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ਭਾ#ਾ ਦੀ ਵਰਤ) 

ਅਸ# ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ4 ਕੁਝ ਦੇ ਇੱਕ ਤ4 ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮ= ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 

ਪੂਰੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪੜCਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਜਤਾ ਲਈ ਅਸ# ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ4 ਵੱਧ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ “ਬੱਿਚਆਂ” ਦੀ ਬਜਾਏ 

“ਬੱਚਾ” Jਬਦ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰਦੇ ਹ-। ਅਸ# ਨਹ# ਜਾਣਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ ਜ- ਕੁੜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਲੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਅਸ# "ਇਸਦਾ/ਇਸਦੀ" ਦੀ 

ਬਜਾਏ "ਉਹ/ਉਨC -" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰ-ਗੇ। 
ਜਦ4 ਅਸ# "ਮ-" Jਬਦ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰਦੇ ਹ-, ਅਸ# ਅਕਸਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ/ਪਾਤਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ- ਜੋ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ/ਸੀ। ਅਸ# "ਮ-" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ4 ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ- ਿਕTਿਕ ਇਹ ਉਹ Jਬਦ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਮਝ 

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆTਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ ਅਸ# ਸਮਝਦੇ ਹ- ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮ- ਵਜ4 ਪਿਰਭਾJਤ ਨਹ# ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸ# ਜਾਣਦੇ ਹ- ਿਕ ਉਹ ਮ--ਿਪਓ ਜੋ ਟਰ-ਸਜYਡਰ ਮਰਦ- ਵਜ4 ਪਛਾਣ ੇਜ-ਦੇ ਹਨ ਜ- ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਲੰਗ ਜੋੜੀਦਾਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ# ਪਛਾਣੇ ਜ-ਦੇ ਪਰ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਉਹ Jਾਇਦ ਮ- "Jਬਦ" ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸ# ਇਹ ਵੀ 

ਮੰਨਦੇ ਹ- ਿਕ ਕੁਝ ਸੈਰੋਗੇਟ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਮ--ਿਪਓ ਮ- ਵਜ4 ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ# “ਔਰਤ-” ਦੀ 

ਬਜਾਏ “ਮਾਵ-” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦ ੇਹ- ਿਕTਿਕ ਮਾਵ- ਹਮੇJ- ਔਰਤ- ਵਜ4 ਨਹ# ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਅਸ# ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹ- ਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤ4 ਵੱਧ ਮਾਵ- Jਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੈਸਬੀਅਨ 

ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ- ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ- ਿਜੱਥੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ- ਅਤੇ ਉਹ ਮ-/ਮਾਵ- ਜੋ ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪ]ਸਤ ਜ- ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜCਨ ਲਈ, ਅਸ# “ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜ- ਸਾਥੀ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸਾਥੀ” ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰਦੇ ਹ-। ਅਸ# ਇਸ ਦੀ 

ਵਰਤ4 ਿਵJਮਿਲੰਗਕ ਅਤੇ ਸਮਿਲੰਗੀ ਸੰਬੰਧ- ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ-, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਿਵਆਹੀਆਂ ਜ- 

ਅਣ-ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਣ। ਅਸ# ਮੰਨਦੇ ਹ- ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੰੂ ਸਾਥੀ ਨਹ# ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਹਲਾ ਸੰਸਕਰਣ © ਸ,ਡਸ 

2019 ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਸ,ਡਸ ਦੀ ਪੂਰਵੀ ਿਲਖਤੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਤ9 ਿਬਨ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟAਾਿਨਕ ਜ: 

ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਧਨ: ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ: ਅੰGਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਪAਕਾGਤ ਨਹH ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵI ਹਨ। 

ਜਦ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ:ਦੀ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ 

ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਾਠਕ: ਨੰੂ ਉਨR : ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ: ਅਨੁਸਾਰ ਪੇGੇਵਰ ਜ: ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸ,ਡਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜ: ਕਮੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹH ਕਰਦੀ। 

ਜੂਨ 2019 ਨੰੂ ਿਪAੰ ਟ ਕਰਨ ਸਮI ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। 
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 

ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੋਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸGਡਸ ਉਦH ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦH ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ< ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ< ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਹਲ< ਹੀ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸO ਉਸਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ 

ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ< ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ< ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ  

(ਿਨਓਨS ਟਲ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਸO ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ< ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ< ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ 

ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਅਸO ਜਾਣਦੇ ਹ< ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮ< ਹੈ। ਅਸO ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ< 

ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵ।ੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਕWਮ ਿਵੱਚ ਪੜYਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹO ਹ।ੈ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਤ< ਜੋ ਤੁਸO ਉਨY < ਭਾਗ< ਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤH ਢੁਕਵ[ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸO ਿਕਸੇ 

ਭਾਗ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਰ\ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜ< ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸ<ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਸਾਡੀ ਵੈ]ਬਸਾਈਟ ਤH 

ਵੱਖਰੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐ]ਫ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪWੰ ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹO ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਸGਡਸ ਸੋਗ 

ਸਹਾਇਤਾ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ< ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਗ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਭੇਜਣ 

ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤ< ਿਕ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਉਨY < ਲਈ 

ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹO ਪੜYਦ।ੇ 

ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜ< ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਜ<  www.sands.org.uk/app 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਸGਡਸ ਸੋਗ 

ਸਹਾਇਤਾ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ< ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ 

www.sands.org.uk/usefullinks 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸ+ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 164 3332 | helpline@sands.org.uk | sands.org.uk/app | www.sands.community 
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ਿਵ#ਾ - ਸੂਚੀ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ 

ਭਾਗੀਦਾਰ4 ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕC ਹੋਈ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 

ਿਰHਤੇਦਾਰ4 ਅਤੇ ਦੋਸਤ4 ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨK     87  

ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 

ਸMਡਸ ਬਾਰੇ   101  

ਿਸੱਧਾ ਇਨ4 5 'ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 9ਪਰ ਿਦੱਤ ੇਭਾਗ5 'ਤ ੇਕਿਲੱਕ 

ਕਰੋ। 
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ
 ਅਲਿਵਦਾ 
ਕਿਹਣਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਿਜਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਕਲਿਪਤ 

ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁ\ਿਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਦ( ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਤH ਪਿਹਲ< ਜ< ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਮੌਤ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਤH ਪਿਹਲ< ਹੋਈ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਜ< 

ਿਦਨ< ਤH ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜfਦਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹO ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ। 

ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਿਵ\ਵਾ\ਯੋਗ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਜਦH ਤੁਸO ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< \ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ< ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸO 

ਪੂਰੀ ਤਰY< ਸੁੰ ਨ, ਜ< ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤH 

ਬਾਅਦ ਵੀ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਤੁਸO ਪਾਸਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸO ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਲਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇ\ਾਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵ< ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ< ਤH ਦੂਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨ]ਜੀ ਜਗYਾ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਕfਿਕ ਇਸ ਸਮ[ ਿਧਆਨ ਕ[ਦWਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜ< ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁ\ਕਲ 

ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਿਕਵ; ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹO ਹ,ੈ ਤ< ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਸਫਾਰ\ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯੋਨੀ ਰਾਹO ਜਨਮ ਿਦਓ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸO ਜਲਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋ। 
ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਵੱਚH ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਿਜਹੜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ 

ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਇਹ ਸੁਿਨ\ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਅਤੇ 

ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਪW\ਨ 

ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 
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ਸਮ[ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵ< ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਵੱਚH ਲੰਘਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ 

ਲGਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵ< ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚH ਲੰਘ 

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨY < ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਵੱਚH ਲੰਘਣ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ 

ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ< ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਮ[ ਿਵੱਚ ਮੁ\ਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਜ< ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ 

ਤ< ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਬਾਰ ੇਲੋਕ ਿਵਚਾਰ 
ਤੁਸO ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਸਹਤ ਪੇ\ੇਵਰ, ਜ< ਇੱਥH ਤਕ ਿਕ ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 

ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ< ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ 

ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਰਭਾ\ਾਵ< ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 23 ਹਫਿਤਆਂ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤ< ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਦੇਰੀ ਨਾਲ 

ਗਰਭਪਾਤ" ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮ[ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ 

ਰਿਜਸਟWੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ< ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲH ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ< ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ\ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ \ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 

ਹੋਣ ਜ< ਉਨY < ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਸਮ[ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵੱਖਰੀ ਭਾ\ਾ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਕਦ( ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤ< ਡਾਕਟਰ ਿਸਫ਼ਾਰਸ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪWਸੂਤ 

ਪੀੜ< ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹO ਹਨ, 

ਤ< ਮੁੱ ਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< \ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ< ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਆਪ \ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ \ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹO ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸO ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਕਲਪ< ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ<ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸO ਮ< ਜ< ਿਪਓ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ< 

ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ ਜ< ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨੰੂ \ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮ< ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸO ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ।ੋ 
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ਪ>ਸੂਤ ਪੀੜB ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ 
ਸਟਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਿਪ\ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ/ਦੀ  ਜ<ਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਨੀ 

ਨੰੂ ਰੂੰ  ਦੇ ਫੰਿਬਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਟੈਸਟ/ਜ<ਚ< ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਪਰ \ਾਇਦ ਇਹ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪWਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ< ਇੱਕ ਜ< ਦੋ 

ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਸਮ[ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਸਮ[ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ 

ਅਤੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਦੀ ਬWੇਕ ਲੈ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਸਮ[ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਕਈ ਤਰY< ਦੀਆਂ ਿਵਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵ< ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪWਸੂਤ 

ਪੀੜ< ਦੇ ਸਮ[ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨm  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ, ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਮੁ\ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਿਕ 

ਉਹ nਥੇ ਸਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਸਮ[ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਨY < ਦੀ ਕਾਰ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤ< 

ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਾਰਿਕੰਗ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ।ੋ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਵੱਚ ਮਾਵ< ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ 

ਪਾਰਿਕੰਗ ਰੇਟ ਨਹO ਲੈ ਸਕਦੇ ਜ< ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ>ਸੂਤ ਪੀੜB ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮ< ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤ< ਇਸ ਸਮ[ 24 ਤH 48 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ< ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤH ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ 

ਹ।ੋ ਸਟਾਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਈ 

ਵਾਰ ਜੈ]ਲ ਜ< ਪੇਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਕੇ ਜ< ਉਨY < ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਖੱਚ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਬੋਤਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< \ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵ< 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵ[ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਔਰਤ< ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨY < ਦੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਖੁਦ \ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹO ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ 

ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: 

ਜੇ ਤੁਸO 48 ਘੰਿਟਆਂ ਤH ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜ<ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ 

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜ<ਚ< ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤ< ਅਸਰ ਨਹO ਹੋ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ ਜ< ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੋ ਜ< ਿਤੰਨ 

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ \ੁਰੂ ਨਹO ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤ< ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਫਾਰ\ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਤੁਸO ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰ।ੋ 

ਜੇ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸO ਇਹ 

ਜ<ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ, 
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ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ 

ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ  ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ 

ਦੀ ਿਦੱਖ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਨY < ਦੀ ਚਮੜੀ ਖੁ\ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ< ਉਨY < ਦੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵ< ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ< ਕੁਝ ਮਾਵ< 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲGਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗYਾ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 

ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ< ਿਵੱਚ, ਮਾਵ< ਨੰੂ 

ਪWਸੂਤ ਪੀੜ</ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਜ< ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨY < ਦੀ ਗਰਭ 

ਅਵਸਥਾ 20 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜ< ਇਸਤH ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਿਕੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤH ਰਾਹਤ 

ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਤ< ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 

ਦੱਸ।ੋ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ>ਸੂਤ ਪੀੜB Gੁਰੂ 
ਹੋਣ ਤ( ਪਿਹਲB ਘਰ 
ਜਾਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤH ਪਿਹਲ<, ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ[ 

ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ< ਿਚੰਤਾਵ< ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਦH ਆਉਣਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥH ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸO ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੈਰਾਨ 

ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕ< ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕ[ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪWਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹ ੈ
ਜਦH ਤੁਸO ਵਾਪਸ ਆfਦੇ ਹੋ ਤ< ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਜ< ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ 

ਜ< ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਹੇਠ< ਪੰਨਾ 22 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 

ਲਈ ਕੁਝ ਿਮਸਾਲ< ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸO ਇੱਕ ਨਰਮ ਿਖਡੌਣਾ ਜ< ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 

ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਲ< ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ< ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸਮ[ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮ" ਐਿਲਸ ਨੰੂ ਨਿਹਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਿੜ7ਆ, ਉਸ 
ਲਈ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ"ਕੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਮ" 
ਬਹੁਤ ਖੁH ਹI ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਿਕKਿਕ ਇਹ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ 
ਸਭ ਤN ਿਪਆਰੀਆਂ ਯਾਦI ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਸੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤN 
ਹਨR ਰੇ ਿਦਨI ਿਵੱਚN ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਕਲੇਰ 

ਪ>ਸੂਤ ਪੀੜB ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤ< ਨੰੂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਦੇ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤ< ਨੰੂ 

ਦਰਦ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਜ<ਦੀਆ,ਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜ< ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਆਪਣੇ ਆਪ ਤH \ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< 

ਨਾਲH ਵਧੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ< ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤH ਕੁਝ ਸਮ< ਪਿਹਲ< ਹੋਣ। 
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ਤੁਸO ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ \ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨੀਕ< ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸO ਅਰਾਮ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਪWਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, 

ਮਾਲ\ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਸO ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸO ਦਰਦ ਤH ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਅਕਸਰ ਪWਸੂਤ 

ਪੀੜ< ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤH ਰਾਹਤ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤH ਦੂਸਰੇ ਿਵਚ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਤN ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰੁਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜੀKਦਾ ਨਾ 

ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਕਵU ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਿਨ'ਕੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ  ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਦ ਤH ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਡਾਈਮੋਰਫਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇ\ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ< ਤ< ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜ< ਤੁਹਾਡੀ ਬ<ਹ ਿਵੱਚ ਬੋਤਲ ਲਗਾਕੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤH 

ਰਾਹਤ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦH ਿਕ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੰੂ \ਾਇਦ ਨਹO ਲੱਗਦੀ। 

ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਦ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰY< ਦੂਰ ਨਹO ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ, 

ਸੁਸਤ ਜ< ਭੁਲੱਕੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਦਵਾਈ ਜਨਮ ਤH ਥੋੜYੀ ਦੇਰ ਪਿਹਲ< ਿਦੱਤੀ ਜ<ਦੀ ਹ,ੈ ਤ< ਤੁਸO ਅਜੇ ਵੀ ਨOਦ ਆਉਣ ਵ<ਗ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦH ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ \ਾਇਦ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯਾਦ ਨਾ 

ਹੋਵ।ੇ 

ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਐਟਂੋਨੌਕਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ) ਦੋਵ[ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਰੇਕ ਿਖੱਚ \ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸO ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਊਥਪੀਸ ਰਾਹO ਇਸਨੰੂ ਸਾਹ ਨਾਲ 

ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਨ]ਕਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਤਰY< ਨਹO ਹਟਾfਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਨOਦ ਆਉਣ ਵ<ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ 

ਸਮ[ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਨਾ ਵੀ ਥਕਾਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ< ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਐਪੀਿਡਊਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਨY < ਔਰਤ< ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਨY < ਦੀ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ</ਲੇਬਰ 

ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹ।ੈ ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਐਨm ਸਥੈਿਟਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਦੇ 

ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਸੂਈ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਵਧੀਆ ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ ਉਸ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਰਿਹ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਐਨm ਸਥੈਿਟਕ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦH ਇਹ ਚੜYਨਾ 

\ੁਰੂ ਹੋ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਬ<ਹ ਿਵੱਚ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਬੋਤਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪWੈ\ਰ ਦੀ ਜ<ਚ ਕੀਤੀ 

ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਿਥਟਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਟਊਬ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਜੇ ਤੁਸO ਿਪ\ਾਬ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਦਰਦ ਤH ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। 

ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਜੇ ਤੁਸO ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ 

ਤH ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ 

ਿਜfਦਾ ਹ,ੈ ਤ< ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਉਨY < ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਦੋਨs  ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਾਕਤਹੀਣ ਅਤੇ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮ< ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸO ਯੋਗ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ< ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ \ਾਇਦ ਰੀੜY ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵੱਚ ਜ< 

ਐਪੀਿਡਊਰਲ ਐਨm ਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਐਨm ਸਥੈਿਟਕ ਨਾਲH ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਜ< ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸO 

ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਥੀਏਟਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜਦH ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸO 

ਜਾਗ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਐਨm ਸਥੈਿਟਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ+ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 164 3332 | helpline@sands.org.uk | sands.org.uk/app | www.sands.community 9 

 
 



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
ਇਹ ਜਾਣਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼6ਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹB ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤ3 ਬਾਅਦ ਆGਦੀ ਹੈ। ਸ਼6ਤੀ 

