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 3 בלאט

 פארוואס זאל איך נוצן דעם סיסטעם?

CAPS  אנליין איז דעזיגנירט  און אנטוויקלט געווארן צו צופרידנשטעלן א באפעל פוןOCFS  פארNYC  אז ביז
אטענדענס  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ו זאמלעןהאבן א פראגראם צ ACCIS, וועט 2020, 1אקטאבער 

קעיר פראגראמען און פראוויידערס וואס סערווירן סאבסידייזד קינדער. צוליב דער קינדאינפארמאציע פון 
COVID-19  פארלענגערט געווארן. טערמין פאנדעמיע איז דער 

צו נאכגיין די צייט  עמעטאד נארמאליזירטעהעלפן פארזיכערן א  וועט אנליין אטענדענס סיסטעם  CAPSדער 
דער סיסטעם וועט צופרידנשטעלן סטעיט פאדערונגען  .אויטאריזירט פאר קינדער וועמענס קעיר איז געווארן

זאל אנהאלטן טעגליכע  אריינגערעכנט אז א פראוויידער בארעכטיגט צו קעיר'ן פאר סאבסידייזד קינדער
אטענדענס רעקארדס אריינגערעכנט דאטום פון אטענדענס, צייטן פון קומען און גיין, און באמערקונגען פון פולע 

)]. סטעיט סאושעל סערוויסעס געזעץ פאדערט, "אזעלכע קעיר NYCRR 415.12(a)(2 18טעג פארפעלונגען [
מעג נאר צוגעשטעלט ווערן אין פעלער וואו עס ווערט באשטימט, אונטער באדינגונגען באשטימט דורך דער 

פון די עלטערן צוצושטעלן קעיר און אויפזיכט פאר  אומפעאיגקייט דעפארטמענט, אז עס איז דא א געברויך צוליב 
 נדע טייל פונעם טאג און אז די קעיר איז נויטיג פאר'ן קינד און עלטערן."א באדייט

אין צוגאב צו צופרידנשטעלן סטעיט פאדערונגען, וועט די סיסטעם העלפן פארמערן פונקטליכקייט אין האלטן 
אניש. שנעלער באצאלונגען פאר אייך וויבאלד אייער מאנאטליכע באצאלונגען זענען עלעקטר ךאוירעקארדס ווי 

 איר קענט האבן צוטריט צו דער סיסטעם מיט א קאמפיוטער אדער מאבייל דעווייס.

 

 

 

 

 

 

  



 4 בלאט

 NYC IDא  באשאפט

 . NYC IDאנליין סיסטעם איז צו מאכן א  CAPSשריט אין האבן צוטריט צו די  ר ערשט ערד

a(.  קיין  האט נישטאויב איר NYC ID  קאנטע. אונטן און זעצט פאר צו מאכן אייער  1שריט ביטע זעט 
b(.  א האט אויב אירNYC ID  אונטן.  12שריט צו  היפערט איבער ביטע 

 
 :capsonline.nyc.gov-https://a069   URL גייט צו די  .1
 א קאנטעויף עפנט דרוקט א .2

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 לייגט אריין אייער אימיעל אדרעס.  .3
מיט אייער אימיעל אדרעס. אייער אימעיל אדרעס קען נישט ערהאלטן  NYC IDאיר מוזט מאכן אייער 

 ,nyc.gov, nypd.org, queensda.org, specnarc.orgאיינע פון די פאלגנדע דאמעין נעמען: 
brooklynda.org, dfa.state.ny.us, trs.nyc.ny.us, nycers.org, nyccfb.info, ibo.nyc.ny.us, 

queenscountrypa.com, statenislandusa.com אדער ,nychhc.org. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://a069-capsonline.nyc.gov/


 5 בלאט

 Passwordאיז בארעכטיגט, וועט דער מעסעדזש " ט(אויב אייער פאסוואר. טלייגט אריין א פאסוואר .4
Goodגוט) ארויפקומען אונטן.) ט" (פאסוואר 

 עס צו באשטעטיגן. טפאסוואר אסלייגט נאכאמאל אריין ד .5

 

 

 
 
 

 אויס די דראפדאון און זיכערהייט פראגעס וואס איר ווילט.  וויילט .6
 פלאץ אונטן. עםלייגט אריין אייער ענטפער אין ד .7

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 קעסטל.-טשעק עםנעמט אן די טערמינען דורך דרוקן אויף ד .8
 קנעפל. קאנטע עפנט אסד דרוקט .9

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 6 בלאט

איינמאל די אינפארמאציע איז אריינגעגעבן געווארן, וועט א באשטעטיגונג אימעיל געשיקט ווערן צו  .10
לינק צו באשטעטיגן אייער אימעיל  פןאימעיל אדרעס צוגעשטעלט.  עפנט די אימעיל און דרוקט אוי עםד

  אדרעס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ןרעכט ןאויבערשט עםקנעפל אין ד ּפרָאפיל אסאויס ד וויילטא באשטעטיגונג בלאט וועט ארויפקומען.  .11
(באמערקונג: איר מוזט ענדיגן דעם שריט איידער איר פרובירט אריינצו'לאג'ן.  אויב איר פרובירט ווינקל. 

 ּפרָאפיל עםנאמען אין ד ראון לעצטע ראנליין אן אפדעיט'ן אייער ערשטע CAPSאריינצו'לאג'ן צו 
 אפטיילונג, וועט די סיסטעם ווייזן א גרייז מעסעדזש.)

