ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ:

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਮਾ

ਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸਨੂੰ
ਪਲੋ ਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖ਼ੂਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਡਾੱਕਟਰ* ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ –
ਤੁਸੀਂ–ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ!
ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਇ ਦਿੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
ਫੋਨ: 360-725-3500
ਫ਼ੈਕਸ: 360-413-3482
www.dcyf.wa.gov

*ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ “ਡਾੱਕਟਰ” ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਢਲੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ
ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾੱਕਟਰ ਚੁਣਨਾ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ:

ਕਲਿਨਿਕਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਉਸਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱ ਤ ਵਾਲਾ
ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਨੁਭਵ
ਕੀ ਡਾੱਕਟਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ
ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ
ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ
ਮਿਲਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੱ ਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਡਾੱਕਟਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਡਾੱਕਟਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕੀ
ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਅੰ ਤਰ-ਨਿਜੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਤੁਲਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ
ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ
ਸਾਥੀ ਬਣੋ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣ ਵੇਲੇ, ਡੂੰ ਘੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਡਾੱਕਟਰ ਟੀਮ ਦਾ
ਹਿੱ ਸਾ ਹੋ।
ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ
ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਮੰ ਨੋ।

ਆਦਰਸ਼ ਮਾੱਡਲ ਬਣੋ
ਮਿਸਾਲ ਦੇਕੇ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਵਿਹਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰ ਗੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਵੀ ਬਣੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਰਸਾਓ।

ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
ਅਕਸਰ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ 15 ਮਿੰ ਟ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਜਲਦੀ। ਜੇ
ਇੰ ਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾੱਕਟਰ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ!

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਇੰ ਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਵੇਖੋ।

ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦਿਓ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰ ਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹੋ, ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਲਿਖਕੇ। ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ
ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ
ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਧਿਆਨ ਰਖੋ
ਕਿ ਡਾੱਕਟਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾੱਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ।

ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ
ਦੋ-ਪੱ ਖੀ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱ ਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ, ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਕੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ?
ਕੀ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫ਼ੈਕਸ ਬਾਰੇ?
ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ?

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ
ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ
ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱ ਕ
ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ
ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੇ।
ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋ – ਇਹਨਾਂ
ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ – ਅਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਵਾਕਈ ਸਿੱ ਧਿਆਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰ ਸਾ ਕਰੋਗੇ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱ ਡਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱ ਦਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਗੀ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਵਿਚ
ਇੱ ਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੁਝ
ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਡਾੱਕਟਰ ਬਦਲਣ
ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ
ਸੁਆਲ ਹਨ:
•

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ?

•

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ
ਉਹ ਮਿਲਦਾ/ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

•

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਇਸ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਸਹਿਜਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ
ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾੱਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇੰ ਜ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

“ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸੰ ਸਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ – ਮੈਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖੇ।”

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ
ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਪਰ, ਮਸਰੂਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ
ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੰ ਦੂ ਬਣਾ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ!

ਸੱ ਦਾ

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ

ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ
ਪਲਾਨ (IFSP) ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਡਾੱਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮਿੱ ਥੇ ਗਏ
ਦਿਨਾਂ, ਤੜਕਸਾਰ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦਾ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ
ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਟੀਮ
ਮੀਟਿੰ ਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ
ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ

ਦੱ ਸਣਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱ ਥਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਡਾੱਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ
ਲਿੰਕ ਬਣਾਓ – ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਪਿੱ ਛੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਗਾਉਂ
ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰ ਸਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਾ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੱ ਟ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

•

ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ, ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

•

ਉਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ
ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ
ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

•

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ।

ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਆਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਈਮੇਲ ਕਰਨ, ਫ਼ੈਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ

ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਡਾੱਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ

•

ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ...”
•

ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾੱਲ ਕਰ

ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱ ਠਿਆਂ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱ ਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ

ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ

“ਇਹੀ ਉਹ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ IFSP ਵਿਚ ਪੁੱ ਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ?”

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਥੇ
ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨੋਟਸ ਲੈ ਣੇ। ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਸੀ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ
ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
•

ਜੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ,
ਜੋ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ/ਸਕਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਉੱਥੇ ਹੈ।

•

ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾੱਰਡ

IFSP ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

•

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

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਦੱ ਸੋ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। “IFSP ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ...”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਸਹਿਮਤ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰ ਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ IFSP ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ

ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ । “ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਗੱ ਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ

ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ IFSP ਟੀਮ ਨੂੰ
ਚਿੱ ਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ।
•

ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾੱਲ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪਡੇਟ
ਵੈਲ ਚਾਈਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ

ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਖਿੱ ਚੀ ਗਈ ਫੋਟੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ
'ਤੇ ਟਿੱ ਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਭੇਜੋ:

“ਇੱ ਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ
ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ
ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੇਖਦਿਆਂ
ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ
ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਹੁਣ ਭੋਜਨ
ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ!
ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ!”

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ? ਕੀ

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ

(ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ) ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ FRC ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਰਸਮੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਕੀ ਬੋਲੋ...

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿੱ ਟਿਆਂ

ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ

ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀਆਂ – ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਕ
ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,

ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ...
ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ

ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ – ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਅੰ ਤਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂ ਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲੋ ਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਜੇ

ਤੁਹਾਡਾ FRC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-800-322-2588 'ਤੇ

ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਬੱ ਚਿਆਂ

ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ

ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਲ
ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਖੋਜ ਬਿੰ ਦੂਆਂ
ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ

ਚਿੰ ਤਾ ਕੁਝ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰ ਤਾ ਕੀ
ਸੀ? ਡਾੱਕਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

ਸਮਝਾਓ ਕਿ FRC, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ੍ਰੋਤ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਬੱ ਚੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੱ ਚਿਆਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
Department of Early Learning
PO Box 40970 • Olympia WA 98504-0970
ਫੋਨ (360) 725-3500 • ਫ਼ੈਕਸ (360) 413-3482
www.dcyf.wa.gov
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੈਂਟਰ – PAVE ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਵਾੱਇਸਿਜ਼ ਆੱ ਫ਼ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ
ਫੋਨ (253) 565-2266 • (800) 572-7368
www.familyvoicesofwashington.com
www.wapave.org

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵਿਚ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਹੈ। ਬੰ ਸ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਕੌ ਮੀ
ਮੂਲ, ਲਿੰਗ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰ ਗ ਹੋਣ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਕੱ ਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।
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