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ཕྲུ་གུའི་བདེ་འཇགས་ལས་གལ་ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད། 

ཁེད་ནས་ང་ཚོའི་ལས་གཞིའི་བེད་སྒོའི་ནང་ཡྒོད་པའི་ལས་བེད་རྣམས་ཚད་
ལྡན་དང་ཉམས་མྒོང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བྒོད་བཀལ་བེད་
པར་རིགས། 

•	  ལས་བེད་ཚང་མའི་རྒྱབ་ལྒོངས་དང་ནག་ཉེས་ཡྒོད་མིན་རྟག་དཔྱད་
དེ་བཞིན་འཕྲལ་སེལ་སྨན་བཅྒོས་སྦྒོང་བསྡར་བཅས་གནང་ཡྒོད་།  

•	  གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུ་ཡི་ལྟ་རྟྒོགས་ཁང་། CNC ཡིལས་གཞིའི་དགྒོས་
གལ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་བདེ་འཇགས་ཚད་ལྡན་ཐྒོག་བརི་
སྲུང་གནང་གི་ཡྒོད།

•	  ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ལྟ་སྐྒོང་དང་བརི་བཀུར་ཡྒོང་ཆེད་
ང་ཚོར་གཤིས་སྤྒོད་སྟངས་འཛིན་གི་སིད་ཇུས་ཡྒོད། ལས་བེད་ཚོས་ཕྲུ་
གུའི་གཤིས་ཀ་བཟང་ཕྒོགས་སུ་ཡྒོང་བའི་ཤུགས་གནྒོན་གནང་དགྒོས་
ཀིས་ཡྒོད། ཕྲུ་གུར་ཉེས་བརྡུང་དང་སྐད་ཆ་ཚིག་རྩུབ་བེད་སྤྒོད་བེད་མི་
ཆྒོག་ལ་སྣང་མེད་དང་ལྟ་སྐྒོང་མ་གནང་བ་སྒོགས་གནང་མི་ཆྒོག 

•	  གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ལ་གནྒོད་སྐྒོན་དང་འཛིན་སྐྒོང་གིས་སྣང་མེད་བཏང་
བ་སྒོགས་མི་བྱུང་བའི་ཆེད་ལས་བེད་ཁག་ལ་ཆེད་མངགས་ཀི་ལས་
གནས་འགན་འཁི་ཡྒོད། 

ཕ་མས་ཚེར་སྣང་མེད་པའི་ཐྒོག་གཤིས་སྤྒོད་སྟངས་འཛིན་གི་སིད་ཇུས་དང་
ཕྲུ་གུར་གནྒོད་སྐྒོན་གཏྒོང་བའི་དྒོགས་གཞི་དེ་མིན་སིད་ཇུས་སྣང་མེད་
བཏང་བ་སྒོགས་ཀི་ཁིམས་ཡིག་འདྲ་ཤུས་དགྒོས་ཚེ་མཁེན་རྟྒོགས་ཡྒོང་པ་ཞུ། 
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ཁེ་ཎ་ཏྲར་གསར་དུ་འབྒོར་བའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཡུལ་སྒོས་དང་སྐབས་བཅྒོལ་དེ་བཞིན་མི་སེར་ཐྒོབ་ཐང་ཁང་ནས་

དཔལ་འབྒོར་གི་རྒྱབ་སྐྒོར་འྒོག་ང་ཚོའི་། CNC ཡི་ བེད་སྒོ་རྣམས་དམིགས་ནས་རྒྱབ་སྐྒོར་གནང་ཐུབ་པ་བེད་ཀི་ཡྒོད།

ང་ཚོས་ཤེས་རྟྒོགས་ལྟར་དུས་ཡུན་འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྒོ་འགྒོ་བའི་དུས་ཡུན་ཞིག་རེད།  
ང་ཚོའི་དམིྒོགས་ཡུལ་ལེྟ་བ་དེ་ཡང་ཁེ་ཎ་ཊར་གཞིས་ཆགས་པའི་ཁིམ་ཚང་གི་ཡིད་ཆེས་བྒོ་གཏད་དངཡར་ཐྒོན་ཡྒོང་བར་རྒྱབ་སྐྒོར་

བེད་པའི་སྒོ་ནས་ཁིམ་ཚང་ཁག་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྒོབ་ཡྒོད་པའི་ཐྒོག་ནས་དགའ་བསུའི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་ལྟ་རྟྒོགས་སྐྒོར། གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་།  
(CARE FOR NEWCOMER CHILDREN – CNC)

