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فصل 1: 
مقدمه

آیا عالقه مند به راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون هستید؟ اگر بله، این راهنما برای شما تهیه شده است! آرلینگتون کانتی خود را ملزم به توسعه و تقویت 
برنامه های یادگیری زودهنگام ویژه کودکان می داند و عالقه شما به ارائه خدمات مراقبتی باکیفیت به کودکان آرلینگتون برای ما ارزشمند است.

برای تبدیل شدن به ارائه دهنده مجاز خدمات مراقبت روزانه خانوادگی، می توانید از اطالعات و اسناد نمونه مندرج در این راهنما 
کمک بگیرید. این راهنما شما را با شرایط و الزامات راه اندازی، مدیریت، توسعه و بستن خانه مراقبت روزانه خانوادگی آشنا می کند. این راهنما ویژه ارائه دهندگان فعلی 

و ارائه دهندگان آینده در نظر گرفته شده است ولی همه می توانند از آن استفاده کنند. آرلینگتون کانتی مشتاقانه منتظر است فرصت همکاری با شما را داشته باشد.

خدمات مراقبت از کودک که در اقامتگاه ارائه دهنده به حداکثر 12 
کودک زیر 13 سال، شامل کودکان خود ارائه دهنده و کودکان ساکن آن خانه، 

ارائه می شود و بابت مراقبت از حداقل یکی از کودکان 
دستمزد دریافت می شود. 

خانه مراقبت روزانه خانوادگی یعنی:

انواع برنامه های مراقبت از کودک

برنامه های مراقبت از کودک را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مراکز مراقبت از کودک و خانه های مراقبت روزانه خانوادگی. این راهنما اطالعات مربوط به خانه های مراقبت روزانه 
خانوادگی را ارائه می کند.

اگر در زمینه مراکز مراقبت از کودک به راهنمایی نیاز دارید، به "رهنمودهای آرلینگتون کانتی در زمینه راه اندازی، توسعه و مدیریت مرکز مراقبت از کودک" مراجعه کنید.
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در فصل های 2 تا 4 این راهنما، فرآیند صدور مجوز برای خانه مراقبت روزانه خانوادگی در کانتی شرح داده شده است. هر مرحله از این فرآیند شامل نموداری به شکل زیر است. 
اعداد روی نمودار به تعداد کودکان حاضر در خانه مراقبت روزانه خانوادگی اشاره دارد. اگر تعداد کودکان 

پیشنهادی برای برنامه شما به رنگ ارغوانی باشد، باید آن مرحله را طی کنید. اگر تعداد کودکان برنامه شما به رنگ سفید باشد، می توانید از آن مرحله عبور کنید.

به نوار کناری سمت راست 
هر صفحه )چنانکه در 

اینجا نشان داده شده است( 
مراجعه کنید. این نوار به 
شما نشان می دهد که در 

چه مرحله ای هستید، کدام 
مراحل را گذرانده اید 

و مراحل بعدی چیست.

هر نهاد دولتی فرم ها را به شیوه 
متفاوتی می پذیرد. برای این که 
بدانید چه گزینه هایی در اختیار 
دارید، از نمادهای سمت راست 
به عنوان راهنمای روش ارسال 

فرم استفاده کنید. اطالعات 
تماس هر نهاد در صفحه 21 

ارائه شده است.

چگونه فرم ها را 
بفرستم؟

چگونه بفهمم که در کدام 
مرحله از فرآیند هستم؟

ایمیل

حضوری

فرم ها و درخواست نامه ها را از کجا 
دریافت کنم؟

درخواست نامه ها، فرم ها، اسناد یا صفحات 
وب نوشته شده به رنگ آبیرا می توانید در 

نشانی زیر بیابید:

شماره تلفن مراحل فرآیند 
بازبینی

1
2

پستی

فکس

آنالین

https://family.arlingtonva.us/
family-day-care-homes/

مثالً...
این مرحله از فرآیند درباره خانه های مراقبت روزانه خانوادگی که 1 تا 12 کودک را در 

برنامه گنجانده اند، اعمال می شود.

این مرحله از فرآیند درباره خانه های مراقبت روزانه خانوادگی که 10 تا 12 کودک را در 
برنامه گنجانده اند، اعمال می شود.

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

123456789101112
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روش استفاده از این راهنما

https://family.arlingtonva.us/family-day-care-homes/
https://family.arlingtonva.us/family-day-care-homes/
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مقررات دولتی

خانه های مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون مشمول چهار نوع مقررات هستند:

نهاد مجری
مقررات ایالتی صدور مجوز*
قانون ویرجینیا - 
استانداردهای ویژه خانه های مجاز مراقبت روزانه خانوادگی

مقررات محلی صدور مجوز
فصل 59 از قانون کانتی

مقررات کاربری زمین
فرمان ناحیه بندی آرلینگتون کانتی

مقررات ساختمان
آیین نامه ایالتی و یکپارچه ساختمان ویرجینیا

)VDSS( اداره خدمات اجتماعی ویرجینیا

)DHS( اداره خدمات انسانی 
آرلینگتون کانتی

اداره برنامه ریزی اجتماعی، مسکن و توسعه 
)CPHD( آرلینگتون کانتی

اداره برنامه ریزی اجتماعی، مسکن و توسعه 
)CPHD( آرلینگتون کانتی

نهاد مجری

نهاد مجری

نهاد مجری

*خانه های مراقبت روزانه خانوادگی با حداکثر چهار کودک نیازی به کسب مجوز ایالتی مراقبت از کودک ندارند.
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فصل 2: 
راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی

 VDSS برای راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی، ارائه دهنده باید از چندین اداره کانتی و، در مواردی، از هیئت کانتی، مجوز بگیرد. کسب مجوز از
برای برنامه های شامل حداقل پنج کودک نیز ضروری است. فصل 2 روش راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی را شرح می دهد. 

فهرست بررسی زیر شامل درخواست نامه ها، فرم ها، آموزش ها، و بازرسی های الزم برای راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون است:

تماس با دفتر خدمات مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از صدور مجوز

مشاوره قانونی

آشناسازی آنالین پیش از صدور مجوز 
خانه مراقبت روزانه خانوادگی

درخواست و آموزش های مراقبت روزانه خانوادگی

ثبت نام تجاری

مجوز مراقبت از کودک ویرجینیا

مجوز استفاده از معافیت ویژه

پروانه کسب و کار

گواهی سکونت

بازرسی اعتبارسنجی مجوز مراقبت 
از کودک در کانتی

آشناسازی حضوری برای صدور مجوز خانه 
مراقبت روزانه خانوادگی

شناسایی و گزارش موارد کودک آزاری 
و غفلت )ویژه مربیان(

آموزش پیش از خدمت ویرجینیا به کادر 
مراقبت از کودک
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تماس با خدمات مراقبت از کودکمرحله 1:

آشناسازی پیش از صدور مجوزمرحله 2:

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک

افرادی که می خواهند ارائه دهنده مجاز خانه مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون کانتی باشند، باید از طریق تلفن یا ایمیل با "دفتر خدمات مراقبت از کودک" تماس 
بگیرند تا در مورد این فرآیند اطالعات کسب کنند.

