
פראדוקטן און סערוויסעס וואס זענען  
נויטיג כדי צו אנהאלטן אדער 

פארזעצן טשיילד קעיר סערוויסעס

טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג



:געלט קען גענוצט ווערן פאר
,  עסן, לערנען, און מאטריאל פאר שפילן, עקוויפמענט, פראדוקטן  עסן•

אדער זיכערע שלאף  , טוישן ווינדלעך און גיין אין בית הכסא

,  ביזנעס אוטאמעישאן טרענירונג און שטיצע סערוויסעס-סערוויסעס •

,  טשיילד קיער מענעדזשמענט סערוויסעס, מיטגעטיילטער סערוויסעס

דזשעניטאריעל אדער רייניגונג  , און טראנספארטאציע, עסן סערוויסעס

טרענירערס, סערוויסעס

קאסטן פארבינדן מיט סטעיטווייד צענטראלע רעגיסטער פאר טשיילד  •

אנליין קלירינס סיסטעם פארלאנגן( אביוז און מאלטריטמענט 



האלט גוט חשבון . עסן דארף צו זיין איינער פון אייער גרעסטע קאסטן

אריינגערעכנט  , פון די צאל מאלצייטן וואס איר סערווירט יעדן טאג

מאלצייטן וואס ווערן נישט צוריקגעצאלט פון די טשיילד און עדולט קעיר  

(עסן פראגראם 

פארבינדענע  -עסן, האלט אלע רעקארדס וואס צייגן קאסטן פאר עסן

(.אויב איר נוצט זיי)פראדוקטן און סיי וועלכע עסן סערוויסעס 



נוצט די טיילונג געלטער צו באצאלט פאר עקוויפמענט און  

טוישן  , עסן, לערנען, מאטריאל וואס איר קויפט פאר שפילן

.אדער זיכערע שלאף, ווינדלעך און גיין אין בית הכסא

איר קענט דארפן טרעפן מער שפילצייג ווייל איר , צום ביישפיל

אדער קענט איר דארפן צוויי אדער מער . רייניגט זיי מער אפט

אז קינדער זאלן נישט דארפן ווארטן אזוי , פון א געוויס שפילצייג

.לאנג פאר זייער רייע



פאר עלעקטראנישע מעלדונג אדער יארד סעיל 

:איינקונפט

רענגט מיט א רעסיעט ביכל אדער שרייבט אראפ וויכטיגע  ב•

איינקונפט אינפארמאציע אויף פאפיר און בעט דעם פארקויפער צו 

אונטערשרייבן דעראויף

לייגט אוועק א קאפיע פונעם עד •

נעמט א בילד פון אייער איינקונפט•

קוקט איבער רעקארדס בַײם סוף ֿפון יעדען חודש  •

טאם קאופלאנד-



סערוויסעס וואס זענען נויטיג כדי צו אנהאלטן אדער 

:פארזעצן טשיילד קעיר סערוויסעס

ביזנעס אוטאמעישאן טרענירונג  •

שטיצנדע סערוויסעס  •

מיטגעטיילטע סערוויסעס  •

טשיילד קעיר מענעדזשמענט סערוויסעס  •

עסנווארג סערוויסעס  •

טראנספארטאציע  •

דזעניטאריעל אדער רייניגונג סערוויסעס•

טרענירערס•



ביזנעס אוטאמעישאן טרענירונג און שטיצע שליסט 
איין זאכן אזויווי טשיילד קעיר טרעקינג אנליין  

סיסטעמען



:שעירד סערוויס אלייענס

דורך וואס איורלי לערנען און  ארגאניזאציע יטגלידערשאפט א מ
קעיר פראוויידערס קומען זיך צוזאמען צו צוטיילן די קאסטן פון  

