
All About Care for Newcomer Children (CNC) / À propos du Programme de GENA- Arabic/arabe - 11/17 
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

ما من شيء أكثر أهمية من سالمة طفلك!
كن على يقين من أن كوادرنا مؤهلون ومخضرمون. 

• السجل 	 الخلفية/  لفحص  يخضعون  كوادرنا  جميع 
الجنائي ويتمتعون بالتدريب على اإلسعافات األولية.  

• ونخضع 	  CNC برنامج  متطلبات  نطبق  نحن 
للمراقبة لضمان استيفائنا لمعايير الصحة والسالمة.  

• جميع 	 معاملة  في  واالحترام  المساواة  لضمان 
ويجب  السلوكيات.   إلدارة  سياسة  لدينا  األطفال، 
أن يعزز فريق العمل السلوك بأساليب إيجابية.  وال 
ُيسمح بعقاب األطفال بدنًيا أو التحدث إليهم بغلظة؛ 

كما ال ُيسمح باإلهمال أو نقص اإلشراف. 
• يتحمل فريق العمل واجًبا مهنًيا وقانونًيا باإلبالغ عن 	

أي حالة تعرض فيها الطفل لإليذاء أو اإلهمال إلى 
السلطات المعنية. 

إدارة  سياسة  من  نسخة  منا  تطلبوا  أن  حرية  بكل  يمكنكم 
السلوكيات أو سياسة االشتباه في تعرض الطفل لإلساءة/ 
اإلهمال الخاصة بنا إذا كنت ترغبون في اكتشاف المزيد.
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أهالً ومرحًبا!  تم إعداد برنامجنا CNC لتقديم الدعم لألطفال الجدد الذين يقدمون إلى كندا وأسرهم بينما 
يحصلون على خدمات ممولة من الوزارة الكندية للهجرة والالجئين والمواطنة. نحن هنا للمساعدة.

نحن ندرك أنك وأسرتك تمرون في هذه الفترة بتغيير ذي ثقل هائل؛ وغايتنا أن يشعر طفلكم بأنه مرحب 
به ويتمتع بالسالمة واألمن، حيث ندعم نموه وتطوره وبنائه للثقة بينما تستقر أسرتكم في كندا.

 المعلومات الكاملة بشأن برنامج رعاية األطفال القادمين الجدد 
)Care for NewComer ChildreN – CNC(

عندما يشارك الطفل في 
 برنامج CNC يجب أن 

 يظل الوالدان بالموقع في 
جميع األوقات.  

ماذا يمكنكم أن تتوقعوا من برنامج CNC؟
قد تختلف طريقتنا في العناية باألطفال في بيئة جماعية في كندا عن الطريقة 
أو  االنضباط  بشأن  استفسارات  أو  أسئلة  لديكم  كان  فإن  بلدكم.  في  المتبعة 
الغذاء أو اللغة أو التعليم أو الروتينات فنرجو أن تبلغونا بها. وُتظهر األبحاث 
تخطيط  إلى  العمل  فريق  يعمد  ذلك  على  وبناًء  باللعب،  يتعلمون  األطفال  أن 
أنشطة التعليم والتعلم القائمة على اللعب لتناسب اهتمامات األطفال وأعمارهم 
األطفال  مع  االجتماعي  التواصل  طفلكم  يمارس  وسوف  وثقافاتهم.  وقدراتهم 

اآلخرين وتنمية مهارات من شأنها أن تعّده لمرحلة االلتحاق بالمدرسة. 

كيف يمكنكم المساعدة في تكيف طفلكم لبرنامج CNC؟
من الطبيعي أن يكون لدى طفلكم مخاوف من البدء في برنامج CNC. وسوف يعمل 
فريق العمل معكم لتكون العملية االنتقالية أيسر وأسهل ولكن في البداية قد يبكي 
الطفل أو يتعلق بكم أو ُيظهر سلوكيات أخرى.   وللتعرف على أفكار بشأن كيف 
 يمكنكم المساعدة في طمأنة طفلكم والتخلص من مخاوفه، فضالً اطلبوا نسخة من 
 "Welcome to CNC: A Parent’s Guide to Gradual Separations"

)مرحًبا في برنامج CNC: دليل الوالدين لعمليات االنفصال الناجح(.

