
برنامج نمو الطفل ورعایتھ - تسجیل مقدمي الرعایة الغیر المرخصین

( الموجود في CDCنمو الطفل ورعايته )برنامج ل طلب مقدمي الرعاية الغير المرخصيناستكمل 

www.michigan.gov/childcare. إذا لم تكن قد استكملت سابقا البدایة الرائعة للتوجھ نحو الجودة لمرة واحدة، انتقل إلى 

http://www.GreatStarttoQuality.org أو اتصل على 1-877-614-7328 للتسجیل. ویمكن أن تتم عملیة معالجة التدریب 

والطلب في نفس الوقت، ولیس من الضروري القیام بواحدة قبل األخرى. ولن تدفع الوزارة عن أي من الرعایة المقدمة قبل استكمال
          الخطوتین.

أرسل بالبرید أو بالفاكس الطلب المستوفي مع إثبات الھویة والعمر وعنوان السكن ونسخة من بطاقة الضمان االجتماعي إلى وحدة 
تسجیل مقدمي الرعایة التابعة لوزارة التربیة بوالیة میتشیغان. یجب أن یطابق االسم والعنوان الواردان في إثباتاتك المعلومات الواردة 
في طلبك. انتبھ، عدم توفیر اإلثباتات المطلوبة ورقم ھاتف صحیح یؤدي إلى رفض طلبك. رقم الفاكس: 517-284-7529، العنوان: 

.Michigan Department of Education, Provider Enrollment Unit, P.O .Box 30267, Lansing, MI 48909

قم عبر الهاتف على رإلزامية تقوم وحدة تسجيل مقدمي الرعاية التابعة لوزارة التربية بوالية ميتشيغان باالتصال بك إلجراء مقابلة 

 الهاتف المدرج في الطلب.

      یتم إدخال معلومات مقدم الرعایة وأفراد األسرة في نظام تسجیل مقدمي الرعایة. یتم استكمال تحریات الخلفیة الجنائیة بشأن مقدم 

الرعاية وجميع أفراد األسرة البالغين في هذا الوقت. وتتم تحريات الخلفية باستخدام أداة الوصول إلى السجل الجنائي عبر اإلنترنت 

(ICHAT) ،السجل العام لمرتكبي الو( جرائم الجنسيةPSOR) ،و( نظام تتبع معلومات مرتكبي الجرائمOTIS).والسجل المركزي ،

تتلقى إشعار قرار األهلية. وإذا لم تقع أي تطابقات للسجل الجنائي أثناء تسجيلك، يشير اإلشعار إلى اعتمادك. وإذا وقعت أي        

الجنائي أثناء تسجيلك، يشير اإلشعار إلى رفضك. ويتضمن إشعار قرار األهلية رقم هوية مقدم الرعاية الخاص بك.تطابقات لسجلك 

 :1الخطوة 

استكمال طلب والتسجيل للبداية 

 الرائعة للتوجه نحو الجودة

 :2الخطوة 

تقديم طلب إلى وحدة مقدمي الرعاية 

 نمو الطفلبرنامج الغير المرخصين ل

التابعة لوزارة  CDCورعايته 

 (MDEالتربية بوالية ميتشيغان )

 : الخطوة 3
استكمل المقابلة الشخصیة 

المطلوبة 

الخطوة 4:
عملیة التسجیل

الخطوة 5: إشعار قرار 
DHS- األھلیة
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http://www.michigan.gov/childcare
http://www.greatstarttoquality.org/
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