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פעדעראלע אווארד אינפארמאציע

 .1נאמען פון באקומער
New York
Capital View Park
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

 .12אייגנארטיגער פעדעראלע אווארד אידענטיפיקאציע נומער ()FAIN
NYCSC62101

 .2קאנגרעשאנעל דיסטריקט פון באקומער
*זעט באמערקונגען

 .13סטאטוטערי אויטאריטעט
]American Rescue Plan Act (ARPA) 2021 [P.L. 117-002

 .3באצאלונג אקאונט נומער און סארט
*זעט באמערקונגען

 .14פעדעראלע אווארד פראיעקט טיטל
*זעט באמערקונגען

 .4עמפלויער אידענטיפיקאציע נומער ()EIN
1146013200W1

 .15קאטאלאג פון פעדעראלע דאמעסטישע אסיסטענס ( )CFDAנומער
93.575

 .5דאטא יוניווערסעל נאמבערינג סיסטעם ()DUNS
042387717

 CFDA .16פראגראם טיטל
טשיילד קעיר און דעוועלאפמענט בלאק גרענט

 .6באקומער'ס אייגנארטיגע ענטיטי אידענטיפיצירער
*זעט באמערקונגען

 .17סארט אווארד עקשאן
ניי

 .7פראיעקט דירעקטאר אדער הויפט אויספארשער
גרענט אדמיניסטראטאר

 .18איז דער אווארד ?R&D
*זעט באמערקונגען

 .8אויטאריזירטע באאמטער
*זעט באמערקונגען

פעדעראלע אווארד אינפארמאציע
 .9אווארדינג אגענטור קאנטאקט אינפארמאציע
Christopher Felton
גרענטס פארוואלטונג באאמטער
christopher.felton@acf.hhs.gov
617-565-2443
 .10פראגראם באאמטער קאנטאקט אינפארמאציע
Ellen Wheatley
Office of Child Care
ellen.wheatley@acf.hhs.gov
202-401-4558

 .11אווארד נומער
NYCSC62101

קיצור פעדעראלע אווארד

פינאנציעלע אינפארמאציע

 .19בודזשעט פעריאד אנהויב דאטום 10-01-2020

ענדע דאטום 09-30-2023

 .20סך הכל סומע פון פעדעראלע געלטער פאראנטווארטליך
דורך דעם שריט
20א .דירעקטע קאסט סומע
20ב .אומדירעקטע קאסט סומע אדמיניסטראטיווע אפסעט

$1,124,501,000.00
*זעט באמערקונגען
*זעט באמערקונגען

 .21אויטאריזירטע קעריאווער

*זעט באמערקונגען

 .22אפסעט

*זעט באמערקונגען

 .23סך הכל סומע פון פעדעראלע געלטער פאראנטווארטליך דעם
בודזשעט פעריאד

$1,124,501,000.00

 .24סך הכל באשטעטיגטע קאסט אנטיילנעמונג אדער
מעטשינג ,וואו גילטיג

*זעט באמערקונגען

 .25סך הכל פעדעראלע און נישט-פעדעראלע באשטעטיגטע

*זעט באמערקונגען

 .26פראיעקט פעריאד אנהויב דאטום 10-01-2020

ענדע דאטום 09-30-2023

 .27סך הכל סומע פון די פעדעראלע אווארד אריינגערעכנט
קאסט אנטיילנעמונג אדער מעטשינג

*זעט באמערקונגען

 .28אויטאריזירטע באהאנדלונג פון פראגראם אינקאם
*זעט באמערקונגען
 .29גרענטס פארוואלטונג באאמטער  -אונטערשריפט

פוט-נאוטס
Christopher Felton
גרענטס פארוואלטונג באאמטער
דער אווארד איז פאר  ARPטשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער.
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אינפארמאציע פון באקומער
New York
Capital View Park
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

עמפלויער אידענטיפיקאציע נומער (:)EIN

XXXXXXXXXXXX

דאטא יוניווערסעל נאמבערינג סיסטעם (042387717 )DUNS
באקומער'ס אייגנארטיגע ענטיטי אידענטיפיצירער *זעט באמערקונגען

אבדזשעקט קלאס:

