
                                                                                              أعزائي عوائل وأسر تقدیم خدمات الدعم للعوائل ,
 

.                           COVID-19    ومقدمي خدمات الرعایة وأطفالنا وموظفینا بسبب فایروس كورونا  لعائالتنا من الحذرالكثیر   
لن نقوم بإجراء مقابالت شخصیة أو قبول زیارات في جمیع مكاتبنا الثالثة . نطلب أرسال جمیع المستندات من خالل البرید االلكتروني 

  ب ھذا التغییر المؤقت في عملنا سیتم أستكمال أو الفاكس أو وضعھا في صندوق البرید الخاص بینا الموجود في خارج المبنى . بسب
وتجدید شھادة (ورقة) التاھیل للخدمات مع الموظف المسؤل عن ملفك وعائلتك إلكترونیأ.                             مواعید أعادة التاھیل 

           
  

     موظف المسؤول عن ملفك وعائلتك في رجى أالتصال بالأذا كانت لدیك اي تغیرات أو عملیات إیقاف أو غلق تحتاج اإلبالغ عنھا , ی
,                                                           :أقرب وقت ممكن من خالل البرید االلكتروني (االمیل ) او على الھواتف التالیھ    

                             Misson Valley( 619-521-3055),  
National City 619-474-4704)  

Escondido 760-294-5050) 
 

 األسئلة المتكررة   

YMCA ھل ستقوم ال  ).ساعات عمل بدوام كامل مع خدمة مقدم الرعایة (البیبي ستر األن إلىوأحتاج  .س  تم إغالق مدرسة طفلي   
جزئي فقط (بارت تایم )؟بتعویض(الدفع )  لمقدم الخدمة (البیبي ستر ) بدوام كامل ,أم أنھا ستدفع بدوام   

رعایة خالل فترة الدوام المدرسي , أو العطلة (أجازة المدرسة) لطفلك /أطفالك  فسوف ندفع ت الموافقة لك حالیأ على ساعات الج. أذ تم
(RMR) وح بھا,                       المسم  معدالت السدادلمزود الخدمات (البیبي ستر) ساعات اإلجازات المقررة مسبقأألى اقصى    

 والتي یجب االشارة إلیھا

 
 
 
 س. إذا أغلق مزود خدمات رعایة أألطفال (البیبي ستر) الخاص بتقدیم الخدمات لطفلي /اطفالي/أطفالنا أعمالھ بسبب مشكلة فایروس 

 كورونا (COVID_19)            فھل یمكنني من أختیار مزود خدمة (بیبي ستر) جدید؟                                                 
 

ج.  یمكنك من أختیار مزود خدمة رعایة االطفال (البیبي ستر) جدید من أختیارك , لدیھ أتفاقیة موافقھ للتعامل مع قسم خدمات دعم 
الخدمات من ھذا  الموفر.إذا أخترت مزودأ بدون أتفاقیة التعامل مع قسم خدمات الدعم ,فقد یكون ھناك تأخیر في الموافقة على تقدیم

المزود . إذا أخترت مزود خدمات غیر مرخص ,فسیكون الخیار الوحید الذي سیتم قبولھ في ھذا الوقت ھو مقدم خدمة الرعایة من 
األقرباء یكون على صلة قرابة بالطفل مثأل عم او عمة , خال أو خالة جد أو جدة . یرجى أالتصال بالموظف المسؤول عن عائلتك أو 

صول على التفاصیل . ملفك للح                                                                                                                      
                                

 

 المصادر:

 خدمة الوجبات المجانیة لألطفال من سن ال 18 وأصغر.
بالوالیات األمریكیة المتحدة أو خیار الصیف .  COVID19 CA تم الحصول على موافقة خاصة لوزارة التربیة من وزارة الزراعة  تسمى   

م التي ستمكن وزارة التعلیم التي تم أعتمادھا مسبقا من أستخدام برامج تقدیم الخدمات (وجبات الطعام الصیفي أو برنامج اسھل خیار لتقدی
      طعام الصیفیة)للطالب خالل فترة فایروس كورونا.                                                                                 وجبات ال



 

و  SFSP  عامأ أو 18عبارة عن برامج ممولة من الحكومة الفیدرالیة وتدیرھا الدولة لتقدیم وجبات طعام مجانیة لألطفال فس سن ال SSO 

من الطالب مؤھلین لوجبات الطعام المجانیة أو % أو اكثر  50أصغر عندما ال تكون المدرسة  في فصل دراسي أو التجمعات التي یكون فیھا 
 بأسعار منخفضة   .

 
 

ي الفیدرالي المعتاد. لن نطلب من الطالب البقاء أو أكل الطعام في أماكن تقدیم الوجبات ویمكنھم أخذ الوجبة والذھاب ,وھو لیس المبدأ التوجیھ
مة تم أجراء ھذا األستثناء لتمكین الطالب من أالستمرار في أطعامھم دون زیادة خطر أنتشار الجراثیم .للحصول على قائمة بمواقع برنامج خد

 الوجبات المجانیة في مقاطعة سان دییغو , أنقر ھنا
 
https://www.cde.ca.gov/ds/sh/sn/ap/summersites.asp?year=2019&countyname=San_Diego 
  

تقدیم خدمات رعایة الطفل العائلیة في كالیفورنیا , أنقر ھنا  یر فایروس كرونا التاجي على لمزید من المعلومات حول تأث  
  
https://www.childcarelaw.org/2020/03/questions-and-answers-about-the-impact-of-the-
coronavirus-on-family-child-care-in-california/?eType=EmailBlastContent&eId=b0a426d7-436a-
40a1-a324-7a128fffdf47 
  
 


