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ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺑﺎرداری ﺷﻣﺎ
Online Resources for Your Pregnancy
ﺑﭼﮫ دار ﺷدن دوران ﺑﺳﯾﺎر ﭘرﺷوری اﺳت! در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﻣﺎ ﺑرای ورود ﺧوﺷﺎﯾﻧد اﯾن ﻧوزاد ﺑﮫ زﻧدﮔﯾﺗﺎن
دراﺧﺗﯾﺎرﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم .ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ،روی ﺗﯾﺗر را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ،آدرس ﺳﺎﯾت ) (URLﮐوﺗﺎه ﺷده را وارد ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐد  QRرا
اﺳﮑن ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ھم ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد.

ﺑﭼﮫ دار ﺷدن -دﻓﺘﺮﭼﮥ راھﻧﻣﺎی اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮥ راھﻨﻤﺎ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻧﻮزاد آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ درھﻨﮕﺎم
ورود ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻮرﻣﺠﺎزی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎدران را ﻧﯿﺰ درﺑﺮدارد.

ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻧوزادان ) ﻧﺳﺧﮥ ھﻔﺗم(
از اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ،آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای زاﯾﻣﺎن و ﺷش ﻣﺎھﮥ ﻧﺧﺳت زﻧدﮔﯽ ﻧوزاد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾن
دﻓﺗرﭼﮥ راھﻧﻣﺎ ﺣﺎوی ﻣطﺎﻟب زﯾﺎدی اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﮭم را در زﯾر ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﺻﻔﺣﮥ 40
ﺻﻔﺣﺎت  90ﺗﺎ 101
ﺻﻔﺣﮥ 66
ﺻﻔﺣﮥ 84

زاﯾﻤﺎن
ﺷﯿﺮ دادن از ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﻮزاد
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﻮزاد در داﺧﻞ ﺧﻮدرو

ﺻﻔﺤﺎت  16ﺗﺎ 19
ﺻﻔﺤﮥ 21
ﺻﻔﺤﮥ 11
ﺻﻔﺤﺎت  11ﺗﺎ 12
ﺻﻔﺤﮥ53

ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺧﻮب در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﯿﮕﺎر و ﯾﺎ وﯾﭗ ﮐﺸﯿﺪن
ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎ
ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺷﻤﺎ

ﺑرای ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ھﻧوز ﺑدﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت
راھﻧﻣﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﺎﻟم
در ﻣورد واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣﮭم و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺗداول در ﻣورد ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
در ﻣورد اھﻣﯾت ﺑﮫ روز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود ﻗﺑل از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﭘس از ﺗوﻟد ﮐودک آﮔﺎه ﺷوﯾد.

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺑﮭداﺷت دﻧداﻧﮭﺎ
از اھﻣﯾت ﻣراﻗﺑت از ﺑﮭداﺷت دﻧداﻧﮭﺎ و ﻟﺛﮫ ھﺎ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ آﮔﺎه ﺷوﯾد.
ھوای ﭘﺎک ﺑرای ﻣن و ﮐودک ﻣن
در ﻣورد ﻣزاﯾﺎی ﺗرک ﺳﯾﮕﺎر و ﯾﺎ ﮐم ﮐردن ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ،ھﻧﮕﺎم ﺷﯾر دھﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ھوا در ﻓﺿﺎی ﻣﻧزل،
ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
از ﺧطرات ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ آﮔﺎه ﺷوﯾد.

ﻣﻦ ﺑﺎردار ھﺴﺘﻢ -ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﻢ؟
در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺨﻄﺮ در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

ﺗﻐذﯾﮥ ﺳﺎﻟم در دوران ﺑﺎرداری
ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮ دادن از ﺳﯿﻨﮫ
در ﻣورد ﺗﻐذﯾﮥ ﺳﺎﻟم در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯾر دھﯽ ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.
www.fraserhealth.ca
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
.
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Online Resources for Your Pregnancy - continued

ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺑﺎرداری ﺷﻣﺎ -اداﻣﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺗﻐذﯾﮥ ﻧوزاد
ﺗﻐذﯾﮥ ﻧوزاد
ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﯿﺮ دادن از ﺳﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

