
   

 
 

 پیدائش مرکز   ا ک  نٹو اٹور 
Urdu 

ٹورانٹو کے مرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر 

[TBC)]جہاں ہے بنانا جگہ  ایسی ایک اولین مقصد کا 

 پر طور ثقافتی عالقائی افراد اور خاندان افراد، حاملہ

  حاصل رسائی تک  پیدائشنگہداشت براۓ  محفوظ

 ۔ سکیں کر
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 وقوع  محل  

 [(TBCمرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر ] اٹورانٹو ک

  کے اسٹریٹ پارلیمنٹ اور ایسٹ اسٹریٹ ڈنڈس

 .ہے واقع قریب

 

 
 

؟ دلچسپ   می   ٹور   ہے
 ! کریں  رابطہ ےس ہم

Phone: (416) 366-8080 x 101 

 

 

 

 

 (Dundas Street East 525) ڈنڈس اسٹریٹ ایسٹ 525

 ( Toronto, ON M5A 2B6بی )2اے 5ٹورانٹو آنٹیریو ایم

 (416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

   لیے،  کے کرنے تالش سرکاری طور پر اہل دائی

 : ہیں سکتےسکتی/ کر  مالحظہ آپ

  سائٹ  ویب کی یوآنٹیر آف یوزمڈوائ آف کالج

www.cmo.on.ca 

 

 سائٹ  ویبکی   یوزمڈوائ آنٹیریو  آف ایشن  یسوسیدا ا

www.ontariomidwives.ca  

(416) 425-9974 

 

  
 

 دوران  کے سالوں 7 پہلے کے فعالیت

 (: 2021 جنوری 31 - 2014  جنوری 31)

 

  ٹورانٹو کے مرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر 

[TBC)] اور ہوئے، اخلمریض د 3478 میں  

 ۔ہوئیں والدتیں 2608

 

 میں  پانی( 24%)  چوتھائی ایک تقریبا   سے میں ان

 ۔تھیپیدائش  نے والیہو

 

 یا حاملہ خواتین یا منتقلی، ہسپتال دوران کے زچگی 

 :ہوامصرف  لیے کے بچے والے ہونے پیدابعد میں 
 جو لیے کےحاملہ خواتین  وقت 41.6% °

 ۔یںتھ رہے دے  جنم بار پہلی
 جنہوں لیے کے حاملہ خواتین ان 11.9% °

 ۔تھا  دیا جنم پہلے نے

 کی حمل وجوہات عام سے سب کی منتقلی میں ہسپتال 

 امینیٹک کی موجودگی واال میکونیم رفت،  پیش سست

 کی نجات سے درد میں  مرکز کے پیدائش اور سیال،

 ۔ یتھناکافی  امداد

 اندراج شدہ حاملہ  5.8%استعمال  کا ایمبولینس

 نقل تمام 20% یا پہنچانے  ہسپتال کو بچے یا خواتین

  نجی حمل و نقل دیگر۔ تھا جاتا کیا  لیے کے حمل و

 ۔ تھی جاتی کی میں گاڑیوں

 شرحیں کی آپریشن سیزرین پر طور  مجموعی   
 :تھیں یہ

 بار پہلیتھیں جو  وہ حاملہ خواتین %9.2 °

 یں۔تھ یرہ ےد جنم
 نے جنہوںتھیں  وہ حاملہ خواتین % 1.1 °

 ۔ تھا دیا جنم پہلے

 حقائق اہم

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ٹورانٹو برتھ سینٹر  ) پیدائشکا مرکز  نٹو اٹور
[TBC ]) ہے؟ سکتا کر استعمال  کون 

  ([TBCٹورانٹو برتھ سینٹر ]) پیدائشٹورانٹو کے مرکز  آپ
 :آپ اگر ہیں یسکت بنا منصوبہ کا کرنے  پیدا بچہ اپنا میں

 ٹورانٹو  جو ہیں زیر نگہداشت کی  مستند دائی ایک 
 سے ([TBCٹورانٹو برتھ سینٹر ]کے مرکز پیدائش )

 ہے وابستہ

 میں حمل ساتھ کے بچے والے سرکی جانب نیچے  ایک 
 ہوں پر مدت پوری

 سے  دائی اپنی  – تی ہیںاتر پورا پر معیار کے اہلیت  
 کریں بات

 

