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तपाईंको शििुको सुरक्ाभन्ा बढी 
महतत्वपूर्ण अरू केही छैन!
हाम्ा कर्मचारी योगयताप्ापत अनि अिुभवी छि ्अनि 
यस कुरोराथि तपाईंले पूर्म ववशवास गि्म सकिुहुनछ। 

•	  सब ैकर्मचारीहरूको पषृ्ठभूमर/आपराथिक रेकर्मको 
जाँच गररएको छ अनि सबलेै फर्स्म एर अिा्मत ्
प्ािमरक उपचारको तामलर मलएका छि।् 

•	  हारी CNC-का नियरहरूको पालिा गछछौं अनि 
रवार्थय एवर ्सुरक्ाका रािकहरूलाई पूरा गछछौं 
सािै यो सुनिशशचत गि्मको लाथग निगरािी पनि 
गररनछ। 

•	  हारीमसत वयवहार प्बनििसमबनिी एक िीनत 
छ जसको उद्ेशय, सब ै मििुहरूप्नत सराि 
वयवहार अनि समरािको भाव सुनिशशचत गिु्म 
हो। कर्मचारीहरूले सकारातरक तररकाहरूदवारा 
आचररलाई सुदृढ बिाउिुपछ्म। मििुहरूलाई 
िारीररक दणर ददिे वा उिीहरूमसत अवप्य ढङगले 
बोलिे अिुरनत छैि; यसगैरी, उपेक्ा वा निगरािीको 
अिुपशरिनतको पनि अिुरनत छैि। 

•	  कुिै मििुप्नत िोकसाि पुगेको वा उसको 
उपेक्ा गररएको शरिनतरा, यसबारे उपयुकत 
अथिकारीहरूलाई कर्मचारीहरूले जािकारी ददिुपछ्म  
ककिभिे यो उिीहरूको पेसामसत जोडरएको कतत्मवय 
हो सािै कािूिी वाधयता पनि। 

तपाईं अझ अथिक जानि चाहिुहुनछ भिे हाम्ो वयवहार 
वा आचरर प्बनिि िीनत वा संददगि मििु दवुय्मवहार/
उपेक्ा िीनतका प्नतमलवपहरूको लाथग हारीलाई 
िदहचककचाइ अिुरोि गिु्महोस।्
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स्वागत छ! हाम्ो CNC कार्णक्रम व्विषे रूपमा ती शििहुरूलाई सहारा द्नको लागग तरार पाररएको 
छ जो करानडामा नरा ँछन ्अनन जसका परर्वारहरूले IRCC-द्वारा व्वतत पोवषत से्वाहरूको उपरोग 

गरररहेका छन।् हामी रहा ँमद्दत पुर्राउनको लागग उपससथित छौं।

रो तपाईं अनन तपाईंको परर्वारको लागग व्वपुल परर्वत्णनको समर हो भनी हामी जान्छौं। हाम्ो 
लक्र तपाईंको परर्वारले करानडामा बसाइँ सनु्णहँु्ा तपाईंको शििलुाई उसलाई स्वागत गररएको साथि ै

सरुक्क्त अनभु्व गराउनु तथिा उनीहरूको व्वकास र आतमव्वश्वास बढाउनको लागग मद्दत पुर्राउनु हो।

न्वआगनतुक शििुहरूको हेरचाह (Care for NewComer  
ChildreN – CNC)-को बारेमा समपूर्ण जानकारी

शििुले CNC 
कार्णक्रममा भाग 
शलएको बेलामा 
आमाबु्वा स्ै्व 
तरही सथिानमा 

रहनु अनन्वार्ण छ। 

तपाईंले CNC-बाट के अपेक्ा राखन सकनुहुनछ?
कयािरारा हारी सरूहरा मििुहरूको जसरी हेरचाह गछछौं, तयो तपाईंको 
देिभनदा मभनि ैहुि सकछ। अिुिासि, भोजि, भाषा, मिक्ा वा रूद्सिहरूको 
बारेरा तपाईंमसत प्शिहरू छि ्भिे, कृपया सोधिुहोस।् मििुहरूले खेल-खेलरा 
मसकछि ्भनिे कुरो अिुसनिािले देखाएको छ, यसकारर हाम्ा कर्मचारीहरूले 
मििुहरूका रुथच, उरेर, सार्थय्म अनि संरकृनत अिुरूप िैक्णरक सािै खेल-
आिाररत मसकाउिे गनतववथिहरूको योजिा बिाउँछि।् तपाईंको मििुले 
अनय मििुहरूमसत संसग्मिील हुिे अभयास गिनेछ सािै कौसलहरूको ववकास 
गिनेछ जसले उसलाई रकूलको लाथग तमतयार बिाउिेछ। 

CNC-शसत तालमेल शमलाउनको लागग तपाईंले आफनो शििुको कसरी 
सहारता गन्ण सकनुहुनछ?

सुरू-सुरूरा CNC-लाई मलएर तपाईंको मििु रराउिु वा उसको रिरा भय 
उतपनि हुिु रवाभाववक हो। यो प्करियालाई सहज बिाउिको लाथग कर्मचारीले 
तपाईंमसत मरलेर कार गिनेछि ्तर, पदहले-पदहले, तपाईंको मििु रूि सकछ, 
तपाईंमसत झुशणरि सकछ, वा अनय वयवहारहरू प्दमि्मत गि्म सकछ। तपाईंले 
आफिो मििुको रिबा्स ररलाई कसरी दरू गि्म सकिुहुनछ, तयसबारे जानिको 
लाथग CNC-रा रवागत: मििलुाई सफलतापवू्मक छोडिुबारे आराबुवाहरूको 
लाथग राग्मदमि्मका (Welcome to CNC: A Parent’s Guide to Gradual 
Separations)-को प्नतमलवप निशमत अिुरोि गिु्महोस।्

आमाबु्वा अनन कम्णचारी बीच सर-समपक्ण  र 
कुराकानी महतत्वपूर्ण छ!

