
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ   •   ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ 1ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਣੁ।ੋ
• ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਚਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ (prenatal) 

ਕਲਾਸਾਂ ਚਵੱਿ ਭਾਗ ਲਓ। 
• ਆਪਣ ੇਘਰ ਨੰੂ ਬੱਿ ੇਵਾਸਤੇ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਚਵੱਿ  

ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ। 
• ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿ।ੋ
• ਬੱਿ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਕੰਮਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ 

ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਿ।ੋ
• ਪੇਰੈਂਟਲ ਛੱੁਟੀ ਲਓ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਕ 

ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਿ ੇਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣ ਚਵੱਿ 
ਆਪਣ ੇਪਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਚਵੱਿ ਿ ੋਸਕ।ੋ 

• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਚਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ  
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਸਿਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ਲੈੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

• ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਕਲੋੋਂ ਸਲਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ ਚਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਚਕਵੇਂ 
ਕੀਤੀ ਸੀ।

• ਅਚਜਿ ੇਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਿੂ ਲੱਭ ੋਚਜਿੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਜੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ
ਸੋਿੋ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਚਵਿਾਰਕ ਸਿਾਇਤਾ - ਲੇਬਰ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਥ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬੇਬੀਚਸਚਟੰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ - 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਸ ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਇਸ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਤੁਿਾਡਾ ਸਾਥੀ
• ਪਚਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 
• ਦੋਸਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਸਚਿਕਰਮੀ
• ਤੁਿਾਡੇ ਸਚਭਆਿਾਰਕ, ਧਾਰਚਮਕ ਜਾਂ ਕਚਮਊਚਨਟੀ  

ਸਮੂਿਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
• ਤੁਿਾਡੇ ਪ੍ੀਨੇਟਲ (prenatal) ਸਮੂਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
• ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
• ਇੱਕ ਡੂਲਾ (ਚਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਲੇਬਰ ਸਾਥੀ) 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ
ਤੁਿਾਡੀ ਚਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ
• ਇੱਕ ਔਬਸਟੈਚਟ੍ਸੀਅਨ
• ਇੱਕ ਰਚਜਸਟਰਡ ਦਾਈ (midwife)
• ਿਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਬਚਲਕ ਿੈਲਥ ਨਰਸਾਂ 
• ਿੈਲਥ ਚਲੰਕ ਬੀਸੀ (ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਚਸਸਟ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ  

ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ)
• ਤੁਿਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਿਾਈਜੀਚਨਸਟ
• ਇੱਕ ਪ੍ੀਨੇਟਲ ਚਸਚਖੱਅਕ
• ਇੱਕ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਿਕਾਰ
• ਇੱਕ ਨੈਿੁਰੋਪੈਚਥਕ ਡਾਕਟਰ
• ਇੱਕ ਡੂਲਾ

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਸਿਾਇਕ ਟੀਮ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਚਫਰ ਇਸ 
ਚਕਤਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ (midwife)?
ਬੀ.ਸੀ. ਚਵੱਿ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੀ (postpartum) ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਜਸਟਰਡ ਦਾਈ, ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਔਬਸਟੈਚਟ੍ਸੀਅਨ (obstetrician) ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਬਸਟੈਚਟ੍ਸੀਅਨ ਕੋਲੋਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਚਸਸਟਮ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੱਸਾ ਿਨ, ਪਰ ਿਰ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚਵੱਿ 
ਦੋਵੇਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ।

ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਚਨਕਾਂ ਚਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ 
ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚਡਚਲਵਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਬੱਿੇ 
ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਚਨਕ ਚਵੱਿ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਿਨ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਟਰਚਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿੱਈਆ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰੈਫਰ 
ਕਰਨਗੇ ਚਜਿੜਾ ਤੁਿਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਦਾਈਆਂ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਕਲੀਚਨਕਾਂ ਚਵੱਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, 
ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਚਡਚਲਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ, 
ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਿਾਰਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇੱਕ ਦਾਈ ਲੱਭਣ ਲਈ, 
bcmidwives.com ਤੇ ਜਾਓ।

ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਔਬਸਟੈਚਟ੍ਸੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ 
ਸਾਂਝਾ ਟੀਿਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ: ਤੁਿਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਿਤ। 
ਚਕਸੇ ਅਚਜਿੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਚਜਸਦੀ ਪਿੁੰ ਿ 
ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਿੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸਰਚਵਚਸਜ਼ ਪਲਾਨ ਤੁਿਾਡੀ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਔਬਸਟੈਚਟ੍ਸੀਅਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

https://www.bcmidwives.com


ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ   •   ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮ2 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਟ੍ਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਟੂ-ਸਚਪਚਰਟ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਡਾਇਵਰਸ 

ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਟ੍ਾਂਸ ਕੇਅਰ ਬੀਸੀ (Trans Care BC): 
phsa.ca/transcarebc, transcareteam@phsa.ca ਜਾਂ 
1-866-999-1514 (toll-free)ਰਾਿੀਂ ਸਿਾਇਕ, ਚਲੰਗ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੁਣਨਾ
ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਚਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਕਲੋੋਂ ਚਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਿਲੈਥਚਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 
ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਵਾਲ:

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਿੱਈਆ  
ਕਰਦੇ ਿੋ? 

• ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਿੋਮ ਚਵਚਜ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨ-ਕਾਲ ਕਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਿਨ? 

• ਮੈਨੰੂ ਚਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  
ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ? 

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵੋਗੇ? 

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਚਕਥੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵੇਗਾ,  
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਕਿੜੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ 
ਦਾ ਕੰਟ੍ੋਲ ਵਰਤਾਂਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਵੱਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? 

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚਪਲਾਉਣ (breastfeeding)  
ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਰਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋਗੇ?

http://www.phsa.ca/transcarebc
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