“ਆਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭਾਂਵਾਂ
ਦੇ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦਾ ਓਨੁੰ ਨੀ ਔਯੜਾ”
ਆਣੇ ਨਵਜਾਤ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਧਰਾਉਣ ਦੇ ਤਯੀਓੇ ਨੁੰ ਚਣਨਾ ਉਸਨਾਂ ਬ ਤੋਂ ਭਸੁੱ ਤਵਯਨ ਪੈਧਰਆਂ ਧਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਓ ਸੈ ਜ ਤੀਂ

ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਦੀ ਧਤਆਯੀ ਰਈ ਓਯਦੇ ਸ। ਡਾਓਟਯ ਭੁੰ ਨਦੇ ਸਨ ਧਓ ਆਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣਾ ਧਿਆਦਾਤਯ ਯਤਾਂ
ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਯੁੱ ਧਔਅਤ ਅਤੇ ਬ ਤੋਂ ਧਸਤਭੁੰ ਦ ਚਣ ਸੈ। ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦੇ ਪਾਇਧਦਆਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨਾ ਅਤੇ
ਆਣਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਰਦਾਤਾ ਸਣਾ ਤਸਾਡਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਅਤੇ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣਾ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਧਸਤ ਓਯਦੀ
ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਧਵੁੱ ਚ ਧਸਮਕ ਓਯਦੀ ਸੈ। ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਫਾਯੇ ਆਣਾ ਪੈਰਾ ਰੈ ਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ। ਬਾਵੇਂ ਤੀਂ ਦੁੱ ਧ
ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਫਾਯੇ ਪੈਰਾ ਓਯਦੇ ਸ ਜਾਂ ਨਸੀਂ, ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਤਸਾਡੀ ਨਰ, ਜਾਤ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਰ, ਧਜਨੀ ਝਓਾਅ, ਧਰੁੰਕ, ਜਾਂ
ਰਕਟਾਵੇ ਜਾਂ ਤਸਾਡੀ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਨੁੰ ਓੀਤੇ ਕਏ ਬਕਤਾਨ ਦੇ ਯਤ ਦੀ ਯਵਾਸ ਓੀਤੇ ਧਫਨਾਂ ਸੇਠ ਧਰਔੇ ਫਧਨਆਦੀ ਸੁੱ ਓ
ਰਾਤ ਸੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਓੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਧਿੁੰ ਭੇਵਾਯੀ ਸੈ ਧਓ ਤੀਂ ਇਸਨਾਂ ਸੁੱ ਓਾਂ ਨੁੰ ਭਝਦੇ
ਸ। ਉਸਨਾਂ ਨੁੰ ਰਾਿਭੀ ਤਯ „ਤੇ ਤਸਾਨੁੰ ਸ਼ਟ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਦਾਨ ਓੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰ ੜ ੈਂਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਇੁੱ ਓ

ਦਬਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਰਦਾਨ ਓਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਸੁੱ ਓ ਧਯਪ ਉਸਨਾਂ ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੁੱ ਓ ਸੀ ੀਭਤ ਸ ਓਦੇ ਸਨ ਧਜਨਹਾਂ ਧਵੁੱ ਚ
ਤਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਧਸਤ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਰਈ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੰ ਦੀ ਸੈ। ਜੇਓਯ ਸੇਠਾਂ ਧਦੁੱ ਤੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਤਸਾਡੇ ਜਾਂ
ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਰਈ ਡਾਓਟਯੀ ਤਯ ‟ਤੇ ਠੀਓ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਤਸਾਨੁੰ ਯੇ ਤੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਅਤੇ ਰਾਸ ਧਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ
ਸੈ।

.
(1) ਤਸਾਡੇ ਜਣੇੇ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ:
ਜੇਓਯ ਤੀਂ ਫਧਰਓ ਸੈਰਥ ਰਾਅ ਦੇ ਆਯਟੀਓਰ 28 ਦੇ ਅਨਾਯ ਜਨਭ-ਯਵ ੇਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਓਯਨ ਵਾਰੀ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ
ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ (ਭੈਟਯਨਰ ਸੈਰਥ ਓੇਅਯ ਪੈਧਧਰਟੀ) ਅਤੇ ਾਯੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਓਰੀਧਨਓਾਂ ਅਤੇ ਧਨਦਾਨ ੁੰ ਫੁੰ ਧੀ ਅਤੇ ਇਰਾਜ ਓੇਂਦਯਾਂ
ਦਆਯਾ ਰਦਾਨ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਫੁੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਭ ਤੋਂ ਧਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਵੁੱ ਧਦਅਓ ਓਰਾਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸ, ਤਾਂ ਤਸਾਨੁੰ ਰਾਿਭੀ ਤਯ „ਤੇ “ਦੁੱ ਧ
ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦਾ ਓਨੁੰ ਨੀ ਔਯੜਾ (Breastfeeding Mothers’ Bill of Rights)” ਰਾਤ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ।

ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਰੀਫਧਓੁੰ ਕ ਓਯਨ ਭੇਂ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਰ ਸਣ ਭੇਂ ਸਯ ਇੁੱ ਓ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਸਯ ਇੁੱ ਓ ਭਯੀਿ ਜਾਂ
ਧਨਮਤ ਓੀਤੇ ਕਏ ਧਨਿੱਜੀ ਨਭਾਇੁੰ ਦੇ ਨੁੰ ਇ ਅਧਧਆਇ ਦੇ ੈਓਸ਼ਨ ਦ ਸਿਾਯ ਅੁੱ ਠ  ਇਓੁੱ ਤੀ ਦੇ ਅਨਾਯ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭਾਂਵਾਂ ਦੇ
ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦਾ ਓਨੁੰ ਨੀ ਔਯੜੇ ਦੀ ਇੁੱ ਓ ਓਾੀ ਭੇਤ ਜਣੇੇ ਫਾਯੇ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦਾ ਧਓਤਾਫਚਾ ਭਸੁੱ ਈਆ ਓਯੇਕੀ। ਸਯ ਇੁੱ ਓ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ
ਰਦਾਤਾ ਸਯ ਭਯੀਿ ਨੁੰ ਭੈਡੀਓਰ ਤਯ „ਤੇ ਸੀ ਭੇਂ „ਤੇ ਜਾਂ ਧਸਰਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਰੀਆਂ ਭਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਧਓਾਯਾਂ ਦਾ ਓਨੁੰ ਨੀ ਔਯੜੇ ਦੀ ਓਾੀ
ਭਸੁੱ ਈਆ ਓਯੇਕਾ।
ਤਸਾਨੁੰ ਆਣੇ ਅਤੇ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਰਈ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਬਾਂ ਫਾਯੇ ਯੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।
ਤਸਾਨੁੰ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਜ ਵਾਯਓ ਯਚੀਆਂ ਤੋਂ ਭਓਤ ਸਵੇ ਅਤੇ ਧਜ ਧਵੁੱ ਚ ਇਸ ਕੁੱ ਰਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ:


ਤਸਾਨੁੰ ਅਤੇ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਧਸ਼ਟਓ, ਡਾਓਟਯੀ ਅਤੇ ਜਿਫਾਤੀ ਤਯ „ਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦੇ ਓੀ ਪਾਇਦੇ ਸਨ;



ਔਦ ਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਰਈ ਧਤਆਯ ਧਓਵੇਂ ਓਯਨਾ ਸੈ;



ਤਸਾਨੁੰ ੇਸ਼ ਆ ਓਣ ਵਾਰੀਆਂ ਓਝ ਭਸ਼ਓਰਾਂ ਨੁੰ ਧਓਵੇਂ ਭਝਣਾ ਸੈ ਅਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੁੰ ਧਓਵੇਂ ਸੁੱ ਰ ਓਯਨਾ ਸੈ।

(2) ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਧਵੁੱ ਚ:
•

ਬਾਵੇਂ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਭ ਮਨੀ ਯਾਸੀਂ ਸਇਆ ਸੈ ਜਾਂ ਪੇਯ ਯੇਸ਼ਨ ਨਾਰ, ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਜਨਭ ਤੋਂ ਤਯੁੰ ਤ
ਫਾਅਦ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਆਣੇ ਓਰ ਯੁੱ ਔਣ ਦਾ ਅਧਧਓਾਯ ਸੈ। ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਜਨਭ ਤੋਂ ਇੁੱ ਓ ਖੁੰ ਟੇ ਫਾਅਦ
ਧੁੱ ਧਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣਾ ਸ਼ਯ ਓਯਨ ਦਾ ਅਧਧਓਾਯ ਸੈ।

