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 توضیحات برنامھ  
می کنند،  کارکنان و ارائھ دھندگان مراکز مراقبت از کودکان، علیرغم نقش بسیار مھمی کھ این افراد در اولین سال ھای زندگی کودکان مریلند ایفا 

) یک برنامھ یکباره ارائھ  1100(الیحھ خانھ   2021سال  594بسیار کمتر از متوسط درآمد ایالتی ھستند. فصل  درآمد آنھا بھ طور متوسط 
راقبت  دھندگان مراقبت از کودکان و پاداش ھای کارمند را ایجاد می کند کھ برای ارائھ دھندگان مراقبت از کودک مریلند کھ در برنامھ بورسیھ م

ت مستقیم مراقبت از کودک را ارائھ می دھند، پاداش ارائھ می کند. این قانون ھمچنین برای کارمندان مربوطھ  از کودک شرکت می کنند و خدما
 خود کھ شرایط واجد شرایط بودن برنامھ مندرج در این راھنمای اطالعاتی را برآورده می کنند، پاداش می دھد. 

 برنامھ نام

 مراقبت از کودک برنامھ پاداش کارمند و ارائھ دھنده 

 ھدف
و اعطای جوایز بر اساس اولویت (بر اساس قانون) بھ ارائھ دھندگان و کارکنان واجد   1100ھدف از این برنامھ اجرای مفاد الیحھ مجلس 

کودکان   شرایطی است کھ در برنامھ بورسیھ تحصیلی مراقبت از کودکان شرکت می کنند. برای اجرای این برنامھ، ارائھ دھندگان مراقبت از
کارمندان   مریلند باید برای این برنامھ درخواست دھند و با انجام این کار، تعداد فعلی کارمندان مراقبت از کودکان و اطالعات مربوطھ را برای آن

 ارائھ دھند.   MSDEبھ 

 مجوز
را برای استفاده از پاداش ھای ارائھ دھنده مراقبت از   2023در سال مالی  MSDE$ بھ 16،000،000یک تخصیص  1100الیحھ مجلس 

$ برای استخدام   4,000,000$ برای کارمندان فعلی،  1,000$ برای پاداش ھای 10,000,000از  MSDEکودکان و کارمندان الزامی کرد. 
$ پاداش کمک ھای استخدامی بھ ارائھ دھندگان برای   500ت $ برای ارائھ دھندگان مراقبت از کودکان برای پرداخ 2,000,000ھای جدید و 

ھند کرد،  حمایت از ھزینھ ھای استخدام کارمندان جدید یا حقوق کارمندان جدید استفاده خواھد کرد. ھمھ کارمندانی کھ این پاداش ھا را دریافت خوا
 . برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند باشند باید یا در حال تایید اعتبار باشند یا در حال اخذ اعتبار توسط  

 انتشار 
 شر شد.منت  2022اکتبر   28) در GIGاین راھنمای اطالعات کمک ھزینھ ( 

 تاریخ آخر 
 می باشد.  2022نوامبر   30  17:00ارسال ھا حداکثر تا ساعت 

 مدت کمک ھزینھ 
 2023ژوئن   30تا  2022ژوئیھ   1

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
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 روند درخواست کمک ھزینھ 
. درخواست بھ موقع تشویق می شود زیرا پاداش  از طریق پیوند، اینجا ارسال کنند.ارائھ دھندگان باید اطالعات مورد نیاز مشخص شده در زیر را

 ھا طبق قانون بر اساس اولویت و دریافت خدمات بھ ترتیب ورود ارائھ می شود. ارائھ دھندگان باید آماده ارائھ باشند: 
 
 یخ استخدام کارمند تار •
 نام و نام خانوادگی کارمند  •
 مقدار زمان بھ کار گرفتھ شده در ھفتھ، بر حسب ساعت  •
  30در یا تا  از مقالھ آموزش و پرورش 904-9.5§   اینکھ آیا کارمند از طریق برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند کھ بر اساس  •

 2022ژوئن 
ژوئن   30در یا تا  از مقالھ آموزش و پرورش 904-9.5§ اینکھ آیا کارمند از طریق برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند کھ تحت  •

