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പുതുതായി വരുന്ന 
കുഞ്ുങ്ങളുടെ 

പരിപാലനത്ിലലയ്ക്ു 
(Care for Newcomer Children – 
CNC) സിഎൻസി സ്ാഗതം!

എന്ാണ് കകലേണയുള്ള ലവർപിരിയൽ? 

ക്രമേണയുള്ള മേർപിരിയൽ എന്നത് ക്രാണ്ടർത്ഥോക്ുന്നത്, ്രുഞ്ഞ് ഈ 
മകപാക്ാേിൽ നന്നായി ഇടപഴ്രിേരുന്നതികനാപ്പം ്രുഞ്ുപം ോതാപിതാക്ളുപം 
തമ്ിലുള്ള മേർപിരിയലു്രളുകട ദൈർഘ്പം ്രൂട്ു്ര എന്നതാണ്. ഈ 
പരിപാടിയിലുള്ള ജീേനക്ാരുോയി ്രൂടിമചേർന്നു കപേർത്ിക്ുന്നതുപം നിങ്ങളുകട 
്രുഞ്ികന ആൈ്ോയി പിരിഞ്ിരിക്ുന്നതിനു േുൻ്രൂട്ി സജ്ജോക്ുന്നതുപം 
ഇതിൽ ഉൾകപ്ടുന്നു.

കകലേണയുള്ള ലവർപിരിയൽ:

• ്രുഞ്ുങ്ങളുകട ആേശ്ങ്ങകള പരി്ണിക്ു്ര,

• നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ുങ്ങകള സുരക്ിതരായിരിക്ുോനുപം സുരക്ിതത്വമ�ാധപം 
ഉള്ളേരായിരിക്ുോനുപം സഹായിക്ു്ര,

• ഞങ്ങളുകട പരിപാടിയിൽ ഒരു സു്േോയ പരിേർത്നകത് 
പിന്ുണയ്ക്ു്രയുപം,

• ്രുഞ്ിന് കെ േളർചേമയാകടാപ്പം, േിജയ്രരോയി പിരിഞ്ു 
നിൽക്ുന്നതിനുപം ആമരാ്്്രരോയ ഒരു അടുപ്പം നിലനിർത്ുന്നതിനുപം 
സഹായിക്ുന്നു. 

ആൈ് മേർപിരിയലു്രൾ േളകര മലേശ്രരോയ അേസ്ഥയിൽ മനരിമടണ്ടി 
േന്ന ്രുഞ്ുങ്ങൾ, ഈ പരിപാടിയുോയി ഒത്ുേരുോൻ ്രൂടുതൽ സേയപം 
എടുക്ുന്നു, അതിനാൽ, നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ിമനാകടാപ്പം അേർക്ഞ് നിങ്ങകള 
ആേശ്േുള്ള സേയങ്ങളികലാകക് സേയപം കെലേഴിക്ുോൻ തയ്ാൊയിരിക്ൂ. 
ഓമരാ ്രുഞ്ുപം േ്ത്സതരാണ്. അതിനാൽ, ഈ കപക്രിയയ്ക്ായി തിരക്ു 
്രൂമട്ണ്ടതില്ാ എന്നതു കപധാനോണ്. 

ഇടതങ്ങടനയാണ് കപവർത്ിക്ുന്നത്? 
നിങ്ങൾ കളാസ്സ് ആരംഭിക്ുന്നതിനു േുനപായി: 

• സാധ്കേങ്ിൽ, ഞങ്ങളുകട പരിപാടി നിങ്ങളുകട ്രുട്ിമയാകടാപ്പം സന്ദർശിക്ു്ര. 

• ജീേനക്ാമരാട് നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ികന ്രുെിചേഞ് സാധാരണോയ രീതിയിൽ 
സപംസാരിക്ു്രയുപം, അേർ എങ്ങകനയാണ് മേർപിരിഞ്ു നിൽക്ാൻ 
മപാ്രുന്നകതന്നുപം മൊൈിചേെിയു്ര. ഇത് നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ിനു, ജീേനക്ാകര 
സുരക്ിതത്വുപം േിശ്വസതതയുപം ഉള്ളേരായി ്രാണാൻ സഹായിക്ുന്നു.

• സാധ്കേങ്ിൽ, നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ികന കളാസ്ഞ് േുെി എേികടയായിരിക്ുപം  
എന്നഞ് ്രാണിക്ു്ര.

നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ ആദ്യടത് കുറച്ു  ദിവസങ്ങൾ

• പിരിേുെുക്േില്ാകതയുപം ഉത്ാഹഭരിതരായുപം ഇരിക്ാൻ കശേിക്ു്ര.  

