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ਸਾਧਨ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਾਧਨ

9-1-1 ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਬੀਸੀ ਿੌਇਜ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (BC Poison Control Centre) 
ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-567-8911 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dpic.org

ਟਡੌਲਰਜ਼ ਫਸਟ ਸਟਿੈਸ: ਏ ਬਸੈਟ ਚਾਂਸ ਗਾਈਡ ਟ ੂਿਰੇੈਂਪਟੰਗ ਯੌਰ 6-ਟ ੂ36-ਮੰਥ  
ਓਲਡ (3ਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ) (Toddler's First Steps: A Best Chance Guide to 
Parenting Your 6-to-36 Month-Old (3rd Edition)
ਟੌਡਲਰਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪਸ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੱੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜਰੀ ਬੇਬਰੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ– ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਉਂਦਰੀ ਹ,ੈ 6 ਤੋਂ 36 ਮਹਰੀਜਨਆਂ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਜਚਆਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/toddlers-first-steps

ਕਾਪਰੀ ਖਰਰੀਦਣ ਲਈ: crownpub.bc.ca 'ਤ ੇਿਾਓ ਅਤੇ ਟੌਡਲਰਜ਼ ਫਸਟ ਸਟੈਪਸ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰੋ।

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ (HealthLink BC) ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ ਜਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਤੱਕ 130 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ 24-ਘੰਜਟਆਂ ਦਰੀ ਪਹੰੁਚ ਜਦੰਦਾ ਹ ੈ– ਕਵੇਲ ਇੱਕ ਫਨੋ ਕਾਲ ਿਾਂ ਕਜਲਕ ਦਰੀ ਦੂਰਰੀ ਤੇ।

8-1-1 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ:

• ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

• ਆਪਣ ੇਦਵਾਈਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਫਾਰਮੇਜਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

• ਇੱਕ ਡਾਇਟਰੀਸ਼ਰੀਅਨ ਕੋਲੋਂ  ਜਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

• ਨੇੜਲਰੀਆ ਂਜਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਤਲਾਸ਼ੋ

• ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲੋਂ  ਸਰਰੀਰਕ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ

ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦ ੇਜਵਕਾਰ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟਰੀਟਰੀਵਾਏ), ਲਈ 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਆਪਫਸ/ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਨਆਜਣਆ ਂਅਤੇ ਬੱਜਚਆ ਂਵਾਸਤੇ 
ਸਰਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਿਕ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੌਜਧਕ ਜਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੀ ਜਵਆਪਕ 
ਰੇਂਿ ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬ੍ੈਸਟਫਰੀਜਡੰਗ ਕਲਰੀਜਨਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟ ਡਰੌਪ-ਇੰਨ, ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਕਲਰੀਜਨਕ ਅਤੇ ਫੈਮਲਰੀ ਅਤੇ 
ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਆਪਣਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਜਰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਦੁਰਪਿਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਪਹਲੀ

ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਫਰੌ ਪਚਲਡਰਨ (Helpline for Children) ਜਤਆਗ ਦੇਣ, ਛੱਡ ਦੇਣ, 
ਅਣਗਜਹਲਰੀ, ਦੁਰਜਵਹਾਰ ਿਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦਰੀਆਂ ਸਰਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਾਂ ਮਡੈਰੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਰੀ 
ਨਾਕਾਮਰੀ ਸਮਤੇ ਸਰਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਾਂ ਜਲੰਗਰੀ ਦੁਰਜਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੀੜਤ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਜਕਸੇ 
ਵਰੀ ਜਵਅਕਤਰੀ ਲਈ ਸਵੇਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਕਈੋ ਵਰੀ ਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਅਜਿਹੇ 
ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਹ ੈਜਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸੱਟ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਕਈੋ ਵਰੀ ਜਿਸ 
ਨੰੂ ਪਤਾ ਹ ੈਜਕ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦ ੇਨਾਲ ਦੁਰਜਵਹਾਰ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਗਆਤ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਨ: 310-1234 (ਜਕਸੇ ਏਰਰੀਆ ਕੋਡ ਦਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)

ਸਰਾਬ, ਤੰਬਾਕ ੂਅਤ ੇਨਪਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਤਰੋ

ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਜਸ਼ਆਂ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਨਾਲ ਵਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਜਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ: 8-1-1

ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦ ੇਜਵਕਾਰ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟਰੀਟਰੀਵਾਏ), ਲਈ 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca

ਦ ਅਲਕਰੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੈਫਰਲ ਲਾਈਨ  
(The Alcohol and Drug Information Referral Line) ਗੁਪਤ, ਮਫੁਤ ਿਾਣਕਾਰਰੀ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-663-1441

ਕਪਿਟ ਨਾਓ (QuitNow) 24/7 ਤਮਾਕੂਨੋਸਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੀ ਜਵਆਪਕ ਰੇਂਿ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕੋਚ ਛੱਡਣ ਲਈ (ਕਜਵਟ) ਯੋਿਨਾ ਜਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਤਾਂਘਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਜਨਰੰਤਰ ਚਾਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।

ਫੋਨ: 8-1-1 'ਤ ੇਹੈਲਥਜਲੰਕ ਬਰੀਸਰੀ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: quitnow.ca

http://www.dpic.org
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/toddlers-first-steps-punjabi.pdf
https://crownpub.bc.ca
https://www.healthlinkbc.ca
https://www.healthlinkbc.ca
https://www.quitnow.ca
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ਸ਼ੀਿੇ (Sheway) ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਵਆਪਕ ਜਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤਰੀ ਹਨ ਿਾਂ 18 ਮਹਰੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਵਰਤਮਾਨ ਿਾਂ ਜਪਛਲੇ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ, ਪੋਸਟਨੇਟਲ 
ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਂਟ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ; ਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਕਾਸ, ਲੱਤਾਂ (addictions), ਐਚਆਈਵਰੀ ਅਤ ੇ
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜਸੱਜਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਵੇ ਮੁਢਲਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਕ ਲੰਚ, ਫੂਡ ਕੂਪਨ, ਫੂਡ ਬੈਗ, ਪੋਸ਼ਕ ਪੂਰਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕਪਜੜਆ, ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ 
ਵਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: vch.ca/Locations-Services/result?res_id=900

ਹਰਿ ੇਹਰੋਮ (Herway Home) ਜਵਕਟੋਰਰੀਆ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਜਿਹਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤਰੀ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁਢਲਰੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਸਹਾਰ ੇਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਜਤਹਾਸ ਹ ੈਅਤੇ ਜਿਹੜਰੀਆ ਂਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਮੁੱ ਜਦਆਂ, ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਵਰੀ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਹ ੋਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਜਸ਼ਆਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਲਾਹ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਨੇਟਲ ਿਾਣਕਾਰਰੀ, 
ਪੋਸ਼ਣ, ਜਨਆਜਣਆ ਂਅਤੇ ਬੱਜਚਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਕਾਲਤ, ਜਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਆਉਟਰਰੀਚ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 250-519-3681

ਈਮੇਲ: herwayhome@viha.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: islandhealth.ca/learn-about-health/pregnancy-birth-babies/
herway-home

ਹਾਰਟਿੁੱ ਡ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਪਿਪਮੰਨ (Heartwood Centre for Women) 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ 30-ਜਬਸਤਜਰਆ ਂਵਾਲਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਸੁਜਵਧਾ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਸਾਰ ੇਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ 
ਜਵੱਚ ਟ੍ਾਂਸ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਔਰਤਾਂ (19+) ਲਈ ਏਕਰੀਜਕ੍ਤ ਇਲਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀਆ ਂ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਗੰਭਰੀਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧਰੀ ਚੁਣੌਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਫੋਨ: 1-888-300-3088 ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 2032 

ਈਮੇਲ: heartwood@cw.bc.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcmhsus.ca/our-services/heartwood-treatment-centre

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਪਿਟ ਅਲਕਰੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਅਬਯੂਜ਼ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (NNADAP) ਵਰਤਮਾਨ 
ਸਮੇਂ ਤ ੇਇਲਾਿ ਦ ੇ10 ਜਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ, ਨੌਿਵਾਨਾਂ  
ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਤਰੀਆ ਂਿਾਂਦਰੀਆ ਂਹਨ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-913-0033

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: fnha.ca/what-we-do/mental-wellness-and-substance-use/
treatment-centres 