2023 
 ) ماه نزد ارائھ دھنده 6تصدیق (یا عدم تصدیق) تعھد کارمند بھ باقی ماندن حداقل شش ( •

 شرایط بودن مبالغ بودجھ و واجد 
بھ   2022نوامبر   1و  2022ژوئیھ  1ھای دریافتی برنامھ بورسیھ مراقبت از کودک را بین دھنده کوپندر تمام موارد زیر، در صورتی کھ ارائھ

 دھنده پرداخت کرده باشد، تعریف شرکت در برنامھ بورسیھ را دارد.  ارائھ

کند. این مجموع طبق  $) را منعکس می  16,000,000کارمند، در مجموع شانزده میلیون دالر (دھنده مراقبت از کودک و برنامھ پاداش ارائھ
 قانون بھ سھ صورت تقسیم می شود: 

$ برای افرادی کھ توسط ارائھ دھندگان شرکت کننده در برنامھ بورسیھ مراقبت از کودک   1,000$ برای ارائھ پاداش    10,000,000 •
 : استخدام شده اند و عبارتند از

o  توسط یک ارائھ دھنده مراقبت از کودک استخدام شده باشد.   2022ژوئن  30در 

o ) ساعت در ھفتھ استخدام شده باشد؛ و 20توسط ارائھ دھنده حداقل بیست ( 

o  ماده آموزشی ایجاد شده است،   904-9.5§  از طریق برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند کھ تحت  -در ھر صورت
 دارای اعتبار است 

o  ژوئن  30تا   2022ژوئیھ  1( 2023از طریق برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند در طول سال مالی  -و یا
 ) اعتبار کسب خواھد کرد. 2023

 $ پاداش دریافت کنند اگر آنھا:  500$ پاداش حفظ. کارکنان واجد شرایط می توانند  1000$ برای ارائھ تا  4,000,000 •

o  2023ژوئن  30 - 2022ژوئیھ  1( 2023شروع بھ کار در یک ارائھ دھنده مراقبت از کودک در طول سال مالی;( 

o ) م شده باشند;  ) ساعت در ھفتھ توسط ارائھ دھنده استخدا20حداقل بیست 

o ) ماه شاغل مانده باشند; و3بھ مدت سھ ( 

o ) ماه با آن ارائھ دھنده کار می کند.6متعھد شده باشد کھ حداقل بھ مدت شش ( 

  

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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 دالری دریافت کنند اگر آنھا: 500کارکنان واجد شرایط می توانند پاداش دوم 

o   ماده آموزشی ایجاد شده است، اعتبارنامھ را   904-9.5§ از طریق برنامھ اعتبارنامھ مراقبت از کودک مریلند کھ بر اساس
 ؛ و ست آوریدطور دیگری بھ د نگھ دارید یا بھ

o ) ساعت در  20بھ عنوان یک ارائھ دھنده مراقبت از کودک یا با ارائھ دھنده مراقبت از کودک کھ حداقل بھ مدت بیست (
 ) ماه در برنامھ بورسیھ تحصیلی مراقبت از کودک شرکت می کند، مشغول بھ کار مانده باشد. 6ھفتھ بھ مدت حداقل شش ( 

برای حداقل   2023اش کمک بھ استخدام بر اساس تعداد کارمندان استخدام شده در سال مالی  $ پاد  500$ برای ارائھ  2,000,000 •
) ساعت در ھفتھ بھ مدت حداقل سھ ماه برای ارائھ دھنده مراقبت از کودکان کھ در برنامھ بورسیھ مراقبت از کودک شرکت  30سی (

 می کنند. 

