የአሌክሳንድሪያ የሕፃናት እንክብካቤ የሰው ኃይል ማረጋጊያ ድጎማ (Alexandria
Childcare Workforce Stabilization Grant) መርሃግብር
_____________________________________________________________________________________

ACT ለአሌክሳንድሪያ

ማመልከቻ - አጠቃላይ እይታ እና መስፈርቶች

የአሌክሳንድሪያ የሕፃናት እንክብካቤ የሰው ኃይል ማረጋጊያ ድጎማ
መርሃግብር
COVID-19 የሕጻናት እንክብካቤ ከተማዋን
ኢኮኖሚ፣ ንግዶች እና ቤተሰቦች በመደገፍ በሚጫወተው ወሳኝ ሚና ላይ ትኩረት አድርጓል። እንደ የተዋሃደ የቅድመ ልጅነት የስራ
ኃይል ማረጋጊያ ኢኒሼቲቭ አካል፣ የአሌክሳንድሪያ ከተማ በጠቅላላ $900ሺህ የአቅራቢ ዘላቂነት ድጎማዎችን (Provider
Sustainability Grants) ለመስጠት ከ ACT ለአሌክሳንድሪያ (ACT for Alexandria) ጋር እየተባበረ ይገኛል።
የዘላቂነት እርዳታው አላማ በአሌክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ ላሉ በኮቪድ-19 የህዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ምክንያት የመዘጋት አደጋ ላይ
ለወደቁ ወይም በማገገም ላይ ላሉ ፈቃድ እና ቁጥጥር ላላቸው አገልግሎት ሰጪዎች የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ነው። በሥራ ላይ የተመሰረቱ
የድጎማ ሽልማቶች ይሆናሉ ሁነታ እና ፈቃድ ያለው ወይም የተፈቀደ አቅም። የሽልማት መጠኖችን ለመወሰን የገንዘብ ድጋፍ ቀመር ጥቅም
ላይ ይውላል።
ለማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነት ድጎማዎች (Social Emotional Wellness Grants) ለማመልከትም እድሉ አለ። ይህ የገንዘብ ድጋፍ
ለቤተሰብ የህጻናት እንክብካቤ ቤቶች እና ማዕከል ላይ የተመሰረቱ የህፃናት ማቆያ ክፍሎችን ለመፍጠር እና ራስን የመቆጣጠር እንዲሁም
የትራውማ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት የማህበራዊ/ስሜት ደህንነት ቦታዎችን ለማዘጋጀት እና ለማስታጠቅ ነው።

የጣቢያ ስም*
ይህ የእርስዎ የግል ጣቢያ ወይም ፕሮግራም ስም ነው።
የቁምፊ ገደብ፡ 100

ለቨርጂኒያ የትምህርት ክፍል የሕጻናት እንክብካቤ ማረጋጊያ አመልክተዋል
ድጎማ?*
*ግምት ውስጥ ለማስገባት ያስፈልጋል።

ምርጫዎች
አዎ
አይ

VDOE የሕፃናት እንክብካቤ ማረጋጊያ ድጎማ ፕሮግራም (VDOE Childcare Stabilization Grant
Program) - የማመልከቻ ማስፈንጠሪያ
እባክዎን ይጎብኙ፡ (https://www.doe.virginia.gov/cc/community/index.html?pageID=14) ይህንን ማመልከቻ
ከማጠናቀቅዎ በፊት ለማመልከት።

ሰነዶችን ይጫኑ
እባክዎን የተሞላውን የቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ (Virginia Department of Education)
ማመልከቻ ቅጂ
ያያይዙ። *
የፋይል መጠን ገደብ፡ 5 MB

እባክዎን የሽልማት ማስታወቂያውን ቅጂ ያያይዙ። *
የፋይል መጠን ገደብ፡ 5 MB

እባክዎን የእርስዎን የ W-9 ቅጂ ያያይዙ። *
የፋይል መጠን ገደብ፡ 5 MB

ማመልከቻ
የግንኙነት ሰው ስም*
እባክዎን የክፍያ መረጃን ለማስኬድ እና ለመቀበል ስልጣን ያለውን የግንኙነት ሰው/ኃላፊነት ያለውን
አካል ኢሜል ያክሉ።
የቁምፊ ገደብ፡ 250

የእውቂያ ኢሜይል ነጥብ*
እባክዎን የክፍያ መረጃን ለማስኬድ እና ለመቀበል ስልጣን ያለውን የግንኙነት ሰው/ኃላፊነት ያለውን
አካል ኢሜል ያክሉ።
የቁምፊ ገደብ፡ 250

