
ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ - ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 

• ਛੋਟੇ ਬੱਚਮਆਂ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਥ ਫੜਣ ਿਾਂ ਗਤੀ ਨਮਯੰਤਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਿੋ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ 'ਤੇਜ' ਅਤੇ 'ਿੌਲੀ' ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ

ਵਮਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਵਮੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ਼ਿਨ ਪੁੱਛੋ 

• ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਮਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਦੇਿਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਮਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਾਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੰਿ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਿੀ

ਸਮਿਾਉਣਾ ਼ਿੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

• ਪਰ ਉਿ ਸੁਰੱਿਮਆ ਦੇ ਨਮਯਿਾਂ ਨੂੰ ਿਿੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਨਿੀਂ ਰੱਿਣਗੇ,

ਿ਼ਾਸਕਰ ਿੇ ਉਿ ਉਤਸ਼ਾਿਮਤ ਿਨ ਿਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਕਮਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ

ਦਿੇ ਲੈਂਦੇ ਿਨ

• ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਕਰਦੇ ਿੋ ਬੱਚੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਮਲਾਂ

ਟ੍ਰੈਫਮਕ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਮਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੇਜ ਕਰਨ

ਦੀ ਕੋਸ਼ਮ਼ਿ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੀ ਚੀਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ

ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਮੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ - ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ  

• ਿਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਿੋ ਿਾਣ ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਮਕ

ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਿੁ਼ਿਕਲ ਲੱਗਦਾ ਿੈ। ਿਾਦਸੇ 

12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੇ ਸਮਿਰ ਤੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਕਮਉਂਕਮ ਬੱਚੇ ਸੁਤੰਤਰ 

ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਿਨ।

• ਬੱਚੇ ਕਮਰਮਆ ਅਤੇ ਅਭਮਆਸ ਨਾਲ ਸਮੱਿਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਉਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ

ਿਾ ਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਮੱਚ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਭਮਆਸ ਕਰਨ

ਵਮੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਮਅਤ ਸਥਾਨ ਕਮੱਥੇ 

ਿਨ? ਿੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦਿੇਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਸੜਕ ਦੇ ਦਿੂੇ ਪਾਸੇ 

ਿਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?

• ਉਿ ਆਪਣੇ ਿੋਬਾਈਲ ਵਮਚ ਿੰਤਰਿੁਗਧ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ

ਉਨ੍ਿਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਂ

ਟੈਕਸਟ ਨਾ ਲਮਿਣ ਿਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ।

ਕਾਰ ਵਸੱਚ 

• ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਮ ਤਿੁਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ

ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੁਾਡੀ ਕਾਰ ਲਈ ਸਿੀ ਿੈ - ਸਾਰੀਆਂ 

ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਮੱਚ ਫਮੱਟ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀਆਂ।

ਸਾਈਕਲਸੰਗ

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੈਲਿੇਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ

ਪਰਮਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਮੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਿੈਲਿਟ

ਪਿਮਨਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਿੋ

• ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਮਿਲਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਮਆਂ ਨੂੰ

ਵਮਿਾਰਕ ਕੁ਼ਿਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਮੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਰਸ

ਪ਼ੇਿ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਡ੍ਰਾਈਵਸੰਗ - ਿਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਾਵ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਗਤੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਿੈ। ਿੇ ਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ 30-40 ਿੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 

ਘੰਟਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਿਾਂ ਦੇ ਿਰਨ ਦੀ 3.5 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ।

• ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਿੋ

• ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਮੱਚ ਰੱਿੋ ਤਾਂਕਮ ਇਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਭਟਕਾ

ਨਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਸਅਤ ਰਹਸਣ ਲਈ ਸਸੱਿਸਆ ਕਸਵੇਂ ਦਸੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੌਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਰਿੱਣ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
ਸੁਰੱਿਸਅਤ

ਬੁਰੀ ਤਰਿ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਕਿੰ ਨੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਿਵਾਨ 

ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਿ ਕਰ ਦਮੱਤਾ।  ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਿੌਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਿ਼ਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਮਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਦਮੱਤਾ ਿੈ। 

਼ਿੋਕਗ੍ਰਸਤ ਪਸਤਾ ਜਸਸਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਸੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ
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