ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਅਪੇਂ ਪੁਂਹਾਡਾ ਬੱਂਚਾ:
ਿੲਕ ਿਸਹਪਮੰਂਦ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂਅਾਪ ਿਸਹਪਮੰਂਦ ਜ◌ੀਵਨ ਵਲ ਿਲਜਾਂਦ◌ੀ ਹੈਂ.

ਿੲਕ ਨਵੇਂਃ ਮਾਪੇਂ ਜਾਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਜਨਮ ਦ◌ੀ  ੳੁਂਡ◌ੀਕ ਕਰ ਰਹੇਂ ਮਾਪੇਂ ਵਜੋਂਃ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਲੲ◌ੀ ਅਾਪਣੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਿਸਹਪ ਮਹੱਂਪਵਪੂਂਰਨ ਹੈਂ. ਭਾਵੇਂਃ ਿਕ ਜਨਮ ਸਮੇਂਃ ਬਹੁਂਪ
ਸਾਰੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਿਸਹਪਮੰਂਦ ਿਦਖਾੲ◌ੀ ਿਦੰਂਦੇਂ ਹਨ, ਿਫਰ ਵ◌ੀ  ੳੁਂਨ੍ਂਾਂ ਨੂਂੰਂ ਗੰਂਭ◌ੀਰ ਿਸਹਪ ਸਮੱਂਿਸਅਾਵਾਂ ਹੋਂਣ ਦਾ ਖਪਰਾ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜੇਂ  ੳੁਂਨ੍ਂਾਂ ਨੂਂੰਂ ਅਿਜਹ◌ੀ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ
ਹੋਂਵੇਂ ਿਜਸ ਦਾ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂ ਿਵੱਂਚ ਹ◌ੀ ਪਪਾ ਨਾ ਲੱਂਗੇਂ ਅਪੇਂ ਿੲਲਾਜ ਨਾ ਹੋਂਵੇਂ. ਿਜ਼ਂੰਂਦਗ◌ੀ ਦ◌ੀ ਸਭ ਪੋਂਃ ਚੰਂਗ◌ੀ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂਅਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਂਚ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ
ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ – ਅਪੇਂ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਿਵੱਂਚ ਹਰ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ- ਨੂਂੰਂ ਿਵਰਲੇਂ ਿਵਰਲੇਂ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਨੂਂੰਂ ਲੱਂਗਣ ਵਾਲ◌ੀਅਾਂ ਗੰਂਭ◌ੀਰ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਦ◌ੀ ਪੇਂਸ਼ਂਕਸ਼ਂ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਜਾਵੇਂਗ◌ੀ. ਿੲਹ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਿਵੱਂਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਂਣ ਵਾਲੇਂ 143,000 ਦੇਂ ਕਰ◌ੀਬ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਿਵੱਂਚੋਂਃ 225 'ਪੇਂ ਅਸਰ
ਪਾ ੳੁਂਃਦ◌ੀਅਾਂ ਹਨ. ਿੲਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਿੲਨ੍ਂਾਂ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਬਾਰੇਂ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂ ਿਵੱਂਚ ਹ◌ੀ ਪਪਾ ਲਾ ੳੁਂਣਾ ਹੈਂ - ਪਾਂ ਿਕ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂ ਿਵੱਂਚ ਹ◌ੀ ਿੲਲਾਜ ਕ◌ੀਪਾ ਜਾ ਸਕੇਂ ਅਪੇਂ
ਚੰਂਗੇਂਰ◌ੀ ਿਸਹਪ ਕਾਿੲਮ ਰੱਂਖ◌ੀ ਜਾ ਸਕੇਂ.
ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ੳੁਂਣਾ ਜ਼ਂਰੂਂਰ◌ੀ ਨਹ◌ੀਃ ਹੈਂ. ਿੲਸ ਨੂਂੰਂ ਹਰ ਬੱਂਚੇਂ ਲੲ◌ੀ ਸੰਂਭਾਲ ਦਾ ਅਾਮ (ਸਟੈਂਃਡਰਡ) ਪੱਂਧਰ ਮੰਂਿਨਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਪੇਂ ਿੲਸ ਨੂਂੰਂ
ਕਰਾ ੳੁਂਣ ਦ◌ੀ ਪੁਂਰਜ਼ਂੋਂਰ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ਂ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਜਾਂਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਅਾਪਣੇਂ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਿੲਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ੳੁਂਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ੳੁਂਣ ਦ◌ੀ ਚੋਂਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈਂ. ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪੁਂਸ◌ੀਃ ਿੲਸ ਫੈਂਸਲੇਂ ਬਾਰੇਂ ਅਾਪਣੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਦਾੲ◌ੀ (ਿਮੱਂਡ-ਵਾੲ◌ੀਫ) ਜਾਂ ਿਸਹਪ ਸੰਂਭਾਲ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ ਿਕਸੇਂ ਹੋਂਰ ਿਵਅਕਪ◌ੀ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂੰਂਦੇਂ ਹੋਂਵੋਂ. ਗੰਂਭ◌ੀਰ ਅਪੇਂ ਲੰਂਮੇਂ ਸਮੇਂਃ ਪੱਂਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲ◌ੀਅਾਂ ਿਸਹਪ ਸਮੱਂਿਸਅਾਵਾਂ ਦ◌ੀ ਰੋਂਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ ਿੲਨ੍ਂਾਂ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਵਾਲੇਂ
ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਬਾਰੇਂ ਪਪਾ ਲਾ ੳੁਂਣ ਦਾ ਿੲਕੋਂ ਿੲਕ ਢੰਂਗ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਦ◌ੀ ਿੲਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ੳੁਂਣਾ ਹੈਂ.

