
 PAILNETWORK.CA

PAIL NETWORK ਦਖੁੀ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਰ ਤੋ

ਪਰਿਵਾਰ ਦ  ੇਮ ੈਬਂਰ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂੰ 
ਸਹਾਰਾ ਦ ਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤ  ੇਬੱਚ  ੇਦਾ ਨਕੁਸਾਨ ਡ ੂੰਘ  ੇਅਤ  ੇਦਖੁਦਾਇਕ ਤਜਰਬ  ੇਹਨ। ਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮ ੇ ਂਦੀ ਛ ਟੋੀ 
ਅਤ  ੇਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦ  ੇਦ ੌਰਾਨ ਸਦਮ,ੇ ਉਦਾਸੀ, ਗ ੁੱਸ,ੇ ਬ ਚੇ ਨੈੀ, ਉਲਝਣ, ਕਸਰੂ ਅਤ  ੇਆਪਣ  ੇਆਪ ਨ ੂ ੰਦ ਸੋ਼ ਦ ਣੇ ਸਮ ਤੇ 
ਸ ਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤ  ੇਜਟਿਲ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਮਹਿਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸ ਭੁਾਵਿਕ 
ਅਤ  ੇਆਮ ਹਨ। ਮੰਦਭਾਗ,ੇ ਕਿਉਕਂਿ ਸਾਡ  ੇਸਮਾਜ ਵਿ ੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤ  ੇਬੱਚ  ੇਦ  ੇਨਕੁਸਾਨ ਬਾਰ  ੇਵਿਆਪਕ 
ਤ ੌਰ ਤ  ੇਚਰਚਾ ਨਹੀ  ਂਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਜਾ ਂਉਸ ਨ ੂ ੰਸਮਝਿਆ ਨਹੀ  ਂਜਾਦਂਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ  ੇਨਾਲ ਨਕੁਸਾਨ ਸਹਿਣ ਵਾਲ  ੇਮਾਤਾ-
ਪਿਤਾ ਦਾ ਦ ੁੱਖ ਅਤ  ੇਲ ੜੋਾ ਂਨ ੂ ੰਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀ  ਂਜਾਦਂਾ, ਜਿਸ ਕਰਕ  ੇਸ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲ  ੇਅਦਿ ੱਖ ਅਤ  ੇਗਲਤ 
ਸਮਝਿਆ ਹ ਇੋਆ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰਦ  ੇਹਨ। 

ਅਸੀ  ਂਜਾਣਦ  ੇਹਾ ਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮ ੁੱਲ ਉਸ ਬੱਚ  ੇਦ  ੇਨਾਲ ਮਹਿਸ ਸੂ ਕੀਤ  ੇਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤ  ੇਸੰਬੰਧ ਤ  ੇਅਧਾਰਤ ਹ ੁੰਦਾ ਹ  ੈ-  ਕ ੁੱਖ ਦ  ੇਅੰਦਰ ਜਾ ਂਬਾਹਰ, ਕਿਸ  ੇਵੀ ਜ ਸੈਟ ਸੇ਼ਨ (GESTATION) ਜਾ ਂ 
ਉਮਰ ਤ।ੇ ਉਸ ਬੱਚ  ੇਦੀ ਮ ੌਜਦੂਗੀ ਅਤ  ੇਭਵਿ ੱਖ ਲਈ ਸਪੁਨ  ੇਅਤ  ੇਉਮੀਦਾ,ਂ ਅਤ  ੇਉਹ ਨਵੀ  ਂਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਲ ਕੋ ਬੱਚ  ੇਦੀ ਕ ੁੱਖ ਵਿ ੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਲੇ,ੇ ਜਾ ਂਬੱਚ  ੇਦ  ੇਪ ਦੈਾ ਹ ਣੋ ਤ  ੇਉਸਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ  ੇਅਪਨਾਉਣ ਲਗਦ  ੇਹਨ, ਖਤਮ ਹ  ੋਜਾਦਂੀ ਹ  ੈਜਦ ੋ ਂਇ ੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹ  ੋਜਾਦਂੀ ਹ  ੈਜਾ ਂਬੱਚ  ੇਦੀ ਮ ੌਤ ਹ  ੋਜਾਦਂੀ ਹ ।ੈ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-
ਪਿਤਾ ਨ ੂ ੰਦ ਖੇਭਾਲ ਅਤ  ੇਸਹਾਰਾ ਪ ਸੇ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕ ਸੋਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ  ੈਕਿ ਅਸੀ  ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਇ ੱਕ ਖ ੁੱਲ  ੇਸਥਾਨ ਦੀ ਪ ਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤ  ੇਪਰ੍ਮਾਣਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਨਹ੍ਾ ਂ 
ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ ।ੈ ਇਸ ਤਰੀਕ  ੇਨਾਲ, ਅਸੀ  ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਲਈ ਸਹਾਰਾਅਤ  ੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨ ੂ ੰਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦ  ੇਢੰਗ ਪ ਸੇ਼ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਾ।ਂ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਸ ਗੋ ਨ ੂ ੰਨਜਿ ੱਠਣ ਅਤ  ੇਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦ  ੇਢੰਗ ਵਿ ੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ,ੈ ਅਤ  ੇਸ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲ  ੇਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲ ਕੋਾ ਂਨ ੂ ੰਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਸ ਗੋ ਦੀ ਪਰ੍ਕਿਰਿਆ ਨ ੂ ੰਜਾ਼ਹਰ ਹ ਣੋ 
ਲਈ ਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦ  ੇਮ ੈਬਂਰਾ ਂਕ ਲੋ ੋ  ਂਦਿਆਲਤਾ, ਸਹਾਰ  ੇਅਤ  ੇਉਹਸਾ਼ਹ ਦੀ ਲ ੜੋ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ।ੈ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮ ੈਬਂਰ ਵਜ ੋ,ਂ ਸੰਭਵ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ  ੈਕਿ ਤਸੁੀ  ਂਵੀ ਇਸ ਨਕੁਸਾਨ ਦਾ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਹ ਵੋ  ੋਅਤ  ੇਬੱਚ  ੇਦ  ੇਨਕੁਾਸਨ ਅਤ  ੇਤਹੁਾਡ  ੇਪਰਿਵਾਰ ਦ  ੇਮ ੈਬਂਰ(ਰਾ)ਂ ਦ  ੇਦਰਦ ਦ ਵੋਾ ਂਦ  ੇਦਆੁਲ ੇ 
ਕਈ ਸਾਰੀਆ ਂਮ ਸੁ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਅਨ ਭੁਵ ਕਰ ਰਹ  ੇਹ ਵੋ ।ੇ ਤਹੁਾਡਾ ਸ ਗੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ  ੈਅਤ  ੇਆਪਣੀ ਦ ਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ  ੇਆਪਣੀਆ ਂਸ ਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨ ੂ ੰਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ 
ਤਹੁਾਡ  ੇਕ ਲੋ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂ ੰਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦ ਣੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਹ ਣੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ਣੇ ਲਈ ਮ ੁੱਖ ਹ ।ੈ ਤਹੁਾਡ  ੇਅਤ  ੇਤਹੁਾਡ  ੇਪਰਿਵਾਰਕ ਮ ੈਬਂਰ(ਰਾ)ਂ ਵਾਸਤ  ੇਹਾਲਾਤਾ ਂਤ ੇ 
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦ  ੇਹ ਏੋ, ਤਹੁਾਨ ੂ ੰਦ ਸੋਤਾ,ਂ ਸਹਾਰਾ ਦ ਣੇ ਵਾਲ  ੇਸਮਹੂਾ ਂਜਾ ਂਸ ਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਪ ਸੇ਼ਵੇਰਾ ਂਰਾਹੀ  ਂਨਿਰਪ ਖੇ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਣ ਤ ੋ ਂਲਾਭ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ ।ੈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂਨ ੂ ੰਇਸ ਮਸੁ਼ਕਲ ਸਮ ੇ ਂਦ ੇ 
