ﮨﺮ

ﺳﺎل ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﮨﺰاروں ﺑﭽﮯ اور ﺑﭽﻴﺎں
ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺷﺪیﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ
چﻮﭨﻮں ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح  1ﺳﺎل ﺳﮯ
زیﺎدﮦ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻮت ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﻣﻮت ﺑﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ زﺧﻤﻮں
ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠہ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ یہ ﺿﺮوری
ﮨﮯﮐہ واﻟﺪیﻦ اور ﻧﻮﺟﻮان ﺟﻮ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ دیﮑﻪ ﺑﻬﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺣﺎدﺛﺎت ﮐﮯ اﮨﻢ ﺧﻄﺮات
ﺳﮯ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ رﮨﻴﮟ اور ان ﺣﺎﻻت
ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ رﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻔﻴﺪ ﮨﻮں۔
اس ﻟﻴﮯ ﻣﺤﮑﻤﺌہ ﺻﺤﺖ ﻧﮯ ﺁپ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ یہ ایﮏ
چﻬﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﻗﺎﻋﺪﮦ ان ﺣﺎﻻت ﮐﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﺗﻴﺎر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ اس ﻃﺮح ﺳﮯ ﮐﯽ
ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﮯ وﮦ
ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔
ﭘﻴﺪاﺉﺶ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﮯ اس ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮐہ اﭘﻨﺎ
دﻓﺎع ﮐﺮ ﺳﮑﻴﮟ اور ﺑﮍوں ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ وﮦ ان ﻋﺎدﺗﻮں ﮐﻮ
ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﺰیﺪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﻨﺎ دیﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور ﭘﻬﺮ وﮦ ﻻزﻣًﺎ ﺧﻄﺮوں ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻧﻨﺎ
اور ان ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮیﻘہ ﺳﻴﮑﻪ ﺟﺎﺉﻴﮟ
ﮔﮯ۔
ﺁپ ﮐﺎ چﺎﺉﻠﮉ اﺳﭙﻴﺸﻠﺴﭧ ﺁپ ﮐﻮ ﻣﺰیﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دے
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯیﺎ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ چﻬﻮﭨﮯ ﻣﻮﭨﮯ ﻣﺴﺎﺉﻞ ﺁپ
ﮐﻴﻠﻴﻨﮉر ﮐﮯ ذریﻌہ ﺣﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ
زیﺎدﮦ وﺿﺎﺣﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ یہ ﺻﺮف
یﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﮯ۔
ﻟﻴﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ یہ ﻣﺸﻮرے اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻴﮟ ﻻﻧﺎ ﺑﮩﺖ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ اور یہ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﮨﻴﮟ۔

ﺑﭽﻮں ﮐﮯ
ﺣﺎدﺛﺎت اﻳﮏ
ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻴﮟ۔
ﺑﭽﻴﮯ
ن ﺳﮯ
ا

ﺣﺎدﺛﺎت ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ راﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻴﻠﻴﻨﮉر
 3-0ﻡﺎﮦ
ﻡﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮯ ﺣﺮﮐﺖ ﮨﻮﻥﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻡﻴﮟ
ﮨﮯ
اﺣﺘﻴﺎط:
• ﺧﻴﺎل رﮐﻬﻴﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ اۡوﭘﺮ
ﺑﻬﺎری چﻴﺰیﮟ ﻧہ ﮔﺮیﮟ۔
• اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺮیﮟ ﮐہ ﮐﭙﮍے یﺎ ﮔﺪی
ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺳﺎﻧﺲ ﺑﻨﺪ ﻧہ ﮨﻮ۔
• ایﺴﯽ ﺟﮕہ ﻧہ چﻬﻮڑیﮟ ﺟﮩﺎں
ﺳﮯ ﮔﺮ ﺳﮑﮯ۔
• ﮔﺎڑی ﻣﻴﮟ ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ
ﭘﻨﮕﻬﻮڑے ﻣﻴﮟ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮح
ﺟﮑﮍاﮨﻮ

 12-6ﻡﺎﮦ
چﺎر ﭨﺎﻥﮕﻮں ﭘﺮ چﻠﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ )ﮔﻬﭩﻨﻮں چﻠﺘﺎ ﮨﮯ( اور ﮨﺮ
چﻴﺰ ﺟﺎﻥﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺕﺎ ﮨﮯ۔
اﺣﺘﺎط:
• اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺮیﮟ ﮐہ ﺑﺠﻠﯽ ﮐﮯ ﭘﻠﮓ ﻣﻴﮟ اﻧﮕﻠﻴﺎں
ﻧہ ڈاﻟﮯاور ﺗﺎروں اور ایﮑﺴﭩﻴﻨﺸﻦ وﻏﻴﺮﮦ
ﺳﮯ ﻧہ ﮐﻬﻴﻠﮯ۔
• ﻣﻴﺰ ﮐﺎ ﮐﭙﮍا ،رﺳﯽ وﻏﻴﺮﮦ ﺳﮯ چﻴﺰیﮟ اۡوﭘﺮ
ﮔﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
•

دروازے اور ﮐﻬﮍﮐﻴﺎں ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ اور ﺑﻨﺪ
ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻴﮟ۔

•

اس ﻋﻤﺮ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﮍهﻴﺎں ﺑﮩﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔

•

اﮔﺮ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺑﻞ ﮐﺴﯽ ﭨﺐ ،ﺑﺎﻟﭩﯽ وﻏﻴﺮﮦ ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﺟﺎﺉﮯ ﺗﻮ ڈوﺑﻨﮯ
ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