41.15

פינאנציעלע אינפארמאציע
אוועקגעלייגטע געלטער

CAN

75-21-1515

G990238,2021

געשאנק

טיילונג באשלוסן

קומולאטיװ גרענט

דאקומענט נומער

אקאונט סארט

$1,124,501,000.00

$1,124,501,000.00

6NYCSC2101

פארן אייגענעם
באשלוס

טערמינען און באדינגונגען
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צוגאב טערמינען און באדינגונגען
די אלגעמיינע טערמינען און באדינגונגען זענען גילטיג אויף אלע מענדעטארי גרענט פראגראמען ,וואס פאר די צוועקן פון דעם דאקומענט נעמט אריין פארמולא און בלאק גרענטס ,און מען
קען דאס טרעפן אויף  . https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants.די צוגאבע טערמינען און באדינגונגען זענען נאך פארשריפטן
וואס זענען גילטיג צום פראגראם וואס שטייט אונטן.
מיטן אננעמען די אווארדס פון דעם פראגראם ,טוט די הויפט אגענטור איינשטימען צו אויספאלגן די פאדערונגען וואס זענען אריינגערעכנט סיי אין די אלגעמיינע און די צוגאבע טערמינען
און באדינגונגען פאר דעם פראגראם .פארפעלן אויסצופאלגן די טערמינען און באדינגונגען קען פאראורזאכן דעם פארלוסט פון פעדעראלע געלטער און קען ווערן באטראכט אלס סיבה צו
סוספענדירן אדער אפשטעלן דעם גרענט.
אדמיניסטראציע פאר קינדער און פאמיליעס אפיס פון טשיילד קעיר ( )Administration for Children and Families Office of Child Care, OCC
טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער אמעריקאנער רעטונג פלאן ( )ARPאקט
טשיילד קעיר און דעוועלאפמענט פאנד גרענטס הילף ליסטינג נומער []93.575
גילטיגע לעגיסלאציע ,סטאטוט ,רעגולאציעס
.1

די אדמיניסטראציע פון דעם פראגראם איז אויסגעשטעלט צו:
סטאטוטארי פאדערונגען פון די אמעריקאנער רעטונג פלאן ) )ARPאקט פון P.L. 117-2)[ 2021

.)https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS- 117hr1319enr.pdf
טשיילד קעיר און אנטוויקלונג בלאק גרענט ( )Child Care and Development Block Grant, CCDBGאקט און פארבינדענע רעגולאציעס

 .aדי  CCDBGאקט איז קאודיפייד ביי ,.U.S.C. §9857 et seq 42
 .bאיינפירן פראגראם רעגולאציעס געפינט זיך ביי  CFR Part 98 45און 99
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 and https://ecfr.federalregister.gov/current/title-
.)45/subtitle-A/subchapter- A/part-99
פראוויזשאנס פון יעצטיגע באשטעטיגטע  CCDFסטעיט ,טעריטאריע ,אדער טרייבעל פלאן ,ווי גילטיג ,אריינגערעכנט אלע באשטעטיגטע אמענדמענטס אדער רעוויזשאנס.


.2

ווי באמערקט אין די אינפארמאציע מעמאראנדום אויף טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס וואס זענען אוועילעבל אונטער די  ARPאקט (אוועילעבל אויף די  OCCוועבזייטל אויף
 ) www.acf.hhs.gov/occדי געלטער זענען אויסגעשטעלט צו אלע  CCDFדיסקרעשאנערי פאדערונגען ,אויסער ווי עס שטייט אנדערש .פירנדע אגענטורן קענען נוצן טשיילד
קעיר סטאביליזאציע צו שענקען סוב -גרענטס צו קוואליפיצירטע טשיילד קעיר פראוויידערס ב אזירט אויף די סומע פונעם פראוויידער'ס דערקלערטע יעצטיגע אנפירונג אויסגאבן .א
קוואליפיצירטע טשיילד קעיר פראוויידער קען נוצן די געלטער פאר אמווייניגסטנס איינע פון די פאלגנדע אקטיוויטעטן:
שטאב קאסטן ,אריינגערעכנט פעיראל און געהאלטן אדער ענליכע באצאלונג פאר אן ארבעטער (אריינגערעכנט סיי וועלכע איינציגע אייגנטומער אדער אומאפהענגיגע

קאנטראקטאר) ארבעטער בענעפיטן ,פרימיום באצאלונג ,אדער קאסטן פאר אויפנעמען אדער אנהאלטן ארבעטער.
רענט (אריינגערעכנט אונטער א ליעס אפמאך) אדער באצאלונג אויף סיי וועלכע מארטגעדזש פליכט ,יוטיליטיס ,פאסיליטי מעינטענענס אדער פארבעסערונגען אדער

אינשורענס.
פערזענליכע באשיצנדע געצייג ,רייניגן און סאניטעשאן געצייג און סערוויסעס ,אדער טרענירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג פארבינדן צו געזונטהייט און זיכערהייט

פירונגען.
איינקויפונגען אדער אפדעיטס צו עקוויפמענט און סופלייס צו רעאגירן צו די  COVID-19פובליק העלט עמערדזשענסי.

