
அறிமுகப்படுத்துகிறறோம்…

குழந்தையின் ப்பயர்:                                                                                   

ப்பறறறோரின் ப்பயர்/ப்பயர்கள்:                                                                              

்பிறநதை தைிகதைி:                                       றேரம்:                          

்பிறநதைற்போது ேி்ற:                               ்பிறநதைற்போது ேீளம்:      

மருத்துவர்/மருத்துவச்ி:                               

்பிறநதை இடம்:                                            

4 முகம் ்போர்்கக்ககூடியதைோக உள்ளது

4  தை்ை சுயோதீைனமோக எநதை றேரமும் 
அ்்யமுடியும்

4  மூ்ககும் வோயும் மூடப்படவில்ை

4  தை்ை ஒரு ்ப்ககம் தைிரும்்பியுள்ளது

4  கழுத்து ேிமிர்நதைிரு்ககிறது, 
மடியவில்ை

4  பேஞ்சு்ககு பேஞ்சு எதைிரோக இரு்கக, 
றதைோள்கள் உஙகளு்ககு எதைிரோக 
உஙகளுடன் பதைோடர்்போக உள்ளன. 

4  முதுகு ற்போர்்வயோல 
ற்போர்்ககப்பட்டுள்ளது

றதைோலும் றதைோலும் பதைோடும்்படி ்வத்தைிருப்பதைறகோன 
்போதுகோப்போன ேி்ை
ேீஙகள் ்படுத்தைிரோமல, ்றறு ேிமிர்நதை ேி்ையில இருஙகள். ்பின்வருவன 
ேிகழ்ககூடியதைோக உஙகளு்டய குழந்தையின் ேி்ை்யப ற்பணுஙகள் :

்பிறநதை ஒரு ்ிை ேோட்களின்்பின், றதைோலும் றதைோலும் பதைோடும்்படி 
்வத்தைிரு்ககும்ற்போது, உஙகளு்டய குழந்தையின் முகத்்தை 
அவதைோனியுஙகள். அநதை ேிறம் பதைோடர்நது ்ோதைோரணமோக இருப்ப்தை, 
சுவோ்ம் ஒழுஙகோக இருப்ப்தை மறறும் குழந்தை உஙகளு்டய 
பதைோடு்க்ககு எதைிர்வி்ன தைருவ்தை உறுதைிப்படுத்துஙகள்.

்போதுகோப்போன ேித்தைி்ர்ககோக, உஙகளு்ககு ேித்தைி்ர வரும்ற்போது, 
உஙக்ளயும் உஙகளு்டய குழந்தை்யயும் கவனி்கக  
எவரும் இல்ைபயனில, குழந்தை்ய அவரின் 
பதைோட்டிைில ேிமிர்த்தைிப ்படு்கக்வயுஙகள்.

உஙகளு்டய குழந்தை்ய ற்போர்்வயோல இறு்ககிச 
சுறறுவ்தைத் தைவிருஙகள், ்போலூட்டலு்ககோன  
குறிபபுக்ள அவர் உஙகளு்ககு்க கோட்டுவ்தை  
இது தைடு்ககைோம்.

Simcoe Muskoka District Health Unitஇன் 
அனுமதைியுடன் இ்்வோ்ககப்பட்டது 

உள்ளூர் ஆதைரவு:

Telehealth Ontario 
தைினமும் 24 மணிறேரம் / வோரத்தைில 7 ேோள்

1-866-797-0000 
ப்விபபுைனறறறோரு்ககோனது:

1-800-797-0007
றதை்வயோனோல தைோயப்போலூட்டல தைோதைி 

ஒருவ்ர்க றகளுஙகள் 

ஆதைரவுகள் மறறும் 
ற்்வகள்
உஙகளு்டய ்மூகத்தைில 

தைோயப்போலூட்டல ற்்வகளு்ககு: 

•  Bilingual Online Ontario 
Breastfeeding Services directory 
(இ்ணயத்தைில இருபமோழிகளில 

ஒன்ரோறிறயோ தைோயப்போலூட்டல 

ற்்வகள் வி்பர்கபகோத்து)  
www.ontariobreastfeeds.ca

றமைதைிக தைகவலகளு்ககு:

•  தைோயப்போலூட்டல www.beststart.org/
resources/breastfeeding

•  ் ிசு்ககளு்ககு ்போலூட்டல  

www.beststart.org/resources/
nutrition

ேிதைிவழஙகு்பவர்:

ஆரம்்பத்தைிலும் அடி்ககடியும் உஙகளு்டய ்போ்ை்க 

்கயோல ்பிது்ககுஙகள் 

ஏன்:

4  ்போ்ை அகறறுதைல உஙகளு்டய 
மோர்்பகத்து்ககுச ப்ளகரியமளி்ககும். 

4  குழந்தை பகளவிப்பிடி்கக உதைவும்.

4  உஙகளு்டய குழந்தை்ககு அதைிக 
்போ்ை வழஙகும்.

4  உஙகளு்டய ்போல சுரப்பின் அள்வ அதைிகரி்கக உதைவும்.

எப்படி:

1. உஙகளு்டய ்கக்ள்க கழுவுஙகள்.

2. உஙகளு்டய மோர்்பகத்்தை பமன்்மயோக உருவுஙகள்.

3.  உஙகளு்டய விரலக்ளயும் ப்பருவிர்ையும் மு்ை்யச சுறறியுள்ள ேிறமோன 
இடத்தைின் ்பின்னோல “C” வடிவத்தைில ்வயுஙகள்.

