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 ا یفرنیکال ت یفیک نهیمطالعه هز
 سواالت متداول

 سواالت عمومی
 ؟چیست ایفرنیکال تیفیک نهیمطالعه هز

اصالح  کارگروهمطالعه با  نیا جیاست. نتا التیدر ا  ینرخ بازپرداخت آت نیینحوه تع بخشیآگاهیکمک به  ایفرنیکال تیفیک نه یهدف از مطالعه هز 
بخش  ( به اشتراک گذاشته خواهد شد.CCPUدهندگان مراقبت از کودک متحد )کار مشترک ارائه تیریمد تهیکم نیو همچن ایفرنیکال تیف ینرخ و ک

)شامل مراکز مراقبت از کودک،  ایفرنیاسر کالتدهندگان مراقبت از کودک در سرانواع ارائههمه اطالعات از  یآورپروژه شامل جمع نیا یدیکل
  بخشی آگاهی  یمعاف از مجوز( برا  یهاهیدهندگان خانواده، دوستان و همساو ارائه  ی اعشیره  یهامراقبت از کودک خانواده، برنامه  یهاخانه

 نه یابزار مدل هز کیمطالعه  ن یا ، است.استفاده خواهد شد یبازپرداخت آت یهانرخ نییتع یبرا ایالتکه توسط   شناسیدر مورد روش تصمیمات
ها قادر به پرداخت آن  که خانواده  یمتیقاساس  ، نه بر  خواهد بودبه کودکان   تیفیارائه مراقبت با ک  یواقع  یهانهیهزخواهد کرد که بر اساس    ایجاد

 هستند.

 و چرا مهم است؟  ستیچ نهیهزمدل 
برا  یواقع  نهیهز  ییشناسا برنامه  براکودکان خردسال و خانواده  یارائه  ن  یدگیرس  نیو همچن  ستمیبه کمبود بودجه س  پرداختن  یها   یازهایبه 
بازار   متیبر اساس ق  یمبالغ بودجه عموم  ه،یمراقبت و آموزش اول  یدر فضا  مهم است.  اریو بالقوه مراقبت از کودک بس  یفعل  یهابرنامه  تیظرف

ناعادالنه است، که در آن    ستمیس  کی  جهینت  شود. یها محدود مپرداخت خانواده  ییشده است، که به نوبه خود با توانا  نییمراقبت از کودک تع
کنند، که   نییتع ریزیبرنامه   یواقع نهیبه هز  ترک یرا نزد ه یشهر هاینرخ ندتوانیم کنند،ی م تیبا درآمد باالتر فعال یهاکه در محله  یدهندگانارائه

پذیر بودن در جامعه  در دسترس  یکه در جوامع کم درآمد هستند برا ییکه آنها یدر حال کند،ی م جادیا یباالتر ارانهیبه نوبه خود نرخ بازپرداخت 
 را به همراه دارد. یکمتر ارانهینرخ بازپرداخت  جهیکنند و در نت نییتر تعنییرا پا  هینرخ شهر دیبا خود

 ؟ چیست  ایفرنیکال تیفیک نهیمطالعه هز

 کند؟ یم تیمطالعه را هدا نیا یچه کس
مراقبت از  قاتیو تحق ها استیس ،یدر امور مال یرهبر مل کی(، P5 Fiscal Strategies) راهبرد مالی 5قبل از تولد تا توسط  نهیتوسعه مدل هز

مطالعه   میاز ت  یبخش  زین UCLA Luskin  ی( در دانشکده روابط عمومAVALچابک )  بصری  لیو تحل  هیتجز  شگاهیشود. آزمایم  تیکودک هدا
 .کندرا ارائه میها داده لیو تحل هیتجزاز  پشتیبانیاست که 

 کند؟ یم  یمال نیمطالعه را تام نیا یچه کس
ا  یبرا  P5های مالی  راهبرد  بن  نیانجام  توسط  بن  یخصوص  یادهایکار   ی مال  ن یتأم  Pritzkerن  ابتکار کودکاو    Heising-Simons  ادیاز جمله 

