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તમારા બાળકની સલામતી કરતાં કંઈ 
વધુ મહત્વનું નથી!
તમે નિશ્ચિંત રહી શકશો કારણ કે અમારો સ્ાફ લાયક 
અિે અિુભવી છે. 

•	  બધા કમ્મચારીઓિી પૃષ્ઠભૂનમ/ગુિાઈ રેકૉર્મિી 
તપાસ થયેલી છે અિે પ્ાથનમક સહાયિી તાલીમ 
પામેલા છે. 

•	  અમે CNC જરૂરરયાતોિુિં પાલિ કરીએ છીએ અિે 
તેિી દેખરેખ કરીએ છીએ જેથી અમે આરોગય 
અિે સલામતીિા ધોરણોિે પૂણ્મ કરીએ છીએ તેિી 
ખાતરી કરી શકાય.

•	  બધા બાળકો સાથે સમાિ રીતે અિે આદર સાથે 
વયવહાર કરવામાિં આવે તે સુનિન્ચત કરવા મા્,ે 
અમારી પાસે વત્મણિંક નિયમિ િીનત છે.  કમ્મચારીએ 
સકારાતમક રીતે વત્મિિે મજબૂત બિાવવુિં જોઈએ.  
બાળકોિે શારીનરક સજા આપવાિી અથવા તેમિી 
સાથે કઠોરતાથી બોલવાિી અિમુનત િથી; ઉપેક્ા 
અથવા દેખરેખિો અભાવ ચલાવી િહીં લેવાય. 

•	  કોઈપણ સિંજોગોમાિં બાળકિ ેિકુસાિ પહોંચાડયુિં 
હોય અથવા તેિી અવગણિા થઈ હોય તો તેિી 
જાણ કરવા મા્ે સ્ાફિી વયાવસાનયક ફરજ અિે 
કાિિૂી જવાબદારી રહે છે.

અમારી વત્મણિંક નિયમિ િીનતિી િકલ અથવા શિંકાસપદ 
બાળ દરુુપયોગ / ઉપકે્ાિી િીનત નવશ ે વધુ માનહતી 
મળેવવા માિંગતા હો તો નવિા સિંકોચ ેઅમિ ેપછૂો.
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સુસવાગતમ્! અમારો CNC પ્ોગ્ામ ખાસ કરીને એવા બાળકોની સહાય કરવા માટે રચાયેલો 
છે કે જે બાળકો અને તેમના પરરવારો કેનેડા માટે નવા છે અને જયારે તેઓ IRCC-ભંડોળથી 
સેવાઓની ઉપયોગ કરે છે. અમ ેમદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

અમ ેજાણીએ છીએ ક ેતમારા અન ેતમારા પરરવાર માટ ેઆ મોટા ફરેફારનો સમય છે. અમાર ંધયયે 
એ છે ક ેતમારા બાળકન ેસવાગત, સલામતી અન ેસરુક્ાનો અનભુવ થાય, અન ેતમેના વવકાસને 
અન ેઆતમવવશવાસના બધંારણન ેટકેો આપવો, કારણ ક ેતમાર ંકટુુબં કનેડેામા ંવસથર થાય છે.

કેર ફૉર નયયૂકમર વચલ્ડ્રન (Care for NewComer  
ChildreN – CNC) માટે સંપયૂણ્ણ માવહતી

જયારે બાળક CNC 
પ્ોગ્ામમાં હોય તયારે, 
માતા-વપતાએ પયૂણ્ણ 

સમય માટે સાઇટ પર 
રહેવું ફરવજયાત છે. 

તમે CNC પાસે શું અપેક્ા કરી શકો છો?
અમે કેિેરામાિં ગ્ુપ સેટ્િંગમાિં બાળકોિી કાળજી લઈએ છીએ તે તમારા દેશ 
કરતાિં અલગ હોઈ શકે છે. જો તમિ ેનશસત, ખોરાક, ભાષા, નશક્ણ અથવા 
રદિચયા્મઓ નવશે પ્્િો હોય, તો કૃપા કરીિે પૂછો. સિંશોધિ બતાવે છે કે 
બાળકો ખેલ દવારા શીખે છે, તેથી બાળકોિી અનભરુનચઓ, વય, ક્મતાઓ 
અિે સિંસકૃનતઓિે અિુકૂળ કમ્મચારીઓ શૈક્નણક, રમત-આધારરત નશક્ણ 
પ્વૃનતિઓિુિં આયોજિ કરે છે. તમારુિં બાળક અનય બાળકો સાથે સામાનજક 
આવરતિો અભયાસ કરશે અિે કૌશલયો નવકસાવશે જે તેમિ ેસકૂલ મા્ ે
તૈયાર કરશે. 

તમે તમારા બાળકની CNCમા ંગોઠવણ કરવામા ં કવેી રીત ેમદદ કરી 
શકો છો?

CNC શરૂ કરવા નવશે તમારા બાળકિે ભય હોય તે સામાનય છે. સિંક્રમણ 
સરળ બિાવવા મા્ે સ્ાફ તમારી સાથે કામ કરશે, પણ પ્થમ, તમારુિં 
બાળક રરી શકે છે, તમિે પકરી રાખી શકે છે અથવા અનય વત્મણિંકો દશા્મવી 
શકે છે. તમારા બાળકિા ભયિે સરળ બિાવવા મા્ ેતમ ેકેવી રીતે મદદ કરી 
શકો છો તેિા નવચારો મા્,ે CNCમાિં સવાગત છે: સફળ નવભાજિો મા્ ે
માતાનપતાિી માગ્મદરશ્મકા (Welcome to CNC: A Parent’s Guide to 
Gradual Separations) આ િકલ મા્ ેપૂછો.

