخدام متصفح مدعوم.  غت  مدعوم 

ي إل العنوان المذكور. وُيرجر التأكد من وضع  طلب المساعدة:  .7
ون  يد اإللكتر سيتم إرسال جميع رسائل المتابعة حول الطلب عتر التر

ي الخاصة باإلشعارات من  
ون  يد اإللكتر ي  Submittableرسائل التر

ي المستخدم للتسجيل  القائمة اآلمنة ف 
ون  يد اإللكتر والتحقق من التر

 بانتظام. 

نت، ُيرجر االطالع عىل  ي هذا المستند للحصول  قسم الدعم* بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يتمتعون بالوصول أو بوصول محدود إل اإلنتر
ف 

 عىل معلومات عن الوصول إل الدعم. 

ي إجراء 
ي ف 
ي توضح الحق القانون 

ي ذلك المستندات التر
سُيطلب من مقدمي الطلبات كجزء من عملية التقديم، تقديم مستندات رسمية، بما ف 

ات مادية عىل المبت  ا لذي يعمل فيه برنامجهم )صك و/أو عقد إيجار(، وما إل ذلك. وسيلزم تحميل هذه المستندات وتقديمها من خالل تغيت 

 بوابة تقديم الطلبات. ولن يتم قبول أي نسخ ورقية من أي مستندات. 

 

 عملية تقديم الطلبات: 

 :  تتكون عملية تقديم الطلبات من مرحلتي  

ي ذلك الحصول عىل ترخيص ساٍر لرعاية الطفل من   التأهيل المسبق:  •
ي بجميع متطلبات األهلية بما ف 

التحقق من أن مقدم الطلب يق 

ات مادية ي إجراء تغيت 
ي ف 
عىل موقعه.   والية ميشيغان، ومن وجود تأمي   عام للمسؤولية، ومن تمتع مقدم الطلب بالحق القانون 

وط األهلية، ُيرجر الرجوع إل   .  قسم األهليةولالطالع عىل قائمة كاملة بشر

 

وع:  • ي ذلك ما إذا كان يتناسب مع "اإلصالحات الطفيفة" الم طلب المشر
ح، بما ف  وع تحسي   المرافق المقتر سموح بها تقييم مشر

انية.   ومعقولية المت  

 

وع.  ا قبل أن يتمكنوا من الوصول إل مرحلة طلب المشر
ً
 يجب أن يكون المتقدمون مؤهلي   مسبق

ي كل مرحلة من مراحل عملية تقديم الطلب اتصاالت بشأن تقدم حالة طلباتهم. وستكون جميع االتصاالت مكتوبة  
سيتلقر المتقدمون ف 

ي الطلب. ُيرجر السماح بما يصل إل أربعة )
ي المذكور ف 

ون  يد اإللكتر ي رد فيما يتعلق بحالة الطلب.  4وترسل إل عنوان التر
 ( أسابيع لتلقر

 

 مسبقالتأهيل ال
ي بإحدى فئات األهلية: 

ا. وستتحقق هذه الخطوة من أن مقدم الطلب يق 
ً
 مسبق

ً
ي عملية التقديم هي أن تكون مؤهال

 تعتتر المرحلة األول ف 

ا اعتباًرا من  •
ً
 ؛2022مايو  1مقدمو الخدمات المرخصون حديث

ي  •
؛أو منذ ذلك  2022مايو  1مقدمو الخدمات مع سعة مرخصة موسعة صادرة ف   الحي  

 مقدمو الخدمات الذين يعملون عىل توسيع قدراتهم المرخصة؛  •

 مقدمو الخدمات الذين يتمتعون بتباين سعة معتمد.  •

 .  / fif.org-https://caringformiلبدء طلب التأهيل المسبق، تفضل بزيارة: 

 ما الذي سنطلبه:  

 سُيطلب من مقدمي الطلبات خالل عملية التأهيل المسبق، تقديم المعلومات التالية:  

https://submittable.help/en/articles/904890-how-can-i-request-an-edit-on-my-submission
https://submittable.help/en/articles/3221476-how-can-i-safelist-notification-emails-from-submittable
https://caringformi-fif.org/
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ا اعتباًرا من   .1
ً
، أو يعمل عىل توسيع 2022مايو  1دليل عىل أن مقدم الخدمة لديه تباين سعة معتمد، أو مقدم خدمة مرخص حديث

اخيص والشؤون  ي ميشيغان. LARAالتنظيمية )السعة المرخصة من خالل إدارة التر
 ( ف 

ي حيث يمكن إرسال االتصال حول الطلب.   .2
ون  يد اإللكتر ي ذلك عنوان التر

 معلومات االتصال لجهة االتصال الرئيسية، بما ف 

ي ميشيغان والسعة المرخصة الحالية. ويجب  .3
خيص الصادر من خالل إدارة التعليم ف  ي ذلك رقم التر

خيص الحالية، بما ف  معلومات التر

 أن يكون مقدم الخدمة مقدم رعاية أطفال مرخص.   

