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သင့္ကေလး၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈထက ္
အေရးႀကီးေသာအရာ မရွိပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး 
အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက ္သင ္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

•	 ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည ္ မိမိတို႔၏ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္း	
/ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကိ ု စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

•	 က်န္းမာေရးႏွင့ ္ လံုၿခံဳမႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေရာက္ရွ ိ ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ CNC 
၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေစာင့္ၾကည့ ္စစ္ေဆးမႈျပဳခံရပါသည္။  

•	 ကေလးမ်ားအားလံုးအား တန္းတူညီမွ်ေသာျပဳမ ူဆက္ဆံမႈႏွင့ ္
ေလးစားမႈရွိေၾကာင္း  ေသခ်ာေစရန ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင ္အျပဳအမ ူ
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပၚလစ ီ ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္
အျပဳအမူမ်ားကိ ုအေကာင္းဘက ္ျမင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့ ္
တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအား ကိုယ္ထ ိ
လက္ေရာက ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းစြာ 
စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ားကိ ုခြင့္မျပဳပါ၊ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း သို႔မဟုတ ္
ႀကီးၾကပ ္မႈအျပည့္အဝ မျပဳေပးျခင္းကိုလည္း ခြင့္မျပဳပါ။ 

•	 ဝန္ထမ္းမ်ားက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ ထိခိုက္ေစမည့္အႏၲရာယ္ရွိျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ လ်စ္လ်ဴရွဳပစ္ထားျခင္းမ်ား ခံရသည့ ္
အေျခအေနတစ္စံ ု တစ္ရာကိုတင္ျပရန ္ တာဝန္မ်ားရွိၿပီး 
တရားေရးဆိုင္ရာ ဝတၲရားမ်ား ရွိပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပဳအမ ူ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေပၚလစ ီ မိတၲဴ 
တစ္ေစာင္ရယ ူ ျခင္း သို႔မဟုတ ္ ကေလးအားမတရားျပဳျခင္း 
သံသယျဖစ္မႈ /လ်စ္လ်ဴရွဳ ပစ္ထားျခင္း ေပၚလစ ီ စသည္တို႔ကိ ု
ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန ္ သင ္ စိတ ္ ဝင္စားခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား 
လႊတ္လပ္စြာ သင ္ေမးျမန္းေတာင္းဆိ ုႏိုင္ပါသည္။
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ႀကိဳဆုိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ CNC အစီအစဥ္သည ္ကေနဒါႏွင့ ္စိမ္းေန ေသးသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ IRCC ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ 

ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနသည့ ္မိမိတုိ႔၏မိသားစုမ်ား အတြက္ အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္စီစဥ္ထားပါသည္။

၎သည ္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ အလြန္႔အလြန ္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈကာလတစ္ခုျဖစ္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

သိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ သင့္ကေလး အတြက္ မိမိတုိ႔၏ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ 

သင့္မိသားစုမ်ား သည္ ကေနဒါသုိ႔အေျခခ်ေနထုိင ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတုိ႔၏ မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ 

ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပး စဥ္အတြင္း ေႏြးေထြးေသာႀကိဳဆုိမႈ၊ ေဘးကင္းမႈ ႏွင့ ္ လုံၿခံဳ စိတ္ခ်မႈ ရွိေသာခံစားမႈရွိေစရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။

အသစ္ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ား (CARE FOR NEWCOMER CHILDREN – CNC) 
အတြက ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ားအားလံုး အေၾကာင္း

