ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ
ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ, ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇੰ ਸਟੌਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਿੱ ਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ
ਵਾਲੀ, ਸੀਐਮਵੀਐਸਐਸ (CMVSS) ਦੁਆਰਾ
ਪਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇੱ ਕ
ਟੈਕਸੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਸਿਵਾਏ। ਕਾਰ ਸੀਟ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨੀ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖ।ੋ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪਰ, ਕੰ ਬਲ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸੌਣ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਰ ਥਾਂ ਹੈ (ਨੀਂਦ ਦੇਖ)।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਰਾਮ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।
ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ:
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵਾਧੂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ
• ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ
ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਕੇ
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੇ
• ਟਾਇਲਟ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ - ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰ ਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਗਾਣਾ, ਦੇਕੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

•	ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦਾ ਰੱ ਖੋ।
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• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਛਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰ ਮੋ ਨਾ।
• ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।
• ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿਗਰੇਟ ਨਾ ਪਿਓ।
• ਭੋਜਨ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੋ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੂ ਸ਼ੌਟ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗ,ੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਨਵਾਂ ਬੱ ਚਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ।

•	ਚਿੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
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ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

