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य्ी तपाईलाई ्ोभाषेको उपयोग गनुनु छ भने हामीलाई सम्पकनु  गनुहहोस, कृपया टेललफोन ईनटरप्ेटर सरभभिस(TIS) लाई 131 450 मा फोन गनुहहोला।
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डललभरी कक्षमा अथवा तपाइकँो सुडडनी (midwife) लाई घरबाट डनकलनु अगाडी सम्पकनु  गनुहहोस्। सुडडनी 
(midwife) ले के के गनुनु प न्ुछ भन्ु हुनेछ र प्श्नहरुको जवाफ पडन द्नुहुनेछ।

यदी तपाइ ँपहिलो बच्ा पाउदैँ हुनुहुन्छ भने
य्ी तपाइ ँबच्ा जनमाउने समयको नजजक पुगनु भएको छ भने (३७ हपता गभारनुय अथवा बढी), भए तपाइअँस्पताल आउनुप न्ुछ :

•  जब तपाईलाई डनयममत रुपमा वेथाको दुखाई महसुस हुनछ र तयो कडा कडा हुँ्ै जानछ भने, लछन लछनमा दुखने र रुरु ्ेखी अनत 
सममको दुखाई ६० सेकेणड भन्ा लामो हुनछ भने। यसतो कनट्रयाकसन हुन थालेको कममतमा पडन एक घणटा हुनछ। लेवर(बच्ा 
जनमनु अमघको दुखाई) प्ायजसो मडहलाहरुलाई कररब कररब डतन ्ेखी पाँच ममनेट लामो हुनछ।

अथवा
•  जब तपाईको ‘पानी  फुट््छ’। तयडत बेला बच्ाको वररपररको पाडनको थैलल फुट्न थाल्छ। तपाईको थोरै  सानो धारा अथवा 

खलखल पाडन आउनसकछ। तयडतबेला पयाड लगाउनु उलचत हुनछ।। अस्पताल पुगेडपछ तपाईको सुडडडनले पानीको रंग र गन्धको 
जाँच गननेछन्।

अथवा 
• य्ी तपाईको गाडा रातो रगत डनमसकयो भने।

यद् तपाईको  यो पडहलो बच्ा जनमाऊँ्ै हुनुहुनछ भने र तपाई ३७ हपता भन्ा कमको गभनुवती हुनुहुनछ भने, यद् तपाईलाई कुनै  
प्कारको लेवरको संकेत ्ेखा परेमा, जसतै लेवरको दुखाई, पानी फुट्ने वा रगत आउने भएमा तपाईले अस्पताललाई  सम्पकनु  गनुनु 
प न्ुछ।

यदी तपाईले यो भनदा अगाडी पहन बच्ा पाउनु भएको ्छ भने
मालथका सुझावहरु मान्ुका साथसाथै, पांच ्ेखी सात ममनेटको अनतरमा वेथा लागे पछी तपाई अस्पताल आउं्ा हुनछ।

यदद मलाई अंग्ेजी बोलनको लाहग सियोग को आवशयकता परेमा के गनने?
य्ी तपाईलाई अंग्रजी बोलन र बुझन मद्दत चाडहएमा पेरेवार ्ोभाषेहरु उपलब्ध हुनछ तपाईको पररवारको स्सय अथवा साथी बन्  
सकछ, तर तपाईको उपचारको बारेमा सबै कुराकानी पेरेवार ्ोभाषे माफनु तनै गररनेछ। दोभाषे सेवा हनशुलककः र गोपय िो।

य्ी तपाईलाई ्ोभाषे द्ईएन भने मागन पाउने तपाईको अमधकार हुनछ। कमचानुरीले तपाईको लाडग ्ोभाषे बुक गररद्नछन्।

य्ी तपाईलाई ्ोभाषेको उपयोग गनुनु छ भने हामीलाई सम्पकनु  गनुनुहोस, कृपया टेललफोन ईनटरप्ेटर  सरभभिस (TIS) लाई 131 450 मा 
फोन गनुनुहोला।
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