פראדוקטן און סערוויסעס וואס זענען נויטיג כדי צו אנהאלטן אדער פארזעצן טשיילד קעיר סערוויסעס.

מענטל העלט שטיצע פאר קינדער און ארבעטערס.


.3

די יוניפארם אדמיניסטראטיווע פאדערונגען ,קאסט פרינציפלס ,און אודיט פאדערונגען פאר  HHSאווארד געפינט זיך אונטער  .CFR Part 75 45אין איינקלאנג מיט CFR 45
 ,)§75.101(dזענען נאר באגרעניצטע טיילן פון פעדעראלע רעגולאציעס ביי  CFR 45טייל  75גילטיג צו  CCDFפראגראמען.
סאבפארט " , Aראשי תיבות און אפטייטשונגען" ,בלייבט גילטיג.

סאבפארט " ,Bאלגעמיינע פראוויזשאנס" ,פארבלייבט גילטיג.

סאבפארט " ,Cפרי-אווארד פאדערונגען" ,נישט גילטיג אויסער § 75.202פארבלייבט גילטיג צו די פעדעראלע אווארדינג אגענטור.

סאבפארט " ,Dפאסט-אווארד פאדערונגען" נישט גילטיג אויסער §§ 353.-75.351פארבלייבן גילטיג.

סאבפארט " ,Eקאסט פרינציפלס ".גענצליך נישט גילטיג ,אויסער ווי עס שטייט אונטער .CFR §98.84 45

סובטייל " ,Fאודיט פאדערונגען ",פארבלייבט גילטיג (ערזעצט די פאדערונגען פון  OMBסורקיולער .)A-133


.4

אין איינקלאנג מיט  ,CFR 87.2(b) 45זענען די פראוויזשאנס פון פעדעראלע רעגולאציעס ביי  CFR 45טייל  87גענצליך נישט גילטיג צו  CCDFפראגראמען.

.5

נאך גילטיגע רעגולאציעס און פאדערונגען קען מען טרעפן אין די אלגעמיינע טערמינען און באדינגונגען פאר מאנדאטארי :פארמולע ,בלאק און בארעכטיגונג גרענטס.
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קאסט שעירינג אדער מעטשינג (נישט-פעדעראלע שעיר) פון פראגראם געלטער
.6

געלטער זאלן גענוצט ווערן צו סופלעמענטירן און נישט ערזעצן אנדערע פעדעראלע ,סטעיט ,און לאקאלע געלטער וואס זענען געשפענדעט געווארן צו צושטעלן טשיילד קעיר
סערוויסעס פאר בארעכטיגטע מענטשן.

.7

די ג רענט געלטער מעגן נישט גענוצט ווערן צו נאכקומען די מעטשינג פאדערונגען פון אנדערע פעדעראלע גרענט פראגראמען.

סטעיטס און טעריטאריעס
 .8פאר סטעיטס און טעריטאריעס ,זענען טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער פאר דעם פראגראם געווארן געשאנקען א  100פראצענט פעדעראלע פינאנציעלע אנטיילנעמונג ()FFP
ראטע פאר פראגראם קאסטן ,וואס מיינט א נישט -פעדעראלע שעיר פון פראגראם געלטער ווערט נישט פארלאנגט פאר דעם פראגראם (ד.מ ,.עס ווערט נישט פארלאנגט קיין סטעיט
אדער טעריטאריע מעטש).
טרייבס
 .9פאר טרייבס ,זענען טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער פאר דעם פראגראם געווארן געשאנקען א  100פראצענט פעדעראלע פינאנציעלע אנטיילנעמונג ( )FFPראטע פאר
פראגראם קאסטן ,וואס מיינט א נישט -פעדעראלע שעיר פון פראגראם געלטער ווערט נישט פארלאנגט פאר דעם פראגראם (ד.מ ,.עס ווערט נישט פארלאנגט קיין טרייבעל מעטש).
פינאנציעלע באריכטונג און פאדערונגען
 .10פעדעראלע געלטער וואס ווערן געשאנקען אונטער דעם גרענט מוזן ווערן אויסגעגעבן פאר די צוועקן פאר וועלכע זיי זענען געשאנקען געווארן.
 .11יעדע גרענטי'ס פיסקעל און אקאונטינג פראצעדורן מוזן זיין גענוג צו ערלויבן די צוגרייטונג פון פארלאנגטע באריכטן און דאס נאכגיין אויסגאבן צו א שטאפל וואס איז נויטיג כדי צו
אוועקשטעלן אז פעדעראלע געלטער זענען נישט גענוצט געווארן אין פארלעצונג פון די טערמינען און באדינגונגען.
 .12אדמיניסטריווע קאסט באגרעניצונג.
די געווענליכע  CCDFאדמיניסטראטיווע קאסט באגרעניצונג ( 5פראצענט פאר סטעיטס און טעריטאריעס 15 ,פראצענט פאר טרייבס) איז נישט גילטיג אויף די טשיילד קעיר

