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۔ جب آپ   ن مقصد ہے پريتر کا اوالی  جم /انتر  بچے یک پيدائش ےک وقت آپ یک مادری زبان می    آپ کو مدد فراہم   کرنا دوالاور ثقافتی متی
جم    ، آپ اور آپ ےک کنبی ےک درمیا ن   ےک حمل یک نگہداشت پر فائز طتی عمےل حاملہ ہوں اور بچے کو جنم دینن وایل ہوں تو دائی آپ   متی

اور اس بات کو یقیتن بنائی ہے کہ آپ ہر بات ٹھیک ےس سمجھ  کا   ۔ عمےل ےک ساتھ بات چیت می  آسائن فراہم کرئی ہے کردار ادا کرئی ہے
 پائی  ۔ 

۔حمل ےک دوران پيدائش ےک وقت اور بعد از پيدائش ےک  تمام   ہمارا عملہ تربیت یافتہ اور سویڈن ےک نظاِم صحت ےس بخوئی واقف ہے
  کر ئی ہے     کو مدد فراہم   جھنن می  ہماری تربیت یافتہ دائی آپ کو سم  مراحل 

ی
۔ ےس متعلق تمام معلومات فراہم ک اور زچگ رئی ہے  

۔  دائی آپ ےس اور آپ  حمل ےک دوران  دائی اور    تاکہ    ےک اہل خانہ ےس ایک یا دو بار پت  تا جمعہ دن ےک اوقات می  مالقات بیھ کرئی ہے
۔تک یک منصوبہ بندی   ےس لب  کر پيدائش ےک وقت   اور حمل ےک دوران  کی  آپ ایک دورسے کو جان س   کر سکی 

صورت می    کیس بیھ قسم یک مدد درکار ہونن یک  مشورہ دینن یک مجاز نہی  ہے لیکن حمل ےک دوران معلومات یا   دائی آپ کو طتی 
۔متعلقہ ادارے یا طتی ما ہرین ےس رابطہ کرانن می  مدد کر ئی ہے  

ن کرنن اور آپ کو ہسپتال می  شعبہ پيدائش ےس رابطہ کرانن    یک پیدائش بچے   ۔  ےک لب  ہسپتال جانن ےک وقت کا تعی  می  دائی مدد کرئی ہے  

۔ طتی معائبن   وارڈ می  آپ ےس ملتی ہے
ی

ورت ہے   دائی زچگ ےک بعد پیدائش می  تاخت  ہونن یک صورت می  آپ کو اسپتال می  رہنن یک ضن
۔   تو ، آپ ےک بچے 

ی
یک پیدائش تک دائی آپ ےک ساتھ رہے یک  

۔ بچے یک پیدائش کا وقت قریب ہو اور آپ یک مقررکردہ 
ی

  دائی ےک بیمار ہونن یک صورت می  اس یک ساتیھ دائی آپ یک مدد کرے یک

۔وہ بطور خاندان آپ کو رسگرمیوں اور   اگر آپ چاہی  تو دائی آپ کو ئی ئی یا پیدائش ےک بعد آپ ےک گھر پر بیھ مالقات کر سکتی ہے
۔  مالقات ےس متعلق مقامات ےک بارے می  مشورہ بیھ دے سکتی ہے

ین منصوبہ بندی مرتب کرنن کا وقت مل  وری ہے کہ حاملہ خاتون حمل ےک ابتدائی ایام می  دائی ےس رابطہ کرے۔ تاکہ دائی کو بہتی ضن
 سےک۔

۔آپ کو دائی یک خدمات حاصل کرنن  کا کوئی معاوضہ ادا نہی  کرنا ہوتا۔   دائی یک خدمات بال معاوضہ ہی   

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ےس متعلق جو کچھ وہ آپ  ےک لب  ترجمہ کرئی ہے ، یا جانتی ہے وہ اس ےک بارے   دائی رازداری یک پابند ہے
۔  می  کیس کو کچھ بتانہی  سکتی

کچھ نارمل ہونن یک صورت می  سویڈن می   بچے یک پیدائش کا وقت آنن یک صورت می  آپ کو خود ہسپتال پہنچنا ہوگا، سب  
۔  ایمبولنس  یک سہولت مہیا نہی  یک جائی  

۔ برانی مہربائن اپنن رانی ےس ہمی  نیچے دنے گبی لنک  ےک  اپتن خدمات کو مزید بہتی بنانن ےک لب  آپ یک آراء ہمارے لب  اہمیت یک حامل ہے
۔ شکریہ   ذریےع آگاہ کیجنی
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