ਦ ੌਰਾਨ ਖ ੁੱਲ  ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਸ ਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ ਅਤ  ੇਇ ੱਕ ਦ ਸੂਰ  ੇਲਈ ਕਿਰਿਆਸੀ਼ਲ ਸਹਾਰਾ ਹ ਣੋ ਤ ੋ  ਂਲਾਭ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ,ੈ ਜਦਕਿ ਹ ਰੋਨਾ ਂਨ ੂ ੰਪਰ੍ਭਾਵਿਤ ਜਾ ਂਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇ 
ਦ ਸੂਰ  ੇਮ ੈਬਂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਵਾਸਤ  ੇਜਿ਼ ੰਮ ਵੇਾਰ ਮਹਿਸ ਸੂ ਕੀਤ  ੇਬਿਨਾ ਂਸ ਗੋ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਅਤ  ੇਇਕਾਤਂ ਦੀ ਲ ੜੋ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ।ੈ ਖਾਸ ਕਰਕ,ੇ ਅਜਿਹੀਆ ਂਸਥਿਤੀਆ ਂਤ ੋ ਂਬਚਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹ ੁੰਦਾ 
ਹ  ੈਜਿਨਹ੍ਾ ਂਕਰਕ  ੇਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂ ੰਮਹਿਸ ਸੂ ਹ ੁੰਦਾ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ  ੈਕਿ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨ ੂ ੰਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਆਲ  ੇਦਆੁਲ  ੇਦ  ੇਹ ਰੋ ਲ ਕੋਾ ਂਦ  ੇਸ ਗੋ ਜਾ ਂਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲ ੜੋ ਹ ।ੈ 
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ਸ਼ ਰੁਆੂਤ ਵਿ ੱਚ ਸੰਭਵ ਹ  ੈਕਿ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ  ਂਲ ੜੋਾ ਂਅਤ  ੇਇ ੱਛਾਵਾ ਂਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹ ਣੋ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮ ੈਬਂਰ ਕੀ 
ਕਹਿਣਾ ਹ  ੈਬਾਰ  ੇਅਸਖੁਾਵਾ ਂਜਾ ਂਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ। ਹਾਲਾਕਂਿ ਅਜਿਹੀਆ ਂਕ ਈੋ ਸ ਧੇਾ ਂਨਹੀ  ਂਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 
ਸਾਰ  ੇਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲ ੜੋਾ ਂਲਈ ਫਿ ੱਟ ਹ ਣੋਗੀਆ,ਂ ਹ ਠੇਾ ਂਦਿ ੱਤੀ ਸ ਧੇ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਅਨ ਕੇ ਲ ਕੋਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹ ਵੋ ਗੇੀ:

1. ਦਿਆਲਤਾ ਦ  ੇਨਾਲ ਨਕੁਸਾਨ ਨ ੂ ੰਮਾਨਤਾ ਦਿਓ। ਅਨ ਕੇ ਲ ਕੋ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂ ੰਪਰ ਸੇਾ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਨ ੂ ੰਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ “ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ” ਦ  ੇਡਰ ਤ ੋ ਂਨਕੁਸਾਨ ਬਾਰ ੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ ੋ ਂਬਚਣਗ।ੇ ਭਰ ਸੋਾ ਕਰ  ੋਕਿ ਤਸੁੀ  ਂਉਨਹ੍ਾ ਂਨ ੂ ੰਕਝੁ ਅਜਿਹ  ੇਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀ  ਂਦਆੁ ਰਹ  ੇਜ  ੋਉਨਹ੍ਾ ਂਨ  ੇਭਲੁਾ ਦਿ ੱਤਾ ਹ ;ੈ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦਾ ਸ ਗੋ ਮ ੌਜਦੂ ਹ,ੈ ਅਤ  ੇਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲ ਕੋ ਉਨਹ੍ਾ ਂ 