• നിങ്ങളുകട ്രുട്ിക്ഞ് ഏറ്റേുപം ്രൂടുതൽ ആസ്വൈിക്ാൻ ്രഴിയുന്നകതന്നഞ് 
നിങ്ങൾ ്രരുതുന്ന ഇടമത്ക്ഞ് മപാ്രു്രയുപം നിങ്ങളുകട ്രുട്ി ഏതു 
്രളിപ്ാട്പം ക്രാണ്ടാണ് ്രളിക്ാൻ ഇഷ്ടകപ്ടുന്നകതന്നഞ് ജീേനക്ാകര 
അെിയിക്ു്രയുപം കെയ്ു്ര.

• നിങ്ങളുകട ്രുട്ിയിൽ കശദ്ധ മ്രന്കൈീ്രരിക്ു്ര. അേമരാട് സപംസാരിക്ൂ, 
്രളിപ്ാട്ങ്ങൾ ്രാണിചേു ക്രാടുക്ൂ, അേരുോയി ്രളിക്ൂ. 

• അേർ താൽപ്ര്പം ്രാണിക്ുന്ന േമറ്റകതങ്ിലുപം മേഖല്രളിമലക്ഞ് ജാക്ത 
പുലർത്ു്രയുപം അേരുകട മനതൃത്വപം പിന്ുടരു്രയുപം കെയ്ു്ര. 

ഞങ്ങളുടെ CNC പരിപാെിയിലലക്സ് 
സ്ാഗതം!

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ിന 
സുരക്ിതത്ം അനുഭവടപെൊൻ, 
നിങ്ങടള പരികഭേേില്ാടത 
പഠിക്ുവാൻ അനുവദിക്ാൻ 
സഹായിക്ുന്നതിന, 
ഞങ്ങളുടെ പരിപാെിയുോയും 
ജീവനക്ാരുോയും കുറച്സ് 
സേയം അെുത്ിെ പഴലകണ്ടത് 
വളടര കപധാനോണ്.

തങ്ങളുടെ ോതാപിതാക്ളുോയി 
ആദ്യോയി പിരിഞ്ിരിലക്ണ്ടി 
വരുല്ാൾ ചില സേയങ്ങളിൽ 
കുഞ്ുങ്ങൾ കരലഞ്ക്ാം, 
അതീവ ദുഃഖിതരായി 
കാണടപെലട്ക്ാം, അടല്ങ്ിൽ 
ശക്തോയി കപതികരിലച്ക്ാം. 
പിരിഞ്ിരിക്ുന്നതിലുള്ള ഈ 
വിഷേം വളടര സാധാരണോണ് 
- കപലത്യകിച്ും നിങ്ങളുടെ 
കുഞ്സ് കൂട്ുപരിചരണത്ിൽ 
ആദ്യോയാണു വരുന്നടതങ്ിൽ. 
രണ്ടുകൂട്ടരയും ഈ ഘട്ം 
നന്നായി േറികെക്ുവാൻ 
സഹായിക്ാൻ, കപാഥേിക 
ലവർപിരിയൽ കപകകിയ 
വളടര കശദ്ധലയാടെ, കകലേണ 
കകലേണയാണ് ഞങ്ങൾ 
നെപൊക്ുന്നത്. 

കുഞ്ുോയി കകലേണ എങ്ങടന പിരിഞ്ുനിൽക്ാം എന്നു വിവരിക്ുന്ന 
ോതാപിതാക്ൾക്ായുള്ള ഗഗഡ്
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കുെിലയറ്റക്ാരായ കുഞ്ുങ്ങൾക്സ്  
പരിചരണവും സംരക്ണവും ഉറപൊക്ുന്നു

്രൂടുതൽ രക്ാ്രർതൃ-സപം�ന്ധ 
ഉെേിടങ്ങൾക്ായി, സന്ദർശിക്ു്ര:
www.cmascanada.ca

• ജീേനക്ാരിൽ നിന്നുള്ള സൂെന്രൾ നിരീക്ിക്ു്ര.

• നിങ്ങളുകട ്രുട്ികയ േറ്റഞ് ്രുട്ി്രളുോമയാ അകല്ങ്ിൽ 
ജീേനക്ാർ തയ്ാൊ്രുമ്ാൾ അേരുോമയാ 
്രളിക്ുോൻ മകപാത്ാഹിപ്ിക്ു്ര. നിങ്ങളുകട ്രുട്ി 
തയ്ാൊ്രുന്നികല്ന്നഞ് മതാന്നു്രയാകണങ്ിൽ, അൽപ്മനരപം 
്രാത്ിരിക്ുന്നതിൽ കതറ്റില്.

