
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ   •   ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲੱਭਣਾ1

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲੱਭਣਾ

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ:

• 9-1-1 (ਫਾਇਰ, ਪੁਲਲਸ, ਪੌਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਬਂੂਲੈਂਸ) 

ਗੈਰ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ:

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲਫੋਨ
•	 ਡਾਕਟਰ
•	 ਸਹਾਇਕ ਗੁਆਂਢੀ
•	 ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
•	 ਟੈਕਸੀ
•	 ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ – 8-1-1

ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ, ਲਲੱਖ:ੋ

•	 ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ
•	 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
•	 ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ
•	 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਬੀਸੀ ਸਰਲਵਲਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

ਬੇਬੀਸਿਟਰਜ਼ (Babysitters)
ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹ ੋ- ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਪਲਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 
ਬੇਬੀਲਸਟਰ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਆਰੀ ਕਰੋ:

•	 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਖੇਡਦ ੇਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ

•	 ਪੱੁਛ ਕੇ ਲਕ ਉਹ ਰੋਣ ਜਾਂ ਲਚੜਲਚੜੇਪਣ ਨਾਲ ਲਕਵੇਂ ਨਲਜੱਠਣਗੇ

•	 ਦੇਖਕ ੇਲਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੀਡ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਉਸਦਾ 
ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਦ ੇਹਨ

•	 ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਟੀਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਕੇ 
(ਨੀਂਦ	ਦੇਖੋ)

•	 ਪੱੁਛ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀਲਸਲਟੰਗ ਅਤੇ ਫਸਟ-ਏਡ ਕੋਰਸ  
ਕੀਤਾ ਹੈ

•	 ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਸਪਸ਼ਟ ਹੋਕੇ:

✔	 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੌਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਲਪੱਠ ਦੇ ਬਲ ਲਲਟਾਉਣਾ।

✔	 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣਾ।

✔	 ਜ ੇਸਮੱਲਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ।

✘	 ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਲਹਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।

✘	 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਟੇਬਲ, ਕਾਉਚ, ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਬਸਤਰੇ 
ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ।

✘	 ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ੋਵੇਵ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਤੇ ਗਰਮ 
ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨਲਕੇ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ 
ਭਾਂਡਾ ਵਰਤੋ।

ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਜੇਕਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਲਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ  ਜ਼ੌਂਮਬੀਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਲਨਕਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਬੀਲਸਟਰ ਵਰਤਣਾ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਜੋੜ ੇ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲਦੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੇਬੀਲਸਟਰ ਆਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਦਖਾਓ ਲਕ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ - ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਕਥੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਦੱਸ ੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਥੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਤੱਕ ਲਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਲਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ ੇਵੀ ਅਲਜਹੇ ਲਵਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਸਖੁਾਵਾਂ ਮਲਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹ ੋਲਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਛੱਡਦੇ ਹ ੋ- ਭਲੇ ਹੀ ਜ ੇਉਹ ਕਝੁ ਲਮੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਲਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਲਵਚਾਰ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਜਹਾ ਲਵਕਲਪ ਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਦੰਦਾ ਹ ੈਲਜਹੜਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਰਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

•	 ਦ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਲਵਸ ਸੈਂਟਰ  
(1-888-338-6622 ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ੀ)

•	 ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲਰਸੋਰਸ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰਜ਼	 
(ccrr.bc.ca)

•	 ਸਰਲਵਸ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ  
(1-800-663-7876 ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ੀ)

•	 ਇੰਮੀਗ੍ੇਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਰਲਵਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 
(issbc.org)

ਸਾਧਨ	ਭਾਗ	ਲਵੱਚ	ਚਾਇਲਡ	ਕੇਅਰ	ਦੇਖੋ।

ਮਨੀ ਿੈਂਿ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਤਾ 

ਵਰਤਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਇਲਡ 
ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਰਲਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕੋ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬੈਨੇਲਫਟ (ਏਸੀਸੀਬੀ) 
(Affordable Child Care Benefit (ACCB)) ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਲਜਹੜਾ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖਰਚ ੇ
ਲਈ ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨੇ $1,250 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ myfamilyservices.gov.bc.ca/s/estimator ਤੇ 
ਔਨਲਾਇਨ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੰਲਡੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਸੀਸੀਬੀ (ACCB) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sleep-pa.pdf
http://ccrr.bc.ca
https://issbc.org/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_resources-pa.pdf
https://myfamilyservices.gov.bc.ca/s/estimator
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