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કેઅર ફૉર ન્યકુમર ચિલ્ડ્રન નનયમો અન ેશરતો 

આપ નિટિઝનશીપ અને ઈનમગ્રશેન કેનેડા દ્વારા અપાતા અનદુાનની િેવાઓમાાં હાજરી આપી રહ્યા હો માત્ર ત ેદરનમયાન જ 

આપનુાં બાળક કેઅર ફૉર ન્યકુમર ચિલ્ડ્રન (CNC) કાયયક્રમમાાં ભાગ લઈ શકે છે.  આપ સ્થળ પર હાજર હોવા જોઈએ અન ે

કિોકિીનાાં ટકસ્િામાાં ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. 

CNC કાયયક્રમો એ પ્ાાંતીય રીત ેપરવાનો ધરાવતી બાળિાંભાળ નથી.  CNC કાયયક્રમો કેઅર ફૉર ન્યકુમર ચિલ્ડ્રન 

(CNCR)ની જરૂટરયાતો ન ેઅનિુરે છે અને માતાનપતાઓ સ્થળ પર હોવાથી પરાંપરાગત ડ-ેકેઅર કાયયક્રમોની જેમ પ્ાાંતીય 

િરકારો દ્વારા તનેે પરવાનો મળ્યો હોતો નથી. 

કૃપા કરીને યાદ રાખો: 

 CNCનો ઉપયોગ કરવા માિે આપ બાળકના માતા કે નપતા હોવા જોઈએ. 

 હાજરી આપવા માિે આપનુાં બાળક ઓછામાાં ઓછાં 6 મટહનાની ઉંમરનુાં હોવ ુાં જોઈએ. 

 સ્િાફને આપના બાળકની િાંભાળ લેવામાાં મદદ કરવા માિે બધી જરૂરી માટહતી પરૂી પાડવા માિે આપ જવાબદાર છો. 
 આપનુાં બાળક CNCમાાં ભાગ લઈ રહ્ુાં હોય ત ેદરનમયાન તમામ િમયે આપ સ્થળ પર હાજર હોવા જોઈએ. 

 આપ આપના બાળક માિે જવાબદાર છો અન ેજ્યારે જરૂર પડે ત્યારે િાંભાળ પરૂી પાડવા માિે સ્થળ પર હાજર રહવેા 
જોઈએ. 

 જો આપ કોઈપણ િમયે CNCનુાં સ્થળ છોડીને જાઓ તો આપે આપના બાળકને આપની િાથ ેલઈ જવાનુાં રહશે.ે 

 જો આપ આપના બાળકને લીધા નવના સ્થળ છોડીને જાઓ તો આપ CNC કાયયક્રમમાાં િાંભાળ માિેની આપની પહોંિ 

ગમુાવી શકો છો. 

માતા કે નપતા તરીકે, મેં સ્િાફન ેએવી બધી માટહતી પરૂી પાડી છે જે તઓેને મારા બાળકની િાંભાળ લવેા માિે જરૂરી છે. હુ ાં 
િમજુ ાં છાં કે િાંગઠન મારા બાળકનુાં રક્ષણ કરવા માિે િલામતીનાાં તમામ વ્યાજબી પગલાાં લેશ.ે આ કાયયક્રમમાાં બાળકની 
િહભાચગતાન ેકારણે ઉદભવતા દાવાઓ અથવા નકુિાન િટહત, પરાંત ુમાત્ર તનેા સધુી જ મયાયટદત ન હોય ત ેરીત,ે કાયદા 

દ્વારા અપાતી િાંપણૂય હદ સધુી કોઈપણ અને બધાાં દાવાઓમાાંથી હુ ાં િાંગઠન અન ેતનેા કમયિારીઓ અને સ્વયાંિવેકોને મકુ્ત 

કરવા, દોષમકુ્ત કરવા, છૂિ આપવા અન ેતમેને ચબન-નકુિાનકારક માનવા માિે િાંમનત આપુાં છાં. 

માતા કે નપતાનુાં નામ-                                                                 િહી- 

તારીખ- 

ISO નામ-                                                                   િહી- 

તારીખ- 