• നിങ്ങളുകട ്രുട്ി തനികയ അകല്ങ്ിൽ േറ്റുള്ളേരുോയി 
്രളിക്ുോൻ ്രഴിയാൊ്രുന്മപാൾ, അത് അേർ 
അേരുകട ആൈ് മേർപിരിയലിനു തയ്ാൊയിരിക്ുന്നു 
എന്നതിനുള്ള ഒരു നല് സൂെനയാണ്! അതു 
നിരീക്ിക്ുന്നതിനായി അലപപം ോെി നിന്നു കശദ്ധിക്ു്ര. 

• നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ഞ് നിങ്ങകള കപകട്ന്നു തകന്ന 
പിന്ുടരു്രയാകണങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഒപ്പം നിൽമക്ണ്ടത് 
ആേശ്ോയി ്രാണകപ്ടു്രയാകണങ്ിൽ, അേർ അതിന് 
തയ്ാൊയിട്ില്ാ എന്നർത്ഥപം.

• അതിക്രേങ്ങളുപം ആഘാതങ്ങളുപം മനരിമടണ്ടി േന്നിട്ുള്ള 
്രുഞ്ുങ്ങൾക്ു പൂർണോയ മേർപിരിയലിനു ്രൂടുതൽ 
സേയപം എടുമത്ക്ാപം.

കപാഥേിക ലവർപിരിയലുകൾൾ

നിങ്ങളുപം ജീേനക്ാരുപം, നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ഞ് നന്നായി 
്രളിക്ുന്നുകേന്നുപം, അേർ സുഖ്രരോയി ഇരിക്ുന്നുകേന്നുപം 
്രണ്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ഞ് ഈ പരിപാടി കെെിയ 
ഇടമേള്രളിലായി േിട്ുമപാ്രാൻ ആരപംഭിക്ാേുന്നതാണ്. 

• നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ിമനാട് നിങ്ങൾ ോഷെൂേിൽ 
മപാ്രു്രയാകണന്നുപം രണ്ടു േിനിട്ിന്രപം തിരിചേു 
േരുകേന്നുപം പെയു്ര.  

• നിങ്ങൾ മപാ്രു്രയാകണന്നഞ് ജീേനക്ാമരാട് പെയാകത 
ഒരിക്ലുപം േുെി േിട്ുമപാ്രാതിരിക്ു്ര.

• ോഷെൂേിൽ മപാ്രു്രയുപം നിങ്ങൾ പെഞ്ത് മപാകല 
തകന്ന മപായി തിരിക്ര േരി്രയുപം കെയ്ു്ര.

• ഈ ആൈ് മേർപിരിയൽ നിങ്ങളുകട ്രുഞ്ിന് 
താങ്ങാേുന്നതിലധി്രോകണങ്ിൽ, അേർ ഇതിന് 
തയ്ാൊയിട്ില്ാകയന്നർത്ഥപം. 

ആൈ്കത് മേർപിരിയൽ നന്നായി മപാ്രുകന്നങ്ിൽ, 
്രുെചേധി്രപം സേയക്ൂടുതൽ (5-15 േിനിറ്റു്രൾ) എടുക്ുന്ന 
രണ്ടാേകത് േകറ്റാരു മേർപിരിയൽ പരീക്ിക്ാൻ നിങ്ങൾ 
തയ്ാൊണ്. തുടർന്നഞ് ഇതിമനക്ാൾ സേയകേടുക്ുന്ന 
േൂന്നാേമത്ത് (10-20 േിനിറ്റു്രൾ).  

ഇത്രത്ിലുള്ള ലഘുോയ മേർപിരിയലു്രൾ നിങ്ങളുകട 
്രുഞ്ിന് നിങ്ങൾ എമപ്ാഴുപം തിരിക്ര േരുകേന്ന 
നിങ്ങളിലുള്ള േിശ്വാസപം ഊട്ിയുെപ്ിക്ുോൻ സഹായിക്ുപം. 
ഓമരാ മേർപിരിയലിനുപം താകഴ പെയുന്നേ ഉെപ്ാക്ു്ര:  

• സ്ഥിരതയുള്ളേരായിരിക്ു്ര.