   شود.یم

 در مطالعه شرکت کنند؟ دیکودک با دهندگان مراقبت ازارائهچرا 
ا  زیآمتیموفق  یبرا اطالعات  نیبودن  ارائههمه  از    یمطالعه،  اانواع  منطقه  هر  از  ن  التیدهندگان  به    است.  ازیمورد  و  مطالعه  در  شرکت  با 

  ینرخ بازپرداخت آت کردیدر مورد رو ایفرنیکال مات یتصم بخشی آگاهیدهندگان به ، ارائهخودمحرمانه اطالعات در مورد برنامه  یگذاراشتراک
مهم   اریبس  باشد، کمک خواهند کرد.می  " بازار"(  یعنیتوانند پرداخت کنند )یها مکه خانواده  ی مقدار محدود  ی به جا  یواقع  یهانهیکه براساس هز

درک  گذاران  استیکه س  اطمینان حاصل شودکند تا    یآورجمع  ،کنندیکه واقعاً از کودکان مراقبت م  یرا از کسان  یمطالعه اطالعات  نیاست که ا
(  نهیآن هز  دنپوشش ندا  ای)  نهیهز  آنپوشش    یتا چه حد برا  یدارد و منابع فعل  یانهیباال واقعاً چه هز  تیفیمراقبت از کودک با ککه ارائه    کنند

 رود.پیش می

 را به اشتراک بگذارند؟  یتا چه اطالعات خواهد شددهندگان مراقبت از کودک خواسته از ارائه
مانند    یپرسنل  یهانهی خود )عمدتاً هز  یهامعمول برنامه  یهانهی که به طور محرمانه اطالعات مربوط به هز  خواهد شددهندگان خواسته  از ارائه

مرتبط با   یهانهیپوشش تمام هز  یبرا  یبودجه کافآنها  که    یخود را در صورت  یهاآل برنامهدهیا  یهانهیهز  نی( و همچنایکارکنان، حقوق و مزا
را    تیفیک  نیباالتر  هارائ بگذارند.  مراقبت  اشتراک  به  باشند،  اعضاداشته  داده  P5  یمال  راهبردهایمطالعه    میت  یفقط  که   با جزئیات  یهابه 

دهندگان شده از ارائه  یآورجمع  یهاتمام دادهبه ارائه تضمین است که  متعهد    میخواهند داشت و ت  یگذارند دسترسیدهندگان به اشتراک مارائه
، با  اندگشتهپاک  یشخص  ییاند و از تمام اطالعات شناساشده بیترک گاندهندارائه  میانکه در  ییها. فقط دادهشوندنگاه داشته می منیمحرمانه و ا

 .شوندیمطالعه به اشتراک گذاشته م میافراد خارج از ت

 ؟خواهد شد یآورها جمعو داده یورود یچگونه و چه زمان 
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  ی نظرسنج  نی. اگردآوری خواهد شد  یفرد  یهامتمرکز و مصاحبه  یهاگروه  ،یسراسر  ینظرسنج  کی  قیمطالعه از طر   نیا  برای  هاو داده  یورود
شده است که توسط   یطراح  یاو به گونه  کندطلب میبرنامه مراقبت از کودک شما    یاجرا  یهانهیو بودجه را در مورد هز  نهیاطالعات هز

 میخواهیاز شما م  د،یکنیم  ادارهرا   مکان  نیچندشما  شود )اگر    لیتکم  برای هر مکان   ینظرسنج  کیبا    یمال  رانی مد  ای  ان،برنامه، مالک  رانیمد
  ن یانگیمانند م  ،قبل  یو درآمد سال مال  نهی اطالعات مربوط به هز  خواهد شداز شما خواسته    (.مکان تکمیل کنیدهر    یجداگانه برا  ینظرسنج  کیکه  

 ای  /  و  نهیهز  یهاصورت  دیممکن است بخواهشما    ،ینظرسنج  لیتر کردن تکمآسان  ی. برادیرا به اشتراک بگذار  ینرخ ساعت  ایحقوق کارکنان  
 یدهندگان مراقبت از کودک خانواده، سؤاالت از فرمت ارائه  یبرا  .به ارائه پاسخ به سواالت کمک کندتا    دیکن  یآوربودجه سال قبل خود را جمع