•

ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਧਵੁੱ ਚ ਭਦਦ ਓਯਨ ਰਈ, ਜਾਣਓਾਯੀ ਦੇਣ ਰਈ ਅਤੇ ਰ ੜ ਅਨਾਯ ਤਸਾਡੀ
ਭਦਦ ਓਯਨ ਰਈ ਧਓੇ ਧਔਰਾਈ ਰਾਤ ਧਵਅਓਤੀ ਦੀ ਭਦਦ ਰੈ ਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਫਤਰ ਯਾਸੀਂ ਦੁੱ ਧ ਧਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੰ ਖਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਨਹਾਂ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਅਧਜਸੀਆਂ ਧਓੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਭਨਾਸੀ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਜ ਤਸਾਡੇ ਦੁੱ ਧ ਨੁੰ ਓਾ ਓਦੀਆਂ
ਸਨ।



ਤਸਾਨੁੰ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ 24 ਖੁੰ ਟੇ ਆਣੇ ਓਭਯੇ ਧਵੁੱ ਚ ਯੁੱ ਔਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਧਦਨ ਜਾਂ ਯਾਤ ਧਵੁੱ ਚ ਧਓੇ ਵੀ ਭੇਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਇਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਧਓ ਓੀ ਤਸਾਡਾ ਡਾਓਟਯ ਜਾਂ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਓਟਯ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦਾ ਪੈਰਾ ਓਯਨ ਤੋਂ
ਧਸਰਾਂ ਸੀ ਇ ਦੇ ਧਔਰਾਫ਼ ਰਾਸ ਦੇ ਧਯਸਾ/ਯਸੀ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦੇ ੁੰ ਖੜੇ ਉੱਤੇ ਾਫ਼ ਤਯ „ਤੇ ਇਸ ਦੁੱ ਣ ਵਾਰਾ ੁੰ ਓੇਤਓ ਧਚੁੰ ਨਹ ਰਕਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਧਓ ਤਸਾਡਾ ਫੁੱ ਚਾ
ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਫਤਰ ਯਾਸੀਂ ਦੁੱ ਧ ਨਸੀਂ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।



ਤਸਾਨੁੰ ਇਸ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਧਓ ਤੀਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣਾ ਧਵੁੱ ਚ ਧਓੁੰ ਨੇ ਪਰ ਸ ਅਤੇ ਇ ਧਵੁੱ ਚ ਧਾਯ
ਓਯਨ ਰਈ ਭਦਦ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਧਨਨੇਟਰ ਇਨਟੈਨਧਵ ਓੇਅਯ ਮਧਨਟ ਧਵੁੱ ਚ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ੁੰ ਬਵ
ਨਸੀਂ ਸੈ, ਤਾਂ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਤਸਾਡਾ ੁੰ  ਯਾਸੀਂ ਓੁੱ ਧਢਆ ਧਕਆ ਜਾਂ ਐਓਰੈ ਦੁੱ ਧ ਦੇਣ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਓਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਓੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਕੀਆਂ।



ਜੇਓਯ ਤਸਾਨੁੰ , ਜਾਂ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਜਣੇੇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਓਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦਫਾਯਾ ਜੁੱ ਚਾ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਰ ਓਯਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਾਂ ਸਤਾਰ ਦੇ ੁੱ ਧਯ
ਤੇ ਇਰੈ ਓਧਟਰਓ ੁੰ  ਅਤੇ ਓਭਯਾ ਰਦਾਨ ਓਯਓੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਰਈ ਧਵੁੱ ਚ ਧਸਮਕ ਓਯਨ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਓਧਸ਼ਸ਼ਾਂ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕੀਆਂ।



ਜੇਓਯ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਓਈ ਖ਼ਾ ਰ ੜਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤਸਾਨੁੰ ਧਓੇ ਵੀ ਅਧਜਸੇ ਧਵਅਓਤੀ ਤੋਂ ਭਦਦ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਧਜਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਓੁੱ ਢਣ
ਧਵੁੱ ਚ ਖ਼ਾ ਤਯ „ਤੇ ਧਔਰਾਈ ਰਾਤ ਸਵੇ।



