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يبية للجاهزية المدرسية    األسئلة المتداولة -االعتمادات الض 
 لآلباء والعائالت

 
ي الستعداد المدرسة ) .1 يب 

 ( ألولياء األمور؟SRTCما هو االئتمان الض 
ي الستعداد المدرسة ) يب 

ائب الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم SRTCاالئتمان الض  ي للوالية لرعاية األطفال لدافعي الض 
 
ي إضاف يب 

( هو ائتمان ض 
 سنوات 6عن 

ي مركز رعاية أطفال 
 
ي لويزيانامسجلون ف

 
ي تصنيف وتحسي   الجودة ف

 
ي مركز رعاية أطفال حصل عىل نجمتي   عىل األقل ف

 
حصل عىل ومسجلون ف

ي لويزيانا
 
ي نظام تصنيف وتحسي   الجودة ف

 
 نجمتي   عىل األقل ف

ي حصل عليها مركز رعاية األطفال. 
ي مع عدد النجوم الب  يب 

ي لويزيانا. يزيد مبلغ االئتمان الض 
 
 ف
ي الستعداد المدرسة )  يب 

ي الستعداد ( الخاص باحد االباء راجع SRTCللحصول عىل معلومات إضافية حول االئتمان الض  يب 
دليل االئتمان الض 

 . المدرسة
 

 تصنيف النجوم للمركز نسبة المصاريف المؤهلة

 نجوم 5 200%

 نجوم 4 150%

 نجوم 3 100%

 مجمتي    50%

 نجمة واحدة 0%

 
ي الستعداد المدرسة ) .2 يب 

 ( ؟SRTCكيف تطالب األرسة باالئتمان الض 
ي لويزيانا بإنشاء شهادة ائتمان تشارك وتأهل مراكز رعاية األطفال

 تقوم دائرة اإليرادات ف 
ائب(. تتكون شهادة االئتمان ي لرعاية األطفال )دافعي الض  يب 

 تقدم  لكل أرسة تطالب بالخصم الض 
ائب من الشهادة.   من جزء المزود من الشهادة وجزء دافع الض 

 
 حصة المزود

ي موعد أقصاه 
ي )يناير( ، يكمل مقدم رعاية األطفال الجزء المزود من شهادة االئتمان  31ف 

 كانون الثان 
ي المنشأة خالل السنة التقويمية السابقة. الجزء الموفر من

ائب لديه طفل ف   ويمنح لكل دافع ض 
 تتضمن شهادة االئتمان المعلومات التالية: اسم منشأة رعاية األطفال ، ونجمة تصنيف دار رعاية األطفال

ي لويزيانا لمنشأة رعاية األطفال ورقم ترخيص منشأة رع
ي ف  يب 

 اية األطفال واالسمورقم التعريف الض 
ائب الذين صدرت لهم شهادة إىل دائرة اإلير   ادات. حضور الطفل للمنشأة وتاري    خ اإلصدار وسنة النفاذ. سيقدم المزود إىل قائمة جميع دافعي الض 

 
ائب  حصة دافعي الض 

ائب من الشهادة والذي يتضمن المعلومات التالية ائب جزء دافع الض   ثم يكمل دافع الض 
 قم الضمان االجتماعي للمكلف الذي يطالب باالئتمان ، واالسم،االسم ور 

. عىل ي يب 
ي اإلقرار الض 

 رقم التأمي   االجتماعي وتاري    خ الميالد للطفل المؤهل الذي ُيطالب بهذا الرصيد ف 
ي 
ائب تقديم الشهادة أو االحتفاظ بها كما هو مطلوب من قبل سكرتي  دائرة اإليرادات ف   دافع الض 

 تعليمات الالحقة. النماذج وال
 

ي لالستعداد للمدرسة؟ .3 يب 
ي تقديم طلب للحصول عىل االئتمان الض 

 كيف يمكنب 
ائب.  ي لويزيانا للحصول عىل معلومات حول تقديم الض 

ائب أو إدارة اإليرادات ف   يجب عليك االتصال بمعد الض 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
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ي الستعداد المدرسة ) .4 يب 
. أينSRTCقدمت مطالبة باالئتمان الض  ي ي لالستعداد للمدرسة؟ (  الخاص ن  يب 

ي الض 
داد ائتمان   يتم اسي 

داد عىل  ي لويزيانا للحصول عىل حالة االسي 
 
 -219-225)فردي( أو  225-219-0102يرج  االتصال بإدارة اإليرادات ف

 http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx)عمل( أو قم بزيارة  7462 
 

