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Các Điều khoản và Điều kiện Chăm sóc Trẻ em Mới đến 

Con bạn có thể tham gia chương trình Chăm sóc Trẻ em Mới đến (CNC) chỉ khi bạn đang tham gia dịch 

vụ Nhập tịch và Di trú của chính phủ Canada.  Bạn phải có mặt tại địa điểm chăm sóc và sẵn sàng trong 

trường hợp khẩn cấp. 

Chương trình CNC không được cấp phép chăm sóc trẻ em ở cấp tỉnh.  Chương trình CNC theo dõi Những 

yêu cầu Chăm sóc Trẻ Mới đến (CNCR) và không được cấp phép bởi chính quyền tỉnh giống như các 

chương trình nhà trẻ truyền thống khác bởi vì bố mẹ phải có mặt tại địa điểm chăm sóc. 

Hãy nhớ rằng: 

 Bạn phải là cha mẹ của trẻ để có thể sử dụng CNC. 

 Con của bạn phải từ ít nhất 6 tháng tuổi để có thể tham gia. 

 Bạn phải có trách nhiệm cung cấp tất cả những thông tin cần thiết để giúp nhân viên chăm sóc 

cho con bạn. 

 Bạn phải có mặt tại địa điểm chăm sóc tất cả mọi lần khi con bạn đang tham gia CNC. 

 Bạn có trách nhiệm đối với con của mình và luôn phải có mặt để cung cấp chăm sóc khi cần thiết. 

 Nếu bạn rời địa điểm CNC bất kỳ lúc nào bạn cần phải đưa con của bạn theo. 

 Nếu bạn rời địa điểm mà không mang theo con bạn thì bạn có thể mất quyền chăm sóc tại 

chương trình CNC. 

 

Là cha mẹ, bạn phải cung cấp cho nhân viên tất cả thông tin mà họ cần để chăm sóc cho con bạn. Tôi 

hiểu rằng tổ chức sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an toàn phù hợp để bảo vệ con của tôi. Tôi đồng ý 

miễn, xóa tội, miễn trách nhiệm và miễn tội cho tổ chức và các nhân viên và tình nguyện viên khỏi bất kỳ 

và tất cả khiếu nại nào tới mức tối đa cho phép của pháp luật bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với 

những khiếu nại hay thiệt hại nào phát sinh từ việc tham gia của trẻ vào chương trình này. 
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