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ਇੰਡੈਕਸ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ 8-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਸਹਤ ਚਸੱਚਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਚ ੱਿ 10-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਜ ਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਚਕ 10-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਜ ਾਨ
ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਹੇ ੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕਉਚਂ ਕ
ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ,
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ੀ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੰਦਾ ਹੈ।
100 ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ੱਿ 10 ਪਰਮਿ
ੱ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਚ ਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਲੇ ਰੀਆ, ਦਸਤ,
ਪੋਸ਼ਣ, ਿਾਂਸੀ-ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਤੇ ਸ ੱਛਤਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਐਿਆਈ ੀ
ਅਤੇ ਏਡਸ ਅਤੇ ਦਰਘਟਨਾ ਾਂ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਅਤੇ ਮੱਢਲੇ ਬਿਪਨ ਚ ੱਿ ਚ ਕਾਸ। ਸਧਾਰਨ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ
ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਲੱ ਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਚਨਕਾਂ ਚ ਿੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਲਈ ਹੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਸਹਤ ਸਬੰਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ੱਲੋਂ ਚਤਆਰ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨ ਾਦ ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਇਆ ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਚਧਆਨ ਰੱਚਿਆ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਮ ਹਨ। ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ
ਅਚਧਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਚ ੱਿ ਚਸਹਤ ਚਸੱਚਿਆ
ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਰਿਾ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾ ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਦੇ
ਹਨ।
ਚਮਸਾਲ ਲਈ, ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਸੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਿੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ 'ਅਚਜਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਚਕ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਔਿਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ? ਬੱਿੇ ਇਸ ਸਮੱਚਸਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਸ ਸਮੱਚਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਇਸ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਸੱਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤ ਹੈ। ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਾਂਗ ਹੈ।
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਚਧਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ, ਬੱਿੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਚਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਜਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰ
ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮਸਾਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਰਬਨ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੱਕੜਾ ਪਰਸਕਾਰ ੱਜੋਂ
ਚਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਿੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਛੜ ਨਾਲ ਬਨ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਸਤਰੰਗੀ ਡੰ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫੋਰ ਹੈਲਥ
ਨਾਮ ਦੇ NGO ੱਲੋਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ UK ਚ ੱਿ ਕੈਮਚਬਰਜ ਚ ਿੇ ਸਚਥਤ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਫੋਰ
ਹੈਲਥ ਦਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਸਹਤ ਚਸੱਚਿਆ ਨਾਲ ਜੜੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਚਡਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ
ੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ORB ਦੀ ਚਸਹਤ
ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ੀ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ: http://www.health-orb.org.
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ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ 8-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਲਈ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਸਹਤ ਚਸੱਚਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਚ ੱਿ 10-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਜ ਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਚਕ 10-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਜ ਾਨ
ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਹੇ ੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਚਕਉਚਂ ਕ
ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ,
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ੀ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੰਦਾ ਹੈ।
100 ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ੱਿ 10 ਪਰਮਿ
ੱ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਚ ਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਲੇ ਰੀਆ, ਦਸਤ,
ਪੋਸ਼ਣ, ਿਾਂਸੀ-ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਪਾਣੀ ਅੱਤੇ ਸ ੱਛਤਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਐਿਆਈ ੀ
ਅਤੇ ਏਡਸ ਅਤੇ ਦਰਘਟਨਾ ਾਂ, ਸੱਟ-ਫੇਟ ਅਤੇ ਮੱਢਲੇ ਬਿਪਨ ਚ ੱਿ ਚ ਕਾਸ। ਸਧਾਰਨ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ
ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਲੱ ਬਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਚਨਕਾਂ ਚ ਿੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਲਈ ਹੰਦੇ ਹਨ।
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ਇਹ ਹਨ ਚਵਸ਼ੇ 1 ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼: ਛੋ ਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

1. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਜਨ੍ਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੇਡੋ, ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ
ਅਤੇ ਗਾਓ।
2. ਛੋਟੇ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਿਾਂ ਚ ੱਿ ਹੰਝੂ ਭਰ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਦਆਲੂ ਰਹੋ।
3. ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਚਸੱਿਦੇ ਹਨ: ਚਕ ੇਂ ਿੱਲਣਾ ਹੈ, ਚਕ ੇਂ ਆ ਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਚਕ ੇਂ ਿਾਣਾ
ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਗਲਤੀਆਂ ੀ ਕਰਨ ਚਦਓ!
4. ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਾਂਗ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨਾਲ ਤੀਰਾ
ਧੀਆ ਰੱਿ,ੋ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ।
5. ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਧਆਨ
ਚਦਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜ੍ੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੀ ਚਦਿਾਓ।
6. ਜਦੋਂ ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ (ਭੱਿ, ਡਰ, ਦਰਦ) ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਚਕ ਚਕਉ।ਂ
7. ਸੰਚਿਆ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡਕੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚ ਿੇ
ਚਸੱਿਣ ਲਈ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਤਆਰ ਹੋਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਣਾਓ, ਗਾਣੇ
ਗਾਓ ਅਤੇ ਨੱਿੋ।
8. ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਚ ੱਿ, ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋ ਟਬੱਕ ਚ ੱਿ ਦਰਜ ਕਰੋ ਚਕ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਨ ਜੰਮੇ ਬੱਿੇ ਤੋਂ
ਰੜ੍ਨਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ 'ਪਚਹਲਾ ਕੰਮ' ਚਜ ੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
9. ਘਰ ਦੇ ੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਚ ਿ
ੱ ਮਦਦ ਕਰੋ ਚਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਸਾਫ਼
ਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਂ ਿੰਗਾ ਿਾਣਾ ਿਾਂਦੇ
(ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੂਹ
ੰ ) ਹਨ, ਸਰੱਚਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪੀਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਜਾ ਸਕੇ।
ਂ ਚਪਆਰ ਭਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਚਦਓ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ੀ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱਲੋ।
10.ਛੋਟੇ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਤਸੀ ਂ ੀ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੋ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ORB ਦੀ ਚਸਹਤ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org .
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ਇਹ ਕੱਝ ਸਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿੇ ਇਸ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋ ਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

