
1
00:00:00,000 --> 00:00:20,500

2
00:00:20,500 --> 00:00:31,500
♪♪♪

3
00:00:31,500 --> 00:00:33,033

ਹੈਲੋ ਜੈਿਸਕਾ ਅਤੇ ਐਡਂੀ  

4
00:00:33,033 --> 00:00:34,367

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?   

5
00:00:34,367 --> 00:00:35,700
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ) 
ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ!

6
00:00:35,700 --> 00:00:37,300

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! 

7
00:00:37,300 --> 00:00:39,167

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

8
00:00:39,167 --> 00:00:41,600
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

9
00:00:41,600 --> 00:00:45,067
  
ਪਰ੍ਸੂਤੀ ਿਵਿਗਆਨੀ (ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ), 
ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।   

10
00:00:45,067 --> 00:00:47,333

ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? 

11
00:00:47,333 --> 00:00:49,733

ਅਸ  ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਘੰੁਮਣ ਦੇ ਿਖਆਲ ਨਾਲ-- 

12
00:00:49,733 --> 00:00:53,033
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 



ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

13
00:00:53,033 --> 00:00:55,033

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ 

14
00:00:55,033 --> 00:00:58,000

ਨਹ  ਿਦਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ 
  

15
00:00:58,000 --> 00:01:00,433

ਪ੍ਰ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

16
00:01:00,433 --> 00:01:03,000

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

17
00:01:03,000 --> 00:01:04,333

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ!

18
00:01:04,333 --> 00:01:06,800

ਧੰਨਵਾਦ। 

19
00:01:06,800 --> 00:01:09,100
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਜੱਥੇ 

20
00:01:09,100 --> 00:01:11,533

ਤੁਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

21
00:01:11,533 --> 00:01:13,200

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਸੂਤੀ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗ- 

22
00:01:13,200 --> 00:01:16,167

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ  

23
00:01:16,167 --> 00:01:18,467

ਿਜਸਨੰੂ "ਹੈਲਥੀ ਿਬਗਿਨੰਗ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



 ਪੜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ 

24
00:01:18,467 --> 00:01:21,167

ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

25
00:01:21,167 --> 00:01:24,100

ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ 

26
00:01:24,100 --> 00:01:27,333

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

27
00:01:27,333 --> 00:01:30,400

ਵੇਬਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

28
00:01:33,400 --> 00:01:44,933
♪♪♪

29
00:01:44,933 --> 00:01:47,033
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਜਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ- 

30
00:01:47,033 --> 00:01:49,700

ਹੈਲੋ, ਮ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

31
00:01:49,700 --> 00:01:51,567
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ 

32
00:01:51,567 --> 00:01:53,800

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ, 

33
00:01:53,800 --> 00:01:56,267

ਿਜਸਨੰੂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 

34
00:01:56,267 --> 00:01:59,167

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 



35
00:01:59,633 --> 00:02:04,300
 ♪♪♪

36
00:02:04,300 --> 00:02:07,167

ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 

37
00:02:07,167 --> 00:02:11,000

ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

38
00:02:15,833 --> 00:02:17,167

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਿਦਮਾਗੀ ਹੈਲਥ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ,  

39
00:02:17,167 --> 00:02:19,000

ਜੋ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 

40
00:02:19,000 --> 00:02:20,833

ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 

41
00:02:20,833 --> 00:02:23,033

ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

42
00:02:23,033 --> 00:02:25,300

ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲੰਕਣ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ 

43
00:02:25,300 --> 00:02:27,267

ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

44
00:02:27,267 --> 00:02:31,033

ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਸਿਤਕਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

45
00:02:31,033 --> 00:02:34,733

ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਰਿਜ਼ਸਟਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

46
00:02:37,300 --> 00:02:47,100



♪♪♪

47
00:02:47,100 --> 00:02:50,000
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

