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مال ُجال دوده پالنا 

مال جال دوده پالنا وه ہے جب آپ اپنے بچے کو 
کچه وقت کے ليے اپنا دوده پالتی ہيں اور باقی 
وقت اپنے بچے کو بوتل سے يا تو اپنی چهاتی 
سے نکاال ہوا دوده يا بچے کے فارمو لے کا 

دوده پالتی ہيں۔

مال جال دوده پالنا آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ 
مثال کے طور پر – رات ميں يا اگر آپ کو واپس 

کام پر جانے کی ضرورت ہو تو کوئی ديگر 
شخص بهی آپ کے بچے کو دوده پال سکے۔

آپ کو مال جال دوده پالنا شروع کرنے سے 
قبل تب تک انتظار کرنا چاہيے جب تک 

دوده پالنے کا عمل اچهی طرح سے قائم نہ 
ہو جائے۔

اگر آپ بچے کا فارمولہ استعمال کر رہی ہيں، 
تو مال جال دوده پالنے سے آپ کے جسم ميں 

پيدا ہونے والے دوده کی مقدار کم ہو جائے گی۔

اگر آپ کام پر واپس جا رہی ہيں، تو آپ کے کام 
پر واپس جانے سے کچه ہفتوں قبل آپ کو 

چاہيے کہ اپنے بچے کو بوتل سے دوده پينے 
کا عادی ہونے کے ليے ايک موقع دينے کے 

ليے مال جال دوده پالنے کا آغاز کريں۔

اپنی چهاتی کو ايڈجسٹ کرنے کے ليے، شروع 
ميں اپنے بچے کو ايک دن ميں ايک بوتل دوده 

پيش کريں۔

بوتل سے دوده پينے کا عادی ہونے کے ليے آپ 
کے بچے کو کچه وقت لگ سکتا ہے۔ صبر 

رکهيں اور جب آپ کا بچہ تهکا ہوا يا بہت بهوکا 
ہو، تو بوتل متعارف کرانے کی کوشش نہ کريں۔

ہر روز ايک ہی وقت پر بوتل سے دوده پالنے 
يا چهاتی سے دوده پالنے کا ايک معمول قائم 

کرنے کی کوشش کريں۔

شير خوار بچوں کے لئے اور متابعتی دوده 
استعمال کے لئے تيار کارڻن ميں آتا ہے، جو 
مال جال دوده پالنے کے ليے آسان ہوتا ہے۔

(Combination feeding)

ضروری اطالع: کسی بچہ کو غذا دينے کا بہترين طريقہ ماں کا دوده پالنا ہے، کيونکہ ماں کا دوده بچہ کو معياری متوازن غذا اور بيماری سے تحفظ ساته ہی بچہ اور ماں دونوں 
کے ليے بہت سے غير غذائی فوائد بهی فراہم کرتا ہے۔ ہم آپ کو مشوره ديتے ہيں کہ بچہ کو غذا دينے کا انتخاب کرتے وقت اپنے نگہداشت صحت کے پيشہ ور فرد سے ضرور 

بات کر ليں۔ ماں کا دوده پالنے کی تياری اور اس سے متعلق رکه رکهاؤ کے ليے بهی پيشہ وارانہ رہنمائی حاصل کی جانی چاہئے۔ اگر آپ ماں کا دوده پالنے کا انتخاب کرتے ہيں 
تو، صحت بخش اور متوازن غذا لينا بہت ضروری ہے۔ شير خوار بچوں کا فارموال، ماؤں کے ذريعہ بچوں کو اپنا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرنے يا کسی وجہ سے اپنا دوده پالنے 
کے قابل نہ ہونے کی صورت ميں، بطور متبادل تيار کيا گيا ہے۔ ماں کا دوده نہ پالنے کا فيصلہ کرنے، يا جزوی طور پر بوتل سے دوده پالنے سے، ماں کے دوده کی فراہمی کم 

ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بهی وجہ سے ماں کا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرتی ہيں تو، يہ ياد رکهيں کہ اس طرح کے فيصلہ کو تبديل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شير خوار بچہ کا 
فارموال استعمال کرنے کے سماجی اور مالی اثرات بهی ہيں جن پر غور کيا جانا الزمی ہے۔ بچے کی صحت سے متعلق خطرات سے بچنے کے ليے شير خوار بچے کے فارموال 

کو ہميشہ ليبل پر بتائی گئی ہدايات کے مطابق تيار، استعمال اور ذخيره کيا جانا چاہيے۔


