
 

 صفحه مقدمه 

  ا ی فرنیاسر کالتکودک در سر   از  دهندگان مراقبتهمه انواع ارائه  یبرانظرسنجی    نی. امتشکریم  ینظرسنج   و پاسخ به این   وقت   صرف  برای
گروه  خالصه با   شکلبه   ی نظرسنج نیا یهاداده .خواهد کردکمک  التیا نی در ا ندهیبازپرداخت در آ نرخ  نییتع یچگونگ  آگاهیو به  باشدمی
از   ی( به عنوان بخش CCPU) ایالت کودک از  دهندگان مراقبتکار مشترک ارائه تیر یمد  تهیکم نیو همچن ایفرنی کال تیفی و ک نرخاصالح  یکار 

 .دیکن کیکل نجایلطفا ا ،ژهدر مورد پرو شتریاطالعات ب یبه اشتراک گذاشته خواهد شد. برا ایفرنیمراقبت از کودک کال نهیمطالعه هز

 ن یینحوه تع  از   جهت آگاهی   ایفرنیدهندگان مراقبت از کودک در سراسر کالانواع ارائههمه  اطالعات از    گردآوری پروژه    ن یا  یدیبخش کل
 ی کهمتیق یبه کودکان، به جا  تیفیبا ک  یهاارائه مراقبت  یواقع  یهانهیهز   مبنایکه بر    یانهیبا استفاده از مدل هز   ندهیبازپرداخت در آ  هاینرخ

در    ی رهبر مل  کی،  (P5)راهبردهای مالی   مالی   راهبرد پنجقبل از تولد تا    مدل توسط  نیتوسعه ا  باشد.می،  قادر به پرداخت آن هستند  هاخانواده
به کمک شما  P5   راهبردهای مالی  نه،یمدل هز   توسعه  از   آگاهی  یبرا  .شودیم  تیمراقبت از کودک هدا  قاتیو تحق  یگذار استیس   ،یامور مال

ا  دارد.  از ین به  پاسخ  اطالعات    ینظرسنج  نیبا  گذاشتن  اشتراک  به  هز   به صورت محرمانهو  مورد  )عمدتاً    معمول  یهانهیدر  برنامه خود 
  د،یشده باش   ی مال  نیکه به طور کامل تأم  یبرنامه خود در صورت  آلدهیامخارج    نی( و همچنایمانند کارکنان، حقوق و مزاه  یپرسنل  یهانهیهز 
 کرد.   دیکمک خواه ندهیبازپرداخت آیک رویکرد نرخ در مورد  ایفرنیلکا ماتیتصم بخشیآگاهیبه 

شده    یطراح  یاو به گونهباشد  میبرنامه مراقبت از کودک شما    یاجرا  یهانهیو بودجه در مورد هز   نهیهز   هایخواستار داده  ینظرسنج  نیا
 د،یکنیم  ادارهرا  مکان    نیچندشما  شود )اگر    لیتکم  مکان  برای هر  ینظرسنج  کیبا    ،ی مال  رانی مد  ایبرنامه، مالکان    رانیاست که توسط مد

و درآمد سال    نهیاطالعات مربوط به هز تا  شود  ی از شما خواسته م  (.کنید  لیتکم  مکانهر    یجداگانه برا  ینظرسنج  کی  هک  میخواهی از شما م
جهت    ممکن استشما    ،ینظرسنج   لیتکم  تسهیل بیشتر  جهت  .دیرا به اشتراک بگذار   ، ینرخ ساعت  ایحقوق کارکنان    نیانگیمانند م  ی،قبل  یمال

دهندگان مراقبت از کودک خانواده،  ارائه  یبرا  .دیکن  گردآوریبودجه سال قبل خود را    ای  /  و  نهیهز   یهاصورت  دیبخواه  کمک به پاسخ سواالت
  .دیداشته باش   آماده  خود را    Cبرنامه    نیدتر یجد  دیاست بخواه  ممکن  نیکنند، بنابرایم  یرویپ  IRS  Cبرنامه    اتیمشابه فرم مال  یسؤاالت از فرمت

 طول بکشد  قهیدق 20تا  15فقط  دیبا ی نظرسنج د،یکرد ارجاع گردآوری یو بودجه خود را برا نهیکه تمام اطالعات هز زمانی 

راهبردهای   پروژه  میخارج از ت  کس چیبا ه  دیکنیکه ارائه م  ییهاو داده  حفظ خواهد شد  کامالً محرمانهکه اطالعات شما    باشیداطمینان داشته  لطفاً  
خالصه   شکل به    یبیترک یهاو فقط داده   خواهد شد  بیدهندگان ترکارائه  ر یسا  یهاشما با داده  یهاداده به اشتراک گذاشته نخواهد شد. P5  مالی