48
00:02:50,000 --> 00:02:52,933

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ 

49
00:02:52,933 --> 00:02:54,433

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

50
00:02:54,433 --> 00:02:57,067
(ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਸ਼ਨ) 
ਮ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 

51
00:02:57,067 --> 00:02:59,200

ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕੋ। 

52
00:02:59,200 --> 00:03:01,500
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ   

53
00:03:01,500 --> 00:03:04,167

ਤਾਂ ਅਸ  ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਸ 
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ

54
00:03:04,167 --> 00:03:08,333

ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

55
00:03:08,333 --> 00:03:11,333

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਲੀ-ਿਮਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ

56
00:03:11,333 --> 00:03:15,433



ਦੇ ਿਕਸੀ ਮਬਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

57
00:03:15,433 --> 00:03:20,367

ਿਜਵ ਿਕ: ਆਣੂਵਾਂਿਸ਼ਕ ਿਵਭਾਗ, ਸਾਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾ 

58
00:03:20,367 --> 00:03:23,567

ਇੱਕ ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 

59
00:03:23,567 --> 00:03:27,433

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਿਦਮਾਗੀ ਹੈਲਥ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ।  

60
00:03:27,433 --> 00:03:29,733

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਜੇਿਰਅਨ ਹੋਵ ਤਾਂ  
ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ 

61
00:03:29,733 --> 00:03:31,433

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਜੇਿਰਅਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

62
00:03:31,433 --> 00:03:33,700

ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ,

63
00:03:33,700 --> 00:03:37,133

ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 

64
00:03:37,133 --> 00:03:39,333

ਪਹੁੰ ਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। 

65
00:03:42,267 --> 00:03:49,700
♪♪♪

66
00:03:49,700 --> 00:03:53,133
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ)
ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

67
00:03:53,133 --> 00:03:55,900



ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 

68
00:03:55,900 --> 00:03:59,233

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ  

69
00:03:59,233 --> 00:04:01,700

ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਗ ਤ ਬੱਚਣ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣੇ 

70
00:04:01,700 --> 00:04:04,233

ਅਤੇ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ ਤੇ ਮਹਤੱਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

71
00:04:04,533 --> 00:04:11,633
♪♪♪

72
00:04:11,633 --> 00:04:13,567

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

73
00:04:13,567 --> 00:04:17,600

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਲੇਬਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ 20 
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰਭ ਤ ਹੋ ਤਾਂ 

74
00:04:17,600 --> 00:04:20,600

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮੁਲੰਕਣ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਆਓ।  

75
00:04:20,600 --> 00:04:23,133

ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ: 

76
00:04:23,133 --> 00:04:27,000

ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਲੇਬਰ, ਫ਼ੱਟੀ ਹੋਈ ਿਝੱਲੀ, 

77
00:04:27,000 --> 00:04:31,000

ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਦਰਦ,  

78
00:04:31,000 --> 00:04:34,400

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਓਨੀ ਵਾਰ ਨਾ ਿਹਲਣਾ ਿਜਨਾਂ ਤੁਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 



ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

79
00:04:39,767 --> 00:04:44,567
(ਿਲਫ਼ਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼)  
ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ 

80
00:04:45,300 --> 00:04:51,300
♪♪♪

81
00:04:51,300 --> 00:04:52,633

ਹੈਲੋ। 

82
00:04:52,633 --> 00:04:53,967

ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। 

83
00:04:53,967 --> 00:04:55,967

ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਲੇਬਰ ਿਵੱਚ ਹੋ। 

84
00:04:55,967 --> 00:04:57,300

ਓਹ, ਠੀਕ ਹੈ-  

85
00:04:57,300 --> 00:04:59,967
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮੁਲੰਕਣ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਜਾਂਿਚਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ- 

86
00:04:59,967 --> 00:05:03,133

ਤਾਂ, ਅੱਜ ਅਸ  ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਾਣਧਾਰੀ 
ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ। 

87
00:05:03,133 --> 00:05:06,333
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। 