“Hਚੀ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸO ਉਨY < 

ਚੋਣ< ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ \ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸO 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸO ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ< 

ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਯਾਦ< ਿਜਵ[ 

ਹੱਥ< ਅਤੇ ਪੈਰ< ਦੇ ਿਨ\ਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਜ< 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ< ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ।ੋ 

\ਾਇਦ ਤੁਸO ਜਨਮ ਲੈਣ ਤH ਪਿਹਲ< ਹੀ ਇਨY < 

ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ \ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਜ< ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਿਵੱਚ ਕਾਹਲੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜ< ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸO ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹO ਬਦਲ ਸਕਦ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਉਦH ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦH ਤੱਕ ਤੁਸO ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹO ਕਰਦ।ੇ 

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਜ< ਦਾਈ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਨt ਟ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਸਾਥੀਆ ਂਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ< ਸਭ ਤH ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦH ਇਕ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਥੀਆਂ ਤH ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁ\ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁ\ਕਲ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ< ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 

ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ< ਿਵਚH ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋਵ< ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵO ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ।ੈ ਹਾਲ<ਿਕ, ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਕ[ਦWਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 

ਉਨY < ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਿਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵਜH, ਤੁਹਾਡੇ ਤH ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਦੱਸਣ, ਿਸਹਤ ਪੇ\ੇਵਰ< ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਅੰਿਤਮ-

ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮ< ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ< ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਰੀ ਮਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦH ਤੁਸO 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜਦH ਤੁਸO ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸO \ਾਇਦ ਇੱਕ 

ਜ< ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ< ਜ< ਦੋਸਤ< ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰH ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹ 

ਦੇਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥ< 'ਤੇ ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਈਮੇਲ ਜ< ਿਲਖਤੀ ਸੁਨm ਹਾ ਭੇਜਣ 

ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ< ਸੋ\ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੋਸਤ< ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨY < ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨm  ਿਵੱਚ ਿਕਵ[ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। 
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ਇਹ ਭਾਗ ਸਮਿਲੰਗੀ ਜ< ਿਭੰਨ ਸੰਬੰਧ< ਵਾਲੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਮਾਵ< ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ \ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇ। 

 

 



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 

ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਰ< ਦਾ 

ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 

ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤ\ਾਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸO ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ< ਤੁਸO ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ 

ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ< ਹਨ।” ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਣਉਿਚਤ ਅਤੇ ਪਰੇ\ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਸਵਾਲ< ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸO \ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, "ਮG 

ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮੰਟ< ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ<" ਕਿਹ ਕੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ< ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲ 

ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਨਓਨS ਟਲ ਕੇਅਰ) 

ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ 

 
\ਾਇਦ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ< ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨY < ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਔਖ ੇਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 
\ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹO ਆ ਰਹੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਿਜਵ[ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਖ਼ਬਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਪਰੇ\ਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ< ਚੇਤੇ ਆ 

ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੰੂ \ਾਇਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸO ਚਾਹੋ ਜ< ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨY < ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰH ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਪਰੇ\ਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹH। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਤH ਗੁਜ਼ਰ 

ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ< ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਮ[ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪWਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨਾ ਹੀ 

ਕਹੋ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸO ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਤੁਸO ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲ< ਜ< ਿਲਖਤੀ ਸੁਨm ਹੇ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਰਾਹO ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸO ਲੋਕ< ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸ+ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 164 3332 | helpline@sands.org.uk | sands.org.uk/app | www.sands.community 13 

 

 
 



ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਪੱ\ਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ< ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪW\ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸO ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕ “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸO ਵੀਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 

ਕੋਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ,” ਜ< “ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹO, ਤ< ਅਸO ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ< ਖਾਣਾ 

ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹO ਹ<, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਤੁਸO ਲੋਕ< ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨY < 

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੈ। 
ਤੁਸO ਲੋਕ< ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਤਰਫH ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਅਤੇ ਿਕਵ[ ਤੁਸO ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ< ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸO ਲੋਕ< ਦੁਆਰਾ 

ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡ, ਿਲਖਤੀ ਸੁਨm ਹੇ, ਜ< ਈਮੇਲ 

ਭੇਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ< ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲH। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸO 

ਨਹO ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ< ਚਾਹੁੰ ਦ ੇ

ਹੋ 

 

ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸGਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਬਾਰ ੇਲੋਕ ਿਵਚਾਰ 
ਤੁਸO ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਸਹਤ ਪੇ\ੇਵਰ, ਜ< ਇੱਥH ਤਕ ਿਕ ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਰਭਾ\ਾਵ< ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ  

14 ਸ"ਡਸ | ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਤਾਬ 

 

 



ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ< ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 23 

ਹਫਿਤਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤ< ਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 

"ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ" ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਸਮ[ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਰਿਜਸਟWੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ< ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲH ਪਿਰਵਾਰ, 

ਦੋਸਤ< ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ\ਾ ਿਕਹੜੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ।ੈ ਉਹ \ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਸਮ[ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾ\ਾ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 

ਜਦN ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ Hਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤI ਮ" ਨਹV ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਉਨ7 I ਨੰੂ 
ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸV ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਪZਸੂਤ ਪੀੜI 
ਿਵੱਚN ਲੰਘ ਚੱੁਕੇ ਹI, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 
ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮ" 
ਅਲਟਾਇਰ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹI ਿਜਵU ਿਕ ਮ" ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹI ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕ ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਸੀ। 
ਸ਼ੇਮਾ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੋਗ 
ਜਦH ਬੱਚਾ ਮਰ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਤ< ਜੋਿੜਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦH ਤੁਸO ਬਹੁਤ 

ਉਦਾਸ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ< ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ 

ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱ ਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆfਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ<ਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ, 

ਤ< ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮ[ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ ਜ< ਦੋਨ< ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇ\ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਮੁ\ਕਲ ਆfਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨY < ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਲ ਨਹO ਖ<ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ< ਉਸੇ ਤਰY< ਸੋਗ ਨਹO ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ\ਤੇ ਿਵੱਚ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕਰ ਰੱਖ ਲGਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜ< ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ< 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ[ਦWਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜ<ਦੇ ਹਨ। ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤH ਬਾਅਦ ਉਨY < ਦਾ ਸੋਗ 

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜ< ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮ[ ਤH ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲ< ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦH 

ਤੁਸO ਿਤਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ< ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸGਡਸ ਹਮੇਸ਼< ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਭਾਵ[ ਤੁਸO ਤੁਰੰਤ ਜ< ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪWਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, \ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਿਜਹੇ ਸਮ[ ਹੋਣਗੇ ਜਦH 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹHਦ ਸੋਗਮਈ ਹੋਵੇ। ਿਕfਿਕ ਸੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਘੰਿਟਆਂ ਜ< ਿਦਨ< ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰY< ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ\ੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ 

ਮਤਲਬ ਨਹO ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਜ< ਹੁਣ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹO ਕਰਦ।ੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਉਦਾਸੀ ਸਮ[ \<ਤ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਿਵGੇG ਮੌਕੇ 
ਖ਼ਾਸ ਿਦਨ ਿਜਵ[ ਿਕ ਮਦਰਜ਼ ਡੇਅ, ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇਅ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਅਿਜਹੇ ਸਮ[ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦH ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ 

ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕWਸਿਮਸ, ਦੀਵਾਲੀ, ਈਦ ਜ< ਹਨੂਕਾਹ ਵਰਗੇ ਿਤਉਹਾਰ, ਿਜੱਥੇ ਜ\ਨ ਪਿਰਵਾਰ 'ਤੇ 

ਕ[ਦWਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜ< ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸO ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ/ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਠm  ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< ਜੋ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਕ।ੋ 
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ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੇਲ 
ਿਰਮ<ਇੰਡਰ/ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਜਵ[ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੇਲ ਜ< ਸੋ\ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਵੀ ਪWੇ\ਾਨੀ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵਚ, ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਲੱਬ ਜ< ਿਕਸੇ 

ਮੇਿਲੰਗ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਇਨY < ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ< ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਬੇਬੀ ਮੇਿਲੰਗ ਪਰਫ਼ੈੇਰ[ਿਸਸ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਮੇਲ< ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜਦ( ਜੋੜੇ ਵੱਖ ਹ ੋਜBਦੇ ਹਨ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠm  ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਜH ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਜੇ ਤੁਸO ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤH ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 

ਸਾਥੀ ਤH ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਸ<ਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹO ਹੋ 

ਸਕਦਾ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਸਮਰੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO 

ਸ<ਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਤ< ਉਨY < ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠm  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ 

ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ 

ਹੇਠ< ਪੰਨਾ 51 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੁਦ 'ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਤH ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜ< ਪੇ\ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪWਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ< ਕਰਨਾ ਭਾਵਨਾਵ< ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸO ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ< ਇਹ ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸO ਿਦਨt -ਿਦਨ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸ<ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ[ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਿਕਵ[ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰY< ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸGਡਸ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੀ ਬਾਕਸ ਪWਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸO 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ \ਾਇਦ ਇਸ ਤਰY< ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ< ਸਾਥੀਆਂ ਜ< ਿਕਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਿਰ\ਤੇਦਾਰ ਜ< ਦੋਸਤ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇ। ਤੁਸO  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸGਡਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਵਰਤH 

ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ< ਸGਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਸGਡਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ< ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਪੁਰ\ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ< ਲਈ ਇਕੱਠm  ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਪWਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ 

ਟੀਮ< ਵੀ ਹਨ। ਤੁਸO ਸGਡਸ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.sands.org.uk/sandsunited 'ਤੇ ਪWਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
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ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ  

ਯਾਦ ਕਰਨਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨY < ਿਵੱਚ 

ਤੁਸO ਉਸ ਸਮ[ ਦੀਆਂ ਯਾਦ< ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦH ਤੁਸO ਇਕੱਠm  ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ 

ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰH। 

ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸ ੇ
ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮ[ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਸਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਜਗYਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬੇਬੀ-ਗWੋ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਪੇਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਸO ਪWਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਵਾਲ, ਜ< ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ< 

ਪੈਰ ਦੇ ਿਨ\ਾਨ \ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸGਡਸ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਲਈ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਾਲ< 

ਦੌਰਾਨ, ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗYਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸGਡਸ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ< 

ਤH ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੰਬਲ, ਦੋ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨY < ਨੰੂ ਤੁਸO ਪੜYਨਾ 

ਜ< ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਦੋਨ< ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੰਦੇ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲGਦੇ ਹਨ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ< ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਇਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ<ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹO ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨm  ਸਾਨੰੂ 

ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ< ਿਵੱਚ। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ< ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਚੀਜ਼< ਿਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸ<ਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨY < ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਵੀ 

ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਬਾਤ \ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸGਡਸ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਿਵ\ੇ\ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨY < ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜ< 

ਜਨਮ ਤH ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹO ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਹੱਥ< ਅਤੇ ਪੈਰ< 

ਦੇ ਿਨ\ਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਜ< ਵ 
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ਜਦH ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜ<ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਗ ਿਕਿਰਆਵ< ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮGਬਰ  ਅਨੁਭਵ 

 



 
ਯਾਦ< ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ< ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਬਾਕਸ ਨਹO ਿਦੱਤਾ ਜ<ਦਾ, ਤ< ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ 

ਤH ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜ< ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸO ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹ<। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸ"ਡਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨR  ਜੋ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸਾ ਪZਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਸਨR  ਸਾਨੰੂ ਲੰਬੇ ਤN ਉਨVਦਰੇ 
ਰਿਹਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤI ਅਤੇ ਹਨR ਰੇ ਭਰੇ ਿਦਨI ਿਵੱਚ ਅਧਾਰ 
ਬਣਾਇਆ। 
ਅਮ-ਡਾ ਅਤੇ ਡੈਨ 

ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਖੱਚਣਾ/ਲੈਣਾ 
ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰੇਗੀ। 

ਤੁਸO ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸO ਸੁਿਨ\ਚਤ ਨਹO ਹੋ, ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਉਹ ਮ< ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨt ਟ< ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸO ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਨY < ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦH ਤੁਸO ਿਤਆਰ ਹੋਵH, ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ 

ਜਾਕੇ ਖੋਲYਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸO ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ< ਸਭ ਦੀਆਂ 

ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ< ਜ< ਪੈਰ< ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਸੰਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜਵ< ਜ< ਇੱਕ ਤH ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜੀਵਤ ਹਨ, ਤ< ਤੁਸO 

ਉਨY < ਦੀਆਂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਏ। ਅਸO ਅਗਲੇ ਪੰਨm  'ਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ \ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਜੋ 

ਤੁਸO ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਇਹ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਏਸਥਰ, ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਮ<, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਨm  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ[, ਉਸਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰY< ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆ,ਂ ਉਨY < ਨੰੂ ਿਕਵ[ ਲੈਣਾ ਜ< ਿਕਸ ਨੰੂ 

ਪੁੱ ਛਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹO ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਿਕfਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰ ਦਲਾ ਿਜਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ 

ਉਦਾਹਰਣ< ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

ਕWੈਿਡਟ: @hannahbphotography 
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ਯਾਦB ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਤਾਬB 
ਸਾਰੇ \ਮ\ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ< ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ< ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ< ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਤਾਬ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ;ੈ ਅਕਸਰ ਬੁੱ ਕ ਔਫ਼ ਰਮGਬਰ[ਸ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸO ਇਨY < ਿਵੱਚH ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 

ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ \ਮ\ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ 

ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸGਡਸ ਰਸਮ< ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਔਨਲਾਈਨ ਥ<ਵ< 

ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਸਾਡੇ 

www.sands.org.uk/always-loved-tributes \ਰਧ<ਜਲੀ ਪੰਨm  । 

ਹੋਰ ਯਾਦB ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤH ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦ< ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼< ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼< ਦੇ ਨਾਲ, 

ਇਨY < ਿਵੱਚ ਕਿਵਤਾਵ<, ਿਚੱਠੀਆਂ, ਈਮੇਲ, ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ \ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਿਤਮ-

ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ< ਤੁਸO ਇਹ ਵੀ \ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 
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ਪ>ੋਗਰਾਮB ਿਵਚ Gਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ< ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੇ ਦੁਖੀ ਪਿਰਵਾਰ< ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ 

ਿਹੱਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਦੂਜੇ 

ਪਿਰਵਾਰ< ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ< ਸਾਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸGਡਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਤਰY< ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸGਡਸ ਫੈਮਲੀ ਡੇਅ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਔਫ਼ ਰਮGਬਰ[ਸ 

ਐਡਂ ਹੋਪ ਨੰੂ ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫੋਰਡ\ਾਇਰ ਿਵੱਚ ਨS \ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਬੋਰੇਟਮ ਿਵੱਚ ਸGਡਸ ਗਾਰਡਨ ਿਵੱਚ 

ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਸ ਔਫ਼ ਲਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ \ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯਾਦ< ਅਤੇ ਲਾਈਟਸ ਔਫ਼ ਲਵ ਪWੋਗਰਾਮ ਵੀ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਇਨY < ਸਮਾਰੋਹ< ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈ]ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪWਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਹਰ 

ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਨ]ਜੀ ਪWੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਵ[ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਪਕਿਨਕ ਜ< ਸੈਰ 

ਕਰਨਾ। 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ/ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ/ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 9-15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 

ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ \ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅੰਤਰਰਾ\ਟਰੀ ਵੇਵ ਔਫ਼ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ< ਵ<ਗ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.babyloss-awareness.org 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਯਾਦਗਾਰB/ਸਮਾਰਕ 
ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਯੂ.ਕੇ. ਿਵੱਚ 

ਕੀਤੇ ਵੀ ਵੁੱ ਡਲGਡ ਟਰੱਸਟ (www.woodlandtrust.org.uk) ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ 

ਇੱਕ ਰੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵੁੱ ਡਲGਡ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ< 

ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੁੱ ਡਲGਡ ਟਰੱਸਟ ਕੁਝ ਸਥਾਨ< 'ਤੇ ਬGਚ< ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ 

ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟ< ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇ\ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਨS \ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਰਬੋਰੇਟਮ ਦੇ 350 ਤH ਵੱਧ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚH ਸGਡਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕ[ਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ 

ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਰਟਲGਡ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਮਾਿਨਤ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜੋਹਨ ਰਾਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ 

ਗਈ ਹੈ। ਸGਡਸ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਜਗYਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸO ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਜ< ਖੁਦ, ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ 

ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ \<ਤ ਪWਤੀਿਬੰਿਬਤ ਸਮ< ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 

ਿਜਹਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ.ਕੇ. ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸGਡਸ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸO ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸGਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸO ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ< \ਮ\ਾਨਘਾਟ ਿਵਖੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਖ਼ਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 

ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਤਖ਼ਤੀ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ\ਮ\ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ< ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ< ਲਈ 

ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 
ਿਕC ਹੋਈ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਅਸਪ\ਟ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤ< ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਨਹO ਜ<ਦਾ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਿਕf ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ<ਿਕ, 

ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੰਭਵ ਜ<ਚ< ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਿਹਲੀ ਪੋਸਟ-

ਮਾਰਟਮ ਹ;ੈ ਦੂਜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਇੱਕ ਸਮੀਿਖਆ। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜBਚB 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਪ\ਟ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸO ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ<, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਜ< ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸGਡਸ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟਾਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪWਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 
ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਜ<ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਸਮ< ਿਬਤਾਉਣ ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਵ[ ਠੰਡਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ< ਜੋ ਉਨY < ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਗੜ ਨਾ ਸਕ।ੇ ਤੁਸO ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਹਸਪਤਾਲ ਜ< ਨm ੜਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤH ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਕੋਟ ਜ< ਯੂਿਨਟ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਹਤ ਪੇ\ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੋਰੋਨਰ (ਇੰਗਲGਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ) ਜ< ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਵਕੀਲ (ਸਕਾਟਲGਡ) ਦੁਆਰਾ ਆਦੇ\ ਨਹO ਿਦੱਤਾ ਜ<ਦਾ, ਤ< ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜ<ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ< 

ਅਿਧਕਾਰ1 ਤH ਿਬਨ< ਨਹO ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

1 "ਸਿਹਮਤੀ" ਇੰਗਲ-ਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ 3ਤਰੀ ਆਇਰਲ-ਡ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ <ਬਦ ਹੈ। “ਅਿਧਕਾਰ” ਕਨੂੰ ਨੀ <ਬਦ ਹੈ ਜੋ 

ਸਕਾਟਲ-ਡ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜFਦਾ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ ਲਈ, ਅਸH "ਸਿਹਮਤੀ" ਦੀ ਵਰਤI ਕਰFਗੇ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ<ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ< ਿਜਵ[ ਿਕ ਨਰਮ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ< ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੇ ਸਮ[ ਤੱਕ, ਅਤ,ੇ ਜੇ ਤੁਸO ਚਾਹੋ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤH ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। 

ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ ਚੁਣ ਲGਦੇ ਹਨ। 

ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਸO ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਸ ਐਨੀਮੇ\ਨ 

'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.sands-lothians.org.uk/post-mortem-animation। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਦ( ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ< ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ< ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤH ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੁਹਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਜ< 48 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤ< ਹਸਪਤਾਲ 

ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕfਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਮ[ ਦਰਿਮਆਨ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ< ਦੇ ਮਾਹਰ ਕ[ਦਰ< ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪGਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜBਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ 

ਹੈ? 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਲ (ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ) ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ। ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਹਮੇ\< ਮੌਤ ਦੇ ਿਨ\ਿਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹO ਲੱਭਦੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ 

ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ< ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਿਕ ਿਕf ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਇਹ ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਪੁ\ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ< ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਨY < ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨY < ਦੀ ਪਿਹਲ< ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹO ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ< ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ[ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੋਈਆਂ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ<, ਲਾਗ< ਜ< ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੋਕ। 
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ਇਹ ਭਿਵੱਖੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ\ਕਲ< ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਜੈਨm ਿਟਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

• ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਲੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸO ਪਿਹਲ< ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ< ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਇਸਦੀ ਪੁ\ਟੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ< ਵਾਧੂ ਮੁ\ਕਲ< ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਿਵੱਖੀ ਸੰਭਾਵਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ 

ਜਾਣਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦH ਤੁਸO ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਸਮ< ਹੈ। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਤN ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਔਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨR  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 
ਔਲ ਨਹV ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹV ਵਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
ਸੋਫ਼ੀ 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦ( ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪ\ਟ ਨਹO ਹ,ੈ ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਰ (ਇੰਗਲGਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ nਤਰੀ 

ਆਇਰਲGਡ ਿਵੱਚ) ਜ< ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਸਕੌਟਲGਡ ਿਵੱਚ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ 

ਿਵੱਚ, ਕੋਰੋਨਰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਆਦੇ\ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ[ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਹੀ ਹੋ 

ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਪ\ਟ ਹੋਵੇ। ਇਨY < ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੋਰੋਨਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜਦH ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਰ ਜ< ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਿਵੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲGਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹੋਰ ਜ<ਚ< ਦੀ ਲੋੜ ਨਹO ਹੈ, 

ਤ< ਉਹ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸO ਿਫਰ ਉਹ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪWਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ  
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ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਸਟ-

ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਿਤਆਰ ਨਹO ਹੋ ਸਕਦ।ੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨB ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ< ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤ< ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜ<ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹ।ੈ ਹਾਲ<ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਸਥਾਿਰਤ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ (ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਜ<ਚ) ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ< ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤH ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤH ਬਾਅਦ, 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਕੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ< ਨਹO ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ< 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤH ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣ< ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੀਮਤ ਜBਚB 
ਜੇ ਤੁਸO ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਨਹO ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤ< ਤੁਸO ਕੁਝ ਅੰਗ<, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਬਾਹਰੀ ਜ<ਚ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜ<ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸO ਆਪਣੀ ਔਲ ਦੀ ਜ<ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱ ਲਵਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਜ<ਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਨਮੂਨm  ਇੱਕ 

ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ< ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲ ਦੀ ਜ<ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਭਿਵੱਖੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵB 
ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤH ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪWਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵ[ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਪਿਹਲ< ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਪੁ\ਟੀ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ< ਨਵO ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ< ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ< ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਮੱਿਸਆਵ< ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਦਾ ਮੁਲ<ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਕੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜBਚ ਿਵੱਚ Gਾਮਲ ਹੈ 
ਜੈਨV ਿਟਕ ਟੈਸਿਟੰਗ? 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜH, ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਿਜੰਨਾ ਿਟ\ੂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜ< ਖੂਨ ਦੇ 

ਨਮੂਨm  ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਫਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ< ਜੈਨm ਿਟਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨm  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਜ<ਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਗਰਭ 

ਅਵਸਥਾਵ< ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਗਲGਡ ਿਵੱਚ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨm  ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੋਰ 

ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਲGਡ ਿਵੱਚ, ਨਮੂਨm  ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜ<ਦੇ 

ਹਨ। 

ਜੈਨm ਿਟਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਜ< ਜੇ ਡਾਕਟਰ 

ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜੈਨm ਿਟਕ ਿਵਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਮੀਦ ਤH ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨY < 

ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹO ਹੈ, ਤ< ਕਈ ਵਾਰ ਜਨੈm ਿਟਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ< ਜੈਨm ਿਟਕ ਟੈਸਟ ਮੁੜ 

ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼< ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲ<ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵ\ੇ\ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚ ੇ 
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ਦੀ ਮੌਤ ਕਦH ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੈਨm ਿਟਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਉਨY < ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਪੁ\ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨY < ਨੰੂ ਪWਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਉਨY < ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਸਮੀਿਖਆਵB 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪWਿਕਿਰਆ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ< ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖਭਾਲ \ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਕ NHS ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 

ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤ< ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ< ਦੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵ< ਕੀਤੀਆਂ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ: 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ: ਇੰਗਲGਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲGਡ ਿਵੱਚ ਪੈਰੀਨm ਟਲ ਮੌਰਟੈਿਲਟੀ ਿਰਿਵਊ ਟੂਲ 

(ਪੀ.ਐ]ਮ.ਆਰ.ਟੀ.) ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਿਖਆ ਹੈ ਜੋ 22 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਤH ਬਾਅਦ ਮਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਐਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਸੀਡGਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐ]ਸ.ਆਈ.ਆਈ.) ਜਦH ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਐਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸੇਫ਼ਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇ\ਨ 

ਬW<ਚ (ਐ]ਚ.ਐ]ਸ.ਆਈ.ਬੀ.) ਜ<ਚ (ਿਸਰਫ਼ ਇੰਗਲGਡ ਲਈ) 37 ਹਫਿਤਆਂ ਜ< ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ। 

ਕੋਰੋਨਰ (ਸਕੌਟਲGਡ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਦੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਜਦH ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ< ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੀਿਖਆਵB 
ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਜ< ਥੋੜYੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲH ਹਮੇ\< ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਿਖਆ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮGਬਰ< ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤH ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤH ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਿਖਆ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਮੀਿਖਆ ਮੀਿਟੰਗ: 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ< ਜ< 

ਿਚੰਤਾਵ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ< ਅਤੇ ਜ<ਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ,ੋ ਜੇ ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ 

ਗਏ ਹ।ੋ 

\ਾਮਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਸੇਧ< ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖ।ੋ 

ਸਮੀਿਖਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪWਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਹਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਗਲਤ ਨਹO 

ਸੀ, ਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਤH ਜਾਣ ਤH ਪਿਹਲ<, ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਪWਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸO ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ<ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ< ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 

ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਸਮੀਿਖਆ ਸੰਪਰਕ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਪWਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ 10 ਿਦਨ< ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸO ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ< ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ< ਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਸ<ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸO ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਕਵ[ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਚਾਹੇ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਜ< ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ< ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣਾ 
ਸਮੀਿਖਆ ਪWਿਕਿਰਆ ਲਈ ਲੋੜOਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਸO ਸਮਝਦੇ ਹ< ਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮ< ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸO ਸਮੀਿਖਆ ਹੋਣ ਤH ਪਿਹਲ< ਿਕਸੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੀਿਖਆ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਹਾਲ<ਿਕ, ਉਸ ਸਮ[ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹO ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਿਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤH ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ<ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸO ਚਾਹH ਤ< ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਜ< ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐ]ਮ.ਆਰ.ਟੀ. ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੀਿਵਊ ਪWੋਸੈ]ਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ  

www.npeu.ox.ac.uk/pmrt/information-for-bereaved-parents ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹੋਰ ਪੜਤਾਲB 
ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ< ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ<ਚ ਨੰੂ 

ਐਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਸੀਡGਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐ]ਸ.ਆਈ.ਆਈ.) ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ 

ਿਕ ਐਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਪਿਰਵਾਰ< ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲYੇ  ਿਵਚਾਰ< ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤH ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ< ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰਦੇ ਸਮ[ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐ]ਸ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ< ਨਹO, ਐਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ< ਦੇ ਿਵਚਾਰ< ਨੰੂ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ, ਜੋ ਇੱਕ ਐ]ਸ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੰੂ 

ਉਤਸੁਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ \ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮ< ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨm ੜੇ ਪWਸੂਤ 

ਪੀੜ< ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ<, ਜਨਮ ਸਮ[, ਜ< ਥੋੜYੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 

ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 
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ਇੰਗਲGਡ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ (37 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜ< ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ[ 'ਤੇ) 

ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬW<ਚ (ਐ]ਚ.ਐ]ਸ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਜ<ਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਐ]ਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਐ]ਸ.ਆਈ.ਆਈ. ਵ<ਗ, ਇਹ ਵੀ ਜ<ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਮੌਤ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ< ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕfਿਕ ਪWਸੂਤ ਪੀੜ< ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਐ]ਚ.ਐ]ਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਜ<ਚ-ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰY< ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ 

ਨਹO ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜ< ਮਿਰਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐ]ਨ.ਐ]ਚ.ਐ]ਸ. ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੀਿਖਆ 

ਿਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ[ ਿਕ ਐ]ਚ.ਐ]ਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਜ<ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ 

ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਦH ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹO ਕਰੇਗੀ ਜਦH ਤੱਕ ਐ]ਚ.ਐ]ਸ.ਆਈ.ਬੀ. ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹO ਦੇ ਿਦੰਦਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.hsib.org.uk/materity ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

ਜਦH ਿਕਸੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹੈ, ਤ< ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਰੋਨਰ (ਜ< ਸਕਾਟਲGਡ ਿਵੱਚ 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨY < ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 

ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦH ਹੋਈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ< ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ "ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ" ਮੰਿਨਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਰ ਿਚੰਤਤ ਹੈ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ \ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ< 

ਬਾਰੇ , ਤ< ਉਹ ਜ<ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਰ ਿਫਰ ਿਕਸੇ 

ਖ਼ਾਸ ਿਚੰਤਾਵ< ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਿਕਸੇ ਕੋਰੋਨਰ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ< ਉਨY < ਨੰੂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਨY < ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਨਹO ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨY < ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰY< ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਦH ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਮ[ ਤੁਸO ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਪੇ\ੇਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਨੰੂ ਗਵਾਹ ਵਜH ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। 

nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ  
ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹO ਕਰਦੇ। 

ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ\ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨm  ਇਹ ਿਕਹਾ ਹ ੈਿਕ 
“ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਲਈ” ਿਵ\ੇ\ ਗੱਲ< ਕਰਨਾ ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 

ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ \ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਿਵਚH ਲੰਘਣ 

ਿਵੱਚ ਉਨY < ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣ, ਉਨY < ਦੀ ਮੌਤ 

ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱ ਕਣਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜYੇ ਸਮ[ ਲਈ ਜੀfਦਾ ਿਰਹਾ, ਜ< 

ਨਵਜੰਮੇ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤ< ਤੁਸO 

\ਾਇਦ ਉਨY < ਦੇ ਮਰਨ ਤH ਪਿਹਲ< ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਨੰੂ ਚੁੱ ਿਕਆ ਅਤੇ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਮੜੀ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨY < 

ਦੇ ਇਨਿਕਊਬੇਟਰ ਦੇ ਨm ੜੇ ਬੈਠਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜY ਕੇ 

ਸਮ< ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸO ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

ਮ< ਹ,ੋ ਤ< ਤੁਸO \ਾਇਦ ਉਨY < ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ 

ਕੱਿਢਆ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਜ< ਉਸ 

ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤ< ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱ ਛੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸO ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 

ਹੋ ਜ< 

ਚੁੱ ਕਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨm  ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹO ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ 

ਤ< ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਕਹ।ੋ 

ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸਿਥਤੀ ਜ< ਿਜਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨY < ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 

ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ< ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ 

ਉਨY < ਨm  ਪਿਹਲ< ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹO ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਮਿਰਆ ਹੋਵੇ। 
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ< ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ< ਬਾਅਦ 

ਬਹੁ ਮੁੱ ਲੀਆਂ ਯਾਦ< ਬਣ ਜ<ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਿਨ\ਚਤ ਨਹO ਹੋ, ਜ< ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ[ ਿਦਖਾਈ 

ਦੇਵੇਗਾ, ਤ< ਤੁਸO ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ 

ਅਸਧਾਰਨ ਹ,ੈ ਤ< ਤੁਸO ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸO 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤH ਪਿਹਲ< ਉਨY < ਨੰੂ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤH ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਹਲ< ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ< ਉਨY < ਦੀ ਿਦੱਖ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨY < ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪWਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ< ਨਹO। ਤੁਸO ਪਿਹਲ< ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸO 

ਉਨY < ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਉਨY < ਦਾ ਹੱਥ ਜ< ਪੈਰ। 

ਜੇ ਤੁਸO \ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਨਹO ਸੀ, ਤ< 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨY < ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਤH ਵੱਧ ਵਾਰ 

ਵੇਖਣ ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹO 

ਹੁੰ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨY < ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ 

 

ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨY < ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾfਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 

ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਮ< ਹੋਣ ਤH ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ< ਜ< ਉਨY < ਦੇ ਜਨਮ ਤH ਕੁਝ ਸਮ< 

ਪਿਹਲ< ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ< ਉਨY < ਦੇ ਿਲੰਗ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸO ਇਕ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ 

ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵ।ੇ 

ਜੇ ਤੁਸO ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹO ਕਰਦੇ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
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ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜ ੇਪਿਹਨਾਉਣਾ 
ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਅਤੇ/ਜ< ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਣੇ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ< ਤੁਸO ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਣੇ ਉਨY < ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦ< ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਹਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰH ਕੁਝ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤ< ਹਸਪਤਾਲ ਢੁਕਵ[ 

ਕੱਪੜੇ ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਿਨਟ< ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ 

ਇੱਥੇ www.littlebabyandco.com ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਉਨY < ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁ\ਕਲ ਬਣਾfਦੀ ਹ,ੈ ਤ< ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਕੰਬਲ ਜ< 

ਇਸ ਤਰY< ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।  ਜੇ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਇੱਕ ਦਾਈ ਜ< ਅੰਿਤਮ-

ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰ ੇ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਨਹO ਪਹੁੰ ਿਚਆ 

ਹ,ੈ ਤ< ਤੁਸO ਉਨY < ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹO ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਤੁਸO ਸGਡਜ਼ ਤH ਿਵ\ੇ\ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਜ< ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ< ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਮਰ 

ਿਗਆ ਸੀ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨY < ਲਈ ਦਫਨਾਉਣ ਜ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ<ਿਕ 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹO ਿਕ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜ< ਜਨਮ ਅਤੇ 

ਮੌਤ ਨੰੂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ।ੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਕਵ[ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹ।ੈ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਾਲ<ਿਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹO ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ< ਦੀ 

ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 

ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲਣ ਤH ਪਿਹਲ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨY < ਨੰੂ 
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ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਤ( ਪਿਹਲB 
ਕੁਝ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਤH ਪਿਹਲ< ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ 

ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਰ ਜ< ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਿਵੱਤੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜ<ਚ ਦਾ ਆਦੇ\ ਨਹO ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜ< ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤH ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗYਾ 

'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਤ< ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਈ ਜ< ਨਰਸ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-

ਵਟ<ਦਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾ\ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤH ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਨY < ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਪੁ\ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸੈਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜ< ਦੂਜੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਪਿਰਵਾਰ ਜ< ਦੋਸਤ< ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ 

ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਕੋਟਸ (ਿਜਨY < ਨੰੂ ਕਡਲ 

ਕੋਟਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਵਗੜਨ ਤH ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ<ਦਾ ਹ,ੈ ਤ< ਉਨY < ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ< ਜਣੇਪਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ 

ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 

ਿਵੱਚ ਉਨY < ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮ[ ਨਾਲH ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁ\ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਿਗਰਜਾਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜ< ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ<, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਨ 

ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁ\ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ< ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦH ਵਾਪਸ 

ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦH ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸO ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ 

ਪWਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਕਲਪ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਜਦH ਤੱਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਨਹO ਹੋ ਜ<ਦਾ ਤੁਸO 

ਅਓਨm  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸGਡਸ ਵੈ]ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ। 
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ਦੱਸਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਨY < ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਿਜਨY < ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਿਤਮ-

ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰਨਗੇ। 

 



ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟ 

ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ< ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਟ<ਿਕਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦH ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ ਜ<ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਲਪੇਿਟਆ ਜ<ਦਾ ਹੈ ਤ< 

ਿਕਸੇ  
ਵੀ ਟ<ਕੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਢਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਜ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ 

ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਿਦਆ,ਂ ਤੁਸO ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨY < ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ 

ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜ< ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਕੰਬਲ 

ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 

ਿਵੱਚ ਿਵ\ੇ\ ਚੀਜ਼< ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 

ਿਜਵ[ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁੱ ਦ ਜ< ਪੋਲੇ ਿਖਡੌਣਾ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ 

ਜ< ਇੱਕ ਕਿਵਤਾ। ਕੁੱ ਝ ਮਾਪੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜH ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ 

ਪਿਹਰਾਵ,ੇ ਕੰਬਲ, ਿਖਡੌਣਾ, ਪੱਤਰ ਜ< ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚਣਾ ਜ< 

ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਹਾਲ<ਿਕ, ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਜ< 

\ਮ\ਾਨਘਾਟ ਤH  
ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸO ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵਜੰਮੇ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਨਓਨS ਟਲ ਇੰਟGਿਸਵ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ, ਤ< ਸ਼ਾਇਦ ਉਨY < ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 

ਕੱਪੜੇ ਨਹO ਪਿਹਨm  ਹੁੰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨS ਪੀ/ਪੋਤੜਾ ਹੀ ਪਿਹਿਨਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦH ਉਹ 

ਇਨਿਕਊਬੇਟਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ< ਇਹ \ਾਇਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਦH ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ 

ਹੋਵੋਗ।ੇ 
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ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਤਾਬੂਤ ਨਾਲ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 

ਵਾਲੀ ਥB ਤੱਕ ਜਾਣਾ 
ਰਸਮ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਜ< ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ 

ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸO ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹO ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਇਹ ਪੁੱ ਛ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ ਕੁਝ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ< ਕੋਲ ਕਾਰ< 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਤਾਬੂਤ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ 

ਲਈ ਜਗYਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਖੁਦ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਪਿਹਲ< ਤH ਸਿਹਮਤ 

ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਉਸਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਸਮ 
ਜੇ ਤੁਸO ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸO ਚਾਹੁੰ ਦ ੇ

ਹ।ੋ ਕੁਝ ਦੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, ਉਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ 

ਉਨY < ਨੰੂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉ~ਅਹ< ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਜੋਿੜਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਲਈ ਸਮ[ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸO ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ< ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ< ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ< ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ[ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ< ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ 

ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਤ< ਤੁਸO ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਾਬੂਤ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ< ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰY<, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤੁਸO \ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 

ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਅਿਜਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮ[ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਾਰਿਮਕ ਜ< ਹੋਰ ਕਾਰਨ< ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ< ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਜਸਟWੇ\ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤ< ਜੋ ਤੁਸO ਵੇਖ ਸਕੋ 

ਿਕ ਕੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ< ਨਹO। 
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ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ(  ਕੀਤੀਆਂ ਜBਦੀਆ ਂਅੰਿਤਮ-

ਸੰਸਕਾਰ ਿਵਵਸਥਾਵB 
ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪKਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ6 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨP  ਿਵਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਰਸਮ< ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੈਪਲ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲH ਕੀਤੀ 

ਜ<ਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ< 'ਤੇ ਉਨY < ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ<ਝੀ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ 

ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ< ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਸਮ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ<ਝੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ< ਆਸਥਾਵ< ਲਈ ਢੁਕਵ[ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਿਵੱਚ 

ਿਵ\ਵਾਸ ਨਹO ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਿਵ\ਵਾ\ ਨਹO ਵੀ ਹ।ੈ ਮਾਪ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨY < 

ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ \ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਜ<ਦਾ ਹੈ। ਰਸਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੈਪਲ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ< ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਪਲ 

ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੈਪਲ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਤH ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਵਤਾ, ਕੋਈ ਿਲਖਤ ਜ< ਸੰਗੀਤ 

\ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨm  ਹਨ। ਤੁਸO ਕੁਝ ਫੁੱ ਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦH ਤੁਸO 

ਉਸ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। 

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਰਸਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 

ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਚੈਪਲ ਪਾਦਰੀ ਜ< ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨੰੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦਾ 

ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨਹO ਹੈ, ਤ< ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸO ਇੱਕ ਗੈਰ-

ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨੰੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੋਵ[ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨY < ਖੇਤਰ< ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਕਬਰ< ਦੀ ਕੀਮਤ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ< ਇੱਕ ਸ<ਝੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ 

ਦਫ਼ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲH ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ<ਝੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹ।ੈ ਹਾਲ<ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਬੱਚੇ ਇਕੱਠm  ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ 
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਬਰ ਵੀ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਬਰ< ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨY < ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ 

ਹੈ ਿਜਨY < ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਜ< ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰY< 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਨY < ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵ[ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਜ< ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ< ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰ< ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗYਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਬਰਸਤਾਨ< ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਕਬਰ nਤੇ ਜ< ਆਸ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ<ਝੀ ਕਬਰ nਤੇ ਹੈ]ਡਸਟੋਨ ਜ< 

ਯਾਦਗਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹO ਹੁੰ ਦਾ। ਤੁਸO ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ< 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 

ਪWਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ<ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸO ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਿਵਕਲਪ< ਬਾਰੇ 

ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 
ਿਜਨY < ਮਾਿਪਆਂ ਨm  ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨY < ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪWਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜ< ਨਹO। ਇਹ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ< 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਕੀ ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ< ਸ<ਝੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ< ਨਹO: ਅਸਥੀਆਂ ਿਸਰਫ਼ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ< ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ<ਝੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ< ਲਈ, 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜ< ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤ< ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 

ਅਸਥੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ \ਮ\ਾਨ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਚ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾ 

ਬਚਨ।  

ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ<: ਕੁਝ ਕਬਰਸਤਾਨ< ਿਵੱਚ ਉਨY < ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਿਵ\ੇ\ ਸਹੂਲਤ< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਤੁਸO ਪਿਹਲ< ਤH ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਅਸਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਿਹੱਸੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  ਤਾਬੂਤ ਦੇ nਪਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਤH ਪਿਹਲ< 

ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਜ< ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ[ 

ਮਨਪਸੰਦ ਸੈਰ-ਪਥ ਜ< ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ। ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ 

ਜ< ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਉਨY < ਦੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸO ਉਸ ਜਗYਾ ਦੇ ਨm ੜੇ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ 

ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜ< ਫੈਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਲ<ਿਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 

ਹੋਰ ਜਗYਾ ਤਖਤੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਉਸ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮ" ਨੀਲਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹV ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 
ਪਿਹਨਾਵਾ ਪਾਏ। ਜਦN ਉਸ ਦਾ ਿਨcਕਾ ਿਜਹਾ ਤਾਬੂਤ ਕਾਰ ਿਵੱਚN 
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਤI ਮ" ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰI ਵੱਲN ਇਕੱਠR  ਸਾਹ 
ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਪਲ, ਉਨ7 I ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ 
ਿਗਆ। 
ਿਗਮਾ 

ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਵੱਲ(  ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 
ਜੇ ਤੁਸO ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲH ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਤ< ਤੁਸO ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਕੁਝ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ< ਰਾਹO ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 

ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ< ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ 

ਮਾਹਰ ਹਨ। 

ਤੁਸO ਗੁੱ ਡ ਿਫਊਨਰਲ ਗਾਈਡ www.goodfuneralguide.co.uk  ਿਵੱਚ ਜ< ਨS \ਨਲ ਐਸੋਸੀਏ\ਨ ਔਫ਼ ਿਫਊਨਰਲ 

ਡਰੈਕਟਰਸ (ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਡੀ.) ਦੀ ਵੈ]ਬਸਾਈਟ www.nafd.org.uk 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲH  ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਏ.ਐਫ.ਡੀ. 

ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਪੇ\ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮGਬਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਤH ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜOਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਜਨY B ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜੇ ਤੁਸO ਇੰਗਲGਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜ< nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤH ਿਬਨ< 

ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨY < ਫ਼ਾਰਮ< ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ 

ਿਜਨY < ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲH ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕਾਟਲGਡ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਮ< ਦੀ ਲੋੜ ਨਹO ਹੈ। 

ਇੰਗਲGਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਪਰ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤH ਪਿਹਲ< ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ ਹ,ੈ ਤ< 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀਿਕਰਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲH ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜ< ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹO ਹੈ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਜ< ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

nਤਰੀ ਆਇਰਲGਡ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜ< ਜੇ ਉਹ 

ਜਨਮ ਤH ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਪੁ\ਟੀਕਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪWਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨY < ਫ਼ਾਰਮ< 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ< ਵੱਲH ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜ< ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ< ਇਸ ਦੇ 

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਰ ਜ< ਪWਤੀਿਨਧੀ ਆਰਿਥਕ (ਸਕਾਟਲGਡ ਿਵੱਚ) ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤH ਪਿਹਲ< ਥੋੜYੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰ ਜ< ਪWਤੀਿਨਧੀ 

ਅਰਿਥਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮ<-ਸੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹO ਹੋਏ (ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦੇਰੀ ਨਾਲ 

ਗਰਭਪਾਤ" ਵਜH ਵਰਿਣਤ), ਤ< ਉਨY < ਦੀ ਮੌਤ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜੀਿਕਰਤ ਨਹO ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ<ਿਕ 

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹO ਹੈ, ਸGਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਪWਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
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ਅੰਿਤਮ-ਸਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ, \ਮ\ਾਨਘਾਟ ਜ< ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ 

ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜ< ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਇਹ ਪੁ\ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿਹਲ< ਜਨਮ ਤH ਪਿਹਲ< ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਇੱਕ 

ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਜ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪWਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ 
ਬਾਲਗ਼< ਦੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ< ਦੇ ਵ<ਗ, ਤੁਸO ਸੇਵਾ ਦਾ ਕWਮ, ਪੜYਨ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਚੋਣਵO 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ 

ਸਮ[ ਤੁਸO ਉਨY < ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਹਨਾਵਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO ਰਸਮ ਤH ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 

ਿਜਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱ ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸO ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਸGਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸO ਿਕਸੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਰੱਖਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ< ਤੁਸO ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਗYਾ ਦੀ ਚH ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ[ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ। ਜੇ ਤੁਸO ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੋਧ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ< ਤੁਸO ਕੁਝ ਬੋਧ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 

ਦੇ ਸਰੋਤ< ਬਾਰੇ www.sands.org.uk/funeralresources ‘ਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । 

48 ਸ"ਡਸ | ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਤਾਬ 

 

 



ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ< ਿਰ\ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ-ੈ ਉਨY < ਨੰੂ 

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਉਨY < ਤH ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਸੇਵਾ 

ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮ< ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤH ਤੁਸO ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਤH। ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬਹੁ-ਮੁੱ ਲੀਆਂ ਯਾਦ< ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨY < ਲੋਕ< ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾfਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜ ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ< 

ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦH ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ, ਜ< ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜ< ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਉਨY < ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ \ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਖੁਦ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਜ< ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ< ਪਿਹਲ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਡਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦH ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦH ਤੱਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ<ਝਾ ਨਹO ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ। 

ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਤ( ਬਾਅਦ - ਅਗਨੀ ਦਾਹ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤ< 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ< ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨY < ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਹਾਉਣ ਜ< ਿਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ: 

\ਮ\ਾਨਘਾਟ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ \ਮ\ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵ\ੇ\ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ< ਿਖੰਡਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ \ਮ\ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਿਨਯਮ ਹੋਣਗੇ। 

 
ਤੁਸO ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗYਾ 'ਤੇ ਿਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੋਵੇ ਿਜਵ[ ਿਕ 

ਵੁੱ ਡਲGਡ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ, ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤH ਪਿਹਲ<, ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਘਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾਉਣ ਜ< ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸO ਜੋ ਅਸਥੀ-ਪਾਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ 

ਜੈਵ-ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਸO ਫੁੱ ਲ< ਜ< ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਿਖੰਡਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਤ< ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਜਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸO ਸੋਚ 

ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨY < ਦੀਆਂ ਸੇਧ< ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਸO ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ< ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਥੀ-ਪਾਤਰ ਿਵੱਚ ਜ< ਆਪਣੀ 

ਪਸੰਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਫਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਿਵੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਿਣਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
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ਤੁਸO ਅਸਥੀਆਂ ਤH ਬਣੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਤ( ਬਾਅਦ - ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ 
ਇਸ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨm  ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦH ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ]ਡਸਟੋਨ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ।ੇ 

ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ  

 



ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮU ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਨ7 I ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਵU ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਭਤੀਜੀ, 

ਭਤੀਜੇ, ਜI ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜI ਇੱਕ ਤN ਵੱਧ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤN ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ 

ਹੋਏ ਭੈਣ-ਭਰਾ। ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ, ਨR ੜਲੇ ਦੋਸਤI ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸਤ ਵੀ 

ਪZਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਉਨ7 I ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ ਿਜਨ7 I ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸIਝੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ Hਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜI ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ 

ਭਾਗ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕI 

ਸਮੇਤ ਿਰHਤੇਦਾਰI, ਦੋਸਤI ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕI ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ\ਕਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਖ਼ਾਸਕਰ 

ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕfਿਕ ਉਨY < ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਨY < ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ 

ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਨਹO ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹO ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤ< ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਿਕਸੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ ਜ< ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸO ਉਦਾਸ ਿਕf ਹ।ੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਜਾਏ, ਉਨY < ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕf ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਓਨS ਟਲ ਯੂਿਨਟ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਯੂਿਨਟ) ਿਵਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤ< ਇੱਥੇ 

ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨt ਿਵਿਗਆਨੀ ਜ< ਪਲੇ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲGਦੇ ਸਮ[, ਉਨY < ਪWਤੀ ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨY < ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ ਿਕf ਜੋ ਉਹ ਪਰੇ\ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਿਚਆਂ 

ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰHਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖਣ। ਆਪਣੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਿਬਨ< ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਿਦੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਅਰੰਭ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸO ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਸੀ ਿਕ, “ਅਸO ਉਦਾਸ ਹ< ਿਕf ਿਕ ਸਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। ਜਦH ਿਕਸੇ 

ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਜ<ਦੀ ਹ,ੈ ਤ< ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸO ਉਸਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹO ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਿਫਰ ਤੁਸO ਉਨY < ਦੇ ਸਵਾਲ< 

ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤ< ਤੁਸO ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਲੰਗ \ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਸਮ[ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਣ ਿਵਆਿਖਆ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਿਵ\ੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ< ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਵਜੰਮੇ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਨਓਨS ਟਲ ਇੰਟGਿਸਵ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ<ਦੇ ਸਨ \ਾਇਦ ਉਨY < ਨm  ਯਕੀਨ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਅਿਜਹਾ ਿਕf ਨਹO ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਿਕfਿਕ ਉਨY < 

ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨm  ਲੰਬਾ ਸਮ< ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨY < ਨm  ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਰ\ਤਾ ਜੋੜਨਾ \ੁਰੂ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨY < ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ\ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ। 