،  P5راهبردهای مالی   ،یعالوه بر نظرسنج   داد.  وندیپ  تانمندانکار   ا یتوان آن را به شما  یو نم  خواهد شدبه اشتراک گذاشته    یبه صورت عموم
مفروضات موجود در مدل   جهت آگاهی از التیاسر اتدهندگان در سر را با ارائه  یها و جلسات انفرادو مصاحبه دهندهارائه متمرکز  یهاگروه

 انجام خواهد داد.  ایفرنیباال در کال تیفیکودک با ک از ارائه مراقبت یواقع نهیهزبهتر  بازتاببا هدف  نهیهز 

به    از ین  ای   دیدار   ی سؤال  ی نظرسنج  نی. اگر در مورد ادیو بعداً به آن بازگرد  دیدهد که آن را شروع کنیامکان را م  ن یبه شما ا  ی نظرسنج این  
 تماس بگیرید. aval.ucla.p5@gmail.com لطفاً با د،یدار  یفن یبانیپشت

 مشخصات برنامه 

 

،  دیدار  مکان  نیچندشما داد. اگر  دیخواهپاسخ  شما به سواالت برای آن مراقبت از کودک است که  مکان مشخصاتمربوط به  ریسواالت ز 
 . دیکن لیجداگانه تکم ی نظرسنج کی مکانهر  یلطفاً برا

 ست؟ ی چ مکان /  نام برنامه. 1
 (دیقرار ده نجایرا ا  ینظرسنج نیادر  تحت پوشش  مکانفقط نام   د،یهست مکان نیچند  یبرا ینظرسنج  تکمیل)اگر در حال  

 

 : دیرا وارد کن مکان  نیمجوز مربوط به ا هایلطفا تمام شماره . 2

 ها( همه شهرستان ییکشو ستی)لدر کدام شهرستان واقع شده است؟ مکان نیا. 3

 ست؟ ی چ ،در آن قرار دارد  مکان نیا جایی که  ی کد پست. 4

 دارد:  مکان نیا وصیفاتبا ت  بهترین تناسب را که  دیرا انتخاب کن یانهیگز  ر،یز   ستی از ل. 5

به بخش مرکز مراقبت از   رفتن                  (Early Head Start/Head Startمجوز )از جمله  دارای  کودک از  مراقبت  مرکز  •

https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-and-development/rate-reform-and-quality
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-and-development/rate-reform-and-quality
http://www.prenatal5fiscal.org/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
mailto:aval.ucla.p5@gmail.com


 

 ( 6 سوالکودک )

رفتن به بخش مرکز مراقبت                                                                                               مرکز معاف از مجوز •
 ( 6 سوال از کودک )

 ( Tribal بویم آمر یکا ) رایدا  کودک از  مراقبت  مرکز  •

 به بخش مراقبت از کودک   رفتن       (Early Head Start/Head Startمجوز )از جمله  یخانه مراقبت از کودک خانواده دارا •

 ( 22 سوالخانواده ) •

 ( Tribal بویم آمر یکا) مجوز  یخانه مراقبت از کودک خانواده دارا •

  ( 41 سوال)  FFNقسمتبه  رفتن               بستگان( / Trustlineدهنده ارائه /  )خانه معاف از مجوز  هیهمسا ایخانواده، دوست  •
      

 

 

 مرکز مراقبت از کودک 
 

و  2022 هیو فور  2021مارس  نیب خودنام ماهانه ثبت نیانگیمجاز، م ت یها، ظرف، تعداد کالسدهی شدهخدماتکودکان  یسن یهاگروه. 6
 : دیرا وارد کن 2022از مارس  خودنام ثبت

 

هاتعداد کالس  نام  میانگین ثبت ظرفیت مجاز 
  –  2021مارس 

2022فوریه   

نام از مارس  ثبت
2022 

( گیماه 23 – گیهفت 6) اطفال      

(گیماه 35 – 24) یاننوپا      

ورود به مهدکودک(  – یماهگ 36) یدبستان شیپ      

مهدکودک و باالتر( سن مدرسه )      
 

 :دیرا انتخاب کن  مورد نظر استی که یهانهی، لطفاً همه گز باشدمجاز شما  ت ینام کمتر از ظرفثبت نیانگیاگر م . 7

 گذاری شده است هدفنام برنامه از ثبت شتر یب مجاز تیظرف •

 ط یجذب و حفظ کارکنان واجد شرا ییعدم توانا •

 هاجذب خانواده ییعدم توانا •

 19-کووید لیبه دل •

 گریدموارد  •

 مرتبط نیست •

 

 

 : دیوارد کن در برنامه خود را ااستخدام شده ی کالس  ر ی کارکنان غ اتیجزئ. 8
 

 

وقت تمامهای پستتعداد  
در   شتر یب ایساعت  35)

 هفته( 

وقت پاره هایپستتعداد 
ساعت در    35)کمتر از 

 هفته( 

برنامه  رئیس/   ر یمد  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ ناظر برنامه