 عنوان الموقع المرخص الذي يتقدم مقدم الطلب بطلب بشأنه.  .4

ي هذا المستند للحصول عىل المزيد من المعلومات عن وضع خطة عمل[.   قسم المواردخطة األعمال الحالية ]ارجع إل  .5
 ف 

 دليل عىل التأمي   ضد المسؤولية العامة  .6

يبة األمالك، أو مستند آخر يوضح الملكية أو عقد اإليجار الحالي الذي يتبقر فيه أكتر من .7
  صك أو مستند الرهن العقاري، أو بيان ض 

. ويمكن العثور عىل معلومات عن هذه المستندات  ات عىل المبت  ي إجراء تغيت 
 . هنا عامي   وُيثبت الحق ف 

ي وقت تقديم الطلب، وكذلك التسجيل المطلوب.   .8
 معلومات عن التسجيل ف 

 

 عملية المراجعة: 

ستتم مراجعة طلبات التأهيل المسبق للتأكد من أن مقدمي الطلبات مؤهلون للتقديم واستيفاء معايت  الطلب. وستكون أي معلومات إضافية 

 يتم جمعها خارج معايت  األهلية والطلب ألغراض التتبع فقط وليس لها أي تأثت  عىل ما إذا كان الطلب سيحصل عىل تمويل.  

 

 أنواع الردود:  

 سيتلقر مقدمو الطلبات فيما يتعلق بطلب التأهيل المسبق واحد من ثالثة ردود محتملة:  

وع. تمت الموافقة • ي تقديم طلب المشر
ع ف  ي بمتطلبات الطلب العامة ويجوز له أن يشر

 : تقرر أن مقدم الطلب يق 

ا مكتوًبا مرفوض • ً ي مقدم الطلب بمتطلبات الطلب العامة. وسيتضمن الرد تفست 
 لسبب رفض الطلب.  : ال يق 

ا مكتوًبا لسبب إعادة الطلب.  معاد • ً ي الطلب ويتم إعادته للتصحيح. وسيتضمن الرد تفست 
ي المعلومات المقدمة ف 

 : كان هناك تباين ف 

ي تقر باستالم الطلب. سيتلقر مقدمو 
ون  يد اإللكتر  وقت الرد: بمجرد تقديم طلب التأهيل المسبق، سيتلقر مقدمو الطلبات رسالة تأكيد بالتر

ي غضون أربعة )
ي ف 
ون  ي عملية التقديم أم ال. وسيتم إرسال 4الطلب رسالة بريد إلكتر

( أسابيع من التقديم إلعالمهم بالموافقة عىل مواصلتهم ف 

ي الطلب.  
ي المذكور ف 

ون  يد اإللكتر ي إل عنوان التر
ون  يد اإللكتر  التر

 

  

https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/11/CFMF-FIF-Site-Control-Guidance-Verification-Deed-Lease-.pdf
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 طلب المشاري    ع

 ما الذي سنطلبه: 

وع الذي يطلب  وع. وستعتمد المعلومات المطلوبة عىل نوع المشر ي يمكن طلبها لدعم طلب المشر
فيما يىلي أمثلة عىل أنواع المعلومات التر

 مقدم الطلب تمويله. 

وع، تقديم المعلومات التالية: سُيطلب من مقدمي ا ي طلب المشر
 لطلبات، ف 

وع المرفق.  •  عنوان المرفق الذي سُينفذ فيه مشر

 دليل للتأمي   عىل العقار.  •

ي نطاق عمل مفصل من مقاول مرخص.   •
وع: إما أن يتم اختياره من قائمة المشاري    ع المقدمة أو يتم تقديمه ف   وصف المشر

، أكمَل المقاول نموذج تسجيل المورد ] •
ً
ي تتطلب مقاوال

 [. link to comeللمشاري    ع التر

 لعمل(. قائمة تفصيلية بالتكاليف المتوقعة للمواد والخدمات )إذا لم يتم توفت  نطاق ا •

وع أو التمويل الممنوح من خالل والية ميشيغان  • قائمة بأي منح حديثة أو أي تمويل آخر يتم تلقيه سيتم تطبيقه إما عىل المشر

خيص المسبق أو االستقرار أو المنح المالية المقدمة من الوالية(.   )التر

ي المرفق عند اكت •
وع )التوسع(. العدد المتوقع لألطفال اإلضافيي   الذين سيتم خدمتهم ف   مال المشر

وع الذي يسىع مقدم الطلب للحصول  • معلومات عن أي انتهاكات معروفة لقانون البناء وما إذا كان سيتم معالجتها من خالل المشر

 عىل تمويل له.  

