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اس کے بہت سے اسباب ہيں کہ چهوڻے بچے کيوں نہيں سوتے ہيں۔ چه ہفتے کے کسی بچہ کے لئے رات کے دوران نہ سونا عام 
 بهروسہ کريں۔بات ہے۔ يہ جاننے ميں خود پر بهروسہ رکهيں کہ آيا آپ کا بچہ يقينا پريشان ہے يا بس بے چين ہے۔ اپنے وجدان پر 

پر بستر پر سالتے ہوئے ان کے لئے سونے کا ايک مستقل معمول بنانے کی ) دن اور رات ميں(شروع ہی سے ايک متعين وقت 
کوشش کريں۔ اپنے نوزائيده بچہ کو، شروع کے چه مہينوں تک اپنی خواب گاه ميں ايک چارپائی پر، اس کی پيڻه کے بل سالئيں۔ 

' دوده پالنے'ہلکی گرم، آرام ده جگہ تيار کريں۔ اپنے بچہ کو سالنے کے لئے اسے ہميشہ جهالنے يا پرسکون ہونے کے لئے ايک 
سے بچيں کيوں کہ يہ عادت بن سکتی ہے۔ بڑوں کے بستر چهوڻے بچوں کے لئے نہيں بنائے گئے ہيں اور تحفظ کے معياروں کے 

کبهی ہی بستر پر دوده پاليا جانا چاہئے اور وه بستر کے  مطابق نہيں ہوتے ہيں۔ صرف چهاتی سے دوده پينے والے بچوں کو
 بيرونی حصہ پر رکهے جانے چاہئيں اور دوده پينا ختم ہو جانے کے بعد ان کی چارپائی پر واپس کر ديا جانا چاہئے۔ 

خاص وقت گزارنے  سونے کے وقت اپنے بچہ کو کچه پڑه کر سنانا انہيں مطمئن ہونے ميں مدد ديتا ہے اور آپ کو ايک ساته کچه
کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اندهيرے سے ڈرتا ہے تو رات ميں ہلکی روشنی والی الئٹ جالنے کی کوشش کريں۔ پيشاب 
سے تر بستر آپ دونوں کے لئے پريشان کن ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کا بچہ بيدار ہو سکتا ہے۔ يہ جاننا آسان نہيں ہے کہ کچه 

کے مقابلہ ميں رات کے وقت خشک ہونے ميں زياده وقت کيوں ليتے ہيں۔ کوشش کريں کہ اپنا صبر و تحمل نہ بچے دوسروں 
کهوئيں يا انہيں سزا نہ ديں، آپ کا بچہ اسے دانستہ طور پر نہيں کر رہا ہے۔ بچے اپنی رفتار سے سيکهتے ہيں اور تعريف اور 

 تعاون سے مدد ملے گی۔ 

کے درميان رکهتے ہوئے اسے محفوظ اور گہری نيند سونے ميں مدد دے  C°20تا  16آپ اپنے بچہ کے کمره کا درجۂ حرارت 
 سکتے ہيں۔ ايک ساده روم تهرماميڻر درجۂ حرارت پر نظر رکهنے ميں آپ کی مدد کرے گا۔

1. 
 ستر پر سونا زياده آسان لگتا ہے۔جب ميرا بچہ رات ميں بيدار ہوتا ہے تو ميں بہت تهکی ہوتی ہوں، ايک ہی ب

2. 
کم سے کم شروع کے چه مہينوں تک آپ کے بچہ کے لئے سب سے محفوظ جگہ آپ کے بستر کے بغل ميں ايک چارپائی پر 

 سونا ہے۔ سونے کا ايک مستقل معمول بنانے کی کوشش کريں۔

3. 
 محفوظ رکهيں اور کچه سو سکيں۔ اس بارے ميں اپنے معائنہ کار صحت سے بات کريں کہ اپنے بچہ کو کس طرح

اپنے بچہ کے ساته ايک ہی بستر پر سونا پوری طرح کبهی محفوظ نہيں ہوتا۔ آپ کے بچہ کے لئے آپ کے بستر پر سونا 
 ):يا آپ کا پارڻنر(اس وقت خاص طور پر خطرناک ہے اگر آپ 

 سونا
 

 صبر و تحمل، تعريف اور سکون



 ۔ )نوشی نہ کرتے ہوںخواه آپ اپنے بستر پر يا گهر ميں کبهی تمباکو (تمباکو نوشی کرتے ہيں • 
 الکحل پيتے رہے ہيں يا کوئی منشيات لی ہيں۔• 
 ئی ايسی دوا لی ہے جس سے آپ کو غنودگی آتی ہے۔  کو• 
 ۔ )ہفتوں سے پہلے پيدا ہوا تها 37(اگر آپ کا بچہ قبل از وقت پيدا ہوا تها • 
 تها۔) کلو گرام سے کم 2.5(اگر پيدائش کے وقت آپ کے بچہ کا وزن کم • 
 اگر آپ يا آپ کے پارڻنر کا وزن زياده ہے۔  •

کسی صوفہ، ہتهے دار کرسی يا ديوان پر ايک ساته سو جانا بہت خطرناک ہے اور کسی بڑے کے بستر پر چهوڻے بچہ کو 
 اکيال سونے دينا بهی خطرناک ہے۔

 

 ايک محفوظ سونے کا ماحول
 کی طرف رکهيں۔پائتانے چارپائی کے  پيرکی پوزيشن ميں رکهيں يعنی بچہ کے ' پير پائتانے کی طرف'اپنے بچہ کو . 1

 نومولود بچے والدين کی خواب گاه ميں يا کسی ايسے کمره ميں چارپائی پر سوتے ہيں جہاں آپ دن ميں ہوتے ہيں۔. 2

 اده ڻهنڈا ہو۔يقينی بنائيں کہ بچہ نہ زياده گرم اور نہ ہی زي. 3

 بستر پر موت کے خطره کو کم کرنے کے لئے بچہ کو اس کی پيڻه کے بل سالئيں۔. 4

 بچے کا سر نہ ڈهکيں۔. 5

 تمباکو نوشی نہ کريں اور گهر کو دهوئيں سے پاک رکهيں۔. 6

 کوئی تکيہ، اسڻفڈ اينيملس، کهلونے يا بمپر پيڈ نہ استعمال کريں۔. 7

 لے کمبل نہ استعمال کريں۔کوئی بهاری يا ڈهيلے ڈها. 8

 اگر کوئی کمبل استعمال کيا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وه اڑسا ديا جائے اور وه صرف بچہ کے سينے کے برابر ہو۔. 9

 پنگوڑے کی چادريں گدے پر سختی سے فٹ آنی چاہئيں۔. 10
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