ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂਟ ਲੌ ਸ
(ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌ ਤ) ਨੈ ਟਵਰਕ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ
ਪ੍ਰੈ ਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈਂਟ ਲੌ ਸ (ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌ ਤ) ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
ਫੋ ਨ: 1-888-303-PAIL (7245)

ਈ ਮੇ ਲ: pailnetwork@sunnybrook.ca
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ: pailnetwork.ca

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ (ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ, ਨਰਸ)
ਫੋ ਨ:
ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਲਥ ਸੈ ਂਟਰ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਬੈ ਸੱ ਟ ਸਟਾਰਟ ਹੱ ਬ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂ ਡਸ਼ਿਪ
ਸੈ ਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਪਾਦਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਫੋ ਨ:
ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਕਟ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
ਫੋ ਨ:
	ਕਿਸੀ ਗੈ ਰ-ਸੰ ਕਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮੈ ਂ ਟਲ
ਹੈ ਲਥ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ) ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ (mentalhealthhelpline.ca)
ਦੇ ਖੋ ਜਾਂ 1-866-531-2600 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਪ੍ਰੈ ਗਨੈ ਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫੈ ਂ ਟ ਲੌ ਸ
(ਗਰਭ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌ ਤ) (ਪੇ ਲ) ਨੈ ਟਵਰਕ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਝੱ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਹਾਣੀਆਂ , ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋ ਨ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੇ ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਖੁੱਲਹੇ ੍ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇ ਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇ ਂ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੋ ਗਗ੍ਰ ਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਣ ਲਈ,
pailnetwork.ca ਤੇ ਜਾਓ।.

ਧੰ ਨਵਾਦ
ਪੇ ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਗਾ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ।
ਨੋ ਟ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਦੇ ਵੇ ਗੀ, ਇਹ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਛਿੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਮਰਪਣ
ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਛੋ ਟੀਆਂ , ਪਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੋ ਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਗਰਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣਾ ਇੱ ਕ ਉਮੀਦਪੂਰਨ
ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਡਰਾਉਣਾ, ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਗਗ੍ਰਸਤ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇ ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ
ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ।
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਵਿੱ ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਐਕਟੋ ਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਭਰੂ ਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ), ਮਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ,
ਨਵਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨਵੇ ਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬੇ ਅਰਾਮੀ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ
ਪੜੋ ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇ ਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗਾ:
• ਗੁਆਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱ ਖਣ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਕੋ ਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚੋ ਂ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ , ਉਹ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਛੱ ਡ ਦਿਓ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ।
 ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
•	ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਡਰੇ ਹੋ ਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮੇ ਂ ਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ, ਉਦਾਸ,
ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਡਰ ਜਾਂ
ਦੋ ਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋ ਗ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ , ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰ ਭਵ ਸਮਰਥਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਸ਼ਬਦ
ਭਰੂ ਣ ਅਤੇ ਗਰੱ ਭਸਥ ਸ਼ਿਸ਼ੂ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਗਰਭਾਦਾਨ ਹੋ ਏ ਅੰ ਡ�ੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦੇ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਭਰੂ ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੂ ਣ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋ ਂ ਲੈਕੇ
ਜਨਮ ਤੱ ਕ ਗਰੱ ਭਸਥ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ।
ਬਾਲ ਮੌ ਤ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ।
ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
20 ਹਫਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ/ਭਰੂ ਣ ਦੀ ਛੇ ਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।
ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਮੌ ਤ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ।
ਮਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ (ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇ ਂ 500 ਗ੍ ਰਾਮ
ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ) ਪਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਚ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਰੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨਵਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ।
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ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋ ਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਹੋ ਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇ ਂ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਜਾਂ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਕੇ ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ,ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਘਾਟਾ
ਹੋ ਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਵੋ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਆਮ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 'ਆਸਾਨ' ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹੁ ਣ 'ਆਮ' ਗਰਭ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਸੌ ਦ�
ਂ ੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਂ
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਹਰ
ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁ ਤ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋ ਚਣਾ
ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ , ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਈਆਂ
। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱ ਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ । ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਬੱ ਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਣ/ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ । ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ।
• ਇਸ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗਾਂ ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ ।
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• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੈ : ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ
ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ , ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ,
ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰੋ ਹ ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਓ।
• ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ, ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ , ਇੱ ਕ
ਦੋ ਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੇ ਗਾ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱ ਸੋ ਗੇ।
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ , ਤਾਂ ਬੇ ਬੀ ਸ਼ਾਵਰ/ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਓ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ , ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹਨ।

