Ang iyong kontak sa Healthy Babies Healthy Children
(Malusog na mga Sanggol Malusog na mga Bata) ay:

Ilang mga tip sa pagmamagulang para
sa unang mga ilang buwan:

• Tulungan ang iyong anak na magsiyasat ng ligtas.
		 Magbahagi ng iba’t-ibang mga kayarian, mga kulay,
		 mga tunog at mga amoy.

Ang maagang mga taon sa buhay ng iyong anak
ay nakakatuwang panahon. Ang iyong sanggol ay
natututo tungkol sa iyo at sa mundo na nasa kanyang
paligid.

•
		
		
		

Magbahagi ng mga larawang aklat at magbasa ng
simpleng mga kuwento, pati na sa iyong unang
wika. Ito rin ay isang pagkakataon para yakapin
ang iyong anak.

Ikaw ang pinakamahusay na guro ng iyong sanggol.
Kung paano ka nag-aalaga, nagsasalita at nakikipaglaro
sa iyong sanggol ay nag-iimpluwensiya sa kung paano
natututo at lumalaki ang iyong anak.

•
		
		
		

Ang mga sanggol ay natural na natututo sa
pamamagitan ng paglalaro. Maglibang,makipaglaro,
kantahan ang iyong anak, magpatugtog ng musika
at sumayaw na kasama siya.

Ang maagang mga karanasan sa piling mo ay
makakabuti sa iyong anak. Narito ang ilang mga
mungkahi upang makatulong sa iyo na maging kasiyasiya ang panahon na kasama mo ang iyong bagong
sanggol sa unang taon:

Kakailanganin mo ang maraming pahinga at oras para
sa iyong sarili. Pakiusapan ang isang pinagtitiwalaang
kaibigan o miyembro ng pamilya na bantayan ang
iyong sanggol para ikaw ay makapagpahinga.

• Gusto ng mga sanggol ang hinahawakan. Maglaan
		 ng panahon na yakapin at hawakan ang iyong
		 sanggol.
• Aliwin ang iyong sanggol kapag siya ay umiiyak.
• Pag-aralan ang mga palatandaan ng iyong
		 sanggol – kapag siya ay nagugutom, inaantok o
		 nais na makipaglaro sa iyo.
•
		
		
		
		

Ang gatas sa suso ay nagbibigay ng lahat ng
sustansiya na kinakailangan ng iyong sanggol
sa unang anim na mga buwan. Ang pagpapakain
ay maaaring maging isang espesyal na paraan
upang mapalapit sa iyong sanggol.

• Magsalita nang mahinahon, malumanay na boses
		 sa iyong sanggol.
• Kausapin ang iyong sanggol at ikuwento sa kanya
		 ang tungkol sa mga bagay na nasa paligid niya.
		 Ang paraan ng iyong pakikipag-usap, pakikipaglaro
		 sa kanya, pagtuturo at pagmamahal sa iyong anak
		 ay makakatulong sa kanyang paglaki at
		 pagkakatuto.

Ang pagbisita sa iyong lokal na Ontario Early Years
Centre ay isang pagkakataon upang makipagugnayan sa ibang mga magulang ng mga maliliit
na bata. Maaari ka rin na makaalam ng mas higit
tungkol sa pagmamagulang at mga programang
pangkomunidad para sa iyo at sa iyong sanggol.
Para malaman ang isang lugar na malapit sa iyo
tingnan ang www.ontario.ca/earlyyears.
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Malusog na mga Sanggol Malusog na mga Bata
(Healthy Babies Healthy Children)

Malusog na mga
Sanggol
Malusog na mga
Bata
Tumutulong sa iyo at sa
iyong anak

Ang pagkakaroon ng isang sanggol ay kapwa isang
nakakatuwa at nakahahamon na panahon. Maaaring
marami kang mga tanong at nangangailangan ng tulong
para isaayos ang buhay ng may isang bagong sanggol.
Ang programang Healthy Babies Healthy Children ng
Ontario (Malusog na mga Sanggol Malusog na mga
Bata ng Ontario) ay nagbibigay ng mga pagbibisita ng
mga pampublikong nars sa bahay at mga tagapagbisita
ng tahanan sa mga nag-aasam na ina at bagong mga
magulang na nangangailangan ng karagdagang suporta
at maaaring makinabang mula sa programa.
Ang mga pagbibisita sa tahanan ay makakatulong sa
iyo na malaman ang tungkol sa:
• pagkakaroon ng isang malusog na pagbubuntis
		 at panganganak
• pakikipag-ugnay sa iyong sanggol
• kung paano lumalaki ang mga bata pati na rin
		 kung ano ang iyong magagawa upang
		makatulong
• pagiging isang magulang
• pagpapasuso, pagkain at malusog na makakain
• pag-aalaga ng iyong sarili at ng iyong pamilya
• ibang mga serbisyo na magagamit mo at ng
		 iyong anak sa iyong komunidad
Walang gastos sa iyo para sa programa at ang iyong
paglahok ay boluntaryo.