 ❏ ❏ معاون مدیر 

یکننده آموزش / هماهنگ کننده برنامه درس هماهنگ  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ کارکنان آشپزخانه



 

 ❏ ❏ معاون اداری

/ حسابدار یمال ر یمد  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ سرایدار

سالمتی مشاور  /  پرستار   ❏ ❏ 

ی آموزش  یمرب  ❏ ❏ 

ن یوالد دسترسی بهکننده هماهنگ  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ کارشناس مشارکت خانواده

کننده ورودی هماهنگ  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ _____________( دیده حی)لطفاً توض گر یدموارد 
 

 شود؟ یم فیوقت تعر چند ساعت به عنوان پاره  د،یاوقت وارد کردهکه به عنوان پاره هاییپست برای •

 : دیاستخدام شده در برنامه خود را وارد کن یتعداد کارکنان کالس  اتیجزئ. 9
 

نوپایانکالس  کالس اطفال  -کالس پیش 
بستانید  

-کالس سن
درسه م  

 ❏ ❏ ❏ ❏ معلم ارشد 

 ❏ ❏ ❏ ❏ معلم

 ❏ ❏ ❏ ❏ دستیار معلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ وردست 

 ❏ ❏ ❏ ❏ سیار
  

 د؟یاها در نظر گرفتهنیگز یجا یبرا یابودجه ایآ. 10

 خیر •
 ری خ / بله د؟یبودجه اختصاص دهجایگزینان  یبرا تمایل دارید ایآ -           
 ست؟ یچ دیبودجه اختصاص ده یگزینانجا یبرا دیتوانیکه نم نیا لیاگر بله، دل -          

 بله •
 د؟یکنیاستفاده م نیگز یجا کیبه طور متوسط چند ساعت در ماه از شما  -    
 است؟ چه میزان  دیکنیکه به طور متوسط پرداخت م ینرخ ساعت -   

 

 های پرسنلی هزینه
از   -گذارد  یم ر یتأث پاداشاز عوامل بر  یار یکه بس  کنیمدرک میپرسند. ما یکارکنان در برنامه شما م برایپاداش  در مورد ریسؤاالت ز 
ارائه   یخود برا یاکه از قضاوت حرفه میخواهیما از شما م .در برنامه شما وجود خواهد داشت ییهاو تفاوت -و تجربه  التیجمله تحص

  شما به منظور که   یدر مورد حقوق  به تفکر ممکن است  امر  این نی. همچندیفهرست شده استفاده کن پستهر  یمتوسط حقوق برا اتیجزئ
 ها محرمانه خواهد بود. تمام داده ،یادآور یکمک کند. به عنوان  ،دیدار  از یشده ن  پست لیست یکارمند برا کیاستخدام 

 پیحقوق ساالنه را تا نیانگیو م پست" لطفا موارد ری"سا یاست؟ برا چه میزان ریز  هایپستاز  کیهر  یحقوق ساالنه برا نیانگیم. 11
 .دیکن

 

 

به برنامه شما   پست ٪100اگر کمتر از  میانگین حقوق ساالنه 
را    یاختصاص داده شده است، درصد

که در بودجه برنامه شما   دیوارد کن
 :گنجانده شده است

برنامه  رئیس/   ر یمد  ❏  

  ❏ ناظر برنامه



 

  ❏ معاون مدیر 

یکننده آموزش / هماهنگ کننده برنامه درس هماهنگ  ❏  

  ❏ کارکنان آشپزخانه

  ❏ معاون اداری

/ حسابدار یمال ر یمد  ❏  

  ❏ سرایدار

سالمتی مشاور  /  پرستار   ❏  

ی آموزش  یمرب  ❏  

ن یوالد دسترسی بهکننده هماهنگ  ❏  

خانوادهکارشناس مشارکت   ❏  

کننده ورودی هماهنگ  ❏  

_____________( دیده حی)لطفاً توض سایر موارد   ❏  
 

  یدستمزد ساعت  ایرا به عنوان حقوق ساالنه  پاداش  دیخواهیمشما  ایپرسند. آیکارکنان م ریدر مورد پاداش معلم و سا ر ی سؤاالت ز . 12
 ؟کنیدگزارش 

 حقوق ساالنه •

 دستمزد ساعتی  •

 

 

 

 

 

 چقدر است؟  ر ی ز  هایپستاز  کیهر  یبرا ی دستمزد ساعت نیانگیساالنه: م. 13
 چقدر است؟  ر ی ز  هایپستاز  کیهر  یبرا ی دستمزد ساعت نیانگی: می ساعت     

 

 

