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ਜਨਮ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਹਸਪਿਾਲ ਤਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਤਿੱਚ  
ਜਨਮ ਦੇਣਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਜਨਮ ਕਿੰਿ ੇਹ ੋਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ 
ਿ ੇਕਿਚਿਾਰ ਇੱਿ ਸਾਂਝਾ ਫਸੈਲਾ ਹੈ।

ਜ ੇਮੈਡੀਿਲ ਕਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਿ ਕਿਹਤਰ ਚੋਣ ਹ ੋ
ਸਿਿੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਿਾਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਜਨਮ ਿੇਣਾ ਇੱਿ 
ਕਿਿਲਪ ਹ ੋਸਿਿਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਹਰੇਿ 
ਿੇ ਫਾਇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਿਸਾਨਾਂ ਿਾਰ ੇਗੱਲ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਿਾਂ ਤੇ ਕਿਚਾਰ ਿਰੋ।

ਿੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਿਿੇ ਹੋ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਿ ਿਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ 
ਸਿਿੇ ਹੋ:

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ

•	 ਇੱਿ ਨਜ਼ਿੀਿੀ ਿੋਸਤ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਿਰ

•	 ਇੱਿ ਡੂਲਾ (doula)

•	 ਤੁਹਾਡ ੇਿੂਸਰੇ ਿੱਚੇ

ਜ ੇਿੱਚੇ ਮੌਜੂਿ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਿੱਸੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਿੁਆਰਾ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿੇ ਰਹ ੇਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ - 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਿੰਿੋਿਸਤ ਿਰੋ। 

ਇੱਕ ਡੂਲਾ (doula)ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਿ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਜ ੋਭਾਿਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਸਹਾਰਾ ਕਿੰਿਾ ਹੈ। 
ਡੂਲਾ ਮੈਡੀਿਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਿ ੇਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੈਡੀਿਲ 
ਸਰਕਿਕਸਜ਼ ਪਲਾਨ ਿੁਆਰਾ ਿਿਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਿਾ।

ਕੀ ਿੁਹਾਨੰੂ ਪਿਾ ਹੈ
ਲੇਿਰ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇੱਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਿਅਿਤੀ 

ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਰੇਿਾਂ ਲੈਣ ਕਿੰਿਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਸਹਾਰ ੇਿਾਲੇ ਲੋਿਾਂ 
ਿੀਆਂ ਲੇਿਰਾਂ ਅਿਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਿਿਾਈ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।

ਕੀ ਿੁਹਾਨੰੂ ਪਿਾ ਹੈ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਰਮੋਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿੱਚ ਰਕਹੰਿੇ ਹ,ੋ  

ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਚ ਜਨਮ ਿੇਣ ਿਾਸਤੇ 
ਸਫਰ ਿਰਨਾ ਪੈ ਸਿਿਾ ਹੈ। 

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਿ ਡੂਲਾਜ਼ ਫੌਰ ਅਬੋਤਰਜਨਲ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Doulas for Aboriginal Families Grant 
Program) ਅਿੋਕਰਜਨਲ ਮਾਤਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਡੂਲਾ ਖਰਚੇ  
ਿੇ $1,000 ਤੱਿ ਨੰੂ ਿਿਰ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
bcaafc.com ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਤਟਆਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ  
ਹੈ ਿਾਂ 8‑1‑1 ਿੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥਤਲੰਕ ਬੀਸੀ ਰਤਜਸਟਰਡ ਨਰਸ  
ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਜਨਮ ਿੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਿਾਅਿ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਿਾਰ ੇਕਹਿਾਇਤਾਂ ਿੇਣਗੇ। ਇੱਿ ਪਿਕਲਿ ਹੈਲਥ 
ਨਰਸ ਿੁਆਰਾ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇ ਿੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਕਹਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿੱਚ ਅਿਸਰ ਘਰ ਕਿੱਚ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਹਫਕਤਆ ਂਿਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਿਲੀਕਨਿ ਕਿੱਚ ਲੈਿੇ ਜਾਓਗੇ। 6 
ਹਫਕਤਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਿ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਤੁਹਾਡ ੇਆਮ ਕਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਿਾਪਸ ਹੋਿੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਿ ਪਿਕਲਿ 
ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।