ਵੱਂਡੇਂ ਫਾਿੲਦੇਂ ਪਹੁਂੰਂਚਾ ੳੁਂਣ ਵਾਲਾ ਛੋਂਟਾ ਿਜਹਾ ਟੈਂੱਸਟ
ਜਾਂਚ ਲੲ◌ੀ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਖੂਂਨ ਦਾ ਛੋਂਟਾ ਿਜਹਾ ਨਮੂਂਨਾ ਿਲਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ. ਅਾਮ ਪੌਂਰ 'ਪੇਂ ਿੲਹ ਅੱਂਡ◌ੀ ਿਵੱਂਚ ਚੋਂਭ ਲਾ ਕੇਂ ਖੂਂਨ ਨੂਂੰਂ
ਕਾਗਜ਼ਂ ਦੇਂ ਿੲਕ ਖਾਸ ਕਾਰਡ 'ਪੇਂ ਜਨਮ ਪੋਂਃ ਬਾਅਦ ਦੇਂ 24-48 ਘੰਂਿਟਅਾਂ ਦੌਂਰਾਨ ਿਲਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ. ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਿੲਕ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਵਾਲ◌ੀ ਿਚੱਂਠ◌ੀ ਿਮਲਣ◌ੀ
ਚਾਹ◌ੀਦ◌ੀ ਹੈਂ ਿਜਸ ਦੇਂ ਿਸਰੇਂ 'ਪੇਂ ਿੲਕ ਰੈਂਫਰੈਂਃਸ ਨੰਂਬਰ ਹੁਂੰਂਦਾ ਹੈਂ. ਿੲਹ ਨੰਂਬਰ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਨਾਲ ਜੋਂੜਨ ਲੲ◌ੀ ਵਰਿਪਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ. ਨਮੂਂਨੇਂ ਨੂਂੰਂ
ਿਫਰ ਿਨ ੳੂਂਬੌਂਰਨ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ (ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ) ਨੂਂੰਂ ਭੇਂਿਜਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਿਜੱਂਥੇਂ ਿੲਸ ਦੇਂ ਹੇਂਠਾਂ ਿਦੱਂਪ◌ੀਅਾਂ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਸਮੇਂਪ ਿਵਰਲ◌ੀਅਾਂ ਿਵਰਲ◌ੀਅਾਂ
ਹੋਂਣ ਵਾਲ◌ੀਅਾਂ ਹੋਂਰ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਲੲ◌ੀ ਟੈਂੱਸਟ ਕ◌ੀਪੇਂ ਜਾਂਦੇਂ ਹਨ:
•
•
•
•
•

ਮੈਂਟਾਬੌਂਿਲਕ ਿਡਜ਼ਂ◌ੀਜ਼ਂਜ਼ਂ
ਿੲੰਂਡੌਂਕਟਰ◌ੀਨ ਿਡਜ਼ਂ◌ੀਜ਼ਂਜ਼ਂ
ਿਸੱਂਕਲ ਸੈਂੱਲ ਿਡਜ਼ਂ◌ੀਜ਼ਂ (ਅੈਂੱਸ ਸ◌ੀ ਡ◌ੀ)
ਿਸਸਿਟਕ ਫਾੲ◌ੀਬ੍ਂੋਂਿਸਸ (ਸ◌ੀ ਅੈਂੱਫ)
ਸ◌ੀਵ◌ੀਅਰ ਕੰਂਬਾੲ◌ੀਨਡ ਿੲਿਮ ੳੂਂਨ ਡੈਂਫ◌ੀਸ਼ਂੈਂਃਸ◌ੀ (ਅੈਂੱਸ ਸ◌ੀ ਅਾੲ◌ੀ ਡ◌ੀ)

ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱਂਚ ਿਕ੍ਂਟ◌ੀਕਲ ਕੌਂਨਜੈਂਨ◌ੀਟਲ ਹਰਟ ਿਡਜ਼ਂ◌ੀਜ਼ਂ (ਸ◌ੀ ਸ◌ੀ ਅੈਂੱਚ ਡ◌ੀ) ਵ◌ੀ ਸ਼ਂਾਮਲ ਹੈਂ. ਪਲਸ ਓਕਸ◌ੀਮੈਂਟਰ◌ੀ ਨਾਂ ਦਾ ਿੲਕ ਝਟਪਟ ਕ◌ੀਪਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪੇਂ ਦਰਦ ਰਿਹਪ ਟੈਂੱਸਟ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਖੂਂਨ ਿਵੱਂਚ ਅਾਕਸ◌ੀਜਨ ਦ◌ੀ ਮਾਪਰਾ ਿਮਣਦਾ ਹੈਂ. ਨਪ◌ੀਿਜਅਾਂ ਦਾ  ੳੁਂਸ ਹ◌ੀ ਸਮੇਂਃ ਪਪਾ ਲੱਂਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ.
ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਿੲਨਫੈਂਃਟ ਹ◌ੀਅਿਰੰਂਗ ਪ੍ਂੋਂਗਰਾਮ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇਂ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਦ◌ੀ ਵਰਪੋਂਃ ਕਰਕੇਂ ਸੁਂਣਨ ਸ਼ਂਕਪ◌ੀ ਦ◌ੀ ਘਾਟ ਨਾਲ
ਸੰਂਬੰਂਧਪ ਖਪਿਰਅਾਂ ਲੲ◌ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈਂ. ਿੲਹ ਵਾਧੂਂ ਟੈਂੱਸਟ ਸੁਂਣਨ ਸ਼ਂਕਪ◌ੀ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂਃ ਮਾਪੇਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡ◌ੀਅਨ ਵਲੋਂਃ ਿਦੱਂਪ◌ੀ ਸਿਹਮਪ◌ੀ ਨਾਲ ਕ◌ੀਪੇਂ ਜਾਂਦੇਂ
ਹਨ.
ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਦ◌ੀ ਪੂਂਰਨ ਿਲਸਟ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਦੇਂ ਵੈਂੱਬਸਾੲ◌ੀਟ www.newbornscreening.on.ca 'ਪੇਂ ਿਮਲਦ◌ੀ ਹੈਂ.
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ਸ਼ਂੁਂਰੂਂ ਿਵੱਂਚ ਪਪਾ ਲੱਂਗਣ ਨਾਲ ਿੲਲਾਜ ਸ਼ਂੁਂਰੂਂ ਿਵੱਂਚ ਹ◌ੀ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ

ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਨਪ◌ੀਜੇਂ: ਵੱਂਧ ਖਪਰਾ ਹੋਂਣਾ ਅਪੇਂ ਘੱਂਟ ਖਪਰਾ ਹੋਂਣਾ
ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਿੲਹ ਦੱਂਸਣਗੇਂ ਿਕ ਕ◌ੀ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿੲਹ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਲੱਂਗਣ ਦਾ ਵੱਂਧ ਖਪਰਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਘੱਂਟ ਖਪਰਾ , ਪਰ  ੳੁਂਹ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਨਹ◌ੀਃ ਹੈਂ
ਦੱਂਸਣ ਵਾਲੇਂ ਟੈਂੱਸਟ (ਿਜਨ੍ਂਾਂ ਨੂਂੰਂ ਰੋਂਗ ਦ◌ੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ ਟੈਂੱਸਟ ਵ◌ੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ) ਨਹ◌ੀਃ ਹਨ. ਜੇਂ ਿਕਸੇਂ ਸਮੇਂਃ ਵ◌ੀ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਿਵੱਂਚ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਦੇਂ
ਲੱਂਛਣ ਪੈਂਦਾ ਹੋਂ ਜਾਣ ਪਾਂ ਰੋਂਗ ਦ◌ੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂਂੰਂ ਢੁਂਕਵੇਂਃ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨੇਂ ਚਾਹ◌ੀਦੇਂ ਹਨ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਂ ਿੲਸ ਗੱਂਲ ਦਾ
ਿਖਅਾਲ ਰੱਂਖੋਂ ਿਕ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਿੲਹ ਜਾਂਚ ਸਾਰ◌ੀਅਾਂ ਗੰਂਭ◌ੀਰ ਡਾਕਟਰ◌ੀ ਸਮੱਂਿਸਅਾਵਾਂ ਲੲ◌ੀ ਟੈਂੱਸਟ ਨਹ◌ੀਃ ਕਰਦ◌ੀ.
ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੈਂਗੇਂਿਟਵ ਨਪ◌ੀਜਾ ਅਾ ੳੁਂਣ ਦਾ ਮਪਲਬ ਿੲਹ ਹੈਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿੲਨ੍ਂਾਂ ਿਵੱਂਚੋਂਃ ਕੋਂੲ◌ੀ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਹੋਂਣ ਦਾ ਖਪਰਾ ਬਹੁਂਪ ਹ◌ੀ ਘੱਂਟ ਹੈਂ ਅਪੇਂ ਿੲਸ
ਪੋਂਃ ਬਾਅਦ ਹੋਂਰ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ ਨਹ◌ੀਃ ਹੈਂ. 99 ਪ੍ਂਪ◌ੀਸ਼ਂੱਂਪ ਪੋਂਃ ਿਜ਼ਂਅਾਦਾ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਪ◌ੀਜਾ ਨੈਂਗੇਂਿਟਵ ਅਾ ੳੁਂਃਦਾ ਹੈਂ.
ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੌਂਜੇਂਿਟਵ ਨਪ◌ੀਜਾ ਅਾ ੳੁਂਣ ਦਾ ਮਪਲਬ ਹੈਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿੲਨ੍ਂਾਂ ਿਵੱਂਚੋਂਃ ਕੋਂੲ◌ੀ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਹੋਂਣ ਦਾ ਖਪਰਾ ਿਜ਼ਂਅਾਦਾ ਹੈਂ ਅਪੇਂ ਿੲਸ ਪੋਂਃ ਬਾਅਦ
ਹੋਂਰ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ ਹੈਂ. ਿੲਸ ਦਾ ਮਪਲਬ ਿੲਹ ਨਹ◌ੀਃ ਹੈਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਕੋਂੲ◌ੀ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਹੈਂ. ਿੲਸ ਹਾਲਪ ਿਵੱਂਚ, ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ
(ਿਨ ੳੂਂਬੌਂਰਨ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ – ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ) ਦੇਂ ਡਾਕਟਰ ਿੲਸ ਪੋਂਃ ਬਾਅਦ ਕ◌ੀਪੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇਂ ਹੋਂਰ ਟੈਂੱਸਟਾਂ ਲੲ◌ੀ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿਕਸੇਂ
ਸਪੈਂਸ਼ਂਿਲਸਟ ਕੋਂਲ ਭੇਂਜਣਗੇਂ. ਜੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਟੈਂੱਸਟ ਪੌਂਜੇਂਿਟਵ ਹੋਂਣ ਪਾਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਨਾਲ ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਿਸਹਪ ਸੇਂਵਾਵਾਂ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ ਿਵਅਕਪ◌ੀ (ਹੈਂਲਥ
ਕੇਂਅਰ ਪ੍ਂੋਂਵਾੲ◌ੀਡਰ- ਅੈਂੱਚ ਸ◌ੀ ਪ◌ੀ) ਜਾਂ ਸਪੈਂਸ਼ਂਿਲਸਟ ਵਲੋਂਃ ਸੰਂਪਰਕ ਕ◌ੀਪਾ ਜਾਵੇਂਗਾ. ਜੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿਸਹਪ ਸੇਂਵਾਵਾਂ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ ਿਵਅਕਪ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ
ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਿਕ੍ਂਟ◌ੀਕਲ ਕੌਂਨਜੈਂਨ◌ੀਟਲ ਹਰਟ ਿਡਜ਼ਂ◌ੀਜ਼ਂ (ਸ◌ੀ ਸ◌ੀ ਅੈਂੱਚ ਡ◌ੀ) ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਨਪ◌ੀਿਜਅਾਂ ਬਾਰੇਂ ਿਫਕਰ ਹੋਂਣ ਪਾਂ  ੳੁਂਹ ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਸਮੇਂਃ ਹੋਂਰ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨ
ਦਾ ਪ੍ਂਬੰਂਧ ਕਰਨਗੇਂ.
ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਜਾਂਚ ਲੲ◌ੀ ਨਵਾਂ ਨਮੂਂਨਾ ਲੈਂਣ ਲੲ◌ੀ ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਅਾਪਣੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਵਾਪਸ ਿਲਅਾ ੳੁਂਣ ਲੲ◌ੀ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਂ. ਿੲਹ ਪਾਂ ਹੋਂਵੇਂਗਾ ਜੇਂ:
•
•
•

ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਮੂਂਨਾ (ਸੈਂਃਪਲ) 24 ਘੰਂਟੇਂ ਪੋਂਃ ਘੱਂਟ  ੳੁਂਮਰ ਿਵੱਂਚ ਿਲਅਾ ਿਗਅਾ ਹੋਂਵੇਂ
ਲੋਂੜ ਜੋਂਗਾ ਖੂਂਨ ਨਾ ਿਲਅਾ ਿਗਅਾ ਹੋਂਵੇਂ
ਨਮੂਂਨੇਂ ਦ◌ੀ ਕੁਂਅਾਲਟ◌ੀ ਘਟ◌ੀਅਾ ਹੋਂਵੇਂ

ਜੇਂ ਦੁਂਬਾਰਾ ਨਮੂਂਨਾ ਲੈਂਣ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ ਹੋਂਵੇਂ ਪਾਂ ਪੁਂਹਾਡਾ ਹਸਪਪਾਲ ਜਾਂ ਿਮੱਂਡ-ਵਾੲ◌ੀਫ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਨਾਲ ਸੰਂਪਰਕ ਕਰੇਂਗ◌ੀ. ਿੲਹ ਜ਼ਂਰੂਂਰ◌ੀ ਹੈਂ ਿਕ ਦੁਂਬਾਰਾ ਿਲਅਾ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਨਮੂਂਨਾ ਛੇਂਪ◌ੀ ਪੋਂਃ ਛੇਂਪ◌ੀ ਿਲਅਾ ਜਾਵੇਂ ਪਾਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ (ਿਨ ੳੂਂ ਬੌਂਰਨ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ) ਦਾ ਪੂਂਰਾ ਫਾਿੲਦਾ ਿਮਲ ਸਕੇਂ.
