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మీ పిల్ల ల భద్రత కంటే ముఖ్యమ�ైనది 
ఏదీ లేదు !
మా సిబ్బంది అర్హత మరియు పూర్  
అనుభవబంగలవారు అని మీకు మేము హామీ 
ఇవ్వగలము.

• మా సిబ్బంది నేపథ్య / నేరారోపణలు తనిఖీలను 
మరియు ప్రథమ చికిత్స శిక్షణ పొ బందిన వార�ై 
ఉబంటారు. 

•	  మేము CNC నిబబంధనలను అనుసరిసాతా ము, 
మరియు మేము ఆరోగ్య మరియు భద్రతా 
ప్రమాణాలను సబంతృపితాపరుసుతా నానామని రూఢీ 
పరచుకోవడానికి పర్యవేక్షబంచబడతాము. 

•	  పిల్లలబందరూ గౌరవబంతో సమానబంగా 
చూడబడుతునానారని రూఢీ పరచుకోవడానికి 
మాకు ఒక ప్రవరతానా నిర్వహణ పాలసీ ఉబంది. 
సిబ్బంది తప్పక సానుకూల మారాగా లలోనే 
ప్రవరతానను పెబంపొ బందిబంచాలి. పిల్ల లను శారీరకబంగా 
శిక్షబంచడబం లేక వారితో కటువుగా మాటా్ల డటబం 
అనుమతబంచబడదు; అదేవిధబంగా నిర్లక్ష్యబం 
లేక పర్యవేక్షణ లేకుబండా వదిలివేయడానికి 
అనుమత లేదు.

•	   పిల్లలకి హాని కలిగిబంచిన లేదా నిర్లక్ష్యబం చేయబడ్షన 
ఏద�ైనా పరిసిథితని తగిన అధికారులకు రిపో రుటు చేసే 
బాధ్యత సిబ్బంది యొక్క వృతతాపరమ�ైన మరియు 
చటటుపరమ�ైన బాధ్యత.

మీకు మరిబంత త�లుసుకోవాలని ఆసకితా ఉబంటే,  
మా ప్రవరతాన నిర్వహణ పాలసీ లేక అనుమానాస్పద 
బిడ్డ  పట్ల  దుర్వహారబం/నిర్లక్షబం పాలసీ యొక్క కాపీ 
కోసబం అడగడానికి సబంకోచిబంచకబండ్ష. 
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స్వాగతం!  మా CNC ప్్ర గ్రా ము కెనడాకు కొత్తగ్ వచ్చిన పిల్ల లు మరియు వ్రి కుటుంబాలు 
ఐఆర్ సిసి-నిధులతో సమకూరే సేవలను వ్రు పొ ందేటప్పుడు మద్దతు ఇవవాడానికి 
రూపొ ందించబడింది. IRCC మేము మీకు సహాయపడటానికి ఇక్కడ ఉనానాము. 

ఇది మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి అప్రమ�ైన మారుపు సమయం అని మాకు తెలుసు.  
మా లక్్యం మీ కుటుంబం కెనడాలో సిథిరపడుతుంది క్బట్టి , మీ బిడ్డ  అభివృదిధికి మద్దతు 
ఇస్్త  మరియు వ్రిలో విశ్వాస్నినా పెంచుతూ వ్రి స్వాగతంచబడినటు్ల , సురక్ితంగ్ 
మరియు భద్రంగ్ ఉననాటు్ల  అనుభూత చెందేలా చేయడం మా లక్్యం.

కొత్తగ్ వచ్చిన పిల్ల ల సంరక్ణ గురించ్ పూరి్త పరిచయం (సిఎన్ సి)

ఒక బిడ్ CNC సి 
క్ర్యకరామంలో ఉననాప్పుడు, 
తల్్లదండు్ర లు ఎల్ల వేళలలో 
పరీసర ప్్ర ంతాలలో (సెైట్్ల )

తపపుక అందుబాటులో 
ఉండాల్. 

CNC నుండి మీరు ఏమి ఆశంచవచుచి? 