-کالس پیش کالس نوپایان کالس اطفال 
بستانید  

-کالس سن
درسه م  

 ❏ ❏ ❏ ❏ معلم ارشد 

 ❏ ❏ ❏ ❏ معلم

 ❏ ❏ ❏ ❏ دستیار معلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ وردست 

 ❏ ❏ ❏ ❏ سیار

 ❏ ❏ ❏ ❏ جایگزینان
 

 است؟  یکاف تیفیبرنامه با ک کیارائه  یبرا  از یکارکنان مورد ن حفظجذب و   یشما برا یحقوق فعل ایآ. 14

 بله •

 خیر •

 ؟کنیدپرداخت می ر یز  یهاتیموقع یبرا یآل چه حقوقدهیدر حالت اشما  ر،خی اگر  •



 

i.  معلم ارشد 
ii.  دستیار معلم 
iii.  برنامهمدیر 
iv.  مربی آموزشی 

 دو زبانه الزم است؟  کارکنانجذب  یبرا یحقوق  از یچه امت د، یدوزبانه استخدام کن یرویاگر ن. 15

i.  معلم ارشد 
ii.  دستیار معلم 
iii. مدیر برنامه 
iv.  مربی آموزشی 

 . دیرا انتخاب کن کنیدکه اعمال میهمه موارد  د؟یدهیرا به کارمندان ارائه م ریز  یایاز مزا کیکدام . 16

 هیچ یک •

 سالمت مهیب •
 ی برنامه بازنشستگ مشارکت در  •
 عمر  مهیب  •
 با حقوق بیماری یروزها •
 با حقوق یمرخص •
 حقوقبا   یالتیا / فدرال التیتعط •
 EAPخدمات  •
 __________  موارد دیگر  •

 

 است؟  یکاف تیفیبرنامه با ک کیارائه  یبرا از یجذب و حفظ کارکنان مورد ن یشما برا یفعل یایمزا ایآ. 17

 بله •

 خیر •

 ؟ کنیدمیآل به کارکنان ارائه دهیرا به طور ا یاضاف یایکدام مزا

 سالمت مهیب •
 ی برنامه بازنشستگ مشارکت در  •
 عمر  مهیب  •
 با حقوق بیماری یروزها •
 با حقوق یمرخص •
 حقوقبا   یالتیا / فدرال التیتعط •
 EAPخدمات  •
 __________  موارد دیگر  •

 

 

 سکونت  هایهزینه
ساختمان متعلق به شهر / شهرستان /    کیشما در  ایبه عنوان مثال، آ د؟ی کنیم افتیدر  افتهیکاهش ای گانیخود اجاره رامکان  یبرا ایآ. 18
را   یکیفقط  د؟یکنیاجاره ماهانه را پرداخت م جزئیفقط مبلغ  ای دیکنیپرداخت نم یاو اجاره دیهست سا یکل ای یساختمان اجتماع کی ای هیناح

 .دیانتخاب کن

 دیکنمی افتیکمتر در  /  گانرای سکونت - بله •
 پردازید مکان می یاجاره بازار را برا - ر یخ •
 دیستیمطمئن ن •

 د؟یدهیم  کرایه /  اجاره ای دیخود هست مکانمالک  ایآ ر، یاگر خ. 19

 اجاره / کرایه •



 

 شخصی  •
a.  است؟  چه میزانماهانه هر فوت مربع شما  نهیهز 
b.  شما چقدر است؟  رهن ماهانه پرداخت 

 د؟یکنیم نهیهز عمومی خدمات  یهر ماه چقدر برا. 20
 

 متعارف ریغساعات مراقبت 
 ؟دهیدرا ارائه می کشنبهیشنبه و  یمراقبت در روزها ایبعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه،  7صبح تا  6خارج از ساعات   مراقبت ایآ. 21

 نه •

 بله •

 چقدر است:  دیکن یپرداخت م ریساعات به کارکنان ز  نیپوشش ا یکه برا ساعتی   نرخ بله، اگر  •

i.  معلم ارشد 

ii.  معلم 

iii.  دستیار معلم 

iv.  وردست 
 

 ( 49)سوال  رفتن به بخش درآمد 
 

 

 

 مراقبت از کودک خانواده  های خانه
 

 مجاز شما چقدر است؟  ت یمجموع ظرف. 22

نام  ثبت 2022ماه مارس  یبراویژه ماه گذشته و به طور  12در  متوسطشما به طور  که در برنامه یکودکان یسن یهاتعداد و گروه. 23
 . دیاند را وارد کنکرده

 

 

 

 

 

 

 : دیرا انتخاب کن  کنیدی که اعمال مییهانهی، لطفاً همه گز باشدمجاز شما  تینام کمتر از ظرفثبت نیانگیاگر م. 24