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک

آشناسازی آنالین پیش از صدور مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی

متقاضیان خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید فرآیند آشناسازی آنالین پیش از صدور مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی کانتی را پیش از ورود به فرآیند صدور 
مجوز بگذرانند.

آشناسازی حضوری برای صدور مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی

در فرآیند آشناسازی حضوری برای صدور مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی، کلیاتی از روند صدور مجوز؛ جزئیات پروتکل بازرسی 
و بازبینی الزامات و مقررات، شاخص های کیفیت مراقبت از کودک و منابع تکمیلی مرتبط با 

نگهداری از کودک ارائه می شود. به همه شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره داده می شود؛ رونوشت این گواهی باید در بسته درخواست صدور مجوز در "مرحله 4" 
گنجانده شود. گذراندن فرآیند آشناسازی حضوری برای ارائه درخواست مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی ضروری است.

مراحل 
بازبینی 
فرآیند

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

DHS ،ارسال به: دفتر خدمات مراقبت از کودک

DHS ،تماس: دفتر خدمات مراقبت از کودک

123456789101112

123456789101112
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مشاوره قانونیمرحله 3:

درخواست و آموزش های مراقبت روزانه خانوادگیمرحله 4:

CPHD ،اداره کانتی: بخش خدمات بازرسی
اکیداً توصیه می شود متقاضیان یک فرم مشاوره قانونی را به ISD ارائه کنند. این مشاوره )هرچند الزامی نیست( بهتر است 

انجام بگیرد تا متقاضی بتواند عناصر الزامات آیین نامه ساخت و ساز و/یا ساختمان را 
پیش از رسیدن پروژه به مرحله نهایی، با مسئوالن کانتی در میان بگذارد. 

هر نوبت مشاوره یک ساعت در نظر گرفته می شود. اگر ساخت و ساز پیشنهاد شود، بهتر است متقاضی 
از معمار و/یا مهندس برای شرکت در جلسه دعوت کند. 

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک
پس از طی شدن فرآیند آشناسازی حضوری برای صدور مجوز خانه مراقبت روزانه خانوادگی، شخص عالقه مند به ارائه خدمات خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید 

درخواست نامه خانه مراقبت روزانه خانوادگی را پر کند و به "دفتر خدمات مراقبت از کودک" کانتی تحویل دهد. در صورت پذیرفته شدن این درخواست، "مجوز برنامه 
خانه مراقبت روزانه خانوادگی" برای متقاضی صادر می شود.

 اسناد زیر نیز باید به همراه درخواست نامه
ارائه شود:

 حداقل دو فرم بررسی مرجع مراقبت از کودک	 
 گواهی پزشکی متقاضی خانه مراقبت روزانه خانوادگی، شامل گزارش غربالگری سل	 
 گواهی پزشکی اعضای بزرگسال خانوار )حداقل 18 ساله( خانه مراقبت روزانه خانوادگی، شامل گزارش غربالگری سل	 
مدارک بررسی پیشینه انجام گرفته	 

فرم اظهارنامه افشا همراه با ادای سوگند و "بررسی ملی پیشینه کیفری" برای همه اعضای خانه مراقبت روزانه 	 
خانوادگی، شامل ارائه دهنده، اعضای خانواده، دستیاران و مشتریان حداقل 18 ساله

مدارک بررسی دفتر ثبت مرکزی "خدمات محافظتی کودک" برای همه اعضای خانه مراقبت روزانه خانوادگی، شامل 	 
ارائه دهنده، اعضای خانواده، دستیاران و مشتریان حداقل 14 ساله

مدارک هویتی متقاضی، دستیار)ان( و اعضای خانوار	 

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

CPHD ،ارسال به: بخش خدمات بازرسی

DHS ،ارسال به: دفتر خدمات مراقبت از کودک

123456789101112

123456789101112

مراحل 
بازبینی 
فرآیند
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آموزش پیش از خدمت ویرجینیا به کادر مراقبت از کودک

 همه متقاضیان باید دوره آموزش پیش از خدمت ویرجینیا را پشت سر بگذرانند. در این دوره کلیاتی درباره استانداردهای کلیدی بهداشت و ایمنی و روال های
 شایسته مراقبت از کودک ارائه می شود. متقاضی پس از گذراندن این دوره باید گواهی دوره را برای بازبینی مدارک در جریان بازرسی اعتبارسنجی نهایی در 

مرحله 12 نگه دارد.

شناسایی و گزارش موارد کودک آزاری و غفلت )ویژه مربیان(

در دوره آموزش آنالین VDSS با عنوان "شناسایی و گزارش موارد کودک آزاری و غفلت )ویژه مربیان(" شرکت کنید. پس از گذراندن این دوره، موضوع را به 
"دفتر خدمات مراقبت از کودک" اطالع دهید و مدارک را به آنها ارائه کنید. 

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

مجوز مراقبت از کودک ویرجینیامرحله 5:

)VDSS( اداره ایالتی: اداره خدمات اجتماعی ویرجینیا

ارائه دهندگانی که بخواهند برای ظرفیت حداقل چهار کودک مجوز بگیرند، باید از طریق "دفتر صدور مجوز فیرفاکس VDSS" خواستار مجوز ایالتی مراقبت از 
کودک شوند و مجوز مراقبت از کودک آرلینگتون کانتی مرحله 4 را نیز درخواست کنند. متقاضیان خانه مراقبت روزانه خانوادگی در هر مرحله از این فرآیند می توانند 

خواستار مجوز ایالتی شوند ولی بهتر است فرآیند درخواست مجوز را 
در اولین فرصت ممکن آغاز کنند. بازبینی و تأیید مجوز مراقبت از کودک ویرجینیا حدود 60 روز زمان می برد. 

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت خانه های روزانه خانوادگی VDSS مراجعه کنید.

101112 123456789

مراحل 
بازبینی 
فرآیند
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مجوز استفاده از معافیت ویژهمرحله 6:

مجوز استفاده به "بخش ناحیه بندی" که کامل بودن درخواست نامه را بررسی 
می کند، ارائه می شود. این بخش مجوز استفاده را به یک برنامه ریز در "بخش 
برنامه ریزی" تحویل می دهد. بازبینی مجوز استفاده و دریافت تأییدیه از "هیئت 

کانتی" دو تا سه ماه زمان می برد. برای این که بدانید چه زمانی باید مجوز 
استفاده را ارائه کنید، به "مهلت ارائه کانتی" مراجعه کنید.

