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உங்களுடைய பிளடளையின் பாது்காப்புத்ான் 

மற்ற எல்ாவறட்றயுமவிை மி்கவும 

முக்கியமாகும!

எங்களுடைய பணியாளர்கள் தகுதி மற்றும் அனுபவம் 
உள்ளவர்கள் எனபடத நீங்கள் உறுதியா்க நம்பலாம். 

•	 அடைத்துப் பணியாளர்களிைதும் பினபுலம்/
குற்்றவியல் பதிவு்கள் ஆராயப்படுவதுைன 
அவர்களுக்கு முதலுதவிப் பயிற்்ியும் 
வழங்கப்படு்கி்றது. 

•	 ஆரராக்்கியம் மற்றும் பாது்காப்புத் தர 
நியமங்கடள நாங்கள் பூரத்திச்யவடத 
உறுதிப்படுத்துவதற்்கா்க CNC 
நியமங்கடள நாங்கள் பினபற்றுவதுைன 
்கண்காணிக்்கப்படு்கினர்றாம். 

•	 அடைத்துச் ்ிறுவர்களும் மரியாடதயுைன 
்மமா்க நைத்தப்படுவடத உறுதிச்யவதற்்கா்க 
எங்களிைம் நைத்டத ட்கயாளல் ச்காள்ட்க 
இருக்்கின்றது. நைத்டத்கடள ரநரமு்கமாை 
வழி்களில் பணியாளர்கள் வலுப்படுத்த 
ரவணடும். ்ிறுவர்கடள உைல் ரீதியா்கத் 
தணடித்தல், அவர்களுைன ்கடுடமயா்கக் 
்கடதத்தல், அவர்கடளப் பு்றக்்கணித்தல் அல்லது 
அவர்களுக்குப் ரபாதுமாை ரமற்பாரடவயினடம 
ரபான்றடவ அனுமதிக்்கப்படுவதில்டல. 

•	 பிள்டள ஒனறு துனபுறுத்தப்பட்டிருக்்கக்கூடிய 
அல்லது பு்றக்்கணிக்்கப்பட்டிருக்்கக்கூடிய 
சூழல்்கடள அதற்குரிய அதி்காரி்களுக்கு 
அ்றிவிக்்கரவணடிய சதாழில்முட்ற 
்கைடம மற்றும் ்ட்ைபூரவமாை ்கைப்பாடு 
பணியாளர்களுக்கு இருக்்கி்றது. 

ரமலும் அ்றிவதற்கு உங்களுக்கு ஆரவமிருநதால், 
எங்களுடைய நைத்டத ட்கயாளல் ச்காள்ட்க 
அல்லது ்நரத்கத்துக்குரிய பிள்டள துனபுறுத்தல்/
பு்றக்்கணித்தல் ச்காள்ட்கயின பிரதி ஒனட்ற 
எங்களிைம் ர்கட்பதற்குத் தயங்காதீர்கள்.
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நலவரவு! ்கனைாவுககுப் பு்ி்ா்க வரும பிளடளை்களும, அவர்களுடைய குடுமபத்வர்களும 

IRCC – ஆல நி்ியு்வி அளைிக்கப்படும சேடவ்கடளைப் பயன்படுததுமசபாது, அவர்களுககு 
ஆ்ரவளைிப்ப்ற்்கன எங்களுடைய CNC ்ிடைம வடிவடமக்கப்படடுளளைது. 

உ்வி்ேயவ்ற்கா்கசவ நாங்கள இஙகு இருக்கின்ச்றாம.

உங்களுககும, உங்களுடைய குடுமபத்ிறகும இது ஒரு மி்கப் ் பரிய மாற்றததுக்கான ்கா்ம 

என்று எங்களுககுத ்்ரியும. உங்களுடைய குடுமபம ்கனைாவில குடிசயறு்கின்்றசபாது, 

உங்களுடைய பிளடளையின் வளைர்சேிககு ஆ்ரவளைிப்பதுைன் அவர்களுடைய 

்ன்னமபிகட்கடயக ்கடடி்யழுப்பி, உங்களுடைய பிளடளை வரசவறபு, பாது்காப்பு மறறும 

பத்ிரதட் உணர்ச்ேய்ச் எங்களுடைய இ்க்காகும.

பு்ி்ா்க வரும பிளடளை்களுக்கான பராமரிப்புப்  
(Care for NewComer ChildreN – CNC) பற்றியது 

CNC ்ிடைத்ில 

உங்களுடைய பிளடளை 

பஙகு்்காளளுமசபாது 

அந் அடமவிைத்ில 

்பறச்றார எப்சபாதும 

இருக்க சவண்டும.   

CNC இைமிருநது நீங்கள எட் எ்ிரபாரக்க்ாம?