ਕੁਝ ਬੱਚੇ \ਾਇਦ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ< ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਅਸO ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸO ਿਕੱਥੇ ਜ<ਦੇ ਹ<। 

ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ\ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ< ਨੰੂ ਪWਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ< ਵਧੇਰੇ ਧਰਮ ਿਨਰਪੇਖ ਜ< 

ਿਨਰਪੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ[ ਿਕ "ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵ\ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ..." ਜ< "ਸਾਨੰੂ ਨਹO ਪਤਾ ਿਕ 

ਲੋਕ ਿਕਥੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ"। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ[ਦWਤ ਕਰੋ ਿਕ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਸਮ[ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤ< ਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹO ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹO ਤ<, ਉਨY < ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜ< ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸO ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਜਦH ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹ<," ਜ< "ਜਦH ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਸO ਉਨY < ਦਾ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ<," ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਨY < ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ 

ਿਕਤਾਬ< ਪੜYੋ ਜੋ ਉਨY < ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ[ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨY < ਿਵਿ\ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ< ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸGਡਸ 

ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰY< ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ< ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨY < ਦਾ ਤੁਸO 

ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ[ ਿਵੰਸਟਨ'ਸ ਿਵਸ਼। ਤੁਸO ਢੁਕਵO ਿਕਤਾਬ< ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬWੇਰੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਖੁੱ ਲYੇ  ਿਵਚਾਰB ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ 

ਹੋਣਾ 
ਇਥ3 ਤੱਕ ਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜ6ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨT 6 ਨੰੂ 

ਇਹ ਨਹB ਦੱਿਸਆ ਜ6ਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ6 ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ 

ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

\ਬਦ< ਅਤੇ ਵਾਕ<\<, ਿਜਨY < ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨY < ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸੱਧੀ ਭਾ\ਾ ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ।ੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਸ� ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕfਿਕ ਉਹ \ਾਇਦ ਸੌਣਾ ਨਹO ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰY<, "ਖੋ ਿਗਆ" ਜ< "ਚਲਾ ਿਗਆ" ਵਰਗੇ \ਬਦ ਉਨY < ਨੰੂ ਇਹ ਸੋਚਣ 

ਲਈ ਪWੇਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ \ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਜਾਣਗੇ ਜ< ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ \ਬਦ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਵ[ ਿਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ< ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 
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ਉਨY < ਨਾਲ ਵੀ ਜ< ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰY<, ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਸੀ \ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡਰਾਵੇਗਾ ਜਦH ਉਹ 

ਬੀਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਵੱਿਡਆਂ ਵ<ਗ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਵ\ੇ\ ਕWਮ ਿਵੱਚ 

ਜ< ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮ[ 'ਤੇ ਨਹO ਆ ਸਕਦੇ। ਵੱਿਡਆਂ ਵ<ਗ ਹੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦH ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜ< ਭਰਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਤ< ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਿਮਲੀਆ-ਂਜੁਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< 

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਈਰਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤH 

ਬਾਅਦ ਦੋ\ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ\\ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਤ 

ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹO ਸੀ ਅਤੇ ਉਨY < ਨm  ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜ< ਸੋਿਚਆ ਨਹO ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪWਤੀ ਜ< ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਪWਤੀ ਗੁੱ ਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ< ਉਨY < ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤH ਅਲੱਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਲH 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇ\ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਨY < ਦੀ ਮ< ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਜ< ਉਸਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 

ਰੁਕਣਾ ਪGਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਿਡਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ,ੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਿਚਆਂ ਵ<ਗ ਹੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ।ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 

ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਜਸਨੰੂ ਪਖਾਨm  ਦੀ ਵਰਤH ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਤੜੇ /ਨS ਪੀਜ਼ ਪਿਹਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜ< 

ਿਬਸਤਰਾ ਿਗੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਿਚੜਿਚੜੇ ਜ< ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥH ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ 

ਸਕ ੇਿਨਤਨm ਮ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪWਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡ<, ਡਰਾਇੰਗ ਜ< ਪ[ਿਟੰਗ ਰਾਹO ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ< ਦਾ ਪWਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਨY < ਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ[ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 

ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾਵ< ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ[ ਿਰ\ਤੇਦਾਰ< ਜ< ਦੋਸਤ< ਦੁਆਰਾ, ਜ< ਪਲੇ ਥੈਰੇਪੀ 

ਦੁਆਰਾ। 
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ਪੇ\ੇਵਰ< ਿਜਵ[ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਿਧਆਪਕ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਿਲਆਂ, ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਣ। ਿਵਨਸਟਨ'ਸ ਿਵਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਬWੀਏਵਮGਟਯੂ.ਕੇ. ਦੁਖੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਨY < ਦੀਆਂ ਵੈ]ਬਸਾਈਟ< ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ< ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਪੜਾਵ< ਿਵਚH ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵ[ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨm  ਪਿਹਲ< ਹੀ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮGਬਰ ਜ< ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ< ਿਸੱਖਣ 

ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤ< ਇਹ ਉਨY < ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪWਤੀਿਕWਆ ਨੰੂ ਪWਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨY < ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੀ ਜ<ਚ 

ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵ[ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ< ਵੀ ਸੋਗ ਿਬਤਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। 

ਤੁਸV ਇਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਵU ਸਮਝਾਓਗੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ 
ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਸV ਉਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ 
ਿਬਠਾਇਆ। ਜੌਨ ਨR  ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿHH 
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨR  ਉਸ gਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਿਜੰਨਾ ਇਸ ਨR  
ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। 
ਕਲੇਅਰ 

2-5 ਸਾਲ 
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ \ਾਇਦ ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਨਹO ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਤੁਕੇ 

ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ< ਜ< ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤH ਪਿਹਲ< ਸ਼ਾਇਦ ਉਨY < ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਹੋਗੇ ਿਕ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨY < ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਲ ਿਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜ< ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਤH ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ[ ਿਕ ਉਨY < ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੀ ਦੁਨੀਆ 

'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕ[ਿਦWਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨY < ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਨm  ਕੁਝ ਨਹO ਕੀਤਾ ਜ< 

ਿਕਹਾ ਿਜਸ  
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ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮੌਤ ਿਕf ਹੋਈ, ਿਕfਿਕ ਉਹ \ਾਇਦ ਕਲਪਨਾਵ< ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੱਚੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਾਲਪਿਨਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇ\ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵ[ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ 

ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ। 

5-8 ਸਾਲ 
5 ਤH 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਜੰਦਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ \ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ 7 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਾਈਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ \ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਇਸ ਸਮ[ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ< ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ \ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱ ਛਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕf, ਇਸ ਲਈ ਉਨY < ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮ< ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ -ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ "ਖੇਡ" ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ< ਅਿਜਹ ੇਿਦW\< ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜ<ਦੀ 

ਹੈ ਿਜਸ ਤH ਉਨY < ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨY < ਦੀ ਸਮਝ 

ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ< ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ \<ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ\\ 

ਕਰੋ, ਭਾਵ[ ਉਨY < ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇ\ਾਨ ਕਰਨ। 

8-12 ਸਾਲ 
ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਕਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵ<ਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ<ਿਕ ਉਨY < ਦਾ ਿਵ\ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸੁਭਾਅ ਜ< 

ਘੱਟ ਠt ਸ ਸੰਕਲਪ< ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮੁ\ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰY< ਉਨY < ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ 

ਵਧੇਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨY < ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ< ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪWਸੰਗ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤH ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾ\ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨY < ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ< ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤH ਪWਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ+ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 164 3332 | helpline@sands.org.uk | sands.org.uk/app | www.sands.community 57 

 
 



ਿਕGੋਰ 
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਇਸ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰ\ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕ\ੋਰ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚH ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ 

ਸਮ[ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁ\ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦH ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਿਚੰਤਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਰਥ< ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲੜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਪWਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪWਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜH ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਕ\ੋਰ< ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸਤ< ਜ< ਿਕਸੇ ਭਰਸੋੇਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ 

ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿਕ\ੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮਤਰੇਏ ਪਿਰਵਾਰ< ਿਵਚਲੇ ਿਕ\ੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗYਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 

ਟਕਰਾਓ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲH ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ 
ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇ
ਹੋਏ 
ਤੁਸO ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ< ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 

ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤ< ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਜ< ਿਮਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨY < ਨm  

ਪਿਹਲ< ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹO ਕੀਤੀ 

ਹ,ੈ ਤ< ਉਨY < ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮ[ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਜ< ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ 

ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ 

ਮਾਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
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ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਤH "ਰੱਿਖਅਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਉਨY < ਨੰੂ ਦੁਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 

ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨY < ਨm  ਕੁਝ 

ਵੀ ਗਲਤ ਨਹO ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ Gਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਿਵੱਚ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ \ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨY < ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ 

ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸO ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ 

ਤ< ਤੁਸO ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰY< ਹੈ ਤ< ਿਕ ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਲ ਕੇ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਉਮਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਸO ਉਨY < ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨY < ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹ�ਸਲਾ ਿਦਓਗੇ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ< ਜੋ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ \ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਜ< ਪ[ਿਟੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜ< ਕਿਵਤਾ ਜ< ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੱਚੇ 

ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਲਾਇਮ ਿਖਡੌਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ< ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਬਣਾਉਣ ਜ< ਉਨY < ਨੰੂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਿਖਚਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਿਤਮ-ਸਸਕਾਰ ਤH ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਸO ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਨY < ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ, ਜ< ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ 

ਜਗYਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸO ਉਨY < ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ< ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ 

ਸਨ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵ< 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼< ਿਜਵ[ ਿਕ ਗੁਬਾਰੇ, 

ਨਰਮ ਿਖਡੌਣੇ, ਤਸਵੀਰ< ਜ< ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹO ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ< ਤH ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ< ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤH ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
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ਬਰਸੀ, ਯਾਦਗਾਰ ਸੇਵਾਵB ਅਤੇ ਰਸਮB 

ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਮਤੀਆਂ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਵਰYੇਗੰਢ/ਬਰਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਜਦH ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਆ ਜ< ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜ< 

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪWੰ ਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਤਓਹਾਰ, ਿਜਵ[ ਿਕ ਖ਼ਾਸ ਛੁੱ ਟੀਆ,ਂ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਸੋਗਮਈ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆ ਂਉਨY < ਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ< ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੋ \ਾਇਦ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲH ਵਧੇਰੇ ਮੁ\ਕਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ< ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਤੁਸO ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ 

ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਸ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਮਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਨY < ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਸੋਗ 

ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵ< ਪੈਦਾ ਹ ੋਜਾਣ। 

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮ[ ਜਦH ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਠm  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮ< ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦH ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆfਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਜਨਮਿਦਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੁੜਿਵਆਂ ਜ< ਇੱਕ ਤH ਵੱਧ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚH ਇੱਕ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੌੜਾ-

ਿਮੱਠਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨY < ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਜਵ[ ਿਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਜ< ਇਕੱਠm  ਇੱਕ ਿਵ\ੇ\ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾfਦੇ ਹਨ ਿਜਵ[ ਜਨਮਿਦਨ, ਵਰYੇਗੰਢ/ਬਰਸੀਆਂ ਜ< ਹੋਰ ਿਵ\ੇ\ 

ਸਮਾਗਮ< 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਜ< ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜਵ[ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਉਹ 

ਜਗYਾ ਿਜੱਥੇ ਉਨY < ਨm  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਿਖੰਡਾਈਆਂ ਜ< ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗYਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ<ਝ ਹ।ੈ ਜੇ 

ਤੁਸO ਿਕWਸਿਮਸ ਮਨਾfਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਿਕWਸਿਮਸ ਟWੀ 'ਤੇ ਸਟੋਿਕੰਗ ਲਟਕਾfਦੇ ਹੋ ਜ< ਟWੀ 'ਤੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾfਦੇ ਹੋ ਤ< 

\ਾਇਦ ਇਸ ਤਰY< ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨY < ਿਵੱਚH ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ \ਾਮਲ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਜ ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱ ਖ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦH ਤੁਸO ਮੁੜ ਸੋਗਮਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ< \ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮ< ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹ।ੋ ਪਿਹਲ< ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੋਖਮ ਦੀ 

ਬਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕf ਹ।ੈ  
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ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
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ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਿਜਨT 6 ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ 

ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਹਾਰਕ ਪਿਹਲੂ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ6 ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ Hਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪKਭਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਹੋ, ਤ6 ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪKਭਾਵ6 ਤ3 ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਵ3ਗੇ, ਿਜਵZ ਤੁਸB ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੰੁਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਜੰਦਾ ਹੰੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 

ਿਜGਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਹB ਮੰਨਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ3 ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ6 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ6 ਇਹ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸB ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਦੱੁਧ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਨਓਨ] ਟਲ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ, ਤ6 ਤੁਸB Mਾਇਦ 

ਪਿਹਲ6 ਜ6 ਤ6 ਿਸੱਧਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ Mੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜ6 ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ ਕੱਢ ਕੇ ਿਦੱਤਾ 

ਹੋਵੇ। ਤੁਸB ਿਮਲਕ ਬ_ਕ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨT 6 ਮਾਵ6 ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨT 6 ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮZ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨT 6 ਦੇ ਦੱੁਧ 

ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱੁਧ 

ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁਨਾਈਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਐਸੋਸੀਏMਨ 

ਫੌਰ ਿਮਲਕ ਬ_ਿਕੰਗ (ਯੂ.ਕੇ.ਏ.ਐcਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਵੈcਬਸਾਈਟ www.ukamb.org 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸB 

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਮZ ਿਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱੁਧ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ6, ਜੇ ਤੁਸB 

ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ6 ਤੁਸB ਦੱੁਧ ਆਉਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸO ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਤੁਸO ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਚੂਰ ਹ ੋਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਗਈ ਹ,ੈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਤੁਸO 

ਲੈਣ ੇਸੀ, ਜ< 
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ਪWਸੂਤ ਪੀੜ<। ਨੀਓਨm ਟਲ ਯੂਿਨਟ ਜ< ਮੁਲਾਕਾਤ< ਪWਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਤH ਜਾਣ ਅਤ ੇਘਰ ਿਵਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੀ 

ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਥਕਾਉ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਗਆ 

ਹੈ। 

ਹੋਰਨ6 ਸਰੀਰਕ ਪKਤੀਿਕਿਰਆਵ6 ਿਵੱਚ ਭੱੁਖ ਿਵੱਚ ਕਮB, ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ, ਜ6 

ਸeਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਨੰੂ ਹੋਰਨ6 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ 

ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨ6 ਦੇ ਕਾਰਜ6 ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਵ6 ਬੱਚੇ ਜ6 ਇੱਕ ਤ3 ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤ6 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਜ6 ਇਕ ਜ6 ਵਧੇਰੇ ਿਜGਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਜੰਨP  ਬੱਚੇ 

ਿਜGਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਨਓਨ] ਟਲ ਕੇਅਰ) ਿਵੱਚ 

ਹਨ, ਤ6 Mਾਇਦ ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ6 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕZਦKਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰਿਦਆਂ ਥੱਕ 

ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਜੌੜੇ ਜ6 ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਨਹB ਹੰੁਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕZਦਰ6 ਿਵਖੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਪKਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਉਹਨ6 ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ 
ਜਦ3 ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ6 ਲੋਕ6 ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਪKਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸB ਸੰਭੋਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਲਈ ਗਰਭ-ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰੋ 

ਅਤੇ "ਮਜ਼ਬੂਤ" ਬਣਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰੋ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਜ6 ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹB ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ6 ਨੰੂ ਪਤਾ 

ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾGਦਾ ਜ6 ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਕੁਝ 

ਲੋਕ6 ਦੀ ਿਜਨਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਵ6 ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਨT 6 ਦੇ ਸਰੀਰ ਨP  ਉਨT 6 ਨੰੂ “ਿਨਰਾM ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ 

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਪKਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ6 ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਵZ ਦਾਗ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਜਦ3 ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੈਕਸ ਕਦ3 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ6 ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮ6 ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਤ3 ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਗਰਭ ਦੀ ਗਰਦਨ) ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਨਹB ਤ6 ਸੈਕਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਰਲ ਸੈਕਸ, ਿਜੱਥੇ 

ਮ6 ਪKਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕGਿਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਗੰਭੀਰ 

ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ ਿਕ ਮ6 ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਹਣ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ3 ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫਤੇ ਲ_ਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਮਨf ਿਵਿਗਆਨਕ ਪKਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਪKਤੀਿਕKਆਵ6 

ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁMਕੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ 

ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਪKਤੀਕਰਮ ਹਨ। ਜਦ3 ਤੁਸB ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ6 ਕਈ ਵਾਰ 

ਸਰੀਰਕ ਨP ੜਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਛੇ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਜ6ਚ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ 