ਿ੍ਰੋਪਿੰਪਸ਼ਅਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਟੀ੍ਟਮੈਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (Provincial Substance 
Use Treatment Program) ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਲਈ ਜਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਇਲਾਿ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਹੜੇ ਜਵਅਕਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਧਰੀਵਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀਆਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ਰੀ ਇਲਾਿ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਇੰਟ 19 ਸਾਲ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ 
ਸੰਬੰਧਰੀ ਮੁੱ ਖ ਜਚੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਮਰੀਊਜਨਟਰੀ 
ਸਤਰ ਤ ੇਕਾਮਯਾਬਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਪ੍ਗੋਰਾਮ 90 ਜਦਨਾਂ ਦਾ  
ਹ,ੈ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹਰੀਜਨਆਂ ਦਰੀ ਆਫਟਰਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਨਾਲ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcmhsus.ca/our-services/provincial-substance-use-treatment-program

ਸਮਰੋਕ-ਫੀ੍ ਹਾਊਪਸੰਗ ਬੀਸੀ (Smoke-Free Housing BC)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: smokefreehousingbc.ca

ਜਨਮ ਅਤ ੇਿਰੋਸਟਿਾਰਟਮ ਸਹਾਇਤਾ

ਡੌਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (DONA International) ਡੂਲਾ ਪ੍ਮਾਜਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀ ਗਲੋਬਲ 
ਸਸੰਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀਆ ਂਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਕਸਮਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋਿ ੋਡੂਲਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਰੀਆ ਂਡੂਲਾਵਾਂ ਦਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dona.org

ਡੂਲਾਜ਼ ਫੌਰ ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਫੈਪਮਲੀਜ਼ ਗਾ੍ਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (Doulas for 
Aboriginal Families Grant Program) ਬਰੀਸਰੀ ਅਸੋਸਰੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਬੋਜਰਿਨਲ 
ਫਰੈਂਡਜਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਜਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਦਾ ਟਰੀਚਾ ਡੂਲਾ ਦਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂਲ ਜਨਵਾਸਰੀ 
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਨਮ ਸੰਬੰਧਰੀ ਜਸਹਤਮੰਦ ਨਤਰੀਜਿਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਂਟ ਬਰੀਸਰੀ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ 
ਮੂਲ ਜਨਵਾਸਰੀ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ $1,000 ਤੱਕ ਦਰੀ 
ਕਵਰੇਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ: 1-800-990-2432 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਿਾਂ 250-388-5522

ਈਮੇਲ: doulasupport@bcaafc.com 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcaafc.com/dafgp

ਡੂਲਾ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬੀਸੀ (Doula Services Association of 
BC) ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕਲੰੋਬਰੀਆ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਜਦੰਦਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਬਰੀ. ਸਰੀ. ਜਵੱਚ ਪੇਰਰੀਨੇਟਲ (ਿਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ, ਿਨਮ,ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ, ਨੁਕਸਾਨ) ਡੂਲਾਜ਼ ਦਰੀ ਭਜੂਮਕਾ ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਰੀ. ਸਰੀ. ਦ ੇਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿਨਤਾ ਲਈ ਿਾਰਰੀ ਰਜਹਣ ਵਾਲਰੀ ਜਸੱਜਖਆ ਜਡਜਲਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰਲ 
ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨਰੀ ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟਰੀਅਰ ਡੂਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcdoulas.org/find-a-doula

https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/pregnancy-birth-babies/herway-home
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/pregnancy-birth-babies/herway-home
http://www.bcmhsus.ca/our-services/provincial-integrated-mental-health-addiction-programs/heartwood-treatment-centre
https://www.fnha.ca/what-we-do/mental-wellness-and-substance-use/treatment-centres
https://www.fnha.ca/what-we-do/mental-wellness-and-substance-use/treatment-centres
http://www.bcmhsus.ca/our-services/provincial-addiction-programs/provincial-substance-use-beds-for-adults
http://smokefreehousingbc.ca
https://www.dona.org
https://bcaafc.com/dafgp
https://www.bcdoulas.org/find-a-doula.html


ਸਾਧਨ3 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਬਰਥ ਸਿਰੋਰਟ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/health-topics/tn9822 

ਨਰਸ-ਫੈਮਲੀ ਿਾਰਟਨਰਪਸ਼ਿ (Nurse-Family Partnership) ਅਜਿਹ ੇਮਾਜਪਆ ਂ 
ਦ ੇਲਈ ਮੁਫਤ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹ ੈਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਬੱਚਾ ਹ ੋਜਰਹਾ ਹ ੈਜਿਹੜਾ ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹ ੈਜਕ ਿਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦ ੇਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇ 
2 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/pregnancy/healthcare-providers-
during-pregnancy/nurse-family-partnership

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪਿਲਾਉਣਾ

ਲਾ ਲੇਛ ਲੀਗ ਕੈਨੇਡਾ (La Leche League Canada) ਮਾਂ - ਤੋਂ - ਮਾਂ ਤੱਕ ਛਾਤਰੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਜਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਰੀ, ਵਧਾਵਾ ਜਦੰਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: lllc.ca

ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਸ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ (British 
Columbia Lactation Consultants Association) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਬੋਰਡ-
ਪ੍ਮਾਜਣਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (IBCLCs) ਅਤੇ ਅਜਿਹ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਛਾਤਰੀ ਦਾ ਦੱੁਧ 
ਜਪਲਾਉਣ ਦਰੀ ਰੱਜਖਆ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bclca.ca

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਹੈਲਥ ਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਰਜਿਸਡਰਡ ਡਾਇਟਰੀਸ਼ਰੀਅਨਾਂ ਦ ੇਸਟਾਫ ਵਾਲਰੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹ ੈਜਿਹੜ ੇਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੈਡਰੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਿਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। 130 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫੋਨ: 8-1-1

ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦ ੇਜਵਕਾਰ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟਰੀਟਰੀਵਾਏ), ਲਈ 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/dietitian-services

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਆਪਫਸ ਅਤ ੇਹਸਿਤਾਲ ਛਾਤਰੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਜਪਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਵਾਧ ੂਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 
ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਜਰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਜਮਜਨਸਟ੍ਰੀ ਔਫ ਜਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਮਲਰੀ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਆਜਫਸ ਿਾਂ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ 
ਆਜਫਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੁਜਵਧਾ ਚੁਣਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਹੈਲਥਜਲੰਕ ਬਰੀਸਰੀ ਤ ੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਵਰੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/health-topics/aa43308 

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿੇਪਨਊ ਏਜੰਸੀ (Canada Revenue Agency) ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 
ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਜਬਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਣਾਲਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਡਜਲਵਰ 
ਕਰੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਿਕ ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-
child-benefit-overview

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰਪਿਸ ਸੈਂਟਰ (Child Care Service Centres) ਸਾਰ ੇਬਰੀ. 
ਸਰੀ. ਜਵੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਮਜਨਸਟ੍ਰੀ ਔਫ ਜਚਲਡਰਨ ਐਡਂ 
ਫੈਮਲਰੀ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, 8:30 ਤੋਂ 4:30, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ। 

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-888-338-6622

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-
children/child-care-funding/child-care-benefit

ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਪਸੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਰੀਆ ਂਹਨ ਜਕ ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ 
ਜਵੱਚ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਜਕੰਨ੍ਹ ਾਂ ਚਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: health.gov.bc.ca/ccf/child_care

ਿਾ੍ਂਤ ਭਰ ਪਿੱਚ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੋ ਜਿਹੜਰੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇਪਜਰਵਾਰ 
ਦਰੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਰੀਆ ਂਕਰਦਰੀਆ ਂਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/
search-for-child-care

ਬੀਸੀ ਦੀ ਪਮਪਨਸਟੀ੍ ਔਫ ਪਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਮਲੀ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ (BCs Ministry 
of Children and Family Development) ਕੋਲ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਹ ੈਜਕ 
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਜਕਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children

ਿੇਰੈਂਟਸ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਸਲੈਕਪਟੰਗ ਐਡਂ ਮੌਨੀਟਪਰੰਗ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ (Parents’ 
Guide to Selecting and Monitoring Child Care) ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਦਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਅਜਿਹਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/child-
day-care/parents_guide_to_selecting_and_monitoring_child_care_in_bc_
june_2016.pdf

