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ਜਨਮ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਮੁੱ ਦੇ

ਪੀ੍ਟਰਮ (Preterm) ਲੇਬਰ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ “ਪ੍ਰੀਟਰਮ” (preterm) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 
ਦੇ ਪੂਰ ੇ37 ਹਫਤਿਆ ਂਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੱਤਚਆਂ 
ਦਰੀ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿੱਕ ਹਸਪਿਾਲ ਤਵੱਚ ਰਤਹਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦਰੀ 
ਹੈ ਅਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਬੰਧਰੀ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ:

•	 ਸਾਹ ਲੈਣ ਤਵੱਚ

•	 ਸਰਰੀਰ ਦਾ ਿਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਵੱਚ

•	 ਚੁੰ ਘਣ ਅਿੇ ਤਨਗਲਣ ਤਵੱਚ

•	 ਖੂਨ ਤਵੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੱਕਰ

•	 ਤਵਗਾੜ

•	 ਨਰੀਲ ਪੈਣੇ (bruising) ਅਿੇ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ

• ਪਰੀਲਰੀਆ (ਪਰੀਲਰੀ ਤਜਹਰੀ ਚਮੜਰੀ)

ਬਹੁਿ ਜਲਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਤਚਆਂ ਦਰੀ ਪੂਰ ੇਤਮਆਦ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਤਚਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਨਜ਼ਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ, ਿੁਰਨ ਅਿੇ ਤਸੱਖ ਸੰਬੰਧਰੀ 
ਅਜਰੀਵਨ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦਰੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ
ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ੇਿੁਹਾਡਾ 
ਪਤਹਲਾਂ ਵਰੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੇਿੁਹਾਡ ੇਜੌੜ ੇਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ ੇਿੁਹਾਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦ ੇਦਾ ਤਵਗਾੜ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਮੈਡਰੀਕਲ ਅਵਸਥਾ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਜਾਂਡਾਇਬਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਿਾਂ ਵਰੀ ਿੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਾਡਰੀ ਬੇਟਰੀ 34	ਹਫਤਿਆਂ ਿ ੇਸਰੀਜ਼ੇਰਰੀਅਨ ਸਕੈਸ਼ਨ 

ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਰੀ। ਮਰੇਰੀ ਪਿਨਰੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼ੈਰ ਬਹੁਿ ਵੱਧ 
ਸਰੀ ਅਿ ੇਬੱਚ ੇਿ ੇਜ਼ੋਰ ਪੈ ਤਰਹਾ ਸਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਿ ਛੋਟਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਰੀ 
ਪਰ - ਸਕੁਰ ਹੈ - ਤਸਹਿਮੰਦ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਡਰਾਉਣਰੀਆਂ 
ਚਰੀਜ਼ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀ ਤਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ।

ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ
ਆਪਣ ੇਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜਾਂ ਿਰੰੁਿ ਹਸਪਿਾਲ ਜਾਓ ਜੇ ਿਹੁਾਨੰੂ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਦ ੇਇਹ 
ਤਚੰਨ੍ਹ  ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ:

•	 ਿੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਿੋਂ ਿਰਲ ਦਾ ਿੇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲਰੀ ਹੌਲਰੀ 
ਤਨਕਲਣਾ ਜਾਂ	ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਜ ੋਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ  
ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ

•	 ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕੜਵਲ ਤਜਹੜ ੇਠਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ

•	 ਤਪੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ

•	 ਸੁੰ ਗੜਾਅ ਤਜਹੜ ੇਿੁਹਾਡ ੇਿੁਰਨ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਰਮ 
ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੁਕਦ ੇਨਹੀਂ

•	 ਅਤਹਸਾਸ ਤਕ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ

ਿੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•	 ਤਨਯਤਮਿ ਿੌਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ  
ਮੁਲਾਕਾਿ ਕਰਕੇ

•	 ਚੰਗਰੀ ਿਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ

•	 ਆਪਣੇ ਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿਾ ਨਾਲ ਿਮਾਕੂਨੋਸਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੀਣ 
ਅਿੇ ਨਤਸ਼ਆਂ ਦਰੀ ਵਰਿੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 

