
آپ اپنے بچے کو جس حالت ميں بهی دوده پالئيں، آپ کو آرام ده حالت ميں 
رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے بچے کے سر، کندهوں اور جسم کو ايک 

سيدهی الئن ميں سہارا ديں۔ اس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ کے بچے کی ناک 
آپ کے نپّل کے سامنے ہو اور ان کے سر کو پيچهے کی طرف تهوڑا جهکا 

ہوا رکهيں۔

اپنے بچے کو بيڻه کر دوده پالنے کے ليے، يقينی بنائيں کہ آپ آرام ده حالت 
ميں بيڻهی ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو اپنے بچے پر جهکنے کی ضرورت پيش 

آجائے تو يہ بہتر ہوگا کہ اپنے بچے کو اپنی چهاتی تک اڻهانے کے ليے آپ 
اپنی گود پر ايک تکيہ رکه ليں۔ اس کی انتہائی تاکيد کی جاتی ہے، بالخصوص 

چهاتی سے دوده پالنے کے ابتدائی ايام ميں، اور اس سے کمر درد سے محفوظ 
رہنے ميں مدد ملے گی۔

اپنے بچے کو اس طرح سے پکڑيں کہ وه، تکيہ کے اوپر، آپ کے بازوؤں ميں 
اپنے پہلو پر ليڻا رہے۔ ايک ہاته ان کے گردن اور کندهوں کو سہارا دينے کے 

ليے، جبکہ دوسرے ہاته کو ان کے پہلو پر برقرار رکهنے کے ليے استعمال 
کريں، اس طرح کہ ان کے پيٹ کا رخ آپ کے پيٹ کی جانب ہو۔ انہيں آپ کے 

نّپل کو منہ ميں لينے کے ليے اپنے سر کو اس کی طرف گهمانا چاہيے۔

اپنے بچے کو 'زير بازو' حالت ميں چهاتی سے دوده پالنے کے ليے، اس طرح 
ليں کہ اس کا سر آپ کی چهاتی سے لگا ہو، اپنے بچے کے جسم اور ڻانگوں کو 

اپنے بازو کے خم کی مدد سے اپنے پيچهے اڑس ليں۔ يقينی بنائيں کہ وه اپنی 
پُشت پر ليڻا ہوا ہو، اس طرح کہ اس کی ناک آپ کے نپل سے لگی ہوئی ہو۔ 

اپنے بچے کو سہارا دينے کے ليے اپنے بازو اور ہاته سے کام ليں اور دوسرے 
ہاته کو اپنی چهاتی اپنے بّچے کے منہ ميں دينے کے ليے استعمال کريں۔

اپنے بچے کو ليٹ کر دوده پالنے کے ليے، اپنے بستر کے درميان اپنے پہلو 
پر ليڻيں اور اپنے بچے کو اس کے پہلو پر لڻائيں تاکہ اس کا رخ آپ کی طرف 
رہے۔ اپنے بچے کو آرام سے سہارا دينے کے ليے، اسے قريب رکهتے ہوئے 

اپنے ہاته کو اس کی پيڻه پر رکهيں۔ اس حالت کا استعمال کرتے ہوئے سو جانے 
سے گريز کريں۔

چهاتی سے دوده پالنے کی حالتيں
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