ቀልጢፈ እናጎበዝኩ ምስከድኩ ብዙሕ እበላዕ፡፡
ጡብ እንዳጠበኹ እንተድኣኮይነ ንነውሕ እዋን ክንከባኸብ ወይ መብዛሕትኡ እዋን
ሰብነተኪ ናተይ ድልየትኪ ንምምላእ ብዙሕ ጸባ የምርት፡፡ ፎርሙላ እንድሕርድኣሰቲየ
ጠርሙስ ምስወዳእኩ ከም ዝጠመኹ እመስል ኣብ እዋን ዕብየት፣አንተደኣ ፎርምላ ጻባ
(formula) ሰቲየምስዘይጸግብ ። ምድጋም የድሊየኒ አዩ፡፡

ምክታፍ…ጋዝ…ዝረስሑ ዳይፐራት
ከብደይ መግቢ ክመልእ እደሊ፡፡ ስለዚ ከምልሰኒ፣ ከጉስዐኒን ’ከብደይ ዲምጺ ክገብር ሚስ
ጀመረ’ቀልቀለይ ቅይሕ ይቕየር፡፡ አዚ ዲማ አናዓበኩ ክከይድ ከልኩ ኣይጎዳኒን እዩ፡፡
• ጸጊበ ከለኩ ምብላዕ ምስ ኣቋረጽኩን ምብላዕ ምስ ጀመርኩን ዘምሊሰኒ ዝነበረ
ክጎድል ጀሚሩ፡፡

ከም ዝጸገብኩ ብከመይ ትፈልጥ፧
ኣብ መዓልቲ 6 ወይ ልዕሊኡ ዳይፐር አንተቀይረ፣ ጽቡቕ የኣቢን፣ ሚዛን ይውስክ ከም
ዘለኩ ዶክተር ተዛሪቡ፡፡

• ክበልዕ ከልኩ ኣየር ኪስሒብ ይጂምር’፡፡ ብዙሕ ክውሕት ከልኩ፣ ከጉሰዕ እደሊ
ንከጉስዕመግቢ ጠጠው ክሳብ ዚብል ተጸበየኒ፡፡ ብድሕረይ መጺእካ ከብደይ ሓዘኒ፡፡
ተጠንቂቕካ ሒዝካ ዲረዘኒ ወይ ጠብጢበኒ፡፡

ውሑሱን ጢኡይን ግበረኒ፡፡

• ኣብ መዓልቲ ካብ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ከብዲ ምንቅስቓሳት ክህሉወኒ
ይክእል፡፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ደማ ክከብደይ ዲምጺ ከይገብረ ሓደ መዓልቲ ወይ ክልተ
መዓልቲ ይገብር፡፡ አዚ ድርከት ማለት ኣይኮነን ዲርከት ከቢድ እዩ፣ ዚደርቀ ቀልቀል
ኪወጽእ ከሎ ይጎዳኒን የብኪየኒን ዩ።

• አንዲሕር ቢችችቶ ኪትምጊቡኒ’አንና ኮይንኩም፣ ነቲ ጸባ ጡብ ኣደ ወየ ነቲ
ዚተመስረህት ጻባ (formula) ኣበኡ ሚለኡዎ፡፡ ማይ ኮነ ጽሟቕ ክሰቲ ኣይደሊን አየ፡፡
አቲ ዘድሊየን ፈሳሺ ካብ ጸባ ጡ ብ ኣደ ወይ ካብፎርሙላ ይረክቦ እየ፡፡ በጃኩም
ሹኮራዊ መስተ ወይ ኮካኮላ ኪሰቲ ኣይተሃቡኒ፡፡
• ቅድሚ ንዓይ ምምጋብኩም ወይ መግቢ ምስራሕኩም ኢድኩም ተሓጸቡ።

ኣነ ውላድኪ እየ። ንዓይ ዝበለጸ ክኸዉን ትደሊ ኢኻ

• ነቲ ፎርሙላ ክተዳሊዎ እንከለኻ በቲ መመርሂሒ ወይ ናይ ዶክተር መምሪሒ ተውከስ፡፡

ምሳይ ተጻወቲ!

