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ਖਮੋਸ਼ ਜਨਮ: ਜਦੋਂ 20 
ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 

ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ

(ਸਤਿਲਬਰਥ)



“ਸਾਨੂੰ ਪਿਾ ਹੈ ਤਿ ਇਹ ਿਿਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ, 
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ” 



ਗਰਭ ਅਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਨੱੈਿਵਰਿ ਦੀਆ ਂਹਾਣੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ 
ਵਾਲੀਆ ਂਮੁਫਿ ਸਤਹਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਿੱਿ ਪਹੰਚਣ ਲਈ ਤਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ੰਾ ਂ’ਿੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ: 
 
ਫੋਨ:1-888-303-(7245)  

ਈ-ਮੇਲ: pailnetwork@sunnybrook.ca  

ਵੈੱਬਸਾਇਿ: pailnetwork.ca 

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ (ਡਾਿਿਰ, ਦਾਈ, ਨਰਸ) 
 ਫੋਨ:
ਪਬਲਿਕ ਹੈਿਥ ਜਾ ਂਕਲਮਊਲਿਟੀ ਹੈਿਥ ਸੈਂਟਰ
ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਤਸਹਿ ਤਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ.

ਫੋਨ:  

ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਪਾਦਰੀ , ਜਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗ

ਫੋਨ: 

ਮੈਂਟਿ ਹੈਿਥ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ

ਫੋਨ:  

ਸਥਾਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈਿਪਿਾਈਿ

ਫੋਨ: 



ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ*ਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਇੱਿ ਸੰਸਥਾ ਹਾ ਂਤਜੰਨ੍ਾ ਂਨੇ 
ਗਰਭ ਅਿੇ ਬੱਤਚਆ ਂਦਾ ਨੁਿਸਾਨ ਝੱਤਲਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸੱਤਖਆ ਅਿੇ ਹਾਣੀ, ਆਨਲਾਇਨ ਅਿੇ 
ਿੈਲੀਫੋਨ ਸਤਹਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ  
 
ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤਮਤਨਸਿਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ 
ਿੇਅਰ , ਦਤਰਆ-ਤਦਲ ਦਾਨੀਆ,ਂ ਅਿੇ ਸਮਰਤਪਿ ਵਾਲੰਿੀਅਰਾ ਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੋਗਗ-੍
ਸਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਅਿੇ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਸਹਾਇਿਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਜਾ ਂਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੀ 
ਵੈੱਬਸਾਇਿ pailnetwork.ca ‘ਿੇ ਜਾਓ।  
 
*ਪੇਲ (PAIL) ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਿੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਿਰਨ ਦਾ ਅਤਿਿਾਰ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਤਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ 
ਸੀਸੋਨੌਰਮੇਤਿਵ (cisnormative - ਇਹ ਿਾਰਣਾ ਤਿ ਸਾਰੇ ਜਾ ਂਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਤਵਅਿਿੀਆ ਂ
ਦੀ ਤਨਜੀ ਪਛਾਣ ਅਿੇ ਤਲੰਗ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਲੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਿੇ ਹੇਿ੍ੋਨੌਰਮ-ੇ
ਤਿਵ (heteronormative – ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਿ ਤਿ ਦੂਸਰੇ ਤਲੰਗ ਵਲ 
ਆਿਰਸ਼ਣ ਸੁਭਾਤਵਿ ਜਾ ਂਿਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਤਲੰਗੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ) ਢੰਗਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੇਲ (PAIL) 2SLGBTQ ਭਾਈਚਾਤਰਆ ਂਸਮੇਿ, ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਤਵਤਭੰਨ ਲੋੜਾ ਂਤਵੱਚ 
ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹੈ। 

ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਤਿਆਨ ਤਦਓ
ਹਾਲਾਤਂਿ ਇਹ ਪ੍ਿਾਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਸਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਸਹਿ 
ਅਿੇ ਡਾਿਿਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਇੱਤਛਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਿਿਾ ਤਵੱਚ, ਤਵਆਤਖਆਵਾ ਂਤਵੱਚ (ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਯੋਨੀ ਤਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ) ਜਾ ਂਮੌਜੂਦਾ 
ਖੋਜ ਜਾ ਂਤਗਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਈ ਵਾਰੀ ਤਲੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਿੇਮਾਲ 
ਿੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਪੇਲ (PAIL) ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਿੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਅਤਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਤਿਿਾਰ ਹੈ ਤਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤਵੱਚ 
ਵਰਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਿੇ ਇਹ ਤਿ ਿੁਝ ਡਾਿਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਿੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲੰਗ ਨੂੰ ਗਲਿ ਿਰੀਿੇ 
ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਤਨਰਿਾਰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ 
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਵਅਿਿੀਆ ਂਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤਲੰਗ ਪਛਾਣ 
ਜਾ ਂਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਿੇ ਤਬਨਾ।ਂ 



ਿੰਨਵਾਦ

ਸਮਰਪਣ

ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਤਵਤਮੰਨਜ਼ ਿਾਲਜ ਹਸਪਿਾਲ ਨੂੰ “ਦ ਰਾਇਿਸ ਆਫ ਦ ਬੇਬੀ” 
 (The Rights of the Baby) ਅਿੇ “ਦ ਰਾਇਿਸ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਿਸ”  

(The Rights of the Parents) ਨੂੰ ਮੁੜ ਿੇ ਤਪ੍ੰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ 
ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹਵੇਗਾ। 

 
ਪੈਲ ਨੈਿਵਰਿ ਉਨ੍ਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ 
ਦੇ ਤਲਖਿ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿੀਿਾ ਿਾ ਂਤਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਤਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 

ਿਜਰਤਬਆ ਂਦਾ ਪ੍ਿੀਿ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ ਉਨ੍ਾ ਂਬੱਤਚਆ ਂਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਤਪਿ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ
 ਤਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਛੋਿੀਆ ਂ, ਪਰ ਮਹੱਿਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ 

ਨੂੰ ਤਪਆਰ ਿਰਦੇ ਅਿੇ ਹਰ ਤਦਨ ਯਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਿੋਂ ਿੀ ਆਸ ਿੀਿੀ ਜਾਏ 

ਸਾਨੂੰ ਬੇਹਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਿਾ ਹੈ। ਸੋਗਗ੍ਸਿ ਮਾਤਪਆ ਂ
ਅਿੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਿੀਿੀ 
ਹੈ ਤਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ, ਤਜਸ ਨੂੰ ਿੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੱਜੋਂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂ'ਿੇ ਜਾ ਂਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਿੇਿਾ ਂਦੇ ਤਬਨਾ ਂਜਾ ਂ
ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੇ 500 ਗ੍ਾਮ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ (ਤਜਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅੰਦਰਲੀ (intrauterine) ਮੌਿ ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ), ਜੰਮਣ-
-ਪੀੜਾ ਂਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ 
ਤਵੱਚ ਬਹੁਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ, ਅਿੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਹੋਵੇ ਤਿ ਮਦਦ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

 ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ 
ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਉੱਿਰ ਤਮਲ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿ 
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਜਨਮ 
ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਿਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਿੋਂ ਵੀ ਬਹੁਿ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਦੱਿੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਰਿੇ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਪੁਸਤਿਿਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ 
ਜਾ ਂਸਹਾਇਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਨੂੰ ਤਿਸੇ ਵੀ ਅਤਜਹੇ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ 
ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ। 

 ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ ਉਨ੍ਾ ਂਸਰੀਰਿ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਿਜਰਤਬਆ ਂਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਤਛਿ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਿ ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ 
ਤਵਚਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ (stillbirth) ਅਿੇ ਉਹ ਸਹਾਇਿਾ, ਤਜਸ ਦੀ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਿਰੀਤਿਆ ਂਨੂੰ ਤਬਹਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ।

ਭੂਤਮਿਾ
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ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਿਾ ਹੇਠਾ ਂ
ਤਦੱਿੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਿਰੇ:
• ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਿ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਤਬਹਬਲ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਅਿੇ 

ਜਤਿਲ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਸਦਮਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸ਼ਰਮ, ਦੋਸ਼ , 
ਗੁੱਸਾ ਅਿੇ ਸਵੈ-ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋ। 

• ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਿੀ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿੋਈ ਅਤਜਹੀ ਗੱਲ ਿੀਿੀ ਹੈ ਤਜਸ ਿਾਰਨ ਬੱਚਾ ਮਤਰਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿੋਈ ਅਤਜਹੀ ਗੱਲ ਿੀਿੀ ਹੈ ਤਜਸ ਿਾਰਨ ਬੱਚਾ ਤਬਮਾਰ ਹੈ। ਪਤਰਵਾਰ ਅਤਜਹਾ 
ਸੋਚ ਸਿਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਮੈਂ ਤਸਰਫ… ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ” ਜਾ ਂ“ਜੇ ਮੈਂ … ਨਾ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ” ਜਾ ਂ
“ਜੇ ਮੈਂ ਤਸਰਫ ਛੇਿੀ ਜਾਚਂ ਿਰਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ”। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਜਾ ਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

• ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਤਚਆ ਂਦੇ ਜਨਮ ਪੇਚੀਦਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਅਚਾਨਿ ਜਾ ਂਅਣਜਾਣੇ 
ਿਾਰਨਾ ਂਿਰਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਮਆ ਂ'ਿੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਤਚਆ ਂਦੇ ਜਨਮ ਮੁਸ਼ਿਲ ਚੋਣ 
ਿਰਿੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਿੋਈ ਵੀ ਿਾਰਨ ਤਿਉਂ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ। 

• ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ 
ਹੱਿਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਰਤਹਮਤਦਲ, ਮਦਦਗਾਰ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ 
ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤਵਿਲਪਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ 
ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਬਹਿਰੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਇਹਨਾ ਂਤਵਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਗੱਲ ਿਰਾਗਂੇ। 

• ਿੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਿੁਝ ਿਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਿਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਿ ਬੱਚਾ ਮਤਰਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਇਹਨਾ ਂਜ਼ਰੂਰਿਾ ਂਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਤਜ਼ਆਦਾ ਗੱਲ ਿਰਾਗਂੇ। 

• ਲੋਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਸਹੀ ਜਾ ਂਗਲਿ ਿਰੀਿੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

• ਬੇਹਦ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸੋਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਲਈ ਸੁਭਾਤਵਿ ਪ੍ਤਿਤਿਤਰਆ ਹੈ।
• ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਤਰਵਾਰ ਉੱਿੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਰਤਹੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਂਿ 

ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੀਆ ਂਸਹਾਇਿਾਵਾ ਂਸੰਭਾਵੀ ਿੌਰ ਿੇ ਸਮਾ ਂਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡੀ ਬਾਿੀ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤਜਹੇ 
ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਜੱਥੇ ਿੁਹਾਡਾ ਸੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਿ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਿੇ ਅਤਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਤਜੱਥੇ ਿੁਹਾਡਾ ਸੋਗ ਿਾਫੀ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਮਤਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਤਵਿ ਹੈ। 
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ (ਸਤਿਲਬਰਥ) 
ਿੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ, ਅਤਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਿੇ 'ਿੇ ਜਾ ਂਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਤਬਨਾ ਂਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 500 ਗ੍ਾਮ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ (ਤਜਸ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ 
(intrauterine) ਮੌਿ ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ), ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ 
ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।  
 
ਗਰਭ-ਅੰਦਰਲੀ ਮੌਿ, ਜਾ ਂਆਈਯੂਡੀ (IUD)
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਿੇ 'ਿੇ ਪਹੁੰਚਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 
(ਿੁੱਖ) ਤਵੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ (Neonatal) ਦੀ ਮੌਿ
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਹਲੇ 28 ਤਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ। 

ਬਾਲ (Infant) ਮੌਿ
ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ। 

ਪੈਰੀਨੇਿਲ (ਜਨਮ ਿੋਂ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ) ਮੌਿ
 ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਿੇ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਹਫ਼ਿੇ ਤਵੱਚ ਹੋਈਆ ਂਮੌਿਾ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਤਮਆਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 22 ਮੁਿੰਮਲ ਹਫ਼ਤਿਆ ਂ(154 ਤਦਨਾ)ਂ 'ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਜਨਮ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਿ ਤਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਹੌਸਤਪਸ
ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਹੌਸਤਪਸ ਅਿੇ ਦਰਦਨਾਸ਼ਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਿਾ ਦਾ ਇੱਿ ਅਤਜਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤਜਸ 
ਦੀ ਪਤਰਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ 
ਜਨਮ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਜਾ ਂਉਸ ਿੋਂ ਿੁਰੰਿ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ੀਤਰਿਿ ਸਹਾਇਿਾ ਤਨਦਾਨ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਲੈ ਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿੇ ਮੌਿ ਹੋਣ ਿੱਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਗਰਭਪਾਿ
ਬੱਚੇ (ਗਰਭ ਜਾ ਂਭਰੂਣ) ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂ20 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿੋਂ 
ਪਤਹਲਾ ਂਗਰਭ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ।

 ਗਰਭ ਅਿੇ ਭਰੂਣ 
ਇਹ ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਵਿਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਅਿੇ ਅਿਸਰ ਵਰਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸ਼ਬਦ 
ਹਨ। ਸੈੱਲਾ ਂਦਾ ਮੁਢਲਾ ਝੁੰਡ ਜੋ ਗਰਭਾਦਾਨ ਿੀਿੇ ਗਏ ਅੰਡੇ ਿੋਂ ਵੱਿਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਗਰਭ (Embryo) 
ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਗਰਭ (Embryo) ਵੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਹਫਤਿਆ ਂਿੋਂ 
ਜਨਮ ਿੱਿ ਭਰੂਣ (fetus) ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਤਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਰਭ (Embryo) 
ਅਿੇ ਭਰੂਣ (fetus) ਦੋਵਾ ਂਦਾ ਤਜਿਰ ਿਰਨ ਲਈ ‘ਬੱਚਾ’ (baby) ਸ਼ਬਦ ਵਰਿਾਗਂੇ। 
 

ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ, ਅਿੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ
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ਬੱਚੇਦਾਨੀ
ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੁੱਖ ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪੇਡੂ ਵਾਲੇ ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ ਜਣਨ ਇਦੰਰੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਆ-
ਦਾਿਰ ਮਾਮਤਲਆ ਂਤਵੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਤਜੱਥੇ ਗਰਭ ਤਵਿਸਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬੱਚਾ ਵੱਿਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ (ਸਰਤਵਿਸ)
ਿੰਗ, ਗਰਦਨ ਵਰਗਾ ਤਿਸ਼ੂ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਯੋਨੀ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ) ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਦੋਵਾ ਂਦਰਤਮਆਨ ਲਾਘਂੇ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਦਾ ਹੈ। 

ਫੈਲਾਓ ਅਿੇ ਖੁਰਚਣਾ (ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ) (Dilation and Curettage(D&C))
ਇੱਿ ਛੋਿੀ ਤਜਹੀ ਸਰਜੀਿਲ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਤਜੱਥੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਤਲ੍ਆ (ਫੈਲਾਇਆ) 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਿੇ ਗਰਭ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂਆ ਂ(ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ) ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਿੋਂ ਹਿਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਿਤਹ ਨੂੰ ਹਿਾ (ਖੁਰਚ ਿੇ ਜਾ ਂਤਖੱਚ ਿੇ) ਿੇ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਂਡ ਸੀ (D&C) ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਤਿੰਗ ਰੂਮ ਤਵੱਚ 
ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂ(ਲੇਬਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ
ਇੱਿ ਤਵਅਿਿੀ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ। 
ਅਤਜਹਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁੱਿਣ ਜਾ ਂਸੁੰਗੜਾਉਣ (ਸੁੰਗੜਾਆ)ਂ ਲਈ ਜਾ ਂਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਿਰਿੇ 
ਖੋਲ੍ਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਵਿੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਿੇ ਿੈਥੇਿਰ ਦੇ 
ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰਨੀ। 

ਫੋਲੀ (Foley) ਿੈਥੇਿਰ
ਇੱਿ ਪਿਲੀ, ਲਚਿਦਾਰ, ਿੀਿਾਣੂਮੁਿਿ ਤਿਊਬ ਜੋ ਅਿਸਰ ਤਪਸ਼ਾਬ ਿੱਢਣ ਲਈ ਮਸਾਨੇ 
(bladder) ਤਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਨੂੰ ਉਿੇਤਜਿ ਿਰਨ ਲਈ ਫੋਲੀ 
ਿੈਥੇਿਰਾ ਂਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਿੇ 
ਤਸਰੇ 'ਿੇ ਛੋਿੇ ਤਜਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਿਰਲ (ਿੀਿਾਣੂ-ਰਤਹਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਂਸੈਲਾਇਨ) ਨਾਲ ਫੁਲਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਿੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਿਾਰਨ ਇਹ ਹੌਲੀ-
-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਦੀ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਲੋਿ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਨੂੰ ਉਿੇਤਜਿ ਿਰਨ ਲਈ ਫੋਲੀ ਿੈਥੇਿਰ ਅਿੇ 
ਦਵਾਈਆ ਂਇਿੱਠੀਆ ਂਲੈਣਗੇ।  
 
ਐਪੀਤਡਊਰਲ (ਜੰਮਣ-ਪੀੜ (ਲੇਬਰ) ਲਈ)
ਦਰਦ ਘਿਾਉਣ ਜਾ ਂਖਿਮ ਿਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਛੋਿੀ ਤਜਹੀ, ਲਚਿਦਾਰ ਤਿਊਬ 
ਰਾਹੀਂ ਿੁਹਾਡੇ ਤਪੱਠ ਦੇ ਤਨਚਲੇ ਤਹੱਸੇ, ਤਜਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡਾ ਲੱਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਵੱਚੋਂ 
ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇੱਿ ਐਪੀਤਡਊਰਲ ਤਸਰਫ ਿੁਝ ਹੀ ਤਹੱਤਸਆ ਂਨੂੰ ਸੁੰਨ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਤਮਸਾਲ 
ਲਈ, ਉਹ ਤਜਨ੍ਾ ਂਤਵੱਚ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੌਰਾਨ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ 
ਪ੍ਭਾਤਵਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਪੀਤਡਊਰਲਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਮਾਹਰ ਡਾਿਿਰਾ ਂ(ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਐਨੇਸਥੀਸੀਓ-
ਲੋਤਜਸਿ ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਿੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-
-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ(Stillbirth) ਿੀ 
ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਦੇ ਿੀ 

ਿਾਰਨ ਹਨ?



