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നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ 
സുരക്ഷടയക്കാൾ മട്കാനുും 
പ്രധകാനമല്ല. 
ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാര്  യ�കാഗ്യത�ുള്ളവരും 
അനുഭവപരിച�ം ഉള്ളവരുമകാടെന്ു നിങ്ങള് ക്ക് 
ഉറപ്കാക്കാം. 

•	  എല്കാ ജീവനക്കാര് ക്ും പശ്കാത്തല / ക്ിമിനല്   
(്ുറ്റവകാളി�ുടെ) ടറയക്കാര് ഡ്  പരിയ�കാധന്ളും 
കപഥമ�ുക�രൂഷകാ പരി�ീലനവും ഉണ്ക്. 

•	  ഞങ്ങള്  CNC �ുടെ നിഷ്ർഷ്ൾ 
പിന്ുെരുന്ു, ഞങ്ങള്  ആയരകാഗ്യ, സുരക്കാ 
മകാനദണ്ഢങ്ങള്  പകാലിക്ുന്ുടണ്ന്ക് ഉറപ്ു 
വരുത്തകാന്  നിരീക്ിക്ടപ്െു്�ും ടചയ്ുന്ു.  

•	  എല്കാ ്ുട്ി്ടള�ും ഒയര യപകാടല 
ആദരയവകാടെ മകാനിക്ുന്ുടണ്ന്ു 
ഉറപ്ക് വരുത്തകാന്  ഞങ്ങള് ടക്കാരു 
ടപരുമകാറ്റചട്മുണ്ക്. ജീവനക്കാരുടെ ടപരുമകാറ്റം 
�രി�കാ� രീതി�ില്  ആ�ിരിക്െം. 
്ുട്ി്ടള �കാരീരി്മകാ�ി �ിക്ിക്കായനകാ, 
അവയരകാെു പരുഷമകാ�ി  സംസകാരിക്ുവകായനകാ 
അനുവദിക്ുന്തല്; അതുയപകാടല തടന് 
അവയരകാെു അവഗെന�ും ക�ദ്ധക്ുറവും 
ഉണ്കാവകാനും  അനുവദിക്ുന്തല്. 

•	  ഒരു ്ുട്ിട� ഉപകദവിക്ു്യ�കാ, 
അവഗെിക്ു്യ�കാ  ടചയ്ു്�കാടെങ്ില്  
അത് യവണ്ടപ്ട് അധി്കാരി്ടള 
അറി�ിക്ുവകാനുള്ള ബകാദ്ധ്യത�ും 
ഉത്തരവകാദിത്വവും യജകാലി�ുടെ ഭകാഗമകാ�ും 
നീതി നിര് വഹെവുമകാ�ും  ബന്ധടപ്ട്ക് 
യജകാലിക്കാര് ക്ക് ഉണ്ക്. 

നിങ്ങൾക്ക് ്രൂെുതലകാ�ി എടന്ങ്ിലും 
അറി�െടമങ്ില് /്ടണ്ത്തെടമങ്ില്  ഞങ്ങളുടെ 
സ്വഭകാവ ടപരു മകാറ്റചട്ത്തിന്ടറ അടല്ങ്ില്  
്ുട്ി്ളുടെ ചരൂഷെം/ അവഗെന ന�ത്തിന്ടറ 
(നി�മം) ഒരു പ്ര് പ്ക് യചകാദിക്കാന്  
മെിയക്ണ്തില്.
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സ്കാഗതും!   ഞങ്ങളുടെ CNC  ്രരി്രകാെി, കകാനഡയിൽ നവകാഗതരകായ കുട്ികടളയുും 
അവരുടെ കുെുുംബങ്ങടളയുും, IRCC യുടെ ധനസഹകായത്കാടെ നെ്ടപെെുന 
തസവനങ്ങൾ ലഭിക്ുനതിന് സഹകായിക്ുനതിനകായി പ്രതതയേകമകായി 
രൂ്രകൽ്രന ടെയതിട്ുള്ളതകാണ്.  സഹകായിക്കാന്  ഞങ്ങള്  ഇവിടെയുണ്ട്.

