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ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਵਿਹਾ ਬੱਚਾ
ਪਵਹਲੀ ਵਤਮਾਹੀ (ਪਹਿਲੇ 14 ਿਫਤੇ) ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹਵਕਾਸ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਹਸਗਰੇਟ ਪੀਣ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਹਸ਼ਆਂ, ਹਵਗਾੜ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਆਂ ਵਰਗ ੇ
ਖਤਹਰਆ ਂਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਹਿਲੀ ਹਤਮਾਿੀ ਦੇ ਅੰਤ 
ਤੱਕ, ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹਨੰਬੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ!

ਤੁਿਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਹਦਮਾਗ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਦੂਸਿੀ ਵਤਮਾਹੀ 
(15 ਤੋਂ 27 ਿਫਹਤਆਂ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਵੀਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਿੋਣ ਤੱਕ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 
ਦੂਸਰੀ ਹਤਮਾਿੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ!

ਤੀਸਿੀ ਵਤਮਾਹੀ (28 ਿਫਹਤਆ ਂਤੋਂ ਜਨਮ ਤੱਕ) ਹਵੱਚ, ਤੁਿਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 36 
ਿਫਹਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਉਸ 
ਵੇਲੇ, ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਿਨੀ ਹਡਊ ਮੈਲਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ!

37 ਿਫਹਤਆ ਂਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੀ੍ਟਿਮ 
(preterm) ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

37 ਅਤੇ 39 ਿਫਹਤਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਬੱਚਾ  
ਅਿਲੀ ਟਿਮ (early term) ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

39 ਅਤੇ 41 ਿਫਹਤਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਬੱਚਾ ਫੁੱ ਲ 
ਟਿਮ (full term) ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

41 ਅਤੇ 42 ਿਫਹਤਆਂ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਬੱਚਾ 
ਲੇਟ ਟਿਮ (late term) ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

42 ਿਫਹਤਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੋਸਟ ਟਿਮ 
(post term) ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਪਵਹਲੀ ਵਤਮਾਹੀ: 0 ਤੋਂ 14 ਹਫਤੇ
1 ਵਦਨ – ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾ ਹਮਲਦੇ ਿਨ

7-10 ਵਦਨ – ਗਰੱਭਧਾਰਣ (fertilized) ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਅੰਡਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਿ;ੈ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ

2 ਹਫਤੇ – ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਗਰਭ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਿੈ;ਮਾਿਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਿੈ

4 ਹਫਤੇ – ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਿੱਡੀ, ਪਾਚਨ ਟ੍ਕੈਟ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਪਣ੍ਾਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ਰੂੁ ਿੁੰ ਦੀ ਿ;ੈ ਹਟਊਬ (ਭਹਵੱਖ ਦਾ ਹਦਲ) ਧੜਕਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਦੀ ਿੈ

8 ਹਫਤੇ – ਗਰਭ ਭਰੂਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ; ਿੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ

12 ਹਫਤੇ – ਟੂਥ ਬਡ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿੁੰ  ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਿਨ; ਭਰੂਣ ਹਿਲਜੁਲ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸੰਭਵ 
ਿੈ ਹਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ

4

1

9

2

13

3

18

4ਮਹੀਨੇ

ਹਫਤੇ



ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ   •   ਤੁਹਾਡਾ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਬੱਚਾ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਦੂਸਿੀ ਵਤਮਾਹੀ: 15 ਤੋਂ 27 ਹਫਤੇ
16 ਹਫਤੇ – ਬੱਚਾ ਤੁਿਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਿ;ੈ ਸੰਭਵ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਿਲਦ ੇਿੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ

17 ਹਫਤੇ – ਸੁਰੱਹਖਆ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹਵਕਸਤ ਿੋਣ ਲਗਦੀ ਿ ੈਹਜਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤੁਿਾਡੀਆ ਂਐਟਂੀਬੌਡੀਆ ਂਸਟੋਰ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਿੈ

20 ਹਫਤੇ – ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਢੱਕਦੇ ਿਨ; ਭਰਵੱਟੇ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਿਨ; ਆਂਦਰਾਂ ਹਵੱਚ 
ਪਹਿਲੀ ਟੱਟੀ (“ਮੇਕੋਹਨਯਮ -meconium”) ਹਦਸਦੀ ਿੈ

24 ਹਫਤੇ – ਸਾਿ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

26 ਹਫਤੇ – ਤੁਿਾਡ ੇਪੇਟ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਟਲਾਈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ

ਤੀਸਿੀ ਵਤਮਾਹੀ: 28 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੱਕ
28 ਹਫਤੇ – ਬੱਚੇ ਪੌਸ਼ਹਟਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

32 ਹਫਤੇ – ਚਰਬੀ ਬਣਦੀ ਿੈ; ਸਵਾਦ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਹਵਕਸਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ; ਅੱਖਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤੀਹਕਹਰਆ 
ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ

36 ਹਫਤੇ – ਸਰੀਰ ਗੁਦਗੁਦਾ ਿੈ; ਚਮੜੀ ਹਚਕਨੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਫੱਕੇ, ਪਨੀਰ ਵਰਗ ੇਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਿੋਈ ਿੈ

40 ਹਫਤੇ/ਫੁੱ ਲ ਟਿਮ – ਮੁੰ ਹਡਆਂ ਦੇ ਆਂਡ ਅੰਡਕੋਸ਼ (scrotum) ਹਵੱਚ ਿਨ; ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਰਲੇ ਜਣਨ 
ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਿਨ

40-42 ਹਫਤੇ/ਲੇਟ ਟਿਮ – ਹਸਰ ਤੇ ਨਰਮ ਅਸਥਾਨ (“ਫੌਂਟੇਨੇਲਜ਼” fontanels”) ਛੋਟੇ ਿੋ ਜਾਂਦ ੇਿਨ; ਚਰਬੀ 
ਦੀ ਪਰਤ ਸੁੰ ਗੜਦੀ ਿੈ; ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਢੱਲੀ ਿੈ
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