برای اطمینان از اینکھ ارائھ دھندگان در سراسر مریلند بھ بودجھ برنامھ دسترسی دارند،  این برنامھ طبق قانون باید بر اساس اولویت اجرا شود.  
MSDE   درصد ارائھ دھندگان مراقبت از کودکان دارای مجوز را در ھر حوزه قضایی مریلند (بیست و سھ شھرستان و شھر بالتیمور) محاسبھ

 را ببینید).  1مبالغ بودجھ این برنامھ را بر اساس حوزه قضایی تقسیم کرد (پیوست   MSDEکرده است. سپس 

را برای مقادیر دقیق بر اساس    1حیت قضایی بر اساس فرآیند زیر تقسیم کرد (پیوست  بودجھ برنامھ را بر اساس صال MSDEبھ طور خاص، 
 حوزه قضایی ببینید): 

 درصد مجوز ارائھ دھندگان مراقبت از کودک را در ھر حوزه قضایی شناسایی کرد. MSDE  قدم نخست: )1

٪ از کل ارائھ دھندگان در ایالت  3.25مراقبت از کودک یا ارائھ دھنده مجوز   7,052نفر از  229شھرستان چارلز دارای   بطور مثال:
 است. 

 $ را بھ سھ حوزه برنامھ تعریف شده در قانون تقسیم کرد:  16,000,000محاسبھ شده   MSDE  قدم دوم: )2

توسط یک    2022ژوئن  30$ برای افرادی کھ در   1,000$ برای اولین گروه از پاداش ھای حفظ (  10,000,000 )1
 خدام شده اند); ارائھ دھنده است

ژوئن  30و   2022ژوئیھ  1$ برای افرادی کھ بین   500/500ھای حفظ ($ برای گروه دوم پاداش 4,000,00 )2
 اند); و دھنده استخدام شدهتوسط یک ارائھ 2023

ژوئن   30تا   2022ژوئیھ   1$ برای ھر استخدام جدید بین  500$ برای پاداش کمک استخدام ( 2,000,000 )3
2023 .( 

 درصد ارائھ دھندگان شھرستان ھا را در مقدار ھر منطقھ برنامھ ضرب کرد.  MSDE  م:قدم سو )3

$    4,000,000$،    10,000,000٪ از ھمھ ارائھ دھندگان خود را بھ ترتیب در 3.25بھ  MSDEبرای شھرستان چارلز،  بطور مثال:  
 دالر است.  64946.11$ و  129,892.23$،  324,730.57$ ضرب کرد. این بھ ترتیب برابر با  2,000,000و 

  MSDEاگر پس از بستھ شدن پنجره برنامھ، وجوه باقیمانده در یک مقدار از پیش تعیین شده در حوزه قضایی مشخص در دسترس باشد، 
وجوه را ادغام می کند و بر اساس مھر زمانی دیجیتالی از زمانی کھ ھر درخواست ارسال می شود و در سیستم برنامھ تکمیل می شود، وجوه  

 در لیست برنامھ ادامھ می دھد.  را ادغام می کند و

  

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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 مقدار کمک ھزینھ مالی 
 بر اساس درصد استفاده شده برای حوزه قضایی محلی: 

 $ پاداش حفظ بھ ھر فرد واجد شرایط استفاده خواھد شد.  1,000$ برای اعطای    10,000,000

 استفاده می شود. $ برای استخدام ھای جدید واجد شرایط   1,000$ برای جایزه  4,000,000

 $ پاداش کمک استخدام بھ ارائھ دھندگان استفاده می شود.   500$ برای اعطای  2,000,000

 دستورالعمل ارسال کردن 
رد نیاز را طبق دستورالعمل ھای موجود در فرم ارسال کنند. ارائھ  این برنامھ مراجعھ کرده و تمام مدارک موبھ پیوند ارسال متقاضیان باید  

 ارسال کنند.   2022نوامبر   30بعدازظھر  5دھندگان مراقبت از کودکان باید مدارک را تا ساعت  

 تماس با برنامھ 
 جاستین دیھوف 

 دستیار سرپرست 
0439-767-410 

Justin.dayhoff@maryland.gov 
 

 استفاده از وجوه 
 وجوه فقط برای ھزینھ ھای مجاز ذکر شده در زیر قابل استفاده است: 

(فقط ارائھ دھندگانی کھ مراقبت مستقیم   EXCELSپاداش بھ ارائھ دھندگان مراقبت از کودکان واجد شرایط مریلند  -دالر  14,000,000 •
 از کودک را نیز انجام می دھند واجد شرایط دریافت پاداش ھستند) و کارمندان