ਇਕੱ ਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ: ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਅਲਗਾਵ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ
ਅਲਗ ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ
ਕਿਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ 'ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ' ਸਮੇ ਂ
ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਵੋ । ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਇਹ 'ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ' ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਏ।। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇ ਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਗਰਭਵਤੀ
ਲੋ ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੇ ਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ, ਤੋ ਹਫ਼ੇ
ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ, 'ਸਧਾਰਨ' ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁ ਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਵਿਵਹਾਰ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਥਲਗ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋ ਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁ ੰ ਚਾਇਆ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ, ਮੌ ਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ
ਬੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸਮਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਹਿੱ ਸਾ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਹਰ ਕੋ ਈ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਟਿੰਗ ਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ
ਗਰੌ ਸਰੀ ਸਟੋ ਰ ਵਿੱ ਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ "ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਵੇ ਗੇ! ਮੈ ਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋ ਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ!" ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇ ਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ
ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਬੇ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵੱ ਡ�ੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਮੂਹ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੁਝ
ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਨੇ ੜਲੇ ਮਿੱ ਤਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰ ਘੇ ਹਨ। ਪੇ ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋ ਗ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ ਗੇ, ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਸੋ ਗ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈ ਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰ ਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਲੋ ਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂ ਬਰ।
ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਗ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖੋ -ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਹਨ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਲੱ ਖਣ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ।
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ਖ਼ਬਰ ਸਾਂ ਝੀ ਕਰਨਾ: ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋ ਂ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ , ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈ ਸਲਾ
ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱ ਖਰਾ ਲਗੇ ਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਕਦੋ ਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਛੇ ਤੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਵਲ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ
ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ 'ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ' ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ
ਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਬਾਅਦ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋ ਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇ ਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋ ਂ ਤਕ ਉਡੀਕ
ਕਰਨਗੇ ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ , ਅਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ।
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਕਦੇ -ਕਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾ ਕੋ ਈ ਜਾਦੂਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ
ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡੇ ਕੇ ਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ਼ਨਰ) ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ , ਤਾਂ ਬਾਲ ਜੀਵਨ ਮਾਹਿਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਾ:
"ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ?"
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ?" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਕਿਸਮ
ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰ ਨੇ ਬੱ ਚੇ ਹਨ?" ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, "ਮੈ ਦੇ ਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ
ਹਾਂ", ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ, ਗੁੱਸੇ, ਦੋ ਸ਼ੀ, ਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇ ਹ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌ ਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਉਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਜਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁ ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ
ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਨੋ ਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੀ
ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ, ਗੁੱਸੇ, ਦੋ ਸ਼ੀ, ਚਿੰ ਤਤ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇ ਹ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋ ਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ "ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ?" ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ
ਫਰੋ ਜ਼ਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਨਬੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ 'ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਪਰ' ਵਾਲਾ ਹਿੱ ਸਾ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ।.
• ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇ ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
• ਮੈ ਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਗਿਆ।
• ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਜਲਦੀ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਈ ਜਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਈ।
• ਮੇ ਰੇ ਤਿੰ ਨ ਬੱ ਚੇ ਹਨ।
• ਮੇ ਰੇ ਤਿੰ ਨ ਬੱ ਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
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ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਾ :
"ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ?"(ਜਾਰੀ)

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰ ਨਾਂ ਆਮ ਹੈ । ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ
ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਲੰ ਕ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋ ੜੀ
ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਜਾਣਗੇ ,
ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ । ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱ ਕ
ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਮਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ।

ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਜਾਂ
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਉਂਡ ਟੈ ਕਨਾਲੋ ਜਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਰਿਸੈ ਪਸ਼ਨਿਸਟ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੋ ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਵੀ ਦੇ ਖੋ ਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ
ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਰਾਨ ਹੋ ਵੋ ਗੇ ਕਿ ਲੋ ਕ ਕਿਵੇ ਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਉਂਡ ਟੈਕਨੌ ਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
"ਮੇ ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਅੱ ਜ ਮੈਂ ਬਹੁ ਤ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ
ਹਾਂ" ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, "ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਬੇ ਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ "। ਕੁਝ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋ ਟ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੱ ਖਵਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ , "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜ ਮੇ ਰੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਗੇ?
ਮੇ ਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੋ ਟ ਹੈ"। ਦੇ ਖਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਸੰ ਕੋਚ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ
ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਾਂ
ਵਿਲੱ ਖਣ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਣ
ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਵੇ , ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁ ਣ 'ਆਮ' ਗਰਭ ਜਾਂ 'ਸਿਹਤਮੰ ਦ' ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਰਭ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋ ਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਗੇ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਮ'
ਜਾਂ 'ਨਿਯਮਿਤ' ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ , ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਵੱ ਲ ਉੱ ਤਰ ਜਾਂ ਹੱ ਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੀ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੋ ਧਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋ ਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਓਬਸਟੇ ਟ੍ ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮੈ ਟਰਨਲ ਫ਼ੀਟਲ ਮੈ ਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ , ਜਦਕਿ
ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਵਲੋ ਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਣਾ ਪਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ ਗੇ , ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈ ਡੀਕਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੋ ਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ
ਕਿ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ 'ਉੱਚ ਜੋ ਖਮ' ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਵਲੋ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਉੱਨਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖਭਾਲ।
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ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ (ਜਾਰੀ)
• ਮੈ ਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ 'ਉੱਚ ਜੋ ਖਮ' ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਇਸਦੀ
	ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੀ ਮੈ ਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ,
ਜੋ ਮੈ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ? ਜੇ ਇਸਦੀ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈ ਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮੈ ਂ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅਲਟਰਾਉਡੌ ਡਂ , ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈ ਸਟਾਂ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਜੇ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈ ਂ 'ਰੁ ਟੀਨ' ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੇ ਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਕੀ ਮੇ ਰੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇ ਂ, ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਹੋ ਵੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇ ਰੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ
ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ?
• ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਮੇ ਂ ਵਿਚ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਰੇ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ? ਮੈ ਂ ਹੋ ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਖੋ ਜਣਾ
ਚਾਹਾਂਗੀ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਵੱ ਖਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖਰੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਦਾਈ।
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋ ਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋ ਂ
ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮੇ ਰੀ ਕੀ ਯੋ ਜਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ? ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਵਾਰ ਵੇ ਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ?
ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਹੋ ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਹੋ ਣਗੇ ? ਜੇ ਮੈ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਚਾਹਵਾਂ
ਤਾਂ ਕੀ? ਜੇ ਮੈ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ?
• ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹਾਂ?

• ਕੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮੈ ਡੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈ ਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ।

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੇ ਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ 'ਸਾਂਝੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ? ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਮਿਡਵਾਇਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ , ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰਭ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇ ਤ।

• ਕੀ ਮੈ ਂ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇ ਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ?

• ਜੇ ਕਰ ਹੋ ਵੇ, ਮੇ ਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੀ ਕਿਵੇ ਂ ਹੋ ਵੇਗੀ?
• ਕੀ ਮੈ ਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ??

