
كو  پ�نے  دودھ  سے  چھاتی  دوست  اور  خانہ  ا�ل 

�يں سكتے  بنا  كامياب 

�يں: يہ  طريقے  چند  كے  كرنے  مدد 

ر�يں باخبر 
كر  حاصل  معلومات  زيادہ  جتنی  ميں  بارے  پ�نے* كے  دودھ  سے  چھاتی   •

كريںـ ہوں  سكتی 

اور  خاندانوں  دوسرے  والے  پ�نے  دودھ  سے  داروں،چھاتی  سہيليوں، رشتہ   •

كريںـ بات  سے  افراد  ور  پيشہ  كے  صحت 

كريں افزائی  حوصلہ  كی  والدين  نئے 
كہ  ہے  سكتی  ہو  الحق  فكر  يہ  كو  ماؤوں  نئی  والی  پ�نے  دودھ  سے  چھاتی   •

ہےـ دودھ* نہيں  كافی  ميں  كےچھاتی  ان  ليے  كے  بچے  كے  ان 

زيادہ  سے  كافی  ميں  چھاتی  كی  خواتين  تر  زيادہ  والی  پ�نے  دودھ  سے  چھاتی   •

ہےـ ہوتا  دودھ 

�يںـ سكتی  كر  مدد  آپ  اور  ہے  يقين  پر  ان  كو  آپ  كہ  بتائيں  انہيں   •

كريں منتخب  جگہ  اور  وقت 
ركھيںـ مختصر  م�قاتيں  اپنی  اور  كريں  محدود  كالز  ٹيليفون   •

*Breastfeeding/breast milk are also known as chestfeeding/ chest milk respectively.
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كريں مدد  ميں  كاموں  كے  روزمرہ 
صاف  كو  دھونے، گھر  كپڑے  اور  كرنے، برتن  تيار  كھانا  جيسے  چيزوں  كی  روزمرہ   •

كريںـ پيش  مدد  ميں  بھال  ديكھ  كی  بچوں  دوسرے  اور  ركھنے 

كريں مدد  ميں  معاملے  كے  بچے 
�يںـ  روتے  سے  وجو�ات  ساری  بہت  نہيں – بلكہ  ہی  سے  بھوك  صرف  بچے   •

سے  جلد  كو  بچے  جانيں، جيسے  كو  طريقوں  مختلف  كے  دينے  تسلی  كو  بچے 
كرناـ رقص  اور  ٹہلنا، گانا  اور  اٹھانا  كو  ركھنا، بچے  كر  چمٹا 

طريقے  دوسرے  كے  جاننے  ميں  بارے  كے  بچے  كرنا  تبديل  پوتڑے  اور  نہ�نا   •
�يںـ

ركھيں توقعات  پسندانہ  حقيقت 
ان  ہےـ  جاتی  ہو  تبديل  ليے  كے  ہميشہ  زندگی  سے  آمد  كی  بچے  نئے   •

بات  عام  ليے  كے  والدين  ہونا  احساسات  جلے  ملے  ميں  بارے  كے  تبديليوں 
ہےـ

تعاون  كا  آپ  گيـ  ملے  مدد  سے  احساس  كس  انہيں  كہ  پوچھيں  سے  والدين   •
ہےـ ركھتا  اہميت 

كريں حاصل  مدد 
پ�نے  دودھ  سے  چھاتی  كہ  ہے  ہوتا  محسوس  ايسا  كو  والدين  اگر   •

�يلتھ  پبلك  كريں! ٹورنٹو  طلب  مدد  تو  �يں  نہيں  ٹھاك  ٹھيك  معام�ت  كے 
پ�نے  دودھ  سے  كوچھاتی  خاندانوں  (Toronto Public Health) تمام 

ہےـ سكتا  كروا  سے  امداد  ديگر  رابطہ  كا  ان  اور  ہے  كرتا  فراہم  مدد  متعلق  سے 

ميں  پ�نے  دودھ  سے  سےچھاتی  جن  �يں  موجود  كارروائياں  اور  پاليسياں  ايسی  پاس  كے  �يلتھ  پبلك  ٹورنٹو 

ہےـ حاصل  درجہ  االقوامی  بين  كا  ہونے  موافق  كے  بچے  اوراسے WHO/UNICEF كا  ہے  ملتی  مدد 
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