
ات التطوير المهني المتعلق بممارس
الصحة والسالمة

منحة استقرار رعاية الطفل



:يمكن للصناديق التمويلية المساعدة في دفع تكاليف

ة والسالمة• تدريب الصحَّ

(تدريب إدارة األدوية •

التدريب على أنواع الحساسيات والحساسية المفرطة•

واإلسعافات األولية( اإلنعاش القلبي الرئوي •

استشاري الرعاية الصحية•

األخصائي السلوكي•

أخصائي الرضع في سن الحبو•

الموظفين اإلضافيين لتقديم الدعم لألطفال والحجرات الدراسية•



يمكن لمتخصصي التدريب على إدارة الصحة والسالمة واألدوية في
:تزويدك بما يلي

ي ساعة من التدريب في حجرات دراسية على الصحة والسالمة لموظف•
ووومركز 

رين ساعة من التدريب في حجرات دراسية على الصحة والسالمة للمدي•
، والمسجلين الُمعفَين بموجب القانون، ومديري 

، أو دورة في حجرة دراسية أو دورة التدريب على إدارة األدوية، أو •
دراسية مستقلة



تأكد . هناك تكاليف مرتبطة بهذه التدريبات سيتم تغطيتها من خالل هذه األموال
إذا . عليهمن االحتفاظ باإليصاالت وإثبات الدفع المرتبط بالتدريب الذي تحصل

ول كان التدريب يغطي العديد من الجلسات برسومها المرفقة، فتأكد من الحص
.على المعلومات الخاصة بجميع الجلسات وحفظها



الذي يتطلب من جميع برامج رعاية ، تم تمرير قانون في عام 
من األطفال النهارية في نيويورك اتباع اإلرشادات لمنع الحساسية المفرطة

.  الطعام واالستجابة لها

حساسية الطعام هي السبب األكثر شيوًعا للحساسية المفرطة خارج 
ن لدغات تشمل األسباب األخرى للحساسية المفرطة الحساسية م. المستشفيات

.  الحشرات والكالب والقطط واألدوية والالتكس



ؤدي قد يصاب األطفال الذين لديهم حساسية بأعراض خفيفة وحادة يمكن أن ت
ب يج. بسرعة إلى الحساسية المفرطة وهي تفاعل تحسسي متعدد األعراض
عفات معالجتها على الفور لتوفير أفضل فرصة لتحسن الحالة ولمنع المضا

.الخطيرة التي قد تهدد الحياة



قاية من يمكن أن يساعد التمويل في هذه الفئة في دفع تكاليف التدريب على الو
.الحساسية المفرطة من الطعام واالستجابة لها

يعكف مكتب خدمات األطفال واألسر 
وجد ت. على وضع تدريب قصير سيكون متاًحا بدون تكلفة( 

، حاليًا دورات تدريبية برسوم يمكنك اختيار المشاركة فيها 
قد تساعدك هذه التدريبات على وضع خطة برنامجك (. ، 

سبتمبر وتدريب الموظفين على تلك الخطة بحلول الموعد النهائي في 
. وفقًا لسياسة الحساسية المفرطة الصادرة في ديسمبر 



ي حاالت يُستخدم كل من اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولية ف
.الطوارئ إلنقاذ األرواح

ف واحد تتطلب الالئحة التنظيمية بالنسبة لجميع البرامج حضور موظ
لماذا -في اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األوليةمعتمداألقلعلى 

د هذا ال تستخدم هذه األموال لتدريب المزيد من موظفيك أو جميعهم؟ يع
عة التدريب والمهارة بمثابة إنقاذ للحياة، كما أنهما ميزة إضافية رائ

.لمشاركتها مع العائالت المحتملة



لقلبي ستغطي هذه الفئة أي تكاليف مرتبطة بالتدريب على اإلنعاش ا
صحة تذكر أنه تماًما مثلما في تدريب ال.الرئوي واإلسعافات األولية

ات ، عليك التأكد من االحتفاظ باإليصاالت وإثبوالسالمة وتدريب 
لسات إذا كان التدريب يغطي ج. الدفع المرتبط بأي تدريب تحصل عليه

متعددة لكل منها رسوم مرفقة، فتأكد من حصولك على المعلومات 
.الخاصة بجميع الجلسات وحفظها



مة، يتضمن تدريب التطوير المهني اإلضافي في مجاالت الصحة والسال

:على سبيل المثال ال الحصر

الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها•

الوقاية من متالزمة الموت المفاجئ للرضع واستخدام ممارسات النوم اآلمن•

سالمة المباني واألماكن المادية •

ى الوقاية من متالزمة هز الرضيع وإصابات الرأس التي تنطوي على االعتداء عل•
األطفال

التعرف على حاالت االعتداء على األطفال وإساءة معاملتهم والوقاية منها•



مة، يتضمن تدريب التطوير المهني اإلضافي في مجاالت الصحة والسال

:على سبيل المثال ال الحصر

فيه تخطيط االستجابة لحاالت الطوارئ الناتجة عن كارثة طبيعية أو حدث تسبب•
شخص ما

التعامل مع المواد الخطرة وتخزينها والتخلص المناسب من الملوثات الحيوية•

االحتياطات المناسبة في نقل األطفال•

التعرف على حاالت إساءة معاملة األطفال وإهمالهم واإلبالغ عنها•

.  سالمة األغذية، بما في ذلك إعدادها وتخزينها•

ي والتغذية تدريبات على طرق زيادة النشاط البدني لألطفال، مثل برنامج النشاط البدن•
(على مستوى الوالية 



ط التدريب والمساعدة الفنية بشأن النشايقدم مدربو 
.  البدني وأفضل ممارسات التغذية مباشرة إلى برامج رعاية الطفل

:لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بهم على

mailto:SPANearlycare@health.ny.gov


لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

لكن عليك توثيق، وللحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو إلى االحتفاظ بهذه السجالت المستحتاج. كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت

إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على

س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



:الموارد التي يمكنها المساعدة
م• الُمنظ ِّ

(الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل •

وكالة التسجيل•

الممثل النقابي•

•

(برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة •

استشاري الرعاية الصحية•

قانون •

•

•

األمريكيالصليب األحمر •

(الجمعية األمريكية للقلب •

(برنامج النشاط البدني والتغذية على مستوى الوالية •



على للحصول على االنترنتاالستقرار تحقق من موقع مركز مساعدة 
لمكتبية المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات ا

.في كل فئة من فئات المنحة الثماني

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

