
ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਹਰ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਿਕਾਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਿਾਰ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਮਾਨ ਪੜਾਿਾਂ ਤ ੇਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਰੜ੍ੇਗਾ ਅਤੇ  ਪਾਿਾ ਲਿੇਗਾ, 6 ਮਹੀਸਨਆ ਂਦਾ ਹੋਣ ਤ ੇਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 9 
ਮਹੀਸਨਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਤ ੇਸਰੜ੍ੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਿੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫੜ੍ਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼  ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਿਕਾਿ ਨੂ ੰਿਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੱਡ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਸਿਚ ਿੀ 
ਮਦਦ ਸਮਲੇਗੀ।

ਨਹਾਉਣ ਿਾਿਤੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਸਜਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂ ੰਲੋੜ ਹ ੈਉਿਨੰੂ ਪਹੁੰਚ ਸਿਚ ਰੱਖੋ।
 · ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਨਹਾਉਂਸਦਆ ਂਿਮੇਂ ਇਕੱਸਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡ ੋਨਾ ਹੀ ਿੱਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ।
 · ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿਚ ਹੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਤ ੇਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਿੀ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 

ਨਾ ਹਟਾਓ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਇਕੱਸਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡੋ।
 · ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ ਭਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਪਸਹਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ, ਸਫਰ ਗਰਮ, ਸਫਰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਫਰ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਲਾਓ, ਅਸਜਹਾ ਨਲਕ ੇਨੂ ੰਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰਇਕ ੋਸਜਹਾ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਕਰੋ।

ਖਿਾਉਣ- ਸਪਆਉਣ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਜ ੇਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਸਪਆ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮਾਇਕਰੋਿੇਿ ਦੱੁਧ ਨੂ ੰਿਮਾਨ ਤੌਰ ਤ ੇਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਿ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ
ਸਮਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਤਲ ਨੂ ੰਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਲਾਓ।

 · ਖਿਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ- ਕਦੇ ਿੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਸਪਆਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਬੱਚ ੇ
ਨੂ ੰਇਕੱਸਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡੋ।

 · ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਭੋਜਨ ਨੂ ੰਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਮਿਲੋ ਤਾ ਂਜ ੋਗਲੇ ਸਿਚ ਨਾ ਫਿ ਜਾਿੇ।
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਦਿਾਈ ਖਿਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ, ਲੇਬਲ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ੍ ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ 

ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਦੇਿੋ।
 · 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਰਨੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਉੱਚੀ ਕੁਰਿੀ ਤ ੇਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖੋ।
 · ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਚੁੱਕਦ ੇਿਮੇਂ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂ ੰਥੱਲੇ ਰੱਖ ੋਸਕਓਂਸਕ ਗਰਮ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਡੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਿਾੜ ਪੈ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਿੌਣਾ
 · ਅਸਜਹੀ ਕੋਟ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜ ੋਆਿਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਿਟੈਂਡਰਡ AS/NZS 2172 ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ 

ਹੋਿੇ।
 · ਕੋਟ ਨੂ ੰਬਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪੜਸਦਆਂ ਜਾ ਂਬਲਾਈਂਡ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਿਾਰੇ ਪੜਸਦਆਂ ਅਤੇ 

ਬਲਾਈਂਡ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨੂ ੰਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੁਰੱਸਖਆ ਜੰਤਰਾ ਂਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
 · ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਸਪੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਿਿਾਓ ਸਜਿ ਸਿਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਕੋਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਾਲੇ ਪਾਿੇ ਨਾਲ 

ਜੁੜਦ ੇਹੋਣ।
 · ਕੋਟ ਸਿਚ ਿਰਹਾਣੇ ਜਾ ਂਬੰਪਰ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
 · ਸਬਬ ਅਤੇ ਡਮੀ (ਪੈਿੀਫਾਇਰ) ਦੇ ਕਾਰਡਾ/ਂਸਰਬਨ ਨੂ ੰਹਟਾ ਦੇਿੋ।
 · ਿੌਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਕਦੇ ਿੀ ਪਰੈਮ ਸਿਚ ਨਾ ਪਾਓ ਸਕਉਂਸਕ ਿਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੋ

ਿਕਦਾ ਹੈ।
 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਪੋਰਟਾਕਾਟ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ ੇਉਹਨਾ ਂਦਾ 

ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਿੀ ਿੱਧ ਪੈਸਡੰਗ ਜਾ ਗੱਸਦਆ ਂਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
 · ਹੋਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿੌਣ ਦੇ ਲਈ SIDS ਅਤੇ KIDS ਪਾਿੋਂ 

www.sidsandkids.org ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਲਓ।

ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਿਾਿਤੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਕਦ ੇਿੀ ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਨੂ ੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਮਜ਼ੇ, ਬੈਂਚ ਜਾ ਂਸਬਿਤਰੇ  ਉਪਰ ਇਕਸੱਲਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ।
 · ਕਦ ੇਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂ ੰਅਸਜਹੇ ਕਪੜੇ ਨਾ ਪਿਾਓ ਸਜਿਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਿਾ,ਂ ਸਰਬਨ ਜਾ ਂਡੋਰੀਆਂ 

