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کچھ  زیادہ  سے  سالمتی  کی  کےبچے  آپ 
بھی اہم نہیں ہے!

آپ اس بات سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارا عملہ مستند 
اور تجربہ کار ہیں۔ 

•  سبھی عملہ کا بیک گراونڈ/مجرمانہ ریکارڈ چیک کر 	
لیا گیا ہے اور انہیں ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی 

گئی ہے۔ 
• اس 	 اور  ہیں  کرتے  تعمیل  کی  تقاضوں  کے   CNC ہم 

سلسلے میں ہماری نگرانی کی جاتی ہے کہ ہم صحت 
اور سالمتی کے معیار کی تعمیل کریں۔  

•  اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ سبھی بچوں کے 	
ساتھ یکساں برتاؤ اور احترام کیا جائے، ہمارے پاس 
ایک برتاؤ مینجمینٹ پالیسی ہے۔ عملہ کو برتاؤ سے 
کو  بچوں  اپنانا چاہیئں۔   طریقے  طریقے  مثبت  متعلق 
بات  سے  سختی  ساتھ  کے  ان  اور  دینے  سزا  جسمانی 
کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ نہ تو انہیں نظر انداز کرنا 

ہے اور نہ ہی نگرانی سے محروم رکھنا ہے۔ 
• ذمہ 	 قانونی  اور  منصبی  فرض  وارانہ  پیشہ  کا   عملہ 

ایسی  بھی  کسی  کو  کار  اہل  مناسب  وہ  کہ  ہے  داری 
صورت حال کی اطالع دیں جہاں کسی بچے کو ضرر 

پہنچا ہو یا اس کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ 

اگر آپ مزید جان کاری کے حصول میں دلچسپی رکھتے 
ہیں تو آپ ہماری برتاؤ مینجمینٹ پالیسی یا بچے کے ساتھ 
غلط برتاؤ/نظر انداز کی پالیسی کی ایک کاپی ہم سے لے 

سکتے ہیں۔
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خوش آمدید ہمارا CNC پروگرام خاص طور پر اس مقصد سے تیار کیا گیا ہے کہ کناڈا میں آنے والے نئے 
بچوں اور ان کے گھر والوں کو IRCC  کے اخراجات پر فراہم کردہ سروسز استعمال میں مدد کریں۔ ہم یہاں 

مدد کے لیے حاضر ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا وقت ہے۔ آپ کے بچے 
کے لیے ہمارا ہدف ہے کہ جب آپ کے گھر والے کناڈا میں آباد ہو جائیں تو اسے خوشگواری، سالمتی اور 

تحفظ کا احساس ہو، اور اس کی نشو و نما میں مدد ملے اور اس کے اندر خوداعتمادی پیدا ہو۔

نئےآنے والے بچوں )Care for NewComer ChildreN – CNC( کی 
نگہداشت کے بارے میں معلومات

 CNC جب کوئی بچہ
پروگرام میں ہوتا ہے تو 
والدین کے لیے ضروری 
ہے کہ ہمیشہ سائٹ پر 

موجود رہیں۔  

آپ CNC سے کیا توقع کر سکتے ہیں¿
کناڈا میں ایک گروہی ترتیب کے اندر بچوں کی نگہداشت کا ہمارا طریقہ آپ کے 
ملک میں موجودہ طریقے سے الگ ہو سکتا ہے۔ اگر ڈسپلن، غذا، زبان، تعلیم 
یا روٹین کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہوں تو براہ کرم پوچھیں۔  تحقیق 
بتاتا ہے کہ بچے کھیل سے سیکھتے ہیں، اس لیے عملہ بچوں کی دلچسپی، عمر، 
اہلیت اور ثقافت کے مطابق تعلیم اور کھیل پر مبنی سرگرمیوں کا منصوبہ بناتے 
ہیں۔  آپ کے بچے کی دوسرے بچوں کے ساتھ سماجی میل جول کی مشق ہوگی 
اور اس میں ایسی مہارتیں پیدا ہوں گى جو انہیں اسکول کے لیے تیار کریں گی۔ 

آپ CNC کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں اپنے بچے کی کس طرح مدد کریں گے¿

یہ عام بات ہے کہ شروع میں آپ کے بچے کے اندر CNC کے متعلق خوف 
ہوگا۔  اس خوف کو آہستہ آہستہ دل سے نکالنے میں عملہ آپ کی مدد کریں گے، 
ئے، آپ  سے چمٹ جاۓ یا دیگر  سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ چاّلاً
برتاؤ کرے۔  آپ اپنے بچے کے خوف کو کم کرنے میں مدد کےطریقے کی جان 
کاری کے لیے، CNC میں خیرمقدم: کامیاب علیحدگی سے متعلق والدین کی گائیڈ 
 (Welcome to CNC: A Parent’s Guide to Gradual Separations) کی