ਸਮ6 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤ3 ਕੰਮ ਲਵੋ। 

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਢੱੁਕਵ6 ਹੈ ਤ6 ਤੁਸB ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ6 ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਿਨਰੋਧ ਦੇ ਿਵਕਲਪ6 ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ6 ਤੁਸB ਸ_ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ6 ਸਾਈਕੋਸੈਕਸੂਅਲ ਕਾGਸਿਲੰਗ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ 

ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪKਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮZ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਸਦਮਾ, ਸੰੁਨਤਾ, ਗੱੁਸਾ, 

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਉਦਾਸੀ, ਖਾਲੀਪਨ, ਦੋMੀ, ਸਵੈ-ਦੋM, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਭਾਵਨਾਵ6 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਹਾਲ6ਿਕ ਇਸ 

ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਹੋ 

ਸਕੇ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਜ6 ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ6 

ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ6 ਕੀਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ6 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵMੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 

ਨਹB ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਜ6 ਉਹ ਹੋਰ ਪKੇMਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤ3 ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ 

ਮਾਪੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੱੁਝ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਨT 6 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ3 ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਨਾਰਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਸ਼ਾਇਦ ਉਨT 6 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰT6 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 

ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰੋ 

ਤ6 ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ: www.sands.org.uk/findingheheferences . 
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ਸੋਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ3 ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮZ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ_ਡਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸB ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ 

ਸ6ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਥਾਨਕ ਸ_ਡਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ Mਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਥਾਨਕ ਦੱੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ_ਬਰ6 ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ_ਡਸ ਬੀਫK_ਡਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ6 ਸ_ਡਸ ਿਬਰੀਵੇਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ_ਡਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦ3 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੋਵੇ। 

ਰਾਚੇਲ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਤ, ਬਾਅਦ ਇਹ 
ਸਪੱ4ਟ ਹ ੋਿਗਆ ਿਕ ਮ: ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸੰਘਰ4 ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਨBਦ 
ਨਹB ਆਈ। 
ਖੈਰ, ਲੇਬਰ ਅਤ ੇਆਬਜ਼ਰਵੇ4ਨ ਵਾਰਡ 
ਡਰਾਉਣੇ ਫਲੈ4ਬੈਕ ਸਨ। ਨਵJ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ 
ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤ, ਮੈਨੰੂ ਭੱਜਣਾ 
ਿਪਆ। ਿਜਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ 
ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨO  
ਿਕ ਮ: ਜਨਮ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 
ਨਹB ਸੀ, ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨO  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ 
- ਦੋਵJ ਜਾਗਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸੁਿਤਆਂ 
ਚੈਰੀਲ 

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦ6 ਅਤੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵ6 ਦਾ ਸੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹB ਮੰਿਨਆ ਜ6ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ ਜ6 

ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਨਹB ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ Mਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਿਜਵZ ਿਕ ਕੱੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
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ਹਾਲ6ਿਕ ਸੰਵੇਦਨMੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਗ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 

ਤ3 ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮZ ਲਈ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਵਨਾਵ6 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮZ ਨਾਲ3  ਵੱਧ ਸਮZ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰTਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪKਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ6 ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ3 ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਪੇMੇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸB ਿਕਵZ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤ6 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸB ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਸB ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨP  ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ6 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ6 ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ6-ਿਪਓ ਨਾਲ 

ਕਰਨਾ ਜ6 ਵੱਖਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹB ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਿਕGਿਕ ਹਰ ਸੋਗ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ6ਿਕ, ਸ਼ਾਇਦ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗਾ। 
ਸੋਗ ਦੇ ਕਈ ਿਸਧ6ਤ ਹਨ। ਅਸB ਉਨT 6 ਿਵੱਚ3 ਦੋ ਨੰੂ ਇੱਥੇ Mਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ6 ਿਕGਿਕ ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

66 ਸ"ਡਸ | ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਤਾਬ 

 

 



ਸਮZ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਮ6 ਨਹB ਹੈ ਜਦ3 ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ6ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB “ਠੀਕ” ਜ6 

"ਆਮ ਹਾਲਾਤ" ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਿਹਲQ ਹੀ ਕੰਮ ਤ, ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਏ 
ਸੀ ਜ ੋਿਕ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਉਸਨO  ਉਹਨQ ਦਾ 
ਿਧਆਨ ਕJਦTਤ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮ: 
ਜਣੇਪਾ ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹB ਸੀ। ਮ: ਗਿਹਰੇ ਅਤ ੇਡੂੰ ਘੇ ਦੁੱ ਖ 
ਿਵੱਚ ਡੁੱ ਬ ਗਈ। ਜਦ, ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ 
ਰੇਬੇਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੋ4ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨO  ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ 
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 
ਨਤਾ)ਾ 

ਐਿਲਸਾਬੇਥ ਕੈਬਲਰ-ਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਧ6ਤ ਿਵੱਚ ਸੋਗ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਵ6 ਿਜਵZ ਿਕ ਇਨਕਾਰ, ਗੱੁਸਾ, 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ6ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹB ਿਕ 

ਇੱਕ ਤ3 ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ; ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮZ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜ6 Mਾਇਦ ਇਨT 6 ਪੜਾਵ6 ਿਵਚ3 ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੈਬਲਰ-ਰੋਸ 

ਸੋਗ ਚੱਕਰ 
ਸਵੀਿਕ-ਤੀ 
ਿਵਕਲਪF ਦੀ ਪੜਚੋਲ 

ਨਵH ਯੋਜਨਾ 

ਅੱਗ  ੇ ਵੱਧਣਾ 
ਇਨਕਾਰ 
ਟਾਲ ਮਟੋਲ 

ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ 

ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਮਾ 

ਡਰ 

ਗੁੱ ਸਾ 
ਿਨਰਾਸ਼ਾ 

ਿਚੜਿਚੜਾਪ

ਣ ਿਚੰਤਾ 

ਉਦਾਸੀ 
ਿਵਆਕੁਲਤਾ 

ਲਾਚਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 
ਮਤਲਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰ< 

ਕਰਨਾ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਿਕਸ  ੇ

ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ 
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ਲੋਇਸ ਟੌਨਿਕਨ ਦਾ ਮਾਡਲ "ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱੁਖ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 

ਹਰਾ ਸੋਗ ਨੰੂ ਦਰਸਾGਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MੀMੀ ਿਵਕਾਸ ਸੋਗ ਦੇ  

ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾGਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਗ Mੁਰੂ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ 

ਹੱਦ ਤਕ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਵZ ਸਮ6 ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱੁਖ 

ਖ਼ਤਮ ਤ6 ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਨਵB ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਮ ਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
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ਕੰਮ 'ਤੇ 
ਵਾਪਸੀ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ 

ਜਾਓ 

 

 



Mਾਇਦ ਤੁਸB ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱੁਝ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ 

ਰੁਟੀਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ 

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਘਰ ਤ3 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਿਕਵZ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਨੰੂਨੀ ਹੱਕ 
ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਜ6 ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਿਗਆ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਜਣੇਪੇ ਵਜ3 ਮੰਿਨਆ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸB ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਨT 6 ਮ6ਵ6 ਵ6ਗ ਿਜਨT 6 ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਿਜiਦਾ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਧਾਿਨਕ ਜਣੇਪਾ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਭੱਤਾ ਜ6 

ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ Mਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬੱਚਾ ਿਜGਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਰ ਿਗਆ, ਭਾਵZ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ3 ਪਿਹਲ6 

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, Hਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ6 ਤੁਸB ਿਵਧਾਿਨਕ ਜਣੇਪਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹB ਹੋ। 

ਤੁਸB ਿਕੰਨP  ਸਮZ ਤ3 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾMਟਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ 

ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਸB ਜਣੇਪਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸB ਸਿਹਭਾਗੀ ਹੋ ਜ6 ਸਿਹ-ਮ6 ਹੋ ਤ6 ਤੁਸB ਇਕ ਜ6 ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਪੇਰ_ਟਲ ਲੀਵ ਜ6 ਿਪੱਤਰਤਾ 

ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਜੋੜਾ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨf ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ Mੇਅਰਡ 

ਪੇਰ_ਟਲ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 24 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ3 ਘੱਟ ਸੀ, ਤ6 ਇਸ 

ਨੰੂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਮੰਿਨਆ ਜ6ਦਾ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸB ਜਣੇਪਾ ਛੱੁਟੀ ਜ6 ਜਣੇਪਾ ਭੱਤੇ 

ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹB ਹੋ। 
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ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵ6 ਿਜਨT 6 ਦਾ ਛੇਤੀ ਜ6 ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨ6 ਨੰੂ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਓਦੋ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨ6 ਦੇ ਜੀਪੀ ਇਸ ਪKਭਾਵ 

ਲਈ ਕੋਈ ਨf ਟ ਪKਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   ਗਰਭਪਾਤ ਤ3 ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਜੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਤ3 ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ 

ਤਰT6 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਵਜ3 ਨਹB ਿਗਿਣਆ ਜ6ਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮZ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ 

ਛੱੁਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੇਰGਟਲ ਸੋਗ (ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇਛੁੱ ਟੀ) ਐਕਟ 2020 ਤH ਲਾਗ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਮਾਲਕ< ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੋ ਹਫਿਤਆ ਂਦੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਹਤ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਪੇ\ਕ\ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਜਸਨm  18 ਸਾਲ ਤH ਘੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਜਿਰਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਹੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮ[ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹO ਕਰਦਾ। ਉਹਨ< ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮਾਪ ੇ

ਿਜਹੜ ੇਬੱਚ ੇਹੁਣੇ ਹੀ ਜੰਮ ੇਹਨ, ਉਹ ਮਾਪ ੇਵੀ ਇਸ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਕ ਛੁੱ ਟੀ ਸੋਗ ਦੇ 56 

ਿਦਨ< ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਛੁੱ ਟੀ ਵਜH ਨਹO ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰGਟਲ 

ਿਬਅਰੇਵਮGਟ ਲੀਵ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱ ਟੀ ਤH ਅਲੱਗ ਹ।ੈ 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸB ਿਕਵZ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ, ਿਵੱਤ ਅਤੇ 

ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ ਇਹਨ6 ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵ6 ਿਜਨT 6 ਨੰੂ 

ਜਣੇਪਾ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮZ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹB। 

ਜਦ3 ਤੁਸB ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤ6 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਹਾਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇMਕM ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ6 ਤੁਸB ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 

ਿਸਰਫ ਕੱੁਝ ਿਦਨ ਜ6 ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੱੁਝ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ Mਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਘਰ ਤ3 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਥੋੜੇ 

ਸਮZ ਲਈ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ6ਿਕ ਮਾਲਕ6 ਦੀ ਇਸ ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨ6 ਲਈ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ3 ਤੁਸB ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ6ਦੇ ਹੋ ਤ6 ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਮੈਨP ਜਰ ਜ6 ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਿਕਵZ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸB ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ6 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ 

ਤੁਸB ਖਬਰ6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੈਨP ਜਰ ਜ6 ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨਾਲ ਸ6ਝਾ ਕਰਨਾ ਿਕਵZ ਪਸੰਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸB ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ6 ਆਪਣੇ ਮੈਨP ਜਰ ਜ6 ਤੁਸB ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ6 ਨੰੂ ਦੱਸੇ। 

ਜੇ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦਾ ਨਾਮ ਸ6ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸ6ਝਾ ਕਰਨਾ ਸੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸB ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਢੱੁਕਵ6 ਹੈ, ਸ6ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਜਾਣੂ 

ਕਰਾਓ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸB ਕੁਝ ਵੀ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ6 ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸB ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰVQ ਮੇਰਾ 
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤ ੇ ਮ: ਮਿਹਸੂਸ 
ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਿ44 ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ 
ਸਮQ ਸੀ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਮੈਨੰੂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮQ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਐਡਂਿਰਊ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ 

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼6 ਹਨ ਜੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮZ ਤ3 ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਤ3 

ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਝ ਸਿਹਕਰਮੀ ਜੋ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜ6 ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਆGਦੇ 

ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਵੀ ਹੋਣ ਿਜਨT 6 ਨP  ਪਿਹਲੇ ਸਮZ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਹੋ, ਤ6 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨP  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਪKਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨMੀਲ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਪਤਾਵ6 ਲਈ, 
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ਹੋਰ ਲੋਕ6 ਿਜਵZ ਸਿਹ-ਮਾਵ6, ਪਾਲਣ-ਪੋMਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ6-ਿਪਓ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੁੱ ਖ ਥਕਾਵਟੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸO ਹੈਰਾਨ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹ ੋਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੀਜ਼< ਨੰੂ ਕ[ਦWਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰ\ ਕਰਨਾ ਪGਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸO 

ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪWਤੀ ਤੁਸO ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨ\ੀਲ ਹ ੋਜ< ਇਹ ਿਕ ਤੁਸO ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹ।ੋ ਕੁਝ 

ਮਾਪ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਤH ਿਨਰਾ\ ਅਤ ੇਿਚੰਤਤ ਹ ੋਜ<ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹO ਕਰ ਸਕਦ।ੇ ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ 

ਸਾਰ ੇਪWਤੀਕਰਮ ਸੋਗ ਦੇ ਆਮ ਪWਭਾਵ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮ[ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨY < ਿਵਚH ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸB ਅਚਾਨਕ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਜ6ਦੇ ਹੋ, ਤ6 ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ6 ਇਕ ਬਰੇਕ ਲਓ। ਤੁਸB 

ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ6 ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼6ਤ ਜਗTਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਸੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿਹਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ_ਬਰ ਜ6 ਦੋਸਤ ਨੰੂ 

ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ6 ਸ_ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ6ਤ ਵਾਲੀ ਜਗTਾ ਲੱਭਣਾ 

ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ 

ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਮੈਨP ਜਰ ਜ6 ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮ6 ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜ6 ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸB ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ+ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 164 3332 | helpline@sands.org.uk | sands.org.uk/app | www.sands.community 73 

 

 
 



ਿਮਤੀਆ ਂਅਤੇ ਵਰYੇਗੰਢB 
ਕੁਝ ਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜ3 ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਦੀ ਵਰTੇਗੰਢ ਹੋਵੇ ਜ6 ਿਜਸ ਿਦਨ 

ਉਨT 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖੀ ਮਾਪੇ ਖਾਸ ਛੱੁਟੀਆਂ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਜ6 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ6 ਿਵਚ ਜ6ਦੇ ਹੋ, ਤ6 ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸB Mਾਇਦ ਉਨT 6 ਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱੁਟੀ ਬੱੁਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Mਾਇਦ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਜ6 ਿਕਸੇ ਜਗTਾ ਦਾ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਿਮਤੀਆਂ 2020 ਤ3 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 56 ਿਦਨ6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 

ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ6 ਤੁਸB ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੱੁਟੀ ਨੰੂ ਪੇਰ_ਟਲ ਸੋਗ (ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ) 

ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤ3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਕਟ 2020 ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਮZ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤਕ “ਆਮ” ਭਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵZ ਕੁਝ 

ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹB ਲੱਗਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਇਹੋ 

ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਨਹB ਹੋਣਗੇ ਜਦ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ6 ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ6 ਇਹ ਿਕ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ "ਭੱੁਲ ਰਹੇ" ਹੋ ਜ6 ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹB ਕਰਦੇ। ਿਜੰਨਾ 

ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ6 ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਸ_ਡਸ ਬਰੇਵਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੀਮ Mਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜ6 ਮੈਨP ਜਰ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕੇ। 
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ਇਹ ਭਾਗ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ-ਤਾਇਆਂ, ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ6 ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ3 ਹਰ ਇਕ ਇਹ ਪੜT 

ਿਰਹਾ ਹੈ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਿਰMਤਾ ਹੋਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 

ਅਸB ਜਾਣਦੇ ਹ6 ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮ6 ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ6 Hਤੇ ਕੀ 

ਪKਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ। ਬੱਚ ੇਲਈ ਸੋਗ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮZ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਗ ਹੈ। ਹਾਲ6ਿਕ 

ਮੌਤ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਕਵZ ਪKਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹB ਆGਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ_ਬਰ6 ਜ6 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ6 ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਨ ਜ6 ਉਨT 6 ਦੇ ਦੱੁਖ ਸ6ਝਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਨਹB ਸਮਝਦਾ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦ3 ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਤ6 ਿਵMੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ6 ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ6 ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਨਹB ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ 

ਜ6 ਉਹ ਹੋਰ ਪKੇMਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤ3 ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਾਪੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੱੁਝ 

ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਨT 6 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ3 ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਉਨT 6 

ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰT6 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਨੀਮੇMਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

www.sands.org.uk/findingthewords. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦ6 ਅਤੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵ6 ਦਾ ਸੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੰੂ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ6 

ਉਨT 6 ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB 

ਿਰMਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤ6 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਭਾਵਨਾਵ6 ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵZ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹB ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕੱੁਝ ਿਰMਤੇਦਾਰ6 ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਲਈ Mਾਇਦ ਉਹਨ6 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ 

ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦ6 ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ ਜੋ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹB ਮੰਿਨਆ ਜ6ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ ਜ6 ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਨਹB ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ Mਾਇਦ ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ 

ਅਤੇ ਿਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਿਜਵZ ਿਕ ਕੱੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਜ6 ਰੱਖਣ ਜ6 ਕੋਈ ਿਵMੇM ਯਾਦ6 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ 

ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ6ਿਕ ਸੋਗ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਬਾਅਦ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨMੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਲ6 ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਵਨਾਵ6 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ_ਡਸ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ6 ਅਤੇ ਸ_ਡਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮਰTਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜ6 ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਮਾਿਹਰ 

ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਿਕ ਤੁਸB ਿਕਵZ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤ6 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਰ ਦੀ 

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸB ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ_ਡਸ ਬੇਰੀਵੇਮ_ਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 

ਰਹੋ। 

ਿਸਹਤ ਮਾਿਹਰB ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਕਸਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ6 ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ6ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਜਨਮ 

ਿਕਵZ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਾਦ6 ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮ6 ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਿਵਚ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹB ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨT 6 ਲਈ ਸਭ ਤ3 ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ Mਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਿਪਆਂ Hਤੇ ਆਪਣੇ 

ਿਵਚਾਰ6 ਜ6 ਲੋੜ6 ਨੰੂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨ6 ਤ3 ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਹਮੇMਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹਨ। 
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ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱ ਕਣਾ 
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜ6 ਜਨਮ ਤ3 ਥੋੜTੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ6 ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ 

ਜ6ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ 

ਿਜਹੜਾ ਸਮ6 ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਬਤਾGਦੇ ਹਨ, ਅਨਮੋਲ ਯਾਦਦਾMਤ ਬਣ ਜ6ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹB ਕਰਨਗੇ। ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸB 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚੱੁਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸB ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ6 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸ6ਝਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਯਾਦ6 ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨP  ਉਹਨ6 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਜ6 

ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾGਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਤ6 ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

ਜੇ ਨਵਜੰਿਮਆ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਤ6 ਤੁਸB Mਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੰੁਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ 

ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਉਨT 6 ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਗਏ ਹੋਵੋ 

ਅਤੇ ਉਨT 6 ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਰੀਿਦਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸB ਉਨT 6 ਨੰੂ ਕਈ ਿਟਊਬ6 ਵਾਲੇ ਇਨਿਕਯੂਬੇਟਰ ਿਵੱਚ 

ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਲੰਗੋਟ/ਪੋਤੜੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਤੁਸB 

ਉਨT 6 ਨੰੂ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਬਨ6 ਿਟਊਬ6 ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 
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ਯਾਦB ਬਣਾਉਣਾ 
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ6 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਸB ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦ6 ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ6 ਇਨT 6 ਫੋਟੋਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕਲੇ ਦੀਆਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ6 ਦੋਵZ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵ6 ਅਤੇ ਭੈਣ6 ਨਾਲ ਜ6 ਤੁਹਾਡੇ ਜ6 ਪਿਰਵਾਰ 

ਦੇ ਹੋਰ ਮ_ਬਰ6 ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸB ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Mਾਇਦ ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ। 

ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸੋਗ ਤ3 ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ_ਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਨਗੇ ਜਦ3 ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜ6ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮZ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਜ6 

ਪKਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ Mੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਜiਦੇ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਿਦਵਾGਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸB ਆਪਣੇ 

ਲਈ ਕਈ ਂਵਰੇਗੰਢ6 ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸ6ਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇGਕG ਕਰਨਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰਨਾ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸB Mਾਮਲ ਜ6 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਸਮZ ਿਵੱਚ ਸ6ਝੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵ6 ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਿਕਵZ ਨਿਜੱਿਠਆ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਪKਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਮZ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। Mਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਪਰ Mਾਇਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜ6 ਉਹ ਸ_ਡ ਬੇਰੀਵੇਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਵੱਚ3 ਇੱਕ ਦੀ 

ਵਰਤ3 ਕਰਨ। 
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ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਿਕਸ ਪKਕਾਰ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸਮ ਉਸੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨT 6 ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇMਕM6 ਤ3 ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ6 ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 

ਹਨ, ਤ6 ਤੁਸB ਦੁਖੀ ਜ6 ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ6ਿਕ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਉਸ ਸਮZ ਉਹਨ6 

ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹB ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨT 6 ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਯਤਨ6 ਦੀ ਕਦਰ ਨਹB ਕਰਨਗੇ, ਜੋ, ਜਦ3 ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦੇ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਨP  ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ 

ਪੇMਕM6 ਦੀ ਪKਸ਼ੰਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਉਨT 6 ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ ਿਬਨ6 ਉਦਾਸ ਕੀਤੇ ਉਨT 6 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨT 6 ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਾGਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ6 ਤੁਹਾਡਾ ਦੱੁਖ ਉਨT 6 ਦੇ ਦੱੁਖ ਦੇ 

ਸਾਮTਣੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਉਨT 6 ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਹਾਲ6ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ 

ਕਰਨ ਿਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ_ਡਸ ਬਰੇਵਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੀਮ 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ_ਬਰ6 ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ। 

ਿਰMਤੇਦਾਰੀ ਉਦ3 ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ3 ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਗ ਹੋਰ ਲੋਕ6 

ਦੇ ਿਦKMਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਆਮ ਨਾਲ3  

ਮੁMਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ6 ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਮਾਪੇ ਿਕਵZ ਸਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜ6 ਸਲਾਹ ਿਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸB ਿਕਵZ 

ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤ3 Hਤਮ 

ਰੂਪ ਉਹਨ6 ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਦਾਨ ਕਰਨ ਤ3 ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਿਮਲਕੇ 

ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਦ3 ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਸਮZ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਨੰੂ ਸਮ6 ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ>ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ 
ਇਨT 6 ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰਨਾ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹB ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗTਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸB 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨT 6 ਨਾਲ ਤੁਸB ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸB ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ_ਡਸ 

ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ6 ਮਾਿਪਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ6 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਪKਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ( ਕਰਨਾ 
ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨP  ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਵੀ ਇਸ ਤਰT6 ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ3 

ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਬੱਚੇ ਨੰੂ Mਾਮਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨP  ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਜ6 

ਭਤੀਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ 
ਤੁਸB ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕZਦKਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ 

ਨਹB ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਮਾਪੇ ਿਜਨT 6 ਨP  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਨਹB ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮੌਤ ਤ3 ਵੀ ਬਹੁਤ ਪKਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜ3, ਉਨT 6 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ6 ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ6 ਨੰੂ 

ਪਛਾਿਣਆ ਨਹB ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤ3 ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਮ6 ਦੇ ਦੁਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦਾ ਤ6 ਉਸ ਦੀ 

Mਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵZ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਨੰੂ ਦੱਸਣ 

ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤ6 ਉਨT 6 ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵZ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਨੰੂ 

ਸਮਝਾਉਣਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ3 ਮ6 ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜ6 ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤ6 ਉਸ ਦੇ 

ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋGਣ ਵਾਲੇ 

ਮਾਪੇ 
ਸੰਭਾਵਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋMਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ Mਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨਵZ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਉਨT 6 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਿਜੰਨT ੀ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨ6 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। 

ਹਾਲ6ਿਕ ਉਹ Mਾਇਦ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਿਵਚ ਜ6 ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ Mਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨT 6 ਨੰੂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵB ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ 
ਬਣਨਾ 
ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ6 ਮਾਿਪਆਂ ਿਵਚ3 ਇਕ ਜ6 ਦੋਵZ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 

ਜੈਨP ਿਟਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵZ ਮ6-ਿਪਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵZ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹB ਹੰੁਦੇ ਪਰ ਉਨT 6 

ਨP  ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। 
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ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਵ6, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹB ਮ6-ਿਪਓ 

ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹB ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਨT 6 ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ6ਿਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹB ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੈਨP ਿਟਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਹੋਣ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਨT 6 ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੰਨੀ ਿਕਸੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਨੰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੋਿੜਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਸਬੰਧ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਓ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋਿੜਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ 

ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕGਿਕ ਉਹ ਦੋਵZ ਸੋਗ 

ਿਵੱਚ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ Mਾਇਦ ਉਦ3 ਉਹ ਉਹਨ6 ਚੀਜ਼6 ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹB ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ6 ਉਨT 6 

ਨੰੂ ਇਕੋ ਸਮZ ਉਹਨ6 ਚੀਜ਼6 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹB ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪKਤੀਕਰਮ 

ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਪKਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਇਕ ਦੁਖੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਤ3 ਗੱੁਸੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ, ਤ6 ਿਕਸੇ ਦਾ “ਪੱਖ ਲੈਣਾ” ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ6ਿਕ, ਤੁਸB ਦੋਵ6 

ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕੱਲੇ ਮ6-ਿਪਓ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤ3 ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਨਾ 

ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜ6 ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 

ਦੌਰਾਨ ਜ6 ਉਨT 6 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ3 ਉਨT 6 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਟੱੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨT 6 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਤ3 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸB ਸਹਾਇਤਾ ਪKਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 

ਹੋ ਤ6 ਸਹਾਇਤਾ ਪKਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਜਵਾਨ ਮਾਪੇ 
ਭਾਵZ ਦੋ ਮਾਪੇ ਵੀ Mਾਮਲ ਿਕG ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਿਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਿਜਸ ਦੀ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ6 ਜੇ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹB ਹੰੁਦੇ। 
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ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਵਾਨ ਲੋਕ6 ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋMੀ ਨਹB 

ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ6ਦਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹB ਮੰਿਨਆ ਜ6ਦਾ।   ਜੇ ਮਾਪੇ 

ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜ6 ਪੜTਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ6 

ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਿਨMਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ 

ਸੰਵੇਦਨMੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ_ਡਸ ਇਨT 6 ਸੇਵਾਵ6 

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 
ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨP  ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਸB ਇਸ ਦਾ 

ਪKਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਨT 6 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮZ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨT 6 ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜ6 ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵMਵਾਸ6 ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤ6 ਖ਼ਾਸਕਰ 

ਓਦ3 ਇਹ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਨT 6 ਫੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮZ 

ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ6 ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨT 6 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਬਾਅਦ ਦੇ Mੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ6 ਅਤੇ 

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਿਜਵZ ਿਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਕਰਨਾ, ਿਬਲ6 ਨੰੂ ਛ6ਟਣਾ ਜ6 ਕੱੁਤੇ ਨੰੂ ਘੰੁਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਇਨT 6 

ਕੰਮ6 ਿਵਚ3 ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇMਕM ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤ6 ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ 

ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ6ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵZ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਮZ ਤੁਸB ਉਹਨ6 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। 

ਜੇ ਤੁਸB ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤ3 ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ6 ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਮ6 ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜTੇ ਹੋਰ ਸਮZ ਲਈ 

ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ6 ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨT 6 ਨੰੂ Mੁਰੂ ਿਵਚ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। 

ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਚੀਜ਼B ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ 
ਕਈ ਵਾਰ ਿਰMਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਖਡੌਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾ ਕੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦਰਦ ਤ3 ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵZ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸਮZ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼6 ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 
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ਸ਼ਾਇਦ ਹਫ਼ਤੇ ਜ6 ਮਹੀਨP  ਪਿਹਲ6 ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ 

ਨੰੂ ਪੜਾਵ6 ਿਵਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਸੋਗ ਦੀ ਪKਿਕKਆ ਤ3 ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਨT 6 ਚੀਜ਼6 ਤ3 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜ6 ਉਨT 6 ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਮ 
ਕੁਝ ਦੱੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਤ3 ਜ6 ਨਵZ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮ_ਬਰ ਜ6 ਦੋਸਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ 

ਜ6 ਉਹਨ6 ਕੋਲ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਨਵZ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁMਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ; ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜਵZ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ 

ਮਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਜਦ3 ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ, ਨੰੂ ਨਵZ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ ਇਕ ਿਨਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਰGਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 
ਤੁਸB ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ3  ਹੋਰ ਿਰMਤੇਦਾਰ6 ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ3  ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। Mੁਰੂਆਤ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ6 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹੋਰ  ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ 
ਹਾਲ6ਿਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ Mਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨ6 ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ6 ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਪKਤੀ ਸੰਵੇਦਨMੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨT 6 

ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਿਚਪਕੂ ਅਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਥੱਕ 

ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤ6 ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮ6 ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵਲ3  ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ 
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ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਰMਤੇਦਾਰ ਜ6 ਦੋਸਤ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ6ਿਕ ਕੱੁਝ 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮ6 ਿਬਤਾਉਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੱੁਝ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਦੱਿਸਆ ਜ6ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਨT 6 ਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛੇ 

ਸਵਾਲ6 ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ6ਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ6 ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸB ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ6 ਅਤੇ ਵਾਕ6ਸ਼6 ਦੀ ਵਰਤ3 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ3 ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ3 ਬਚਦੇ ਹੋ ਤ6 ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸB ਇਹ ਵੀ ਨf ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਵਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਪKਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ 

ਬਣ ਕੇ ਪKਤੀਿਕKਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ “ਿਨਯਮ6 ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ” ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ ਹਾਲਾਤ6 ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਿਵਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ 

ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠP  ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪKੋਗਰਾਮ 

ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ3 ਲੈ ਕੇ, ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਅਸਲ 

ਿਦਲਾਸਾ ਪKਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨT 6 ਦਾ ਦਾਨ ਮੁMਕਲ6 ਿਵੱਚ3 ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸB ਉਨT 6 ਦੀ ਯਾਦ 

ਿਵਚ ਕੋਈ ਠf ਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.sands.org.uk/get-involved 

ਵੇਖੋ ਜ6 ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ 0203 908 5525 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸB ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨT 6 ਦੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁM ਹਨ। 
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ਜਦ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ6 

ਇਹ ਸਮਝ ਤ3 ਬਾਹਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ 
ਤੁਸB ਉਸ ਸਮZ ਨਾਲ3  ਘੱਟ ਦਰਦ ਜ6 ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। 

ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ3 ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤ3 

ਮੁMਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸB ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸ_ਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ6 ਲਈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਿਜਆਂ ਤ3 ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਜਨT 6 ਨP  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਉਮੀਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਇਸ ਤ3 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਡੀ ਵੈcਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋMਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱ ਢਲੇ ਿਦਨ 
ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸB ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ6 ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਿਸਰਫ ਰੁਕਾਵਟ6 ਵ6ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਖੁMੀ ਜ6 ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਹB ਿਮਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਿਤਅੰਤ ਚੁਣੌਤੀ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ_ਡਸ ਬਰੇਵਮ_ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ6 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਖ਼ਾਸ ਿਮਤੀਆ ਂ
ਖ਼ਾਸ ਿਮਤੀਆਂ ਿਜਵZ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਉਨT 6 ਦੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਜ6 ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਜਵZ ਿਕ ਖਾਸ ਛੱੁਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮ6 ਿਦਵਸ/ਮਦਰਸ ਡੇ' ਅਤੇ 'ਿਪਤਾ ਿਦਵਸ/ਫਾਦਰਸ ਡੇ' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਨT 6 ਿਦਨ6 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮZ ਨੰੂ 

ਵਧਾGਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਨਾਲ3  ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤ6 ਉਹਨ6 ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਖਾਸ ਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਉਨT 6 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ Mਾਇਦ ਬਾਕੀ ਿਦਨ6 ਨਾਲ3  

ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ6 ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸB ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਰ 

ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੋਗ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਾਰੀਖ6 ਦੇ ਸੰਕੇਤ6 ਨੰੂ ਦਰਸਾGਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨT 6 ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾGਦਾ ਹੈ, ਤ6 

ਉਨT 6 ਲਈ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਛੱੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮZ ਜਦ3 ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਠP  ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮ6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ3 ਬੱਚਾ 

ਖ਼ਾਸਕਰ ਯਾਦ ਆ ਜ6ਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਕ ਜਨਮਿਦਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਵ6 ਜ6 

ਮਲਟੀਪਲ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਿਜiਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਗ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ 

ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਨT 6 ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਜਵZ ਿਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਜ6 ਇੱਕ ਿਵMੇM ਸਜਾਵਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਿਪਕਿਨਕ 

'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ6 ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨT 6 ਨP  ਹਮੇM6 ਸੋਿਚਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿਜਹਾ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਨਹB ਹੰੁਦੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ 

ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾGਦੇ ਹਨ ਿਜਵZ ਜਨਮਿਦਨ, 

ਵਰTੇਗੰਢ/ਬਰਸੀਆਂ ਜ6 ਹੋਰ ਿਵMੇM ਸਮਾਗਮ6 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੇਕ 

ਬਣਾਉਣ ਜ6 ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜਵZ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਉਹ ਜਗTਾ ਿਜੱਥੇ 

ਉਨT 6 ਨP  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਿਖੰਡਾਈਆਂ ਜ6 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗTਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ6ਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਿਕKਸਿਮਸ ਮਨਾGਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਿਕKਸਿਮਸ ਟKੀ 'ਤੇ 

ਸਟੋਿਕੰਗ ਲਟਕਾGਦੇ ਹੋ ਜ6 ਟKੀ 'ਤੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾGਦੇ ਹੋ ਤ6 Mਾਇਦ ਇਸ ਤਰT6 ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁੱ ਝ ਮਾਪ ੇਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਬੱਚ ੇਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਰੀਦਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ 

ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਪਿਰਵਾਰ ਸGਡਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 

ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ[ ਿਕ ਇੱਕ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਕ ਜ< ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗ ੇ

ਪWੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨY < ਨਾਲ ਤੁਸO ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ www.sands.org.uk/get-involved ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯਾਦ ਿਵੱਚ 
ਸ_ਡਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਸਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵMੇM ਿਦਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਕਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਨਾਮ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾGਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨT 6 ਿਵੱਚ3 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ Mਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਜ 

ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱੁਖ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸB Mਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੱੁਝ ਸਮ6 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਦ3 ਸੋਗ ਦੁਬਾਰਾ Hਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ 

ਿਕG ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਹੋਰ ਪਰੇMਾਨੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਪਿਹਲ6 ਹੀ 

ਵੱਧੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਦਾ ਸਮ6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸ_ਡਸ ਹਮੇM6 Mਰਧ6ਜਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ Mਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ 

ਢੰਗ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈcਬਸਾਈਟ ਚੈਿਰਟੀ ਮਚਲਵਡ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸ6ਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸB ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ Mਰਧ6ਜਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪKਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ6, ਜੋ ਤੁਸB ਚਾਹੋ  ਤ6 ਸ_ਡਸ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤ 

ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ6 ਨਾਲ ਸ6ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ6 ਜੇ ਤੁਸB 

ਚਾਹੋ ਤ6 ਪੂਰੀ ਤਰT6 ਿਨcਜੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਹਮੇM6 ਿਪਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Mਰਧ6ਜਲੀ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗTਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਾਦ ਅਤੇ 

ਪKਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਇਕ ਸੰੁਦਰ, 

ਿਵਲੱਖਣ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੈcਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸB ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ6 ਦੀ ਸਾਰੀ MKੇਣੀ Mਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ Mੋਕ ਸੰਦੇM, 

ਤਸਵੀਰ6, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪ ਪKਦਰMਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸB ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ 

ਜਰਨਲ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Find out more at www.sands.org.uk/always-loved-tributes. 

