دراسة تكلفة الرعاية في واشنطن – 2022
ما هي تكلفة دراسة الرعاية؟

ستجمع هذه الدراسة معلومات مالية ومعلومات عن برامج مقدمّي
رعاية األطفال في واشنطن لتطوير نموذج يتعلّق بتقدير ال ّتكاليف.
سيساعد هذا ال ّنموذج على فهم حجم األموال ّ
اللزمة حقا لتقديم رعاية
عالية الجودة لألطفال في واشنطن .وستنظر الدراسة في أثر متطلبات
الترخيص والجودة ،فضال عن خصائص البرامج المختلفة من أجل
فهم االختالفات في تكلفة الرعاية.
يعتبر نموذج الكلفة مه ًّما عند تقديم المعلومات في أي سياسة مستقبلية
لتمويل رعاية األطفال ،بما في ذلك تحديد معدل مساعدة رعاية
األطفال على مستوى الواليات كافة كما على المستوى المحلي .كذلك
من المهم أيضًا تقدير حجم األموال الالزمة في المستقبل لدعم نظام
قوي ومتنوع لرعاية األطفال من عمر الوالدة حتى عمر ال  12سنة.
س ُتستخدَ م الدراسة أيضًا كجزء من تقرير س ُي َق َّدم إلى الهيئة التشريعية
والذي من المقرر صدوره في نوفمبر .2022

لماذا يجب على مقدمي الرعاية لألطفال أن يشاركوا؟

لكي تكون دراسة تكلفة الرعاية هذه ناجحة ،هناك حاجة إلى تدّخل
ميداني .من الضروري أن نقوم بجمع البيانات من أولئك الذي يعملون
على األرض وذلك لمساعدة ص ّناع السياسات على فهم ما يكلفه توفير
رعاية بمواصفات عالية الجودة لألطفال ،وإلى أي ح ّد تذهب الموارد
الحالية لتغطية تلك الكلفة.

ما هي المعلومات المطلوب مني مشاركتها؟

هناك طريقتان تعتمدها البرامج للمشاركة في الدراسة:
11.ستطالع عن بعد (أونالين) .حيث سيطلب منك مشاركة تفاصيل
تتعلّق بنفقاتك الرئيسية ،بما في ذلك األجور والمخصصات (
اإليجارات أو الرهن العقاري) ،باإلضافة إلى خصائص البرنامج،
بما في ذلك أنماط التوظيف (عدد موظفيك) ،وأعمار األطفال
الذين تتم رعايتهم .سيكون هذا اإلستطالع متاحً ا بلغات متعددة،
وسيكون أيضا سهل الوصول إليه عبر الهواتف المحملة أو عبر
الحواسيب (أجهزة الكومبيوتر) .نريد جمع المعلومات من أكبر
عدد ممكن من مقدمي الرعاية كما نريد أيضا أن نجعل من السهل

عليك اإلجابة على اإلستطالع.
 -2.مقابلة افتراضية .حيث سيطلب منك مشاركة تفاصيل
ميزانيتك ،لفهم أفضل لنفقاتك (فواتيرك) ودخلك المتأتي من
برنامج رعاية الطفل .كما ستجمع المقابلة معلومات عن التكاليف
المرتبطة بمعايير الجودة (المتفوقون األوائل NAEYC ، ،وما
إلى ذلك) ،كذلك ستوفر هذه المقابلة فرصة لمناقشة التكاليف
المتوقعة للعمل بأعلى جودة.
للحفاظ على السّرية المطلوبة ،يتم تجميع كافة المعلومات وتحليلها من
قبل “استراتيجيات مالية لما قبل الوالدة حتى سن الخامسة” .وسيتم
فقط مشاركة ملخصّات المعلومات المجمّعة وذلك بهدف وضع نموذج
التكلفة.

من يقوم بهذه الدراسة؟

تتعاون في هذه الدراسة المتعلقة بتكلفة رعاية األطفال ك ّل من ،وحدة
العمل التعاونية الخاصة المعنية برعاية الطفل في واشنطن ،بالشراكة
مع وزارة التجارة ،وزارة الشباب واألطفال واألسرة  ،ومقاطعة كينغ
“لبداية أفضل للطفل” ،وزارة التربية والتعليم المبكر في سياتل.
وتجرى هذه الدراسة بإشراف “ “استراتيجيات مالية لما قبل الوالدة
حتى سن الخامسة” التي تديرها جينا كابيتو وسايمون وركمان .جينا
هي متعهّدة سابقة لرعاية األطفال ،لديها خبرة في خدمة الرضّع
واألطفال الصّغار كما األطفال األكبر س ًّنا ،وذلك من خالل األطر
الخاصة غير الربحية والبرامج الممولة من قبل  Head Startو
 .Early Head Startأمّا مسيرة سايمون المهنية ،فقد ركزت على
مساعدة ص ّناع السياسات على فهم الحاجة إلى زيادة االستثمارات
العامة في رعاية األطفال ،وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة برنامج
رعاية األطفال غير الربحي الذي يخدم األطفال واألسر ذات الدّخل
المنخفض والمحدود.
باإلضافة إلى ذلك ،طلب من مقدمي الخدمات لمجموعة أسرية ،
ومقدمي مركز العمر المدرسي ،من جميع أنحاء الوالية أن يجتمعوا
للمساعدة في توجيه الدراسة وتزويد العالم الحقيقي بنظرة صائبة خالل
إجراء هذه الدراسة .إذ يجب على من يقومون بهذا العمل أن يكونوا في
قلب هذه الدراس
تفاصيل اإلتصال
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