
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ  
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਤਆਰ ਕਰਨਾ:

ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਝੁਾਅ



ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਵਜੋਂ, ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ 
ਹੈ ਤਕ ਉਸ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸਨੰੂ 
ਿਲੋਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਬਹਤਰੀਨ ਖੂਬੀਆਂ 
ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਤਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਤਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  
ਡਾੱਕਟਰ* ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ  
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਕਹੜੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ  
ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਭੂਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਸਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਤਵਚਕਾਰ “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਅਕਸਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਅਸਲ ਤਵਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਉਂਤਕ ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ – 
ਤੁਸੀਂ–ਇਸਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ!

ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਅਤੇ ਤਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਿੁਸਤਤਕਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਇ ਤਦੰਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਤਹਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।

*ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ  “ਡਾੱਕਟਰ” ਵਰਤਤਆ ਤਗਆ ਹੈ, 
ਿਰ ਇਹ ਤਵਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਤਜਵੇਂ 
ਨਰਸ ਿ੍ੈਕਤਟਸ਼ਨਰਾਂ, ਤਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਡਾੱਕਟਰ ਚੁਣਨਾ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ:

ਕਤਲਤਨਕਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਉਸਨੇ ਤਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੈਸ਼ਤਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਤਹਮ ਤਹੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਵਕਾਸ, ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਹੱਤ ਵਾਲਾ 
ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਤਸਰਫ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ-ਤਨਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  
ਤਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਨੁਭਵ

ਕੀ ਡਾੱਕਟਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਤਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,  
ਤਜਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੋਗ-ਤਨਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ 
 ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ  
ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ?

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਕਸਮ, ਵਸੀਤਲਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਿਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਤਮਲੇਗੀ, ਤਜਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਤਰਵਾਰ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਿਸੀ ਸਤਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਮਲ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ 
ਤਮਲਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਸੰਦ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਹਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਵਅਕਤੀ  
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤਵਚ ਇੱਕ ਡਾੱਕਟਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾੱਕਟਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕੀ 
ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਅੰਤਰ-ਤਨਜੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 
ਤਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੁਣੇ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਸਮਾਂ  
ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ

ਸਾਥੀ ਬਣੋ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ 
ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ  
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ  
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਤਨਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ  
ਤੁਸੀਂ ਤਕਹੜੀ ਭੂਤਮਕਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਤਕਸਮ ਤਕਹੋ ਤਜਹੀ ਵੀ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਆਲ ਿੁੱ ਛਣ ਵੇਲੇ, ਡੂੰ ਘੀ ਿਹੁੰ ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਡਾੱਕਟਰ ਟੀਮ ਦਾ 
ਤਹੱਸਾ ਹੋ। 

ਬਦਲੇ ਤਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ 
ਿਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹਤਦਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਮੰਨੋ।

ਆਦਰਸ਼ ਮਾੱਡਲ ਬਣ ੋ 

ਤਮਸਾਲ ਦੇਕੇ ਦਰਸਾਓ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ ਤਵਹਾਰ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਕਹੋ ਤਜਹਾ 
ਤਵਹਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਰ ਚੰਗੇ ਸ੍ੋਤਾ ਵੀ ਬਣੋ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼  
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਿਰ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਤਵਚ ਆਿਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਸਾਓ।

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ

ਅਕਸਰ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ 15 ਤਮੰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਜਲਦੀ। ਜੇ  
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਡਾੱਕਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣ  
ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ!

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇੰਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਤਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ 
ਲਈ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  
ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੇਖੋ।

ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿੂਰੀ  
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਤਦਓ

ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਿਣੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ  
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ  
ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਸੰਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ੋ

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹੋ, ਖੁਦ ਜਾਂ ਤਲਖਕੇ। ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ  
ਜਾਣਨ ਤਦਓ ਤਕ ਕੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕ ਉਹ  
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਤਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ। 



ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ  

ਹਰ ਤਰਸ਼ਤੇ ਤਵਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਆਰ ਰਹੋ। ਤਧਆਨ ਰਖੋ  
ਤਕ ਡਾੱਕਟਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਦਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ 
ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਰ ਔਖੇ ਸਤਮਆਂ ਤਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਸਦੀ ਅਤਹਮੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ  
ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ  
ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ  
ਦੀ ਿ੍ੈਕਤਟਸ ਕਰਨੀ
ਦੋ-ਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਸਤਤਕਾਰ ਵਾਲੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਦੋ-ਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ 
ਤਵਚ ਆਿਣੇ ਸੁਆਲਾਂ, ਤਚੰਤਾਵਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਸਿਸ਼ਟ ਰਹੋ

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ  
ਤਕਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ।

ਕੀ ਤਦਨ ਵੇਲੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ?  

ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਤਦੰਦਾ/ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਜੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿਤਹਲਾਂ ਦਫਤਰ ਤਵਚਲੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? 

