
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Punjabi 

 

ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ (Care for Newcomer Children - CNC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਚਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਿਕਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਚਿਟੀਜ਼ਨਚਸ਼ਪ੍ ਐਡਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਵੋੋ।  ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਚਕ 

ਤੁਿੀਂ ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਵੋੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੰਕਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਵੋੋ। 

CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੂਬਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਿੈਂਿਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਵੱਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
(Care for Newcomer Children Requirements - CNCR) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਚਦਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਿੂਬਾਈ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਿੈਂਿ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕਉਂਚਕ ਮਾਪ੍ ੇਿਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

 CNC ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ ਤੁਿੀਂ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਚਪ੍ਤਾ ਹਵੋੋ। 
 ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਣੋੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਹੈ। 
 ਚਜਿ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ CNC ਚਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈ ਚਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਕ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ੂਰਾ ਿਮਾਂ ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋ। 
 ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਜ ੇਚਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਤੁਿੀਂ CNC ਿਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਬੱਿੇ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਚਲਜਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਬੱਿੇ ਦੇ ਚਬਨਾਂ ਿਾਈਟ ਤੋਂ ਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹੁੰ ਿ ਗੁਆ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਮਾਤਾ/ਚਪ੍ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਚਵੱਿ, ਮੈਂ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਉਹ ਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚਦੱਤੀ ਹੈ ਚਜਿਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰ ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹਵੋੇਗੀ। ਮੈਂ 
ਿਮਝਦਾ/ਿਮਝਦੀ ਹਾਂ ਚਕ ਮੇਰ ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਰੱਚਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਗਠਨ ਿਾਰ ੇਉਚਿਤ ਿੁਰੱਚਖਆ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਿਦੇ 

ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਕਿੇ ਵੀ ਅਤੇ ਿਾਰ ੇਦਾਅਚਵਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ, ਮੁਕਤ, 

ਦੋਸ਼-ਰਚਹਤ ਅਤੇ ਨੁਕਿਾਨ ਰਚਹਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਚਹਮਤੀ ਚਦੰਦਾ/ਚਦੰਦੀ ਹਾਂ ਚਜਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਿੀਚਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਮਾਤਾ/ਚਪ੍ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:                                                                        ਦਿਤਖਤ: 

ਚਮਤੀ: 

ISO ਦਾ ਨਾਮ:                                                                     ਦਿਤਖਤ: 

ਚਮਤੀ: 