סטאביליזאציע פאנדס אונטער די .ARP


סטעיטס און טעריטאריעס זאלן אוועקלייגן נישט מער ווי  10פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער צו טיילן סוב-גרענטס ,צושטעלן טעכנישע הילף און שטיצע
פארן זיך איינגעבן און באקומען צוטריט צו די סוב-גרענט געלעגנהייט ,פארעפנטליכן די אוועילעביליטי פון די סוב-גרענטס ,אויספירן אקטיוויטעטן און הייבן די סופליי פון
טשיילד קעיר ,און צושטעלן טעכנישע הילף צו העלפן טשיילד קעיר פראוויידערס.



טרייבס זאלן אוועקלייגן נישט מער ווי  20פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער צו טיילן סוב -גרענטס ,צושטעלן טעכנישע הילף און שטיצע פארן זיך
איינגעבן און באקומען צוטריט צו די סוב -גרענט געלעגנהייט ,פארעפנטליכן די אוועילעביליטי פון די סוב-גרענטס ,אויספירן אקטיוויטעטן און הייבן די סופליי פון טשיילד
קעיר ,און צושטעלן טעכנישע הילף צו העלפן טשיילד קעיר פראוויידערס .די  CCDFבעיס סומע וואס איז געווארן געשאנקען אלס סטאביליזאציע פאנדס איז נישט
אריינגערעכנט אינעם חשבון פון די סומע וואס איז אויסגעשטעלט צו די אדמיניסטראטיווע קאסט באגרעניצונג.

 .13קוואליטי ספענדינג פארשריפטן ( at 658G of the CCDBG Act; 45 CFR 98.53) and direct services spending requirements (at 658E(c)(3)(D) and (E) of
) )theCCDBG Act; 45 CFR 98.50(f) and (gזענען נישט גילטיג אויף טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס.
 .14באריכטונג .די געלטער זענען אויסגעשטעלט צו די רעגירונג-ברייטע און -CCDFספעציפישע באריכטונג פאדערונגען OCC .וועט צושטעלן נאך אנווייזונגען אויף באריכטונג
פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף  www.acf.hhs.gov/occאון ביי די צענטראלע  ACF COVID-19ריסאורס וועבזייטל אויף .https://www.acf.hhs.gov/coronavirus
 .15פאדערונג\ליקווידירונג דעדליין.
טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער מוזן ווערן געפאדערט ביז סעפטעמבער  2022 ,30און ליקווידירט ביז סעפטעמבער  .2023 ,30סיי וועלכע פעדעראלע פאנדס פון דעם

אווארד וואס זענען נישט געווארן געפאדערט אדער ליקווידירט ביז די דעדליינס וואס שטייען אויבן וועלן ווערן צוריקגענומען דורך די  ARP .ACFאקט געלטער זענען
אויסגעשטעלט צו די ווידער-ענראלמענט פראצעדור ביי  CFR 98.64(b) 45פאר סטעיטס און פארטא ריקא און  CFR 98.64(d) 45פאר טרייבס .ווי אויך ,די סטעיט,
טעריטאריע ,אדער טרייב מוזן מודיע זיין  ACFאויב זיי קענען נישט נאכקומען כאטש  50פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער ביז דעצעמבער .2021 ,11
פראגראם באריכטונג
 .16באריכטונג .די געלטער זענען אויסגעשטעלט צו די רעגירונג-ברייטע און -CCDFספעציפישע באריכטונג פאדערונגען OCC .וועט צושטעלן נאך אנווייזונגען אויף באריכטונג
פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף .www.acf.hhs.gov/occ
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דעפארטמענט פון געזונטהייט און יומען סערוויסעס
אגענטורן ( Department of Health and Human
)Services
אדמיניסטראציע פאר קינדער און פאמיליעס

