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বা�ােদর িনরাপেদ রাখেবন

বয়েসর িনিরেখ উপযু�
ধরেনর েখলনা েবেছ িনন
• েলেবল পরেবন এবং উৎপাদেকর েদওয়া িনেদর্ শাবলী
সবসমেয় েমেন চলেবন।
• বা�ার বয়স, আ�হ এবং দ�তার কথা মাথায় েরেখ তার
জনয্ উপযু� েখলনা বাছেবন।
• বড় বা�ােদর েখলনা েছাট বা�ােদর নাগােলর বাইের
রাখেবন।
• ভাঙা বা িরসাইেকল করা েখলনা কখনও িকনেবন না বা
বা�ােদর েদেবন না।

েখলনা গলায় আটেক েযেত পাের, জিড়েয় েযেত পাের বা দমব�
করেত পাের
• ফাটা েবলুন এবং �াি�েকর েমাড়ক েফেল েদেবন।
• ল�া তার, দিড় বা পুিঁ ত িদেয় ৈতির েখলনা এবং ঘেরায়া িজিনসপ�
বা�ােদর নাগােলর মেধয্ রাখেবন না।
• বা�ােদর মােবর্ল, �য্াি�েকর বয্াগ বা েছাট বা েখালা অংশ থাকা েখলনা
িনেয় েখলেত েদেবন না।
েখলনা েথেক ছয্াঁকা বা িবদুয্েতর শক লাগেত পাের
• ইেলকি�কয্াল েখলনা বা চাজর্ার এবং অয্াডা�ার থাকা েখলনা িনেয়
যখন বা�ারা েখেল তােদর �িত নজর রাখেবন।
েখলনা েথেক িবষি�য়া ঘটেত পাের বা শারীিরক ভােব আঘাত
লাগেত পাের
• বড়েদর গহনা, “নেভি� আইেটম”, েছাট বয্াটাির বা চু �ক বা�ােদর
মুেখ তু লেত বা মুেখ েঢাকােত েদেবন না। বড়েদর গহনা এবং
"নেভি� আইেটেম" িসসা বা অনয্ানয্ ভারী ধাতু থাকেত পাের।
েখলনা েথেক আঘাত লাগেত পাের বা শরীেরর েকােনা অংশ
েকঁেট েযেত পাের
• ধারােলা িকনারা, ধারােলা মুখ, মুখ কাঁটা এবং তার েবিরেয় থাকা
েখলনা িনেয় বা�ােদর েখলেত না েদওয়াই ভােলা। ডাটর্, এয়ার রেকট
এবং অনয্ানয্ েখলনা েযগিল উড়েত থােক েসগিল েচােখ আঘাত হানেত
পাের।

সাইেকল, �ু টার, ে�ইট
েবাডর্ এবং অনয্ানয্ যানবাহন চালােনার সমেয়
• েহলেমট পড়েত হেব। �েতয্কেকই েহলেমট পড়েত হেব
এবং 13 ও তার কম বয়সী বা�ােদর েহলেমট পড়ােনার
কথা আইেনই বলা আেছ।
• সুর�ার কথা মাথায় রাখুন। রা�ার িনয়ম েমেন
চলেবন। 12 বছর এবং তার কম বয়সী বা�ারা
সাইডওয়ােক সাইেকল চালােত পারেব।

আেরা জানুন
• িনউ ইয়কর্ িসিটর �া�য্ দ�র (New York City Health Department): 311 ন�ের কল করন অথবা nyc.gov এ যান এবং
“Healthy Homes” অনুস�ান করন
• মািকর্ন যু�রাে�র উপেভা�া পণয্ সুর�ার কিমশন (U.S. Consumer Product Safety Commission): www.recalls.gov
• িনউ ইয়কর্ ে�েটর �া�য্ দ�র (New York State Department of Health):
www.health.ny.gov/environmental/children/recalls.htm
• িনউ ইয়কর্ শহেরর িভশন িজেরা �য্ািফক সুর�া উেদয্াগ (New York City’s Vision Zero Traffic Safety Initiative):
www.nyc.gov/visionzero
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