88
00:05:06,333 --> 00:05:09,667

ਜੇ ਤੁਸੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੇਬਰ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂ ਅਗੇਤੀ ਲੇਬਰ 
ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ 



89
00:05:09,667 --> 00:05:13,500

ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

90
00:05:13,500 --> 00:05:16,733

ਜੇ ਤੁਸੀ 20 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭ ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 

91
00:05:16,733 --> 00:05:18,367

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

92
00:05:18,367 --> 00:05:22,300

ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਕਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ 
ਜਾਓ। 

93
00:05:24,933 --> 00:05:37,167
♪♪♪

94
00:05:37,167 --> 00:05:39,767

ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ  ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

95
00:05:39,767 --> 00:05:41,467
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 

96
00:05:45,400 --> 00:05:47,900

ਜਦ ਤੁਸੀ ਲੇਬਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ 
ਆਉਂਦੀ ਹੋ, 

97
00:05:47,900 --> 00:05:50,400

ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਿਜਹਾ, ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

98
00:05:52,567 --> 00:05:54,067

ਓਹ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ 

99
00:05:57,100 --> 00:05:58,800

ਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਢੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 



100
00:05:58,800 --> 00:06:02,367

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਬਠਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਰਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ। 

101
00:06:02,367 --> 00:06:05,133
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ 

102
00:06:05,133 --> 00:06:11,133
♪♪♪

103
00:06:11,133 --> 00:06:14,733

ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤ 1 ਤ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। 

104
00:06:19,200 --> 00:06:22,633

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਢੱਲਣ ਲਈ  

105
00:06:22,633 --> 00:06:24,933

ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ

106
00:06:24,933 --> 00:06:27,967

ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ "ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 

107
00:06:27,967 --> 00:06:30,233

ਚਮੜੀ" ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

108
00:06:30,233 --> 00:06:32,133

ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

109
00:06:32,133 --> 00:06:35,167

ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

110
00:06:40,933 --> 00:06:43,533

ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਟਰ੍ਾਂਸਫ਼ਰ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 

111



00:06:43,533 --> 00:06:45,867

ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

112
00:06:48,300 --> 00:06:51,233

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

113
00:06:51,233 --> 00:06:54,833

ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 
ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ 

114
00:06:54,833 --> 00:06:57,833

ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣਗੇ। 

115
00:06:59,167 --> 00:07:02,100

ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ- 

116
00:07:02,100 --> 00:07:06,633
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ

117
00:07:06,633 --> 00:07:09,767

ਕੋਲ ਪੀਲੇ ਬਡ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

118
00:07:09,767 --> 00:07:13,267

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

119
00:07:13,267 --> 00:07:17,367

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। 

120
00:07:20,300 --> 00:07:38,533
♪♪♪

121
00:07:38,533 --> 00:07:42,033



(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 

122
00:07:42,033 --> 00:07:45,100

ਅਸ  ਸਾਡੇ ਨਵ ਜਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੂਿਨਟ  ਿਵੱਚ 
ਟਰ੍ਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ। 

123
00:07:47,867 --> 00:07:51,767

ਸਾਡੀ ਿਡਲਾਵਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 12% ਨੰੂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਿਜਵ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

124
00:07:51,767 --> 00:07:55,967

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 
 ਿਕਸਮ ਦੀ

125
00:07:55,967 --> 00:07:59,433

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ

126
00:08:00,733 --> 00:08:03,900

ਤੁਸੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਪਿਹਲਾਂ ਵੇਖੋ। 

127
00:08:03,900 --> 00:08:07,400
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ 
ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਾਂਗੇ 

128
00:08:07,400 --> 00:08:09,300

ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

129
00:08:09,300 --> 00:08:11,667

ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਿਦਆਂਗੇ। 

130
00:08:11,667 --> 00:08:13,533

ਤੁਸੀ ਜਦ ਪੂੰ ਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ 

131
00:08:13,533 --> 00:08:17,567



(ਨਰਸ) 
ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਹ ਸੀ- 

132
00:08:17,567 --> 00:08:23,167
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਸਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਲੀ-ਿਮਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੇਸ਼ਾਵਰ 