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tn9822
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/pregnancy/healthcare-providers-during-pregnancy/nurse-family-partnership
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/pregnancy/healthcare-providers-during-pregnancy/nurse-family-partnership
https://www.lllc.ca/
http://bclca.ca
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/everyone/dietitian-services-healthlink-bc
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa43308
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/search-for-child-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/search-for-child-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/rules-operating-licensed-day-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/search-for-child-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/search-for-child-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children
https://www2.gov.bc.ca//assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/child-day-care/parents_guide_to_selecting_and_monitoring_child_care_in_bc_june_2016.pdf
https://www2.gov.bc.ca//assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/child-day-care/parents_guide_to_selecting_and_monitoring_child_care_in_bc_june_2016.pdf
https://www2.gov.bc.ca//assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/child-day-care/parents_guide_to_selecting_and_monitoring_child_care_in_bc_june_2016.pdf
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ਬੱਚੇ ੇਦਾ ਪਿਕਾਸ

ਦ ਇਨਫੈਂਟ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਫ ਦ ਇਨਫੈਂਟ ਐਡਂ ਚਾਇਲਡ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ 
ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬੀਸੀ (The Infant Development Program of the 
Infant and Child Development Association of BC) ਜਨਆਜਣਆ ਂਅਤੇ 
3 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦ ੇਬੱਜਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੱਜਚਆ ਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸੰਦ, ਹੁਨਰ 
ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦ ੇ
ਸਰਬੋਤਮ ਜਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧਰੀ ਚੁਣੌਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣ ੇ
ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ, ਆਪਣਰੀ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਿਾਂ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: icdabc.ca/programs/infant-development-program

DECODA ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀਆ ਂਅਤੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਿਨਮ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦ ੇਬੱਜਚਆ ਂਲਈ ਸਾਖਰਤਾ, 
ਸਰਰੀਰਕ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਉਸ 
ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿੁੜਾਅ ਦਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿ ੋਬੱਜਚਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਦ ੇਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ 
ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: decoda.ca/resources

ਰੈਡੀ, ਸੈੱਟ, ਲਰਨ (Ready, Set, Learn) ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਰੀ 
ਪਜਹਲ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲਰੀ ਜਸਸਟਮ ਅਤੇ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਏਿੰਸਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁੜਨ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/support/
programs/ready-set-learn

ਸਟ੍ੌਂਗ ਸਟਾਰਟ (Strong Start) ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨੇਡਰੀਅਨ ਚੈਜਰਟਰੀ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ 
ਬੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: strongstart.ca

ਚਾਇਲਡ ਸਿਰੋਰਟ (Child Support)
ਫੈਮਲੀ ਜਸਪਟਸ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ (Family Justice Services) ਕੋਲ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਸਰਕਾਰਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/life-events/divorce/family-justice

ਪਮਪਨਸਟੀ੍ ਔਫ ਅਟਰੌਨੀ ਜਨਰਲ: ਫਮੈਲੀ ਮਨੇਟਨੇੈਂ ਸ ਏਨਫਰੋਰਸਮੈਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ  
(Ministry of Attorney General: Family Maintenance Enforcement 
Program) ਕੋਲ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਰੀ ਜਵੱਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: fmep.gov.bc.ca/about-the-program

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਡੈਂਟਲ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ  
(British Columbia Dental Association)
ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-888-396-9888

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ: 604-736-7202 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcdental.org

ਬੀਸੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਪਨਸਟਸ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ  
(BC Dental Hygienists’ Association)
ਫੋਨ: 604-415-4559

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcdha.bc.ca

ਬੀਸੀ ਹੈਲਦੀ ਪਕਡਜ਼ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (BC Healthy Kids Program) ਘੱਟ ਆਮਦਨਰੀ 
ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਬੱਜਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਰੀ ਮੁਢਲਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧਰੀ ਖਰਜਚਆ ਂਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿਾਓ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਜਨਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-866-0800

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-
children/child-teen-health/dental-eyeglasses

ਸਮਾਈਲਜ਼4ਕੈਨੇਡਾ (Smiles 4 Canada) ਕਨੇਡਰੀਅਨ ਅਸੋਸਰੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਔਰਥੋਡੌਂਜਟਸਟਸ 
(CAO) ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕਨੇਡਰੀਅਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਦ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਔਫ ਔਰਥੋਡੌਨਜਟਕਸ (CFAO) 
ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਨੌਿਵਾਨ ਕਨੇਡਰੀਅਨਾਂ ਲਈ 
ਔਰਥੋਡੌਨਜਟਕ ਇਲਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਓਦਾਂ ਇਲਾਿ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: smiles4canada.ca/

ਿਪਰਿਾਰਕ ਯਰੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਗਰਭ ਪਨਰਰੋਧ

ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਰਾਇਟਸ (Action Canada for 
Sexual Health & Rights) ਇੱਕ ਪ੍ਗਤਰੀਸਰੀਲ, ਮਨੱੁਖਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਖੈਰਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈ
ਜਿਹੜਰੀ ਜਲੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਿਨਨ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧ  
ਹ ੈਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਜਵਸ਼ਵ ਭਰ ਜਵੱਚ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: actioncanadashr.org/about/who-we-are

https://icdabc.ca/programs/infant-development-program
https://www.decoda.ca/resources/
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/ready-set-learn
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/ready-set-learn
http://strongstart.ca
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/life-events/divorce/family-justice
https://www.fmep.gov.bc.ca/about-the-program/
https://bcdental.org
http://www.bcdha.com
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/healthy-women-children/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://smiles4canada.ca/
https://www.actioncanadashr.org/about/who-we-are
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ਓਿਸ਼ਨਜ਼ ਫੌਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ (Options for Sexual Health) ਰਜਿਸਟਰਡ 
ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਵਲੰਟਰੀਅਰਾਂ ਦ ੇਸਟਾਫ ਵਾਲਰੀ ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-739-7367

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ: 604-731-7803

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: optionsforsexualhealth.org

ਿਪਰਿਾਰਕ ਸਾਧਨ

ਫਮੈਲੀ ਪਰਸਰੋਰਸ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਔਫ ਬੀਸੀ (Family Resource Programs 
of BC) ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਜਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਫੈਮਲਰੀ ਜਰਸੋਰਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ (FRPs) ਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। FRPs ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ 
ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਹੱਬਾਂ ਦਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਿਣੇਪੇ (prenatal) ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਜਸਹਤਮੰਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: frpbc.ca

ਬੀਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਫੌਰ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ (BC Council for Families) ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, 
ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਵਕਾਸ, ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਜਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ, ਕੰਮ-ਿਰੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਆਤਮਹੱਜਤਆਂ 
ਸੰਬੰਧਰੀ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਚ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਸੱਜਖਅਕ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ 
ਜਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bccf.ca

ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਪਰਿ੍ੇਜ਼ੇਨਟੇਪਿਟ ਫੌਰ ਪਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯੂਥ (British 
Columbia Representative for Children and Youth) ਅਜਿਹ ੇਬੱਜਚਆ,ਂ 
ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਜਦੰਦਾ ਹ ੈਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਸਟਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਜਸਸਟਮ ਜਵੱਚ ਤਬਦਰੀਲਰੀਆ ਂਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ।

ਜਰਪ੍ੇਜ਼ੇਨਟੇਜਵਟ ਬੱਜਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਹੱਕਾਂ ਦਰੀ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਿ ੋਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ:

• ਕੇਅਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਿਾਂ ਗਰੁੱ ਪ ਹੋਮਾਂ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦ ੇਹਨ

• ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦ ੇਘਰ ਜਵੱਚ ਹਨ

• ਯੂਥ ਕਸਟਡਰੀ ਜਵੱਚ ਹਨ

ਜਰਪ੍ੇਜ਼ੇਨਟੇਜਵਟ ਫੌਰ ਜਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯੂਥ ਲੈਜਿਸਸਲੇਚਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਫਸਰ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਜਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-476-3933 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: rcybc.ca

https://www.optionsforsexualhealth.org
http://frpbc.ca
http://rcybc.ca
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ਿਾਪਨਅਰ ਇੰਸਟੀਟਯੂਟ ਔਫ ਦ ਫੈਮਲੀ (Vanier Institute of the Family) 
ਕਨੇਡਰੀਅਨ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਪ੍ਤਰੀ ਸਮਰਜਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਖੈਰਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸਦਰੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੇਕ ਪਜਰਵਾਰ-ਸੰਬੰਧਰੀ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰ ੇਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: vanierinstitute.ca

ਿਪਰਿਾਰਕ ਪਹੰਸਾ

ਿਦੋਂ ਜਹੰਸਾ ਵਾਪਰਦਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਿੱਚ, 9-1-1 ਨੰੂ ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਪੁਜਲਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਿ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰ ੇਜਵੱਚ 9-1-1 ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣਰੀ ਫੋਨ ਬੁਕ ਦ ੇਪਜਹਲੇ ਸਫੇ ਤ ੇ“ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ” ਹੇਠਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਲਸ ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਲਾਸ਼ੋ। 