מעלדונג פון אווארד
אווארד NYCSC62101
FAIN# 2101NYCSC6
פעדעראלע אווארד דאטום :אפריל 2021 ,14

ריעל עסטעיט פראפערטי באריכטונג
 OCC .17וועט צושטעלן נאך אנווייזונגען אויף באריכטונג פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף  ACF .www.acf.hhs.gov/occפראפערטי אנווייזונגען קען מען אויך טרעפן אויף
.https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property
גילטיגע טערמין.
 .18די פראגראם -ספעציפישע טערמינען און באדינגונגען זענען גילטיג פון די דאטום וואס ווערט געוויזן אויפ'ן צייכענונג אונטן פון די בלאט און וועט בלייבן גילטיג ביז מען טוט דאס
איבערפרישן .זיי וועלן ווערן איבערגעפרישט און נאכאמאל ארויסגעגעבן נאר ווען מען דארף ווען א נייע פראגראם-ספעציפישע סטאטוט ,רעגולאציע ,אדער אן אנדער פארשריפט
ווערט איינגעפירט אדער ווען איינע פון די עקזיסטירנדע פעדעראלע סטאטוטס ,רעגולאציעס ,פאליסיס ,פראצעדורן ,אדער צוימונגען ווערן געטוישט ,איבערגעמאכט ,געענדערט,
אדער צוריקגעוויזן.
פונקטן פון פארבינדונג
 .19פונקטן פון פארבינדונג פאר מער אינפארמאציע אדער פראגן בנוגע אדער די אפעראציע פון די פראגראם אדער ענליכע פינאנציעלע אדער גרענט ענינים זאלן ווערן דירעקטירט צו
אייער אנגעגעבענע גרענטס ספעציעליסט אדער  OCCרעגינאלע אפיס און קען זיך געפונען אויף די נאטיץ פון אווארדאליסט אדער  OCCרעגינאלע אפיס און קען זיך געפונען אויף
די נאטיץ פון אווארד.

באמערקונגען
* די פעלד איז געמאכט צו ווערן אריינגערעכנט אין די סטאנדארטירטע נאטיץ פון אווארד און וועט ווערן געוויזן אין שפעטערדיגע קווארטלען.
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טשיילד קעיר און דעוועלאפמענטל פאנד )(CCDF
 ARPאקט טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס ()CSC6

צוגאבע טערמינען און באדינגונגען

צוגאב טערמינען און באדינגונגען
די אלגעמיינע טערמינען און באדינגונגען זענען גילטיג אויף אלע מענדעטארי גרענט פראגראמען ,וואס פאר די צוועקן פון דעם דאקומענט נעמט אריין
פארמולא און בלאק גרענטס ,און מען קען דאס טרעפן אויף https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-
 .acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula- block-and-entitlement-grantsדי צוגאבע טערמינען און באדינגונגען זענען נאך פארשריפטן וואס
זענען גילטיג צום פראגראם וואס שטייט אונטן.
מיטן אננעמען די אווארדס פון דעם פראגראם ,טוט די הויפט אגענטור איינשטימען צו אויספאלגן די פאדערונגען וואס זענען אריינגערעכנט סיי אין די
אלגעמיי נע און די צוגאבע טערמינען און באדינגונגען פאר דעם פראגראם .פארפעלן אויסצופאלגן די טערמינען און באדינגונגען קען פאראורזאכן דעם
פארלוסט פון פעדעראלע געלטער און קען ווערן באטראכט אלס סיבה צו סוספענדירן אדער אפשטעלן דעם גרענט.

אדמיניסטראציע פאר קינדער און פאמיליעס
Office of Child Care

טשיילד קעיר סטאביליזירונג טיילונג
טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער אמעריקאנע הילף פלאן אקט ()ARP
טשיילד קעיר און אנטוויקלונג פאנד גרענטס
הילף ליסטינג נומער []93.575

גילטיגע לעגיסלאציע ,סטאטוט ,רעגולאציעס
.1

די אדמיניסטראציע פון דעם פראגראם איז אויסגעשטעלט צו:
 סטאטוטארי פאדערונגען פון די אמעריקאנער רעטונג פלאן ) )ARPאקט פון [P.L. 117-2] 2021
).(https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
 טשיילד קעיר און דעוועלאפמענט בלאק גרענט ( )Child Care and Development Block Grant, CCDBGאקט און פארבינדענע
רעגולאציעס
 .aדי  CCDBGאקט איז קאודיפייד ביי ,.U.S.C. §9857 et seq 42
 .bאיינפירן פראגראם רעגולאציעס געפינט זיך ביי  CFR Part 98 45און (https://ecfr.federalregister.gov/current/title-
45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 and https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapterA/part-99).99
 פראוויזשאנס פון יעצטיגע באשטעטיגטע  CCDFסטעיט ,טעריטאריע ,אדער טרייבעל פלאן ,ווי גילטיג ,אריינגערעכנט אלע באשטעטיגטע
אמענדמענטס אדער רעוויזשאנס.