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ , ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋ ਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਖਰੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਗੇ , ਉਸੀ ਟੀਮ ਤੋ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਹੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਚੋ ਣ ਨਾ
ਹੋ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋ ਣ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
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• ਜੇ ਮੈ ਂ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਵਾਰ ਵੇ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
• ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ , ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਸਹਿਯੋ ਗ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਸਮਾਜ ਸੇ ਵਕ, ਮਨੋ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਨਰਸ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਦਿ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸੋ ਗ ਦੀ ਕੋ ਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ?
• ਕੀ ਮੇ ਰਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
• ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋ ਖਮ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ? ਕੀ
ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰ ਜੋਗ ਹੈ ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱ ਸੇ ਗਾ?
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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ (ਜਾਰੀ)
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਜਿਵੇ ਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਚ ਰਹੇ ਹੋ , ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁ ਰੂ
ਵਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਸਿੱ ਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੌ ਇੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੋ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇ ਂ ਸਮਾਂ ਲੰ ਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹੋ ਰ ਸਹਿਯੋ ਗਾਂ ਵੱ ਲ ਭੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ
ਸਹਿਯੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਚਾਹੋ ਗੇ । ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਮਾਜ ਸੇ ਵਕ
• ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਮਨੋ ਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰl
• ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸ
• ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
• ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈ ਂਟਰ, ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈ ਂਟਰ, ਜਾਂ ਬੈ ਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੱ ਬ ਜਾਂ ਰਿਸੋ ਰਸ ਸੈ ਂਟਰ
• ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
• ਰੂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਸਮਾਜਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁ ਰਗ
• ਲੈ ਕਟੇ ਸ਼ਨ ਕੰ ਸਲਟੈ ਂਟ
• ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਐਜੂਕੇ ਟਰ
• ਡੂਲਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਹ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰ ਟਮੈ ਂ ਟਾਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਥੋ ੜੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰ ਟਮੈ ਂ ਟ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਤਜ਼ੁ ਰਬਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜੋ ਖਮ
ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਵੇਗਾ" ਜਾਂ "ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ" ਜਾਂ "ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਕੋ ਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਕਰੇ ਗਾ" ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ
ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਮੰ ਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇ ਂ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਣ ਪੀਣ
ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ । ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੌ ਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਘਰਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਧੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈਂਟਾਂ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਣਗੇ , ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਣਗੇ ਜੋ ਜਰੂ ਰੀ ਜਾਂ 'ਰੁ ਟੀਨ' ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ
ਨਿੱਜੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ
ਲਈ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਆਮ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਂ ਡੂ ਜਾਂ
ਦੂਰ-ਦੁਰੇ ਡੇ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਉਹ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱ ਥ�ੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ? ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਿੰ ਗ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਲੱ ਖਣ ਤਰੀਕੇ
ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਉਹ ਯੋ ਗ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿੰ ਗ ਦਾ ਹੋ ਵੇ ,ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਲਿੰ ਗ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਿੰ ਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਲੱ ਭਣ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ।

•	ਕਿਸੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ
ਹੋ ਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋ ਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਿੰ ਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਰਾਨੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼,
ਗੁੱਸੇ, ਦੋ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
'ਬਦਲੀ' ਕੀਤੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਲਿੰ ਗ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਦੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿੰ ਗ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਵੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਬੱ ਚੇ ਦ ਲਿੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁ ਣ ਬਹੁ ਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਲੋ ਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰ ਗ
ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਜੇ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਕਿਸੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।