مجوز استفاده، در صورت تأیید، شامل شرایط رسیدگی به/رفع پیامدهای 
احتمالی استفاده از زمین، مانند پارکینگ یا سوار/پیاده کردن خواهد بود. برای 

گرفتن تأییدیه از "هیئت کانتی" متقاضی باید موارد زیر را ثابت کند:

مکان فضای بازی روباز	 
فضای بازی روباز، اگر در محل موجود باشد، باید با دیوار 	 

توپر یا حصار، یا ترکیب حصار و فضای سبز، محصور 
و محافظت شود

یک فضای پارکینگ کنار خیابان برای سوار/پیاده کردن کودکان	 

پس از برگزاری جلسه "هیئت کانتی"، کارکنان برنامه ریزی لینک گزارش 
کارکنان را با ایمیل به متقاضی می فرستند تا از آن برای گرفتن فرم "گواهی 
سکونت" از "بخش ناحیه بندی" استفاده شود. همچنین "دفتر هیئت کانتی" با 

ارسال نامه متقاضی را از اقدامات نهایی "هیئت کانتی" و شرایط مندرج در 
مجوز استفاده آگاه خواهد کرد.

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

CPHD ،اداره کانتی: بخش برنامه ریزی و بخش ناحیه بندی

طبق "قانون ناحیه بندی آرلینگتون کانتی"، مجوز استفاده از معافیت ویژه )مجوز استفاده( برای خانه های مراقبت روزانه خانوادگی دارای 10 تا 12 کودک باید به تأیید 
"هیئت کانتی" برسد؛ خانه مراقبت روزانه خانوادگی با حداکثر نُه کودک به مجوز استفاده نیاز ندارد )به مرحله 7 بروید(.

مجوز استفاده
مدارک تکمیلی:

درخواست نامه در صورتی کامل محسوب می شود که مدارک زیر به همراه 
آن ارائه شده باشد:

اظهارنامه امضاشده افشا	 
"نقشه مکان خانه" مربوط به شرایط جاری محل و اصالحات پیشنهادی	 
طرح مقیاس دار پارکینگ محل، محوطه بازی، حصارکشی، سازه های 	 

اضافی و گردش درجا برای سوار/پیاده کردن
پالن مقیاس دار هر طبقه شامل همه قسمت ها/اتاق هایی که محل حضور 	 

کودکان و آموزگاران/پرستاران آنها خواهد بود
فهرست وسایل بازی فضای باز، با عکس و جزئیات طراحی	 
تأییدیه "دفتر خدمات مراقبت از کودک"	 
تأییدیه "انجمن های مدنی" مرتبط، یا ارائه مدرک کمک رسانی یا دلیل 	 

تأثیر نپذیرفتن هیچ انجمن مدنی از خانه مراقبت روزانه خانوادگی
تصاویر قسمت های داخلی و خارجی ساختمان	 
رضایت نامه مالک ساختمان )اگر قرار باشد فعالیت در واحد مسکونی 	 

اجاره ای صورت بگیرد(

CPHD ،ارسال به: بخش خدمات بازرسی

101112 123456789

مراحل 
بازبینی 
فرآیند
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ثبت نام تجاریمرحله 7:

پروانه کسب و کارمرحله 8:

اداره کانتی: دفتر کمیسر درآمد

ثبت نام تجاری برای ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی که قصد دارند تحت یک نام رسمی فعالیت کنند، ضرورت دارد. فرآیند ثبت نام شامل بازبینی و تأیید 
تقریباً دو هفته زمان می برد.

کارفرما در صورتی می تواند درخواست ثبت نام تجاری را ارائه کند که شناسه فدرال کارفرما )FEIN/EIN( داشته باشد. "اداره مالیات داخلی ایاالت متحده" از این 
شماره نُه رقمی برای گرفتن مالیات از کسب و کارها استفاده می کند. این شماره تا زمانی که کسب و کار فعال باشد، اعتبار خواهد داشت. 

برای ارائه درخواست FEIN/EIN، متقاضی باید نوع کسب و کار مورد نظر خود را از اینترنت انتخاب کند.

اداره کانتی: دفتر کمیسر درآمد

متقاضی برای راه اندازی خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید از "دفتر کمیسر درآمد" پروانه کسب و کار دریافت 
کند. راه اندازی کسب و کار بدون کسب پروانه مرتبط ممنوع است. دفتر کمیسر درآمد 

یک شماره پروانه به کسب و کار اختصاص می دهد.

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

ارسال به: دفتر کمیسر درآمد

ارسال به: دفتر کمیسر درآمد

مراحل 
بازبینی 
فرآیند

123456789101112

123456789101112
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گواهی سکونتمرحله 9:

CPHD ،اداره کانتی: بخش ناحیه بندی

گواهی سکونت )CO( تضمین می کند که خانه مراقبت روزانه خانوادگی همه مقررات آرلینگتون کانتی، شامل قوانین و آیین نامه ها، را رعایت کرده است. 
همه درخواست های CO باید حداقل یک ماه پیش از راه اندازی و بهره برداری از خانه مراقبت روزانه خانوادگی به "بخش ناحیه بندی" تسلیم شوند. 

"بخش ناحیه بندی" به درخواست CO یک شماره پرونده اختصاص می دهد. پس از تخصیص یافتن شماره به درخواست، 
متقاضی باید شماره CO را به نهادهای زیر اعالم کند: 

دفتر کمیسر درآمد )شماره پروانه کسب و کار را ذکر کنید(  .1
دفتر خدمات مراقبت از کودک  .2

متقاضی برای دریافت تأییدیه باید موارد زیر را در درخواست نامه خود قید کند:

خانه های مراقبت 
روزانه خانوادگی با 

1-12 کودک

خانه های مراقبت 
روزانه خانوادگی با 

6-12 کودک

والدین و/یا پرستار مجاز کودکان مشمول مراقبت باید همواره کودکان را در مسیر رفت و آمد به/از خانه همراهی کنند.	 
اگر در محل فضای بازی روباز وجود داشته باشد، باید با دیوار توپر یا حصار، یا ترکیب حصار و فضای سبز، محصور 	 

و محافظت شود تا آلودگی صوتی و رویت پذیری به حداقل برسد. این قاعده شامل فضای بازی روباز عمومی، مانند زمین 
بازی مجموعه آپارتمانی چندخانواده ای، نمی شود.

الزامات خانه های دارای 1-12 کودک را )طبق توضیحات باال( برآورده کنید و:
نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل ارائه دهنده خدمات مراقبت از کودک را به "انجمن)های( مدنی" که خانه مراقبت روزانه 	 

خانوادگی تحت پوشش و در مجاورت آنها قرار دارد، اطالع دهید.
یک پارکینگ کنار خیابان برای سوار/پیاده کردن کودکان در نظر بگیرید.	 
نشان دهید که فرآیند سوار/پیاده کردن کودکان مدیریت خواهد شد تا از تراکم دو یا چند خودرو در خیابان جلوگیری شود 	 

و دسترسی به ساختمان ها یا گذرگاه های محلی مسدود نشود.