ཕྲུ་གུ་གང་ཞིག་ཕྲུ་གུ་ལྟ་རྟྒོགས་
ཁང་། CNC ཡི་ལས་གཞིའི་བེད་
སྒོ་ནང་མཉམ་བཞུགས་ཡྒོད་ཚེ། དྒོ་
བདག་ཕ་མ་རང་ཉིད་ག་དུས་ཡིན་
ཡང་དེ་འབེལ་གི་དྲ་རྒྱ་དང་འབེལ་

བ་ཉེ་ཐག་གནས་དགྒོས།

གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་ལྟ་སྐྒོང་ཁང་། CNC ཡི་ལས་གཞིལས་ཁེད་ཀིས་རེ་བ་
གང་བེད་ཀི་ཡྒོད་དམ།

ཁེ་ཎ་ཏྲའི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པྒོ་མཉམ་རུབ་ཀིས་ལྟ་སྐྒོང་གནང་ཚུལ་དེ་ཁེད་ཀི་ལུང་པའི་ནང་གི་ལྟ་སྐྒོང་
དང་གཅིག་མཚུངས་མིན། ་གལ་སིད་ཁེད་ལ་སྒིག་གཞི་དང་། ཞལ་ལག སྐད་ཡིག ཤེས་ཡྒོན། འཆར་ཅན་
བེད་སྒོ་བཅས་ལ་དྲི་བ་ཡྒོད་ན་འདྲི་བར་འྒོས། དཔྱད་ཞིབ་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྒོད་ཕྲུ་གུ་རེད་མྒོའི་
བརྒྱུད་ནས་སྦང་གི་ཡྒོད། དེ་འདྲ་སྒོང་ཙང་ལས་བེད་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་འདྒོད་པ་དང་། ལྒོ་ཚད། འཇྒོན་ནུས། 
གྒོམས་འདྲིས་སྒོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་ཡྒོན་དང་འབེལ་བའི་བེད་སྒོ་འམ་རེད་མྒོ་མང་པྒོ་འཆར་བཀྒོད་
བེད། ཁེད་ཀི་ཕྲུ་གུས་ཕྲུ་གུ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་རྣམ་པར་རྒོལ་སྟངས་ཤེས་ངེས་
ལ་སྒོབ་གྲྭར་འགྒོ་བའི་སྒོན་འགྒོའི་ཚུལ་རང་ཉིད་ཀི་རིག་རལ་གྒོང་འཕེལ་འགྒོ་བར་ངེས། 

ཁེད་ཀིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གང་འདྲ་བས་ནས་གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་ལྟ་རྟྒོགས་ཁང་། CNC ཡིབེད་སྒོར་
གྒོམས་འདྲིས་ཡྒོང་བར་བཟྒོ་ཐུབ་བམ། 

དང་ཐྒོག་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སྐྒོང་ཁང་། སི་ཨེན་སི། CNC ཡི་བེད་སྒོར་མཉམ་
བཞུག་བེད་པར་ཞེད་སྣང་ཡྒོང་གི་ཡྒོད་པ་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཡིན། དང་པྒོ་ཕྲུ་གུ་ངུ་བ་དང་། ཕ་མ་ཁེད་
ལ་འཐམ་པ། སྤྒོད་ལྒོག་གཞན་སྒོགས་བཏྒོན་སིད། འྒོན་ཀིས་ལས་བེད་ཀིས་ཕ་མ་ཁེད་ལ་ཐྒོག་མའི་
བརྒྱུད་རིམ་ལས་ས་པྒོ་བྱུང་ཆེད་ཕག་རྒོགས་གནང་གི་རེད། ཁེད་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཐབས་ཇི་ལྟར་གི་སྒོ་ནས་
གྒོམས་འདྲིས་ཡྒོང་ཐབས་སུ་(གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་།; ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ཇི་ལྟར་རིམ་དལ་
གི་ཁ་བལ་གཏྒོང་ཚུལ།) Welcome to CNC: A Parent’s Guide to gradual 
Separations. ཞེས་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟན་པའི་དེབ་ཡིག་གི་འདྲ་ཤུས་དགྒོས་ཚེ་བཀའ་དྲི་ཞུ་བར་
རིགས།

