
 Office(تسجیل رعایة الطفل في مكتب خدمات األطفال واألسرة /لترخیص الحد األدنى من متطلبات التقدیم  - 2المرفق 
of Children and Family Services, OCFS( 

لن تتم مراجعة الطلب حتى یتلقى المكتب قائمة . البرامج تقدیم قائمة محددة بالوثائق قبل استیفاء الحد األدنى للمراجعةعند تقدیم الطلب، یجب على 
 . كاملة بالوثائق أدناه

 :جمیع من یسعى للحصول على ترخیص

 )مقدم الطلب(معلومات عامة  �

 الحر معلومات العمل �

 دلیل مخطط المساحة الداخلیة للطابق  �

 المساحة الداخلیة للطابقمخطط  �

 منطقة اللعب الخارجیة �

 جدول ببرنامج األنشطة الیومیة �

 خطة إدارة السلوك �

 تقریر اختبار مصدر اإلمداد بالمیاه �

 فحص المخاطر البیئیة/دلیل �

 اتفاقیة امتثال مقدم الطلب �

 بیان االلتزام بإعالة الطفل �

 

 .الرعایة التي تطلب ترخیًصا لھا، یجب علیك تقدیم ھذه النماذج للمراجعةباإلضافة إلى تلك الوثائق، واعتماًدا على طریقة 

 :الرعایة النھاریة األسریة الجماعیة/الرعایة النھاریة األسریة

 إرشادات خطة الرعایة الصحیة �

 اعتبارات السالمة �

 واإلسعافات األولیة) CPR(مستلزمات اإلنعاش القلبي الرئوي  �

 خطة حاالت الطوارئ واإلخالء �

 المأوى الموجود بالموقع وفًقا لخطة حاالت الطوارئ �

 فحص أنظمة حرق الوقود �

 ساعات عمل البرنامج �



 :رعایة األطفال في سن المدرسة /مراكز الرعایة النھاریة 

 لمتطلبات خطة التدریب وصف عام  �

 الخفیفة والوجبات قوائم الطعام والوجبات  �

 إیذاء األطفال وإساءة معاملتھمخطة السالمة في حاالت  �

 إجراءات التحقق من خلفیة أعضاء طاقم العمل والمتطوعین �

 خطة حاالت الطوارئ �

 اإلخالء في حاالت الطوارئ �

 الموافقات المطلوبة /تقاریر الفحص �

 قائمة بالمتطلبات اإلضافیة �
 
 

 New York City Department of Health and Mental)المتطلبات اإلضافیة إلدارة الصحة والسالمة العقلیة لمدینة نیویورك 
Hygiene, NYCDOHMH)  47التابعة للمادة  للمراكز للتقدیم )Article 47:( 

 حضور التوجیھ األولي �

 فحص صالحیة الموقع �

 المعماریة الرسومات  �

 شھادة اإلشغال �

 )Fire Department of New York, FDNY(موافقة قسم اإلطفاء بمدینة نیویورك  �

 التحقق من وجود الطالء المحتوي على الرصاص أو إثبات على إنشاء المبنى حدیثًا اختبار  �

 اختبار التحقق من وجود الرصاص في الماء �

 تعویضات العمال وتأمین المسؤولیة �

 عدم وجود غرامات قضائیة غیر مدفوعة �
 
 

 :مراكز الرعایة النھاریة

 خلفیة أعضاء طاقم العمل والمتطوعینإجراءات التحقق من  �

 ساعات عمل البرنامج �



 
 New York City Department of Health and Mentalالمتطلبات اإلضافیة إلدارة الصحة والسالمة العقلیة لمدینة نیویورك 

Hygiene, NYCDOHMH)  47للمادة  للمركز التابع للتقدیم )Article 47:( 

 التوجیھ األوليحضور  �

 فحص صالحیة الموقع �

 المعماریة الرسومات  �

 شھادة اإلشغال �
 

 


