
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ 
ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ
ਬੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਸਿਵਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਟੀਮ 
ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ:

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ8.30 ਵਜੇ - ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ

ਟੈਲੀਫੋਨ: 9404 8888
ਫੈਕਿ: 9409 6868
ਈ-ਮੇਲ: mch@whittlesea.vic.gov.au
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: whittlesea.vic.gov.au/mch

ਿੇਵਾ ਬਾਿੇ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਸਹਤ (Maternal	and	Child	Health	- MCH) ਸੇਵਾ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮ਼ਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੁੱ ਚ	City	of	Whittlesea
ਸਵੁੱ ਚ ਰਸਹੰਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਹਨ।

MCH ਸੇਵਾ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਸਹਤ, ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਲਈ ਮ਼ਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਪਸੇਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਸੇਕਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤ਼ਸੀਂ ਕੋਈ ਦ਼ਭਾਸੀਆ ਚਾਹ਼ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ਼ਹਾਡੀ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਿੁਧਾਿੀ MCH ਿੇਵਾ
ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ਸਵੁੱ ਚ ਸ਼ਧਾਰ ਲਈ (Enhanced	Maternal
and	Child	Health	- EMCH) ਸੇਵਾ ਇੁੱ ਕ ਪਹ਼ੰ ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 
ਨਵਜੰਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇਦ ਪਾਲਣ ਪਸੋਣ, ਸੰਬੰਧਾਂ 
ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚ਼ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਫਰਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਉਮਿ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ (visits)
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਸਵਚਲੇ ਮ਼ੁੱ ਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤ ੇ10
ਮ਼ਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘਿੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੋ ਹਫਸਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ), 
ਅਤੇ:

l 2 ਹਫਤੇ l 4 ਮਹੀਨੇ l 18 ਮਹੀਨੇ
l 4 ਹਫਤੇ l 8 ਮਹੀਨੇ l 2 ਸਾਲ
l 8 ਹਫਤੇ l 12 ਮਹੀਨੇ l 3	1/2	ਸਾਲ

ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਿੇਵਾ

Maternal and Child Health Service – Punjabi



ਡਿਾਪ-ਇਨ ਿੇਵਾਵਾਂ
ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮ਼ਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ whittlesea.vic.gov.au/mch	 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਖਲਾਉਣ ਸਪਲਾਉਣ ਿਬੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਕਟੇਸਨ ਸਲਾਹਕਾਰ/MCH ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ:

•  ਛਾਤੀ ਦਾ ਦ਼ੁੱ ਧ ਚ਼ੰ ਘਾਉਣਾ
•  ਤ਼ਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੰੂ ਸਖਲਾਉਣ ਸਪਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸਨ  
ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਦੇ ਸਜੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤ਼ਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਭੋਜਨ  
ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੇ ਿੈਸਨ

•  ਕੋਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
•  15 ਸਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ
•   ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਮ਼ਲਾਂਕਣ (Key	Age	and	 

Stage	assessments) ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਸੁਿੂਆਤੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੇ ਪ੍ੋਗਿਾਮ
ਹੇਠ ਸਦੁੱ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਦ਼ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮ਼ਫਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

•   ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਪਾਲਣ 
ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ

•  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੜਨਾ
•  ਸ਼਼ਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਾਕ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ
•  ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
•  ਬੁੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ

ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਿ

Boori MCH Centre
Boori	Childrens	Services
21a	Winchester	Avenue,
Epping

Bundoora MCH Centre
Bundoora	Square	Shopping	
Centre
Shop	7/5	Nickson	Street,
Bundoora

Centenary Drive MCH Centre
2/68	Centenary	Drive,
Mill	Park

Dalton Road MCH Centre
145b	Dalton	Road,
Thomastown

DPVH MCH Centre 
DPV	Health	Medical	Centre	
20	Civic	Drive,	
Mill	Park	

Epping Views MCH Centre
Epping	Views	Family	and
Community	Centre
15a	Lyndarum	Drive,
Epping

Galada MCH Centre
Galada	Community	Centre
10c	Forum	Way,
Epping

Ganbu Gulinj MCH Centre 
Ganbu	Gulinj	Community	Centre	
55	Macedon	Parade,		
Wollert

Hazel Glen MCH Centre
Hazel	Glen	Child	and
Family	Centre
65	Eminence	Boulevard,
Doreen

Jindi MCH Centre
Jindi	Family	and
Community	Centre
48	Breadalbane	Avenue,
Mernda

Korin Korin MCH Centre
Child	and	Family	Centre
20	Champions	Parade,
Wollert	
Laurimar MCH Centre
Laurimar	Community
Activity	Centre
110	Hazel	Glen	Drive,
Doreen
Main Street MCH Centre
Thomastown	Library	ਦੇ ਅੰਦਰ
52	Main	Street,
Thomastown
Mernda South MCH Centre
Mernda	South	Early
Learning	Centre
2	Goulburn	Street,
Mernda
Mernda Village MCH Centre
Mernda	Village	Community
Activity	Centre
70	Mernda	Village	Drive,
Mernda
Mill Park Drive MCH Centre
7a	Mill	Park	Drive,
Mill	Park
Mill Park Lakes MCH Centre
280b	Gordons	Road,
South	Morang
Orchard Road MCH Centre
Community	and	Early
Learning	Centre
121	Orchard	Road,
Doreen
Pacific Epping MCH Centre
Pacific	Epping	Shopping	Centre
Shop	111/571-583	High	Street,
Epping
Whittlesea MCH Centre
Whittlesea	Community
Activity	Centre
57-61	Laurel	Street,
Whittlesea