 گذاری شده است هدفنام برنامه از ثبت شتر یب مجاز تیظرف •

 ط یجذب و حفظ کارکنان واجد شرا ییعدم توانا •

 هاجذب خانواده ییعدم توانا •

 19-کووید لیبه دل •

 موارد دیگر •

 مرتبط نیست •

ً یتقر . 25  ؟ کنیدیم ارئهچند ساعت در هفته مراقبت از کودک را  با

، صرف  دهیدرا ارائه می از کودکان   میکه مراقبت مستق یدوستان بدون دستمزد( چند ساعت در هفته را فراتر از ساعات / شما )و خانواده. 26
  یهاخانواده  شاملنام  ثبت تیر یمد ، یدرس  یز ی ر برنامه، برنامه یبرا لوازمخواربار و    دی)مانند خر  د؟یکنیمراقبت از کودک خود مکار وکسب

تعداد کودکان  نیانگیم 
 ثبت نام شده 

ثبت نام از مارس  
2022 

( گیماه 23 – گیهفت 6) اطفال  ❏ ❏ 

(گیماه 35 – 24) یاننوپا  ❏ ❏ 

ورود به مهدکودک(  – یماهگ 36) یدبستان شیپ  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ سن مدرسه 



 

در وب   وگذار گشتدهندگان و کارکنان، ارائه یآموزش برا ن،یکردن، کار با والد یو ضد عفون ز یتم ،یثبت سوابق، حسابدار  ،یالاحتم
  یزمان ،زیرا گزینه دیگری ندارید  دیمراقبت از کودکان، آنها را انجام ده نی در ح دیاگر با. گریو موارد د ایالتیمراقبت از کودکان  یهاتیسا

 .( دیدرج کنرا   دیکنیم هاتیفعال نیرا که صرف ا

 های برنامه هزینه

 نیلطفا از بهتر  د،یاطالعات را ندار  نیمطابقت دارد. اگر ا ،دیکنیخود درج م  Cبرنامه  اتیدر فرم مالشما که  یبخش با اطالعات نیسؤاالت ا
 خواهند شد.  حفظها کامالً محرمانه تمام داده ،یادآور ی. به عنوان دیخود استفاده کن برآورد

 خانه شما چقدر است؟  کل متراژ . 27

 

 چقدر است؟   گیرد،مورد استفاده قرار میمراقبت از کودک  یکل متراژ خانه شما که برا. 28

 ؟کنیدپرداخت میماهانه چقدر اجاره / رهن . 29

 دانمی، نمخیر رهن است؟ بله،  /  برابر با کل مبلغ اجاره کنیدپرداخت میکه  یمبلغ اآی •

 رهن خانه چقدر است؟   / مبلغ اجاره کل ر،خی اگر  •
 

 است؟  چه میزان دیکنیوام پرداخت م نیا  یکه در ماه برا یمبلغ د، یدار خط سهام خانه  ا یدوم  رهناگر  . 30

 د؟یکنیدر ماه پرداخت م   خدمات عمومی یچقدر برا. 31

  سود ای د،یپرداز یم شما برای خودتانباشد که  یاست حقوق ممکن  نیاست؟ ا چه میزان کار مراقبت از کودک  ودرآمد ساالنه شما از کسب. 32
. در صورت امکان،  دیابیخود ب  Cبرنامه  ات یفرم مال 31را در خط  نیممکن است اشما . هانهیوکارتان پس از پرداخت تمام هز درآمد کسب /
 : دیارائه کن 2019و  یمیتقو ال س  ن یآخر  یاطالعات را برا نیا

   

 درآمد ساالنه سال 

 دالر 2019

 دالر آخرین سال تقویمی: 
 

 است؟  یکار مراقبت از کودک کافوشما از کسب یحقوق فعل  / درآمد  ایآ. 33

 بله •

 خیر •

 است؟  میزانچه کار مراقبت از کودک وشما از کسب موردنظردرآمد ساالنه  ر،خی  اگر   •

کند؟ اگر  یفراهم م  یدر سطح کاف ریز  یایاز مزا کیپرداخت هر  یبرا یدرآمد کاف ، برای شماکار مراقبت از کودک شماوکسب ایآ. 34
شما   کار مراقبت از کودکوکسب یهانهیکه از هز  دیرا انتخاب کن ییای. فقط مزادیانتخاب کنرا  شود اعمال میکه  مواردیاست، همه  نیچن

 شود. ی پرداخت م

 سالمت مهیب •
 ی برنامه بازنشستگ مشارکت در  •
 عمر  مهیب  •
 با حقوق بیماری یروزها •
 با حقوق یمرخص •
 حقوقبا   یالتیا / فدرال التیتعط •
 مدت یمراقبت طوالن مهبی  •
 دفن وکفن مهبی •
 های سالمت روانی حمایت •

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf


 

 __________  موارد دیگر  •
 بر بیایم. خود  کار مراقبت از کودکوکسب قیاز طر  هانیاز ا کی چیهاز عهده توانم نمی من •

 

 