16

ਹਾਲਾਤਂਿ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਤਵੱਚ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੀਆ ਂਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਪਤਰਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹਨ, 
ਿੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ, ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਤਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੱਜੋਂ ਪਤਰਭਾਤਸ਼ਿ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂ'ਿੇ ਜਾ ਂਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਾ ਂਿੋਂ 
ਬਗੈਰ ਜਾ ਂਜਨਮ ਸਮੇਂ 500 ਗ੍ਾਮ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਮੌਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ (ਤਜਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅੰਦਰਲੀ (intrauterine) ਮੌਿ), ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂ
ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ (ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਐਨ ਪਤਹਲਾ)ਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਤਵਸ਼ਵ ਤਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਤਰਪੋਰਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਿ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਤਵੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.6 
ਤਮਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਿ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿ ਤਗਣਿੀ ਇਸ ਿੋਂ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮੌਿਾ ਂ(98%) ਤਵਿਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂਤਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਿੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 9 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰੇਿ 2.5 ਘੰਤਿਆ ਂਤਵੱਚ, 
ਇੱਿ ਪਤਰਵਾਰ ਤਵੱਚ ਇੱਿ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਿਾਰਾ, ਸਮਝਾਈ ਨਾ 
ਜਾ ਸਿਣ ਵਾਲੀ ਛੋਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਿ ਮੌਿ (SUID ਜਾ ਂSIDS) ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੁਝ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਦਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਦਰਦਨਾਿ ਅਿੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ 
ਅੰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਅਤਜਹਾ ਤਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾ ਂ
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤਂਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਿੁਝ ਅਤਜਹੇ ਜੋਖਮ ਦੇ 
ਿਾਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵੱਿ ਜੋਖਮ ਤਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਤਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਅਤਜਹੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
ਤਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤਜੱਥੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਿਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 
ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਤਚਆ ਂਦਾ ਜਨਮ ਵੈਸੇ ਤਸਹਿਮੰਦ, ਘੱਿ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਤਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਿੇ ਮਾਮਤਲਆ ਂਤਵੱਚ, ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ ਿਾਰਨ ਹੈ। 
ਿਈ ਵਾਰੀ, ਿਾਰਨ ਲੱਭ ਤਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।  

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ(Stillbirth) ਿੀ ਹੈ ਅਿੇ 

ਇਸ ਦੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਹਨ?
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਰਿੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ:

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਹਿ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਤਸਆ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਹੌਲੀ ਵਾਿਾ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਣਸੂਿਰ (ਰੋਿਮੋਸੋਮ) 
ਦੀਆ ਂਜਾ ਂਅਨੁਵੰਸ਼ਿ ਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੋਣਾ

• ਗਰਭਵਿੀ ਤਵਅਿਿੀ ਦੀ ਤਸਹਿ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਤਸਆ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਵੱਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬ-
ਿੀਜ਼, ਜਾ ਂਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਮੱਤਸਆ

• ਪਲੇਸੈਂਿਾ (placenta) ਦੀ ਸਮੱਤਸਆ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਦਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਛੋਿਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਿੋਂ ਬਹੁਿ ਛੇਿੀ ਿੁੱਿ ਿੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ
• ਨਾੜੂਏ (umbilical cord) ਦੀ ਸਮੱਤਸਆ ਤਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਿੱਿ ਆਿਸੀਜਨ ਰੁੱਿ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
• ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾ ਂਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਤਸਆ
• ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ (ਸੁਭਾਤਵਿ ਜਾ ਂਉਿੇਤਜਿ ਿਰਿੇ) ਜਾ ਂਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਤਿਲਿਾਵਾਂ



18

ਡਾਿਿਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਿਾਰਨਾ ਂਅਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਮਆ ਂਿਰਿੇ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਗਰਭ ਦੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਿੋਂ ਬਾਅਦ), 
ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਜਾ ਂਜਨਮ ਿੋਂ ਐਨ ਪਤਹਲਾ।ਂ ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਰੂਿੀਨ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿਾ ਂਜਾ ਂ
ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਹੈ, ਜਦਤਿ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ 
ਤਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਜਾ ਂਜੰਮਣ ਪੀੜਾ,ਂ ਿਰਿੇ ਹਸਪਿਾਲ ਜਾਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਾ ਂਡਾਿਿਰੀ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ 'ਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਚੋਣ ਿਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ 
ਦੇਣ ਿੋਂ ਐਨ ਪਤਹਲਾ ਂਪਿਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਰਿੇ ਜਾ ਂਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਜਾ ਂਜਨਮ ਦੌਰਾਨ 
ਸਮੱਤਸਆ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਿੋਈ ਵੀ ਸਮਾ ਂਤਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਾ ਲੱਗਣਾ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਂਉਸ 
ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਿ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਿ, ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ, ਅਿੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਿਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾ ਂਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 'ਿੇ, ਿੁਸੀਂ ਤਜੱਥੇ 
ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਅਿੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਿੀਮ ਨਾਲ ਤਿਹੜੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਿਰਦੇ ਹੋ। 

ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਜਨਮ ਿੋਂ ਐਨ ਪਤਹਲਾ ਂਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦਾ 
ਿਤਹਣਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲੱਗਣ ਿੋਂ ਠੀਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਂ
ਬਹੁਿ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂਤਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨ ਲਈ 
ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿਵੇਂ ਅਿੇ ਿਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਹੋ, ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿਨਰ(ਰਾ)ਂ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹਾਇਿ 
ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਹ ਸਿਣ, ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੁਣ 
ਸਿਣ, ਅਿੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਿਣ।

ਹਾਲਾਤਂਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਜੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 
ਓਨੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ 
ਲਈ ਿਤਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤਲਖਵਾਵੇ ਜਾਣਾ ਸਹਾਇਿ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਿੋਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਤਖਆ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੋਵੇਗਾ।



19

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੁਹਾਡੇ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਆਉਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਮੌਿ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਿਾ ਂਸੰਭਵ ਹੈ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੋਗੇ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਅਿੇ ਤਿੱਥੇ ਜਨਮ 
ਦੇਵੋਗੇ। ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ, ਹਸਪਿਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। 
ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾ ਂਤਫਿਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹ ਤਿ ਡਾਿਿਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿਾਫੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਤਿਉਂਤਿ ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆ ਂਅਣਜਾਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹਾ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਿਥੇ ਦਾਖਲ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਿੇ ਤਜਹੜਾ ਸਿਾਫ ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ। ਤਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਸਿਾਫ, ਪ੍ਸੂਿੀ ਸਿਾਫ, ਸਰਜੀਿਲ ਫਲੋਰ ਸਿਾਫ, ਜਾ ਂਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਲੋਿਾ ਂਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮਾ ਂਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਤਮਲਣ 
ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾ ਂਘਰ ਜਾ ਂਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਤਿ ਉਸ ਮੰਤਜ਼ਲ, 'ਿੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਤਜੱਥੇ 
ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਤਿਉਂਤਿ ਹਸਪਿਾਲ ਅਿੇ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੱਿ 
ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਿਾਫ ਜਾ ਂਭੌਤਿਿ ਜਗ੍ਹਾ/ਿਮਰਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਈ ਤਦਨ ਜਾ ਂਇਸ ਿੋਂ ਵੀ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਂਹੋਿਲ ਤਵੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ 
ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਸ਼ਿਦਾਇਿ ਸਮਾ ਂਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਇਹ ਤਿ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਲਈ ਉਹ ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ 
ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ ਤਸਰਫ਼ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਨੂੰ ਛੇਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ, ਬੇਚੈਨ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਗੁੱਸੇ ਤਵੱਚ ਅਿੇ ਉਲਝਣ ਤਵੱਚ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।  
 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਰਨਾ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ :

• ਿੰਮ ਿੋਂ ਛੱੁਿੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿਰ, ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਿਿਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰਨਾ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂਦਸਿਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੇ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਨ ਤਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੀ ਿੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ(ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿਨਰ ਦੀ ਿੰਮ ਵਾਲੀ 
ਥਾ)ਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

• ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵਖੇ ਸੰਪਰਿ 
ਤਵਅਿਿੀ ਜਾ ਂਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਤਿਸੇ ਤਵਅਿਿੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਰਨਾ 

• ਇੱਿ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਿ ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਤਹਣ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਤਨਯਤਮਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਤਹਣਾ

• ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਲਿੂ ਪਸ਼ੂ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ, ਜਾ ਂਦੋਸਿਾ ਂਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰਿ 
ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿਤਹਣਾ

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਰਾ?ਂ ਮੈਂ ਤਿੱਥੇ ਜਾਵਾ?ਂ 
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ਹਾਲਾਤਂਿ ਹਰੇਿ ਹਸਪਿਾਲ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀਆ ਂਨੀਿੀਆ ਂਅਿੇ ਪ੍ਤਿਤਰਆਵਾ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ 
ਇੱਿ ਵਾਰੀ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਿਣਗੇ ਅਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੀ 
ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੀ ਨਤਜੱਠਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸ੍ੋਿ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਉੱਿਰ ਵੀ ਦੇ ਸਿਣਗੇ। ਜੋ ਤਿਹਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 
ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਇੱਿ ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂ
ਦੋਸਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ 
ਇੱਿ ਿੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਿੇ ਤਵਆਤਖਆਵਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।  
 
ਇੱਿ ਵਾਰੀ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਬੇਨਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਤਨੱਜੀ ਿਮਰੇ ਜਾ ਂਖੇਿਰ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿੀਿਾ ਜਾਣਾ 
• ਿੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਤਚੰਨ੍ – ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਤਿੱਿਲੀ – ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ। 

ਅਤਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਿਉਂਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਿਮਰੇ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ 
ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਹੋਵੇ। 

• ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ (ਡਾਿਿਰ, ਦਾਈ, ਨਰਸ, ਐਨੇਸਥੈਤਿਸਿ, ਸੋਸ਼ਲ 
ਵਰਿਰ, ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ, ਆਤਦ) ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਿੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਿੇ ਸਮਾ ਂਤਦੱਿਾ ਜਾਣ ਲਈ

• ਿੁਹਾਨੂੰ ਡਤਲਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੱਿ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿੇ ਉਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਜੱਠਣ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ(ਲੇ) ਤਵਅਿਿੀ(ਆ)ਂ ਜਾ ਂਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਉਪਾਵਾ ਂ(ਇੱਿ ਜਨਮ ਯੋਜਨਾ (birth plan) ਸਮੇਿ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣ 
ਲਈ 

•  ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿੀ ਫਾਇਦੇ ਅਿੇ ਨੁਿਸਾਨ ਹਨ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਿਾਦਂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ 

• ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਪ੍ੀਤਿਤਰਆ, ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿੀਿੇ ਜਾਣ , ਅਿੇ ਡਤਲਵਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿੀ ਉਮੀਦ ਿੀਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 

• ਦਰਦ ਪ੍ਬੰਿਨ ਲਈ ਤਵਿਲਪ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣ ਲਈ 
• ਡਤਲਵਰੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਿਾਦਂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ 

ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਿਾਰਵਾਈ ਅਿੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲਾ
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ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਤਵੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ, ਜਾ ਂਜੇ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਉਹ ਤਸਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਹੀ ਤਜਉਂਦੇ ਰਤਹਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਹਲਾ ਂਿੋਂ ਹੀ ਪਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਰਵਾਰ 
ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਹੌਸਤਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋਣਗੇ ਅਿੇ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਣਗੇ। 
ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਹੌਸਤਪਸ, ਅਿੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਜਾ ਂਬਹੁਿ ਛੋਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਤਵੱਚ ਿਵਰ 
ਨਹੀਂ ਿੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ। 

ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਹੇ ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂ(ਲੇਬਰ) ਦੇ ਦਰਦ ਅਿੇ 
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਤਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਿਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਅਿੇ ਿੁਰੰਿ ਸੀਜ਼-ੇ
ਰੀਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ (ਸੀ-ਸੈਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਿਰਨਗੇ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਅਤਜਹਾ ਸਦਮੇ, ਡਰ, ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਂ
ਿਿਲੀਫ਼ ਿਰਿੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗੀ ਤਜਸ 
ਤਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਿੇ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਿੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆ ਂਤਚੰਿਾਵਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂ
ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਿਰਨਗੇ। 

ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਇਿੱਲੇ ਤਮਲ ਿੇ ਿਰਨਗੇ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਿ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੁਰੰਿ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਸੀ -ਸੈਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਲੇ 
ਤਵਅਿਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂ(ਲੇਬਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਿੇ ਪਲੇਸੈਂਿਾ (placenta) ਨੂੰ ਤਡਤਲਵਰ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂ
ਉਿੇਤਜਿ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ 
ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਵਾਸਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਦੱਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਮਦਦ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਬਿੀਆ ਂਿੀਿੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ,ਂ ਿੁਹਾਡੀ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੇਗੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਲਈ 
ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਬਾਰੇ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਿਾ ਂਲਈ ਤਬਹਿਰੀਨ ਤਵਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿੇਗੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਵਸਿਾਰ ਤਵੱਚ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਿੇਗੀ।  

ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਤਹਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਹੈ ਿਾ ਂਉਹ ਸਦਮੇ ਤਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਇਸ ਿੋਂ ਿੁਰੰਿ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜੋ 
ਤਿਹਾ ਤਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਿ ਿਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਯਾਦ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਜੰਨੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਇੱਿ ਿੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਵੇਰਤਵਆ ਂਜਾ ਂਤਵਆਤਖ-
ਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਪੈਰੀਨੇਿਲ ਹੌਸਤਪਸ