 

  



 7 בלאט

וואס איר האט געמאכט.  טאימעיל אדרעס און פאסוואר  ןאקאונט מיט NYC IDלאג'ט אריין אין אייער  .12
, דאן לאג'ט אריין מיט אייער אימעיל אדרעס אדער NYC IDע יג(אויב איר האט שוין אן אנגייענד

 :URLפאלגנדע  עריוזערנעים ביי ד
https://www1.nyc.gov/account/user/profile.htm?spName=capsonline( 

 

 

 

 

 

 

 

 

נאמען קנעפל און לייגט  עם. דרוקט אויף דקאנטע  NYC IDאיינמאל איר זענט אריינגע'לאג'ט אין אייער  .13
 אריין די פאסיגע אינפארמאציע. דאן דרוקט סעיוו ענדערונגען.

  

https://www1.nyc.gov/account/user/profile.htm?spName=capsonline


 8 בלאט

אימעיל אדרעס קנעפל. אייער אימעיל אדרעס זאל ארויפקומען אין די פאסיגע ערטער.  אסאויס ד וויילט .14
געמאכט  קאנטע  NYC IDאויב אייער אימעיל אדרעס קומט ארויף אין די פאסיגע ערטער, איז אייער 

 אנליין סיסטעם. CAPSאריינ'לאג'ן און נוצן דער יך ריערפאלגגעווארן און איר וועט קענען 

אויב אייער אימעיל אדרעס קומט נישט ארויף, מוזט איר אריינלייגן אייער אימעיל אדרעס אין די 
 אונטן.  15סעיוו ענדערונגען, און גייט ווייטער צו שריט  אויס וויילטפאסיגע ערטער,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

געשיקט ווערן צו  באשטעטיגונג אימעילאיינמאל די אינפארמאציע איז אריינגעגעבן געווארן, וועט א  .15
לינק צו באשטעטיגן אייער  פןדרוקט אויאימעיל אדרעס צוגעשטעלט.  עפנט די אימעיל און  עםד

 אימעיל אדרעס.

 

 

 

אריינ'לאג'ן און נוצן יך ריערפאלגדי אינפארמאציע איז געענדיגט געווארן, וועט איר קענען  כדעם וואסנא
 אנליין סיסטעם.  CAPSדער 

 



 9 בלאט

 אריינלייגן אטענדענס -רעקארדירן צייט 

 
אטענדענס, ווי אויך א  וואכנטליכעאריינצולייגן טעגליכע און אפציעס דער אטענדענס דראפדאון האט 

 .  מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונג

 

 

 

ערלויבט אייך אריינצולייגן אטענדענס פאר איין אדער אסאך קינדער, איין טאג אויף א מאל.   ענטריטעגליכע צייט  
ערלויבט אייך אריינצולייגן א גאנצע וואך'ס אטענדענס, אבער בלויז פאר איין קינד אויף א  ענטריצייט  וואכנטליכע

סיסטעם נוצנדיג  עראינפארמאציע אין ד צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבצו נוצן די  ברירה מאל. עס איז אייער 
ן באטראכט יר וועט וועלן נעמען א. פאקטארן וועלכע איענטריצייט  וואכנטליכעאדער די  ענטרידי טעגליכע צייט 

רעכענען אריין די צאל קינדער וואס איר רעקארדירט  און אויב איר לייגט אריין די אינפארמאציע נוצנדיג א 
סמארטפאון, טאבלעט, אדער קאמפיוטער. גרויסע פראגראמען מיט הונדערטער קינדער קענען נעמען אן 

וויידער וואס סערווירט א קלענערע צאל קינדער. איר קענט מעגליך באזירטע פרא-ווי א היים  סעלעקציע אנדערע
לן צו רעקארדירן אייער אטענדענס אינפארמאציע אויף פאפיר אזויווי איר טוט יעצט און דאן אריינלייגן די ייאויסוו

  אנליין שפעטער. CAPSאינפארמאציע אין 

מינוט -15דער באשלוס צו רעקארדירן צייט אין . אינקרעמענטןמינוט -15צייט מוז ווערן אריינגעלייגט אין 
. לייגט NYSשפיגלט אפ די פראקטיק פון אלע אנדערע ארטיגע סאושעל סערוויס דיסטריקטס אין  אינקרעמענטן

 ווען איר רעקארדירט די צייט. פערטל שעה צו אדער נעמט אראפ צו די נענטסטע 

 
 ביישפילן:
a.  9:00לייגט אריין  -אנקום  9:05פאר 
b. 9:15לייגט אריין  -אנקום  9:10 פאר 
c.  4:00לייגט אריין  -אוועקגיין  4:05פאר 
d.  4:15לייגט אריין  -אוועקגיין  4:10פאר 

 די פאדערונג איז צוליב מערערע פאקטארן אריינגערעכנט, אבער נישט באגרעניצט צו:

 סטעיט פאדערונגען (געזעצן, רעגולאציעס, פאליסיס) •
 איינגאנג מיט סטעיט פראקטיק •
 פראגראם מעגליכקייטן •
 אנפירונג פאדערונגען •
 פידבעק באניצער •
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 ענטריטעגליכע צייט 

טאג'ס טאוול פון  עם היינטיגןאין די אטענדענס דראפדאון מעניו נעמט אייך צו ד ענטריטעגליכע צייט דרוקן אויף 
קעפל ערלויבט אייך צו סארטירן די אינפארמאציע פון אויבן  קאלום סאלע קינדער וואס איר קעיר'ט פאר. יעדע

 אונטן ארויף. פון אראפ אדער 

 

 

 

 

 

 

