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 مطالعه هزینه کیفیت کالیفرنیا 

 فرصت
به    ایفرنیکال  تیفیک  نهیهدف از مطالعه هز نحوه  امکان    بخشیآگاهیکمک 

آت  نییتع بازپرداخت  ا  ینرخ  نتا  التیدر  با    نیا  جیاست.    کارگروهمطالعه 

 ک کود دهندگان مراقبت از  ارائه  نیو همچن  ایفرنیکال  تیفیاصالح نرخ و ک

به اشتراک گذاشته    ایفرنیکالکار مشترک    تیریمد  تهیکم  -(  CCPU)  متحد

تار  دخواه لحاظ  از  ق  یهانرخ   ،یخیشد.  اساس  بر  بازار   متیبازپرداخت 

کودک   از  ارائه  -مراقبت  مآنچه  خانواده  نهیهز  توانندیدهندگان  و  ها کنند 

و   هایی نارسا  کردیرو  نیاند، اما اشده   نییتع  -پرداخت آن را دارند    ییتوانا

 یی شناسا  .تداده اس   یبازار مراقبت از کودک را در خود جا  یهاینابرابر

به کمبود بودجه   یدگیرس  یبرا  تیفی ارائه مراقبت از کودک با ک  یواقع  نهیهز

ناشی   مراقبت  نهیبازپرداخت که از هز  یهاو حرکت به سمت نرخ  ستمیس

 مهم است.  اری، بسشودمی)مطلع( 

 رویکرد 
هز رهبر  ایفرنیکال  تیفی ک  نهی مطالعه   Simonو    Jeanna Capito  یبه 

Workman 5قبل از تولد تا  از ( راهبرد مالیP5FS) یادهایبن تیو با حما 

با تجربه    ی مال  نیبرنامه و تام  ستم،یاز کارشناسان س  یمیتوسط ت  ،یخصوص

چند در  و  و جوامع    التیا  نیکار  برنامه  م  استیسدر سطح  شود. یانجام 

P5FS  تحل  هیتجز  شگاهیآزمابا    نیهمچن در   (AVAL)  چابک  یبصر  لیو 

و    هیتجز  از  یبانیارائه پشت  جهت   UCLA Luskin  ی دانشکده روابط عموم

 . کندیم یکارهممطالعه  نیا یها براداده لیتحل

از   یبانیپشت  یطرفانه را برایبر داده و ب  یاطالعات مبتن  ،پروژه مستقل  نیا

  مولفه   نیتواند توسط چندیدهد که میارائه م  نهیمدل برآورد هز  کیتوسعه  

 .گردداستفاده  تیو حما استیاز نرخ بازپرداخت، س آگاهی یبرا

 است:  یچهار مؤلفه اصل یدارا تیفیک نهیمطالعه هز

 

که   ژهیشود، به و یم  تیهدا یاصل اساس نیتوسط چند P5FS کردیرو

 دارد:  ازین ریبه موارد ز هیمراقبت و آموزش اول ستمیس

که از فرصت  ییآنها ژهیوبه ، هاهمه کودکان و خانواده یبراکار  •

 دورتر هستند.

را فراهم  ی که امکان ثبات مال یکار در سطح یروین پاداش به •

فرزندان ما  نیترکوچک یکه آنها در زندگ  یکند و نقش مهمیم

 کند. یم قیکنند را تصدیم فایا

 یآنها برا ییاز تواناحمایت و  دهندگانمنصف بودن با ارائه •

  .تیفیو بهبود ک ءاجرا یهانهیپوشش کامل هز

 . یاستفاده هوشمندانه و کارآمد از منابع عموم •

 

 مشارکت
P5FS آموزش،  دپارتمان، ایفرنیکال یخدمات اجتماع دپارتمانبا  کیاز نزد

و   یالتیا یشرکا ریسا نیدهندگان مراقبت از کودک متحد و همچنارائه

 بواسطهمطالعه  نیحاصل شود که ا نانیکند تا اطمیم یهمکار یامنطقه

به  یبرا است. بخشآگاهیمتنوع جامعه مراقبت از کودک  یهادگاهید

 یهادهندگان و به حداکثر رساندن فرصتارائه  یحداقل رساندن بار بر رو

دهنده ارائه  یورود یبرا یمتعدد یهامطالعه شامل فرصت  نیمشارکت، ا

 داده شده است.  حیتوض ریاست که در ز

 

از   یاو برنامه  یاطالعات مال  یآورپروژه، جمع نیا  یدیکل  یاز اجزا  یکی
ارائه  کالانواع  سراسر  در  کودک  از  مراقبت  )شامل    ایفرن یدهندگان  است 

 یهابرنامه  ،همراقبت از کودک خانواد  یهامراکز مراقبت از کودک، خانه
همسادهندگان  ارائهو    ،ایعشیره و  دوستان  مجوز(.   هیخانواده،  از  معاف 
P5FS  و شرکت    شرویدهنده پارائه تمرکز  م یهاگروه  ن،یآنال  ینظرسنج  کی

 خواهد کرد.  توزیعرا  یانفراد یهادر مصاحبه

درک   یبرا  دتوانی را که م  نهیهز  برآورد  یهابرنامه، مدل  یهاو داده  یورود
هر کودک   نهیهز   برآوردمختلف، و    یهاانواع برنامه  یو درآمدها  هانه یهز

و سن کودک مورد استفاده   نوع برنامه، مکان  یبرا  راتییهر خانواده با تغ  ای
نگه داشته خواهد  محرمانه  یبرنامه فرد ی. داده هاسازدیم آگاه، گیردقرار 

 شد و فراتر از مطالعه به اشتراک گذاشته نخواهد شد 
 

مدل هزینه
گروه کاری نرخ 

و کیفیت

گروه های متمرکز

برنامه نظرسنجی

برنامه مصاحبه ها

از )رهبری پروژه 
جمله آژانس های 
(JLMCدولتی و 

مشارکت اجزا

گردآوری ورودی و جمع آوری داده ها 

توسعه مدل هزینه

اجرای سناریوها برای پشتیبانی از تنظیم نرخ
 اطالعات بیشتر 

 دیتوانیکه م  ییهادر مورد مطالعه و راه  شتریکسب اطالعات ب  یبرا

کن بگذار  دیمشارکت  اشتراک  به  را  خود  نظرات   ازلطفاً    د،یو 
 www.prenatal5fiscal.org/california بازدید فرمایید. 

مستق  یبرا ت  میتماس  به  P5FSمطالعه    می با  لطفاً   ،

california@prenatal5fiscal.org  پ  یبرا  ای  دیبزن   لیمیا در    یامیما 

 .دیبگذار 818-275-0048
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