• ጠርሙሰይ ኣብ መሞቒት ማሽን ኣይተሙቃ፡፡ ፍሰሰቲ ዘይንቡር ይውዒዩ፣ ከሙኡ
ውን ኣፍይ ክነድድ ይክእል፡፡
• ዝተዳለወ ዝተቀመመ ተጠቀም፡፡

በጃኺ ሓግዝኒ

• ካብ ዝዳሎ ሓደ ሰዓት ዝገበረ ጽባ ካብ ጠርሙስ ክጕሓፍ ኣለዎ፡፡

ብኣእምሮን ብኣካላዊን ኪዓቢ እደሊ እየ፡፡ ብጽቡቕ ክዓቢ እየ እንንተደኣ፥

• ሓቊፍክንን ተኸናኺንክንን፡፡
• ፍሺክታ ሂብክንን ተዛሪብክንን፡፡
• ብገጽይን ብኣካለዪን ከዛረበኪ ከለኹ ስምዓኒ፡፡

መግቢን ፍቕርን…መግብኒ
ጻባ ጡብ ኣደ ጽቡቕ እዩ!
ጻባ ጡብ ኣደ ንዓይ እቲ ዝበለጸ መግቢ ኢዩ፡፡ ሕጂ ልክዕ ትሕዝቶ ዘለዎ መግቢ ዘድሊየኒ
ጊዜ እዩ፡፡ እናዓበኩ ምስ ከድኩ ሸውሃተይ ይከፍተለይ፡፡ ድሕሪ ምውላደይ ቀልጢፈ
ንኪድልድልን ካብ'ዝኾነ ሕማም ንከይሓምም ይሕግዘኒ፡፡
ክሳብ ዝጸግብ ክበሊዕ ኣለኒ፡፡
ምጥባው ምስ ኣቋረጽኩ ጫፍ ናይ ጡብ ምስ ፈነኩ ሹዑ ከም ዝጸገብኩ ክትርኡኒ ኢኩም፡፡
ዝተዝናነኹ ወይ ዝደቀስኩ እመስል፡፡ አንተን ደኣ መግቢ ምብላዕ ከቋርጽ ኮይነ
ክውስን ኣለኒ፡፡ ጸጊበ እንከለኹ በ አንተ ደኣ ተመጊበ፣ እጽወግን፣ ይቕለውለውንእ፡፡

መምርሒ ኣመጋግባ

ሓድሽ መግቢ ማአስ እየ ዝፍትን፧
ብጸባ ጡብ ኣደን ብዝተመስርሕ ጸባ ጽቡቕ ክዓቢ ይኸአል ኢይ፡፡ ክልአ መግቢ
ከይትምጉቡኒ ክሳብ ዕድመይ 6 ወርሒ ዝመልአ፡፡ ሓዱሽ መግቢ ክፍትን ልዕ ድልው አንተ
ደኣ ኮይነ፣ ን ዶክተረይ ተወከሱ፡፡
ግድነት አነ፥

ክሳብ 1 ዓመት ዝገብር ጸባ ጡብ ኣደ ወይ ዝተመስረሐ ጸባ ሓጺን
ዘለዎ ክምገብ ኣለዎ፡፡ ክሳብ 6 ወርሒ ዝገብር ብዘይካ ጸባ ጡብ ኣደ
ወይ ድማ ዝተመስርሕ ጸባ ክልአ ምምጋብ ኣይድልይንን እዩ፡፡
ወዲ 4 ወርሒ ናጽላ
ኣብ ውሽጢ 24 ስዓት ክብ 8 – 12 ገዜ ክበል ይደሊ፡፡ ከብደይ ካብ
2-3 ኦዉንስ(ግራም) ከሕዝ ይክአል፡፡
ካብ 4 ኪሳብ 6 ወርሒ
ኣብ ውሽጢ 24 ስዓት ክብ 6 – 8 ገዜ ክበልዕ እደሊ፡፡ ክብደይ ካብ
4-6 ኦዉንስ (ግራም) ከሕዝ ይክአል፡፡

መጠንቀቅታ!