ਹੋਣ ਸਜਿ ਨਾਲ ਿਾਹ ਘੱੁਟ ਿਕਦਾ ਹੈ।
 · ਅਸਜਹੇ ਕੱਪਸੜਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਸਜਨ੍ਾ ਂਤ ੇਲੋ ਫਾਇਰ ਡੇਨਜਰ ਿਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਿ।ੇ

BIRTH - 9 MONTHS - PUNJABI 
ਜਨਮ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ

ਜਨਮ ਦੀ ਅਿਿਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਸਰੜ੍ਨ ਦੀ ਅਿਿਥਾ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ
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 ਿੱਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
 · ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਮੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਚਾ ਂਅਤੇ ਸਬਿਤਸਰਆ ਂਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ  ਸਡੱਗਣਾ ਜਾ ਂ

ਉੱਚੀਆ ਂਕੁਰਿੀਆ,ਂ ਪਰੈਮਾਂ, ਿਟਰੋਲਰ, ਿੋਸਫਆਂ, ਬਾਊਂਿਰਾ ਂਅਤੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ 
ਿਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਡੱਗਣਾ।

 · ਛੋਟੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਮੂੰਹ ਸਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਾਉਣਾ।

 · ਬੱਸਚਆ ਂਉਪਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸਡੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਬੱਸਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਗਰਮ 
ਚੀਜ਼ ਡੇਗਣ/ਸਖੱਚਣ ਕਰਕੇ ਪਏ ਿਾੜ।

 · ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਓਿਨ, ਬਾਰਬੇਸਕਊ ਜਾ ਂਹੀਟਰ, ਨੂ ੰਹੱਥ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ 
ਪਏ ਿਾੜ ।

 · ਡੱੁਬਣਾ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਨਹਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਮੌਜੂਦ ਪੂਲ 
ਅਤੇ ਿਪਾਅ ਸਿਚ।

 · ਜ਼ਸਹਰ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

 · ਕੁੱਤ ੇਦੁਆਰਾ ਿੱਢਣਾ



ਖੇਡਦੇ ਿਮੇਂ  
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਿੁਰੱਸਖਅਤ ਥਾਿਾਂ ਬਣਾਓ ਜ ੋਸਕ ਹੀਟਰ, ਪੌੜੀਆ,ਂ ਪਾਲਤੂ 

ਜਾਨਿਰਾਂ, ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸਤਆ ਂਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਤਸਰਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਜਿ ਸਿਚ ਮੂੰਹ ਸਿਚ 
ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 · ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਿਾਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਜ਼ਸਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਅਲਮਾਰੀ 
ਸਿਚ ਸਜਿ ਤ ੇਬਾਲ ਰੋਧਕ ਤਾਲਾ ਲੱਸਗਆ ਹੋਿ ੇਜ ੋਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਿੇ।

 · ਹੱਥ ਸਿਚ ਫੜਨ ਿਾਲੇ ਬੈਗਾ,ਂ ਸਜਿ ਸਿਚ ਦਿਾਈਆ ਂਹੋਣ, ਨੂ ੰਬੱਸਚਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
 · ਕੁੱਸਤਆ ਂਅਤੇ ਸਬੱਲੀਆ ਂਨੂ ੰਬੱਸਚਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਹਰ ਿਮੇਂ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
 · ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਬਾਊਂਿਰ ਜਾ ਂਬੰਬ ੋਿੀਟ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਿਨੰੂ ਫਰਸ਼ ਤ ੇਰੱਖ-ੋ ਕਦੇ ਿੀ ਉੱਚੀ 

ਥਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਰੱਖੋ।
 · ਗੰਭੀਰ ਿੱਟਾਂ ਦੇ ਖਤਰ ੇਕਾਰਨ ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ ਿਾਕਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 · ਅਸਜਹੇ ਿਾਰੇ ਪੂਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਆ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਸਜਹਨਾ ਂਦੀ ਡੰੂਘਾਈ 

30 ਿੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੋਿੇ। ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਰੁਕਾਿਟ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ 
ਰਖਾਿ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਉਹ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

 · ਹਰ ਇਿਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇਸਡੰਗ ਪੂਲਾਂ/ਨੈਪੀ ਬਾਲਟੀਆ/ਂਕੂੜੇ ਿਾਲੇ ਡੱਸਬਆ/ਂਨਹਾਉਣ ਿਾਲੇ ਟੱਬ 
ਨੂ ੰਖਾਲੀ ਕਰ ਸਦਓ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਿੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ 
ਸਦਓ ਤਾ ਂਜ ੋਡੱੁਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਿੇ।

ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
 · 6 ਮਹੀਸਨਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਲ ਰੋਧਕ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾ ਂ

ਜ ੋਬੱਚ ੇਦੀ ਸਪੱਠ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਿੇ ਹੋਿ,ੇ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਗੱਡੀ ਸਿਚ ਸਫੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ 
ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਉਸਚਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਦੋਂ 
ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਿਾਲੇ ਰੋਧਕ ਸਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਧਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ 
ਿੀਮਾ ਦੇ ਸਿਚ ਸਫੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਲੰਬ ੇਰੋਧਕ (ਕਰੀਬ 
2-3 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਿਾਲੇ) ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਔਿਟ੍ਰ ੇਲੀਆ ਸਿੱਚ ਇਿਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਹਰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹਾਰਨੇਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਫੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 · ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗੱਡੀ ਸਿਚ ਇਕੱਸਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਛੋਟ ੇਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
 · ਔਿਟ੍ਰ ੇਲੀਆਈ ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰੈਮ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਬੈਗਾ ਂਨੂ ੰ

ਪਰੈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ੋਤਾ ਂਜ ੋਿੰਤੁਲਨ ਸਿਗੜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਿੇ।
 · ਪਰੈਮ, ਿਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਿੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਟਰਾਲੀ ਸਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਨੇਿ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਉਿਨੰੂ ਐਡਜਿਟ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਿ ਸਿਚ ਸਫੱਟ ਹ ੋਜਾਿੇ।
 · ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੈਮ ਨੂ ੰਛੱਡਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਬਰੇਕਾ ਂਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਕੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਕਓਂ 

ਨਾ ਹੋਿੇ।
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਹਲਕ ੇਲੰਬੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਛਾ ਂਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 

ਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਿਨ ਿਕਰੀਨ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ  ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਸਖਡੌਣੇ
 · ਸਖਡੌਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ , ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਸਹਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, 

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਸਹੱਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਜਿਨੂ ੰ
ਸਨਗਸਲਆ ਜਾ ਿਕੇ।

ਜਨਮ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ
ਜਨਮ ਦੀ ਅਿਿਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੜ੍ਨ ਦੀ ਅਿਿਥਾ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ

Kidsafe Victoria 9036 2306
ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਿੇਿਾ 24 ਘੰਟੇ 13 22 29
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਸਿਕਟੋਰੀਆ, ਸਖਡੌਣੇ ਅਤੇ 1300 364 894
ਨਰਿਰੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿੇਿਾ   

ਜ਼ਸਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 13 11 26
Raising Children Network 
www.raisingchildren.net.au
ਸਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਿੇਿਾ  132 289

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਆਮ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿੁਝਾਅ
1. ਪੂਰੇ ਘਰ ਸਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿੱਲੋਂ  ਖਤਸਰਆ ਂਨੂ ੰ

ਿੇਸਖਆ ਜਾ ਿਕੇ।
2.  ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੋ। ਜ ੋਤੁਿੀਂ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਭ ਕੁਝ ਿੇਖੇਗਾ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
3.  ਬਾਲ ਰੋਧਕ ਨੂ ੰਸਿਹਾਸਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਇੰਿਟਾਲ ਜਾ ਂਇਿਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ।
4.  ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡ, ਿਟੋਿ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਗਾਰਡ, ਪਾਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਰ 

ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਰ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ।
5.  ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਡਰੂਮਾ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਿੇਅ ਸਿੱਚ ਿਮੋਕ ਅਲਾਰਮ 

ਸਫੱਟ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਲ ਬੈਟਰੀਆ ਂ
ਬਦਲੋ।

6.  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਿਦੀ ਿਾੜ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂ ੰਤੁਰੰਤ ਨਲਕ ੇਹੇਠ ਠੰਡ ੇ
ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ 20 ਸਮੰਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਬਰਫ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਰਫ, ਮੱਖਣ ਜਾ ਂਤੇਲ ਦਾ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

2 ਸਿਚੋਂ 2

www.kidsafevic.com.au

ਇਿ ਿੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਸਿਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਸਿਸਸ਼ਆ ਂਤ ੇਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਿਪਾ ਕਰਕੇ  
www.kidsafevic.com.au ਉਪਰ ਜਾਓ ਸਜਿ ਸਿਚ ਕਾਰ ਸਿੱਚ ਬਾਲ ਰੋਧਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਿਸਮੰਗ 
ਪੂਲ ਅਤੇ ਿਪਾਅ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਲਈ ਸਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

www.lsv.com.au

ਇਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ:ੈ


