
 

 نشد درما ايبر گیدماآ

 

 ستا دخڻ ںبد در رداريبا اتتغییر از اي ڻشاڻۀ ڳڻباد بۀ ڻ ڻیست ڱطڱئں دخڻ رداريبا از زں اڻڳ يہا ہفتۀ در:  بالتکلیفی . 

 .ستا ڻتڱتفا ضعیتڻ یںا بۀ ںڻاز كڻشڻا

 گیدڱاآ ڻہاآ از برخی. ڻددگر ڱی یددتر رچاد شڻڻد ڱی ڱطڱئں رداريبا از كۀ ہڻگاڱی ںڻاز تڱاڱی تقریباً : لید ده ه یددتر  

 .ہستڻد اتتغییر اںڻگر یا ڻڻدارڻد

 ڻ ستا ڱڻاڱعڳڻ زہڻڻ جڻیں دجڻڻ ڳیڻ دۀفتاا قتفاا تیاتغییر ںبد در كۀ ڱیدہد ںڻشا رداربا زں كڻشڻا. ستا دشخڻ بۀ بیشتر زں تڻجۀ اڻڳ، ڱاہۀ سۀ در : دخه به تهجه 

 .ستا اتتغییر یںا اتتظاہر از شدید خستگی یا گیدڳڻآ ابخڻ ڻ عصباڻیت. دشڻ تحساساا ثباتی بی ،خڻ ڻ خڳق اتتغییر سبب ستا ڱڱكں ڱڻڻیرہڻ ڻ جسڱی اتتغییر

 

 

 

  بخشد ڱی قعیتڻا جڻیں دجڻڻ بۀ جڻیں حركت ڱہڱتر ہڱۀ از ڻ ڻزں یشافزا ڻ حڱر ڻ پستاڻہا ںشد رلبز ڱاڻڻد اتتغییر :جسمی اتتغییر. 

 دارد يبیشتر تڻجۀ جڻیں بۀ داردڻ يبہتر عڱڻڱی ڳحا رداربا زں ں،ڱاز یںا در:جنین به تهجه. 

 ك پڻشا ڻ راكخڻ بۀ كڻدڱی ڻزبر شیفتگیدخڻ رتبصڻ گاہی كۀ ستا عالقڱڻد ربسیا جڻیں از ڱحافظت در دخڻ يڻڱڻداتڻ بۀ رداربا زں :ییاگر درهن ه شیفتگی دخه

 .ہدد ڱی ہڱیتا گذشتۀ از بیشتر خڻد                                                
 

 

 

 

 كڻد ڱی دداريخڻ غشڳڻ يہا ڱحیط در رحضڻ از ڳیڳد ہڱیں بۀ د،شڻ ڻارد سیبآ بچۀ بۀ ستا ڱڱكں ڻ ستا پذیر سیبآ كۀ كڻد ڱی سحساا درڱا :يپذیر سیبآ. 

 ستڱا دخڻ ہڱسر ركا ڱحڳ با ڱرتباً گاہی ڻ كڻڻد ڱی اپید يبیشتر بستگیڻا سحساا ادۀخاڻڻ ڻ ہڱسر بۀ رداريبا خرآ يہا ہفتۀ در رداربا ںڻاز غڳبا :بستگیها یشافزا 

 .ڻددار زڻیا يبیشتر تڻجۀ ڻ ڱحبت بۀ تڱد یںا در. گیرڻد ڱی

 ديفر یا ںیڱازا ڱہڻگا دخڻ »اۀہڱر« ردڱڻ در رداربا زں ستا بہتر ڻیاڻگر كاہش ايبر.بكڻد باید چۀ دشڻ ڻعشر ںیڱازا درد گرا كۀ ستا اںڻگر رداربا زں ڱعڱڻالً :نیانگر 

 .ڻڱاید يیزر ڱۀبرڻا كڻد قبتاڱر شیگرد ڻدزفر از باید زڻیا رتصڻ در كۀ

 د.شڻ ڱی فبرطر یجرتد بۀ ڻ ستا طبیعی ،ڻیرڻا يہا كڻشڻا یںا كۀ ڻڻدابد باید جیںزڻ

 



 

 

 نشد رپد ايبر گیدماآ

 

 

 :رفتار پدر در دڻراں بارداري رڻي ہڱسرش تاثیر باڻرہاي فرہڻگی اعتقادات ڻ احساسات اڻ ڱی باشد.  پذیرش نقش پدر 

 ڱردي كۀ بۀ بچۀ ڻ پرڻرش اڻ عالقۀ ڱڻد است در ڱڻرد ڻقش پدر بڻدڻش ہیجاں زدۀ ڻ شادڱاں ڱی شڻد ڻ با ہڱسرش ڱشاركت ڱی كڻد. 

 ي ڱی تڻاڻد بہتریں زڱاں آڱادگی براي پذیرش ڻقش پدري ڻ قبڻڳ ڻقش ڱادري ہڱسرش باشد. بۀ ہر جاڳ بۀ ڻظر بیشتر ڱرداں، باردار

 :ارتباط پدر ڱڱكں است بۀ صڻرت بڻسیدں یا ڳڱس كردں شكڱ زں باردار ڻ اشتیاق براي شڻیدں صداي قڳب جڻیں ڻ  ارتباط با چنین 

 حرف زدں با اڻ باشد. 

 : بزرگتریں ڻگراڻی پدر ایں است كۀ ہڱسرش را بۀ ڱڻقع بۀ ڱحڳ  ہفتۀ ہاي آخر ہیجاں زدۀ ڱی شڻڻد كۀ ایں حاڳت عادي استبسیاري از رڻحیں در  آمادگی براي زایمان

 ڱڻاسب دریافت كڻد.  زایڱاں ڻرساڻدۀ ڻ آگاہی پدر ڻ در صڻرت اڱكاں حضڻر اڻ در كالس آڱادگی پیش از زایڱاں كڱك ڱی كڻد. تا براي بسیاري از سڻاالت خڻد پاسخ

 

 صیۀ بۀ پدر ہا: تڻ

 از تغییرات جسڱی ڻ رڻحی ہڱسرشاں آگاۀ باشڻد.  

 دربارۀ رڻڻد بارداري، زایڱاں ڱطاڳعۀ كڻڻد.  

 فشار عصبی، ہڱسرشاں را كاہش دہڻد.  

 در كارہاي ڱڻزڳ بۀ رڻي كڱك كڻڻد. 

 براي زڱاں زایڱاں از قبڳ آڱادگی داشتۀ باشڻد.  

 

: ڱڻبع  
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