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కేర్ ఫర్ న్యూ కమర్  
చిల్డ ్రన్ (Care for 

Newcomer Children – 
CNC) లోనికి స్వాగతం

క్రమంగ్ క్రమంగ్ వేరుపరచడం అంటే ఏమిటి?
క్రమంగా వేరుపరచడం అంటే, మీ పిల్లలకు మరియు మీకు మధ్య ఉన్న యెడబాటే్ల  
కాలన్్న పెంచటం. ఈ పద్ధతి ద్వారా పిల్లలు కార్యక్రమంలోా మరింత సౌకర్యంగా ఉంటారు. 
ఇందులో కార్యక్రమ సిబ్ందితో కలసి పన్చేయడం మరియు మీ బిడ్డను మొదటి 
యెడబాట్ల కు సంసిద్ధం చేయడం ఉంటుంది. 

క్రమంగ్ వేరుపరచడం:

•  పిల్ల ల అవసరాలను గౌరవిసుత ంది,
• మీ బిడ్డ  సురక్షితంగా మరియు భదం్గా ఉన్నటు్ల  అనుభూతి చెందడ్న్కి 

తోడ్పడుతుంది, 
• మా కార్యక్రమం లోకి మృదువుగా మారడ్న్కి మద్దతు ఇసుత ంది మరియు 
• బిడ్డ  పెరిగే కొద్్ద  విజయవంతమ�ైన యెడబాట్ల కు మరియు ఆరోగ్యవంతమ�ైన 

సంబంధ్న్కి రంగం సిద్ధం చేసుత ంది.

బాధ్కరమ�ైన మొదటి అనుభూతి కలిగి ఉన్న పిల్లలు కార్యక్రమంలో సిథిరపడటాన్కి 
చ్లా సమయం పడుతుంది కాబటిటి  దయచేసి మీ పిల్లలతో మరింత సమయం 
గడపడ్న్కి సిద్ధంగా ఉండండషి. పత్ి బిడ్డ  భిన్నంగా ఉంటుంది అందుకన్ పక్ి్రయను 
హడ్విడషిగా చేయడం మంచిది కాదు.

ఈ ఇది ఎలా పని చేస్త ంది?
మీరు క్లా స్ పర్ా రంభంచడానికి ముంద్:
•	  సాధ్యమ�ైతే, మీ బిడ్డతోపాటు మా కార్యక్రమాన్్న సందరిశంచండషి.
•	  మీ బిడ్డ  గురించి, కార్యక్రమం మరియు వారు మామూలుగా వేరుపరచడ్న్్న 

ఎలా పా్ల ను చేసాత రు అనేవాటి గురించి సిబ్ందితో మామూలుగా మాటా్ల డండషి. 
సిబ్ంది సురక్షితమ�ైన మరియు నమ్మదగినవారన్ తెలుసుకోవడ్న్కి ఇది మీ 
బిడ్డకు సహాయపడుతుంది.

•	  సాధ్యమ�ైతే, మీ బిడ్డకు మీ తరగతి గది ఎక్కడ ఉంటుందో చూపించండషి.

మీ బిడ్డ  మొదటి కొదిది  రోజులు
•	  ఉత్సాహభరితంగా మరియు రిలాక్స్డ్ (ఉలా్ల సం) గా ఉండటాన్కి పయ్తి్నంచండషి.
•	  మీ బిడ్డతో మాటా్ల డండషి, బొ మ్మలు చూపించండషి మరియు ఎలాంటి వెైెతే 

ఇషటిపడత్రు అన్ మీరు భావిసాత రో ఆ పా్ంత్న్కి వెల్ల ండషి మరియు మీ బిడ్ 
ఇషటిపడే ఆట గురించి మా సిబ్ందికి చెప్పండషి.

•	  బిడ్డతో మాటా్ల డటం, బొ మ్మలు చూపించటం మరియు వారితో ఆడుకోండషి.  
మీ పిల్లలపెై దృషిటి  మీ బిడ్డపెై దృషిటి  పెటటిండషి.

•	  మీరు అపమ్తతంగా ఉండండషి, బిడ్ ఇతర పా్ంత్లపెై ఆసకితన్ కనబరచినపుడు 
మీరు వారిన్ అనుసరించండషి.