ഈ കകാലയളവ് നിങ്ങള് ക്ുും നിങ്ങളുടെ കുെുുംബ്ിനുും ഒരു വലിയ മകാ്ും 
ആടെനട് ഞങ്ങള് ക്റിയകാും. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷയേും, നിങ്ങളുടെ കുെുുംബും 
കകാനഡയില് തവരുറപെിക്ുത്കാതളക്ുും നിങ്ങളുടെ കുട്ിക്ട് സ്വീകകാരയേതയുും  
ഭപ്രതയുും സുരക്ഷിതത്വുും ഉറപെകാക്ുനതതകാടെകാപെും അവരുടെ 
വയേക്ിവികകാസ്ിനുും ആത്മവിശ്കാസും വളര്്കാനുും ഉതകുന ്രിന്ുെ 
നല്കലകാണ്. 

നവകാഗതരകായ കുട്ികൾക്ട് തവണ്ിയുള്ള എല്ലകാ പശദ്ധയുും (കകാരയേങ്ങളുും)  
(Care for NewComer ChildreN – CNC) 

ഒരു കുട്ി CNC 
്രരി്രകാെിയില്  

ആയിരിക്ുത്കാള്  
മകാതകാ്രിതകാക്ള്  

എല്ലകാ സമയ്ുും 
ആ സ്ഥല്ുതടന 
ഉണ്കായിരിക്െും. 

എന്കാണ് നിങ്ങള് ക്ട് CNC യില്  നിനട് 
പ്രതവീക്ഷിക്കാനകാകുനത്?

്കാനഡ�ില്  ഒരു കഗരൂപ്ിടല ്ുട്ി്ടള ഞങ്ങള്  പരിപകാലിക്ുന് 
രീതി നിങ്ങളുടെ രകാജ്യടത്തക്കാള്   വ്യത്യസതമകാ�ിരിക്ും. 
അച്ചെക്ം, ഭക്െം, ഭകാഷ, വിദ്യകാഭ്യകാസം അടല്ങ്ില്  ദിനചര്യ്ൾ 
സംബന്ധിച്ചക് നിങ്ങൾക്ക് യചകാദ്യങ്ങള്  ഉടണ്ങ്ില്  ദ�വകാ�ി 
യചകാദിക്രൂ. ഗയവഷെപഠനങ്ങള്  ് കാെിക്ുന്ത് ് ുട്ി്ള്  പഠിക്ുന്ത് 
്ളി�ിലരൂടെ�കാണ എന്കാണ, അതുട്കാണ്ക് യജകാലിക്കാര്  (സ്റകാഫ് ) 
്ുട്ി്ളുടെ ഇഷ്ടങ്ങള് , കപകാ�ം, ്ഴിവു്ള് , സംസ്കാരം എന്ിവ 
അനുസരിച്ചക് ്ളി്ളെിസ്കാനമകാക്ി�ിട്ുള്ള പഠന കപവർത്തനങ്ങൾ 
പദ്ധതി�ിെുന്ു. നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി്ള്  മറ്റു ്ുട്ി്ളുമകാ�ി 
ഇെപഴ്ു്�ും ് ഴിവു്ള്  വി്സിപ്ിടച്ചെുക്ു്�ും ടചയ്ുന്യപകാൾ 
അത് അവടര സ്രൂളിയലക്ക് യവണ്ി ത�കാറകാക്ും. 

നിങ്ങളുടെ കുട്ിടയ CNC യുമകായി ട്രകാരു്ടപെട്ു 
ത്രകാകകാനകായി നിങ്ങൾക്ട് എങ്ങടന സഹകായിക്കാന്  കഴിയുും?

CNC--�ില്  തുെക്ത്തില്  നിങ്ങളുടെ ്ുട്ിക്ക് പരികഭമം (ഭ�ം) 
ഉണ്കാ്ുന്ത് സകാധകാരെമകാണ. പരിവർത്തനം എളുപ്മകാക്ുന്തിന് 
സ്റകാഫ്  (ജീവനക്കാര് ) നിങ്ങയളകായെകാപ്മുണ്കാ്ും എന്കാല്  ആദ്യടമകാടക് 
നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി ്ര�ു്യ�കാ, നിങ്ങടള പിെിച്ചു തരൂങ്ങു്യ�കാ 
(നിങ്ങളില്  നിന്ക് മകാറകാടത നില് ക്ു്യ�കാ) അടല്ങ്ില്  യവടറ 
യചഷ്ട്ള്  എടന്ങ്ിലുയമകാ ്കാെിയച്ചക്കാം. നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ 
യപെി എങ്ങിടന മകാറ്റും എന്തിടനപറ്റി�ുള്ള ആ��ത്തിനു  
യവണ്ി CNC �ിയലക്ക്സ്വകാഗതം: ക്യമെ ഭ�ം വിട്ുയപകാ്ുന്തിനു 
മകാതകാപിതകാക്ള് ക്ുള്ള സഹകാ�ി (ഗഗഡ്) - എന്തിൻടറ പ്ർപ്ക് 
യചകാദിക്ു്.

