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കോ�ോവിഡ്-19 മഹോമോരി നിരവധി മോതോപിതോക്കളുടെ �ോര്യത്ിൽ ജന്മം നൽ�ുന്ന 
അനുഭവടത് മോറ്ിമറിച്ു. ഇത് അപ്പതീക്ിതവുമം ബുദ്ിമുട്് ഉളവോക്കുന്നതുമോ�ോമം. നിങ്ങളുടെ 
ജനന പ്ലോൻ മോറു�കോ�ോ ജനനകോേഷമം നിങ്ങൾ �ുഞ്ിൽ നിന്ന് മോറിത്ോമസിക്കു�കോ�ോ 
ടെ�്ടതങ്ിൽ, വീട്ികോലക്ക് മോറുകോ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് �ൂെുതൽ പിന്ുണ കോവണ്ിവകോന്നക്കോമം. 
നിങ്ങടളത്ടന്ന പരിെരിക്കോനുമം നിങ്ങളുടെ �ുട്ി�ുമോ�ി ബന്മം സ്ോപിക്കോനുമുള്ള െില 
മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതോ. 

നടിങ്ങടെത്ടനെ �രടിചരടിക്ുനെു

നടിങ്ങെുടെ 
ആലരോഗ്്യം  
പ്�ധോനമോണക്

നിങ്ങളുടെ സ്വന്മം ആവേ്യങ്ങൾക്കോ�ി നിങ്ങൾക്ക് 
എങ്ങടന �രുതോമം എന്നതിടന �ുറിച്ുള്ള െില 
നിർകോദേേങ്ങൾ ഇതോ:

• ഒരു �ുളി�ിലൂടെകോ�ോ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന 
മറ്് േോരീരി� െി�ിത്സ�ളിലൂടെകോ�ോ സ്വ�മം 
പരികോപോഷിപ്ിക്കു�.

• �ഴി�ുന്നപ്ത വിപ്േമിക്കു�.
• വീട്ിടല കോജോലി �ോര്യോദി�ളിൽ നിങ്ങളുടെ 

പങ്ോളി�ുടെ�ുമം മുതിർന്ന �ുട്ി�ളുടെ�ുമം 
പിന്ുണകോ��ുന്ന മറ്ുള്ളവരുടെ�ുമം സഹോ�മം 
കോതെു�.

• നിങ്ങൾക്കോ�ി സമ�മം മോറ്ിവ�്ക്കു�. പുറത്് 
ഇരിക്കു�, ടെറുെൂെുള്ള പോനീ�മം �ുെിക്കു�, 
ഒരു സിനിമ �ോണു�, ഒരു പുസ്ത�മം 
വോ�ിക്കു�, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ിടന 
വിളിക്കു�.

വടിഷോദലമോ 
ഉതക്കണക്ഠലയോ 
സോധോരണമോണക് 

പ്പസവകോേഷമം പലർക്കുമം വിഷോദകോമോ ഉത്�ണ്ഠകോ�ോ 
അനുഭവടപ്െുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജനന പ്ലോൻ മോറു�കോ�ോ  
കോ�ോവിഡ്-19 �ോരണമം നിങ്ങൾ �ുഞ്ിൽ നിന്ന് 
മോറിത്ോമസിക്കു�കോ�ോ ടെ�്ടതങ്ിൽ, പ്പകോത്യ�ിച്ുമം 
നിങ്ങൾക്ക് വിഷോദകോമോ ഉത്�ണ്ഠകോ�ോ കോതോന്നോമം. 
നിങ്ങളുടെ അനുഭവടത് �ുറിച്് വിേ്വോസമുള്ള 
ഒരു സുഹൃത്ികോനോകോെോ �മ്്യൂണിറ്ി അമംഗകോത്ോകോെോ 
മോനസി�ോകോരോഗ്യ ടപ്പോഫഷണലികോനോകോെോ സമംസോരിക്കോൻ 
നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹികോച്ക്കോമം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യട� 
�ുറിച്ുള്ള െിന്�ൾ ഉടണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എകോപ്ോൾ 
കോവണടമങ്ിലുമം 1-800-273-8255 (TRS: 1-800-799-4889) 
എന്ന ന്പറിൽ National Suicide Prevention Lifeline (കോദേീ� 
ആത്മഹത്യോ പ്പതികോരോധ ലലഫ്ലലൻ)-കോലക്ക് വിളിക്കോമം 
അല്ലെങ്കിൽ suicidepreventionlifeline.org/chat -ൽ െോറ്് 
ടെയ്ോമം.
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http://suicidepreventionlifeline.org/chat