መዓር ወይ ብመዓር ዝትስርሕ መግቢ ኣይትምግቡኒ፡፡
ክምረዝ ይኽእል እዩ፡፡

• ጠጠው ክብልን ርእሰይ ከጽንዕን ኣለኒ፡፡
• ኣፈይ ከፊተ ካብ ማንካ መግቢ ክወስድ ዚደለኩ ከረኢ ኣለኒ፡፡
• ኣፈይ ብምዕጻው ወይ ርእሰይ ብምዛር መግቢ ከም ዘይ ደለኩ ከርእየካ ኣለኒ፡፡

ብጅካ ኣብ መቀመጢ ቆልዓ ኣይትሓዙኒ፡፡ ኮቦርታ ኣብ መሬት ኣንጺፍኪ ኣብ
ልዕሊኡ ኣቐምጥኒ። ታዓዘብ ማረ ክንደይ ይዝርጋሕን ይቀለን ከመኡ ወን የእዳወይ
ይዝርግሕን፡፡ ጥንኩራት ይገብሮም ኣለኩ፡፡
ብከብደይ ኮፍ ኣቡሉኒ፡፡ ብኣእዳወይ ገይረ ባዕለይ ሓፍ ምባል ክጂምር አየ፡፡
ክምሃሃር አየ ን
ኣብ ልዕሊ ከረውረው ምባል

እንታይ ክገብር ከምዝኸኣልኩ ተመልከቲ!
ብዛአባይ ብዛአባካን ብዕአባ አዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም ንኪመሃር ድልውአየ። ሓጎስ፣
ፍቕሪ፣ ደሕነት ክስመዓኒ ከሎ ጽቡቕ ይመሃር፡፡
ወዲ 3 ወርሒ ናጺላ
ዓለም ንዓይ ሃዳስ አያ፡፡ ክፈርሕ ይኽእል እየ፡፡ ኣብ ፈለማ ብዙሕ በቐርየ፡፡
ብኽያተይ ከምዝደልየኩም ዘርኢ ምልክት እዩ፡፡ ናባይ ምስእትቐርቡ ትም እብል፡፡
ከምእትሕብሕበኒ ተማሂረ፡፡ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዙኒ፣ ኣይተበላሽኒ፡፡
ኣየናይ አዩ፣ለይቲ’መዓልቲ ኪመህር ኣለኒ፡፡ ኣብቲ መጀምሪያ፣ ደሕሪ 2 ወይ 3 ሰዓት
ይነቅሕ፣ ይበልዕ እሞ፣ ደሓር ከኣ መሊሰ ይድቅስ፡፡ ሙሉአ ለይቲ ሚምድቃስ ንክምሃር
3 ወርሒ ወይ ልዕሊኡ ይወስደለይ፡፡ ክመሃር ከልኩ በጃኩም ዕጉሳት ኩኑ፡፡ ደምጺካ
ይፍልጦ እየ፡፡ ክዕዘበካ ይፈቱ ከምኡ እውን አንታይ ከም እትገብር የመሃር። ነገራት
ኣርኢየኒ ከምኡ እወን ብዛዕበኦም ንገረኒ፡፡
ካብ 4 ኪሳብ 6 ወርሒ
ልሙድ ነግራት ኪገብር ይጂምር፡፡ ኣብ ለይቲ ነዊሒ ሰዓት ክድቅስይክል፡፡ ንቁሒን
ድልዱልን ኮይነ የዓቢ ኣለኩ፡፡
ርእሰይ ኪክጸተፐ ይኽእል እየ፡፡ ብደወይ ገይረ ናገራት ሓፍ ኣቢለ ናብ ኣፈተይ ከእቱው
ይገብር፡፡ ንከይ ሕነቕ ርኣየኒ፡፡ ክትጽውዕኒ እንከለኺ ስመይ እፈልጦ እየ፡፡ ባ፡ ባ፣ ባ
ኪብል ይጂምር! ክሰሕቅ እኽእል፡፡ አንባሕ አንዳ በልና ንጻወት፡፡ ብጃኩም ተረዱአኒ፡፡
ስእልታት ኣርእዩኒ ከመኡ ውን ናተይ ምዃኑ ንገሩኒ፡፡