ਕੀ ਕਦੀ ਅਤਜਹੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ  
ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਤਵਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ? 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ  
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫੈਕਸ ਬਾਰੇ?  
ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ?

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ 
ਠੀਕ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰੋ

ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਚੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ 
ਕਹੋ ਤਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੇ। 

ਦੱਸੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਫਕਰਮੰਦ ਹੋ – ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਸਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ – ਅਤੇ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ 
ਵਾਕਈ ਤਸੱਤਧਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿ੍ਸੰਸਾ ਕਰੋਗੇ।

ਿ੍ਭਾਵ ਛੱਡਣਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਹਮ ਸੁਆਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱ ਤਦਆਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ,  
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਿਲਾਨ ਹੈ  
ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਵੇਂ ਤਮਲੇਗੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤਵਚ 
ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਝ 
ਅਤਜਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਡਾੱਕਟਰ ਬਦਲਣ  
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤੇ ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ 
ਸੁਆਲ ਹਨ:

• ਕੀ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ 
ਉਹ ਤਮਲਦਾ/ਤਮਲਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਤਕਉਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ  
ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਸ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਸਤਹਜ-
ਤਗਆਨ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਆਿਣ ੇਮਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਰਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ੋਤਕ ਇਹ ਡਾਕੱਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇੰਜ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

“ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਤਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਿ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਤਰਵਾਰ ਲਈ ਠੀਕ 
ਨਹੀਂ ਹੈ – ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਕ ਮੇਰੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖੇ।”



ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 
ਤਵਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ  
ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰਨਾ
ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਦਲਚਸਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਿਰ, ਮਸਰੂਫ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ 
ਭੂਤਮਕਾ ਨਹੀਂ ਤਨਭਾ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਤਵਚ 
ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਬੰਦੂ ਬਣਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

ਦੱਸਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਸੂਚੀਆਂ ਤਵਚ ਹੈ।

ਉਹ ਤਰਿੋਰਟਾਂ ਤਲਆਓ, ਤਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
ਤਵਚ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਡਾੱਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤਵਚਕਾਰ 
ਤਲੰਕ ਬਣਾਓ – ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਤਤਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਂ ਸੋਚੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ  
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:

• ਆਿਣੇ ਸੁਆਲਾਂ, ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,  
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

• ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਤਲਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ  
ਤਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਤਧਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਿਰ  
ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਤਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ।

ਡਾਕੱਟਰ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ ਤਕ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਆੁਲਾਂ ਜਾਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਿੱੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮਲੁਾਕਾਤ 
ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਂ ਆਿਣੀ ਸਚੂੀ ਈਮਲੇ ਕਰਨ, ਫਕੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਆੁਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਿਰੇੂ ਜਵਾਬ ਤਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕੱਟਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਦਾ

ਿੁੱ ਛੋ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਿਤਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ 
ਿਲਾਨ (IFSP) ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਮੀਤਟੰਗ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ  
ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਤਮਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿੁੱ ਛੋ।

ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਡਾੱਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਮੱਥੇ ਗਏ 
ਤਦਨਾਂ, ਤੜਕਸਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਦਨ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 
ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤਵਚ ਟੀਮ 
ਮੀਤਟੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ 
ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  
ਲਾਭ ਲੈਣਾ
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤਮੱਥਣਾ

ਤਦਨ ਦੀ ਿਤਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਤਵਤਜ਼ਟ 
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ ਦੁਿਤਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦਾ  
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਕ ਤਜਸ ਤਵਚ 
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ 
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਗਾਉਂ 
ਨੋਤਟਸ ਦੀ ਿ੍ਸੰਸਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਿੀ ਸਮਾਂ ਨਾ 
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤਖਤਝਆ ਹੋਇਆ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।



ਤਹੱਸਾ ਲੈਣਾ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਂ ਆਿਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ 
ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਡਾੱਕਟਰ ਕੋਲ ਆਿਣੀ 
ਖੁਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਵਤਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ 
ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਤਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਤਠਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਇਸ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 
ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ 
ਕੁਝ ਤਵਚਾਰ ਤਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ। ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 
ਤਲਖਣ ਲਈ ਉਸੀ ਕਾੱਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ 
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ 
ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

• ਜੇ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਤਲਆਓ, 
ਜੋ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਤਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਉੱਥੇ ਹੈ।

• ਿੁੱ ਛੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਟੇਿ ਤਰਕਾੱਰਡ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਰ ਤੋਂ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਤਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਸੁਆਲ ਿੁੱ ਛੋ। “ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ...”

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਜੰ਼ਦਗੀ ਤਵਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ 
ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। “IFSP ਦੀ ਮੀਤਟੰਗ ਤਵਚ ਦੂਜੇ ਤਦਨ...”

