
ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਆਦਾ ਆਿਾਦ ਅਤੇ ਿਾਹਿੀ ਬਣ ਸਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਚੀਿਾ ਂਦੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਉਪਰ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਅਵਿਥਾ ਤ,ੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਖਤਸਰਆ ਂਦੀ ਿਮਝ 
ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਸਵਚ
 · ਘਰ ਦੇ ਆਿ ਪਾਿ ਿੁਰੱਸਖਆ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਸਿਖਾਓ।
 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਿਾਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਿਸਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਜਿ ਸਵਚ ਿਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਅਲਮਾਰੀ ਸਵਚ ਸਜਿ ਤ ੇਬਾਲ ਰੋਧਕ ਤਾਲਾ ਲੱਸਗਆ ਹੋਵ ੇਜ ੋਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਉੱਤ ੇਹੋਵੇ। 
ਇਿ ਬਾਰ ੇਸਧਆਨ ਰੱਖ ੋਸਕ ਬਾਲ ਰੋਧਕ ਢੱਕਣ “ਬਾਲ ਰੋਧਕ ਹਨ” ਨਾ ਸਕ ‘ਚਾਇਲਡ ਪਰੂਫ’।

 · ਬਟਨ ਬੈਟਰੀਆ ਂਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਜੰਤਰਾ ਂ
ਤ ੇਬੈਟਰੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਰੀਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ) ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ।

 · ਮਾਸਚਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਲਾਇਟਰਾਂ ਨੂ ੰਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
 · ਿੰਕਟ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਉਿਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਇਹ ਸਿਖਾਓ ਸਕ ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਅੱਗ ਸਵਚ ਫਿ ਜਾਣ ਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਥੱਲੇ ਝੱੁਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਇਹ 
ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਪਸੜਆ ਂਨੂ ੰਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਸਕਿ ਤਰ੍ਾ ਂਰੁਕਣਾ ਹ,ੈ 
ਸਗਰਣਾ ਹ,ੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰਢੱਕਣਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਰੜ੍ਨਾ ਹੈ। 

 · ਨੀਵੀਆ ਂਬਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਵਾਸਜਆ ਂਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਆ ਵਾਲੇ ਕੱਚ  ਜਾ ਂਤੋੜ ਭੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਸਫਲਮ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤ ੇਇੱਕ ਭੜਕੀਲਾ ਰੰਗਦਾਰ 
ਿਸਟੱਕਰ ਲਗਾਓ ਤਾ ਂਜ ੋਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਤ ੇਦੇ ਸਵਚ  ਕੱਚ ਨੂ ੰਦੇਖ ਿਕਣ।

ਿੜਕ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਿੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਹੱਥ ਨੂ ੰਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਲਆ ਂਦੇ 

ਿੁਰੱਸਖਆ ਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਟਰੈਸਫਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਕੇ ਿੜਕ ਨੂ ੰਪਾਰ ਕਰਸਦਆ ਂਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

 · ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੁਕਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਿੁਣਨਾ ਅਤੇ ਿੋਚਣਾ ਸਿਖਾਓ।

ਖੇਡਣ ਦੇ ਿਮੇਂ  
 · ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਅਸਜਹੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ 

ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਸਜਿ ਸਵਚ ਿਾਈਕਲ, ਿਕੇਟਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਕੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 · ਖੇਡਣ ਦੇ ਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕਬੀਜ ਨੂ ੰਖਤਸਰਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੱਕੇ ਰਿਤ,ੇ ਬਗੀਚ ੇ 

ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਅਤੇ  ਸਕੱਲੇ੍। ਪ੍ਭਾਵ ਨੂ ੰਿੋਖਣ ਵਾਲੀ ਿਮੱਗਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਲੱਕੜ ਦੇ 
ਸਿੱਲੜ) ਨੂ ੰਉਪਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸਡੱਗਣ ਵਾਲੀ ਿੋਨ ਦੇ ਸਵਚ ਰੱਖੋ। 

 · ਸਕਿੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਿ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

 · ਅਸਜਹੀ ਟਰੈਮਪੋਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜ ੋਸਕ ਔਿਟ੍ੇਲੀਆਈ ਿਟੈਂਡਰਡ AS 4989 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵ ੇ
ਅਤੇ ਸਜਿ ਸਵਚ ਿੁਰੱਸਖਆ ਪੈਸਡੰਗ ਅਤੇ ਜਾਲ ਲੱਸਗਆ ਹੋਵੇ।

 · ਅਸਜਹੇ ਿਾਰੇ ਪੂਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਸਜਹਨਾ ਂਦੀ 
ਡੰੂਘਾਈ 30 ਿੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਉਹ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

 · ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹ ੇਹਨ ਤ ੇਸਧਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਉਪਰ ਨਿਰ ਰੱਖੋ।
 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਿਾਈਕਲ ਜਾ ਂਿਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਜਾ ਂਿਕੇਟ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਹੀ ਸਫਸਟੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਵੇ। ਿਕੇਸਟੰਗ 
ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਕਲਾਈ ਦਾ ਗਾਰਡ, ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਗੋਡ ੇਦੇ ਪੈਡ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

 · ਿਾਈਕਲਾ,ਂ ਿਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕੇਸਟੰਗ ਦੀਆ ਂਿਾਰੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
 · ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਿੜਕ ਤ ੇਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਂਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿੂਰੀ ਨਾ ਸਦਓ।
 · ਜੇਕਰ ਦਰਖਤਾ ਂਅਤੇ ਬੂਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਨੀਵੀਂਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੱਸਚਆ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਤ ੇਪੱਧਰ ਤਕ 

ਆਉਂਦੀਆ ਂਹੋਣ, ਤਾ ਂਇਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਕੱਟ ਸਦਓ।

3½ - 5 YEARS - PUNJABI  
3½ ਤੋਂ 5 ਿਾਲ
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ਿੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
 · ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਤੋਂ ਜਾ ਂਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਤੋਂ ਸਡੱਗਣਾ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 

ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਿਕੂਟਰ।
 · ਕੁੱਤ ੇਦੁਆਰਾ ਵੱਢਣਾ
 · ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆ ਂਦੀਆ ਂਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸਤਆ ਂਦੇ 

ਸਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ  
 · ਘਰ ਦੇ ਸਵਚ ਅਤੇ ਸਪੱਿਲੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਿਸਵਸਮੰਗ ਪੂਲ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਟੱਬ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਵਚ ਡੱੁਬਣਾ।



ਗੱਡੀ ਦੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗੱਡੀ ਸਵਚ ਨਾ ਿੱਡੋ। ਗੱਡੀ ਸਵਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ  

20-30 ਸਡਗਰੀ ਵੱਧ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਗੱਡੀ ਸਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹ ੋਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਓ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿੋਟਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਕਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 · ਮਨਿੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਉਸਚਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਿੇ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨੇਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਇੱਕ 
ਮਨਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੂਿਟਰ ਿੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਿੇ ਐਡਜਿਟ ਕੀਤ ੇਬਾਲ ਰੋਧਕ ਦਾ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਰੋਧਕ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 · ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਠੰਡ ੇਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਗੱਡੀ ਸਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਿਮੇਂ ਸਦਓ।
 · ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਬੱਚ ੇਕਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਵਚੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਨ ਤਾ ਂਜ ੋਉਹ 

ਟਰੈਸਫਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਸਹ ਿਕਣ।

3½ ਤੋਂ 5 ਿਾਲ
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Kidsafe Victoria 9036 2306
ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਿੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ 13 22 29
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਸਵਕਟੋਰੀਆ, ਸਖਡੌਣੇ ਅਤੇ  1300 364 894
ਨਰਿਰੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿੇਵਾ

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

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਆਮ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਲਾਹਵਾਂ
1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ  ਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ  ਚਲੰਤ CPR /ਫਿਟ ਏਡ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ।
2.  ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ 

ਭਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਿਸਵਸਮੰਗ ਸਿੱਸਖਆ ਲਈ ਕਰਵਾਓ।
3.  ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸਨਯਮ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਮੇਂ 

ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਦੰਦੇ ਰਹੋ।
4.  ਬੈਡਰੂਮ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸਫੱਟ ਕਰੋ, ਟੈਿਟ ਬਟਨ ਨੂ ੰਦਬਾਅ ਕੇ 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਲ ਬੈਟਰੀਆ ਂਨੂ ੰਬਦਲੋ। ਸਿਰਫ 
ਚਾਲੂ ਿਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰਬਚਾਉਂਦ ੇਹਨ।

5.  ਜਦੋਂ ਕੁੱਸਤਆ ਂਨੂ ੰਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਉਦੋਂ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਕੁੱਸਤਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸਚਆ ਂਤ ੇਨਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

6.  ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਖਡੌਸਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜ ੋਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ 
ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹਨ।

ਇਿ ਿੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਸਵਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂਤ ੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਿਪਾ ਕਰਕੇ  
www.kidsafevic.com.au ਉਪਰ ਜਾਓ ਸਜਿ ਸਵਚ ਕਾਰ ਸਵੱਚ ਬਾਲ ਰੋਧਕਾਂ ਅਤੇ 
ਿਸਵਸਮੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਿਪਾਅ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਸਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

www.lsv.com.au

ਇਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ:ੈ