 : وع، سيتم تصنيف الطلب ضمن أحد مستويي   ا عىل تفاصيل المشر
ً
 اعتماد

.  المستوى األول:  • اء المعدات أو المواد بشكل أساسي  و/أو مهندًسا معمارًيا؛ وسيتم استخدام األموال لشر
ً
 ال يتطلب مقاوال

•  : ي
ي أنظمة  المستوى الثانن

ات ف  ا لإلرشادات الصادرة عن البلدية. وتتضمن هذه المشاري    ع عادة تغيت 
ً
 وفق

ً
وع مقاوال يتطلب المشر

ي تتجاوز تكاليفها الكهرباء أو السباكة أو التهوية. باإلضافة 
دوالر  15,000إل ذلك، قد تتطلب تجديدات مرافق رعاية األطفال التر

 للحصول عىل المزيد من المعلومات.  LARAموقع ويب رسومات مختومة من مهندس معماري مرخص. ُيرجر زيارة 

 

اك حاجة  ** ُيرجر مالحظة أنه ُيحظر عىل مقدمي الطلبات أداء أعمال بأنفسهم تتطلب تنفيذها بواسطة مقاول مرخص. وإذا كانت هن

جر االطالع عىل قائمة  ُ
 .  الموردينإل مساعدة لتحديد مقاول، فت 

 

 المستندات الالزمة لتقديم الطلب: 

وع، قد توجد حاجة إل جميع أو بعض البنود الواردة أدناه. المستندات المطلوبة لجميع الطلبات مكت ا عىل الغرض و/أو نطاق المشر
ً
وبة  اعتماد

( عىل موقع FAQ) األسئلة الشائعة. ويجب تحميل جميع المستندات عىل بوابة تقديم الطلبات. ومن الممكن أن يكون قسم بخط عريض

(" بمثابة مصدر لإلجابة عىل األسئلة عن كيفية الحصول عىل CFMF FIFويب "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

 المستندات.  

وع والمواد والخدمات والنطاق العمل:  .1 وع. وللمزيد من  يحدد "نطاق العمل" نوع المشر ي والمعايت  إلكمال المشر
جدول الزمت 

ة مستقبل عىل موقع ويب "رعاي القوالب والنماذجالمعلومات عن نطاق العمل، ولالطالع عىل نموذج مستند، ُيرجر الرجوع إل 

 (". CFMF FIFميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

ي طلب التمويل.  .2
ي ذلك عرض أسعار يوضح تكلفة المواد أو المعدات أو الخدمات المدرجة ف 

ح بما ف   العقد أو "العطاء" المقتر

ي حالة اختيار مقاول بالفعل، ُيرجر التأكد من إكمال نموذج تسجيل المورد ] .3
[. وللمزيد من link to comeمعلومات المقاول )ف 

 . قسم الموردين المعلومات عن المقاول ومتر توجد حاجة له، ُيرجر االطالع عىل 

وع.  .4  وصف موجز للمشر

 صور المساحة.  .5

 عىل علم بها.   معلومات عن أي انتهاكات حالية لقانون البناء يكون مقدم الطلب .6

وع.  .7  لمشاري    ع التوسع: العدد المتوقع لألطفال اإلضافيي   الذين سيتم خدمتهم بمجرد إكمال المشر

https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/lara/CCLB/Forms/Child-Care-Centers/BCHS-FS-13_10_15_fillable_Child_Section_Application.pdf?rev=57946a3648c1455185befd2715a029fe
https://caringformi-fif.org/resources/#vendor
https://caringformi-fif.org/faq/
https://caringformi-fif.org/resources/#templates
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ة و/أو التمويل الحكومي  .8 خيص المسبق، وما إل   قائمة المنح األخت  وس كورونا المستجد )كوفيد( منح االستقرار، التر )إعانة فت 

 ذلك(. 

