
गर््भभावस््थ्भम्भ टोलीको रूपम्भ सहक्भर्भा गर्ने

1   बच्चा हुर्चाकाउन धेर ैऊर्चाका लचाग््छ – तपचाईंल ेगनने सक्न ेमद्दतल ेतपचाईंर्ो पचार्कानरल े
तपचाईंर्ो बच्चा हुर्चाकाउन अततररक्त ऊर्चाका पचाउन सक््छ।

2  शचारीररर्, व्चावहचाररर् र भचावनचात्मर् सहचायतचा महत्तवपूर्का ्छ।

3   रे् तपचाईं घरवरपर र खचानचा तयचार गनका मद्दत गनका सक्ननुहुन््छ? मचाललस गनका? 
खनुट्चा रगड्न? 

4   आफ्नो पचार्कानरर्ो र्नु रचा सनुन्नुहोस ्– बच्चा र्न्मचाउँदचा र आमचा बन्दचा उनीहरूलचाई 
र्स्तो अननुभव हुन््छ? 

5   र्न्मर्ो बचारेमचा र्नु रचा गननुकाहोस,् रुलि देखचाउननुहोस ्र उनीहरूर्ो प्चाथममर्तचाहरू 
लसरे्र उनीहरूलचाई र्न्मर्ो लचातग तयचारी गनका मद्दत गननुकाहोस्। 

6  यदद अननुरोध गररएर्ो ्छ भन ेसूलित तनर्कायहरू गनका मद्दत गननुकाहोस्।

7  तपचाईंल ेमद्दत गनका रे् गनका सक्ननुहुन््छ भन्ेबचार े्छलफल गननुकाहोस्।

8   तपचाईंर्ो हुर्का दै गरेर्ो लशशनुल ेतपचाईंर्ो आवचार् सनुन्, र्थचा पढ्न, गनुनगनुनचाउन वचा 
पेर्बचार् सनुन् मन परचाउँ्छ (१८ देखख २० हप्तचापल्छ उनीहरूल ेतपचाईंलचाई सनुन् 
सक््छन)्।

9  अन्य बनुबचाहरूलचाई उनीहरूर्ो अननुभवर्ो बचारेमचा सोध्ननुहोस्।

10   गभचाकावस्चा र अल्ट्चासचाउन्ड अपोइन्र्मेन्र्हरू र प्सवपूवकार्चा समूहहरूमचा भचाग 
ललननुहोस ्(यदद सम्भव भएमचा)।

11   तपचाईंर्ो आफ्नै आमचाबचाबनुर्ो बचारेमचा र्थचाहरू बचाड्ननुहोस ्– तपचाईं रे् दोहोयचाकाउननु 
हुन््छ? तपचाईं रे् पररवतकान गननुकाहुन््छ?

12  सतरिय प्सव आशनहरू लसक्ननुहोस ्र अभ्यचास गननुकाहोस्। 

13   शचान्त तवरमचा सचाथ सँग ैसचास फेनका लसक्ननुहोस ्र अभ्यचास गननुकाहोस्। यो बच्चाचा 
र्न्मन ेसमयर्ो लचातग उत्र्कृ ष्ट प्लशक्षर् हो।

14   तपचाईंर्ो पचार्कानरर्ो शरीर र हचाममोनहरू पररवतकान हुँदै्छन्। र्तहलेर्चाहीं उनीहरू 
असचामचान्य व्वहचार गनका सक््छन ्– धैयका गननुकाहोस,् उनीहरूर्चा लिन्तचाहरू सनुन्नुहोस,् 
उनीहरूर्ो दृमष्टर्ोर् बनुझ्ननुहोस ्र उनीहरूलचाई तबस्तचार ैआश्चासन ददननुहोस्। 

15   तपचाईंल ेमचायचा र तनरन्तर सहचायतचा अभभव्क्त गननुका महत्तवपूर्का ्छ – गभचाकावस्चाभरर 
तपचाईंर्ो पररवचारप्तत तपचाईंर्ो प्ततबद्धतचालचाई सनुदृढ गननुकाहोस्।

16  बच्चा र्न्मननु अमघ धेर ैआरचाम ललननुहोस्।

17   तयचार हुननुहोस्ः तपचाईं र्सरी अस्पतचाल पनुग्ननुहुने्छ? र्तत समय लचाग््छ? र्हचा ँपचार्का  
गनने? र्चारमचा इन्धन ्छ? 

