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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਮਾਪਿਆਂ ਪਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 23% ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਗੇ।

ਦ ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼

“ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼” ਕੀ ਹਨ?
80% ਤੱਕ ਨਿੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਰਭਾਪਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ, ਜਨਮ 
ਦੇਣ ਤੋਂ 2 ਹਫਪਤਆਂ ਬਾਅਦ ਿਾਿਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮੂਿ ਸੰਬੰਧੀ 
ਆਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿਾ ਨਿਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਉਤਾਰਾਂ 
ਚੜ੍ਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਪਿਕ ਹੈ। ਿਰ ਤੁਹਾਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਛਾਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ 
ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਦਨਾਂ ਪਿੱਚ ਮੂਿ ਪਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ 
ਪਰਕਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਕੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ - ਬਹੁਤ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। “ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼” ਕਰਕੇ  
ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ, ਬੇਚੈਨ, ਪਚੜਪਚੜੇ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿੂਰ  
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਪਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼ ਆਮਤੌਰ  
ਤੇ 2 ਹਫਪਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਆਿਣੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨੈਿ 

ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਿੋ, ਖਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰੋ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਪਖਆਲ ਆ ਰਹ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰੋ। ਆਿਣੇ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਪਜਸਟਰਿ ਨਰਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 (ਪਦਨ  
ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਪਦਨ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਖ ਗੱਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ  

ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹ,ੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। 
ਆਖਰਕਾਰ, ਆਿਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਬੱਚੇ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਿਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ) 
ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ

•	 ਆਿਣੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ  
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ 
ਨਾਲ ਲਓ।

•	 ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਪਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ੇਅਤੇ ਸਨਮਾਪਨਤ ਹਨ। 

•	 ਉਨ੍ਾਂ ਤੇ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਿਾਓ।

•	 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜੁੰ ਮਾ ਲਓ।

•	 ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪਮਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

•	 ਆਿਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਿੀ 
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਰੂਿ ਨਾਲ ਿ੍ਰਭਾਪਿਤ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ   •   ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿਹਤ2 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਪੇਰੀਨੇਟਲ (Perinatal) ਸਡਪਰੈਸ਼ਨ

ਪੇਰੀਨੇਟਲ (Perinatal) ਸਡਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਿੱਧ ਗੰਭੀਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਪਹਣ ਿਾਲਾ ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ 
ਪਜਹੜਾ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਿੱਧ ਗੰਭੀਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਪਹਣ ਿਾਲੇ ਦੱੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਨਪਜੱਠ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇਰੀਨੇਟਲ ਸਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਿੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
ਕੀ:

•	 ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ	ਰੋਂਦ ੇਹੋ? 

•	 ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਨਕੰਮਾ ਜਾਂ	ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਯੋਗ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ 
ਬਾਰ ੇਸੋਚਦੇ ਹੋ?

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਪਨਕ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਮੂਿ ਪਿੱਚ ਤੀਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ  
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਿ (mood swings) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

•	 ਤੁਸੀਂ	ਆਿਣ ੇਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਿਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਪਿਧੀਆ ਂਦਾ ਅਨੰਦ 
ਮਾਣਨ ਪਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ?

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਣ ਪਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੇਿਨਾਹ ਥਕੇਿਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਿਪਹਲਾਂ ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਚੰਤਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇੀਨੇਟਲ 
ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨਾਂ ਪਿੱਚ ਿਾਧੂ 
ਤਣਾਅ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ – ਪਸਹਤ ਜਾਂ ਿਪੈਸਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਪਸਆਿਾਂ, 
ਅਸਪਥਰ ਜਾਂ ਅਸਪਹਯਗੋੀ ਪਰਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਮਾਰ ਬੱਚ ੇ– ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਿੀ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪੇਰੀਨੇਟਲ (Perinatal) ਸਿੰਤਾ

ਪੇਰੀਨੇਟਲ (Perinatal) ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਆਿਰਤੀ (Recurring) ਤੀਬਰ ਪਚੰਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣ 
ਿਾਲਾ ਿਰ ਪਜਹੜਾ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਧ ਪਚੰਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਕੁਝ ਬੁਰਾ  
ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ - 
ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ - ਬਾਰ ੇਬੇਕਾਬ ੂਪਖਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਚੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਮਾਰੀਆ ਂਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਿ ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ 
ਿੀ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਤਾ ਦੇ ਿੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
ਕੀ:

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਿਾਂਿੋਲ 
ਮਪਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਹਨ?