ਦ  ੇਤਜਰਬ  ੇਅਤ  ੇਮ ਸੁ਼ਕਲ ਨ ੂ ੰਫਿਕਰ ਅਤ  ੇਚਿ ੰਤਾ ਦ  ੇਇਜ਼ਹਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿ ੱਤ  ੇਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹਣੁਾ ਕਰਦ  ੇਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਪ ਸੇ਼ ਕਰ  ੋਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹ  ੈਅਤ  ੇਤਹੁਾਡੀਆ ਂਸਹੀ 
ਸਮਰੱਥਾਵਾ ਂਅਤ  ੇਰਚੁੀਆ ਂਨ ੂ ੰਝਲਕਾਉਦਂਾ ਹ ;ੈ ਅਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂਲਈ, ਪ ਸੇ਼ਕਸਾ਼ ਂਦਾ ਵਿਸਿ਼ਸ਼ਟ ਹ ਣੋਾ ਜਾ ਂਕਝੁ ਚ ਣੋਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ  (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫਿਊਨਰਲ ਜਾ ਂਹ ਰੋ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਭ ਜੋਨ, ਚਾਇਲਡਕਅੇਰ, ਸਹਾਰਾ ਦ ਣੇ ਲਈ ਇ ੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਣਾ ਅਤ  ੇਹਾਸਾ) ਅਤ  ੇਉਨਹ੍ਾ ਂਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ ਸੇ਼ ਕੀਤ  ੇਜਾਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ  ੈਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 
ਲਈ ਉਨਹ੍ਾ ਂਤ ੋ  ਂਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ  ੈਜ  ੇਉਹ ਉਨਹ੍ਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤ ੋ ਂਵਧੀਆ ਮਹਿਸਸੂ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ।ੈ ਜ  ੇਉਹ ਤਹੁਾਡੀ ਪ ਸੇ਼ਕਸ਼ ਨ ੂ ੰਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ  ਂਕਰਨਾ ਚਾਹ ੁੰਦ,ੇ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਉਸ 
ਵਿਚਲੀ ਦਇਆ ਦੀ ਸਲਾਹਣੁਾ ਕਰਨਗ।ੇ 

2. ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਸ ਗੋ ਨ ੂ ੰਕਿਸ  ੇਖਾਸ ਢੰਗ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤ ੋ ਂਬਾਅਦ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕ ਈੋ ਸਹੀ ਜਾ ਂਗਲਤ  ਢੰਗ ਨਹੀ  ਂਹ  ੈਅਤ  ੇਸ ਗੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤ  ੇਇਕਾਤਂ, ਇਕੱਠ  ੇਰਹਿਣ ਅਤ  ੇਇਕੱਲ  ੇਰਹਿਣ ਦੀਆ ਂਲ ੜੋਾ ਂਵਿ ੱਚ ੋ  ਂਲੰਘਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗੇਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦ  ੇਪਰ੍ਵਾਹ ਇਕਸਾਰ 
ਜਾ ਂਅਨਮੁਾਨ ਨਾ ਕੀਤ  ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ,ੇ ਸਥਿਰ ਜਾ ਂਪਰ੍ਚੰਡ ਹ  ੋਸਕਦ  ੇਹਨ, ਅਤ  ੇਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਆਪਣ  ੇਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤ  ੇਬਾਹਰੀ ਤਜਰਬ  ੇਦ  ੇਪਰ੍ਬੰਧਨ 
ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹ  ੇਹ ੁੰਦ  ੇਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਣੁ  ੋਅਤ  ੇਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕ ਲੋ ੋ  ਂਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਹ ਣੋਾ ਅਤ  ੇਪਰਵਾਹ ਦਰਸਾ਼ਉਣਾ ਜ  ੋਸਾਝਂ ਲਈ ਸਰੁੱਖਿਆ 
