
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ

ਚੋਣ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ 

ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹ ੈਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਚਵੱਿ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿਾਰ ਸਰਲ 
ਪੜਾਅ ਚਦੱਤੇ ਹਨ ਜ ੋਚਕ ਵਧੀਆ ਿਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸੋਿ ਸਮਝ ਕੇ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਇੱਕ 
ਗਾਈਡ

ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ
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ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ
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ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੋੜਾਂ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਚਵਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਜਹ ੇ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਚਕ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ, 
ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਿ ੇਦ ੇਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੱਸ 
ਰੂਟ ਦ ੇਨੇੜੇ ਹੋਵ?ੇ

ਚਕਹੜ ੇਮੁੱ ਲ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦ ੇਸਟਾਈਲ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਰਚਹਣਗ?ੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਕਹੜ ੇਘੰਚਟਆ ਂ
ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ ਚਕਹੜ ੇਚਦਨ? 
ਕੀ ਓਵਰ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ 
ਚਸਫਟ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਕ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਘੰਚਟਆ ਂ

ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਸਕੂਲ ਤੋਂ  

ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 
ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ ਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ, ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਚਵੱਿ, 
ਲੰਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਾਮਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ

ਜ ੇਇੱਕੋ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਿ ੇਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਛੋਟ ਚਮਲਦੀ ਹ?ੈ

ਚਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਖਾਸ 
ਚਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਭੋਜਨ, ਸਰੀਰਕ 
ਜਾਂ ਚਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 
ਸਬਚਸਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਤੋਂ 
ਕਰੋਗ?ੇ ਕੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 

ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਚਸਡੀ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ



ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ
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ਚਤੰਨ ਚਕਸਮ ਦ ੇਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹਨ:
ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਮ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਗ਼ੈਰ-ਲਸੰਸੀ ਹੋਮ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ

ਸ਼ੈਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਚਰਹਾਇਸ਼ / ਘਰ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਚਰਹਾਇਸ਼ / ਘਰ

ਉਮਰ ਗਰੁੱ ਪ ਉਮਰ ਦ ੇਚਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬੱਿ:ੇ 
ਵਨਆਣੇ
(18 ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ ਛੋਟ)ੇ
ਟੌਡਲਰ (ਰੁੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ)
(18 ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨੇ)
ਪੀ੍-ਸਕੂਲ
(30 ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ 6 ਸਾਲ)
ਵਕੰਡਰਗਾਰਡਨ
(44 ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ 7 ਸਾਲ)
ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਅਤ ੇਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਉਮਰ 
(68 ਮਹੀਚਨਆ ਂਤੋਂ 13 ਸਾਲ)

ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ ਚਵੱਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ 
ਦ ੇਬੱਿੇ

ਇੱਕ ਗਰੁੱ ਪ ਚਵੱਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ 
ਦ ੇਬੱਿੇ

ਲਸੰਸ ਲ਼ੈਣਾ, 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ,
ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਚਸੱਚਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of 
Education) ਲਸੰਸ ਚਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਚਸਹਤ (Public Health) 
ਦ ੇਨਾਲ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ 
ਚਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Ministry of Education ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਹੋਮ ਿਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲਸੰਸ 
ਚਦੰਦੀ ਅਤੇ ਚਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ 
ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 

ਜਾਂਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਲਸੰਸੀ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਂ, ਚਜਸ 
ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਚਬਨਾਂ ਜਾਂਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
(College of 

Early Childhood 
Educators ਨਾਲ 

ਰਵਜਸਟਰ = RECE)

ਹਰ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਟਾਫ 
RECE ਨਾਲ ਰਚਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਸਟ 
ਏਡ ਅਤੇ CPR ਚਵੱਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ 

ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ RECE ਹੋਮ ਚਵਚਜ਼ਟਰ ਵਵੱਲੋਂ 
ਟਰੇਚਨੰਗ ਅਤੇ ਚਨਗਰਾਨੀ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ CPR ਚਵੱਿ 
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਣਜਾਣ

ਪੁਲਸ ਵੇਲਨਰਬਲ 
ਸ਼ੈਕਟਰ ਚ਼ੈਕ

ਹਾਂ ਹਾਂ। ਘਰ ਚਵੱਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 
ਦ ੇਹਰ ਚਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਚਰਕਾਰਡ 

