
CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TRẺ EM CHO NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ 
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO / GIẢI QUYẾT NGÔN NGỮ VÀ KỸ NĂNG 

CHĂM SÓC KẾT HỢP 

 
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

 
Họ và tên đầy đủ của bé: ______________________________________________________ 

Tên hay gọi: ________________________________________________________ 

Ngày sinh: ________________   Giới tính: ☐ Nam   ☐ Nữ 

Ngôn ngữ mà bé có thể giao tiếp tự nhiên: __________________________________________________ 

Tên phụ huynh: ________________________ Số điện thoại________________ 

Địa chỉ nhà: ___________________________________________________________ 

Thông tin y tế của trẻ (dị ứng, hạn chế thực phẩm, khác): ________________________________________ 

 

BÁO CÁO CHỜ 

 

Tôi là, _______________________ là phụ huynh của ______________________. 

Tôi đã cung cấp tất cả thông tin và kiến thức cần thiết để chăm sóc con tôi. Tôi hiểu rằng chương trình 

CNC Childminding sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an toàn vàhợp lý để bảo vệ đứa trẻ này. Tôi đồng ý 

hủy bỏ, miễn nhiệm, bãi miễn và không hại đển các nhân viên và tình nguyện viên của của Chương trình 

chăm sóc/ giữ trẻ cho người mới nhập cư (CNC) khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại trong phạm vi tối đa 

được pháp luật cho phép, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ việc 

trẻ tham gia chương trình này. 

 

Tôi biết rằng dịch vụ chăm sóc chỉ được cung cấp khi tôi đang tham gia vào một chương trình đã 

được phê duyệt và Tôi phải phải duy trì sự hiện diện của mình ngay tại Trung tâm và luôn sẵn sàng có 

mặt. Tôi hiểu rằng sẽ con tôi không nhận được chăm sóc nếu con tôi mắc bệnh truyền nhiễm. Tôi 

đồng ý tuân theo các quy tắc của chương trình Chương trình chăm sóc/ giữ trẻ cho người mới nhập 

cư (CNC) 

 

__________________________    ___________________ 

   Chữ ký của cha mẹ hợp lệ                                                                 Chữ ký của cha mẹ hợp lệ 

  

Chương trình chăm sóc/ giữ trẻ này không được cấp phép bởi Chính phủ Ontario 

Chỉ dành cho sử dụng ISO: 

 

    _____________________                                   _____________________ 

Thông tin ngày được cung cấp                                              Thông tin ngày được cập nhật 
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