የአድራሻ መስመር*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

አድራሻ መስመር 2
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ከተማ፣ ግዛት *
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ዚፕ ኮድ*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

የተቋም መታወቂያ*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ድርጅትዎ የቤተሰብ የቀን ቤት ነው?*
ምርጫዎች
አዎ
አይ
አቅራቢዎች በሚከተሉት የወጪ ዓይነቶች ላይ የድጎማ ገንዘብ ድጋፎችን ለማውጣት ይፈቀድላቸዋል። እባክዎን ፈንዱን እንዴት
ማውጣት እንደሚችሉ ያመላክቱ። እባክዎን ይህ ለመረጃ ዓላማዎች ብቻ መሆኑን ልብ ይበሉ እናም እርስዎ ለዚህ ጥያቄ የሚሰጡት ምላሽ
አስገዳጅ አይደለም። የድጎማ ገንዘቡን አንዴ ከተቀበሉ በኋላ ለሌላ የተፈቀደ ዓላማ ለማዋል መምረጥ ይችላሉ።
ፈንዱን እንዴት እንዳወጡት የበለጠ ለማወቅ በድጎማው ጊዜ መጨረሻ ላይ ሊጠየቁ ይችላሉ።

የሚፈቀዱ ምድቦች*
በእነዚህ በሚፈቀዱ ምድቦች ውስጥ ይህን የድጎማ ገንዘብ እንዴት ለመጠቀም ይጠብቃሉ? የሚመለከቱት ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ።

ምርጫዎች
መሳሪያዎች እና አቅርቦቶች
እቃዎች እና አገልግሎቶች
የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች
የግል መጠበቂያ መሳሪያዎች (PPE)፣ ጽዳት እና ሌሎች የጤና እንዲሁም የደህንነት ልምዶች
ኪራይ፣ መገልገያ፣ የመገልገያዎች ጥገና እና መድን

ማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነት ድጋፍ*
ለማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነት ድጋፍ ተጨማሪ ፈንዶች አሉ። እባክዎን እርስዎ የሚከተሉትን ዘርፎች መደገፍ የሚፈልጉ ከሆነ
ያመላክቱ። በአቅራቢዎች ፍላጎት ላይ ተመሰርቶ ተጨማሪ ፈንድ በድጎማ ሽልማቱ ላይ ይጨማራል። የሚመለከቱት ሁሉ ላይ ምልክት
ያድርጉ።

ምርጫዎች
የእኔ መርሃግብር ፈንዶችን ለአዕምሮ ጤና ማማከር ይጠቀማል
የእኔ መርሃግብር ፈንዶችን ለክፍል ድጋፎች ይጠቀማል
ሠራተኞቼ ፈንዶችን ለሠራተኞች ደህንነት ተግባራት ይጠቀማሉ

አቅም*
ከጁን 1፣ 2021 ጀምሮ ስንት ልጆችን እንዲንከባከቡ ተፈቅዶላቸዋል?

ምርጫዎች
ከ 75 በታች
76-150
151-250
251+

አቅም (ልደት - 5 ዓመታት) *
ስንት ከልደት - 5 ዓመት እድሜ ያሉ ልጆችን እንዲንከባከቡ ተፈቅዶልዎታል?
የቁምፊ ገደብ፡ 250

አቅም (ጠቅላላ) *
በማመልከቻው ጊዜ፣ እንዲንከባከቡ የተፈቀደልዎ አጠቃላይ የልጆች ብዛት ስንት ነው?
የቁምፊ ገደብ፡ 250

አቅም (የህፃናት እንክብካቤ ድጎማ) *
በማመልከቻው ጊዜ፣ ስንት ልጆች በህጻን እንክብካቤ ድጎማ ተመዝግበዋል?
የቁምፊ ገደብ፡ 250

አቅም (የህፃናት እንክብካቤ ድጎማ) *
በማመልከቻው ጊዜ ከእያንዳንዱ ዚፕ ኮድ ስንት ልጆች ተመዝግበዋል፡ከሌለ እባክዎን "0" ያስገቡ።

22206*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22301*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22302*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22304*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22305*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22311*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22312*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