 کند؟ یرا استخدام م یبرنامه شما کارکنان ایآ. 35

    بروید 36به سوال               بله     •

 (      49رفتن به بخش درآمد )سوال                خیر  •
 

 خانه مراقبت از کودک خانواده   پاداش

اگر   ی حت دیکن تکمیلو ساعات را کنان . تعداد کار دیرا وارد کن ی ساعات کار در هفته و دستمزد ساعت نیانگیتعداد کارکنان، م اتیجزئ. 36
 : شونداشغال میخانواده  یاعضا ایها توسط داوطلبان بدون حقوق نقش نیا

 

ساعات در هفته به  نیانگیم تعداد کارکنان  
کارمند هر  یازا  

ی دستمزد ساعت نیانگیم  

 ❏ ❏ ❏ معلم
 ❏ ❏ ❏ دستیار

 ❏ ❏ ❏ جایگزین
( ی، نظافت، حسابدار آشپزی )به عنوان مثال موارد دیگر   ❏ ❏ ❏ 

مالک / دهندهارائه  ❏ ❏ ❏ 
 

 است؟  یکاف تیفیبرنامه با ک کیارائه  یبرا  از یکارکنان مورد ن حفظجذب و   یشما برا یحقوق فعل ایآ. 37

 بله •

 خیر •

 ؟کنیدپرداخت می ر ی ز  هایپست یبرا یآل چه حقوقدهیدر حالت ا ر،خی اگر    •

 دستیار -

 سایر موارد  -

 . دیرا انتخاب کن  شودمواردی که اعمال میهمه  د؟یده  یرا به کارکنان تمام وقت ارائه م ریز  یایاز مزا کیکدام . 38

 سالمت مهیب •
 ی برنامه بازنشستگ مشارکت در  •
 عمر  مهیب  •
 با حقوق بیماری یروزها •
 با حقوق یمرخص •
 حقوقبا   یالتیا / فدرال التیتعط •
 ن کارمندا به کمک برنامه خدمات •
 مدت مراقبت طوالنی •
 __________  گر دی  موارد •

 

 

 



 

 است؟  یکاف تیفیبرنامه با ک کیارائه  یبرا از یجذب و حفظ کارکنان مورد ن یشما برا یفعل یایمزا ایآ. 39

 بله •

 خیر •

 د؟یدهیکارکنان ارائه مآل به دهیرا به طور ا یاضاف یایکدام مزا ر،خی اگر    •

 سالمت مهیب -
 ی برنامه بازنشستگ مشارکت در  -
 عمر  مهیب -
 با حقوق بیماری یروزها -
 با حقوق یمرخص -
 حقوقبا   یالتیا / فدرال التیتعط -
 ن کارمندا به کمک برنامه خدمات -
 مدت مراقبت طوالنی -
 __________  گر دی موارد -

 متعارف ریغساعات مراقبت 
 ؟دهیدرا ارائه می کشنبهیشنبه و  یمراقبت در روزها ایبعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه،  7صبح تا  6خارج از ساعات   مراقبت ایآ. 40

 خیر •

 بله •

 چقدر است:  دیکنیپرداخت م ریساعات به کارکنان ز  نیپوشش ا یکه برا ساعتی   نرخ بله، اگر  •

i.  معلم 

ii.   دستیار 

iii. جایگزین 

 ( 49رفتن به بخش درآمد )سوال 
 

 ( شاوندیخو  / Trustlineدهنده )خانه معاف از مجوز / ارائه هیهمسا ایخانواده، دوست  
 

 د؟یکنیمراقبت م  دیستین خویشاوندکه با آنها  ییهااز بچه ایآ. 41

 بله •

 خیر •

 ؟خویشاوندریهستند و چه غخویشاوند چه آنها که با شما    د،یکنیبه طور متوسط روزانه از چند کودک مراقبت م. 42

 خویشاوند •

 غیرخویشاوند •

 ؟ دهیدمیارائه به طور متوسط چند ساعت در روز مراقبت . 43

گذار در  ولوازم، گشت ایغذا  دیها، خر فرم تکمیل)مانند  دیکنیارائه مراقبت م مرتبط با یهاتیدر هفته را صرف فعال یچند ساعت اضاف. 44
 مراقبت از کودک(؟  ایالتی یهاتیساوب

 در خانه کودک؟  ای دهیدارائه میدر خانه خود مراقبت شما   ای. آ45
a.  بروید 46در خانه خودم                 به سوال 
b.  ( 49در خانه کودک               رفتن به بخش درآمد )سوال 

 : دیکنیم نهیساالنه چقدر هز . 46
a.  )سکونت )اجاره، رهن 
b. مواد و لوازم(  هیکتاب، کلپوشک، کاغذ،  ،یباز )غذا، نظافت، اسباب لوازم 
c.  هزینه وسیله نقلیه 



 

 د؟یکنیم نهیهز  ،دیکنیکه ارائه م یبهبود مراقبت یآموزش برا ای تعلیم یساالنه چقدر برا. 47

