
 ہے؟ کیا غور متعلق کے خدمات کی مِڈوائف نے آپ کیا

 

 سروسز مِڈوائفری کی کلینک کمیونٹی چارلز ـ سَینٹ ـ پوانٹ

 

 اقدار اور تاریخ:

   :2010 

 نے جس کیا انعقاد کا اجتماع کے ‘‘ پوانٹ آال نَیتغ ’’ نے فیملیز اور خواتین کی چارلز ـ سَینٹ ـ پوانٹ

 دی۔ درخواست کیلئے خدمات مِڈوائفری اور سینٹر بردنگ

:2011 

  کی۔ حمایت کی پراجیکٹ  ‘‘پوانٹ آال نیتغ’’ نے اسمبلی جنرل کی کلینک

:2016 

 گیاـ کروایا جمع کو خدمات سماجی و صحت وزارتِ  مطالعہ، امکانیتی

:2017 

 کیا۔ تسلیم کو پراجیکٹ نے خدمات سماجی و صحت وزارتِ 

:2019 

 ہوا۔ انعقاد کا خدمات مِڈوائفری میں کلینک

 

 میں حاالت کن سفر کا پیدائش کی بچے اور حمل وہ کہ ہے منحصر پہ فیملی انکی اور خواتین یہ

 کے اعتماد باہمی اور نظر نقطئہ نسوانی و عالمی طرف کی صحت خدمات مِڈوائفری چاہیں۔ گزارنا

 ہیں۔ جاتی دی سرانجام تحت

 

 سہولیات دستیاب:

 دیکھ مکمل اور جامع کی بچے اور ماں تک ہفتے چھے کے پیدائش کی بچے کر لے سے ابتدا◌ٴ  کے حمل ـ

 بھال۔



 کے پیشاب اور خون الٹراساؤنڈ، جیسے ٹیسٹ ضروری والے جانے کیے دوران کے بھال دیکھ مِڈوائف ـ

 ہیں۔ کرتی مہیّا سہولت کی وغیرہ ٹیسٹ پَیپ ٹیسٹ، جنیاتی ٹیسٹ،

 کالسز والدت قبل ـ

 ہوگی۔ میسر بھی وہاں سہولت یہ بعد کے افتتاح کے سینٹر بردنگ : پیدائش میں ہسپتال یا گھر ـ

 سہولت کی معائنے پہ گھر دن پانچویں اور تیسرے پہلے، پیدائش از بعد ـ

 مدد میں پالنے دودھ سے چھاتی ـ

 کر فراہم سے 1994  کو اخراجات ان کیوُ  ـ ایم ـ اے ـ آر اور ہیں جاتی کی فراہم میں مفت خدمات تمام

 ہے۔ رہا

 

 :مِڈوائفری:

 خدمات میں صحت نظامِ عوامی کے قیوَبیک کہ جو ہیں خواتین ور پیشہ اور خودمختار مِڈوائفز

 مجموعی کہ جو ہیں، دار ذمہ کی بھال دیکھ مکمل کی زچگی مِڈوائفری ہیں۔ رہی دے سرانجام

 اور ہیں سمجھتی کو احساسات جذباتی اور نفسیاتی  جسمانی، کے خاتون ہر تحت کے نظر نقطہ◌ٴ 

 آپکے  پر قدم ہر دوران کے عمل اس ۔مِڈوائف ہیں دیتی سرانجام خدمات نظر پیشِ  کے حاالت عام

 خدمت آپکی ساتھی انکی اور مِڈوائف ہے۔ جاتا بنایا یقینی  تحفّظ اور اعتماد آپکا سے جس ہیں ساتھ

 ہیں۔ دستیاب 24/7 کیلئے

 

 آڈرے ـ مِڈوائفز آف کالج قیوَبیک اور ہیں مالک کی ٹریننگ یونیورسٹی کی سال چار ساڑھے مِڈوائفز

 بچےکو یا ماں کہ ہیں رکھتی ٹریننگ اور قابلیت یہ وہ ہیں۔ ممبران کی قیوبَیک ڈُو فَیم ـ سَیج ڈے

 میں پروگرام تربیتی شدہ جاری وہ سکیں۔ کر بھال دیکھ میں صورت کی آنے پیش ایمرجنسی

 ساتھ کے ٹیموں میڈیکل مِڈوائفز ہیں۔ ہوتی بھی شامل  ساتھ کے نرس اور ڈاکٹرز مِڈوائفز، دوسری

 از بعد یا پیدائش دورانِ  حمل، دورانِ  وہ کہ ہے یہ مطلب کا اشتراک اس ہیں۔ کرتی کام کر مل

 مقامی وہ ازیں عالوہ ہیں۔ تیار کیلئے بھال دیکھ خصوصی یا مشاورت وقت، کے ضرورت پیدائش،

  ہے۔ اہم نہایت کیلئے فیملیز انکی اور خواتین کہ جو ہیں کرتی کام بھی ساتھ کے تنظیموں کمیونٹی



 

 

 !کریں رابطہ

 

 سروسز مِڈوائفری

 سروسز مِڈوائفری کی کلینک کمیونٹی چارلز ـ سَنٹ ـ پوانٹ

   1955 

    سٹریٹ سینٹر 

 قیوَبیک مونٹریال،

H3K 1J1 

 

514937-9251 ext. 2323 (BEBE) 

ccpsc.qc.ca/en/mws 

www.facebook.com/CliniqueCommunautairePSC 

Image credit:  https://marieserreau.wordpress.com 
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