پس از برطرف شدن مشکالت باقی مانده، "بخش ناحیه بندی" می تواند CO را تأیید کند. پس از صدور تأییدیه، "بازرس ناحیه بندی" با متقاضی تماس می گیرد تا مقدمات 
بازرسی را فراهم کند. در CO نهایی حداکثر تعداد مجاز کودکان در خانه مراقبت روزانه خانوادگی بر اساس مقدار فضای اختصاص یافته برای مراقبت از کودکان، 

ذکر خواهد شد. 

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

ارسال به: بخش ناحیه بندی، CPHD پیش از 4:30 بعدازظهر

مراحل 
بازبینی 
فرآیند

123456789101112
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فضای بازی آزاد و حصار کشی

متقاضیانی که می خواهند فضای بازی ایجاد کنند ملزم هستند با دیوار یا حصار مستحکم یا ترکیبی از محوطه سازی و حصار کشی منطقه را محصور کرده یا جدا نمایند 
تا سروصدا و قابلیت دید را به حداقل برسانند. متقاضیان قبل از دریافت CO، باید مجوز حصار کشی را به بخش منطقه بندی ارسال کنند تا حصار جدیدی بسازند یا 

مجوز حصار کشی کنونی خود را نشان دهند.

چه چیزی به عنوان دیوار مستحکم تلقی می شود؟
یک سازه عمودی منسجم که یک منطقه از زمین را محصور یا تقسیم می کند. 

مثال هایی از موادی که می توان از آنها برای ساخت دیوار استفاده کرد، عبارتند از 
آجر، سنگ و بتن، اما به اینها محدود نمی شود. هیچ گونه الزامی در مورد حداقل 

ارتفاع وجود ندارد.

چه چیزی به عنوان حصار مستحکم تلقی می شود؟
مانع، نرده یا سازه عمودی مات دیگری که یک منطقه از زمین را محصور 

یا تقسیم می کند. حصار باید فضای بازی آزاد را جدا نموده و ماهیت مستحکم 
داشته باشد، به این معنی که کسی نتواند آن طرفش را ببیند. نمونه هایی از موادی 

که می توانند برای ساختن حصار مستحکم مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از 
چوب، وینیل اما به اینها محدود نمی شود. هیچ گونه الزامی در مورد حداقل ارتفاع 

وجود ندارد.

?ingچه چیزی به عنوان ترکیبی از محوطه سازی و حصار کشی تلقی می شود؟
ارائه دهندگان مراقبت روزانه در منزل می توانند حصاری را بسازند که مستحکم 

نباشد، با این حال باید مواد یا محوطه سازی بیشتری را به منظور به حداقل رساندن 
قابلیت مشاهده اضافه کنند. این موارد ممکن است شامل مواد حصارکشی مات، 

بوته های متراکم و درختان باشد اما به اینها محدود نمی شود. هیچ گونه الزامی در 
مورد حداقل ارتفاع وجود ندارد.

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

مراحل 
بازبینی 
فرآیند
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بازرسی اعتبارسنجی و مجوز مراقبت از کودک در کانتیمرحله 10:

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک

متخصص مراقبت از کودک با متقاضی تماس می گیرد تا نوبت بازدید اعتبارسنجی را پس از کامل شدن فرآیند درخواست تنظیم کند. بازدید اعتبارسنجی به ارزیابی 
مسائل بهداشتی و ایمنی، تعیین ظرفیت مجوز و ارائه کمک فنی اختصاص دارد. در جریان بازدید، ارائه دهنده باید مدارک زیر را در دسترس داشته باشد:

پس از انجام گرفتن بازدید اعتبارسنجی DHS، مجوز مشروط خانه مراقبت روزانه خانوادگی برای متقاضی صادر می شود؛ البته به شرطی که مشکالت عدم انطباق 
احتمالی برطرف شده باشد. مجوز فقط پس از راستی آزمایی CO تأییدشده و مجوز استفاده )بنا به ضرورت( صادر می شود. مجوز مشروط با اعتبار شش ماهه صادر 

می شود تا گیرنده مجوز بتواند انطباق با آن بخشهای مقررات را که در جریان بازدید اعتبارسنجی بررسی نشده بود، ثابت کند. مجوز عادی خانه مراقبت روزانه 
خانوادگی پس از سپری شدن دوره مشروط صادر می شود و به مدت یک سال اعتبار دارد و باید به طور سالیانه قبل از تاریخ انقضا تمدید شود. ارائه دهندگان با پنج 

کودک یا بیشتر باید مجوز مراقبت از کودکان ویرجینیا را از VDSS دریافت کنند تا بتوانند خانه مراقبت روزانه خانوادگی را اداره کنند.

بررسی های پیشینه	 
پرونده کودکان	 
پرونده پرستار)ان(/اعضای خانوار	 

مجوزهای پزشکی	 
فرم های نمونه	 

تماس با خدمات 
مراقبت از کودک

آشناسازی پیش از 
صدور مجوز

مراجعه به 
قانون

 خانواده مراقبت 
از کودک 

درخواست نامه

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

ثبت نام تجاری

پروانه کسب و کار 

گواهی سکونت

بازدید اعتبارسنجی 
مجوز مراقبت از 

کودک در کانتی

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

123456789101112

مراحل 
بازبینی 
فرآیند
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فصل 3: 
مدیریت خانه مراقبت روزانه خانوادگی

کانتی از طریق مجموعه ای از بازرسی ها بر روند مدیریت خانه های مراقبت روزانه خانوادگی نظارت می کند. این فصل به بازرسی ها و بازدیدهای کانتی که باید پس 
از فعال شدن خانه مراقبت روزانه خانوادگی رخ دهد، می پردازد.

بازرسی مجوز مراقبت از کودکان کانتی

بازبینی مجوز استفاده

پروانه کسب و کار

بازدید آتش نشانی

فهرست بررسی زیر شامل بازرسی های دوره ای الزم برای مدیریت خانه مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون است:

بازرسی مجوز مراقبت از کودکان ایالت
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بازبینی مجوز استفاده

CPHD ،اداره کانتی: بخش برنامه ریزی

متقاضیانی که مجوز استفاده را برای مدیریت خانه مراقبت روزانه خانوادگی با 10 تا 12 کودک از کانتی دریافت کرده اند، مجوز استفاده تأیید شده مشخص می کند که "هیئت کانتی" 
چه زمانی مجوز را بازبینی خواهد کرد. معموالً "هیئت کانتی" مجوز استفاده را یک سال پس از تاریخ تأیید بازبینی می کند تا مطمئن شود که خانه مراقبت روزانه خانوادگی طبق 

شرایط مجوز تأییدشده فعالیت می کند. سه سال پس از جلسه بازبینی "هیئت کانتی"، کارکنان مجوز استفاده را تحت بازبینی اداری قرار می دهند. اگر مشکلی رخ ندهد، کارکنان ممکن 
است بازبینی دیگری را پیشنهاد نکنند 

اگر مشکلی رخ دهد، کارکنان ممکن است مجوز استفاده را برای بازبینی به "هیئت کانتی" ارجاع دهند. کارکنان CPHD ضرورت بازبینی مجوز استفاده را به ارائه دهنده خانه 
مراقبت روزانه خانوادگی اطالع می دهند.