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਪਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਘਬਰਾਹਟ 
ਮਪਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਇੰਝ ਪਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿਾ ਪਦਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਧੜਕ ਪਰਹਾ ਹੈ?

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

•	 ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਮੂਿੀ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

•	 ਤੁਸੀਂ ਿਪਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ?

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੌਣ ਪਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ

ਪਚੰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਿ ੇਦੁਆਰਾ ਹਰ ਿੇਲੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ 
ਿਰਾਈਪਿੰਗ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਅਤੀਤ ਪਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਚੰਤਾ ਜਾਂ ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਦਮੇ ਪਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਹਾਿ ੇਿਪਰਿਾਰ ਪਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਜਹਾ 
ਪਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਜਸ ਨੰੂ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਚੰਤਾ ਨੰੂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਹਾਇਤਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ
ਪੇਰੀਨੇਟਲ ਸਡਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੰਤਾ ਆਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ 
ਹਨ। ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਪਬਹਤਰ 
ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਤਾ
ਆਿਣ ੇਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ 
ਗੁਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਪਜਸਟਰਿ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹੈਲਥਪਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਕ ੇਪਕਸ ੇਿੀ ਿਲੇੇ ਫਨੋ ਕਰੋ, ਪਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ।

ਦੋਿਤ, ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਾ
ਆਿਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਤੁਸੀਂ ਪਕਿੇਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ,  
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਿਾਰੀ ਉਹ ਸਾਿੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ 
ਿਪਰਿਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਹੜ ੇਿਪਹਲਾਂ ਦੇਖਦ ੇਹਨ ਪਕ ਸਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਰੇੀਨੇਟਲ ਪਿਿਰੈਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ 

ਿ੍ਰਭਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜਾਂ 
ਜਨਮ ਦੇਣ, ਗੋਦ	ਲੈਣ, ਗਰਭਿਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਪਰਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ 
ਿਦੈਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਾਲ ਪਿੱਚ ਕਦੇ ਿੀ ਿਾਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ “NESTS” ਪਹੁੰ ਿ
• ਪੌਸ਼ਸਟਕ (N - Nutritious)	ਭੋਜਨ	ਖਾਓ।

• ਰੋਜ਼	ਕੁਝ	ਕਿਰਤ (E - Exercise)	ਕਰੋ।

• ਕਾਫੀ	ਨੀਂਦ (S - Sleep)	ਿ੍ਰਾਿਤ	ਕਰਨ	ਦੀ	ਕੋਪਸ਼ਸ਼	ਕਰੋ।

• ਆਿਣੇ	ਲਈ	ਥੋੜ੍ਾ	ਿਮਾਂ (T - Time)	ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਬੇਬੀਪਸਟਰ 
ਨੰੂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਿਪਰਿਾਰ ਨੰੂ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਿਹਾਰਾ (S - Support) ਤਲਾਸ਼ੋ।	ਆਿਣੇ	ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਪਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਆਿਣੇ ਪਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥਪਲੰਕ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਿੈਸੇਪਫਕ ਿੋਸਟ ਿਾਰਟਮ 
ਸਿੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (Pacific Post Partum Support 
Society) (postpartum.org) ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਿੋਸਟਿਾਰਟਮ ਸਿੋਰਟ ਗਰੱਿ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲਓ।

http://postpartum.org
http://postpartum.org
http://postpartum.org
http://postpartum.org
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