22314*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ተጠቃሚው የድጎማ ፈንኦችን እንደ የተከለከሉ ንብረቶች አድርጎ መያዝ አለበት። ተጠቃሚው ይህ ስጦታ በተሰጠበት ልዩ የበጎ አድራጎት
ፕሮጀክት ላይ ብቻ በተከለከለ በተለየ የባንክ ሒሳብ ውስጥ ወይም በሂሳብ አያያዝ ልምምዱ ለሽልማት እና ተያያዥ ወጪዎች ከሌሎች
የሥራ ማስኬጃ ተግባራት በተለየ መከታተል እና መመዝገብ አለበት። ለድጋፍ ዓላማዎች የሚደረጉ ወጪዎች በሙሉ በስጦታው ላይ
እንዲከፍሉ እና በተጠቃሚው ደብተሮች ላይ መታየት አለባቸው። ተጠቃሚው የድጎማ ፈንዱን ወጪ ለማረጋገጥ በቂ መዝገቦችን መያዝ
እና መዝገቦቹን ለአምስት ዓመታት ማቆየት አለበት።
ተጠቃሚው ገንዘቡን በዚህ ስምምነት ውስጥ ለተዘረዘረው አላማ ብቻ እና ለበጎ አድራጎት፣ ሳይንሳዊ፣ ሥነ-ጽሑፍ ወይም ትምህርታዊ
ዓላማዎች ወጪ እንዲደረግ በሚጠይቀው በ1986 የገቢ ኮድ ("ኮዱ") ክፍል 501(c)(3) በተደነገገው መሰረት የድጋፍ ገንዘቦችን ወጪ
ያደርጋል።
ተጠቃሚው ከሕዝብ እርዳታ ወይም በአካል ጉዳት ጋር ተያይዞ በዘር፣ በብሔር፣ በእምነት፣ በፆታ፣ በእድሜ፣ በፆታዊ ዝንባሌ፣ በፆታ
ማንነት፣ በሃይማኖት ሁኔታ ምክንያት በሚደገፉ ተግባራት ውስጥ የሚደረግ ተሳትፎን ለማስቀረት የድጎማ ገንዘብ መጠቀም የተከለከለ
ነው።
ተጠቃሚው በዚህ ስምምነት ስር ያሉትን ግዴታዎች ለመወጣት ባለው አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል በፌዴራል፣
በክልል፣ በጎሳ ወይም በአካባቢ አስተዳደር ኤጀንሲ ወይም ባለስልጣን ተጠቃሚው ላይ ያነጣጣረ በሂደት ላይ ያለ ሂደት ወይም ምርመራ
ወይም ምርመራ የለም።
በድጎማው ጊዜ ማብቂያ ላይ ማንኛውም የድጎማ ገንዘቦች በዚህ ስምምነት መሠረት ወጪ ያልሆኑ ወይም ጥቅም ላይ ያልዋሉ ከሆነ (በዚህ
ውል መሠረት ላልሆነ ዓላማ ጥቅም ላይ የዋሉ ወይም ጨርሶ ጥቅም ላይ ያልዋሉም ቢሆን)፣ ACT እንደዚህ አይነት ገንዘቦች በሙሉ
ወይም ማንኛውም ክፍል ወደ እሱ እንዲመለስ ሊጠይቅ ይችላል።

ስምምነት*
ፈንዱን በፌደራል ህግ በሚጠይቀው መሰረት ለተፈቀደላቸው ዓላማዎች ብቻ እንደምጠቀም ተስማምቻለሁ። እኔ ተጨማሪ መደበኛ
የፕሮግራም ምዝገባ፣ ውሂብ እና የወጪ ሪፖርቶችን በአሌክሳንድሪያ ከተማ DCHS የቅድመ ልጅነት ቢሮ (City of Alexandria DCHS
Office of Early Childhood) በሚፈለገው መሰረት ለማቅረብ ተስማምቻለሁ። ይህን ማመልከቻ በማስገባት፣ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከ
ዲሴምበር 30፣ 2023 ድረስ የሚከተሉትን መስፈርቶች እንደማሟላ አረጋግጣለሁ፡• አገልግሎቶችን ስከፍት እና ስሰጥ ፖሊሲዎችን እና አሰራሮችን ከአካባቢያዊ እና ከስቴት መመሪያዎች እንዲሁም ከበሽታ መቆጣጠሪያ
እና መከላከያ ማዕከል (CDC) አሰራር መመሪያዎች ጋር በተቻለ መጠን ተግባራዊ አደርጋለሁ።
• የአካባቢ፣ የስቴት እና የፌደራል ደንቦችን እና ህጎችን አከብራለሁ።
• ለእያንዳንዱ ሰራተኛ (የመሪ አስተማሪዎችን፣ ረዳቶችን፣ እና በትራንስፖርት፣ በምግብ ዝግጅት ወይም በሌላ የአገልግሎት ዓይነት ውስጥ
ለመሥራት በሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢው የተቀጠሩ ሌሎች ሠራተኞችን ጨምሮ) የጊዜያዊ መዘጋት ወይም የለይቶ ማቆያ ጊዜን ጨምሮ
በድጎማው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ተመሳሳይ መጠን ያለው ሳምንታዊ ደሞዝ እና ተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞችን (እንደ የጤና መድን እና ጡረታ)

