
 2017أغسطس 

 عزيزي موفر الخدمة/البرنامج:

 

 يمثل تسجيل الحضور جزًءا مهًما من مسؤوليتك كموفر لخدمة الدعم لرعاية 

 األطفال. ومع وضع ذلك في االعتبار، تلتزم إدارة خدمات األطفال 

(Administration for Children’s Services, ACS بتبسيط سيرالعملية ) 

 وتعزيز كفاءتها ودقتها قدر اإلمكان. 

 

 يقدم هذا الخطاب بعض المعلومات حول تغييرين قادمين في عملية إرسال الحضور.  

 

 التغييران

 لن يتم احتساب الحضور بعد ذلك بدوام كامل أو بنصف  الحضور بالساعة: •

 والية وأوامر مكتب خدمات األطفال واألسرة دوام. لالمتثال لقانون ال

(Office of Children & Family Services, OCFS ،في والية نيويورك )

سيكون مطلوبًا منك تتبع الحضور وفق الساعة التي يدخل فيها الطفل إلى برنامجك 

 والساعة التي يغادر/تغادر فيها. 

رقية أو استخدام الهاتف، ستتمكن بدالً من صفحات الحضور الو النظام عبر اإلنترنت: •

اآلن من تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني من خالل كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز 

 لوحي لتسجيل الحضور. ُيسمى هذا النظام الوقت والحضور لرعاية األطفال 

(Child Care Time & Attendance, CCTA .) 

 

 المزايا

ر ورقية إلرسالها، ستتمكن من إرسال بدون سجالت حضو ال توجد أعمال ورقية: •

 البريد.  طريق واإلرسال عنالحضور إلكترونيًا مما يقضي على الحاجة إلى الطباعة 

: سيحد النظام عبر اإلنترنت من األخطاء في تسجيل الحضور، مما دفع أسرع وأكثر دقة •

سيسمح بإتمام المدفوعات بشكل أسرع بما أنه ستكون هناك أخطاء أقل تحتاج إلى 

 تصحيح. 

 

 ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لي اآلن؟ 

ستواصل إرسال نماذج الحضور الورقية أو استخدام الهاتف إلرسال الحضور إلى أن  •

 بأال تفعل ذلك.  ACSدارة تبلغك إ

ستحتاج إلى أن يكون لديك جهاز يستطيع االتصال باإلنترنت. يمكن أن يكون هذا الجهاز  •

 هاتفًا ذكيًا أو جهاًزا لوحيًا مثل آيباد أو كمبيوتر أو كمبيوتر محمول. 

 التدريب والدعم. ACSستقدم إدارة  •

في اختبار  ACSسيتم التواصل مع بعض موفري الخدمات والبرامج ليساعدوا إدارة  •

 النظام. 

  

 
 

 
 

 
David A. Hansell 
ض  الُمفوَّ

 

Lorelei A. Vargas MPP, MA 
 )ماجستير السياسة العامة، مساعد طبي(

ض  نائبة  الُمفوَّ
 الرعاية المبكرة والتعليم 
(Early Care & Education) 

 
66 John Street/8th Floor 
New York, New York 10038 

 

www.nyc.gov/acs 

 
 

 

http://www.nyc.gov/acs


 ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 

 بالنسبة لمعظم موفري الخدمات والبرامج، ستبدأ في استخدام النظام الجديد للوقت والحضور لرعاية األطفال  •

(CCTA في عام )2018 . 

لخدمات والبرامج، سيتم تطبيق النظام الجديد للوقت والحضور لرعاية األطفال بالنسبة لمجموعة صغيرة من موفري ا •

(CCTA في خريف عام )في إطار برنامجنا التجريبي. 2017 

 سنبلغك إذا كان برنامجنا التدريبي قد يالئمك بشكل جيد. •

 التدريب. سيتم اإلعالن عن التواريخ المحددة الحقًا. ACSسيقدم مكتب  •

 

 أستطيع إرسال الحضور عبر اإلنترنت؟ ماذا لو كنت ال 

 

موفرو الخدمات والبرامج الذين ليس لديهم إمكانية الدخول إلى اإلنترنت أو الذين ال يستطيعون إرسال الحضور عبر  •

 الهاتف.  عن طريقاإلنترنت ألسباب تشمل اإلعاقة أو االحتفال بمناسبة دينية سيواصلون تقديم الحضور ورقيًا أو 

 

 أحدث األخبار  الحصول على

 

لالطالع على  www.nyc.gov/acs/ccta. قم بزيارة CCTAبانتظام بأحدث أخبار نظام  ACSسيبلغك مكتب  •

أحدث األخبار واإلجابات على األسئلة المتكررة. في المستقبل، ستتوفر معلومات التدريب والموارد األخرى على هذا 

 . CCTAالموقع اإللكتروني لنظام 

 

للتأكد من أن  (https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetailهذا الرابط، )يرجى استخدام  •

 لدينا البيانات األحدث لالتصال بك.

 

م عبر اإلنترنت. إذا بمساعدتك على إجراء هذا التحول في تسجيل الحضور بالساعة ومن خالل النظا ACSيلتزم مكتب  •

 أو مركز االتصاالت لدينا على ccta@acs.nyc.govكانت لديك أي أسئلة، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 . 7610-835-212-1الرقم 

 

 

 خالص األمنيات، 

 

Lorelei Vargas 

ض ةنائب  الُمفوَّ

 قسم الرعاية المبكرة والتعليم

 

Susan Nuccio 

ض  ةنائب  الُمفوَّ

 ( Division of Financeالقسم المالي )

 

https://www.surveymonkey.com/r/ProviderDetail
file:///C:/Users/FO7317/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26HRVXVA/ccta@acs.nyc.gov

