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وس كورونا الُمستجد  COVID-19 الحصول عىل المدفوعات أثناء حالة طوارئ فير

 (2020بريل أ 22) 
 

ة بمدينة ينطبق هذا الدليل عىل مقدمي الخدمات الذين يقدمون الخدمات المدفوعة الخاصة برعاية الطفل لألرس باستخدام قسائم رعاية األطفال الخاص
ي الوقت نيويورك. ال تزال 

 
ي المدفوعات ف

ي ضمان تلق 
 
مدفوعات قسائم رعاية الطفل تتم معالجتها. توجد إجراءات يمكنك اتخاذها للمساعدة ف

ي يجب إجراؤها.   المناسب. 
ي ستساعدك عىل معرفة الخطوات الت 

 راجع األسئلة الشائعة أدناه الت 
 

 للحصول عىل التحديثات واإلعالنات.  ACSبانتظام للتحقق من موقع  https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.pageانتقل إىل 
 

 األسئلة الشائعة 
 

ا( أو برنامج رعاية نهارية جماعية Group Day Care, GDCأنا برنامج قائم عىل الرعاية النهارية الجماعية )  س(  .1
ً
 ُمعق  قانون

 (legally-exempt Group Day Care, LE GDC . ي
ي رعايت 

هل ما زلت  ( تم إغالقه لمدة شهر كامل ولم يكن هناك أي حضور من األطفال ف 
 بحاجة إىل إرسال نموذج حضور؟

 
ي الجزء السفىلي من النموذج أنك أغلقت لمدة  ACS1حت  إن أغلقت لمدة شهر كامل، يجب عليك إرسال نموذج الحضور  (ج

ي أي مكان ف 
وأن تكتب ف 

وس كورونا الُمستجد   . COVID-19شهر كامل بسبب وباء فير
 

ا )( أو برنامج رعاية GDCأنا برنامج قائم عىل الرعاية النهارية الجماعية )س(  .2
ً
ي فقط إرسال نموذج LE GDCنهارية جماعية ُمعفى قانون

(. يمكننى
. ماذا يجب أن أفعل للحصول عىل أموال؟ ACS1حضور  ي

 
 ورق

 
ي إرسال نماذج  ACSتستمر  (ج

ا بإرسال نموذج  ACS1ف 
ً
ي الملف، فسنقوم أيض

ي ف 
ون  ي الملف. إذا كان لدينا بريد إلكي 

 ACS1إىل العنوان الموجود ف 
يد اإللكي   وس كورونا الُمستجد بالير ي أثناء حالة طوارئ فير

إلرسال نموذج حضور  اتخاذها عليك . هناك خطوات إضافية يجب COVID19ون 
ACS1  : ي

 ورف 
يد العادي أو اطبع وأكمل نموذج  ACS1أكمل إما نموذج  .1 ي وأكمله كما تفعل دائًما؛ ACS1المرسل بالير

ون  يد اإللكي   المرسل بالير
ي إىل ACS1امسح نموذج   .2

ون  يد اإللكي   ؛ ACS1submission@acs.nyc.gov المكتمل ضوئًيا وأرسله بالير
 إىل ACS1أرسل النسخة األصلية المكتملة من نموذج   .3

ACS Child Care Voucher Payment Unit, 150 William Street, 9th floor, New York, NY 10038. 
  

ي الحصول عىل نسخة من نموذج  س(  .3
؟ ACS1كيف يمكننى ي

ونى يد اإللكي   عير الير
 

واضغط عىل # للوصول إىل وحدة  1( 212) 835-7610عىل الرقم  ACSاتصل بمركز اتصاالت حسن معيشة الطفل واألرسة التابع إلدارة ج( 
ي الخاص بك من أجل الحصول عىل نسخة 

ون  يد اإللكي  إذا لم تكن قد قدمت بالفعل  ACS1من نموذج  PDFمدفوعات القسائم وأرسل عنوان الير
يد اإللك ي الخاص بك. عنوان الير

ون   ي 
 

 أو مقدم  16( يقدم الرعاية لما يصل إىل Group Family Day Care, GFDCس( أنا مقدم خدمة رعاية نهارية أرسية جماعية معتمد ) .4
ا
طفًل

ل 8( يقدم الرعاية لما يصل إىل Family Day Care, FDCخدمة رعاية نهارية أرسية مسجل ) ى /رعاية ميى ية( أطفال أو مقدم خدمة )غير رسمي
ا. ماذا يجب أن أفعل للحصول عىل المدفوعات؟

ً
 ُمعفى قانون

 
يد العادي، ولكن إذا كنت  ACS1تقوم بإرسال نماذج  ACSال تزال إدارة  (ج لًيا، فاستخدم نظام  FDCأو  GFDCبالير /مي   أو مقدم رعاية غير رسمي

اتصل بالرقم   إىل ترسي    ع حصولك عىل مدفوعات القسائم.  CAPSسيؤدي استخدام   ( إلدخال الحضور. CAPSالهاتف اآلىلي لرعاية الطفل )
 لإلبالغ عن حضورك بعد انتهاء شهر الخدمة.  1( 800) 0699-692
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؟من  سأحصل عىل  س(  .5 ي
 