 ؟دهیدرا ارائه می کشنبهیشنبه و  یمراقبت در روزها ایبعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه،  7صبح تا  6خارج از ساعات   مراقبت ایآ. 48

 خیر •

 بله •

 ( 49رفتن به بخش درآمد )سوال 
 

  

 درآمد

 . کندسوال میبرنامه خود   یاجرا نهیپوشش هز یبرا در دسترس شما یدر مورد منابع درآمد ر ی بخش ز 

 . دیکن ی را بررس شود  ی که اعمال میکند؟ همه مواردیم افتیرا در  ریز  یاز منابع درآمد کیبرنامه شما کدام . 49

 ن یوالد یخصوص هشهری •
 ن یوالد یاضاف یهانهیهز  •
 ( CAPP) نیگز یبرنامه پرداخت جا •
• CalWORKs  مرحله اول 
• CalWORKs  مرحله دو 
• CalWORKs  مرحله سوم 
 ( CMAPمهاجر )  نیگز یبرنامه پرداخت جا •
 ( CCTR) یعمومکودک  تکاملمراقبت و  •
 ( CMIGکودک مهاجر )کامل مراقبت و ت •
 (CHAN) د یشد تیمعلول یکودکان دارا •
 ( CFCCآموزش مراقبت از کودک خانواده ) یخانگ هایشبکه •
 ( CSPP) ایفرنیکال یالتیا یدبستانشیبرنامه پ •
 )پل( خواندهفرزند کودکان نگهداری  یبرا اورژانسیپل مراقبت از کودکان  •
• Head Start 

• Early Head Start 

 ( CACFP  / مراقبت از کودکان و بزرگساالن یی)برنامه غذا USDA ییبرنامه غذا •
 ه یجذب سرما •
 __________  سایر موارد  •

 دیرا انتخاب کن مورد کیاست؟ فقط  ر یاخ  ی شما در سال مال هیمنبع درآمد اول ر یاز موارد ز  کیکدام . 50

 ن یوالد یخصوص هشهری •
 ن یوالد یاضاف یهانهیهز  •
 ( CAPP) نیگز یبرنامه پرداخت جا •
• CalWORKs  مرحله اول 
• CalWORKs  مرحله دو 
• CalWORKs  مرحله سوم 
 ( CMAPمهاجر )  نیگز یبرنامه پرداخت جا •
 ( CCTR) یکودک عموم تکاملمراقبت و  •
 ( CMIGکودک مهاجر )کامل مراقبت و ت •
 (CHAN) د یشد تیمعلول یداراکودکان  •
 ( CFCCآموزش مراقبت از کودک خانواده ) یخانگ هایشبکه •
 ( CSPP) ایفرنیکال یالتیا یدبستانشیبرنامه پ •



 

 )پل( خواندهفرزند کودکان نگهداری  یبرا اورژانسیپل مراقبت از کودکان  •
• Head Start 

• Early Head Start 

 ( CACFP  / مراقبت از کودکان و بزرگساالن یی)برنامه غذا USDA ییبرنامه غذا •
 ه یجذب سرما •
 __________  سایر موارد  •

ً یتقر . 51  کردند؟  افتیمراقبت از کودک در  ارانهی 2022نام شده شما در مارس ثبت کودکان چند درصد از  با

 غیر مرتبط •
• 1-15 % 

• 16-30 % 

• 31-45 % 

• 46-60 % 

• 61-75 % 

• 76-100% 
 

 

 )اختیاری(  اطالعات اضافی

 گردآوری التیدهندگان در سراسر ااز ارائه یارا از بخش گسترده هایکه نظرسنج  میحاصل کن نانیتا اطم کند یسؤاالت به ما کمک م نیا
 .میکنیم

استفاده   ریز  یلطفاً از فضا د، یبا ما به اشتراک بگذار  قصد داریدکه  دیبرنامه خود دار  یاجرا نهیدر رابطه با هز  یشتر یاگر اطالعات ب .52
 . __________ دیکن

 یپاسخ ها ،یادآور ی. به عنوان دیهرگونه سؤال در مورد پاسخ شما، ارائه ده پیگیری بابه  ازیخود را در صورت ن لیمیلطفاً نام و آدرس ا
گزارش   انفرادیبرنامه  هایخالصه بدون شناسه صورتبهها فقط . دادهخواهد شدمطالعه به اشتراک گذاشته  میشما فقط با محققان ت یفرد

 شوند. یم

 . نام 53

 . عنوان 54

 . سازمان 55

 . ایمیل56

  د،یهست لی. اگر ماحائز اهمیت استدهندگان  ارائه اتیاز تجرب یکامل فیبه دست آوردن ط یبرا ینظرسنج نیدر امنصفانه مشارکت . 57
  مانیهاداده یآور جمع یهادر تالشهایی کجا شکاف میبدان میبتوانما تا  د یخود به اشتراک بگذار   ییرا در مورد نحوه شناسا یلطفاً اطالعات

