
ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ 
ਸਜਗਆਿ ੂਵੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਿਸਵੱਚ ਨੂ ੰਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਿਾ ਂਲੱਭੇਗਾ ਸਜਿ ਬਾਰ ੇਉਿਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਸਜਹੜੀਆ ਂਉਿਤੋਂ ਲੁਕਾਈਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਹੋਣ! ਇਿ ਉਮਰ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ 'ਬੱਚਾ' ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਵਚ ਹਰ ਚੀਿ ਪਾ ਕੇ ‘ਜਾਂਚ’ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚ ੇਵੱਸਡਆ ਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਿ ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ ਦੇ 
ਲਈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਿੁਰੱਸਖਆ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਵਖਾਉਣ।

ਨਹਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਵਚ ਸਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ 50 ਸਡਗਰੀ ਿੈਲਸਿਅਿ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 

ਦੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਅਸਜਹੇ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਿਲਾਹ ਲਵ ੋਸਜਿ ਕੋਲ 
ਲਾਈਿੈਂਿ ਹੋਵ ੇਜਾ ਂਮਾਿਟਰ ਪਲੰਬਰ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਲਾਹ ਲਵੋ।

 · ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ ਭਰਦ ੇਿਮੇਂ, ਪਸਹਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਓ, ਸਿਰ ਗਰਮ, ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ 
ਸਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਲਾਓ, ਅਸਜਹਾ ਨਲਕ ੇਨੂ ੰਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
ਨੂ ੰਇਕ ੋਸਜਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋ।

 · ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ 38 ਸਡਗਰੀ ਿੈਲਸਿਅਿ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 · ਨਹਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੋਨ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਂਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਆਪਣੇ ਛੋਟ ੇਬੱਚ ੇਦੀ 
ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਖਾਣ ਵਾਿਤੇ ਿੁਝਾਅ
 · 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਰਨੇਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਉੱਚੀ ਕੁਰਿੀ ਤ ੇਹਾਰਨੇਿ ਨਾਲ 

ਬੰਨ੍ ਕੇ ਰੱਖੋ।

 · ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਨੂ ੰਗਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾ ਂਪਕਾਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਸਕ ਬੱਚ ੇਹਰ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂ ੰਗਲੇ 
ਸਵੱਚ ਿਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।

 · ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਉਦੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ੋਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਸੜਆ 
ਹੋਵੇ। ਉਿਦ ੇਸਡੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਿੜ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿੌਣ ਵਾਿਤੇ ਿੁਝਾਅ
 · ਅਸਜਹੇ ਕੱਪਸੜਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਜਨ੍ਾਂ ਤ ੇਲੋ ਿਾਇਰ ਡੇਨਜਰ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।
 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਬਬਾ ਂਅਤੇ ਡਮੀ ਦੇ ਸਰਬਨਾ ਂਨੂ ੰਹਟਾ ਸਦਓ।
 · ਕੋਟ ਦੇ ਗੱਸਦਆ ਂਨੂ ੰਐਡਜਿਟ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਉਹ ਿਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋਣ ਤਾ ਂਜ ੋ 

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੂ ੰਉਪਰ ਚੜ੍ ਕੇ ਸਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾ ਿਕੇ।

9-18 MONTHS - PUNJABI  

9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ

ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
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 ਿੱਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
 · ਸਬਿਤਰ,ੇ ਉੱਚੀਆ ਂਕੁਰਿੀਆ,ਂ ਪਰੈਮ, ਿਟਰੋਲਰ, ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਅਤੇ 

ਸ਼ਾਸਪੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਡੱਗਣਾ, ਪੌੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵਰਾਂਡ,ੇ ਡੇਕ ਅਤੇ 
ਪੇਟੀਓ ਤੋਂ ਸਡੱਗਣਾ।

 · ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਛੋਟੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਖਡੌਸਣਆ ਂਨੂ ੰਮੂੰਹ ਸਵਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਿਿਾਉਣਾ।

 · ਨਹਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਟੱਬ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲਕਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਟੋਵ 
ਤੋਂ ਪਤੀਲਾ ਲਹੁੰਦ ੇਿਮੇਂ ,ਗਰਮ ਚੀਿਾ ਂਨੂ ੰਹੱਥ ਲਾਉਂਦ ੇਿਮੇਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਓਵਨ 
ਅਤੇ ਪਰੈਿ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਸਰੰਕ ਦਾ ਉਹਨਾ ਂਤ ੇਸਡੱਗਣ ਨਾਲ 
ਬੱਸਚਆ ਂਦੇ ਿਾੜ ਪੈਣਾ।

 · ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਘਰ ਸਵਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਜਿ 
ਸਵਚ ਭਾਂਡ ੇਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸਡਟਰਜੈਂਟ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ।

 · ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਚਾਕੂ, ਕੈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਸਤੱਖੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਤੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ।
 · ਦਰਵਾਸਜਆ ਂਸਵਚ ਉਂਗਲ ਿਿਣ ਕਰਕੇ, ਟਰੈਡਸਮਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ 

ਦੀਆ ਂਬਾਈਕਾ ਂਤੋਂ ਉਂਗਲਾ ਂਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿੱਟਾਂ।
 · ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸਤਆ ਂਸਵਚ ਗੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਿੱਟ ਲੱਗਣਾ



ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
 · ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਗੱਡੀ ਸਵਚ ਇਕੱਸਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
 · ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨਿੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਉਸਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 

ਐਡਜਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਲਟ ਜਾ ਂਸਿੱਧੇ ਪਾਿੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲ ਰੋਧਕ ਿੀਟ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ 
ਕਰੋ ਸਜਿ ਸਵਚ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਰਸਮਤ ਹਾਰਨੇਿ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਦੋਂ ਤਕ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਵਾਲੇ ਰੋਧਕ ਸਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਧਕ ਦੇ ਆਕਾਰ 
ਦੀ ਿੀਮਾ ਦੇ ਸਵਚ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੰਬ ੇ
ਰੋਧਕ (ਕਰੀਬ 2-3 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਕ ਉਲਟ ਪਾਿੇ ਵਾਲੇ) ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ 
ਔਿਟ੍ੇਲੀਆ ਸਵੱਚ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 · ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਕਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਵਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
 · ਉਂਗਲਾ ਂਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖ ੋਜ ੋਸਕ ਪਰੈਮਾਂ ਅਤੇ ਿਟਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਕਬਸਿਆ ਂਸਵਚ ਿੱਿ 

ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਖੇਡਣ ਿਮੇਂ  
 · ਿਨ ਿਕਰੀਨ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂ ੰਹਲਕ ੇਲੰਬੀਆ ਂਬਾਹਵਾ ਂਵਾਲੇ 

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਵਾਓ।
 · ਿੁਰੱਸਖਅਤ, ਛਾ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜ ੋਸਕ ਖਤਸਰਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਜਿ ਸਵਚ 

ਪੂਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਡਣ ਦੀਆ 
ਚੀਿਾ ਂਉੱਤ ੇਬੱਸਚਆ ਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜ ੋਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ।

 · ਖੇਡਣ ਦੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਅਤੇ ਕਬੀਜ ਪੱਕੀ ਿਮੀਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ ਸਜਵੇਂ 
ਸਕ ਕੰਕ੍ੀਟ ਵਾਲੇ ਰਿਤ,ੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਲੇ੍। ਹਰ ਵਿਤੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂ ੰ
ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮ ਿਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ੋਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਛੱਲੜ। ਿਲਾਈਡ, ਉਤਰਣ 
ਚੜ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਰੇਮ, ਹਾਰੀਜਾਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਸਟਕਲ ਲੈਡਰ ਆਸਦ ਿਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤ ੇਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

 · ਿਸਹਰੀਲੇ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬਾਗ ਸਵਚ ਉੱਗ ਰਹ ੇਹ ੋਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਹਟਾ ਸਦਓ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਇੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀ ਟੋਕਰੀ ਸਵਚ ਰੱਖ ੋਜ ੋਸਕ ਬੱਸਚਆ ਂ
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

 · ਸਿਸ਼ਪੌਂਡ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਰੋਤਾਂ ਉੱਤ ੇਜਾਲ ਜਾ ਂਗਰੇਟ ਰੱਖੋ।
 · ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਹਰਬੀਿਾਈਡ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ  ਈਂਧਣ, ਘੋਲਾ ਂਅਤੇ 

ਪੇਂਟ ਨੂ ੰਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
 · ਿਾਰੇ ਪੂਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਆ ਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਸਜਹਨਾ ਂਦੀ ਡੰੂਘਾਈ 

30 ਿੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।
 · ਪੂਲ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਸਨਯਸਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਉਹ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ।
 · ਹਰ ਇਿਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਡੰਗ ਪੂਲਾਂ ਨੂ ੰਖਾਲੀ ਕਰ ਸਦਓ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ 

ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਿਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਿੰਭਾਸਵਤ ਡੱੁਬਣ ਦੇ ਖਤਸਰਆ ਂਤੋਂ 
ਜਾਗਰੂਕ ਰਹ ੋਸਜਿ ਸਵਚ ਨੈਪੀ ਬਾਲਟੀਆ,ਂ ਸਬਨ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਟੱਬ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜ ੋਸਕ 
ਬਾਹਰ ਪਏ ਰਸਹ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਵਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਕਦਾ ਹ,ੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਿਕਦੇ ਹਨ।

 · ਗੱਡੀਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆ ਂਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ 
ਰਿਸਤਆ ਂਨੂ ੰਖੇਡਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਵਾਂਗ ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 · ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂ ੰਇੱਕੱਸਲਆ ਂਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਸਦਓ।

9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ

2 ਸਵਚੋਂ 2

www.kidsafevic.com.au

ਿੁਰੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿੁਝਾਅ
1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ CPR /ਿਿਟ ਐਡ  ਹੁਨਰ ਹੈ।
2.  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ  ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਵੱਡ ੇਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਿਦ ੇ

ਕਾਰ ਰੋਧਕ ਨੂ ੰਐਡਜਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਧਕ ਸਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ 
ਇੰਿਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

3.  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ  ਸਕ ਿਾਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਿਸਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਜਿ ਸਵਚ ਿਿਾਈ 
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।

4.  ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ।

5.  ਸਿਰਿ ਉਹ ਸਖਡੌਣੇ ਖਰੀਦੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
6.  ਦਰਵਾਸਜਆ ਂਉਪਰ ਉਂਗਲ ਿਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ।
7.  ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡ, ਿਟੋਵ ਗਾਰਡ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਗਾਰਡ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 

ਕਵਰ ਅਤੇ ਿਰਨੀਚਰ ਕਵਰ ਇੰਿਟਾਲ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਰੂਮ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮੋਕ 
ਅਲਾਰਮ ਸਿੱਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਲ ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ 
ਬੈਟਰੀਆ ਂਬਦਲੋ।

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

www.lsv.com.au

ਇਨ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਸਹਯੋਗ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ:ੈ


