مطالعه هزینه کیفیت کالیفرنیا
فرصت

مشارکت

هدف از مطالعه هزینه کیفیت کالیفرنیا کمک به آگاهیبخشی امکان نحوه
تعیین نرخ بازپرداخت آتی در ایالت است .نتایج این مطالعه با کارگروه
اصالح نرخ و کیفیت کالیفرنیا و همچنین ارائهدهندگان مراقبت از کودک
متحد ( - )CCPUکمیته مدیریت کار مشترک کالیفرنیا به اشتراک گذاشته
خواهد شد .از لحاظ تاریخی ،نرخهای بازپرداخت بر اساس قیمت بازار
مراقبت از کودک  -آنچه ارائهدهندگان میتوانند هزینه کنند و خانوادهها
توانایی پرداخت آن را دارند  -تعیین شدهاند ،اما این رویکرد نارساییها و
نابرابریهای بازار مراقبت از کودک را در خود جای داده است .شناسایی
هزینه واقعی ارائه مراقبت از کودک با کیفیت برای رسیدگی به کمبود بودجه
سیستم و حرکت به سمت نرخهای بازپرداخت که از هزینه مراقبت ناشی
(مطلع) میشود ،بسیار مهم است.

 P5FSاز نزدیک با دپارتمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا ،دپارتمان آموزش،
ارائهدهندگان مراقبت از کودک متحد و همچنین سایر شرکای ایالتی و
منطقهای همکاری میکند تا اطمینان حاصل شود که این مطالعه بواسطه
دیدگاههای متنوع جامعه مراقبت از کودک آگاهیبخش است .برای به
حداقل رساندن بار بر روی ارائهدهندگان و به حداکثر رساندن فرصتهای
مشارکت ،این مطالعه شامل فرصتهای متعددی برای ورودی ارائهدهنده
است که در زیر توضیح داده شده است.

رویکرد

برنامه نظرسنجی

گروه های متمرکز

برنامه مصاحبه ها

مطالعه هزینه کیفیت کالیفرنیا به رهبری  Jeanna Capitoو Simon
 Workmanاز قبل از تولد تا  5راهبرد مالی ( )P5FSو با حمایت بنیادهای

خصوصی ،توسط تیمی از کارشناسان سیستم ،برنامه و تامین مالی با تجربه
کار در چندین ایالت و جوامع در سطح برنامه و سیاست انجام میشود.
 P5FSهمچنین با آزمایشگاه تجزیه و تحلیل بصری چابک ( )AVALدر
دانشکده روابط عمومی  UCLA Luskinجهت ارائه پشتیبانی از تجزیه و
تحلیل دادهها برای این مطالعه همکاری میکند.
این پروژه مستقل ،اطالعات مبتنی بر داده و بیطرفانه را برای پشتیبانی از
توسعه یک مدل برآورد هزینه ارائه میدهد که میتواند توسط چندین مولفه
برای آگاهی از نرخ بازپرداخت ،سیاست و حمایت استفاده گردد.
مطالعه هزینه کیفیت دارای چهار مؤلفه اصلی است:

مشارکت اجزا
گردآوری ورودی و جمع آوری داده ها
توسعه مدل هزینه
اجرای سناریوها برای پشتیبانی از تنظیم نرخ
رویکرد  P5FSتوسط چندین اصل اساسی هدایت می شود ،به ویژه که
سیستم مراقبت و آموزش اولیه به موارد زیر نیاز دارد:
• کار برای همه کودکان و خانوادهها ،بهویژه آنهایی که از فرصت
دورتر هستند.
• پاداش به نیروی کار در سطحی که امکان ثبات مالی را فراهم
میکند و نقش مهمی که آنها در زندگی کوچکترین فرزندان ما
ایفا میکنند را تصدیق میکند.
• منصف بودن با ارائهدهندگان و حمایت از توانایی آنها برای
پوشش کامل هزینههای اجراء و بهبود کیفیت.
• استفاده هوشمندانه و کارآمد از منابع عمومی.
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رهبری پروژه (از
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مدل هزینه

گروه کاری نرخ
و کیفیت

یکی از اجزای کلیدی این پروژه ،جمعآوری اطالعات مالی و برنامهای از
انواع ارائهدهندگان مراقبت از کودک در سراسر کالیفرنیا است (شامل
مراکز مراقبت از کودک ،خانههای مراقبت از کودک خانواده ،برنامههای
عشیرهای ،و ارائهدهندگان خانواده ،دوستان و همسایه معاف از مجوز).
 P5FSیک نظرسنجی آنالین ،گروههای متمرکز ارائهدهنده پیشرو و شرکت
در مصاحبههای انفرادی را توزیع خواهد کرد.
ورودی و دادههای برنامه ،مدلهای برآورد هزینه را که میتواند برای درک
هزینهها و درآمدهای انواع برنامههای مختلف ،و برآورد هزینه هر کودک
یا هر خانواده با تغییرات برای نوع برنامه ،مکان و سن کودک مورد استفاده
قرار گیرد ،آگاه میسازد .داده های برنامه فردی محرمانه نگه داشته خواهد
شد و فراتر از مطالعه به اشتراک گذاشته نخواهد شد

اطالعات بیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مطالعه و راههایی که میتوانید
مشارکت کنید و نظرات خود را به اشتراک بگذارید ،لطفا ً از
 www.prenatal5fiscal.org/californiaبازدید فرمایید.
برای تماس مستقیم با تیم مطالعه  ،P5FSلطفا ً به
 california@prenatal5fiscal.orgایمیل بزنید یا برای ما پیامی در
 818-275-0048بگذارید.
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