ਲਗਾਅ: ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ ਜਿਵੇ ਂ ਦਿਨ ਲੰ ਘਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੁੜਨ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ
ਵਾਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਦੇ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱ ਕ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ
ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਓਗੇ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
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• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ , ਅਤੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ।
• ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋ ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱ ਕ ਤੋ ਹਫ਼ੇ ਦੇ ਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ । ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋ ਹਫ਼ੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ
	ਲਿਆਉਣ।
• ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਥੋ ੜੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ , ਜਾਂ ਡਾਇਪਰ, ਵਾਈਪਸ ਅਤੇ 'ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ' ਕੱ ਪੜਿਆਂ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਜੋ ੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੌ ਲੀ ਹੌ ਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੋ ।
•	ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋ ਈ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੇ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।
• ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋ ਂ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਦਮ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ।
• ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੋ ਚਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ: ਪ੍ਰੀਨੇ ਟਲ ਕਲਾਸਾਂ , ਦੌ ਰ�ੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ
ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਸਿੱ ਖਿਆ ਜਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ , ਕਿਸੇ ਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ
ਸਰੋ ਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵੋਗੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਏ
ਵੀ ਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਕਿ ਉਹ 'ਆਮ' ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਫਿੱ ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ,
ਜਾਂ ਉਹ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱ ਗਰੀ ਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋ ਲ ਦੇ ਣਗੇ ਜੋ ਹੋ ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਏਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ
ਲੋ ਕ ਇਸ ਤੱ ਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋ ਚ ਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ 'ਅਭਾਗਾ' ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ।
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋ ਗ ਦੇ ਵੇ ਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦੇ ਵੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸੁਖਦ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱ ਭਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ:
• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਕ-ਨਾਲ-ਇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ
(ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ)।
•	ਨਿਯਮਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇ ਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਣ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਜਾਂ ਬੈ ਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹਬਾਂ ਦੇ
ਕੋ ਲ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ ਰੀਨੇਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਣਗੇ , ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ ਖੋ ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋ ਲ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕੇ ਂ ਦਰ ਕੋ ਲੋ ਂ ਪ੍ ਰਾਈਵੇ ਟ ਦੌ ਰ�ੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨਾ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲੇ
ਉਸ ਜਗ੍ ਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਣਗੇ । ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱ ਕ
ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਝੱ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਦੌ ਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ , ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਉੱ ਥ�ੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ' ਲਈ ਕਿਹਾ
	ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ' ਤੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਭਾਸੀ ਦੌ ਰ�ੇ (ਵਰਚੁਅਲ ਟੂ ਰ)
ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ।
• ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ
ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ , ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ
ਯੋ ਜਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ । ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋ ਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ
www.omama.com ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ । 'ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ'
(ਮੇ ਕਿੰਗ ਏ ਬਰਥ ਪਲੈ ਨ) ਲਈ ਖੋ ਜ ਕਰੋ ।
•	ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵੋਗੇ ਉੱਥ�ੇ ਨਿਓਨੇ ਟਲ (ਨਵਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਸਬੰ ਧੀ) ਜਾਂ ਬਾਲ ਰੋ ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ।
• ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲਈਕਿਸੇ ਲੈ ਕਟੇ ਸ਼ਨ ਕੰ ਸਲਟੈ ਂਟ ਨਾਲ ਬੈ ਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ।
• ਉਸ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ । ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ
	ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ
ਹੈ , ਲਿਖਤੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰ ਗੋ ।
• ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਸਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ, ਜਿਵੇ ਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸ ਕੋ ਲੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋ ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
• ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ।
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ਕੀ ਹਰ ਕੋ ਈ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਚਿੰ ਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ

ਚਿੰ ਤਾ ਤੋ ਂ ਪਰੇ : ਬੇ ਚੈ ਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਿੰ ਤਾ, ਡਰ, ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸਾ,
ਉਦਾਸੀ, ਦੋ ਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ -ਕਦੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈ ਠਣਾ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ,ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ
ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰ ਝ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱ ਕਦਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਣੀਆਂ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰ ਤਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਤੱ ਕ ਰੇ ਂ ਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੋ ਗ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਆਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਈ ਹੈ ।

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 'ਜੇ
ਸਿਰਫ' ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌ ਜੂਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ
ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰ ਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋ ਕ
ਸੋ ਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿ-ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤੋ ਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਰੋ ਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

22 • ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਂ
ਕਿ ਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਬੇ ਚੈਨੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ
ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ । ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰ ਮਾਣ
ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜੋ ਖਮ
ਹੋ ਰ ਵੱ ਧ ਹੈ ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ , ਪਰ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਏ ਉਦਾਸ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਇੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਰਾਮਦੇ ਹ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਲੋ ਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਲੋ ਕ ਸੋ ਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਏ, ਪਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਰਮਿੰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੋ ਗ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ • 23