ਸੀ-ਸੈਿਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਹਣਾ

ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂ(ਲੇਬਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ
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ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ,ਂ ਿੁਹਾਡਾ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਫੈਲਾਵ (ਖੋਲ੍ਣ) ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰੇਗਾ। ਉਹ ਯੋਨੀ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਉਂਗਲੀਆ ਂਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰਿੇ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਗੇ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ 
ਮੂੰਹ ਨੇ ਅਜੇ ਫੈਲਣਾ (ਖੁੱਲ੍ਣਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਿੀਿਾ ਹੈ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨ ਵਾਸਿੇ ਮਦਦ ਲਈ 
ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਮੈਡੀਿਲ ਿਿਨੀਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਿੁਸੀਂ ਤਜਸ ਸੁਤਵਿਾ ਤਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਈ ਿਰੀਿੇ ਹਨ ਤਜੰਨਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਿੀਿੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਮੈਡੀਿਲ ਪ੍ਬੰਿਨ ਤਵੱਚ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਦੱਿੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ, ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ (ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿੋਲ) ਤਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ 
ਨੂੰ ਅੰਿਰਨਸੀ (IV) ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ , ਜਾ ਂਦੋਵਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤਦੱਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿੀਮ ਿੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਲਈ ਦੂਜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਮਸਾਲ 
ਲਈ, ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਫੋਲੀ ਿੈਥੇਿਰ (ਗੁਬਾਰੇ) 
ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਿਰਨ ਵਾਸਿੇ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾ ਂਦਖਲਾ ਂਦਾ ਿੀਚਾ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਰਮ ਿਰਨ ਅਿੇ ਿੱਸਣਾ ਹੈ (ਿੁਹਾਡੀ 
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਿੋਂ) ਿਾ ਂਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂ
(ਤਨਯਤਮਿ ਸੁੰਗੜਾਅ ਹੋਣੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਨਯਤਮਿ ਸੁੰਗੜਾਅ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 
ਖੁੱਲ੍ਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਿਸਰ ‘ਸਰਗਰਮ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ’ਂ ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ 
ਵਰਿੇ ਗਏ ਿਰੀਤਿਆ ਂਿਰਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ‘ਸਰਗਰਮ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ’ਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ,ਂ ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਿਦਮਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗੀ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ‘ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਝੱਲੀ 
ਨੂੰ ਿੋੜਨ’ (ਤਝੱਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਤੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ 
ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਤਗਰਦ ਿਰਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤਵੱਚ ਛੋਿਾ ਤਜਹਾ ਸੁਰਾਖ਼ ਿਰਨ ਲਈ 
ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾਲ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਿਸਰ ਸੁੰਗੜਾਆ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਿੀ ਨਾਲ 
ਅਿੇ ਤਜਆਦਾ ਨੇੜੇ ਇਿੱਤਠਆ ਂਹੋਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਤਿਤਰਆ - ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨਾ 

ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਜਰਿਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨੂੰ 
ਿਈ ਤਦਨ ਜਾ ਂਇਸ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਸੁਭਾਤਵਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਹੋਣ 
ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਖਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਹਾਲਾਤਂਿ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਡੀਿ ਬਹੁਿ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ
ਲਈ ਸਮਾ ਂਵੀ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ:  

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਅਿੇ ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀ ਮਹੱਿਵਪ-ੂ
ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ ਂ(ਬੱਤਚਆ ਂ
, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਆਤਦ) ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

• ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ ਂਜਾ ਂਆਪਣੇ ਤਪਆਤਰਆ ਂਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਹਣ ਦਾ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਲਈ
• ਖਾਸ ਯਾਦਾ ਂਸੰਜੋਣ ਲਈ ਫੋਿੋਗ੍ਾਫਰ ਨੂੰ ਤਲਆਉਣ ਦਾ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਲਈ
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਹੜੀਆ ਂਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਰਸਮਾ ਂਿਰਨੀਆ ਂ

ਚਾਹੋਗੇ
• ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 
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ਹਾਲਾਤਂਿ ਅਸੀਂ ਤਜਹੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਿੀਿੀ ਸੀ ਉਹ ਅਿਸਰ ਬਹੁਿ ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਾ ਂ
ਅਸਰ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਿੁਝ ਮਾਮਤਲਆ ਂਤਵੱਚ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਜਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਿਰਿੇ 
ਮਜ਼ਬੂਿ ਅਿੇ ਤਨਯਤਮਿ ਸੁੰਗੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ ਸਿਣ ਅਿੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਿੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਤਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਤਖਸਿਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਣ। ਜੇ ਇਹਨਾ ਂਪਹੁੰਚਾ ਂਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 
ਿੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਿੇ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਿੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਾਡਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਿਂਣ ਿੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਿੇ, ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ੇਰੀ-
ਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ (ਸੀ -ਸੈਿਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ, 
ਨਬਜ਼, ਅਿੇ ਸਾਹ ਲੈਣ (ਅਤਹਮ ਸੰਿੇਿਾ)ਂ 'ਿੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਦੀ ਨੇੜੇ 
ਿੋਂ ਤਨਗਰਾਨੀ ਿੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਣ, ਸੁੰਗੜਾਅ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ)। ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਿ ਤਵਅਿਿੀ ਜਾ ਂਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ 
ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਇਹ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਡਰਾਉਣੀ , ਉਦਾਸ ਅਿੇ ਥਿਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੋਂ ਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨੀ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਿੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਸਮੇਂ ਤਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਰਵਾਰ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਜਾਂ ਡਤਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਿੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਿਰਨ ਦਾ ਿੋਈ 
ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਂਗਲਿ ਿਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ 
ਲਈ ਜੋ ਤਬਹਿਰੀਨ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਰੋ। 

ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਤਿਸੇ ਿਰ੍ਾ ਂਦੇ ਦਰਦ-ਪ੍ਬੰਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਿੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਿਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਦਰਦ ਪ੍ਬੰਿਨ ਦੀ ਤਿਸਮ ਇਸ ਗੱਲ 
'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰੇਗੀ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਤਿਹੜੇ ਹਸਪਿਾਲ ਿੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਵਸਿਾਰ ਤਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰ 
ਸਿੇਗੀ। ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਦ-ਪ੍ਬੰਿਨ ਦੀਆ ਂਉਹਨਾ ਂਿਿਨੀਿਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਣਗੇ 
ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਖਾਸ ਸਤਥਿੀਆ,ਂ ਮਾਲਸ਼, ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਸਹਾਇਿਾ, 
ਹਰਿਿ, ਅਿੇ ਪਾਣੀ। 

ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਂਐਪੀਤਡਊਰਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਂਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ ਬਹੁਿ ਆਮ ਹੈ। 
ਐਪੀਤਡਊਰਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਜੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਿਸਰ ਦਰਦ ਿੋਂ ਵਿੀਆ 
ਰਾਹਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰਨਾ ਂਤਵਿਲਪਾ ਂਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਤਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
IV ਰਾਹੀਂ ਦਰਦ ਤਨਵਾਰਿ ਦਵਾਈ (ਨਾਰਿੋਤਿਿਸ) ਪ੍ਾਪਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਏ - 
PCA (ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਨਯੰਿ੍ਣ ਵਾਲਾ ਅਨੈਲਜੈਸੀਆ) ਪੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪੰਪ ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਹਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨਯੰਿਰਣ ਤਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮਤਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਪ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਉਦੋਂ ਿੱਿ ਰਤਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਇਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ 'ਿੇ 
ਨੇਤੜਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੇਗੀ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਤਿਵੇਂ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵਾਸਿੇ 
ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਤਫੰਗ ਗੈਸ (ਤਨਿਰੌਸ ਆਿਸਾਈਡ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 
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ਪ੍ਤਿਤਰਆ – ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿਰੇਗੀ ਅਿੇ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੱਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ 
ਤਗਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਂਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂ
ਜਨਮ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਅਿੇ ਿੱਿਣ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ, 
ਅਿੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਮਆ ਂ'ਿੇ ਇਹ ਬਹੁਿ ਸੰਖੇਪ ਜਾ ਂਅਚਾਨਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਨੂੰ ਿੱਢਣਾ ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਬਹੁਿ ਛੇਿੀ 
ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਦਤਿ ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਮਆ ਂ'ਿੇ ਇਹ ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਲੋਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਲਈ ਵਾਿੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਦਵਾਈ, ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿੱਢਣਾ, ਜਾ ਂਸਰਜਰੀ)। 

ਿਈ ਵਾਰੀ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿਰਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਅਤਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂਤਿ ਪਤਰਵਾਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਚੰਿਾ ਨਾਲ ਹਸਪ-
ਿਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਤਵਅਿਿੀ ਦੇ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਤਵੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੱਿਣ ਸਮੇਂ 
ਤਚੰਿਾ ਜਾ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਿ ਿਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਈ 
ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਵਲੱਖਣ ਮੈਡੀਿਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਤਥਿੀ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਵਾਰ ਗਰਭ-
ਵਿੀ ਤਵਅਿਿੀ ਦੀਆ ਂਮੈਡੀਿਲ ਲੋੜਾ ਂਿਰਿੇ ਅਤਜਹਾ ਿਰਵਾਉਣਗੇ , ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ 
ਇਸ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਂਖੂਨ ਵਤਹਣ ਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਮੁੱਤਦਆ ਂਿਰਿੇ 
ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਮਆ ਂ'ਿੇ ਇਹ ਉਸ ਚੋਣ ਿਰਿੇ ਹੋਵੇਗਾ 
ਜੋ ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਰਿੇ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ 
ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਰਿੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, 
ਤਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਹੋਰ ਤਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ ਿਰਾਗਂੇ। 

ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਮਆ ਂ'ਿੇ ਇਹ ਉਸ ਚੋਣ ਿਰਿੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਰਿੇ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਤਿਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਿਰਿੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਹੋਰ ਤਜ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ 
ਿਰਾਗਂੇ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਿੇ ਤਬਨਾ ਂਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਜਨਮ 
ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੋਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਿੁਹਾਡੀ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਉੱਿਰ ਦੇ ਸਿੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਤਬਿਾਉਣ 
ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿੇਗੀ, ਅਿੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰਿ ਅਿੇ ਮੈਡੀਿਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ ਸਿੇਗੀ। 

ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ (Caesarean) 
ਸੈਿਸ਼ਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਇੱਿ ਤਿੱਪਣੀ
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ਿਈ ਵਾਰੀ, ਅਤਜਹਾ ਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਬੱਚਾ ਮਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈ 
ਵਾਰੀ, ਗਰਭਵਿੀ ਤਵਅਿਿੀ ਬਹੁਿ ਤਬਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਮੁਹਾਰਿ ਵਾਲੇ ਯੂਤਨਿ ਜਾ ਂਸਭ ਿੋਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 
ਇਿੰੈਤਸਵ ਿੇਅਰ (ਗਤਹਨ ਤਚਤਿਿਸਾ) ਯੂਤਨਿ ਤਵੱਚ ਤਲਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਿੇ ਦੂਜੇ ਪਤਰਵਾਰਿ 
ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਅਿੇ ਇਸ ਿੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਤਪਆਰਾ ਵੀ 
ਬਹੁਿ ਤਬਮਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਤਥਿੀ ਜਾ ਂਸਦਮੇ ਵਾਲੀਆ ਂਹੋਰ ਘਿਨਾਵਾ ਂ
ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣਾ ਬਹੁਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਸਦਮਾ, ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸੁੰਨ੍ਿਾ, ਜਾ ਂਬੇਹਦ 
ਿਿਲੀਫ਼ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨਾ ਸੁਭਾਤਵਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿੇਗੀ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ:  

• ਅਿਸਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਵੱਚ ਿੋਈ ਿਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ ਦੇ 
ਇਿੰਜ਼ਾਮ। ਿੁਸੀਂ ਹਰੇਿ ਤਵਅਿਿੀ ਦੇ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣ ਿੱਿ ਇਹਨਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਿੇ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਦਰਦ-ਪ੍ਬੰਿਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਖਆ 
ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਿਰੇਗੀ। 

• ਅਿਸਰ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਿੇ ਚੁੱਿਣ ਬਾਰੇ ਅਿੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰਾ ਂਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ 
ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਿੋਈ ਿਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਿੁਹਾਡੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿੇਗੀ। 

• ਜੋ ਵਾਪਤਰਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਤਿੰਗ ਿਰਨਾ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂਤਿ ਿੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰੀ 
ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਉੱਿਰ ਤਮਲ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਦਤਿ ਦੂਜੇ 
ਪਤਰਵਾਰ ਜੋ ਿੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਲਈ 
ਿਤਹਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਮੀਤਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਿੀ ਜਾਦਂੀ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਿੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਤਿੰਗ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਿੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਤਜਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਜਸ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 
ਸਮਾ ਂਬੀਿਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਵੱਚ, ਿੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਤਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਤਸਰਫ 
ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਭ 
ਬਾਰੇ ਿੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਫਨੇ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਲਗਾਿਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ - ‘ਜੇ ਤਸਰਫ’। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ, ਪਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਤਪਆਰੇ ਤਵਅਿਿੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ 
ਿਰਨ ਅਿੇ ਉਸ ਲਈ ਮੰਗ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਿ ਹੀ 
ਮੁਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 



ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੈੱਿ-ਇਨੰ
ਿੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋ?
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ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਿਾਰ
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ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਿਾਰ

ਮਾਤਪਆ ਂਦੇ ਅਤਿਿਾਰ 

1984 ਤਵੱਚ, ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਇੱਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਿੱਤਠਆ ਂਤਮਲ ਿੇ 
ਮਾਤਪਆ ਂਅਿੇ ਬੱਤਚਆ ਂਲਈ ਗੌਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ 
ਹੇਠਾ ਂਤਦੱਿੀ ਹੈ।

• ਸਮੇਂ ਜਾ ਂਵਾਰਵਾਰਿਾ ਿੇ ਤਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਿੋਂ ਤਬਨਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਛੂਹਣਾ, ਪਿੜਨਾ 
ਅਿੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਿਰਨਾ

• ਬੱਚੇ, ਮੌਿ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਅਿੇ ਮੌਿ ਨੂੰ ਪ੍ਮਾਤਣਿ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ-
-ਸੰਸਿਾਰ) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾ ਂਸੂਤਚਿ ਹੋਣਾ

• ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਤਲਖਿੀ ਅਿੇ ਮੌਤਖਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੋਣਾ:
• 1) ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਤਵਿਲਪ 
• 2) ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਹਾਰੇ 
• 3) ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਿਾਰੀ (ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ,ਂ ਜਨਮ ਰਤਜਸਿ੍ੇਸ਼ਨ) 
• ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਤਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂ(ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ, ਿਸਵੀਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਿਰ) ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ
• ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਤਵੱਚ ਇੱਿ ਤਵਅਿਿੀ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਅਿੇ ਮੌਿ ਨੂੰ ਮਾਨਿਾ 

ਦੇਣਾ 
• ਤਿਸੇ ਵੀ ਤਿਸਮ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਜਾ ਂਅੰਤਿਮ ਸੰਸਿਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ 

ਚੁਣਨਾ 
• ਤਨਰਨੇ ਜਾ ਂਪੱਖਪਾਿ ਿੋਂ ਤਬਨਾ ਂਸਨੇਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣਾ
• ਅਤਜਹੇ ਸਿਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ, ਸਨੇਹੀ, ਅਿੇ ਤਵਅਿਿੀਗਿ 

ਪ੍ਿੀਤਿਤਿਆਵਾ,ਂ ਤਵਵਹਾਰਾ ਂਅਿੇ ਚੋਣਾ ਂਪ੍ਿੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ 
• ਸਤਿਿਾਰ ਅਿੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਵਹਾਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ 
• ਮਾਿਾ/ਤਪਿਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ, ਿਾ ਂਤਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਤਰਵਾਰ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਦੋਸਿਾ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ
• ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਵਾਸਿੇ ਿਾਰਤਮਿ ਜਾ ਂਸਤਭਆਚਾਰਿ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਿੇ ਸਤਭਆਚਾਰਿ ਅਿੇ 

ਿਾਰਤਮਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਿਾ ਨਾਲ ਵਰਿਾਅ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ 
• ਸੋਗ ਦੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ; ਖੁੱਲੇ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂ

 ਚੁਪਚਾਪ ਸੋਗ ਿਰ ਸਿਣਾ; ਅਿੇ ਨੁਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਿਪੰਨ ਅਤਹਸਾਸਾ ਂਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ 
ਸੂਤਚਿ ਹੋਣਾ ਅਿੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

• ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਅਿੇ ਆਨੁਵੰਤਸ਼ਿ ਿਾਉਂਸਤਲੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਭਤਵੱਖ ਦੇ ਤਵਿਲਪਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣਾ 
• ਮਾਿਾ-ਤਪਿਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੂਤਚਿ ਹੋਣਾ 
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ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਤਿਿਾਰ
• ਨਾਮ ਅਿੇ ਤਲੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਿਾ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣਾ 
• ਸਤਿਿਾਰ ਅਿੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਵਹਾਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਿਰ ਰਹੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ 
• ਇੱਿ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਿਿੀ ਵੱਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਜੀਤਵਿ ਸੀ ਅਿੇ ਤਜਸ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
• ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਤਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂ(ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ, ਿਸਵੀਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਿਰ) ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ
• ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਖਾਸ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂ(ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ, ਹੱਥਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ, ਿਸਵੀਰਾ,ਂ ਿਪੜੇ, 

ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ , ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਿਸਵੀਰ) ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ 
• ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣਾ, ਿਪੜੇ ਪੁਆਏ ਜਾਣਾ, ਲਪੇਿੇ ਜਾਣਾ) 
• ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ 
• ਯਾਦ ਿੀਿੇ ਜਾਣਾ 

 
ਤਵਤਮੰਨਜ਼ ਿਾਲਜ ਹਸਪਿਾਲ, ਿੋਰੋਂਿੋ, 1984 ਸ੍ੋਿ:ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ, 1999 ਫੈਮਲੀ-ਸੈਂਿਰਡ ਮੈਿਰਤਨਿੀ ਐਂਡ 
ਤਨਊਬੌਰਨ ਿੇਅਰ, ਪੰਨਾ 8.7.

• ਿੇਲੀਫੋਨ ਜਾ ਂਮੁਲਾਿਾਿ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੌਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ (ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ, ਮੁੱਖ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ੈਿਿੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਿਰ ਤਵੱਚ ਅਿੇ/ ਜਾ ਂਘਰ ਤਵੱਚ) ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ 

• ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਹਸਪਿਾਲ ਅਿੇ ਿਤਮਊਤਨਿੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਹੋਣਾ  
 
ਤਵਤਮੰਨਜ਼ ਿਾਲਜ ਹਸਪਿਾਲ, ਰਾਇਿਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਿਸ ਐਿ ਦ ਹੌਸਤਪਿਲ:  
 ਐਿ ਦ ਿਾਇਮ ਆਫ ਦ ਬੇਬੀਜ਼ ਡੈਥ ਤਵਤਮੰਨਜ਼ ਿਾਲਜ ਹਸਪਿਾਲ, ਿੋਰੋਂਿੋ, 1984
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ਹੈਲੋ ਅਿੇ ਅਲਤਵਦਾ 
ਿਤਹਣਾ: ਯਾਦਗਾਰ 

ਬਣਾਉਣਾ
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਿੇ 
ਪਿੜਨਾ

ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਤਬਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ 
ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਮਾ ਂਤਬਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਤਦੱਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਿੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਨ, ਅਿੇ 
ਤਸਰਫ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾ ਂਿਰਦੇ 
ਹਨ ਅਿੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਆਮ ਗੱਲ 
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਿੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਤਬਿਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵੱਚ ਇਹ ਸੋਤਚਆ ਸੀ ਤਿ ਉਹ 
ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤਿ ਬਹੁਿ ਘੱਿ ਮਾਪੇ ਿਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਦੇਖਣ ਅਿੇ ਪਿੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਿਈ ਵਾਰੀ ਪੇਚੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਆਖਰ ਤਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਜ਼ੰਮਾ ਿੁਹਾਡੇ ਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਤਵਚਾਰਾ ਂਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰੇਗੀ। 

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ 
ਉਹਿਾ ਂਗੱਿਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਿਈ ਕਲਹਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਜਹੜੀਆ ਂਅਿੇਕ ਪਲਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ 
ਅਰਥਪੂਰਿ ਿੱਗੀਆ ਂਹਿ।  
 
ਅਨੇਿ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤਦਲਾਸਾ ਤਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਦੇਖਣ, ਪਿੜਨ ਅਿੇ ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਿੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
ਤਿੰਨੀ ਦੇਰ ਿੱਿ ਤਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਿੁਝ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ ਪਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਉਹ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੱਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ। ਿੁਝ 
ਮਾਪੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਬਲਿੁਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਂਪਿੜਨਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰਦੇ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਿ ਤਵਅਿਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਂਚੁੱਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦਤਿ ਦੂਜਾ 
ਤਵਅਿਿੀ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਿ ਇਹ 
ਬਹੁਿ ਹੀ ਤਨੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅਿੇ ਇਹ ਤਿ ਿੁਹਾਡੀ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰੇਗੀ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਪਿੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਿੋਂ ਠੀਿ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੜਨ ਚੁੱਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੈਭੀਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿਵੇਂ ਤਦਸੇਗਾ ਜਾ ਂਉਹ ਤਿਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨਗੇ। ਿੁਝ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਤਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਤਵੱਚ ਸਤਭਆਚਾਰਿ 
ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂਜਾ ਂਅਤਿਆਿਤਮਿ ਮਾਨਿਾਵਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਿ ਤਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਤਿ ਿੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਦੇਖਣਗੇ, ਪਿੜਨਗੇ , ਜਾ ਂਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਜਹੜੇ ਤਵਿਲਪ ਸਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦਾ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿੇਗੀ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਇੱਛਾਵਾ,ਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾ,ਂ ਅਿੇ ਿਰਜੀਹਾ ਂਦਾ ਸਤਿਿਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ।
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ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਾ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ:

• ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਗੱਲ ਿਰਨਾ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਸੇਿ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਿ ਿੀ ਆਸ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਿ 
ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੀ ਸਭ ਤਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਤਜਸ ਿਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤਮਸਾਲ ਲਈ, 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਿਲੀਫ਼ ਤਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡਾ ਜੀ ਿੱਚਾ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂਪਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਿੱਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਿੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਂਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ,ਂ ਤਿ ਿੀ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੁਰੰਿ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਂਪਿੜਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿਤਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨੂੰ ਜਨਮ 'ਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿੇ ਉਦੋਂ ਿੱਿ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਿੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਹੋ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਂ
ਪਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਬੇਨਿੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਿਮਰੇ ਤਵੱਚ ਰੱਤਖਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਤਿ ਦੂਜੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਠੀਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਿੱਿ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਿਮਰੇ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਉਹ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਮਰੇ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਤਹੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਿ ਇਸ ਿੋਂ 
ਪਤਹਲਾ ਂਤਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤਿਆਰ 
ਹੋਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਿਰੇ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੜਨ ਦੀ ਪਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨੀ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਇਸ 
ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਿੰਬਲ ਤਵੱਚ ਪਾ ਿੇ ਅਰਾਮ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਪੇਿ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਜੋ ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਿੜ ਸਿੋ ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਮਾ ਂ
ਤਬਿਾ ਸਿੋ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ।  

• ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹ ੋ

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਲਈ ਿਹ ੋ

• ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਿ ਿੋਈ ਿਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਜੰਨਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਸਮਾ ਂਲਵੋ। ਿੁਸੀਂ ਤਿਸੇ 
ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
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ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਿੱਿਰ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨਗੀਆ ਂਅਿੇ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਗੀਆ।ਂ 
ਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ: 

ਹੋਰ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆ,ਂ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਯਾਦਗਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪੈਿੇਜ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ 
ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਿਾ ਂਹਸਪਿਾਲ ਿੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਤਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿੱਿ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 
ਤਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਈ ਵਾਰੀ ਿਾ ਂਿਈ ਸਾਲਾ ਂ
ਬਾਅਦ। 

• ਫੋਿੋਆ ਂ(ਿਸਵੀਰਾ)ਂ
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਹੱਥਾ ਂਦੇ ਤਨਸ਼ਾਨ
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ੇਸਲੇਿ
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ
• ਬੈਸੀਨੇਿ (ਪਾਲਨਾ) ਿਾਰਡ
• ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬੈਪਤਿਜ਼ਮਲ (baptismal) , ਜਾ ਂਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਰਿੀਫੀਿੇਿ 
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਨੂੰ ਤਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਿੇਪ
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਦਾ ਗੁੱਛਾ
• ਨਾੜੂਏ (Cord) ਦਾ ਿਲੈਂਪ 
• ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪੜੇ, ਿੋਪ, ਜਾ ਂਿੰਬਲ
• ਹੱਥ ਅਿੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਾਚਂੇ
• ਪਲੇਸੈਂਿਾ (Placenta) ਦੀ ਛਾਪ

• ਿਤਵਿਾਵਾ ਂਅਿੇ ਨੋਿਸ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਿਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ 
ਤਲਖ ਸਿਦੇ ਹੋ

• ਇੱਿ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਿਸਵੀਰ
• ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਿੀਤਫਿੇਿ
• ਮੌਿ ਜਾ ਂਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਿੀਤਫਿੇਿ
• ਿਾਰਡ
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਨਾ 

ਸਤਭਆਚਾਰਿ ਅਿੇ 
ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾ-ਂ 

ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ

ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਜੰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਿੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਿਪੜੇ 
ਪਤਹਨਾਣਾ , ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੰਬਲ ਤਵੱਚ ਲਪੇਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡਾ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾ ਂਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਰਜੀਹ ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਡਾ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਇਿੱਤਲਆ ਂਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤਿਸੇ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਿਿੀ ਨਾਲ ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਿੁਸੀਂ 
ਚਾਹੋਗੇ ਤਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣੇ। ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਿਰੋ ਤਿ ਤਿਹੜੀ ਗੱਲ ਿੁਹਾਡੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਤਬਹਿਰੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ ਹੋਰ ਲੋਿ , ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-
-ਨਾਨੀ, ਖਾਸ ਦੋਸਿ, ਜਾ ਂਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਪਿੜਨ ਅਿੇ ਤਮਲਣ ਲਈ 
ਆਉਣ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਸਤਭਆਚਾਰਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਾ ਂਇਿੱਠੇ ਤਮਲ ਿੇ 
ਖਾਸ ਰਸਮ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਬੈਪਤਿਜ਼ਮ (baptism) , ਸੀਡਰ ਬਾਥ, ਜਾ ਂਰੀਤਡੰਗ। ਇਹ 
ਿੁਹਾਡੇ ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਿਮਰੇ, ਨੇੜਲੇ ਿਮਰੇ, ਜਾ ਂਹਸਪਿਾਲ ਦੀ ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਤਵੱਚ ਿੀਿਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਦੀ ਤਿਸਮ ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤਜਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਭਤਵੱਖ 
ਤਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਇਹਨਾ ਂਫੈਸਤਲਆ ਂ
ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਅਿੇ ਹਸਪਿਾਲ, ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾ-
ਿਾਵਾ,ਂ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮਿਰਨ ਨਾਲ ਸਤਭਆਚਾਰਿ, ਅਤਿਆਿਤਮਿ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਰਵਾਇਿਾ ਂਜੁੜੀਆ ਂਹੋ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਿ 
ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਤਨੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾ ਂਅਿੇ ਸਤਭਆ-
ਚਾਰਿ ਰਵਾਇਿਾ ਂਇਸ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਤਿੰਨਾ ਸਮਾ ਂਹੈ?
ਿੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਤਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਜੰਨੀ ਦੇਰ ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਿਰਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ-ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਆਮ 
ਿੌਰ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਅਿੇ ਪਿੜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਤਲਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ, ਤਿਉਂਤਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਅਿੇ ਜਨਮ ਤਦੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਿ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ, ਿਾ ਂਉਹ ਵੀ ਿੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿੇ ਦੇਖਣ ਅਿੇ 
ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸਮਾ ਂਤਬਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਣਗੇ। 
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਜਾਚਂ-

-ਪੜਿਾਲਾਂ
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਦੀਆ ਂਜਾਚਂ-ਪੜਿਾਲਾਂ

 ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਅਤਜਹਾ 
ਤਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦੇ ਿਾਰਨ ਦਾ ਤਨਰਿਾਰਣ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਿੁਝ ਪੜਿਾਲਾ ਂਜਾ ਂਿੈਸਿ ਿਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੇ। ਇਹਨਾ ਂ
ਪੜਿਾਲਾ ਂਜਾ ਂਿੈਸਿਾ ਂਤਵੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾ ਂਿੋਂ ਇਿੱਿਰ ਿੀਿੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਸਿ, ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ, ਅਿੇ ਬੱਚੇ ਿੋਂ ਖੂਨ ਜਾ ਂਤਿਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਰੋਿਮੋਸੋਮ (ਗੂਣਸੂਿਰ) ਦੇ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਤਜਆ 
ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਿੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਤਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 
ਅੰਗਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਿਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਂਿਾਰਨਾ ਂਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਤਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਿਾਰ ਅਿੇ 
ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਵਵਹਾਰ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ 
ਅਿੇ ਜਨਮ ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਿਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਜਸ 
ਿੋਲ ਇਨ੍ੰਾ ਂਿੈਸਿਾ ਂਅਿੇ ਪੜਿਾਲਾ ਂਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਇਹਨਾ ਂਪ੍ਤਿਤਰਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਉੱਿਰ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

 ਿਈ ਵਾਰੀ, ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸਦਮੇ 
ਤਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਤਜਵੇਂ ਤਿ 
ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਦੌਰਾਨ) ਜਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਿੈਸਿ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਰੀਿੀ-ਤਰਵਾਜਾ ਂ
ਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂ(ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ) ਤਵੱਚ ਦੇਰੀ ਿਰਨਗੇ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਉਹ ਿੈਸਿਾ ਂਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਿਣਗੇ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਿ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਤਬਹਬਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂ
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਪਰ, ਿਈ ਵਾਰੀ ਪੜਿਾਲਾ ਂਿੋਂ ਿੁਝ ਬਹੁਿ ਹੀ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿੀਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, 
ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਤਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਤਵਅਿਿੀ 
ਨੂੰ ਤਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਿ ਤਵਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਿਰੇਗੀ ਅਿੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਤਬਹਿਰੀਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਜੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਿ ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਿੁਝ ਪੜਿਾਲਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਗੇ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਿ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਿੇ ਬਲੱਡ ਵਰਿ , ਪਰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਤਿ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਿੀਆ ਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਅੰਤਸ਼ਿ ਜਾ ਂਸੀਮਿ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ , ਤਜੱਥੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ 
ਤਿਹੜੀਆ ਂਤਬਿੀਆ ਂਿੀਿੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।
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ਫਾਲੋ-ਅੱਪ:ਿੈਸਿ ਦੇ ਨਿੀਜੇ 