ਿੈਕ ਸਾਫ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ

ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇਸਟਾਫ: 
ਬੱਵਚਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਲਸੰਸ ਅਨੁਪਾਤ:
ਵਨਆਣੇ
ਹਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਟਾਫ
ਬਾਲ
ਹਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਟਾਫ
ਪੀ੍-ਸਕੂਲ
ਹਰ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਟਾਫ
ਵਕੰਡਰਗਾਰਡਨ 
ਹਰ ਦ ੇ13 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਟਾਫ
ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਉਮਰ 
ਹਰ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਟਾਫ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਬੱਚੇ, 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਘੱਟ, ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇ
ਆਪਣ ੇਬੱਿ,ੇ ਜ ੋਚਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 

ਦ ੇਚਤੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਬੱਚੇ, 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਘੱਟ, ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇ
ਆਪਣ ੇਬੱਿ,ੇ ਜ ੋਚਕ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 

ਦ ੇਚਤੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।



ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਮ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਗ਼ੈਰ-ਲਸੰਸੀ ਹੋਮ ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ

ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ 
ਸਬਵਸਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹ਼ੈ

ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘੰਟੇ ਕਮ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ,ੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦ ੇ
ਚਵਿਾਲੇ ਸਚਹਮਤੀ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ  ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ ੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ 
ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ,ੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.ontario.ca/page/types-child-care ਤੋਂ ਲਵੋ

ਚਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ੇਕੀ ਹਨ?

ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦ ੇਖ਼ਰਿ ੇਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਤੋਂ ਵੱਖਰ ੇਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ

A B Cਬੱਿ ੇਦੀ ਉਮਰ, ਕੇਅਰ ਦ ੇਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਕਸਮ ’ਤੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਂਨੰੂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣ ੇਚਰਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਰਸੀਦਾਂ ਰੱਖੋ।

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਵਸਡੀ ਕੀ ਹ਼ੈ?

ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਚਸਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਚਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆਂ 
ਲਈ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਖ਼ਰਿਦ ੇਹੋ। ਪੀਲ (Peel) ਖੇਤਰ ਸਬਚਸਡੀ ਚਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਚਦੱਤੇ ਮਾਪਢੰਡ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ ੈਚਕ ਕੀ ਪਚਰਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹ:ੈ

12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਲ (Peel) ਚਵੱਿ ਰਚਹੰਦ ੇਹੋ।
ਨੌਕਰੀ ਕਰਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚਰਟਰਨ ਭਰੀ ਹ ੈ(ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰ੍ ੇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਆਪਣਾ Canada Child Benefit (CCB) ਨੋਚਟਸ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹ)ੋ।

•
•
•

ਜ ੇਤੁਸੀਂ Ontario Works ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਆਪਣ ੇOntario Works Caseworker
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਚਸਡੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ:ੋ www.peelregion.ca/childcare-subsidy

ਚਕਹੜ ੇਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਨਕ ਸਬਚਸਡੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
InfoPeel ਨਾਲ 905-890-9432 ਉੱਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਵੇਖ:ੋ InfoPeel.ca
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲੱਗ ਚਗਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 
ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਮਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ 
ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿੋਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੁੱ ਕ ੇਜਾਣ

A
InfoPeel ਨਾਲ 905-890-9432 ਉੱਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ InfoPeel.ca ਨੰੂ ਵੇਖ ੋਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ Information and 
Referral Specialist ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੈਟ ਕਰ,ੋ ਜ ੋਚਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

B
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਪ੍ਦਾਨਕਾਂ 
ਨਾਲ ਚਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਫੇ 4 ਉੱਤ ੇ“ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਆਮ ਸਵਾਲ” ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

C ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚਲਆ ਚਕ 
ਚਕਹੜਾ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਅਤ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤ਼ੈਅ 
ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਚਕ ਉਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ 
ਹੋਰ ਬੱਿ ੇਉੱਥ ੇਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਿ ੇਲਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਵਲੋਂ ਵਰਤ ੇਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਮਚਰਆ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ੋਤਾਂ ਚਕ 
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਸਰਫ ਥਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਬਲਚਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ ਚਵਿਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਓ।ਵਾਲੇ ਕਦਮ