 דעם שליסל פארשטיין 

סימבאל פאר יעדע מעגליכע  עםסקרין אייך צו לאזן וויסן ד ערפון ד אין דער הייך  קומט ארויף  שליסל  א 
-אריינשרייב ןנאך א קאלוםויף אין די עקשין א קינד. די סימבאלן קומען אר וועגןאטענדענס סטאטוס 
, ענטריצייט  ןטעגליכ עםקומט ארויף אין ד שליסל . דער גע'סעיוו'ט  ווערט רעקארדירט און  צייט/אויסשרייב צייט

 איבערבליק. ן, און מאנאטליכענטריצייט  ןוואכנטליכ

 

 

 טאג און קינד ןא פארפעלונג איז אריינגעלייגט געווארן פאר פארפעלט (פורפל): •
 טאג  ןא פארמאכונג איז אריינגעלייגט געווארן פאר פארמאכט (ברוין): •
-איינשרייבקיין אטענדענס איז נישט אריינגעלייגט געווארן (נישט  נישט אריינגעלייגט (רויט): •

 טאג און קינד ןצייט און נישט פארפעלונג) פאר-אויסשרייבצייט/
 טאג און קינדן איז אריינגעלייגט געווארן פאר צייט-אויסשרייבצייט/בן אריינשרייא אנטיילגענומען (גרין): •
 טאג (דאס רעכנט אריין וויקענדס) ןקינד איז נישט איינגעשריבן פאר אסד נישט איינגעשריבן (בלוי): •
ג איז אריינגלייגט געווארן און דער מאנאט'ס אטענדענס איז אט ןאטענדענס פאר אריינגעגעבן (שווארץ): •

 עבן געווארן פאר פראצעסירונגאריינגעג
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 אויסוואל. ענטריאזוי צו אריינלייגן אטענדענס נוצנדיג די טעגליכע צייט  די פאלגנדע שריט צייגן ווי

 .ענטריאויס טעגליכע צייט  וויילטדראפדאון און  אטענדענסאויס די  וויילט .1

 

 

 

לן אן אנדערע טאג דורך ייטאג. איר קענט אויסוו ןיעצטיג עםוועט זיך עפענען פאר ד ענטריטעגליכע צייט  .2
 ןפריערדיג עםצו גיין צו ד פַײלעכלעך אויס דאטום אדער נוצנדיג די  וויילטדרוקן אויף די ארט אונטער 

 טאג. ןאדער נעקסט

 

צייט קאלומס. -אויסשרייבצייט און -אריינשרייב עראין ד אינקרעמענטןמינוט  15לייגט אריין צייט אין   .3
אויב דער   רעקארדירט אין מיליטערישע צייט.) טווער צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב(באמערקונג: 

 .קאלוםקעסטל אין די פארפעלונג -טשעק אסאויס ד וויילטקינד האט געפעלט, 

 

 

 

 

 

 
 

 דרוקט סעיוו אונטן איינמאל איר האט געענדיגט. .4
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, (צום ביישפיל, אויב א קינד מוז צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ןאין פעלער וואו איר מוזט אריינלייגן נאך א
פארלאזן קעיר דורכן טאג וויבאלד זיי האבן א דאקטער'ס אפאונטמענט), פאלגט אויס די שריט אונטן צו האבן 

 קינד.    ןבלאט פאר ענטריצוטריט צו די אינדיווידועליזירטע טעגליכע צייט 

  קינד. ןצו זען די איינצעלהייטן פאר א ספעציפיש קאלוםעקשין  ערד אייקאן אין אויס די  וויילט .1

 

 

 

 

 

 

 

אין די פאסיגע ערטער. לייגט אריין צייט אין  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבלייגט אריין די צווייטע  .2
 קעסטל אונטן.-טשעק אסאויס ד וויילטקינד האט געפעלט,  אס.  אויב דאינקרעמענטןמינוט -15

 

 

 

 

 

 

 

 אויס סעיוו ווען איר האט געענדיגט אייער ארבעט. וויילט .3
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 ענטריצייט  וואכנטליכע

 ערוואך, מיט ד רגאנצע ערערלויבט אייך אריינצולייגן אטענדענס פאר איין קינד פאר ד ענטריצייט  וואכנטליכע
 קינד. ןזעלב  ןפער טאג פאר צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבפון אריינלייגן מער ווי איין אפתיע 

 .  ענטריצייט  וואכנטליכעאויס  וויילטאויס די אטענדענס דראפדאון און  וויילט  .1

 

 

 

 

 Case Informationדורך  צו זוכן  זענען פארהאן אפציעס , ענטריצייט  וואכנטליכע אויס וויילטווען איר  .2
 י(באמערקונג: ד  מאנאט.אטענדענס  אויס וויילטאדער אטענדענס מאנאט.  )קעיס אינפארמאציע(

. זע "אריינלייגן ענטריע צייט יגווערט נאר גענוצט אריינצולייגן צוריקגייענד אפציע קעיס אינפארמאציע
 ).21ע אטענדענס" אויף בלאט יגצוריקגייענד

 

 

 

 

 

און דאן  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבמאנאט פאר וועלכע איר ווילט אריינלייגן  עםאויס ד קלייבט .3
   קינד'ס רעקארדס פאר דעם מאנאט. םדרוקט זוכט צו זען דע
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אויס די אייקאן אין די  וויילטפאר דער וואך,  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבאריינצולייגן א קינד'ס  .4
 נעבן דער קינד.   קאלוםעקשין 

קעפל ערלויבט אייך צו סארטירן די  קאלום(באמערקונג: דרוקן אויף די קינד נומער און קינד נאמען 
קינדער, וועט איר  10מער ווי   באדינט אונטן ארויף. אויב איר פון אינפארמאציע פון אויבן אראפ אדער

 קענען פילטער'ן דורך עלטער, שטאפל פון קעיר, אדער ביידע.)