ਦੁਂਬਾਰਾ ਨਮੂਂਨਾ ਲੈਂਣ ਦਾ ਮਪਲਬ ਿੲਹ ਨਹ◌ੀਃ ਹੈਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਿਵੱਂਚ ਕੋਂੲ◌ੀ ਨੁਂਕਸ ਹੈਂ.
ਕੲ◌ੀ ਬੱਂਿਚਅਾਂ ਿਵੱਂਚ ਅਧੂਂਰ◌ੀ ਹੋਂਣ ਕਰਕੇਂ ਸ◌ੀ ਸ◌ੀ ਅੈਂੱਚ ਡ◌ੀ ਲੲ◌ੀ ਜਾਂਚ ਨੂਂੰਂ ਦੁਂਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ ਹੋਂ ਸਕਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਜੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਸ◌ੀ ਸ◌ੀ ਅੈਂੱਚ ਡ◌ੀ ਜਾਂਚ
ਅਧੂਂਰ◌ੀ ਹੋਂਵੇਂ, ਪਾਂ ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਪੁਂਹਾਡਾ ਅੈਂੱਚ ਸ◌ੀ ਪ◌ੀ (ਿਸਹਪ ਸੰਂਭਾਲ ਦ◌ੀਅਾਂ ਸੇਂਵਾਵਾਂ ਦੇਂਣ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ  ੳੁਂਹ ਹਸਪਪਾਲ ਸੰਂਪਰਕ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੇਂ ਅਗਲੇਂ ਕਦਮਾਂ
ਲੲ◌ੀ ਜਾਂਚ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਹੋਂਵੇਂ.
ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਲੈਂਬਾਰਟਰ◌ੀਜ਼ਂ ਿੲਨਫਰਮੇਂਸ਼ਂਨ ਿਸਸਟਮ (ਓ ਅੈਂੱਲ ਅਾੲ◌ੀ ਅੈਂੱਸ) ਵਲੋਂਃ ਡਾਕ ਰਾਹ◌ੀਃ ਜਾਂ ਿਬਜਲੲ◌ੀ ਢੰਂਗ ਨਾਲ (ਿੲਲੈਂਕਟ੍ਂੌਂਿਨਕਲ◌ੀ)  ੳੁਂਸ
ਹਸਪਪਾਲ ਜਾਂ ਅੈਂੱਚ ਸ◌ੀ ਪ◌ੀ ਕੋਂਲ ਜਾਂਦੇਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇਂ ਟੈਂੱਸਟ ਕ◌ੀਪਾ ਹੁਂੰਂਦਾ ਹੈਂ. ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦਾ ਅੈਂੱਚ ਸ◌ੀ ਪ◌ੀ ਵ◌ੀ ਓ ਅੈਂੱਲ ਅਾੲ◌ੀ ਅੈਂੱਸ ਰਾਹ◌ੀਃ ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਲੈਂਣ
ਦੇਂ ਯੋਂਗ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ. ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਮਾਿਪਅਾਂ/ਗਾਰਡ◌ੀਅਨਾਂ ਨੂਂੰਂ ਿਸੱਂਿਧਅਾਂ ਹ◌ੀ ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਨਹ◌ੀਃ ਿਦੰਂਦਾ.

ਕ◌ੀ ਿੲਹਨਾਂ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਲੲ◌ੀ ਜਾਂਚ ਕੋਂੲ◌ੀ ਹੋਂਰ ਚ◌ੀਜ਼ਂ ਵ◌ੀ ਲੱਂਭੇਂਗ◌ੀ?
