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ةعئاشلا ةلئسألا  
 

اًعويش %$#ألا  

؟لافطألا ةیاعر تامدخ يّمدقم حنِم جمانرب وھ ام  
A@ ة3ح3سملا نا<شلا ة3عمجو وغ3يد ناس ةسسؤمو وغ3يد ناس ةعطاقم نم ل) تقلطأ

B جمانرب لفطلا ة3منت تا3عمجو وغ3يد ناس ةعطاقم 
A@ لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقم ةدعاسمل ،TUVBمأ رالود نويلم 25 ةم3قM Nحنم

B وغ3يد ناس ةعطاقم @A
B تالئاعلل ة3ساسألا تامدخلا م^دقت  

 .)19-د3فوك( انوروك سوfgف ةحئاج لالخ ة3ّلحملا

؟لیومت ىلع لوصحلل میدقتلا ھل قحی نم  
ة3لاتلا fgياعملا ة3بلت لافطألا ة^اعر B\دقم tع بج^ ، لvUمتلا tع لوصحلل ًالهؤم نوكت oBل  
ا3نروف3لا) ة^الو اهضرفت ��Bلا �gAفظوملا {إ لافطألا بس} عم ةقفاوتم نوكت نأ بج^  
وغ3يد ناس ةعطاقمل ة3فارغجلا دودحلا لخاد ةدوجوم نوكت نأ بج^  
قدصم نوك^ نأ بج^

ً
A@ ا3ًتاذ ه3لع ا

B ةحنملا بلط Nةددحملا ضارغألل طقف ةصصخملا حنملا لاومأ عيمج مادختسا متي ث3ح @A
B ياعمfg  

A@ امN ، ةحنملل ة3لهألا
B ةدعاسملاو يراقعلا نهرلاو تادادمإلاو ف3ظوتلا معد كلذ @A

B ة3لامسأرلا تان�سحتلاو لامعألا ةنورمو راج^إلا  
ة3جراخلا قطانملل  
نا3ب مدق^ وأ ، عمتجملا ة^اعر ص3خرت وأ ، ا3نروف3لا) ة^الو نع اًرداص اًحلاص لافطأ ة^اعر ص3خرت كلتم^ نأ بج^

ً
نا) اذإ تامولعملل اUًراجت ا  

ص3خ�fلا نم ا3ًفعم  
A@ لمعلل اًحوتفم نوك^ نأ بج^

B هحتفل ط3طختلا وأ بلطلا م^دقت تقو @A
B رات نم اًموي 45 نوضغUبلطلا م^دقت خــــ  

؟ھیقلت ةمدخلا مدقمل نكمی يذلا لیومتلا رادقم ام  
A@ ةدعاسملاو يراقعلا نهرلاو ، تادادمإلاو ، �gAفظوملل حنملا لاومأ tع لوصحلل بلطN مدقتلا �gAلهؤملا لافطألا ة^اعر B\دقمل نكم^

B  
ة3جراخلا قطانملل ة3لامسأرلا تان�سحتلاو لامعألا ةنورمو ، راج^إلا . 
��لتل �gAلهؤم (�قأ دحك ًالفط 14 ة^اعرل مهل صخرملا) fgبك  ص3خرت مهيدل نيذلا ة3لئاعلا لافطألا ة^اعر اومدقم نوك3س

B إ لص^ ام}  
نونوك3س (لافطأ 8 �قأ دحN ة^انعلاN مهل صخرملا) رغصأ ة^اعرلا م^دقتل مهل صخرملا ة3لئاعلا لافطألا ة^اعر B\دقمو TUVBمأ رالود 3500  

اًرالود 2750 {إ لص^ ام tع لوصحلل �gAلهؤم  
��لتل ةلهؤم ةدقاعتملا ةصخرملاو ة3موكحلا fgغ لافطألا ة^اعر ز¡ارم نوكتس

B ع ًءانب ، لفطلل ة3باع3¤سا ةردق ل£ل اًرالود 175 {إ لص^ امt  
لافطألا ة^اعر ص3خرت . 
ة3هيف�fلا جماf̈لاو ة3ف3صلا ةUراهنلا تاركسعملا لثم ، ص3خ�fلا نم ةافعملاو ةموكحلا عم نودقاعتملا ة3عامجلا ة^اعرلا اومدقم موق^ فوس  
A@ تانبلاو دالوألا يداون لثم ة3عمتجملا با<شلا يداونو تاركسعم ��B ©Bلا

B لا وغ3يد ناس«f̈لاو ، ى��B لافطألا مدخت @A
B ح ةسردملا نس��  

��لتل ًالهؤم نوكت نأ اًماع 12 نس
B لفط ل£ل رالود 100 {إ لص^ ام . 