ብላዕ
ዕባይ
ንባር

ናይ ጥዕናን ውሕስነትን ጠቐምቲ ምኽርታት

ጥዑይ

• ጥዕናይ ንምሕላው ምርመራታትን ክታበትን የድልየኒ እዩ። ደሕሪ ምውላደይ ቅደሚ
ወርሒ፣ኣብ 2 ወርሒ፣ ኣብ 4 ወርሒ፣ ኣብ 6 ወርሒ ናብ ዶክተር ምካድ የድልየኒ አዩ።
• የጠቡ አንት ሃለየ ቪታሚን “ዲ” ከም መመላአታ የደለየኒ ዲዩ ንዶክተር ተወከሱ።
ኣብ ኣስታት 6 ወርሂ ቡዙሕ ኣይሮን ሕተት።
• ምስ በላዕኹ ኣፈይ ሕጸቡኒ። ብጽሩዩ፣ ትርኩስን ልስሉስን ጨርቂ ጌርካ
ንግርጻነይ ድረዘለይ።
• ንኽድቅስ ብሑቆዪ ግበሩኒ። ድልዱል ፊርናሸ ተጠቐሙ፡፡ ከም ብዓል መተርኣስ
ባምቡላ ዚኣመሰለሉ ካብ ዓራተይ እለዪዎም። ኮቦርታ፣ ባንቡላ፣ መተርኣስ ኣፈይ እንተ
ዓጹዩኒ ምስተንፋስ ክሰእን ይኽአል እየ።
• ካብ ሽጋራ፣ ትምባኾ፣ ካብ ኩሉ ዓይነት ትኪ ኣርሑቁኒ። ትኪ ሳንቡአይ ይጎደኣኒ
ከምኡ'ውን ከሓመም ይኽእል ኢየ።
• ኣብ ግዜ መሕጻበዪን ክዳን ምቅያረዪን ፈጺምኩም በይነይ ኣይትሕደጉኒ።
• ጉዕዞ ብመኪና ቅድሚ ምጅማርና ኣብ ናይ ዕሸላት ናይ መኪና ወምበር ኣዕጥቕኒ። ሕጊ
እዩ! ኮፍ መበልይይ ገጹ ንድሕሪት ጌርካ ኣብ ድሕሪት ኮፈ መበሊ ናይ ማኪና
ጽቡቕ ጌርካ ጽዓንዎ።

© መሰል ሕትመት 2016 ብሩሽ አርት ኮርፖሬሽን Brush Art Corporation

ደገፍካ ይድሊየኒ፡፡

0-6
ኣዋርሕ

ኪትሚጊብኒ ክለካ ሓጊዘኒ፡፡ ኣብ ሑቕፎኺ ውሕስነት ይስመዓኒ። ናብ ገጸይን ናብ
የዕይንተይን ጠምት፡፡ ናብ ድሕሪት ምጥማት ክመሃር እየ፡፡ ናብ ገጸካ ምጥማት ደስ
የብለኒ፡፡ ተዛረብኒ፡፡ ፊሺክታን ሰሓቕን ክመሃርእየ፡፡
ሓንሳብ ሓንሳብ አና በላኩ ከለኩ አረፍቲ የወሲድ ገና ከይጸገብኩ ከልኩ፡፡ ዝበልጸ
ጊዜየይ ምሳኻ ከሕሊፎ ይደሊ፡፡
አና መገብካኒ ከልካ ንክበራበር ሓጊዘኒ፡፡ ጸባ ኣብ ኣፈይ አነከሎ አንተደኣ ደቂሰ፣
ኪሒነቅ ወይ ቃንዛ አዝኒ ኪዓማዓኒ ይክእል እዩ፡፡

እዚ መምሃሪ ምዕሩይ ዕድል እዩ ዘቕርብ።
ናይ ዋሺንግተን ግዝኣት WIC ናይ ዝተመጣጠነ መግቢ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይገብርን እዩ።
ስንክልና ንዘለዎም ሰባት፣ እዚ ተሕዝቶሰነድ ኣብ ዝሕተተሉ ግዜ ብካልእአ ኣገባብ ተዳልዩሎም ኣሎ።
ሕቶ ንኸተቅርብ፣ ብኽብረትካ 1-800-841-1410 (TDD/TTY 711) ኢልካ ደውሉ።
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ኣብ ናይ መጀመርያ 6 ኣዋርሒ ምኽርታት

