
ਖ਼ਰੋਚਾਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ੀਸਕਸਰਆ ਦਾ ਇਕ ਸਹੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸਡੱਗਣ ਨਾਲ 

ਸਸਰ ਸਵੱਚ ਬੁਰੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਕਉਂਸਕ ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਸਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ 

ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਰ ਤੇ ਸਜਆਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਹਨ 

ਸਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਕਉਂ।

ਪਾਲਣੇ, ਬੈੱਡ, ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ –

nਿੁਣ ਿੈਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ!

• ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਿਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਿੋ ਸਕਦੇ

ਿਨ - ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਪੀ ਫਰ਼ਿ ਤੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ

ਸਤਿ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਿੇਜ ਕਰੋ

• ਮਿਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੜਾ ਿੋਣਾ ਼ਿੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੰਭੀਰ ਮਡੱਗਣ ਦੇ

ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਡੌਮਣਆਂ ਨੂੰ ਿਟਾ ਮਦਓ ਮਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਮਨਕਲ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਪੌੜੀਆ-ਂ ਿੈਂ ਼ਿਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੈਂ ਬਾਿਰ ਿਾਂ! 

• ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮਫਰਨ ਤੋਂ ਪਮਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਖ਼ਿੀ ਿੋ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਿਦੋਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ ਮਡੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ 

ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਿਾਂ ਿੇਠਾਂ ਿਾਂਦੇ ਸਿੇਂ ਰੇਮਲੰਗ ਤੇ ਿੱਥ ਰੱਿੋ

• ਮਿਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਿਾਣਾ ਼ਿੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਿਾਂ ਿੇਠਾਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਮਿਆ ਗੇਟ ਮਫੱਟ

ਕਰੋ।

ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ - ਕੀ ਇਿ ਿੇਰਾ ਪੇਯ ਹੈ?

• ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

• ਉਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਲੁੜ੍ਹਕ ਸਕਦੇ ਿਨ ਿਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਿਰ

ਮਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ

• ਿਰ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ

ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।

ਸਿੜਕੀਆ ਂ- ਉਿ ਕੀ ਹੈ ਿੋ ਿੈਂ ਦੇਿ ਸਕਦਾ ਿਾਂ?

• ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਤਸੁਕ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਿਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ ਮਕ ਬਾਿਰ

ਕੀ ਿੋ ਮਰਿਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਝ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ ਹੈ

• ਮਧਆਨ ਰੱਿੋ ਮਕ ਮਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ

ਬੈੱਡਰੂਿਾਂ ਮਵੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਰੱਿੋ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪਕੜ ਿਾਂ ਲਾੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਤਾਂ

ਅਮਿਿਾ ਕਰੋ।

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਿੀ ਿਗ੍ਹਾ ਰਿੱੋ ਮਿੱਥੇ 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਮਨਕਲਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਮਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੋ।

ਟ੍ਰੈਮਪੋਲੀਨ - ਿੈਂ ਮਕੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਛਲ ਸਕਦਾ ਿਾਂ?  

• ਟ੍ਰਿਪੋਲੀਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਨਾਲ ਿੁੰਦਾ ਹੈ

• ਬੱਮਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਸਰ ਵਰਤਣ ਮਦਓ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ

ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪ੍ਿੇਜ ਕਰੋ

• ਿਾਲ ਿਾਂ ਮਪੰਿਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂਮਕ ਬੱਚੇ ਬਾਿਰ ਵੱਲ

ਜਿੀਨ ਤੇ ਨਾ ਮਡੱਗਣ।

ਸਡੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਿ ਯੋਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਪਮਰਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਿੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਇਿ ਬਿੁਤ ਿੀ ਦੁਿਦਾਈ ਹੈ। 

ਪੀਡੀਆਸਟ੍ਕ ਸਨਊਰੋਲੋਸਜਸਟ (ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਸਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ)
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