پروانه کسب و کار و مالیات دارایی های مشهود

اداره کانتی: دفتر کمیسر درآمد

ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید تا 1 مارس هر سال گزارش مالیات پروانه کسب و کار را ارائه و مبالغ الزم را پرداخت کنند. همه کسب وکارها بهتر است ارائه 
گزارش و پرداخت وجه را به صورت آنالین انجام دهند. پس از تأیید، متقاضیان گواهی پروانه کسب وکار را از دفتر کمیسر درآمد دریافت می کنند. در هنگام تهیه گزارش مالیات 

پروانه کسب وکار، "گواهی سکونت" صادر شده از سوی "بخش ناحیه بندی" را پیوست کنید.

عالوه بر پروانه کسب وکار، همه اشخاص حقوقی آرلینگتون کانتی باید هر سال، حداکثر تا 1 می یک گزارش مالیات بر دارایی های مشهود شخصی تجاری ارائه کنند. وجوه مرتبط 
باید هر سال حداکثر تا 5 سپتامبر پرداخت شود. کسب وکارها باید گزارش اموال شخصی، اجاره ای یا در اختیار خود را هر سال تا 1 ژانویه ارائه کنند.

ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید مالیات مجوز ساالنه به مبلغ سی و پنج سنت )0.35$( به ازای هر 100$ عایدی ناخالص از کسب وکار طی سال تقویمی قبل را 
پرداخت کنند. برای کسب وکارهایی که عایدی ناخالص ساالنه آنها حداکثر 100,000$ است، ممکن است کارمزد ثابت به جای نرخ مالیات اعمال شود. 

https://capp.arlingtonva.us :مراجعه به

https://capp.arlingtonva.us
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بازرسی مجوز مراقبت از کودکان کانتی

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک

خانه های مراقبت روزانه خانوادگی برای مجوز اولیه، امور تمدید، پایش پیوسته و رسیدگی به شکایت های مطرح شده علیه خانه، بازرسی می شوند. بازرسی تمدید هر سال برای 
خانه های مراقبت روزانه خانوادگی با هدف تعیین انطباق با "فصل 59" از قانون آرلینگتون کانتی انجام می گیرد. "متخصص مراقبت از کودک" پیش از تاریخ انقضای مجوز، برای 

بازدید سرزده اقدام خواهد کرد.

بازرسی های پایش پیوسته طی دوره مشمول مجوز صورت خواهد گرفت. "متخصص مراقبت از کودک" بازدید پایشی سرزده را به صورت دوره ای یا بنا به ضرورت برای تعیین 
انطباق با "فصل 59 قانون آرلینگتون کانتی" انجام خواهد داد.

اگر ادعایی علیه خانه مراقبت روزانه خانوادگی مطرح شود، "دفتر خدمات مراقبت از کودک" برای رسیدگی به شکایت اقدام خواهد کرد. "متخصص مراقبت از کودک" تحقیق اعالم 
نشده ای را با هدف رسیدگی به شکایت و تعیین انطباق با "فصل 59 قانون آرلینگتون کانتی" انجام خواهد داد. تحقیقات مربوط به شکایت مشترکاً با نهادهای محلی و/یا ایالتی صورت 

می گیرد.

بازرسی مجوز مراقبت از کودکان ایالت

VDSS :اداره ایالتی

 VDSS هر سال دو بار از خانه های مراقبت روزانه خانوادگی بازدید می کنند که حداقل یکی از این بازدیدها سرزده خواهد بود. با گذشت دو سال از شروع فعالیت، 
ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی باید مجوز مراقبت از کودکان ایالت را در VDSS تمدید کنند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره 

فرآیند بازرسی برای صدور مجوز ایالتی، به وب سایت زیر مراجعه کنید.

بازدید آتش نشانی

اداره کانتی: دفتر پیشگیری از آتش سوزی، اداره آتش نشانی

برای بهره برداری از خانه مراقبت روزانه خانوادگی، کسب مجوز بهره برداری و بازدید آتش نشانی طبق "آیین نامه پیشگیری از آتش سوزی آرلینگتون کانتی" ضروری است. مجوز 
پیشگیری از آتش سوزی بالفاصله پس از دریافت مجوز مراقبت از کودک از "دفتر خدمات مراقبت از کودکان کانتی" و در هر سال فعالیت )ساالنه( صادر می شود. برای شروع 
فرآیند بازرسی، یک درخواست نامه مراقبت از کودک/مراقبت روزانه - مجوز پیشگیری از آتش سوزی به "دفتر پیشگیری از آتش سوزی" تسلیم کنید. مأموران "دفتر پیشگیری از 

آتش سوزی" ظرف 30 روز کاری از تاریخ دریافت درخواست برای بازرسی به خانه مراقبت روزانه خانوادگی مراجعه می کنند. 

https://www.dss.virginia.gov/facility/child_care/licensed/fdh/index.cgi :مراجعه به

ارسال به: دفتر پیشگیری از آتش سوزی، اداره آتش نشانی

https://www.dss.virginia.gov/facility/child_care/licensed/fdh/index.cgi


18

فصل 4: 
توسعه خانه مراقبت روزانه خانوادگی

 این فصل به خانه های مراقبت روزانه خانوادگی که هم اکنون دایر و فعال هستند و قرار است تعداد کودکان مشمول برنامه خود را افزایش دهند، 
مربوط می شود.