 

 

 

 

 

 

 
 

. פון דא, קינד נעםאיי םסקרין ארויפקומען פאר דע ענטריצייט  וואכנטליכעלן א קינד, וועט דער יינאכ'ן אויסוו
און פארפעלונגען. אויב איר קענט נישט ענדיגן אלעס  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבקענט איר רעקארדירן 

 אויף איין מאל, קענט איר סעיוו'ן אייער ארבעט סיי ווען און צוריקגיין עס ענדיגן שפעטער.

-15פאר יעדן טאג. צייט מוז ווערן אריינגעלייגט נוצנדיג  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ילייגט אריין ד .5
ווערן  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב(באמערקונג: אין דער סיסטעם.  אינקרעמענטןמינוט 

 רעקארדירט אין מיליטערישע צייט.)
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קענט איר עס טון אין די פאסיגע ערטער (צום  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ןאויב איר מוזט אריינלייגן נאך א
און זיי קומען נטמענט ויאפביישפיל, אויב א קינד מוז פארלאזן קעיר דורכן טאג וויבאלד זיי האבן א דאקטער'ס 

 צוריק שפעטער).  

 

 

 

 

 

בלאט   ערט אראפ ביז אונטן פונעםבלעט נאכ'ן אריינלייגן אלע צייטן אדער רעקארדירן פארפעלונגען,  .6
 אויס סעיוו. וויילטאון 

 
 . באשטעטיגונג וואס קומט ארויף עראין ד סעיוואויס  וויילט .7

 
 
 
 
 

 'סענטרי, טוישן, אדער אויסמעקן מבטל זיין באמערקונג: 

אונטן) ארויפקומען אויב איר פרובירט ארויסצוגיין פון די טעגליכע  טאנליין, וועט א גרייז מעסעדזש (זע CAPSאין 
'ס אינעם ענטריסקרינס בשעת עס זענען דא נישט גע'סעיוו'טע  ענטריצייט  וואכנטליכעאדער  ענטריצייט 

(סעיוו),  Saveלן יי'ס דורך אויסווענטריבלאט, מוזט איר אדער סעיוו'ן אייער  נעםטאוול. איידער'ן ארויסגיין פו
(קענסעל), וועלן  Cancelלן יי(קענסעל). נאכ'ן אויסוו Cancelלן יי'ס דורך אויסווענטריאדער אראפנעמען אייער 

'ס אדער ענדערונגען וואס איר האט געמאכט צו אייער טאוול ווערן ענטריסיי וועלכע נישט גע'סעיוו'טע 
 אויסגעמעקט. 

 

 

 

  ט(זע מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונגינגעגעבן געווארן אין די 'ס וועלכע זענען אריענטריבאמערקט אז 
מאכן נישט פראצעסירט געווארן פאר ך ) אבער איז נא19[אריינגעבן מאנאטליכע אטענדענס] אויף בלאט 

 ).קען נישט ווערן געענדערט חשבונות 
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 מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונג

אייך אן איבערבליק  עס  אין די אטענדענס דראפדאון גיט מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונגלן ייאויסוודורך 
 דער מאנאט.  באדינט דעם  פון אלע קינדער

איר האט נאכדעם וואס   גיט אריין אטענדענס רעקארדס צו ווערן פראצעסירטדאס איז אויך וואו איר 
ביישפיל אונטן איז דער  עםאין אייער טאוול. אין ד מאנאט'ס אטענדענס פאר די קינדער ןגאנצ עםאריינגעלייגט ד

בן אריין קינד אטענדענס ע. דאס מיינט אז מיר גסעפטעמבער יעצטיגע סערוויס מאנאט אויסגערעכנט אלס 
 . סעפטעמבער מאנאט פון  ןרעקארדס צו ווערן פראצעסירט און באצאלונג פאר

זייט פונעם סקרין צו פילטער'ן  רלינקע ערן פילטערס אויף דקינדער, קענט איר נוצ 10מער ווי  באדינט אויב איר 
זייט פונעם  ררעכטע ערלן די שורות דראפדאון אויף דיידורך סטאטוס און סערוויס מאנאט. איר קענט אויך אויסוו

קעפל ערלויבט אייך צו סארטירן די  קאלוםקינד רעקארדס פער בלאט.  דרוקן אויף יעדע  50סקרין צו צייגן ביז 
 עםערלויבט אייך צו זען ד קאלוםעקשין  עראינפארמאציע פון אויבן אראפ אדער אונטן ארויף. דער אייקאן אין ד

   קינד. ן, פארשליסלמאנאט, אינאיינעם מיטן  ןגאנצ

 

 

  



 17 בלאט

 ערייקינד, וו ןצו זען אן איבערבליק פון די מאנאטליכע אטענדענס פאר א ספעציפיש
קינד און וועט גיין  ןמאנאט'ס אקטיוויטעט פאר ןגאנצ עםדאס וואס קומט ארויף אונטן וועט צייגן ד. קאלוםעקשין 

 סקרין. מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונגאויפ'ן  שליסל אינאיינעם מיטן 

  סעפטעמבער ( סעפטעמבער ייגט געווארן פאר דריי טעג אין ביישפיל אונטן, איז אטענדענס אריינגעל עםאין ד
, און אטענדענס מוז נאך אריינגעלייגט 16סעפטעמבער  ). עס איז געווען פארמאכט אום 27און  23, 20, 13-15

 ווערן פאר די פארבליבענע טעג פון די מאנאט, ווי געוויזן דורך די רויטע פאנען.