•	  సిబ్ంది ఇచేచే సూచనలను గమన్ంచండషి.
•	  మీ బిడ్ సిద్ధంగా ఉన్నపు్పడు వారిన్ ఇతర పిల్లలతో లేద్ సిబ్ందితో ఆడటాన్కి 

ప్్ తసాహించండషి. మీ బిడ్డ  సిద్ధంగా ఉన్నటు్ల  అన్పించకప్ తేేే మర ికొది్దసేపు వేచి 
ఉండటం మంచిది.

•	  మీ బిడ్డ  సొ ంతంగా లేద్ ఇతరులతో ఆటలాడగలిగినపు్పడు, వారు తమ మొదటి 
యెడబాటును పయ్తి్నంచడ్న్కి సిద్ధంగా ఉన్్నరు అనేద్న్కి మంచి సంకేతం. 
మీరు ఆసమయంలో ఒక అడుగు వెనకు్క తీసుకోవడన్కి పయ్తి్నంచండషి.
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మా CNC క్రయూక్రమం లోనికి 
స్వాగతం

మీ బిడ్డ  స్రక్షితంగ్ ఉన్నట్లా  
అన్భూతి చెందడానికి మరియు 
మీరు చింతించకుండా అధయూయనం 
చేయడానికి, మా ప్రా గ్్ర ము 
సిబ్ందితో అన్కూలంగ్ 
మారడానికి కొంత సమయం 
తీస్కోవడం చాలా ముఖయూం.ి

తల్లాదండ్రా లు మొట్టమొదటి 
స్రి విడషిచి వెళలావలసి నప్పుడ్, 
కొని్నస్రులా  పిలలా లు ఏడ్స్త రు, 
కోలోపుతున్నట్లా  భావిస్త రు లేక 
గటి్ట ంగ్ పరాతిసపుందిస్త రు. ఈ 
యెడబాట్ ఆందోళన మామూలే- 
మరీ ముఖయూంగ్ మీ బిడ్డ  సమూహ 
సంరక్షణలో ఉండటం మొదటిస్రి 
అయనప్పుడ్.  ఈ సమయంలో 
మీ ఇదదిరికీ తోడపుడటానికి, మేము 
పర్ా రంభ యెడబాటలా న్ క్రమంగ్ 
వేరుపరచడం ఉపయోగించి 
జాగ్రతతగ్ నిరవాహిస్త ము. 

పిలలా లన్ క్రమంగ్ వేరుపరచ్టకు తల్లాదండ్రా లకు గ�ైడ్
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•	  మీ బిడ్డ  వెంటనే మీ వెంట పడషితే, మీరు దగ్గరగా ఉండటం 
అవసరం ఉన్నటు్ల  అన్పిసేత , వారు సిద్ధంగా ఉండక 
ప్ వచుచే.

•	  హింస మరియు బాధకు గుర�ైన పిల్లలు పూరితగా 
వేరుపరచబడటాన్కి ఎకు్కవ సమయం తీసుకోవచుచే.

పర్ా రంభ యెడబాట్లా

బిడ్డ  బిడ్డ  బాగా ఆడుతున్నటు్ల  మరియు సౌకర్యవంతంగా 
ఉన్నటు్ల  మీరు మరియు సిబ్ంది చూసినపు్పడు  
మీరు సవాల్ప వ్యవధులు ప్ ్ గా్ర మును విడషిచి వెళ్ళవచుచే.

•	  మీరు వాష్ రూముకు వెళ్ు ర�ండు న్మిషాలో్ల  తిరిగి 
వసాత రన్ మీ పిల్లలకు చెప్పండషి.

•	  మీరు సిబ్ందికి చెప్పకుండ్ గదిన్ విడషిచి వెళ్ళవదు్ద .
•	  వాష్ రూముకు వెళ్్ల, మీరు చెపి్పనటే్ల  ఖచిచేతంగా వెనకు్క 

వచేచేలా జాగ్రతత  తీసుకోండషి. 
•	  ఈ ఈ మొదటి యెడబాటు మీ బిడ్డకు బాధ్కరంగా ఉంటే, 

వారు ఇంకా సిద్ధంగా ఉండకప్ వచుచే.