ਕੲ◌ੀ ਵਾਰ◌ੀ ਜਾਂਚ ਿੲਹ ਵ◌ੀ ਦੱਂਸ ਸਕਦ◌ੀ ਹੈਂ ਿਕ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਕੋਂੲ◌ੀ  ੳੁਂਹ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀ ਹੈਂ ਿਜਸ ਲੲ◌ੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਗੲ◌ੀ ਹੋਂਵੇਂ. ਜੇਂ ਿੲਸ ਪਰ੍ਂਾਂ ਦਾ ਕੁਂਝ ਲੱਂਭੇਂ ਪਾਂ
ਕੋਂੲ◌ੀ ਸਪੈਂਸ਼ਂਿਲਸਟ ਿੲਸ ਬਾਰੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਨਾਲ ਗੱਂਲ ਕਰੇਂਗਾ. ਕੁਂਝ ਬ◌ੀਮਾਰ◌ੀਅਾਂ ਬਾਰੇਂ ਜਾਂਚ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ‘ਕੈਂਰ◌ੀਅਰ’ (ਿਜਸ ਨੂਂੰਂ ‘ਟ੍ਂੇਂਟ’ ਵ◌ੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ)
ਹੋਂਣ ਬਾਰੇਂ ਵ◌ੀ ਦਸ ਸਕਦ◌ੀ ਹੈਂ. ‘ਕੈਂਰ◌ੀਅਰ’ ਹੋਂਣ ਵਾਲੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਿਸਹਪਮੰਂਦ ਹੁਂੰਂਦੇਂ ਹਨ ਅਪੇਂ  ੳੁਂਨ੍ਂਾਂ ਨੂਂੰਂ ਿਕਸੇਂ ਖਾਸ ਮੈਂਡ◌ੀਕਲ ਿੲਲਾਜ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ ਨਹ◌ੀਃ ਹੁਂੰਂਦ◌ੀ.
ਕੈਂਰ◌ੀਅਰ ਬਾਰੇਂ ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਬੇਂਨਪ◌ੀ ਕਰਨ 'ਪੇਂ ਿਮਲ ਸਕਦੇਂ ਹਨ. ਅਾਪਣੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ‘ਕੈਂਰ◌ੀਅਰ’ ਨਪ◌ੀਜੇਂ ਲੈਂਣ ਬਾਰੇਂ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਦੇਂ ਵੈਂੱਬਸਾੲ◌ੀਟ 'ਪੇਂ
ਿਮਲਦ◌ੀ ਹੈਂ – ਜਾਂ ਅਾਪਣੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਿਸਹਪ ਸੇਂਵਾਵਾਂ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ ਿਵਅਕਪ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਪੁਂੱਂਛੋਂ.

ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਪ੍ਂਾੲ◌ੀਵੇਂਸ◌ੀ ਅਪੇਂ ਭੇਂਪਦਾਰ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਸੁਂਰੱਂਿਖਅਪ ਕਰਨਾ
ਿਨ ੳੂਂਬੌਂਰਨ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ (ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ) ਖੂਂਨ ਦੇਂ ਨਮੂਂਿਨਅਾਂ ਨੂਂੰਂ ਿੲਕੱਂਪਰ ਕਰਨ ਅਪੇਂ  ੳੁਂਨ੍ਂਾਂ ਦ◌ੀ ਵਰਪੋਂਃ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਂਬੰਂਧਪ ਕਾਨੂਂੰਂਨਾਂ ਅਨੁਂਸਾਰ
ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਖੂਂਨ ਦੇਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਅਪੇਂ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਸੁਂਰੱਂਿਖਅਪ ਅਪੇਂ ਗੁਂਪਪ ਰੱਂਖਣ ਲੲ◌ੀ ਵਚਨਬੱਂਧ ਹੈਂ.  ੳੁਂਹ ਿਸਹਪ ਦ◌ੀ ਸੰਂਭਾਲ ਦੇਂਣ ਲੲ◌ੀ, ਕੁਂਅਾਲਟ◌ੀ
ਵਧਾ ੳੁਂਣ ਲੲ◌ੀ ਅਪੇਂ ਖੋਂਜ ਲੲ◌ੀ ਵਰਪੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇਂ ਹਨ. ਿੲਹ ਯਕ◌ੀਨ◌ੀ ਬਣਾ ੳੁਂਣ ਲੲ◌ੀ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਲੋਂੜ◌ੀਃਦ◌ੀ ਸੰਂਭਾਲ ਿਮਲੇਂ ਅਪੇਂ  ੳੁਂਸ ਦ◌ੀ ਲੋਂੜ◌ੀਃਦ◌ੀ
ਪੈਂਰਵਾੲ◌ੀ ਹੋਂਵੇਂ, ਿਨੱਂਜ◌ੀ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ (ਪਰਸਨਲ ਹੈਂਲਥ ਿੲਨਫਰਮੇਂਸ਼ਂਨ- ਪ◌ੀ ਅੈਂੱਚ ਅਾੲ◌ੀ) ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਅਪੇਂ ਰੋਂਗ ਪਛਾਣ ਿਵੱਂਚ ਸ਼ਂਾਮਲ ਿਸਹਪ
ਸੰਂਭਾਲ ਦੇਂਣ ਵਾਿਲਅਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਂਝ◌ੀ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਜਾਂਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਿਨੱਂਜ◌ੀ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਲੈਂਬਾਰਟਰ◌ੀਜ਼ਂ ਿਸਸਟਮ (ਓ ਅੈਂੱਲ ਅਾੲ◌ੀ ਅੈਂੱਸ) ਅੰਂਦਰ ਵ◌ੀ ਸਾਂਝ◌ੀ
ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਜਾਂਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਜੇਂ ਪੁਂਸ◌ੀਃ ਨਹ◌ੀਃ ਚਾਹੁਂੰਂਦੇਂ ਿਕ ਿੲਹ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਸਾਂਝ◌ੀ ਕ◌ੀਪ◌ੀ ਜਾਵੇਂ ਪਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਂ ਿੲਸ ਬਾਰੇਂ ਅਾਪਣੇਂ ਿਸਹਪ ਸੰਂਭਾਲ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ
ਿਵਅਕਪ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਦੱਂਸੋਂ ਅਪੇਂ/ਜਾਂ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਨਾਲ ਸੰਂਪਰਕ ਕਰੋਂ.