ਸਿਰਜਦਾ ਹ  ੈਜ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹਣੁ ਅਤ  ੇਜਦ ੋ ਂਉਹ ਤਿਆਰ ਹ ਣੋ।

3. ਉਸ ਨ ੂ ੰਆਪਣ  ੇਬਾਰ  ੇਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੰਦਭਾਗ  ੇਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤ  ੇਬੱਚ  ੇਦਾ ਨਕੁਸਾਨ ਆਮ ਤਜਰਬ  ੇਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨ ੂ ੰਤਜਰਬ  ੇਵਿ ੱਚ ੋ  ਂਲੰਘਣ ਵਾਲ  ੇਸਾਰ  ੇਲ ਕੋਾ ਂਵਾਸਤ  ੇਸਮਾਨ ਨਹੀ ਂ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ ।ੈ ਹਾਲਾਕਂਿ ਤਹੁਾਡ  ੇਆਪਣ  ੇਨਕੁਸਾਨ ਦਾ ਖ ਲੁਾਸਾ ਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂ ੰਘੱਟ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸ ਸੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ  ੋਕਿ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਤਹੁਾਡੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆ ਂਜਲੁਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ  ੇਜਦ ੋ ਂਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿ ੱਤਾ ਜਾਵ  ੇਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਂਆਪਣ  ੇਤਜਰਬਿਆ ਂਤ  ੇਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹ ਸਾਝਂੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਅਤ ੇ 
ਤਵੱਜ  ੋਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਤਜਰਬ  ੇਤ  ੇਕ ੇਦਂਰਿਤ ਕਰ  ੋਅਤ  ੇਉਹ ਇਸ ਮ ੌਤ ਬਾਰ  ੇਕਿਵ ੇ  ਂਸ ਚੋ ਅਤ  ੇਮਹਿਸ ਸੂ ਕਰ ਰਹ  ੇਹ ਣੋਗ  ੇਦ  ੇਕਈ ਢੰਗਾ ਂਬਾਰ  ੇਖ ੁੱਲ  ੇਅਤ  ੇਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ  ੇਰਹ।ੋ ਇਸ  ੇਤਰਹ੍ਾ,ਂ 
ਅਨ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਬ ਆੇਰਾਮੀ ਅਤ  ੇਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨ ੂ ੰਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇ ੱਛਾ ਨਾਲ ਨ ਤੈਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਸਲਾਹਾ ਂਪ ਸੇ਼ ਕਰਦ  ੇਹਨ, ਜਿਵ ੇ  ਂਕਿ “ਇਹ 
ਸਾ਼ਇਦ ਸਭ ਤ ੋ ਂਵਧੀਆ ਲਈ ਹ,ੈ” ਜਾ ਂ“ਤਸੁੀ  ਂਹ ਰੋ ਬੱਚਾ ਪ ਦੈਾ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹ ।ੋ” ਅਕਸਰ ਇਹ ਟਿ ੱਪਣੀਆ ਂਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ,ਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਜਾ ਂਮ ਲੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮਹਿਸ ਸੂ ਹ ੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਵੀ ਜਦ ੋ ਂਮਨਸਾ਼ ਸਾ਼ਤਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ।ੈ ਸ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਂਨ ੂ ੰਖ ਸੁ਼ ਹ ਣੋ ਅਤ  ੇਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਤਜਰਬ  ੇਦ  ੇਉ ੱਜਲ ਪਾਸ  ੇਵਲ ਦ ਖੇਣ ਦ  ੇਵਾਧ  ੂਦਬਾਅ ਦੀ ਲ ੜੋ ਨਹੀ  ਂਹ ੁੰਦੀ; ਉਨਹ੍ਾ ਂ 