.2

ווי באמערקט אין די אינפארמאציע מעמאראנדום אויף טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס וואס זענען אוועילעבל אונטער די  ARPאקט (אוועילעבל
אויף די  OCCוועבזייטל אויף  )www.acf.hhs.gov/occדי געלטער זענען אויסגעשטעלט צו אלע  CCDFדיסקרעשאנערי פאדערונגען ,אויסער ווי
עס שטייט אנדערש .פירנדע אגענטורן קענען נוצן טשיילד קעיר סטאביליזאציע צו שענקען סוב-גרענטס צו קוואליפיצירטע טשיילד קעיר
פראוויידערס באזירט אויף די סומע פונעם פראוויידער'ס דערקלערטע יעצטיגע אנפירונג אויסגאבן .א קוואליפיצירטע טשיילד קעיר פראוויידער קען
נוצן די געלטער פאר אמווייניגסטנס איינע פון די פאלגנדע אקטיוויטעטן:
 שטאב קאסטן ,אריינגערעכנט פעיראל און געהאלטן אדער ענליכע באצאלונג פאר אן ארבעטער (אריינגערעכנט סיי וועלכע איינציגע אייגנטומער
אדער אומאפהענגיגע קאנטראקטאר) ארבעטער בענעפיטן ,פרימיום באצאלונג ,אדער קאסטן פאר אויפנעמען אדער אנהאלטן ארבעטער.
 רענט (אריינגערעכנט אונטער א ליעס אפמאך) אדער באצאלונג אויף סיי וועלכע מארטגעדזש פליכט ,יוטיליטיס ,פאסיליטי מעינטענענס אדער
פארבעסערונגען אדער אינשורענס.
 פערזענליכע באשיצנדע געצייג ,רייניגן און סאניטעשאן געצייג און סערוויסעס ,אדער טרענירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג פארבינדן צו
געזונטהייט און זיכערהייט פירונגען.
 איינקויפונגען אדער אפדעיטס צו עקוויפמענט און סופלייס צו רעאגירן צו די  COVID-19פובליק העלט עמערדזשענסי.
 פראדוקטן און סערוויסעס וואס זענען נויטיג כדי צו אנהאלטן אדער פארזעצן טשיילד קעיר סערוויסעס.
 מענטל העלט שטיצע פאר קינדער און ארבעטערס.

צוגאבע טערמינען און באדינגונגען

טשיילד קעיר און דעוועלאפמענטל פאנד )(CCDF
 ARPאקט טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס ()CSC6

.3

די יוניפארם אדמיניסטראטיווע פאדערונגען ,קאסט פרינציפלס ,און אודיט פאדערונגען פאר  HHSאווארד געפינט זיך אונטער .CFR Part 75 45
אין איינקלאנג מיט  ,CFR §75.101(d) 45זענען נאר באגרעניצטע טיילן פון פעדעראלע רעגולאציעס ביי  CFR 45טייל  75גילטיג צו CCDF
פראגראמען.
 סאבפארט " ,Aראשי תיבות און אפטייטשונגען" ,בלייבט גילטיג.
 סאבפארט " ,Bאלגעמיינע פראוויזשאנס" ,פארבלייבט גילטיג.
 סאבפארט " ,Cפרי-אווארד פאדערונגען" ,נישט גילטיג אויסער § 75.202פארבלייבט גילטיג צו די פעדעראלע אווארדינג אגענטור.
 סאבפארט " ,Dפאסט-אווארד פאדערונגען" נישט גילטיג אויסער §§ 353.-75.351פארבלייבן גילטיג.
 סאבפארט " ,Eקאסט פרינציפלס ".גענצליך נישט גילטיג ,אויסער ווי עס שטייט אונטער .CFR §98.84 45
 סובטייל " ,Fאודיט פאדערונגען ",פארבלייבט גילטיג (ערזעצט די פאדערונגען פון  OMBסורקיולער .)A-133

.4

אין איינקלאנג מיט  , CFR 87.2(b) 45זענען די פראוויזשאנס פון פעדעראלע רעגולאציעס ביי  CFR 45טייל  87גענצליך נישט גילטיג צו CCDF
פראגראמען.

