(Punjabi)

ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱ ਢੋ।
ਕਿਉਂ

4 ਅਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੁੱ ਧ ਕੱ ਢਣ

ਪਰਿਚੈ...

ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

4 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਪੱ ਲ ਪਕੜਨ ਵਿੱ ਚ

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ:

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

4 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਦੁੱ ਧ ਦਿਓ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ/ਦੇ ਨਾਮ:

4 ਆਪਣੀ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 		

ਸਮਾਂ:

ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਭਾਰ:

ਕਿਵੇਂ:

1. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੰਬਾਈ:

2. ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ।

3. ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗੂਠੇ ਨੂੰ “ਸੀ” ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਏਰੀਓਲਾ (areola) ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਰੱ ਖੋ।

ਡਾਕਟਰ/ਦਾਈ:

4. ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਲ ਸੰ ਕੁਚਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਲ ਸੰ ਕੁਚਿਤ ਕਰੋ।

ਜਨਮ ਸਥਾਨ:

6. ਦੁਹਰਾਉ (ਪਿੱ ਛੇ ਵਲ ਦਬਾਓ, ਸੰ ਕੁਚਿਤ ਕਰੋ, ਅਰਾਮ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਓ।

5. ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ।
7. ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉ।

ਚਮੜੀ – ਨਾਲ – ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਵਸਥਾ

ਖਿਆਲ ਰੱ ਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱ ਧਾ ਰੱ ਖੋ, ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਕਿ:

ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
ਮੈਂ

4 ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਲਈ
ਮੁਢਲੇ ਸੰ ਕੇਤ: ਮੂੰ ਹ
ਖੋਲ਼ਣ
੍ਹ ਾ, ਉਬਾਸੀ ਲੈ ਣਾ,
ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਣਾ।

4 ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
4 ਮ
 ੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਰੋਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿਥੋਂ ਮੰ ਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰ ਗਾਂਗੀ।
ਬੱ ਚਾ

 ੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ।
4 ਮ
4 ਮੈਂ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

4 ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਰੋਕ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
4 ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ

4 ਸਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

4 ਗਰਦਨ ਸਿੱ ਧੀ ਹੈ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ

4 ਮੋਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਤਲ ਹਨ,
ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ

4 ਪਿੱ ਠ ਕੰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੰ ਗ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣੇ (ਕ੍ਰਿਬ) ਵਿੱ ਚ
ਪਿੱ ਠ ਦੇ ਬਲ ਲਿਟਾਓ।

ਸਿੱ ਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।

 ੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
4 ਮ
4 ਮੈਂ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ – ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਸ ਕੇ ਲਪੇਟਣ ਜਾਂ ਬੰ ਡਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡਵਰਕ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

4 ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਮਦਦ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਿਦਨ ਉਮਰ
ਦੁੱ ਧ ਪੀਣਾ
ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਗੰ ਦੇ ਡਾਇਪਰ
ਿਗੱ ਲੇ ਡਾਇਪਰ
ਭਾਰ
ਦੂਸਰੇ ਸੰ ਕੇਤ

ਸੰ ਕੇਤ ਿਕ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣਾ ਚੰ ਗਾ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
1

2

3

4

5

6

7

ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 8 ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਫੀਡ�
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿਨਗਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੈਰੀ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦਾ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ

1 ਜ� 2 ਕਾਲੇ
ਜ� ਗੂੜੇ � ਹਰੇ

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
1 ਿਗੱ ਲਾ 2 ਿਗੱ ਲੇ

ਇੱਕ ਅਖਰੋਟ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ

3 ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱ ਧ
ਭੂਰ,ੇ ਹਰੇ ਜ� ਪੀਲੇ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
3 ਿਗੱ ਲੇ

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
4 ਿਗੱ ਲੇ

ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਮਾਨੀ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ

ਇੱਕ ਅੰ ਡੇ ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦਾ

3 ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਵੱ ਡੇ
ਅਤੇ ਨਰਮ ਪੀਲੇ ਜ� ਭੂਰੇ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 6 ਭਾਰੀ ਿਗੱ ਲੇ

ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਿਹਲੇ 3 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱ ਟਦਾ ਹੈ।
4ਥੇ ਿਦਨ ਤ�, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8

ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ:

• ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆਨਲਾਇਨ ਓਨਟਾਰਿਓ
ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰ ਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਏਰੈਕਟਰੀ

(Bilingual Online Ontario
Breastfeeding Services directory)
www.ontariobreastfeeds.ca
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ (Breastfeeding)
www.beststart.org/resources/
breastfeeding
•ਇ
 ੰ ਨਫੈਂਟ ਫੀਡਿੰ ਗ (Infant Feeding)
www.beststart.org/resources/
nutrition
ਇੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਸਿਮਕੋ ਮਸਕੋਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰਿਓ:

24 ਘੰ ਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ/ ਸਪਤਾਹ ਦੇ 7 ਦਿਨ

1-866-797-0000
ਟੀਟੀਵਾਏ: 1-800-797-0007

ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰ ਗ ਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਰੇ:

