كهل ونوں ےس
ح فاظت ىك
تجا ويز

صحيح عمر ےك لےہ صحيح
كهلو ےہ كا انتخاب كريں
•
•
•
•

ﻟﯿﺒﻠﺰ ﮐﻮ ﭘﮍﮬﯿﮟ اور ﮨﻤﯿﺸﮧ ﻣﯿﻨﻮﻓﯿﮑﭽﺮر ﮐﯽ ﮨﺪاﯾﺎت ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ،دﻟﭽﺴﭙﯿﻮں اور اﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﮐﮭﯿﮟ۔
ﺑﮍے ﺑﭽﻮں واﻟﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں اور ﻧﻮﻧﮩﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮯ دور
رﮐﮭﯿﮟ۔
ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﭨﻮﭨﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ ﭘﺮاﻧﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﻧﮧ ﺧﺮﯾﺪﯾﮟ اور ﻧﮧ ﮨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﯾﮟ۔۔

بچوں كو محفوظ ركهںى

كهلونوں ےس دم گهٹ سكتا ہے ،يہ گےل مںى پهنس سكےہ ہںى اور ہے يا ان ےس سانس بند ہو
سكىى ہے
• ﭘﭽﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﯾﺎ ﭘﮭﻮﭨﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻏﺒﺎروں اور ﭘﻼﺳﭩﮏ ﮐﯽ رﯾﭙﻨﮓ ﮐﻮ ﭘﮭﯿﻨﮏ دﯾﮟ۔
• ﳌﺒﯽ ڈورﯾﻮں ،ﻓﯿﺘﻮں ﯾﺎ ﻣﻨﮑﻮں واﻟﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں اور ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ آﺋﭩﻤﺰ ﮐﻮ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں ﺳﮯ دور
رﮐﮭﯿﮟ۔
• ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﮐﻨﭽﮯ ،ﭘﻼﺳﭩﮏ ﮐﯽ ﺗﮭﯿﻠﯿﻮں ﯾﺎ اﯾﺴﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں ﺳﮯ ﻧﮧ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ دﯾﮟ ﺟﻦ
ﻣﯿﮟ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﯾﺎ ڈﮬﯿﻠﮯ ڈﮬﺎﻟﮯ ﺣﺼﮯ ﮨﻮں۔
كهلو ےہ جال سكےہ ہںى يا ان ےس لگ سكىى ہے
• ﺟﺐ ﺑﭽﮯ اﯾﺴﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻞ رﮨﮯ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺑﺠﻠﯽ ﺳﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﭼﺎرﺟﺮز اور
اﯾﮉاﭘﭩﺮز ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺐ ان ﭘﺮ ﮔﮩﺮی ﻧﻈﺮ رﮐﮭﯿﮟ۔
كهلو ےہ زہرىےل ہو سكےہ ہںى يا ان ىك وجہ ےس اندروىى چوٹںى آ سكىى ہںى
• ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﺎﻟﻐﻮں واﻟﮯ زﯾﻮر ،اﻧﻮﮐﮭﮯ آﺋﭩﻤﺰ ،ﭼﮭﻮﭨﯽ ﺑﯿﭩﺮﯾﺎں ﯾﺎ ﻣﻘﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﻨﮫ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ڈاﻟﻨﮯ
دﯾﮟ اور ﻧﮧ ﮨﯽ ﻧﮕﻠﻨﮯ دﯾﮟ۔ ﺑﺎﻟﻐﻮں واﻟﮯ زﯾﻮر اور اﻧﻮﮐﮭﮯ آﺋﭩﻤﺰ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺴﮧ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺎری
دﮬﺎﺗﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
كهلونوں ےس كٹ سكتا ہے يا ان ےس چوٹ آ سكىى ہے
• دﮬﺎر دار ﮐﻨﺎروں ،ﭘﻮاﺋﻨﭩﺲ ،ﮐﺎﻧﭩﮯ اور ﮐﮭﻠﮯ ﺗﺎروں واﻟﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮨﻮا ﻣﯿﮟ
اڑﻧﮯ واﻟﯽ ﺑﺮﭼﮭﯿﻮں ،ﮨﻮاﺋﯽ راﮐﭩﺲ اور دوﴎے ﮐﮭﻠﻮﻧﻮں ﮐﯽ وﺟﮧ ﺳﮯ آﻧﮑﮫ ﻣﯿﮟ ﭼﻮٹ ﻟﮓ
ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔

محفوظ سواری كو فروغ ديں
• ہيلمٹ پہنںى۔ ﮨﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ اور ﯾﮧ  13ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ ﮐﻢ
ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔
• بحفاظت سواری كريں۔ ﺳﮍک ﮐﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮﯾﮟ
 12ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﻐﻠﯽ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﺳﻮاری ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮨﮯ۔

مزيد جانںى

• نيو يارک ¦
سىى كا محكمۂ صحت ) 311 :(New York City Health Departmentپر كال كريں يا  nyc.govمالحظہ كريں اور
” “Healthy Homesتالش كريں
• يو ايس كرىيومر پروڈكٹ ¦
سيفىى كميشن ):(U.S. Consumer Product Safety Commission
• نيو يارک رياست كا محكمۂ صحت ):(New York State Department of Health
www.health.ny.gov/environmental/children/recalls.htm
سىى كا ويژن زيرو ٹريفک ¦
• نيو يارک ¦
سيفىى اينيشيئيٹو ):(Vision Zero Traffic Safety Initiative
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