18  र्चारमचा बच्चार्ो लसर् रचाख्न एर् तवज्ञ खोज्ननुहोस्। 

19   बच्चा र्हचा ँसनुत्ने्छ भनेर ्छलफल गदचाका आफ्नो पचार्कानरर्ो प्चाथममर्तचालचाई 
समथकान गननुकाहोस्। 

20   अस्पतचालमचा, र र्न्मपल्छ तपचाईंर्ो घरमचा पररवचार र सचाथीहरूबचार् हुन े
भेर्घचार्हरूबचार े्छलफल गननुकाहोस्। सीमचाहरू तय गननुकाहोस ्र बच्चा र्न्मन ेददन 
अमघ सबैलचाई र्चानर्चारी गननुकाहोस्। उनीहरूल ेतपचाईंलचाई र तपचाईंर्ो पररवचारलचाई 
र्सरी सहचायतचा गनका सक््छन?् 

21   तीनवर्चा झोलचाहरू सँग ैप्यचार् गननुकाहोस्। तपचाईं, तपचाईंर्ो पचार्कानर र तपचाईंर्ो 
बच्चार्ो लचातग। 

बध्भई छ! खनुशी, स्वस् बच्चा हुर्चाकाउननु भनेर्ो सचामूतहर् प्यचास हो त्यसैल ेतपचाईं र तपचाईंर्ो पचार्कानरल ेममलेर र्चाम गननुकापनने्छ र तपचाईं 
र्न्मददन ेबनुबचा नभए पतन – तपचाईंले अहहले र्ै गनका सक्ने धेरै र्नु रचाहरू ्छन्! तपचाईंर्ो बच्चालचाई – जीवर्को सबर्न््द्भ उत्तम शुरुव्भत 
र्सरी ददन ेभन्ेबचार ेयहचा ँरे्ही सनुझचावहरू यस्तचा ्छन्। 

बुबाहरू सब ैकुरामा निपुण हुि ुपर््छ भन्ने रै्ि! तपाईंका राम्ा दििहरू र खराब दििहरू हुिनेर्ि्। आफूलने सक्िदो राम्दो प्रयास 
गिु्छहदोस ्र धनेर ैचिन्ता िगिु्छहदोस्। थप जािकारीकदो लानग यहा ँहनेिु्छहदोस्ः
www.birthingdads.com.au www.cope.org.au/readytocope/ www.sms4dads.com.au
यो PREPARE Foundation (www.prepare.org.au) सँगर्ो सहर्चायकामचा Sutherland and St George Child and Family Interagency र्ो पहल हो।

के तप्भईं बुब्भ बन्न ल्भग्र्ु र्एको छ?
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बच््च्भ जन्मर्े समर्म्भ टोलीको रूपम्भ सहक्भर्भा गर्ने

1   र्ब प्सव शनुरु हुन््छ, तपचाईंल ेघर ्छोड्न धेर ैसमय लचाग्न सक््छ। आफ्नो 
पचार्कानरलचाई सँगीत, िललित्रल ेध्यचान तवर्र््षषित गननुकास ्वचा यदद तपचाईं सक्ननुहुन््छ भन े
आरचाम गननुकाहोस्। 

2   घरम ैसनुरभक्षत बस्ननुहोस ्र ल्छर्ो अस्पतचाल नआउननुहोस्। सनुँडेनीहरूलचाई फोन 
गननुकाहोस,् उनीहरूल ेतपचाईंलचाई र्तहल ेआउन ेभनेर बतचाउने्छन्। 