ਐਨਪਡੰਗ ਿਾਇਲੈਂਸ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ (Ending Violence 
Association of British Columbia)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: endingviolence.org

ਬੀਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ਟਾ੍ਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਊਪਸਜ਼ (BC Society of Transition 
Houses) ਅਜਿਹਰੀਆ ਂਮੈਂਬਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰੀ ਅਸੋਸਰੀਏਸ਼ਨ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਦਰੀਆ ਂਔਰਤਾਂ, 
ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਜਵਰੱੁਧ ਜਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੀ 
ਰੇਂਿ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcsth.ca

ਜੈਂਡਰ-ਬੇਸਡ ਿਾਇਲੈਂਸ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ (Gender-Based Violence 
Knowledge Centre) ਜਲੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਜਹੰਸਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: cfc-swc.gc.ca/violence/knowledge-connaissance/index-en.html

ਪਕਡਜ਼ ਹੈਲਿ ਫਰੋਨ (Kids Help Phone) ਨੌਿਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰੀ ਇਕੱਲਰੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ, 
24-ਘੰਟ ੇਦਰੀ, ਦੋਭਾਸਰੀ ਅਤੇ ਅਜਗਆਤ, ਫੋਨ ਸਲਾਹ, ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-668-6868 

686868 'ਤ ੇHOME ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: kidshelpphone.ca

ਸਟੌਿ ਫੈਮਲੀ ਿਾਇਲੈਂਸ (Stop Family Violence) ਪਜਰਵਾਰਕ ਜਹੰਸਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ 
ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸ੍ੋਤ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/index-eng.php

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਅਪਰੰਗਹਾਉਸ ਔਨ ਫੈਮਲੀ ਿਾਇਲੈਂਸ (National Clearinghouse 
on Family Violence) ਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਰੀ (kinship), ਜਨਕਟਤਾ, ਜਨਰਭਰਤਾ ਿਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦ ੇਜਰਸ਼ਜਤਆ ਂ

ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਹੰਸਾ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: cleoconnect.ca/organization/national-clearinghouse-on-family-violence

ਪਿਕਟਮਪਲੰਕਬੀਸੀ (VictimLinkBC) ਪਜਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਲੰਗਕ ਜਹੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕਰੀ ਸਾਰ ੇਿੁਰਮਾਂ 
ਦ ੇਜਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬ ੇਭਰ ਲਈ ਟੇਲਰੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਵਕਟਮਜਲੰਕਬਰੀਸਰੀ ਜਦਨ 
ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦ ੇ7 ਜਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ 110 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਜਵਕਟਮ ਸਰਜਵਸ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡਰੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦਰੀਕਰੀ ਜਵਕਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-563-0808

ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦ ੇਜਵਕਾਰ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਟਰੀਟਰੀਵਾਏ), ਲਈ: 604-875-0885 

ਟੈਕਸਟ: 604-836-6381

ਈਮੇਲ: VictimLinkBC@bc211.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: victimlinkbc.ca

ਪਿਤਾ ਹਰੋਣ ਸੰਬੰਧੀ (Fathering)

ਡੈਡ ਸੈਂਟਰਲ (Dad Central) ਜਪਤਾ ਵਿੋਂ ਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਰੀ ਜਵਆਪਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰਰੀ 
ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਜਪਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਜਮਲ ਕੇ ਜਸਹਤਮੰਦ 
ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋੜਦਾ, ਪ੍ੇਜਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dadcentral.ca

ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
ਫੋਨ: 250-565-2649

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: northernhealth.ca

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ (Interior Health)
ਫੋਨ: 250-469-7070

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: interiorhealth.ca

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health)
ਫੋਨ: 250-370-8699

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: islandhealth.ca

https://vanierinstitute.ca
http://endingviolence.org
https://bcsth.ca
https://cfc-swc.gc.ca/violence/knowledge-connaissance/index-en.html
https://kidshelpphone.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/stop-family-violence.html
http://cleoconnect.ca/organization/national-clearinghouse-on-family-violence/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www.northernhealth.ca
https://www.interiorhealth.ca/Pages/default.aspx
https://www.islandhealth.ca
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ਡੇਫ ਪਚਲਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ਬੀਸੀ (Deaf Children Society of BC) 
ਇੱਕ ਅਪਜਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਏਜੰਸੀ ਹ ੈਪਜਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦ ੇਬਪਹਰ ੇਅਤ ੇ 
ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਬੱਪਚਆਂ ਿਾਲੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ, ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.deafchildren.bc.ca

ਿ੍ਰੋਪਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਫ ਐਡਂ ਹਾਰਡ ਔਫ ਪਹਅਪਰੰਗ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ (Provincial Deaf 
and Hard of Hearing Services) ਬਪਹਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਬਪਹਰੇ- 
ਅੰਨੇ੍ ਬੱਪਚਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਾਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ (ASL) ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਿੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਪਿੱਚ ਪਨੱਜੀ ਟੀਚੇ ਿਾ੍ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ 
ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/youth-and-family-
services/deaf-hard-of-hearing

ਟੀਕਾਕਰਨ

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਫਾਇਲਾਂ ਜਵੱਚ ਟਰੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧਰੀ ਅਨੇਕ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca

ਇਪਮਉਨਾਈਜ਼ਬੀਸੀ (ImmunizeBC) ਕੋਲ ਆਮ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਜਵੱਚ 
ਟਰੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: immunizebc.ca

ਬੀਸੀ ਿੀਪਡਆਟਪਰਕ ਸਰੋਸਾਇਟੀ (BC Pediatric Society) ਜਨਆਜਣਆ,ਂ ਬੱਜਚਆ ਂਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਰਰੀ ਹੋਈ ਜਸਹਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcpeds.ca/families/immunization

ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਯੌਰ ਚਾਇਲਡ (Vaccination and Your Child) ਕਨੇਡਰੀਅਨ 
ਪਰੀਜਡਆਟਜਰਕ ਸੋਸਾਇਟਰੀ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਹ ੈਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰ ੇ
ਅਨੇਕ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਿਵਾਬ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: caringforkids.cps.ca/handouts/vaccination_and_your_child

ਿੈਨਕੂਿਰ ਕਰੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health)
ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-884-0888

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ: 604-736-2033 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: vch.ca

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ (Fraser Health)
ਫੋਨ: 1-877-935-5669-ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਿਾਂ 604-587-4600

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: fraserhealth.ca

ਿ੍ਰੋਪਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ ਅਥਾਪਰਟੀ ਔਫ ਬੀਸੀ (Provincial Health 
Services Authority of BC)
ਫੋਨ: 604-675-7400

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: phsa.ca

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ

ਦ ਬੀਸੀ ਅਰਲੀ ਪਹਅਪਰੰਗ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (The BC Early Hearing Program 
- BCEHP) ਬਰੀਸਰੀ ਜਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦਰੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦਰੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ-
ਭਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਜਨੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਜਨੰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦਰੀ ਿਾਂਚ 
ਤੱਕ ਏਕਰੀਜਕ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਮੁਢਲਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: phsa.ca/our-services/programs-services/bc-early-hearing-program

ਬੀਸੀ ਫੈਮਲੀ ਪਹਅਪਰੰਗ ਪਰਸਰੋਰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (BC Family Hearing 
Resource Society) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਰੀਸਰੀ ਜਵੱਚ 
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਖਲ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਸੱਜਖਆ, ਸਾਇਨ ਲੈਂਗੁਏਿ ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਾਣਰੀ-ਤੋਂ-ਹਾਣਰੀ 
ਮੈਂਟਜਰੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcfamilyhearing.com

ਪਚਲਡਰਨਜ਼ ਪਹਅਪਰੰਗ ਐਡਂ ਸਿੀਚ ਸੈਂਟਰ ਔਫ ਬੀਸੀ (Children’s 
Hearing and Speech Centre of BC) ਪਜਰਵਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਾਲਾ ਕਲਰੀਜਨਕਲ 
ਅਤੇ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ 
ਬੋਲਣਾ ਜਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ  
ਦਰੀ ਪੂਰਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: childrenshearing.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/youth-and-family-services/deaf-hard-of-hearing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/youth-and-family-services/deaf-hard-of-hearing
https://www.healthlinkbc.ca
https://immunizebc.ca
http://www.bcpeds.ca/families/immunization/
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/vaccination_and_your_child
http://www.vch.ca
https://www.fraserhealth.ca
http://www.phsa.ca
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/bc-early-hearing-program
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ਮੂਲ ਿਾਸੀਆ ਂਿਾਸਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ

ਡਲੂਾਜ਼ ਫਰੌ ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਫਪੈਮਲੀਜ਼ ਗਾ੍ਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (Doulas for Aboriginal  
Families Grant Program) ਬਰੀਸਰੀ ਅਸੋਸਰੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਫਰੈਂਡਜਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ 
ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਜਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਰੀਚਾ ਡੂਲਾ ਦਰੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਣ ਲਈ ਖਰਚ ੇਸੰਬੰਧਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂਲ ਜਨਵਾਸਰੀ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਨਮ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਜਸਹਤਮੰਦ ਨਤਰੀਜਿਆ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਾਂਟ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਜਨਵਾਸਰੀ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਨਾਲ ਡੂਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਲਈ $1,000 ਤੱਕ ਦਰੀ ਕਵਰੇਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ: 1-800-990-2432 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਿਾਂ 250-388-5522

ਈਮੇਲ: doulasupport@bcaafc.com 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcaafc.com/dafgp 

ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬੀਸੀ (Aboriginal Head Start 
Association of BC) ਜਵੱਚ 12 ਅਰਬਨ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਸਾਇਟਾਂ ਹਨ 
ਜਿਹੜਰੀਆਂ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਲਰੀ ਚਾਇਲਡਹੱੁਡ ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀਆਂ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ahsabc.net

ਬੀਸੀ ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਰੋਸਾਇਟੀ (BC Aboriginal Child Care 
Society) ਸਾਰ ੇਜਬ੍ਜਟਸ਼ ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਜਵੱਚ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਅਰਲਰੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱ ਡ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: acc-society.bc.ca

ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਇਨਫੈਂਟ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (Aboriginal Infant 
Development Program) ਮੂਲ ਜਨਵਾਸਰੀ ਜਨਆਜਣਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਪ੍ਾਸੰਜਗਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੀਸਰੀ 
ਇਨਫੈਂਟ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਸੰਥਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, 
ਆਜਫਸ ਔਫ ਦ ਪ੍ੋਜਵੰਸ਼ਰੀਅਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫੌਰ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਇਨਫੈਂਟ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ੋਗਰਾਮਜ਼ (the 
Office of the Provincial Advisor for Aboriginal Infant Development Programs)  
ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਜਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-388-4881

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: aidp.bc.ca

ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਸਿਰੋਰਪਟਡ ਚਾਇਲਡ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ (Aboriginal Supported 
Child Development) ਭਾਈਚਾਰ ੇਜਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹ ੈਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੰਬੰਧਰੀ ਵੱਧ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀਆਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਚਆ,ਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪ੍ਸੰਜਗਕ ਅਤੇ 

ਅਰਥਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੀ ਰੇਂਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ। ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਆਪਣਰੀ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਿਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿਾਓ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ascdp.bc.ca

ਬੀਸੀ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਅਬਰੋਪਰਜਨਲ ਫਰੈਂਡਪਸ਼ਿ ਸੈਂਟਰਜ਼ (BC Association 
of Aboriginal Friendship Centres) ਦਾ ਟਰੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਅਬੋਜਰਿਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਿਰੀਵਨ 
ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਕਨੇਡਰੀਅਨਾਂ ਦ ੇਲਾਭ ਦ ੇਲਈ ਅਬੋਜਰਿਨਲ ਸਜਭਆਚਾਰ ਦਰੀ ਰੱਜਖਆ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-990-2432 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcaafc.com

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਪਰਟੀ (First Nations Health Authority (FNHA)) 
ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਜਵੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਰੀਦਾਰਰੀ ਜਵੱਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦਰੀ, ਪ੍ਬੰਧਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਡਜਲਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਜਭਆਚਾਰਕ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਅਤੇ ਜਨਮਰਤਾ ਨੰੂ ਜਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦਰੀ ਜਡਜਲਵਰਰੀ ਜਵੱਚ ਸਾਜਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਸੁਪਨੇ ਦ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਦ ੇਨਾਲ, FNHA ਉਸ ਢੰਗ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਵੇਂ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੰੂ ਜਸੱਧਰੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਾਂਝਰੀਦਾਰਰੀ ਸਜਹਯੋਗ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਜਸਸਟਮਾਂ ਸੰਬੰਧਰੀ ਕਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਜਡਜਲਵਰ ਕਰੀਤਰੀ ਿਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਮਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਰੀ ਜਸਹਤ ਦਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦਰੀ ਹੈ, FNHA ਦਰੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਸਾਰ ੇਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਲਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਜਵੱਖ ਜਵੱਚ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤਰੀ ਹੈ। 

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-913-0033

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: fnha.ca/what-we-do/maternal-child-and-family-health/healthy-
pregnancy-and-early-infancy

ਮੇਟੀਸ ਨੇਸ਼ਨ ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ - ਪਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ (Métis Nation 
British Columbia – Children & Families) ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਾਸੰਜਗਕ ਸਮਾਿਕ 
ਅਤੇ ਆਰਜਥਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਕ ੇਬਰੀ.ਸਰੀ. ਜਵੱਚ ਮਟੇਰੀਸ ਚਾਰਟਰਡ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ 
ਅਤੇ ਮਟੇਰੀਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜੌਕਆਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: mnbc.ca/mnbc-ministries/children-and-families/ 

KUU-US ਕਾ੍ਈਪਸਸ ਲਾਈਨ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ 
ਹ,ੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਤ ੇਜਬਨਾਂ ਜਕ ਜਵਅਕਤਰੀ ਬਰੀਸਰੀ ਜਵੱਚ ਜਕਥ ੇਰਜਹੰਦ ੇਹਨ। KUU-US ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰਰੀ ਮੂਲ 
ਜਨਵਾਸਰੀ ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਪ੍ਮਾਜਣਤ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-588-8717

ਨੌਿਵਾਨ ਲਾਈਨ: 250-723-2040

ਬਾਲਗ ਲਾਈਨ: 250-723-4050

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.ku-uscrisisline.com

http://bcaafc.com/dafgp/
https://www.ahsabc.com
https://www.acc-society.bc.ca
https://www.aidp.bc.ca
http://ascdp.bc.ca
https://bcaafc.com
https://www.fnha.ca/what-we-do/maternal-child-and-family-health/healthy-pregnancy-and-early-infancy
https://www.fnha.ca/what-we-do/maternal-child-and-family-health/healthy-pregnancy-and-early-infancy
https://www.mnbc.ca/mnbc-ministries/children-and-families/
https://www.kuu-uscrisisline.com/
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ਕੇਅਪਰੰਗ ਫਰੌ ਪਕਡਜ਼ (Caring for Kids) ਇੱਕ ਅਜਿਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਰੀ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ 
ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਬੱਚ ੇਦਰੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਕਨੇੈਡਰੀਅਨ ਪਰੀਜਡਆਟਜਰਕ 
ਸਸੋਾਇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਵਕਸਤ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: caringforkids.cps.ca

ਪਰਪਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਕਾਲਜ ਔਫ ਨਰਪਸਜ਼ ਐਡਂ ਪਮਡਿਾਇਿਜ਼ (British 
Columbia College of Nurses & Midwives) ਨਰਜਸੰਗ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 
(midwifery) ਨੰੂ ਜਨਯੰਜਤ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਨਰਸ ਪ੍ੈਕਟਰੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ 
(midwives) ਦਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਸ ਪ੍ੈਕਟਰੀਸ਼ਨਰ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਦਰੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਢਲਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਈਆਂ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਿਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫਜਤਆਂ 
ਤੱਕ ਲਈ, ਗਰਭਵਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵਿੰਮੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ।

ਫੋਨ: 604-742-2230

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: registry.bccnp.ca/ElasticSearch/Search

ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਜਵਜਮੰਨਜ਼ ਹੌਸਜਪਟਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱਚ ਓਕ ਟੀ੍ ਕਲੀਪਨਕ ਿਰੀਵਨ ਦਰੀ ਅਵਧਰੀ ਲਈ 
ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਜਸ਼ਸ਼ਟ, ਇੰਨਟਰਪੋ੍ਫੈਸ਼ਨਲ ਐਚਆਈਵਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ 
ਿਨਮ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ, ਿਵਾਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ - ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੈ - ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੈ ਪ੍ਿਨਨ ਜਸਹਤ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਮਰੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਫੋਨ: 1-888-711-3030

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcwomens.ca/our-services/specialized-services/hiv-care-for-women-
families ਿਾਂ bcwomens.ca

