
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Romanian 

Termenii şi condiţiile programului Îngrijire pentru Copiii Nou-veniţilor 

Copilul dvs. poate participa la un program de Îngrijire pentru Copiii Nou-veniţilor (Care for Newcomer 

Children - CNC) doar în timpul în care dvs. luaţi parte la programele finanţate de Serviciul pentru 

Cetăţenie şi Imigrare din Canada.  Trebuie să fiţi prezent în clădire şi să fiţi disponibil în caz de urgenţă. 

Programele CNC nu sunt servicii de îngrijire a copiilor autorizate la nivel de provincie.  Programele CNC 

respectă Condiţiile de Îngrijire pentru Copiii Nou-veniţilor şi nu sunt autorizate de administraţia 

provinciei la fel ca programele tradiţionale de îngrijire a copiilor deoarece părinţii se află în clădire. 

Nu uitaţi că: 

 Trebuie să fiţi părintele copilului pentru a apela la CNC. 

 Copilul dvs. trebuie să aibă cel puţin 6 luni pentru a participa. 

 Este responsabilitatea dvs. să oferiţi toate informaţiile necesare pentru a ajuta personalul să 

îngrijească copilul dvs. 

 Trebuie să vă aflaţi în clădire întotdeauna când copilul dvs. participă la CNC. 

 Sunteţi responsabil pentru copilul dvs. şi trebuie să rămâneţi în clădire pentru a oferi îngrijire, 

dacă este necesar. 

 Oricând părăsiţi clădirea CNC, trebuie să vă luaţi copilul cu dvs. 

 Dacă părăsiţi clădirea fără copilul dvs., vă puteţi pierde accesul la îngrijire în cadrul programului 

CNC. 

 

În calitate de părinte, am pus la dispoziţia personalului toate informaţiile necesare pentru îngrijirea 

copilului meu. Înţeleg că organizaţia va lua toate măsurile de siguranţă rezonabile pentru protecţia 

copilului meu. Sunt de acord să scutesc, să absolv, să exonerez şi să garantez organizaţia şi angajaţii şi 

voluntarii acesteia împotriva oricăreia şi a tuturor pretenţiilor, în limitele permise de lege, inclusiv - dar 

fără a se limita la - împotriva pretenţiilor şi a despăgubirilor izvorâte din participarea copilului la acest 

program. 

  

Numele părintelui:                                                                          Semnătura:  

Data: 

Numele organizaţiei în serviciul imigranţilor:                             Semnătura: 

Data: 