التواصل بين الوالدين/ أولياء األمور وفريق العمل أمر مهم!
نشجعكم على التعرف على أعضاء فريق عمل برنامج CNC لدينا ومشاركة 
المعلومات بشأن طفلكم.  فعندما نعمل كلنا مًعا نصبح قادرين على دعم طفلكم 

والمحافظة على سالمته على نحو أفضل.  

للوالدين/ أولياء األمور المنتفعين بخدمات ممولة من الوزارة الكندية للهجرة والالجئين والمواطنة
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أمور أخرى يجب أخذها في االعتبار: 
• على 	 للحصول  المسجل  األمر  ولي  الوالد(ة)/  طفلكم،  لسالمة 

من  واصطحابه  طفله  إحضار  يمكنه  من  فقط  هو  الخدمات 
البرنامج.

• يجب دائًما التوقيع بإحضار الطفل واصطحابه من البرنامج.	
• الطقس 	 ألحوال  المناسبة  المالبس  الطفل  يرتدي  أن  يجب 

لديكم  كان  وإذا  البرنامج.   في  بها  يقوم  سوف  التي  ولألنشطة 
نرجو  طفلكم  يرتديه  أن  ينبغي  ما  حول  استفسارات  أو  أسئلة 

التحدث إلى فريق العمل.
• روتينه 	 على  للمحافظة  بانتظام  طفلكم  إحضار  األهمية  من 

وإعداده للمدرسة.  فإن كان البد من تغيبه فنرجو إبالغ فريق 
العمل.  

• إذا تعرض طفلكم لوعكة صحية فيجب إبقاؤه في المنزل للوقاية 	
من انتشار المرض.  ويجب أن يكون األطفال المصابين بحمى 
أو إسهال بدون أعراض لمدة 24 ساعة قبل عودتهم إلى برنامج 

.CNC

احرصوا على إبالغ فريق العمل بما يلي:
• أنواع التحسس أو التقييدات الغذائية؛	
• مالحظة: 	 (الرجاء  طفلكم  يتناولها  التي  األدوية  أو  األمراض 

الدواء ُيعطى فقط في الحاالت المهددة للحياة وينبغي عدم تركه 
مع طفلكم أو في حقيبته على اإلطالق)؛

• واالحتياجات الخاصة أو التحديات.  فقد تكون عوًنا ومساِعًدا!	

من المفيد كذلك أن يعلم فريق العمل:
• جدول قيلولة أو تغذية طفلكم؛ 	
• اهتمامات طفلكم وطعامه المفضل؛	
• الكلمات التي قد تساعد فريق العمل في التواصل مع طفلكم؛ 	
• المعلومات بشأن األسرة واألشقاء والشقيقات (أو إحضار 	

صورة لألسرة)؛ 
• وكذلك األساليب الخاصة التي تعتنون بها بطفلكم وماذا قد 	

.CNC ترغبون من برنامج
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دعم الرعاية واالستقرار لألطفال المهاجرين الصغار

 للحصول على مزيد من موارد الوالدين، تفضلوا بزيارة:
www.cmascanada.ca

ساعات البرنامج:                                                                                       
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

أسماء مانحي الرعاية:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

المعلومات الكاملة بشأن برنامج رعاية األطفال القادمين الجدد 

للوالدين/ أولياء األمور المنتفعين بخدمات ممولة من الوزارة الكندية للهجرة والالجئين والمواطنة

�         � التحصينات مطلوبة 
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

�         � نحن نوفر وجبات خفيفة 
We provide snacks / Nous fournissons des collations

 �          � الرجاء إحضار طعام من أجل غداء طفلكم و/ أو وجبته الخفيفة 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

�         � أنت تعتني بطفلك في الغداء  
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

�         � لدينا وقت للقيلولة 
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ال 
Non / Non

 نعم
Yes / Oui

ال 
Non / Non

 نعم 
Yes / Oui

�         � الرجاء إحضار لُعبة مريحة 
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

�         � الرجاء إحضار مالبس إضافية 
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

�         � الرجاء إحضار حذاء داخلي  
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

�         � الرجاء إحضار بطانية (عند االقتضاء) 
(Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire

�         � الرجاء إحضار حفاظات (عند االقتضاء) 
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

)CNC( المعلومات الكاملة بشأن برنامجنا رعاية األطفال القادمين الجدد


