
ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਰ
30 ਮਹੀਸਿਆਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਿ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਿਰਿਰੀ ਅਿੇ ਸਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿਆਰ ਕਰਿਾ

[Punjabi]
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ਇਿ ਸਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਰ ਜਾਂਚ ਿੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ ਦੇ ਿਾਲ ਛੋਟੀ ਸਜਹੀ ਮੁਲਾਕਾਿ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ 30 ਿੋਂ 40 ਸਮੰਟਾਂ ਿਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ ਿੁਹਾਿੰੂ ਇਿ 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁੱ ਛੇਗਾ/ਗੀ ਸਕ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਿੇ ਸਿਹਾਰ ਸਕਿੇਂ 
ਸਿਕਸਿਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਿੀ 
ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣੇ ਚਾਹੋ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਾਲ ਸਕਿ ਿੰੂ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਅਿਲ ਸਿੱਚ ਮਹੱਿਿਪੂਰਿ ਹੈ ਸਕ 
ਿੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਚ ਸਿੱਚ ਹਾਿਰ ਹੋਿੇ ਅਿੇ 
ਉਿਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਮੁੱ ਖ 
ਸਿਅਕਿੀ ਉਿਦੇ ਿਾਲ ਆਿੇ। ਇਹ ਇਿ 
ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ 
ਜਾਣਿਾ ਚਾਹਿੇਗਾ/ਗੀ ਸਕ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਸਿਕਾਿ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ 
ਿਾਲਾ ਮੁੱ ਖ ਸਿਅਕਿੀ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਕਾਿ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਭ ਿੋਂ ਿਹੀ 
ਿਸਥਿੀ ਸਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਰ ਜਾਂਚ 
ਸਕਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ?
ਿਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦ ਹੀ 30 ਮਹੀਸਿਆ ਂਦਾ ਹ ੋਜਾਿਗੇਾ ਅਿੇ 
ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਿਿੀਂ ਿਧੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ ੈਸਕ ਿਾਰ ੇਬੱਸਚਆ ਂਦੀ 
ਇਿ ਉਮਰ ਿ ੇਸਿਹਿ ਅਿ ੇਸਿਕਾਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਿੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਰ 
ਕੀਿੀ ਗਈ ਹ ੈਸਕ ਿਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਿਹਿ ਅਿ ੇਸਿਕਾਿ ਓਿੇ 
ਚੰਗ ੇਹਿ ਸਜੰਿੇ ਇਹ ਿੰਭਿ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਿ: ਸਜਿ ਿਾਲ ਯਕੀਿੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ੇਸਕ ਉਹ ਿਰਿਰੀ ਸਿੱਚ ਅਿ ੇਉਿ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿਕਲੂ ਸਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਰ ਹਿ। 
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਮਦਦ ਦੀ  
ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਿਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ 
ਸਿਸਿਟਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਿਰਿਰੀ 
ਸਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿਆਰ ਕਰਿ ਸਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਿ ਿਾਿਿੇ ਕੀ ਿਹਾਇਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਿ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਿਧਾਰਿ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਸਿੱਚ 
ਿਹਾਇਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਘਰ ਸਿੱਚ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ ਚੀਿਾਂ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇਂ 
ਿੁਧਾਰ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋਰ 
ਮੁਲਾਕਾਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਿਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ 
ਸਿਆਰ ਹੋਣ ਸਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 
ਿੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ ਦੂਜੇ ਸਿਹਿ ਿਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾਂ 
ਿੋਂ ਿਹਾਇਿਾ ਮੰਗ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਰ ਜਾਂਚ ਮਹੱਿਿਪਰੂਿ ਹ ੈਸਕਉਂਸਕ ਿਬਿੂ ਸਦਖਾਉਂਦ ੇਹਿ ਸਕ ਇਿ 
ਿਾਲ ਿਕਲੂ ਅਿ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੰਦਗੀ ਸਿੱਚ ਿਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਿੰਭਾਿਿਾਿਾਂ ਸਿੱਚ 
ਿਧੁਾਰ ਹੋਿਗੇਾ। ਅਿੀਂ ਿਮਝਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਿਅਿਿ ਮਾਸਪਆ ਂਅਿ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕਰਿ 
ਿਾਸਲਆ ਂਲਈ ਹਾਿਰ ਹਣੋਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਹੁਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਿਰਿਰੀ ਲਈ ਸਿਆਰ ਹੋਿ ੇਅਿ ੇਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਿੁੀਂ ਆਪਣੇ  
ਬੱਚ ੇਲਈ ਿਭ ਿੋਂ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ।ੋ

ਿੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਇਿ ਸਕਿਾਬਚੇ ਦੇ ਿਾਲ 
ਸਚੱਠੀ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਮੱਸਿਆਿਾਂ ਹਿ, ਿਾਂ 
ਸਮਲਣ ਲਈ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿ ਿਾਿਿੇ 
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਿੇ ਸਦੱਿੇ ਿੇਰਸਿਆਂ ਦੀ 
ਿਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਿਟਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। 
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਸਰਿੋਰਿ ਯੂਸਿਟ
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