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Çocuğunuzun emniyetinden daha 
önemli bir şey yoktur.

Ekibimizin nitelikli ve deneyimli olduğundan 
şüpheniz olmasın. 

•	 Tüm personelimiz geçmiş/sabıka kaydı 
soruşturmasından geçmiş ve ilk yardım 
eğitimi almıştır. 

•	 CNC Direktiflerini takip etmenin yanı sıra 
sağlık ve güvenlik standartlarını uygulama 
konusunda denetleniyoruz. 

•	 Tüm çocukların eşit ve saygıyla muamele 
görmelerini sağlayabilmek için bir 
davranış yönetim politikamız mevcuttur. 
Personelimiz, pozitif davranışı teşvik 
etmelidir. Çocukların ihmal edilmesine, 
denetimsiz bırakılmasına, fiziksel olarak 
cezalandırılmasına veya azarlanmasına 
izin verilmez. 

•	 Personelimiz, bir çocuğun yaralanması 
veya ihmal edilmesi halinde, durumu 
gerekli makamlara rapor etmeleri 
konusunda mesleki açıdan sorumlu ve 
kanuni yükümlülük altındadır. 

Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bizden, 
davranış yönetimi politikamızın veya şüphe 
edilen çocuk tacizi/ihmali politikamızın bir 
kopyasını isteyebilirsiniz.
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Hoş geldiniz! CNC Programımız Kanada’ya yeni gelen çocuklara ve ailelerine, 
IRCC-kaynaklı hizmetleri kullanırken yardımcı olmak için özel olarak 
hazırlanmıştır. Size yardımcı olmak için buradayız.

Bu dönemin, sizin ve aileniz için ne kadar büyük bir değişiklik yarattığının 
farkındayız. Amacımız, aileniz Kanada’da günlük hayata uyum sağlamaya 
çalışırken, bir yandan çocuğunuzun gelişmesine ve kendine güven 
kazanmasına destek olurken diğer yandan kendini evinde, güvende ve 
emniyette hissetmesidir.

Yenigelen Çocukların Bakımı (care for newcomer 
chıldren – cnc)

Bir çocuk cNc 
ProgramıNa 

katılırkeN 
eBeveyNleriNiN 

de ayNı 
mekaNda 

olması 
gerekmektedir. 

CNC’den neler bekleyebilirsiniz?

Kanada’da yerleşmekte olan çocuklara grup halinde nezaret 
etme yöntemlerimiz geldiğiniz ülkeden değişik olabilir. 
Disiplin, gıda, dil, eğitim ve rutinler hakkında sorularınız olursa 
lütfen bize sorunuz. Araştırmalar çocukların oyun oynayarak 
öğrendiklerini kanıtlamıştır, dolayısıyla kadromuz, çocukların 
ilgilerini çekebilecek, yaşlarını, yeteneklerini ve geldikleri 
kültürleri göz önünde tutarak oyun-bazlı öğrenim etkinlikleri 
planlar. Çocuğunuz, diğer çocuklarla kaynaşmayı ve onları okula 
hazırlayabilmek için gerekli yetenekleri geliştirmeyi öğrenecektir. 

Çocuğunuza cnc’ye uyum sağlaması için nasıl yardımcı 
olabilirsiniz?

Çocuğunuzun, CNC’ye başlaması konusunda korkuları olabilir. 
Ekibimiz, bu geçişin kolay olması için gerekli desteği verecektir, 
ancak başlangıçta çocuğunuz ağlayabilir, size sarılabilir veya 
diğer davranışlarda bulunabilir. Çocuğunuzun korkularını 
azaltabilmek için fikir almak istiyorsanız CNC’ye Hoşgeldiniz: 
Aşamalı Ayrılıklar için Ebeveynlerin Rehberi adlı kitapçığımızın 
bir kopyasını isteyiniz. 

Ebeveynler ile Ekibimiz arasındaki iletişim çok 
önemlidir!