குழு நிடலயில் பிள்டள்கடள நாங்கள் ்கைைாவில் பராமரிக்கும் விதம் 
உங்களுடைய நாட்டில் பராமரிக்கும் விதத்திலிருநது ரவறுபட்ைதா்க 
இருக்்கலாம். ஒழுங்காட்்ி, உணவு, ்கல்வி அல்லது நடைமுட்ற்கள் 
பற்்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ர்கள்வி்கள் இருநதால், தயவுச்யது 
ர்களுங்கள். விடளயாட்டின மூலம் பிள்டள்கள் ்கற்்கின்றார்கள் எை 
ஆயவு்காட்டு்கி்றது, எைரவ பிள்டள்களின ஆரவம், வயது மற்றும் 
்கலாச்்ாரத்துக்கு ஏற்ப விடளயாட்டின அடிப்படையிலாை ்கல்விச் 
ச்யற்பாடு்கடளப் பணியாளர்கள் திட்ைமிடு்கி்றார்கள். உங்களுடைய 
பிள்டள ஏடைய பிள்டள்களுைன பழகுவதுைன பாை்ாடலக்கு 
அவடரத் தயாரச்யயும் தி்றன்கடள விருத்திச்யவார. 

CNCககு உங்களுடைய பிளடளை இடேவாக்கப்பை நீங்கள 

எப்படி உ்வி்ேயய்ாம?

CNCஐ ஆரம்பிப்பது சதாைரபா்க உங்களுடைய பிள்டளக்கு அச்்ம் இருப்பது 
சபாதுவாைது. நிடலமாற்்றத்டதச் சுலபமாக்குவதற்்கா்க உங்களுைன 
இடணநது பணியாளர்கள் பணியாற்றுவார்கள். ஆைால் உங்களுடைய 
பிள்டள அழக்கூடும், உங்களுைன ஒட்டிக்ச்காணடிருக்்கக்கூடும் 
அல்லது ரவறுவிதமாை நைத்டத்கடளக் ்காட்ைக்கூடும். உங்களுடைய 
பிள்டளயின அச்்ங்கடள எளிடமயாக்குவதற்கு எப்படி நீங்கள் உதவலாம் 
எனபது பற்்றிய ரயா்டை்களுக்கு	 இதன	 பிரதி	 ஒனட்றக்	 ர்களுங்கள்:	
CNCக்கு	நல்வரவு:	படிப்படியா்கப்	பிரிதல்	பற்்றிய	சபற்ர்றாருக்்காை	ஒரு	
வழி்காட்டி	(Welcome to CNC: A Parent’s Guide to Gradual Separations).

்பறச்றார்களுககும பணியாளைர்களுககுமான ்்ாைரபாைல 

முக்கியமாகும!

CNC பணியாளர்கடள நீங்கள் அ்றிநதிருப்பதற்கும் உங்களுடைய 
பிள்டள பற்்றிய த்கவல்்கடளப் பங்கிடுவதற்கும் உங்கடள நாங்கள் 
ஊக்குவிக்்கினர்றாம். நாங்கள் ர்ரநது இயஙகும்ரபாது, உங்களுடைய 
பிள்டளக்கு ி்்றப்பா்க ஆதரவளிக்்கவும் அவடரப் பாது்காப்பா்க 
டவத்திருக்்கவும் எங்களால் முடியும்.

irCC-ஆல நி்ியு்வி அளைிக்கப்படும சேடவ்கடளைப் பயன்படுததும  
்பறச்றார்களுக்கானது
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பின்வருவனவறட்றப் பணியாளைர்களுககு்ச 

்ோலவட் உறு்ிப்படுததுங்கள:

•	 ஒவவாடம்கள் அல்லது உணவுக் ்கட்டுப்பாடு்கள்;
•	 உங்களுடைய பிள்டளயின நலமினடம்கள் அல்லது 

அவர எடுக்்கின்ற மருநது்கள் (தயவுச்யது ்கவைிக்்கவும்: 
உயிருக்கு ஆபத்தாை நிடலடம்களில் மட்டுரம 
மருநது்கள் ச்காடுக்்கப்படும் அத்துைன உங்களுடைய 
பிள்டளயுைன அல்லது அவரின டபக்குள் அடவ இருக்்கக் 
கூைாது);

•	 ஏதாவது விர்ை ரதடவ்கள் அல்லது ்வால்்கள். 
அவர்களால் உதவிச்யயக்கூடியதா்க இருக்்கலாம்!

பின்வருவனவறட்றப் பணியாளைர்களுககு்ச 

்ோலவதும உ்வியா்க இருக்க்ாம:

•	 உங்களுடைய பிள்டளயின ப்கல் நித்திடர அல்லது 
உணவு ரநரங்கள்; 

•	 உங்களுடைய பிள்டளயின ஆரவங்கள் மற்றும் 
விருப்பமாை உணவு்கள்;

•	 உங்களுடைய பிள்டளயுைனபணியாளர்கள் 
சதாைரபுச்காள்ள உதவக்கூடிய ச்ாற்்கள்; 

•	 குடும்பத்தவர மற்றும் ்ர்காதரர பற்்றிய த்கவல்்கள் 
(குடும்பப் பைசமானட்றக் ச்காணடுவாருங்கள்); 

•	 மற்றும் உங்களுடைய பிள்டளடய நீங்கள் பராமரிக்கும் 
விதங்கள் அத்துைன CNC இைமிருநது நீங்கள் 
எதிரப்பாரப்படவ.