•
•
•
•

•
•
•

•
•

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲੀਏ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
'ਮੰਡੇ' ਅਤੇ 'ਕੜੀਆਂ' ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਚ ੱਿ ੰਡ ਚਦਓ; ਮੰਚਡਆਂ ਨੂੰ 'ਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ' ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ
ਨੂੰ 'ਮੰਚਡਆਂ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ' ਿੇਡਣ ਚਦਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਿੇਡਾਂ ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ
ਚਦਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤਸੀ ਂ ਗੇਅਸ ਜਾਂ ਗੇਲਜ਼ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਹੋ? ਚਕਉ ਂ
ਅਤੇ ਚਕਉ ਂ ਨਹੀ?ਂ
ਘਰ ਚ ਿੇ ਜਾਣਨ ਸਕੂਲ ਚ ਿ
ੱ 'ਿੰਗ'ੇ ਅਤੇ 'ਮਾੜੇ' ਚ ਹਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਚਕਉ ਂ ਚਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰੋ।
ਦੂਚਜਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਚ ਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ਘਰ ਚ ਿੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਚ ੱਿ - ਮੋਬਾਇਲ, ਰੈਟਲ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਾਲੇ ਿਾਂਿੇ,
ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਨ ਰ ਅਤੇ ਤਸ ੀਰਾਂ ਾਲੀਆਂ ਚਕਤਾਬਾਂ ਚਜਹੇ ਚਿਡੋ ਣੇ ਬਣਾਉਣ ਾਲੇ ਮਕਾਬਲੇ
ਕਰਾਓ।
ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤਲਤ ਿਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਚਜਹੇ
ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਿੇਡਦੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਜਹਾ ਨਾਟਕ ਬਣਾਓ। ਉਹ
ਦੋ ਮਾਂ ਾਂ ਚ ਿਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਚ ੱਿੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ
ਿਾਹੰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਿੱਪ ਰਚਹਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਿੇਡਣਾ ਿਾਹੰਦੀ ਹੈ। ਚਸਰਫ
ਇਸ਼ਾਚਰਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨਾ/ਭਾ ਨਾ/ਅਚਹਸਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ।
ਦੂਜੇ ਬੱਿੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਚਕ ਇਹ ਭਾ ਨਾ ਜਾਂ ਅਚਹਸਾਸ ਕੀ ਹੈ।
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•
•
•
•

•
•
•

ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਛੋ ਚਕ ਚਕਉ ਂ ਅਤੇ ਚਕਹੜੀ ਿੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਰੋਂਦੇ
ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਤੋਂ ਬੱਿਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ
ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗੀ ਚਕ ਬੱਿਾ ਚਕ ੇਂ ੱਡਾ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ।
ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰੱਚਿਅਤ ਪਾਣੀ ਰੱਿਣ ਨਾਲ ਜੜੇ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ/ਭੈਣ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ ਗਾਓ।
ਨੌ ਜ ਾਨ ਬੱਿੇ ਮਾਚਪਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਚ ੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ੱਧ ਔਿ ਚਕਸ ਿੀਜ਼ ਚ ੱਿ ਆਈ ਅਤੇ ਚਕਸ
ਿੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਚਦਮਾਗ ਚਕ ੇਂ ਚ ਕਸਤ ਹੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਚਕਸੇ ਚਸਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ
ਚ ਚਗਆਨ ਦੇ ਅਚਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੱਛੋ।
ਨੌ ਜ ਾਨ ਬੱਿੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਚਸਿਾਉਣ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਿੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ?

ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਹਨ ਚਵਸ਼ੇ 2 ਬਾਰੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼: ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁ ਕਾਮ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ

1. ਿਾਣਾ-ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਚ ੱਿੋਂ ਚਨਕਲਣ ਾਲੇ ਧੂਏ ਂ ਚ ੱਿ ਅਚਜਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਫੇਫਚੜਆਂ ਚ ੱਿ ਜਾ ਕੇ ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਅਚਜਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਚਤਆਰ ਕਰਕੇ ਧੂਏ ਂ ਤੋਂ ਬਿੋ ਚਜੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹ ਾ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਚਨਕਲ ਸਕੇ।
2. ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਚਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ੀ ਧਆਂ ਸਾਂਹ
ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਕਸਾਨਦੇਹ ਹੰਦਾ ਹੈ।
3. ਿਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਚਜਆਦਤਰ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਾਂਸੀ ਜਾਂ
ਜ਼ਕਾਮ 3 ਹਫਚਤਆਂ ਚ ੱਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਚਸਹਤ ਕਲੀਚਨਕ ਚ ਿੇ ਜਾਓ।
4. ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਝ ਚਕਸਮਾਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਚਰਆ ਚਕਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਾਈਰਸ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਾਈਰਸ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਦ ਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
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5. ਫੇਫੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਚਹੱਸਾ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਿਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਫੇਫਚੜਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕਰ ਚਦੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੀਆ ਇੱਕ ਅਚਜਹਾ ਬੈਕਟੀਚਰਆ ਕੀਟਾਣੂ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੇਫਚੜਆਂ ਚ ੱਿ
ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
6. ਨਮੂਨੀਆ (ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ੱਲ ਚਧਆਨ ਚਦਓ। ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੰਦੀ ਦੇਿ।ੋ ਬਿਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਚ ੱਿ ਦਰਦ
ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
7. ਜੇਕਰ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਚਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨ ਜੰਚਮਆ ਬੱਿਾ ਇੱਕ ਚਮੰਟ ਚ ੱਿ 60 ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ
ਤੋਂ ੱਧ ਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਚਸਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਲ ਚਲਜਾਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ! 1-5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ੱਿ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਚਮੰਟ ਚ ੱਿ
20-30 ਬਾਰ ਤੋਂ ੱਧ ਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।
8. ਿੰਗੀ ਿਰਾਕ (ਅਤੇ ਦੱਧ ਿੰਘਦੇ ਬੱਿ)ੇ , ਧੂਆਂ-ਮਕਤ ਘਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਮੂਨੀਆ ਰਗੀ
ਗੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9. ਆਪਣੀ ਿਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਰਮਾਹਟ ਬਣਾਏ ਰੱਿ ਕੇ, ਥੋੜ੍-ੇ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੂਪ
ਅਤੇ ਜੂਸ ਚਜਹੇ ਚਡਰੰਕ ਪੀ ਕੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰੋ।
10.ਿਾਂਸੀ, ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਚ ੱਿ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪੀਣ
ਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਿੋ, ਅਤੇ ਿੰਘਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਚ ੱਿ ਰੱਿ।ੋ
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਚਡਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ
ੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ORB ਦੀ ਚਸਹਤ
ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ੀ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ: http://www.health-orb.org.
ਇਹ ਕੱਝ ਸਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿੇ ਇਸ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁ ਕਾਮ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
•
•
•
•
•
•
•

•

ਿਾਂਸੀ, ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲੀਏ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਚਕੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਕੱਥੇ ਨਹੀ ਂ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਧੂੰਏ ਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿੇਡਣਾ ਚਕੱਥੇ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹੈ?
ਿਸਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਿਾਂਸੀ ਚਜਹੀਆਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਾਉਣ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ਨਮੂਨੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਬੱਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਾਹ ਆਮ ਾਂਗ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ
ਤੇ ਸਾਹ ਚਗਣਨ ਚ ੱਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦਰਸਾਓ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਤੋਂ ਕੀ
ਚਸੱਚਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਧ ਿੰਘਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
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•

