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  اپنے بچے سے پيار کريں، چوٹوں سے بچائيں
 ) سال3-1(

 
  

   محفوظ ہے؟ٹاڈلرکيا آپ کا 

  چوٹ بچوں کی وفات کی ايک مرکزی وجہ ہے۔ ہر سال چوٹوں کے باعث کئی بچے مر جاتے ہيں يا

کو چوٹوں سے بچانے کے لئے، اس )  پاؤں پاؤں چلنے والے بچے(معذور ہو جاتے ہيں۔ اپنےٹاڈلر 

 ۔ختم کريںبر دار رہيں اور تمام امکانی خطرات کو کے رويے سے خ

 5سال يا اس سے کم عمر بچے نہيں سمجه سکتے يا ياد نہيں رکه سکتے کہ کيا کچه خطرناک ہے۔  

 والدين کو چاہئے کہ اپنی قابليت کے بارے ميں بہت زيادہ اندازے نہ لگائيں۔

  لئے چوٹيں کهانے کی سب سے عام  سال تک کے بچوں کے 5 سے 0اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ

  ہے۔ گهرجگہ

  

 :  ميں عام چوٹيںٹاڈلرز سال کی عمر کے 3سے  1

  ،ٹاڈلر معصوم، متجّسس، فعال اور باغی ہوتے ہيں۔ انہيں نئے ُافق دريافت کرنا پسند ہوتا ہے۔ کام کرنے

يں رہتے ہيں۔ وہ چڑهنے يا دوڑنے کے قابل ہونے کی بنا پر وہ ہر جگہ دلچسپ اشياء کی تالش ماوپر 

 سے جستجو کرنا چاہتے ہيں اور اشياء کو اپنے منہ ميں ڈالنا چاہتے ہيں۔ خود اپنے ہاتهوں

 گہ موجود ہوتے ہيں۔ عام چوٹوں ميں فعال افزائش اور نشوونما کے اس وقفے ميں، پوشيدہ جال ہر ج

 گلياں پهنس جانا شامل ہيں۔گرنا، دم گهٹنا اور ان

  

  :اقداماتعام چوٹيں اور پرہيزی 

   گرنا1.

 پر کسی وںہے ہميشہ اس پر نظر رکهيں۔ اس کو بيڈ روم يا کسی دوسری جگہ رہا آپ کا بچہ کيا کر 

 بالغ فرد کی ہمراہی کے بغير کهيلنے نہ ديں۔

  ڈ، باڑيں يا تاروں کی  کهڑکيوں کے گاردسے بچانے کے لئے، بالکونيوں کے گربچوں کو گرنے

 جالياں نصب کريں۔

  

  ادم گهٹن 2.

  پالسٹک کے خالی تهيلوں کو مناسب طريق سے محفوظ کريں يا ٹهکانے لگئيں تاکہ بچے انہيں اپنے

  گهٹ سکتا ہے۔جس سے ان کا دم سروں پر نہ چڑها سکيں،

 تہہ کرنے والے فرنيچر مثًال کرسيوں اور ميزوں کو محفوظ طريقے سے رکهنا چاہئے۔ 

 ںے، تو انہيجائ اگر آپ کو انہيں استعمال کرنا پڑعمال کرنے سے پرہيز کريں۔تپردوں کی رسياں اس 

  انہيں بانده کر رکهيں تاکہ بچے ان کے ساته کهيل نہ سکيں۔الجهنے نہ ديں۔

  

  انگلياں پهنس جانا 3.

 دروازوں کو کهولنے يا بند کرتے وقت بچوں کا دهيان رکهيں تاکہ ان کی انگلياں نہ پهنس جائيں۔ 

 اپنی جگہ پر رکهيں يا پنچ گارڈدروازوں کو مقناطيسوں کے ذريعے  (Pinch Guard) استعمال کريں 

 تاکہ دروازے جزوی طور پر بند رہيں۔ 
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  نيز، بچوں کو دروازے، المارياں يا دراز کهولنے يا بند نہ کرنے دوڑنے ديں۔نہ بچوں کو ادهر ادهر 

 ل نہ سکيں۔  نصب کروائيں تاکہ بچے انہيں کهو)حفاظتی تالے (ديں۔ الماريوں پر سيفٹی الک

  

  :نتيجہ

  زيادہ تر چوٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ والدين کو ہوشيار رہنے اور بچپن کی نشوونما کے بارے ميں

 زيادہ سيکهنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مناسب پرہيزی اقدامات کر سکيں۔

 کيال يا بچے جو کچه کر رہے ہوں، والدين کو چاہئے کہ ہر وقت ان پر نظر رکهيں۔ انہيں کبهی گهر پر ا

 کسی بڑے بچے کی نگہداشت ميں نہ چهوڑيں۔

 

جن والدين کو کبهی کبهار نگہداشت اطفال کی خدمات درکار ہوں وہ محکمہ سماجی بہبود کی کبهی 

کبهار کی نگہداشت اطفال کی خدمت يا باہمی مدد کے نگہداشت اطفال کے مراکز سے رجوع کر 

راہ مہربانی محکمہ سماجی بہبود کے پمفلٹوں سے سکتے ہيں۔  معلومات يا استفسارات کے لئے،  ب

  رجوع کريں يا مراکز نگہداشت اطفال کے مشاورتی انسپکٹوريٹ سے رابطہ کريں۔
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