
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Urdu 

 نووارد بچگان کی نگہداشت کے لئے شرائط و ضوابط

پروگرام میں شریک ہو سکتا ہے صرف اُس صورت میں جب کہ آپ سٹیزن  CNC) -کیئر فار نیو کمر چلڈرن (نووارد بچگان کی نگہداشتآپ کا بچہ 

رہیں اور ہنگامی صورت حال پر حاضر  وقوعہ جائے ں۔ آپ الزماً انت شدہ خدمات میں حاضر ہو رہے ہیکی جانب سے اع کینیڈا شپ اینڈ امیگریشن

 موجود ہوں۔ کے پیش نظر

پروگرام ، کیئر فار نیو کمر چلڈرن  (CNC)۔کی جانب سے الئسنس شدہ نہیں ہیںےپروگرام صوب (CNC)بچوں کی نگہداشت کے، سی این سی 

نہیں ہیں  شدہوہ صوبائی حکومت کی جانب سے الئسنس کی پیروی کرتے ہیں اور  CNCR)-نووارد بچگان کی نگہداشت کے لوازمات ) سرکوائرمنٹ

 کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ والدین موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ )دن کی دیکھ بھال  (جیسے کہ روائتی ڈے کیئر 

 برائے مہربانی یاد رکھیں: 

  (CNC)  ہے۔الزمی کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو بچے کا والدین ہونا 

  کی کم از کم عمر الزماً چھ ماہ ہو ۔ آپ کے بچےمیں حا ضر ہونے کے لئے اس 

 ۔کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تمام ضروری معلومات فراہم کی خاطرعملہ کو آپ کے بچے کی نگہداشت میں مدد دینے 

  اُس وقت جب کہ آپ کا بچہ سی این سی(CNC)  پر موجود رہنا ہے۔ ائے وقوعہجپروگرام میں حصہ لے رہا ہو،آپ کوالزماً تمام اوقات 

  ًیں۔نگہداشت فراہم کر، پڑےجب بھی ضرورت  تاکہپر موجود رہیں  جائے وقوعہآپ اپنے بچے کے ذمہ دار ہیں اور الزما 

  اگر آپ کسی بھی وقت سی این سی(CNC)  ساتھ لے جائیں۔ الزماً  چھوڑیں، تو آپ اپنے بچے کوجائے وقوعہ کو کی 

 جائے وقوعہ چھوڑتے ہیں تو آپ سی این سی یر جائے بغ اگرآپ بچے کو ساتھ لے(CNC)  پروگرام میں  نگہداشت تک رسائی کو ضائع

 کرنے والے ہو سکیں گے۔

 

والدین ہونے کے ناطے، میں نے عملہ کو تمام معلومات جن کی اُنہیں میرے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں ضرورت ہوگی، فراہم کر دی 

/سمجھتی ہوں کہ ادارہ میرے بچے کی حفاظت کرنے کے لئے تمام مناسب حفاظتی اقدام کرے گا۔ میں اس بات پر رضامند ہوں کہ   ہے۔ میں سمجھتا

ی زمرے میں جن کی اجازت ہو مع قانون انتہائی میں ادارے اور اس کے مالزمین اور رضاکاران کو کسی بھی ایک یا تمام مطالبات سے جو کسی بھی

 بری ، فارغ ، اُنہیں سے اُن ، محدود نہیں، مطالبات یا نقصانات جو بچے کی اس پروگرام میں شمولیت کے باعث اُبھریں ہی کت ان کے، جو یہاں

 سمجھتا/سمجھتی ہوں۔  سبکدوش اور غیر نقصان پذیر ،الذمہ
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 تاریخ :
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 تاریخ :