אפיס סערוויסעס אזויווי אקאונטינג און פראקיורמענט דורך  -בעק
ארגאניזאציע" האב"א 

https://www.uschamberfoundation.org/case-study-shared-services-alliances


שיילד קעיר מענעדזשמענט סערוויסעס קען  ט

:אריינרעכענען

אנליין פעיראלל סיסטעמען•
אקאונטינג סערוויסעס•
באזירטע ארבטער צייט טרעקינג-קאמפיוטער•



:עסן סערוויס

אויב איר נוצט אן עסן סערוויס צו צושטעלן מאלצייטן פאר אייער 
פאפיר אדער  -האלט רעקארדס פון די אינוואויסעס, פראגראם

עלעקטראניש



:טראנספארטאציע

,  אויב איר שטעלט צו טראנספארטאציע פאר אייער פראגראם

אויטא  ביזנעס , האלט רעקארדס פון גאז איינקונפטן

און קאסטן פון וויהיקל אויפהאלטונג אזויווי אויל  , אינשורענס

.און פאררעכטונגען, אינספעקשאנס, טשעינדזשעס

האלט די  , אויב איר נוצט טראנספארטאציע סערוויסעס

.  אינוואויסעס אדער רעסיעטס אן פייל



:דזשעניטאריעל אדער רייניגונג סערוויסעס

אויב איר נוצט כסדר א דזשעניטאריעל אדער רייניגונג סערוויס צו 

אדער איר האט גענוצט  , האלטן אייער פראגראם ריין און סעניטייזד

מאכט זיכער  , פאלאיינס צו העלפן מיט רייניגונג נאך א 

.צו האלטן די אינוואויסעס אן פייל



:טרענירונג סערוויסעס

באשטעטיגטע טרענירער  -נוצט די געלטער צו באצאלן פאר אן 

.  צו קומען צו אייער פראגראם און טרענירן שטאב

האלט אלע רעסיעטס אדער אינוואויסעס פון סיי וועלכע דרויסנדע  

.ארגאניזאציעס וואס שטעלן צו טרענירונג אין אייער פראגראם



די געלטער קענען אויך גענוצט ווערן צו דעקן 

:קאסטן פארבינדן מיט 
ס  'אריינגעבן פארלאנגן צום סטעיטווייד צענטראלע רעגיסטער•

אנליין קלירינס סיסטעם פאר נייע אדער מעגליכע  ( 
ארבעטערס אדער וואלונטירן

קאנסולטעיטשאן סערוויסעס•
עדווערטייזינג און מארקעטינג סערוויסעס•



איר דארפט נישט אריינגעבן רעסיעטס אדער  

פאראויס  פון אינוואויסעס אדער באקומען באשטעטיגונג 

צו באקומען  פאר די זאכן פון ( פרייער עפרואוועל)

ער איר דארפט יא פארשרייבן  אב, אייער גרענט געלטער

ר וועט דארפן האלטן די אי. וויאזוי איר געבט עס אויס

שריפטליכע אדער עלעקטראנישע רעקארד פאר כאטש 

.פינעף יאר



האלט רעקארדס פון וויאזוי איר געבט אויס די 

טיילונג געלטער אז איר זאלט קענען ווייזן אז עס 

איז גענוצט געווארן צו פארבעסערן אייער  

פראגראם אדער עס העלפן זיך ערהוילן פון די  

.פובליק העלט עמערדזשענסי



:רעסורסן וואס קענען העלפן
אגענטור( לאקאלע טשיילד קעיר ריסאורס און רעפערל •
איינשרייבן אגענטור•
יוניאן פארטרעטער•
•
רעגולעיטאר•
אוירלי טשיילדהוד עדיוקעישאן און טרענירונג פראגראם  •

)
(סטעיטווייד צענטראלע רעגיסטער •
טאם קאופלאנד•
קינדער און ערוואקסענע קעיר עסן פראגראם  •

)
מיטגעטיילטע סערוויסעס אלייענס•



קוקט אויף די סטאביליזירונג הילף צענטער וועבזייטל פאר  
ווידיאס און דעסק געהילפן  , אפדעיטס, מער אינפארמאציע

. טיילונג קאטעגאריעספאר יעדע פון די 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