ကေလးသည ္CNC 

အစီအစဥ္၌ရွိေနသည့္အခါ 

မိဘမ်ားသည ္ဆိုဒ္ေနရာ ၌သာ 

အၿမဲတမ္း ရွိေနရပါမည္။

CNC မွ မည္သည္တို႔ကိ ုသင ္ေမွ်ာ္လင့္ႏို္ပါသနည္း။

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင ္အုပ္စုထဲ၌ထားရွိၿပီး ကေလးမ်ားအတြက ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသ
ည့္နည္းလမ္းသည ္သင့္ႏိုင္ငံႏွင့ ္ ျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါ သည္။ အကယ္၍ စည္းကမ္း၊ အစားအစာ၊ 
ဘာသာစကား၊ ပညာေရး သို႔မဟုတ ္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သင ္ ေမးျမန္း လိုသည္မ်ားရွိခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ ၍ ေမးျမန္းျခင္းျပဳပါ။ ကေလးမ်ားသည ္
ကစားျခင္းမွတဆင့ ္ ေလ့လာၾကသည္ကိ ု သုေတသနျပဳခ်က္မ ွ ေဖာ္ျပ ေသာေၾကာင့ ္
ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ကေလးမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ အသက္အရြယ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့ ္ ကိုက္ညီသည့ ္ ပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာ၊ ကစားျခင္းကိုအေျချပဳၿပီး 
ေလ့လာ ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု စီစဥ္ေနပါသည္။ သင့္ကေလးသည ္ အျခားေသာ သူ
မ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေရာေႏွာဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ မိမိတို႔အား ေက်ာင္း တက္ရန္အတြက ္
ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေစသည့ ္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ုဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေစရန ္ေလ့က်င့္ရပါလိမ့္မည္။ 

သင့္ကေလးသည ္CNC သို႔ အလိုက္သင့္ျဖစ္ေစရန ္သင့္အေနျဖင့္မည္သို႔ 
ကူညီမႈေပးႏိုင္ပါသနည္း။

သင့္ကေလးသည ္ CNC စတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္သည္မွာ 
ပံုမန္ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူေသာ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေစရန ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ သင္ႏွင့္အတ ူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ ္ အေစာပိုင္း၌ သင့္ကေလးသည ္ ငိုျခင္း၊ 
သင္ႏွင့္ကပ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ ္ အျခားေသာအျပဳအမူမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
သင့္ကေလး၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကိ ု သက္သာေစရန ္ သင္မ ွ မည္သို႔ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံအဥာဏ ္ မ်ားအတြက ္ CNC သုိ႔ႀကိဳဆုိပါသည ္ - 
တျဖည္းျဖည္း ခြဲခြာျခင္းအတြက္ မိဘတုိ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က ္မိတၲဴတစ္ေစာင္ကုိ ေတာင္းဆိုပါ။

ဝန္မ်ားႏွင့ ္မိဘမ်ားတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ျခင္းသည ္အေရးႀကီးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သိရွိရင္းႏွီးမႈျပဳရန ္ ႏွင့္ သင့္ကေလး အေၾကာင္းအား 
မွ်ေဝေျပာျပျခင္းျပဳရန ္ သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အတူတကြလက္တြ ဲ လုပ္ေဆာင ္ ၾကသည့္အခါ သင့္ကေလးအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္
ပိုၿပီးေကာင္းမြန္က ူညီပံ့ပိုးမႈျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အား ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ရွိေစပါသည္။

IRCC-ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳေသာ မိဘမ်ား အတြက္
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ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကိ ုသင္ေျပာျပေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ -

•	 ဓါတ္မတည့္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ မတည့္သည့္အစားအစာမ်ား၊
•	 ေရာဂါ သို႔မဟုတ ္ သင့္ကေလးေသာက္ေနသည့ ္ ေဆးဝါး (ေက်းဇူးျပဳၿပီး 

သိမွတ္ရန ္ - ေဆးဝါးမ်ားကိ ု အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည့ ္ အေျခအေန 
မ်ား၌သာလွ်င ္တိုက္ေကၽြးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကေလးထ ံသို႔မဟုတ ္မိမိတို႔၏ 
လြယ္အိတ္ထဲတြင ္ဘယ္ေသာအခါမွ် မခ်န္ထားသင့္ပါ)၊

•	 ထို႔အျပင ္အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ ္စိန္ေခၚမႈမ်ား။ ၎တို႔ အတြက ္
မိမိတိုတို႔ ကူညီမႈျပဳေကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေျပာျပလွ်င္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏုိင္ပါသည္ -

•	 သင့ ္ကေလး အိပ္ခ်ိန ္သို႔မဟုတ ္အစားစားခ်ိန္မ်ား၊ 
•	 သင့္ကေလး၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့ ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ေသာ အစား 

အစာမ်ား၊
•	 သင့္ကေလးႏွင့္ဆက္သြယ္မႈျပဳရာတြင ္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္မည့ ္

စကားလံုးမ်ား၊ 
•	 မိသားစုႏွင့ ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

