
 
 

 

 والدین، محترم
 ۔جائے کی توقع کیا میں ہفتوں چند اگلے کہ ہے لئے کے بتانے یہ خط یہ ،تو ہیں جاتے لے گھر سے سپتالہ کو (بچوں) بچے اپنے آپ جب

 نے مرض وبائی اس لئے کے والدین بننے والوں بار پہلی پر طور خاص اور والدین نئے کہ ہیں اس امر کو سمجھتے سے طرح پوری ہم

 کیا نہیں ہیں کہ ُوہ پُریقین اور ہے ہوتا تنہائی کا سا احساس گمشدگی اور کو لوگوں کچھ اور ہے کیا پیدا اضطراب اور پریشانی یادہز بہت

 ایک ہر کرنا کوشش کی رکھنے محفوظ کو ایک ہر سے 91 -کویڈ  اور النا زندگی نئی میں دنیا دوران کے مرض وبائی عالمی۔ ہے کرنا

 سے ‘مرض وبائی’ اس کو آپ کہ ہے ہوسکتا کہ ہے افسوس ہمیں ۔ہیں شریک میں اس کر مل سب ہم اور ہے ثابت ہوا توق مشکل لئے کے

 وقت اس کا تفہیم و افہام اور صبر کے آپ ہم ہے اور نہیں تسلی بخش یہ کہ ہیں کرتے محسوس ہم اور ہو مال نہ تجربہ کا ’معمول‘پہلے کا 

 ۔ہیں کرتے ادا شکریہ

 رہی چل کیسے دوران کے مرض وبائی خدمت ہماری کہ گی کریں فراہم مدد میں سمجھنے یہ کو آپ معلومات گئی دی نیچے کہ ہے امید

 ۔ہیں سکتے کر رسائی کیسے تک معلومات اور معاونت مزید تو ہو ضرورت کو آپ جب اور ہیں

 کی جانی چاہئے توقع کیا - جانا گھر ساتھ کے بچے
 

 آپ کہ سکے ہو معلوم یہ تاکہ گی کرے رابطہ سے آپ مڈوائف کمیونٹی بعد کے ہونے فارغ سے سپتالہ ےک آپ - 2 یا 1 دن 
 میں کلینک کے پیدائش از بعد آپ یا ہے ضرورت کی کے ایک دورے گھر کو آپ آیا کہ لئے کے کرنے معلوم یہ اور ہیں یکیس
 ۔ہیں یسکت جا

 گے کریں کش پیش کی کرنے یہکا تجز پالنے دودھ ہم تو ہیں یرہ پال دودھ آپ اگر - 3 دن 

 کی آپ کے لیئے کروانے ٹیسٹ بچے کے خون کے نومولود اور گے کریں کش پیش کی نےکر وزن اک بچے کے آپ ہم - 5 دن 
 مزید میں بارے کے سے سکریننگ سائٹ ویب ہماری آپ اور ہے ہوتا ٹیسٹ سکریننگیک ا یہ۔ گے حاصل کریں رضامندی
 services-services/maternity-www.cht.nhs.uk/services/clinical: ہیں کرسکتے حاصل معلومات

 ۔ہے منحصر پر حاالت ذاتی کے آپہے جو  جاسکتا کیا اہتمام کا مڈوائف کی اضافی اپوائنٹمنٹ 

 کا دورے حوالے سے کے پیدائش لگ بھگ کے وقت اس اورگے  کریں رابطہ سےآپ  روزیٹ ہیلتھ کے آپ - 91سے  91 دن 
 ۔گے کریں اہتمام

 ۔گا جائے دیا کر فارغ سے بھال دیکھ کی پی جی اور وزیٹر ہیلتھ اپنے کو آپ تو ہیں سے خیریت ہبچ اور ماں اگر - 91 دن 
 

 جانے میں کلینک کے پیدائش از بعدپوسٹ نیٹل یعنی  ساتھ کے وقتدہ طے ش ایک مائیں سی بہت :اپوائنٹمنٹ (پوسٹ نیٹل) پیدائشبعد از 
 (آپریشن سے پیدائش) سیکشن سی پر طور کے مثال ،ہے جاسکتا کیا اہتمام بھی کا دورے گھریلو مطابق کے ضرورت۔ ہیں دیتی ترجیح کو

 کوشش کی کی پابندی کرنے اوقات کے اپوائنٹمنٹ مہ۔ ہے جاسکتا دیا پر طور کے ‘مدت’ یک گھنٹے 2 اوقات کا اپوائنٹمنٹ تاہم ،بعد کے
 کا آپبعض اوقات  ہوسکتا ہے کہ سے وجہ اسی اور ہےہوتی  متوقع غیر تک حد کسی نوعیت کی بھال دیکھ کی زچگی تاہم ہیں کرتے
 ہو۔ تاخیر سےی کے اوقات سے بند منصوبہ اپوائنٹمنٹ یا دورہ