ਸਰੋਸਾਇਟੀ ਔਫ ਔਬਸਟੈਪਟਸ੍ੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਗਾਇਨੋਕੌਲਰੋ ਪਜਸਟਸ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ 
(Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC))  
ਪ੍ਿਨਨ ਜਸਹਤ ਦਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧਰੀ ਮੋਹਰਰੀ ਅਥਾਜਰਟਰੀ ਹੈ। SOGC ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧਰੀ ਮੁੱ ਜਦਆਂ 
ਬਾਰੇ ਿਨਤਕ ਜਸੱਜਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-561-2416 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: sogc.org

LGBTQ2S

ਟਾ੍ਂਸ ਕੇਅਰ ਬੀਸੀ (Trans Care BC) ਟ੍ਾਂਸਿੈਂਡਰ, ਟੂ-ਸਜਪਰਟ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧ ਜਲੰਗਾਂ (ਿੈਂਡਰਾਂ) 
ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ, ਜਲੰਗਾਂ ਦਰੀ ਪੁਸ਼ਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-999-1514

ਈਮੇਲ: transcareteam@phsa.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: phsa.ca/transcarebc

QMUNITY ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਸਜਥਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹ,ੈ ਜਿਹੜਰੀ ਕਵਰੀਅਰ, ਟ੍ਾਂਸ ਅਤੇ ਟੂ-
ਸਜਪਰਟ ਿਰੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ LGBTQ2S ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸਜਹਯੋਗਰੀਆ ਂ
ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਤਾ ਜਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਵਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਪਜਹਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸਮੂਜਹਕ ਤਾਕਤ ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ੇਰਕ ਦਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਰੀਆ ਂਉਮਰਾਂ ਦ ੇ
ਕਵਰੀਅਰ, ਟ੍ਾਂਸ ਅਤੇ ਟੂ-ਸਜਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਜਸਹਤਮੰਦ, ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਿਰੀਵਨ ਿਰੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਿਰੀ ਸਹਾਰਾ, 
ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਜਵੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਖਰਚ ੇਵਾਲਰੀ ਸਲਾਹ, 
ਇੱਕ ਐਸਟਰੀਆਈ (STI) ਕਲਰੀਜਨਕ, ਐਕਸੇਸ ਪ੍ੋ-ਬੋਨੋ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਡਰੌਪ-ਇਨ ਕਲਰੀਜਨਕ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ।

ਫੋਨ: 604-684-5307 ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 100

ਈਮੇਲ: reception@qmunity.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: qmunity.ca 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਧਨ

ਬੀਸੀ ਕਾਲਜ ਔਫ ਫਮੈਲੀ ਪਫਪਜ਼ਸ਼ੀਅਨਜ਼ (BC College of Family Physicians)
ਫੋਨ: 604-736-1877

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bccfp.bc.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿੀਪਡਆਟਪਰਕ ਸਰੋਸਾਇਟੀ (Canadian Pediatric Society) 
ਕੈਨੇਡਰੀਅਨ ਬੱਜਚਆ ਂਲਈ ਕੁਆਜਲਟਰੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਜਦੰਦਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਪਰੀਜਡਆਟਜਰਕ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਟਰੀਕਾਕਰਨ, ਸੁਰੱਜਖਆ ਸੰਬੰਧਰੀ ਮੁੱ ਜਦਆਂ ਅਤੇ 
ਜਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦਰੀ ਜਸਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਜਸਜਖਅਕ ਸਮੱਗਰਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ: 613-526-9397

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: cps.ca

https://www.caringforkids.cps.ca
https://registry.bccnp.ca/ElasticSearch/Search
http://bcwomens.ca/our-services/specialized-services/hiv-care-for-women-families
http://bcwomens.ca/our-services/specialized-services/hiv-care-for-women-families
http://www.bcwomens.ca
https://www.sogc.org
http://www.phsa.ca/transcarebc
https://qmunity.ca
https://bccfp.bc.ca
https://www.cps.ca
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ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ 
ਪੇਰਰੀਨੇਟਲ ਜਡਪਰੈਸਨ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਹਇਤਾ ਗਰੱੁਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਜਨਟ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੀਸੀ ਪਰਿ੍ਰੋਡਕਪਟਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (BC Reproductive Mental 
Health Program) ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ ੋਸਮਤੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਰੀ 
ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਤਾ ਕਲੋੋਂ  ਰੈਫਰਲ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਗੋਰਾਮ 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਡਪਰੈਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਜਲੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: reproductivementalhealth.ca

ਿੈਸੇਪਫਕ ਿਰੋਸਟ ਿਾਰਟਮ ਸਿਰੋਰਟ ਸਰੋਸਾਇਟੀ (Pacific Post Partum 
Support Society) ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦਰੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਪ੍ਤਰੀ ਸਮਰਜਪਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੋਸਾਇਟਰੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ, 
ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਜਡਪਰੈਸਨ ਐਡਂ ਐਗਂਜ਼ਾਇਟਰੀ: ਏ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਾਈਡ ਫੌਰ ਮਦਰਜ਼ (Postpartum 
Depression and Anxiety: A Self-Help Guide for Mothers) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-855-255-7999

ਫੋਨ: 604-255-7999 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: postpartum.org

ਬੀਸੀ ਕਾ੍ਈਪਸਸ ਲਾਈਨ (BC Crisis Line) ਜਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦ ੇ7 ਜਦਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨਰੀ 
ਜਵੱਚ ਨੌਿਵਾਨਾਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। 

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-784-2433

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: crisiscentre.bc.ca

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਸਹਤ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ: 8-1-1

Website: healthlinkbc.ca/mental-health

KUU-US ਕਾ੍ਈਪਸਸ ਲਾਈਨ 24/7 ਉਪਲਬਧ, ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਸਰੱੁਜਖਅਤ ਸੰਕਟ ਲਾਈਨ 
ਹ,ੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕ ਜਵਅਕਤਰੀ ਬਰੀਸਰੀ ਜਵੱਚ ਜਕਥੇ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ। KUU-US ਸਵੇਾਵਾਂ ਫਸਟ 
ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰਰੀ ਮਲੂ ਜਨਵਾਸਰੀ 
ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਸਰੱੁਜਖਆ ਲਈ ਪਮ੍ਾਜਣਤ ਅਤੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-588-8717

ਨੌਿਵਾਨ ਲਾਈਨ: 250-723-2040

ਬਾਲਗ ਲਾਈਨ: 250-723-4050

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.kuu-uscrisisline.com

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਸਰਪਿਸ ਮੈਿ (Mental Health and 
Substance Use Service Map) ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 
ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਰੀ ਸਰਚ ਕਰੀਤਰੀ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲਰੀ ਜਲਸਜਟੰਗ ਹ,ੈ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਸੰਗਜਠਤ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/mental-health-support-in-bc/map

ਪਬ੍ਪਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੌਰ ਪਲਪਿੰਗ ਮਾਇੰਡਫੁਲੀ (British 
Columbia Association for Living Mindfully (BCALM)) ਸਾਰੇ ਬਰੀ.ਸਰੀ. 
ਜਵੱਚ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਵੱਚ ਵਧਰੀ ਹੋਈ ਮਾਇੰਡਫੁਲਨੈਸ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਜਪਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੋਸਾਇਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ 
ਲਈ ਮਾਇੰਡਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕਈ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਕੋਲੋਂ  ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

ਈਮੇਲ: info@bcalm.ca

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcalm.ca

ਨਿੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ੇਂਟ ਅਤ ੇਰਪਫਊਜੀ

ਪਨਊ ਪਬਗਪਨੰਗਜ਼ ਮੈਟਰਪਨਟੀ ਕਲੀਪਨਕ (New Beginnings Maternity 
Clinic) ਅਜਿਹਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਆਪਕ ਮੈਟਰਜਨਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਅਿੇ ਪ੍ੋਜਵੰਸ਼ਰੀਅਲ ਮੈਡਰੀਕਲ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪਰੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਜਹਮ ਜਵੱਤਰੀ ਜਦੱਕਤ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਰੀਆਂ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਜਵਜਮੰਨਜ਼ ਹੌਸਜਪਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੀਆਂ ਹਨ।

ਫੋਨ: 604-875-2396

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcwomens.ca/our-services/pregnancy-prenatal-care/maternity-care-
for-new-immigrants 

