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Nic nie jest ważniejsze niż 
bezpieczeństwo Pana / Pani dziecka!

Nie ma wątpliwości, że nasz personel jest dobrze 
wykwalifikowany i doświadczony. 

•	 Wszyscy członkowie personelu przechodzą 
kontrolę karalności i szkolenie na temat 
pierwszej pomocy. 

•	 Stosujemy się do Wymagań CNC i  jesteśmy 
monitorowani, aby upewnić się, że spełniamy 
standardy bezpieczeństwa i higieny. 

•	 Aby zapewnić równe traktowanie i szacunek dla 
wszystkich dzieci, mamy politykę zarządzania 
zachowaniem. Personel musi wspierać 
zachowanie w   pozytywny sposób. Fizyczne 
karanie lub szorstkie zwracanie się do dzieci 
nie jest dozwolone; nie jest też dozwolone 
zaniedbywanie ich lub brak nadzoru. 

•	 Personel ma profesjonalne zobowiązanie 
i  obowiązek prawny zgłaszania jakichkolwiek 
sytuacji, w których dziecko mogło być 
skrzywdzone lub zaniedbane do odpowiednich 
instytucji. 

Jeśli rodzic chce się dowiedzieć więcej, może bez 
skrępowania poprosić o kopię naszej polityki 
zarządzania zachowaniem lub polisy na temat 
podejrzenia nadużycia / zaniedbania dziecka.
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Witamy! Nasz program CNC jest szczególnie przeznaczony do wspierania nowo 

przybyłych dzieci do Kanady i ich rodzin podczas korzystania przez nich z usług 

finansowanych przez IRCC. Jesteśmy tu po to, aby dostarczać pomocy.

Wiemy, że jest to okres wielkich zmian dla Pana / Pani i Pana / Pani rodziny. Naszym celem 

jest to, żeby Pana / Pani dziecko czuło się mile widziane i bezpieczne, przy jednoczesnym 

wspieraniu jego rozwoju i budowaniu jego pewności siebie podczas zadomowiania się 

w Kanadzie.

Wszystko o opiece dla NoWo przybyłych dzieci (care 
for NeWcomer childreN - cNc)

Kiedy dziecKo 
jest w programie 

cNc, rodzice 
muszą przebywać 

w tym samym 
budyNKu przez 

cały czas. 

Czego można się spodziewać od CNC?

Sposób w jaki opiekujemy się dziećmi w ośrodku grupowym 
w  Kanadzie może być inny niż w Pana / Pani kraju. Jeśli ma Pan 
/ Pani pytania na temat dyscypliny, jedzenia, języka, edukacji lub 
czynności rutynowych, proszę je zadawać. Badania pokazują, że dzieci 
uczą się przez zabawę, dlatego personel planuje edukacyjne, oparte 
na zabawie zajęcia nauczające, aby dopasować je do zainteresowań, 
wieku, zdolności i kultur dzieci. Pana / Pani dziecko będzie ćwiczyło 
uspołecznianie się z innymi dziećmi i rozwijało umiejętności, które 
przygotują je na szkołę. 

Jak może pan / pani pomóc swojemu dziecku przystosować się 
do cNc?

Normalne jest, jeśli dziecko ma lęki związane z rozpoczęciem CNC. 
Personel będzie współpracował z rodzicem, żeby przejście do programu 
było łatwiejsze, ale, na początku, dziecko może płakać, trzymać się 
blisko rodzica, lub okazywać inne zachowania. Aby zapoznać się 
z  pomysłami na temat tego, jak złagodzić lęki Pana / Pani dziecka, 
proszę poprosić o kopię Witamy w CNC: Przewodnik dla rodzica na 
temat stopniowych separacji.

Dobra komunikacja między rodzicami 
a personelem jest bardzo ważna!

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z naszym personelem CNC 
i dzielenia się z nim informacjami o ich dzieciach. Kiedy wszyscy 
wspólnie pracujemy, łatwiej jest nam wspierać Pana / Pani dziecko 
i zachowywać jego bezpieczeństwo. 

dla rodziców używających usług finansowanych przez Urząd d/s 
imigrantów, Uchodźców i obywatelstwa kanady (ircc)
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proszę się upewnić, że powiadomi się personel o:

•	 alergiach lub restrykcjach w odniesieniu do jedzenia;
•	 chorobach lub lekach branych przez dziecko (proszę 

zauważyć: leki są podawane tylko w sytuacjach 
zagrażających życiu i nigdy nie powinny być zostawiane 
w posiadaniu dziecka lub w jego torbie);

•	 oraz specjalnych potrzebach lub trudnościach. Możliwe, 
że będą mogli pomóc!

pomocne może też być powiadomienie personelu o:

•	 harmonogramie drzemek lub posiłków dziecka; 
•	 zainteresowaniach i ulubionym jedzeniu dziecka;
•	 słowach, które mogą pomóc personelowi w komunikacji 

z dzieckiem; 
•	 informacjach o rodzinie lub rodzeństwie (lub proszę 

przynieść rodzinną fotografię); 
•	 oraz szczególnych sposobach, w jakie rodzic opiekuje się 

dzieckiem i czego może wymagać od CNC.

inne rzeczy, o których należy pamiętać: 

•	 Dla bezpieczeństwa dziecka, tylko rodzic zarejestrowany 
do naszych usług może przyprowadzić i odebrać swoje 
dziecko.

•	 Zawsze trzeba potwierdzić zostawienie i odebranie 
dziecka.

•	 Proszę ubrać dziecko odpowiednio do pogody i zajęć, 
które będzie robić w programie. Jeśli rodzic ma pytania 
na temat ubrania dziecka, powinien zapytać personelu.

•	 Ważne jest, żeby przyprowadzać dziecko regularnie, aby 
utrzymać jego rutynę i przygotować je do szkoły. Jeśli 
dziecko musi być nieobecne, proszę powiadomić o tym 
personel. 

•	 Jeśli dziecko jest chore, powinno zostać w domu, aby 
zapobiec przenoszeniu choroby. Dzieci z gorączką lub 
biegunką muszą być wolne od objawów przez 24 godziny 
zanim będą mogły wrócić do CNC.
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WspieraNie opieki i zadomoWiaNia siĘ
młodych dzieci imiGraNtÓW

Aby uzyskać więcej materiałów dla rodzica, proszę odwiedzić:  
www.cmascanada.ca

WSZYSTKO O NASZYM PROGRAMIE CNC

imię i Nazwisko opiekuna:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

Godziny pracy cNc:                                                                                       
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

Wszystko o opiece dla NoWo przybyłych dzieci (care 
for NeWcomer childreN - cNc)

dla rodziców używających usług finansowanych przez Urząd d/s 
imigrantów, Uchodźców i obywatelstwa kanady (ircc)

Wymagane szczepienia �           �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

Dostarczamy przekąski  �           �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

Proszę przynieść jedzenie na lunch/przekąskę  
dziecka �         �
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

Rodzic opiekuje się dzieckiem w czasie lunchu  �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

Mamy czas przeznaczony na drzemkę �           �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste 

Tak 
Yes / Oui 

Nie 
 Non / Non

Tak 
Yes / Oui

Nie  
 Non / Non

Proszę przynieść pocieszającą zabawkę �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

Proszę przynieść dodatkowe ubrania �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

Proszę przynieść kapcie  �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

Proszę przynieść kocyk (jeśli trzeba) �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Proszę przynieść pieluchy (jeśli trzeba) �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