مجوز استفاده از معافیت ویژه

فرم درخواست تغییر در مدیریت و اصالحات

مجوز مراقبت از کودک ویرجینیا

گواهی سکونت

بازرسی اعتبارسنجی و مجوز مراقبت از کودک در کانتی

فهرست بررسی زیر شامل درخواست نامه ها و فرم های الزم برای توسعه خانه مراقبت روزانه خانوادگی در آرلینگتون است:
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فرم درخواست تغییر در مدیریت و اصالحاتمرحله 1:

فرم درخواست 
تغییر در مدیریت 

و اصالحات

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

گواهی سکونت

بازرسی 
اعتبارسنجی مجوز 
مراقبت از کودک 

در کانتی

1

2

3

4

5

DHS ،اداره کانتی: دفتر خدمات مراقبت از کودک

ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی که می خواهند برنامه خود را گسترش دهند، باید فرم درخواست تغییر روش مدیریت و تغییر مجوز را ارائه کنند. 
"متخصص مراقبت از کودک" بالفاصله پس از دریافت این فرم با ارائه دهنده تماس می گیرد مقدمات بازدید مشورتی در منزل برای تأیید درخواست تغییر را فراهم 

می کند. این درخواست را می توان در زمان بازرسی تمدید یا پایش پیوسته که "متخصص مراقبت از کودک" در محل حضور دارد، ارائه کرد. بازدید مشورتی شامل 
بازرسی محیط منزل برای شناسایی مشکالت احتمالی و حصول اطمینان از وجود امکانات توسعه ای در منزل، خواهد بود.

مجوز مراقبت از کودک ویرجینیامرحله 2:

)VDSS( اداره ایالتی: اداره خدمات اجتماعی ویرجینیا

ارائه دهندگانی که از حداقل چهار کودک مراقبت می کنند، باید از طریق "دفتر صدور مجوز فیرفاکس VDSS" خواستار مجوز ایالتی مراقبت از کودک شوند و مجوز 
مراقبت از کودک آرلینگتون کانتی مرحله 1 را نیز اصالح کنند. ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی در هر مرحله از این فرآیند می توانند خواستار مجوز 

ایالتی شوند ولی بهتر است فرآیند درخواست مجوز را هرچه زودتر طی کنند. بازبینی و تأیید مجوز مراقبت از کودک ویرجینیا حدود 60 روز زمان می برد. برای کسب 
اطالعات بیشتر به وب سایت خانه های روزانه خانوادگی VDSS مراجعه کنید.

DHS ،ارسال به: خدمات مراقبت از کودک

123456789101112
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مراحل 
توسعه 
فرآیند
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مجوز استفاده از معافیت ویژهمرحله 3:

فرم درخواست 
تغییر در مدیریت 

و اصالحات

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

گواهی سکونت

بازرسی 
اعتبارسنجی مجوز 
مراقبت از کودک 

در کانتی

1

2

3

4

5

CPHD ،اداره کانتی: بخش برنامه ریزی و ناحیه بندی
طبق "قانون ناحیه بندی آرلینگتون کانتی"، مجوز استفاده از معافیت ویژه )مجوز استفاده( برای خانه های مراقبت روزانه خانوادگی دارای 10 تا 12 کودک باید به تأیید 

"هیئت کانتی" برسد؛ خانه مراقبت روزانه خانوادگی با حداکثر نُه کودک به مجوز استفاده نیاز ندارد )به مرحله 4 بروید(.

مجوزهای استفاده به "بخش ناحیه بندی" که کامل بودن درخواست نامه را بررسی می کند، ارائه می شود؛ این بخش مجوز استفاده را به یک برنامه ریز در "بخش 
برنامه ریزی" تحویل می دهد. بازبینی مجوز استفاده و دریافت تأییدیه از "هیئت کانتی" دو تا سه ماه زمان می برد. برای این که بدانید که چه زمانی باید مجوز استفاده را 

ارائه کنید، به صفحه وب "مهلت ارائه کانتی" مراجعه کنید. 

مجوز استفاده، در صورت تأیید، شامل شرایط رسیدگی به/رفع پیامدهای احتمالی استفاده از زمین، مانند پارکینگ یا سوار/پیاده کردن خواهد بود. برای گرفتن تأییدیه از 
"هیئت کانتی" متقاضی باید موارد زیر را ارائه کند:

مکان فضای بازی روباز	 
فضای بازی روباز، اگر در محل موجود باشد، باید با دیوار توپر یا حصار، یا ترکیب حصار و فضای سبز، محصور 	 

و محافظت شود
یک فضای پارکینگ کنار خیابان برای سوار/پیاده کردن کودکان	 

پس از برگزاری جلسه "هیئت کانتی"، کارکنان برنامه ریزی پیوند گزارش کارکنان را با ایمیل به متقاضی می فرستند تا از آن برای گرفتن فرم "گواهی سکونت" از 
"بخش ناحیه بندی" استفاده شود. همچنین "دفتر هیئت کانتی" با ارسال نامه متقاضی را از اقدامات نهایی "هیئت کانتی" و شرایط مندرج در مجوز استفاده آگاه خواهد کرد.

مجوز استفاده 
مدارک تکمیلی

درخواست نامه در صورتی کامل محسوب می شود که مدارک تکمیلی زیر به همراه آن ارائه شده باشد:
اظهارنامه امضاشده افشا	 
"نقشه مکان خانه" مربوط به شرایط جاری محل و اصالحات پیشنهادی	 
طرح مقیاس دار پارکینگ محل، محوطه بازی، حصارکشی، سازه های اضافی و گردش درجا برای سوار/پیاده کردن	 
پالن مقیاس دار هر طبقه شامل همه قسمت ها/اتاق هایی که محل حضور کودکان و آموزگاران/پرستاران آنها خواهد بود	 
فهرست وسایل بازی فضای باز، با عکس و جزئیات طراحی	 
تأییدیه "خدمات مراقبت از کودک" 	 
تأییدیه "انجمن های مدنی" مرتبط، یا ارائه مدرک کمک رسانی یا دلیل تأثیر نپذیرفتن هیچ انجمن مدنی از خانه مراقبت روزانه خانوادگی	 
تصاویر قسمت های داخلی و خارجی ساختمان	 
رضایت نامه مالک ساختمان )اگر قرار باشد فعالیت در واحد مسکونی اجاره ای صورت بگیرد(	 

CPHD ،ارسال به: بخش ناحیه بندی

101112 123456789

مراحل 
توسعه 
فرآیند
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گواهی سکونتمرحله 4:

فرم درخواست 
تغییر در مدیریت 

و اصالحات

مجوز مراقبت از 
کودک ویرجینیا

مجوز استفاده

گواهی سکونت

بازرسی 
اعتبارسنجی مجوز 
مراقبت از کودک 

در کانتی

1

2

3

4

5

CPHD ،اداره کانتی: بخش ناحیه بندی
گواهی سکونت )CO( تضمین می کند که خانه مراقبت روزانه خانوادگی همه مقررات آرلینگتون کانتی، شامل قوانین و آیین نامه ها، را رعایت کرده است. 

همه درخواست های CO باید حداقل دو هفته پیش از راه اندازی و بهره برداری از خانه مراقبت روزانه خانوادگی به "بخش ناحیه بندی" تسلیم شود. 