(သို႔မဟုတ ္မိသားစုဓါတ္ပံ ုယူလာျခင္း)၊ 
•	 ထို႔အျပင ္ သင့္ကေလးအတြက ္ သင္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳသည့ ္ နည္းလမ္း 

မ်ား ႏွင့္ CNC မွ သင ္ျဖစ္ေစလိုသည့္အရာမ်ား။

သိထားသင့္သည့ ္အျခားေသာ အရာမ်ား - 

•	 သင့္ကေလး၏ လံုၿခံဳမႈအတြက ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ စာရင္းသြင္း 
ထားသည့ ္ မိဘကသာလွ်င ္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားကိ ု အႀကိဳႏွင့ ္ အပို႔ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။

•	 အဝင္ႏွင့ ္ အထြက ္ မ်ားတြင ္ သင့္ကေလးအား အၿမဲတမ္းအမူအရာလုပ ္
ျပရပါမည္။

•	 သင့္ကေလးအား ရာသီဥတုႏွင့ ္ ကိုက္ညီသည့ ္ အဝတ္အစားမ်ားကိ ု
ဝတ္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္၌ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက ္ သင့္ေတာ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကိ ု ဝတ္ဆင္ေပးရ 
ပါမည္။ သင့္ကေလး၏ဝတ္ဆင္ရမည့္အဝတ္အစာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သင ္ ေမးျမန္းလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ပါက ဝန္ထမ္းအား 
ေမးျမန္းျခင္းျပဳပါ။

•	 သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက ္ မိမိတို႔၏ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ ္ စဥ္မ်ား 
ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိ ုထိန္းသိမ္း ေစရန္ မိမိတို႔အား ပံုမွန္ ပို႔ေဆာင္ေပးရန ္
အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလး ပ်က္ကြက္ခဲ့ရမည္ဆိုပါက 
ဝန္ထမ္းထ ံအသိေပးပါ။  

•	 အကယ္၍ သင့္ကေလး ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါက ေရာဂါကူးစက ္ ပ်ံ႕ပြား 
ျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက ္ မိမိတို႔အားေနအိမ္၌ရွိေနေစပါ။ အဖ်ားတက ္
သို႔မဟုတ ္ဝမ္းသြားသည့္ ကေလးမ်ားသည္ CNC သို႔ ျပန္မသြားမ ီ24 နာရ ီ
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမ ွကင္းေဝးေနရပါမည္။
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ငယ္ရြယ္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမွအေျခစိုက္ရန္ဝင္ေရာက္လာသူ ကေလးမ်ား 
အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

မိဘဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါသို႔ လည္ပတ္ၾကည့္ရွဳပါ - 

www.cmascanada.ca

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ CNC အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားအားလံုး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ	ေထာက္ပံ့သူ၏	အမည္မ်ား  
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC အခ်ိန္မ်ား  
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

ကာကြယ္ေဆးထိုးရန ္လိုအပ္သည ္  �	 �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

အဆာေျပမုန္႔ပဲသားေရစာမ်ားကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီစဥ္ေပးပါသည ္  �	 �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

သင့္ကေလးအတြက ္ေန႔လယ္စာ/အဆာေျပမုန္႔ပဲသားေရစာ  
ယူေဆာင္လာေပးပါ 	 �	 �	
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးအား သင္မွ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္ �	 �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

အိပ္ခ်ိန္ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီစဥ္ေပးပါသည ္  �	 �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste 

ဟုတ္သည ္
Yes / Oui

မဟုတ္ပါ    
Non / Non

ဟုတ္သည ္
Yes / Oui

မဟုတ္ပါ    
Non / Non

သက္ေသာင့္သက္သာမႈျဖစ္သည့ ္ကစားစရာအရုပ္ကိ ု 
ယူေဆာင္လာပါ  �	 �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

အဝတ္အစားအပိုမ်ား ယူေဆာင္လာပါ	  �	 �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

အိမ္တြင္းစီးဖိနပ ္ယူေဆာင္လာပါ   �	 �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ေစာင ္ယူလာပါ (လိုအပ္ပါက)  �	 �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

ကေလး ဖင္ပတ္မ်ား ယူေဆာင္လာပါ (လိုအပ္ပါက)  �	 �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

IRCC-ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳေသာ မိဘမ်ား အတြက္

အသစ္ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ား (CARE FOR NEWCOMER CHILDREN – CNC) 
အတြက ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ားအားလံုး အေၾကာင္း