3   शनुरुदेखख नै र प्सवर्ो दौरचानमचा शचान्त रहननुहोस ्र आफ्नो पचार्कानरलचाई शचान्त रहन 
मद्दत गननुकाहोस्।

4   तपचाईंर्ो सचास फेनने तचाललमल ेउसलचाई शचान्त तवरमचा सचास फेनका मद्दत गरचाउन 
सम्झननुहोस्। 

5   आफ्नो सतरिय प्सव प्लशक्षर् सम्झननुहोस ्र उनीहरूलचाई आफ्नो मनपनने 
आशनहरूमचा बस्न मद्दत गननुकाहोस्। 

6   सनुँडेनीलचाई अवलोर्न गननुकाहोस ्र आफ्नो पचार्कानरलचाई मद्दत गनकार्चा लचातग उनर्चा 
रर्नीततहरूर्ो पछ्चाउननुहोस्। 

7   रे्ही बरफ, पचानी, खचार्चा वचा ओलसलो स्पन्र् ल्यचाउननुहोस्।

8  आफ्नो पचार्कानरलचाई सधैं ध्यचान ददननुहोस ्र ध्यचान रे्न्न्रित रहननुहोस्। 

9   यदद उनीहरूल ेतपचाईंलचाई लिच्यचाए वचा तपचाईंर्ो भचावनचामचा िोर् पनुयचाकाएमचा ररस 
नगननुकाहोस्।

10  मोबचाइल फोन बन्द गननुकाहोस ्र तविललत नहुननुहोस्।

11   उनीहरूलचाई शचारीररर्, भचावनचात्मर् र व्चावहचाररर् रूपमचा समथकान गननुकाहोस्। 
यसर्ो अथका/ रे् र्स्तो देखखन््छ भन्ेबचार ेर्नु रचा गननुकाहोस्। 

12   रे्ही सर्चारचात्मर् 'अभभव्लक्तहरू' लसक्ननुहोस्। उनीहरूलचाई लेख्ननुहोस ्र 
सम्झननुहोस्। 

13   तपचाईंर्ो बच्चालचाई प्सवर्ो समयमचा पतन तपचाईंर्ो सनुमधनुर आवचार् सनुन् मनपनने्छ। 

14   यचाद गननुकाहोस ्सनुरभक्षत र्न्म अरबौं पर्र् भएर्ो ्छ। तनभचिन्त रहननुहोस ्यो पर्र् 
पतन सनुरभक्षत हुने्छ। 

15   प्सवर्ो संवेदनचा अननुसचार व्वहचार गनकार्ो लचातग आफ्नो पचार्कानरर्ो इच्चा 
र्चान्नुहोस्। उनीहरूल ेपररवतकान गनका नभनेसम्म यो र्चायम रचाख्ननुहोस्। 

16   यदद तपचाईंर्ो पचार्कानरल ेिचाहन््छन ्भन े– उनीहरूर्ो बर्नलचाई तेवचा ददननुहोस,् 
उनीहरूर्ो तनधचार पनुछ्ननुहोस,् ढचाडर्ो तल्लो भचागमचा मचाललस गननुकाहोस ्र िरम 
अवस्चामचा पनुगेर्ो बेलचा ('सर्का') उनीहरूर्ो र्म्मर तनिोड्ननुहोस्। 

17   अस्पतचालर्चा र्मकािचारीहरूप्तत दयचालनु र सम्मचानर्नर् हुननुहोस,् उनीहरू मद्दत गनका 
त्यहचा ँ्छन ्र यो हरेर् ददन गननुकाहोस्। 

18   आफ्नो पचार्कानरर्ो र्न्म प्चाथममर्तचाहरू सम्झननुहोस्। र्नु न ैपतन समयमचा पेशेवर 
स्वचास्थयर्ममीहरूलचाई प्श्नहरू सोध्न सक्ननु हुन््छ। 