.5

נאך גילטיגע רעגולאציעס און פאדערונגען קען מען טרעפן אין די אלגעמיינע טערמינען און באדינגונגען פאר מאנדאטארי :פארמולע ,בלאק און
בארעכטיגונג גרענטס.

קאסט שעירינג אדער מעטשינג (נישט-פעדעראלע שעיר) פון פראגראם געלטער
.6

געלטער זאלן גענוצט ווערן צו סופלעמענטירן און נישט ערזעצן אנדערע פעדעראלע ,סטעיט ,און לאקאלע געלטער וואס זענען געשפענדעט געווארן
צו צושטעלן טשיילד קעיר סערוויסעס פאר בארעכטיגטע מענטשן.

.7

די גרענט געלטער מעגן נישט גענוצט ווערן צו נאכקומען די מעטשינג פאדערונגען פון אנדערע פעדעראלע גרענט פראגראמען.

סטעיטס און טעריטאריעס
 .8פאר סטעיטס און טעריטאריעס ,זענען טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער פאר דעם פראגראם געווארן געשאנקען א  100פראצענט פעדעראלע
פינאנציעלע אנטיילנעמונג ( )FFPראטע פאר פראגראם קאסטן ,וואס מיינט א נישט -פעדעראלע שעיר פון פראגראם געלטער ווערט נישט פארלאנגט
פאר דעם פראגראם (ד.מ ,.עס ווערט נישט פארלאנגט קיין סטעיט אדער טעריטאריע מעטש).
טרייבס
 .9פאר טרייבס ,זענען טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער פאר דעם פראגראם געווארן געשאנקען א  100פראצענט פעדעראלע פינאנציעלע
אנטיילנעמונג ( )FFPראטע פאר פראגראם קאסטן ,וואס מיינט א נישט -פעדעראלע שעיר פון פראגראם געלטער ווערט נישט פארלאנגט פאר דעם
פראגראם (ד.מ ,.עס ווערט נישט פארלאנגט קיין טרייבעל מעטש).

פינאנציעלע באריכטונג און פאדערונגען
 .10פעדעראלע געלטער וואס ווערן געשאנקען אונטער דעם גרענט מוזן ווערן אויסגעגעבן פאר די צוועקן פאר וועלכע זיי זענען געשאנקען געווארן.
 .11יעדע גרענטי'ס פיסקעל און אקאונטינג פראצעדורן מוזן זיין גענוג צו ערלויבן די צוגרייטונג פון פארלאנגטע באריכטן און דאס נאכגיין אויסגאבן צו א
שטאפל וואס איז נויטיג כד י צו אוועקשטעלן אז פעדעראלע געלטער זענען נישט גענוצט געווארן אין פארלעצונג פון די טערמינען און באדינגונגען.
 .12אדמיניסטריווע קאסט באגרעניצונג.
 די געווענליכע  CCDFאדמיניסטראטיווע קאסט באגרעניצונג ( 5פראצענט פאר סטעיטס און טעריטאריעס 15 ,פראצענט פאר טרייבס) איז
נישט גילטיג אויף די טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס אונטער די .ARP


סטעיטס און טעריטאריעס זאלן אוועקלייגן נישט מער ווי  10פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער צו טיילן סוב-גרענטס,
צושטעלן טעכנישע הילף און שטיצע פארן זיך איינגעבן און באקומען צוטריט צו די סוב-גרענט געלעגנהייט ,פארעפנטליכן די אוועילעביליטי פון
די סוב -גרענטס ,אויספירן אקטיוויטעטן און הייבן די סופליי פון טשיילד קעיר ,און צושטעלן טעכנישע הילף צו העלפן טשיילד קעיר
פראוויידערס.
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צוגאבע טערמינען און באדינגונגען



טשיילד קעיר און דעוועלאפמענטל פאנד )(CCDF
 ARPאקט טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס ()CSC6

טרייבס זאלן אוועקלייגן נישט מער ווי  20פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער צו טיילן סוב-גרענטס ,צושטעלן טעכנישע
הילף און שטיצע פארן זיך איינגעבן און באקומען צוטריט צו די סוב-גרענט געלעגנהייט ,פארעפנטליכן די אוועילעביליטי פון די סוב-גרענטס,
אויספירן אקטיוויטעטן און הייבן די סופליי פון טשיילד קעיר ,און צושטעלן טעכנישע הילף צו העלפן טשיילד קעיר פראוויידערס .די CCDF
בעיס סומע וואס איז געווארן געשאנקען אלס סטאביליזאציע פאנדס איז נישט אריינגערעכנט אינעם חשבון פון די סומע וואס איז אויסגעשטעלט
צו די אדמיניסטראטיווע קאסט באגרעניצונג.