ਚਜਹੜ ੇਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ,ੇ ਜ ੋਚਕ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਚਵੱਿ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋਣ, ਦ ੇ
ਚਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇਚਫਕਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਧ ੂਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  Peel Inclusion Resource 
Services (PIRS) ਯਕੀਨੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈਚਕ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। Peel Inclusion Resource Services ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਵੇਖ ੋwww.peelregion.ca/children/special-needs-child-care.asp
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ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਚਟੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ 
ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋਚਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਿੋ:

ਚਕਹੜੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ ਕੀ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਚਕਫਾਇਤੀ 
ਹ ੈਅਤੇ ਸੌਖੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹ?ੈ

ਕੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਬੱਿ ੇਖੁਸ਼ 
ਅਤੇ ਰੁੱ ਝ ੇਹੋਏ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਉੱਥ ੇਛੱਡ 
ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰੋਗ?ੇ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤ ੇਚਫਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰੋਗ?ੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਪਾਲਸੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਚਕਚਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ



ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਤਸਦੀਕ ਕਰ ੋਚਕ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਿੁਣੇ ਗਏ ਿਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਨਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੁਝ ਿਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਨਕ ਕੋਲ ਮਾਚਪਆ ਂਲਈ 
ਚਕਤਾਬ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ,ਂ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਛੁੱ ਟੀਆ,ਂ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਤ ੇਹੋਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਚਲਖਤੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਉੱਤ ੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਾਪੀਆ ਂਮੰਗੋ।

ਕੇਅਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਚਲਖਤੀ ਰੂਪ ਚਵੱਿ 
ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਸਚਹਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ। ਇਹ (ਮਾਲਕ, ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਜਾਂ 
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ) ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰ ੂਦ ੇਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ 
ਪੁੱ ਛ ੋਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਵੇਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਕੇਅਰ
ਦ ੇਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਪੁੱ ਛੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਵਾਲ:
ਕੀ ਪਾਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਚਕਚਰਆਵਾਂ ਬਾਰ ੇਮਾਚਪਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਚਕਤਾਬ ਹ?ੈ
ਕੇਅਰ ਲਈ ਘੰਟੇ ਚਕਹੜ ੇਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੀਸ ਹ?ੈ
ਮੇਰ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਇਸ ਦ ੇਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਪਾਲਸੀਆ ਂਹਨ:

•
•
•
•

ਖੁੰ ਝ ੇਚਦਨਾਂ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਆਚਦ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ;ੈ
ਬੀਮਾਰੀ? ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਘਰ ੇਭੇਚਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਚਹ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੇਰ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਦਵਾਈ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

•
•
•
ਮੇਰ ੇਬੱਿ ੇਲਈ ਚਕਹੜ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਡ ੇਸਟਾਫ ਕੋਲ ਚਕਹੜੀ ਟਰੇਚਨੰਗ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹ?ੈ
ਕੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਵਰਚਕੰਗ/ਵਲੰਟੀਅਚਰੰਗ ਦ ੇਚਵਚਦਆਰਥੀ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੀ 
ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਂਚਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ?

•
•
•

ਖ਼ਰਚ ੇਅਤ ੇਸਬਵਸਡੀਆਂ:
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸ ਚਕੰਨੀ ਹ?ੈ ਇਸ ਚਵੱਿ ਕੀ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹ ੈਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਲਾਈਡ ਕੇਅਰ ਸਬਚਸਡੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ
ਚਬਚਲੰਗ ਚਮਆਦ ਕੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਹਫਤੇਵਾਰ ਹ ੈਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ, ਿੈਕ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਚਧਕਾਚਰਤ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਸੀਦ ਚਮਲੇਗੀ?

•
•
•

•

ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਫਲੌਸਫੀ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮੀਆਂ:
ਆਮ ਚਦਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਚਕਸ ਚਕਸਮ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ? ਕੀ ਬੱਿਾ ਸਰਗਰਮੀ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਤੁਸੀਂ ਚਨੱਘ ੇਜਾਂ ਠੰਢੇ ਮਹੀਚਨਆ ਂਚਵੱਿ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਚਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ?ੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਟਚਰੱਪ ਉੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਮਚਹਮਾਨ 
ਆਏ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਸੀਆ ਂਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਚਪਆ ਂਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਮੇਰ ੇਬੱਿ ੇਲਈ ਚਕਹੜ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹ?ੈ

•

•
•

•

•


