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طفل  أد  سالمة  من  مهم  بش  ليت  ُجِمندي 
اديوخن!

إيبخ متأكدت إنو موظفين ادين مؤهلين ايلي و اتليهن خبرة. 

•  كل موظفين كيودخ طالي تجييك أد خلفية/سجل إجرامي 	
وكلي َيدي أودي اسعافات أولية.

•  أخنن كَرخُشخ ِال متطلبات أد CNC و كمَرقبيلن تا تأكيد 	
إنو كمطبقُخ مواصفات أد ِصحة و َسالمة. 

• بإحترام 	 مَعموله  ال  كياتي  زوره  ياله  كل  إنو  تاكيد   تا 
تصرفات.  إل  سيطرة  أد  (خطة)  سياسة  إتلن  ومساواة، 
طرق  تصرفات  ]طاِوه[  كو  مشجعي  الزم  موظفين 
إيجابية. معاقبة أد أطفال بمخايا او مخكويه مني بويشوتا 
 ليال مسموحة؛ وهم ليلِه مسموح إهمال أد ياله زوره أو 

ال هاويت إشراف اليهن. 
•  موظفين اتلي إلتزام أخالقي وقانوني إنو مبلغيَلي سلطات 	

تا  إهمال  أو  َممروِيه  بيو  بريله  موقف  أي  َبحس  مناسبة 
طفل. 

او  تصرفات  إل  سيطرة  أد  خطَتن  من  نسخة  منن  طلبت  إيبخ 
من خطة أد ]منع أد[ إهمال او َممرويه أد أطفال إن كبت يدت 

بعد معلومات.
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أديي  وعوائل  آني  كندا  ال  خاتا  اتيه  زوره  ياله  مساعد  تا  خاصًة  ايليه  مصَمم  ادَين   CNC أد  برنامج   بشينا! 
أيكد هاوي مبلوخه خدمات ممولة من IRCC. أخنن هووخ لخا تا مَسعُدخ.

مرحب  إنو  رائش  اديخ  طفل  إنه  ادين  هدف  عائلتخ.  تا  و  طالخ  رابا  تغيير  أد  ايال  فتره  خا  أية  إنو   يدخ 
ايلي بيو، إنو سليم و كو أمان ايليه، بنفس الوقت ِكمَسعُدخ كو تطور أد طفل وكو بناء أد ثقة اديو أيكد عائلة 

أديوخن مستقرا كو كندا.

 كل معلومات إل رعاية أد ياله زوريه ِاتيه خاتا 
)Care for NewComer ChildreN – CNC(

أيكد طفل ايليه كو برنامج 
أد CNC، مرواتا )بابا أو 
يما( الزم هاوي موجودين 

كو بناية كو كل أوقات.

ما إيبخ متوقعت من CNC؟
من  مختلفة  هويا  يمكن  كندا  كو  مجموعات  كو  زوره  ياله  إل  باال  كدارخ  أد   طريقة 
مباقر.  رجاءاً  روتين،  او  تعليم،  لغة،  إخالة،  تأديب،  إل  اسئلة  اتلخ  إن  أديخ.  بلد  كو 
كمخططي  فموظفين  متعوله،  أد  خالل  من  كَليبي  زوره  ياله  إنو  كمخزي  بحوث 
وحسب  يَعجبيلي  زوره  ياله  أد  مديانه  من  كَرهمي  تعليمية  والعاب  فعاليات  وكيودي 
عمريهن، إمكانياتيهن، وثقافاتيهن. طفلوخن مدارب إل إختالط من غير ياله زوره، 

وباليب مهارات مجهزيليه تا مدرسة.

دخي إيبخ مسعدته طفل أديخ متأقلم إل CNC؟

طبيعيله إنو طفلخ هاوتليه زدوتا من إنو باديه CNC. موظفين ابَبلخي منوخن حتى 
اليب بش بسهولة، بس كو بداية يمكن طفلوخن باخيه، دابش (الزق) بيوخن، او ياود 
خكما تصرفات خنيه. تا هاوتلخ أفكار دخي مسعِدتيه طفلخ من ديا زدوتا، طلب نسخة 

من بشينا كو CNC: دليل أد بابا ويما تا براشا تدريجي.