हारी तपाईंलाई हाम्ा CNC कर्मचारीलाई जानि-बुझि अनि उिीमसत आफिो 
मििुसमबनिी जािकारीलाई साझा गि्मको लाथग प्ोतसादहत गछछौं। हारी सबलेै 

irCC-द्वारा व्वतत पोवषत से्वाहरूको उपरोग गनने आमाबु्वाहरूको लागग
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मरलेर कार गरेको खणररा, हारी तपाईंको मििुलाई अथिक असल 
ढङगरा सहारा ददि सकछौं र उसलाई सुरक्क्त राखि सकछौं।

ननमन कुरोहरूको बारेमा कम्णचारीलाई ननसशचत रूपले बताउनुहोस:्

•	  एलजजी वा खािारा परहेज;
•	  बबरारी वा तपाईंको मििुले मलइरहेको औषिी (कृपया धयाि 

राखिुहोस:् जयािको जोणखर भएका शरिनतहरूरा रात् ैऔषिी 
ददइनछ अनि यसलाई तपाईंको मििुका साि वा उसको बयाग 
वा िलैोरा छोडिु हँुदैि);

•	  तिा वविषे आवशयकताहरू वा चुिौतीहरू। उिीहरूले रद्त 
पुर ्याउि सकछि!्

रसबारे कम्णचारीलाई बताउनु पनन लाभ्ारक हुन सकछ:

•	  तपाईंको मििुको सुतिे अनि खािे सरय; 
•	  तपाईंको मििुका रुथचहरू अनि उसलाई रिपिने भोजि;
•	  ती िबदहरू जसले कर्मचारीलाई तपाईंको मििुमसत समपक्म  

गि्मरा रद्त पुर ्याउि सकछ; 
•	  पररवार अनि सहोदरहरूबारे जािकारी (वा पररवारको एक 

फो्सो लयाउिुहोस)्; 
•	  अनि तपाईंले आफिो मििुको हेरचाह गिने वविषे तररकाहरू 

तिा तपाईं CNC-बा्स के चाहिुहुनछ।

धरान राखनुपनने अनर कुरोहरू: 

•	  तपाईंको मििुको सुरक्ा निशमत, सेवाहरूको लाथग िाउँ दता्म 
गरेका आरा वा बुवाले रात् ैमििुलाई यहा ँछोडि सकछि ्अनि 
वापस लैजाि सकछि।्

•	  मििुलाई मभत् लयाउँदा अनि उसलाई यहाँबा्स वापस लजैाँदा 
तपाईंले सदैव हरताक्र गिु्मपछ्म।

•	  दवुै प्कारको रौसर अनि काय्मरिर अनतग्मत मििुको 
गनतववथिलाई धयािरा राखेर उसलाई उपयुकत लुगाफा्सो 
लगाइददिुहोस।् मििुले लगाउिुपिने लुगाफा्सोबारे तपाईंमसत 
प्शिहरू छि ्भिे, कर्मचारीलाई सोधिुहोस।्

•	  मििुको रूद्सिलाई कायर राखि अनि उसलाई रकूलको लाथग 
तमतयार पाि्मको लाथग उसलाई नियमरत रूपले लयाउिु 
रहततवपूर्म छ। तपाईंको मििु उपशरित हुि सकदैि भिे, 
यसबारे कर्मचारीलाई बताउिुहोस।्

•	  तपाईंको मििु बबरार छ भिे, बबरारीलाई फैमलिु िददिको 
लाथग उसलाई घररै राखिुहोस।् बबरार वा झारा-पखालाले 
ग्ररत मििुहरू CNC-रा फकक्म िभनदा 24 घण्साअनघ पूर्मतया 
निको भएको हुिुपछ्म।
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ससाना आप्र्वासी शििुहरुको लागग सराहार-सुसारमा  
अनन बसाइँसमबन्ी समथि्णन

अथिक आराबुवा संसाििहरुको निशमत, हेिु्महोस:्
www.cmascanada.ca

हाम्ो CNC कार्णक्रमको समपूर्ण जानकारी
हेरचाह गननेका नाउँहरू:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

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

न्वआगनतुक शििुहरूको हेरचाह -को बारेमा समपूर्ण जानकारी

irCC-द्वारा व्वतत पोवषत से्वाहरूको उपरोग गनने आमाबु्वाहरूको लागग

प्नतरक्र खोप आवशयक छ �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

हारी रनयाकस अिा्मत ्खाजा उपलबि गराउँछौं �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

मििुको ददउँसोको भोजि/खाजा मलएर आउिुहोस ् �         � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

ददउँसोको भोजिरा तपाईं रवयंले आफिो  
मििुको धयाि राखिुहोस ् �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

यहा ँसुतिको लाथग सरय नििा्मररत छ �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

हो 
Yes / Oui

होइि 
Non / Non

हो 
Yes / Oui

होइि 
Non / Non

खेलिरा कुिै असुववरता िहुिे खेलौिा  
लयाउिुहोस ् �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

अनतररकत लुगाफा्सो लयाउिुहोस ् �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

घरमभत् लगाउिे जुतताहरू लयाउिुहोस ् �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

एक कमबल लयाउिुहोस ्(यदद आवशयक छ भिे) �         �
Bring a blanket (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

रायपस्म लयाउिुहोस ्(यदद आवशयक छ भिे) �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