ਿਹੁਾਡੀ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਿਾ ਟੀਮ

ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਿਾਲ ਤਿੱਚ ਜਨਮ ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਿਰ 
ਅਤੇ ਕਡਕਲਿਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇੱਿ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹੋਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ – ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਿਾਈ – ਜਨਮ ਿੇ 
ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹੋਿੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਧੂ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਇੱਿ ਔਿਸਟੈਕਟ੍ਰਸੀਅਨ,ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਿੀ  
ਮੌਜੂਿ ਹ ੋਸਿਿਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਘਰ ਤਿੱਚ ਜਨਮ ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਈ ਅਤੇ ਇੱਿ 
ਹੋਰ ਅਟੈਂਡੰਟ ਮੌਜੂਿ ਹੋਿੇਗਾ।

https://bcaafc.com
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ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਿੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਆਪਣ ੇਿੰਮ ਨੰੂ ਿੱਸ ੋਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਿ ਨੋਕਟਸ ਤ ੇਜਾਣਾ ਪੈ 
ਸਿਿਾ ਹ,ੈ ਸਕੁਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ ਕਿ ਿਾਰ ਕਿੱਚ ਗੈਸ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਜਨਮ ਿਣੇ ਿੀ ਕਮਤੀ ਿ ੇ2 ਹਫਕਤਆਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹਮਸ਼ੇਾ 
ਪਹੰੁਚਣਯਗੋ ਹੋਿ।ੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਗੈ ਪੈਿ ਿਰੋ। ਇੱਿ ਸਲੀਕਪੰਗ 
ਿਗੈ, ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਿਰ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਿ 
ਸਕਿੰਮਸਟੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ।

ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ
ਲੇਿਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਿਾਂ ਕਲੱਖ ੋਅਤੇ ਪਕਹਲਾਂ 
ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਕਨਜੀ ਸਹਾਇਿ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਰ ੇ
ਚਰਚਾ ਿਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਨੰੂ ਕਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਿੱਠੇ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਸਚੂੀ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਸਿਿ ੇਹ:ੋ

•	 ਜਨਮ ਿੇਣ ਲਈ ਪਸੰਿੀਿਾ ਸਕਥਤੀਆਂ

•	 ਤੁਸੀਂ ਿਰਿ ਿੀ ਿਿਾਈ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ

•	 ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਿਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੀ 
ਚਾਹੋਗ ੇਿੀਤਾ ਜਾਿੇ

ਪਤਰਿਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸੰਿੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿਹੁਤ ਉਪਯਗੋੀ 

ਸੀ। ਕਸ਼ਫਟ ਟਾਇਮ ਤ ੇਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਿਿਲਿੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸੰਿੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਪੜ੍ਹਿੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਰੇ 
ਕਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿ ੇਹੋਏ ਆਉਂਿੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਿੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਿੀ ਉਮੀਿ ਸੀ।

ਹਸਪਿਾਲ ਲਈ ਪੈਤਕੰਗ ਕਰਨਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਿੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਉਹ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਿਰਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਕਲਆਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਫਰ ਪਕਹਲਾਂ 
ਹੀ ਸਭ ਿੁਝ ਪੈਿ ਿਰ ੋਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਕਤਆਰ ਹੋਿੋਗੇ।

ਸਹਾਇਿ ਿਸਤਾਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਿੀਆਂ ਹਨ:

• ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਲਪ ਿਾਮ, ਗਰਮ 
ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈਿ, ਇੱਿ ਹੈਂਡ-ਹੈਲਡ ਮਸਾਜਰ, ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਾਿਰ ਲਈ 
ਫਕਲਪ-ਫਲੌਪ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਜੀ ਸਹਾਇਿ ਟੀਮ 
ਲਈ ਸਨੈਿ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਿਾਰਥ

