يتلقى برنامج المساعدة في رعاية
الطفل ( / )CCAPنعم
لدعم جميع العائالت في الحصول على رعاية أطفال عالية الجودة  ،يوفر برنامج
مساعدة رعاية الطفل ( )CCAPمساعدة مالية لألسر ذات الدخل المنخفض
أثناء العمل أو الذهاب إلى المدرسة أو التسجيل في المدرسة أو السعي بنشاط
للحصول على عمل.

نصائح حول اختيار
مقدم رعاية الطفل
عالي الجودة
¿تشعر بالترحيب عند دخولك إلى المركز أو سكن مقدم الخدمة
المنزلية ويتفاعل المعلمون ويساعدون األطفال.
¿يتم تشجيع األطفال على اللعب م عً ا يقوم المعلمون بمساعدة
األطفال في حل النزاعات.
¿جميع الموظفين لديهم انتماءات تعليمية ومعرفة متخصصة في
تنمية الطفولة المبكرة.

برنامج مساعدة رعاية الطفل

دليل الموارد للعائالت الذين يبحثون
بنشاط عن عمل أو تدريب

¿يشرف المعلمون بعناية على جميع األطفال ويشارك األطفال في كل
من أنشطة اللعب الداخلية والخارجية.
¿المساحة كبيرة بما يكفي الستيعاب جميع األطفال ومجموعات
األحجام المناسبة ؛ يتم الحفاظ على نسب أعضاء هيئة التدريس
إلى األطفال في جميع األوقات.
¿تلقى المعلمون تدري بًا في مناهج البرنامج.
¿البيئة المكانية للمركز أو مقدم الخدمة المنزلية آمنة وصحية.
تم تركيب مجموعات اإلسعافات األولية وطفايات الحريق وأجهزة
اإلنذار من الحريق ومعدات السالمة األخرى وتحديثها وإتاحتها.
نشر المركز أو مقدم الخدمة المنزلي خطة االستعداد للطوارئ
ووسائل االتصال بوالدي األطفال أو الوصي عليهم.
¿حاول اختيار مقدم رعاية أطفال يقل معدله اليومي عن الحد
األقصى للمعدل أو أقل من الحد األقصى للوالية لتجنب
المصروفات اإلضافية الغير ضرورية.
¿ابحث عن تصنيف عالي الجودة على
.Louisiana School Finder

الخطوة التالية إلرشادك
عبرإجراءات CCAP
إدارة لويزيانا التعليمية
مركز االتصال 1-877-453-2721 • ldeccap@la.gov

اآلن بعد أن قدمت أنت (وأفراد أسرتك اآلخرين  ،إن أمكن) طلب
ً
كامل عبر اإلنترنت وأشرت إلى أنك تبحث حال يً ا عن عمل
CCAP
أو تدريب  ،فإليك الخطوات التالية.

نصائح حول تحضير
السيرة الذاتية للوظيفة
¿اختر تنسيق السيرة الذاتية الذي يناسبك.

سيكو ن لد يك  30يو ًم ا تقو يم يً ا إلكما ل وإرسا ل الوثا ئق التا لية
لتحد يد أهلية العا ئال ت التي تسعى بنشاط للحصو ل على عمل أو
التسجيل في مد رسة أو برنا مج تد ر يبي .

¿ضع قائمة بمها راتك وخب راتك في العمل وإنجا زاتك.

سيحاول موظفو  CCAPالتحقق من حالة أهليتك باستخدام ما يلي:

¿قم بإنشاء سيرتك الذاتية لتخصيص الوظيفة التي تتقدم
لها في ذلك الوقت.

¿العمر  /صلة القرابة :مطلوب شهادة ميالد أو شهادة معمودية أو سجل
ميالد المستشفى للطفل ؛ أو إذا لم يكن طفلك  ،سجالت الميالد إلثبات
صلة ق رابة الطفل بك.
¿سجالت التحصين/التطعيم :مطلوب أخذ المطعوم أو سجالت الطبيب
لكل طفل في األسرة يحتاج إلى رعاية.
¿بطاقة (بطاقات) الضمان االجتماعي (اختيارية) :ت ُطلب بطاقة (بطاقات)
الضمان االجتماعي لكل طفل  ،ولكنها اختيارية.
¿التحقق من البحث النشط عن عمل :يجب تقديم التحقق من صحة (وأف راد
األسرة اآلخرين (إذا كان ذلك ممك نً ا) معلومات حساب  HIREالنشط من
لجنة القوى العاملة في لويزيانا

اآلن بعد أن تقرر أنك مؤهل لتلقي مزايا  CCAPلمدة
 90يو ًم ا  ،إليك خطواتك التالية.
يتعين عليك إرسا ل الوثا ئق التا لية خال ل فترة الشها دة
شهرا كا ملة من مزايا
التي تبلغ  90يو ًم ا لتلقي 12
ً
برنا مج .CCAP
سيحاول موظفو  CCAPالتحقق من التوظيف أو المدرسة أو برنامج التدريب
الوظيفي باستخدام ما يلي:
¿إثبات الدخل :يشمل آخر أربع ( )4قسائم دفع أو بيان صاحب العمل لكل
شخص يعمل في غضون  90يو ًم ا من تاريخ تقديم الطلب
¿الحضور في المدرسة أو التدريب الوظيفي :التحقق من الحضور في
المدرسة أو التدريب الوظيفي مثل بيان من المدرسة أو برنامج التدريب
الوظيفي يوضح حالة التسجيل الحالية أو عدد الساعات التي يحضرها كل
أسبوع.

¿قم بتضمين اسمك ومعلومات االتصال الحالية.

¿قم بإنشاء خطاب تعريف إلخبار صاحب العمل المحتمل عن سبب
توافق مها راتك وخب راتك مع الوظيفة التي تريدها.
¿قم دائ ًم ا بم راجعة خطاب الغالف الخاص بك واستئنافه بح ث ً ا عن
األخطاء النحوية.

نصائح حول كيفية التحضير
لمقابلة عمل
¿ابحث عن الوظيفة وأهداف الشركة  /مهمتها.
¿تدرب على عرض «نبذة عني».
¿أحضر أسئلة للمحاور.
¿استعد لإلجابة عن سبب كونك أفضل مرشح للوظيفة
¿ضع في عين االعتبار مالبسك مقد ًم ا.
¿اشكر المحاور على اعتبارك.

موارد للعائالت التي تبحث عن عمل
•لجنة لويزيانا للقوى العاملة:
 www.louisianaworks.net/hireيوفر الوصول للتسجيل في
حساب  HIREوفرص العمل المحتملة
›قم بإنشاء ملف تعريف بهوية المستخدم وكلمة المرور.
›أنشئ سيرة ذاتية للبحث عن عمل.
›يجب على المتقدمين إكمال عمليات البحث األسبوعية عن الوظائف.
•دليل الباحث عن عمل :HIRE
www.louisianaworks.net/hire
يوفر معلومات حول كيفية استخدام HIRE
•مكاتب لويزيانا التي تقدم المساعدة في خدمة العمل:
www.laworks.net
توفر مواقع م راكز العمل األمريكية وأرقام الهواتف وساعات
العمل لكل أبرشية.
www.louisianabelieves.com