ﺷﯾر دادن از ﺳﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷروع ﻣﻧﺎﺳب
از ﻧﮑﺗﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺷﯾر دادن از ﺳﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷروع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺑل از ﺗوﻟد ﻧوزاد و ﭘس از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺷﯾر دادن از ﺳﯾﻧﮫ /ﻣطﺎﻟب آﻧﻼﯾن در ﻣورد ﺷﯾر دادن از ﺳﯾﻧﮫ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﯿﺮ دادن از ﭘﺴﺘﺎن /از ﺳﯿﻨﮫ ﺷﯿﺮ دادن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﯾراھداﯾﯽ ﻣﺎدر
ﺑرای ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾر اﺿﺎﻓﯽ دارﻧد و ﻣﺎﯾﻠﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﻧوزادان دﯾﮕر اھدا ﮐﻧﻧد.

ﻣراﻗﺑت از ﻧوزاد
در آﻏوش ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ روش ﺗﻣﺎس ﭘوﺳت ﺑﺎ ﭘوﺳت
ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ در اﻏوش ﮔرﻓﺗن ﻧوزاد ﺑﮫ روش ﭘوﺳت ﺑﮫ ﭘوﺳت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﯾر ﺧوردن ﻧوزاد از ﺳﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرده ،ﺑﺎﻋث اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﺑدﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺷده و
آﻏﺎزی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای رﺷد ﻣﻐزی آﻧﮭﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺎﯾد.

ﺧواب اﻣن ﺗر ﺑرای ﻧوزاد ﻣن

ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﻀﺎی ﺧﻮاب ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻤﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﺧﻮاب ،ﺧﻮاﺑﯽ اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزی :ﮔﺰﯾﻨﮫ ای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ
در ﻣﻮرد اھﻣﯾت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﯾﺎﻣوزﯾد  .دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳواﻻت راﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﺧطر ﺑودن واﮐﺳن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯾﺷود.

ﺳﺎﯾر ﻣطﺎﻟب
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣﺟﺎزی ﻓرﯾزر ھﻠت Fraser Health Virtual Care
ھﻔت روز ھﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺗوﺻﯾﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣراﻗﺑﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.
 1-800-314-0999ﯾﺎ وب ﭼت ،از  10ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  10ﺷب

ﭼﮕوﻧﮫ از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﭼﯾﺳت و ﭼرا اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮑﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣﻔﺎظت
ﻣﯾﮑﻧﯾم.
604-587-4750
604-592-2000
604-587-7900
604-949-7200

Surrey – Guildford
10233 153 Street
Surrey – Newton
200-7337 137 Street
Surrey – North
220 -10362 King George Blvd
Tri-Cities
200 -205 Newport Drive

604-476-7000
604-814-5500
604-777-6740
604-575-5100

ادارات ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

Maple Ridge
400-22470 Dewdney Trunk Road
Mission
1st Floor 7298 Hurd Street
New Westminster
218 610 Sixth Street
Surrey – Cloverdale
205 17700 56 Avenue
604-542-4000

Delta – North
604-507-5400
11245 84 Avenue
Delta – South
604-952-3550
1826 - 4949 Canoe Pass Way
Hope
604-860-7630
444 Park Street
Langley
604-539-2900
20389 Fraser Highway
White Rock/South Surrey
15476 Vine Avenue

604-864-3400
604-793-7160
604-918-7605
604-702-4900

Abbotsford
104-34194 Marshall Road
Agassiz
7243 Pioneer Avenue
Burnaby
300-4946 Canada Way
Chilliwack
45470 Menholm Road

ﮐد ﮐﯾو آر  ) QRﻣﺧﻔف ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ’ (‘quick responseﺑﺎر ﮐدی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود آﻧرا اﺳﮑن ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺣض اﺳﮑن ﮐردن وارد ﺻﻔﺣﮥ وب ﻣورد ﻧظر ﻣﯾﺷوﯾد.

www.fraserhealth.ca
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
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