Kapag ikaw ay buntis:
Ikaw ay bibigyan ng impormasyon at suporta para sa
isang malusog na pagbubuntis at panganganak. Ito ay
makakatulong na malaman mo kung paano lumalaki
at nabubuo ang iyong sanggol, at tutulong sa iyo na
maghanda para sa pagdating ng iyong sanggol.

Pagkapanganak ng sanggol:
Ang patuloy na pagbibisita sa tahanan ay i-aalok upang
suportahan ka bilang isang magulang. Ang isang
pampublikong nars ay makikipag-ugnay sa iyo, sasagot
ng iyong mga tanong at mag-aalok ng impormasyong
pangkalusugan at suporta. Iuugnay ka rin ng isang nars
sa mga serbisyo para sa pagmamagulang sa iyong
lugar at komunidad..

Habang lumalaki ang iyong anak:
Napakaraming dapat malaman habang lumalaki at
nadedebelop ang ang iyong anak. Ang pangkat
ng Healthy Babies Healthy Children ay maaaring
makatulong sa iyo na malibang sa mga mahalagang
taong ito.

Karagdagang mga suporta para sa
mga bagong magulang
Ministry of Children and Youth Services

Nipissing District Developmental Screen

www.ontario.ca/earlychildhood

www.ndds.ca

• Alamin na mas higit ang tungkol sa paglaki ng iyong anak
		 at mga programa at mga serbisyo ng pamahalaan ng
		 Ontario.
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Ministry of Health and Long-Term Care
www.ontario.ca/vaccines
• Alamin ang tungkol sa libreng mga programa ng
		 pagbabakuna ng Ontario at ang iskedyul ng pagbabakuna
		 para sa iyong anak.

Ministry of Education

Pagkuha sa impormasyon ukol sa paglaki ng iyong
sanggol at anak hanggang sa anim na taong gulang
upang matulungan kang masundan at masuportahan ang
malusog na paglaki at pag-unlad ng iyong anak.

Ontario 211
Tumawag sa 211 o www.211ontario.ca
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Ang impormasyon at mga pagsangguni sa mga
serbisyong pangkomunidad at panlipunan ay makukuha
24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang
serbisyo sa telepono ay makukuha sa mahigit na
150 mga wika.

Natagpuan ng maraming mga
magulang ang suporta na kanilang
kinakailangan sa pamamagitan ng
Healthy Babies Healthy Children

www.ontario.ca/childcare

“Nang unang dating namin dito, wala kaming
mga kamag-anak, walang mga taong
sumusuporta. Nang iniuwi namin ang aming
sanggol sa bahay, hindi namin alam kung
ano ang gagawin. Ang pampublikong nars
ng kalusugan ay nagbigay sa amin ng payo,
tumulong na sagutin ang aming mga tanong at
tinuruan kami ng iba’t-ibang mga bagay.”

Telehealth Ontario

www.18monthvisit.ca

tumawag ng libre 1-866-797-0000
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“Ito ang pinakamahusay para sa iyong mga
anak, para sa iyong sarili; nakakatulong na
magbigay sa iyo ng tiwala para malaman na
tama ang iyong mga ginagawa. Ito ay labis na
nakatulong sa akin.”

• Maaaring mangailangan ka ng tagapag-alaga ng bata
		 (child care) kung ikaw ay babalik sa trabaho– maghanap
		 online dito para sa tagapag-alaga ng bata (child care)
		 na pinakamahusay na makakatugon sa iyong mga
		 pangangailangan.

Canadian Paediatric Society
www.caringforkids.cps.ca
• Kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga
		 magulang mula sa mga pedyatrisyan ng Canada.

Enhanced 18-Month Well-Baby Visit

•	Sinuman ay maaaring tumawag ng libreng kumpidensyal
na payo sa kalusugan, suporta sa pagsususo o
pangkalahatang impormasyon mula sa isang rehistradong
nars, 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Ontario Early Years Centres
www.ontario.ca/earlyyears
•
		
		
		
		

Mga drop-in centre kung saan ang mga batang hanggang
anim na taong gulang at ang kanilang mga magulang at
mga tagapag-alaga ay maaaring maglibang sa mga
programa at mga aktibidad na magkakasama katulad ng
paglalaro, mga craft at mga grupo ng musika.

Ang pagbibisita ay isang oportunidad para sa iyo na
talakayin ang paglaki ng iyong anak at magtanong ng
anumang mga tanong na mayroon kayo para sa
mahalagang panahong ito sa buhay ng inyong anak.

