
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ   •   ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਲਆਉਣਾ1 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਲਆਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਿ ੈਹਸੱਖੋ ਅਤੇ ਘਰ 
ਨੰੂ ਹਟਰਿਪ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਪਤਾਲ ਹਲਆਓ। ਕਾਨੰੂਨ ਿਠੇ, ਤੁਿਾਡੇ 
ਬੱਚ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਸਟੌਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਪੱਛੇ ਨੰੂ ਮੂੰ ਿ 
ਵਾਲੀ, ਸੀਐਮਵੀਐਸਐਸ (CMVSS) ਦੁਆਰਾ 
ਪਰਵਾਹਨਤ ਕਾਰ ਸੀਟ ਹਵੱਚ ਿਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ,ੈ ਇੱਕ 
ਟੈਕਸੀ ਹਵੱਚ ਿਣੋ ਹਸਵਾਏ। ਕਾਰ ਸੀਟ ਹਕਵੇਂ ਚਣੁਨੀ 
ਅਤੇ ਸਰੱੁਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਿ ੈਬਾਰੇ ਿਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਰੱੁਹਖਆ ਦੇਖੋ। 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪਰ, ਕੰਬਲ, ਕਪੜ ੇਅਤੇ ਸੌਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਅਤ, ਸਹਿਰ ਿਾਂ ਿ ੈ(ਨੀਂਦ ਦੇਖ)।

ਆਪਣੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਦੇ ਿਫਹਤਆ ਂਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੋਗੇ। ਆਰਾਮ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰੋ। 

ਵੱਡੇ ਬੱਹਚਆਂ ਨੰੂ ਹਤਆਰ ਿੋਣ ਹਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ:

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਲ ਵਾਧੂ ਹਪਆਰ ਅਤੇ ਤਵੱਜ ੋਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਰਕੇ

• ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ  
ਿੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਿੋਵੇਗਾ, ਬਾਰ ੇਇਕੱਠੇ ਹਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ 
ਵੀਹਡਓ ਦੇਖ ਕੇ

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਉਸ ਪਹਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਭਆਸ 
ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਿ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਣਗੇ

• ਟਾਇਲਟ ਸਬੰਧੀ ਹਸਖਲਾਈ ਵਰਗੀਆ ਂਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਿੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ - ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ 
ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗਾਣਾ, ਦੇਕੇ

• ਹਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ ੇਉਿ ਿੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੇ ਹਵਵਿਾਰਾਂ 
ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਿਨ

ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

• ਹਮਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  
ਨੰੂ ਉਹਚਤ ਅਵਧੀ ਦਾ ਰੱਖੋ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋ ਤਾਂ ਹਮਲਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ  
ਮੂੰ ਿ ਦਾ ਛਾਲਾ ਿ ੈਤਾਂ ਹਕਸੇ ਨੰੂ ਚੁੰ ਮੋ ਨਾ।

• ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿੱਿ ਧੋਵੋ।

• ਘਰ ਹਵੱਚ ਹਸਗਰੇਟ ਨਾ ਹਪਓ।

• ਭੋਜਨ ਹਲਆਓ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇਕਰ ਅਹਜਿਾ ਕੁਝ ਿੋਰ ਿੈ ਜ ੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

• ਪਹਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ 
ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।

• ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਫਲੂ ਸ਼ੌਟ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚੋ।

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਜ ੇਸੰਭਵ ਿਵੋ,ੇ ਤਾਂ ਬੱਚ ੇਤ ੇਆਉਣ ਤ ੇਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦਾ 
ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਵੇਲ ਆਪਣ ੇਸਾਿੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਿਾਇਤਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕਲੋ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਿਵੋਗੇਾ।
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ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ  
ਨੰੂ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਹਕ ਘਰ 
ਹਵੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_baby-safety-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sleep-pa.pdf
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