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COVID-19: بچوں کو دودھ پالنے کی رہنما ِشیر خوار  
 

COVID-19  ) نیویارک سڻیNYCصحت کی معلومات پر یہ   ) اور پورے امریکہ میں بدستور ایک بڑا خطره ہے۔
رہنمائی حال ہی میں بچہ پیدا کرنے والے اور دودھ پالنے والے والدین اور ان کا ہاتھ بڻانے والے لوگوں کے لیے ہے 

اس  بچوں کو دودھ پالنے پر مامور ہیں۔ ِشیر خوار کی عوامی صحت کی ہنگامی حالت کے دوران  COVID-19جو کہ 
بچوں کو بہترین انداز میں دودھ پالنے میں معاون ہونے والے طریقے، دودھ کی ایک صحت مند مقدار  ِشیر خوارمیں 

کی فراہمی حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے متعلق رہنمائی، اور تکنیکوں اور سماجی وسائل کے حوالے سے 
  معاونت شامل ہے۔

 
اگر آپ امید  وه ویکسین لگوانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ہیں  جو افراد امید سے ہیں یا چھاتی یا سینے کا دودھ پال رہے

سے ہیں یا چھاتی یا سینے کا دودھ پالتے ہیں تو ویکسینیش پر اپنے نگہداشت صحت فراہم کننده سے بات کرلینا مددگار 
جو افراد   ۔بہرحال، آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے نگہداشت فراہم کننده کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے۔

امید سے ہیں وه نیو یارک اسڻیٹ کے ویکسین کی مرحلہ وار ترسیل کے تحت ویکسین لگوانے کے لیے اہل افراد کے  
مالحظہ  v/covidvaccinedistributionnyc.goتمام اہل گروپوں کی فہرست کے لیے   گروپوں میں شامل ہیں۔

اگر آپ  ۔vaccinefinder.nyc.gov: ، مالحظہ کریںلیےویکسینیشن سائٹ تالش کر کے اپوائنڻمنٹ لینے کے  کریں۔
 لیے مدد درکار ہو تو کو سڻی کے زیر انتظام چلنے والی کسی ویکسینیشن سائٹ پر اپوائنڻمنٹ لینے کے 

 :ویکسینوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں COVID-19۔ پر کال کریں 877-829-4692 
nyc.gov/covidvaccine ۔ 

 
  بیماری کا خطره زیاده ہے؟سے شدید  COVID-19جو افراد امید سے ہیں کیا ان کو 

سے شدید بیماری کا  COVID-19اس وقت جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق، جو امید سے ہیں ان کو  جی ہاں۔
ہے، ان کو  COVID-19جو افراد امید سے ہیں اور ان کو  خطره زیاده ہے بنسبت ان افراد کے جو امید سے نہیں ہیں۔

چند خبریں ایسے بچوں کی بھی آئی  کا بھی زیاده خطره ہو سکتا ہے۔ نتائج قبل از وقت پیدائش اور حمل کے دیگر منفی
 دکھائی دیتا ہے۔ شاذونادرمیں مبتال ہو چکے ہوں، لیکن ایسا  COVID-19ہیں جو قبل از پیدائش 

 
COVID-19  ،کی شدید بیماری کے زیاده خطرے سے دوچار افراد کے متعلق مزید معلومات کے لیے

nyc.gov/health/coronavirus  " پر جائیں اور صفحہ کی بائیں جانبPrevention and Groups at 
Higher Risk(روک تھام اور زیاده خطرے سے دوچار گروپس) پر کلک کریں۔ " 

 
NYC ) محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحتNYC (کی محکمہ صحت Recommendations for 19:-COVID“

”People Who Are Pregnant, Breastfeeding or Chestfeeding, or Caring for Newborns )   ان
افراد کے لیے سفارشات جو حاملہ ہیں، بچوں کو چھاتی سے یا سینہ سے دودھ پالتے/پالتی ہیں، یا نوزائیده بچوں کی  

