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برگه نکات-راهنمای والدین برای انتخاب مراقبت از کودک 

چه کسی مجوز مراکز مراقبت 
از کودک را صادر می کند؟ 

اداره خدمات اجتماعی، بخش صدور مجوز مراقبت 
برنامه مراقبت از کودک ( CCLD) از جامعه، 

.  مجوز مراکز مراقبت از کودک را صادر می کند
به عنوان شرط صدور مجوز، مراکز دارای مجوز  

باید هنگام نظارت بر کودکان تحت مراقبت، با 
این .  الزامات بهداشتی و ایمنی مطابقت داشته باشند

برنامه از طریق نظارت بر پیشگیری از نقض این  
الزامات، کمک به انطباق و اقدامات اجرایی از 

.  کودکان محافظت می کند

آیا قوانینی در مورد مراکز مراقبت 
از کودک وجود دارد؟ 

مراکز مراقبت از کودک دارای مجوز  .  بله
برای برآورده کردن الزامات اولیه بهداشت و 

های  کمک/ CPRانند بررسی سابقه، ایمنی م
.  سوزی الزامی هستنداولیه، و مجوزهای آتش

 قانون بهداشت و ایمنی،  •
  الیحه مراقبت روزانه از کودک

 ، ( CCR)قانون مقررات کالیفرنیا  •
  12، بخش  22فصل 

آیا والدین و فرزندان حقوقی دارند؟ 

 : فرم حقوق والدیناطالعات حقوق والدین در .  بله
PUB 393  حقوق والدین در ویدیوی  یا با تماشای
برای کسب .  در دسترس است ودک مراقبت از ک

اطالعات بیشتر در مورد حقوق کودکان، یک  
حقوق شخصی کودکان در مراقبت ویدیوی سریع، 

 از کودک
.را تماشا کنید

انواع مراکز مراقبت از کودک دارای مجوز چیست؟ 

های  ساعته هستند که در مکان24های کمتر از مراکز مراقبت از کودک مراقبت
شوند و به های تجاری یک مراقب ارائه میمسکونی مانند خانه شخصی یا مکان

:دهندساله خدمات می18تا 0کودکان 

  مراکز نگهداری از کودکان •

  ماه0-24سنین ، نوزادان •

 ساله و آنهایی که هنوز در مهدکودک یا کالس  ( 2)دو ، کودکان پیش دبستانی •
. اول ثبت نام نکرده اند

 .  ، که در مهدکودک یا کالس اول ثبت نام کرده اندمدرسه کودکان در سن •
 ، به افراد غیر صغیر  1596.862طبق تعریف قانون ایمنی و بهداشت بخش 

.سال خدمت ارائه شود22ممکن است تا 

 به کودکانی خدمات می دهند که برای ، کودکان با بیماری خفیفمراکز  •
حضور در مراقبت از کودک، بسیار بیمار هستند

 به کودکان در یک محیط مسکونی  خانه های مراقبت از کودکان خانواده •
.خدمات ارائه می دهد

چگونه بفهمم که یک مرکز مراقبت از کودک دارای مجوز است یا اینکه 
؟   در مورد یک مرکز شکایات شده است

های شکایت را در  های بازرسی و گزارشاطالعات صدور مجوز مراکز، گزارش •
ریزی زمانی برای برنامه ایدفتر منطقهیا با تماس با یک  CCLDمرکز سایت شفافیت

.دهنده مشاهده کنیدجهت بررسی پرونده عمومی ارائه
o دارای مجوز،  برای ثبت شکایت در مورد یک مرکز مراقبت از کودک   :توجه

.تماس بگیریدLET US NO / 1-1 844-538) 844-(8766با شماره

آیا منابعی برای کمک به انتخاب یک مرکز مراقبت از کودک دارای مجوز وجود دارد؟

موجود است،  زبان های دیگرهمچنین به -راهنمای والدین برای انتخاب مراقبت از کودک •
.و به انتخاب محیط مراقبت از کودک کمک می کند

 اطالعات کلیدی برای خانواده ها -(LIC 9212)ت آگاهی از مصرف کننده اطالعا •
. در مورد آنچه که در انتخاب یک ارائه دهنده مراقبت از کودک خانواده انتظار دارند

• Mychildcare.ca.gov–  اطالعاتی در مورد مراکز مراقبت از کودکان دارای 
.مجوز فعلی در کالیفرنیا ارائه می دهد

 بوط به  به اطالعات مر-منابع مراقبت از کودک و آژانس های ارجاع •
.وضعیت مالی و مراقبت از کودک کمک می کنند

پرسش ها؟ 

 برنامه حامی مراقبت از کودکانیا ، CCLDدفتر منطقه ای محلیبا یک  •
بگیرید. تماس 

https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf#page=33
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.862.&lawCode=HSC
https://cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc8.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman.pdf
https://cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/facility-search-welcome
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/030119%20Parent's%20Guide%20to%20Choosing%20Child%20Care_Revision%20Safe%20Sleep.pdf?ver=2019-03-28-145656-110
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing/child-care-advocates
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/LIC9212.PDF
https://mychildcare.ca.gov/#/home
https://rrnetwork.org/
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
mailto:childcareadvocatesprogram@dss.ca.gov
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=HSC&tocTitle=+Health+and+Safety+Code+-+HSC
https://cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/legislation-and-regulations/community-care-licensing-regulations/child-care
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/pub393L.pdf
https://ccld.childcarevideos.org/parents-and-families/parent-rights-in-child-care/
https://www.youtube.com/watch?v=y6s2FPowcsA
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