ਬਿਾਰ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡਕ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਠੰਡ ਲੱ ਗੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾਹਟ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ
ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।

•

ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ
ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ ਬਣਾਓ।
ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਸੱਿੋ।
ੱਿ- ੱਿ ਚਕਸਮ ਦੀਆਂ ਅਚਜਹੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਨਮੂਨੀਏ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਚਗਆਨ ਪਰਿੋ ਜੋ
ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਿਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•
•

•
•
•
•
•

ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸੰਕਤ
ੇ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ? ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਚਸੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ
ਕਰੋ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਚਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚਕੱਥ-ੇ ਚਕੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਕਤ
ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ? ਜਦੋਂ ਚਕਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੋ ੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ
ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਸੱਿਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਸਾਹ ਦੀ ਦਰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਿਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਚਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ?
ਕੀਟਾਣੂ ਚਕ ੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ? ਹੱਥ ਚਮਲਾਉਣ ਾਲੀ ਿੇਡ ਿੇਡਕੇ ਚਸੱਿ।ੋ

ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਾਂ ਹੱਥ ਚਮਲਾਉਣ ਾਲੀ ਿੇਡ ਤੇ ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚਕਸੇ
ੀ ਚਕਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 3 'ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ: ਟੀਕਾਕਰਣ

1. ਦਚਨਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱ ਿਾਂ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਂ ੇ ਹਨ ਚਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਮਜਬੂਤ ਬਨਣ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੇ ਰਚਹਣ।
ਬਣਾਉਦ
2. ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਚਕਸੇ ਛੂਤ ਾਲੀ ਚਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਜਹਾ,
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਚ ਿਾਈ ਦੇਣ ਾਲਾ ਕੀਟਾਣੂ ਦਾਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂ ਬਣਾਉਦ
ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
3. ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਇੱਕ ਚਸਪਾਹੀ ਚਜਹੇ ਰੱਚਿਅਕ ਹੰਦੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਾਣੂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ
ਦਬਾਰਾ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ।
4. ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਐਂਟੀਜਨ ਪਾਏ (ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀ)ਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਹਾਡੇ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚਸਪਾਹੀ ਚਜਹੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਸਿਾਉਦ
5. ਕੱਝ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ੱਧ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਲੋ ੜੀਦੇ
6. ਅਚਜਹੀਆਂ ਚਭਆਨਕ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਾਹੀ ਂ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਅਤੇ ਿਸਰੇ,
ਟੀਬੀ, ਚਡਪਥੇਰੀਆ, ਕਾਲੀ ਿਾਂਸੀ, ਪੋਚਲਓ ਅਤੇ ਟੈਟਨਸ (ਅਤੇ ਹੋਰ!) ਚਜਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਚਬਮਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਚਬਮਾਰੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ।
8. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰੱਚਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਹਲਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਲਚਗਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ੱਿ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ੱਿ ੱਿ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ੱਿ ੱਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਲਗਾਓ ਚਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਚਕੱਥੇ ਤਹਾਡਾ ਭਾਈਿਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਦ
10.ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਦਨ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਚਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ੀ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
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ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਨ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂਚਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਚਦਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਜਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਚਸ਼ਤ ਕਰੋ ਚਜੱਥੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਿ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਚਪੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰਿਾਉਣ ਾਲੇ ਿਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ
ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਾਲੇ ਸਪਰਹੀਰੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਤਸ ੀਰਾਂ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ।
ਇੱਕ ਜਾਂ ਧੇਰੇ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਆਰਾ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਚਜ ੇਂ ਚਕ ਚਡਪਥੀਰੀਆ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ, ਪੇਸਟੂਚਸਸ, ਤਪਦ, ਟੈਟੈਨਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ

ਐਂਟੀ ਬਾਡੀ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਚਤਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਰਿ ਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਕਸਮ
ਹੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਰੱਿ ਸਕੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਚਬਮਾਰੀ ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਜੋ ੀ ਚਸੱਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਨ ੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪਚਹਲਾ ਸਾਲ ਿਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ
ਚਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਨਮਚਦਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਚਜਸ ਚ ੱਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਿੀ ਚਲਿੀ ਹੋ ੇ!
ਉਨ੍ਾਂ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਜਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਡਾ ਬਿਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਪੰਗਤਾ ਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਚ ਜ਼ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿੇਡੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
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ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਚਕਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ੱਧ ਾਰ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਜਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਾਉਣਾ ਭੱਲ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ
ਲਗ ਾਉਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਚਕਹੜੀ ਚਬਮਾਰੀ ਚ ੱਿ ਸਪਰ ਪਾ ਰਾਂ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਕ ੇਂ ਇਨ੍ਾਂ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਦ
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰੋ ਚਕ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਾਇਆ
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਾਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਚਦਨ ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਹਫਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਮੇਰੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਕੋਈ ੀ ਚ ਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾਉਣਾ ਭੱਲ ਤਾ
ਨਹੀ ਂ ਚਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਕ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾ ਸਕਣ।
ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ੱਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿੋਂ ਚਕਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਤਰਨਾਕ ਚਬਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਹੋਈ।

ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 4: ਮਲੇ ਚਰਆ 'ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

1. ਮਲੇ ਰੀਆ ਇੱਕ ਚਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚਕਸੇ ਲਾਗ ਾਲੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
2. ਮਲੇ ਰੀਆ ਿਤਰਨਾਕ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਚ ੱਿ ਬਿਾਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮਲੇ ਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਇਲਾਜ ਾਲੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਹੇਠ ਸੌਂ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
4. ਮਲੇ ਰੀਆ ਮੱਛਰ ਅਕਸਰ ਸੂਰਜ ਡੱ ਬਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਿੜ੍ਨ ਦੇ ਚ ਿਕਾਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।
5. ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਚਰਆ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ੱਧਦੇ ਅਤੇ ਚ ਕਸਤ ਹੰਦੇ ਹਨ।
6. ਮਲੇ ਰੀਏ ਦੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਤੰਨ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਹੈ: ਘਰਾਂ ਚ ੱਿ, ਹ ਾ ਚ ਿ
ੱ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ੱਿ।
7. ਚਜ਼ਆਦਾ ਬਖਾਰ, ਚਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱ ਗਣਾ ਮਲੇ ਚਰਆ ਹੋਣ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਿ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਜ਼ੰਦਗੀ ਬਿਾਉਦ
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8. ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਦਆਰਾ ਚਨਰਦੇਚਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ, ਮਲੇ ਰੀਆ ਨੂੰ ਦ ਾਈ ਨਾਲ ਰੋਚਕਆ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
9. ਮਲੇ ਰੀਆ ਲਾਗ ਾਲੇ ਚ ਅਕਤੀ ਦੇ ਿੂਨ ਚ ੱਿ ਰਚਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਚਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
10.ਐਂਟੀ-ਮਲੇ ਰੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਚਜ਼ਆਦਾ ਮਲੇ ਚਰਏ ਾਚਲਆਂ ਕਈਆਂ ਥਾ ਾਂ ਚ ੱਿ
ਮਲੇ ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਲੇ ਚਰਆ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