 میں مندرجہ ذیل سواالت کے جوابات شامل ہیں۔  نگہداشت کرتے/کرتی ہیں)
 کو منتقل ہونے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟  COVID-19جو افراد امید سے ہیں وه  •
کے بارے   اور الڻراساؤنڈز  ؟ چاہیےھے اپنی حمل کے دوران کی نگہداشت کی اپوائنڻمنڻس کو تبدیل کرنا کیا مج •

 میں کیا کرنا چاہیے؟ 
 ؟ چاہیے کی عالمات یا کوئی دیگر اندیشے ہوں تو مجھے کیا کرنا  COVID-19اگر مجھے حمل کے دوران   •
 ؟ چاہیے کیا مجھےاپنی ڈلیوری کا منصوبہ یا ڈلیوری کا مقام تبدیل کرنا   •
   سے متاثره افراد چھاتی یا سینے سے دودھ پال سکتے ہیں؟ COVID-19کیا  •
 سے متاثره افراد اپنے بچے کے ساتھ "رُوم اِن" کر سکتے ہیں؟  COVID-19کیا  •
 ؟ چاہیے ی جنم دینے کے بعد مجھے کون سی خطرے کی عالمات پر نظر رکھن •
 ان لوگوں کے لیے معلومات جنہوں نے حال ہی میں جنم دیا ہے ("چوتھی سہ ماہی")  •
 نئے والدین کے لیے دیگر وسائل  •

 
 ہنگامی صوتحالوں کے دوران خوراک کی فراہمی یقینی بنانا 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392880/pdf/main.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
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مراکز برائے بیماری پر کنڻرول اور روک تھام  ۔چھاتی یا سینے سے دودھ پالنا آفت کا مقابلہ کرنے کا ایک اہم حصہ ہے
)Centers for Disease Control and Prevention, CDCابق، "کسی قدرتی آفت کی صورت میں ) کے مط

اور دیگر بچوں کو  ِشیر خوار بہترین انتخاب رہا ہے۔"  لیےوں کو خوراک دینے کے ِشیر خوارچھاتی کا دودھ پالنا 
وں کا فارمولہ اور غذائی سامان کی فراہمی  ِشیر خوارہنگامی صورتحال کے دوران سب سے زیاده خطره ہوتا ہے جب 

اس کے   کی وجہ سے عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال کے دوران۔  COVID-19کہ محدود ہوتی ہے، جیسے 
عالوه، کچھ خاندان گھر میں رہنے کے احکامات کی وجہ سے مضر صحت ماحول میں موجود یا صاف پانی تک رسائی 

 کتے ہیں۔یہ عوامل اسہال یا دیگر بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کر س کے بغیر صورتحال میں موجود ہو سکتے ہیں۔
یہ ضروری ہے کہ وه والدین جو اپنے بچے کو چھاتی کا دودھ فراہم کر سکتے ہیں، ان کو ایسا کرنے میں معاونت اور  

  تحفظ فراہم کیا جائے۔
 

 چھاتی کا دودھ کیوں اہم ہے؟ 
تقریبا تمام تر  یہ  چھاتی کا دودھ خاص طور پر آپ کے بچے کے لیے تشکیل دی گئی بہترین غذائیت فراہم کرتا ہے۔

پروڻین، چینی، چکنائی، وڻامن اور معدنیات پر مشتمل ہوتا ہے جو بچوں کو صحت مند اور مضبوط نشوونما کے لیے  
یہ زود ہضم ہوتا ہے اور خوراک بہ خوراک آپ کے بچے کی غذائیت کی ضروریات کے ساتھ مطابقت  درکار ہوتے ہیں۔

ے مطابق عوامل، خامرے اور خون کے سفید خلیات فراہم کر کے بچے کے یہ مدافعتی نظام پر تحقیق ک پیدا کرتا ہے۔
چھاتی کے دودھ میں ایسی اینڻی باڈیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کے بچے کو امراض لگنے   مدافعتی نظام کی بنیاد بناتا ہے۔