ਤਸਾਨੁੰ ਸੁੱ ਓ ਸੈ ਧਓ ਤਸਾਡੀ ਫੇਨਤੀ „ਤੇ ਟਾਫ਼ ਦਾ ਓਈ ਦੁੱ  ਧਯਵਾਯ ਦੇ ਦੁੱ  ਜਾਂ ਦਤ ਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਫਾਯੇ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਵਾਏ।

(3) ਜਦੋਂ ਤੀਂ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਨੁੰ ਛੁੱ ਡ ਧਦੁੰ ਦੇ ਸ:


ਤਸਾਨੁੰ ਧਓੇ ਵਾਯਓ ਭੁੱ ਕਯੀ ਤੋਂ ਭਓਤ ਛੀ ਸਈ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ੁੰ ਫੁੰ ਧੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਓ ਧਓ ਖ਼ਾ ਤਯ „ਤੇ ਤਸਾਡੇ ਵੁੱ ਰੋਂ ਫੇਨਤੀ ਨਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਸਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਤ ਧਵੁੱ ਚ ਉਰਫਧ ਸੈ, ਤਾਂ ਤਸਾਡੇ ਓਰ ਸਰਤ ਤੋਂ ਨਵਜਾਤ ਫੁੱ ਧਚਆਂ ਦੇ
ਪਾਯਭਰਾ ਦੁੱ ਧ, ਜਾਂ ਪਾਯਭਰਾ ਓਨ ਵਾਰੇ ਧਡਚਾਯਜ ੈਓਾਂ ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ ਧਡਚਾਯਜ ਰੈ ਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਓ ਧਓ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਦੇ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਰਦਾਤਾ ਵੁੱ ਰੋਂ
ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਆਯਡਯ ਨਾ ਓੀਤਾ ਧਕਆ ਸਵ।ੇ



ਤਸਾਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਧਰਾਉਣ ਵਾਰੇ ਰਾਸਓਾਯਾਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ, ਧਸਮਕ ਭਸਾਂ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ੁੰ ਾਂ ਭੇਤ ਆਣੇ ਭਾਜ ਧਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਰੇ ਯਤਾਂ ਫਾਯੇ
ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਤਸਾਡੇ ਫੁੱ ਚੇ ਰਈ ਇੁੱ ਓ ਭੈਡੀਓਰ ਰਦਾਤਾ ਨੁੰ ਚਣਨ ਧਵੁੱ ਚ ਭਦਦ ਓਯਨ ਰਈ ਸਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭਰਾਓਾਤਾਂ ਦੀ
ਭਸੁੱ ਤਤਾ ਭਝਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਯੁੱ ਧਔਅਤ ਤਯੀਓੇ ਨਾਰ ਆਣਾ ਦੁੱ ਧ ਇਓੁੱ ਤਯ ਓਯਨ ਅਤੇ ਟਯ ਓਯਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਓਾਯੀ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ।



ਤਸਾਨੁੰ ਧਓੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਜਨਤਓ ਜਾਂ ਧਨਿੱਜੀ, ਧਜੁੱ ਥੇ ਤਸਾਨੁੰ ਸਣ ਰਈ ਅਧਧਓਾਯ ਸੈ, ਧਵਔੇ ਆਣੇ ਫੁੱ ਚੇ ਨੁੰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁੱ ਓ ਸੈ। ਧਸ਼ਓਾਇਤਾਂ New York State
Division of Human Rights ਧਵੁੱ ਚ ਬੇਜੀਆਂ ਜਾ ਓਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਯਓਤ ਾਯੇ ਤਸਾਡੇ ਸੁੱ ਓ ਸਨ। ਜੇਓਯ ਜੁੱ ਚਾ ਧਸਤ ੁੰ ਬਾਰ ਸਰਤ ਇਸ ਸੁੱ ਓ ਰਦਾਨ ਨਸੀਂ ਓਯਦੀ ਤਾਂ ਤੀਂ New York State Department of Health ਨਾਰ
ੁੰ ਯਓ ਓਯਓੇ ਜਾਂ ਸਤਾਰ ਧਸ਼ਓਾਇਤ ਸਟਰਾਈਨ ਨੁੰਫਯ 1-800-804-5447 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਈਭੇਰ ਯਾਸੀਂ hospinfo@health.state.ny.us ਨਾਰ ੁੰ ਯਓ ਓਯਓੇ
ਭਦਦ ਭੁੰ ਕ ਓਦੇ ਸ।

New York State Department of Health

