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ඔබේ දරුවාබේ ආරක්ාව තරම් 
වැදගත් කිසිදු බදයක නැත!

අපගේ සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම් සහිත කාර්ය මණ්ඩල්ය 
ඔබට අගෙකුත ්ෑ පිළිබඳව සහතික වනු ඇත. 

• කාර්ය මණ්ඩලගේ සි්යලු ග්ොම පසුබිම්/
අපරාධ වාරතා පරීක්ාවනට ්යටත වී ඇති 
අතර ප් රථමාධාර පුහුණුව ලබා ඇත.

• අප CNC නි්යම්යන අනුගමේය කරෙ අතර 
අප විසින ගසෞඛ් ්ය සහ ආරක්ණ ප් රමිති 
සපුරාලෙ බව තහවුරු කර ගදැනීම සඳහා 
අධීක්ණ්යට ලක ගකගර.

• සෑම ්රුගවකුටම සමාෙව සහ ගගෞරවණී්ය 
ගලස සලකනු ලබෙ අතර, අප සතුව චර්යා 
කළමොකරණ ප් රතිපතති්යක තිගේ. කාර්ය 
මණ්ඩල්ය චර්යාව ධොතමක ආකාර්යට 
ශකතිමත කරයි. ළමුනට කායික ්ඬුවම් ලබා 
දීම ගහා� ඔවුනට සදැර පරු් ගලස කථා කිරීමට 
ඉ්ඩ ග්නු ගොලදැගේ; ගොසලකා හදැරීම 
ගහා� අධීක්ණග්යන බදැහදැර කිරීම සිදු කරනු 
ගොලදැගේ.  

• කිසි්යම් ්රුගවකුට හානි්යක සිදු වී ඇති ගහා� 
ගොසලකා හදැර ඇති අවස�ථාවන නි්යමිත 
බලධාරීන ගවත වාරතා කිරීමට කාර්ය 
මණ්ඩල්යට වෘතතී්ය යුතුකමක සහ නෙතික 
බදැඳීමක තිගේ. 

ඔබ වදැඩිදුර විස�තර ලබා ගදැනීමට කදැමති ෙම් 
අපගේ චර්යා කළමොකරණ ප් රතිපතති්ය ගහා� 
ළමා අපචාර/ගොසලකා හදැරීම් පිළිබඳ සදැක සහිත 
අවස�ථා පිළිබඳ ප් රතිපතතිගේ පිටපතත ලබා 
ගදැනීමට කටයුතු කරනෙ.
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ආයුබ�ා�වන්! අපබේ CNC වැඩසටහන විබ��්බයන්්ම සැලසුම් කර ඇත්බත් IRCC ්මඟින් 
අරමුදල් සැපබයන බස�වා භාවිතා කරන කැනඩාවට අලුතින් පැමිණි ළමුන් සහ ඔවුන්බේ 
පවුල් සඳහා බේ. අප බ්මහි සිටිනුබේ ඔ�ලාට උපකාර කරනු පිණිසයි.

බ්මය ඔ�ටත් ඔ�බේ දරුවන්ටත් සුවි�ාල බවනස�කම් අත්දැකී්මට සිදු වන කාලයක �ව 
අපි දනිමු. අපබේ ඉලකකය වනුබේ ඔ�බේ දරුවාට පිළිගැනී්ම, ආරක්ාව සහ රැකවරණය 
දැනවී්ම සහ ඔබේ පවුල කැනඩාබේ පදිංචි වන අතරතුර ඔවුන්බේ ආත්්ම වි��වාසය ඇති 
කිරී්මට සහ බගාඩනැඟී්මට උපකාර කිරී්ම බේ.

අලුතින් පැමිණි දරුවන් සඳහා රැකවරණය (CARE FOR NEWCOMER 
CHILDREN – CNC) පිළි�ඳව

දරුබවකු CNC 
වැඩසටහනක 
තුළ සිටින විට, 
බද්මාපිබයකු 
හැ්මවිට්ම එ්ම 

වැඩසටහන් භූමිය තුළ 
රැඳී සිටිය යුතුය.