ਸੀਮਿ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਹੱਸੇ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ, ਐਿਸਤਰਆ,ਂ ਅਿੇ ਜੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇ, ਿਾ ਂਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣਸੂਿਰਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਿੇਗੀ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਬਹੁਿ ਮਾਮਤਲਆ ਂਤਵੱਚ, ਪੜਿਾਲਾ ਂਿੁਝ ਿਾਰਨਾ ਂਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਿਰਨਗੀਆ ਂ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਿ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਜਾ ਂਛੋਿਾ ਪਲੇਸੈਂਿਾ , ਪਰ ਸਹੀ ਿਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਿਈ ਵਾਰੀ ਿੈਸਿ ਜਾ ਂਪੜਿਾਲਾ ਂਿੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਵੀ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦੇ ਤਿਸੇ ਵੀ ਿਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਲੱਤਭਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ 
ਘਿਨਾ "ਤਿਉਂ" ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ 
ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਿਦੇ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਜਾ ਂਪੜਿਾਲ ਿਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-
-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਤਿ ਨਿੀਤਜਆ ਂਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੌਣ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਰੇਗਾ ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਵੱਚ ਤਿੰਨਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਨਿੀਤਜਆ ਂਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਉਸ ਿੋਂ ਵੀ 
ਵੱਿ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਿੀ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ ਨਿੀਤਜਆ ਂਨੂੰ 
ਿੁਹਾਡੇ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ (ਡਾਿਿਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ੈਿਿੀਸ਼ਨਰ) ਿੋਲ ਭੇਤਜਆ ਜਾਵੇ ਿਾ ਂਜੋ ਿੁਸੀਂ 
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਤਫ਼ਸ ਤਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਰ ਸਿੋ। ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਿਿਰ, ਤਜਸ ਨੇ ਪੋਸਿਮਾ-
ਰਿਮ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿੀਿੀ ਸੀ, ਜਾ ਂਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ 
(ਡਾਿਿਰ ਜਾ ਂਦਾਈ ) ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਬੁੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਤਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਿ ਿੀਿੀ ਗਈ ਥਾ ਂਿੋਂ ਿਾਫੀ ਦੂਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ 
ਿੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਫੋਨ 'ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਿੈਸਿ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 
ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾ ਂਿੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਵੱਚ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਤਵਆਤਖਆਵਾ ਂਸਤਹਿ ਿੈਸਿ ਨਿੀਜੇ ਪ੍ਾਪਿ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿੁਸੀਂ ਨਿੀਤਜਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਨਰਤਸੰਗ ਸਿੇਸ਼ਨ ਜਾ ਂ
ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਵੀ ਿੈਅ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿੇਗੀ ਤਿ ਿੈਸਿ ਨਿੀਜੇ 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੌਣ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਬਹਿਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਰ ਸਿੇਗਾ। ਜੇ 
ਨਿੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਿੇ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿੋਈ ਉੱਿਰ ਜਾ ਂਿਾਰਨ ਨਹੀਂ 
ਤਮਲਦਾ , ਿਾ ਂਵੀ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ 
ਤਿੰਝ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਸਰੀਰਿ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ) ਅਿੇ ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਹਨ 
ਤਜੰਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਦਾਹ -ਸੰਸਿਾਰ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾ ਂਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂਲਈ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ 
ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਿ ਲੈਬ ਜਾ ਂਹਸਪਿਾਲ ਿੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਹੋਵੇ ਤਿ ਆਪਣੀਆ ਂਪੜਿਾਲਾ ਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਭ ਿੁਝ ਵਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੈ। 
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ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ, 
ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ, ਦਾਹ-
-ਸੰਸਿਾਰ, ਜਾ ਂਹੋਰ 
ਰਸਮ ਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾ 
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ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜਾ ਂਦਾਹ-
ਸੰਸਿਾਰ

ਿੁਹਾਡਾ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰੇਗਾ ਤਿ ਿਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂ
ਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਿੈਰੀਓ ਤਵੱਚ, ਇਹ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 
ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਿੁਝ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਆਰਾਮ 
ਤਮਲੇ, ਜਦਤਿ ਹੋਰ ਲੋਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵੱਚ ਤਬਹਬਲ ਜਾ ਂਭੈਭੀਿ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਅਿੇ/ਜਾ ਂ
ਿਬਰਸਿਾਨ ਿੋਂ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿਰਨ 
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਘੰਿੇ ਜਾ ਂਿਈ ਤਦਨ ਿੱਿ ਲੱਗਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ 
ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਿਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਿ ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲੈਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਿੇ ਿੰਪਨੀ ਜਾ ਂਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ 
ਮੁਿਾਬਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਤਜਹੜੀ ਥਾ ਂ'ਿੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿਈ ਤਵਿਲਪ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿਰ-ਉੱਿਰ ਫੋਨ ਿਰਨਾ 
ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਿੀਮਿਾ ਂਤਵੱਚ ਿੋਈ ਵੱਡੇ ਅੰਿਰ ਹਨ। ਿਈ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਬੱਤਚਆ ਂ
ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿਰਨ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਘਿੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਫੀਸਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਬਰਸਿਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਿੇ ਿਬਰ 
ਖੋਦਣ ਅਿੇ ਬੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਖਰਚ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਮੁਿਾਬਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ pailnetwork.ca ਦੇਖੋ। 

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਿਊਿਰਿ ਹੋਮ ਲਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?
ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹਸਪਿਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ 
ਿਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਜੁਤੜਆ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਹਸਪਿਾਲ ਿੋਂ ਿਾਫੀ ਦੂਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਿਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ 
ਸਛਾਪਿ ਿੀਿੀ ਗਈ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਣ ਦੇ ਿਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਿੁਹਾਡੇ ਅਤਿਿਾਰਾ ਂਤਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਸਪਿਾਲ ਿੋਂ 
ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿੋਂ 
ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਹਲਾ ਂਘਰ, ਜਾ ਂਇੱਿ ਖਾਸ ਥਾ ਂ'ਿੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਗੇ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਿਾਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਉੱਿੇ ਦਸਿਖ਼ਿ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 
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ਉਨ੍ਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ , ਜੋ ਿੋਈ ਵੀ ਪੜਿਾਲਾ ਂਜਾ ਂਿੈਸਿਾ ਂਦੇ ਮੁਿੰਮਲ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਘਰ ਵਾਪਸ 
ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਿਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਿੇ 
ਪਲੇਸੈਂਿਾ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੋਲ ਵਾਪਸ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਿੈਅ 
ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਹਨਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਜਾ ਂ
ਪੜਿਾਲ ਜਾ ਂਿੈਸਿ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਿੋਂ ਿਾਫੀ ਦੂਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ, 
ਤਜੱਥੇ ਿੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਅਿੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਿੀ 
ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਅੰਲਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ, ਸੇਵਾ (ਸਰਤਵਸ), ਰਸਮ, ਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾਗਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਜਾ ਂਤਵਹਾਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਿੇ ਮੌਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਨ ਅਿੇ ਸਤਿਿਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਿ ਿਰੀਿਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਿੋਂ ਉਲਿ, ਿਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਿੀ 
ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਿਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਸੇਵਾ (ਸਰਤਵਸ), 
ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਰਸਮ, ਜਾ ਂਸਤਭਆਚਾਰਿ ਜਾ ਂਅਤਿਆਿਤਮਿ ਪੱਖੋਂ ਤਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥਪੂਰਨ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਗੇ, ਜਦਤਿ ਹੋਰ ਲੋਿ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਪਤਰਵਾਰ ਬਹੁਿ 
ਸਾਰੇ ਿਰੀਤਿਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਗੇ, ਤਜਵੇ ਤਿ ਿਤਵਿਾ ਤਲਖ ਿੇ, 
ਮੋਮਬੱਿੀ ਜਗਾ ਿੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਿੇ, ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਵੇਿ ਲੌਜ (community sweat lodge) 
ਆਯੋਤਜਿ ਿਰਿੇ , ਮਾਿਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿੇ, ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ ਜਾ ਂਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ 
ਤਮਜ਼ੁਿੋ-ਿੁਯਾ (Mizuko-Kuya) ਿਰਿੇ, ਜਾ ਂਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰਿੇ ਜਾ ਂਉਸ 
ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿੇ। 

ਉਹ ਪਤਰਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੋਂ ਦੂਰ ਜਨਮ ਤਦੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਤਿਤਰਆ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂਤਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਹਸਪਿਾਲ ਸਿਾਫ ਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਿੱਿ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ 
ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਿੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਿ 
ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਇਹ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਤਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਾ ਂਿਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਵਾਰ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਿੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਿਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਪਰੰਪਰਾ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਦੋਸਿ, ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਸਹਿ 
ਜਾ ਂਭਾਈਚਾਰਿ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਜਾ ਂਤਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਲਵੱਚ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਸਪਿਾਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿਰ, ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ, ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਜਾ ਂ
ਿੁਹਾਡ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਿਤਮਿ, ਿਾਰਤਮਿ ਜਾ ਂਭਾਈਚਾਰਿ ਆਗੂ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ 
ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਸੀਂ, ਜਾ ਂਇੱਿ ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂ
ਦੋਸਿ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨਾਲ ਤਸੱਿਾ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਂਦਾਹ-ਸੰਸਿਾਰ ਦੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂਦੀ ਿਰ੍ਾ,ਂ ਤਫਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਿਿਰ ਿੁਹਾਡੇ ਤਵਿਲਪਾ,ਂ 
ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਇਿੰਜ਼ਾਮਾ ਂਨੂੰ 
ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ। ਿੁਝ ਿਾਰਤਮਿ ਮਿਾ ਂਤਵੱਚ ਜਾ ਂਤਨੱਜੀ ਚੋਣ ਿਰਿੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ-
ਬੰਦੀ ਅਿੇ ਇਿੰਜ਼ਾਮ ਤਫਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਾਰਤਮਿ ਿੇਂਦਰ ਜਾ ਂਇੱਿ ਤਨੱਜੀ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਤਵੱਚ 
ਿੀਿੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ  
ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ 

ਤਸਹਿਯਾਬ ਹੋਣਾ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਭ-ਰਤਹਿ ਸਤਥਿੀ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤਵੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਤਹਲੇ ਿੁਝ ਤਦਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ 
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਿਰ੍ਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਿੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਿੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਤਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿੋਂ 
ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਿ ਜਾ ਂਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 2 ਿੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਬਾਅਦ 
ਿੁਹਾਡਾ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਤਦੱਿੇ ਤਦਸ਼ਾ-ਤਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿੇ 
ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਰੋਿੋ:

• ਸੈਤਨਿਰੀ ਪੈਡ ਤਸਰਫ ਿਾ ਂਹੀ ਵਰਿੋ ਿੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗ ਤਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਿੈਮਪੌਨ ਨਾ ਵਰਿੋ
• ਸੈਤਨਿਰੀ ਪੈਡਾ ਂਨੂੰ ਅਿਸਰ ਬਦਲੋ 
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਆਰੇ (ਿਾਰ) ਨਾਲ ਨਾ ਿੋਵੋ

ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਖੂਿ ਵਗਣਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ
ਜੇ ਹੇਠਾ ਂਤਦੱਤਿਆ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਰੋ  
ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਸਭ ਿੋਂ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਵਭਾਗ ਜਾ ਂਨਰਤਸੰਗ ਸਿੇਸ਼ਨ ਜਾਓ:
• ਯੋਨੀ ਤਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੰਿੇ ਤਵੱਚ ਇੱਿ ਪੈਡ ਭਰ ਤਦੰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਿੀ ਘੰਿੇ ਇੱਿ ਪੈਡ ਦੇ ਤਭੱਜਣ  

ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
• ਯੋਨੀ ਤਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਜੋ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਿੱਿ ਰੁਿਦਾ ਜਾ ਂਘਿਦਾ (ਹੌਲੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਯੋਨੀ ਤਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਜਾ ਂਤਰਸਾਵ ਤਜਸ ਤਵੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਤਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ 

ਵੱਡੇ ਗਿਲੇ (ਆਲੂ-ਬੁਖਾਰੇ ਿੋਂ ਵੱਡੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ
• ਿੁਹਾਡੇ ਪੇਿ ਤਵੱਚ ਿੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਿੰਬਣੀਆ ਂਜਾ ਂ38.5°C (101.3°F) ਿੋਂ ਵੱਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਾਹਵਾਰੀ
ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਿਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਲਗਭਗ 4 - 6 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ 
ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਂਜੇ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਿੋਈ ਹੋਰ ਤਚੰਿਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 
ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਮਤਰਆ 
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਹਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂਤਿ ਇਹ 
ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਿ ਹੋਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਇਹ ਜਾਣੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਥੋਂ ਿੱਿ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿੋਂ 
ਪਤਹਲਾ ਂਵੀ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਿੇ 
ਸੰਭੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੰਡੋਮ ਵਰਗੇ ਪਤਰਵਾਰ ਤਨਯੋਜਨ 
ਦੇ ਿਰੀਿੇ ਵਰਿਣ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਵਿਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਬਹਿਰੀਨ ਹੈ। 

ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ 
ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਵੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਦੁੱਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੇਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਿ ਦਾ ਉਿਪਾਦਨ ਬਹੁਿ ਹੀ ਦਰਦਨਾਿ, ਿਰੂਰ , ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ, ਅਿੇ 
ਿਸ਼ਿਦਾਇਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂਤਿ ਇਹ ਇੱਿ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ 
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਿੀ ਜਾ ਂਸਤਥਿੀ ਪ੍ਿੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਜਾ ਂਬੇਹਦ ਿਿਲੀਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਜਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਦੁੱਿ ਦੇ ਉਿਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਮਾਣ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਰਲਵੀਂ-ਤਮਲਵੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਤਮਸ਼ਰਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਤਵਿਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਿਾਰਿਾ ਂ
ਉੱਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਿਾ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਦੁੱਿ ਦੇ ਉਿਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਿਣਾ 

ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਿ ਦੇ ਉਿਪਾਦਨ ਰੋਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨਗੇ । ਦੁੱਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਿੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤਿ ਛਾਿੀਆ/ਂਛਾਿੀ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਤਿੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਾ ਂਅਿੇ ਤਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਿੀਿੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਦੁੱਿ ਦਾ ਉਿਪਾਦਨ ਰੋਿਣ ਸਮੇਂ, ਿੀਚਾ ਇਹ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਨਾ ਢਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਿੀਬਰ ਅਤਿਪੂਰਣ (engorgement) (ਛਾਿੀਆ/ਂਛਾਿੀ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂ 
ਦਾ ਭਰਨਾ) ਿੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਛਾਿੀਆ/ਂਛਾਿੀ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਓਨਾ ਭਤਰਆ ਰਤਹਣ ਤਦੱਿਾ 
ਜਾਵੇ। 

ਬੇਆਰਾਮੀ ਿੋਂ ਰਾਹਿ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ: 