کے مواقع پر سے بچاتی ہیں، بشمول سانس کے امراض اور دست کا سبب بننے والے امراض، جو کہ ہنگامی صورتحال 
  بچوں میں عام ہوتے ہیں۔

 
  سے متاثره افراد چھاتی یا سینے سے دودھ پال سکتے ہیں؟ COVID-19کیا 

کی موجودگی کے لیے جانچے جا رہے افراد اپنے بچے کو وائرس   COVID-19سے متاثره یا  COVID-19 جی ہاں۔
  منتقل ہونے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے چھاتی یا سینے سے دودھ پال سکتے ہیں۔

 
، لیکن بظاہر اس چیز کا امکان کم نظر آتا ہے کہ چھاتی یا سینے کا دودھ پالنے کے  ہیںاگرچہ فی الوقت شواہد محدود 

چھاتی یا سینے کا دودھ پالئے جانے کے متعدد فوائد کی وجہ سے،  منتقل ہو سکتا ہے۔ COVID-19دوران بچے میں 
یں) کی فراہمی، یہ تجویز  بشمول جنم دینے والے فرد کی اینڻی باڈیز (جو کہ بچے کی تمام امراض سے حفاظت کرتی ہ

کیا جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو انسانی دودھ پالنا چاہیں وه مخصوص احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہتے ہوئے  
ایسا ضرور کریں، ان میں شامل ہیں چھاتی یا سینے کا دودھ پالنے سے فوری پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے 

ایک اور آپشن دودھ  ح دھونا، اور چھاتی یا سینے سے دودھ پالتے وقت چہرے پر نقاب پہننا۔سیکنڈ تک اچھی طر 20
پمپ کا استعمال کرتے وقت ہر استعمال کے بعد دوسری مرتبہ استعمال سے پہلے  کو پمپ یا ہاتھ سے نکالنے کی ہے۔

دودھ بوتل کے ذریعے کسی ایسے  کا  والدینبچے کو  پمپ کے تمام حصوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
 الحق نہ ہو۔ COVID-19شخص کے ہاتھوں پلوانے پر غور کریں جس کو 

 
 اپنے بچے کے لیے مناسب مقدار میں دودھ کیسے پیدا کروں؟میں 

پیدائش کے فوری بعد اور اس کے بعد کے چند ہفتوں کے دوران اپنے بچے کی بھوک کی عالمات کے مطابق دودھ پالنا  
ِجلد  مطابق دودھ پالنا) آپ کے جسم کو بچے کے لیے مناسب مقدار میں دودھ بنانا سیکھنے میں مدد کرے گا۔(طلب کے 

کا اتصال اور "ُروم اِن" کرنا ایسی دو مشقیں ہیں جو آپ ہسپتال میں کرسکتے ہیں اور جو اس حوالے سے   سے ِجلد
  مددگار ثابت ہوں گی اور بچے کے لیے اچھی ہیں چاہے آپ انہیں چھاتی کا دودھ نہ بھی پال رہے ہوں۔

 
لد کے ے کو اپنے سینے پر رکھنا، جِ کے اتصال کا مطلب ہے پیدائش کے فوری بعد، اپنے بے لباس بچ ِجلد سے ِجلد

"ُروم   منٹ تک انہیں وہاں پر ہی رکھنا۔ 90سے  60لد مال کر، اور جب تک وه دودھ پیتے رہیں، یا کم از کم ساتھ جِ 
ایسا کرنا آپ کو  فٹ کا فاصلہ ہو۔ 6اِن" کرنے کا مطلب ہے اپنے بچے کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھنا، چاہے 

کے اشارے دیں تو ان کو دودھ پالنے کے   لگنے وه بھوک علق جاننے میں مدد دے گا اور جبایک دوسرے کے مت 
   وافر مواقع فراہم کرے گا۔