"بخش ناحیه بندی" به درخواست CO یک شماره پرونده اختصاص می دهد. متقاضیان باید این شماره را در پرونده خود نگه دارند. متقاضی برای دریافت تأییدیه باید 
موارد زیر را در درخواست نامه خود قید کند:

خانه های مراقبت روزانه 
خانوادگی با 1-12 کودک

خانه های مراقبت روزانه 
خانوادگی با 6-12 کودک

والدین و/یا پرستار مجاز کودکان مشمول مراقبت باید همواره کودکان را در مسیر رفت و آمد به/از خانه همراهی کنند.	 
اگر در محل فضای بازی روباز وجود داشته باشد، باید با دیوار توپر یا حصار، یا ترکیب حصار و فضای سبز، محصور و محافظت شود تا 	 

آلودگی صوتی و رویت پذیری به حداقل برسد. این قاعده شامل فضای بازی روباز عمومی، مانند زمین بازی مجموعه آپارتمانی چندخانواده ای، 
نمی شود.

الزامات خانه های دارای 1-12 کودک را )طبق توضیحات باال( برآورده کنید و:
نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل ارائه دهنده خدمات مراقبت از کودک را به "انجمن)های( مدنی" که خانه مراقبت روزانه خانوادگی تحت پوشش و در 	 

مجاورت آنها قرار دارد، اطالع دهید.
یک پارکینگ کنار خیابان برای سوار/پیاده کردن کودکان در نظر بگیرید.	 
نشان دهید که فرآیند سوار/پیاده کردن کودکان مدیریت خواهد شد تا از تراکم دو یا چند خودرو در خیابان جلوگیری شود و دسترسی به ساختمان ها یا 	 

گذرگاه های محلی مسدود نشود.

پس از برطرف شدن مشکالت، "بخش ناحیه بندی" می تواند CO را تأیید کند. پس از صدور تأییدیه، "بازرس ناحیه بندی" با متقاضی تماس می گیرد تا مقدمات بازرسی را 
فراهم کند. در CO نهایی حداکثر تعداد مجاز کودکان در خانه مراقبت روزانه خانوادگی بر اساس مقدار فضای اختصاص یافته برای مراقبت از کودکان، ذکر خواهد شد.

بازرسی اعتبارسنجی و مجوز مراقبت از کودک در کانتیمرحله 5:

پس از آنکه ارائه دهنده خانه مراقبت روزانه خانوادگی همه مجوزهای مرتبط را دریافت کرد و آماده توسعه دادن بود، ممکن است - در صورت لزوم - بازدید 
اعتبارسنجی  صورت بگیرد. مجوز اصالح شده بر اساس ضوابط اصالح درخواستی فهرست شده صادر می شود. دوره مجوز تغییری نمی کند.

ارسال به: بخش ناحیه بندی، CPHD پیش از 4:30 بعدازظهر
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انجمن مراکز کنترل سم آمریکا
تلفن: 222-1222 )800( 1 

خدمات مراقبت از کودکان آرلینگتون کانتی
2100 Washington Blvd., 3rd Floor, Arlington, VA 22204 :نشانی

تلفن: 228-1685 )703(
childcarecentral@arlingtonva.us :ایمیل

https://www.family.arlingtonva.us/child-care :وب سایت

خدمات محافظتی کدکان آرلینگتون کانتی
تلفن: 228-1500 )703(

https://family.arlingtonva.us/child-protective-services/ :وب سایت

دفتر پیشگیری از آتش سوزی آرلینگتون کانتی
2100 Clarendon Blvd., Suite 400 :نشانی

تلفن: 228-4644 )703(
fire@arlingtonva.us :)ایمیل )عمومی

firepermits@arlingtonva.us :)ایمیل )مجوزها

اداره بهداشت آرلینگتون کانتی )درمانگاه ها(
تلفن: 228-1200 )703( 

https://health.arlingtonva.us/public-health/ :وب سایت

بخش خدمات بازرسی آرلینگتون کانتی
2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201 :نشانی

تلفن: 228-3800 )703(
فکس: 228-7048 )703(

arlcoisdpr@arlingtonva.us :ایمیل
https://building.arlingtonva.us/resource/inspection-  :وب سایت

services-division/

بخش برنامه ریزی آرلینگتون کانتی
2100 Clarendon Blvd., Suite 700, Arlington, VA 22201 :نشانی

تلفن: 228-3525 )703(
https://departments.arlingtonva.us/planning-housing-  :وب سایت

 development/

بخش ناحیه بندی آرلینگتون کانتی
2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201 :نشانی

تلفن: 228-3883 )703(
https://building.arlingtonva.us/resource/zoning/ :وب سایت

BizLaunch توسعه اقتصادی آرلینگتون - برنامه
1100 N. Glebe Rd., Suite 1500 :نشانی

تلفن: 228-0808 )703(
https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business-  :وب سایت

services/start-and-grow-your-small-business/

دفتر کمیسر درآمد
2100 Clarendon Blvd., Suite 208, Arlington, VA 22201 :نشانی

تلفن: 228-3033 )703(
business@arlingtonva.us :ایمیل

وب سایت: /https://capp.arlingtonva.us )درگاه پرداخت خدمات مشتریان(

ORS Interactive, Inc.
6066 Leesburg Pike, Suite 200B, Falls Church, VA 22041 :نشانی

تلفن: 533-7600 )703(
http://orsinteractive.com/ :وب سایت

بخش بهداشت عمومی
2110 Washington Blvd., Suite 350, Arlington, VA 22204 :نشانی

تلفن: 228-7400 )703(
ehealth@arlingtonva.us :ایمیل

https://health.arlingtonva.us/food-establishment-licenses/ :وب سایت

کمیسیون شرکت ایالت
P.O. Box 1197, Richmond, VA 23218 :نشانی پستی

Tyler Building, 1300 E. Main Street, Richmond, VA 23219 :نشانی فیزیکی
تلفن: 1-866-722-2551

sccinfo@scc.virginia.gov :ایمیل
http://www.scc.virginia.gov/ :وب سایت

اداره خدمات اجتماعی ویرجینیا - دفتر صدور مجوز فیرفاکس
3701 Pender Drive, Suite 125, Fairfax, VA 22030 :نشانی

تلفن: 934-1505 )703(
 fairfaxlocaloffice@dss.virginia.gov :ایمیل

اطالعات تماس نهادهای دولتی

mailto:arlcoisdpr%40arlingtonva.us
https://www.family.arlingtonva.us/child-care
https://family.arlingtonva.us/family-day-care-homes/
mailto:fire%40arlingtonva.us?subject=
mailto:firepermits@arlingtonva.us
https://health.arlingtonva.us/public-health/
mailto:arlcoisdpr%40arlingtonva.us
https://building.arlingtonva.us/resource/inspection-services-division/
https://building.arlingtonva.us/resource/inspection-services-division/
https://building.arlingtonva.us/resource/zoning/
https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business-services/start-and-grow-your-small-business/
https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business-services/start-and-grow-your-small-business/
https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business-services/start-and-grow-your-small-business/
mailto:business@arlingtonva.us
https://capp.arlingtonva.us/
http://orsinteractive.com/
mailto:ehealth@arlingtonva.us
https://health.arlingtonva.us/food-establishment-licenses/
mailto:sccinfo@scc.virginia.gov
http://www.scc.virginia.gov/
mailto:fairfaxlocaloffice@dss.virginia.gov
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آیا مراقبت روزانه خانوادگی شغل مناسبی برای شماست؟
اگر می خواهید در منزل خودتان از کودکان در مراقبت کنید، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

