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ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਕਾਗਜਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ 

ਛੁੱ ਟੀ ਤੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਬਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱ ਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਛੁੱ ਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿੈਡੀਕਲ 
ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ
ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਬਨਾਂ ਛੁੱ ਟੀ: ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਿਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱ ਟੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਜਨਿ ਬਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਟਰਬਨਟੀ 
(maternity) ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਲ (parental) ਛੁੱ ਟੀ ਵੀ ਬਿਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਤਾ - ਬਪਤਾ ਨੰੂ ਪੇਰੈਂਟਲ  
ਛੁੱ ਟੀ ਬਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਜੇ ਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 
ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿਪਲੌਏਿੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਰਾਹੀਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਿੈਟਰਬਨਟੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਲ 
ਛੁੱ ਟੀ ਬਿਲੇ। ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿੈਟਰਬਨਟੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਿਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਲ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਪਤਾ 
ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਤਾ-ਬਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਲ 
ਛੁੱ ਟੀ ਬਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। canada.ca/en/services/benefits/ei/
ei-maternity-parental ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਜਹ ੇਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਿਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ ਬਜਹੜ ੇਸੰਭਵ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਿ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। 

 ਨਾਮ ਚੁਣੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਬਹਲਾ ਨਾਿ (“ਬਗਵਨ ਨੇਿ”) ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਾਿ (“ਸਰਨੇਿ”) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਵਚਕਾਰਲੇ (ਬਿਡਲ) ਨਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਿੱਚੇ ਦਾ ਸਰਨੇਿ ਿਾਂ ਦਾ, ਬਪਤਾਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਸ਼ਰਨ (ਡੈਸ਼ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਇਸ ਿਾਰ ੇਸੋਚੋ ਬਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ
ਬਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜ ੇਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਸਬਹਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟ ਔਫ ਸਟੈਂਡਿਾਏ 
ਔਰ ਟੇਸਟੇਿੈਂਟਰੀ ਗਾਰਡੀਅਨ (Appointment of Standby or 
Testamentary Guardian) ਫਾਰਿ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ 
ਦੇ ਸਰਪ੍ਸਤ ਵਜੋਂ ਬਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਜਨਮ ਨੰੂ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਦੇ 30 ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ. ਸੀ. ਵਾਈਟਲ 
ਸਟੈਬਟਸਬਟਕਸ ਏਜੰਸੀ (B.C. Vital Statistics Agency) ਨਾਲ 
ਰਬਜਸਟਰ ਕਰੋ। ਜਨਿ ਨੰੂ ebr.vs.gov.bc.ca ਤੇ ਔਨਲਾਇਨ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਬਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਜਨਿ ਨੰੂ ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੱਚੀ ਨੰੂ ਿਡੈੀਕਲ 
ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਪਲਾਨ (Medical Services Plan) ਬਵੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਿ ਸਰਟੀਫੀਕਟੇ, ਸਸ਼ੋਲ ਇੰਸ਼ਰੋੈਂਸ ਨੰਿਰ ਅਤੇ 
ਕਨੇੈਡਾ ਚਾਇਲਡ ਿਨੇੈਬਫਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ebr.vs.gov.bc.ca ਤ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰ ੇਜਨਿ ਨੰੂ ਰਬਜਸਟਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਿ ਦੇ ਬਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ 
ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਨਿ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ 
ਲਈ ਫੀਸ ਹੈ।

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਬੈਨੇਬਫਟ ਲਈ  
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਬਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। 
ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਿ ਨੰੂ ਰਬਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਿ ਦੇ ਬਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਬਹਿਤੀ  
ਵਾਲੇ ਡੱਿੇ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। canada.ca/en/revenue-
agency/services/child-family-benefits ਜਾਂ  
1-800-387-1193 ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਰਬਮਆਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਿਐਸਪੀ 
ਸਪਲੀਿੈਂਟਰੀ ਲਾਭਾਂ (MSP Supplementary) ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 
ਿੀਸੀ ਨਾਲ 1-800-663-7100 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਐਿਐਸਪੀ ਸਪਲੀਿੈਂਟਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਐਨਕ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ 
ਦੀ ਿੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਬਕਡਜ਼ 
ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਨਾਲ 1-866-866-0800 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਹੈਲਥ ਅਥਾਬਰਟੀ ਿੈਨੇਬਫਟਸ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 
ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਖਰਬਚਆਂ  
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ healthbenefits@
fnha.ca ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-855-550-5454 ਨੰੂ ਟੋਲ  
ਫ੍ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਬਿਊਜੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਿੀਸੀ ਨੰੂ 
1-800-663-7100 ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਐਿਐਸਪੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਜ ੇਅਬਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਬਰਿ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਰਾਹੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। 1-888-242-2100 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 
ਜਾਂ cic.gc.ca/english/refugees/outside/summary-
ifhp.asp ਤੇ ਜਾਓ।

 ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 
ਜਨਿ ਦੇ 60 ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੈਡੀਕਲ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਪਲਾਨ 
(ਐਿਐਸਪੀ) ਿੇਿੀ ਰਬਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ ਭਰੋ। ਜਨਿ ਨੰੂ 
ਰਬਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ health.gov.bc.ca/
exforms/msp/115fil.pdf ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਾਈ 
ਕੋਲੋਂ  ਫਾਰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਬਹਲੇ 60 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਿੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਿੈਡੀਕਲ ਨੰਿਰ ਵਰਤੋ।
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https://www.canada.ca/en/services/benefits/family.html
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/premiums/regular-premium-assistance
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/115fil.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/115fil.pdf
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CERTIFICATE OF BIRTH

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਬਪ੍ਰਸਬਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਬਚਆਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਫਅੇਰ ਫਾਰਿਾਕਅੇਰ ਲਈ ਰਬਜਸਟਰ 
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਰਬਜਸਟਰ 
ਹ ੋਜਾਵਗੇਾ। ਜ ੇਅਬਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ www2.gov.
bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/
pharmacare-for-bc-residents  ਤ ੇਰਬਜਸਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ 
1-800-663-7100 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ। 

ਮਨੀ ਸੈਂਸ
ਹੋਰ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਿਦਨੀ ਸੰਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਸੰਭਵ ਹ ੈਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਹਾਇਸ਼, ਸਪਲੀਿੈਂਟਾਂ, ਫਾਰਿਲੇੂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। 
www2.gov.bc.ca ਤ ੇ“ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਪਲੀਿੈਂਟਸ” 
ਸਰਚ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-866-866-0800 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ।

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance/on-assistance/supplements?keyword=General&keyword=and&keyword=health&keyword=supplements
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