•

اس ﻋﻤﺮ ﻣﻴﮟ ﮔﺎڑی ﻣﻴﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ایﮏ
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﺎص ﺳﻴﭧ ﭘﺮ ﺑﻴﻠﭧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﭩﻬﺎﺉﻴﮟ۔

 3-1ﺳﺎل
ﺣﺮﮐﺖ ،ﺕﺠﺴﺲ اور ﻥﺸﻮ و ﻥﻤﺎ ﻡﻴﮟ ﻥﻤﺎﻳﺎ اﺿﺎﻓہ

 6-3ﻡﺎﮦ
ﮨﺮ چﻴﺰ ﻡﻨہ ﻡﻴﮟ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ
اﺣﺘﻴﺎط:
• اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺮیﮟ ﮐہ ایﺴﮯ ﮐﻬﻠﻮﻧﮯ ﻧہ دیﮟ ﺟﻮ ﺟﮍ ﮐﺮ
ﭨﻮٹ ﺳﮑﻴﮟ ،چﻬﻮﭨﮯ ﭨﮑﮍے اور دوﺳﺮی چﻴﺰیﮟ ﺟﻮ
ﻧﮕﻞ ﺳﮑﮯ۔

اﺣﺘﻴﺎط:
• زﮨﺮیﻼ ﻣﺎدﮦ اﻧﺪر ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ )دوایﺎں ،ﺻﻔﺎﺉﯽ ﮐﯽ اﺷﻴﺎء اور ﭘﻴﻨﭧ
وﻏﻴﺮﮦ(۔
• ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ڈﺑﻮں ﻣﻴﮟ زﮨﺮیﻠﯽ چﻴﺰیﮟ
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﻨﯽ چﺎﮨﻴﻴﮟ۔
• ﺟﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺮیﮟ
ﮐہ ﮐﭽﻦ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺁﺉﮯ اور ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻟﻴﮑﻮیﮉ )ﻣﺎﺉﻊ( اور ﮔﺮم ﻟﻮﮨﮯ ﮐﯽ
چﻴﺰوں ﺳﮯ ﺑﭽﺎیﮯ۔
• اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺮیﮟ ﮐہ ﮐﺮﺳﯽ ،ﭘﻠﻨﮓ اور ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻬﮍﮐﻴﻮں ﺳﮯ
ﻧﻴﭽﮯ ﻧہ ﮔﺮے۔
•

ﮔﻠﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﺎﺉﻴﮟ اور ﮨﺮ وﻗﺖ ﻧﻈﺮوں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ رﮨﮯ۔

•

ڈوﺑﻨﮯ ﮐﮯ ﺧﻄﺮﮦ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺳﻮﻣﻨﮓ ﭘﻮل
وﻏﻴﺮﮦ ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﺎ چﺎﮨﻴﮯ اور ﺗﻴﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﭨﻴﻮب
ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ چﺎﮨﻴﮯ۔

•

ﮐﻬﺎﻧﺎ ﭘﻬﻨﺴﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ چﺎﮨﻴﮯ

 9-4ﺳﺎل
ﺧﻮد ﻡﺨﺘﺎری ﺑﮍه ﺟﺎﺕﯽ ﮨﮯ
اﺣﺘﻴﺎط:
• ﺿﺮوری ﮨﮯ ﮐہ ﺳﮍک ﭘﺮ چﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺁداب اور ﺳﮍک
ﭘﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺳﮑﻬﺎﺉﻴﮟ۔
• ﮔﺎڑی ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ ﭘﭽﻬﻠﯽ ﺳﻴﭧ ﭘﺮ ﺑﻴﻠﭧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﭩﻬﺎﺉﻴﮟ
اور ﮔﺎڑی ﮐﮯ دروازے ﺑﻨﺪ رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺳﻴﻔﭩﯽ
ﻻک ﻟﮕﺎﺉﻴﮟ۔
• ﺗﻴﺮﻧﺎ ﺁﻧﺎ چﺎﮨﻴﮯ۔
• ﮨﺮ ﮐﻬﻴﻞ ﮐﮯ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻗﺎﺉﺪے ﺁﻧﮯ چﺎﮨﻴﺌﻴﮟ۔

 14-10ﺳﺎل
ﻳہ وﮦ ﻋﺮﺻہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻡﻴﮟ ﺟﺴﻤﺎﻥﯽ اور ﻥﻔﺴﻴﺎﺕﯽ ﻥﺸﻮ و ﻥﻤﺎ
ﺑﮍه ﺟﺎﺕﯽ ﮨﮯ
اﺣﺘﻴﺎط:
• ﭨﺮیﻔﮏ ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ
دیﻨﯽ چﺎﮨﻴﮯ۔
• اﺳﮯ ﺁگ اور ﺑﺠﻠﯽ ﮐﮯ
ﺧﻄﺮوں ﮐﺎ ﭘﺘہ ﮨﻮﻧﺎ چﺎﮨﻴﮯ اور
ﮐﻴﺴﮯ ان ﺳﮯ ﺑﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
)ان ﺧﻄﺮات ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﯽ
ﺗﺮﮐﻴﺐ(۔
• ﺧﻄﺮے واﻟﯽ ﮐﻬﻴﻞ ﮐﻬﻴﻠﻨﮯ
ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ چﺎﮨﻴﮯ )ڈارٹ،
ﭘﭩﺎﺧﮯ وﻏﻴﺮﮦ )