عوامل فردی  

آیا از گذراندن وقت در کنار کودکان لذت می برید؟
آیا شخص خوش برخورد و دلسوزی هستید؟

آیا با کودکان با آرامش و بردباری رفتار می کنید؟

آیا مشکل جسمی خاصی دارید که مانع حضور شما در کنار کودکان شود؟

آیا می توانید استرس را به خوبی مدیریت کنید؟
آیا می توانید با والدین کودکان تعامل کنید؟

آیا می توانید به شکایت والدین رسیدگی کنید؟
آیا مایل به یادگیری مهارت های جدید هستید؟

آیا مایل به شرکت در دوره های آموزشی مستمر هستید؟
آیا می توانید کسب وکار خود را به شکل کارآمد مدیریت کنید؟

آیا منظم هستید؟
آیا دیپلم دبیرستان دارید؟

آیا مایلید کارکنان صدور مجوز منزل شما را بازرسی کنند؟

آیا از هزینه های احتمالی شخصی و مالی مرتبط با راه اندازی و حفظ خانه مراقبت 
روزانه خانوادگی آگاهی دارید؟

مطمئنخیر بله 
نیستم 

عوامل خانوادگی

 آیا خانواده شما با اجرای برنامه مراقبت از کودکان در منزل تان موافق
هستند؟

آیا فرزندان خودتان کودکان دیگر را می پذیرند؟
آیا فرزندان شما می پذیرند که خودتان و وقتتان را در اختیار کودکان دیگر نیز 

بگذارید؟
آیا خانواده شما می پذیرند که پس از بازگشت از مدرسه یا محل کار، کودکان 

دیگری را در منزل ببینند؟ 

مطمئنخیر بله 
نیستم 

عوامل مرتبط با منزل  

آیا منزل شخصی دارید؟
در صورت نداشتن منزل شخصی، آیا صاحبخانه اجازه راه اندازی کسب وکار در منزل 

اجاره ای را به شما می دهد؟

آیا منزل شما از فضای کافی برای فعالیت های کودکان برخوردار است؟

آیا منزل شما از فضای مناسب برای خواب کودکان برخوردار است؟

آیا در منزل شما فضای مناسب برای نگهداری اسباب بازی و وسایل وجود دارد؟

آیا در منزل شما فضای مناسب برای تعویض پوشک وجود دارد؟

آیا در حیاط یا در نزدیکی منزل شما محیط بازی روباز و امن وجود دارد؟

آیا در منزل شما مکانی وجود دارد که برای کودکان خطرناک باشد؟ 

مطمئنخیر بله 
نیستم 

عوامل محلی

آیا در محله شما پارکینگی وجود دارد که والدین بتوانند کودکان خود را در آنجا پیاده/
سوار کنند؟

آیا با همسایه ها درباره اجرای برنامه مراقبت از کودکان در منزل خود صحبت کرده اید؟

آیا صدای بازی کودکان در فضای باز همسایه ها را آزار می دهد؟

آیا فضای روباز برای استفاده کودکان وجود دارد؟

مطمئنخیر بله 
نیستم 
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نکات/بهترین شیوه ها
این بخش به نکات پیشنهادی و بهترین شیوه های سودمند و کاربردی در زمینه راه اندازی و مدیریت خانه مراقبت روزانه خانوادگی می پردازد.

پرداخت وجه به آرلینگتون کانتی
هزینه ارائه اسناد را می توان با چک در وجه "خزانه دار آرلینگتون کانتی"، کارت نقدی یا کارت اعتباری 

پرداخت کرد. مجوزهای ISD، ناحیه بندی و DES باید به صورت حضوری در گیشه های خدمات مشتریان 
 8th and 10th floors of the Bozman Government Center )2100 Clarendon در نشانی

).Blvd ارائه شود. تمام تراکنش کارت اعتباری مشمول 2.5% کارمزد است که پردازنده کارت آن را کسر 
می کند. کارتهای MasterCard و Visa پذیرفته می شود ولی American Express پذیرفته نمی شود.

BizLaunch Program برنامه
BizLaunch شبکه کمک به کسب وکارهای کوچک و کارآفرینان آرلینگتون و مرکز جامعه راه اندازی یا 

گسترش کسب وکار در آرلینگتون است. BizLaunch می تواند شما را در زمینه نوشتن برنامه کسب وکار، 
امور مالیاتی، مجوزها، دریافت مجوز، بازاریابی، تأمین مالی و یافتن مکان مناسب برای مراکز مراقبت از 

کودک راهنمایی کند. 

مشارکت عمومی 
پیش از ارائه درخواست به کانتی، ارائه دهندگان فعال در واحدهای اجاره ای باید از صاحبخانه خود بپرسند که 

آیا با خانه مراقبت روزانه خانوادگی پیشنهادی موافق است یا خیر. ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی 
باید در ابتدای فرآیند تأیید با همسایگان و جامعه اطراف خود مشورت کنند. ارائه دهندگان همچنین باید موضوع 

را به "انجمن مدنی" که سکونتگاه آنها در محدوده و/یا نزدیکی آن واقع است، اطالع دهند. ارائه دهندگان باید 
مشکالت احتمالی مربوط به خانه مراقبت روزانه خانوادگی پیشنهادی را به کمک همسایه ها برطرف کنند.

راهنمای خود-ارزیابی خانه مراقبت روزانه خانوادگی
"راهنمای خود-ارزیابی خانه مراقبت روزانه خانوادگی" را DHS برای راهنمایی شما در زمینه ارزیابی خانه 

مراقبت روزانه خانوادگی، شامل امور ایمنی، دفترداری، مراقبت و نظارت و واکسیناسیون تدوین کرده است. ارائه دهندگان خانه مراقبت روزانه خانوادگی که قصد 
تعطیل کردن خانه مراقبت روزانه خانوادگی را دارند، 

باید درخواست خود را کتباً و حداقل 10 روز کاری پیش 
از تعطیل کردن خانه به "متخصص مراقبت از کودک" 
تسلیم کنند. اصل مجوز باید ظرف پنج روز کاری پس 

از تعطیل شدن خانه به "دفتر خدمات مراقبت از کودک" 
بازگردانده شود.

تعطیل کردن خانه 
مراقبت روزانه خانوادگی


