
ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਮਾਪੇ ਬਣਨ 
ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋ?
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ਨਵੇੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਲਾਹ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

#ReadyforParenthood

Punjabi (Indian)



ਨਵੇੇਂ-ਨਵੇੇਂ ਮਾਪੇ ਬਣਨ 'ਤੇ  
ਵੇਧਾਈਆਂ 

ਨਵੇੇਂ-ਨਵੇੇਂ ਮਾਿੇ ਬਣਨਾ ਜੀਵੇਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣ 
ਵੇਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਥਕਾਊ, ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ 
ਭਪਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ #ReadyforParenthood 
ਮੁਪਹੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇੇਂ ਬਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਵੇਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਵੇਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਿਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਜਹੀ ਕੋਈ ਵੇੀ 
ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਪਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ।

#ReadyforParenthood



ਨਵੇੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
(Neonatal care)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ (37 ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਤੋਂ 
ਿਪਹਲਾਂ) ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਓਨੇਟਲ ਯੂਪਨਟ (neonatal unit) 

ਪਵੱੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੇੇ। ਬੱਚੇ 
ਦਾ ਨੀਓਨੇਟਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਵੱੇਚ ਹੋਣਾ ਪਚੰਤਾਜਨਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਵੱੇਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਨੈਿੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਪਵੱੇਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇੇਗੀ।  
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ  
ਜੁੜਨ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ  
ਪਮਲੇਗੀ।



ਲਗਾਅ

ਆਿਣੇ ਨਵੇੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱੇਚ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਿਣੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ 
ਦਰਪਮਆਨ ਸੰਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ  
ਉਸਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੀ 
ਿਸੰਦ ਹੈ ਉਸ   
ਵੱੇਲ ਪਧਆਨ 
ਦੇਣ ਪਵੱੇਚ ਸਮਾਂ 
ਪਬਤਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਦੁੱ ਧ ਪਿਆਉਂਦੇ 
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੱਿੜੇ ਬਦਲਦੇ 
ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨਾ ਬੰਧਨ 
ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫੜਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਬਣਾਉਣ, 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਪਹਸੂਸ ਹੋਣ ਪਵੱੇਚ 
ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਪਮਆਨ 
ਪਰਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ ਪਮਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ!



ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਤਪਆਉਣਾ 

ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਮਾਂਵੇਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ 
ਲਾਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੀ ਪਮਡਵੇਾਈਫ਼ ਜਾਂ 
ਹੈਲਥ ਪਵੇਪਜ਼ਟਰ ਨੰੂ ਿੁੱ ਛੋ ਜਾਂ ਪਫਰ ਆਿਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰੈਸਟਫ਼ੀਪਡੰਗ ਸਿੋਰਟ ਗਰੁੱ ਿ 

(breastfeeding support 
group) ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਸਰ ਦੇ ਡਾਵੇਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਬੈਠਣ ਵੇਾਲੀ ਸਪਥਤੀ ਪਵੱੇਚ 
ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਪਵੇਚਾਲੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੰੂ 
ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਪਵੱੇਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇੇ। ਆਿਣੇ ਹੈਲਥ ਪਵੇਪਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।



ਸੀੁਰੱਤਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀੌਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੌਣ ਵੇਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ ਝੂਲੇ, ਿੰਘੂੜੇ ਜਾਂ ਮੌਪਜ਼ਜ਼ ਬਾਸਪਕਟ ਪਵੱੇਚ ਇੱਕ ਸਖਤ, 
ਿੱਧਰੇ ਗੱਦੇ ਉੱਿਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਣਾ। ਓਵੇਰਹੀਪਟੰਗ ਤੋਂ 
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬਾਲ  
ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ  
ਪਸੰਡ੍ਰੋਮ (Sudden  
Infant Death  
Syndrome, 
SIDS) ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਿੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਬਸਤਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕਵੇੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਿੇਸ਼ੇਵੇਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਬਾਰ ੇLullaby Trust ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ।



ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦਾ ਰੋਣਾ 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਸਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇੇ,  
ਉਹ ਥੱਪਕਆ ਹੋਵੇੇ, ਉਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ 
     ਹੋਵੇੇ, ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਨੈਿੀ  
      ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਲਾਡ- 
       ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ  
       ਲੋੜ ਹੋਵੇੇ।  

ਭਾਵੇੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੰਨੇ ਵੇੀ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਪਨਰਾਸ਼ ਪਕਉਂ ਨਾ 
ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੇੀ 
ਝੰਜੋੜਨਾ ਪਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਜਾਂ 
ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਸੇ ਪਵੇਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਬਮਾਰ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣ ੇGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS 111 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਮਾਨਤਸੀਕ ਤਸੀਹਤ 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀਵੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱੇਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵੇ 

ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵੇਕ ਪਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪਨਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵੇਾਰ, 
ਦੋਸਤਾਂ, ਪਮਡਵੇਾਈਫ਼, ਹੈਲਥ 
ਪਵੇਪਜ਼ਟਰ ਜਾਂ GP ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ 

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਜਨ੍ਹਾ ਾਂ 
ਨੰੂ ਕਰਨ ਪਵੱੇਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜ਼ਾ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰਟਨਰ ਨੰੂ 
ਿ੍ਰਸੂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 
ਪਡਿ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਦਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਆਿਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਵੇਰਗੀਆਂ ਪਵੇਹਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ।

ਿਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਪਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣਾ ਵੇੀ ਆਮ ਪਜਹੀ 
ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਰਾਸ਼ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।



ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੇਾਂ ਨੰੂ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਪਚਆਂ ਪਵੱੇਚ 
ਪਸਹਤਮੰਦ ਪਵੇਹਾਰ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਮਲੇਗੀ।

ਤਸੀਹਤਮੰਦ  
  ਰਤਹਣ-ਸੀਤਹਣ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਵੇਧੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਵੇਧਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਜੰਮ ਪਵੱੇਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਿ੍ਰੈਮ ਜਾਂ ਬੱਘੀ ਨੰੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕ ਜਾਂ ਪਕਸੇ 
ਿਾਰਕ ਪਵੱੇਚ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵੇਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਾਰਕਾਂ ਪਵੱੇਚ ਮੁਫ਼ਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਜੰਮ 
ਵੇੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਪੈਲਤਵੇਕ (ਪੇਡੂ ਦੀ) ਤਸੀਹਤ

ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਸਾਅ 
ਹੋਵੇੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਪਵੱੇਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਾਧੂ-ਸੋਖਣ ਵੇਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਟਾਵੇਲਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਿਵੇੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਪਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਣੀ ਪਮਡਵੇਾਈਫ਼, ਹੈਲਥ ਪਵੇਪਜ਼ਟਰ ਜਾਂ 
GP ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਪਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਕ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਲਜੁਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਾ ਪਜਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਲਪਵੇਕ 
ਫ਼ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵੱੇਚ ਮਦਦ ਪਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਡੂ ਪਵੱੇਚ 
ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ 
ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ 
ਪਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿੀ ਵੇਾਸਤ ੇ
ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।



ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇੀ 
ਉਸਦੀ ਪਸਹਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਸੱਧੇ ਰੂਿ 
ਪਵੱੇਚ ਅੰਦਰ ਪਗਆ ਧੂੰਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ 
ਪਸੰਡ੍ਰੋਮ (Sudden Infant Death Syndrome, 
SIDS) ਦੀ ਸੰਭਾਵੇਨਾ ਨੰੂ ਵੇਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਿਪਹਲੇ ਸਾਲ ਪਵੱੇਚ ਫੇਫਪੜਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਪਸਆਵੇਾਂ 

ਜਾਂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਿਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵੇਾਉਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵੇਨਾ ਵੇਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਕਦੇ ਵੇੀ 
ਏਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਪਕ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ। ਆਿਣੀ 
ਪਮਡਵੇਾਈਫ਼, ਹੈਲਥ ਪਵੇਪਜ਼ਟਰ ਜਾਂ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵੇਾ ਨਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।



ਤਸੀਹਤਮੰਦ ਤਰਸ਼ਤੇ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਰਸ਼ਪਤਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਿੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 
ਨੰੂ ਇਹ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ  
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ  
ਿਰਵੇਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ  
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇੇ ਤਾਂ ਪਕਸੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਪਜਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ਹਾ ਾਂ 
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇਸ਼ਨਪਸ਼ਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵੱੇਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਨਮ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਰਪਵੇਹਾਰ ਬਦਤਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ 
ਮੰਗੋ ਅਤੇ 999  
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਗਰਭਤਨਰੋਧਨ ਅਤੇ ਗਰਭ-
ਅਵੇਸੀਥਾਵੇਾਂ ਤਵੇਚਾਲੇ ਤਵੱੇਥ ਰੱਖਣਾ

ਭਾਵੇੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂਹਵੇਾਰੀ 
ਅਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੇੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇੇ ਤਾਂ ਵੇੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਪਤੰਨ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰਭਵੇਤੀ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪਫਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, 
ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਦੋਂ ਵੇੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿਪਹਲੀ ਵੇਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਾਂ 
ਦੇ ਗਰਭ ਪਨਰੋਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵੇਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਆਿਣ ੇGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਿਪਰਵੇਾਰ ਪਨਯੋਜਨ ਕਲੀਪਨਕ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।



ਟੀਕਾਕਰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾੇ ਪਚਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, 
ਤੁਹਾਡ ੇGP ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਬਚਿਨ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ 

ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ 

ਦੀ ਵੇੀ ਰੱਪਖਆ ਵੇੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਵੱੇਚ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵੇਨਾ ਪਕਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਪਕਆਂ 
ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਵੇਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 



ਲਾਹੇਵੰੇਦ ਤਲੰਕ 
ਇਸ ਪਕਤਾਬਚੇ ਪਵੱੇਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਕਸੇ ਵੇੀ ਪਵੇਪਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱੇਖ-ਵੱੇਖ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰੇਦ ਸਰੋਤ ਇਹ ਹਨ:
ਨਵੇੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Neonatal care)
• bliss.org.uk
• tommys.org/premature-birth 
• nhs.uk (premature babies ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
ਲਗਾਅ
• unicef.org.uk/babyfriendly
• bbc.co.uk/tiny-happy-people/bonding 
• nhs.uk/start4life/baby (baby moves 'ਤੇ ਕਪਲਕ ਕਰ)ੋ
ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਤਪਲਾਉਣਾ
• unicef.org.uk/babyfriendly
• nhs.uk (breastfeeding ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
• nhs.uk/start4life/baby (feeding your baby 'ਤੇ ਕਪਲਕ ਕਰੋ)
ਸੀੁਰੱਤਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀੌਣਾ
• lullabytrust.org.uk/safer-sleep-advice
• unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources
• nhs.uk (SIDS ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦਾ ਰੋਣਾ 
• iconcope.org
• cry-sis.org.uk 
• nhs.uk (crying baby ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾਨਤਸੀਕ ਤਸੀਹਤ 
• tommys.org (postnatal depression ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
• mind.org.uk (perinatal ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
• nct.org.uk (perinatal depression ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ

ਤਸੀਹਤਮੰਦ ਰਤਹਣ-ਸੀਤਹਣ 
• nhs.uk/healthier-families
• nhs.uk/live-well
• nhs.uk (keeping fit ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ 
ਪੈਲਤਵੇਕ (ਪੇਡੂ ਦੀ) ਤਸੀਹਤ 
• nct.org.uk (pelvic floor ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• nhs.uk (post pregnancy ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• squeezyapp.com
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ 
• nhs.uk/better-health/quit-smoking
• nhs.uk (breast feeding and smoking ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• lullabytrust.org.uk/smoking 
ਤਸੀਹਤਮੰਦ ਤਰਸ਼ਤੇ 
• respectphoneline.org.uk
• relate.org.uk  
• nationalDAhelpline.org.uk
ਗਰਭਤਨਰੋਧਨ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵੇਸੀਥਾਵੇਾਂ ਤਵੇਚਾਲੇ ਤਵੱੇਥ ਰੱਖਣਾ 
• nhs.uk (contraception after baby ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• nhs.uk (planning baby ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• nhs.uk (planning another pregnancy ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
ਟੀਕਾਕਰਣ 
• nhs.uk (pregnancy and covid ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ)ੋ
• nhs.uk/conditions/vaccinations
• nhs.uk/conditions/vaccinations/mmr-vaccine

ਇਸ ਮੁਪਹੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੇਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇਖਣ ਲਈ, 
ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood



ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲਈ 
ਤਤਆਰ ਹੋ?
ਵੇਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforparenthood

ਮਾਿੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸੰਖੇਿ ਸੁਝਾਵੇਾਂ ਅਤੇ ਨੁਸਪਖਆਂ 
ਲਈ, ਆਿਣੀ ਿਸੰਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਿਰ 
#ReadyforParenthood ਪਲਖ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰੋ।

NHS ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਮੈਟਰਪਨਟੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ 
ਦੱਸੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਣੇਿਾ ਅਤੇ ਨਵੇਜਾਤ ਿ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (Local 
Maternity and Neonatal Systems, LMNS) ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਪਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ:

• Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West LMNS
• Frimley Health LMNS
• Southampton, Hampshire, Isle of Wight  

and Portsmouth LMNS
• Kent and Medway LMNS
• Surrey Heartlands LMNS
• Sussex LMNS

ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਲਚਸਿੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਪਹਯੋਗੀ ਮੁਪਹੰਮ ਪਵੱੇਚ ਵੇੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਅਵੇਸੀਥਾ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋ?

ਵੇਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
southeastclinicalnetworks.nhs.uk/readyforpregnancy

ਕੀ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਅਵੇਸੀਥਾ 
ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋ?

Looking after your body

An easy way to improve your health is 
to take regular exercise to boost 
fertility levels. 
If you do it together, 
it can be more fun 
and make it easier 
to stick to. 

Eating a healthy diet will help you to 
maintain a healthy weight, and ensure 
your baby grows and develops well. 
Aim to eat five or more different types  
of fruit and vegetables every day, as 
well as protein such as lean meat, 
beans, or tofu.

#ReadyforPregnancy

Are you ready for pregnancy?

#ReadyforPregnancy

How to prepare for a pregnancy and to be in the best shape possible for the health of you and your baby
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#ReadyforParenthood