നടിങ്ങെുടെ കുഞ്ുമോയുള്ള ബന്ം 
നിങ്ങൾ �ുഞ്ിടന പരിപോലിക്കുകോ്പോൾ, നിങ്ങൾ തമ്ിൽ ഒരു ആത്മബന്മം 
വളർന്നുവരുന്നു. പുഞ്ിരി, ആലിമംഗനമം, െിരി, ഡ�പ്ർ മോറ്ൽ, �ുഞ്ിടന എെുക്കൽ, 
ഭക്ണമം നൽ�ൽ എന്നിവട�ലെ്ലാാം �ുഞ്ുമോ�ി ആകോരോഗ്യ�രമോ� ഒരു ബന്മം 
സ്ോപിക്കോൻ നിങ്ങടള സഹോ�ിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തി�ഞ്വരോ�ിരികോക്കണ്തിലെ, 
നിങ്ങൾക്ക് �ഴി�ുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് �ഴി�ുകോ്പോൾ ടെയ്ു�.

നടിങ്ങെുടെ 
കുഞ്ടിടന 
�രടി�ോേടിക്ൽ

നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ിന് ഭക്ണമം നൽ�ുകോ്പോൾ, 
�ുഞ്് �ഴിക്കുന്ന സമ�ത്് �ുഞ്ിന്ടറ 
�ണ്ു�ളികോലക്ക് കോനോക്കി പുഞ്ിരിക്കു�, 
സമംസോരിക്കു�, പോെു�, അല്ലെങ്കിൽ 
ട�ോഞ്ിസമംസോരിക്കു�.

മൂല�ൂട്ൽ ബുദ്ിമുട്ോ�ിരിക്കോമം. നിങ്ങൾ 
ബുദ്ിമുട്ുന്നുടണ്ങ്ിൽ പിന്ുണ ലഭ്യമോണ.്

• നിങ്ങളുടെ ആകോരോഗ്യപരിെരണ ദോതോവികോനോെ് 
ഒരു മുല�ൂട്ൽ �ൺസൾട്ന്റിന്ടറ റഫറൽ 
കോെോദിക്കു�. 

• പ്പോകോദേി�കോമോ ടവർെ്വകോലോ ആ� ഒരു 
മുല�ൂട്ൽ പിന്ുണ പ്ഗൂപ്ിടന അകോന്വഷിക്കു�.

�ുഞ്ുങ്ങടള ആേ്വസിപ്ിക്കോൻ നിങ്ങൾ 
എടന്ോടക്ക ടെ�്തോലുമം െിലകോപ്ോടഴോടക്ക അവർ 
�ര�ു��ുമം ബഹളമം വ�്ക്കു��ുമം ടെയ്ുമം. 
നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ിന്ടറ �ോര്യത്ിൽ �രച്ിൽ 
സോധോരണമോ�ിരിക്കോമം, അതുട�ോണ്് േോന്മോ�ി 
തുെരോൻ പരമോവധി പ്േമിക്കു�. സോഹെര്യമം 
ല��ോര്യമം ടെയ്ോൻ ബുദ്ിമുട്ോടണങ്ിൽ, 
സഹോ�മം കോതെു�.

• �ുഞ്ുങ്ങൾ ബഹളമം വ�്ക്കുകോ്പോൾ, അവർക്ക് 
വിേകോപ്ോ ക്ീണകോമോ ഉണ്ോ�ിരിക്കോമം, ഒരു 
മ�ക്കമം ആവേ്യമോ�ിരിക്കോമം, അല്ലെങ്കിൽ 
അവടര െുകോക്കണ്തുണ്ോ�ിരിക്കോമം. 

• �ുഞ്് ക്ീണിച്ിരിക്കുകോ്പോൾ, �ുഞ്ിടന 
ആട്ു�കോ�ോ ട�ോണ്ുനെക്കു�കോ�ോ 
ടെകോയ്ണ്തുണ്ോ�ിരിക്കോമം. 

