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Dental Program  ڈینٹل پروگرام 
Public Health پبلک  ہیلتھ           

Abbotsford  3400-864-604  ایبٹسفورڈ

Agassiz ایگا سز    604-793-7160 

Burnaby بر نت      604-918-7605 

Chilliwack چیل ویک      604-702-4900 

Hope ہوپ      604-860-7630 

Delta ڈیلٹا      

Newton نیوٹن      

White Rock وائٹ راک    

604-507-5400 

Langley گےل نلی   

Aldergrove الڈر گروو     

Cloverdale کلوور ڈیل     

Fleetwood فلیٹ ووڈ    

604-539-2900 

Maple Ridge میپل رج    

Pitt Meadows پٹ میڈوز   
604-476-7000 

Mission مشن      604-814-5500 

North Surrey ے س ھنارت   

Guildford گلڈ فورڈ     

604-587-7900 

604-587-4750 

 

Tri-Cities ز    ۔ سٹیں
ٹرائے  

New Westminster 

نیو ویسٹ منسی     

 

604-949-7200 

604-777-6740 

 

 

 

 

 

 

 بچے ےک دودھ ےک دانتوں کا خیال رکھنا

 

قبل اس ےک کہ دانت ظاہر ہوں، اپنز بچے ےک مسوڑھوں کو 
ے ےس دن میں کم از کم ایک بار  صاف ستھرے گیےل کی  

 صاف کریں۔ 

جب پہال دانت ظاہر ہو، تو بچے ےک دانت دن میں دو بار 
برش کریں۔ بہت قلیل مقدار میں فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ 

 استعمال کریں۔) 
ً
 چاول ےک ایک دانز ےک برابر(۔  قریبا

اپنز بچے کو پینز واےل کپ کا استعمال سکھائیں جب وہ کھانز 
۔ )اور سنیک ےک لئے  ہ یک ما 12ےس  6بیٹھنز ےک قابل ہو جانے
 ۔عمر ےک درمیان(

ماہ یک عمر ےک ہو جائیں تو بوتل ےس دودھ  12جب بچے 
۔   کا ارادہ کر لیں

 پینز یک عادت چھڑائز

 ےس جب بچہ ایک سال کا ہو جانے تو 
ی

اپنز بچے کو باقاعدیک
۔ماہر ڈینٹل   ےک پاس ےل جائیں

 

Urdu 

 بچے ےک دودھ ےک دانت

 اہم ہی  

 

 

 

 

 

Baby Teeth are important 
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 بچے ےک دودھ ےک دانت اہم ہیں   دوسری جانب۔۔۔

 

 دانت خراب ہونے ےس بچاؤ ےک لئے مددگار تجاویز

 

 آپ منتخب کریں کہ آپ ےک بچے نز کیا اور کب کھانا اور 
۔ اےس  بار پہےل ےس ےط  3ےس  2بارمکمل کھانا اور  3پینا ہے

 ( دیں۔ سشدہ ہلیک پھیل غذا )سنیک

۔  ساپنز بچے کو کھانز اور سنیک ز پر بٹھائیں  یک میں
ےک لئے کھانز

یہ بہت اہم ہے کہ بچے میں کھانز اور پینز یک اچیھ عادات 
۔  وع یک جائیں  جلدی سر

 یا سوئز ےک وقت درمیان ےک سسنیکمجوزہ کھانوں اور 
یںبچوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ  ۔ یہاں سپ کریں یا کیی

تک کہ ڈائلوٹڈ ملک، فارموال، اور جوس میں بیھ شوگر 
۔   ہوتی ہے جو دانت خراب کر سکتی ہے

ٹوتھ برش، کپ اور کھانز ےک برتن شئیں نہ کریں۔ اپنز بچے 
۔ اس طرح   کیویت  پیدا یک چستز اپنز منہ میں مت ڈالیں

 واےل جراثیم ایک شخص ےس دوسے کو منتقل ہو کرئز 
۔  سکئی ہیں

۔ بالغان ےک  اپنز دانت اور مسوڑےھ صحت مند رکھیں
۔  ہیں

 صحت مند منہ بچے میں کم جراثیم منتقل کرئی

 

 
 
 ؟آپ ےک بچے ےک دانت کب آئی  ےک

 

 ہیں  
۔ بچے ےک دانت عموما ظاہر ہوئی یہ چارٹ رہنما ہے

ان اوقات ےک درمیان، اور اس ترتیب ےک ساتھ، لیکن ہر 
۔   بچہ مختلف ہوتا ہے

 

 

 مزید معلومات ےک لئے وزٹ کریں: 

 

  ین ابتداتے ویب فریزر ہیلتھ بہیی

  .www.fraserhealth.caسائٹ

 .’toothcare‘ یا ’teething‘ تالش کریں

 ز  نگ' ٹوتھ برش سال اور اس ےس کم  تیں
' )منجانب وینکوئر  عمر ےک بچوں ےک لئے

 کوسٹل ہیلتھ ( یو ٹیوب پر۔ 

 

 

 

 فریزر ہیلتھ ڈینٹل پروگرام

 

صحت عامہ ےک ڈینٹل ہائیجینسٹ آپےک بچے کا جائزہ ےل 
کہ کہیں دانت ےک خراب ہوئز کا اندیشہ تو ہیں   سکئی 
۔   نہیں

ان بچوں کو فلورائڈ وارنش یک پیشکش یک جا سکتی ہے 
 ےس ڈینٹل  3وج

ی
سال یک عمر ےس کم ہوں اور باقاعدیک

کئیں نہ ےل رہے ہوں۔ یہ سہولت مفت فراہم یک جاتی 
۔   ہے

فلورائڈ وارنش  ں کو خراب ہوئز ےس بچانز ےک لئے دانتو 
، آسان اور محفوظ طریقہ  ز دانت پر اپالتے کرنا ایک تیں

  ۔ہے 
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 دوسی داڑھ

 پہیل داڑھ

 نوک دار )نوکیےل دانت(

 بغیل برندہ )کاٹئز واےل(

 مرکزی برندہ )کاٹئز واےل(

 اوپر واےل دانت

 

 اوپر واےل دانت

 

 جب دانت آتے ہی  

 32-20   مہینز 

 18-12   مہینز 

 23-16   مہینز 

 16-7     مہینز 

 10-6   مہینز 

 مرکزی برندہ )کاٹئز واےل(

 برندہ )کاٹئز واےل(بغیل 

 نوک دار )نوکیےل دانت(

 پہیل داڑھ

 دوسی داڑھ

 12-6   مہینز 

 13-9   مہینز 

 22-16   مہینز 

 19-12   مہینز 

 33-24   مہینز 
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