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ਟੈਂੱਸਟਾ ਦੇਂ ਮੁਂਕੰਂਮਲ ਹੋਂਣ 'ਪੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦਾ ਨਮੂਂਨਾ  ੳੁਂਸ ਦੇਂ ਮੈਂਡ◌ੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਂ ਿਹੱਂਸੇਂ ਵਜੋਂਃ ਸੁਂਰੱਂਿਖਅਪ ਥਾਂ ਿਵੱਂਚ ਰੱਂਿਖਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ. ਿੲਹ 19 ਸਾਲਾਂ
ਪੱਂਕ ਰੱਂਿਖਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਪੇਂ  ੳੁਂਸ ਪੋਂਃ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਂਟ ਕਰ ਿਦੱਂਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ. ਨਮੂਂਿਨਅਾਂ ਨੂਂੰਂ ਿੲਹ ਯਕ◌ੀਨ◌ੀ ਬਣਾ ੳੁਂਣ ਲੲ◌ੀ ਸੰਂਭਾਿਲਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਪਾਂ ਿਕ  ੳੁਂਨ੍ਂਾਂ
ਨੂਂੰਂ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦੇਂ ਟੈਂੱਸਟਾਂ ਦ◌ੀ ਕੁਂਅਾਲਟ◌ੀ ਯਕ◌ੀਨ◌ੀ ਬਣਾ ੳੁਂਣ ਲੲ◌ੀ ਵਰਿਪਅਾ ਜਾ ਸਕੇਂ. ਿੲਸ ਨਾਲ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਅਪੇਂ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਦੇਂ ਸਾਰੇਂ ਬੱਂਿਚਅਾਂ
ਨੂਂੰਂ ਫਾਿੲਦਾ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ. ਨਮੂਂਨੇਂ ਦ◌ੀ ਿੲਕ ਹੋਂਰ ਸੰਂਭਾਵ◌ੀ ਵਰਪੋਂਃ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਿੲਨਫੈਂਃਟ ਹ◌ੀਅਿਰੰਂਗ ਪ੍ਂੋਂਗਰਾਮ (ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਦੇਂ ਬਾਲਾਂ ਦ◌ੀ ਸੁਂਣਨ-ਸ਼ਂਕਪ◌ੀ ਦੇਂ
ਪ੍ਂੋਂਗਰਾਮ) ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇਂ ਅੈਂਕਸਪੈਂਃਿਡੱਂਡ ਹ◌ੀਅਿਰੰਂਗ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ (ਸੁਂਣਨ ਸ਼ਂਕਪ◌ੀ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ) ਬਾਰੇਂ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਂ ਸਕਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਿੲਹ ਿਸਰਫ ਪੁਂਹਾਡ◌ੀ
ਸਿਹਮਪ◌ੀ ਦੇਂ ਨਾਲ ਹ◌ੀ ਕ◌ੀਪਾ ਜਾਵੇਂਗਾ. ਭਿਵੱਂਖ ਿਵੱਂਚ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਦ◌ੀ  ੳੁਂਸ ਦੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂਂੰਂ ਹੋਂਰ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ ਲੋਂੜ ਹੋਂ ਸਕਦ◌ੀ ਹੈਂ. ਨਮੂਂਨੇਂ
ਨੂਂੰਂ ਸੰਂਭਾਲਣ ਦਾ ਮਪਲਬ ਹੈਂ ਿਕ ਜੇਂ ਲੋਂੜ ਹੋਂਵੇਂ ਪਾਂ ਿੲਹ  ੳੁਂੱਥੇਂ ਿਮਲ ਸਕੇਂ. ਸੰਂਭਾਲੇਂ ਗੲੇਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਦ◌ੀ ਹੋਂਰ ਸੰਂਭਾਵ◌ੀ ਵਰਪੋਂਃ ਿਵੱਂਚ ਪੁਂਹਾਡ◌ੀ ਸਿਹਮਪ◌ੀ ਨਾਲ ਹੋਂਰ