ඔ�ට CNC බවතින් ල�ා ගත හැකි දෑ බ්මානවාද?
කණ්ඩා්යමක තුළ සිටිෙ ් රුවන සඳහා අප සදැලකිලිමත වෙ ආකාර්ය 
ඔගේ රටට ව්ඩා ගවෙස� වි්ය හදැකි්ය. ඔබට විේය කටයුතු, ආහාර, 
භා්ාව, අධ් ්යාපේය ගහා� එදිගේා වදැ්ඩ කටයුතු, ආදි්ය පිළිබඳව 
කිසි්යම් ප් රශ�ෙ ඇගතාත, කරුණාකර අසනෙ. පරගේ්ණ මඟින 
ගහළි්රව් වී ඇතගත ්රුවන ක රී්ඩා තුළින ඉගගෙ ගනො බව්ය, 
එබදැවින ්රුවාගේ රුචිකතව්යන, ව්යස, හදැකි්යාවන සහ සංස�කෘතීන 
මත ප්ෙම්ව අධ් ්යාපනික, ක රී්ඩා හා ප්ෙම්වූ ක රි්යාකාරකම් 
ආදි්ය සදැලසුම් කරනු ඇත. ඔබගේ ්රුවා අගෙකුත ්රුවන සමඟ 
සමාග්යා�ජේය වනු ඇති අතර ඔවුන පාසල සඳහා සූ්ාෙම් ගකගරෙ 
කුසලතා වදැඩිදියුණු කර ගනු ඇත. 

CNC සඳහා ගැලබපනු පිණිස ඔ�ට ඔබේ දරුවාට උපකාර කළ 
හැකබක බකබස�ද?

ඔගේ ්රුවාට CNC ආරම්භ කිරීමට බි්යක ්දැනීම සාමාන ්ය ග්්යකි. 
ගමම ගවෙස� වීගම් කාල්ය පහසු කිරීමට කාර්ය මණ්ඩල්ය උපකාර 
කරනු ඇති වුව්, පළමුව ඔගේ ් රුවා, හදැඬීමට, ඔගේ ඇගේ එල්ලීමට, 
ගවෙත ආකාරගේ චර්යාවන පිළිබිඹු කිරීමට ඉ්ඩ ඇත. ඔගේ ් රුවාගේ 
බි්ය අඩු කර ගදැනීමට උපකාරී වි්ය හදැකි අ්හස� සඳහා, CNC ගවත 
පිළිගනිමු හි පිටපතක ලබා ගනෙ:  එ්ය ක රමික ගවන වීම් (Gradual 
Separations) සඳහා වෙ ග්මාපි්යනගේ අතගපාතකි.

බද්මාපියන් සහ කාරය ්මණඩලය අතර 
සන්නිබේදනය වැදගත්ය!

අපගේ CNC කාර්ය මණ්ඩල්ය ගවත පදැමිණ ඔගේ ්රුවා පිළිබඳ 
ගතාරතුරු හුවමාරු කර ගනො ගලස අපි ඔබගගන ඉල්ලා සිටිමු. 
අප සි්යලු ග්ොම එකට එකව කටයුතු කරෙ විට, ඔගේ ්රුවාට ව්ඩා 
ගහාඳින උපකාර කර ඔවුන ආරකෂිතව තබා ගදැනීම පහසු ගව්.  

IRCC-්මඟින් අරමුදල් සැපබයන බස�වා භාවිතා කරන බද්මාපියන් සඳහා
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පහත බේවල් පිළි�ඳව කාරය ්මණඩලයට පැවසී්මට වග 
�ලාගන්න:

• අසාතමිකතා ගහා� ආහාර පිළිබඳ සීමාවන;
• ඔගේ ්රුවාට ඇති ගරා�ග සහ ලබා ගනො ඖ්ධ 

වරග (කරුණාකර සදැලකිලිමත වනෙ: ඖ්ධ වරග 
ලබා ග්නුගේ ජීවිත අව්ාෙම් ඇති වෙ තතතව්යනහිදී 
පමණක වෙ අතර ඒවා ඔගේ ්රුවාට ලබා දීම ගහා� 
ඔවුනගේ පාසල් බෑේ තුළ ්දැමීම ගොකළ යුතු්ය);

• සහ විගශ�් අවශ� ්යතා ගහා� අභිග්යා�ග. ඔවුෙට උපකාර 
කිරීමට හදැකි වනු ඇත!

කාරය ්මණඩලය බවත පහත දෑ පැවසී්මද උපකාරී වනු ඇත:

• ඔගේ ්රුවා ගකටි නින්ක ලබා ගනො ගහා� ආහාර 
ලබා ග්ෙ ගව්ලාව;

• ඔගේ ්රුවාගේ රුචිකතව්යන සහ ප් රි්යතම ආහාර;
• ඔගේ ්රුවා සමඟ අ්හස� හුවමාරු කර ගදැනීමට කාර්ය 

මණ්ඩල්යට උපකාරී වෙ වචෙ; 
• පවුල ගහා� සගහා�්ර සගහා�්රි්යන පිළිබඳ ගතාරතුරු 

(එගස� ෙදැතගහාත පවුගල් ඡා්යාරූප්යක රැගගෙ එනෙ); 
• ඔබ ඔගේ ්රුවා රැක බලා ගනො විගශ�් ආකාර සහ 

ඔබට CNC ගවතින අවශ� ්ය ්ෑ.