 ، این شامل:  EXCELSمراقبت از کودکان مریلند  ان ارائھ دھندگ ھزینھ عملیاتی برای استخدام کارمندان برای  -$ 2,000,000 ●

o  ماه را تکمیل کند.   3$ پاداش استخدام پس از اینکھ کارمند  500کمک 

o  .برای تبلیغات یک موقعیت، ھزینھ ھای مجوز یا گواھینامھ، ھزینھ ھای بررسی سوابق، یا پرداخت اولین ماه حقوق بھ یک کارمند جدید 

 موارد زیر استفاده نشود: وجوه ممکن است برای 

 ساخت سازه ھای موقت یا دائمی  •

 تجھیزات  •

 کلیھ مخارج دیگری کھ با موارد مجاز ذکر شده در باال مرتبط نیستند.  •

 الزامات برنامھ 
MSDE   از ارائھ دھندگان مراقبت از کودک می خواھد کھ برای کمک ھزینھ درخواست دھند و سپس بھ کارکنان واجد شرایط پرداخت کنند. این

قبت  برنامھ مبلغ مورد نیاز برای پرداخت پاداش برای ھمھ کارکنان واجد شرایط فعلی و استخدام ھای جدید را پوشش می دھد. ارائھ دھندگان مرا
 اید اطالعات درخواست را تکمیل کنند کھ شامل اطالعات ارائھ دھنده، مرکز و کارمندان است.  از کودک ب

این گزارش باید شامل تعداد کارمندانی باشد کھ تحت ھر جزء حقوق دریافت  ارائھ شود.  MSDEبھ   2023ژوئن   1یک گزارش مالی باید تا  
بھ ارائھ    2023فرم آنالین دقیقی را برای استفاده در اوایل سال  MSDEداش استخدام. اند; و ھر گونھ ھزینھ بھ کار گیری/استخدام یا پاکرده

 دھندگان می دھد. 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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 روند بررسی درخواست و پروسھ پرداخت 
MSDE :برنامھ ھای درخواستی ارائھ دھنده را بھ شرح زیر بررسی می کند 

تا اطمینان حاصل کند کھ ھمھ ارسال ھای مورد  اسناد درخواست ارسال شده را بررسی می کند  MSDEدر پایان پنجره کمک ھزینھ،  .1
موارد ارسالی را بر  MSDEنیاز دریافت شده و تعیین می کند کھ کدام ارائھ دھندگان و کارکنان واجد شرایط دریافت پاداش ھستند. 

 کند. کنند، بررسی میر زمانی دریافت میھا دریافت و مھاساس صالحیت قضایی و بھ ترتیبی کھ درخواست

2. MSDE   داده ھای ارسالی را برای تعیین میزان پاداش بھ ازای ھر کارمند واجد شرایط و متعاقباً میزان تخصیص بھ ھر ارائھ دھنده
رای تعیین  از اطالعات میزان بودجھ مندرج در بخش «مقدار بودجھ موجود» در باال ب MSDEمراقبت از کودک ارزیابی می کند.  

 مقدار دقیق برای ھر متقاضی واجد شرایط استفاده خواھد کرد. 

پرداخت می کند تا آنھا بتوانند بھ کارمندان واجد شرایط خود کھ نامھ    بھ ارائھ دھندگان مراقبت از کودک اعطا شده MSDEسپس   .3
 را امضا کرده اند، منتشر کنند.   MSDEگواھینامھ 

جای حوزه قضایی، در سراسر ایالت  موقع اعطا نشود، بھھای ارسال شده بھھر گونھ وجوھی کھ پس از بررسی ھمھ درخواست .4
اند  دھندگان مراقبت از کودک کھ درخواست دادهجوایز دیگری را بھ آن دستھ از ارائھ، در صورت امکان MSDEشود و  آوری میجمع

اند و در لیست متقاضیان بر اساس مھر زمانی ارسال درخواست در رتبھ بعدی قرار خواھند گرفت، اعطا  اما جایزه دریافت نکرده
 خواھد کرد. 

