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ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਿਰਗਰਮ ਹ ੋਕੇ ਆਪਣੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਬਨਾ ਂ
ਆਪਣੇ  ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ! ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਬਨਾ ਉਚਾਈਆ ਂਦੇ ਡਰ ਜਾ ਂਖਤਰ ੇਤੋਂ ਕੁੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿੁਗੰਧ, ਿਿਾਦ 
ਅਤੇ ਬਨਾਿਟ ਉਿਨੰੁ ਨੂ ੰਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਖਿਾਉਣ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਉੱਚੀ ਕੁਰਿੀ ਵਿਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਰਨੇਿ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
 · ਖਾਣ ਿਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਚਲਦ ੇਿਮੇਂ ਜਾ ਂਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਦ ੇਿਮੇਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਵਦਓ।
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ਨੂ ੰਖਾਣ ਦੇ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕ ੇਵਦਖਾ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੋ। 

ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਬੱਵਚਆ ਂਨੂ ੰਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ੋਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹ ੋ ਰਹੀ ਹੋਿੇ।
 · ਕਦੇ ਿੀ ਨਹਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।
 · ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ ਭਰਦ ੇਿਮੇਂ, ਪਵਹਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ, ਵਿਰ ਗਰਮ, ਵਿਰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ 

ਵਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਵਮਲਾਓ, ਅਵਜਹਾ ਨਲਕ ੇਨੂ ੰਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
ਨੂ ੰਇਕ ੋਵਜਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋ।

 · ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂ ੰਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 

ਿੌਣ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਿਮਾਂ ਆ 

ਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿਨੰੂ ਮੰਜ ੇਤ ੇਜਾ ਂਿਰਸ਼ ਤ ੇਗੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਿਿਾਓ।
 · 9 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੇ ਲਈ ਬੰਕ ਬੈਡ ਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 · ਰਾਤ ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਬੱਤੀਆ ਂਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਿਾਿ ਨਾਲ 

ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਟਾਇਲਟ ਲੱਭ ਲਿੇ।
 · ਿੁਰੱਵਖਆ ਜੰਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪੜਵਦਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨੂ ੰ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਏ ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਹਿਾਬ ਨਾਲ ਉਵਚਤ ਵਖਡੌਵਣਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਾਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਵਜਿ ਵਿਚ ਿਿਾਈ ਉਤਪਾਦ, 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵਜਿ ਤ ੇਬਾਲ ਰੋਧਕ ਤਾਲਾ ਲੱਵਗਆ ਹੋਿ ੇਜ ੋਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਉੱਤ ੇ
ਹੋਿੇ।

 · ਨੀਿੀਆ ਂਬਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਿਾਵਜਆ ਂਤ ੇਿੁਰੱਵਖਆ ਗਲਾਿ ਜਾ ਂਟੁਟੱ ਭੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਿਾਲੀ ਵਿਲਮ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਵਕਿੇ ਿੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ 
ਪੈਨਲ ਜਾ ਂਿਲਾਈਵਡੰਗ ਦਰਿਾਜੇ ਤ ੇਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਿਵਟੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਿੇਖਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਿਧਾਓ।

 · ਿਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਤੱਖੀਆ ਂਨੁੱਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪੈਡ ਲਗਾਓ। 

1½ - 3½ YEARS - PUNJABI 

1½ ਤੋਂ 3½ ਿਾਲ

ਵਜਵਗਆਿੂ ਅਤੇ ਅਵਜੱਤ

ਿੱਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
 · ਯਾਤਰੀਆ,ਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿ ਿਾਲੇ ਰਿਤ ੇਤ ੇ

ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂਗੱਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਿੱਜਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ 
ਿੰਬੰਧੀ ਿੱਟਾਂ।

 · ਡੱੁਬਣਾ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਵਪੱਛਲੇ ਪਾਿੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿਚ।

 · ਛੋਟੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਪੜਵਦਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨੂ ੰਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 
ਪਾ ਕੇ ਿਿਾਉਣ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ।

 · ਜ਼ਵਹਰਾ ਂਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

 · ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਟਾਇਰਾਂ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਵਡੱਗਣਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਾਈਕ 
ਅਤੇ ਿਕੂਟਰ ਅਤੇ ਿਰਨੀਚਰ।

 · ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾ ਂਵਤੱਖੀ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਿੱਜਣਾ।

 · ਗਰਮ ਭੋਜਨ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾ ਂਪਤੀਵਲਆ ਂਵਿਚਲੀ ਿਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੈਣ 
ਿਾਲੇ ਿਾੜ।

 · ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਹੱਥ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਿਾੜ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਟੋਿ, ਅੱਗ ਦਾ 
ਿਥਾਨ, ਹੀਟਰ, ਪਰੈਿ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ।

 · ਚਾਕੂ, ਕੈਂਚੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਵਤੱਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਕੱਟ ਅਤੇ ਜਖਮ।
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ਖੇਡਣ ਦੇ ਿਮੇਂ  
 · ਵਿਰਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦੋ ਜਾ ਂਬਣਾਓ ਜ ੋਔਿਟ੍ੇਲੀਅਨ ਿਟੈਂਡਰਡ ਦੇ 

ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਿ ਦੀ ਅਿਿਥਾ ਦੇ ਯੋਗ 
ਹੋਣ।

 · ਖੇਡਣ ਦੇ ਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕਬੀਜ ਨੂ ੰਖਤਵਰਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੱਕੇ ਰਿਤ,ੇ 
ਬਗੀਚ ੇਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਅਤੇ  ਵਕੱਲੇ੍ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਓ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਆਿ ਪਾਿ 30 
ਿੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੰੂਘਾਈ ਿਾਲੇ ਨਰਮ ਤਵਹ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਲੱਕੜ ਦੇ 
ਵਛੱਲੜ) ਨੂ ੰਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਰੱਖਰਖਾਿ ਕਰੋ।

 · ਵਕਿੇ ਿੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

 · ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਹੋਣ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ।

 · ਅਵਜਹੇ ਿਾਰੇ ਤਲਾਬਾ ਂਅਤੇ ਿਪਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਵਖਆ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ
ਵਜਹਨਾ ਂਦੀ ਡੰੂਘਾਈ 30 ਿੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਿੇ। ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਰੁਕਾਿਟ ਅਤੇ 
ਦਰਿਾਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਿ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹ ੋਿਕੇ ਵਕ ਉਹ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਟੋਪੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆ ਂਬਾਹਿਾ ਂਦੇ ਕਪੜੇ ਪਿਾਓ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੇ ਲਈ ਠੀਕ 
ਿਨ ਿਕਰੀਨ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਟਰਾਈਿਾਈਕਲ, ਿਕੂਟਰ, ਿਾਈਕਲ, ਰੋਲਰ ਬਲੇਡ, 
ਿਕੇਟਬੋਰਡ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਇਰਾਂ ਿਾਲਾ ਜੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਹੀ 
ਵਿਵਟੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਤਆ,ਂ ਿੁੱਟਪਾਥ, ਿੜਕ ਜਾ ਂ
ਕਾਰਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਨਹੀਂ ਖੇਡਦ ੇਹਨ।

ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
 · ਤਦੋਂ ਤਕ ਿਾਧੂ ਉਲਟ ਜਾ ਂਵਿੱਧੇ ਪਾਿੇ ਿਾਲੇ ਬਾਲ ਕਾਰ ਰੋਧਕ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 

ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਕਾਰ ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 · ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਵਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡ ੋਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
 · ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਵਰਆ ਂਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ੋ- ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਵਜਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ 

ਠਵਹਰ ਿਕੇ ਉਹ ਡੱੁਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹ,ੈ ਇਿ ਵਿਚ ਨਾਲਾ, ਡੈਮ, 
ਿਵਿਵਮੰਗ ਪੂਲ, ਿੁਹਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਪੌਂਡ, ਬਾਲਟੀਆ,ਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਭਾਂਡਾ 
ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਿਾਲੇ ਡੱਬ ੇਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਬੱਵਚਆ ਂਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਹ ੇਹੋਣ 
ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹਟਾਓ।

 · ਿੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਹੱਥ ਿੜ ਕੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੇ 
ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ‘ਰੁਕੋ, ਦੇਖੋ, ਿੁਣੋ ਅਤੇ ਿੋਚੋ।’
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Kidsafe Victoria 9251 7725
ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਹੇਲਥ ਿੇਿਾ 24 ਘੰਟੇ 13 22 29
ਕਾਰ ਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  1300 360 745
ਿਲਾਹ ਲਈ VicRoads   
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ  1300 364 894

ਨਰਿਰੀ ਿੁਰੱਵਖਆ ਿੇਿਾ ਜ਼ਵਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 11 26
ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਿਿਟ ਏਡ ਕੋਰਿ ਲਈ ਿੇਂਟ ਜੌਨ ਐਂਬੂਲੈਂਿ 1300 360 455
Raising Children Network 
www.raisingchildren.net.au
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਿੇਿਾ 132 289

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

1½ ਤੋਂ 3½ ਿਾਲ
ਵਜਵਗਆਿੂ ਅਤੇ ਅਵਜੱਤ

ਿੁਰੱਵਖਆ ਿਾਿਤੇ ਆਮ ਿਲਾਹਿਾਂ
1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਚਲੰਤ CPR /ਿਿਟ ਏਡ  ਹੁਨਰ ਹੈ।
2.   ਿੰਕਟ ਦੀ ਿਵਥਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਿੋਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 

ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ।
3.  ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਿਥਾਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜ ੋਵਕ 

ਖਤਵਰਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹ ੈਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਤ ੇਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਰੋਤ।
4.  ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ।
5.  ਵਿਰਿ ਉਹਨਾ ਂਵਖਡੌਵਣਆ ਂਨੂ ੰਖਰੀਦੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਿ ਦੇ 

ਵਹਿਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ।
6.  ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੋ। ਟਰੈਵਿਕ ਵਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰ ੇ

ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਿੜਕ ਨੂ ੰਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਿਲਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ  ਵਕਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
7.  ਬੈਡਰੂਮ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਟ ਕਰੋ, ਟੈਿਟ ਬਟਨ ਨੂ ੰਦਬਾਅ ਕੇ 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਲ ਬੈਟਰੀਆ ਂਬਦਲੋ। ਵਿਰਿ ਚਾਲੂ 
ਿਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਜੀਿਨ ਬਚਾਉਂਦ ੇਹਨ।

ਇਿ ਿੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਤ ੇਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਰਿਪਾ ਕਰਕੇ  
www.kidsafevic.com.au ਉਪਰ ਜਾਓ ਵਜਿ ਵਿਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰੋਧਕਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਿਵਮੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਿਪਾਅ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਲਈ ਵਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

www.lsv.com.au

ਇਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਵਹਯੋਗ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹ:ੈ


