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لومړي ګامونه تر ټولو
ډېر مهم دي
د يوه والد په توګه تاسې خپل ماشوم ښه پېژنۍ ،مګر داچې بايد څه ډول پرمختګ وکړي او پرمخ والړ
يش ،په اړه يې پوهېدل ستونزمن دي .لومړي ګامونه ( )First Stepsد انډيانا منابعو ته مراجعه کول
دي چې له تاسې رسه په پروسه کې مرسته وکړي.

 First Stepsڅه شی دی؟

 First Stepsد انډيانا د کوچنيانو د لومړيو ورځو د مرستې پروګرام دی چې هغو ماشومانو ته
له زېږون څخه بيا تر درې کلنۍ پورې خدمتونه وړاندې کوي چې د وروسته پاتې کېدو ستونزې يا
معلوليت لرونکي وي .د ماشوم په طبيعي محيط کې د يو لړ خدمتونو وړاندې کولو په موخه مونږ د
مسلکي شخصيتونو د يوې ځايي شبکې په وسيله کورنۍ رسه يوځای کوو.
مونږ په ټول انډيانا کې کارکوونکي لرو او ستاسې ماشوم ته هرچېرې چې مناسب وي ،ډېری وختونه په
کور کې ،خدمتونه وړاندې کوو.

اقدام وکړئ

 First Stepsله تاسې رسه مرسته کوي ترڅو د سن او عمر په تناسب ستاسې د ماشوم له ودې څخه
ډاډ ترالسه يش .مطمنئ نه ياست چې د لوبو ،زده کړې ،خربو کولو ،غوږ نيولو او نورو شيانو پرمهال
بايد څه يش ته پام وکړئ؟ مونږ ته وګورئ .د خپل ماشوم له ډاکټر رسه د هغه/هغې د ودې په اړه په
باقاعده ډول خربې وکړئ او د اړتيا پرمهال به  First Stepsله تاسې رسه مرسته او مالتړ وکړي.

ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺮﺣﻠﯥ

تﻘريباً ټول هغه شيان چې ستاسې ماشوم يې کوي ،د ودې يوه نښه څرګندولی يش .د  CDCد ځينو هغو مرﺣلو څخه دلته يادونه کېږي
چې بايد د ودې په لومړي کال کې ترې خرب واوسﺊ .د بﺸپړو مرﺣلو ترالسه کولو لپاره دا  QRکوډ په خپل موبايل کې سکﻦﻴ کړئ.

 2-1مﯾاﺷتﯥ

 4-3مﯾاﺷتﯥ

د ژړا ترڅنګ نور اوازونه

ﭘه اﺳانۍ ﺳره څټﻠﯽ او/ﯾا ﺷﯾان تﯾرولﯽ ﺷﻲ

د ﺷړنګهار ﯾو توﮐﯽ ﭘه ﻻس ﮐﯥ نﯾﺳﻲ او مﺳﮑا
ﮐوي

ﺧﭘل ﺳر داﺳﯥ ﯾوې لوري ته اړوي ﭼﯥ ﻏومﺑوري
ﯾﯥ لمس ﺷﻲ

د لوړ ﻏږ ﭘه ﻏﺑرګون ﮐﯥ ﭘه اﺳانۍ ﺳره ھﮏ ﭘﮏ
ﮐېږي
اوږدوالﯽ او ﭘﻠنوالﯽ ﯾﯥ ډېرېږي
ﭘه مﺳتﻘﯾم ډول د ﯾو ﭼا مﺦ ته ﭘام ﮐوي

له ګېډې ﺑﯾا تر ﺷا ځان تاووي
ﺧﭘل ﺳر روښانه څراغ ﯾا رنګ ته اړوي
ﭘه اوږدوالﻲ او ﭘﻠنوالﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ وده ترﺳترګو ﮐېږي