19  आवश्यर् भएमचा आफ्नो पचार्कानरलचाई सूलित तनर्कायहरू गनका सहचायतचा गननुकाहोस्। 

20   आफ्नो पचार्कानर र बच्चालचाई नरम, सनुमधनुर स्वरमचा प्ोत्सचाहन गरेर मचायचा, सनुरक्षचा र 
सहचायतचा प्चाप्त गरेर्ो महसनुस गरचाउन मद्दत गननुकाहोस्। 

21  आफ्नो पचार्कानरर्ो तफका बचार् आवश्यर् परेर्ो बेलचामचा बोल्ननुहोस्।

22   यदद तपचाईंलचाई तवश्चाम ललननु आवश्यर् ्छ भन,े सनुँडेनीलचाई आफ्नो पचार्कानरलचाई 
सहयोग गनका अननुरोध गननुकाहोस,् रचाम्ो समय ्छचान्नुहोस ्र धेर ैसमय नललननुहोस्। 

जन्मपश््भत टोलीको रूपम्भ सहक्भर्भा गर्ने

1   आफ्नो बच्चालचाई र्चान् खोज्ननु खोर्र्ो रोमचाञ्िर् प्तरियचा हो। नयचा ँिीर्हरू 
प्यचास गननुकाहोस ्र उनीहरूर्ो प्तततरियचाहरू हेननुकाहोस्। न्र्ज्ञचासनु हुननुहोस ्र तनरचाश 
नहुननुहोस्। तपचाईंल ेिचाँडै उनीहरूलचाई मनपनने र्चाम गननुकाहुने्छ। 

2   भखकार ैर्न्मेर्ो बच्चार्ो हेरिचाह गननुका पूर्कार्चालीन र्चाम हो – तवशे्षगरी शनुरुर्चा 
रे्ही मतहनचाहरूमचा। तपचाईं र तपचाईंर्ो पचार्कानरसँग अरू र्नु न ैर्नु रचार्ो लचातग समय 
वचा ऊर्चाका नहुन सक््छ।

3  र्चामबचार् समय तनर्चाल्ननुहोस ्– यदद तपचाईं सक्ननुहुन््छ भने। 

4   घरवरपर रे् गनका आवश्यर् ्छ सो र्चाम गननुकाहोस्। तर्रचानचा सचामचान र्सल ेल्यचाउन,े 
र्सल ेपर्चाउन,े घरर्ो र्चाम गनने? रे् तपचाईं पररवचार र सचाथीहरूबचार् मद्दत प्चाप्त 
गनका सक्ननुहुन््छ?

5   यदद तपचाईंलचाई तनुरुन्त ैबनुवचा भएर्ोर्स्तो अननुभव लचाग्दैन भन ेलिन्तचा नगननुकाहोस ्– 
प्यचास गरररहननुहोस ्– यो हुने्छ। 

6   बच्चाहरू बनुबचासँग एक्लै सँग ैसमय तबतचाउन मन परचाउँ्छन्। उनीहरूल ेन्यचानोपन, 
प्ेम र संवेदनशीलतचालचाई रचाम्ो प्तततरियचा ददन््छन्। र्ब तपचाईं उनीहरूसँग र्नु रचा 
गननुकाहुन््छ, उनीहरूसँग गचाउननुहुन््छ, उनीहरूर्ो 'न्यचाप्पी' पररवतकान गननुकाहुन््छ र 
उनीहरूलचाई ननुहचाउननुहुन््छ उनीहरू फस्र्चाउँ्छन्। लनुगचा लगचाउन, आरचाम गरचाउन र 
खेलमचा संलग्न हुननुहोस्।

7   तपचाईंर्ो बच्चार्ो ददमचागर्ो तवर्चास हुन््छ र्ब तपचाईं उनीहरूर्ो िचाल र 
आवचार्र्ो नक्र्ल गननुकाहुन््छ – यसल ेउनीहरूलचाई सनुरभक्षत र मचायचा पचाएर्ो 
महसनुस गनका मद्दत गदका्छ। 