සිහි ත�ා ගත යුතු අබනකුත් දෑ:

• ඔගේ ්රුවාගේ ආරක්ාව සඳහා, ගස�වාව ගවත 
ලි්යාපදිංචි වී ඇති ග්මාපි්යනට පමණක තම ්රුවන 
රැගගෙ ඒම ගහා� රැගගෙ ්යාම සිදු කළ හදැකි ගව්.

• ඔබ හදැම විටම ඔගේ ්රුවාගේ පදැමිණීම සහ පිටවීම 
සටහන කළ යුතු්ය.

• කාලගුණික තතතව්යන ගමනම වදැ්ඩසටහෙ තුළ 
ළමුන සිදු කරෙ ක රි්යාකාරකම් සඳහා් සුදුසු පරිදි 
ළමුනට ඇඳුම් අන්වනෙ. ඔගේ ්රුවා ඇඳි්ය යුතු 
ඇඳුම් පිළිබඳ ඔබට ප් රශ�ෙ ඇතෙම්, කාර්ය මණ්ඩල්ය 
ගවතින විමනෙ.

• එදිගේා කටයුතු ගහාඳින ඉටු කිරීමට සහ ඔවුන පාසල 
ගවත සූ්ාෙම් කිරීම සඳහා ඔගේ ්රුවා නිතරම රැගගෙ 
ඒම වදැ්ගත ගව්. ඔගේ ්රුවාට පදැමිණීමට ගොහදැකි 
වනගන ෙම්, ඒ පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩල්ය ්දැනුවත 
කරනෙ. 

• ඔගේ ්රුවාට අසනීප ෙම්, ගරා�ග්ය පදැතිරීම වළකවා 
ගදැනීමට ් රුවා නිවගසහි තබා ගනෙ. උණ සහ පාචේය 
සහිත ්රුවන CNC වදැ්ඩසටහෙ ගවත රැගගෙ ඒමට 
ගපර පදැ්ය 24ක එම ගරා�ග ලක්ණ ගොමදැතිව සිටි්ය 
යුතු්ය.
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කුඩා සිංක ර්මණික දරුවන්බේ රැකවරණය  

සහ පදිංචියට හුරු වී්ම සඳහා උපකාර කිරී්ම

ග්මාපි්යන සඳහා වදැඩිදුර සහා්ය සඳහා: 
www.cmascanada.ca ගවත ්යනෙ

අපබේ CNC වැඩසටහන පිළි�ඳව

රැකවල්කරුබේ න්ම:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC පැය ගණන:                                                                                 
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

අලුතින් පැමිණි දරුවන් සඳහා රැකවරණය (CARE FOR NEWCOMER 
CHILDREN – CNC) පිළි�ඳව

IRCC-්මඟින් අරමුදල් සැපබයන බස�වා භාවිතා කරන බද්මාපියන් සඳහා

ප් රතිශකතිකරණ ලබා දී තිබීම අවශ� ්ය්ය �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

අප සුළු ආහාර ලබා ග්මු �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

ඔගේ ්රුවාගේ දිවා ආහාර්ය/සුළු ආහාර  
රැගගෙ එනෙ �         � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

දිවා ආහාරගේදී ඔගේ ්රුවාගේ ගසෞඛ් ්ය්ය ගදැෙ  
සදැලකිලිමත වනෙ  �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

අපි ්රුවාට ගකටි නිඳි ගව්ලාවක ලබා ග්මු �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ඔව් 
Yes / Oui

ෙදැත    
Non / Non

ඔව් 
Yes / Oui

ෙදැත    
Non / Non

පහසු ගකළබඩුවක රැගගෙ එනෙ �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

අමතර ඇඳුම් රැගගෙ එනෙ �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ගෘහස�ත සපතතු රැගගෙ එනෙ  �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ගපාගරා�ේයක රැගගෙ එනෙ (අවශ� ්ය ෙම්) �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

්ඩ්යපරස� රැගගෙ එනෙ (අවශ� ්ය ෙම්) �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