• ਤਨਜੀ ਿਸਿਾਂ, ਕਜਿੇਂ ਪਜਾਮ ੇ(ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁੱ ਧ ਕਪਲਾਉਣ ਿਾਸਤੇ  
ਅਗੇ ਖੱੁਲਣ ਿਾਲੇ), ਿੰਿਾਂ ਿਾ ਿਰਸ਼, ਅੰਡਰਿੀਅਰ ਿ ੇਿਈ ਜੋੜ,ੇ 
ਿੱਡੇ ਸਨੇੈਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਿਲੇੇ ਪਕਹਨਣ ਲਈ ਕਢੱਲੇ ਿਪੜੇ

• ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਸਿਾਂ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੀਐਮਿੀਐਸਐਸ 
ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਕਨਤ ਿਾਰ ਸੀਟ (ਿੱਚੇ	ਿੀ	ਸੁਰੱਕਖਆ	ਿੇਖੋ), ਨਿਜੰਮੇ 
ਿੱਚੇ ਲਈ ਡਾਇਪਰ, ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਇੱਿ ਿੰਿਲ

ਘਰ ਤਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ  
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਈ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿੇਿੇਗੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਿਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਿਿਾਈਆਂ ਕਲਆਏਗੀ। 
ਇੱਿ ਪੈਿ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਿੈਗ ਕਤਆਰ ਰੱਖਣਾ ਿੀ ਚੰਗਾ ਕਿਚਾਰ ਹੈ, 
ਇਸ ਸੂਰਤ ਕਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਿਈ ਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜਨਮ ਸੰਿੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ 

ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਿਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਸਹਾਇਿ ਟੀਮਾਂ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾ ਸਿਿੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਹੰਿੇ ਹੋ।

ਕੀ ਿੁਹਾਨੰੂ ਪਿਾ ਹੈ
ਿੀ.	ਸੀ. ਕਿਕਮੰਨਜ਼ ਹੌਸਕਪਟਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 

(B.C. Women’s Hospital & Health Centre) ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਜਨਮ ਸੰਿੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਰਿਾਰਡ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਇੱਿ ਸਰਲ 
ਟੈਂਪਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਿਰਿਾ ਹੈ। bcwomens.ca ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ “ਲੇਿਰ 
ਐਡਂ ਿਰਥ ਗਾਇਡ ਫਰੌ ਫਮੈਲੇੀਜ਼ ਐਡਂ ਿਅੇਰ ਪ੍ਰਿੋਾਈਡਰਜ਼” 
(Labour and Birth Guide for Families and Care 
Providers) ਲਈ ਸਰਚ ਿਰੋ। 

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਾਤਾ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ 

ਅਕਜਹੀਆ ਂਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਿਾਰ ੇਿੱਸੋ ਕਜਹੜੀਆ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਿੱਚੇ ਿਾ ਸਿਾਗਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰਨੀਆ ਂਚਾਹੋਗੇ।

ਸਚੇਿ ਰਹੋ
ਲੇਿਰ ਇੱਿ ਭਾਿਨਾਤਮਿ ਅਨੁਭਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਕਿੱਚ ਸਿਮ ੇਕਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਲੇਿਰ ਕਿੱਚ 
ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਨੈਕਗਕਟਿ ਯਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਟ੍ਰਗਰ 
ਿਰ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸੰਿੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਯਜੋਨਾ ਿਣਾ 
ਿ ੇਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਿ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਿਾਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰਿ ੇਆਪਣੀ ਕਨਯੰਤ੍ਰਣ ਿੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ 
ਨਕਜੱਠਣ ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰ ਸਿਿ ੇਹੋ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_baby-safety-pa.pdf
http://www.bcwomens.ca/Labour-Birth-Post-Birth-Care-Site/Documents/Labour%20+%20Birth%20Guide%20for%20Families,%20Care%20Providers.v1.4.%202017.pdf
http://www.bcwomens.ca/Labour-Birth-Post-Birth-Care-Site/Documents/Labour%20+%20Birth%20Guide%20for%20Families,%20Care%20Providers.v1.4.%202017.pdf
http://www.bcwomens.ca/Labour-Birth-Post-Birth-Care-Site/Documents/Labour%20+%20Birth%20Guide%20for%20Families,%20Care%20Providers.v1.4.%202017.pdf
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