اگر آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا یہ
 اپنے مقامی پبلک،جاے تو
معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ مدد کہاں سے حاصل کی
ٔ
ہیلتھ یونٹ میں ہیلتھی بے بی ہیلتھی چلڈرن پروگرام سے رابطہ کریں۔
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زندگی کی ابتدا بہترین طریقے سے کرنا تمام بچوں کا حق ہے۔ بچے کے ابتدائی سال،
پیدائش سے قبل سے چھ سال کی عمر تک ،اس کی صحت مندانہ نشونما کے لیے بہت
اہم ہوتے ہیں۔ اس وقت بچے کا دماغ اور جسم تیزی سے بڑھتے ہیں۔ صحت مند بچوں
کی صحت بچپن ،نوعمری اور بڑی عمر میں بھی برقرار رہنے کا امکان ہوتا ہے۔

آنٹیریو کے مقامی ارلی ایئرز سینٹر جانے سے آپکو چھوٹے بچوں کے والدین سے ملنے کا موقع
ملے گا۔ آپ اپنے اور اپنے بچے کیلئے والدین کی ذمہ داریوں اور کمیونٹی پروگراموں کے بارے
میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے نزدیکی سنٹر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے
چیک کریں.www.ontario.ca/earlyyears :

آن الئین اور کمیونٹی کے وسائل
آپکے بچے کی زندگی کے ابتدائی سال احساسات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اِن میں آپکا بچہ آپ کے
اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سیکھتا ہے۔
آپ اپنے بچے کے سب سے اچھے استاد ہیں۔ آپ کے بچے کے سیکھنے اور اسکی نشونما پر یہ
چیز اثر انداز ہو گی کہ آپ اپنے شیرخوار بچے کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں ،اس سے کیسے
بات کرتے اور کھیلتے ہیں۔
آپ کے ساتھ ابتدائی تجربات سے آپ کے بچے کو سب سے زیادہ فائدہ ہو گا۔ اپنے نئے بچے کے ساتھ
اس کی زندگی کے پہلے سال میں لطف اندوز ہونے میں مدد کے لیے چند تجاویز دی جا رہی ہیں:
•	بچے گود میں لیے جانے کو بہت پسند کرنے ہیں۔ بچےکو اپنےسے لپٹانے اور گود میں
لینے کے لیے وقت نکالیں۔

•
•	اپنے بچے کے اشاروں کو سمجھیں — وہ کب بھوکا ہے ،اسکو نیند آ رہی ہے یا آپ
روے تو اسے بہالئیں۔
جب وہ
ٔ

سے کھیلنا چاہتا ہے۔

•	ماں کا دودھ پہلے چھ ماہ میں آپ کے بچے کے لیے ضروری تمام غذائیت فراہم کرتا ہے۔
چھاتی سے دودھ پالنا اپنے بچے سے قرب محسوس کرنے کا ایک بہت عمدہ طریقہ ہے۔

•
•	اپنے بچے سے بات کریں اور اس کو ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ آپ جس
اپنے بچے سے نرم اور پیار بھری آواز میں بات کریں۔

طریقے سے بات کریں گے ،اسکے ساتھ کھیلیں گے ،اس کو سیکھائیں گے اور اس سے
پیار کریں گے ،یہ آپ کے بچے کی نشونما اور سیکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔

•	اپنے بچے کے تجسُس کو محفوظ طریقے سے پورا کرنے میں مدد کریں۔ اُس کو
مختلف بناوٹوں ،رنگوں ،آوازوں اور خوشبوئوں کے بارے میں بتائیں۔
•	تصاویر کی کتابیں دکھائیں اور سادہ کہایناں پڑھ کر سنائیں ،اس میں مادری زبان بھی
شامل ہے۔ اس سے بچے کو پیار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔
•	بچے کھیل کھیل میں قدرتی طور پر سیکھتے ہیں۔ اسکے ساتھ کھیل کود کریں ،گائیں،
موسیقی سنیں اور رقص کریں۔
قابل اعتبار دوست یا خاندان
•	آپ کو بہت آرام اور اپنے لیے وقت کی ضرورت ہو گی۔ ایک ِ
کے کسی فرد سے کہیں کہ وہ آپ کے بچے کی دیکھ بھال کرے تا کہ آپ آرام کر سکیں۔

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

•

	اپنے بچے کی نشونما اور آنٹیریو کے حکومتی پروگراموں اور خدمات کے بارے میں مزید
معلومات حاصل کریں۔

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

•

	آنٹیریو کے مفت ویکسینیشن پروگراموں اور حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول کے بارے میں معلومات
حاصل کریں۔

www.ontario.ca/childcare :Ministry of Education

•

	اگر آپ کام پر واپس جا رہے ہیں تو آپ کو چائلڈ کیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل
ویب سائیٹ پر ایسی چائلڈ کیئر تالش کریں جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہو۔

 :Telehealth Ontarioٹول فری نمبر پر کال کریں 1-866-797-0000

•

	کسی بھی رجسٹرڈ نرس سے رازدارانہ صحت کے مشوروں ،دودھ پالنے میں مدد یا عام
معلومات کے لئے دن کے  24گھنٹے ،ہفتے کے  7دن مفت کال کر سکتے ہیں۔

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

•

	ڈراپ – اِن -سینٹرز جہاں چھ سال تک کی عمر کے بچے ،انکے والدین اور دیکھ بھال کرنے
والے پروگراموں اور سرگرمیوں ،جیسے کھیل کود ،چیزیں بنانا اور موسیقی کے حلقوں سے لطف
اندوز ہو سکتے ہیں۔

www.ndds.ca :Nipissing District Developmental Screen

•

	آپ کے نومولود اور چھ سال کی عمر تک کے بچوں کی صحت پر نظر رکھنے اور اس کو بہتر
بنانے کے لیے ،نشو نما کی معلومات تک رسائی۔

 :Ontario 211پر کال کریں ی  211کی نشو نما کے بارے میں معلومات تک پر جائیں
www.211ontario.ca

•

	معلومات اور کمیونٹی اور سوشل سروسز کے ریفرل
ہفتے کے ساتوں دن 24 ،گھنٹے دستیاب ہیں۔ فون
کی سروس  150سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔

:Canadian Paediatric Society
www.caringforkids.cps.ca

•

	کینڈا کے بچوں کے امراض کے ڈاکٹروں کی
طرف سے والدین کے لیے مفید معلومات۔

