
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Tagalog 

Mga Tuntunin at Kundisyon para sa Pag-aalaga sa Mga Batang Bagong Dating 

Maaaring lumahok ang iyong anak sa isang programa para sa Pag-aalaga sa Mga Batang Bagong Dating 

(Care for Newcomer Children) (CNC) habang lumalahok ka lang sa mga serbisyong pinopondohan ng 

Citizenship and Immigration Canada.  Dapat nasa lugar ka at matatawag sakaling may emergency. 

Ang mga programa ng CNC ay hindi lisensiyado ng lalawigan na pag-aalaga ng bata.  Ang mga programa 

ng CNC ay sumusunod sa mga Mga Inaatas sa Pag-aalaga ng Bagong Dating na Mga Bata (Care for 

Newcomer Children Requirements) (CNCR) at  hindi lisensiyado ng pamahalaan ng lalawigan katulad ng 

tradisyonal na mga programa sa pang-araw ng pag-aalaga dahil ang mga magulang ay nasa lugar. 

Pakitandaan: 

 Ikaw dapat ang magulang ng batang gagamit ng CNC. 

 Ang anak mo dapat ay hindi mas bata sa 6 na buwang gulang upang lumahok. 

 Responsable ka sa paglalaan ng lahat ng kailangang impormasyon upang tulungan ang kawaning 

alagaan ang anak mo. 

 Dapat kang nasa lugar sa lahat ng oras habang ang anak mo ay lumalahok sa CNC. 

 Responsable ka para sa iyong anak at dapat manatili sa lugar upang maglaan ng pag-aalaga kapag 

kailangan. 

 Kung umalis ka sa lugar ng CNC anumang oras, dapat mong isama ang iyong anak. 

 Kung umalis ka sa lugar at iniwan ang anak mo, maaaring mawalan ka ng access sa pag-aalaga sa 

programang CNC. 

 

Bilang magulang, nilaan ko sa kawani ang lahat ng impormasyong kakailanganin nila upang alagaan ang 

aking anak. Nauunawaan ko na gagawin ng organisasyon lahat ng makatwirang pamamaraan upang 

protektahan ang aking anak. Sumasang-ayon akong pabitawin, ipawalang-sala, itiwalag at hindi 

panagutin ang organisasyon at ang mga empleyado at volunteers nito mula sa anuman at lahat ng mga 

paghabol sa ganap na sakop na pinahihintulutan ng batas kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga 

paghabol o pinsalang nagmula sa paglahok ng bata sa programang ito. 

  

Pangalan ng Magulang:                                                                          Lagda: 

Petsa: 

Pangalan ng ISO:                                                                     Lagda: 

Petsa: 


