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Nada é mais importante do que a 
segurança de seu filho!

Você pode ter certeza que nossa equipe é 
qualificada e possui experiência. 

•	 Todos os funcionários têm treinamento de 
primeiros-socorros e nenhum antecedente 
criminal. 

•	 Seguimos os Requisitos da CNC e somos 
monitorados para garantir que cumprimos 
os padrões de saúde e segurança. 

•	 A fim de garantir que todas as crianças são 
tratadas igualmente e com respeito, temos 
uma política de gestão de comportamento. 
Nossa equipe deve reforçar o comportamento 
de forma positiva. Não é permitido castigar 
as crianças fisicamente ou falar com elas 
de forma agressiva; negligência ou falta de 
supervisão também não é permitido. 

•	 Os funcionários têm o dever profissional e a 
obrigação legal de relatar qualquer situação 
em que seu filho possa ter se machucado 
ou sido negligenciado às autoridades 
competentes. 

Não hesite em solicitar uma cópia de nossa 
política de gestão de comportamento ou política 
de suspeita de negligência/abuso infantil, caso 
queira mais informações.
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Bem-vindos! Nosso programa CNC foi desenvolvido especificamente para 
fornecer apoio a crianças recém-chegadas no Canadá e ajudar suas famílias 
a acessarem os serviços financiados pelo IRCC. Estamos à sua disposição.

Sabemos que este é um período de grande mudança para você e sua família. 
Nosso objetivo é fazer com que seu filho se sinta bem-vindo e seguro, apoiando 
seu desenvolvimento e aumentando sua confiança enquanto sua família se 
adapta ao Canadá.

Tudo sobre a CreChe para Crianças reCém-Chegadas 
(Care for newComer Children - CnC)

Quando uma 
criança está no 
programa cnc, 
os pais devem 

permanecer no 
local o tempo 

todo. 

O que esperar da CNC?

A forma como cuidamos de crianças em grupo no Canadá pode 
ser diferente do seu país. Caso tenha perguntas sobre disciplina, 
alimentação, idioma, educação ou rotinas, por favor, não hesite 
em perguntar. Pesquisas mostram que crianças aprendem 
através de brincadeiras, então nossa equipe planeja atividades 
de aprendizado com base em brincadeiras educativas adequadas 
aos interesses, faixa etária, habilidades e culturas das crianças. 
Seu filho socializará com outras crianças e desenvolverá 
habilidades que o preparará para a escola. 

Como você pode ajudar o seu filho a se adaptar a CnC?

É normal que seu filho tenha medo de começar na CNC. A equipe 
trabalhará com você para facilitar a transição, mas, no começo, 
o seu filho pode chorar, se agarrar a você ou demonstrar outros 
comportamentos. Para obter ideias sobre como você pode 
acalmar os ânimos do seu filho, solicite uma cópia de Bem-vindo 
a CNC: Um guia para pais sobre separações graduais.

A comunicação entre os pais e a equipe é 
importante!

Incentivamos que você conheça nossa equipe da CNC e 
compartilhe informações sobre o seu filho. Quando trabalhamos 
juntos, podemos dar mais apoio ao seu filho e protegê-lo. 

para pais usando serviços financiados pelo irCC
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fale tudo à equipe sobre:

•	 alergias ou restrições alimentares;
•	 doenças ou medicamentos que seu filho esteja 

tomando (favor saiba: medicamentos são 
administrados apenas em situações de risco de vida 
e nunca devem ser deixados com seu filho ou na 
mochila deles);

•	 e necessidades especiais ou desafios. Essas 
informações podem ser úteis!

Também pode ser útil falar à equipe:

•	 os horários que seu filho dorme e come; 
•	 os interesses e alimentos favoritos de seu filho;
•	 palavras que podem ajudar a equipe a se comunicar 

com seu filho; 
•	 informações sobre a família e irmãos (ou trazer 

uma foto da família); 
•	 e maneiras especiais que você cuida do seu filho  

e o que você espera da CNC.

outros pontos a ter em mente: 

•	 Para a segurança de seu filho, apenas os pais 
registrados nos serviços podem deixar e pegar  
a criança.

•	 Ao deixar e pegar o seu filho, você deve sempre 
assinar.

•	 Vista o seu filho de forma adequada ao clima e às 
atividades que terão no programa. Caso tenha 
perguntas sobre o que o seu filho deve vestir, 
pergunte à equipe.

•	 É importante trazer o seu filho regularmente para 
manter sua rotina e prepará-lo para a escola. Caso 
seu filho precisa faltar, informe a equipe. 

•	 Caso seu filho precise faltar, mantenha-o em casa 
para evitar a propagação da doença. Crianças com 
febre ou diarréia devem permanecer sem sintomas 
por 24 horas antes de voltarem à CNC.
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paTroCinando a CreChe e a adapTaçÃo
de Crianças imigranTes

Para mais recursos para pais, acesse:  
www.cmascanada.ca

TUDO SOBRE NOSSO PROGRAMA CNC

nomes dos cuidadores:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

horas de CnC:                                                                                  
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

Tudo sobre a CreChe para Crianças reCém-Chegadas 
(Care for newComer Children - CnC)

para pais usando serviços financiados pelo irCC

Vacinação exigida �	 �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

Oferecemos lanches �	 �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

Traga o lanche/almoço do seu filho �	 �	
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

Você cuida do seu filho durante o almoço � �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

Temos hora para soneca �	 �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

Sim 
Yes / Oui

Não 
Non / Non 

Sim 
Yes / Oui 

Não  
Non / Non

Traga um brinquedo �	 �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

Traga roupas extras �	 �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

Traga sapatos para uso em local interno �	 �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

Traga um cobertor (se necessário) �	 �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Traga fraldas (se necessário) �	 �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