8   स्तनपचान गरचाउँदचा बच्चाहरू फस्र्चाउँ्छन ्त्यसैल ेयदद तपचाईंर्ो पचार्कानरल ेस्तनपचान 
रोर्रे्ो ्छ भने यसलचाई समथकान गननुकाहोस ्– ततर्यचा र र्म्बलल ेठचाउँ ममलचाई ददननुहोस्? 
बच्चा ल्यचाउन?े रे्ही फल वचा अन्य खचार्चा खचान?े एर् तगलचास पचानी वचा र्नुस तपउन?े

9  तपचाईं धैयका, र्ोमल र दयचालनु हुँदचा तपचाईंर्ो बच्चालचाई यो मनप्छका।

10   आफ्नो बच्चासँग गनने सब ैर्नु रचार्ो बचारेमचा आफ्नो पचार्कानरसँग हरेर् ददन र्नु रचा 
गरररहननुहोस्। तपचाईं एर् अभभभचावर् र्ोली हुननुहुन््छ – तपचाईंल ेलसरे्र्चा र्नु रचाहरू 
बचाँड्ननुहोस ्र एर् अर्चाकालचाई आफ्नो सचानो नवर्चात लशशनुलचाई र्चान् मद्दत गननुकाहोस ्

11   आफ्नो पचार्कानरलचाई सोध्ननुहोस ्तर् उनीहरूल ेयो सबैर्ो बचारेमचा र्स्तो महसनुस 
गरररहेर्चा ्छन ्र यदद तपचाईंल ेसहचायतचा गनका त्यहचा ँथप रे्ही गनका सतर्न ेिीर् ्छ 
तर् भनेर सोध्ननुहोस्। 

12   आफ्नो पचार्कानरलचाई बच्चाबचार् तनयममत तवश्चाम ददननुहोस ्– उनीहरूलचाई 
सचाथीहरूसँग भेर््न, रे्ही व्चायचाम गनका वचा तपचाईंल ेबच्चार्ो हेरिचाह गदचाका उनलचाई 
आरचाम गनने सनुझचाव ददननुहोस्। 

13   बच्चाहरूलचाई बच्चाहरूलचाई गनुडचाएर लचाने ‘प्चाम’ मचा डनुल्न र आफ्नचा सचाथीहरूलचाई 
भेर््न मन प्छका। 

14   तनयममत रूपमचा आफ्नो पचार्कानरलचाई बतचाउननुहोस ्तर् तपचाईं उनी प्तत गवका गननुकाहुन््छ 
र उनी एर् महचान आमचा हुन्। 

15   तपचाईं र तपचाईंर्ो पचार्कानरमचा तडप्ेसन र लिन्तचार्चा लक्षर्हरू हेननुकाहोस ्– र्नु न ैपतन 
लिन्तचालचाई स्वचास्थय तवज्ञसँग र्नु रचा गननुकाहोस्।

16   आफ्नो सम्बन्ध र्चायम रचाख्न आफ्नो पचार्कानरसँग सगँ ैसमय तबतचाउननुहोस् – तपचाईंले 
आफ्नो बच्चालचाई ददन सक्न ेसबभैन्दचा रचाम्ो र्नु रचा भनरे्ो स्वस् सम्बन्ध हो।

17   र्नु रचा गनकार्चा लचातग अन्य बनुवचाहरू खोज्ननुहोस ्– धेरैर्सो बनुबचाहरू आफ्नचा 
बच्चाहरूर्ो बचारेमचा र्नु रचा गनका मन परचाउँ्छन्।

18  शचारीररर् घतनष्टतचा फर्का न रे्ही समय लचाग्न सक््छ, धैयका गननुकाहोस्। 

19   यदद तपचाईंल ेगरेर्ो र्नु रचाहरू र्तहलेपतन सही हुँदैन भन ेआफैं सँग वचा आफ्नो 
पचार्कानरप्तत र्ठोर नहुननुहोस्। 

20   यस तवशे्ष समयर्ो अमधर्तम सदुपयोग गननुकाहोस ्र सबैभन्दचा महत्वपूर्का र्नु रो यो 
समयर्ो मर्चा ललननुहोस्।


