
  جو فرد آپ کے بچے کی ديکه بهال کرتا ہے اس کے تئيں محتاط رہيں: تحفظ اطفال
CHILD SAFETY: BE CAREFUL WHO CARES FOR YOUR CHILD 

 
 :نگراں کا انتخاب کرتے وقت والدين کو چاہيے کہ ايسے فرد کا انتخاب کريں

 
 جسے نوزائيدہ اور چهوٹے بچوں کی ديکه بهال کرنے کا تجربہ ہو •
 قدر حوصلہ مند  اور پختہ کار ہو کہ چڑچڑے، حد سے زيادہ مشتعل يا رونے والے بچے کی جو اس •

 ديکه بهال کرلے
 اس بات کو سمجهے کہ چهوٹے بچوں پر الزمًا ہميشہ نگاہ رکهنی چاہيے •
جو سزا کے طور پر بچے کو جهنجهوڑے نہيں، اسے مارے نہيں، اسے ڈانٹے نہيں، اس کا مذاق نہ  •

  غذا نہ چهين لےاڑائے يا اس سے
جو الکحل يا منشيات کا بيجا استعمال نہيں کرتا ہے، ہتهيار نہيں رکهتا ہے، اور بچےکو ديگر ايسے  •

بچوں کے آس پاس نہيں جانے دے گا جو ہوسکتا ہے  کہ شراب نوشی کرتے ہوں، منشيات استعمال 
 کرتے يا خريدتے ہوں، يا ہتهيار رکهتے ہوں۔

 
 :نگراں بشمول ايسے فرد کی انتباہی عالمات موجود ہيں جوامکانی طور پر مضرت رساں 

 ہےہوتا بچے کے برہم مزاج ہونے، رونے يا نازيبا برتاؤ کرنے پر غصہ يا انتہائی بے حوصلہ  •
 يا سخت گير ہے/ اپنے ساتهيوں کے ساته پرتشدد اور  •
 جسمانی يا زبانی طور پر بچوں کے ساته بدسلوک ہے •
 رس کا عادی ہےالکحل اور منشيات، بشمول چ •
نسخے والی ايسی دوائيں استعمال کر رہا ہے جن کے غلط ضمنی اثرات ہوتے ہيں يا جو انہيں غنودہ  •

 کرديتی ہيں، يا
 کسی وجہ سے الئق اعتبار نہيں ہے •
 

روتی ہے اس وقت چاہے آپ کو جتنا بهی قدر غصہ ہو يا / بچی روتا / کی نوزائيدہ يا نونہال بچہ / جب آپ کا 
 مايوسی کا احساس ہو، اور چاہے وہ بچہ يا بچی جس قدر بهی روتا يا روتی ہو، اپنے نوزائيدہ يا جتنی بهی

جهنجهوڑيں نہيں۔ جهنجهوڑنے کی وجہ سے دماغ ميں جريان خون ہوسکتا ہے جو بهی نونہال بچے کو کبهی 
پذير دماغ کو سنگين چوٹ بچے کو زخمی يا يہاں تک کہ انہيں ہالک بهی کرسکتا ہے۔ بچے کے فروغ 

 پہنچانے کے لئے صرف چند لمحوں کا جهنجهوڑنا کافی ہوتا ہے۔
 

 اپنے بچےکو کبهی نہ جهنجهوڑيں •
 يقينی بنائيں کہ وہ بهوکا، گيال، سرد يا گرم نہيں ہے •
 کوئی مسّکن چيز پيش کريں •
يں۔ اس سے بات کريں يا بچے کو اپنے سے قريب رکه کر، اپنے بازوؤں ميں، يا کيريئر ميں، آس پاس گهمائ •

 اسے گانا سنائيں
بات کرنے کے لئے کسی بهروسہ مند دوست، رشتہ دار يا پڑوسی کو بالئيں يا اپنے پاس آنے اور آپ کا ساته  •

 دينے کے لئے کسی کو بالئيں
انچ جب يہ ساری چيزيں ناکام ہوجائيں تو، اپنےبچےکو پالنے ميں رکهيں۔ يقينی بنائيں کہ وہ محفوظ ہيں۔ ہر پ •

پر ديکهتے رہيں۔ بچے کو رونے دينا زيادہ بہتر ہوتا ہے بجائے کوئی ايسا کام کرنے کے وقفے منٹ يا اتنے ہی 
 جو رونا بند کرنے کے لئے نقصاندہ ہوسکتا ہے

  
 وسائل
  مالحظہ کريں org.abusenypreventchild.www پر پيرنٹ ہيلپ الئن يا 7472-342-800 •
 )سماعت ميں نقص (HOPE (800-621-4673) ،TDD-621-800سيف ہوريزن ڈوميسٹک وائلنس ہاٹ الئن  •

866-604-5350 
 nursery-crisis/org.nyfoundling.www فاؤنڈلنگز فيملی کرائسس سنٹر  NY پر 7553-435-888 •



 LifeNet (800-543-3638 )-800، افسردگی، الکحل اور منشيات کی دشواريوں کے لئے مدد •
  پر کال کريں311 يا 3720-342-800بچے کے ساته بدسلوکی يا بے توجہی کی اطالع دينے کے لئے  •


