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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ ਮਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ ਮਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਖਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀਵਾਖਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ
ਮਾਤਾ-ਖਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਖਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖਭਆਸ ਦੂਖਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿੈਂਫਲੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਖਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਤਾਂਖਕ ਹਰ ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨਆਣੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਖਵਚ ਸਰੋਤ ਵੇਿੋ।

ਹਰ ਨੀਂਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਬਣਾਓਹਰ ਨੀਂਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਬਣਾਓ
ਸੌਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ ਦੇ ਬਲ ਰੱਿੋ ਸੌਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ ਦੇ ਬਲ ਰੱਿੋ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ ਦੇ ਬਲ ਰੱਿੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਝਿਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਰਾਤ ਦਾ।

ਿਤਖਰਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਸਖਿਰ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਿਤਖਰਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਸਖਿਰ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਖਕਸੇ ਬੰਿਰ ਿੈਡ, ਖਸਰਹਾਣੇ, ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ, ਕਮਫਰਟਰ ਰਜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਖਣਆਂ ਤੋਂ ਖਬਨਾਂ ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਖਿਰ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਕਖਰੱਬ ਜਾਂ ਬੈਸੀਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਇੱਕ ਕਖਰੱਬ ਜਾਂ ਬੈਸੀਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਘਰ ਖਵੱਚ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਿਣਾ ਹੈਲਿ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਵਾਖਨਤ ਕਖਰੱਬ, ਿੰਘੂੜਾ ਜਾਂ ਬੈਸੀਨੈਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, 
ਅਤੇ ਖਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਉੱਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਤਹ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਤਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਗਲੇ ਿੰਨੇ ਤੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਹੈਲਿ ਕਨੇਡਾ ਖਲੰਕ ਨੰੂ 
ਵੇਿ ੋhttps://www.canada.ca/en/health-canada/services/safe-sleep/cribs-cradles-bassinets.html. 

ਖਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਿਲਾਓ ਖਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਿਲਾਓ 
ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਹੈ - ਜੋ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਜੰਨਾ ਖਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਓਗੇ 
ਉਨੀਂ ਹੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਆਿਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਆਿਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਿਖਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਖਨਆਂ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਖਵਚ ਇਕ ਵੱਿਰੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸੌਣ ਖਦਓ।

ਧੰੂਆਂ (ਖਸਗਰਟ) ਰਖਹਤ ਰਹੋਧੰੂਆਂ (ਖਸਗਰਟ) ਰਖਹਤ ਰਹੋ
ਖਸਗਰਟ ਿੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ  
ਹੈ, ਿਰ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਖਹਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ 
ਘਰ ਨੰੂ ਧੂੰਆਂ ਮੁਕਤ ਰੱਿਣਾ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਖਹਣ ਲਈ, ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਾਖਬਸ,  
ਵੇਖਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਖਸਗਰੇਟ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਖਵੱਚ ਖਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਖਸਗਰਟ ਿੀਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇwww.quitnow.caਵੇਿੋ।

ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਲ ਮੌਤ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
� ਸਡਨ ਇੰਫੈਂਟ ਡੈਿ ਖਸੰਡਰੋਮ (SIDS) ਖਕਸੇ ਸਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਖਬਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਖਣਆਈ 

ਬਾਲ ਮੌਤ ਹੈ।
� ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਡੈਿ ਿਲੰਘ ਖਵੱਚ ਿਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਭਾਰ ਲੇਖਟਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਖਿਤਾ 

ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਿਰ ਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਖਰਣਾਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਘੁਟਣਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ਾ ਰਖਹਤ ਰਹੋਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ਾ ਰਖਹਤ ਰਹੋ
ਸ਼ਰਾਬ ਿੀਣਾ, ਨਖਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਨੰਦਰਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਿੱਕਾ ਸੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਿਮ ਵਧ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਰੱਿੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਕਸਮ ਦੇ ਿਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਖਸ਼ਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ, 
ਗੁਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। 1-800-663-1441 (ਬੀਸੀ 
ਖਵਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਜਾਂ 604-660-9382 (ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਖਵਚ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਖਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਖਵੱਚ 7 ਖਦਨ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਵੱਚ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

ਤਾਿਮਾਨ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਿੋਤਾਿਮਾਨ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਿੋ
ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਤਾਿਮਾਨ ਤੇ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਲੇ, ਹਲਕੇ ਭਾਰ  
ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲਗੇ। 
ਜੇ ਤਾਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਿ ਸੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ  
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਖਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਸਰ ਬੈਗ ਖਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਖਬਸਤਰੇ ਜਾਂ ਟੋਿੀਆਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਿੇਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀ?ਲਿੇਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਲਿੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਿਮ ਭਖਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਾ ਲਿੇਟਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੱਸ ਕੇ ਲਿੇਟਣ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਖਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 
ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੇਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ 
ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇSIDS ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੇਟੇ ਹੋਏ 
ਬੱਚੇ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਦੇ ਵਲ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਖਿਤੀ ਖਵਚ ਜਾਣ ਖਵਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ:

� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੌਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਖਿੱਠ ਦੇ ਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
� ਖਸਰਫ ਮੋਿੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿੇਟੋ - ਖਚਹਰੇ ਦੇ ਉੱਿਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਖਕ ਹੱਿ ਅਤੇ ਬਾਹਵਾਂ ਿੁਲੇ ਹੋਣ।
� ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਲਾ ਨਾ ਲਿੇਟੋ। ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ  

ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਫੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਅਤੇ ਖਕ ਬੱਚਾ ਆਿਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

� ਹਲਕੇ ਸੂਤੀ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
� 2-3 ਮਹੀਖਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੇਟਣਾ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਿਮ ਭਖਰਆ  

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਣੇ ਆਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਰਕਤਾਂ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਲਗ ਿਲੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?ਕੀ ਬਾਲਗ ਿਲੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਲੰਘ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਡਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਖਸਰਹਾਣੇ 
ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਫਸਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ  
ਬਾਲਗ ਿਲੰਘ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਿਲੰਘ  
ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਖਡੱਗਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੌਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅਕਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੌਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਾਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਖਤਆਂ ਛੱਡਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਮੰਖਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕ ਸੌਣ 
ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਰੱਿੋ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਸਰਫ ਝਿਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਜਾਂ 
ਸਟਰੌਲਰਾਂ ਖਵੱਚ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਖਬਨਾਂ ਖਕਸੇ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸੋਫੇ, ਖਰਕਲਾਈਨਰ ਜਾਂ ਕਾਊਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?ਕੀ ਸੋਫੇ, ਖਰਕਲਾਈਨਰ ਜਾਂ ਕਾਊਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ - ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖਡੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਬੈਸੀਨੈਟ ਜਾਂ ਕਖਰੱਬ ਖਤਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਰੱਿੋ।

ਖਵਕਲਖਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂਖਵਕਲਖਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਖਵਕਲਖਿਕ ਸਤਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਇਹ ਸਖਿਰ, 
ਿੱਧਰ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਹ ਨੰੂ ਸੁੱਕਾ, 
ਕੀਟ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ। 
ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਇਸ ਖਵੱਚ ਕੁਝ ਖਗਰ  
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਿਰ ਕੋਈ ਟਖਰੱਿ ਨਹੀਂ  
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿੈਖਡੰਗ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿੇਖਟਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਤੇ 
ਟੇਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਗੱਦੇ 
ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੋਕਰੀਟੋਕਰੀ

ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਕਾਰਟਨਡੱਬਾ ਜਾਂ ਕਾਰਟਨ

ਵਾਸ਼ਟੱਬਵਾਸ਼ਟੱਬ

ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਾਜ਼ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਾਜ਼
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ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਲੰਘ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜੋਿਮ ਭਖਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਖਹਲੇ 6 ਮਹੀਖਨਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਖਵਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਿਣੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ 
ਿਖਰਵਾਰ ਸਖਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖਨੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਿਖਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਖਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ, ਇੱਿੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਿੁੱਛਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ।

ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਿੁੱਛਣ ਲਈ ਿ੍ਰਸ਼ਨ...ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਿੁੱਛਣ ਲਈ ਿ੍ਰਸ਼ਨ...

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੂਰੀ ਟਰਮਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੂਰੀ ਟਰਮ ((37-40 ਹਫ਼ਤੇ) ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਜਨਮ ਵੇਲੇਹਫ਼ਤੇ) ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਜਨਮ ਵੇਲੇ 
2.5 ਖਕਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਖਕਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 5.5 ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ?ਿੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ?
ਿ੍ਰੀਮੈਖਚਉਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦਾ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਖਹਤ ਸੀ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਖਹਤ ਸੀ?
ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਖਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ  
ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਵੱਧਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧੂੰਆਂ ਰਖਹਤ ਹੈ?ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧੂੰਆਂ ਰਖਹਤ ਹੈ?
ਸੈਖਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਧੂੰ ਏ ਂਸਮੇਤ, ਖਸਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂਨਾਲ ਸੰਿਰਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਿਮ  
ਨੰੂ ਵਧਾ ਖਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਿਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਸਗਰਟ ਿੀਣਾ ਛੱਡਣ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਵੇਿ ੋwww.quitnow.ca

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਅਖਜਹੇ 
ਿਦਾਰਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਿਦਾਰਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਿਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ 
ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਿ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਲਗ  
ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਰੱਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਖਕਸੇ ਵੀ ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਹੈਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਖਕਸੇ ਵੀ ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਾਸ 
ਕਰਕੇ ਜੋਿਮ ਭਖਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਹੈਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿੰਨੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕਖਲਸਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ
ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਦੁੱਧ ਿੀਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ 
ਮਾਤਾ-ਖਿਤਾ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਮਾਤਾ-ਖਿਤਾ ਜੋ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖਬਸਤਰੇ ਖਵੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ "ਸੀ" (“C") ਦੀ ਆਕਾਰ ਖਵੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ - ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ 
ਗੋਖਡਆਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਿਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਸਰ ਦੇ 
ਉੱਿਰ ਰੱਿ ਕੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਖਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਿਰ ਖਸਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ  
ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਅਵਸਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਖਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੀ" (“C”) 
ਅਵਸਿਾ ਖਵਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਖਵਚ ਆਿਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸੌਣਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਖਰਭਾਸ਼ਾ:ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਖਰਭਾਸ਼ਾ:
ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 
ਮਾਤਾ-ਖਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਉਹੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 



ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ:ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਂਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਵਚ ਮਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ4

ਚੈੱਕਖਲਸਟ: ਜੇ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੈੱਕਖਲਸਟ: ਜੇ ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਖਤਖਰਕਤ ਤਰੀਕੇਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਖਤਖਰਕਤ ਤਰੀਕੇ
Check-Square ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ 'ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ।ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ 'ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਖਗਆ ਹੈ।

ਬੱਖਚਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ  
ਿੇਟ ਦੇ ਵਲ ਘੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਠ ਦੇ ਵਲ ਿਾਓ।

Check-Square ਗੱਦਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ।ਗੱਦਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ।
ਖਡੱਗਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗੱਦਾ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਿਲੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਜਾਂ ਬੈੱਡਸਾਈਡ 
ਟੇਬਲ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਫੱਸ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਗੱਦਾ ਸਖਿਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ (ਕੋਈ 
ਵਾਟਰਬੈੱਡ, ਖਸਰਹਾਣੇ, ਿੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ, ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਜਾਂ ਖਿਲਕਵੇਂ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ)।

Check-Square ਬੱਚਾ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਸਰਹਾਣੇ, ਡੁਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।ਬੱਚਾ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਸਰਹਾਣੇ, ਡੁਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਖਸਰਹਾਣੇ, ਡੁਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਸਰਫ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸੂਤੀ ਬੇਬੀ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਇਸ ਨੰੂ ਖਿੱਛੇ ਬੰਖਨ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਵੇ।

Check-Square ਬੱਚਾ ਿੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਹਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੇਖਟਆ ਨਹੀਂ ਖਗਆ।ਬੱਚਾ ਿੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਹਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੇਖਟਆ ਨਹੀਂ ਖਗਆ।
ਬੱਚਾ ਿੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਹਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿੇਟਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਖਵੱਚ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੇਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਿਣੇ ਿੇਟ ਦੇ ਵਲ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜੇ ਉਹ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਖਿਤੀ ਖਵਚ ਜਾਣ ਖਵਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Check-Square ਬੱਚਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਲੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਾਸੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਲੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਾਸੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਖਬਸਤਰੇ ਖਵਚ ਦੋ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਸੌਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਿਲੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਾਸੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਧਆਨ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਕ 
ਬੱਚਾ ਿਲੰਘ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਖਹਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Check-Square ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖਸਰਫ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੀ ਹੈ (ਹਨ)।ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖਸਰਫ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੀ ਹੈ (ਹਨ)।
ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਨਾ ਕਰਨ।

Check-Square ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਲੰਘ ਖਵਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਖਡਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਲੰਘ ਖਵਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਖਡਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਲੰਘ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਡਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ:ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਿਾਲਣ ਿੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਹੈਲਿਖਲੰਕ ਬੀਸੀਹੈਲਿਖਲੰਕ ਬੀਸੀ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਸਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ 
ਕਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਖਲਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੈਲਿਖਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚ ਿ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਸੇ ਨਰਸ, 
ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਸਹਤ 
ਿੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਨੇੜੇ 
ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:

8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੇਿੋ:ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੇਿੋ:
https://www.healthlinkbc.ca/

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ
ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ:

https://www.health.gov.bc.ca/library/
publications/year/2019/BBC-7th-edition-
FINAL-Nov2019.pdf

ਸਾਡੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾਸਾਡੇ ਬੱਖਚਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਿ ਅਿਾਰਟੀ (ਐਫਐਨਐਚਏ) 
(First Nations Health Authority (FNHA)) 
ਦੁਆਰਾ ਖਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਨੀਂਦ ਟੂਲਖਕੱਟ:

https://www.fnha.ca/WellnessSite/
WellnessDocuments/FNHA-Honouring-Our-
Babies-Summary.pdf

ਹੈਲਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੀਸੀਹੈਲਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੀਸੀ
ਖਸਹਤਮੰਦ ਿਖਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਾਲਣ ਖਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਝਾਅ, ਸਾਧਨ 
ਅਤੇ ਹੋਰ:

https://www.healthyfamiliesbc.ca/parenting

ਚੈੱਕਖਲਸਟ ਅਤੇ ਖਚੱਤਰ ਅਨੁਕੂਖਲਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਵਲੋਂ: ਇਕਾਂਤ ਖਵੱਚ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਣ (ਖਾਸਕਰ, 
ਿਲੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ) ਖਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਨੀਂਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੇਮਜ਼ ਜੇ 
ਮੈਕੇਨਾ, ਿੀਐਚ.ਡੀ. ਬਾਇਲੌਜੀਕਲ ਐਿਂਰੋਿੌਲੋਜੀ 
ਦੇ ਿ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਦਰ-ਬੇਬੀ ਸਲੀਿ 
ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਆਫ ਨੋਟਰੇ ਡੈਮ 
ਦੁਆਰਾ।