ਚਿੰ ਤਾ ਤੋ ਂ ਪਰੇ : ਬੇ ਚੈ ਨੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ (ਜਾਰੀ)
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਹੋ , ਜਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ "ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ?" ਤਾਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ ਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ, ਰੈਫ਼ਰਲ, ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂ ਟ, ਹੈ ਲਦੀ ਬੇ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਲਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ, ਐਬਉ
	ਰਿਜਨਲ ਹੈ ਲਦੀ ਬੇ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਲਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ, ਬੈ ਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੱ ਬ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂ ਡਸ਼ਿਪ ਸੈ ਂ ਟਰ ਨਾਲ
ਜੁੜੋ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂ ਟਾਂ ਕੋ ਲ ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਹੋ ਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸ ਸਕਣਗੇ ।
• ਹੋ ਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
•	ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੋ।
• ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਗਠਨ ਕੋ ਲੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ । ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱ ਚ, ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਮੈ ਂ ਟਲ ਹੈ ਲਥ
ਐਸੋ ਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋ ਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱ ਕ
	ਲਿੰ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਟਲ ਹੈ ਲਥ (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ) ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ
(1-866-531-2600 ਜਾਂ mentalhealthhelpline.ca) ਕੋ ਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਫਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
ਤੱ ਕ ਲਿੰ ਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ , ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼
ਜਨਮ
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਦੇ ਸਮੇ ਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੇ ਹੋ ਏ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਤ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ
ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਜਨਮ ਦੌ ਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਥੋ ੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰ ਬਾਅਦ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਹੈ ਰਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਚਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਵੱ ਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਜਿਆਂ
ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ
ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਭਰੋ ਸਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ , ਉਹ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋ ਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਣਗੇ , ਉਹ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਡਰਿਆ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ
ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ
ਗੱ ਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੇ। ਸੋ ਗ
ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ ਆਮ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿਆਲ ਰਹੋ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋ ਚ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣੀ
ਹੈ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਡਾ ਲੇ ਬਰ ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ੇਰਿਅਨ ਜਨਮ (ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ)
ਹੋ ਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ
ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਉਹ ਕੀ ਵੱ ਖਰਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਨਮ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌ ਜੂਦ ਲੋ ਕ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।
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ਜਨਮ (ਜਾਰੀ)
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿਚ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਨਮ
ਯੋ ਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 'ਪ੍ਰਿਪੇ ਅਰਿੰ ਗ ਫੌ ਰ ਬੇ ਬੀ' ਭਾਗ ਦੇ ਖੋ )। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ "ਮੈ ਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੀ"। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਜਾਂ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇ ਤ।

• ਬਾਲ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਕੀ ਕੋ ਈ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਮੈ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਨਿਰੰ ਤਰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਗਾ ਕਿ ਬੱ ਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਮੇ ਰਾ
ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਵੇ ਗਾ? ਮੈ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਕੋ ਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਫਿਟ ਹੋ ਵੇ ਗਾ? (ਹੈ ਲਦੀ ਬੇ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਲਦੀ
ਚਿਲਡਰਨ, ਐਬਓਰਿਜਨਲ ਹੈ ਲਦੀ ਬੇ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਲਦੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਅਰਲੀ ਈਅਰਜ਼ ਸੈ ਂ ਟਰ, ਬੈ ਸਟ ਸਟਾਰਟ
ਹੱ ਬ, ਬਰੈ ਸਟਫੀਡਿੰ ਗ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਫ੍ਰੈਂ ਡਸ਼ਿਪ ਸੈ ਂ ਟਰ)
• ਮੇ ਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇ ਰਾ ਕੋ ਈ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਕਿਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ?

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇ ਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ। ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱ ਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਚਿੰ ਤਾ, ਡਰ, ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ
ਉਹ ਇੱ ਕ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਦੇ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ
ਹੋ ਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਹੁ ਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁ ਣੇ ਹੀ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਗਾ ਜੇ ਕਰ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਗੱ ਲਾਂ ਸੋ ਚਦੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵੇ ਗੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵੇ ਗੀ। ਕੁਝ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ :
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ?

