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बच्चाहरूले आफूलाई खतरा हुने काम गर्ाा उनीहरूलाई बर्मास ठान्नु हुुँर्ैन। उनीहरूले वररपररको
वातावरणबारे अनुसन्धान गने क्रममा सुरक्षित रहने तररकाहरू जान्नुपर्ा ।

“आधारभत
ू ननयमहरू बनाउनुहोस ्। नतमीहरू लट्ठीहरू बाहहर खेल्न सक्र्ौ, घरभभत्र
होइन”

बच्चाहरूलाई सरु क्षित राख्ने
मुखमा चीजबीजहरू हाल्ने, माथि चढ्ने, ढोका खोल्ने र माथि चढे र उनीहरूले भेट्ने जनत सबैकुरामा हात
लगाउने जजज्ञासु भििु हुनाले तपाईँको बच्चाहरूलाई सरु क्षित राख्ने काम मजु ककल हुनसक्र्। यी सबै

अनुसन्धानहरू उनीहरूको ववकासको एउटा महत्वपूणा प्रक्रक्रया हो। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनको यो समय
रमाइलोभसत बबताउन हर्नलाई उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु राम्रो कुरा हो।
यहर् उनीहरूलाई कुनै खतरा भएमा, सजाय हर्ने या वपट्ने कामले बच्चाहरूलाई केही कुरा भसक्न मद्दत
पुर्याउुँ र्ै न। यसको साटो उनीहरूको वातावरण सुरक्षित राख्नुहोस ् र कसरी सुरक्षित बस्नु भनेर भसकाउनुहोस ्।

“तातो कुराबारे बुझाउने गनह
ुा ोस ् – नुहाउुँ र्ा, पकाउुँ र्ा, केही वपउुँ र्ा आहर्।”

सहयोग गननसक्ने कुराहरू
“रूि एक हर्न र्गुरेर कतै गइ। उ नर्मेकीकहाुँ गएकी रै र्। हामी ननकै आनतएका
थियौँ र उ फकेर आएपनर् बर्मास भएको कारणमा उसलाई वपट्नु पर्ा जस्तो

लागेको थियो। उसले आफ्नो सािीलाई भेट्न मन लागेर मात्र गएकी हो भनेर भनन,
त्यसपनर् हामीले उसलाई उसको कोठामा राखेर हामी सबै िान्त हुने प्रयास गर्ा यौँ।

त्यसपनर् हामीले कुराकानी गर्ा यौँ – उसले गरे को गल्तीबारे उसलाई िाहा र् जस्तो
पनन मलाई लागेन।”

• तपाईँको्बच्चा्बामे्सने, हहुँड्ने्वा्जे्भेटायो्त्यही्मुखमा्हाल्ने्बेलामा्उनीहरूले्के्के्
चीज्भेटाउन्सक्र्न ््भन्ने्ववचार्गनह
ुा ोस ्। बहुमल्
ू य्वस्तह
ु रू्अग्लो्ठाउुँ मा्राख्नह
ु ोस ््र्
उनीहरूले्ननलेर्घाटीमा्अड्काउन्सक्ने्साना्वस्तुहरूबारे ्होभसयार्हुनुहोस ्।

• खेलौनाहरू्उनीहरूको्उमेर्सुहाउुँ र्ो्हुनुपर्ा । सानो्चोइटाहरू्ननस्कन्सक्ने, अिवा्चबाउुँ र्ा्वा्
मख
ु मा्हाल्र्ा्हानन्पग्ु न्सक्ने्खेलौनाहरूबाट्होभसयार्हुनह
ु ोस ्।

• घरे ल्ु रसायन्र्ववषहरू्तिा्सबै्औषथधहरू्अग्लो्ठाउुँ मा्अिवा्कुनै्बच्चाले्खोल्न्नसक्ने्
र्राजमा्राख्नुपर्ा ।
• केही समय सुरक्षित व्यवहारहरूबारे भसकाउनह
ु ोस ्। उनीहरूले कुनै कुरा क्रकन गनुा हुुँर्ैन भनेर स्पष्ट

रूपमा बताउनुहोस ् र यसको अको तररका बताइहर्नुहोस ्। धैया धारण गनह
ुा ोस ् – तपाईँले धेरैपटक यी
कुराहरू र्ोहोर्याउनु पर्ा ।

• तपाईँले्काम्सकेपनर््बाल्टीको्पानी्खाली्गनह
ुा ोस ्।
• स्टोभको्पर्ाडिको्बल्ने्ठाउुँ मा्भाुँिा्राख्नुहोस ््र्ह्यान्िल्भभत्रपहट्घुमाउनुहोस ् – अिवा्
यसको्वररपरर्कुनै्सुरिात्मक्वस्तु्राख्नुहोस ्।

“उनीहरू सबै आफ्नो ववकासको क्रममा जजज्ञासु हुन्र्न ्। उनीहरूलाई सरु क्षित
राख्नुहोस ्।”

• सानो्बच्चाहरूको्लाथग्खतरा्हुने्भर्ा याङ्ग्वा्ढोकामाथि्गेट्लगाउनह
ु ोस ्।
•

ताकहरू्भभत्तामा्बभलयोसुँग्ठोक्नह
ु ोस ्।

•

सलाई्र्लाईटरहरू्बच्चाहरूले्नभेट्ने्ठाउुँ मा्राख्नह
ु ोस ्। तपाईँको्बच्चाहरूले्सलाई्र्
लाईटरहरू्भेटाएमा्सोझै्कुनै्ठूलो्माननसलाई्हर्नु्भनेर्भसकाउनुहोस ्।