 
 سے متاثره افراد اپنے بچے کے ساتھ "ُروم اِن" کر سکتے ہیں؟ COVID-19کیا 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/disasters-infant-feeding/index.html
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کچھ نگہداشت صحت فراہم کننده بچے   "ُروم اِن" کرنا اپنے بچے کو اس ہی کمرے میں ڻھرانا ہے جس میں آپ خود ہیں۔
جبکہ والدین اسپتال میں ہی ہیں یا  ہے، COVID-19کو ان والدین سےعلیحده کرنے کی سفارش کرسکتے ہیں جن کو 

الحق ہو جانے کا خطره کم کرنے کے   COVID-19یہ نوزائیده کو  کا ڻیسٹ کیا جارہا ہے۔ COVID-19جب ان کا 
تجویز کرتا ہے کہ یہ فیصلہ نگہداشت صحت   CDC کی اپنی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ہوتا ہے اور ایسا ہر موقع  لیے

علیحدگی اس وقت تک ره سکتی ہے جب تک والدین ڻھیک نہ ہو جائیں یا مزید   فراہم کننده اور والدین مل کر کریں۔
تال کے اس ایک ہی  علیحدگی میں شامل ہو سکتا ہے بچے کو ہسپ لیے بھی اگر صورتحال تبدیل ہو جائے۔کے عرصہ 

فٹ سے زیاده دور رکھا جائے، یا پھر صحیح معنوں میں جسمانی علیحدگی جس  6کمرے میں رہتے ہوئے والدین سے 
   میں کوئی اور صحتمند بالغ فرد نومولود کی نگہداشت میں معاونت کرے۔

 
رکھنے کی خاطر مالقاتیوں کی تعداد ہسپتال اور زچگی کے مراکز آپ اور آپ کی معاونت کرنے والی ڻیم کو محفوظ 

آپ کی معاون ڻیم میں آپ کے سماجی رفیق، آیا، دوست یا کنبہ کے دوسرے افراد شامل   بھی محدود کر سکتے ہیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ  ہوسکتے ہیں جن کے لیے آپ نے زچگی اور پیدائش دونوں کے لیے موجود ہونے کا اراده کیا تھا۔

بچے کی پیدائش کے دوران اپنے حقوق سے متعلق معلومات کے لیے،  کی ہدایات پر عمل کرے۔کی معاون ڻیم ہسپتال 
nyc.gov/health  مالحظہ کریں اور"respectful care at birth(پیدائش کے وقت احترام سے نگہداشت) " 

  تالش کریں۔
 

 طریقے کیا ہیں؟  کچھچھاتی کے دودھ کی صحت مندانہ ترسیل کو فروغ دینے کے  
ہوں، یہ بہرحال اہم گئے چاہے آپ اپنے بچے کے ساتھ ُروم اِن کر رہے ہوں یا حفاظتی وجوہات کی بنا پر علیحده کیے 

یاد  باقاعدگی سے اپنا دودھ نکالیں۔ہے کہ اپنے چھاتی کے دودھ کی ترسیل کو جاری کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے 
اگر آپ اپنا دودھ نہ نکالیں   رکھیں، چھاتی کا دودھ پیدا کرنے کے لیے آپ کو چھاتی کے دودھ کا بہاؤ برقرار رکھنا ہے۔ 

  انہیں بتائیں کہ آپ اپنے ہسپتال کا عملہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آپ کا جسم مناسب مقدار میں دودھ بنانا چھوڑ دے گا۔
بچے کو اپنا دودھ پالنا چاہتے ہیں اور نیچے دیے گئے ان طریقوں کے بارے میں جاننے اور ان پر عمل کرنے میں مدد 

 کرنے کے لیے کہیں۔
 

 جلد شروع کرنا اور اچھی شروعات کرنا  •
o  :یہ آپ کے ہاتھ میں ہے  پہلے گھنڻے میں چھاتی کا دودھ پالنا 
o  ڻانا اور پہلی مرتبہ دودھ پالنا یچھاتی پر ل 
o  اپنے بچے کو چھاتی سے مربوط کرنا 
o  انداز سے پہنچانا بچے کے دہانہ میں چھاتی کو مناسب 
o  دودھ کی اچھی فراہمی کو یقینی بنانا 

