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• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਠ ‘ਤੇ ਿਾਓ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਿਣਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ (ਕੌਟ) ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਟਰੇਖਲਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਮਆਰਾ ਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਸ ਦਾ ਗੱਦਾ ਮਜਬੂਤ, 
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਮੇਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਿੰਦਗੀ ਦੇ ਿਖਹਲੇ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਖਨਆ ਂਤੱਕ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਖਵਚ ਸੁਲਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਂਅਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣ 
ਖਦਓ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ।

• ਇਹ ਖਨਸਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਸੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਖਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦਾ ਖਸਰ ਅਤੇ ਖਚਹਰਾ ਢੱਖਕਆ ਨਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਰਜਾਈ 
(ਡੂਨਾ), ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਖਹਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਟ ਬੰਿਰ, 
ਗੱਦੇ ਦੀ ਿੈਖਡੰਗ, ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਵੱਸਤਾ ਂ
ਜਾ ਂਨਰਮ ਖਿਡੌਣੇ ਖਬਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਨਾ  ਛੱਡੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਿੜੇ ਿਖਹਨਾਓ ਖਜਹੜੇ 
ਨਾ ਤਾ ਂਖਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਜਾ ਂਗਰਮ ਹੋਣ, ਖਿਆਦਾ ਗਰਮ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਖਿ ਿੁਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਿ ਹੀ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਹਰੇਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਖਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਿੇ ਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋਿਮ ਘਟਾ ਸਿਦੇ ਹੋ:

• ਜੇ ਹੋ ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਖਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਖਨਆ ਂ
ਲਈ ਆਿਣਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚੁੰਘਾਓ।

• ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੌਂ 
ਬਾਅਦ ਖਸਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਸਗਰਟ ਿੀਣ ਖਦਓ। 

• ਇਹ ਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਾ ਂਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਖਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
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