መክፈል መቀጠል አለብኝ። ከማመልከቻው ቀን ጀምሮ እስከ የድጎማው ጊዜ መጨረሻ ድረስ ሠራተኞቼን ላላሰናብታቸው እችላለሁ።
• ገንዘቡን በተቻለ መጠን ክፍያ ለመፈጸም ለሚቸገሩ ቤተሰቦች የትምህርት እና የጋራ ክፍያ እፎይታ ለማቅረብ እጠቀማለሁ።
• ፕሮግራሜ በድጎማ ወቅት በቋሚነት ከተዘጋ ለ VDOE በ childcaregrants@doe.virginia.gov እና ለአሌክሳንድሪያ የቅድመ
ልጅነት ቢሮ (The City of Alexandria Office of Early Childhood) በ robin.crawley@alexandriava.gov ላይ

አሳውቃለሁ።
ሁኔታዎቹ ምን እንደሚያስከትሉ ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎን በ childcareva.com/grants ላይ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
(Frequently Asked Questions) ሰነዶችን ይመልከቱ።

እንዲሁም በቨርጂኒያ የሕፃን እንክብካቤ ማረጋጊያ ድጎማ (Virginia’s Child Care Stabilization Grant) ፕሮግራም ስር ማገኘውን
ገንዘብ አጠቃቀም ጋር የተያያዙ መዝገቦችን እና ሌሎች ሰነዶችን ከእርዳታው ማብቂያ በኋላ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ማቆየት የእኔ
ኃላፊነት እንደሆነ ተረድቻለሁ። የቨርጂኒያ ኮመንዌልዝ ወይም የፌደራል መንግስት በድጎማ ጊዜ እና ከዚያ በኋላ እስከ አምስት ዓመታት
ድረስ ተቋሜን በማንኛውም ጊዜ ኦዲት ማድረግ እንደሚችሉ አምናለሁ። ይህን ማመልከቻ በማስገባት እና የድጎማ ሽልማትን በመቀበል፣
ከእንደዚህ አይነት ኦዲት ወይም ምርመራ ጋር በተቻለ መጠን ሙሉ በሙሉ ለመተባበር ተስማምቻለሁ።
የሚከተለው ፊርማ (የተተየበው ስም እና ቀን) ከላይ የተገለጹትን ውሎች እንደማከብር ያረጋግጣል።
ይህ ፕሮግራም በአሜሪካ የግምጃ ቤት መምሪያ በአሌክሳንድሪያ፣ ቨርጂኒያ ከተማ በተሰጠው የኮሮናቫይረስ ስቴት እና የአካባቢ የፊስካል
ማገገሚያ ፈንዶች (Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds) ሽልማት ቁጥር 21.027 እየተደገፈ ነው።
*ማስታወሻ፡ አቅራቢው እየሠራ እስካለ ድረስ ለሁለተኛ ጊዜ ታሳቢ ለመደረግ እንደገና ማመልከት አያስፈልግዎትም። በአሰራር ሁኔታ ላይ

በመመስረት ለገንዘብ ድጋፍ ታሳቢ ይደረጋሉ።

ፊርማ*:
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ቀን፡-*
የቁምፊ ገደብ፡ 250

ውሎች እና ድንጋጌዎች*
ይህንን ሳጥን ጠቅ በማድረግ የአሌክሳንድሪያ የሕጻናት እንክብካቤ የሰው ኃይል ማረጋጊያ ድጎማ ፕሮግራም (Alexandria Childcare
Workforce Stabilization Grant Program) ውሎች እና ደንቦችን አንብቤ፣ እንደተረዳሁ እና ውሎችን ለማክበር እንደተስማማሁ
አረጋግጣለሁ። በዚህ ማመልከቻ ውስጥ የተካተቱት ሁሉም መረጃዎች እስከማውቀው ወይም እስከማምነው ድረስ ትክክለኛ መሆናቸውን
አረጋግጣለሁ።

ምርጫዎች
እነዚህን ውሎች እና ደንቦች ለማክበር ተስማምቻለሁ

