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 ضوابط و شرایط مراقبت برای اطفال تازه وارد

اشتراک دارید، طفل شما می تواند در برنامه « اداره تابعیت و مهاجرت کانادا»فقط در مدتی که شما در خدمات تمویل شده از سوی 

 .دسترس باشید در حاالت اضطراری، شما باید در محل حاضر باشید و در .اشتراک کند (CNC) «مراقبت برای اطفال تازه وارد»

الزامات مراقبت برای اطفال »از  CNC برنامه های .جزء مراقبت های طفل که جواز والیتی دارند، نمی باشند CNC برنامه های

تبعیت می کنند و مثل برنامه های معمولی مراقبت روزانه دارای جواز از سوی والیت نمی باشند، چرا که در  (CNCR) «تازه وارد

 .والدین در محل هستند CNC برنامه های

 :لطفاً به یاد داشته باشید

 شما باید والد طفلی باشید که از CNC استفاده می کند. 

  ماهه باشد تا حق اشتراک در این برنامه را داشته باشد 6طفل شما باید حداقل. 

 را ارائه کنید شما مسئولیت دارید که تمام معلومات الزم برای کمک به کارمندان در قسمت مراقبت از طفل تان. 

 در مدتی که طفل شما در CNC اشتراک می کند، شما باید در تمام اوقات در محل باشید.  

 مسئولیت طفل تان بر عهده شما است و شما باید در محل بمانید تا در وقت ضرورت از طفل تان مراقبت کنید. 

 اگر هر زمان محل CNC ببرید را ترک کنید، باید طفل خود را به همراه تان. 

 ،ممکن است حق دسترسی به مراقبت های برنامه  اگر بدون طفل تان محل را ترک کنید CNC از شما گرفته شود. 

 

من می دانم که این . من منحیث یک والد، تمام معلوماتی که کارمندان برای مراقبت طفل من نیاز دارند را به آنها ارائه کرده ام

من نسبت به معایفیت، ابراء، ترخیص و بی  .را برای حفاظت از طفل من انجام خواهد داد مؤسسه تمام اقدامات مصونیتی معقول

آن از تمام ادعاها تا کامل ترین حد مجاز از سوی قانون، منجمله بشموِل ادعاها یا  ضرر ماندن مؤسسه و کارمندان و داوطلبان 

 .خسارات ناشی از اشتراک طفل در این برنامه، رضایت دارم

  

 :امضاء : الدنام و

 :تاریخ

 :امضاء  ISO:نام

 :تاریخ