•	 ਸਹਾਇਿਾ ਭਾਲ ਕੇ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦੁਰਤਵਹਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ਕਾਰ ਹੋ  
(ਜਰੀਵਨਸ਼ੈਲਰੀ	ਦੇਖੋ)

•	 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਦਨ ਨੰੂ 8 ਘੰਤਟਆਂ ਿੱਕ ਸਰੀਤਮਿ ਕਰਕੇ ਅਿੇ 
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ

•	 ਆਪਣੇ ਿਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਰੀ ਪੜਿਾਲ ਕਰਕੇ

•	 ਆਪਣਰੀ ਸਰੀਟ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਲੈਪ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥਲੇ ਅਿੇ 
ਮੋਢੇ ਦਰੀ ਬੈਲਟ ਨੰੂ ਆਪਣਰੀ ਛਾਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਹਨ ਕੇ

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_lifestyle-pa.pdf
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ਪੀ੍ਟਰਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ  
ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

ਖਤਰਾ 
ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਅਿੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਚਆਂ 

ਨੰੂ ਨੀਂਦ -ਸੰਬੰਧਰੀ ਮਿੌ ਦਾ ਵੱਧ ਖਿਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਨੀਂਦ	ਦੇਖੋ)। 
ਆਪਣ ੇਤਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਿਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਕ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 
ਦਰੀ ਨੀਂਦ ਨੰੂ ਤਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਭਵ ਹਵੋ ੇਸਰੱੁਤਖਅਿ ਤਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ 

ਸਰਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤਜਹ ੇਬੱਤਚਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਿੇਜ਼ਰੀ 
ਨਾਲ ਵੱਧਦ ੇਹਨ ਤਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਤਚਆਂ ਨੰੂ 
- ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਤਕਊਬੇਟਰ ਤਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਵਰੀ - ਨੰੂ ਤਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਛੂਹ ੇਜਾਣ, ਸਟ੍ੋਕ ਕਰੀਿੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੀਿੇ ਜਾਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦਰੀ ਹੈ। 

ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਜ ੇਿੁਹਾਡਰੀ ਬੱਚਰੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਰਰੀ ਤਵੱਚ ਜਾਓ ਅਿੇ 
ਉਸਦਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ। ਨਰਸ ਿੁਹਾਨੰੂ ਤਦਖਾ ਸਕਦਰੀ 
ਹੈ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਉਸਦਾ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਚਮੜਰੀ -  
ਦੇ ਨਾਲ - ਚਮੜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਅਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਿ ਹੋਣ 
ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰਨਰੀ ਹੈ।

ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਤਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟ ੇਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤਵੱਚ 

ਡਰਦਰੀ ਸਰੀ। ਉਹ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਛੋਟਾ ਸਰੀ ਅਿੇ ਇੰਨਰੀਆਂ ਸਾਰਰੀਆਂ ਤਟਊਬਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁਤੜਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣੇ ਅਿੇ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ 
ਿੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤਸੱਤਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕੰਨਾ ਵਰੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਪੀ੍ਟਰਮ ਬੱਚਾ (“ਪੀ੍ਮੀ” - preemie) ਕੀ ਹੈ?
37 ਹਫਤਿਆ ਂਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ।

ਕੰਗਾਰੂ ਕੇਅਰ (kangaroo care) ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣਰੀ ਬੱਚਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣਰੀ ਛਾਿਰੀ ਿੇ ਚਮੜਰੀ-ਨੰੂ- ਚਮੜਰੀ ਨਾਲ 
ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਿਾਂਤਕ ਉਹ ਿੁਹਾਡ ੇਤਦਲ ਦਰੀ ਧੜਕਣ ਨੰੂ ਸੁਣ 
ਸਕੇ, ਿੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਅਿੇ ਛਾਿਰੀ ਦਾ 
ਦੱੁਧ ਪਰੀ ਸਕੇ।

 ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਮ ਸਮੇਂ 2½ ਤਕਲੋਗ੍ਾਮ (5½ ਪਾਉਂਡ) ਿੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ  
ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ।

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
•	 ਿੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਿਾਲ ਦਰੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ 
ਵਾਲਰੀ ਨਰਸਰਰੀ ਤਵੱਚ ਜਾਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਤਜਵੇਂ ਿੁਸੀਂ 
ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਸਨੰੂ ਚਮੜਰੀ - ਦੇ ਨਾਲ -ਚਮੜਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
(“ਕੰਗਾਰ ੂਦੇਖਭਾਲ” - “kangaroo care”) ਲਈ ਪਕੜੋ। 

•	 ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਿੁਰੰਿ ਫਰੀਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ 
ਸਮੇਂ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 
ਆਪਣਰੀ ਦੱੁਧ ਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਸਥਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਸਿੇ, ਆਪਣੇ ਦੱੁਧ 
ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਅਿੇ ਜਲਦਰੀ ਕੱਢੋ 
- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਪਤਹਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। (ਛਾਿਰੀ	ਨੰੂ	ਹੱਥ	ਨਾਲ	
ਦਬਾ	ਕੇ	ਆਪਣਾ	ਦੁਧ	ਕੱਢਣਾ	ਦੇਖੋ)।

•	 ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ 2½ ਤਕਲੋਗ੍ਾਮ (5½ ਪਾਉਂਡ) ਿੋਂ ਘੱਟ 
ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਚਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰ ਸਰੀਟ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 
ਬੱਤਚਆਂ ਦਰੀ ਆਮ ਕਾਰ ਸਰੀਟ ਤਵੱਚ, ਉਸਦਰੀ ਠੋਡਰੀ ਥਲੇ ਵਲ ਝੱੁਕ 
ਸਕਦਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਦ ੇਹੋਏ।

ਜੌੜੇ, ਰਤੰਨ ਬੱਚੇ (Triplets) ਅਤੇ ਹੋਰ

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
•	 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ ਸਤਥਿਰੀ, ਉਹ ਤਕੰਨੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੀ 
ਤਸਹਿ ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਿੁਹਾਡ ੇਬੱਤਚਆਂ ਦਰੀ ਡਤਲਵਰਰੀ 
ਯੋਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਸਜ਼ੇਰਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

•	 ਜਲਦਰੀ ਅਿੇ ਅਕਸਰ ਛਾਿਰੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਤਪਲਾਉਣਾ ਅਿੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਸਤਥਿਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਕਾਫਰੀ ਦੱੁਧ ਦਾ ਉਿਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤਵੱਚ 
ਿੁਹਾਡਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਕਰੇਗਾ (ਆਪਣੇ	ਬੱਚੇ	ਨੰੂ	ਛਾਿਰੀ	ਦਾ	ਦੁੱ ਧ	
ਤਪਲਾਉਣਾ	ਦੇਖੋ)।

•	 ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਿਾਂ ਬੇਤਝਜਕ ਸਹਾਇਿਾ ਮੰਗੋ।

ਿਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਜੰਨਰੀ ਜਲਦਰੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਉਨਾਂ ਹਰੀ ਘੱਟ 
ਹੋਵਗੇਾ ਅਿ ੇਉਸਦਰੀਆਂ ਤਸਹਿ ਸੰਬੰਧਰੀ ਉਨਰੀਆਂ ਹਰੀ ਵੱਧ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ 
ਹੋਣਗਰੀਆਂ। ਅਿ ੇਹਾਲਾਂਤਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਤਚਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਤਿਹਾਈ ਪੂਰਰੀ ਟਰਮ ਿ ੇਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰੀਟਰਮ 
ਬੱਤਚਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਤਦਆਂ ਤਵੱਚੋਂ ਹਰੀ ਕਝੁ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_sleep-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_expressing-milk-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_expressing-milk-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_breastfeeding-pa.pdf
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