Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pag-aalaga ng iyong
bagong sanggol o kung saan pupunta para sa tulong, tumawag
sa programa ng Healthy Babies Healthy Children sa iyong lokal
na yunit ng pampublikong kalusugan.
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Mga Tip para
sa mga Bagong
Magulang
Paggamit ng pinakamahusay
ng maagang mga taon

Lahat ng mga bata ay karapat-dapat sa pinakamabuting pagsisimula
sa buhay. Ang mga unang taon ng isang bata mula sa kapanganakan
hanggang sa ika-anim na taon ay napakahalaga sa kanyang malusog na
paglaki. Ang mga malulusog na sanggol ay mas malamang na patuloy
na magiging malusog sa kanilang buong pagkabata, pagbibinata at
pagdadalaga at mga taon ng adulto.

Ang isang pagbisita sa iyong lokal na Ontario Early Years Centre ay isang
pagkakataon upang makipag-ugnayan sa ibang mga magulang ng mga maliliit
na bata. Maaari ka ring makaalam nang mas higit tungkol sa mga programa sa
pagmamagulang at pangkomunidad para sa iyo at sa iyong sanggol. Para malaman
ang isang lugar na malapit sa iyo tingnan ang www.ontario.ca/earlyyears.

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

Ministry of Children and Youth Services: www.ontario.ca/earlychildhood

Ikaw ang pinakamahusay na guro ng iyong sanggol. Kung paano ka nag-aalaga,
nagsasalita at nakikipaglaro sa iyong sanggol ay nag-iimpluwensiya kung paano
natututo at lalaki ang iyong anak.
Ang maagang mga karanasan sa piling mo ang pinakamakakabuti sa iyong anak.
Narito ang ilang mga mungkahi upang makatulong sa iyo para tamasahin ang
panahon na kasama mo ang iyong bagong sanggol sa unang taon:
•

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 para 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 kanya na lumaki at matuto.
•

Tulungan ang iyong anak na magsiyasat ng ligtas. Magbahagi ng iba’t-ibang

mga kayarian, mga kulay, mga tunog at mga amoy.
•

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.
•

Ang mga sanggol ay natural na natututo sa pamamagitan ng paglalaro.

Magsaya, makipaglaro, kantahan ang iyong anak, magpapatugtog ng
musika at sumayaw na kasama niya.
•

Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay mahalaga din! Pakiusapan ang isang

pinagtitiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilya na bantayan ang iyong
sanggol para ikaw ay makapagpahinga.

Mapagkukunan online at sa komunidad
• M
 as higit na alamin ang tungkol sa paglaki ng iyong anak at mga programa at mga
serbisyo ng pamahalaan ng Ontario.

Ministry of Health and Long-Term Care: www.ontario.ca/vaccines
• A
 lamin ang tungkol sa libreng mga programa ng pagbabakuna ng Ontario at ang
iskedyul ng pagbabakuna para sa iyong anak.

Ministry of Education: www.ontario.ca/childcare
• M
 aaaring 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.

Telehealth Ontario: tumawag ng libre 1-866-797-0000
• S
 inuman ay maaaring tumawag ng libreng kumpidensyal na payo sa kalusugan,
suporta sa pagsususo o pangkalahatang impromasyon mula sa isang rehistradong
nars, 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Ontario Early Years Centres: www.ontario.ca/earlyyears
• M
 ga 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.

Nipissing District Developmental Screen: www.ndds.ca
• P
 agkuha ng impormasyon tungkol sa paglaki ng iyong sanggol at anak hanggang sa
anim na taong gulang na makakatulong sa iyo sundan at suportahan ang malusog na
paglaki ng iyong anak.

Ontario 211: tumawag sa 211 o online sa www.211ontario.ca
• A
 ng 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.

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

