انتقال األطفال في برنامج التعليم المبكر من إدارة خدمات األطفال ( )ACSإلى
إدارة التعليم :رعاية األطفال للعائالت
رؤيتنا :تقديرا ً للمساهمات الحيوية لبرنامج رعاية األطفال للعائالت ،تنظر إدارة التعليم إلى مقدمي خدمات رعاية الطفل للعائالت على
أنهم مهنيون محترمون وذوي قيمة في نظام الرعاية والتعليم المبكر لمدينة نيويورك .تسعى إدارة التعليم إلى دعم وتعزيز جوانب
القوة الحالية في برامج رعاية األطفال للعائالت بصفتها برامج تخدم األطفال من سن الوالدة إلى سن الرابعة وتعزز العالقات
وتقوي مهارات التعلم المبكر ،وتبني المرونة ،وترسي القاعدة للتعليم المستقبلي بأكمله.
المستديمة والمستجيبة،
ِّ

ما هو انتقال األطفال يف برنامج التعليم المبكر ( )EarlyLearnمن إدارة خدمات األطفال ( )ACSإىل إدارة التعليم ()DOE؟
 سوف تقوم ادارة التعليم ( )DOEاآلن بإدارة برامج التعليم المبكر ( )EarlyLearnالتي تخدم األطفال من سن الوالدة حتى سن
الخامسة ،وذلك من أجل اقامة نظام أقوى للرعاية والتعليم المبكرين في مدينة نيويورك.
 يشمل هذا االنتقال برامج التعليم المبكر ( )EarlyLearnالمركزية ،وشبكات رعاية األطفال للعائالت ومقدمي الرعاية التابعين لها.
ستحافظ إدارة التعليم على هيكل شبكة رعاية األطفال للعائالت.
 من المقرر نقل جميع عقود برنامج التعليم المبكر ( )EarlyLearnإلى إدارة التعليم في تموز /يوليو .2019 ،ستبقى شروط العقود كما
هي ،وستنتهي هذه العقود في  30حزيران /يونيو.2020 ،
ما الذي سيحدث بعد عام 2019؟
 سوف تتعاقد إدارة التعليم للخدمات من سن الوالدة حتى الخامسة التي تبدأ في تموز /يوليو أو أيلول /سبتمبر  2020من خالل ثالثة
طلبات منفصلة لتقديم عروض للتعاقد (:)RFPs
المطول
 oطلب عروض التعاقد ( )RFPللخدمات من سن الوالدة إلى الخامسة :اليوم /العام الدراسي واليوم /العام الدراسي
ّ
(برامج مركزية ومراكز رعاية أطفال جماعية للعائالت)؛
 oطلب عروض التعاقد ( )RFPلخدمات برنامج ( /)Head Startخدمات برنامج (( )Early Head Startبرامج
مركزية)؛ و
 oطلب عروض التعاقد لشبكات رعاية األطفال للعائالت (الشبكات المتعاقدة مع مراكز رعاية األطفال الجماعية للعائالت
ومقدمي خدمات رعاية الطفل العائلية).
 تم طرح عروض التعاقد ( )RFPلخدمات برنامج ( /)Head Startوعروض التعاقد لخدمات برنامج ( )Early Head Startفي
شهر آذار /مارس 2019 ،وهي متوفرة على االنترنت عبر برنامج ( .)HHS Acceleratorتتوقع إدارة التعليم اإلفصاح عن طلبات
عروض التعاقد ( )RFPلشبكات رعاية األطفال للعائالت خالل ربيع عام .2019
من الذي يمكنه التقديم طلبات عروض التعاقد ( )RFPلشبكات رعاية األطفال للعائالت؟
 مقدمو خدمات رعاية األطفال للعائالت التابعين لشبكة ما ليسوا بحاجة إلى تقديم طلبات عروض التعاقد (.)RFP
 شبكات خدمات رعاية األطفال للعائالت ستحتاج إلى التقديم في طلبات عروض التعاقد ( )RFPلخدمات رعاية األطفال للعائالت لكي
تواصل تعاقدها مع بلدية المدينة لتقديم الخدمات التالية:
 oبرنامج تعليم األطفال في سن ثالث سنوات ()3K for All
مطول) لخدمة الرضع ،واألطفال الصغار ،واألطفال بسن 3
مطول /عام دارسي َّ
 oحصص لرعاية األطفال (يوم دراسي َّ
سنوات.
 يتعين على مقدمي خدمات رعاية األطفال للعائالت ( )FCCالتحدث مع الشبكات التابعين لها للمساعدة في تقديم معلومات عن
الخدمات التي يعرضون تقديمها.
ما هي متطلبات برنامج ( )k-3لمقدمي خدمات رعاية األطفال للعائالت؟



يجب أن يكون مقدم الخدمة متعاقد مع شبكة برنامج رعاية األطفال للعائالت (.)FCC
يتعين أن يكون إ َّما مقدِّّم الخدمة بالموقع كما هو محدد في الرخصة /التسجيل و /أو مساعده حائزا ً على شهادة الزمالة أو أعلى في
تخصص نمو األطفال (( )CDAدرجة الزمالة في مجال نمو األطفال)