  
 ،تو نہ رہا ہو یاد کو مڈوائف کمیونٹی کہ کو تشویش ہو آپ اور وہ توقع کی دورے یا کال وک آپ اگر ؟بھول گئے ے بارے میںک آپ ہم کیا

  :سے رابطہ کریں الئن ایڈوائس میٹرنٹی یا جہاں سے آپ فارغ ہوئیں کریں رابطہ سے وارڈ اُس آپ کرم برائے
 ۔1311تا  9311 اور 92331تا  1331 معہج سے وارسوم 19111 355513: فیلڈ ہڈرز    261364 01422 کالڈرڈیل  :  ایم اے ایل

 
 اور خدمات معاون ،نمبروں کے رابطوں مفید اور ترین تازہ ے بارے میںک خدمات ہماری :معلومات اور ترین تازہ ے بارے میںک سروس
 فیس ہڈرزفیلڈ اور ڈرڈیلکال( Better Births)بیٹر برتھز  یا( لنک دیا ہوا اوپر) سائٹ ویب کے لیئے ہماری لیئے لنک کے معلومات مددگار

 ۔مالحظہ کیجئے پیج بک
 

 کے آپ وزیٹر ہیلتھ یا (مٹرنیٹی سپورٹ ورکر) کارکن واال کرنے مدد میں زچگی ،مڈوائف کمیونٹی کی آپ :معاونت میں پالنے دودھ
بچے کو ُدودھ پالنے میں ) ایڈوائزر فیڈ انفینٹ کو آپ وہ۔ یںہ ےکرسکت پیش مدد میں نیٹل کلینک پوسٹیعنی  کلینک پیدائشبعد از  یا میںگھر

 ۔ہیں سکتےوا کر بھی سے رجوع( مشیر
 اور نمبرکا  رابطہ ،نام ااپن کرم برائے: ہیں کرسکتے رابطہ پر 311315 19111 راست برائے بھی سے ایڈوائزر فیڈ انفینٹنگ ہمارے آپ

 1 جمعہ تا پیر الئنیہ امدادی ۔ ںرہی تیار لئے کے چھوڑنے پیغامایک  الفاظ میں واضح ساتھ کے تفصیل سی مختصر ایک کی مسئلے اپنے
 ۔کا جواب دیا جاتا ہے ںوکال جتنا جلدی ممکن ہو اور ہے دستیاب تک  بجے 5 سے

 
 
 
 

http://www.cht.nhs.uk/services/clinical-services/maternity-services


  
 نئے کے آپ وزیٹر ہیلتھ۔ گے یںرابطہ کر میں دن کچھ وہ اور گے کریں آگاہ سے پیدائش کی بچے آپ کے کو اُن ہم :وزیٹر ہیلتھ کے آپ

 اور فالح و بہبود اپنی کی آپ وہ۔ ہیں موجود لئے کے مدد کی والدین نئے کے لیئے کرنے نگرانی متعلقہ سے صحت اور غذا  کی بچے
 :تو ہیں چاہتے کرنا رابطہ ہیلتھ وزیٹنگ سروس سے آپ اگر۔ گے کریں فراہم مدد بھی بننے کے حوالے سے والدین

 

 1311 3115150: کے لیئے سنگل پوائنٹ کنٹیکٹ رابطے کالڈرڈیل 

 1311 311 5555: کے لیئے سنگل پوائنٹ کنٹیکٹ رابطے کرکلیز 

 
 ہے ہوسکتا پیدا پریشنیڈ پیدائش از بعد ںمی ماؤں نئی کچھ۔ ہے بات کی معمول ہونا جذباتی بعد دن کچھ کے پیدائش کی بچے :صحت دماغی

 جذباتی کی آپ سے آپ ہمٹل سائکوسیس سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ مسائل یعنی پوسٹ نی نفسیاتی پیدائش کچھ بہت کم واقعات میں بعد از اور
 اپنی کرم برائے ،تو کو تشویش ہو ساتھی کے آپ اگر یا ،کو مشکالت کا سامنا ہو آپ اگر لیکن ،گے پوچھیں میں بارے کے فالح و بہبود

 ۔کریں رابطہ راست برائے سے خدمات مقامی اپنی یا کریں بات سے مڈوائف
 

 ہیلپ کی گھنٹے 21 لئے کے مدد فوری یا مشورے آپ تو ،ہیں رجسٹرڈ ساتھ کے پی جی کسی میں فیلڈ ویک یا کرکلیز ،لکیلڈرڈی آپ اگر
 تو ہو ضرورت کی مدد فوری اور ہیں رہتے میں فورڈ بریڈ آپ اگر 1111 913 1551: ہیں کرسکتے حاصل رسائی میں تک مفت الئن
 19251 229919: ریںک کال پر الئن ہیلپ رسپانس فسٹ کی گھنٹے 21