133
00:08:23,167 --> 00:08:26,433

ਰਿਜ਼ਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ 

134
00:08:26,433 --> 00:08:29,967

ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਚਿਕਤਸਕ, 

135
00:08:29,967 --> 00:08:32,533

ਸਾਮਾਿਜਕ ਸੇਵਕ, ਆਹਾਰ- ਮਾਹਰ

136
00:08:32,533 --> 00:08:34,833

ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ। 

137
00:08:37,033 --> 00:08:40,033

ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂਚ ਯੰਤਰ੍ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

138
00:08:40,033 --> 00:08:42,600
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਕਸੀ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

139
00:08:42,600 --> 00:08:45,700

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਬਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

140
00:08:45,700 --> 00:08:49,100

ਅਤੇ ਨਵ ਜਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੂਿਨਟ, ਿਜਸਨੰੂ 
ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  

141
00:08:49,100 --> 00:08:55,033

ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ 



ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

142
00:08:55,733 --> 00:08:58,933

ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਿਸੱਿਖਅਕ   
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

143
00:08:58,933 --> 00:09:00,800

ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਰੱਖਣ 

144
00:09:00,800 --> 00:09:04,133

ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

145
00:09:06,733 --> 00:09:11,133

ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਰਾਹ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ  
ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਤ 

146
00:09:11,133 --> 00:09:13,767

ਪਿਹਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

147
00:09:15,033 --> 00:09:18,633

ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਇੱਕ ਪਾਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 

148
00:09:18,633 --> 00:09:21,233

ਰਾਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

149
00:09:21,233 --> 00:09:24,900

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ। 

150
00:09:27,300 --> 00:09:44,000
♪♪♪

151
00:09:44,000 --> 00:09:48,567
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾ 
ਅਤੇ ਠਿਹਰਣ ਦੇ ਸਮ ਬਾਰੇ। 



152
00:09:49,000 --> 00:09:54,367
♪♪♪

153
00:09:54,367 --> 00:09:58,533

ਅਸ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਿਹਰ 2 ਤ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

154
00:09:58,533 --> 00:10:04,533

ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ  
ਸਮਾਂ ਿਮਲੇ। 

155
00:10:04,800 --> 00:10:07,367
♪♪♪

156
00:10:07,367 --> 00:10:10,367

ਅਸ  ਿਵਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ  
ਿਮਲਣ ਨਾ ਆਵੇ। 

157
00:10:12,767 --> 00:10:16,233

ਤੁਸੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, 

158
00:10:16,233 --> 00:10:17,733

ਿਜੱਥੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

159
00:10:17,733 --> 00:10:20,267

ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ 
 ਹਨ।

160
00:10:20,767 --> 00:10:24,667
♪♪♪

161
00:10:24,667 --> 00:10:27,500

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ-ਦੇ ਨਾਲ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ   
 ਕਰਨ ਨਾਲ 

162
00:10:27,500 --> 00:10:30,333



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਵ  ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

163
00:10:30,333 --> 00:10:32,767

ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

164
00:10:32,767 --> 00:10:36,600

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

165
00:10:37,367 --> 00:10:40,867

ਸਾਡਾ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਵਿਦਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ- 

166
00:10:40,867 --> 00:10:43,267

ਹੈਲੋ ਮ ਜਾਯ ਹਾਂ, ਮ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਂ  

167
00:10:43,267 --> 00:10:45,333

ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।  

168
00:10:45,333 --> 00:10:48,000
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

169
00:10:48,000 --> 00:10:51,367

ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹ  ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 

170
00:10:51,367 --> 00:10:52,767

ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

171
00:10:52,767 --> 00:10:56,200

ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ-ਦੇ ਨਾਲ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ 
ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। 