ਲੈਂਬਾਰਟਰ◌ੀਅਾਂ ਵੱਂਲੋਂਃ ਟੈਂੱਸਟ ਕਰਨਾ, ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਦੇਂ ਨਵੇਂਃ ਅਪੇਂ ਸੁਂਧਰੇਂ ਹੋਂੲੇਂ ਟੈਂਸਟ ਿਵਕਸਪ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂਂੰਂਨ◌ੀ ਵਾਰੰਂਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਪ ਦੇਂ ਹੁਂਕਮ ਅਨੁਂਸਾਰ
ਵਰਪੋਂਃ ਅਪੇਂ ਿਰਸਰਚ ਅੈਂਿਥਕਸ ਬੋਂਰਡ ਵਲੋਂਃ ਮਾਨਪਾ ਪ੍ਂਾਪਪ ਖੋਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਂਾਮਲ ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈਂ. ਅਾਮ ਪੌਂਰ 'ਪੇਂ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਨੂਂੰਂ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਦੇਂ
ਨਮੂਂਨੇਂ ਨਾਲ ਜੋਂੜਨ ਵਾਲ◌ੀ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਨੂਂੰਂ ਪਾਂ ਹ◌ੀ ਸਾਂਝ◌ੀ ਕ◌ੀਪਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਜੇਂ ਪੁਂਸ◌ੀਃ  ੳੁਂਸ ਲੲ◌ੀ ਿਲਖਪ◌ੀ ਪੌਂਰ 'ਪੇਂ ਸਿਹਮਪ ਹੋਂਵੋਂ ਜਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦ◌ੀ
ਕਾਨੂਂੰਂਨ◌ੀ ਸ਼ਂਰਪ ਹੋਂਵੇਂ.
ਜੇਂ ਪੁਂਸ◌ੀਃ ਚਾਹੁਂੰਂਦੇਂ ਹੋਂਵੋਂ ਿਕ ਪੁਂਹਾਡੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦੇਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਨੂਂੰਂ ਸੰਂਭਾਲ ਕੇਂ ਨਾ ਰੱਂਿਖਅਾ ਜਾਵੇਂ, ਪਾਂ ਪੁਂਸ◌ੀਃ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਨੂਂੰਂ ਨਮੂਂਨੇਂ ਨੂਂੰਂ ਨਸ਼ਂਟ ਕਰਨ ਲੲ◌ੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇਂ
ਹੋਂ ਜਾਂ ਿੲਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇਂ ਹੋਂ ਿਕ  ੳੁਂਹ ਿੲਹ ਨਮੂਂਨਾ ਪੁਂਹਾਨੂਂੰਂ ਦੇਂ ਦੇਂਵੇਂ. ਹੋਂਰ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਲੲ◌ੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇਂ ਅੈਂੱਨ ਅੈਂੱਸ ਓ ਨਾਲ ਸੰਂਪਰਕ ਕਰੋਂ.

ਹੋਂਰ ਜਾਣਕਾਰ◌ੀ ਲੲ◌ੀ
ਜੇਂ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਿਵਚਲ◌ੀ ਨਵਜੰਂਮੇਂ ਬੱਂਚੇਂ ਦ◌ੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇਂ ਪੁਂਹਾਡਾ ਕੋਂੲ◌ੀ ਸਵਾਲ ਹੋਂਵੇਂ ਪਾਂ ਅਾਪਣੇਂ ਿਸਹਪ ਸੇਂਵਾਵਾਂ ਦੇਂਣ ਵਾਲੇਂ ਿਵਅਕਪ◌ੀ ਨਾਲ ਗੱਂਲ ਕਰੋਂ ਜਾਂ
ਿਨ ੳੂਂਬੌਂਰਨ ਸਕਰ◌ੀਿਨੰਂਗ ਓਨਟੇਂਰ◌ੀਓ ਨਾਲ ਿਸੱਂਧਾ ਸੰਂਪਰਕ ਕਰੋਂ.
ਵੈਂੱਬਸਾੲ◌ੀਟ
www.newbornscreening.on.ca
ਫੋਂਨ
ਮੁਂਫਪ: 1-877-NBS-8330
(1-877-627-8330)
8:00 AM – 16:00 PM
ੲ◌ੀਮੇਂਲ
NSO@cheo.on.ca
ਡਾਕ
Newborn Screening Ontario
Children’s Hospital of Eastern Ontario
415 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8M8
ਯੂਂਿਟ ੳੂਂਬ
Youtube.com/user/NBSOntario
ਟਿਵਟਰ
@NBS_Ontario
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