ي مضمون س .9
وع. دليل عىل أي تمويل إضاف   يتم تطبيقه عىل المشر

انية الموجود عىل  .10 ن جر استخدام نموذج المت  ر
ي نطاق العمل، فت 

ن
انية مدرجة ف ن انية: إذا لم تكن المت  ن صفحة ويب موارد مبادرة المت 

 .  "رعاية مستقبل ميشيغان"

 

 وقت الرد: 

ي الطلب. ويمكن لمقدمي الطلبات توقع اتخاذ قرار 
ي المذكور ف 

ون  يد اإللكتر بشأن  بمجرد التقديم، سيتلقر مقدمو الطلبات رسالة تأكيد عىل التر

ي غضون أربعة )
 ( أسابيع من تقديم الطلبات.  4طلبهم ف 

 

 عملية المراجعة: 

ي صندوق تحسي   المرافق )لجنة مراجعة الطلبات: 
( مع اتخاذ القرارات النهائية بواسطة  IFFسيتم مراجعة جميع الطلبات بواسطة موظق 

ي ميشيغان. 
 إدارة التعليم ف 

 معايت  المراجعة

وع للتأكد من استيفائها لمعايت   التمويل المقدم من "رعاية مستقبل ميشيغان:  ستستخدم لجنة المراجعة المعايت  التالية لتقييم طلبات المشر

 (".  CFMF FIFصندوق تحسي   المرافق )

وع:   أهلية المشر

ح داخل والية ميشيغان؟ • وع المقتر  هل يقع المشر

وع تعريف "اإلصالحات / التجديدات الطفيفة"؟ • ي المشر
 هل يستوف 

وع من قدرة المرفق أو هل يتم تقديمه بواسطة مقدم خدمة ج  •  ديد؟  هل يزيد المشر

 [ فيما يتعلق بالعمل الذي يتم تنفيذه؟ LINKهل التكاليف "معقولة" ] •

 

وع المرافق:   تحديد المستوى:   سيتم تصنيف المشاري    ع ضمن نوع من نوعي مستوى بناًء عىل وصف مشر

 المستوى األول: 

ي يمكن تنفيذها ذاتًيا؟   •
اء مواد ألنواع مسموح بها من األعمال التر ي المقام األول للحصول عىل أموال لشر

  هل يسىع الطلب ف 

 : ي
 المستوى الثان 

( و/أو مهندًسا معمارًيا؟   •  )مقاولي  
ً
وع مقاوال  هل يتطلب المشر

اخيص وال • ي ميشيغان؟  LARAشؤون التنظيمية )هل جميع المقاولي   مرخصي   ويتمتعون بسمعة جيدة لدى إدارة التر
 ( ف 

 استخدام األموال: 

خيص المقدم.  • ا برقم التر
ً
ا مرتبط

ً
ا معروف

ً
وع عنوان  هل عنوان المرفق الذي سيقام فيه المشر

ستخدم األموال لسداد الديون أو لدفع مقابل أي عمل اكتمل قبل ضف المنحة.  •
ُ
 هل ست

 مرخًصا.   •
ً
ي ال تتطلب مقاوًل

ي فقط لألعمال التر
" ألي عمل؟ يجوز لمقدم الطلب التنفيذ الذانر ي

هل ينوي مقدم الطلب "التنفيذ الذانر

ي لألعمال، فيج
وز له التقدم بطلب فقط للحصول عىل تكاليف المواد وليس تكلفة ومع ذلك، إذا كان مقدم الطلب ينوي التنفيذ الذانر

ين أو أحد  " أي عمل يتم إكماله بواسطة مقدم الطلب أو أحد أفراد األشة المباشر ي
العمالة. وألغراض هذه المنحة، يشمل "التنفيذ الذانر

ل.    أفراد المت  

األطفال، أو لدعم عمليات برنامج رعاية األطفال بشكل  هل سيتم استخدام التحسينات للمساحات المعتمدة الستخدام رعاية  •

ي المساحات الشخصية. 
؟ بالنسبة لدور رعاية األطفال األشية، لن يتم استخدام األموال إلجراء تحسينات ف   مباشر

https://caringformi-fif.org/resources/
https://caringformi-fif.org/resources/
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كز تحسينات المرافق فقط عىل مساحات رعاية األطفال المرخصة أو دعم مساحات رعاية األطفال المرخصة، وليس  • هل ستر

 المساحات الشخصية؟ 

انية المبلغ المتاح للتمويل؟ ) •  ألف دوالر للمراكز(؟  150ألف دوالر لدور رعاية األطفال العائلية؛  50هل تتجاوز المت  

ي   •
وع أًيا من االستخدامات غت  المؤهلة المذكورة ف   . هذه القائمةهل يتضمن المشر

 

