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  اپنے بچے سے پيار کريں، چوٹوں سے بچائيں
 ) سال5-3(

  
   محفوظ ہے؟بچہکيا 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(ٹاڈلر  معذور ہو جاتے ہيں۔ اپنے

 ۔ختم کريں دار رہيں اور تمام امکانی خطرات کو کے رويے سے خبر

 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۔

  ديں چاہے آپ نے اندازے نہ لگانےالميے اندازے کی غلطيوں سے پيدا ہوتے ہيں۔ بچوں کو خود سے 

  ان کو چوٹوں سے بچنے کا طريقہ سکهايا ہو۔

  سال تک کے بچوں کے لئے چوٹيں کهانے کی سب سے عام 5 سے 3اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ 

   ہے۔گهر جگہ

  

 :  ميں عام چوٹيںبچوں سال کی عمر کے 5سے  3

 ادہ آزادی کے ساته، اس عمر ميں بچے اوپر بڑهتی ہوئی حرکت پذيری، بہتر جسمانی قوت اور زي

ان کی بے چينی اور  چڑهنا، کودنا اور مشکل اور اکثر خطرناک کاموں کی نقل ُاتارنا پسند کرتے ہيں۔

 ے چوٹوں کا امکان بڑه جاتا ہے۔  ساندازے کے فقدان

  عام چوٹوں ميں گرنا، ٹکرانا اور جلنا شامل ہے۔ 

  

  اماتعام چوٹيں اور ان سے پرہيزی اقد

  رنا ِگ1.

  کو استعمال کرنے سے پرہيز کريں۔ بنياد کے ) اوپر نيچے ُجڑے ہوئے بستر(جہاں ممکن ہو، بنک بيڈ

 مٹ جانے واال بستر استعمال کرنے پر غور کريں۔ ساته منسلک ايک اضافی ِس

 بنک بيڈز استعمال کرنے والے والدين کو چاہئے کہ بچوں کو اوپر والے حصے پر سونے سے روکيں۔ 

ورنہ، اوپر والے حصے ميں مناسب بلندی کی حامل مضبوط کڑياں لگا کر محفوظ طور پر چڑهنے 

 کے لئے ايک محفوظ سيڑهی نصب کريں۔ 

  بچوں کو گرنے سے بچانے کے لئے، بالکونيوں کے گرد کهڑکيوں کے گارڈ، باڑيں يا تاروں کی

 جالياں نصب کريں۔

 پهسل سکتے ہيں يا ديواروں، دروازوں يا فرنيچر سے بچوں کو ادهر ادهر ڈورنے نہ ديں۔ ورنہ، وہ 

 ٹکرا سکتے ہيں۔

 پهسلنے سے بچانے کے لئے فرش پر گرے ہوئے پانی يا گريس کو فوری طور پر صاف کيا وبچوں ک 

 جائے۔

  فرش پر ڈالنے والے سامان کا انتخاب احتياط سے کرنا چاہئے۔ چمکيلے فرشوں سے پهسلنے کا امکان

 ٹے قالين بهی پهسلنے کا باعث بن سکتے ہيں۔ چهوبڑه جاتا ہے۔

  بالغ افراد اور بچوں کو ٹهوکر لگنے سے بچانے کے لئے راستوں کو کهلونوں يا اشياء سے آزاد رکها

 جائے اور  بجلی کی تاروں کو مناسب انداز سے محفوظ کيا جائے۔
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  جلنا 2.

 کپ نوڈلز بناتے ہوئے اکثر گرم پانی سے خود کو جال بچوں کو خود سے پکانے نہ ديں۔ چهوٹے بچے 

ليتے ہيں۔  گرم پانی ڈالنے کے بعد، جب کہ فوم کپ ابهی ٹهنڈا ہوتا ہے، مواد ابهی تک گرم ہوتا ہے۔ 

نرم ہو سکتا ہے۔ اگر چهوٹے بچے اگر فوم کپ کافی مضبوط نہ ہو تو يہ بلند درجہ حرارت کی بنا پر 

  کوشش نہ کريں تو جل سکتے ہيں۔کپ کو مضبوطی سے پکڑنے کی

  پر يا ايسی جگہ پر نہ رکهيں جہاں بچے  ميز کے سرے کوچائے دانوں، کيتليوں يا تهرمو فالسکوں

 پہنچ سکيں۔

  اپنے بچوں کو آگ کے ساته کهيلنے کے خطرات کے بارے ميں ماچسوں اور الئٹرز کو دور رکهيں۔

   خبردار کريں۔

 

ے کے لئے اس پر ٹهنڈا پانی ڈاليں۔ پهر اس پر زخم کو ٹهنڈا کرن  جلنے کا عالج

ايک صاف کپڑے کا ٹکڑا يا پٹی لپيٹ ديں۔ زخم پر تيل، ٹوته 

پپيسٹ، مکهن يا پکانے کی ساسيں نہ ڈاليں۔ اس پر چمٹنے والی 

  پٹياں، جيسے بينڈ ايڈ يا پهولنے والے کپڑا نہ ليٹيں۔

  

 

  :نتيجہ

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

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

 انہيں کبهی گهر پر اکيال يا کسی بڑے بچے کی نگہداشت ميں نہ چهوڑيں۔ 

  هنے کے  کے مزاج کو سمجاپنے بچوںبچوں کے لئے ايک اچهی مثال قائم کريں۔ چاہئے کہ والدين کو

 پر پوری توجہ ديں اور مناسب اوقات ميں حفاظت سے رہنا سکهائيں۔ لئے ان

  نگہداشت اطفال کے کارکن جيسے کنڈر گارٹن اساتذہ کو بهی چاہئے کہ چوٹوں سے بچنے کے لئے

   بچوں کی مناسب رہنمائی کريں۔

  

  

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

کی نگہداشت اطفال کی خدمت يا باہمی مدد کے نگہداشت اطفال کے مراکز سے رجوع کر سکتے ہيں۔  

معلومات يا استفسارات کے لئے،  براہ مہربانی محکمہ سماجی بہبود کے پمفلٹوں سے رجوع کريں يا مراکز 

  نگہداشت اطفال کے مشاورتی انسپکٹوريٹ سے رابطہ کريں۔
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