ਨ ੂ ੰਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਅਤ  ੇਸੱਚ  ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣ  ੇਤਜਰਬ  ੇਨਾਲ ਹ ਣੋ ਲਈ ਉਤਸਾ਼ਹ ਅਤ  ੇਸਹਾਰ  ੇਦੀ ਲ ੜੋ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ,ੈ ਦ ਵੋ ੇ  ਂਦਰਦ ਅਤ  ੇਕ ਈੋ ਵੀ ਮਾਅਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਂਤ ਹੋਫ਼  ੇਜਿਹੜ  ੇਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ 
ਉਭਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ। 
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4. ਸਮਝ  ੋਕਿ ਇਸ ਬੱਚ  ੇਦ  ੇਨਕੁਸਾਨ ਦੀਆ ਂਕਈ ਪਰਤਾ ਂਹ  ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਚਾਹ  ੇਬੱਚਾ ਭ ਣੈ/ਭਰਾ ਜਾ ਂਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਚਾਹ  ੇਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਰਭ ਧਾਰਣ ਦਾ ਹਿ ੱਸਾ ਸਨ, 
ਚਾਹ  ੇਇਹ ਇ ੱਛਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਚਾਹ  ੇਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗਰਭ ਜਾ ਂਬੱਚਿਆ ਂਦ  ੇਪਰੂਵ ਨਕੁਸਾਨ ਸੀ, ਚਾਹ  ੇਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਂਬੱਚ  ੇਦ  ੇਨਕੁਾਸਨ ਵਿ ੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਕ ਈੋ ਬਾਹਰਲ  ੇਕਾਰਕ ਜਾ ਂਮ ਡੈੀਕਲ ਦ ਖੇਭਾਲ ਸਾ਼ਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰ  ੇਕਾਰਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਆੁਰਾ ਮਹਿਸ ਸੂ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਵਾਲ  ੇਸ ਗੋ ਨ ੂ ੰਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦ  ੇਹਨ ਅਤ  ੇਵਧਾ ਸਕਦ  ੇਹਨ। 
ਅਨ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣ  ੇਆਪ ਨ ੂ ੰਦ ਸੋ਼ ਦ  ੇਸਕਦ  ੇਹਨ ਅਤ  ੇਮਹਿਸ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਗਲਤੀ ਹ  ੈਅਤ  ੇਅਜਿਹਾ ਨਕੁਸਾਨ ਪਿਛਲ  ੇਨਕੁਸਾਨਾ ਂਜਾ ਂਸਦਮਿਆ ਂਨ ੂ ੰਵਾਪਸ ਲਿਆ 
ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤ  ੇਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ,ਂ ਧਰਮ ਅਤ  ੇਜੀਵਨ ਦ  ੇਉਦ ਸੇ਼ ਬਾਰ  ੇਸਵਾਲ ਪ ੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸ ਭੁਾਵਿਕ ਹ ।ੈ ਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਣੁਨਾ, ਅਤ  ੇਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ 
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤ  ੇਜਾ ਰਹੀਆ ਂਜਟਿਲ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤ  ੇਅਰਥਾ ਂਲਈ ਸਮਝ ਦ  ੇਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਰ ਸੋ  ੇਨ ੂ ੰਸੰਤਲੁਿਤ ਕਰਨਾ, ਇ ੱਕ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਯ ਗੋਦਾਨ ਹ ।ੈ