•
•
•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਲੇ ਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂਚਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ ਚਕ ਮਲੇ ਰੀਆ ਚਕ ੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਮਲੇ ਰੀਏ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ੱਿ ਚਕ ੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!
ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਿੱਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉ!
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ ਚਕ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਇਲਾਜ ਾਲੇ ਜਾਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
ਚਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ!
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚਕ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ
ਬਣਾਓ!
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ਇੱਕ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਚ ੱਿ ਮਲੇ ਰੀਏ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਕ ੇਂ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਚਹਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਚਤਆਰ ਕਰੋ!
ਮਲੇ ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੀੜੇ ਚਕ ੇਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਚਕ ੇਂ ਮਲੇ ਰੀਆ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ੇਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਹੇਠ ਰਚਹਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੋ!
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਚਕ ਬੈਡ
ੱ ਜਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਟੱਕ ਕਰਨੇ
ਰਚਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਂ ਗਏ ਹਨ!
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਚਕ ਲੋ ਕ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚਕਉ ਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਚਕਡਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਜਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ਪਤਾ ਹੈ!
ਬੈੱਡ ਜਾਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਚਹੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ!
ਬੈੱਡ ਜਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਿ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਸ ਾਲ-ਜ ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਚਦਓ।
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਤ, ਨਾਿ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ!
ਇਹ ਪੱਛੋ ਚਕ ਸਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਚਕੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਚਰਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਮਲੇ ਰੀਏ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ! ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿੱਲਣ ਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਲ (ਐਲਐਲਆਈਐਨ) ਨੂੰ
ਚਕ ੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚ ੰਡੋ ਸਕਰ ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਕ ੇਂ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋ ਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਐਲਐਲਆਈਐਨ ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮਲੇ ਰੀਏ
ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਲੇ ਚਰਆ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਲਈ
ਿਤਰਨਾਕ ਚਕਉ ਂ ਹੰਦਾ ਹੈ? ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇ ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਨੂੰ ਚਕ
ਚਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਚਦਆਂ ਹਨ? ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਭੋਜਨ (ਮੀਟ, ਕੱਝ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਚਕ ੇਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਰੱਚਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ? ਕੀ ਿੂਨ ਚ ੱਿ ਮਲੇ ਚਰਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਾਲੇ ਿਾਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚਕ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 5: ਦਸਤ ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਂ ਾ ਹੈ।
1. ਦਸਤ ਪਾਣੀ ਾਲਾ ਮਲ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਤੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ੱਧ ਾਰ ਆਉਦ
ਂ ਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਿਮੱਿ ਜਾਂ
2. ਗੰਦਗੀ ਾਲੇ ਿਾਣੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਉਗ
ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ੱਿ ਆਉਣ ਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੂ ਣ (ਤਰਲ) ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਚਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰਲ ਨਹੀ ਂ ਲਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਸਰੱਚਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਿਾ ਲ ਪਾਣੀ ਰਗੇ ਾਧੂ ਸਰੱਚਿਅਤ ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਦੇ ਕੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
5. ਦਸਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਸੱਕੇ ਹੋਏ,ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆ ਅੱਿਾਂ, ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀ,ਂ
ਚਢੱਲੀ ਿਮੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਠੰਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਚਸਰ ਚ ੱਿ ਮਲਾਇਅਮ ਦਚਸਆਂ
ਹੋਈਆ ਚਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਬੱਿੇ ਇੱਕ ਚਦਨ ਚ ੱਿ ਪੰਜ ਾਰ ਤੋਂ ੱਧ ਪਾਣੀ ੱਲ ਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿੂਨੀ ਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਜੋ ਉਲਟੀ ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਚਦਿਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚਲਊਸ਼ਨ। ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਲੀਚਨਕ
ਅਤੇ ਦਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲਈ ਚਧਆ ਪੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚ ੱਿ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚਮਲਾਓ।
8. ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦ ਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਜੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 6
ਮਹੀਚਨਆਂ ਤੋਂ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦਸਤ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੀਣ ਨੂੰ ਿੰਗੀ
ਤਰ੍ਾਂ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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9. ਦਸਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਾਦ, ਪੀਚਸਆ ਹੋਈਆ
ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10.ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚਪਆ ਕੇ, ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਣ (ਿਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟਾ ੀਰਸ ਅਤੇ ਿਸਰੇ ਦੇ ਚ ਰੱਧ) ਅਤੇ ਸਰੱਚਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਸਤ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂਚਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਜੀ ਾਣੂ ਚਲਜਾਣ ਾਚਲਆਂ ਮੱਿੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ
ਬਣਾਉ।
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਦੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਸਹਤ ਰਕਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਚਜਹਾ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਦਸਤ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਪ-ਪੌੜੀ ਿੇਡ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਘਰ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਢੱਲੀ ਚਿਚਕਤਸਾ ਚਕਟ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਚਜਸ ਚ ੱਿ ਦੋ ਮਾ ਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਚਹਣ ਹਨ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀ ਦਸਤ ਚਕ ੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ।
ਅਸੀ ਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਰੇ ਚਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂਿਣ ਲਈ ਦਸਤ ਲੱ ਗੇ ਬੱਿੇ ਦੀ
ਤਸ ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿੇਡ ਿੇਡੋ।
ਦੇਿੋ ਚਕ ਪੌਚਧਆਂ ਨੂੰ ਧਣ ਲਈ ਚਕ ੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ - ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਜੇਕਰ ਪੌਚਧਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਚਮਲ ਤਾਂ ਚਕ ਹੰਦਾ ਹੈ।
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•

•
•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ ਰਚਹੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਿ ਕੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ੱਿ ਕਰੋ।

ਹੱਥ ਚਮਲਾਉਣ ਾਲੀ ਿੇਡ ਿੇਡੋ।
ਪੱਛੋ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੱਧ ਪੀਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਘਰ ਚ ੱਿ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਚਜੰਕ
ਨਾਲ ਚਕ ੇਂ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਚਕਹੜੇ ਿਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਚਜਨ੍ਾਂ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤ ਹੋ ੇ
ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪੀਣ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀ ਂ ਧੂਪ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਕ ੇਂ ਸਰੱਚਿਅਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਚਕਹੜੇ ਪੀਣ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹੰਦੇ
ਹਨ? ਡਾਇਸੇਨਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਕੀ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਕ ੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ?

ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ, ਹੱਥ ਚਮਲਾਉਣ ਾਲੀ ਿੇਡ ਜਾਂ ਧੱਪ ਤੋਂ ਕੀਟਾਣ ਮਕਤ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ or ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਿਾਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਿੀਜ਼ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 6: ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇ ਸਫਾਈ⇥ ਤੇ 10 ਸੁ ਨੇਹੇ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

1. ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਚਜਹੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 10 ਸਚਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗੜੋ,
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਹ ਾ ਨਾਲ ਸਕਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ/ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਸੱਕਾਓ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ
ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
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2. ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ (ਅੱਿਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ) ਤੇ ਟੀ-ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ
ਧੋ ੋ, ਚਕਉਚਂ ਕ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਰੀਰ ਚ ਿ
ੱ ਦਾਿਲ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ੋ ਤਾਂ ਟੀ-ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿੋ।।
3. ਭੋਜਨ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ, ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਂ ਮਲ
ਕਰਨ, ਚਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਬੀਮਾਰ ਚ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ੋ।
ਂ ਲੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ
4. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਿੋ। ਆਪਣੇ ਨਹੰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਿ।ੋ ਜੱਤ/ੇ ਫਚਲੱ ਪ-ਫਲੌ ਪ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਿਾਉਦ
5. ਮਨੱ ਿੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਲ ਅਤੇ ਚਪਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਾਚਲਆਂ ਮੱਿੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿ।ੋ
ਲੈ ਟਰੀਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ।ੋ
6. ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਰੱਿ।ੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਿਪਚਿਪੀ ਅੱਿਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਮੱਿੀਆਂ ਚਭੰਚਭਨਾਉਣ
ਤਾਂ ਸ ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਅੱਿਾਂ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋ ੋ।
7. ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਸਰੱਚਿਅਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣ ਤੋਂ ਸਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ
ਮਕਤ ਰੱਿ।ੋ
ਂ ੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਸਚਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ੱਿ ਚਫਲਟਰ ਕਰੋ
8. ਧਪ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਬਣਾਉਦ
ਅਤੇ 6 ਘੰਚਟਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਚਦਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਸਰੱਚਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ।ੇ
9. ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਉਣ ਲਈ ਧਪ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ ਤਾਂਚਕ ਕੀਟਾਣੂ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।
10.ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਨੂੰ ਕੜ੍ੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਕਤ ਰੱਿਕੇ ਮੱਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਟਾਓ। ਕੂੜੇ
ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੱਚਿਅਤ ਢੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਚੜਆ ਜਾਂ
ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ: ਬੱਿੇ ਚਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
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ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਗੀਤ ਚਸੱਿਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚਕ ੇਂ ਧੋਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਸੱਿਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਜਦੋਂ ਚਪੰਡ ਚ ੱਿ ਕੀਚੜਆਂ ਦੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਸਫਾਈ ਪਚਰ ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ਹੰਦਾ
ਹੈ ਇਹ ਚਦਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਚਕੱਥੇ ਚਛਪਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਿੇਡੋ।
ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਚਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਚਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚਕ ੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚਨਰੀਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹ ਚਕੰਨੀ
ਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਚ ਿਾਰ ਕਰੋ ਚਜਸ ਰਾਹੀ ਂ ਕੀੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਚਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਚਫਲਟਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਸੱਿੋ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਚ ਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਸਕੂਲ ਚ ਿੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕੱਲਬ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਿੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕ ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕੂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ, ਕਦੇ ੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਾਂ ਨੂੰ ਚਦਿਾਓ ਚਕ
ਘੜੇ ਚ ੱਿੋਂ ਪਾਣੀ ਚਕ ੇਂ ਚਲਆ ਜਾ ੇ।

ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ! ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਾਸ਼ ਚਮੱਟ ਚਕ ੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ।ੇ
ਪਲਾਸਚਟਕ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਝ
ੱ ਮੀਠੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਲ ਨਾਲ ਮੱਿੀ ਪਕੜਨ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਓ!
ਧਪ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚ ੱਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੱਟੀ ਦਾ ਚਫਲਟਰ ਬਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਕਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਚਕ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਾਲੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਾਂ ਲਈ ਸੱਕਾ ਰੈਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚ ੱਿ ਸੱਕ
ਸਕਣ।
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ਪੱਛੋ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਚਕ ੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕਤ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ੱਿ ਹੱਥ
ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦਕਾਨ ਦੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚਕ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ
ਂ ੇ ਹਨ, ਚਕੱਥੇ ਰਚਹੰਦੇ
ਸਾਫ਼ ਰੱਚਿਆ ਜਾ ।ੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ?ੇ ਕੀੜੇ ਚਕੱਥੋਂ ਆਉਦ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਕ ੇਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ? ਮੱਿੀਆਂ ਚਕ ੇਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਕਰਚਦਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ
ਚਦੰਚਦਆਂ ਹਨ? ਮੱਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱ ਤਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਚਕ ੇਂ ਚਲਜਾਂਚਦਆਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਚਕ ਹਨ? ਅਸੀ ਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਚਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਚਟਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
ਚਕੱਥੋਂ ਚਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਚਕਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਫਲਟਰ ੱਜੋਂ ਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਚਰ ਾਰ ੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਚਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਕਹੜੇ ਸਫਾਈ ਅਚਭਆਸਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ
ਹੈ? ਘਰ ਚ ੱਿ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਚਕਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਹੰਦੇ ਹਨ?

ਮੱਿੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਾਲੇ ਜਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਪ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਚਮੱਟੀ ਦਾ
ਚਫਲਟਰ, ਾਸ਼ ਚਮੱਟ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ, ਚਕ ੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਿਾਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.orgਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 7: ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

1. ਚਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਚ ਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਂ ਾ ਹੈ ਉਹ ਿੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਅਤੇ ਚਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਮਕ ਚਲਆਉਦ
ਂ ਾ ਹੈ!
ਬਣਾਉਦ
2. ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਬਹਤ ਘੱਟ ਿਾਣਾ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਜੰਕ ਭੋਜਨ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਪੋਸ਼ਣ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਚ ੱਿ ਸਹੀ ਿਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਮਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿੋ।
3. 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਡਰ-5 ਕਲੀਚਨਕ ਚ ੱਿ ਭਾਰ ਤੋਚਲਆ ਜਾਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.ਤਾਂਚਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਚਕ ਉਹ ਸਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚ ਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
4. ਜੇਕਰ ਬੱਿੇ ਪਤਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹਤ ਿੱਪ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਚਦਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ।
5. ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਬੀਮਾਰ ਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਿ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਪ ਚਦਓ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਧੀਆਂ ਭੋਜਨ ਚਦਓ।
6. ਮਾਂ ਦਾ ਦੱਧ ਇਕਮਾਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਹੰਦਾ ਹੈ ਚਜਸ ਦੀ ਬੱਿੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰਤ ਹੰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਗੋ, ਗਰੋ ਅਤੇ ਗਲੋ ਹੈ!
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7. 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਦਨ ਚ ੱਿ 3 ਜਾਂ 4 ਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋਲੇ ਜਾਂ
ਚਪਸੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਚ ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਨੈ ਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ।

8. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ੱਿਰੇ- ੱਿਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਸਹਤਮੰਦ ਸੰਤਚਲਤ ਿਰਾਕ ਦਾ
ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।
9. ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਾਈਕਰਚੋ ਨਊਚਟਰਯੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਂ ੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਿਣ ਚ ੱਿ ਬਹਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦ
10.ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਧੋਣਾ ਚਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਕਾਏ
ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਸ਼ਣ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
•
•
•
•

•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਾਧੇ ਦਾ ਿਾਰਟ ਲੱ ਭੋ ਅਤੇ ੇਿੋ ਤਾਂਚਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਾਰੀ ਰੋਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਿਾਰਟ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕਲੀਚਨਕ ਚ ੱਿ ਲੱ ਚਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਲੀਚਨਕ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਦੇ
ਭਾਰ ਦੇ ਚ ਕਾਸ ਿਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ੱਿ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਹੈਲਥ ਕਲੀਚਨਕ ਚ ਿੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਪ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਿੋ।
ਿਰਿਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਅਚਜਹਾ ਕੋਈ ੀ ਬੱਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪੋਚਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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•

•
•
•
•

•

ਰਾ ਪਚਰ ਾਰ ਹਰ ਚਦਨ / ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਕ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰੋ? ਅਸੀ ਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚਕੰਨੇ ਕ
ਕਦਰਤੀ ਰੰਗ ਿਾਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰ ਚ ੱਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਧਣ, ਗਲੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਜਣ? ਸਾਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ
ਅਚਜਹਾ ਚ ਅਕਤੀ ਹੈ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਢੇ ਜਾਂ ਜ ਾਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ੱਲ ਚਧਆਨ ਚਦ ਾਉਣਾ ਿਾਹੰਦੇ
ਹਨ ਚਕ ਉਹ ਚਕੰਨਾ ਘੱਟ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ ਅਤੇ ਸਣੋ ਜਦੋਂ ਿਾਣੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਚਪਆਂ, ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਪਤਾ ਿੱਲਦਾ ਹੈ ਚਕ
ਕੋਈ ਬੱਿਾ ਕਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਚਸ਼ਕਾਰ ਹੈ।
ਂ ਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਿਾਰਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਿਰਾਬ ਭੋਜਨ ਚਦਿਾਉਦ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿੋ ਚਕ ਇਹ ਬਰਾ ਚਕਉ ਂ ਹੈ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਮਾਂ ਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਬਾਅਦ ਪਚਹਲੇ ਭੋਜਨ ਚ ੱਿ ਕੀ ਚਦੰਦੀਆਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਜ ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰ
ਹਨ? ਉਹ ਚਕੰਨੀ ਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੱਧ ਚਪਆਉਦ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਂ ੇ ਹੋਣ।
ਨਤੀਜੇ ਚਦਿਾਉਦ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਚਕਹੜਾ ਚ ਟਾਚਮਨ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚਕ ੇਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਘਰ ਚ ੱਿ)।
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•

•

•

•

•

•
•
•

•

ਦੇਿੋ ਚਕ ਭੋਜਨ ਚਕ ੇਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਚਕ ੇਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਾਣਾ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਾਲਾ ਚ ਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ੱਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਾਦੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਲਿੋ। ਅਸੀ ਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਚ ਿ
ੱ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰੰਗ ਲੇ ਬਲ ਚਲਿ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਮਾਂ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਚਹਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਚਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ੱਿ ਚਕ ਚਦੰਚਦਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਚਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ੱਿ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਾਰਟ ਬਣਾਉ ਚਜਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਚਦਿਾਉਦ
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਿੰਗੇ ਜਾਂ ਿਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਚਕਉ।ਂ
ਂ ਾ ਇੱਕ ਿਾਰਟ
ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਚਦਿਾਉਦ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ ਕੀ ਛੋਟਾ ਬੱਿਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ੱਧ ਚਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚ ਕਾਸ
ਿਾਰਟ ਚਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਕੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਕਹੜੇ ਤਰੀਚਕਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦਰਤੀ ਰੰਗਦਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ
ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਚਕਉ ਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਬੀਮਾਰ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ੱਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਿੰਗਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਿੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਚਕਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਆ ਹੰਦਾ
ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਪੱਛੋ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਬੀਮਾਰ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿੰਗਾ ਿਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਚ ੱਿ ਚਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ / ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ੱਿ ਚਕਹੜੀਆਂ ਮਾ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਧ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਕਉ?ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ ਕੀ ਛੋਟਾ ਬੱਿੇ ਚ ੱਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੱਧ ਡ
ਚਪਲਾਉਦ
ੱ ੇ ਹੋਣ ਲ
ੇ ੇ ਚਕ
ਬਦਲਾਅ ਚਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਕਉ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬੱਿੇ ਆਪਣੇ ੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਕ ਕੀ ਇਹ ਚਕ ੇਂ ਦੱਚਸਆ
ਜਾ ੇ ਚਕ ਭੋਜਨ ਿਰਾਬ ਹੋ ਚਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਰੱਚਿਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 8: ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ 'ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

