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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾ 
ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ   
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

#movements matter

ਦਿਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਿਾ ਬੱਚਾ ਦਮਰਿਤ ਪੈਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਵਚੋਂ 
ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਕ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇ ਬੱਚੇ ਿਾ 
ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਦਿਆ ਸੀ ਿਾਂ ਰੁੱਕ ਦਿਆ ਸੀ।   

ਬੱਦਚਆਂ ਿਾ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਿਾਂ ਝੂਮਣਾ, ਿਾਂ 
ਸਰਸਰਾਨਾ ਿਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਿਰਿਾਵਸਥਾ ਿੇ 16 ਅਤੇ 24 ਹਫਤੇ16 ਅਤੇ 24 ਹਫਤੇ ਦਵੱਚਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਨੰੂ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਿਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦਕਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਦਕਉਂ ਹੈ?ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਦਕਉਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਕੰਨੀ ਵਾਰ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਦਮਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਟਰਨੇਟੀ 
ਯੁਦਨਟ ਦਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਦਹ ਸਕਿਾ ਹੈ (ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਹਫਤੇ ਦਵੱਚ 7 ਦਿਨ, 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਿੇ ਹਨ)।   

ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ: 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿੀ  
ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਵਕਾਸ ਿਾ ਮਾਪ ਕਰਨਾ
•  ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ 
•  ਬਲਡ ਟੈਸਟ  

ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਦਥਤੀਦਕਸੇ ਵੀ ਸਦਥਤੀ ਦਵੱਚ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ  ਦਵੱਚ, ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਦਵੱਚ ਹੋਈ ਦਕਸੇ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਦਵੱਚ ਹੋਈ ਦਕਸੇ ਤਬਿੀਲੀ 
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਚੰਦਤਤ ਹੋ, ਤਾਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਚੰਦਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਦਮਡਵਾਈਫ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਦਮਡਵਾਈਫ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਿਾ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਿਾ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ?ਅੱਿੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ?

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਿੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਿੇ 
ਤਰੀਕੇ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਦਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, 
ਇਸਿੀ ਕੋਈ ਦਨਰਧਾਰਤ ਸੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸਿੀ ਕੋਈ ਦਨਰਧਾਰਤ ਸੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਿੇ ਵੱਿ 
ਤਰੀਦਕਆਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲੱਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਬੱਚੇ ਿਰਿਾਵਸਥਾ ਿੇ ਅਿੀਰ ਦਵੱਚ ਘੱਟ ਦਹੱਲਿੇ-ਡੱੁਲਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਬੱਚੇ ਿਰਿਾਵਸਥਾ ਿੇ ਅਿੀਰ ਦਵੱਚ ਘੱਟ ਦਹੱਲਿੇ-ਡੱੁਲਿੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਤਕ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਮਦਹਸੂਸਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਦਹੱਲਣਾ-ਡੱੁਲਣਾ ਮਦਹਸੂਸ 
ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰਹੇਿਾ।   

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਚੰਦਤਤ ਹੋ,  ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤੇਦਿਤ   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤੇਦਿਤ  
ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਿਾ। ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਿਾ। 

ਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂਬੱਚੇ ਿੇ ਦਹੱਲਣ-ਡੱੁਲਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ:ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ: movementsmatter.org.au 