• बबजुलीका्उपकरणहरूको्तार्प्लगबाट्ननकाल्नुहोस ्, र्तार्खक
ु ु लो्भएको्ठाउुँ मा्टे पले्
टाल्नुहोस ्।
•

आगो्वा्हहटरहरू्वररपरर्आगोबाट्सुरिाको्लाथग्फायरगािाको्प्रयोग्गनह
ुा ोस ्।

• “यहर््उनीहरूले्बबरालोलाई्हहकााए्भने, उनीहरूको्हात्समाएर्बबरालोलाई्ववस्तारै ्हहकााउुँर्ै
“ववस्तारै ्हहकााउ”्भन्नह
ु ोस ्।

सडक सुरिा
• हात्समाउनह
ु ोस ््र्आफ्नो्बच्चालाई्र्गन
ु ्ा नहर्नह
ु ोस ्। यहर््तपाईँको्हात्खाली्र्ै न्भने्
ब्यागमा्अिवा्तपाईँको्लुगाको्कुनै्भागमा्समातेर्हहुँ ड्न्लगाउनुहोस ्।
• एउटा्राम्रो्उर्ाहरण्बनेर्र्े खाउनुहोस ्। बाटो्पार्गने्सुरक्षित्ठाउुँ ्रोज्नह
ु ोस ््र्तपाईँ्के्गर्ै ्
हुनुहुन्र््भनेर्बताउनुहोस ्।
• उनीहरूको्ववचारमा्कहाुँबाट्पार्गनप
ा ाई्
ुा ने्हो्भनेर्सोध्नुहोस ्। आउने्जाने्गािीहरू्हे नल
उभभने्सही्ठाउुँ को्बारे मा्कुरा्गनह
ुा ोस ्।
• यहर््तपाईँको्बच्चा्र्गुरेमा, अिवा्सिकमा्र्गुरेर्गएमा, उनीहरूलाई्सुरक्षित्गनह
ुा ोस ्।
उनीहरूले्गर्ाा्तपाईँलाई्कनत्िर्लागेको्थियो्भनेर्बताउनुहोस ्। उनीहरूलाई्सही्तररका्
बताउनुहोस ्।
• तपाईँले्कारमा्राखेको्बेला्उनीहरू्क्रकन्कारको्सीटमा्बस्न्ु जरूरी्र््भनेर्र्े खाउनह
ु ोस ्।
• सीटलाई्रमाइलो्बनाउनह
ु ोस ्। जस्टकरहरू्टाुँस्नह
ु ोस ्, उनीहरूले्खेल्न्सक्ने्केही्खेलौनाहरू्
राख्नुहोस ्।

“उसले क्रभसङमा बटन थिच्न रमाइलो मान्र्।”
“सरु क्षित व्यवहारहरूबारे भसकाउनुहोस ्।”
• तपाईँले्गािी्चलाउुँ र्ा्पर्ाडि्हे न्े भििालाई्तपाईँहरू्एकाअकाालाई्र्े ख्न्सक्ने्गरर्
भमलाउनुहोस ्।
• पेटी्नबाुँधन्
ु जेल्गािी्नचलाउनुहोस ्। तपाईँको्बच्चाले्पेटी्फुकाएमा, गािी्रोक्नुहोस ्। पेटी्
नलाउन्जेल्तपाईँले्गािी्पुनः्चलाउनु्हुुँर्ैन्भनेर्जनाइहर्नुहोस ्।

• लामो्यात्राको्समय्खेल्तिा्सङ्गीतहरूद्वारा्उनीहरूको्ध्यान्हटाउनुहोस ्।
• लामो्यात्राको्लाथग्समय्सुत्ने्बेला्नतर्बनाउनुहोस ््जसद्वारा्उनीहरू्ननर्ाउन्सक्र्न ्।
अिवा्उनीहरूलाई्ननद्रा्लाथगरहे कै्बेला्बबहान्चाुँि्ै हहुँ ड्नह
ु ोस ्।
• असल्व्यवहारहरूको्लाथग्परु स्कार्हर्नह
ु ोस ्, उनीहरू्राम्रा्र्न ््भनेर्भन्नह
ु ोस ्।

“ढोका जोिले नलगाउनु भनेर हाम्रो अिाइ वषाको बच्चालाई हामीले भननरहनु पर्थ्यो।
उसको औँलामा चोट लाग्र् भनेर हामीले भन्र्ा हामीले भन्ने खोजेको कुरा उसले
साुँच्चै नबुझेको जस्तो लाग्यो। तसिा हामीले केही हररयो भसमी ल्याएर ढोकामा
यसलाई चेप्टाएर उसलाई र्े खायौँ। उसको औँला पनन यस्तै हुन्र् भनेर हामीले

उसलाई बझ
ु ायौँ। उसले चाख मानेको थियो र वास्तवमा ढोका जोिले लगाउन बन्र्
गरे को थियो र अरूलाई पनन होभसयार हुनु भन्र्थ्यो।

तर एक र्ई
ु हर्नपनर् उसले ढोकामा एउटा केरा राखेर चेप्टाएको भने र्े खेको थिएुँ!”

बच्चाहरूससत अपनाउने उपायहरू/मातापपताहरूको लागग जानकारी

For more information go to:
www.skip.org.nz
Email: info@skip.org.nz
Phone: 04 916 3397
For more information on support for parents, go to:
www.familyservices.govt.nz/directory