 کو سمجھنا۔  طلب پر دودھ پالنےاور   دودھ پینے کے دوران اشاروں،  نوزائیده کے معمول کے رویے  •
 دھ نکالناچھاتی سے خود سے دو  •

o   گلوبل ہیلتھ میڈیا(ہاتھ سے دودھ نکالنا  اور   )اسڻینفورڈ( ہاتھ سے دودھ نکالنا ( 
o  الیکڻرک پمپ استعمال کرنا اور ہاتھوں سے پمپ کرنا 
o  پاور پمپنگ 
o  پمپ کی حفظان صحت 

 ے ہوئے دودھ کو محفوظ طریقے سے اسڻور کرنا اور پالنا چھاتی سے نکال  •
o  دودھ کو محفوظ طریقے سے سنبھال کر رکھنا 
o  دودھ پالنے کے متبادل طریقے 
o  بچے کے اپنے کنڻرول/رفتار کے مطابق بوتل سے دودھ پالنا 

  بچے کی حرکات کے مطابق بوتل سے دودھ پالنا 
  بوتل سے دودھ پالنا 
  بچے کے کنڻرول کی رفتار کے مطابق دودھ پالنا 

 وابستگی اور بندھن کو فروغ دینے والے افعال  •
 دودھ کی فراہمی کو فروغ دینا اور فارمولہ کے ذریعے سے دودھ کی کمی پوری کرنے سے بچنا  •
• LGBTQIA افراد کے لیے سینے کا دودھ پالنے/ رضاعت کے حوالے سے معاونت + 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://vimeo.com/348861789
https://vimeo.com/348861789
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/breastfeeding-in-the-first-hours-after-birth/
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/attaching-your-baby-at-the-breast/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
http://www.nancymohrbacher.com/breastfeeding-resources-1/2016/6/5/creating-deeper-latching
http://www.nancymohrbacher.com/breastfeeding-resources-1/2016/6/5/creating-deeper-latching
http://www.nancymohrbacher.com/breastfeeding-resources-1/2016/6/5/creating-deeper-latching
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://kellymom.com/parenting/parenting-faq/fussy-evening/
https://kellymom.com/bf/normal/hunger-cues/
https://kellymom.com/ages/newborn/bf-basics/importance-responsive-feeding/
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://vimeo.com/291806551
http://www.nancymohrbacher.com/articles/2012/6/27/to-pump-more-milk-use-hands-on-pumping.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vrrrC5NyNnQ
https://www.youtube.com/watch?v=TuZXD1hIW8Q
https://kellymom.com/bf/pumpingmoms/feeding-tools/bottle-feeding/
https://www.wendyleveribclc.com/single-post/2018/05/04/Baby-led-bottle-feeding
https://www.babycenter.com/baby-bonding
https://kellymom.com/hot-topics/low-supply/
https://happymilk.us/lgbtqia-resources/
https://happymilk.us/lgbtqia-resources/
https://happymilk.us/lgbtqia-resources/
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 کے بعد براِه راست چھاتی یا سینے سے دودھ پالنے کی طرف منتقلی  پمپنگ  / تکمیلی دودھ •
 

پیدا کرنے اگر میں چھاتی یا سینے سے دودھ پالنے کا انتخاب نہ کروں یا اپنے بچے کے لیے مناسب مقدار میں دودھ 
  سے قاصر ہوں تو دودھ پالنے کے کون سے متبادل طریقے دستیاب ہیں؟