കുട്ടിയുമോയുള്ള 
ഇെ�ഴകൽ

നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ിന്ടറ ആവേ്യങ്ങൾ എങ്ങടന 
നിറകോവറ്ോടമന്ന് പഠിക്കകോവ, നിങ്ങകോളോെുതടന്ന 
മ�കോത്ോടെ ഇെടപെു�. ആട്ുന്നകോതോ ടപോന്ിക്കുന്നകോതോ 
പോെുന്നകോതോ നിേബ്ദമോ� പശ്ോത്ല േബ് ദകോമോ െില 
�ുഞ്ുങ്ങടള ആേ്വസിപ്ിക്കുകോ്പോൾ, മറ്ു െിലർക്ക് 
കോവണ്ത് േോന്ത�ുമം നിേബ്ദത�ുമം ആ�ിരിക്കോമം. 

സകോന്ോഷവുമം സമംതൃപ്തി�ുമം പങ്ിെുന്നത് 
നിങ്ങൾക്കുമം നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ിനുമം നല്ലതോണ.് 
നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ികോനോടെോപ്മം പോെു��ുമം 
വോ�ിക്കു��ുമം �ളിക്കു��ുമം ടെയ്ുന്നത് നിങ്ങളുടെ 
�ുഞ്ിന്ടറ മോനസി�ോവസ് സുസ്ിരമോക്കോനുമം 
സുരക്ിതരോടണന്ന് അവർക്ക് കോതോന്നോനുമം അവരുടെ 
മസ്തിഷ�് വി�ോസത്ിനുമം സഹോ�ിക്കുന്നു. 

ഇവ ടെയ്ോൻ പ്േമിക്കു�:
• വോ�ന
• ഒരു �ണ്ോെി�ിൽ കോനോക്കുന്നു
• സമംഗീതമം പ്ലേ ടെയ്ുന്നു
• �മഴ്ത്ി �ിെത്ുന്ന സമ�ത്് ഒരുമിച്് തറ�ിൽ 

�ിെക്കുന്നു
• ഒളിച്ു�ളിക്കുന്നു
• �ുഞ്ികോനോടെോപ്മം േബ്ദമുണ്ോക്കുന്നു

ആപ്ലേഷത്കിലൂല്െയു ാം ലോളിക്കലിലൂടെ�ുമുള്ള 
േോരീരി� സ്പർേനവുമം ആേ്വോസവുമം �ുഞ്ിന് 
നലെത്ലാണ.് എന്നോൽ, നിങ്ങളുടെ �ുഞ്ിന് എപ്തമോപ്തമം 
സ്പർേനമോണ് ഇഷ്ടടമന്ന് അറി�ോൻ �ുഞ്് നൽ�ുന്ന 
സൂെന�ൾ പ്േദ്ികോക്കണ്ത് പ്പധോനമോണ.്

റടിലസോഴക്സുകൾ
• നിങ്ങളുടെ ആകോരോഗ്യപരിെരണ ദോതോവ്

• 24 മണിക്കൂർ ലവ�ോരി� പിന്ുണ�് ക്കുമം റഫറലു�ൾക്കുമോ�ി Washington Recovery Help Line 
(വോഷിമംഗ് െൺ റിക്കവറി ടഹൽപ്് ലലൻ)-ൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്പകോദേടത് മോനസി�ോകോരോഗ്യ ലപ്�സിസ് 
ലലനുമോ�ി, warecoveryhelpline.org, ബന്ടപ്െു�. 

• National Suicide Lifeline suicidepreventionlifeline.org  
988 (TTY ഉപകോ�ോക്ോക്കൾക്കോ�ി 711-ഉമം തുെർന്ന് 988-ഉമം ഡ�ൽ ടെയ്ു�)

• La Leche League (മുല�ൂട്ൽ പിന്ുണ) llli.org

• March of Dimes പ്പസവോനന്ര വിഷോദമം   
marchofdimes.org/pregnancy/postpartum-depression.aspx

• Perinatal Support കോസവനങ്ങൾ perinatalsupport.org/for-parents

• Period of Purple Crying purplecrying.info

മട്റോരു ല�ോർമോ്റടിൽ ഈ ലഡോക്ുടമനക്റക് അഭ്്യർത്ടിക്ുനെതടിനക്, 1-800-525-0127. ലേക്ക് വടിെടിക്ുക. 
ബധടിരരോയ അേക്ടേങ്ടിൽ ലകൾവടിക്ുറവുള്ള ഉ�ലഭ്ോക്ോക്ൾ, ദയവോയടി 711 (Washington Relay) ലേക്ക് 
വടിെടിക്ുക അല്ലെങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov ലേക്ക് ഇടമയടിൽ ടചയ്ുക.
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