 مدفوعان

 
ي غضون  FDCو GFDCسيحصل  (ج

 
قد تستغرق  . CAPSأيام عمل بعد استالم الحضور من  10إىل  7ومقدمو الخدمة غير الرسميير  عىل أموالهم ف

ي ترسل نموذج  LE GDCأو  GDCبرامج 
ي المدة من استالم نموذج  15ورقًيا ما يصل إىل  ACS1األكير حجًما الت 

 
يوم عمل لمعالجة المدفوعات، ف

ACS1 ي إىل
ون  يد اإللكي  سيتم إصدار المدفوعات عن طريق اإليداع المبارسر أو  .ACS1submission@acs.nyc.gov  المكتمل حت  إرسال الير

ته. بطاقة ا ا إىل خيار الدفع الذي اخي 
ً
    لدفع استناد

 
ا، فهل هناك نماذج أحتاج إىل إكمالها من أجل الحصول عىل أموال؟ س( .6

ً
 إذا كنت مقدم خدمة جديد

 
ا يحتاج إىل تحديث المعلومات. أكمل  (ج

ً
ا أو مقدم خدمة عائد

ً
( طلب خيار الدفع 1نعم، توجد نماذج يجب إرسالها عندما تكون مقدم خدمة جديد

وط وأحكام 3، و(IRSالتابع لدائرة اإليرادات الداخلية ) W-9( نموذج 2لإليداع المبارسر أو بطاقة الدفع، و  . YMS( خطاب رسر
 

يللتسجيل  www.childcarepaymentportal.comانتقل إىل   .1  نموذج طلب اإليداع المبارسر أو بطاقة الدفع.  وتي  
   أكمل النموذج بالكامل وأرسله إىل العنوان الموجود عىل الطلب.  .2
التابع لدائرة  W-9، واضغط عىل # للحصول عىل نموذج 1( 212) 835-7610عىل الرقم  ACSاتصل بوحدة مدفوعات قسائم  .3

ي IRSاإليرادات الداخلية )
وط واألحكام الذي يجب عليك إكماله وإرساله حسب التعليمات الموجودة عىل النماذج لتلق  ( وخطاب الرسر

 مدفوعات قسائم رعاية األطفال. 
       

ي االتصال بوحدة س( .7
 ؟ACS مدفوعات قسائم كيف يمكننى

 
ي ال تحتوي عىل مشكلة IRSالتابع لدائرة اإليرادات الداخلية ) W-9للحصول عىل نموذج  (ج

وط واألحكام، والستفسارات الدفع الت  ( وخطاب الرسر
والضغط عىل  1( 212) 835-7610عىل الرقم  ACSالتسجيل األساسية، ُيرجر االتصال بمركز اتصاالت حسن معيشة الطفل واألرسة التابع إلدارة 

  # للوصول إىل وحدة مدفوعات القسائم. 
 

ي االتصال بإد س( .8
ي قد  ACSارة كيف يمكننى

لحسن معيشة األطفال واألرسة المتعلقة بمسائل التسجيل واألهلية الخاصة برعاية الطفل )الن 
 تؤثر عىل الدفع(؟

 
 بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتسجيل واألهلية:  (ج

 ؛1( 212) 835-7610األطفال واألرسة عىل الرقم  لحسن معيشة ACSاتصل بمركز اتصاالت  .1
ي إىل  .2

ون  ي تتعلق بمشكلة رعاية الطفل أو أرسل رسالة بريد إلكي 
استمع إىل الرسالة الصادرة واستخدم المطالبة المناسبة الت 

CFWBsupportservices@acs.nyc.gov 
ي أو الهاتف. المسائل المتعلقة بالتسجيل/األهلية الخاصة برع CFWBتتلق   .3

ون  يد اإللكي   اية الطفل وترد عليها عن طريق الير
 
 

 نشكرك عىل تعاونك المستمر. 
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 : 1الملحق رقم 
  

تم توسيع التعل�مات الخاصة بمقد�ي خدمات الرعا�ة النهار�ة األ��ة الجماع�ة المعتمدة  
)Group Family Day Care, GFDC �طفًال ومقد�ي  16) الذين �قومون برعا�ة ما �صل إ

ن (خدمات الرعا�ة النهار�ة األ��ة  ) الذين �قومون برعا�ة ما Family Day Care, FDCالمسجلني
ي األسئلة واألج��ة بتار�ــــخ  8�صل إ� 

و�جابته)  4(راجع السؤال رقم  04/14/20أطفال المقدمة �ن
ي هذا الملحق ل�شمل تعل�مات لإلبالغ عن الحضور �شكل صحيح 

ف�ما يتعلق بك�ف�ة الدفع، �ن
  لإلغالق ال�امل. 

  
فقط  FDCو GFDC، �جب ع� مقد�ي خدمات CAPSر باستخدام باإلضافة إ� اإلبالغ عن الحضو 

ي 
ي أب��ل)، بما  22إ�  0(ع� سب�ل المثال، من  CAPSاإلبالغ بدقة عن عدد أ�ام الحضور �ن

يوًما �ن
ي ذلك إدخال "

�ن طوال شهر الخدمة �سبب 0�ن ن الذين لم �كونوا حا�ن " أ�ام لألطفال المسجلني
وس كورونا   معك. ُير�� ع  . COVID-19ف�ي

ً
ا ما لم ُ�عد الطفل مسجال

ً
  دم ترك الحضور فارغ

  
 