 جود دارد. 
 ؟ شناسیدمی چگونه تیقوم لحاظخود را از 

 ی با جنسیت خنثی نیالت/ینیالت/ییایاسپان •
 مستین ی با جنسیتنیالت/ینیالت/ییایاسپان •

 ؟ شناسیدمیچگونه   ینژاد لحاظخود را از 

 ییکایآمر  / آالسکا بومی سرخپوست  •
 ییایآس  •
 آمریکایی افریقایی تبار  / پوست اهیس  •



 

 آرام  انوسیاق ر یساکنان جزا گر ید ای ییهاوا یبوم •
 انه یخاورم /  قایشمال آفر  •
 چند نژاد  ایدو  •
 دیسف •
 سایر موارد  •
 م یدهم نگو یم ح یترج ایدانم  ینم •

 چند نفر از کارکنان شما دو زبانه هستند؟ . 58

 ( دیرا انتخاب کنشود ی که اعمال می کنند؟ )همه موارد ی صحبت م ییکارکنان به چه زبان ها. 59

 یس یانگل •
 ییایاسپان •
 ن یماندار  ای یاز جمله کانتون ،ینیچ •
 ی اکره •
 ی فارس  •
 تاگالوگ  •
 ی تنامیو •
 ییکایزبان اشاره آمر  •
 )______(  سایر موارد  •

 

 

 )اختیاری(  پرسنلیبخش غیر
برنامه  یهانهیهز  ریدر مورد سا یشتر یاطالعات ب دیخواهیمتمرکز است، اگر م پاداشحقوق و  نهیهز  یاصل یهابر محرک ی نظرسنج نیا

-یم یپرسنل  ریغ اتیجزئ نی. ادیکار را انجام ده نیا مربوط به غیرپرسنلی یار یاختمجموعه سؤاالت  نیلطفاً با ا د،یخود به اشتراک بگذار 
 ماهانه گزارش شود.  ایساالنه  نهیتواند به عنوان هز یباشد و م طبقههر  یشما برا یهانهیاز هز  ینیتواند تخم

 دیبگذار  ی، لطفاً آن را خال کاربرد نداردبرنامه شما  یبرا یانهی. اگر هز دیکنتکمیل  را   ر یز  نهیهز  طبقاتاز  کیماهانه هر  ایلطفاً مبلغ ساالنه 
 

  ماهانه ساالنه 

ی ادار  زاتیتجه /  لوازم   ❏ ❏ 

 ❏ ❏ تلفن / اینترنت

همه(  ،یاکودک، حرفه تی)مسئول مهیب  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ (  موارد ر یسا  ،ی، حسابدار HR) یاحرفه /ی حقوق یها نهیهز 

 ❏ ❏ حسابرسی 

مجوزها  / ها پرداخت  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ هدایا 

های جذب سرمایه هزینه  ❏ ❏ 

یاحرفه یهاتیعضو/ انجمن  ❏ ❏ 

ی نگهدار  / استخدام یهاتیفعال  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ هزینه اداری

 ❏ ❏ سکونت

امالک و مستغالت( اتیاجاره / رهن )شامل مال / کرایه  ❏ ❏ 

و   یساز محوطه / یکار ، کنترل آفات، چمنخدمات عمومیموارد اشغال )شامل  ر یسا
ساختمان(  ینگهدار   

❏ ❏ 

ی / نوساز  راتی/ تعم ینگهدار   ❏ ❏ 



 

 ❏ ❏ تجهیزات

ی دار یسرا / نظافت  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ غذا و موارد مرتبط با غذا 

 ❏ ❏ لوازم کالسی 

 ❏ ❏ لوازم پزشکی 

 ❏ ❏ لوازم آموزشی 

یی شوخشک  یسسرو  ❏ ❏ 

 ❏ ❏ کمک شهریه 

های والدین فعالیت  ❏ ❏ 

ونقل کودکحمل  ❏ ❏ 

دادهای/ رو یدانیسفر م  ❏ ❏ 

)پرستار، سالمت روان، برنامه، همه( یامشاوران حرفه  ❏ ❏ 

ن یگز یپرسنل موقت / جا  ❏ ❏ 

یاآموزش / توسعه حرفه یهانهیهز   ❏ ❏ 

 ❏ ❏ مسافرت کارکنان 
 


	صفحه مقدمه
	مشخصات برنامه
	مرکز مراقبت از کودک
	هزینههای پرسنلی
	هزینههای سکونت

	خانههای مراقبت از کودک خانواده
	هزینههای برنامه

	خانواده، دوست یا همسایه (خانه معاف از مجوز / ارائهدهنده Trustline / خویشاوند)

	درآمد
	اطلاعات اضافی (اختیاری)
	بخش غیرپرسنلی (اختیاری)