ਦ ਇੰਟਪਰਮ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (The Interim Federal Health 
Program (IFHP)) ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹ ੇਰਜਫਊਿਰੀਆ ਂਦ ੇਲਈ ਪ੍ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਡਰੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਜਿਹ ੇਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਦਰੀ 
ਸਰੀਜਮਤ,ਅਸਥਾਈ ਕਵਰੇਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਿਹੜ ੇਸੂਬਾਈ ਿਾਂ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦਰੀ (ਪਰੀਟਰੀ) ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 

ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-
within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary

ਿੈਲਕਮ ਬੀਸੀ (Welcome BC) ਨਿੇਂ ਆਏ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਪਿੱਚ ਿਸਣ ਪਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: welcomebc.ca/Resources-For/Communities-Service-Providers/Services-and-
programs-for-newcomers

https://reproductivementalhealth.ca
http://postpartum.org
https://crisiscentre.bc.ca
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health
https://www.kuu-uscrisisline.com/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/mental-health-support-in-bc/map
https://www.bcalm.ca
http://www.bcwomens.ca/our-services/pregnancy-prenatal-care/maternity-care-for-new-immigrants
http://www.bcwomens.ca/our-services/pregnancy-prenatal-care/maternity-care-for-new-immigrants
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
http://welcomebc.ca/Resources-For/Communities-Service-Providers/Services-and-programs-for-newcomers
http://welcomebc.ca/Resources-For/Communities-Service-Providers/Services-and-programs-for-newcomers
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ਿਰੋਸ਼ਣ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: food-guide.canada.ca/en

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ - ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ (Dietitian Services – 
HealthLink BC) ਜਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ, ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਿਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦਰੀਆਂ 
ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟਰੀਸ਼ਰੀਅਨ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 8-1-1 (ਿਾਂ ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ 7-1-1)

ਈਮੇਲ: healthlinkbc.ca/healthy-eating/email-healthlinkbc-dietitian

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/dietitian-services

ਿਾਲਣ ਿਰੋਸ਼ਣ

ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਵਦਆਉੁਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਮਦਰ ਗੂਜ਼! ਅਤੇ ਨੋਬਡਰੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, 
ਦ ੇਨਾਲ ਹਰੀ ਫੈਮਲਰੀ ਜਰਸੋਰਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ਫੈਮਲਰੀ ਪਲੇਸ), ਅਨੇਕ ਭਾਈਚਾਜਰਆ ਂਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਜਨਟ, ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਏਿੰਸਰੀ ਿਾਂ ਫੈਮਲਰੀ ਜਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

BC211 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੜੀਂਦਰੀਆ ਂਕਜਮਊਜਨਟਰੀ, ਸਰਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 
ਿੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਪਤ ਹ ੈਅਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰ ੋ
ਿਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿ ੇਅਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਿ ੇਦ ੇਜਵਚਕਾਰ 2-1-1 ਤ ੇਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। 

ਫੋਨ/ਟੈਕਸਟ: 2-1-1

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bc211.ca

ਿੇਰੈਂਟ ਸਿਰੋਰਟ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ ਸਰੋਸਾਇਟੀ ਔਫ ਬੀਸੀ (Parent Support 
Services Society of BC) ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪੇਰੈਂਜਟੰਗ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲਜ਼ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰ ੇਜਬ੍ਜਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਜਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ,ਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ/ਦੋਹਤ ੇਦੋਹਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਾਲ ਰਹ ੇਨਾਨਾ-ਨਾਨਰੀ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦਰੀ, 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਜਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: parentsupportbc.ca/support-circles

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਿਧੀ

ਪਫਪਜ਼ਕਲ ਐਕਪਟਪਿਟੀ ਸਰਪਿਪਸਜ਼ - ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ (Physical Activity 
Services – HealthLink BC) ਦ ੇਸਟਾਫ ਜਵੱਚ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜ ੇਜਬ੍ਜਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬਰੀਆ ਦ ੇਜਨਵਾਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵੱਧ ਜਕਜਰਆਸ਼ਰੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜਸਹਤਮੰਦ ਿਰੀਵਨ ਿਰੀਣ 
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਰੀਰਕ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀ ਬਾਰ ੇਆਮ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਗਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 130 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫੋਨ: 8-1-1 (ਿਾਂ ਬਜਹਰ ੇਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ 7-1-1)

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca/physical-activity

ਕੈਨੇਡੀਅਨ 24-ਹਾਿਰ ਮੂਿਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ (Canadian 24-Hour 
Movement Guidelines) ਦਰਸਾਉਂਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਸਮੁੱ ਚਰੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਜਟਆਂ 

ਜਵੱਚ ਬੱਚੇ ਜਕੰਨਰੀ ਨੀਂਦ, ਬੈਠਵਾਂ ਜਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਰੀਰਕ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: csepguidelines.ca

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca

ਜਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (Postpartum) ਸਹਾਇਤਾ

ਬੀਸੀ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਿ੍ੈਗਨੈਂ ਸੀ ਆਉਟਰੀਚ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ (BC 
Association of Pregnancy Outreach Programs) ਹੈਲਦਰੀ ਕੇਅਰ ਪੈ੍ਗਨੈਂ ਸਰੀ 
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਾਿੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਬਣੇ ਜਵਅਕਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਨਸ਼ਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਜਵੱਚ ਨਸ਼ਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਵਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦ ਪ੍ੈਗਨੈਂ ਸਰੀ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਮਾਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਜਸਕ ਜਨਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰੀਤੇ ਹੋਏ ਰੋਚਕ ਵੈੱਬਰੀਨਾਰਾਂ, 
ਵਰਚੂਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮੇਤ ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਫਤ 
ਸਹਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.bcapop.ca

ਿੈਸੇਪਫਕ ਿਰੋਸਟ ਿਾਰਟਮ ਸਿਰੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (Pacific Post Partum 
Support Society) ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੀ (postpartum)/ਪੇਰਰੀਨੇਟਲ (perinatal) 
ਪਰੇਸ਼ਾਨਰੀ, ਜਡਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਚੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: postpartum.org
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ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ

ਬੀਸੀ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਿ੍ੈਗਨੈਂ ਸੀ ਆਉਟਰੀਚ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ (BC Association 
of Pregnancy Outreach Programs) ਿਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧਰੀ (prenatal) ਜਵਟਾਜਮਨ, ਢੱੁਕਵੇਂ 
ਖੋਿ ਪ੍ਾਿੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੈਲਦਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ੈਗਨੈਂ ਸਰੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਾਿੈਕਟ ਅਤੇ ਦ 
ਪ੍ੈਗਨੈਂ ਸਰੀ ਹੱਬ ਸਮੇਤ ਿਨਤਾ ਲਈ ਪੈ੍ਗਨੈਂ ਸਰੀ ਆਉਟਰਰੀਚ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਰੀ ਅਤੇ 
ਬਾਲ ਜਸਹਤ ਦਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcapop.ca

ਬੀਸੀ ਪਿਪਮੰਨਜ਼ ਹੌਸਪਿਟਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (BC Women’s Hospital 
and Health Centre)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcwomens.ca/health-info/pregnancy-parenting

ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: healthlinkbc.ca

ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਪਿੱਚ ਭਾਰ ਪਿੱਚ ਿਾਧ ੇਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/prenatal/bmi/index-eng.php

ਪਿਸ੍ਕਪਰਿਸ਼ਨ ਦਿਾਈਆਂ

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ (PharmaCare) ਯੋਗ ਜਪ੍ਸਕਜਰਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਮੈਡਰੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਬਜਸਡਰੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-663-7100

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ: 604-683-7151

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-
bc-residents

ਸੁਰੱਪਖਆ

ਬੀਸੀਏਏ ਚਾਇਲਡ ਿਸੈਂਜਰ ਸੇਫਟੀ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (BCAA Child Passenger 
Safety Program) ਬੱਜਚਆ ਂਨੰੂ ਬਰੀ.ਸਰੀ. ਦਰੀਆ ਂਸੜਕਾਂ ਤ ੇਸਫਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-877-247-5551

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcaa.com/community/child-car-seat-safety

ਬੀਸੀ ਇੰਜਰੀ ਪਰਸਰਚ ਐਡਂ ਿੀ੍ਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਪਨਟ (BC Injury Research and 
Prevention Unit) ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਯੋਗਰੀ ਤੱਥ ਸਰੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: injuryresearch.bc.ca

ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਲ (Canada Safety Council) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ, ਗੈਰ-
ਸਰਕਾਰਰੀ ਖੈਰਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਟ੍ੈਜਫਕ, ਘਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਿਨ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀ ਸੁਰੱਜਖਆ 
ਿਾਣਕਾਰਰੀ, ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ: 613-739-1535