 ی . هنگامدیخود را در دسترس داشته باش  Cبرنامه   نیدتریجد  دیممکن است بخواهشما    نیکند، بنابرایم  یرویپ  C  IRS  برنامه  اتیمشابه فرم مال

 طول بکشد. قهیدق 20 الی 15فقط  دیبا ینظرسنج د،یکرد یآورجمع ارجاع یو بودجه خود را برا نهیکه تمام اطالعات هز

 یترقیتا درک عم  کند میبه ما کمک  خواهد پرسید که    نهیدهندگان در توسعه مدل هزارائهاز ورودی  دهنده  ارائه   یهامصاحبه  /   متمرکز  یهاگروه
به ما کمک    دیتوانیم  ای  دیشرکت در مطالعه هستمند به  عالقهشما  اگر    .میبه دست آور  التیدر سراسر ا  تیفیارائه مراقبت با ک  یواقع  یهانه یاز هز

ارائه  دیکن به  بتا  باشیم  یدسترس  یشتریدهندگان  تماس    california@prenatal5fiscal.org  لیمیا  قی از طر  میکنیاز شما دعوت م  ،داشته  با ما 
 . دیر یبگ

 در مطالعه شرکت کنند؟ د یبا یچه کسان
 هیو همسا  دوست  معاف از مجوز /    دهندگانارائه   نیو همچن  همراقبت از کودک خانواد  یهاکودک و خانه ما به نظرات همه مراکز مراقبت از  

دهنده، ارائه  /  برنامه، مالک  ریتوسط مد  یکه نظرسنج  میکنیم  هی. ما توصمیدار  ازین  التیاسر اتدر سر)قابل اعتماد(      Trustlined(   FFN)  خانواده
 . گردد لیبرنامه شما دارد تکم یدانش را از امور مال نیکه بهتر یهر کس ای یمال ریمد ای

 سواالت نظرسنجی 

 کنم؟ لیرا تکم ینظرسنج دیکنم، چگونه بایرا اداره م مکان نیهستم که چند یامن ارائه دهنده
مشترک   هامکان  نیشما در ب  یهانه ی از هز  ی. اگر برخدیکن  لیتکم  ینظرسنج  کیخود    هایمکاناز    کیهر    یبرالطفأ  که    میخواهیاز شما مما  

است، ما خوشحال    کننده()خسته  نیسنگ  یلیخ  نیاگر ا  .مشترک وجود دارد  یهانهی هز  ذکر  یبرا  ییجا  یدر نظرسنج  ،ییاجرا  ریمد  کیمانند    ،است
.  میکن  یآورجمع  یمصاحبه انفراد کیدر    ماً یتمام اطالعات مشابه را مستق  میبتوانما  که در آن    دیدهنده شرکت کنمصاحبه ارائه  کیکه در    میشویم

مصاحبه تماس خواهد یک  میتنظ یاپروژه ما بر میتافراد از  یکیو  دیبفرست california@prenatal5fiscal.orgما به آدرس  یبرا لیمیا کیفقط 
 گرفت.

 ؟مشاهده کنمآن  تکمیلرا قبل از شروع به  یسواالت نظرسنجتوانم یم  ایآ 

همه انواع   یشامل همه سؤاالت برا  pdfکه نسخه    دی. لطفاً توجه داشته باشدیداشته باش  یدسترس  اینجادر    ینظرسنج  pdfبه نسخه    دیتوانیم  شما

آنال  یدهندگان است، در حالارائه نسخه  استفاده م  ینظرسنج  نیکه  »منطق پرش«  بر اساس    دینیبیمشما  که    یسؤاالتتغییرات در  کند و  یاز 
 که مربوط به خدمات برنامه شما هستند.  دید دیرا خواه یشما فقط سواالت نی، بنابرااست یقبل التشما به سؤا یهاپاسخ

 کنم؟ گردآوری  یقبل از شروع نظرسنج دیمطالب را با ر یسا ای یچه اسناد مال 
  ی سال مال  نیاز آخررا    یمال  /  بودجه  یهانام، و صورتثبت  یها، گزارشلیست پرداخت  یهاگزارش  ای  /  برنامه حقوق و  میکنیم  هیتوصما  

دهندگان مراقبت  هارائ  یپرسند. برای" مدی"قبل از کوو  سهیمقا یبرا  2019 یسال مال یهاداده  در مورد  نیاز سواالت همچن  یبرخ  .دیکن  یآورجمع

