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 شرایط و مقررات مراقبت از فرزندان تازه واردان

شرکت کند که شما  (CNC)فرزند شما تنها هنگامی می تواند در برنامه مراقبت از فرزندان تازه واردان 

شما باید در   در خدماتی که اداره شهروندی و مهاجرت کانادا بودجه آنها را تأمین کرده، شرکت کنید.

 محل حضور داشته باشید و در صورت بروز مورد اورژانس در دسترس باشید.

فاقد مجوزاستانی مراقبت از کودک هستند. این برنامه ها از شرایط و مقررات مراقبت  CNCبرنامه های 

 پیروی می کنند و مانند برنامه های مهد کودک های سنتی دارای (CNCR)از فرزندان تازه واردان 

 مجوز دولت استانی نمی باشند، برای اینکه والدین در محل حضور دارند.

 

 لطفاً به یاد داشته باشید:

  برای استفاده ازCNC .شما باید پدر یا مادر کودک باشید 

  ماهه باشد. 6برای شرکت در این برنامه کودک شما باید حداقل 

 نان در مراقبت از فرزند خود را شما مسئول هستید که کلیه اطالعات الزم برای کمک به کارک

 ارائه کنید.

  هنگامی که فرزند شما در برنامهCNC .شرکت دارد، شما باید در تمام اوقات در محل باشید 

 .شما مسئول فرزند خود هستید و باید برای مراقبت از او در صورت نیاز در محل باقی بمانید 

  اگر در هر زمان محلCNC .را ترک می کنید باید فرزند خود را همراه ببرید 

  اگر محل را بدون فرزند خود ترک کنید ممکن است دسترسی به خدمات مراقبتی در برنامه

CNC .را از دست بدهید 

 

به عنوان پدر/مادر، من کلیه اطالعات الزم برای مراقبت از فرزند خود را به کارکنان ارائه کرده ام. من 

ه این سازمان کلیه اقدامات ایمنی معقول را برای محافظت از کودک من به عمل می درک می کنم ک

هر گونه ادعایی در ادعاها یا اینجانب موافقت دارم که سازمان و کارکنان و داوطلبان آنرا از تمام  آورد. 

ین حد مجاز قانونی که شامل ولی نه محدود به ادعای دعوی یا خسارات ناشی از مشارکت کودک درا

 بشناسم. بری الذمه، مبرا و مصونبرنامه باشد، 

 

 امضاء       نام پدر/مادر:

 تاریخ:

 امضاء       :ISOنام 

  تاریخ:


