
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੀ 18 ਮਹ ੀਨੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਬਾਲ ਦ ੀ 
ਵ ਿਸਤਵ ਰਤ ਫੇਰ ੀ
ਅਠਾਰਾਂ ਮਹ ੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵ ਿਕਾਸ ਵ ਿੱਚ ਇੱਕ ਮ ੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਂੇ ਵ ਕਸੇ ਪਵ ਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵ ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨਕ 
ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 18-ਮਹ ੀਨੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਬਾਲ ਦ ੀ ਵ ਿਸਤਵ ਰਤ 
ਫੇਰ ੀ (Enhanced 18-Month Well-Baby Visit) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਵ ਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵ ਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵ ਕਸੇ 
ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ ੀਕਾਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਤੈਅ-
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵ ਹਲਾਂ ਆਖਰੀ 
ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ। 18-ਮਹ ੀਨੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਬਾਲ ਦ ੀ ਵ ਿਸਤਵ ਰਤ 
ਫੇਰ ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵ ਕਸੇ ਸ਼ੰਵ ਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵ ਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ੀ 
ਹੋਿੇ, ਵ ਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦ ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੇਰ ੀ ਮੌਕੇ ਮਂੈ ਵ ਕਸ ਚ ੀਜ਼ ਦ ੀ ਉਮੀਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵ ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵ ਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 
ਵ ਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ-ਸੂਚੀ ਪੂਰ ੀ ਕਰੋਗੇ, ਵ ਜਿਂੇ ਵ ਕ 
Looksee Checklist®, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵ ਿਕਾਸ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵ ਬੰਦੂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦ ੀ ਹੈ। 
ਤੁਸ ੀਂ ਰਿਾਇਤੀ ਬਾਲ ਵ ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵ ਕਵ ਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ੀਤ ੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸ ੀਂ 
Looksee Checklist® ਨੰੂ ਏਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
lookseechecklist.com. 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਂ
   Looksee Checklist®  

lookseechecklist.com

   Rourke Baby Record®  
rourkebabyrecord.ca

   ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪੜਤਾਲ  
eyci.ca

   ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਵ ਸੱਖੋ 
playandlearn.healthhq.ca

   Ministry of Children, Community  
and Social Services  
ontario.ca/child

(ਵ ਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰ ੀ)

18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ-ਬਾਲ ਦੀ
ਵ ਿਸਤਵ ਰਤ ਫੇਰ ੀ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵ ਿਕਾਸ



18-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮ ੀਲ-ਪੱਥਰ
ਇਹ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਛੋਟੇ ਬੱਵ ਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਦ ੀ ਵ ਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਿਧਦੇ ਅਤੇ ਵ ਸੱਖਦੇ ਹਨ।

1. ਵ ਕਸੇ ਵ ਕਤਾਬ ਵ ਿੱਚ ਤਸਿੀਰਾਂ ਦ ੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
“ਮੈਨੰੂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਵ ਦਖਾਓ”)।

2. ਿੱਖ-ਿੱਖ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦ ੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ (ਵ ਜਿਂੇ ਵ ਕ ਹੱਥ 
ਵ ਹਲਾਉਣਾ, ਧੱਕਣਾ, ਦੇਣਾ, ਪਹੰੁਚ ਕਰਨਾ)।

3. ਘੱ ਟਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵ ਿਅੰਜਨ ਧੁਨ ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ (ਵ ਜਿਂੇ ਵ ਕ b, 
n, d, h, g, w)।

4. ਿੀਹ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵ ਹਣਾ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਨਹ ੀਂ)।

5. ਚੱੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। 

6. ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਝ ਪੌੜ ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ।

7. ਲੋਕਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵ ਖਡੌਵ ਣਆਂ ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਸਨੇਹ ਵ ਦਖਾਉਣਾ।

8. ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਤੁਸ ੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਵ ਠਆਂ ਖੇਡ 
ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।.

9. “ਉੱਤਤੇ” ਅਤੇ “ਹੇਠਾਂ” ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਕੱਪ ਨੰੂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤਤੇ ਰੱਖੋ”)।

10. ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੱ ਟਟੋ-ਘੱਟ ਵ ਤੰਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅੰਗਾਂ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵ ਕੱਥੇ ਹੈ?”)। 

11. ਪੀਣ ਲਈ ਕੱਪ ਪਕੜਨਾ।

12. ਬਾਂਹਿਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵ ਹਨਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

13. ਇਕੱਵ ਲਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ। 

14. ਕੋਈ ਵ ਖਡੌਣਾ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਵ ਬਨਾਂ ਡ ਡੱਗੇ ਿਾਪਸ 
ਖੜੇ੍ ਹੋਣਾ।

15. ਅੱਗੇ ਿੱਲ ਤੁਰਦੇ ਸਮਂੇ ਵ ਖਡੌਵ ਣਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ 
ਵ ਖੱਚਣਾ।

16. ਵ ਤੰਨ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਗੀਵ ਟਆਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਲਗਾਉਣਾ।

17. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ।

ਸਰੋਤ: Looksee Checklist®

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਈ, ਵ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋੋ: 

ontario.ca/child