إذا كنتُ من مقدمي رعاية األطفال الجماعية للعائالت ( ،)GFDCما هي خياراتي؟



يمكن لمقدمي رعاية األطفال الجماعية للعائالت ( )GFDCsاختيار التعاقد مع شبكة أو يمكنهم التقديم مباشرة للتعاقد مع إدارة التعليم.
إذا كنت ترغب في التعاقد مع شبكة:
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o
o
o

o


يجب عليك تقديم طلب عرض التعاقد (.)RFP
يمكنك خدمة أعمار مختلفة (رضَّع ،وأطفال صغار ،وأطفال في سن  3سنوات).
يمكنك تقديم الخدمات التالية:
 برنامج التعليم في الطفولة المبكرة للجميع (( )3K for Allمطلوب حيازة شهادة الزمالة في تخصص نمو
األطفال))(CDA
مطول) لألطفال الرضَّع ،واألطفال الصغار ،واألطفال
مطول /عام دارسي َّ
 خدمات رعاية األطفال (يوم دراسي َّ
بسن  3سنوات.
ً
ً
لست بحاجة أن تكون معلما(ة) ُمجازا(ة).

إذا كنت ترغب في التقديم للتعاقد مباشرة مع إدارة التعليم:
 oيجب عليك تقديم عرض التعاقد ( )RFPللخدمات من سن الوالدة إلى الخامسة في موعد أقصاه  5حزيران /يونيو2019 ،
(الرجاء االطالع أدناه لمعرفة الموارد).
 oيمكنك خدمة مجموعة واحدة من األطفال بنفس السن :أي مجموعة أطفال بسن  3سنوات ،أو أطفال بسن  4سنوات.
 oيمكنك تقديم الخدمات التالية:
 خدمات اليوم الدراسي والعام الدراسي لألطفال في سن  3سنوات أو  4سنوات
المطول لألطفال في سن  3سنوات أو  4سنوات
المطول والعام الدراسي
 خدمات اليوم الدراسي
ّ
ّ
 oأنت مطالب بأن يكون لديك معلمين ُمجازين.
 oأنت تعتبر برنامجا ً مركزيا ً ويجب أن تستوفي المتطلبات الموضحة في كتيب السياسة لخدمات برنامج التعليم في الطفولة
المبكرة للجميع ( )3K for Allوبرنامج صف ما قبل الروضة للجميع (.)Pre-K for All

ماذا لو كنت تابعا ً لشبكة ولم تحصل هذه الشبكة على عقد من إدارة التعليم أو لم يتم منحها نوع الخدمات التي أريد تقديمها؟



يمكنك االتصال بشبكة أخرى قد تم منحها عقدا ً لتقديم الخدمات التي ترغب بتقديمها ،وتطلب منهم أن تكون تابعا ً لتلك الشبكة.
يمكن لفريق دعم رعاية األطفال للعائالت التابع إلدارة التعليم أن يساعدك في االتصال بالشبكات األخرى.

ماذا علي أن أفعل إذا طلبت مني منظمة أن أدفع أموا ًال من أجل االنتساب إلى شبكتها أو تقديم طلب عرض التعاقد ( )RFPلي؟




يتعين على الشبكات عدم طلب أموال منك لالنتساب إليها.
ال يمكن للمنظمات ضمان مقاعد لك مقابل المال.
اتصل بفريق دعم رعاية األطفال للعائالت التابع إلدارة التعليم لمساعدتك في فهم خياراتك.

أين يمكنني معرفة المزيد عن طلبات عرض التعاقد ()RFPs؟
 زر الموقع االلكتروني  schools.nyc.gov/provideearlychildhoodلمعرفة موارد هامة لتقديم طلب التعاقد لعروض التعاقد
( )RFPsالمفتوحة؟ أرسل رسالة إلكترونية على العنوان  PreKRFP@schools.nyc.govإذا كان لديك أسئلة.
 يجب أن يتم تقديم كافة الطلبات على االنترنت عبر برنامج ( .)HHS Acceleratorيمكنك معرفة المزيد حول الوصول لبرنامج
(schools.nyc.gov/provideearlychildhood.)HHS
ما هي أنواع الدعم الذي ستوفره إدارة التعليم؟
سوف تحصل برامج رعاية األطفال للعائالت ) )(FCCعلى الدعم من شبكات برنامج رعاية األطفال للعائالت ( )FCCوموظفي ادارة التعليم كي
تتقدم )1( :عالقات سريعة االستجابة وتجارب ايجابية لألطفال؛ ( )2منهاج دراسي استكشافي قائم على اللعب ضمن بيئة متعددة األعمار؛ ()3
عوامل حماية في السنوات األولى لتقوية المرونة.
سوف تحصل الشبكات على:
 زيارات دعم للمواقع وجلسات تعليم مهنية يتم تقديمها بشكل فردي لقادة الشبكة ،وموظفيها ،ومقدمي الخدمة.
 موارد تدريسية متعددة المعارف وطرق دعم لمشاركة العائالت.
 مساعدات ادارية.
إذا كان لديكم أية أسئلة ،المرجو االتصال بفريق دعم العائالت لرعاية األطفال التابع إلدارة التعليم ،على البريد اإللكتروني
.fccsupportteam@schools.nyc.gov

)T&I-29622 (Arabic