172
00:10:56,200 --> 00:10:59,500



ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਦੁੱਧ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹੈ, 

173
00:10:59,500 --> 00:11:01,567

ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

174
00:11:01,567 --> 00:11:03,667
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ 

175
00:11:03,667 --> 00:11:06,067

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਪੁਸਿਤਕਾ ਵੀ  
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

176
00:11:06,067 --> 00:11:08,033

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ 

177
00:11:08,033 --> 00:11:10,533

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਓ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

178
00:11:10,533 --> 00:11:12,733

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

179
00:11:12,733 --> 00:11:15,467

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥੀ ਿਬਗਿਨੰਗ ਿਕਤਾਬ (ਿਸਹਤਮੰਦ 
 ਸ਼ੁਰੂਆਤ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  

180
00:11:15,467 --> 00:11:19,800

ਸਾਡੀ ਮੈਟਰਨਲ ਿਨਓਬੋਰਨ ਇਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ (ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਬੱਚੇ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

181
00:11:19,800 --> 00:11:21,800

ਅਸ  ਿਵਸ਼ਵ ਸਵਸਥ ਸੰਸਥਾ ਦੇ  

182
00:11:21,800 --> 00:11:23,833



ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੀ ਪਿਹਲ ਨੰੂ ਸੱਮਰਥਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ 

183
00:11:23,833 --> 00:11:25,933

ਅਤੇ ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ 

184
00:11:25,933 --> 00:11:27,400

ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

185
00:11:27,400 --> 00:11:30,433

ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਚੋਣ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ। 

186
00:11:31,933 --> 00:11:41,567
♪♪♪

187
00:11:41,567 --> 00:11:44,233

ਜੇ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਯੋਨੀ ਰਾਹ  ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ  

188
00:11:44,233 --> 00:11:47,300

24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਦੀ  
ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

189
00:11:47,300 --> 00:11:50,300

ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਿਸਜ਼ੇਿਰਅਨ) ਰਾਹ  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ  
 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤ 

190
00:11:50,300 --> 00:11:53,900

48 ਤ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿਡਸਚਾਰਜ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਦੀ  
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

191
00:11:53,900 --> 00:11:57,000

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਵ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ,  

192
00:11:57,000 --> 00:12:00,800

ਪੀਿਲਆ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

193



00:12:00,800 --> 00:12:04,400

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਮਾਨਯ ਤ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪੀਿਲਏ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 

ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ

194
00:12:04,400 --> 00:12:07,567

ਅਸ  ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਟੋਥੈਰਪੀ ਪਰ੍ੋਗਰ੍ਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

195
00:12:07,567 --> 00:12:10,133

ਸਾਡਾ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਹਾਟਲਾਇਨ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ  

196
00:12:10,133 --> 00:12:13,933

ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।  

197
00:12:16,700 --> 00:12:18,033

ਕੀ ਤੁਸੀ ਰੱਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੋ?  

198
00:12:18,033 --> 00:12:19,367

ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸ  ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

199
00:12:19,367 --> 00:12:23,200
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਡਸਚਾਰਜ਼ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਦੇ 40 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ  
 ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

200
00:12:23,200 --> 00:12:24,533

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ  

201
00:12:24,533 --> 00:12:26,333

6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

202
00:12:26,333 --> 00:12:27,667

ਧੰਨਵਾਦ। 

203
00:12:27,667 --> 00:12:29,000



ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।  

204
00:12:29,000 --> 00:12:33,400

ਧੰਨਵਾਦ।  

205
00:12:33,400 --> 00:12:37,733
(ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ) 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ  
 ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੋ।   

206
00:12:37,733 --> 00:12:41,267

ਉਹ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇਰੇ 
 ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

207
00:12:41,267 --> 00:12:49,400
♪♪♪

208
00:12:49,400 --> 00:12:53,133

ਅਸ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

209
00:12:53,433 --> 00:13:01,000
♪♪♪


