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ਤੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖਿਆਦਾ 
ਅਖਹਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਿ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। 

•	  ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਿਛੋਕੜ/ਅਿਰਾਧਕ ਕਰਕਾਰਡ ਜਾਂਚਾਂ 
ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਟਰੇਕਿੰਗ ਿਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। 

•	  ਅਸੀਂ CNC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਗਰਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ 
ਅਸੀਂ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਕਿਆਰਾਂ ਦੀ ਿੂਰਤੀ  
ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

•	  ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰੀ 
ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਿਾਲ ਕਿਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਿ, ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਹਾਰ ਿ੍ਰਬੰਧਿ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਿੰੂ 
ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤਰੀਕਕਆ ਂ ਿਾਲ ਆਿਣੇ ਿਤੀਰੇ ਿੰੂ 
ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਕਚਆਂ ਿੰੂ ਸਰੀਰਕ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਿ ਦੀ ਆਕਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਿਾ ਹੀ ਕਿਰੀਖਣ ਕਿੱਚ 
ਲਾਿਰਿਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿੀ ਹੈ। 

•	  ਕੋਈ ਿੀ ਅਕਜਹੀ ਸਕਿਤੀ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਿੰੂ 
ਕੋਈ ਿੁਕਸਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਉਸ ਿਾਸਤੇ 
ਅਣਗਕਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ, ਉਸਦੀ ਸੂਚਿਾ ਉਕਚਤ 
ਅਕਧਕਾਰੀਆ ਂ ਿੰੂ ਦੇਣੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਿੰੂਿੀ  
ਕਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਹੈ। 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਿ ਦ ੇਇੱਛਕੁ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਸਾਡੀ ਕਿਹਾਰ ਿ੍ਰਬੰਧਿ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੱਚਾ ਦਰੁਕਿਿਹਾਰ/
ਅਣਗਕਹਲੀ ਿੀਤੀ (ਿਾਲਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਬਕੇਿਜਕ ਿੰਗ।ੋ
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ਸੁਆਗਤ ਹ!ੈ  ਸਾਡਾ CNC ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਖਗਆ ਹ,ੈ ਖਿਹੜ ੇਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਖਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਹ,ੈ ਿਦੋਂ ਉਹ IRCC ਦੁਆਰਾ ਖਵੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਿਰ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹਾਂ ਖਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਖਰਵਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਟੀਚਾ ਖਿਵੇਂ-ਖਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਖਰਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਵੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਦ ੇ ਖਵਕਾਸ ਅਤ ੇ ਖਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਆਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤ ੇ ਮਖਹਫੂਿੀ ਦਾ 
ਅਖਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ (Care for NewComer 
ChildreN – CNC) ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ

ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ CNC 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਖਵੱਚ ਹੋਵ,ੇ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-

ਖਪਤਾ ਨੰੂ ਸਾਰ ੇਸਖਮਆਂ 
ਤੇ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਖਹਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ CNC ਤੋਂ ਖਕਸ ਚੀਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਿ ਸਕਦ ੇਹੋ ?
ਕਜਸ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਕਿੱਚ ਸਿੂਹ ਸੈਕਟੰਗ ਕਿਚ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਿਾਲੋਂ  ਿੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਅਿੁਸ਼ਾਸਿ, ਖਾਣੇ, 
ਭਾਸ਼ਾ, ਕਸੱਕਖਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਟੀਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ 
ਕਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੁੱ ਛੋ। ਖੋਜ ਿੇ ਇਹ ਕਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸੱਖਦੇ 
ਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਕਹੱਤਾਂ, ਉਿਰਾਂ, ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੱਕਭਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਕਚਤ ਕਿੱਕਦਅਕ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਅਧਾਕਰਤ ਗਤੀਕਿਧੀਆ ਂਦੀ 
ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜ ੇਬੱਕਚਆਂ ਿਾਲ ਘੁਲਣਾ-ਕਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਹੁਿਰਾਂ ਕਿੱਚ ਕਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੇਗਾ ਕਜਹੜ ੇ
ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਸਕੂਲ ਿਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਕਰਿਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ CNC ਮੁਤਾਖਬਕ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤ ੇਕੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ?