Sizi CNC ekibimizi tanımaya ve çocuğunuz ile ilgili bilgileri 
onlarla paylaşmaya davet ediyoruz. Birlikte çalıştığımız zaman, 
çocuğunuza daha iyi destek verip onu emniyetli bir ortamda 
koruyacağız. 

ırcc-kaynaklı hizmetleri kullanan ebeveynler için
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ekibimizi aşağıdakiler hususunda haberdar ediniz:

•	 alerjiler veya gıda kısıtlamaları;
•	 çocuğunuzun hastalıkları veya almakta olduğu 

ilaçlar (lütfen not ediniz: ilaçlar sadece yaşam 
tehditinin olduğu durumlarda verilecektir ve 
ilaçları hiçbir zaman çocuğunuzla veya onun 
çantası içinde bırakmayın); 

•	 ve diğer özel istekler veya zorluklar. Size yardımcı 
olabilirler!

ekibimize yardımcı olabilmek amacı ile aşağıdaki 
hususlarda bilgi verebilirsiniz:

•	 çocuğunuzun kısa uykusu veya beslenme programı; 
•	 çocuğunuzun ilgi alanları ve en sevdiği yiyecekler; 
•	 personelimizin çocuğunuzla iletişim kurabilmesi 

için yardımcı olabilecek sözler; 
•	 aileniz ve kardeşleri hakkında bilgiler (veya bir aile 

fotoğrafı getiriniz); 
•	 çocuğunuzun bakımı için başvurduğunuz özel 

yöntemler ve CNC’den beklentileriniz. 

hatırda bulundurmanız gereken diğer hususlar: 

•	 Çocuğunuzun emniyeti için, hizmetlerimize kayıtlı 
olan ebeveynler, çocuklarını merkeze bırakıp ve 
sonradan alabileceklerdir. 

•	 Çocuğunuzu giriş ve çıkışta kayıt etmelisiniz.
•	 Çocuğunuzu, iklim koşullarına ve programda 

yapacağı aktivitelere uygun şekilde giydiriniz. 
Çocuğunuzun giymesi gereken giysiler hakkında 
bir sorunuz var ise ekibimize danışınız.

•	 Çocuğunuzu belirli bir rutine alıştırmak amacı 
ile düzenli olarak merkeze getiriniz ve okul için 
hazırlayınız. Eğer çocuğunuz gelemeyecek ise 
personelimize bildiriniz. 

•	 Eğer çocuğunuz hasta ise, hastalığı diğerlerine 
bulaştırmamak için evde tutunuz. Ateşi veya ishali 
olan çocuklar CNC’ye gelmeden önceki 24 saat 
içinde belirtilerden tamamen kurtulmuş olmalıdır.
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kÜÇÜk gÖÇmen Çocuklarını
Bakımını Ve YerleŞmeSini deSTekleme 

Daha fazla ebeveyn bilgileri için ca sitesini ziyaret ediniz: 
www.cmascanada.

CNC PROGRAMIMIZ HAKKINDA

Bakıcıların isimleri:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

cnc Saatleri:                                                                                       
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

Yenigelen Çocukların Bakımı (care for newcomer 
chıldren – cnc)

ırcc-kaynaklı hizmetleri kullanan ebeveynler için

Aşılar gereklidir  �           �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

Atıştırmalıkları biz sağlayacağız �           �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

Çocuğunuzun öğle yemeğini/ 
atıştırmalıklarını getiriniz �           � 
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

Öğle yemeği esnasında çocuğunuza siz  
bakacaksınız �           �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

Kısa uyku için zaman ayırdık �           �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste 

Evet 
Yes / Oui

Hayır 
Non / Non

Evet 
Yes / Oui

Hayır  
Non / Non

Gelirken çocuğunuzun sevdiği bir  
oyuncağı yanınızda getirin �           �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

İlave giyecek getiriniz �           �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

Bina içinde giyilebilecek ayakkabı getiriniz �           �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

Battaniye getiriniz (gerekliyse) �           �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

Kundak bezi getirin (gerekliyse)  �           �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