క�నడాలో సమూహబంలో పిల్లల కోసబం మేము శ్రద్ధ  వహిసుతా ననా విధానబం 
మీ దేశబంలో కనానా భిననాబంగా ఉబండవచుచు. మీకు మా యొక్క క్రమశిక్షణ, 
ఆహారబం, భాష, విద్య లేదా నిత్యకృతా్యలను గురిబంచి ప్రశనాలు ఉబంటే, 
దయచేసి అడగబండ్ష. పిల్లలు అటల దా్వరా నేరుచుకుబంటారని పరిశోధనలు 
చూపిసుతా నానాయి, కాబట్టు  పిల్లల అభిలాషల, వయసు్స, సామరా్ధ యాలు 
మరియు సబంస్కృతులకు అనుగుణబంగా సిబ్బంది విద్య, ఆటలతో 
నేరుచుకునే కార్యకలాపాలను పా్ల ను చేసాతా రు. మీ బిడ్డ  ఇతర పిల్లలతో 
సామాజీకరణను అభ్యసిసుతా బంది మరియు వారిని సూ్కలుకు సబంసిద్ధబం 
చేసే న�ైపుణా్యలను పెబంపొ బందిబంచుకుబంటుబంది.

మీ పిల్ల ల CNC లో సరు్ద బాటు క్వ్టానికి మీరు ఎలా సహాయపడగలరు? 

మీ పిల్లల CNC ప్ార రబంభిబంచటబం గురిబంచి భయపడటబం మామూలే.  
మొదట మీ పిల్లలు కన్నాళ్్ల  పెటటుడబం, మిమ్మలినా పటుటు కోవడబం లేదా 
ఇతర ప్రవరతానలను ప్రదరిశిసాతా రు. ఈ మారు్పను సులభతరబం చేయడానికి 
సిబ్బంది మీతో కలిసి పనిచేసాతా రు.

మీ బిడ్డ  భయాలను తగిగాబంచడబంలో మీరు ఎలా సహాయపడగలరు అనే 
విషయాలను త�లుసుకోవడానికి, వ�ల్ కల్ టు CNC: ఏ పెర�బంట్ గ�ైడ్ టు 
సక�్సస్ ఫుల్ సపరేషన్ కాపీ కోసబం అడగబండ్ష.

తల్్లదండు్ర ల మరియు సిబ్ంది మధ్య పరసపుర 
సంభాషణ ముఖ్యమ�ైనది! 

మీరు మా CNC సిబ్బందితో పరిచయబం మరియు మీ పిల్లల గురిబంచి 
సమాచారానినా మాతో పబంచుకోమని పో్ర త్సహిబంచడబం జరుగుతుబంది. 
మనబం కలిసి పని చేసినపు్పడే, మీ పిల్లలకు మద్దతు మరియు సురక్షత 
అబందిబంచగలము. 

 IRCC నిధులతో సేవలు అందుకుంటుననా తల్్లదండు్ర ల కోసం.   
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దయచేసి మీరు మా సిబ్ందికి కిరాంది విషయలను ఖచ్చితంగ్ 
తెలుపగలరు:ి

•	  అలెరీజీలు లేదా ఆహార పరిమితులు; 
•	  అనారోగ్యబం లేదా మీ బిడ్డ  తీసుకుబంటుననా ఔషధబం 

(దయచేసి గమనిక: ఔషధబం ప్ార ణహాని పరిసిథితులో్ల  
మాత్రమే ఇవ్వబడుతుబంది మరియు ఔషధాలు మీ పిల్లల 
వద్ద  కాన్ లేదా వారి బా్యగ్ లో వదిలి వ�ళ్ళవదు్ద );  

•	  ప్రతే్యక అవసరాలు లేదా సవాళ్లను సమకూరచుడబంలో 
సిబ్బంది మీకు సహాయబం చేయగలరు.

వీట్ని కూడా సిబ్ందికి చెపపుడం ఉపయోగకరం:

•	  మీ పిల్లల యొక్క కునుకు లేదా ఆహారా ఆహార షెడూ్యల్; 
•	  మీ పిల్లల ఆసకుతా లు మరియు ఇషటుమ�ైన ఆహారాలు; 
• మీ బిడ్డతో సబంభాషిబంచడానికి ఉపయోగపడగల పదాలు; 
•	  కుటుబంబబం మరియు తోబుటుటు వుల గురిబంచి సమాచారబం 

ఇవ్వబండ్ష (లేదా కుటుబంబ ఫో ట  ోతీసుకురావడబం); 
•	  మరియు మీరు మీ పిల్లల కోసబం శ్రద్ధ  వహిబంచే ప్రతే్యక 

మారాగా లు మరియు మీరు CNC నుబండ్ష ఏమి అశిబంచు 
చునానారు.