માતાવપતા અને સટાફ વચચે વાતા્ણલાપ મહત્વનો છે!
અમારા CNC સ્ાફિે જાણવા મા્ ેઅિે તમારા બાળક નવશેિી માનહતી શેર 
કરવા અમે તમિ ેપ્ોતસાનહત કરીએ છીએ. આપણે બધા સાથે મળીિે કામ કરીએ 
તો, તેરીતે અમે તમારા બાળકિે ્ ેકો આપવા અિે તેમિે સલામત રાખવામાિં વધુ  
સારી રીતે સક્મ છીએ.

irCC-ભંડોળ સેવાનો ઉપયોગ કરતા માતાવપતા માટે



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

સટાફને આ વવશે જણાવવાની ખાતરી કરો:

•	  એલર્જી અથવા ખોરાક નવશે નિયિંત્રણો;
•	  બીમારી અથવા કોઇ દવા જે તમારુિં બાળકિે લે છે 

(મહેરબાિી કરીિે િોંધ કરો: દવા માત્ર જીવિ જોખમિી 
પરરનસથનતઓમાિં આપવામાિં આવે છે અિે તમારા બાળક 
સાથે અથવા તેમિી બૅગમાિં તે કયારેય રાખવી િ જોઈએ);

•	  અિે ખાસ જરૂરરયાતો અથવા પરકારો. તેઓ કદાચ મદદ 
કરી શકે છે!

તે સટાફને જણાવવા માટે પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે:

•	  તમારા બાળકિી નિદ્ા અથવા ખોરાક શેડયૂલ; 
•	  તમારા બાળકિી રુનચ અિે મિપસિંદ ખોરાક;
•	  શબદો કે જે તમારા બાળક સાથે સ્ાફિે વાતા્મલાપ કરવામાિં 

મદદ કરી શકે; 
•	  કુ્ુિંબ અિે ભાઇ-બહેિ નવશેિી માનહતી (અથવા કુ્ુિંબિો 

ફો્ો લાવવો); 
• અિે ખાસ રીતે તમે તમારા બાળકિી કાળજી કેવી રીતે કરો 

છો અિે CNCથી તમે શુિં ઇચછા રાખો છો.

અનય બાબતો ધયાનમાં રાખવા માટે: 

•	  તમારા બાળકિી સલામતી મા્,ે સેવાઓ મા્ ે િોંધણી 
કરાયેલ ફકત માતાનપતા જ તેમિા બાળકોિે મૂકી અિે લઇ 
જઇ શકે છે.

•	  તમારા બાળકિે અિંદર આવવા અિે બહાર જવા મા્ે તમારે 
હિંમેશાિં સહી કરવી આવશયક છે.

•	  હવામાિ પ્માણે અિે જે પ્વૃનતિઓમાિં તેઓ પ્ોગ્ામ મા્ે 
કરી રહ્ા હોય તે મા્ે યોગય રીતે તમારા બાળકિે કપરાિં 
પહેરાવવાિં. તમારા બાળકે શુિં પહેરવુિં જોઇએ તે અિંગે તમિ ે
પ્્િો હોય તો સ્ાફિે પૂછો.

•	  તમારા બાળકિે નિયનમત રૂપે લાવવુિં મહત્વિુિં છે જેથી 
તેમિી દૈનિક રક્રયા જાળવી શકાય અિે સકૂલ મા્ ે તેમિ ે
તૈયાર કરી શકાય. તમારુિં બાળક ગેરહાજર રહેવાિુિં હોય, તો 
સ્ાફિે જણાવો.

•	  તમારુિં બાળક બીમાર હોય, તો તેિે ઘરે રાખો જેથી બીમારી 
ફેલાતી અ્કાવી શકાય. CNC માિં પાછા આવતા પહેલાિં 24 
કલાક સુધી તાવ અથવા રાયરરઆ ધરાવતા બાળકો લક્ણો-
મુકત હોવા જોઈએ.
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યુવાન વસાહતી બાળકોની સંભાળ  
અને વસથરતાને સહાય કરવી

માતાનપતાિા વધુ રોતો મા્,ે અહીં મુલાકાત લોઃ
www.cmascanada.ca

અમારા CNC પ્ોગ્ામ વવશે સંપયૂણ્ણ માવહતી

કેરવગવરનું નામ:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC કલાકો:                                                                                        
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

કેર ફૉર નયયૂકમર વચલ્ડ્રન માટે સંપયૂણ્ણ માવહતી

irCC-ભંડોળ સેવાનો ઉપયોગ કરતા માતાવપતા માટે

રોગ-પ્નતરક્ણ જરૂરી છે �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

અમે િાસતા આપીએ છીએ �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

તમારા બાળકિા લિંચ/િાસતા મા્ ેખોરાક લાવો �         � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

લિંચ સમય ેતમારા બાળકિુિં તમ ેધયાિ રાખો  �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

અમે બપોરિો શિિંદ્ા સમય ધરાવીએ છીએ �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

હા 
Yes / Oui

િા 
Non / Non

હા 
Yes / Oui

િા 
Non / Non

આરામદાયક રમકરુિં લાવો �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

વધુ કપરાિં લાવો �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ઇનરોર શુઝ લાવો �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ધાબળો લાવો (જો આવશયકતા હોય) �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

રાયપસ્મ લાવો (જો આવશયકતા હોય) �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