CNC ਸ਼ਰੁ ੂ ਕਰਿ ਬਾਬਤ ਤਹੁਾਡ ੇ ਬੱਕਚਆ ਂ ਕਿੱਚ ਡਰ ਹਣੋਾ ਆਿ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਤਬਦੀਲੀ ਿੰੂ ਸਖੌਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਲ ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ, ਿਰ ਿਕਹਲਾਂ 
ਿਕਹਲਾਂ, ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਲ ਕਚੰਬੜ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਦਜੂ ੇ
ਿਤੀਕਰਆ ਂਦਾ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤਸੁੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਡਰਾਂ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਕਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ,ੋ ਇਹਿਾਂ ਕਿਚਾਰਾਂ ਬਾਬਤ CNC ਕਿੱਚ 
ਸਆੁਗਤ ਹੈ: ਸਫਲ ਕਿਛੜੋ ੇਲਈ ਿਾਤਾ-ਕਿਤਾ ਿਾਸਤ ੇਗਾਈਡ (Welcome to 
CNC: A Parent’s Guide to Gradual Separations) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਿੰਗੋ।

ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਖਵਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ-ਸੰਪਰਕ 
ਅਖਹਮ ਹੈ!
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਡੇ CNC ਸਟਾਫ਼ ਿੰੂ ਜਾਿਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ੇਸੂਚਿਾ 
ਸਾਂਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਿ੍ਰੇਕਰਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਦ ਅਤੇ ਉਸਿੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ। 

irCC-ਦੁਆਰਾ ਖਵੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਲਈ
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ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ:

•	  ਐਲਰਜ਼ੀਆ ਂਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਿਾਬੰਦੀਆਂ;
•	  ਕਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਜ ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਿਾਈ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ (ਕਕਰਿਾ 

ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ: ਦਿਾਈ ਕਸਰਫ਼ ਜਾਿ ਿੰੂ ਖ਼ਤਕਰਆ ਂ ਦੀਆਂ 
ਸਕਿਤੀਆਂ ਕਿੱਚ ਹੀ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਕਿੱਚ ਿਹੀਂ ਛੱਕਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ);

•	  ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਉਹ ਿਦਦ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ!

ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•	  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਿਕੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਿਾਂ-ਸੂਚੀ (ਸ਼ੈੱਡਯੂਲ); 
•	  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਦਲਚਸਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿਿਸੰਦ ਖਾਣੇ;
•	  ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਜਹੜੇ ਕਕ ਸਟਾਫ਼ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਿਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ; 
•	  ਿਕਰਿਾਰ ਬਾਰ ੇਸਚੂਿਾ ਅਤ ੇਸਹੋਦਰ ਭਣੈ-ਭਰਾਿਾਂ (ਜਾਂ ਿਕਰਿਾਰ 

ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਟੋ ੋਕਲਆਉ); 
•	  ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕ ੇ ਕਜਹਿਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ CNC ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਨ ਖਵੱਚ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਰ ਗੱਲਾਂ: 

•	  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ, ਕਸਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਿਾਤਾ-ਕਿਤਾ 
ਕਜਹੜਾ ਕਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਹੈ ਆਿਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਜਾਂ 
ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	  ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਿੇਸ਼ਾ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

•	  ਿੌਸਿਾਂ ਅਤੇ ਜ ੋ ਗਤੀਕਿਧੀਆ ਂ ਤੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚੇ ਿ੍ਰੋਗਰਾਿ ਕਿੱਚ 
ਕਰਿਗੇ ਉਹਿਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਉਸ ਿੰੂ ਕਿੜ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕਹਿਾਉ। 
ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਕੀ ਿਕਹਿਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਿਾਲ 
ਹਿ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਿੰੂ ਿੁੱ ਛੋ।

•	  ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਲਆਉਣਾ, ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਿ ਿੰੂ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੈਰ-ਹਾਕਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਿੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਉ। 

•	  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਬਿਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਿਾਿ 
ਿਾਸਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦਸਤ ਤੋਂ 
ਿੀਕੜਤ ਬੱਚੇ CNC ਕਿੱਚ ਿਾਿਸ ਿਰਤਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਿਕਹਲਾਂ 
ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।
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ਖਨੱਕੇ ਆਵਾਸੀ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ  
ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸਖਹਯੋਗ

ਿਾਤਾ-ਕਿਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਿਾਂ ਲਈ ਕਿਕਜ਼ਟ ਕਰੋ:
www.cmascanada.ca

ਸਾਡੇ CNC ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC ਦੇ ਘੰਟੇ:                                                                                       
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ

irCC-ਦੁਆਰਾ ਖਵੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਲਈ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

ਅਸੀਂ ਸਿੈਕਸ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾਂ �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੰਚ/ਸਿੈਕ ਲਈ ਖਾਣਾ ਕਲਆਓ �         � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਿੇਲੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ  �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੈਿਟਾਈਿ (ਿਿਕੀ ਿਾਲਾ ਸਿਾਂ) ਹੈ �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ਹਾਂ 
 Yes / Oui

ਿਹੀਂ 
Non / Non 

ਹਾਂ 
Yes / Oui 

ਿਹੀਂ 
Non / Non 

ਇੱਕ ਅਰਾਿਦਾਇਕ ਕਖਡੌਣਾ ਕਲਆਓ �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

ਿਾਧੂ ਿੁਸ਼ਾਕ ਕਲਆਓ �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ਇਿਡੋਰ ਿਕਹਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਕਲਆਓ  �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਕਲਆਓ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ) �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

ਡਾਇਿਰ (ਬੱਕਚਆ ਂਲਈ ਿਤੋੜਾ) ਕਲਆਓ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿ)ੇ �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