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: canadasafetycouncil.org

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰੌਸ (Canadian Red Cross) ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਫਸਟ 
ਏਡ, ਸਰੀਪਰੀਆਰ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸਰੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰ ਜਸਖਾਉਂਦਰੀ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-877-356-3226 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: redcross.ca

ਏਨਿਾਏਰਨਨੈਂ ਟਲ ਿਰਪਕੰਗ ਗਰੁੱ ਿ (Environmental Working Group) 
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਜਿਹੜਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਰੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਜਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਅਕਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਰੀੜ ੇਮਾਰਨ ਵਾਲਰੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ਜਹਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰਦ 
ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਈਡਾਂ ਪ੍ਕਾਜਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ewg.org

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੰਪਜ਼ਊਮਰ ਿ੍ੌਡਕਟ ਸੇਫਟੀ (Health Canada: 
Consumer Product Safety)
ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-662-0666

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿ ੇਟ੍ੈਪਫਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਪਮਪਨਸਟ੍ੇਸ਼ਨ (National Highway 
Traffic Safety Administration) ਯੂ.ਐਸ. ਦਰੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਰੀ ਬੱਜਚਆਂ 

ਦਰੀਆਂ ਕਾਰ ਸਰੀਟਾਂ ਦੇ ਰਰੀਕੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: nhtsa.gov

ਿੌਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (Poison Control Centre) ਜ਼ਜਹਰ ਸੰਬੰਧਰੀ 24-ਘੰਜਟਆਂ 
ਦਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-567-8911 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dpic.org

https://www.bcapop.ca
http://www.bcwomens.ca/health-info/pregnancy-parenting
https://www.healthlinkbc.ca
http://health.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/prenatal-nutrition/pregnancy-weight-gain-calculator.html
http://gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
http://gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents
https://www.bcaa.com/community/child-car-seat-safety
http://www.injuryresearch.bc.ca
https://canadasafetycouncil.org
https://www.redcross.ca
https://www.ewg.org/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety.html
https://www.nhtsa.gov
http://www.dpic.org
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੀਸੀ (Emergency Management BC) ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ 
ਸੰਬੰਧਰੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸਰੀ ਜਕੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ (Public Health Agency of Canada) 
ਬੱਜਚਆ ਂਦਰੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦ ੇਅਨੇਕ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਔਨਲਾਈਨ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: phac.gc.ca

ਿੈਰਾਸ਼ੂਟ (Parachute) ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-888-537-7777 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: parachutecanada.org

ਸੇਫ ਸਟਾਰਟ (Safe Start) ਬਰੀਸਰੀ ਜਚਲਡਰਨਜ਼ ਹੌਸਜਪਟਲ ਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹ ੈ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਜਦੰਦਾ ਹ ੈਜਕ ਘਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਜਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bcchildrens.ca/health-info/healthy-living/child-safety

ਸੇਂਟ ਜੌਨਜ਼ ਐਬਂੂਲੈਂਸ (St. John’s Ambulance) ਫਸਟ ਏਡ, ਸਰੀਪਰੀਆਰ ਅਤੇ 
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜਵੱਚ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਿੌਨਜ਼ ਦਰੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਬ੍ਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡਰੀ ਟੈਲਰੀਫੋਨ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਰੀ, ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਪੇਜਿਜ਼ ਜਵੱਚ “ਫਸਟ ਏਡ ਸਰਜਵਜਸਜ਼” ਹੇਠਾਂ ਸੂਚਰੀਬੱਧ ਹਨ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: sja.ca

ਸ਼ੇਕਨ ਬੇਬੀ ਪਸੰਡਰਰੋਮ (Shaken Baby Syndrome)

ਪਿਿ੍ੈਂਟ ਸ਼ੇਕਨ ਬੇਬੀ ਪਸੰਡਰਰੋਮ ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ (Prevent Shaken Baby 
Syndrome British Columbia)
ਫੋਨ: 1-888-300-3088

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: dontshake.ca

ਦ ਕ੍ਾਈਪਸਸ ਇੰਨਟਰਿੈਨਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸੁਈਸਾਇਡ ਪਿ੍ਿੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 
ਔਫ ਪਬ੍ਪਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ (The Crisis Intervention and Suicide 
Prevention Centre of British Columbia) ਸੰਕਟ ਿਾਂ ਮਾਯੂਸਰੀ ਦਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਜਦਨ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ 

ਵਾਲਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-800-784-2433

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: crisiscentre.bc.ca

ਖਾਸ ਲਰੋੜਾਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਕਾਸ ਸੰਬਧਰੀ ਸਮੱਜਸਆ ਿਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੀ, ਪਬਜਲਕ 
ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਜਵੱਚ ਬਾਲ ਜਵਕਾਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤਰੀਜਵਧਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਰੀਆਂ ਜਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗਰੀਆਂ। 

ਪਮਪਨਸਟੀ੍ ਔਫ ਪਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫਮੈਲੀ ਡਿੇੇਲਿਮੈਂਟ: ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੱੁਡ 
ਇੰਨਟਰਿੈਨਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ (Ministry of Children and Family 
Development: Early Childhood Intervention services)  
ਅਜਿਹੇ ਜਨਆਜਣਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਿਾਂਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 
ਹਨ - ਿਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧਰੀ ਦੇਰਰੀ ਿਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ  
ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਰੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਿਾਂਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਆਪਣਰੀ 
ਸਥਾਨਕ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਿਾਂ ਜਫਜਜ਼ਸ਼ਰੀਅਨ, ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-
development/assessing-child-development-38610

ਸਿਰੋਰਪਟਡ ਚਾਇਲਡ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ ਔਫ ਦ ਇਨਫੈਂਟ ਐਡਂ ਚਾਇਲਡ ਡੇਿੇਲਿਮੈਂਟ 
ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਬੀਸੀ (Supported Child Development of the Infant 
and Child Development Association of BC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਅਜਿਹਾ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਚਆਂ, ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦਰੀ ਰੇਂਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧਰੀ ਵੱਧ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਰੀਆਂ 
ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਜਟਡ ਚਾਇਲਡ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਆਪਣਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਿਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਿਾਂ 
ਆਪਣਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜਮਜਨਸਟ੍ਰੀ ਔਫ ਜਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫੈਮਲਰੀ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਆਜਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: icdabc.ca/programs/supported-child-development

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery
https://www.canada.ca/en/public-health.html
https://parachute.ca/en/
http://www.bcchildrens.ca/health-info/healthy-living/child-safety
https://www.sja.ca/English/Pages/default.aspx
https://dontshake.ca
https://crisiscentre.bc.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/assessing-child-development-38610
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/assessing-child-development-38610
https://icdabc.ca/programs/supported-child-development
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ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ 
ਕਰੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ healthlinkbc@gov.bc.ca 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਸਿੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੈਰੇਿੀ

“ਸਪਰੀਚ ਲੈਂਗੁਏਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਜਮਊਜਨਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਉਬਲਬਧ ਹਨ।”

ਪਬਪ੍ਟਸ਼ ਕਰੋਲੰਬੀਆ ਅਸਰੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਫ ਸਿੀਚ/ਲੈਂਗਏੁਜ ਿਥੈਲੇੌਪਜਸਟਸ ਐਡਂ 
ਔਡੀਓਲੌਪਜਸਟਸ (British Columbia Association of Speech/
Language Pathologists and Audiologists)
ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-877-BCASLPA (222-7572)

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: speechandhearingbc.ca/public

ਨਜ਼ਰ

ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਰੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਂਚਾਂ ਬਰੀਸਰੀ ਮੈਡਰੀਕਲ 
ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮਐਸਪਰੀ) ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰੀਤਰੀਆਂ ਿਾਂਦਰੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਸੀ ਹੈਲਦੀ ਪਕਡਜ਼ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ (BC Healthy Kids Program) ਘੱਟ ਆਮਦਨਰੀ 
ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਐਨਕਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿਾਓ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਜਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫੋਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ: 1-866-866-0800

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/ healthy-women-
children/child-teen-health/dental-eyeglasses

ਬੀਸੀ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਔਫ ਔਿਟਰੋਮੀਟਰੀ (BC Doctors of Optometry)  
ਇੱਕ ਔਪਟੋਮਰੀਟਰਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਦ ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bc.doctorsofoptometry.ca/find-a-doctor

ਬੀਸੀ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਔਫ ਔਿਟਰੋਮੀਟਰੀ ਆਈ ਹੈਲਥ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ (BC Doctors  
of Optometry Eye Health Library)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: bc.doctorsofoptometry.ca/eye-health-library
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