4.  உஙகளு்டய பேஞ்்் றேோ்ககி அமு்ககுஙகள். மு்ை்ய றேோ்ககி உஙகளு்டய 
விரலக்ளச ற்ர்த்து அழுத்துஙகள்.

5.  உஙகளு்டய குழந்தை்ககுப ்போலூட்டுவதைறகோக அலைது ்பின்னர் 
்பயன்்படுத்துவதைறகோகச ற்மிப்பதைறகோகப ்போல துளிக்ளச ற்கரியுஙகள்.

6.  மீளச ப்யயுஙகள் (்பின்்ப்ககமோக அமு்ககுஙகள், அழுத்துஙகள், தைளரவிடுஙகள்) 
அத்துடன் உஙகளு்டய மோர்்பகத்்தை அ்்யுஙகள்.

7. மோர்்பகஙக்ள மோறறி மீளச ப்யயுஙகள்.

கவனித்து்க பகோள்ளல/்பரோமரித்தைல  
உஙக்ளயும் உஙகளு்டய குழந்தை்யயும் கவனித்து்க பகோள்ளல மு்ககியமோகும். 
உஙகளு்ககு றமைதைிக உதைவி றதை்வயோக அலைது அவ்ியமோக உள்ளது ற்போை ேீஙகள் 
உணரைோம். கீழவருவனவற்ற்க கருத்தைிலபகோள்ளுஙகள்:

ேோன்

4   ேோன் ற்போதுமோன அளவு ஓயபவடு்ககிறறன்.

4   முதைல 2 வோரஙகளு்ககு அழுவது அலைது அழறவண்டும்ற்போை  
உணர்வது ப்போதுவோனது என்்பது என்ககுத் பதைரியும்.

4   எவரிடம் உதைவிறகட்்பது என்்பது என்ககுத் பதைரியும்,  
அத்துடன் றதை்வப்படும்ற்போது ேோன் றகட்ற்பன். 

குழந்தை

4   என்னு்டய குழந்தை்ககுப ்போலூட்டுவது ்பறறி ேோன் மிகவும் 
ேம்்பி்க்கயோகவும் ப்ளகரியமோகவும் உள்றளன்.

4   என்னு்டய குழந்தை்ககுப ்போலூட்டுவதைறகோன ஆரம்்ப்க 
குறிபபுகள் ்பறறி ேோன் கறறு்கபகோள்கிறறன். 

4   என்னு்டய குழந்தை அடி்ககடி ்போலகுடிப்பது ்ோதைோரணமோன 
விடயம் என்்பது என்ககுத் பதைரியும். 

4   இரத்தைப ்பரிற்ோதை்ன மறறும் ேிர்ப்பபீடனம் வழஙகைின்ற்போது 
தைோயப்போலூட்டல மறறும்/அலைது றதைோலுடனோன 
றதைோல பதைோடர்பு மூைம் என்னு்டய குழந்தை்ககு ேோன் 
ஆறுதைைளி்கக முடியும். 

4   என்னு்டய குழந்தை்ககுப ்போலூட்டுவது ்பறறி என்ககு 
ஏதைோவது றகள்விகள் இருநதைோல எஙறக உதைவி ப்பறுவது 
என்்பது என்ககுத் பதைரியும்.

்போலூட்டலு்ககோன 
ஆரம்்ப்க குறிபபுகள்: 
வோ்யத் தைிறத்தைல, 
பகோட்டோவி விடல, 

்த்தைத்துடன் 
வோ்யத் தைிறநது 
தைிறநது மூடல 

ஒ� நாள�ல் 8 அல்ல� அதற்�ம் அதிகமான பா�ட்டல்கள்.
உங்க�ைடய �ழந்ைத பலமாக, ெம�வாக, 
சீராக உறிஞ்�வ�டன் அ�க்க� வ��ங்�கிறார்.

ஒ�
cherry
அள�

ஒ�
walnut
அள�

ஒ�
apricot
அள�

 

 

ப�றந்த �தல் 3 நாட்கள�ல், அேனகமான �ழந்ைதகள் நிைறைய
இழக்கின்றார்கள். 4ம் நாள�லி�ந்� அேனகமான �ழந்ைதகள�ன்

நிைற கிரமமாக அதிக�க்கிற�.

   

3 அல்ல� அதற்�ம் அதிகமான
அதிக மற்�ம் ெமன்ைமயான
மஞ்சள் அல்ல� மண்ண�றம்

�ைறந்த� 1 - 2
க�ப்� அல்ல�
க�ம் பச்ைச

�ைறந்த�

1 ஈரம்
�ைறந்த�

2 ஈரம்
�ைறந்த�

3 ஈரம்
�ைறந்த�

4 ஈரம்
�ைறந்த� 6 கனமான ஈரம்

3 அல்ல�
அதற்�ம அதிகமான
மண்ண�றம், பச்ைச
அல்ல� மஞ்சள்

 

 

நாட்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8

பா�ட்டல்

வய�ற்றின்
அள�

அ�த்தமான
Diapers

ஈர Diapers

நிைற

ஏைனய
அறி�றிகள்

ஒ�
�ட்ைட
அள�

உங்க�ைடய �ழந்ைத பலமாக அழ ேவண்�ம், ����ப்பாக
அைசய ேவண்�ம், �லபமாக எ�ம்ப ேவண்�ம். 

பா�ட்டல் நன்� நிகழ்வைத காட்�ம் அறி�றிகள்:

(Tamil)

www.ontariobreastfeeds.ca
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/breastfeeding/  
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/
https://resources.beststart.org/product-category/resources/nutrition/