 كيف يتم تحديد تصنيفات النجوم؟ .5
. الجدول أدناه: ® CLASSيتم تحديد تصنيفات النجوم من خالل مالحظات  ي يتم إجراؤها خالل العام الدراسي األكاديمي

 الب 

يبية  السنة األكاديمية السنة الض 
 ملف تعريف األداء

 التواري    خ الفعالة للتصنيف بالنجوم

 2021ديسمي   -يناير  2019-2020 2021

 2020ديسمي   -يناير  2018-2019 2020

 2019ديسمي   -يناير  2017-2018 2019

 2018ديسمي   -يناير  2016-2017 2018

ء يرج  مالحظة: تصنيفات النجوم سارية لمدة عام واحد فقط. قد يزيد تصنيف النجوم أو ينقص أو يظل كما هو بناًء عىل نتائج ملف تعريف أدا 
 . ا زيارة دائًما نتائج أداء العام الحاىلي ، وال LouisanaSchools.comيعرض موقعالعام الدراسي

ً
يبية. يمكنك أيض ي تختلف عن السنة الض 

 الرابطب 
 . 2020وتصنيفه لعام والعثور عىل مركز رعاية األطفال الخاص بك 

 
ي الستعداد المدرسة ) .6 يب 

 (  الخاص باحد الوالدين؟SRTCمن هو المؤهل للحصول عىل االئتمان الض 
ائب المؤهلون قد تكبدوا نفقات رعاية الطفل لطفل واحد أو أكير دون سن السادسة  يجب أن يكون دافعو الض 

ي نظام تقييم الجودة 
ي مركز رعاية أطفال مرخص. يجب أن يكون مركز رعاية األطفال المرخص قد حصل عىل نجمتي   عىل األقل ف 

والمسجلي   ف 
ي لويزيانا بحلول 

يبية.  31الموحد ف   ديسمي  من السنة الض 
 

ي الحصول عىل  ) .7
 سنوات خالل العام؟ 6( إذا بلغ طفىلي SRTCهل  بإمكان 

ي وقت ما خالل العام ، فستتكبد نفقات رعاية الطفل لذلك 5طفلك يبلغ من العمر  نعم. طالما كان
 سنوات ف 

ي  6 الطفل تؤهلك. وهذا يشمل ما إذا كان طفلك قد بلغ
.  2سنوات ف   يناير من العام التاىلي

 
 ماذا لو التحق طفىلي بمراكز رعاية أطفال مختلفة عىل مدار العام وكان لكل منهم تصنيفات مختلفة؟ .8

 إذا حض  الطفل عدة مراكز عىل مدار العام ، فسيتم استخدام المركز الحاصل عىل أعىل تصنيف بالنجوم 
ي الستعداد المدرسة ) يب 

 (. SRTCلتحديد االئتمان الض 
 

؟ .9 ي يب 
 ما المبلغ الذي يمكن أن تكسبه األرسة لتبق  مؤهلة للحصول عىل االئتمان الض 

سنوات لحضور برنامج  6معي   من االئتمان طالما أنها تدفع لطفل واحد عىل األقل دون سن جميع العائالت مؤهلة للحصول عىل مستوى 
 الطفولة المبكرة القائم عىل المركز والذي حصل عىل تصنيف نجمتي   عىل األقل. 

 
يبية الستعداد المدرسة )  (: SRTCإرشادات إضافية ل حول االئتمانات الض 

 
● x1 ي الستعداد المدرسة يب 

 )x2 )SRTCدليل االئتمان الض 
ي الستعداد المدرسة ) ● يب 

 اسسئلة شائعة لالعمال -(  SRTCاالئتمان الض 
ي الستعداد المدرسة ) ● يب 

 اسسئلة شائعة للموظفي   والمدراء -(  SRTCاالئتمان الض 
ي الستعداد المدرسة ) ● يب 

 اسسئلة شائعة لمقدمي الرعاية لألطفال -(  SRTCاالئتمان الض 

http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx
https://louisianaschools.com/
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2020-school-readiness-tax-credit-center-star-level.xlsx?sfvrsn=eede9a1f_4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2020-school-readiness-tax-credit-center-star-level.xlsx?sfvrsn=eede9a1f_4
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-businesses.pdf?sfvrsn=15ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-staff-and-directors.pdf?sfvrsn=3ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-child-care-providers.pdf?sfvrsn=14ed911f_4