ཕ་མ་དང་ལས་བེད་དབར་གི་འབེལ་ལམ་གལ་ཆེ། 

ཕ་མས་གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་ལྟ་སྐྒོང་ཁང་། CNC ཡི་ལས་བེད་རྣམས་ངྒོ་ཤེས་ཐབས་དང་ཕྲུ་གུའི་
སྐྒོར་གནས་ཚུལ་ངྒོ་སྤྒོད་གནང་བ་སྒོགས་བེད་ན་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀི་ཕྲུ་གུར་རྒོགས་རམ་དང་བདེ་
འཇགས་ཡག་པྒོ་བསྐྲུན་ཐུབ།  

ཁ་ེཎ་ཏྲའ་ིཡུལ་སྒོས་དང་སྐབས་བཅྒོལ་ད་ེབཞནི་མ་ིསརེ་ཐྒོབ་ཐང་ཁང། ཨ་ཡ་ིཨར་ས་ིས།ི (IRCC) ག་ིརྒོགས་དངུལ་ཕ་མ་ཚརོ་ཐྒོབ་པར་།
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ལས་བེད་ལ་ངེས་པར་དུ་གསུང་དགྒོས་པའི་གནད་དྒོན་ཁག

•	 	བཟའ་ཆས་དམ་བསྒགས་ཡྒོད་པ་དང་མི་འཕྲྒོས་པ།

•	 	ཕྲུ་གུར་ནད་གཞི་དང་སྨན་ག་རེ་བཟའ་མིན་ (སྨན་ནི་སྒོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡྒོད་དུས་
ནམ་ཡང་ཕྲུ་གུར་སྤྒོད་པ་དང་དཔེ་ཁུག་ནང་བླུགས་པ་སྒོགས་གནང་མི་ཉན།)

•	 	དམིགས་བསལ་གི་དགྒོས་མཁྒོ་དང་དཀའ་ངལ་བཅས་ལ་ཡང་རྒྱབ་སྐྒོར་གནང་
ཐུབ།

ལས་བེད་ཁ་ལ་གནད་དྒོན་འགའ་ཤས་གསུང་པ་ཡིན་ཚེ་ཕན་ཐྒོགས་ཡྒོང་། 

•	 	ཁདེ་ཀ་ིཕྲུ་གུ་ཡ་ིགཉིད་ཅྒོག་རྒྱག་པའམ། ་ཁ་ལག་བཟའ་དུས་ཀ་ིགྒོམས་འདྲསི། ཚདོ། 
•	 	ཕྲུ་གུ་ཡི་དབིངས་དང་ཁ་ལག་དགའ་ཤྒོས་ཁག

•	 	ལས་བེད་ཀིས་ཕྲུ་གུར་ཚིག་ག་ར་བེད་སྤྒོད་བེད་ན་ ལེགས་མིན་སྐྒོར།  
•	 	ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད་སྐྒོརཀི་གནས་ཚུལ། (ཡང་ན་ནང་མི་ཡི་འདྲ་དཔར་གང་

རུང་འཁེར་ཡྒོང་བ།) 
•	 	ཕ་མ་ཁེད་ཉིད་ནས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་དམིགས་བསལ་གི་གཅེས་སྐྒོང་གནང་ཚུལ། 

ཁེད་རང་གིས་གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུ་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་། CNC ནས་རེ་འདྒོད་ཇི་
ཞིག་བེད་མིན་སྐྒོར།

སེམས་ལ་འཇག་དགྒོས་པའི་གནད་དྒོན་ཁག

•	 	ཕ་མ་དྒོ་བདག་མིང་འགྒོད་བེད་མཁན་དེ་ཉིད་ཁྒོ་ནས་ཕྲུ་གུའི་བདེ་འཇགས་ཆེད་
ཕྲུ་གུ་སྐེལ་ལེན་བེད་དགྒོས།

•	 	ཁེད་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐེལ་ལེན་བེད་སྐབས་མཚན་རྟགས་ངེས་པར་དུ་བསྐྒོན་དགྒོས།

•	 	ཕ་མ་རང་ཉིད་ནས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་གནམ་གཤིས་དང་བསྟུན་ནས་གྒོས་གཡྒོག་
དགྒོས་པ་དང་བེད་སྒོ་ཁག་དང་བསྟུན་ནས་གྒོས་གཡྒོག་དགྒོས། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཕྲུ་
གུའི་གྒོས་གང་གྒོན་དགྒོས་མིན་སྒོགས་ཀི་ཐད་དྒོགས་དྲི་ཡྒོད་ཚེ་ངེས་པར་དུ་བཀའ་
དྲི་ཞུ་དགྒོས།