ایک کاپی مانگیں۔

والدین اور عملہ کے درمیان مواصالت اہم ہے!
ہم اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے CNC عملہ کو جانیں اور 
انہیں اپنے بچے کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔  جب ہم سب ساتھ ملکر کام 
کرتے ہیں، تو ہم آپ کے بچے کی بہتر طریقے سے مدد اور انہیں محفوظ رکھ 

سکتے ہیں۔  

irCC کے اخراجات پر فراہم کردہ سروسز استعمال کرنے والے والدین کے لیے
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ذہن میں رکھنے کے لیے دیگر چیزیں: 

•  آپ کے بچے کی حفاظت کے لیے، صرف وہ والدین جو سروسز 	
کے لیے رجسٹرڈ ہیں وہی اپنے بچوں کو الکر چھوڑ سکتے ہیں 

اور لے جا سکتے ہیں۔
•  آپ کے لیے ضروری ہے کہ دستخط کر کے اپنے بچے کو اندر 	

اور باہر لے جائیں۔
• انجام 	 وہ  سرگرمیاں  جو  میں  پروگرام  اور  موسم  کو  بچے   اپنے 

دیں گے ان کے مطابق مناسب کپڑے پہنائیں۔  اگر آپ کے پاس 
اس بارے میں سواالت ہیں کہ آپ کے بچے کو کیا پہننا چاہیے 

تو عملہ سے پوچھیں۔
• لیے 	 کے  اسکول  انہیں  اور  کرنے  پوری  روٹین  کی  بچے   اپنے 

تیار کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ اسے الئیں۔  اگر آپ کے 
بچے کو غیر حاضری کرنی ہی پڑے تو عملہ کو بتا دیں۔  

• بیماری 	 کہ  تا  رکھیں  پر  گھر  انہیں  تو  ہے  بیمار  بچہ  کا  آپ   اگر 
دوسروں تک نہ پھیل سکے۔  جن بچوں کو بخار یا ڈائریا ہے وہ 
24 گھنٹے تک صحت مند رہنے کے بعد ہی CNC میں واپس آ 

سکتے ہیں۔

مندرجہ ذیل چیزوں کے بارے میں عملہ کو ضرور بتائیں:

•  الرجی یا غذا کی پابندیاں؛	
•  بیماریاں یا وہ دوا جو آپ کا بچہ لے رہا ہے (براہ کرم یاد 	

رکھیں دوا صرف جان لیوا صورت حال میں ہی دی جاتی ہے 
اور وہ ہرگز آپ کے بچے کے ساتھ یا ان کے بیگ میں نہیں 

رہنی چاہیے)؛
•   اور مخصوص ضروریات یا چیلینجیز۔ ان سے مدد مل 	

سکتی ہیں!

اپنے عملہ کو بتانا بھی اہم ہو سکتا ہے:

•  آپ کے بچے کے قیلولہ یا کھانے کے اوقات؛ 	
•  آپ کے بچے کی دلچسپی اور پسندیدہ غذائیں؛	
• مواصالت 	 ساتھ  کے  بچے  کے  آپ  کو  عملہ  سے  جن  الفاظ   وہ 

کرنے میں مدد مل سکے؛ 
• معلومات 	 میں  بارے  کے  بہنوں  بھائی  سگے  اور  والوں    گھر 

(یا کوئی فیملی فوٹو الئیں)؛ 
•  اور اپنے بچے کی نگہداشت کے آپ کے مخصوص طریقے اور 	

آپ کو CNC سے کس چیز کی توقع ہو سکتی ہے۔
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کم عمر تارکین وطن بچوں کی نگہداشت و بندوبست میں مددکرنا

 مزید وسائل والدین کے لیے مندرجہ ذیل دیکھیں:
www.cmascanada.ca

CNC کے اوقات:                                                                                  
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

ہمارے CNC پروگرام کے بارے میں
نگہداشت کار کا نام:                                                                                        

Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

نئےآنے والے بچوں کی نگہداشت کے بارے میں معلومات

irCC کے اخراجات پر فراہم کردہ سروسز کے استعمال کرنے والے والدین کے لیے

�         � درکار ٹیکہ کاری 
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

�         � ہم شام کا ناشتہ فراہم کرتے ہیں 
We provide snacks / Nous fournissons des collations

 �         � اپنے بچے کے دن کے کھانا/شام کے ناشتہ کے لیے غذا الئیں 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

�         � آپ دن کے کھانے میں اپنے بچے کی نگہداشت کرتے ہیں  
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

�         � ہمارے پاس قیلولہ کا وقت ہے 
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ہاں 
Non / Non

 نہیں
Yes / Oui

ہاں 
Non / Non

 نہیں 
Yes / Oui

�         � ایک آرام دہ کھلونا الئیں 
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

�         � اضافی کپڑے الئیں 
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

�         � گھر کے اندر پہننے والے جوتے الئیں  
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

�         � ایک کمبل الئیں (اگر درکار ہو) 
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

�         � ڈائپر الئیں (اگر درکار ہو)  
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