؟يكیرمأ رالود نویلم 25 غلبم ىتأ نیأ نم  
A@ يداصتقالا نمألاو ةثاغإلاو تادعاسملا" B{اردفلا نوناقلا بجومN لvUمتلا قTUط نع TUVBمأ رالود نويلم 25 غل<م مّدق^

B ف ةحئاج لظfgسو  
انوروك " (CARES) م سلجم ەدمتعا يذلا·̧@A

B ضرغلا اذهل وغ3يد ناس ةعطاقم . 

؟جمانربلا نع تامولعملا نم دیزملا ىلع لصحأ نیأ نم  
A@ لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقم حنم جمانرب لوح تامولعملا عيمج داج^إ م¹نكم^

B ع وغ3يد ناس ةعطاقمt لإلا عقوملا«fو�ºA
B  

SDFoundation.org/ChildcareGrants. 

؟ىرخأ تاغلب تامولعملا رفوتت لھ  
ºAو�f»لإلا عقوملل م¹تراUز دنعف ،معن

B  SDFoundation.org/ChildcareGrants ^حنملا جمانرب ةحفص ضرع م¹نكم Nعلا :ة3لاتلا تاغللاTÏ3ة ، 
مادختسا tع م£ّثحنف ،ةحاتم fgغ م¹تغل تنا) اذÑو .ة3مان¤يفلاو غvلاغتلاو ،ة3نا<سإلاو ،ة3لاموصلاو ،ة3سورلاو ،ة3¤ياهلا ة3لوTU»لاو ،ةfgAUلجنإلاو  
A@ ةدوجوملا لغوغ ةمجرت ةادأ

B دأºA ةحفصلا . 
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؟بلطب ّمدقتلا يننكمی لھ ،ةدعاسملل جاتحأو ةلئاعلا دارفأ نم درف وأ نیدلاولا دحأ انأ  
�gA @Aلماعلا لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقمل ٌصصخم حنملا جمانf̈ف ،كنكم^ ال ،ال

B لجسملا وأ ةصخر نولمح^ نيذلا وغ3يد ناس ةعطاقم�gA  
A@ ا3ًمسر ةلماع ةهجك

B كمعدل ةدعاسملل جاتحتو نيدلاولا دحأ تنك اذإ امأ .ا3نروف3لا) ة^الو @A
B ف ،لفطلا ة^اعرfgÔ̈ ة3عمج عم لصاوتلا  

A@ ة3ح3سملا نا<شلا
B ع وغ3يد ناس ةعطاقمt 2151-481-800-1 :مقرلا . 

يننكمی نم عم .بلطب ّمدقتلل ًالھؤم تنك نإ دكأتم ریغ يننأ الإ ،تامدخلا يّمدقم دحأ ىلإ بستنم وأ لافطأ ةیاعر تامدخ ّمدقم انأ  
؟كلذ نأشب ثدحتلا  
ºAو�f»لإلا دf̈UلاN ةلاسر لاسرإ fgÔ̈ف ،هتاذ دحN حنملا جمانرب وأ بلطلا وأ ة3لهألا لوح ةلئسأ م¹^دل تنا) اذإ

B ناونعلا {إ  
childcare@sdfoundation.org سوfgف ءاضعأ دحأ م3¹لع دTUاجإلل ة3فا£لا تامولعملا ه^دل نمم انقNو .م£لاؤس نع ة@A

B م¹^دل نا) لاح  
1389-814 (619) :مقرلا tع لاصتالا fgÔ̈ف ،ةلجاع تاراسفتسا  

؟حنملا هذھ اھلمشت يتلا ةلھؤملا تاقفنلا يھ ام  
A@ ةدعاسملاو مزاوللاو �gAفظوملا تاقفن ة3طغتل معدلا tع لوصحلل مّدقتلا لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقمل نكم^

B يراقعلا نهرلا عفد  
ةردق اهنأ tع لامعألا فÚUت ةنورم ُفّرعُتو .لامعألا فÚUتو ة3جراخلا قطانملل ة3سÛئرلا تان�سحتلاو لامعألا فÚUت ةنورمو ،راج^إلاو  
ةعمسو لوصألاو صاخشألا ة^امحو اهطاش} تا3لمع ةUرارمتسا tع ظافحلا عم ةUرذجلا تاfgّغتلا عم اًعÞU ملقأتلا tع ةسسؤملا  

اًمومع ةسسؤملا . 