•	 	རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྒྱུན་ལྡན་གི་བེད་སྒོ་ལ་མ་ཆད་པི་ཆེད་འཆར་ཅན་སེྐལ་དགྒོས་པ་ནི་
གལ་ཆེ་ཡིན། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཡྒོང་མི་ཐུབ་པའམ་སྐེལ་མི་ཐུབ་པ་སྒོགས་
བྱུང་ཚེ་ངེས་པར་དུ་ལས་བེད་ཀིས་ཤེས་རྟྒོགས་དགྒོས།  

•	 	གལ་སིད་ཕྲུ་གུ་ན་བ་སྒོགས་བྱུང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་གཞན་ལ་ནད་མི་འགྒོ་བའི་ཆེད་ཕྲུ་གུ་
ཁིམ་དུ་ཉར་དགྒོས། ཕྲུ་གུ་གང་རུང་ལ་ཚ་བ་དང་བཤལ་ནད་བྱུང་ཚེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཉིད་
གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་། CNC དུ་མ་སྐེལ་སྒོན་གི་དུས་ཡུན་ཆུ་
ཚོད་༢༤ ནང་ཚུད་ནད་རྟགས་མེད་པར་གཙང་གཙང་གསལ་དགྒོས། 
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ཡུལ་སྒོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གཞྒོན་ནུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྒོར་དང་གཅེས་སྐྒོང་།

ཕ་མའི་གཅེས་སྐྒོང་དང་ལྟ་རྟྒོག་གི་ཐབས་ལམ་དགྒོས་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བང་། ཕ་མ་ཚོར་དགྒོས་མཁྒོའི་མཐུན་
རྐེན་ཕར་མ་དགྒོས་ཚེ་དྲ་རྒྱ་ www.cmascanada.ca ཐྒོག་གཟིགས་གནང་རྒོགས་གནང་།་

ང་ཚོའི་གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་། CNC གི་ལས་གཞི་བེད་སྒོའི་སྐྒོར་གི་ཞིབ་ཕྲ། 

སྒོན་འགྒོག་ཁབ་རྒྱབ་དགྒོས་པ། �         �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

ང་ཚོས་ཁ་ཟས་མཐུན་རྐེན་མཁྒོ་སྤྒོད་བེད་ཀི་ཡྒོད། �         �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

ཁེད་ཀི་ཕྲུ་གུར་ཉིན་གུང་ཁ་ལག ཡང་ན་ཁ་ཟས་འཁེར་ཡྒོང་རྒོགས་གནང། �         � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་སྐབས་སུ་ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་བལྟ་རྟྒོགས་བེད་དགྒོས། �         �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

གཉིད་ཐུང་རྒྱག་རྒྱུའི་གྒོམས་སྒོལ། �         �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

ཡིན། 
Yes / Oui

མིན།    

Non / Non

རེད་ཆས་སྤྒོད་བདེ་བ་འཁེར་ཡྒོང་རྒོགས་གནང་། �         �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

གྒོན་ཆས་ཕར་མ་འཁེར་གནང་ཡྒོང་རྒོགས་གནང་། �         �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ནང་ལ་གྒོན་ཡག་གི་ལྷམ་འཁེར་ཡྒོང་རྒོགས་གནང་།  �         �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

གལ་སིད་དགྒོས་མཁྒོ་གཟིགས་ཚེ་མལ་ཆས་འཁེར་རྒོགས་གནང་། �         �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

གལ་སདི་དགྒོས་མཁྒོ་གཟགིས་ཚ་ེཆབ་གདན་ཀང་འཁརེ་ཡྒོང་རྒོགས་གནང་། �         �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)

གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་ལྟ་རྟྒོགས་སྐྒོར། གསར་འབྒོར་ཕྲུ་གུའི་གཅེས་སྐྒོང་ཁང་།  
(CARE FOR NEWCOMER CHILDREN – CNC)

ཁ་ེཎ་ཏྲའ་ིཡུལ་སྒོས་དང་སྐབས་བཅྒོལ་ད་ེབཞནི་མ་ིསརེ་ཐྒོབ་ཐང་ཁང། ཨ་ཡ་ིཨར་ས་ིས།ི (IRCC) ག་ིརྒོགས་དངུལ་ཕ་མ་ཚརོ་ཐྒོབ་པར་།

ལྟ་རྟྒོག་གནང་མཁན་                                                                                  
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC བེད་སྒོ་ཡི་དུས་ཡུན།                                                                            
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

ཡིན། 
Yes / Oui

མིན།    

Non / Non