 .13קוואליטי ספענדינג פארשריפטן ( at 658G of the CCDBG Act; 45 CFR 98.53) and direct services spending requirements (at
)) ))658E(c)(3)(D) and (E) of the CCDBG Act; 45 CFR 98.50(f) and (gזענען נישט גילטיג אויף טשיילד קעיר סטאביליזאציע פאנדס.
 .14באריכטונג .די געלטער זענען אויסגעשטעלט צו די רעגירונג-ברייטע און -CCDFספעציפישע באריכטונג פאדערונגען OCC .וועט צושטעלן נאך
אנווייזונגען אויף באריכטונג פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף  www.acf.hhs.gov/occאון ביי די צענטראלע  ACF COVID-19ריסאורס
וועבזייטל אויף https://www.acf.hhs.gov/coronavirus
 .15פאדערונג\ליקווידירונג דעדליין.
 טשיילד קעיר סטאביליזירונג געלטער מוזן ווערן געפאדערט ביז סעפטעמבער  2022 ,30און ליקווידירט ביז סעפטעמבער  .2023 ,30סיי
וועלכע פעדעראלע פאנדס פון דעם אווארד וואס זענען נישט געווארן געפאדערט אדער ליקווידירט ביז די דעדליינס וואס שטייען אויבן וועלן
ווערן צוריקגענומען דורך די  ARP .ACFאקט געלטער זענען אויסגעשטעלט צו די ווידער-ענראלמענט פראצעדור ביי CFR 98.64(b) 45
פאר סטעיטס און פארטא ריקא און  CFR 98.64(d) 45פאר טרייבס .ווי אויך ,די סטעיט ,טעריטאריע ,אדער טרייב מוזן מודיע זיין  ACFאויב
זיי קענען נישט נאכקומען כאטש  50פראצענט פון די טשיילד קעיר סטאביליזאציע געלטער ביז דעצעמבער .2021 ,11

פראגראם באריכטונג
 .16באריכטונג .די געלטער זענען אויסגעשטעלט צו די רעגירונג-ברייטע און -CCDFספעציפישע באריכטונג פאדערונגען OCC .וועט צושטעלן נאך
אנווייזונגען אויף באריכטונג פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף .www.acf.hhs.gov/occ

ריעל עסטעיט פראפערטי באריכטונג
 OCC .17וועט צושטעלן נאך אנווייזונגען אויף ריעל עסטעיט באריכטונג פאדערונגען אויף איר וועבזייטל אויף ACF .www.acf.hhs.gov/occ
פראפערטי אנווייזונגען קען מען אויך טרעפןן אויף https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property- and-tangible-personal-property

גילטיגע טערמין
 .18די פראגראם -ספעציפישע טערמינען און באדינגונגען זענען גילטיג פון די דאטום וואס ווערט געוויזן אויפ'ן צייכענונג אונטן פון די בלאט און וועט
בלייבן גילטיג ביז מען טוט דאס איבערפרישן .זיי וועלן ווערן איבערגעפרישט און נאכאמאל ארויסגעגעבן נאר ווען מען דארף ווען א נייע פראגראם-
ספעציפישע סטאטוט ,רעגולאציע ,אדער אן אנדער פארשריפט ווערט איינגעפירט אדער ווען איינע פון די עקזיסטירנדע פעדעראלע סטאטוטס,
רעגולאציעס ,פאליסיס ,פראצעדורן ,אדער צוימונגען ווערן געטוישט ,איבערגעמאכט ,געענדערט ,אדער צוריקגעוויזן.

פונקטן פון פארבינדונג
 .19פונקטן פון פארבינדונג פאר מער אינפארמאציע אדער פראגן וועגן די אפעראציע פון די פראגראם אדער א טייל פון פינאנציעלע אדער גרענט ענינים
זאלן ווערן דירעקטירט צו אייער אנגעגעבענע גרענטס ספעציעליסט אדער  OCCרעגינאלע אפיס און קען געפינען ווערן אויף דעם נאטיץ פון אווארד.
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