• ਤਸਰਫ ਤਵਸ਼ਾ ਬਦਲੋ। “ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤਜਸ ਬਾਰੇ 
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ...”

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ 
ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਤਕਲ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਿੁੱ ਛੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸਨੰੂ ਆਿਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ IFSP ਮੀਤਟੰਗ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਤਹਲਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਿੁੱ ਛੋ।

“ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ IFSP ਤਵਚ ਿੁੱ ਛਣ ਜਾ ਤਰਹਾ/ਰਹੀ  
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਖਆਲ ਹੈ?”

IFSP ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੈਣ ਤਵਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ 
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਸਤਹਮਤ 
ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਿਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਦਆਂ, ਉਸਨੰੂ IFSP ਟੀਮ ਨੰੂ  
ਤਚੱਠੀ ਤਲਖਣ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਆਿਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ ਤਕ ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਿਡੇਟ

ਵੈਲ ਚਾਈਲਡ ਤਵਤਜ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣੇ 
ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤਵਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 
ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਿ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸੁਆਲ ਿੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਅਿਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 
ਤਖੱਚੀ ਗਈ ਿੋਟੋ, ਤਜਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਤਟੱਿਣੀ ਤਲਖੀ ਹੋਵੇ, ਭੇਜੋ:

“ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ 
ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਤਦਆਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਤਵਚ, ਮੈਂ ਤਸੱਤਖਆ ਹੈ ਤਕ ਉਸਨੰੂ 
ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ 
ਤਕਵੇਂ ਿ੍ੇਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੇਖਤਦਆਂ  
ਹੀ ਬਤਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ 
ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਤਫਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਿਣੀ ਧੀ 
ਨਾਲ ਤਬਹਤਰ ਤਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤਵਚ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਤਰਵਾਰ  
ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਹੁਣ ਭੋਜਨ  
ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀ ਹੰੁਦੀ!  
ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ!”
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ  
ਦਾ ਤਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਨੰੂ ਅਤਹਮੀਅਤ ਤਦੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ  ਦੇ ਤਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤਜੰ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ – ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ 
ਤਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 
ਤਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਅਤਹਮੀਅਤ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ...

ਗਰੁਿ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਤਕ ਜਾਤਣਆ-ਿਛਾਤਣਆ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ – ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਿਤਰਵਾਰ 
ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਤਰਵਾਰ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਤਿਰ ਉਸਦੀ ਿ੍ੈਕਤਟਸ ਤਵਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਿਣਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਤਵਚ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਤਮਲੋਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂਨ ਨੰੂ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਤਕਵੇਂ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋਵੋ, ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਿਤਰਵਾਰਕ 
ਵਸੀਤਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ FRC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-800-322-2588 'ਤੇ

(ਫੈਤਮਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਿਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਤਵਚਲੇ ਆਗ ੂFRC ਲਈ ਿੁੱ ਛੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਤਵਚ ਬੋਲਣਾ ਿਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-
ਤਿਤਾ ਦੇ ਿੈਨਲ ਤਵਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਰਸਮੀ ਿੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਦੰਤਦਆਂ ਕੀ ਬੋਲੋ...

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਤਟਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੱਤਚਆਂ 
ਅਤੇ ਿਤਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਤਕਵੇਂ 
ਫਰਕ ਤਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤਵਚ ਤਨਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਤਬਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਲ 
ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਤਕਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਤੇ ਖੋਜ ਤਬੰਦੂਆਂ 
ਤਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਤਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿਤਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ  
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ  
ਕਰਨ ਤਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤਰਵਾਰ ਲਈ 
ਤਕਵੇਂ ਫਰਕ ਤਲਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 
ਤਚੰਤਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਸੱਤਖਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਤਹਸਾਸ 
ਕਰਾਉਣ ਤਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬੱਤਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚਣ ਤਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ 
ਬਾਰੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਿਤਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਤਹਲੀ ਤਚੰਤਾ ਕੀ 
ਸੀ? ਡਾੱਕਟਰ ਨੇ ਤਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਤਦੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਤਕਵੇਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਕ ਉਸਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 
ਸਮਝਾਓ ਤਕ FRC, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ੍ੋਤ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਤਵਚ ਿਤਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਕਵੇਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤਵਚ 
ਮਾਤਾ-ਤਿਤਾ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇਂ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ  
ਕੀ ਿਸੰਦ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬੱਤਚਆਂ ਅਤੇ 
ਿਤਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਿੁੱ ਛੋ, ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
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ਸਾਰੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ  

ਤਵਚ ਿੱਖਿਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ  

ਹੈ। ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਕੌਮੀ 

ਮੂਲ, ਤਲੰਗ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਿੰਗ ਹੋਣ  

ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ  

ਨਹੀਂ ਕੱਤਢਆ ਜਾਏਗਾ।