“ The New York Milk۔ اگال ترجیحی متبادل کسی دوسرے انسان کی طرف سے عطیہ کیا گیا چھاتی کا دودھ ہے
”Bank  رابطہ کریں یا مزید معاونت کے لیے مالحظہ کریں پر  212-956-26455(نیو یارک دودھ کا بینک) سے: 

nymilkbank.org۔  
 

ِشیر اگرچہ،  بچوں کا فارمولہ اگال ترجیحی متبادل ہے۔ ِشیر خواراگر کسی انسان کا عطیہ کرده دودھ دستیاب نہیں ہے تو 
بچوں کا فارمولہ ان خاندانوں کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے جو چھاتی یا سینے سے دودھ نہیں پال سکتے ہیں یا نہ   خوار

کے پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہنگامی صورتحال فارمولے کی قلت کا سبب بن سکتی ہے اور ساتھ ہی گھر میں رہنے 
زیاده طلب، مینوفیکچرنگ میں تعطل یا تاخیر   احکامات کے دوران فارمولہ کے حصول میں مشکالت بھی ہو سکتی ہیں۔

اور فارمولہ دودھ کو فروخت کرنے والے کاروبار اور اسڻورز کے بند ہونے کی وجہ سے گھرانے اپنے آپ کو مشکل 
دھ پالنا ان خاندانوں پر مالی بوجھ بڑھا سکتا ہے جو مالزمت  مزید برآں، فارمولہ دو صورتحال سے دوچار پا سکتے ہیں۔

فارموال دودھ کو درست طریقہ سے تیار کرنے، حفظاِن  چلی جانے یا آمدنی میں دیگر تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔
 ے۔صاف پانی، توانائی یا ایندھن اور بجلی بھی درکار ہوتی ہ لیےصحت کے مطابق رکھنے اور ذخیره کرنے کے 

بچے کے اپنے  فارموال دودھ کی محفوظ تیاری(فارموال دودھ تیار کرنے کے متعلق مزید معلومات کے لیے 
گھرانے شاید محفوظ  ے وسائل مالحظہ کریں۔)کنڻرول/رفتار کے مطابق بوتل سے دودھ پالنے کے متعلق اوپر دیے گئ

اور صاف ستھرے ماحول میں فارمولہ فراہم نہ کر پائیں یا اپنے بچوں کو مناسب مقدار میں پالنے کے لیے فارمولہ کا 
خرچ برداشت نہ کر پائیں اور فارمولہ کو لمبا عرصہ چالنے کے لیے موجود مقدار کو زیاده عرصہ کے لیے چالنا یا 

اگر آپ کو فارمولہ دودھ درکار ہے اور آپ  ہے۔ نہیںا کر کے بنانا شروع کر دیں، یہ تجویز کرده طریقہ کار اسے ہلک 
خواتین، شیر مقامی  اسے حاصل کرنے یا اس کا خرچ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو مزید معاونت کے لیے اپنے

کے لیے خصوصی تکمالتی تغذیاتی  (Women, Infants and Children, WIC)ں خوار بچوں اور دیگر بچو
  سے رابطہ کریں۔ اعانت پروگرام کے دفتر

 
خوراک کی معاونت کی کون سی اقاسام دستیاب ہیں کہ میں اور میرا خاندان صحت مند رہے   لیےیہ یقینی بنانے کے 

 اور ان کو کھانے کو ملتا رہے؟  
یہ اہم ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان صحت مند رہے اور ان کو کھانے کو ملتا رہے، خاص طور پر وه والدین جو چھاتی 

قیمت کے مسائل کی وجہ سے آپ یا آپ کا خاندان کھانے کے حصول میں اگر رسائی یا  یا سینے کا دودھ پال رہے ہوں۔
پر کال کریں   311پریشانی کا شکار ہے تو اپنے قریب مفت کھانے تقسیم کئے جانے کی سائٹ معلوم کرنے کے لیے 

لکھ کر ڻیکسٹ   " NYC COMIDA"  یا " NYC FOODپر"  877-877" (کھانا حاصل کریں) کہیں؛ Get foodاور " 
کریں؛ یا کوئی نعمت خانہ تالش کرنے یا مفت کھانا پہنچائے جانے کے لیے اہلیت جاننے کے 

