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Nimic nu este mai important decât 
siguranța copilului dumneavoastră!

Puteți fi siguri că personalul nostru este calificat 
şi cu experienţă.

•	 Toți membrii de personal au efectuate 
verificări/ caziere şi sunt instruiți pentru 
acordarea primului ajutor. 

•	 Urmăm Reglementările CNC şi suntem 
monitorizați pentru a se asigura că satisfacem 
standardele de sănătate şi siguranță.

•	 Pentru a ne asigura că toți copiii sunt 
tratați în mod egal şi cu respect, avem o 
politică de gestionare a comportamentului. 
Personalul trebuie să se comporte într-un 
mod pozitiv. Este interzisă pedepsirea 
fizică a copiilor sau adresarea pe un ton 
cu asprime; este interzisă şi neglijarea sau 
nesupravegherea. 

•	 Personalul are datoria profesională şi 
obligația legală de a raporta către autoritățile 
corespunzătoare orice situație în care un 
copil ar fi fost vătămat sau neglijat. 

În cazul în care doriți să aflați mai multe informații, 
sunteți liber/ ă să ne solicitați o copie a politicii de 
gestionare a comportamentului sau a politicii de 
suspectare a abuzului/ neglijării copilului.
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Bine ați venit! Programul nostru CNC este plănuit special pentru a sprijini copiii 
care sunt nou-veniți în Canada și familiile lor, în timp ce aceștia accesează 
serviciile finanțate de IRCC. Suntem aici pentru a vă ajuta.

Știm că aceasta este o perioadă de schimbări masive pentru dumneavoastră și 
familia dumneavoastră. Scopul nostru este de a face copilul dumneavoastră să 
se simtă bine venit, în siguranță, în timp ce îl sprijinim în dezvoltare și îi construim 
încrederea, pe măsură ce familia dumneavoastră se stabilește în Canada.

ToTul despre Îngrijire penTru Copiii nou-Veniți  
(Care for newComer Children – CnC)

Când un Copil 
se află în 

programul CnC, 
părinții trebuie 

să rămână în 
permanență în 

loCație.  

La ce vă puteți aștepta de la CNC?

Modul în care îngrijim copiii în cadrul unui grup în Canada 
poate fi diferit de modul de îngrijire dintr-o altă țară. Dacă 
aveți întrebări despre disciplină, mâncare, limbaj, educație 
sau rutine, vă rugăm să ne întrebați. Cercetările au arătat 
că învățarea la copii se face prin joacă, astfel că membrii de 
personal planifică activități de învățare educaționale, bazate pe 
joacă, adaptate la interesele, vârsta, abilitățile şi cultura copiilor. 
Copilul dumneavoastră va practica socializarea cu alți copii şi va 
dezvolta deprinderi care îl vor pregăti pentru şcoală. 

Cum vă puteți ajuta copilul să se adapteze programului CnC?

Este normal ca, copilul dumneavoastră să aibă temeri în legătură 
cu începerea programului CNC. Personalul vă va sprijini să 
faceți tranziția mai uşoară dar, mai întâi, copilul poate că va 
plânge, se va agăța de dumneavoastră, sau va demonstra alte 
comportamente. Pentru idei despre cum vă puteți ajuta copilul în 
alinarea temerilor, solicitați o copie a Welcome to CNC (Bine ați 
venit la CNC): Un Ghid pentru Părinți despre Despărțiri Treptate.

Comunicarea dintre părinți și membrii de 
personal este importantă!

Vă încurajăm să începeți să cunoaşteți membrii noştri de 
personal CNC şi să împărțiți cu ei informații despre copilul 
dumneavoastră. Atunci când lucrăm cu toții împreună, putem să 
vă sprijinim mult mai bine copilul şi să îl menţinem în siguranță.  

pentru părinții care folosesc serviciile finanțate de irCC
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Vă rugăm să discutați cu membrii de personal 
despre:

•	 alergii sau restricții alimentare;
•	 boli sau medicamente administrate copilului 

dumneavoastră (vă rugăm să rețineți: medicamentele 
sunt administrate numai în situații în care viața este 
pusă în pericol, şi nu trebuie să fie lăsate vreodată cu 
copilul sau în geanta acestuia); 

•	 nevoi speciale sau provocări.  Ar putea ajuta!

ar mai fi folositor să vorbiți cu membrii de 
personal despre:

•	 somnul copilului şi programul său de masă; 
•	 interesele copilului şi mâncărurile sale preferate;
•	 cuvinte care ar putea ajuta personalul să comunice 

cu copilul dumneavoastră; 
•	 informații despre familie şi frați/ surori (sau aduceți 

o fotografie de familie); 
•	 moduri speciale în care vă îngrijiți copilul şi ce ați 

dori dumneavoastră de la CNC.

alte lucruri de reținut: 

•	 Pentru siguranța copilului dumneavoastră, numai 
părintele care s-a înregistrat pentru servicii poate 
aduce şi poate lua copiii.

•	 Întotdeauna trebuie să semnați copilul la intrare 
şi ieşire.

•	 Îmbrăcați-vă copilul în mod corespunzător vremii 
şi activităților pe care le face în program. Dacă 
aveți întrebări despre ce ar trebui să poarte copilul, 
întrebați membrii de personal.

•	 Este important să vă aduceți copilul în mod regulat, 
pentru a-i aibă rutina şi a-l pregăti pentru şcoală. 
Dacă copilul dumneavoastră trebuie să lipsească, 
anunțați membrii de personal. 

•	 Dacă copilul este bolnav, țineți-l acasă pentru 
a  preveni transmiterea bolii. Copiii cu febră sau 
diaree trebuie să nu experimenteze simptome timp 
de 24 ore înainte de a fi readuşi la CNC.
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sprijinim Îngrijirea Și oBiȘnuința
Copiilor miCi imigranți

Pentru mai multe resurse pentru părinți, vizitați:                                                        
www.cmascanada.ca

TOTUL DESPRE PROGRAMUL NOSTRU CNC

numele persoanei de îngrijire:                                                                                         
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

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

pentru părinții care folosesc serviciile finanțate de irCC

Imunizare necesară �           �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

Oferim gustări �           �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

Aduceți mâncare pentru prânzul/ gustarea  
copilului dumneavoastră �          � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

Dumneavoastră vă îngrijiți de prânzul  
copilului   �          �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

Avem orar de somn �           �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste 

Da 
Yes / Oui

Nu 
Non / Non

Da 
Yes / Oui

Nu  
Non / Non 

Aduceți o jucărie de alinare �           �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

Aduceți îmbrăcăminte în plus �           �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

Aduceți încălțăminte pentru interior  �           �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

Aduceți o păturică (dacă este necesar) �           �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Aduceți scutece (dacă este necesar) �           �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

ToTul despre Îngrijire penTru Copiii nou-Veniți  
(Care for newComer Children – CnC)


