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A gyermeke biztonságánál semmi 
sem fontosabb!
Biztos lehet abban, hogy személyzetünk képzett 
és tapasztalt.

•	 A teljes személyzet háttér- / bűnügyi 
nyilvántartási ellenőrzésen esett át és 
elsősegély nyújtási képzésben részesültek.

•	 Követjük a CNC követelményeit és 
figyelemmel kísérik annak biztosítását, 
hogy megfeleljünk az egészségügyi és 
biztonsági előírásoknak.

•	 Annak biztosítására, hogy minden 
gyermek egyenlő és tiszteletteljes 
bánásmódban részesüljön, viselkedés 
irányítási irányelveink vannak. A 
személyzet pozitív módon köteles a helyes 
magatartást megerősíteni. A gyermekek 
fizikai büntetése vagy a velük való szigorú 
beszédmód nem megengedett, de a 
hanyagság vagy a felügyelet hiánya sem. 

•	 A személyzet szakmai és jogi kötelessége 
minden helyzetet bejelenteni a megfelelő 
hatóságnak, amikor egy gyermek 
bántalmazásnak lehet kitéve vagy 
elhanyagolják. 

Bátran kérje el a viselkedés irányítási irányelveink 
vagy a feltételezhető gyermekbántalmazási/
elhanyagolási szabályzatunk egy példányát, ha 
többet szeretne tudni a témáról.
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CNC programunk kifejezett célja azoknak a gyermekeknek a támogatása akik 
családjaikkal együtt újak Kanadában, miközben hozzáférnek az IRCC által 
finanszírozott szolgáltatásokhoz. Itt vagyunk hogy segítsünk.

Tudjuk, hogy ez egy hatalmas változási időszak Önnek és családjának. Az a célunk, 
hogy gyermeke szívesen látottnak és biztonságban érezze magát, miközben 
támogatjuk a fejlődésüket  és biztonságérzetüket építjük, amíg a családja 
letelepedik Kanadában.

MINDENT AZ ÚJONNAN ÉRKEZETT GYERMEKEK 
GONDOZÁSÁRÓL (CARE fOR NEwCOMER ChILDREN - CNC)

Amíg A gyermek A 
CNC-progrAmbAN 

részt vesz, A 
szülőkNek mINDíg 
A helyszíNeN kell 
tArtózkoDNIuk. 

Mit várhat a CNC-től?
Az a mód, ahogyan mi csoportos keretek között gondoskodunk 
a gyermekéről, lehet, hogy más mint az Önök országában. Ha 
kérdése van a fegyelemről, az ételről, a nyelvről, az oktatásról 
vagy a szokásokról, kérdezzen minket. A kutatások azt mutatják, 
hogy a gyermekek játék során tanulnak, ezért a személyzet 
a gyermekek érdeklődésének, korának, képességének és 
kultúrájának megfelelő oktató, játékos tanulási tevékenységet 
állít össze. A gyermeke gyakorolni fogja a többi gyermekkel a 
társas kapcsolatokat és olyan készségeket fejleszt ki, amelyek 
felkészítik az iskolára. 

hogyan segíthet gyermekének abban, hogy 
beilleszkedjen a CNC-be?

Teljesen normális dolog, ha a gyermeke fél a CNC-t elkezdeni. 
A  személyzet együtt fog működni Önnel, hogy az átállás 
könnyebb legyen, azonban először lehet, hogy a gyermek sír, 
Önbe kapaszkodik, vagy valamilyen más viselkedést mutat. A 
gyermek félelmének enyhítését segítő tippekért kérje az Üdvözli 
Önt a CNC egy példányát. A fokozatos leválásról szóló tájékoztatás 
szülők számára.

Fontos a szülők és a személyzet közötti  
kommunikáció
Arra bátorítjuk, hogy ismerje meg a CNC személyzetét és 
ossza meg a gyermekével kapcsolatos információkat. Amikor 
mindnyájan együttműködünk, jobban tudjuk támogatni és 
biztonságot nyújtani a gyermekének. 

Az IRCC által finanszírozott szolgáltatást igénybe vevő szülők számára
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Mindenképpen tájékoztassa a személyzetet a 
következőkről:

•	 allergiák és étrendi korlátozások,
•	 betegségek és a gyermeke által szedett gyógyszerek 

(Kérjük, vegye figyelembe: gyógyszert csak 
életveszélyes helyzetekben adunk és soha ne hagyjon 
gyógyszert a gyermekénél vagy a zsákjában); 

•	 és különleges igények vagy kihívások. Lehet, hogy 
képesek segíteni!

hasznos lehet, ha elmondja a személyzetnek:

•	 gyermeke alvási szokásait vagy étkezési rendjét, 
•	 gyermeke érdeklődését és kedvenc ételeit,
•	 azokat a szavakat, amelyek megkönnyíthetik 

a személyzet számára a gyermekével való 
kommunikációt,   

•	 a családdal és a testvérekkel kapcsolatos információt 
(vagy hozzon be egy családi fotót), 

•	 valamint azokat a speciális gondoskodási formákat, 
amellyel gyermekét neveli és amit a CNC-től is 
elvárhat.

Egyéb dolgok, amit figyelembe kell venni: 

•	 Gyermeke biztonsága érdekében csak a szolgáltatásra 
bejegyzett szülő hozhatja be és veheti fel a gyermeket.

•	 Gyermekét mindig be kell írnia és ki kell vezetnie a 
jelenléti íven.

•	 A gyermekét öltöztesse mind az időjárásnak, 
mind a program során végzett tevékenységeknek 
megfelelően. Ha kérdése van, hogyan öltöztesse a 
gyermeket, érdeklődjön a személyzetnél.

•	 Fontos, hogy a gyermeket rendszeresen hozza el 
a rendszerességre szoktatás érdekében, és hogy 
felkészítse az iskolára. Ha a gyermekének távol kell 
maradnia, tájékoztassa erről a személyzetet. 

•	 Ha a gyermeke beteg, tartsa otthon, hogy megelőzze 
a betegség terjedését. A lázas vagy hasmenéses 
gyermeknek 24 órán át tünetmentesnek kell lennie, 
mielőtt visszatérhet a CNC- be.
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fIATAL BEVÁNDORLÓ GYERMEKEK
GONDOZÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA 

A szülőknek szóló további forrásokért látogasson el: 
www.cmascanada.ca

MINDEN A CNC PROGRAMUNKRÓL

Gondozó neve:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

A CNC nyitvatartási ideje:                                                                                         
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

MINDENT AZ ÚJONNAN ÉRKEZETT GYERMEKEK 
GONDOZÁSÁRÓL (CARE fOR NEwCOMER ChILDREN - CNC)

Az IRCC által finanszírozott szolgáltatást igénybe vevő szülők számára

Védőoltás szükséges � �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

Uzsonnát biztosítunk � �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

Hozzon élelmet a gyermeknek ebédre/uszonnára � �
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

Ebédidőben Ön gondoskodik a gyermekéről  � �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

Szundikálást tartunk � �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

Igen 
 Yes / Oui

Nem 
Non / Non 

Igen 
Yes / Oui 

Nem  
Non / Non 

Hozzon megnyugtatásra alkalmas játékot � �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

Hozzon extra ruhát � �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

Hozzon beltéri viseletre alkalmas cipőt � �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

Hozzon takarót (ha szükséges) � �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Hozzon pelenkát (ha szükséges) � �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