• ਜੇ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਛਾਿੀਆ/ਂ ਛਾਿੀ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂ ਿਠੋਰ (ਸਖ਼ਿ) ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਿੇ ਦੁੱਿ 
ਿੱਢੋ (ਤਸਰਫ ਆਰਾਮ ਵਾਸਿੇ ਬੂੰਦਾ ਂਜਾ ਂਚਮਤਚਆ ਂਤਵੱਚ ਿੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਿੀ ਦੀ ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ ਿਰੋ ਅਿੇ ਦਬਾਓ) ਿਾ ਂਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ (ਤਸਰਫ ਆਰਾਮ 
ਵਾਸਿੇ ਬੂੰਦਾ ਂਜਾ ਂਚਮਤਚਆ ਂਤਵੱਚ ਿੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਮਾਲਸ਼ ਿਰੋ ਅਿੇ 
ਘੁੱਿੋ) ਜਾ ਂਆਰਾਮ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਿਰਾ ਤਵੱਚ ਦੁੱਿ ਿੱਢਣ ਲਈ ਪੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਿ ਿੱਢੋ। 
ਤਸਰਫ ਅਰਾਮ ਲਈ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਾ ਦੁੱਿ ਦੇ ਉਿਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਿੇ ਇਹ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਰੁਿਾਵਿਾ ਂਅਿੇ ਲਾਗਾ ਂ(ਤਜੰਨਾ ਂਨੂੰ ‘ਮੈਸਿਾਈਤਿਸ’ (mastitis) ਤਿਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਿੋਂ ਬਚਣ 
ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰੇਗਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ /ਪੰਪ ਨਾਲ ਦੁੱਿ ਿੱਢਣ ਿੋਂ ਿੁਰੰਿ ਠੰਡੇ ਿੰਮਪ੍ੈਸ ਲਗਾਓ 
(ਹੇਠਾ ਂਵਰਨਣ ਿੀਿਾ ਹੈ)। 15 ਤਮੰਿਾ ਂਲਈ ਠੰਡੇ ਿੰਮਪ੍ੈਸ ਜਾ ਂਜੰਮੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਬਜ਼ੀ ਦਾ 
ਬੈਗ ਲਗਾਓ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਿ 2-3 ਘੰਤਿਆ ਂਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਓ। ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ, ਜੰਮੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੱਿਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਿੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ 
(ਪਤਹਲਾ ਂਤਗੱਲੇ ਿੀ ਿਾਵਲ ਜਾ ਂਿਪੜੇ ਤਵੱਚ ਲਪੇਿੋ)। ਿਾਪ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਾ ਿਰੋ, ਤਿਉਂਤਿ ਇਸ 
ਨਾਲ ਛਾਿੀਆ/ਂਛਾਿੀ ਦੇ ਤਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜ ਤਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਤਵਗਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਹਾਡੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
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• ਿੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਿਲ ਤਪਛੋਿੜ ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਤਜਹਾ ਿਰਨਾ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਹੋਏ, ਿਾ ਂਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਦ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਤਜਵੇਂ ਤਿ ਆਈਬੂਪ੍ੋਫੇਨ ਜਾ ਂਅਸੀਿਾਮੇਨੋਫੇਨ ਲਓ। ਇਹ 
ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆ ਂਡਾਿਿਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿੋਂ ਤਬਨਾ ਂ(ਓਵਰ- ਦ- ਿਾਉਂਿਰ) ਖਰੀਦੀਆ ਂਜਾ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ।ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਬੋਿਲ ਿੇ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ 
ਿੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਿੀਆ ਂਤਹਦਾਇਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

• ਆਰਾਮ ਲਈ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਮੇਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ (ਘੁਿਵੀਂ ਨਹੀਂ ) ਬਰਾ ਜਾ ਂਿਾਪ ਪਤਹਨੋ ਤਜਸ 
ਤਵੱਚ ਅੰਡਰਵਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤਜਹੜੀਆ ਂਬ੍ਾ ਜਾ ਂਿੌਪ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਘੁਿਵੀਆ ਂਬਰਾ ਂਜਾ ਂਿੌਪ 
ਿਰਿੇ ਹ ਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਦੁੱਿ ਦੀਆ ਂਨਲੀਆ ਂਤਵੱਚ ਰੁਿਾਵਿ ਜਾ ਂ‘ਮ-ੈ
ਸਿਾਈਤਿਸ’ (mastitis) (ਤਵਗਾੜ) । ਉਹ ਿਪੜੇ ਪਤਹਨੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਿ ਆਰਾਮਦੇਹ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਹੀ ਿੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਿ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਆਮਿੌਰ ਿੇ ਇਹ ਸਮਾ ਂਿੁਝ ਤਦਨਾ ਂਿੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਿੱਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਿੋਈ ਤਚੰਿਾਵਾ ਂਹਨ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਿਾ ਂਤਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ (ਡਾਿਿਰ, ਦਾਈ , ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ੈਿਿੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰੋ। ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ‘ਬ੍ੈਸਿਫੀਤਡੰਗ’ ਿਤਲਤਨਿ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਪਬਤਲਿ ਹੈਲਥ 
ਤਵਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਿਾਲ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਉਂ ਿਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ 
ਪਬਤਲਿ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ)। ਿੁਝ ਹਸਪਿਾਲਾ ਂਤਵੱਚ ਲੈਿਿੇਸ਼ਨ ਿਨਸਲਿੈਂ-
ਿਾ ਂ(ਦੁੱਿ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ), ਨਰਸਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਵਾਲੇ 
ਿਤਲਤਨਿ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਣਗੇ। 

ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਦੁੱਿ ਦਾ ਉਿਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਿ ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਰਨਾ 

ਿੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਮਾਪੇ ਵੱਜੋਂ ਭੂਤਮਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਤਹਣ ਦੇ ਿਰੀਿੇ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਿ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਜਦਤਿ ਿੁਝ ਮਾਪੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤਜਹਾ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਝ ਤਵਅਿਿੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਿ ਨੂੰ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਿੱਢਣ ਅਿੇ ਤਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਤਹਊਮਨ ਤਮਲਿ ਬੈਂਿ (ਮਨੱੁਖੀ ਦੁੱਿ ਦਾ ਬੈਂਿ) ਤਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਇੱਿ ਸਰਿੀਤਨੰਗ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਖਾਸ ਿੌਰ 
'ਿੇ ਫੋਨ ਇਿੰਰਤਵਊਆ ਂਜਾ ਂਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀਆ ਂਭਰਨੀਆ,ਂ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਸਿ, ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਦੁਆਰਾ ਤਸਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਤਿਤਰਆ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਿਰਨ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਲੈਿਿੇਸ਼ਨ ਿਨਸਲਿੈਂਿ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਦੇ 
ਇੱਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਿ ਤਹਊਮਨ ਤਮਲਿ ਬੈਂਿ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਤਹਊਮਨ ਤਮਲਿ ਬੈਂਤਿੰਗ ਐਸੋਤਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮੇਰੀਿਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ www.hmbana.
org 'ਿੇ ਜਾਓ। ਓਨਿਾਤਰਓ ਤਵੱਚ ਇੱਿ ਤਮਲਿ ਬੈਂਿ ਹੈ, ਤਜਹੜਾ ਿੋਰੋਂਿੋ ਤਵੱਚ ਅਿਾਰਿ ਹੈ । ਉਹ ਸੂਬੇ 
ਤਵੱਚ ਸਭ ਥਾਵਂਾ ਂਿੋਂ ਦਾਨ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਝ ਮਾਤਪਆ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਵਿਲਪ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਦੁੱਿ ਨੂੰ ਘਰ 
ਤਵੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਿੇ ਤਵੱਚ ਸਿੋਰ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਿੰਪਨੀਆ,ਂ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਤਵੱਚ 
ਮਹਾਰਿ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਗਤਹਣੇ ਦਾ ਇੱਿ ਪੀਸ ਜਾ ਂਤਿਸੇ ਹੋਰ ਿਰ੍ਾ ਂਦੀ ਤਨਸ਼ਾਨੀ ਬਣਵਾਉਣਾ। 
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ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਿੋ-ਅੱਪ

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ (ਤਜਸ ਨੂੰ ਿਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਿਪਾਰਿਮ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਵੀ ਤਿਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਿੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆ ਂਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਿੋਂ ਤਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਬਲੱਡ 
ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਚਂ, ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਖੂਨ ਵਤਹਣਾ ਆਤਦ) ਿਾ ਂਇਹ ਪਤਹਲਾ ਂਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਲਈ ਤਜਹੜਾ ਤਵਅਿਿੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤਦੱਿਾ ਸੀ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ। ਿਈ ਵਾਰੀ 
ਪਤਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ (ਡਾਿਿਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ੈਿਿੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 
ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋਣਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਤਰਵਾਰ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਿਰਨਗੇ ਤਜਸ ਨੇ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਨਮ ਤਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਿੀ ਸੀ, ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਸੂਿੀ ਮਾਹਰ, ਦਾਈ 
, ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਡਾਿਿਰ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਿਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਉਹ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਹਾਡੀ(ਆ)ਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ(ਿਾ)ਂ 'ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਤਛਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ 
ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਸਰੀਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ (ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਦਰਦ )
• ਿੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਤਿਵੇਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਾਵਨਾਵਾ,ਂ ਤਵਚਾਰ) 
• ਗਰਭ-ਤਨਰੋਿ ਦੇ ਤਵਿਲਪ
• ਦਵਾਈਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਜਾ ਂਬੰਦ ਿਰਨੀਆ ਂ(ਜਨਮ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਵਾਲੇ  

ਤਵਿਾਤਮਨ, ਥਾਇਰੌਇਡ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਆਤਦ) 
• ਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
• ਫਾਲੋ-ਅੱਪ (ਿੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਹੋਰ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿੁਸੀਂ ਿੈਸਿ ਜਾ ਂਬਲੱਡ ਵਰਿ 

ਨਿੀਤਜਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦੋਂ ਗੱਲ ਿਰੋਗੇ? ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਜਾ ਂਪੈਥੋਲੋਜੀ ਨਿੀਜੇ? ਿੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਹੋਰ 
ਪੜਿਾਲਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਦੋਂ?) 

• ਿੰਮ ਿੋਂ ਛੱੁਿੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਿਾਗਜ਼ੀ-ਿਾਰਵਾਈ, ਉਪਲਬਿ ਤਵਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ। 

• ਿੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਤਜ਼ਆਦਾ  
iਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਾ ਂਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਦੇ ਆਖਰ ਤਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾ ਇੱਿ – 
ਭਤਵੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ – ਦੇਖੋ)
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ਸੋਗ ਅਤੇ ਿੁਕਸਾਿ : ਲਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਿਰ 

ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਿਾਫੀ ਦੇਰ ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ 
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਦਾ ਵਰਨਣ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਿੇ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਅਿੇ 
ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪਿਾ ਲਤਗਆ ਸੀ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋ, 
ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿੋਂ ਵੀ ਪਤਹਲਾ ਂਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਗਰਭ ਿਾਰਣ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿੀਿਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਿਾ ਂਪਤਰਵਾਰ ਅਿਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਅਿੇ 
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਿਲਪਨਾ ਿੀਿੇ ਗਏ ਭਤਵੱਖ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਗ ਤਿਸੇ ਤਪਆਰੇ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪ੍ਿੀ ਇੱਿ ਸੁਭਾਤਵਿ, ਚੰਗਾ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿੇ ਤਪਆਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਤਿਤਿਤਰਆ ਹੈ। 
 

ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਗਤਹਰਾ ਸਰੀਰਿ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਦਰਦ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਤਰਆ 
ਹੈ। 

ਸੋਗ ਨੁਿਸਾਨ ਪ੍ਿੀ ਸੁਭਾਤਵਿ ਪ੍ਿੀਤਿਤਰਆ ਹੈ ਅਿੇ ਬਹੁਿ ਤਜਆਦਾ ਤਨਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਸਦਾ ਮਿਲਬ 
ਹੈ ਤਿ ਹਰ ਿੋਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਗ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਲੋਿ ਇਸ ਤਵੱਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਦਂੇ 
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿ ਦੂਸਤਰਆ ਂਿੇ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਹਸੂਸ ਜਾ ਂ
ਸੋਗ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਂਗਲਿ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੁਝ ਖਾਸ ਸਤਮਆ ਂਿੇ ਇਿ ਵਾਰ ਤਫਰ ਿੀਬਰ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਿਰੀਿ (due date) ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਤਦਨ ਨੂੰ ਜਾ ਂਤਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰਭਵਿੀ ਤਵਅਿਿੀ, ਤਸਹਿ-
ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਬੱਤਚਆ ਂਵਾਲੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿੇ। 

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾ ਂਤਦੱਿੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ:

• ਰੋਣਾ ਅਿੇ ਉਦਾਸੀ 
• ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਿਾਬਲੀਅਿ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤਵਿਾਰ, ਤਜਸਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ ਮਤਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਜਾ ਂਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ 
ਤਜਹੜੀਆ ਂਿੁਸੀਂ ਆਮਿੌਰ ਿੇ ਿਰਦੇ ਜਾ ਂਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ 

• ਸਮਾਤਜਿ ਗਿੀਤਵਿੀਆ ਂਿੋਂ ਬਚਣਾ (ਦੂਰ ਰਤਹਣਾ)
• ਦੋਸ਼ ਅਿੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸਮੇਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਵਚਾਰ 
• ਲਾਲਸਾ, ਸੁੰਨ ਹੋਣ, ਸਦਮੇ ਜਾ ਂਗੁੱਸੇ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂ
• ਇਿੱਲੇਪਣ ਜਾ ਂਇਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ
• ਿੁਹਾਡੇ ਤਨਜੀ ਸਤਭਆਚਾਰਿ, ਅਤਿਆਿਤਮਿ, ਿਾਰਤਮਿ ਜਾ ਂਦਾਰਸ਼ਤਨਿ ਤਵਸ਼ਵਾਸਾ ਂਬਾਰੇ ਗੁੱਸੇ, 

ਉਦਾਸੀ ਜਾ ਂਉਲਝਣ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂ
• ਤਨਯੰਿ੍ਣ ਤਵੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾ ਂਤਵਸ਼ਵਾਸ ਤਿ ਦੁਨੀਆ ਂਤਵੱਚ ‘ਚੰਤਗਆਈਆ’ਂ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਿੁਰੰਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਬਹੁਿ ਹੀ ਚੁਣੌਿੀਪ-ੂ
ਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨ ਜਾ ਂਸੋਚਣ ਤਵੱਚ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 
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ਜਜ਼ਬਾਿਾ ਂਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣਾ
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ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰ, ਤਨਰਾਸ਼ਾ, ਸਦਮੇ, ਗੁੱਸੇ ਅਿੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂ
ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਿਜਰਬਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਇੱਿ ਖਾਸ ਵਾਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਿੰਮ ਿੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂੇ 
ਹੋ, ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚੋਂ ਦੁੱਿ ਦਾ ਤਰਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਰੀਿ 
(due date) 3 'ਿੇ, ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤਦਨ 'ਿੇ, ਜਾ ਂਹਰੇਿ ਸਿੂਲੀ ਵਰੇ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 'ਿੇ। 
ਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਚਾਨਿ ਆ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਿੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਿਰ ਤਦੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੱਿ ਿੋਂ ਘੱਿ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹੋ। 

ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਲਗਾਿਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ 
‘ਿਾਸ਼’। ਿਈ ਲੋਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹ ਿੀ ਫਰਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਸੀ ਜਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਫਰਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਾ ਂਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਦਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ ਤਿ ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਗਲਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਈ ਲੋਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਦੂਸਰੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾ ਂ‘ਅਸਾਨ’ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਿ ਦੁੱਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਿ ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ‘ਿੋਤਸ਼ਸ਼’ ਿਰ ਸਿਦੇ ਸੀ। 
ਦੂਸਰੇ ਲੋਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਿੇ ‘ਸੁੰਨ੍’ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਦੇ ਜਾ ਂਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਤਿ ਅਿਸਰ ਪਤਰਵਾਰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਅਿੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ,ਂ ਦੋਸਿਾ,ਂ ਸਤਹਿਰ-
ਮੀਆ ਂਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਗਲਿ ਸਮਤਝਆ ਤਗਆ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿੁਸੀਂ ਉਸ 
ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਿਦਾਰ ਹੋ ਤਜਸ ਦੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਜਆਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਸਮੇਿ ਤਿਸੇ ਭਰੋਸੋਯੋਗ ਤਵਅਿਿੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਿੋਂ ਵੀ ਸਹਾਰੇ 
ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 
• ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿਰ
• ਮਨੋਤਵਤਗਆਨੀ, ਸਾਇਿੋਥੈਰੇਤਪਸਿ, ਮਾਨਤਸਿ ਰੋਗਾ ਂਦੇ ਮਾਹਰ (Psychiatrist), ਜਾ ਂਹੋਰ 

ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
• ਪਬਤਲਿ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਜਾ ਂਿਤਮਊਤਨਿੀ ਹੈਲਥ ਨਰਸ
• ਿਤਮਊਨਿੀ ਜਾ ਂਫਰੈਂਡਤਸ਼ਪ ਸੈਂਿਰ 
• ਅਤਿਆਿਤਮਿ ਜਾ ਂਿਾਰਤਮਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ, ਭਾਈਚਾਰਿ ਆਗੂ, ਜਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗ
• ਲੈਿਿੇਸ਼ਨ (Lactation) ਸਲਾਹਿਾਰ 
• ਡੂਲਾ (Doula) 
• ਸੰਿਿ ਸਹਾਇਿਾ ਵਲੰਿੀਅਰ ਤਵਿਿਮ ਸਰਤਵਤਸਜ਼ ਵਲੰਿੀਅਰ 
• ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਵਰਗੀ ਹਾਣੀ ਸਮਰਥਨ ਸੰਸਥਾ। ਿੁਸੀਂ pailnetwork.ca 'ਿੇ 

ਇਨਿੇਿ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਿੀ ਹਰ ਿੋਈ ਇਸ ਿਰ੍ਾ ਂਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਦਾ ਹੈ? ਤਨਰਾਸ਼ਾ, ਸਦਮਾ, 

ਦੋਸ਼ , ਅਿੇ ਗੁੱਸਾ 
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ਤਚੰਿਾ ਅਿੇ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਿੋਂ ਅੱਗੇ: 
ਤਚੰਿਾ ਅਿੇ ਉਦਾਸੀ  

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਿਾ ਂਤਵੱਚ ਅਤਜਹੇ ਤਵਚਾਰ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਆਉਣੀਆ ਂਆਮ 
ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਅਿੇ ਗੁੱਸੇ ਿੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸਦਮੇ ਤਵੱਚ ਅਿੇ ਸੁੰਨ੍ ਹੋਣ ਿੱਿ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਤਵੱਚੋਂ 
ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸੋਗ ਿੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਆਮ ਹੈ 
ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਿਜਰਬਾ ਿੀਿਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਇੱਿ ਤਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰੀ, ਿੁਝ 
ਤਵਚਾਰ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਤਚੰਿਾ ਜਾ ਂਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆ ਂਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂਦਾ ਸੰਿੇਿ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤਚੰਿਾ ਜਾ ਂਤਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾੜੇ ਤਦਨ ਜਾ ਂਡਰਾਉਣੇ ਤਵਚਾਰ ਆਉਣ ਿੋਂ ਵੱਿ ਿੇ 
ਿੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਚੰਿਾ ਅਿੇ ਤਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੁਝ ਸਬੂਿ ਹਨ ਤਿ 
ਉਹਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਲਈ ਤਚੰਿਾ ਜਾ ਂਤਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਿਾ ਹੈ। 

ਤਚੰਿਾ ਅਿੇ ਤਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਅਿੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਿ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਲ ਬਣਾ ਤਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਈ 
ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ , ਨਿਾਰਾਿਮਿ, ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਂਤਚੰਿਿ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨਾ ਇਨੰਾ ਂਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਸੁਖਾਵਾ ਂਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਿੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਤਿ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਸਰ ਲੋਿ ਸ਼ਰਮ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਨ ਤਵਚ ਅਤਜਹੇ ਤਵਚਾਰ ਜਾ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਲੋਿ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਾ ਂਿਮਜ਼ੋਰ ਤਵਅਿਿੀ ਹਨ। ਿਈ ਤਵਅਿਿੀ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਿੁਝ ਲੋਿ ਿਾ ਂਇਹ ਤਿਆਨ 
ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਿ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿੋਈ ਤਪਆਰਾ ਤਵਅਿਿੀ ਤਚੰਿਿ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿੀਿੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸੁਤਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਤਹਸੂਸ ਿੀਿੀ ਸੀ। 

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਅਨੇਿ ਤਵਚਾਰ ਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਤਚੰਿਾ ਅਿੇ 
ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਿਿ ਤਵਚਾਰਾ ਂਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਿਈ ਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂ
ਲਈ ਇਹ ਤਨਰਿਾਰਿ ਿਰਨਾ ਬਣਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੀ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਤਵੱਚ ਫਰਿ ਦੱਸਣਾ ਵੀ।

ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਤਚੰਿਾ ਜਾ ਂਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸੰਿੇਿਾ ਂਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ: 

• ਉਦਾਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜਾ ਂਬੇਹਦ ਉਦਾਸੀ 
• ਤਨਿੰਮੇਪਣ ਜਾ ਂਨਾਉਮੀਦੀ ਦੀਆ ਂਅਤਹਮ ਜਾ ਂਲਗਾਿਾਰ ਰਤਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂ
• ਦੋਸ਼ੀ, ਨਾਿਾਫ਼ੀ, ਤਚੰਿਿ ਜਾ ਂਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਨਾ 
• ਨਤਸ਼ਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾ ਂਵਰਿੋਂ ਤਵੱਚ ਬਹੁਿ ਤਜਆਦਾ ਵਾਿਾ 
• ਿੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਵੇਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਵੱਚ ਪਤਰਵਰਿਨ – ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਤਬਸਰਿੇ  

ਤਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਨਿਲਣਾ
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• ਸੌਣ ਤਵੱਚ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ
• ਤਿਆਨ ਿੇਂਦਤਰਿ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਮੁਸ਼ਤਿਲ
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਵਚਾਰ 

ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਮਾਨਤਸਿ ਤਬਮਾਰੀ ਦਾ ਤਨਜੀ ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ 
ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਵਚਾਰਾ ਂਜਾ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੋ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ (ਡਾਿਿਰ, ਦਾਈ , ਜਾ ਂਨਰਸ 
ਪ੍ੈਿਿੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ ਿੈਅ ਿਰੋ। ਅਪੌਇਿੰਮੈਂਿ ਿੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ 
ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਛਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਿ “ਿੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ 
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਿਾ ਂਮੌਿੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਿੋ। 

ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਿਰ ਿੁਸੀਂ ਤਬਹਬਲ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਨਤਜੱਠਣ ਤਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਂਦੂਸਤਰਆ ਂਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਵਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਿਾ ਂਿੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੁਹਾਡੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ 
ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਸਰਿਤਨੰਗ, ਫੌਲੋ-ਅੱਪ, ਰੈਫਰਲ ਅਿੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ ਸਿੇਗਾ। 

ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਰਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ: 

• ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਿਰਨੀ, ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਿ ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ 
ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ । ਸਹਾਇਿਾ ਸਮੂਹ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਾ ਂਇੱਿ ਭਾਈਚਾ-
ਰਿ, ਜਾ ਂਿਾਰਤਮਿ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨੀ। 

• ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸਥਾਨਿ ਪਬਤਲਿ ਹੈਲਥ ਤਡਪਾਰਿਮੈਂਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਬਤਲਿ ਹੈਲਥ 
ਤਡਪਾਰਿਮੈਂਿਾ ਂਤਵੱਚ ਨਰਸਾ ਂਜਾ ਂਤਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਾਪਿ ਵਲੰਿੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਸਹਾਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

• ਹੋਰਨਾ ਂਮਾਤਪਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨੀ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਮਾਨਤਸਿ ਤਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿੀਿਾ ਹੈ
• ਰਿਾਇਤਸਸ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ ਜਾ ਂਰਿਾਇਤਸਸ ਵਲੰਿੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ 
• ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਿੋਂ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ। ਓਨਿਾਰੀਓ ਤਵੱਚ, ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ 

ਹੈਲਥ ਐਸੋਤਸਏਸ਼ਨ ਿੋਲ ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਅਿੇ ਮਾਨਤਸਿ ਤਬਮਾਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਤਰਆ ਂਲਈ 
ਤਲੰਿਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਵੈਬਸਾਈਿ ਹੈ। ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1-866-
531-2600 ਜਾ ਂmentalhealthhelpline.ca) ਿੋਲ ਓਨਿਾਰੀਓ ਤਵੱਚ ਮੁਫ਼ਿ ਮਾਨਤਸਿ 
ਤਸਹਿ ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਿੇ ਮਾਨਤਸਿ ਤਸਹਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਅਿੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਬਾਰੇ 
ਤਲੰਿ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਿੇ ਿੁਸੀਂ ਸਥਾਨਿ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਭਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹੇ ਤਵਚਾਰਾ ਂਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਿਜਰਬਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਿਰੇ ਤਵੱਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਂਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਤਵਚਾਰ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸਭ ਿੋਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਵਭਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ (911) ਲਈ 
ਿਾਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇੱਿ ਤਡਸਿ੍ੈਸ ਸੈਂਿਰ ਜਾ ਂਰਿਾਇਤਸਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਿ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ। 



55

ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਪਾਰਿਨਰ ਹੁੰਦਾ(ਦੇ) ਹੈ(ਹਨ), ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਤਵੱਚੋਂ ਹਰੇਿ ਸੋਗ 
ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਤਵਿ ਹੈ। ਤਿਉਂਤਿ ਿੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੋਿ ਇੱਿੋ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਜਾ ਂਇੱਿੋ ਸਮੇਂ ਿੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਤਰਸ਼ਿੇ ਦੇ ਤਵੱਚ ਦੁੱਖ 
ਜਾ ਂਗੁੱਸਾ ਜਾ ਂਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਅਤਜਹਾ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਿ ਪਾਰਿਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਤਿ ਦੂਜਾ ਤਵਅਿਿੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਤਰਹਾ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਇੱਿ ਪਾਰਿਨਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਿ ਦੂਜਾ 
ਨੁਿਸਾਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਈ ਿੇਸਾ ਂਤਵੱਚ, ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਤਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਿਸਾਨ ਅਿੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਿਦਾ 
ਹੈ ਤਜਵੇਂ ਿੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪ ਨਤਜੱਠਣ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਿੇਸਾ ਂਤਵੱਚ, ਇੱਿ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਿੰਮ 
ਿਰਦੇ ਰਤਹਣ ਜਾ ਂਦੂਸਰੇ ਬੱਤਚਆ ਂਜਾ ਂਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਿੇ ਸੰਭਵ ਹੈ 
ਤਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁਣ ਿਾ ਂਤਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੰਮ-ਿੰਦਾ ਅਿੇ ਸੌਂਪੇ 
ਗਏ ਿੰਮ ਪੂਰੇ ਿਰ ਸਿਣ। 

ਪਾਰਿਨਰ ਹੋਰ ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ ਂ(ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਹੱਿਵ-
ਪੂਰਨ ਭੂਤਮਿਾ ਤਨਭਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਨੇੜਲੇ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ 
ਪਾਰਿਨਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਿਰਨਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਬੱਤਚਆ,ਂ ਪਤਰਵਾਰ, ਅਿੇ ਦੋਸਿਾ ਂਦੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਨਾਲ ਤਿਵੇਂ ਨਤਜੱਠੋਗੇ ਅਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨਾ ਤਿ ਉਹ ਇਸ ਅਿਸਰ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿੰਮ 
ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਿਨਰ ਇਹ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਇਿੱਲੇ ਅਿੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂਤਿ ਦੋਸਿ, ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ, ਅਿੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਬਲਤਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਪਾਰਿਨਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਤਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਾਪਿ ਨਹੀਂ ਿਰ ਤਰਹਾ ਹੁੰਦਾ 
ਤਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਅਨੇਿ ਸਾਥੀ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲੰਗੀ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਚੁਨੌਿੀਪੂਰਨ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਜੇ ਇੱਿ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਿੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਂਤਨਰਾਸ਼ਾ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਿ ਲੱਛਣਾ,ਂ ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਵੱਗਣ 
, ਜਾ ਂਲੈਿਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿ ਤਵਅਿਿੀ ਤਲੰਗੀ ਮਤਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਿਈ ਵਾਰੀ ਤਨਰਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂ
ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਤਵਅਿਿੀ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਿਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ 
ਸਿਦਾ। 

ਸੋਗ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਤਰਸ਼ਿਾ
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ਇਹ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਿੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 
ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਿੋ ਮੁਸ਼ਿਲ ਨੁਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤਂਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਿ ਦੂਸਰੇ ਅਿੇ ਹਰੇਿ ਤਵਅਿਿੀ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸਫਰ ਤਵੱਚ ਤਿਥੇ ਹੈ ਪ੍ਿੀ ਆਦਰਪੂਰਨ 
ਰਤਹਣ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਿੇ ਫਰਿਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਸਹਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁਈ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਵਅਿਿੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਇੱਿ 
ਦੋਸਿ, ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਬੱਤਚਆ ਂਵਾਲੇ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਿੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਿਰਨਾ ਜਾ ਂਿੀ ਿਤਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਸ਼ੇ 'ਿੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ, 
ਇਸ ਪੁਸਤਿਿਾ ਦੇ ਆਖਰ ਤਵੱਚ ਅੰਤਿਿਾ ਦੋ ਦੇਖੋ।  

ਬੱਤਚਆ ਂਦਾ ਸੋਗ
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ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਿੀਆਂ
ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਜਰਬੇ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਵਾਰ ਤਵਲੱਖਣ ਚੁਣੌਿੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਜਨ੍ਾ ਂਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਮਾਿਤਾ (ਸਵੀਕਾਰਤਾ) ਦੀ ਕਮੀ: ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਪਤਰਵਾਰ, ਦੋਸਿ, ਅਿੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ 
ਨੁਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਿਾਰ ਨਾ ਿਰਨ ਜਾ ਂਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਘਿਾ ਿੇ ਦੇਖਣ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਿ ਤਿਵੇਂ ਮਦਦ 
ਿਰਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਿ ਿੀ ਿਤਹਣਾ ਹੈ। 

ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਠੇਸ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ , 
ਜਾ ਂਇਹ ਤਿ ‘ਆਮ ਤਜ਼ੰਦਗੀ’ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂ'ਿੇ ‘ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ’ ਥੋਪੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਲੋਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਿੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ‘ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਹਰ’ 
ਤਨਿਲੋਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਤਬਲਿੁਲ ਵੀ ਤਜ਼ਿਰ ਨਾ ਿਰਨ, ਤਜਵੇਂ 
ਤਿ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਿੰਮ 'ਿੇ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿ 
ਿੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਘਿਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਤਿਵੇਂ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਤਿਸੇ ਹੋਰ ਤਵਅਿਿੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ 
ਜਾ ਂਬੱਤਚਆ ਂਦੀਆ ਂਜਨਮ ਤਦਨ ਪਾਰਿੀਆ ਂ। 

ਿਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਵਾਰ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨਗੇ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ:

• “ਿੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਿੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।”
• “ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਿੁਸੀਂ ਤਬਹਿਰ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰੋਗੇ।”
• “ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
• “ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਿਿਲੀਫ਼ ਸਤਹਣ ਨਹੀਂ ਿੀਿੀ।”
• “ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇੱਿ ਫਤਰਸ਼ਿਾ ਹੈ।”
• “ਿੁਸੀਂ ਿੀ ਗਲਿ ਿੀਿਾ ਸੀ?”
• “ਮੈਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦੱਤਸਆ ਸੀ ਤਿ ਿੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ।”
• “ਉਨ੍ਾ ਂਬੱਤਚਆ ਂਲਈ ਸ਼ੁਿਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਤਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਤਜਹੜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹਨ”
• “ਉਹ ਤਬਹਿਰ ਥਾ ਂ'ਿੇ ਹਨ।”
• “ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਤਣਆ ਸੀ…”
• “ਰੱਬ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਿੋਂ ਬਚਾ ਤਰਹਾ ਹੈ ਜੋ  

ਿੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ।”
• “ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ” ਜਾ ਂ“ਿੁਦਰਿ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ”
• “ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ?” ਜਾ ਂ“ਿੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਦਨ 