؟ًایئزج لومملا يموكحلا دقاعتلا جمانرب وھ ام  
الفط مدخ^ لفطلا ة^اعر مدقم نأ �ABع^

ً
B\وكح دقع بجومN لمع^ هنأ ام) ،نيدلاولاN صاخلا عvفدملا لvUمتلا لالخ نم لقألا tع اًدحاو   

A@ ة3منتلاو لفطلل ةماعلا ة^اعرلا جمانرب وأ ا3نروف3لا) ة^الوب ةسردملا ل<ق ام ةلحرم جمانf̈ل
B (ارد3فلا تراتسد3ه جمانرب وأ ا3نروف3لا}B . 

؟ةحنملا هذھ ىلع بئارض عفدأس لھ  
اولصح نيذلا لفطلا ة^اعر ومدقم لصحUو .ةحنملاN ة3كTUمألا بئاÚAلا ةحلصم غالNإ مت�س ن»لو ،ةحنملا ەذه tع بئاãA مصخ متي نل  

1099 ةرامتسا جذومن ةحنم tع . 
 

ة/ل-ألا  

؟بلطب ّمدقتلل ةلھؤم ةیمیلعتلا ةقطنملا جمارب لھ  
عالطالا Ô̈ري .لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقم حنم جمانf̈ل بلطN مّدقتلل ةلهؤم fgغ جماf̈لا ەذهو ،ة3م3لعتلا ةقطنملا جمارب م3لعتلا ةرازو لّومت  

ºAو�f»لإلا عقوملا tع دوجوملا بلطلل لما£لا جذومنلا tع
B . 

؟بلط میدقتل لھؤم انأ لھف ،ةلیدبلا تاعوفدملا جمانرب ىدل لمعأ انأ  
لهؤم تنأ ،معن . 

؟بلطب ّمدقتلل لھؤم انأ لھف ،راج/قیدص/ةلئاع ةفصب ةصخرلا نم ىفعم ةیاعر ّمدقم انأ  
ةحنملا ەذه tع لوصحلل �gAلهؤم fgغ راجو قيدصو ةلئاع ةفصN ةصخرلا نم ءافعإ مهيدل نمم لافطألا ة^اعر تامدخ ومدقمف ،ال . 

؟ةلھؤم ةیركسعلا لفطلا ةیمنت زكارم لھ  
A@ تادعاسم ��لتت ��Bلا ةTUكسعلا لافطألا ة^اعر ز¡ارمو لفطلا ة3منت ز¡ارم

B كسعلا تائيهلا نم ف3لا¹تلا دادسTUمّدقتلل ةلهؤم ة Nاملاط بلط  
A@ ةدوجوملا ةTUكسعلا لفطلا ة3منت ز¡ارم نأ {إ ەوننو .ةموكحلا نم لّومم fgغ هتاذN زكرملا نأ

B كسعلا دعاوقلاTUغ ةfg ةلهؤم . 

ةحنم وأ (بتاورلا ةیامح جمانرب لثم) رخآ يموكح جمانرب نم ًایلام اًمعد تیقلت دق تنك لاح يف ةحنملا هذھل بلطب ّمدقتلا يننكمی لھ  
؟وغیید ناس ةسسؤم نم ىرخأ  

A@ ةحنملا ەذهل بلطN مّدقتلا كنا¹مäب لازي ال ،معن
B رخآ ا3ًلام اًمعد ت3قلت لاح . 
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؟دیربلا ربع ھتلسرأ لاح يف يبلط مكمالتساب اًراعشإ ىقلتأس لھ  
ºAو�f»لإلا دf̈UلاN اًراعشإ ��لت¤س

B عt لاf̈Uهتعضو يذلا د @A
B هلخدنو ك<لط ملتس} املاح بلطلا @A

B ع ٍّدر لاسرإ نم ماظنلا نكمتي نلو .ماظنلاt  
ºAو�f»لإلا دf̈Uلا

B @A
B لا ناونعل م¹تباتك مدع لاحf̈Uلإلا د«fو�ºA

B عt رولا م¹<لط@�
B . 

؟وغیید ناس ةعطاقم جراخ يعقوم ناك نإ اذام  
A@ لافطألا ة^اعر تامدخ B\ّدقمل ةحاتم ةحنملا ەذه

B وغ3يد ناس ةعطاقم . 
 