 ਸਮ; ਦੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮZ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ3 ਤੁਸB ਇੱਕ "ਨਵB ਆਮ" 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੱਭਣਾ Mੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹB ਭੱੁਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦ6 

ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਘੱਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੱੁਖ ਇਕ ਿਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵ6ਗ 

ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਤ6 ਤੁਸB ਮਾੜੇ ਿਦਨ6 ਦੇ ਨਾਲ ਪKਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਉਦ3 ਜਦ3 ਤੁਸB ਮਾੜੇ ਿਦਨ6 ਦੀ ਘੱਟ ਤ3 ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
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ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਸ_ਡਸ ਦੀ ਵੈcਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ6 ਹਨ ਿਕ ਿਕਵZ ਲੋਕ6 ਨP  ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੰੂ 

ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਿਵਚ ਜ6 ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨT 6 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਸਭ 

ਤ3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਹ ਸਮ6 ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਦਓ ਿਜਸ 

ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸB 

ਕੱੁਝ ਸਮZ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ6 ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ' ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ3 

ਤੁਸB ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੱਡਣ 

ਜ6 ਉਨT 6 ਨੰੂ ਿਨਰਾM ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹB ਹੈ, ਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੱੁਝ ਦੀ 

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਤੁਸB ਿਕੱਥੇ ਹੋ। 
ਤੁਸB ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੋਗ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਦਨ6 ਦੀ ਤਰT6, ਤੁਸB ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ 

ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮZ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ6 ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜ6 ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸB ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹB ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜ6 ਅਚਾਨਕ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਬੁਰਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ Mੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤ6 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ_ਡਸ ਬਰੇਵਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਟੀਮ 

ਜ6 ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜ6 ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਸਹਤ ਪੇMੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜ6 ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਭ ਤ3 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨT 6 ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ "ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਕੱੁਝ ਸਮ6 ਲੰਘ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱੁਖ 

ਇਕ ਿਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜ6 ਪKਿਕਿਰਆ ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚਣਾ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ 

ਜਾਓ 

 

 

 



ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ3 ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ  
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸB ਕਦੇ 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਵਕਲਪ ਵਜ3 ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤMਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤMਾਹ ਦੇਣ ਦੀ 

ਕੋਿMM ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ6ਿਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ3 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤ6 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨਾ 
ਜੇ ਤੁਸB ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲ_ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਕ ਹੋਰ 

ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ 

ਹੈ ਤ6 ਜਦ3 ਤਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ 

ਨਹB ਹੋ ਜ6ਦੇ ਉਦ3 ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ 

ਤ3 ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਨT 6 ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਮ6 ਲਈ ਮੱੁਖ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਿਪਛਲੀ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਬਮਾਰੀ ਜ6 ਜਨਮ ਦੇ 

ਦਾਗ Mਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Mਾਇਦ ਤੁਸB 

ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿMM ਕਰਨ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਜਨਮ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਮ6 ਦੀ 

ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਚੈਕ-ਅਪ ਹੋਣ ਤੱਕ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜ6ਚ ਿਵਚ ਵੀ ਕੱੁਝ 

ਮੁMਕਲ6 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ 

ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰਨ ਤ3 

ਪਿਹਲ6 ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ< ਹ ੈਤ< ਤੁਸO ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜ< ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿਨਰੋਧ ਦੇ ਿਵਕਲਪ< ਬਾਰ ੇ

ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸO ਜ< ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹ ੈਤ< ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 

ਖ਼ਬਰ ਸ<ਝੀ ਕਰਨਾ ਜ< ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਵ[ ਿਕ 

ਸੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸO ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਕੋ ਸਮ[ ਨਵO ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਨY < ਭਾਵਨਾਵ< ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹO ਕਰ ਸਕਦ,ੇ 

ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਤ3 ਬਾਅਦ ਤੁਸB ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨcਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ 

ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵ6 ਖੁMੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹB ਹੰੁਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, 

ਉਨT 6 ਨੰੂ Mਾਇਦ ਉਹ ਸਮ6 ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ3 ਉਨT 6 ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਿਜਵZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ 

ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨT 6 ਗੱਲ6 ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮZ 

ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦ3 ਉਨT 6 ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪKMਨ6 ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ6 ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 

ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨT 6 ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਜੇ ਤੁਸB ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ6 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸB ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ6 Mਾਇਦ ਇਕ 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ_ਬਰ ਜ6 ਦੋਸਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਮ ਤ( ਪਿਹਲB ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੱੁਝ ਮਾਪੇ ਉਸੇ ਜਣੇਪਾ ਯੂਿਨਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ3 ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦ6 ਨੰੂ ਉਸੇ ਜਗTਾ' 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹB ਚਾਹੰੁਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹB ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ6 ਤੁਸB ਪਿਹਲ6 ਵਾਿਲਆਂ ਤ3 ਵੱਖਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੀ 

ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 

ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।   ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਹੈ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚੰਤਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ6 ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮ_ਬਰ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ6 ਤ3 ਇਲਾਵਾ, ਕੱੁਝ ਜਣੇਪਾ ਯੂਿਨਟ ਦੱੁਖੀ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਵMੇM 

ਕਲੀਿਨਕ ਜ6 ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈMਨ ਚਲਾGਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਉਹ ਨਵB ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਿਚੰਤਾ 

ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਚੈcਕ-ਅਪ ਪKਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ6 ਹੋ, ਤ6 ਤੁਸB Mਾਇਦ ਿਵMੇM ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੰਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ3 ਤੁਸB ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਜ6ਦੇ 

ਹੋ ਜਦ3 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ6ਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨf ਟਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵMੇM ਸਟੀਕਰ 

ਨਾਲ ਿਨMਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ6 ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਸ_ਡਸ ਿਸਹਤ ਪੇMੇਵਰ6 ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਵMੇM ਸਿਟੱਕਰ ਜ6 ਿਚਤਾਵਨੀ ਪKਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਹਨ6 ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ6 ਿਵਚ ਜ6ਦੇ ਹੋ ਤ6 ਦੱਸੋ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਫਰ 

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ6 ਪKਤੀ ਸੰਵੇਦਨMੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਕG ਿਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਵ; ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਬਹੁਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ 

ਚੁਣਨਾ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਦਲਚਸਪ ਤਜਰਬੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦ3 ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਪਛਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤ6 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁMਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਕਹ6ਗੇ ਤੁਸB ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾਵ6 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰ 

ਦੇ ਮ_ਬਰ ਜ6 ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਗ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜ6 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 

ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪKੈਕਟੀਕਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛੋ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਤ3 

ਪਿਹਲ6 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ3 ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹB ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਜGਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸB ਨਵZ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਜ6 ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਾਵ ਬਣਾਉਣ ਤ3 ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB 
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ਜਦ3 ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ6 ਉਹ ਬੱਚੇ ਪKਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ 

ਤੁਸB ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤ3 ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਉਨT 6 ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜਦ( ਤੁਸ] ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹ] ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋ
ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸB ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹB ਹੈ ਿਕ ਤੁਸB ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। 

ਇਸੇ ਤਰT6 ਤੁਸB ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਕਦਮ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਿਲਆਓ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 

ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸB ਅਿਨMਿਚਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ6 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੋੜBਦਾ ਸਮ6 ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ3 ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਤੁਸB ਲੰਬੇ ਸਮZ ਲਈ 

ਅਿਨMਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵZ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸB ਇਕ 

ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 

Mਾਇਦ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਉਨT 6 

ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੱੁਖ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ6ਿਕ ਇਹ ਉਨT 6 ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 

ਤੁਸB ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ6 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਜ6 ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਨT 6 ਦੇ ਦੱੁਖ ਦਾ ਸਾਮTਣਾ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹB ਲ_ਦੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ ਿਕ ਤੁਸB ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਿਕG ਨਹB ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ 

ਿਸਹਤ ਜ6 ਬ6ਝਪਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹB ਹੈ। 

ਤੁਸB ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਮਾਪੇ 

ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸB ਉਸ ਬੱਚੇ ਪKਤੀ ਮ6-ਿਪਓ ਵਜ3 ਿਕਵZ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸB ਿਕਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵ6 ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹB ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸB ਮਰ ਚੱੁਕੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜ6 ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਜੋ ਤੁਸB ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜ3 ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨ6 ਿਚੰਤਾਵ6 ਤ3 ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸB ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹB 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸB ਬੱਚਾ ਨਹB ਚਾਹੰੁਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ6 ਇਸ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿMM 

ਕਰੋ ਿਕGਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰMਤੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪKਭਾਵ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਿੜਆਂ ਦਾ ਪKਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱੁਝ ਭਾਵਨਾਵ6 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰMਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 

ਪKਭਾਵ6 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਉਸ ਸਾਥੀ ਲਈ ਜੋ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 

ਤਰT6 ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨT 6 ਲਈ ਮਰ ਚੱੁਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਢੰਗ 

ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨT 6 ਨੰੂ ਕਲਿਪਤ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਲਿਵਦਾ 

ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਨT 6 ਬਾਰੇ ਉਹਨ6 ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸB 

ਆਈਵੀਐcਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤ6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰੂਣ ਬਾਕੀ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁMਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕGਿਕ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ6 ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ 

ਲਈ ਜ6 ਖੋਜ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸB ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ6 ਭਰੂਣ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲ6ਿਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱੁਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਵੀਐcਫ ਕਲੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪ6 ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਣਗੇ। 

ਜਦ( ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ] ਹੁੰ ਦਾ 
ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿMM ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹB 

ਹੰੁਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਿਕG ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜ6 ਿਨcਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਅਸB ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿ44 ਕਰਨ ਤ, ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ 
ਹQ। ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹQ ਿਕ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੰੂ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ 
ਹੈ। ਅਸB ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰQਗੇ, 
ਪਰ ਉਸਦੀ ਥQ ਨਹB ਲੈ ਸਕਣਗ ੇਜ ੋਅਸB 
ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹQ ਪਰ ਿਕXਿਕ ਅਸB ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹQ ਿਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਜ ੇਪੂਰਾ ਨਹB 
ਹੈ। ਅਸB ਕੋਿ44 ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਵੀਐZਫ 
ਕੰਮ ਨਹB ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸB ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹQ। ਕੁੱ ਝ ਲਈ 
ਸਾਡ ੇਿਵਚ, ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹB 
ਹੋ ਿਰਹਾ। 
ਨ/ ਟਲੀ 
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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਨਹB ਹੈ ਿਜਵZ ਿਕ ਮ6 ਦੀ ਿਸਹਤ, ਉਮਰ, ਜ6 ਜੋੜੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ 

ਕਰਕੇ। ਆਈਵੀਐcਫ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪKਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ3 ਲੰਘਣ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਖਰਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜ6 ਨਹB। 

ਇਨT 6 ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ Hਤਮ ਹੈ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣੀ ਹੈ। ਉਨT 6 

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵਚ Mਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਜਨT 6 ਨP  ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲ6ਿਕ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਪੇ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਈਰਖਾ, ਗੱੁਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ6 ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ 

ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪKਾਪਤੀ ਦਾ ਦੱੁਖ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹB ਹੈ ਦੇ ਗਮ, 

ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ6 ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਮਿਰਆ 

ਹੈ। ਇੱਕ ਕeਸਲਰ ਜੋ ਇਸ ਦੱੁਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ 

ਇੱਕਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ Mਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ3  ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਸ_ਡਸ ਸਮੂਹ ਿਵMੇM ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨT 6 ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ6 ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਸ_ਡਸ ਬੇਰੀਵੇਮ_ਟ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸ6ਝੇ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
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ਸMਡਸ ਬਾਰੇ 

ਸਮਗਰੀ 'ਤ ੇਵਾਪਸ 

ਜਾਓ 

 

 

 



ਅਸB ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ6 ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸB ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਸ_ਡਸ ਦੀ ਵਰਤ3 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤMਾਿਹਤ ਕਰ6ਗੇ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ6 ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੱੁਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਪKਭਾਿਵਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹB ਪ_ਦਾ ਿਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਜ6 ਿਕੰਨਾ ਸਮ6 

ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਿਕG ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸB ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ 

ਿਵੱਚ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ6 ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸ_ਡਸ ਦੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Visit www.sands.org.uk/get-involved. 

ਸ^ਡਸ ਬਾਰ ੇ
ਸ_ਡਸ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6 ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸ_ਡਸ 

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1978 ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਹ ਸੁਿਨMਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਪKਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਉਸ ਸਮZ ਤਕ Hਤਮ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪKਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ6ਦੀ ਰਹੇ ਜਦ3 ਤੱਕ 

ਉਨT 6 ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ3 ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਕੇ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਸ_ਡਸ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ6 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ6 ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸਰਕਾਰ6 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ6 ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਪKਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨMੀਲ ਹੈ। 

ਸ_ਡਸ ਜਨਮ ਤ3 ਪਿਹਲ6, ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜ6 ਥੋੜTੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤ3 ਪKਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ_ਡਸ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾMਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ6 ਪKਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨT 6 ਿਵੱਚ ਸ_ਡਸ ਫKੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ 

ਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ, ਫੈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕ, ਮੈਮੋਰੀ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪKਾਪਤ 

ਦੋਸਤ6 ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜ6ਦੇ 100 ਤ3 ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ Mਾਮਲ ਹਨ। 
ਸ_ਡਸ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ6 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੋਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪKੋਗਰਾਮ6 ਅਤੇ ਸਰੋਤ6 ਦੀ ਪੇMਕM ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇMੇਵਰ6, 

ਟਰੱਸਟ6 ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬੋਰਡ6 ਨਾਲ ਸ6ਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਸ8ਡਸ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮੌਤ ਤ) ਪ-ਭਾਿਵਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਪੱੁਛਿਗੱਛ 

020 7436 7940 
info@sands.org.uk 
www.sands.org.uk 

ਸਹਾਇਤਾ 

0808 164 3332 
helpline@sands.org.uk 

ਸ.ਡਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

www.sands.community 
ਡਾਕ ਪਤਾ 
ਸ"ਡਸ 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਚੈਰੀਟੀ ਸ"ਟਰ 11 ਬੇਲਗਰੇਵ ਰੋਡ ਲੰਡਨ ਐ5ਸ. ਡਵਿਲਊ1 ਵੀ. 

1ਆਰ.ਬੀ.  (Victoria Charity Centre 

11 Belgrave Road, 

LondonSW1V 1rB) ਸ.ਡਸ ਿਬਰੀਵੇਮ.ਟ ਸਪੋਰਟ ਐਪ 

www.sands.org.uk/app 
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