 

 

 

 

 

 

 

 

 איבערבליק ןמאנאטליכסארטן רעקארדס אין 

  וועט אייך זאגן דער סטאטוס פון יעדע קינד רעקארד פאר די יעצטיגע סערוויס מאנאט.  קאלוםדער סטאטוס 
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 עםזייט פון ד רלינקע ראויבערשטע ערדער סטאטוס פון אייער אטענדענס רעקארד ווערט אויך געוויזן אויף ד
נישט ך איבערבליק בלאט. דער יעצטיגע סערוויס מאנאט איז דער לעצטע מאנאט וואס איז נא ןמאנאטליכ

מאנאט פאר וואס אטענדענס קען אריינגעגעבן ווערן אין  רלעצטע ערפראצעסירט געווארן פאר קלעימ'ען און ד
  .מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונג

 

 
 
 

 
 

די סטאטוסעס פון יעדע סארט  קינד רעקארד געוויזן אין די  אונטן איז א ליסטע פון שילדערונגען פאר
  סקרין. מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונג

 א קינד רעקארד איז "אומפארענדיגט" אויב עס איז דא כאטש איין טאג אין דער :אומפארענדיגט •
, א צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ן(צ.ב. א ענטריפאר וועלכע עס פעלט אן  יעצטיגע סערוויס מאנאט

 ענטרי'ס מוזן ווערן פארענדיגט פאר די טעג אין טעגליכע צייט ענטריפארפעלונג אדער א פארמאכונג). 
 עםפאר דאומפארענדיגט קינד. א קינד רעקארד געצייכנט אלס  ן פאר ענטריצייט  וואכנטליכעאדער 
 איבערבליק.  ןמאנאטליכ נעםעגעבן איסערוויס מאנאט קען נישט ווערן אריינג ןיעצטיג

אריינגעלייגט פאר יעדן טאג  ענטריא קינד רעקארד איז "פארענדיגט" אויב עס איז דא אן  פארענדיגט: •
, א פארפעלונג צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב ןקינד (צ.ב. א  ןפאר יעצטיגע סערוויס מאנאט פון די

נישט אריינגעגעבן געווארן צו ווערן פראצעסירט. ך נא אדער א פארמאכונג), אבער דער רעקארד איז
 איבערבליק.  ןדער רעקארד איז גרייט צו ווערן אריינגעגעבן אין מאנאטליכ

א קינד רעקארד איז "אריינגעגעבן" אויב דער רעקארד איז שוין אריינגעגעבן געווארן פאר  אריינגעגעבן: •
קינד קען מער נישט ווערן   ן'ס פארענטריאיבערבליק.  ןסערוויס מאנאט אין מאנאטליכ ןיעצטיג םדע

 יעצטיגע סערוויס מאנאטביז דער  ענטריצייט  וואכנטליכעאדער  ענטריגעענדערט אין טעגליכע צייט 
 ביזנעס טעג. 3-5פראצעסירונג נעמט געווענליך  חשבון ווערט פארמאכט צו פראצעסירן דעם קלעים. 

 ןיעצטיג עםצו קינד אטענדענס רעקארדס פון ד שייך ר אנדערע) קען זיין די פארבליבענע סטאטוסעס (אונטע
 :סערוויס מאנאט ןיעצטיג םאיידער דעסערוויס מאנאט אדער פאר מאנאטן 

א קינד רעקארד איז "פארענדיגט" אויב דער רעקארד פאלט אונטער איינע פון די צוויי  פארענדיגט: •
 פאלגנדע אומשטענדן: 

o  סערוויס  ןיעצטיג םאיז נישט אריינגעגעבן געווארן פאר א מאנאט איידער דעדער קינד רעקארד
 און איז גרייט צו ווערן אריינגעגעבן פאר דעם מאנאט, אדער; מאנאט

o  דער קינד רעקארד איז שוין אריינגעגעבן געווארן און פראצעסירט געווארן פאר א מאנאט
איז געענדערט  ענטרין טעגליכע , אבער כאטש אייסערוויס מאנאט ןיעצטיג םאיידער דע

זייט דער מאנאט'ס  ענטריצייט  וואכנטליכעאדער  ענטריגעווארן אין טעגליכע צייט 
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פארמאכונג, און דער רעקארד איז יעצט גרייט צו ווערן ווידער אריינגעגעבן פאר א טויש פון דער 
 מאנאט  םקלעים פון דע

עטליכע שריט וואס וועט פאראורזאכן אן אטענדענס עס זענען דא  קען נישט ווערן אריינגעגעבן: •
 רעקארד צו ווערן צייטווייליג גערוקט צו "קען נישט ווערן אריינגעגעבן" סטאטוס אריינגערעכנט:

o  אפגעלאזטע איינשרייבונג, געטוישטע איינשרייבונג, נייע  -איינשרייבונג ענדערונגען
 איינשרייבונג;

o  גרייס ענדערונגען, פאמיליע  הכנסה  –עלטערנס' קאסטן  ןאפדעיט טוטוואס  אלעס 
 ענדערונגען, פאנד שטראם ענדערונגען;

o .פארמאכונג ענדערונגען 
אויב איינע פון אייער רעקארדס צייגן "קען נישט ווערן אריינגעגעבן" סטאטוס ביטע פראבירט עס 

 ביזנעס טאג פאר פראצעסירונג. ןנעקסט עםנאכאמאל אריינצוגעבן ד
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 אריינגעבן מאנאטליכע אטענדענס

מאנאט קען ווערן אריינגעגעבן צוזאמען צו  ןוויילטאויסדעראלע רעקארדט געצייכנט אלס פארענדיגט פאר די 
 ווערן פראצעסירט פאר קלעימ'ען.