மன்ில டவத்ிருக்க சவண்டிய ஏடனய 

விையங்கள: 

•	 உங்களுடைய பிள்டளயின பாது்காப்புக்்கா்க, பதிவுச்யத 
சபற்ர்றார மட்டுரம அவர்களுடைய பிள்டள்கடளக் 
கூட்டிவரலாம் மற்றும் கூட்டிச்ச்ல்லலாம். 

•	 உங்களுடைய பிள்டளடயக் கூட்டிவரும்ரபாதும் 
கூட்டிச்ச்ல்லும்ரபாதும் நீங்கள் ட்கசயாப்பமிை 
ரவணடும்.

•	 வாைிடலக்கும் இநதத் திட்ைத்தில் அவர்கள் 
ச்யயவிருக்கும் ச்யற்பாடு்களுக்கும் ஏற்ப உங்களுடைய 
பிள்டளக்கு உடை அணியுங்கள். உங்களுடைய பிள்டள 
எனை அணிய ரவணடும் எனபது சதாைரபா்க உங்களுக்குக் 
ர்கள்வி்கள் இருநதால் பணியாளர்கடளக் ர்களுங்கள்.

•	 உங்களுடைய பிள்டளயின வழக்்கமாை 
நடைமுட்ற்கடளப் ரபணுவதற்கும் அவடரப் 
பாை்ாடலக்குத் தயாரபடுத்துவதற்கும் அவடர 
ஒழுங்கா்கக் கூட்டிவரல் முக்்கியமாகும். உங்களுடைய 
பிள்டள ்மூ்கமளிக்்காமல் இருக்்கரவணடியிருநதால் 
அடதப் பணியாளர்களுக்குத் சதரியப்படுத்துங்கள். 

•	 உங்களுடைய பிள்டளக்கு வருத்தமா்க இருநதால் அநத 
வருத்தம் பரவாமல் தடுப்பதற்்கா்க அவடர வடீ்டில் 
டவத்திருங்கள். ்காயச்்ல் அல்லது வயிற்ர்றாட்ைம்  
இருக்கும் பிள்டள்கள் CNCக்கு வரும் முனைர அநத 
அ்றிகு்றி்கள் இல்லாமல் ரபாய 24 மணி ரநரம் ஆ்கியிருக்்க 
ரவணடும். 
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குடி்பயரந் இளைம பிளடளை்களைின் பராமரிப்பு மறறும 
குடிசயற்றததுககு ஆ்ரவளைித்ல

ரமலதி்க சபற்ர்றார ஆதாரவளங்களுக்குப் பாரடவயிடுங்கள்:
www.cmascanada.ca

அடனததும எங்களுடைய CNC ்ிடைம பற்றியது 

பராமரிப்பாளைரின் ்பயர்கள:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

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

பு்ி்ா்க வரும பிளடளை்களுக்கான பராமரிப்புப் (CNC) பற்றியது

ரநாயத்தடுப்பு ரதடவப்படு்கி்றது	 �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

நாங்கள் ்ிற்றுணடி்கள் வழஙகு்கிர்றாம்  �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

உங்களுடைய பிள்டளக்கு மதிய உணவு/ 
்ிற்றுணடிக்்கா்க உணவு ச்காணடுவாருங்கள்   �         �
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

உங்களுடைய பிள்டளயின மதிய உணவின 
ரபாது நீங்கள் அவடரப் பராமரிக்்கி்றரீ்கள்  �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

இஙகு ப்கல் ரநர நித்திடர ரநரம் உணடு  �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ஆம்  
 Yes / Oui

இல்டல	
 Non / Non

ஆம் 
 Yes / Oui

இல்டல 
Non / Non 

ஆசுவா்ப்படுத்தும் விடளயாட்டுப்சபாருள் 
ச்காணடுவாருங்கள்  �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

ரமலதி்க உடுப்பு்கள் ச்காணடுவாருங்கள்  �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

உள்ள்கத்துக்்காை ்ப்பாத்துக்்கள்  
ச்காணடுவாருங்கள்  �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ரபாரடவ ஒனறு ச்காணடுவாருங்கள்  
(ரதடவப்பட்ைால்)  �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Diapers ச்காணடுவாருங்கள் (ரதடவப்பட்ைால்) �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

irCC-ஆல நி்ியு்வி அளைிக்கப்படும சேடவ்கடளைப் பயன்படுததும ்பறச்றார்களுக்கானது