 اطالعیھ جایزه 

درخواستی توسط وزارت و تأیید صالحیت از طریق ایمیل ارسال می شود. دپارتمان مراحل بعدی برنامھ را در  اعالن جوایز پس از بررسی مواد  
 نامھ جایزه شامل ضمیمھ ھای مربوطھ و اطالعات گزارش برای اطمینان از توزیع مناسب پاداش ھا بھ کارکنان واجد شرایط درج خواھد کرد. 

 بیانیھ عدم تبعیض 
ایالت مریلند بر اساس سن، اصل و نسب/منشا ملی، رنگ پوست، ناتوانی، ھویت جنسی/تظاھر، وضعیت تأھل، نژاد،  وزارت آموزش و پرورش  

  مذھب، جنس، یا گرایش جنسی در مواردی کھ بر اشتغال یا ایجاد دسترسی بھ برنامھ ھا و فعالیت ھا و دسترسی برابر بھ پیشاھنگی ھا و سایر
 نمیکند. برای پرس و جو در رابطھ با خط مشی وزارت، لطفاً تماس بگیرید با: گروه ھای جوانان تعیین شده تبعیض 

 دفتر تضمین حقوق صاحبان سھام و انطباق 
 دفتر معاونت عملیات اجرایی 

 وزارت آموزش و پرورش ایالت مریلند
200  W صدا  - 0123-767-410 21201-2595-منزل دوم بالتیمور، مریلند  -خیابان دبلیو. بالتیمور 

   TTY/TDD - 410-333-6442- فکس - 0431-767-410-
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 427)، بخش GEPAقانون مقررات آموزش عمومی ( 
مراحلی را کھ متقاضی برای اطمینان از دسترسی عادالنھ و مشارکت عادالنھ در پروژه یا فعالیتی کھ  برای غلبھ بر موانع مشارکت عادالنھ. ھر برنامھ باید  

 با چنین کمکی انجام می شود، از طریق رسیدگی بھ نیازھای ویژه دانش آموزان، معلمان و سایر ذی نفعان برنامھ توسعھ دھد و شرح دھد. 

  جلسات پشتیبانی خدمات مشتری 
MSDE  پشتیبانی خدمات مشتری را برای ارائھ دھندگان برگزار خواھد کرد. در طول این جلسات، پرسنل چھار جلسھMSDE   روند ارسال فرم

  درخواستی را بررسی می کنند و بھ ھر سوالی در مورد برنامھ یا روند پاسخ می دھند. برای ثبت نام در جلسھ بر روی تاریخ ھا و ساعات زیر
 کلیک کنید:  

 بعد از ظھر. 3:00 -بعد از ظھر  2:00، از ساعت 2022نوامبر  1سھ شنبھ،  ●

 بعد از ظھر. 2:30 -بعد از ظھر  1:30، از ساعت 2022نوامبر   4جمعھ،  ●

 بعد از ظھر. 7:30 -بعد از ظھر  6:30، از ساعت 2022نوامبر   10، پنجشنبھ  ●

 قبل از ظھر. 11:00 -قبل از ظھر  10:00، از ساعت  2022نوامبر  21شنبھ،  ●

  سواالت 
 اگر در مورد درخواستی یا روند آن سؤالی دارید، لطفاً با آگاھی دھنده برنامھ تماس بگیرید: 

 جاستین دیھوف 
 دستیار سرپرست 

0439-767-410 
Justin.dayhoff@maryland.gov 

 

 شود.   ارسال می   MSDE Grantsسایت دفتر  ھا در وب ھای متداول) و پاسخ پس از جلسات پشتیبانی خدمات مشتری، فھرستی از سواالت متداول (پرسش 

 ضمیمھ 
 ارائھ دھندگان مراقبت از کودک در ھر حوزه قضایی محلی تفکیک تخصیص بر اساس تعداد   - 1پیوست  •