وع:   مكونات المشر

، هل يشمل نطاق العمل معايت  محددة عندما يتم اعتبار  •
ً
 بنسبة بالنسبة ألي مشاري    ع تتطلب مقاوال

ً
وع مكتمال  %؟100% و50المشر

انية  المت  

 هل يشمل الطلب عروض أسعار و/أو مرصوفات تقديرية موثقة لجميع المواد والمرصوفات؟ •

انية الخاصة بمبادرة "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) • حة ضمن نطاق قيود المت  
انية المقتر  CFMFهل المت  

FIF وع سيتطل  إضافًيا لكي يكتمل؟ ]("؟ أم أن المشر
ً
 [ مستند المرصوفات المعقولةب تمويًل

انية الحد األدن  لمتطلبات  • ي المت    دوالر؟   1000هل تلتر

 

 اإلبالغ بالقرار  -مراجعة التطبيق 

ي غضون أربعة )
وع ف  ي  4يستطيع مقدمو الطلبات أن يتوقعوا استالم قرار بشأن طلب المشر

ون  يد اإللكتر ( أسابيع، ويتم إرساله إل عنوان التر

ي 
وع )المستوى األول أو المستوى الثان  ي الطلب. وسيتم تضمي   تفاصيل عن كيفية تصنيف طلب المشر

. المذكور ف  ي
ون  يد اإللكتر ي هذا التر

 ( ف 

وع:    توجد ثالثة قرارات محتملة بشأن قرارات طلب المشر

وع عىل كامل مبلغ التمويل المطلوب.   التمويل بالكامل:  •  سيحصل المشر

وع فقط عىل جزء من المبلغ المطلوب. وسيتلقر مقدمو الطلبات تفاصيل مكتوبة توضح سبب تمويل  التمويل جزئًيا:  • سيحصل المشر

وع جزئًيا.    المشر

ا مكتوًبا يوضح سبب رفض طلباتهم. وإذا شعر  مرفوض:  •
ً
وع أي تمويل بناًء عىل تقديمه. وسيتلقر مقدمو الطلبات وصف لن يتلقر المشر

ي أقرب وقت ممكن.  
 مقدم الطلب أنه قادر عىل حل المشكالت المذكورة، فنحن نشجعه عىل إعادة تقديم الطلب ف 

  

https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/11/eligible-ineligible-uses-V2.pdf
https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/11/eligible-ineligible-uses-V2-1.pdf
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 المنحة عمليات ومسؤوليات منح 

 اتفاقية المنحة والوثائق اإلضافية
ا المشار إليهم باسم "المستفيد من المنحة"( رسالة  

ً
ي حالة الحصول عىل منحة لتحسي   المرافق، سيتلقر مقدمو الطلبات )من اآلن فصاعد

ف 

ورية لمعالجة الدفع لمعالجة منحتهم.   ي توضح أي وثائق إضافية ض 
ون   بريد إلكتر

 لمنحة، والجداول الزمنية للدفع، واإلبالغ عن التوقعات.  اتفاقية تعاقدية تحدد مسؤوليات المستفيد من ا اتفاقية المنحة: 

ي المصالح.  التأكيدات
وط وأحكام برنامج المنحة، واإلفصاح عن أي تضارب ف   : التأكيد عىل موافقة المستفيد من المنحة عىل شر

وعات المستوى األول، سُيطلب من المستفيدين من المنحة رقم حالمعلومات المرصفية:  ساب جاري صالح حيث يمكن إيداع بالنسبة لمشر

، سيحتاج المستفيد من المنحة أو المورد الذي ينفذ بالعمل إل توفت  رقم حساب جا ي
ة. وبالنسبة لمشاري    ع المستوى الثان  ري المدفوعات مباشر

ة.   صالح حيث يمكن إيداع المدفوعات مباشر

عند نقطة تقديم المنحة، يجب تأمي   أي مورد من قبل المستفيد من المنحة ويجب أن يكون قد أكمل نموذج تسجيل المورد  تسجيل المورد: 

 [. link to comeالمطلوب ]

 مسؤوليات المستفيد من المنحة:  

ي حالة الحصول عىل أموال، سُيطلب من المستفيد من المنحة إكمال المسؤوليات التالية: 
 ف 

يوًما من الحصول عىل المنحة. ويجب   90تخدام األموال: يجب أن تقدم مشاري    ع المستوى األول تقرير متابعة خالل اإلبالغ عن اس •

ي قرار المنحة. ويجب عىل جميع المستفيدين من المنحة تتبع 
ا للموضح ف 

ً
وع وفق ي عن مراحل المشر

أن تبلغ مشاري    ع المستوى الثان 

 [. Project Tracking Form link to come]موذج المقدم هنا: أي وكل المرصوفات المدفوعة باستخدام الن