 గురు్త ంచుకోవలసిన ఇతర విషయాలు: 

•	  మీ పిల్లల భద్రత కోసబం, సేవలను నమోదు చేసుకుననా 
తలి్లదబండు్ర లు మాత్రమే వారి పిల్లలను వదివేయడబం, 
మరియు వారే పిల్లలను తీసుకొని వ�ళ్ళ గలరు. 

•	  మీరు పిల్లలను వదలి వ�ళ్్ళటపు్పడు మరియ తీసుకుని 
వ�ళ్్ళ ముబందు, తప్పనిసరిగా ఎల్లపు్పడూ సెైన్ ఇన్ 
మరియు ఔట్ చేయాలి.

•	  మీ బిడ్డను వాతావరణబం మరియు కార్యక్రమాల కోసబం 
సరితూగే దుసుతా లతో తీసుకునిరాగలరు. మీ బిడ్ ధరిబంచు 
దుసుతా లపెై మీకు సబందేహబం ఉబంటే మా సిబ్బందిని 
సబంప్రదిబంచబండ్ష. 

•	  వారి క్రమపద్దతని కొనసాగిబంచడానికి మరియు పాఠశాల 
కోసబం వారిని సిద్ధబం చేయడానికి మీ బిడ్డను క్రమబం 
తప్పకుబండా తీసుకురావడబం చాలా ముఖ్యబం.

•	  మీ బిడ్ అనారోగ్యబంతో ఉబంటే, అనారోగ్యబం వా్యపితా  
నిరోధిబంచడానికి వారిని ఇబంట్లో ఉబంచుకోబండ్ష. జ్వరబం 
లేదా అతసారబం ఉననా పిల్లలు CNC కి తరిగి రావడానికి 
ముబందుగా 24 గబంటలపాటు లక్షణబం లేనిదిగా ఉబండాలి.
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 సప్ రిటింగ్ ది కేర్ అండ్ సెట్ల్మంట్ అఫ్ యంగ్ ఇమిగెరాంట్ చ్ల్డ ్రన్ 

 మరిబంత తలి్లదబండు్ర ల సమాచారబం కొరకు దయచేసి  
మా వ�బ్ సెైట్ ను సబందరిశిబంచబండ్ష: 
www.cmascanada.ca

మా CNC క్ర్యకరామం పూరి్త పరిచయం

సంరక్కుని పేరు్ల :  
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC సి.ఎన్.సి గంటలుు:   
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

రోగనిరోధకత మబందులు అవసరబం  �	 �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

మేము చిరుతళ్్ల  (సానాక్్స) అబందిసాతా ము  �	 �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

మీ పిల్లల (చ�ైల్్డ ) యొక్క మధా్యహనా భోజనబం/ 
సానాక్్స తీసుకువసాతా రు  �	 �	
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

మీరు మీ బిడ్డ  మధా్యహనాబం భోజనబం వద్ద   
శ్రద్ధ  వహిసాతా రు  �	 �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

మా వద్ద  కునుకు సమయబం(నాప్ ట�ైబం) ఉబంది �	 �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

 అవును 
Yes / Oui

 కాదు, 
లేదు

Non / Non
 అవును  

Yes / Oui

 కాదు, 
లేదు     

Non / Non

సౌకర్యబం అబందిబంచే బొ మ్మ తీసుక రాగలరు  �	 �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

అదనపు బటటులు తీసుక రాగలరు  �	 �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ఇబంటో (ఇబండోర్) వేసుకునే బూటు్ల  తీసుక రాగలరు  �	 �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

ఒక దుప్పట్ (అవసరమ�ైతే) తీసుక రాగలరు  �	 �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

డ�ైపరు్ల  (diapers) (అవసరమ�ైతే)  

తీసుక రాగలరు  �	 �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

కొత్తగ్ వచ్చిన పిల్ల ల సంరక్ణ గురించ్ పూరి్త పరిచయం (సిఎన్ సి)

 IRCC నిధులతో సేవలు అందుకుంటుననా తల్్లదండు్ర ల కోసం.   


