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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡਿੰਗ

ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਡ ਿਰਨਾ ਹ ੈਬਾਰੇ ਫਸੈਲਾ ਿਰਨਾ ਹਮਸ਼ੇਾ 
ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਵੱਧਣ 
ਅਤੇ ਕਵਿਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਿਈ ਵਾਰੀ, ਮਡੈੀਿਲ ਜਾਂ 
ਕਨਜੀ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿ,ੇ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੋਰ 
ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਕਿਆ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਡਿਤ ਿੋਣ ਕਰੋ
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸੂਕਚਤ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਿ 
ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿੱਲ ਿਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਕਲੰਿ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਿਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹਰੇਿ ਕਵਿਲਪ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, 
ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਕਚਆ ਂਬਾਰ ੇਿੱਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਕਿਸਮ 
ਚੁਣਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦ ੇਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਛਾਤੀ  
ਦਾ ਦੁਧ ਵੀ ਡਿਲਾਓ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਕਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਧ ਦੇ 
ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ (ਪੂਰਤੀ ਿਰਨਾ ਦੇਖੋ)।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਨਹੀਂ ਕਪਲਾ ਰਹ ੇਹੋ ਪਰ ਭਕਵੱਖ 
ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱੁਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ 
ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੱਲ ਿਰੋ। ਜਾਂ ਕਬ੍ਰਕਟਸ਼ 
ਿੋਲੰਬੀਆ ਲੈਿਟੇਸ਼ਨ ਿੰਨਸਲਟੈਂਟਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (bclca.ca) 
ਰਾਹੀਂ ਇੱਿ ਲੈਿਟੇਸ਼ਨ ਿੋਚ ਲੱਭੋ

ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਡਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ 
ਿਰਨਾ ਹੈ ਕਸੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਿ 
ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿੱਲ ਿਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਹੈਲਥਕਲੰਿ 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਿਰੋ। 

ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ੇਿਏ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਕਲਆਂ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ 
ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ 
ਸਮੱਿਰੀ ਦਾ ਿਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਿੌਲਾਂ  
ਲਈ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਅਲਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਰਨ  
ਲਈ, healthycanadians.gc.ca ਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ 
ਕਰਸਿਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ, 

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ, ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਕਪਕਡਆਡਕਰਿ ਸੋਸਾਇਟੀ  
ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਕਨਸਟ੍ਰੀ ਔਫ ਹੈਲਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪਕਹਲੇ 6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿੇਵਲ 
ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਹੀ ਕਪਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪਕਰਵਾਰਿ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ 
ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਸੰਭਵ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ 
ਤੱਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

ਿਤਰਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲੂਾ ਵਰਤਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ 

ਿਵੇਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਾਂ ਦ ੇਦੱੁਧ ਤ ੇਅਧਾਰਤ 
ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ (ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਕਦਆ ਕਿਆ ਸਇੋਆ 
ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮਲੂਾ, ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਾਂ ਦ ੇਦੁਧ ਤ ੇਅਧਾਰਤ 
ਫਾਰਮਲੂਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਿਦਾ)। ਦੂਸਰੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪੋਸ਼ਿ 
ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿ੍ਹਾ ਿਦੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਰਤੋ:

✘ ਇਵੇਪੋਰੇਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਿਾੜਾ (condensed) ਦੱੁਧ

✘ ਿਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਬਿਰੀ ਦਾ ਦੱੁਧ (ਿੇਵਲ 9 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ)

✘ ਕਿਰੀਆ ਂਦੇ “ਦੱੁਧ,” ਕਜਵੇਂ ਬਦਾਮ, ਿਾਜੂ, ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ 
ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ

✘ ਦੁਸਰੇ “ਦੱੁਧ,” ਕਜਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਂਪ ਪੇਅ 
ਪਦਾਰਥ

ਸਿੇਤ ਰਹੋ
ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ 

ਘਰੇਲੂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਣਾ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਿੋਈ ਵੀ 
ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਿਰਮ ਨਾ ਿਰ,ੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ  
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਵੰਡੇ।

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_supplementing-pa.pdf
http://bclca.ca/Find-a-BCLCA-Lactation-Consultant
http://bclca.ca
https://www.canada.ca/en/services/health.html
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ   •   ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡਿੰਗ 2ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਚੰਤਾਵਾਂ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਅਥਾਕਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। gov.
bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/
water/water-quality/drinking-water-quality/
health-authority-contacts ਤੇ ਜਾਓ

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੱ ਿ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੱੁਖੀ ਦੱੁਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਿਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਅਸੁਖਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਿੱਲ ਿਰੋ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ 
ਕਬਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਡ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਫੀਕਡੰਿ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਿੀ ਅਤੇ 
ਪਰੇਮਪੂਰਣ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਜਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵੱਚ ਮੈਂਿਨੀਜ 
(manganese) ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਵਰਤੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਿ ਬਦਰੰਿ  
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪੀਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਤਆਰ ਿਰਨ 
ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ।

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/environment/air-land-water/water/water-quality/drinking-water-quality/health-authority-contacts
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/environment/air-land-water/water/water-quality/drinking-water-quality/health-authority-contacts
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/environment/air-land-water/water/water-quality/drinking-water-quality/health-authority-contacts
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/environment/air-land-water/water/water-quality/drinking-water-quality/health-authority-contacts
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