ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ਵਿਖੇ Healthy Babies
Healthy Children ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰ

ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣਾ

ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ
ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਬਚਪਨ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ Ontario Early Years Centre ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ www.ontario.ca/earlyyears.

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ
Ministry of Children and Youth Services: www.ontario.ca/earlychildhood
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ Ontario ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

Ministry of Health and Long-Term Care: www.ontario.ca/vaccines

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Ministry of Education: www.ontario.ca/childcare

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
•

ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਵਕਤ ਕੱਢੋ।

•

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ – ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨੀਂਦਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹਾਰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਇੱਕ ਨਰਮ, ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ
ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ
ਬਣਤਰਾਂ, ਰੰ ਗਾਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ।

•

ਉਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਖੇਡੋ, ਉਸਨੂੰ
ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਸੰ ਗੀਤ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋ।

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਦੋਸਤ
ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕੋਂ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ 		
		 ਸਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਅਜਿਹੀ 		
		 ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਏਥੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Telehealth Ontario: ਕਾਲ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ 1-866-797-0000

•	
ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਨਰਸ ਕੋਲੋਂ, ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਪਤ ਸਿਹਤ
ਸਲਾਹ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ontario Early Years Centres: www.ontario.ca/earlyyears
• ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ
		 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਿਲਪ 		
		 ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਸਰਕਲਜ਼।

Nipissing District Developmental Screen: www.ndds.ca
•	
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸਆਤਮਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ।

Ontario 211: ਕਾਲ 211 ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ www.211ontario.ca 'ਤੇ
• ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ
		ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 24 ਘੰ ਟੇ , ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ। ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ
		 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Canadian Paediatric Society:
www.caringforkids.cps.ca
• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ
		 ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