קעסטל -טשעק אספונעם בלאט, ליינט די סערטיפיקאציע מעסעדזש נעבן ד טייל ןערשטאונט עםאויף ד .1
 אסאון דרוקט ד קעסטל-טשעק אסאויס ד וויילט טאוול און אויב איר זענט איינשטימיג,  ןאונטער

  . געבן אייער רעקארדס פאר פראצעסירונגצואריינגעבן קנעפל  אריינ
 

  



 21 בלאט

לטע יעס וועט ארויפקומען א מעסעדזש "זענט איר זיכער אז איר ווילט אריינגעבן די אויסגעפ .2
 עםאטענדענסעס?" דרוקט אריינגעבן נאכאמאל.  א באשטעטיגונג מעסעדזש וועט ארויפקומען אויף ד

יך ריבלאט אייך צו לאזן וויסן אז אייער אטענדענס רעקארדס זענען ערפאלג נעםפו טייל ןערשטאויב
 .אריינגעגעבן געווארן

 

 

 

 

 

 

 

 

 באמערקונג: טוישן אריינגעגעבענע אטענדענס

מאנאט, מוזן זיי ווערן פראצעסירט דורך  ןרעקארדס זענען געצייכנט אלס "אריינגעגעבן" פאר סיי וועלכאיינמאל 
ACS  ביזנעס  3-5איידער זיי קענען ווערן געענדערט. אינוואויס פראצעסירונג נעמט געווענליך  א רעכענונג פאר

ווערט פראצעסירט, קענט איר טוישן אריינגעגעבענע רעקארדס וואס גייען  חשבון דער  כדעם וואסטעג. נא
און  ענטריצייט  וואכנטליכעאדער  ענטריצוריק ביז דריי קאלענדער מאנאטן דורך זיי טוישן אין די טעגליכע צייט 

 צו קלעימ'ען ענדערונגען.  מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונגזיי ווידער אריינגעבן אין 
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 ריינלייגן פריערדיגע אטענדענס.א

'ס אדער ענדערונגען פאר א ענטרי צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבערלויבט נאר אנליין  CAPSבאמערקט אז 
-אריינשרייבפארלאנגען אריינצולייגן  ם.ודאט ןיעצטיג םקאלענדער מאנאטן איידער דע 3צייט אפשניט פון 

קאלענדער מאנאטן וועלן געגעבן  3וואס גייען צוריק צו דאטומס וואס קומען אויס פריער ווי  צייט-צייט/אויסשרייב
 האק באזיס ווענדנדיג אין די אומשטענדן. -דאאן אין ווערן 

אינפארמאציע פאר  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבצו פארלאנגען אן ערלויבעניש אריינצולייגן  .1
יעצטיגן טאג, ביטע פארבינדט זיך  עםקאלענדער מאנאטן פון ד 3ווי דאטומס וואס קומען אויס פריער 

 . 212-835-7610 הילף טיש אויף  ACSמיטן 

הילף טיש האט פראצעסירט אייער פארלאנג צו עפענען פריערדיגע אטענדענס  ACSאיינמאל דער  .2
נליין היימבלאט א CAPSרעקארדס פאר ענדערונגען, וועט איר זען די רעקארדס אויסגערעכנט אויף די 

 ".ענטריערלויבט פאר פריערדיגע צייט  פעלער אונטער "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  פון די אטענדענס דראפדאון ענטריצייט  וואכנטליכעאויס  וויילטצו קענען טוישן די רעקארדס,  .3
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 ערנומער אויף ד פאל דראפדאון מעניו אונטער  פן אויס קעיס אינפארמאציע, דאן דרוקט אוי וויילט .4
סקרין.  די קינדער וואס קומען ארויף אויף די דראפדאון זענען די  ערזייט פון ד ררעכטע ראויבערשטע
קינד פאר וועמען  אסאויס ד וויילטאיז אוועילעבל.  ענטריפריערדיגע צייט די  מעןווע פאר איינציגסטע

צייט  וואכנטליכע. דרוקן זוכן וועט אייך נעמען דירעקט צום טאיר ווילט טוישן אטענדענס און דרוקט זוכ
 .  טענדערגע צו ווערן בלאט פאר די דאטום(ס) וועלכע זענען געעפענט געווארן  ענטרי

 

 

 

 

 

 

 

און  וויילטקינד רעקארד וואס איר האט אויסגע עםפאר ד צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבלייגט אריין  .5
 .דרוקט סעיוו אונטן פונעם סקרין
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קינד רעקארד, מוזט   ןאטענדענס פאר צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייבנאכ'ן ענדערן און סעיוו'ן דער  .6
 עםפון די אטענדענס דראפדאון און אריינגעבן ד מאנאטליכע אנוועזנהייט אריינגעבונגלן ייאיר דאן אויסוו

 רעקארד פאר פראצעסירונג. 
 