 ہوں تبدیلیاں میں منصوبے کے  پیدائش اگر

 ہوگا؟ کیا تو 

 غیر ساتھ کے مداخلت معمولی ،ےخطر کم مراکز کے پیدائش

 ۔ ہیں گئے کیے  قائم لیے کے والدت پیچیدہ

 کو دائیوں ([TBCٹورانٹو برتھ سینٹر ]) ٹورانٹو کا مرکز پیدائش

 کرتا فراہم رسائی تک  آالت  لیے کے نمٹنے سے حاالت ہنگامی عام

 روکنے کو خون اور آالت، پاک سے جراثیم آکسیجن، بشمول ہے،

 ۔ ادویات لیے کے

 کوئی میں( [TBCٹورانٹو برتھ سینٹر ]) ٹورانٹو کے مرکز پیدائش

)مصنوعی   ایپیڈورلز جیسے مداخلت اور ہیں نہیں نرسیں یا ڈاکٹر

  دوائیں، لیے کے حمل کی افزائش ،بے حسی/بے ہوشی کی دوا(

 ۔ہیں میسر آپریشن سیزرین جانے پر لے ہسپتال اور

 
 کا مرکز براۓ پیدائش  نٹواٹور 

  ([TBCٹورانٹو برتھ سینٹر ])

  میں نظر ایک

  ایک [(TBCمرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر ]ٹورانٹو کا 

  مشاورت کی دائیوں مقصد کا جس ہے، جگہ  خوبصورت

 پر طور ثقافتی آئند، خوش ایک تاکہ  ہے گیا بنایا سے

  ڈھانچے مقامی ایک جو سکے جا کی فراہم جگہ محفوظ

 ۔*ہے کرتی کام اندر کے
 

 جیسی گھر نجی، ایک جو ہیں، کمرے تینپیدائش کے 

 لوگوں معاون۔ ہیں گئے بنائے لیے کے کرنے فراہم ترتیب

ٹورانٹو کا ۔ ہیں کمرے بڑے لیے کے ہونے جمع کے

 کی لوگوں ان [(TBCمرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر ]

 کر شرکت میں پیدائش جو کرتا نہیں محدود کو تعداد

  ےٹورانٹو ک(۔ دوران کے مرض وبائی سوائے) ہیں سکتے

 تیار کھانا میں [(TBCمرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر ]

پیدائش کا  ۔ ہے خانہ باورچی مکمل ایک لیے کے کرنے

  کھال  دن 365 میں سال گھنٹے، 24 میں دن مرکز
 ۔ہے رہتا

 

 کون والدت دینے کے وقت میری

 ہے؟  سکتا  ہو  موجود

 (دو پر  طور  عام) دائیاں مستند 

 ٹیم  دائیوں کی اپنی  کرم براہ) دائیاں علم طالب   
 (کریں بات سے

 رہنا ساتھ  اپنے آپ  جو لوگ معاون بھی  کوئی  

  معلومات بزرگ،  ،مدد گار عورت) ہیں یچاہت

 ( والے رکھنے

 (بچے بشمول) افراد اضافی کوئی اک خاندان 
 
مقامی ڈھانچے    کے [(TBCمرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر ] ے ٹورانٹو ک *

 پمفلٹ کا  مقامی ڈھانچے کرم براہ  لیے کے  معلومات  مزید میں   بارے  کے
(Indigenous Framework Pamphlet)  ۔ دیکھیں 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ہے؟  کیا پیدائشیبراۓ مرکز 

  صحت کی نگہداشت کی  ، منظم  پیدائش براۓمراکز

 زیر نگہداشت کی دائیوں جو عالقائی جگہیں ہیں

 ایک  لیے کے دینے جنم کو بچے باہر سے ہسپتال

 ۔ہیں  کرتی فراہم جگہ محفوظ دہ، آرام

 

 خطرے کم  مراکز پیدائشی کہ ہے چلتا پتہ سے تحقیق 

  پیدا  بچے اپنے  لیے کے خواتین یوال حمل والے

 ۔ ہیں جگہ محفوظ لیے کے کرنے

 

 

  ٹورانٹو کے مرکز پیدائش )ٹورانٹو برتھ سینٹر

[TBC )]پیشگی اندراج/مالقات کی اجازت  ان واک(

 ۔ ہے نہیں بغیر آنے( کی جگہ کے

 

 

 [ ٹورانٹو برتھ سینٹر( ٹورانٹو کا مرکز پیدائشTBC)] 

 مدتی طویل اور صحت وزارت اور  ہے یافتہ الئسنس

 ۔ہے کرتا حاصل رقوم ذریعے کے نگہداشت

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