ي المشاري    ع لضمان استخدام األموال عىل النحو المنشود.   •
 إكمال التقارير المنتظمة عن التقدم المحرز ف 

ي غضون IFFالرد عىل أي وكل االستفسارات من صندوق تحسي   المرافق ) •
ي ميشيغان ف 

أيام. وسيتم إرسال  5( و/أو إدارة التعليم ف 

ي الطلب.  
ي المقدم ف 

ون  يد اإللكتر  الرسائل كتابًيا باستخدام عنوان التر

لب منه   •
ُ
. وإذا ط  أو مهندًسا معمارًيا، ال يمكن استخدام سوى المهنيي   المرخصي   والمسجلي  

ً
ي تتطلب مقاوًل

بالنسبة للمشاري    ع التر

. ذلك، يجب  وع وأي وكل المقاولي   خيص لموقع المشر  عىل المستفيد من المنحة تقديم دليل عىل التر

ي اتفاقية المنحة.  •
 التأكد من استخدام جميع األموال للغرض المقصود منها عىل النحو المبي   ف 

وع.  •  اإلبالغ عىل الفور عن أي مشاكل أو انتكاسات تعوق استكمال المشر

نامج، • ي حاالت إغالق التر
نامج إعادة جميع األموال غت    ف  خيص. وسيتطلب إغالق ترخيص التر ال يجوز إنفاق أي أموال بعد إغالق التر

 يوًما بعد اإلغالق.  30المنفقة خالل 

ائب المتعلقة باستالم األموال. ) • ائب يتحمل المستفيد من المنحة مسؤولية دفع أي وكل الرص  مالحظة: تخضع أموال المنحة للرص 
ائب كدخل وسيتم تز   .( IRS 10999-NECويد المستفيد من المنحة بنموذج الرص 

 سيؤدي التقاعس عن إكمال هذه المسؤوليات إل: 

 إيقاف دفع أي أموال تم ضفها.  •

 وقف أي مدفوعات مستقبلية من أموال المنحة.  •

 سُيطلب من المستفيد من المنحة إعادة أي أموال غت  مستخدمة.  •

( الفيدرالية، إذا قام المستفيد من المنحة ألي سبب من  ARPAكجزء من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )نظًرا ألن هذه األموال نشأت   •

ي طلب المنحة، فقد يواجه المستفيد من المنحة مقاضاة  
 بطرق بخالف الموضحة ف 

ً
األسباب بتحريف المعلومات أو استخدم أمواًل

 من حكومة الوالية و/أو الحكومة الفيدرالية.  

 ع المنحة: جدول دف
وع المستوى األول:   جدول الدفع لمشر

 % من مبلغ المنحة. 100بعد إعادة اتفاقية المنحة الموقعة والتأكيدات ومعلومات الدفع، سيحصل المستفيدون من المنحة عىل 
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  : ي
وع المستوى الثان  جداول الدفع لمشر

ا( فإن صندوق تحسي   المرافق )
ً
 )مورد

ً
ي تتطلب مقاوال

ة. ومن المهم أن IFFبالنسبة للمشاري    ع التر ي معظم الحاالت للمورد مباشر
( سيدفع ف 

ة إل المورد، إال أن مقدم الطلب ال يزال ُيعتتر المستفيد من المنحة. وبالتالي  ، فإن يدرك مقدم الطلب أنه عىل الرغم من إرسال الدفعة مباشر

ي  المستفيد من المنحة مسؤول عن إبرام العقود مع أي موردين لضمان استخدام األم
وال الممنوحة بشكل مناسب، والدفع إل المقاولي   ف 

 الوقت المحدد وبالكامل. 

 المورد المعي    الدفعة األوىل:  •
% من إجمالي مبلغ المنحة. 50بعد إعادة اتفاقية المنحة الموقعة، سيتلقر

ي نطاق الع الدفعة الثانية: •
ي تم تضمينها ف 

وع التر ا لمراحل المشر
ً
وع، وفق  المورد المعي   نسبة بمجرد اكتمال المشر

% 50مل، سيتلقر

 النهائية من إجمالي مبلغ المنحة. 

ً ً
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موارد لمقدمي الطلبات
ي تعليم رعاية األطفال باإلضافة إل الموارد المتاحة لمساعدة متقدمي الطلبات عىل إ 

كمال  يوضح القسم التالي أهمية المرافق عالية الجودة ف 

 الطلب وإرساله. 

(ECEالتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة )فهم جودة 
عد المساحات اآلمنة   5إل  0ُيعد توفت  التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال من سن 

ُ
ورًيا لحيوية المجتمعات، وت سنوات أمًرا ض 

عم نموه. والصحية جزًءا مهًما من ذلك. وتحدد المرافق، من الداخل والخارج، أسلوب بيئة تعلم الطفل وتد

ات الفصول الدراسية   يد والتهوية والضوضاء واإلضاءة وتجهت   تساهم معالجة جودة المرفق المتعلقة بجودة الهواء الداخىلي والتدفئة والتتر
ي عىل تعلم األطفال وتطورهم ورفاههم.  ي ثبت أنها تؤثر بشكل إيجانر

   ومناطق اللعب في الهواء الطلق، في بيئات تعليمية عالية الجودة، التر

لحصول عىل المزيد من المعلومات عن سبب تأثت  هذه العوامل عىل تعلم الطفل ونموه ورفاهه: ول
 ما الذي يعنيه امتالك مساحة عالية الجودة؟فيديو:  -
-  : ي

ي مرحلة الطفولة المبكرة رسم بيان 
ي مجاالت التعلم ف 

مسائل الجودة ف 
-  : ي

 تأثت  هندسة المرافق عىل هندسة الدماغ رسم بيان 

ي  
صفحة ويب موارد "رعاية مستقبل ميشيغان:  تتوافر جميع الموارد المذكورة أعاله جنًبا إل جنب مع المقاالت اإلضافية وتقارير البحث ف 

 (". CFMF FIFصندوق تحسي   المرافق )

ً

 .

رلاب ملبك   

طفالوف رصمل ح   نمل مدر بي ل ذين س تبطون بي   رع درواية ا يOSS فريا منل   ي انرب م   :)OSS( Our Strong Startبرنامج  
طفال.و يمتلك برنامج طفالل متم   يستكشاف أي مخاوف قد تكون لمهي بشأن بدء أو توسيع أعمال رعاية ا   ويعملون روا عد رعاية ا

طفالل جلأو  داي   لتوسع عاب أعمال رعاية ا تل ةعدامل د اومجدار و، يبيدرت ورد أخرأصح دى  OSS ، ي
    ./https://cclb.my.site.com/ourstrongstart/s  OSS ق مهأهدا. تفضل بزيارة لتي

هدا فثة ييشتل ل كشوفل مرتبات وتكاليف   طفال ردع ةا ات  :لاعد خلطة عملل وية مسؤو يل رعاية ا  لدممي رعاية  مأل طدعم ت
ع مال ًا لتيخطا ل غيشمان،دت م Wonderschool   دعًم ا مجاني مزيد منل معلومات ع  لمرافقلو مو. وتب تادرة رعايبتة   ر ع

طفالل جلو داإ   يلتل وسع.و يمكنل عثول ا
  micoaching@wonderschool.com.

امل ثح  يفل ة

ان: صندوق  ل غيش ت  طباتهمإ ل "رعايبتة  خدمل ات لمعرلفة مزيد حولمي امل ثحTA( هي أحدث لدممي طفال  ) يفل ة ي رعاية ا
 ف 

مرافق )CFMF FIF("و طرحتكئلة واسا ابل موارد حول أەميلة مرافق عاليلة جودة تل   ي

ت ات. وتعد  يبطل مي
خدمل ات ف  جل دمقد ممي ًا،  اوشخ صي ية، فعيً  مدمطلبل .    ستد أعحداث ملاعدةةيفل  بالشرا كظمل عة مات ع رتل و

هذها حداث فرصة لطرح دئلة محسأة تتعلق بطلب ماو /أو تلد يحموارد لمقد

حداثل ادمة. ويتم تشجيع  م با مرافق )CFMF FIF(" بشكل ظت يغان: صندوق تل   ي ل ش   سيتم تم ثيحوقع "رعيو ايبتة 
ع لع جدول ط ت مطلبل  بشكل يصح.و ل يي

يفل جل مسامهتع ف    بشدة ع حضور حدث )أحداث(مل اعدةة 
حداثو لتجيل، تفضل بزيارة https://caringformi-fif.org/resources/#technicalassistance.   مقدميخدمةل حل ا يل ل زمل تي

 البحث عن مورد محىلي 
ي ذلك مديري المشاري    ع والمقاولي   العموميي   والسباكي   والكهربائيي   وما إل ذلك لتنفيذ بعض مشاري    ع  