 . دیکن هیخود را ته Cبرنامه  اتیفرم مال نیدتریاست که جد دیاز کودک خانواده، اغلب مف

 ؟اتمام برسانیمبه و بعداً  به عقب برگردیم را شروع کرده و  یوجود دارد که نظرسنج  یانهیگز ایآ 
بدان معناست   نیاخواهد آورد،  ادیبه اید را جایی که خارج شده روز  7تا  ستمیس د،یداشته باش یدسترس یبه نظرسنجمشابه  IPبله، اگر از آدرس 

پ   /  انهیاز همان را  یروز پس از شروع نظرسنج  7که اگر در عرض   به  باشید  یدسترس  وندیمرورگر  بود  یابه صفحه  ،داشته   د یکه در آن 

  ی در بازه زماناز نو را مجدداً    ی. اگر الزم است نظرسنجدیاز ابتدا شروع کن  د یو با  خواهد شد  ستیر ستمیروز س  7بعد از    .دیشویبازگردانده م

 .دیناشناس استفاده کن / یپنجره مرورگر خصوص کیاز  ای دیداشته باش یدسترس وندیبه پ دیمکان جد کیاز  دیبا ای د،یروزه شروع کن 7

 ؟چه کاری انجام دهم  دیرا ارسال کردم. با یاشتباه کردم اما قبال نظرسنج میهامن در پاسخ
 .میروز کنشما به یپاسخ شما را برا میتوانیو ما م دی ریتماس بگ california@prenatal5fiscal.org به آدرس ینظرسنج میلطفاً با ت

 انتخاب کنم؟  دیرا با یزی. چه چنمیبیبرنامه خود را نم قیانواع برنامه، نوع دق ستیدر ل
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شما هستند، مانند خانه مراقبت از کودک    طیکه مرتبط با مح  شودیبه شما ارائه م  یکه فقط سؤاالت  کندیم  نی. اول، تضمداردسوال دو هدف    نیا
که برنامه شما   یو الزامات  دهندهها را بر اساس نوع ارائه تا پاسخ  کندیمطالعه کمک م  میسوال به ت  نیدوم، ا  مرکز مراقبت از کودک.  ایخانواده  

 با برنامه شما مطابقت دارد. شتریکه ب دیرا انتخاب کن یانوع ارائه دهنده دیباشما د. نکن لیو تحل هی برآورده کند، تجز دیبا یقانون یاجرا یبرا

 برنامه را انتخاب کنم؟ دستهکنم. کدام یاجرا م ایعشیره یهانیبرنامه مراقبت از کودک را در زم کیمن 
»مرکز مراقبت از  دیبا ،یا ندارید دیاز آنها مجوز دار چکدامیه ای عشیره  الت، یاآیا از  نکهیصرف نظر از ا د،یهست یاعشیرهدهنده ارائهشما اگر 

 .دیرا انتخاب کن « عشیره»خانه مراقبت از کودک خانواده   ای « عشیره کودک

  ی توجهکه زمان قابل ی ؟ به عنوان مثال، داوطلبانبرآورد کنم ،کنمیآنها پرداخت نم یکه در حال حاضر برا ییزهایچ ی را برا ییهانهیهز د یبا ایآ 
 م؟ی عمل کن تیسازد تا با ظرفیکنند که ما را قادر میرا در برنامه صرف م

باشد. داوطلب)ها(    دستمزدبدون    پست  کیآن  اگر    یحت  ،بدست بیاوریم  را  شودیبرنامه شما صرف م  یاجرا  یرا که برا  یزمان  تمایل داریمبله، ما  
 ترتیب مابدین  صفر باشد.  دی و حقوق مربوطه با  گرددذکر    یپرسنل  یهانه ی" در بخش هزری"سا  پست  ک یبه عنوان    ای  اریتواند به عنوان دست یم
برنامه برا  میدانیم ا  یکه  به  ا  ی حقوق  ،یواقع  نهیهز  کردنمنعکس    یبراما    ،یسازدارد و در مدل  ازین  پست  نیعملکرد کامل  پست   نیرا به 