5. ਜਾਣ  ੋਕਿ ਸ ਗੋ ਨ ੂ ੰ“ਠੀਕ” ਨਹੀ  ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਕੁਸਾਨ ਹਮ ਸੇਾ਼ ਲਈ ਰਹ ਗੇਾ ਅਤ  ੇਇਹ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆ ਂਸ ਗੋ ਸੰਬੰਧੀ ਲ ੜੋਾ ਂਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ ਬਦਲਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ 
ਆਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤ  ੇਅਰਥ ਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦ  ੇਹਨ ਜਿਵ ੇ  ਂਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਬੱਚ  ੇਦੀ ਮ ੌਤ ਵਿ ੱਚ ਨਿਹਿਤ ਨਕੁਸਾਨਾ ਂਨ ੂ ੰਪਰ੍ ੌਸ ਸੈ ਕਰਦ  ੇਹਨ। 
ਸ ਗੋ ਜਲਦੀ ਨਹੀ  ਂਲੰਘਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ  ੇਉਮੀਦ ਹ  ੈਸੰਭਾਲਣਯ ਗੋ ਹ  ੋਸਕਦਾ ਹ ।ੈ ਡ ੂੰਘਾ ਸ ਗੋ, ਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤ  ੇਨਿਰਭਰ ਕਰਦ  ੇਹ ਏੋ, ਮਹੀਨਿਆ ਂਜਾ ਂ 
ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ ਲੰਬ  ੇਸਮ ੇ ਂਦ  ੇਦ ੌਰਾਨ ਪਰਵਾਹ ਅਤ  ੇਮ ੌਜਦੂਗੀ ਅਨਮ ਲੋ ਹ,ੈ ਕਿਉਕਂਿ ਅਨ ਕੇ ਲ ਕੋਾ ਂਦੀ ਮਨਸਾ਼ ਭਲੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਮ ੌਤ ਤ ੋ ਂਬਾਅਦ ਕਝੁ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਦ  ੇਅੰਦਰ ਭ ੁੱਲ ਜਾਦਂ  ੇਹਨ ਅਤ  ੇਅਗ  ੇਵੱਧ ਜਾਦਂ  ੇਹਨ। ਸ ਗੋ ਕਰ ਰਹ  ੇਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖਾਸ ਦਿਨਾ ਂਅਤ  ੇਵਰਹ੍ ਗੇੰਢਾ ਂਜਿਵ ੇ  ਂਕਿ ਜਨਮ ਅਤ  ੇਮ ੌਤ ਦੀਆ ਂਵਰਹ੍ ਗੇੰਢਾ,ਂ ਜਾ ਂਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ  ੇਨਕੁਸਾਨ 
ਦੀ ਸਰੂਤ ਵਿ ੱਚ ਬੱਚ  ੇਦ  ੇਪ ਦੈਾ ਹ ਣੋ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਨ ੂ ੰਯਾਦ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਨ ੂ ੰਸਲਾਹਣੁਗ।ੇ ਜਾਣ  ੋਕਿ ਮਦਰਜ਼ ਅਤ  ੇਫਾਦਰਜ਼ ਡ ਜੇ਼ ਅਤ  ੇਨਕੁਸਾਨ ਦ  ੇਆਲ  ੇਦਆੁਲ  ੇਦ  ੇਦ ਸੂਰ  ੇਟਰ੍ਿਗਰ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹ  ੋਸਕਦ ੇ 
ਹਨ। ਦਇਆ ਦ  ੇਛ ਟੋ  ੇਭਾਵ ਪ ਸੇ਼ ਕਰ।ੋ ਬੱਚ  ੇਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ,ੋ ਜ  ੇਇ ੱਕ ਦਿ ੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾ਼ਤਂੀ ਨਾਲ ਬ ਠੈ ।ੋ ਪ ੁੱਛ  ੋਕਿ ਉਹ ਕਿਵ ੇ  ਂਮਹਿਸ ਸੂ ਕਰ ਰਹ  ੇਹਨ। ਸਣੁ ।ੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹ ਣੋਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ।ੋ ਨਿਯਮਿਤ 
ਰਪੂ ਨਾਲ ਚ ੈ ੱਕ-ਇ ੰਨ ਕਰ।ੋ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤ  ੇਵਿਚਾਰਾ ਂਨ ੂ ੰਪਰ੍ਮਾਣਿਤ ਕਰ  ੋਅਤ  ੇਆਮ ਬਣਾਓ।

ਜਦ ੋ ਂਵਾਧ  ੂਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲ ੜੋ ਹ ੁੰਦੀ ਹ  ੈਸ ਗੋ ਇ ੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ  ਂਹ ।ੈ ਹਾਲਾਕਂਿ ਨਕੁਸਾਨ ਦਾ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਅਨਮੁਾਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹ ੁੰਦਾ ਹ  ੈਅਤ  ੇਕਈ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਸਨ ਹੇੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ  ੇਨਾਲ ਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂ ੰਆਮਤ ੌਰ ਤ  ੇਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹ  ੈਕਿ ਨਕੁਸਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹ  ੈਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣ  ੇਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦ  ੇਹਨ। 