 
 نئےہے کہ  نہیں بات یہ کوئی غیرمعمولی تو ہے روتا بچہ جب، ان سب کی وجہ سے مرض وبائی عالمی ،کمی کی نیند :ناپر قابو پا رونے
 آپرونا  اس کا اور ہے محفوظ بچہ اس امر کی پڑتال کر لی ہے کہ نے آپ اگر کہ ہیں چاہتے دالنا یقین کو آپ ہم۔ پر دباو ہوتا ہے والدین

 محسوس سکونپُر آپ جب بعد کے منٹ چند۔ و تو تھوڑی دیر کے لیئے اس سے دور ہو جانے میں کوئی ہرج نہیںہ رہا کر پریشان بہت کو
 اگر۔ کریں بات سے وزیٹر ہیلتھ یا مڈوائف اپنی تو ہیں رہے کر مشکالت کا سامنا آپ اگر۔ کریں کی پڑتال بچے اپنے جاکر واپس تو کریں

 تھا۔ گیا یاک فارغآپ کو  سےکریں جہاں  کو کال وارڈ سا آپ تو ہیں یرہ کر مشکالت کا سامنا دوران کے رات آپ

   بچے کا رونا معمول کی بات ہے 

 اسے تسکین دینے والے اقدامات مٔوثر ہوتے ہیں 

 تھوڑی دیر کے لیئے بچے سے دور ہو جانا ٹھیک ہے 

 بچے کو کبھی بھی مت جنجھوڑیں 

 

 نئے جو ہیں پیرا عمل پر مشورے کے( جی او سی آر) گائنیکولوجسٹ اینڈ سٹریٹریکسبآ آف کالج ئلور ہم: بچہ کا پآ اور 91۔ کوویڈ

  سائٹ ویب کی ان اور ہیں دستیاب بھی میں کی صورت ویڈیو کچھ سے میں ان ،ہیں کرتے شائع بھی رہنمائی اور مشورےیئے ل کے والدین

www.rcog.org.uk ۔سکتی ہیں جا ائیپ پر  

 شریک میں پیدائش کی اپوائنٹمنٹ از قبل اپنی لئے کے نگرانی کی صحت کی بچے کے آپ اور اپنی آپ کہ ہے ضروری یہ :رہنا محفوظ
 کلینک متعلقہ لئے کے ےمشور پہلے سے کرنے شرکت ،تو تنہائی اختیار کیئے ہوئے ہوں یا ہوں عالمات کی 91۔ کوویڈ میں آپ اگر۔ ہوں
 آپ چاہے کریں رابطہ پر طور فوری کرم برائے ،تو ہوں فکر مند میں بارے کے بچے اپنے یا اپنے آپ وقت بھی کسی اگر۔ کریں فون کو
 ۔بھی ہوں کی عالمات 91 کوڈ کو

 جن رکھیں یاد کرنا عمل پر ولوںاص رہنمائی کے ہسپتال اور مقامی ،قومی لئے کے رکھنے محفوظ سے 91 -کویڈ  کو بچے اپنے اور اپنے

 :ہیں شامل میں درج ذیل

 اکثر اپنے ہاتھوں کو دھونا اور اچھی طرح کے لیئے سیکنڈ 02 کم سے کم 
 کریں استعمال کا جیل ہینڈ بعد کے چھونے کو چیز بھی کسی باہر سے گھر اپنے 
 (کا خاتمہ کریں جراثیم ،کو بن میں ڈالیںٹشو  ،ٹشو میں کھانسیں) کریں استعمال کا ٹشوز کے وقت چھینک اور کھانسی 
 رکھیں دور رمیٹ 0 سے دوسروں کو آپ اپنے 
 پہنیں ماسک کے لیئے صاف چہرے بار ہر 

 

 غذا متوازن اور مند صحت ساتھ کے سبزیوں اور پھل سارے بہت لئے کے مدد کی نظام کے مدافعت قوت قدرتی کی آپ :رہنا مند صحت

 میں مقدار کافی آپ کہ بنائیں یقینی کو بات اس اور متواتر لیں جی سی ایم 91 ڈی دھ پال رہی ہیں تو وٹامناگر آپ بچے کو اپنا دو۔ کھائیں

  ۔ہوں یپیت پانی

 ،کے ساتھ خواہشات نیک

Karen Spencer 

 سپینسر کیرن
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