 . داد خواهیم اختصاص

آنچه که فکر م  د یبا  ای خود پاسخ دهند،    ی واقع  یهانهیبا هز  دیدهندگان باارائه  ایآ  پوشش کامل    ی به درآمد برا  یدر صورت دسترس  کنند یبا 
 خواهد داشت، پاسخ دهند؟  نهیهز شانیهانهیهز

 ییایدر مورد حقوق و مزا یوجود دارد که اطالعات یاز سؤاالت در نظرسنج یپرسد. برخیشما م یواقع یهانهیهزاز در درجه اول  ینظرسنج
شده  زمان صرف  گریسؤاالت د  .کندیمراقبت کمک م  یواقع  نهیکه به ما در درک هز  کندطلب می  را  دیارائه ده  دیخواهیم آلدهیدر حالت اشما  که  
متمرکز و   یها. گروهمیرا در مدل اعمال کن  یکاف  پاداش  میتوانیمما  که سپس    پرسند،ی م، چه با پاداش و چه بدون پاداش،  را  هاتیفعال  یبرا

مصاحبه  می تنظ یبرا .کنندیفراهم م نهیاز توسعه مدل هز  یبه عنوان بخش آرمانی یهانه یدر مورد هز  شتریب یآورجمع یبرا یها فرصتمصاحبه
 . دیریتماس بگ california@prenatal5fiscal.orgمطالعه، لطفاً با ما به آدرس  میبا ت

 درک آن است؟ به دنبال  یوجود دارد که نظرسنج یخاص یهانهیهز ایآ 
به آنها پرداخت شود، چه   دیبا  یزیشود، چه چیپرداخت م  یبه چه کارکنان  -متمرکز است    یپرسنل  یهانهیدر درجه اول بر هز  ینظرسنج  نیا

 این مواردکه  میدانیها مخود در نظارت بر برنامه ی و تجربه شخص قاتیکارکنان. ما از تحق  یارائه شود، و الگوها دیبا /  شودیارائه م ییایمزا
 اسکان   یهانه یمانند هز  یپرسنلریغ  یاصل  یهانه یرا در مورد هز  یسواالت  ینظرسنج  نیا  ها هستند.برنامه  یکل  یهانهیهز  یدیکل  یهامحرک

  یهایورود  ریمصاحبه همراه با سا  ندیاست. فرآ  یپرسنلریغ  یهانه یهز  ر یاز سواالت مربوط به سا  یاریاخت  یاشامل مجموعه  نیو همچن  پرسدیم
 . کندیکمک م هانه یهز ریسا ییبه شناسا زی ن CCPUکار  تیریمشترک مد تهیو کم تیفیکارگروه نرخ و ک

 کند؟ ل یرا از طرف من تکم یتواند نظرسنجیم  یمانند مرب  یگریشخص د ایآ 
 داشته باشد.  یبرنامه شما دسترس یبه اطالعات مال دیپاسخ به همه سؤاالت با یکند، اما برا لیرا تکم ینظرسنج تواندیم یکسبله، هر 

 بزنم؟   نیتخم ایحدس  دیبا ای؟ آ طوراز سواالت پاسخ دهم چ یکیاگر نتوانم به 
 نیرا تخم  نهیهز  قادر هستیداما    دیستیمطمئن ن  نهیهز  قی. اگر از مبلغ دقدیبگذار  یو آن را خال  دینظر کناز سوال صرف  دیتوانیم  د،یاگر پاسخ ندار

 .دیکنتکمیل راحت آن را  الیبا خ د،یبزن

 رم؟یکمک تماس بگ یبرا دیکنم. چگونه بایم افتیخطا در امیمشکل دارم و پ ی رفتن به صفحه بعد ا ی ینظرسنج لیمن در تکم
 . دیریتماس بگ aval.ucla.p5@gmail.com لیمیا قیاز طر  UCLAما در  میت یلطفاً با اعضا ،ینظرسنج لیدر مورد تکم یمسائل فن یبرا

 داشتم کجا بروم؟  یاگر سوال
 .دی ریتماس بگ california@prenatal5fiscal.orgلطفاً با  د،یدار یفن یبانی به پشت ازین ای دیدار یسؤال ینظرسنج نیاگر در مورد ا
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