 9-6مﯾاﺷتﯥ

 12-9مﯾاﺷتﯥ

اوازونه ﮐوي او ﭘه لوړ ﻏږ ﺧاندي ،د ﭼﮏ ﭼﮑو
وھﻠو او د ﭘټېدو او راڅرګندېدلو لوﺑﯥ ﮐوي

ﮐوﭼنﻲ ﺷﯾان ﭘه ﻻس ﮐﯥ نﯾﺳﻲ

د ﭘښو او ﻻﺳونو ﭘه ﺧوځولو ﺳره ﺧاﭘوړې ﮐوي

ﺑﯥ له ﮐومﯥ تﮑﯾﯥ ﭘه ﺧﭘﻠه ﮐېنﻲ
د ﻏږ د موﻗﻌﯾت د ﭘﯾدا ﮐولو لﭘاره ﺧﭘل ﺳر تاووي
ﭘه اوږدوالﻲ او ﭘﻠنوالﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ وده ترﺳترګو ﮐېږي

ﭘه ﺷﯾانو ﭘورې ودرېږي او ﻗدم اﺧﻠﻲ

ﭘه ﻻﺳونو او زنګونونو ﺑاندې ﺧاﭘوړې ﮐوي ،ﮐﻠه
ﭼﯥ ﯾﯥ دواړه ﻻﺳونه ونﯾول ﺷﻲ ،نو ﻗدمونه اﺧﻠﻲ
د ﺳاده اوازونو ،د ﻻﺳونو ﺧوځولو ”ﺑای ﺑای“ نﻘل
ﮐوي

ما سکﻦﻴ کړئ
ESCANÉAME

 6-4مﯾاﺷتﯥ
توﮐو ته ځان رﺳوي او ﭘه ﻻس ﮐﯥ ﯾﯥ نﯾﺳﻲ

د لوﺑو توﮐﻲ له ﯾو ﻻس څﺧه ﺑل ﻻس ته اړوي
نورو ته ﭘه ﻏﺑرګون ﮐﯥ مﺳﮑا ﮐوي
له ګېډې تر ﺷا او له ﺷا څﺧه تر ګېډې ځان تاووي
د ﯾو څو ﺛانﯾو لﭘاره ﭘه ﮐېناﺳتﻠو ﮐﯥ ﯾﯥ تﻌادل
رامنځته ﮐېږي

انتظار مه ﮐوئ.
ھمدا نن ورځ له ھﻐو مﻌﻠوماتو او ﻻرښوونو څﺧه ګټه
واﺧﻠﺊ ﭼﯥ  First Stepsﯾﯥ وړاندې ﮐوي
د  First Stepsاﯾالتﻲ اداره
firststeps.in.gov

وړﯾا ﺷمېره:
اﯾمﯾلFirstStepsWeb@fssa.in.gov :
7763-545-800

د ﺧﭘﻠو اړﯾﮑو ﻧﯾوﻟو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻟﯾﮑﻠو ﻟﭘﺎره دﻟﺗﮫ ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ .د ﺧﭘﻠﯥ ﻟوګو د اﺿﺎﻓﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻧځور ﭘﮫ ځﺎی ﺑﺎﻧدې ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ .ﮐﮫ ﭼﭔرې ﻣوﺟود ﻧﮫ وي ،ﻧو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ډﯾﻠﯾټ ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ ﯾوﺳﺊ.
د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو د درﻣﻠﻧﯥ اﮐﺎډﻣﻲ ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﺑﺎﯾد د ﻣﻌﯾﺎري او ﺑﺎاﻋﺗﺑﺎره اﺳﺑﺎﺑو ﭘﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﮫ  ۱۸ ،۹ﯾﺎ  ۳۰ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﮐﯥ د ودې ﻟﭘﺎره او ﭘﮫ  ۱۸او  ۲٤ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﮐﯥ د ﻣﻐزو د وروﺳﺗﮫ واﻟﻲ ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷﻲ ﯾﺎ ھر ھﻐﮫ وﺧت
ﭼﯥ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﮐوﻣﮫ اﻧدﭔښﻧﮫ وﻟري.
*https://pediatrics.aappublications.org/content/1/145/e20193449