يجب التعاقد مع موردين بما ف 

وع.  ي طلب المشر
. ويجب تضمي   معلومات حول المورد المحدد ف  ي

 المستوى الثان 

https://vimeo.com/751422499
https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/08/QualityMattersVector.pdf
https://caringformi-fif.org/wp-content/uploads/2022/08/IFF223_postcard_final.pdf
https://cclb.my.site.com/ourstrongstart/s/
mailto:micoaching@wonderschool.com
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ي والية ميشيغانLARAوفرت 
اخيص والشؤون التنظيمية ف  ، إمكانية الوصول إل قاعدة بيانات الموردين المرخصي   من الوالية ، وهي إدارة التر

ي 
ي يستطيع مقدمو الخدمة استخدامها عند البحث عن الموردين. ويمكن العثور عىل قاعدة البيانات ف 

 هذا الرابط. والتر

عىل موقع ويب "رعاية مستقبل  Submittableباإلضافة إل ذلك، تتوفر قائمة بالموردين الذين سجلوا بالفعل من خالل بوابة تقديم الطلبات 

 . fif.org/resources/#vendor-https://caringformi(": CFMF FIFميشيغان: صندوق تحسي   المرافق )

ي حي   أنه من المستحسن استخدام مورد من قاعدة بيانات 
  CFMFأو موقع "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) LARAف 

FIF ي قواعد البيانات المذكور
ة  ("، إال أنه ُيسمح لمقدمي الطلبات بالتعامل مع الموردين التابعي   لهم. وإذا كنت تبحث عن مورد غت  ُمدرج ف 

ين )األزواج واألشقاء واآل  جر مالحظة أن أفراد األشة المباشر ُ
 باء واألبناء( ال يمكنهم تنفيذ هذا العمل.  أعاله، فت 

 نصائح للبحث عن مورد: 

خيص  - ة والتر يوىص بطلب عطاءات مكتوبة من اثني   عىل األقل، لكن من األفضل طلبها من ثالثة موردين يستوفون معايت  الختر

وع. وإذا قرر مقدم الطلب أنه ال يمكن والتأمي   المذكورة أعاله ألجل مقارنة التكلفة وتحقيق أقىص استفادة من التمويل المتا  ح للمشر

ي الطلب.  
 الحصول عىل عرضي   عىل األقل، فيجب تضمي   السبب ف 

ي سيتم تقديمها، جنًبا إل جنب مع  -
بمجرد استالم العطاءات، يجب عىل مقدم الطلب مراجعتها للتأكد من أن السلع و/أو الخدمات التر

وع المخطط له. تكلفة العمل المدرجة، تعكس النطاق الكام  ل للمشر

 يجب جدولة اجتماع شخىصي أو عتر الهاتف مع البائع لمراجعة العطاء مًعا وتحديث العرض للتعرف عىل النطاق الكامل للتحسينات.  -

ي المتوقع لتسليم التحسينات.    -
 قم بتأكيد الجدول الزمت 

ي معايت   -
.   اختر أقل عرض تم تلقيه من بي   المورد )الموردين( الذي يستوف  خيص والتأمي   ة والتر  الختر

 . fif.org/resources/#vendor-https://caringformiللحصول عىل المزيد من المعلومات عن كيفية البحث عن مورد والعمل معه:  

ي كل من قاعدة بيانات 
وعىل موقع ويب "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي    LARAليس من المضمون أن يكون الموردون المدرجون ف 

ي تولي المشاري    ع وال تستطيع مبادرة CFMF FIFالمرافق )
مانات لعمل أحد تقديم أي توصيات أو ض CFMF FIF(" متاحي   أو راغبي   ف 

 الموردين. 

جمة والدعم   خدمات التر
ية واإلسبانية والعربية عن CFMF FIFيمكن الوصول إل موقع مبادرة "رعاية مستقبل ميشيغان: صندوق تحسي   المرافق ) (" باللغات اإلنجلت  

ي أعىل يمي   صفحة الويب. باإلضافة إل ذلك، ستكون جميع المواد المك
ية واإلسبانية  طريق تبديل زر اللغة ف  توبة متاحة باللغات اإلنجلت  

يل النسخة العربية أو اإلسبانية، ُيرجر زيارة   .fif.org/resources/#translation-https://caringformiوالعربية. ولتت  

 اإلسبانية والعربية لمساعدة مقدمي الطلبات إكمال الطلب والرد عىل أي أسئلة. وستعقد ساعات دعم 
جمة باللغتي  

ا خدمات التر
ً
تتوفر أيض

. للتسجيل لحضور جلسة، ُيرجر زيارة   . :fif.org/resources/#translation-caringformi//httpsأسبوعية لكال اللغتي  
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