
 

 

 

 
 

بچوں کو محفوظ رکھیں

مزید جانیں
• نیو یارک سٹی محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت: کال کریں 311 یا nyc.gov مالحظہ کریں اور Healthy Homes (صحت مند گھر) تالش کریں۔

recalls.gov :امریکی کنزیومر پروڈکٹ سیفٹی کمیشن •

health.ny.gov/environmental/children/recalls :نیویارک اسٹیٹ کا محکمہ صحت •

nyc.gov/visionzero :نیو یارک سٹی کا ویژن زیرو ٹریفک سیفٹی کا اقدام •
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محفوظ سواری کو فروغ دیں

 
 
 

کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ چوٹیں نہیں لگتی ہیں! بچوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کچھ تجاویز یہ ہیں۔

کھلونا

حفاظت

تجاویز
صحیح عمر کے لئے

صحیح کھلونے کا انتخاب کریں
• لیبل پڑھیں اور ہمیشہ صنعت کار کی ہدایات پر عمل 

کریں۔

• بچے کی عمر، دلچسپی اور مہارت سے کھلونوں کو مالئیں۔
• بڑے بچوں کے کھلونوں کو چھوٹے بچوں اور چلنا سیکھنے 

والے نونہالوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

• ٹوٹے ہوئے یا خطرہ والے کھلونے کبھی نہ خریدیں اور نہ ہی 
کسی کو بطور تحفہ دیں۔

کھلونوں سے پھندا لگ سکتا ہے، گال گھنٹ سکتا ہے یا دم 
گھٹ سکتا ہے۔

• بغیر پھونکے ہوئے اور پھٹے ہوئے غبارے اور پالسٹک کي ريپنگ کو 
پھینک دیں۔

• لمبی ڈوریوں، تاروں یا رسیوں والے کھلونوں، زیورات اور گھریلو 
سامان کو چھوٹے بچوں سے دور رکھیں۔

• چھوٹے بچوں کو کنچوں، پالسٹک کی تھیلیوں، یا دانتوں والی 
مصنوعات اور کھلونوں سے کھیلنے کی اجازت نہ دیں جن میں 

چھوٹے یا ڈھیلے ڈھالے پرزے ہوں۔

کھلونے جال سکتے ہیں یا جھٹکا دے سکتے ہیں۔
• جب بچے ایسے کھلونوں سے کھیل رہے ہوں جو بجلی کے ہیں یا جن 

میں چارجر اور اڈاپٹر لگتے ہیں تو ان پر گہری نظر رکھیں۔

کھلونے زہریلے ہو سکتے ہیں یا اندرونی زخم ڈال سکتے ہیں۔
• بچوں کو زیورات، کھلونے، تحائف، بٹن کی بیٹریاں یا میگنیٹ 

نگلنے یا اپنے میں منہ میں ڈالنے نہ دیں۔ کچھ زیورات، کھلونے 

اور تحائف میں سیسہ یا دوسری بھاری دھاتیں ہو سکتی ہیں 

جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔

کھلونے کاٹ سکتے یا زخمی کر سکتے ہیں۔
• دھار دار کناروں، نوک، کانٹوں والے اور کھلے ہوئے تاروں والے 

کھلونے سے پرہیز کریں۔ ڈارٹس، ایئر راکٹس اور دوسرے کھلونے 

جو ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں ان سے آنکھوں میں چوٹ لگ سکتی 

ہے۔

ہیلمٹ پہن لیں۔ ہر ایک کو پہننا چاہیے، 13 سال   •
اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے یہ قانون ہے۔

محفوظ طریقے سے سواری کریں۔ سڑک کے   •
اصولوں پر عمل کریں۔ 12 سال اور اس سے کم 

عمر کے بچوں کو فٹ پاتھ پر سواری کی اجازت ہے۔

کھلونا

حفاظت

تجاویز
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