
دعم الصحة النفسية لألطفال
والموظفين

منحة استقرار رعاية الطفل



:الصحة العقلية

العاطفية والنفسية واالجتماعية حسن المعيشةتشمل •

مهمة في كل مرحلة من مراحل الحياة •

تؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفنا •

رين، واتخاذ تساعد في تحديد كيفية تعاملنا مع التوتر، وعالقاتنا مع اآلخ•

الخيارات

مثل أهمية الصحة البدنيةمهمة تماما•



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية

استشارة الصحة العقلية في مرحلة الطفولة•

استشارات الصحة العقلية ووسائل الدعم للموظفين•



ولة استشارة الصحة العقلية في مرحلة الرضَّع والطف
:المبكرة

خاص إستراتيجية تجمع بين أخصائيي الصحة العقلية واألش
م الذين يعملون مع األطفال الصغار وأسرهم لتحسين صحته
ي االجتماعية والعاطفية والسلوكية وتطورهم في األماكن الت

يتعلم فيها األطفال وينمون



الحبو يتم تقديم استشارات الصحة العقلية لألطفال الرضَّع ومن هم في سن
في جميع أنحاء الوالية في مختلف وكاالت الموارد واإلحاالت ( )

ال توجد تكلفة لهذه الخدمة ويختلف طول (. )الخاصة برعاية الطفل 
قد يكون الجمهور الذي تستهدفه هذه . الخدمة حسب حاجة البرنامج أو الطلب

الخدمة فرًدا من أفراد الموظفين أو قائًدا أو طاقم رعاية أطفال أو مجموعة 
إلى رعاية أطفال عائلية أو رعاية أطفال عائلية جماعية أو رعاية أطفال تستند

تُقدَّم )تلطة ومخ( عبر اإلنترنت)الخدمة بتنسيقات افتراضية تُقدَّم .أحد المراكز
(.تستلزم الحضور الشخصي)وشخصية ( عن بُعد وبشكل مباشر



ر على مقدمي الرعاية مهمة ألن صحتهم العقلية تؤثحسن معيشةتعتبر 
رعاية التدريب والتوظيف واالستبقاء على الموظفين وعلى مستوى ال

.المقدمة لألطفال أيًضا



ة يمكن استخدام الصناديق التمويلي

:لألغراض التالية

تدريب العاملين•

أنماط وجداول العاملين•

مواد ومستلزمات البرنامج•



في يمكن استخدام الصناديق التمويلية إلدخال الموظفين

فنية شراكة مع اختصاصيين لتقديم التدريب والمساعدة ال

:في موضوعات مثل
الدراسيةتدريب الحجرات•

النموذج الهرمي•

التدريب المستند إلى ممارسة النموذج الهرمي•

نهج اإلشراف التأملي•

بناء الفرق•

التعامل مع التوتر•



األدوات والموارد
•CCR&R-https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php

-برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة•

-شبكة موارد الرضَّع واألطفال في سن الحبو التابعة لمجلس الرعاية المبكرة والتعلم •

-والرضعاتحاد والية نيويورك للصحة العقلية •

-المجلس االستشاري للرعاية المبكرة لوالية نيويورك •

http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model

-لألطفال الذين يتسمون بالمرونة التكيفية مركز •

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
https://earlycareandlearning.org/infant-toddler-network/
https://www.nysaimh.org/
http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model
https://centerforresilientchildren.org/


:سجالت التدريب التي يجب االحتفاظ بها

الفاتورة أو اإليصال المحتوي على معلومات التدريب •

إيصال طريقة الدفع•



ل يمكن استخدام الصناديق التمويلية لدعم أنماط وجداو

:العاملين لتوظيف
موظفين إضافيين لتغطية فترات الراحة•

ث موظفين لدعم أوقات العمل المزدحمة خالل تشغيل البرنامج حي•
اته، بدايات اليوم ونهاي)من شأن الدعم اإلضافي أن يفيد األطفال 

(كبر سنًاوأوقات القيلولة، وأوقات عدم القيلولة بالنسبة لألطفال األ

ضافية، فترات راحة إموظفين يعملون بنظام الدوام الجزئي لتوفير •
بنظام وتخطيط الوقت وإجازة مدفوعة األجر للموظفين الذين يعملون

الدوام الكامل



:ةيمكن استخدام الصناديق التمويلية لدعم مشاركة األسر

توفير فرص للعائالت لعقد مؤتمر مع المعلمين•

ة حقائب األنشط)شراء مواد لتقوية روابط األطفال بالمنزل •

(المنزلوالكتب باللغة اإلنجليزية وباللغة التي تُستخدم في

استضافة حلول إيجابية لتقديم التدريب للعائالت•

رض الع"ليالي األلعاب أو أنشطة )تنظيم األنشطة مع العائالت •

"(والمشاركة



عدة في يمكن للصناديق التمويلية شراء مواد البرنامج للمسا

:بناء الصحة العقلية للجميع
كتب، )إنشاء أو إضافة موارد إلى مكتبة الصحة العقلية للموظفين •

الرياضية، كتب صوتية، تسجيالت عن العافية، والتغذية، والتمارين
(واالسترخاء

ارد إنشاء مكتبة موارد ألولياء األمور، والتي تربط العائالت بمو•
المجتمع بما في ذلك تلك الخاصة بالتوتر والصدمات

عواطف إضافة مواد وكتب أطفال إلى البيئة إلثارة المناقشات حول ال•
د مواد حسية، مواد إضافية، نسخ طبق األصل من الموا)والتوتر 
(المفضلة



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

لكن عليك توثيق، وللحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو االحتفاظ بهذه السجالت المإلى ستحتاج . كيفية إنفاقها

.  اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت

إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على

س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



:الموارد التي يمكنها المساعدة
المنظم•

()الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخاصة برعاية الطفل •

وكالة التسجيل•

الممثل النقابي•

•

()برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة •

تعلمشبكة موارد الرضَّع واألطفال في سن الحبو التابعة لمجلس الرعاية المبكرة وال•

اتحاد والية نيويورك للصحة العقلية للرضَّع•

المجلس االستشاري للرعاية المبكرة لوالية نيويورك•

(  )لألطفال الذين يتسمون بالمرونة التكيفية Devereuxمركز •



للحصول على على االنترنتاالستقرارتحقق من موقع مركز مساعدة 
كتبية في المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمساعدات الم

.كل فئة من فئات المنحة الثماني

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

