ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਸੌਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ�
ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?
ਨਵ� ਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 16 ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਸ� ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ�ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ
ਜਾਗਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਇੱ ਕੋ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ, ਿਕ�ਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਾਮਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਤ� ਅੱ ਠ ਮਹੀਿਨਆਂ
ਤਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਣ ਦੇ ਿਬਨ� ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗੇ ਿਬਨ� ਛੇ ਤ� ਅੱ ਠ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਸ� ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨ�ਪੀ ਪਿਹਨਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਪੱ ਠ ਦੇ
ਭਾਰ ਰੱ ਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋ ਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ� ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ।

ਸੌਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ


ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੀ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਓ।



ਸੌਣ ਲਈ ਸ਼�ਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਛੱ ਡੋ।



ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ - ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਖਡੌਣੇ ਹਟਾ ਿਦਓ ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਿਸ਼ਲੇ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ।



ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ (ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 16-20°C ਜ� 61-68°F ਹੈ)।

ਇੱ ਕ
ਸ਼�ਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਲੋ ੜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਤ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ ਲਗਾਓ।

ਦੋ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿਤੰ ਨ
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕੋ ਤ� ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤ� ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੰ ਨਾ 1 ਕੁੱ ਲ 1