ਹਾਲਾਕਂਿ ਉਹ ਹਮ ਸੇਾ਼ ਵਾਸਤ  ੇਬਦਲ ਗਏ ਹ  ੋਸਕਦ  ੇਹਨ, ਉਹ ਅਜ  ੇਵੀ ਅਨੰਦ ਅਤ  ੇਖ ਸੁੀ਼ ਲੱਭ ਸਕਦ  ੇਹਨ ਅਤ  ੇਜੀਵਨ ਵਿ ੱਚ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਰ ੁੱਝ ਸਕਦ  ੇਹਨ। 
 
ਪਰੰਤ ,ੂ ਸ ਗੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਂਵਾਸਤ  ੇਕਿਸ  ੇਪੜਾਅ ਤ  ੇਆਪਣ  ੇਆਪ ਨ ੂ ੰਫਸਿਆ ਹ ਇੋਆ, ਚਿ ੰਤਾ, ਦ ਸੋ਼ ਜਾ ਂਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਇੋਆ ਜਾ ਂਇਹ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹ ਇੋਆ ਪਾਉਣਾ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀ  ਂਹ  ੈਕਿ ਉਹ ਅਗ  ੇਵੱਧਣ ਵਿ ੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦ  ੇਮ ੈਬਂਰ ਵੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦ  ੇਸ ਗੋ ਵਿ ੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ। ਜ  ੇਤਸੁੀ  ਂਜਾ ਂਤਹੁਾਡ  ੇਪਰਿਵਾਰ ਵਿ ੱਚ ਸ ਗੋਗਰ੍ਸਤ 
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ/ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸ ਗੋ ਦੀ ਪਰ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਬਾਰ  ੇਚਿ ੰਤਤ ਹ,ੋ ਅਜਿਹ  ੇਕਈ ਪ ਸੇ਼ਵੇਰ ਹਨ ਜ  ੋਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ  ੇਹਨ। ਪ ਲੇ (PAIL) ਨ ੈ ੱਟਵਰਕ ਹਾਣੀਆ ਂਦ  ੇਸਹਾਰ  ੇਦੀ 
ਪ ਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਆੁਰਾ ਮਹਿਸ ਸੂ ਕੀਤ  ੇਜਾਣ ਵਾਲ  ੇਇਕੱਲ ਪੇਣ ਨ ੂ ੰਘਟਾਉਣ ਵਿ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ ਇ ੱਕ ਭਰ ਸੋ ਯੇ ਗੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵ ੇ  ਂਕਿ ਤਹੁਾਡਾ ਸਿਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ, ਜਾ ਂਸ ਗੋ ਜਾ ਂਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ ਸੇ਼ਵੇਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ੈਕਿ ਜ  ੇਸ ਗੋ ਦੀ ਪਰ੍ਕਿਰਿਆ ਨ ੂ ੰਸਹਾਰਾ ਦ ਣੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲ ੜੋ ਹ  ੈਤਾ ਂਤਸੁੀ ਂ 
ਜਾ ਂਤਹੁਾਡ  ੇਪਿਆਰ  ੇਪ ਸੇ਼ਵੇਰ ਦ ਖੇਭਾਲ ਨਾਲ ਜੜੁ  ੇਹ ਏੋ ਹ ਵੋ ।ੋ ਹ ਰੋ ਸ ਧੇ ਅਤ  ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ  ੇਕਿਰਪਾ ਕਰਕ  ੇਸਾਡ  ੇਵਾਧ  ੂਸਾਧਨਾ ਂਤ ੋ  ਂਸਲਾਹ ਲਵ।ੋ 

PAIL NETWORK ਦਖੁੀ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂਲਈ ਸਰ ਤੋ

ਦ ਖੇਭਾਲ ਅਤ  ੇਸਹਾਰਾ ਕਿਵ ੇ ਂਪ ਸੇ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ
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