മകാതകാ്രിതകാക്ൾക്ുും ജവീവനക്കാർക്ുും 
ഇെയിലുള്ള ആശയ വിനിമയും 
പ്രധകാനയേമുള്ളതകാകുനു!

ഞങ്ങളുടെ CNC ജീവനക്കാടര അറി�കാനും നിങ്ങളുടെ ് ുട്ിട�ക്ുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങള്  പങ്ിെകാനും ഞങ്ങള്  നിങ്ങടള യകപകാത്കാഹിപ്ിക്ുന്ു. 

irCC (ഐആര് സിസി) ഫണ്ട്  മുതേനയുള്ള തസവനങ്ങള്  ഉ്രതയകാഗിക്ുന മകാതകാ്രിതകാക്ള് ക്ട്



All About Care for Newcomer Children (CNC) / À propos du Programme de GENA- Malayalam/malayalam - 10/17 
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

നകാം എല്കാവരും ഒരുമിച്ചു കപവർത്തിക്ുയ്കാൾ, നിങ്ങളുടെ 
്ുട്ിട� സുരക്ിതമകാ�ി സംരക്ിക്ുന്തിന് നമുക്ക് നന്കാ�ി 
സകാധിക്ുന്ു 

CNC ജവീവനക്കാതരകാട് പ്രതതയേകിച്ു ്രറയുക:

•	  അലര് ജി, അഥവകാ ഭക്െ  നി�ന്കതെങ്ങള് ;
•	  അസുഖങ്ങള്  അഥവകാ നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി ്ഴിക്ുന് 

മരുന്ക്.(ദ�വു ടചയതു ക�ദ്ധിക്ു്: ജീവന് ഭീഷെി 
ഉണ്കാ്ുന് സകാഹചര്യത്തില്  മകാകതയമ മരുന്ു്ള്  
നൽ്ു്�ുള്ളളൂ. ്ുട്ി�ുടെ പക്യലകാ ബകാഗിയലകാ 
ടവക്കാന്  പകാെുള്ളതല്); 

•	  CNC കപയത്യ് ആവ�്യങ്ങള്  അടല്ങ്ില്  ടവല്ുവിളി്ള് ; 
അവര് ക്ക് സഹകാ�ിക്കാന്  ്ഴിയഞേക്ും!

ഇതുും ജവീവനക്കാതരകാട് ്രറയുനത് 
സഹകായകരമകാതയക്ുും:

•	  നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ ഉറക്ം അഥവകാ ഭക്െ സമ�ം; 
•	  നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടടപ്ട് 

ഭക്െങ്ങളും;
•	  ജീവനക്കാർക്ക് ്ുട്ിയ�കാട് സംസകാരിക്കാനുത്ുന് 

വകാക്ു്ള് ; 
•	  ് ുെുംബത്തിന്ടറ�ും, ്ുട്ി�ുടെ സയഹകാദരന് /

സയഹകാദരി എന്ിവടര ്ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്  
(അടല്ങ്ില്  ഒരു ്ുെുംബ യ�കായട്കാ ട്കാണ്ക് വരി്);

•	  നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ പരിപകാലനത്തിനുള്ള കപയത്യ് 
മകാര് ഗങ്ങള് , ഒപ്ം CNC –�ിൽ നിന്ു നിങ്ങള്  എന്കാണ 
ആകഗഹിക്ുന്ത്.

പശദ്ധിതക്ണ് മ്ു കകാരയേങ്ങള്:

•	  ് ുട്ി�ുടെ സുരക്യക്ക് യവണ്ി, യസവനങ്ങള് ക്കാ�ി  
രജിസ്റര്  ടചയത രക്ിതകാവ് മകാകതം അവരുടെ 
്ുട്ി്ടള ട്കാണ്ുവരി്�ും തിരിച്ചു ട്കാണ്ക് 
യപകാ്ു്�ും ടചയ്ു്. 

•	  ് ുട്ിട� ട്കാണ്ുവരുംയപകാഴും തിരിച്ചു 
ട്കാണ്ുയപകാ്ുയ്കാഴും നിങ്ങള്  ഒപ്ക് ഇയെണ്ത് 
അത്യകാവ�്യമകാണ. 