  مالحظہ کریں۔ nyc.gov/getfoodلیے
 

 ؟ زچگی کے بعد معاونت کے چند وسائل کیا ہیں
 اور آپ کے بچے کی معاونت میں مددگار ہو سکتے ہیں۔مندرجہ ذیل وسائل جنم دینے کے بعد آپ  

  کے بارے میں پوچھیں۔ (نوزائیده کی نگہداش)  " newborn care"پر کال کریں اور  311 •
  آیا کی معاونت زچگی کے بعد   •

o Ancient Song Doula Services (قدیم سانگ آیا خدمات) 
o By My Side Birth Support Program موجود جنم دینے کی معاونت کا   (میرے ساتھ ساتھ

(آیا کی خدمات) کے تحت ، قبل از پیدائش اندراج کروانے والے   Doula Services( پروگرام) 
 کالئنڻس کے لیے) 

o Brooklyn Perinatal Network  )Brooklyn  (ماقبَل ِوالَدت نیٹ ورک   
o Caribbean Women’s Health Association   (کیریبین ویمن ہیلتھ ایسوسی ایشن)

(Brooklyn, Queens, Manhattan) 
o Community Health Center of Richmond ونڻی ہیلتھ سینڻر) (رچمنڈ کا کمی(Staten  

https://kellymom.com/ages/newborn/nb-challenges/decrease-formula/
https://thruparenting.com/reintroducing-breastfeeding-after-exclusively-pumping/
https://www.nymilkbank.org/
https://www.nymilkbank.org/
http://www.nymilkbank.org/
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/index.html
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.nyc.gov/getfood
https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02564
https://www.ancientsongdoulaservices.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/neighborhood-health/healthy-start-brooklyn.page
http://www.bpnetwork.org/nyc/
http://www.cwha.org/
http://www.chcrichmond.org/


5 

Island) 
o Carriage House Birth 
o tٍThe Doula Projec  (آیا پراجیکٹ) 
o Baby Caravan
o NYC Doula Collective   )NYC پآیا گرو ( 
o Bird Song Brooklyn
o Boober

 ویڈیو (انگریزی اور ہسپانوی میں دستیاب ہے)   اپنے نوزائیده کی نگہداشتماؤنٹ سینائی   •
 دودھ پالنے میں معاونت  •

o La Leche League  (ال لیچ لیگ) 
o Chocolate Milk Cafe
o NYC محکمہ صحت ورچوئل بیبی کیفے  

 :Morissania rite.com/e/63303442300eventb  
 :Harlem eventbrite.com/e/63302824452   
 :Brownsville eventbrite.com/e/63301605807 

New York Lactation Consultant Association   نیو یارک رضاعیت کے مشیران کی)
 ایسوسی ایشن)  

o ے کی قومی ہیلپ الئن خواتین کی صحت اور چھاتی سے دودھ پالن 

19-COVID ےیمعلومات کے ل دیمز ںیکے بارے م nyc.gov/health/coronavirus ۔ںیمالحظہ کر 

 3.13.21  محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔  NYCصورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے 

https://www.carriagehousebirth.com/birth-doula
https://www.doulaproject.net/
http://www.babycaravan.com/
https://nycdoulacollective.com/
https://www.birdsongbrooklyn.com/doula-work
https://getboober.com/postpartum-doula/
https://parenting.mountsinai.org/covid-19-resources/
https://lllny.org/find-a-leader/
https://www.facebook.com/chocolatemilkcafenynj/
https://www.eventbrite.com/e/63303442300
https://www.eventbrite.com/e/63302824452
https://www.eventbrite.com/e/63301605807
http://www.nylca.org/
https://www.womenshealth.gov/about-us/what-we-do/programs-and-activities/helpline
https://www.womenshealth.gov/about-us/what-we-do/programs-and-activities/helpline
https://www.womenshealth.gov/about-us/what-we-do/programs-and-activities/helpline
http://nyc.gov/health/coronavirus
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