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ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਖਤਰੇ ਵ ੱ ਚ ਪਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਤੇ
ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

“ਬਵਨਆਦੀ ਵਨਯਮ ਰੱ ਖੋ। ਤਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛਡ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਨਹੀਂ”

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਸਕ ਵਰੜਨ ਾਲੇ ੱ ਚੇ ਵ ੱ ਚ ਬਦਲ
ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਚੀਜਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਹ ਵ ੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਚਡ਼ਹਦੇ ਹਨ, ਦਰ ਾਜੇ ਖੋਲਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਥੋਂ ਤੱ ਕ ਹੋ
ਸਕੇ ਹਰ ਚੀਜ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਉਸਨੁੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਵਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੁੰਦ ਮਾਣ
ਸਕਣ।
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਖਤਰੇ ਵ ੱ ਚ ਪਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਵਜਹੀ ਸਜਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਚਪੇਡ਼ ਮਾਰਨਾ, ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੁੰ ਕਝ ਨਹੀਂ
ਵਸਖਾ ੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਵਸਖਾਓ ਵਕ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਵਕ ੇਂ ਰਵਹਣਾ ਹੈ।

“ਗਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ – ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ,
ਪੀਣ ਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਆਵਦ ਦਆਰਾ”

ਅਚਿਹੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਿੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
“ਰਥ ਇੱਕ ਚਦਨ ਘਰੋਂ ਭੱ ਿ ਗਈ।

ਉਹ ਗੁਆਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਿਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁੱ ਸੇ ਚ ੱ ਿ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੋਂ

ਉਹ ਾਚਿਸ ਆਈ ਤ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਕ ਉਸਨੂੰ ਿਿੇਡ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਉਸ
ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਚਕਹਾ ਚਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਚਮਲਣਾ ਿਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਚਸਰਫ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ੱ ਿ ਲੈ ਗਏ ਤ਼ਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਸ਼਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਾਈਏ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ - ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦਾ ਚਕ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਿਤਾ ੀ ਸੀ ਚਕ ਿੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ।”
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵਰਡ਼ਣਾ ਸ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵ ੱ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ
ਚੀਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਹ ਵ ੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਉੁੰਚਾਈ ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱ ਖੋ ਜੋ ਉਹ ਗਲੇ
ਵ ੱ ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਵਖਡੌਣੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾ ਧਾਨ ਰਹੋ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਵਹੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੁੰ ਉਹ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਗੱ ਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ੇ।
• ਘਰੇਲ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਉੁੰਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵ ੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਝ ਸਮਾਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰ ੱ ਈਏ ਬਾਰੇ ਵਸਖਾਉਣ ਤੇ ਵਬਤਾਓ। ਬਹਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਕੋਈ ਚੀਜ
ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਦਜਾ ਰਸਤਾ ਵਦਖਾਓ। ਧੀਰਜ ਾਨ ਬਣੋ - ਤਹਾਨੁੰ ਇਨਹਾਂ ਸੁੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਕਈ ਾਰ
ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ।
• ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

“ਜੇ ਉਹ ਵਬੱ ਲੀ ਨੁੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫੜੋ ਤੇ ਵਬੱ ਲੀ ਉਪਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹੋ ਵਕ 'ਸਾਊ
ਬਣੋ”
• ਖਾਣਾ ਪਕਾਣ ਦੇ ਬਰਤਣਾਂ ਨੁੰ ਸਟੋ ਦੇ ਉਪਰ ਵਪੱ ਛੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆ ਹੱ ਥੀਆਂ ਅੁੰ ਦਰ ੱ ਲ ਘਮਾ ਵਦਓ - ਜਾਂ ਸਟੋ ਦੇ
ਦਆਲੇ ਰਖ ਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ ਰੱ ਖ ਵਦਓ।
• ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਖਟ ਤੇ ਇੱ ਕ ਦਰ ਾਜਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਵਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਦੀ ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਫ ਨੁੰ ਪੱ ਕਾ ਬੁੰ ਨ ਵਦਓ।

• ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਮਾਵਚਸ ਉੱਥੇ ਰੱ ਖੋ ਵਜੱ ਥੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੁੰ ਵਸਖਾਓ ਵਕ
ਅਵਜਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ੇਲੇ ਇਹ ੱ ਵਡਆਂ ਨੁੰ ਫਡ਼ਾ ਦੇਣ।
• ਵਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਨੁੰ ਕੱ ਢ ਵਦਓ, ਅਤੇ ਵਢੱ ਲੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੁੰ ਟੇਪ ਲਗਾ ਵਦਓ।
• ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਅੱ ਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।.

“ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ
ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖੋ।”

ਸਡ਼ਕ ਤੇ ਸੁਰੱਚਿਆ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਹੱ ਥ ਫਡ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸਨੁੰ ਭੱ ਜ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਦਓ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਵ ਅਸਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਤਹਾਡਾ
ਬੈਗ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੱ ਪਵਡ਼ਆਂ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਫਡ਼ਣ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਇੱ ਕ ਚੁੰ ਗੀ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਸਡ਼ਕ ਨੁੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਥਾਂ ਚਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ।

“ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰ

ੱ ਈਏ ਬਾਰੇ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ”

• ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਪੱ ਛੋ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਹਾਨੁੰ ਵਕੱ ਥੋਂ ਸਡ਼ਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਫਕ ਦੇ ਰੱ ਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਥਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਭੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਡ਼ਕ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਕਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਵਦਖਾਓ ਵਕ ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤਹਾਨੁੰ ਵਕੁੰ ਨਾ ਡਰਾ ਵਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਚੁੰ ਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱ ਸੋ।

“ਉਸਨੂੰ ਸੜਕ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਚ

ੱ ਿ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

• ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ੀ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਕਾਰ ਵ ੱ ਚ ਵਬਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ
ਵਕਉਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।
• ਸੀਟ ਨੁੰ ਵਦਲਚਸਪ ਬਣਾਓ। ਇਸਨੁੰ ਤਸ ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਝ ਵਖਡੌਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਖੇਡ ਸਕਣ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਵਦਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਨੁੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰੱ ਵਖਆ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ੇ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੇਟੀ ਉਤਾਰ ਵਦੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਰੋਕ
ਵਦਓ। ਸਮਝਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਇਸਨੁੰ ਦਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
• ਲੁੰਮੇ ਸਫਰ ਵ ੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਭੁੰ ਗ ਕਰੋ।
• ਲੁੰਮੇ ਸਫਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅੱ ਖ ਲੱਗ ਜਾ ੇ। ਜਾਂ ਸ ੇਰੇ ਵਬਲਕਲ
ਤਡ਼ਕੇ-ਤਡ਼ਕੇ ਵਨਕਲੋ ਜਦੋਂ ਵਕ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ ਹਨ।
• ਚੁੰ ਗੇ ਰ ਈਏ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ੋ, ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਦਓ।

“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਅਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੁੰ ਾਰ- ਾਰ ਕਵਹੁੰ ਦੇ ਰਹੇ ਵਕ ਦਰ ਾਜਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੁੰ ਦ
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸਨੁੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕਵਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੁੰਗਲਾਂ
ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰ ਾਜੇ ਵ ੱ ਚ ਹਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵ ੱ ਚ ਦੇ ਕੇ ਦਰ ਾਜਾ ਬੁੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਵਦਖਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵਕ
ਤਹਾਡੀਆਂ ਉੁੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ੀ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ। ਉਸਨੁੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਅਸਲ
ਵ ੱ ਚ ਉਸਨੇ ਦਰ ਾਜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੁੰ ਦ ਕਰਨੇ ਛੱ ਡ ਵਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਨੁੰ ਸਾ ਧਾਨ ਰਵਹਣ ਲਈ
ਕਵਹਣ ਲੱਗਾ।
ਭਾ ੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੁੰ ਕਝ ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰ ਾਜੇ ਵ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੇਲਾ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬੁੰ ਦ ਕਰਵਦਆਂ ਦੇਵਖਆ!”

SKIP supports parents and caregivers
to raise their children in a positive way.
For more information go to:
www.skip.org.nz
Email: info@skip.org.nz
Phone: 04 916 3300
For more information on support for parents, go to:
www.familyservices.govt.nz
and click on National Directory.