• നിങ്ങൾ മപാ്രുന്നുകേന്നഞ് ്രുട്ികയ അെിയിക്ു്ര. 
്രുഞ്െിയാകത ഒളിചേു മപാ്രുന്നത് ്രുഞ്ിന് 
നിങ്ങളിലുള്ള േിശ്വാസപം ത്രരാൻ ഇടയാക്ു്രയുപം 
പിന്നീടുള്ള മേർപിരിയലികന ്രൂടുതൽ 
�ുദ്ധിേുട്ുള്ളതാക്ു്രയുപം കെയ്ുപം.

• നിങ്ങളുകട യാകതപെചേിലു്രൾ ്രഴിയുന്നകത 
ലഘുോക്ു്ര, നിങ്ങൾ മപാ്രുന്ന സേയത്ഞ് നിങ്ങളുകട 
്രുട്ിക്ഞ് ്രൂട്ായി സ്ഥിരോയ/പരിെയേുള്ള ഒരു സ്റാഫ് 
അപം്പം ഉണ്ടായിരിക്ണപം. 

• നിങ്ങൾ തിരിക്ര േരുമ്ാൾ മപാസിറ്റീവ് ആയ 
്രാര്ങ്ങളിൽ കശദ്ധമ്രന്കൈീ്രരിക്ു്ര. നിങ്ങളുകട 
്രുഞ്ിമനാട് അേർ ഏത് ്രളിപ്ാട്പം ക്രാണ്ടാണ് 
്രളിചേകതന്നുപം അകല്ങ്ിൽ അേർക്ഞ് ഏറ്റേുപം ഇഷ്ടകപ്ട് 
്രളിപ്ാട്ങ്ങൾ ഏകതാകക് ആയിരുന്നുകേന്നുപം 
മൊൈിക്ു്ര.

േളകരയധി്രപം അസ്വസ്ഥരാ്രാകത നിങ്ങളുകട ്രുട്ി ഈ 
കെെിയ മേർപിരിയലു്രൾ ദ്ര്രാര്പം കെയ്ുമ്ാൾ, 
നിങ്ങൾ പിരിഞ്ുമപാ്രാൻ അേർ കപാപതരായിരിക്ുന്നു! 
പരിപാടിയിലുള്ള േുഴുേൻ സേയദൈർഘ്ത്ിനകതയുോയി 
ആൈ്ോയി ്രുട്ികയ പിരിഞ്ു മപാ്രാൻ തുടങ്ങുമ്ാൾ, 
നിങ്ങൾ എമപ്ാഴുപം േടങ്ങിേരുകേന്ന ആശയകത് 
ശക്ികപ്ടുത്ാൻ തിരിക്ര ക്രാണ്ടുമപാ്രാൻ േുമന്നാട്ു 
േരുന്ന ആൈ്കത് ആളു്രളിൽ ഒരാളായി ോൊൻ കശേിക്ു്ര.

എനടറ കുട്ി അസ്സ്ഥോയാൽ?

നിങ്ങളുകട ്രുട്ിക്ഞ് ഇമപ്ാഴുപം കപശനങ്ങളുകണ്ടങ്ിൽ, 
േിഷേിമക്ണ്ടതില്. നിങ്ങളുകട ്രുട്ിക്ഞ് സുരക്ിതേുപം 
സുഖകപൈേുോയി അനുഭേകപ്ടുോൻ, പരിപാടിയിൽ 
അേമരാട് ്രൂടി ്രുെചേഞ് അധി്രപം സേയപം െിലേഴിമക്ണ്ടി 
േമന്നക്ാപം. ഒരു ്രളിപ്ാട്പം അകല്ങ്ിൽ പുതപ്ഞ് ്രൂകട 
ക്രാണ്ടുേരു്ര, അകല്ങ്ിൽ നിങ്ങളുകട സ്രാർഫ് അകല്ങ്ിൽ 
കസ്വറ്റർ അേർക്ഞ് നല്രിയിട്ു മപാ്രു്ര എന്നിേ നിങ്ങളുകട 
്രുട്ികയ ്രൂടുതൽ സുഖ്രരോയിരിക്ുന്നതിന് സഹായിക്ുപം.

ഈ കപക്രിയയിലൂകട പരിപാടിയികല ജീേനക്ാർ പല 
്രുടുപം�ങ്ങകളയുപം സഹായിചേിട്ുണ്ടഞ്. അേർ നിങ്ങകള 
അതിലൂകട നയിക്ു്രയുപം പിന്ുണയ്ക്ു്രയുപം കെയ്ുന്നു.

കുഞ്ുോയി കകലേണ എങ്ങടന പിരിഞ്ുനിൽക്ാം എന്നു വിവരിക്ുന്ന 
ോതാപിതാക്ൾക്ായുള്ള ഗഗഡ്
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