మొదటి యెడబాటు విజయవంతమ�ైన తరువాత, ర�ండవ 
యెడబాటును కొది్దగా ఎకు్కవ సమయం పయ్తి్నంచండషి  
(5-15 న్మిషాలు). తరువాత మూడవది, ఇంకా కాసత  ఎకు్కవ 
సమయం (10-20 న్మిషాలు).

ఈ సవాల్పకాల యెడబాటు్ల  మీ బిడ్డకు నమ్మకం కలిగిసాత య 
మరియు మీరు ఎల్లపు్పడూ తిరిగి వసాత రన్ వారు అరథిం 
చేసుకోవడ్న్కి సహాయపడత్య. పత్ి యెడబాటులో వీటిన్ 
జాగ్రతత గా పాటించండషి:  

•	  ఏకరీతిలో ఉండండషి.
•	  మీరు వెళ్త న్నటు్ల  మీ బిడ్డకు చెప్పండషి. దొంగతనంగా 

వెళ్లడం నమ్మకం కోలో్పయేలా చేసుత ంది మరియు 
భవిష్యతుత  యెడబాట్లను మరింత కషటిం చేసుత ంది.

•	  సాధ్యమ�ైనంత తవారగా మీరు వీడో్కలు చెప్పండషి. మీరు 
వెళ్్ళనపు్పడు మీ బిడ్డకు మద్దతు ఇవవాడ్న్కి ఒక 
సిథిరమ�ైన / తెలిసిన సిబ్ందిన్ ఉండేలా చూడండషి.

•	  మీరు తిరిగి వచిచేనపు్పడు సకారాత్మకాలపెై దృషిటి  పెటటిండషి. 
మీ బిడ్డ  ఏ బొ మ్మలతో ఆడషిందో  లేక వారికి బాగా ఏది 
నచిచేందో  అడగడ్న్కి పయ్తి్నంచండషి.

మీ బిడ్డ  ఈ స్పల్ప సమయ యెడబాట్లను మరీ ఎకు్కవ 
కలవరపడకుండ్ పూరిత చేసినపు్పడు, వారు యెడబాటుకు 
సిద్ధంగా ఉన్్నరు అన్ అరథిం. మీరు మొదటిసారి ప్్ గా్ర ము 
మొతతం సమయం కోసం వదిలి వెళ్్ళనపు్పడు, మీరు తీసుకొన్ 
వెళ్్ళవారిలో మొదటి వార�ై ఉండటాన్ పయ్తి్నంచండషి. ఈ 
విధంగా చెయ్యడం వలన మీరు ఎల్లపు్పడూ వసాత రనే ఆలోచన 
వారిలో బలోపేతం చేయడ్న్కి అవకాశాలున్్నయ.

మా బిడ్డ  కలవరపడషితే ఎలా?

మీ పిల్లలు ఇప్పటికీ కలవరపడషితే ఆందోళన చెందకండషి. మీ బిడ్డ  
సురక్షితం మరియు సౌకర్యవంతంగా అనుభూతి చెందడంలో 
సహాయపడటాన్కి మీరు వారితో కొంత అదనపు సమయం 
గడపవలసిన అవసరం ఉండవచుచే. వారికి బొ మ్మ లేద్ 
దుప్పటిన్ తీసుకురావడం లేద్ మీ కండువా (సా్కర్ఫ్) లేద్ 
ఊలుకోటు (సెవాటటిర్) వదిలి వెళ్లడం మీ బిడ్డ  మరింత సౌకర్యంగా 
అనుభూతి చెందడ్న్కి సహాయపడుతుంది.

కార్యక్రమ సిబ్ంది ఈ పక్ి్రయ ద్వారా అనేక కుటుంబాలకు 
సహాయపడ్్డ రు మరియు వారు మీకు మార్గదరశనం మరియు 
మద్దతు అందించడ్న్కి అక్కడ ఉన్్నరు.

2/2

సప్ రి్టంగ్ ది కేర్ అండ్ సెటిల్మంట్  
అఫ్ యంగ్ ఇమిగ�్రంట్ చిల్డ ్రన్

మరింత తలి్లదండు్ల సమాచ్రం కొరకు మా వెబ్  
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