 ןפאר א גאנצאטענדענס  צייט-צייט/אויסשרייב-אריינשרייב די באמערקונג: איינמאל איר גיט אריין
צו ווערן פראצעסירט איידער איר קענט מאכן  ן חשבון סערוויס מאנאט, מוזט איר ווארטן פאר

ביזנעס  3-5סירונג נעמט געווענליך פראצע  חשבוןענדערונגען און ווידער אריינגעבן פאר באצאלונג. 
 .טעג
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 פלאצירונג טאוול

 זארגט דער פלאצירונג טאוול ווייזט אייך אלע קינדער וואס זענען יעצט איינגעשריבן אין אייער קעיר. אויב איר 
זייט פונעם סקרין וואס וועט אייך  רלינקע ערארויפקומען אויף ד אפציע קינדער, וועט א פילטער  10פאר מער ווי 

קעפל ערלויבט אייך צו סארטירן די אינפארמאציע פון  קאלום ןעלטער. דרוקן אויף יעד ןערלויבן צו פילטערן לויט
 אונטן ארויף. פון אויבן אראפ אדער 

 

 

 

 

 

 

 

 ן טוט. וועט אייך לאזן וויסן וואס דער אייקא קאלוםעקשין  ערשטיין איבער יעדע אייקאן אין ד

לן א ייאונטן).  איר מוזט אויסוו טקינד (זע  ן
טאג וואס  רלעצטע עראויסשרייבונג) און א אפלאז דאטום (ד עראפלאז קאוד (דאס איז דער סיבה פאר ד

קינד, וועט איר  אסקט סעיוו. אויב איר קענט נישט אפלאזן דור קינד האט אנטיילגענומען) און דאן דראסד
אויס פלאצירונג טאוול פון די  וויילטווארענונג,  ערבאקומען א ווארענונגס מעסעדזש. ארויסצוגיין פון ד

 .  באר אויבן און גייט צוריק צו די הויפט ליסטע נעוויגעישאן
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דאטום  ןיעצטיג עםצווייטע אייקאן ערלויבט אייך אריינצולייגן אטענדענס פאר ד י
נישט אריינגעלייגט ך צייט איז נא יאייקאן איז רויט, מיינט עס אז ד יפאר דעם ספעציפישע קינד. אויב ד

אריינגעלייגט געווארן און גע'סעיוו'ט יך ריערפאלגצייט איז  יאייקאן איז גרין, מיינט עס אז ד יגעווארן. אויב ד
בויגן פאר דעם  ענטריקינד.  דרוקן אויף דעם אייקאן וועט אייך נעמען צו די טעגליכע צייט   ןגעווארן פאר

 קינד.

וואך פאר  רגאנצע ערלעצטע אייקאן ערלויבט אייך אריינצולייגן צייט פאר ד י
בלאט  ענטריצייט  וואכנטליכעקינד'ס   םדעם ספעציפישן קינד. דרוקן אויף דעם אייקאן וועט אייך נעמען צו

 וואך. ריעצטיגע ערפאר ד
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 פראגראם אינפארמאציע

פראגראם דער  פארמאכונגען.און  ּפרָאפילפראגראם : אפציעס האט צוויי  פראגראם דראפדאוןדער 
 פארמאכונג ערלויבט אייך צו זען און טוישן אינפארמאציע וועגן אייער פראגראם. דער  אפציע  ּפרָאפיל
פארמאכונגען פאר ספעציפישע טעג וואס איר ווייסט אייער  סביזנעערלויבט אייך אריינצולייגן  אפציע 

 קעיר.קיין ן פראגראם וועט נישט צושטעל

פילפראגראם   ּפרָא

 אויס דער פראגראם דראפדאון. וויילט .1
 .ּפרָאפילאויס פראגראם  וויילט .2

 עראויף ד פַײלעכלעך לן די קליינע ייבלאט. אויסוו פןאלע אינפארמאציע וועגן דער פראגראם ווערט געוויזן אוי
פענסטער. די ערטער אין ווייס קען  עםזייט וועט פארגרעסערן אדער פארקלענערן דעם טייל פון ד ררעכטע

אונטן    קען מען נישט טוישן. אויב איר מאכט סיי וועלכע ענדערונגען, גייט  אָ מען טוישן און די ערטער אין גר
 און דרוקט סעיוו.

אנליין איז נישט דער סיסטעם פון רעקארד פאר לייסענסד טשיילד קעיר פראגראמען און  CAPS וויכטיג:
פארזעצן צו אפדעיט'ן די אינפארמאציע מיט אייער מוזט טרירטע טשיילד קעיר פראוויידערס. איר רעגיס

 .לייסענסינג/רעגיסטראציע אגענטור ווי געפאדערט לויט'ן געזעץ
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 אריינלייגן א פארמאכונג

מוזט איר אריינלייגן די אינפארמאציע אלס אויב אייער פראגראם וועט זיין פארמאכט פאר ספעציפישע טעג, 
 . פארמאכונגא 

 אויס פארמאכונגען פון די פראגראם דראפדאון. וויילט .1
 .אויס לייגט צו פארמאכונג. דאס וועט ארויפברענגען די פארמאכונג אינפארמאציע בלאט וויילט .2

 

דאטום  ןערשט עםאנהויב דאטום ארט.  א קאלענדער וועט ארויפקומען.  דרוקט אויף ד עםאויס ד וויילט .3
 .פון אייער פראגראם פארמאכונג
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דאטום פון  ןלעצט עםענדע דאטום ארט.  א קאלענדער וועט ארויפקומען. דרוקט אויף ד אסאויס ד וויילט .4
איין טאג, וועט אייער ענדע דאטום זיין (באמערקונג: אויב דער פארמאכונג איז נאר אייער פארמאכונג. 

