
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ   •   ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ 1

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ
ਇਕੱਲਾ (ਵਸੰਗਲ) ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਸਿਿਾਿ ਅਤੇ ਦੋਿਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਹਾਿ ੇ
ਦਾ ਚੰਗਾ ਿ੍ੋਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਿਤੀ ਜ ੋਿੀ ਹੋਿੇ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਿਾਮ ਹਨ।

ਪੇਰੈਂਵਿੰਗ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੱਭਣਾ 
ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਿਕ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਿ ਸਿੱਚ ਿਹਾਸਿਆ ਂਬਾਿ ੇ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੱਭ:ੋ

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਨਿਿ, ਿੋਸ਼ਲ ਿਿਕਿ ਜਾਂ ਸਿਹਤ  
ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ

• BC211: bc211.ca

• ਪੇਰੈਂਿ ਸਪੋਰਿ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਿੀ ਔਫ ਬੀਸੀ 
(Parent Support Services Society of BC): 
parentsupportbc.ca ਜਾਂ 1-877-345-9777

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਿਿਾਨਕ ਿਾਈਐਮਸੀਏ/ਿਾਈਡਬਵਲਊਸੀਏ  
(YMCA/YWCA)

•	 ਦ	ਬੀਸੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂ ਸੀ ਆਉਿਰੀਚ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼ (the BC Association of Pregnancy 
Outreach Programs): bcapop.ca

•	 ਦ ਬੀਸੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਬੋਵਰਜਨਲ ਫਰੈਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਿਰਜ਼ 
(the BC Association of Aboriginal Friendship 
Centres): bcaafc.com ਜਾਂ 250-388-5522

•	 ਦ ਇੰਮੀਗ੍ੇਂਿ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸੁਸਾਇਿੀ ਔਫ ਬੀਸੀ (the 
Immigrant Services Society of BC): issbc.org  
ਜਾਂ 604-684-2561

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਸਪਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਗਿੱੁਪਾਂ, 

ਧਾਿਸਮਕ ਗਿੱੁਪਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਪੇਿੈਂਸਿੰਗ ਗਿੱੁਪਾਂ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਸਜਹੜੇ ਫੇਿਬੁੱ ਕ ਤੇ ਹਨ, ਿਾਹੀਂ ਦੂਿਿੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ। 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਗਿਾਉਂਡਾਂ, ਕਸਮਊਸਨਿੀ ਿੈਂਿਿਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-
ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਮੂਿੀ ਿਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਸਮਲਣਾ। 

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਲੰਬੀ ਅਿਧੀ ਦੀ ਨੌਕਿੀ ਲੱਭਣ, ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ , 
ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ ਦ ਸਿੰਗਲ ਪੇਿੈਂਿ ਇੰਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇਸਨਸ਼ੀਏਸਿਿ 
(the Single Parent Employment Initiative (SPEI)): 
1-866-866-0800। ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਿੰਬੰਧੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹ:ੋ 

•	 ਇੱਕ ਿਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲੀ (paid) ਸਿਖਲਾਈ

•	 ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਲਾ (paid) ਤਜਿਬਾ

•	 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਿਾਲ  
ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਫਤ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਿ

•	 ਿਕੂਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਿ੍ਾਂਸਜ਼ਿ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ (Multiples) ਬੱਵਚਆਂ  
ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। 
ਇਿ ਲਈ ਜੌਸੜਆ,ਂ ਸਤੰਨ (ਜਾਂ ਉਿ ਤੇਂ ਿੱਧ!) ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਿਨਾ ਖ਼ਾਿਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਿ ਿੀ ਘੱਿ ਨੀਂਦ, ਹੋਿ ਕੰਮ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੋਿ ਘੱਿ ਿਮਾਂ ਹੈ। ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੱਧ ਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, 
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੋ। ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੌ 
ਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿੋਿੋ, ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗੇ ਿੱਧੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਿੇ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੱਸਚਆਂ (multiples) ਦੇ ਮਾਤਾ-
ਸਪਤਾ ਲਈ ਿਮੂਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੱਿਾ ਬਣਨ ਬਾਿੇ ਸਿਚਾਿ ਕਿੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣਾ
ਿਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬਹਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਿ  
ਨਾ ਕਿੋ। ਅਜ਼ਮਾਓ:

•	 ਪਸਿਿਾਿ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਬੱਸਚਆਂ, ਘਿ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਾਹਿ ਦੇ 
ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ

•	 ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੱਸਚਆਂ (multiples) ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਲਈ 
ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਬਣਨਾ

•	 ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਨਿਿ,ਦਾਈ 
ਜਾਂ ਲੈਕਿੇਸ਼ਨ ਿਲਾਹਕਾਿ ਕੋਲੋਂ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਸਪਲਾਉਣ ਲਈ 
ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਨਾ 

http://www.bc211.ca
https://www.parentsupportbc.ca
https://www.bcapop.ca
http://www.bcaafc.com
https://issbc.org
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance-on-assistance/employment-planning/spei
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance-on-assistance/employment-planning/spei
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