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਮੈ ਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਰਵਰਿਸ਼
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਣਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਰਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੀ, ਡਰਿਆ ਹੋ ਇਆ, ਗੁੱਸੇ , ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰ ਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਣਗੇ । ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇ ਂ ਦੋ ਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਏ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱ ਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਕ ਹੋ ਰ ਬੱ ਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁ ਣ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱ ਚਾ ਹੈ " ਜਾਂ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਖੁਸ਼
ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ " ਜਾਂ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ "। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਦੇ -ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋ ਕ
ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ "ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਚੁਕੇ ਹਨ"। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁ ਤ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ
ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ , ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ
ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੰ ਵੇ ਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਮੇ ਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੇ ਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ (ਮੇ ਰੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੋ ਨਾਂ ਲਈ)?
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ਪਰਵਰਿਸ਼ (ਜਾਰੀ)

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ

ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱ ਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰੇ । ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰੱ ਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਣ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:

ਸਾਥੀ

• ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ। ਪੇ ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਰੇ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਾ

• ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇ ਵਕਾਂ, ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ , ਮਨੋ -ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਦਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ।

• ਹੋ ਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ

•	ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁ ੱ ਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ,
ਬੈ ਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੱ ਬ, ਅਰਲੀ ਈਅਰਜ਼ ਸੈ ਂਟਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਰੈ ਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈ ਂਟਰ ਰਾਹੀਂ।

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚਿਆਂ (ਜੁੜਵਾਂ, ਤਿੰ ਨ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਮਲਟੀਪਲਜ਼ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ।
• ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਚੈ ਕਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋ ਗ ਕਰਨਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱ ਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪਿਸਿੰ ਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿ ਕਟ
ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟ ਸਕ੍ਰੀਨ (www.ndds.ca) ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ
6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ।

• ਹੋ ਰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ

• ਵਧੇ ਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ
ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਲਗਾਵ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ
• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣਾ

• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ
ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ।

• ਹੋ ਰ ਘੰ ਟ�ੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ

•	ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵਧੇ ਰੇ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ
ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ਼ਨਰ, ਦਾਈ) ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ , ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅਤੇ ਭਰੋ ਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

• ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱ ਕ ਰੱ ਖਣਾ

28 • ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

• ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ • 29

ਸਾਥੀ (ਜਾਰੀ)
ਦੋ ਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਾਥੀ ਚਿੰ ਤਤ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋ ਇਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਕਸਰ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ,
ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ
ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਥੱ ਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ
ਲੋ ੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ਂ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੋ ਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਪੇ ਲ ਨੈ ਟਵਰਕ ਸਾਥੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ (ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਨਰਸ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਟੀਮ ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਭੈ ਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਬੱ ਚੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਦੋ ਂ ਦੱ ਸੀਏ?

ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਹੋ ਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡਕੇ ਅਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈ ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਕਦੇ -ਕਦੇ । ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਰੁ ਟੀਨ ਰੱ ਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇ ਂ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹਨਾਂ
ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇ ਂਦਰਿਤ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤ ਅਕਸਰ ਉਤਸ਼ਾਹ,
ਚਿੰ ਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ
ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਰ ਤੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਤ ਵਾਰ, ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਾਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੌ ਇੰ ਟਮੈ ਂ ਟਾਂ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭੈ ਣ-ਭਰਾਵਾਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।

• ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਕੀ?
• ਮੈ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇ ਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
• ਕੀ ਮੈ ਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ?
• ਮੈ ਂ ਇੰ ਨਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋ ਈ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਵੇਗਾ?

ਸੰ ਸਾਧਨ
ਮਦਦਗਾਰ ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ pailnetwork.ca ਤੇ ਜਾਓ।

• ਉਹ ਨਵੇ ਂ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ?
• ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱ ਲਾਂ ਸੋ ਚਦੇ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਣਾ , ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਰਤਣੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱ ਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇ ਹੋ ਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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