مخكويه بين بابا ويما وموظفين مهمة ايال!
كمشجعخلوخن متعرفوتن إل موظفين أد CNC ادين ومشركوتن بمعلومات إل طفل 

أديوخن. أيكد كلن بلُخخ ُمخداده، بش بهاويَبن إنو دعُمخليه طفلوِخن و حاُمخله.

 irCC تا مرواتا )بابا و يما( أد كمبلخي خدمات ُمَمولة من
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الزم امرتي موظفين إل:

•  حساسية او شروط أد ِاَخالنه معينة؛	
•  نصخوته او درمناِنه طفلخ هوليه بشقاَلي (رجاًء دري ببالخ: درمانا 	

كيوخليه بس أيكد هاويتن خطر إل حياة والزم أبد ال شوقته درمانا 
من اد طفل اديخ او كو جنته اديو)؛

•  و إحتياجات او تحديات خاصة. يمكن هاويبي موظفين مسعدي!	

يمكن َهم هاويه مفيد إنو امرتي موظفين:

•  جدول أد دماخا او مخوليه أد طفل أديخ؛	
•  مديانه أد طفلخ كعجبيله و إخالِنه مفضلة؛	
•  تنياتا (كلمات) أد يمكن مسعديَلي موظفين مخكي من طفل ادَيخ؛	
•  معلومات عن عائلة أو ِخنواتا (او َميتيه صورة عائلية)؛	
•  و طرق خاصة او معينة كدارت أو كدرَيت باال بَييهن إل طفل أديخ 	

.CNC و مها يمكن َيبت من

غير مديانه دارتي ببالخ:

•  تا سالمة أد طفل أديخ، بس بابا لو يما اديَلي مُسجليه تا َدنا خدمات 	
إيَبي َممطي وَشقلي يالِه زوَريهن.

•  الزم دائما موقعت إل َمووريه و َمبلوطه أد طفل أديخ.	
•  َملِوش طفلخ جليه مناسبة تا جو و تا فعاليات أد بَيوديَلي كو برنامج. 	

إن هاوتلخ اسئلة بحس مها طفلخ الزم الوش، مباقر موظفين.
• إل 	 مَحفظت  تا  بإنتظام  او  دائما  اديخ  طفل  َمتَيتليه  إنو   ضروريليه 

َممطيه  طفلخ،  غايب  الزم  إن  مدرسة.  تا  َمحضرتيه  و  اديو  روتين 
خبرا (ُمر) تا موظفين.

•  إن ديلي طفل أديخ نصخ، شوقله كو َبيتا تا ال ِمنتشرا نَصخوتا. ياله 	
زوره أد هاِوتَلي حرارة او إسهال الزم هاوي بدون أعراض خالل 

.CNC 24 ساعة قبل ما هاويَبي رجعي إل
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مساعدة تا رعاية و إستقرار أد أطفال مهاجرين خاِته

 تا بعد مصادر تا بابا و يما، رجاءاً سي ال:
www.cmascanada.ca

 CNC كل معلومات إل برنامج أد
شماِنه أد بابا او يما:                                                                                        

CNC Hours / Heures de garde d’enfant
                                                                                        :CNC ساعات أد

Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

 كل معلومات إل رعاية أد ياله زوريه ِاتيه خاتا 
)Care for NewComer ChildreN – CNC(

 irCC تا مرواتا )بابا و يما( أد كمبلخي خدمات ُمَمولة من

�         � تلقيحات مطلوَبيلي 
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

�         � كَيُوخ وجبات خفيفة 
We provide snacks / Nous fournissons des collations

 �         � َميتيه إخاال تا غدايا او وجبة خفيفة تا طفل أديخ 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

�         � بداِرت أو بَدرَيت باال إل طفل أديخ كو غدايا 
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

�         � إتلن وقت أد دماخة 
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

نعم 
Yes / Oui

 ال
Non / Non

نعم 
Yes / Oui

 ال
Non / Non

�         � َميتيه لعبة كمَريحالِه طفل أديخ 
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

�         � َميتيه جليه إحتياط 
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

�         � َميته قندريه أد َكواِيه  
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

�         � َميتيه بطانية (إن كمحتاج) 
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

�         � َميتيه حفاظات (إن كمحتاج) 
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


