
   
 

 
 کلونو پھ جریان کې 7د عملیاتو د لومړي     

 ): 2021جنوري  31 – 2014جنوري  31( 
 

 3478  مراجعھ کوونکيTBC   2608تھ داخل شوي و او  
 زیږیدنې شوې وې. 

 
 ) سلنھ) د اوبو سره  24پھ دې کې، شاوخوا پھ څلورو کې یو

 زیږٻدنې وې.
 

  استول، یا د زیږدونې د  د زیږون پرمھال روغتون تھ
مراجعھ کوونکي لپاره یا وروستھ لھ ھغې د ماشوم لپاره، پھ  

 الندې ډول رامنځتھ شوي و: 
سلنھ وخت د ھغھ مراجعھ کوونکو لپاره   41.6 °

 چې پھ لومړي ځل یې ماشوم زیږدولو 
سلنھ وخت د ھغھ مراجعھ کوونکو لپاره   11.9 °

 چې مخکې یې ماشوم زیږدولی شو 
 

  بووستلو تر ټولو عمومي علتونھ د زیږون  روغتون تھ د
 ورو پرمختګ، د میکونیم داغ لرونکي امینوټیک مایع او د

درد د ختمولو اړتیا وه چې د زیږون پھ مرکز کې یې   داسې
 شتون نھ لرلو. 

 
  سلنھ   20سلنھ کسانو د داخلیدو لپاره یا  5.8پھ دې کې د

د  خلک داسې بووستل شو چې د مراجعھ کوونکي یا ماشوم 
بووستلو لپاره لھ امبوالنس څخھ استفاده وشوه. نور کسان پھ  

 شخصي موټرو کې بووستل شوي و.
 

  :د سیزٻرین جراحۍ عمومې کچې دا ډول وې 
سلنھ ھغھ مراجعھ کوونکي و چې پھ   9.2 °

 لومړي ځل د زیږٻدنې لپاره راغلي و
سلنھ ھغھ مراجعھ کوونکي و چې   1.1 °

 مخکې یې ماشوم زیږدلی و 

 موقعیت:   
 

تھ   Dundas Street Eastد ټورانټو د زیږون مرکز 
نږدې او د ټورانټو ښار پھ پارلماني کوڅھ کې موقعیت  

 لري. 
 

 
 

 پھ تللو کې عالقھ لرئ؟ 
 لھ موږ سره اړیکھ ټینګھ کړئ! 

 101توسعھ  8080- 366) 416( تلیفون:
 
 
 
 
 

525 Dundas Street East 
Toronto, ON M5A 2B6 

(416  (366-8080 
www.torontobirthcentre.ca 

 
 

 د راجستر شوي قابلې د موندلو لپاره، تاسو دلتھ مراجعھ کولی شئ: 
 www.cmo.on.ca د اونټاریو د قابلو د پوھنځي وٻب پاڼھ

 
 قابلو د اتحادیې وٻب پاڼھد اونټاریو د 

www.ontariomidwives.ca 
  (416 (425-9974 

 

  

 
 

 
 
 

 د ټورانټو د زیږون
 مرکز 

Pashto 

موخھ داسې چاپیریال برابرول دي چې پھ کې   TBCد 
امیندوارې ښځې، کورنۍ او ټولنې پھ کلتوري توګھ مناسب د  

 زیږون خوندي پاملرنې تھ السرسی لري 
 

 
 

 مھم حقیقتونھ 
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 د زیږون مرکز څھ دی؟ 
 

   د زیږون مرکزونھ د روغتیایي مراقبت ھغھ تنظیم شوي
ټولنیز مرکزو نھ وي چې د قابلو پھ پاملرنې کې لھ 

روغتون څخھ بھر د زیږون لپاره یو ھوسا او خوندي  
 چاپیریال برابروي. 

 
   څیړنھ څرګندوي چې د زیږون مرکزونھ د ھغھ مراجعھ

کوونکو لپاره یو خوندي ځای دی چې د ماشومانو د  
 زیږدولو لپاره د کم خطر امیندوارۍ لري. 

 
 

 TBC   .واک اٻن مرکز نھ دی 
 
 

 TBC    جواز لرونکي وي او د روغتیا د وزارت او اوږد
 مھالھ پاملرنې لھ خوا تمویل کیږي. 

 
 

 

 

)  TBCد ټورانټو د زیږون د مرکز ( 
 یو نظر 

TBC   یو ښایستھ ځای دی او د قابلو سره د مشاورت د
موخو لپاره جوړ شوی دی څو پھ کلتوري توګھ داسې یو  

مناسب چاپیریال برابر کړي کوم چې پھ داخلي چوکاټ کې  
 کار کوي*. 

 
پھ دې کې د زیږون درې خونې شتون لري او داسې جوړې  
شوي چې شخصي او د کور پھ څیر چاپیریال وړاندې کوي.  

د کورنۍ د مرستې لپاره پھ کې غټې خونې شتون لري.  
TBC   د ھغھ کسانو شمیر نھ محدودوي چې زیږون لھ

کې د   TBCراتللی شي (بې لھ ھغھ کلھ چې وباء وي). پھ  
ه بشپړ پخلنځی موجود دی.  د زیږون  خوراک تیارولو لپار

 ساعتھ خالص وي.  24ورځې، د ورځې  365مرکز د کال 
 

  زما د زیږون پر مھال څوک شتون لرلی
 شي / بھ شتون لري؟ 

 
  (معموالً دوه) راجستر شوي قابلې 

 
   زده کوونکي قابلې (لطفاً پھ دې اړه د خپل قابلې د

 ټیم سره بحث وکړئ) 
 

  کسان چې تاسو غواړئ چې  د مرستې لپاره ھغھ
درسره موجود وي (دوال، مشران، پوھھ 

 لرونکي) 
 

  (د ماشومانو پشمول) د کورنۍ اضافي غړي 
 
 

د داخلي چوکاټ پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره   TBCد 
 د داخلي چوکاټ کتابګوټی وګورئ

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

د ټورانټو زیږون د مرکز څخھ کوم کسان  
 استفاده کولی شي؟ 

کې د ماشوم زیږولو پالن لرلی شئ کھ چیرې   TBCتاسو پھ 
 تاسو: 

   د داسې راجستر شوي قابلې پھ پاملرنھ کې یاست چې
 سره تړاو لري  TBCد  

   د بشپړې مودې امیندواري لرئ چې یو ماشوم وي او
 سر یې کښتھ خوا تھ وي 

  دخپلې قابلې سره خبرې   – د وړتیا پھ معیار پوره یئ
 وکړئ 

 

زیږون پھ پالن کې څھ بدلونونھ  کھ د 
 رامنځتھ شي نو څھ بھ کیږي؟

 
د زیږون مرکزونھ د کم خطر، ناپیچلي زیږون لپاره وي چې  

 کمې مداخلې تھ پھ کې اړتیا وي 
 

 TBC   قابلو تھ د عمومي ایمرجنسیو لپاره تجھیزاتو تھ
السرسی ورکوي، چې پھ دې کې آکسیجن، بې مکروبھ شوي  

 وسایل او د وینې د بندولو لپاره درمل شامل دي. 
 

کې ډاکټران یا نرسان موجود نھ وي او ځینې مرستې   TBCپھ 
لکھ، د اٻپي ډیورل مرستھ، د زیږون پھ چټکۍ سره د ترسره  

درمل او سیزٻرین حراجۍ روغتون تھ پھ تللو   کولو لپاره 
 ترالسھ کیدی شي. 
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