
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Portuguese Brazil 

Exigências Relativas à Guarda de Crianças Recém-chegadas 

Seu filho pode participar de um programa de Guarda de Crianças Recém-chegadas (CNC) somente 

enquanto você estiver participando de serviços financiados pelo Ministério da Cidadania e Imigração do 

Canadá.  Você deve estar presente no local e disponível em caso de emergência. 

Os programas de CNC não são serviços de cuidados infantis licenciados pela província.  Os programas de 

CNC seguem as Exigências Relativas à Guarda de Crianças Recém-chegadas (CNCR) e não são licenciados 

pelo governo provincial, como os programas de creche tradicionais, porque os pais estão presentes no 

local. 

Lembre-se: 

 Você deve ser um dos pais da criança para usar o programa de CNC. 

 A criança deve ter pelo menos 6 meses de idade para participar. 

 Você é responsável por fornecer todas as informações necessárias para ajudar a equipe a cuidar 

de seu filho. 

 Você deve estar presente no local sempre que seu filho estiver participando no programa de 

CNC. 

 Você é responsável pelo seu filho e deve permanecer no local para prestar cuidados quando 

necessário. 

 Se você se ausentar do local do programa de CNC a qualquer momento, deve levar o seu filho 

consigo. 

 Se você se ausentar do local sem o seu filho, pode perder o seu acesso aos cuidados no programa 

de CNC. 

 

Como pai/mãe, forneci aos funcionários todas as informações de que precisam para cuidar de meu filho. 

Entendo que a organização tomará todas as medidas razoáveis de segurança para proteger o meu filho. 

Concordo em liberar, absolver, desonerar e isentar a organização e seus funcionários e voluntários de 

todas e quaisquer reivindicações até a extensão máxima permitida por lei, incluindo, entre outros, 

reivindicações ou danos decorrentes da participação da criança no presente programa. 

  

Nome do pai/mãe:                                                                          Assinatura: 

Data: 

Nome da OAI:                                                                                   Assinatura: 

Data: 