  

https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,hePMbds9c0-ZC-vGmBQcJA,tg3Bvi_kKEebsC9GtG4usg,cXNmB_mnrki0SLJ1prv67A?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,ySuMO8rjiUejqXaaFeGbHg,qyW27TwQJkKxMEfWYanbDQ,UP-SLiNzr0Sa78QaMzulTw?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,STnEFFLpjUOSLaqnic-ctQ,rB3g71_N4E2_NWkP4DkMFQ,eh-Qxhz1skiQdRI53tsRhQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,wQ6VQjhTqk6TiBDJnNI8Dw,Ck6Os6HFMkmJckKw9VjB7Q,k6RdhS5NOkG9gPnDsSySKQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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 1پیوست 
 

تعداد برنامھ ھای مراقبت از کودک دارای مجوز دولتی بر اساس حوزه  
 2022قضایی، اکتبر 

٪ از مراکز  
مراقبت از کودکان  
MD EXCELS  

در ھر حوزه  
 قضایی محلی 

تفکیک در حوزه  
 %12.50 %25.00 %62.50 قضایی محلی 

 حوزه قضایی 
مجموع برنامھ ھای  

مراقبت از کودک دارای  
 مجوز

16,000,000.00 $ 10,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 
 $ 17,300.06 $ 34,600.11 $ 86,500.28 $ 138,400.45 %0.87 61 الیگانسی 

 $ 167,612.02 $ 335,224.05 $ 838,060.12 $ 1,340,896.20 %8.38 591 ی اروندل انن
 $ 264,038.57 $ 528,077.14 $ 1,320,192.85 $ 2,112,308.56 %13.20 931 تیموربال

 $ 196,539.99 $ 393,079.98 $ 982,699.94 $ 1,572,319.91 %9.83 693 بالتیمور  شھر
 $ 35,167.33 $ 70,334.66 $ 175,836.64 $ 281,338.63 %1.76 124 ورت کال

 $ 18,718.09 $ 37,436.19 $ 93,590.47 $ 149,744.75 %0.94 66 والینکار
 $ 50,765.74 $ 101,531.48 $ 253,828.70 $ 406,125.92 %2.54 179 ول کار
 $ 28,644.36 $ 57,288.71 $ 143,221.78 $ 229,154.85 %1.43 101 یل سیس
 $ 64,946.11 $ 129,892.23 $ 324,730.57 $ 519,568.92 %3.25 229 لیسچار

 $ 15,598.41 $ 31,196.82 $ 77,992.06 $ 124,787.29 %0.78 55 دورچیستر
 $ 107,770.85 $ 215,541.69 $ 538,854.23 $ 862,166.76 %5.39 380 دریک فری
 $ 5,955.76 $ 11,911.51 $ 29,778.79 $ 47,646.06 %0.30 21 ریت گار
 $ 87,351.11 $ 174,702.21 $ 436,755.53 $ 698,808.85 %4.37 308 فورد ھار

 $ 123,369.26 $ 246,738.51 $ 616,846.28 $ 986,954.06 %6.17 435 ھاورد
 $ 5,955.76 $ 11,911.51 $ 29,778.79 $ 47,646.06 %0.30 21 تکین

 $ 348,553.60 $ 697,107.20 $ 1,742,768.01 $ 2,788,428.81 %17.43 1229 مونتگومیری
 $ 274,248.44 $ 548,496.88 $ 1,371,242.20 $ 2,193,987.52 %13.71 967 نس جورجس پری
 $ 21,554.17 $ 43,108.34 $ 107,770.85 $ 172,433.35 %1.08 76 ن انیز کوی
 $ 47,362.45 $ 94,724.90 $ 236,812.25 $ 378,899.60 %2.37 167 ت ماریز سین

 $ 7,090.19 $ 14,180.37 $ 35,450.94 $ 56,721.50 %0.35 25 یرسیتسوم
 $ 16,165.63 $ 32,331.25 $ 80,828.13 $ 129,325.01 %0.81 57 بوتتال

 $ 52,467.39 $ 104,934.77 $ 262,336.93 $ 419,739.08 %2.62 185 نگتون واش
 $ 32,331.25 $ 64,662.51 $ 161,656.27 $ 258,650.03 %1.62 114 کومیکووای

 $ 10,493.48 $ 20,986.95 $ 52,467.39 $ 83,947.82 %0.52 37 یسترورس
 $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 16,000,000.00 %100 7,052 جمع کل 
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