67 ةدعاسملا
بلطلا م;دقت 8  

؟يقرولا يبلط لاسرإ ّيلع بجوتی ىتم  
ºèاهنلا دعوملا لولح ل3بق دf̈Uلا متخN ةموتخملاو دf̈Uلا f̈ع ا3ًقرو ةملتسملا تا<لطلا عيمج

B راتو تا<لطلا م^دقتلUس 4 هخéمتf̈ ُلَخدُتس @A
B  

A@ ة3قرولا مهتا<لط لاسرإ تا<لط�gA Nمّدقتملا ةدشë ّثحنو .اهتجلاعمل ماظنلا
B ّدقم ثحن ام) .نكمم تقو برقأ\B ع تا<لطلاt مادختسا  

ºAو�f»لإلا بلطلا
B نكمأ نإ . 

؟ةدعاسملل تجتحا لاح يف اھجاتحأ يتلا ةغللاب يتدعاسمل حاتم صخش كلانھ نوكیس لھو ؟ًایلعف بلطلا اھب رفوتیس يتلا تاغللا ام  
ºAو�f»لإلا عقوملا tع ةروكذملا ة3لاتلا تاغللاN تا<لطلا رفوتت

B: علاTÏ3لجنإلاو ،ةfgAUلاو ،ة«TUة3نا<سإلاو ،ة3لاموصلاو ،ة3سورلاو ،ة3س}رفلا ة3لو ، 
ة3مان¤يفلاو غvلاغتلاو . 

 
مقرلا tع لاصتالا Ô̈ري ،مج�fم نم ةدعاسم tع لوصحلل .فتاهلا f̈ع معدلا م^دقت مهنكم^ تاغللا ەذه نوثدحتي نومج�fم رفوتي ام)  

619-814-1389. 

؟بلطلا يف اھنع ةباجإلا يلع بجوتی يتلا ةلئسألا عون ام  
A@ دوجوملا طNارلا tع عالطالا Ô̈ري

B ه3لع عالطالا نم نكمتتل بلطلا نع جذومن {إ كذخأ3س ث3ح ،ةحفصلا . 

؟ام قئاثو عفر يلع بجوتیس لھو ؟بلطلا عم ھلاسرإ يلع بجوتی يذلا ام  
لافطأ ة^اعر تامدخ مّدقم) لوعفملا ةUراس ةصخر لمحت ��Bلا تاسسؤملل :  
(لافطألا ة^اعر تامدخ مّدقم ةصخر tع ةدوجوم) ةسسؤملل ة3باع3¤سالا ةقاطلاو ،لافطألا ة^اعر تامدخ ةصخر مقر راهظإ م3¹لع بجوتي ، 
A@و

B لا وأ ةسردملا ل<ق ام ةلحرمل ا3نروف3لا) ة^الو جمانرب نم ا3ًئزج لومم م¹جمانرب نا) لاحf̈جمانرب وأ مهتيمنتو لافطألا ة^اعرل ماعلا جمان  
A@ ضفخنملا لخدلا يوذ لافطألا ةدعاسم

B لصاحلا لافطألا ددع م^دقت م3¹لع بجوتيف ،ةسردملل مهدادعتسا�gA عt يأ مهلّومت نيذلا معدلا  
ا3ًلاح جماf̈لا ەذه نم . 

 
ةصخرلا نم ةافعملا تاسسؤملل :  

لمعلا بحاص فTUعت مقر وأ يراجتلا نا3»لا مقر لاسرإ {إ جاتحت  (EIN) لجسملا ددعل ة3باع3¤سالا ةقاطلل �قألا دحلاو�gA موي ل£ل . 
 

قئاثو يأ عفر {إ ەالعأ ةروكذملا تاسسؤملا ðBون ال) جاتح^ ال . 

لمعلا بحاص فیرعت مقرو يراجتلا نایكلا مقر ينعی اذام  (EIN)؟ 
ا3نروف3لا) تا)Þ̧ عيمجل يراجتلا نا3»لا مقر ا3نروف3لا) ة^الو ماع �gAمأ بتكم ردصُ^ : https://www.sos.ca.gov/business-

programs/business-entities/cbs-search-tips/. 
 

لمعلا بحاص فTUعت مقر  (EIN) عتلا مقر وهTUلا ةحلصم ەردصت يذلا فÚAراجتلا تانا3»لل بئاUة . 
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؟ةحنملا بلط يف ةیسنجلل ينوناقلا عضولا نع ةلئسأ كلانھ لھ  
ºAوناقلا عضولا نع لاؤس دجوب ال ،ال

B جللöة3س @A
B ع لوصحلل ة3لهألا ددحت ث3ح ،بلطلاt ع ءانب ةحنملاt ام ^tB :  

 
ا3نروف3لا) ة^الو اهددحت ��Bلا �gAفظوملا {إ لافطألا ة<سöل لاثتمالا . 
 