•	  ് കാലകാവസ്ക്ും കപവര് ത്തിക്ും അനുയ�കാജ്യമകാ� 
വസകത ധകാരെം നിങ്ങളുടെ ്ുട്ിക്ക് ടചയ്ു്. 
നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി എന്കാണ ധരിയക്ണ്ത് 
എന്തിടനപറ്റി സം��മുടണ്ങ്ില്  ജീവനക്കായരകാട് 
യചകാദിക്ു്. 

•	  നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ ദിനചര്യ നില നിര് ത്തകാനും 
അവടര സ്രൂളിയലക്ക് ത�കാറകാക്ുവകാനും ്ുട്ിട� 
മുെങ്ങകാടത ട്കാണ്ുവയരണ്ത് കപധകാന്യമര് ഹിക്ുന്ു. 
നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി ഹകാജരകാ്കാതിരുന്കാൽ  ജീവനക്കാടര 
അറി�ിക്െം.

•	  ് ുട്ിക്ക് അസുഖമുടണ്ങ്ില്  യരകാഗം പെരകാതിരിക്കാന്  
അവടര വീട്ില്  തടന് ഇരുത്തെം. പനി 
അടല്ങ്ില്  വ�റിളക്മുള്ള ്ുട്ി്ള്  CNC �ില്  
തിരിച്ചു എത്തുന്തിനുമുന്പു അസുഖം മകാറി 24 
മെിക്രൂടറങ്ിലും ആ�ിരിക്െം
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കുെിതയ്ക്കാരകായ കുഞ്ുങ്ങൾക്ട്  
്രരിെരെവുും സുംരക്ഷെവുും ഉറപെകാക്ുനു

്രൂെുതൽ രക്കാ്ർതൃ-സംബന്ധ 
ഉറവിെങ്ങൾക്കാ�ി, സന്ദർ�ിക്ു്:
www.cmascanada.ca

ഞങ്ങളുടെ CNC ്രരി്രകാെികടള (തപ്രകാപഗകാമ്ിടന) കുറിച്ട്  

്രരിെരിക്ുനവരുടെ ത്രരുകൾ :                                                                                          
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC സമയും (മെിക്ൂര് ):                                                                                          
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

യരകാഗ കപതിയരകാധ ്ുത്തിടവയപ്ക്  
അത്യകാവ�്യമകാണ  �� �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

ഞങ്ങള്  ലഘു ഭക്െം ട്കാെുക്ുന്ു �� �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

നിങ്ങളുടെ ്ുട്ി�ുടെ ഉച്ച ഭക്െം/ ലഘു  
ഭക്െം ട്കാണ്ുവരി്� �� �
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

ഉച്ച ഭക്െ സമ�ത്തക് നിങ്ങളുടെ ്ുട്ിട�  
നിങ്ങള്  ക�ദ്ധിക്ു്  �� �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

ഞങ്ങള് ടക്കാരു ഉച്ച�ുറക്സമ�ം  
(മ�ക്ം) ഉണ്ക്  �� �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste 

ഉണ്ക് 
Yes / Oui

ഇലക്ല  
Non / Non

ഉണ്ക് 
Yes / Oui

ഇലക്ല  
Non / Non

സുഖകപദമകാ� ഒരു ്ളിപ്കാട്ം  
ട്കാണ്ുവരി്  �� �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

പ്രം തുെി്ള്  ട്കാണ്ുവരി്  �� �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

അ്ത്തിെകാനുള്ള ഷരൂസ ട്കാണ്ുവരി്  �� �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

പുതപ്ു/്്ിളി ട്കാണ്ുവരി് 
(ആവ�്യമകാടെങ്ില് ) �� �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

ഡ�പ്ര്  ട്കാണ്ുവരി്(ആവ�്യടമങ്ിൽ)  �� �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

irCC (ഐആര് സിസി) ഫണ്ട്  മുതേനയുള്ള തസവനങ്ങള്  ഉ്രതയകാഗിക്ുന മകാതകാ്രിതകാക്ള് ക്ട്

നവകാഗതരകായ കുട്ികൾക്ട് തവണ്ിയുള്ള എല്ലകാ പശദ്ധയുും (കകാരയേങ്ങളുും)  
(Care for NewComer ChildreN – CNC) 