ਪਾਰਿੀ ਤਵੱਚ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ? ਿੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ।” 
• “ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਤਵੱਚ ਸਚਮੁਚ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
• “ਿੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਐਨੇ ਉਦਾਸ ਤਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
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ਪੇਚੀਦਾ ਭਾਵਿਾਵਾ:ਂ ਪਤਰਵਾਰ ਛਲ ਜਾ ਂਿੋਖਾ ਹੋਇਆ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਸਵੈ-ਸ਼ੰਿਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਿ 
ਿੁਝ ਗਲਿ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੁਝ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਿ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਅਪਰਾਿ-ਬੋਿ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਗਰਭਵਿੀ 
ਔਰਿ ਦੀ ਮੈਡੀਿਲ ਅਵਸਥਾਿਰਿੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਦਾ ਬਹੁਿ ਹੀ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ ਤਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਿਨਰ, ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ, ਜਾ ਂ
ਦੋਸਿ ਪ੍ਿੀ ਗੁੱਸਾ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਾ ਂਸੁੰਨ੍ ਜਾ ਂਨਾਉਮੀਦ ਵੀ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਹਰੇਿ ਗੱਲ ‘ਸਹੀ’ 
ਿੀਿੀ ਸੀ ਅਿੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਪਤਰਆ ਸੀ, ਜਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਿੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂ‘ਅਸਾਨ’ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। “ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਉਂ” ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ 
ਦੇਣਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿੱਿ 
ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸਮਾਤਜਿ ਇਿੱਲਾਪਣ: ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰ ਿਤਹੰਦੇ ਹਨ ਤਿ 
ਉਹ ਇਿੱਲੇ ਅਿੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਿ ਘੱਿ, ਜੇ ਿੋਈ ਹੋਣ, ਸਾਝਂੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਿੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਉਹ ਇਿੱਲੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਹਨਾ ਂਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾ ਂਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਿੋਂ ਦੂਰ ਸਫਰ ਿਰਨਾ 
ਤਪਆ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ (ਜਾ ਂਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ) 
ਬੇਚੈਨੀ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਿੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਗਰਭ-
-ਅਵਸਥਾਵਾ,ਂ ਛੋਿੇ ਬੱਤਚਆ,ਂ ਅਿੇ/ਜਾ ਂਬੱਤਚਆ ਂਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਿੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿਰਿੇ ਵੀ ਇਿੱਲਾਪਣ ਅਿੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਿਉਂਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਿੁਝ 
ਬਹੁਿ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਿਾ,ਂ ਪਤਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾ,ਂ ਜਾ ਂਸਤਹ-ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ 
ਹੈ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਤਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਂਿੁਹਾਡੇ ਨੁਿਸਾਨ 
ਨੂੰ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਤਵੱਚ ਮੌਿ ਜਾਂ 
ਉਦਾਸ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਜਾ ਂਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਿੀਿਾ ਜਾਦਂਾ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ 
ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿ ਉਹਨਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਿ ਗਲਿ ਸਮਤਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਰਿੇ, ਿੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਜਾ ਂਸਮਾ ਂਤਬਿਾਉਣ ਿੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ 
ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਹੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਿਸਰ, ਪਤਰਵਾਰ ਅਿੇ ਦੋਸਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤਨਸ਼ਤਚਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਤਿ ਤਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਂਿੀ ਿਤਹਣਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੰਝ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਿਸ 
ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਰਿੀ ਲਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਲਏ ਗਏ ਭਤਵੱਖ ਦਾ ਸੋਗ 
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਤਰਵਾਰ ਦਾ ਤਜਸ ਦੀ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਲਪਨਾ ਿੀਿੀ ਸੀ, ਅਿੇ ਉਸ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ 
ਹੋ ਸਿਦੀ ਸੀ। 

ਿੁਕਸਾਿ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ ਗਰਭ- ਜਾ ਂ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਿ ਘੱਿ, ਜੇ ਿੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੀਿੀ-ਤਰਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰ 
ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਿਾਰ ਜਾ ਂਯਾਦਗਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਹੋਰ ਰਸਮ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਗੇ, ਜਦਤਿ 
ਹੋਰਅਤਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਿਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਿ ਆਪਣੇ ਿਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ 
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ਨੁਿਸਾਨ , ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬੇਹਦ ਠੇਸ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ ਤਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਰਸਮ ਤਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਮਲਣ ਲਈ ਿਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਰੀਤਿਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਤਹਰੀ ਠੇਸ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੇ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿ ਲੋਿ ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿ ਉਹ ਰਸਮ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਨ, ਿਸਵੀਰਾ ਂਤਖੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨੀ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਫੋਿੋਆ ਂ
ਤਦਖਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਅਿੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਤਵੱਚ ਵਾਿੂ ਸਹਾਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਿੁਝ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਤਵਚਾਰ ਤਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਰਿਨਰ, ਸਭ ਿੋਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਿ, ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ 
ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਝਂੇ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਿ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤਜਹੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ 
ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਤਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। 

ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਅਤਜਹੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਿਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਿਵ-
ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਅਿੇ ਮਦਦ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਸਹਾਇਿਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਿੁਸੀਂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਪਤਰਵਾਰ ਤਵਲੱਖਣ ਹੋ, ਅਿੇ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਉਹ 
ਲਵੋ, ਅਿੇ ਬਾਿੀ ਨੂੰ ਤਪੱਛੇ ਛੱਡ ਤਦਓ। 

ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਿੁਝ ਸੁਝਾਆ ਂਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

• ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤਜਹੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤਜਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ, ਤਪਆਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਿੇ 
ਿੁਹਾਡੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ

• ਆਪਣੇ ਤਵਚਾਰਾ ਂਅਿੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਿਨਰ,  
ਪਤਰਵਾਰ, ਦੋਸਿਾ,ਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਿਾਰਤਮਿ ਆਗੂ, ਭਾਈਚਾਰਿ ਆਗੂ ਜਾ ਂਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ

• ਤਨਯਤਮਿ ਗਿੀਤਵਿੀਆ ਂਜਾ ਂਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿੋਂ ਬ੍ੇਿ ਲੈਣਾ, ਅਿੇ ਜਦੋਂ ਿਦੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾ ਂ
ਿੋਂ ਮਦਦ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨਾ। ਤਮਸਾਲ ਲਈ, ਿੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਪਾਲਿੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ, ਅਿੇ ਘਰ ਦੇ ਿੰਮ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ: ਸਥਾਨਿ ਚੈਤਰਿੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿੁਝ ਅਤਜਹਾ 
ਿਰਨਾ ਤਜਸ ਦਾ ਿੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ 
ਬਿਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਿਤਵਿਾ ਜਾ ਂਤਚੱਠੀ ਤਲਖਣਾ , ਜਰਨਲ ਤਵੱਚ 
ਤਲਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਸਮ ਿਰਨਾ , ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ 
ਤਵੱਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਤਹਣਾ ਪਤਹਨਣਾ, ਮੋਮਬੱਿੀ ਜਗਾਉਣਾ , ਜਾ ਂਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ

• ਹਾਣੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ: ਸੋਗ ਸੰਬੰਿੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਹੋਰਨਾ ਂ
ਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂਿਹਾਣੀਆ ਂਪੜ੍ਹੋ, ਅਤਜਹੇ ਦੋਸਿ ਨੂੰ ਤਮਲੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਿਰਨ 'ਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਸੁਣਨਗੇ, ਜਾ ਂਅਤਜਹੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਿਜਰਬਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਪ੍ਮਾਤਣਿ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਅਿੇ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਂਿੰਮ ਿੋਂ ਛੱੁਿੀ ਲੈਣਾ। ਿੁਹਾਡੇ ਤਸਹਿ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦੇ 
ਦਸਿਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿਰ ਅਿਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਗਜ਼ੀ-
-ਿਾਰਵਾਈ ਤਵੱਚ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਿੀਆ ਂਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ।  

ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਿੇ ਮਦਦ 
ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੋਗ ਅਿੇ ਨੁਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਤਵੱਚ ਿੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ 
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਦਦ ਅਿੇ ਸਹਾਰਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
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ਸਰੋਿ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ

ਅੰਤਿਿਾ ਇੱਿ

ਸਹਾਇਿ ਸਾਿਨਾ ਂਦੀ ਅੱਪ-ਿ-ੂਡੇਿ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਜਾ ਂਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨ ਲਈ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
www.pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ।

ਭਲਵੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਾ: ਮਲਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ 
ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਭਤਵੱਖ ਦੀ ਪਤਰਵਾਰਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 
ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਫੈਸਤਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਿੇ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਤਵੱਚ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾਵਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, 
ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਪੋਸਿਮਾਰਿਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾ ਂਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿ 
'ਿੇ ਗਰਭ-ਤਨਰੋਿ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿੈਸਿਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਸਮੇਂ। 

ਿੁਝ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਹੋਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਿੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਿ 
ਿਰਨਾ ਸਹਇਿ ਲੱਤਗਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਿੁਰੰਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਿੁਝ ਿਦੇ ਵੀ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਿੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਗੌਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਸੀ-ਸੈਿਸ਼ਨ ਡਤਲਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਾ ਂਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂ
ਦਰਤਮਆਨ ਸਮਾ,ਂ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਿ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਿੈਸਿਾ ਂਲਈ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਲਾਹ ਤਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇਿਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਹੋਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਣਨ ਸ਼ਿਿੀ (fertility) 
ਸਬੰਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇੱਿ ਹੋਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਿਈ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਮੈਡੀਿਲ, ਭਾਵਨਾਿਮਿ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਸੰਬੰਿੀ ਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਬਹਿਰੀਨ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਅਿੇ ਇਹ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ ਤਿ 
ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਿੀ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੋਂ ਇਹ 
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

• ਿੀ ਮੈਂ ਗਰਭ-ਿਾਰਣ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀ 
ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਗੌਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਿ ਿਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਵੱਚ ਲਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ(ਐਸਪ੍ੀਨ, 
ਥਾਇਰੌਇਡ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਪ੍ੋਜੈਸਿਰੋਨ, ਆਤਦ), ਿੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਵਰਿ (ਉਨ੍ਾ ਂ
ਲੁਿਵੇਂ ਮੈਡੀਿਲ ਮੁੱਤਦਆ ਂਨੂੰ ਰੱਦ ਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਹੜੇ ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿੁਹਾਡੇ 
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਿਾ ਸਿਦੇ ਹਨ), ਜਾ ਂਹੋਰ ਿੈਸਿ ਜਾ ਂਤਸਹਿ ਸਬੰਿੀ ਤਵਚਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਜਵੇਂ ਤਿ 
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ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾ ਂਿਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਿਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਿਰਦੇ 
ਹੋਏ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਤਿੱਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਪ੍ਸੂਿੀ 
ਮਾਹਰ ਜਾ ਂਮੈਿਰਨਲ ਫੀਿਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ (ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਲਈ 
ਡਾਿਿਰ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਿ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

• ਿੀ ਮੈਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿ ਿਾਉਂਸਤਲੰਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ,ਂ ਤਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾ ਂਮਾਹਰਾ ਂਨੂੰ 
ਤਮਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਤਵੱਖ ਦੀਆ ਂਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਤਵੱਚ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿ ਮੁੱਤਦਆ ਂਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੋਖਮਾ ਂਦਾ 
ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਣਗੇ?

• ਿੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਾਰਿ ਵਾਲੀ ਜਾ ਂ‘ਉੱਚ ਜੋਖਮ’ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਹਰ-ਡਾਿਿਰ (ਪ੍ਸੂਿੀ ਜਾ ਂਮੈਿਰਨਲ ਫੀਿਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ) ਿੋਂ ਦੇਖਭਾਲ 
ਜਾ ਂਆਿੁਤਨਿ ਸਰਿੀਤਨੰਗ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਤਿਤਰਆਵਾ ਂਵਾਲੇ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 

• ਮੈਂ ਮੁਹਾਰਿ ਵਾਲੀ ਜਾ ਂ‘ਉੱਚ ਜੋਖਮ’ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿੀ ਮਤਹਸੂਸ 
ਿਰਦੀ ਹਾ?ਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਅਤਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਂਸੁਖਾਵਾ ਂ
ਮਤਹਸੂਸ ਿਰਵਾਏਗੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਿੀਿੀ ਗਈ ਹੈ, ਿੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹਾ ਂ? 

• ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤਵੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਢਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਿੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? (ਦਾਈ, ਪਤਰਵਾ-
ਰਿ ਡਾਿਿਰ, ਪ੍ਸੂਿੀ ਮਾਹਰ ਆਤਦ) ਿੀ ਮੈਂ ਪਤਹਲਾ ਂਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ?ਂ 
ਵੱਖਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ? ਮੈਂ ਤਜੱਥੇ ਰਤਹੰਦੀ ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ? 

• ਿੀ ਮੈਂ ਵਾਿੂ ਅਪਾਇਿੰਮੈਂਿਾ,ਂ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡਾ,ਂ ਅਿੇ ਸਰਿੀਤਨੰਗ ਿੈਸਿਾਲਂਈ ਬੇਨਿੀ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ?ਂ ਜਾ ਂਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾ ਂਿੀ ਮੈਂ ‘ਰੂਿੀਨ’ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਿ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹਾਗਂੀ? 

• ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਮੇਰੇ ਤਪਛਲੇ ਨੁਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਲਈ ਿੋਈ 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ? ਿੀ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੇ ਿੋਈ ਹਨ ਿਾ,ਂ ਤਿ ਉਹ ਨੁਿਸਾਨ ਮੇਰੀ 
ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਭਾਤਵਿ ਿਰੇਗਾ ? 

• ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੇ ਤਿਹੜੇ ਸਹਾਰੇ ਿੈਅ ਹਨ ? ਮੈਂ ਤਿਹੜੇ ਵਾਿੂ ਸਹਾਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਪੜਿਾਲ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹਵਾਗਂੀ ? 

• ਿੀ ਿੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਿਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹਾਗਂੀ? ਤਮਸਾਲ ਲਈ, ਡਾਇਬਿੀਜ਼ ਜਾ ਂਤਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਨੱਜੀ ਜਾ ਂਪਤਰਵਾਰਿ ਇਤਿਹਾਸ।  

ਮਤਰਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਂਤਿਸੇ ਿਰ੍ਾ ਂਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰਿ ਅਿੇ 
ਮਾਨਤਸਿ ਦੋਵਾ ਂਿੌਰ 'ਿੇ ਿਣਾਅਪੂਰਨ ਿਜਰਬਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਮਤਰਆ 
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਤਵੱਚ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਤਮਸਾਲ ਲਈ, ਨੁਿਸਾਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਿੇ ਹਾਣੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਤਦੱਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰੇ 
ਲਈ ਇੱਿ ਪੁਸਤਿਿਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂ
ਸਹਾਤਰਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ। 
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ਅੰਤਿਿਾ ਦੋ
ਬੱਲਚਆ ਂਦਾ ਸੋਗ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੇਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੱਤਚਆ ਂਬਾਰੇ ਤਚੰਿਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੇਲ (PAIL) ਨੱੈਿਵਰਿ ਿੋਲ ਬੱਤਚਆ ਂਦੇ ਸੋਗ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਿਿਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਿੁਝ ਆਮ ਡਰਾ ਂਅਿੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਵਸਿਾਰ ਤਵੱਚ ਚਰਚਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਜਹੜੇ ਪਤਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪੁਸਤਿਿਾ ਬੱਤਚਆ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਵੱਚੋਂ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰੀਤਿਆ,ਂ ਿਤਹਣ 
ਲਈ ਸ਼ਬਦਾ,ਂ ਅਿੇ ਉਮਰ ਮੁਿਾਬਿ ਢੁਿਵੀਆ ਂਗਿੀਤਵਿੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਤਦੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਿ ਪੁਸਤਿਿਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
pailnetwork.ca 'ਿੇ ਜਾਓ। 



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਿਈ ਮਦਦ ਿੱਭਣ 
ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ pailnetwork.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ 

1 888 303 7245' ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ



ਖਮੋਸ਼ ਜਨਮ (ਸਾਇਲੈਂਟ ਬਰਥ): 
ਜਦੋ ਂ20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸ-
ਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(ਸਟਿਲਬਰਥ)

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਂਟ ਲੌਸ ਨੈੱਟਵਰਕ
(ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਨੈੱਟਵਰਕ)

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਂਟ ਲੌਸ ਨੈੱਟਵਰਕ
(ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਨੈੱਟਵਰਕ)
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