وغ3يد ناس ةعطاقمل ة3فارغجلا دودحلا نمض ةسسؤملا عقت نأ . 
 

B @A{املا عضولا نع نا3ب م^دقت
B حضوي ةحنملا بلط Nةحضوملا ضارغألل طقف مدختس¤س ةدوصرملا حنملا لاومأ عيمج نأ @A

B ياعمfg ة3لهألا  
اهيلع لوصحلل . 

 
A@ لمعلا تامولعم نا3ب م^دقت وأ) لوعفملا ةUراس لافطأ ة^اعر تامدخ ةصخر ةسسؤملا لمحت نأ

B (ةصخرلا نم ةافعم ةسسؤملا تنا) لاح . 
 

A@ ةلماع ةسسؤملا نوكت نأ
B لمعلل ططخت وأ بلطلا م^دقت تقو @A

B رات نم اًموي 45 نوضغUبلطلا خــــ . 

؟اھھجاون يتلا ةیلاملا تابوعصلا ىلع لیلد میدقتل جاتحأ لھ  
بلطلا م^دقت ة3لمع لالخ اهنوهجاوت ��Bلا ة3لاملا تاvÏعصلا tع ل3لد م^دقتل جاتحت ال ،ال . 

؟لاصتا ةھجك بلطلا يف هركذ بجی يذلا صخشلا نم  
مّدقم ةصخر tع دوجوملا مسالا عم لاصتالا ةهجل ةلئاعلا مساو لوألا مسالا نم ل) قباطتي نأ بج3ف ،ة3لئاع لافطأ ة^اعر راد متنك اذإ  

الهؤم وأ اًصخرم اًزكرم متنك اذإ امأ .لافطألا ة^اعر تامدخ
ً

لاصتالا تامولعم اوف3ضأف ،لافطألا ة^اعر تامدخ مّدقم ةصخر نم ءافعإلل   
بلطلا è̈�ع^ يذلا صخشلل . 

؟يبلط ةلاح صوصخب اًراعشإ ىقلتأس فیك  
ةNاوب tع مهبلط ةلاح تادجتسم رخآ نم ققحتلا تا<لطلا B\دقم عيمجل نكم^  Care Connect لإلا«fبلطلا ةلاح) مهل ةصصخملا ة3نو�  

A@ روكذملا ةلسارملا ناونع tع بلط مّدقم ل£ل هضفر وأ بلطلا tع ةقفاوملاN ةلاسر لسfAس ام) .("رداصملا" بvUبت تحت ةدوجوم
B  

بلطلا . 

يغبنی لھف ،انوروك سوریف ةحئاج لظ يف يتصخر ىلع دوجوملا نم ربكأ لافطأ ددعل تامدخلا ّمدقأ لافطأ ةیاعر تامدخ ّمدقم انأ  
؟بلطلا يف ةمدخلا مھل ّمدقن نیذلا لافطألل يفاضإلا ددعلا ركذ يلع  

بسحف ةصخرلا tع ةروكذملا ة3باع3¤سالا ةقاطلل اًقفو ةحنملا ةم3ق ددحتس . 
 

ةحنملا جمانرب  

؟لاومألا فرص متیس فیك  
ö>÷Aي

B ̈�لت نأB ياعم تا<لطلاfg أ تا<لط ملتس} نأ عقوتن ام) .ة3لهألا¡fø ّدقم ُّثحن اننإف ،كلذلو ،انيدل ةحاتملا لاومألا نم\B ع تامدخلاt  
A@ مهتا<لط لاسرإ

B نكمم تقو برقأ . 

؟ةحنملا هذھ ىلع ةضورفملا بئارضلا عفد يلع يغبنی لھو ؟ةحنملا لاومأّ در يلع يغبنی لھ  
ةحلصم رطخنس اننأ الإ ،م3¹لإ اهلاسرإ ل<ق ةحنملا نم بئاÚAلا عطتقت نلو .اًضرق تسÛل اهنأ ث3ح ،ةحنملا ەذه لاومأ ّدرل اوجاتحت نل  
هتûبعتل 1099 لخدلا ة<ãAU جذومن ةحنملا tع نولصاحلا لافطألا ة^اعر تامدخ ومّدقم ��لت�س ام) .ةحنملا ەذهب بئاÚAلا . 

؟ةحنملا هذھ انحنم ىلع متقفاو لاح يف لاومألا ىلع لصحنس ىتم  
Ú@Aم ك3ش وأ ة3نو�f»لإ ةلاوح f̈ع لاومألا فÚتس

B @A
B مفون 30 ەاصقأ دعومf̈ 2020 . 