 .)ווי אייער אנהויב דאטום רזעלבע ערד

 

 שילדערונגען אפטיילונג צו צולייגן א שילדערונג פאר דער פארמאכונג. פןדרוקט אוי .5
  .אויס צולייגן אונטן צו סעיוו'ן די פארמאכונג וויילט .6
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 סבאניצערמענעדזש 

מעניו ערלויבט אייך צו מענעדזש'ן אלע מענטשן פארמישט אין אייער  עםאין ד אפציע  באניצערדער מענעדזש 
 אנליין סיסטעם. CAPSפראגראם וועלכע האבן צוטריט צו אייער 

 באניצערלייגט צו 

קנעפל  באניצערלייגט צו  אסאויס ד וויילטצו דער סיסטעם,  באניצער םצו געבן צוטריט פאר א נייע  .1
 . אויבן פונעם בלאט

  
  
  
  
  
  
  

'ס באניצעראינפארמאציע בלאט וועט ארויפקומען. דא, קענט איר צולייגן די נייע  באניצערדער  .2
נאמען, און קאנטאקט אימעיל זענען געפאדערטע  רנאמען, לעצטע ראינפארמאציע. ערשטע

אימעיל אדרעס צוגעלייגט אונטן  ןזעלב עםנוצנדיג ד NYC IDמוז מאכן א  באניצעראינפארמאציע. דער 
 אינפארמאציע בלאט כדי צו האבן צוטריט צו דער סיסטעם.  באניצעראינעם 

 

 

 

 

 

 

 

 .דרוקט סעיוו צו ענדיגן .3
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איז שוין צוגעלייגט, קענט איר מענעדזש'ן זייערע ראלעס, ערלויבעניש/צוטריט, נוצנדיג די  באניצעראויב א 
 זייט. דאס קען ווערן אפדעיטעד סיי ווען. רלינקע עריף דאו קאלוםעקשין אייקאנס אין די 

 

 

 

 

 

 

 

  עס זענען דא דריי אייקאנס מיט די פאלגנדע צילן:

איז שוין צוגעלייגט, קענט איר מענעדזש'ן זייערע ראלעס,  באניצעראויב א מענעדזש ראלעס: 
זאל נאר  באניצערערלויבעניש/צוטריט, פון די מענעדזש ראלעס אייקאן. צום ביישפיל, אויב איר ווילט אז א 

קענען זען פארמאכונגען אבער נישט קענען צולייגן אדער טוישן פארמאכונגען, וואלט איר געצייכנט דעם 
זאל קענען  באניצערנעבן די פארמאכונג. אדער, אויב איר ווילט אז א  קאלום"בלויז ליינען"  קעסטל אין די

נעבן די  קאלום"ליינען שרייבן"  ערקעסטל אין ד אסצולייגן אדער טוישן פארמאכונגען, וואלט איר געצייכנט ד
 פארמאכונג.  
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וועט אייך ערלויבן צו טוישן זייער נאמען, טעלעפאן נומער, אדער  באניצערטוישן א : באניצערטוישן א 
 אימעיל אדרעס. פראגראם נומער און אימעיל אדרעס קען מען נישט טוישן.

 

 

 

'ס באניצעראויס דעם אייקאן צו ערלויבן אדער אפהאלטן א  וויילט: באניצערערלויבן/אפהאלטן א  
 צוטריט צו דער סיסטעם.
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פיל באניצער  ּפרָא

זייט צו אפדעיט'ן אייער פערזענליכע  ררעכטע ראויבערשטע ערקנעפל אין ד ּפרָאפיל באניצער אסאויס ד וויילט
 קאנטאקט אינפארמאציע. 

נאמען, און שפראך זענען געפאדערטע אינפארמאציע.  איר קענט צולייגן א טעלעפאן  רנאמען, לעצטע רערשטע
 יגסטע זאך וואס איר קענט נישט טוישן איז אייער אימעיל אדרעס. נומער אויב איר ווילט.  די איינצ

  איינמאל עס איז אפדעיטעד, דרוקט סעיוו.

אנליין איז נישט דער סיסטעם פון רעקארד פאר לייסענסד טשיילד קעיר פראגראמען און  CAPS וויכטיג:
די אינפארמאציע מיט אייער פארזעצן צו אפדעיט'ן מוזט רעגיסטרירטע טשיילד קעיר פראוויידערס. איר 

 .לייסענסינג/רעגיסטראציע אגענטור ווי געפאדערט לויט'ן געזעץ
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 מאבייל דעווייס

CAPS פריינטליך און צוגענגליך דורך נוצן א קאמפיוטער, לעפטאפ, טאבלעט, אדער -אנליין איז מאבייל
ר סיסטעם וועט אויסזען אויב איר נוצט עס אזוי דע סמארטפאון. עס זענען דא עטליכע קליינע אונטערשיידן אין ווי

 פון א סמארטפאון. 

ווי איר וואלט נארמאל פון א בראוזער פענסטער. אנשטאט זען די גאנצע נעוויגעישאן  לאג'ט פשוט אריין אזוי
 ערהאמבורגער מעניו אויף ד עםבאר, אזויווי עס וואלט געווען אויף א קאמפיוטער אדער טאבלעט, וועט איר זען ד

  מעניו צו נוצן די סיסטעם. עםאונטן). נוצט ד כןפונעם סקרין (אונטערגעשטריייט ז ררעכטע ראויבערשטע

(פון אויבן  ער הייך אנליין פון א סמארטפאון איז רעקאמענדירט צו האלטן אייער סקרין אין ד CAPSאויב איר זעט 
 אראפ).
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