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ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰ ਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਇਕੱਵਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇਸ 
ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੀਕ ਹਨ
ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੇ 16ਿਂੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਂੋ 24ਿਂੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਵਮਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਕੱਕ, ਥਰਥਰਾਹਟ, ਸਰਸਰਾਹਟ ਜਾਂ ਘੁਮਾਵ ਵਰਗੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਜਂੋ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਦੀ ਕਕਸਮ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ  
ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁ ਦ ਦਾ ਪੈਟਰਨ  
ਹੋਿੇਗਾ ਵਿਸ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਿਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

16-24 ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚਾ  
32ਵਂੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕ਼ਿਆਦਾ ਤਂੋ ਕ਼ਿਆਦਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾ਼ਿਨ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ  
ਸਮਾਪਤੀ ਨ਼ਿਦੀਕ ਘੱਟ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ  
ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰਮਣ ਪੀੜ੍ਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ `
ਜੰਮਣ-ਪੀੜ੍ਾਂ ਕਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਵੀ ਹਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।

ਿੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਧੀਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 
ਹਨ ਜਾਂ ਰੱੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਡਵਾਈਫ਼ ਜਾਂ ਮੈਟਰਕਨਟੀ 

ਯੂਕਨਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
(ਇਸ ਕਵੱਚ ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਵੱਚ 7 ਕਦਨ ਸਟਾਫ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)।

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਕ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਫੋ਼ਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕਦਨ 
ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਓ। 

• ਫੋ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਡਵਾਈਫ਼ਾਂ 
ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਧੀਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ  
ਵਕਉ ਂਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ?

ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਵੱਚ ਕਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਜਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿ ਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 
ਉਨ੍ਾਂ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਧਆਨ ਕਦੱਤਾ ਸੀ ਕਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 

ਹਰਕਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਰੱੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਨੀਟਰਾਂ, ਡੌਪਲਰਾਂ ਜਾਂ ਫੋ਼ਨ ਐਪਸ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਨਾ ਕਰੋ।  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਵੀ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਂਹ਼ੁ ੰ ਦਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ।

ਿੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮ਼ੁ ੜ ਘੱਟ ਿਾਣ ਤਾਂ 
ਕੀ ਹ਼ੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ 
ਕਮਡਵਾਈਫ਼ ਨੰੂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੈਟਰਕਨਟੀ ਯੂਕਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵਂੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਭ ਕੱੁਝ ਠੀਕ ਸੀ।

ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਮਡਿਾਈਫ਼ ਿਾਂ ਮੈਟਰਵਨਟੀ ਯੂਵਨਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਂੋ ਕਦੇ ਿੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ 
ਨਹੀ ਂਪਂੈਦਾ ਵਕ ਇਹ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰੀ ਹ਼ੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਮਡਿਾਈਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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