1. ਲੱ ਿਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੀੜੇ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਹੱਸੇ ਚ ੱਿ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ
ਚਜਸ ਨੂੰ ਅੰਤੜੀ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਡੇ ੱਲੋਂ ਿਾਦੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ੱਲੋਂ ਰਚਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਂ ੋਰਮ, ਚਹਪ ੋਰਮ,
2. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ੱਿ- ੱਿ ਚਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਰਚਹ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਰਾਉਡ
ਹੂਕ ਾਰਮ ਅਤੇ ਚਬਲਹਰਜ਼ੀਆ (ਸਚਕਸਟੋਚਮਆਚਸਸ)। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕਈ ੀ ਹੰਦੇ
ਹਨ।
3. ਕੀੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਿਾਂਸੀ, ਬਿਾਰ ਅਤੇ ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਕੀੜੇ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਾਰ ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਚ ੱਿ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5. ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਕਈ ਤਰੀਚਕਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਡੀ- ਾਰਚਮੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨਾ ਸੌਿਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ
ਦਆਰਾ ਕੱਝ ਕੀਚੜਆਂ ਲਈ ਹਰ 6 ਜਾਂ 12 ਮਹੀਚਨਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ ਚ ੱਿ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਟਰੀਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ
ਦਾ ਸਰੱਚਿਅਤ ਚਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਚਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਚਤਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ
ਨਾਲ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸੀ ਂ ਚਕਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।
8. ਚਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਲ ਚਤਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਾਣ ਜਾਂ
ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਕੀੜੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
9. ਕੱਝ ਕੀੜੇ ਚਮੱਟੀ ਚ ੱਿ ਰਚਹੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ
ਨਾਲ ਧੋ ੋ।
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10.ਜਦੋਂ ਿਾਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ,ੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਜਸ ਚ ੱਿ
ਮਨੱ ਿੀ ਚਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮਲ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਸਾਡਾ ਕਚ ਜ਼ ਿੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ੋਟ' ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚਕ
ਤਸੀ ਂ ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਚਕਨ੍ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਚਕ ੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ
ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਤੀ ਪਚਹਨਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿਕੇ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ੱਿ ਭੋਜਨ ਚਕ ੇਂ ਚਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈਆ ਚਕ ੇਂ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਮਕਤ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।

ਮਲ ਤੋਂ ਕੀਚੜਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਲੈ ਟਰੀਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਚਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ੱਿ ਨਾ ਫੈਲਣ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋਣ ਲਈ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰ ੇਿਣ
ਕਰੋ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਚਕ ੇਂ ਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿੋਰੀ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਚਜਹਾ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ!
ਕੱਿੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਚੜਆਂ ਤੋਂ ਸਰੱਚਿਅਤ ਅਤੇ ਮਕਤ ਰੱਿਣ ਲਈ
ਧੋਣ, ਮੀਟ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
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•
•
•

•
•

•

ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ,ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਾਚਸ਼ੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਚਕ ੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇ।
ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਚਕ ੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਯਾਦ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਗਾਣਾ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਿਾਣ ਜਾਂ ਚਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।

ਅਸੀ ਂ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਪਪੇਟ ਸ਼ੋ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਕੀਚੜਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਿੇਡ ਚਤਆਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਡੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਚਕ ਕੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਧੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਧੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਇੱਕ
ਕਚ ਜ਼ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਚ ੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ। ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠ ਚਦੱਤੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪੱਛੋ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ੱਡੀ
ਅੰਤੜੀ ਚਕਨ੍ੀ ਲੰ ਮੀ ਹੰਦੀ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਟੈਪ ਾਰਮ ਚਕੰਨਾ ੱਧ
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਸੀ ਂ ਕੀਚੜਆਂ ਦੀਆਂ ਚਕੰਨੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚਜੱਥੇ ਤਸੀ ਂ ਰਚਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾਂ
ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਕ ਸੰਕੇਤ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਚਕ ਤਹਾਡੇ
ਪੇਟ ਚ ੱਿ ਕੀੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਤਹਾਨੂੰ ਡੀ- ਾਰਚਮੰਗ ਦ ਾਈ ਚਕੱਥੋਂ ਚਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਕਸਨੂੰ
ਲੈ ਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਚਦਨ ਚ ੱਿ ਚਕੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ
ਚ ਟਾਚਮਨ ਏ ਚਜਹੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਚਟਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕੀ ਤਸੀ ਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਚਕਸ ਿੀਜ਼ ਲਈ ਚ ਟਾਚਮਨ ਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ? ਕੀਚੜਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰ ਾ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ। ਚਕਹੜਾ ਕੀੜਾ ਲਾਰ ਾ ਸਾਡੀ ਿਮੜੀ ਰਾਹੀ ਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲੈ ਟ ਜਾਂ ਲੈ ਟਰੀਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਕ ੇਂ
ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ੱਿ ਡੀ- ਾਰਚਮੰਗ ਚਦਨ ਹੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ
ਕਦੋਂ ਹੰਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਚਕਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਦਨ ਹੀ ਡੀ- ਾਰਚਮੰਗ ਟੈਬਲੇ ਟ ਚਕਉ ਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਨੀਆਂ
ਚ ੱਿ ਚਕੰਨੇ ਬੱਿੇ ਕੀਚੜਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਚ ਤ ਹਨ? ਅਸੀ ਂ ਕੀਚੜਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਚਕਏ ਇਹ ਚਕਉ ਂ
ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ - ਇਹ ਚਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਇਹ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ? ਕੀੜੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਚਕੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਿੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਚਜਸ ਬਾਰੇ
ਤਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀ ਂ ਚਕ ੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦਾ? ਪੌਚਧਆਂ ਨੂੰ ਚ ਕਸਤ ਹੋਣ
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ਲਈ ਚਕਸ ਿੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਅਚਜਹੀ ਿਾਦ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੌਚਦਆਂ ਦੇ
ਿਾਣ ਲਈ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹੋ ?ੇ
ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਾਚਸ਼ੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਕ ੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਿੇਡ ਬਾਰੇ
ਧੇਰੇ
ਿਾਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ,
ਜਾਂ
ਚਕਸੇ
ਹੋਰ
ਿੀਜ਼
ਲਈ,
ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਚਵਸ਼ਾ 9: ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣਾ 'ਤੇ 10 ਸੰਦੇਸ਼
ਹਨ

1. ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿੇਤਰ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਿਤਰਨਾਕ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਚਤੱਿੀਆਂ
ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਤੂ ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿ।ੋ
2. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ੜੇ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਿਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਚਕਸੇ ੀ ਜ਼ਚਹਰੀਲੀ ਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੰਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿ।ੋ ਜ਼ਚਹਰ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ੱਿ ਨਾ ਰੱਿ।ੋ
4. ਜੇਕਰ ਬੱਿਾ ਮਿ ਚਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਿੀ ਹੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ (ਚਮੰਟ ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਚਜ਼ਆਦਾ)।
5. ਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ-ਫੇਟ
ਲੱ ਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੱਚਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਚਰਆਂ ਨੂੰ ੀ ਦੱਸੋ ਚਕ ਚਕ ੇਂ ਸਰੱਚਿਅਤ
ਰਚਹਣਾ ਹੈ।
6. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਿਾਕੂ, ਕੱਿ, ਇਲੈ ਕਚਟਰਕ ਪਲੱ ਗ, ਤਾਰ, ਨਹੰ, ਚਪੰਨ ਆਚਦ ਰਗੇ ਖਤਚਰਆਂ ਲ
ੱ
ਚਧਆਨ ਚਦਓ।
7. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਿਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ੱਿ ਿੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਹ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਿੀਜਾਂ (ਜਾਂ ਚਸੱਕੇ,
ਬਟਨਾਂ) ਨੂੰ ਚਲਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਚਕਉਚਂ ਕ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਚ ੱਿ ਰਕਾ ਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਚਕਉਚਂ ਕ ਉਹ (ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਿੂਹਾਂ) ਚ ੱਿ
ਚਡੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਕੱਟ (ਸਾਬਣ, ਕੈਿੀ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟੀਕ
ਕਰ ੀਮ, ਕਾਟਨ ਉੱਨ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਪੱਚਟਆਂ/ਪਲਾਸਟਰ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ) ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
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10.ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ੱਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਚਕਸੇ ਨ ੀ ਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਸਾ ਧਾਨ ਰਹੋ। ਚਜਨ੍ਾਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਿਤਰਾ ਹੋ ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲ
ੱ ਚਧਆਨ ਚਦਓ।
ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: http://www.healthorb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣਾ: ਬੱਿੇ ਚਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ੱਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਘਟਨਾ ਾਂ ਅਤੇ
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!
ਜ਼ਚਹਰ ਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ: ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ
ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿ।ੋ
ਇੱਕ ਮਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਕਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਚਕਸੇ ਦੇ ਜਿਮੀ ਹੋਣ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਚਜਹੇ ਚਿਡੌ ਣੇ ਬਣਾਓ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜਾਂ ਝੀਲ ਲਈ ਫਲੋ ਟ ਕਰੋ ਤਾਂਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਚਥਤੀ
ਚ ੱਿ ਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਕਟ ਬਣਾਓ।
ਹਰੇਕ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੱਚਿਆ ਮਚਹੰਮ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਪਾਣੀ ਚਕੱਥੇ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱ ਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰ ਿ
ੇ ਣ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿੇਡੋ ਪਰ ਚਕਉ?ਂ ਘਰ ਚ ਿੇ ਹੋਣ ਾਚਲਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਲਈ ਿੇਡ ।
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੱਚਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਚਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਗਾਚਣਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ
ਨਾਲ ਚ ਿਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਚਕ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਕੱਟ ਚ ੱਿ
ਕੀ-ਕੀ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਸਕੈਿ ਚ ੱਿ ਖਤਰੇ ਸਪਾਟ ਕਰੋ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿੇਡੋ ਅਤੇ ੇਿੋ ਚਕ ਕੀ ਅਸੀ ਂ
ਦਰਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਿਮ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੜਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਧਾਉਣ ਲਈ ਮਚਹੰਮ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂ ਚਕਸੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਟਕ
ਿੇਡੋ।
ਬਚਨਆਦੀ ਮੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਸੱਿ,ੋ ਤਾਂ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ
ਮੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਨਰ ਨੂੰ ਚ ਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟਕ ਿੇਡੋ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ੱਿ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਿਤਚਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਅਸੀ ਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱ ਗਣ ਦੇ ਜ਼ੋਿਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ੱਚਡਆਂ ਨਾਲ ਚ ਿਾਰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਦਾ ਸਾਂਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ|ੋ
ਆਮ ਖਤਚਰਆਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਚਸੱਿੋ ਚਜੱਥੇ ਸੜਨ, ਚਡੱ ਗਣ, ਡੱ ਬਣ ਜਾਂ ਆ ਾਜਾਈ ਨਾਲ ਚ ਅਸਤ
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ੇ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਛੋ ਚਕ ਘਰ ਚ ਿੇ ਸੜਨ ਦੇ ਜ਼ੋਿਮ ਕੀ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਕ
ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਚ ੱਿ ਗਰਮ ਿੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਰਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਸਰੱਚਿਅਤ
ਰੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਦੇ
ਹਨ? - ਚਕ ?ੇਂ ਨੌ ਜ ਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਹ
ਘੱਟਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਕਉ ਂ ਹੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਰੇ ਚ ੱਿ ਪਾਏ ਚਬਨ੍ਾਂ ਪਾਣੀ
ਚ ੱਿ ਫਸੇ ਚ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸਥਾਈ ਟੂਟੀ ਚਕ ੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਢੱਲੀ ਚਿਚਕਤਸਾ ਚਕੱਟ ਚ ੱਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਿਤਰਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰੇ ਧੇਰੀ ਿਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਚਵਸ਼ਾ 10: ਐਿਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ 'ਤੇ 10 ਸੁ ਨੇਹੇ ਚਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ
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1. ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚਦਨ ਕਈ ਿਾਸ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਿਾਣ,
ਂ ਾ
ਪੀਣ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਾਲੇ ਜੀ ਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਾਚਲਆਂ ਚਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਾਉਦ
ਹੈ|
2. ਐਿਆਈ ੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਚਜਸ ਨੂੰ ਾਇਰਸ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ (' ੀ' ਮਤਲਬ ਾਇਰਸ)| ਇਹ ਇੱਕ
ਿਾਸ ਿਤਰਨਾਕ ਾਇਰਸ ਹੈ ਚਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਕੀਚੜਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਾਅ ਕਰਨ
ਚ ੱਿ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
3. ਚ ਚਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਜਹੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਿਆਈ ੀ ਨੂੰ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਕਸੇ ੀ ਚ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਂ
ਚਮਚਲਆ ਹੈ|
4. ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚਬਨ੍ਾਂ ਦ ਾਈ ਦੇ, ਐਿਆਈ ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਏਡਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਬਣਾ ਚਦੰਦਾ ਹੈ|
5. ਐਿਆਈ ੀ ਅਚਦਰਸ਼ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ੱਿ ਲਹੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ੱਿ ਰਚਹੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਐਿਆਈ ੀ (1) ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ, (2) ਸੰਕਰਮਣ ਾਲੀਆਂ ਮਾ ਾਂ ਤੋਂ
ਬੱਿੇ ਤੱਕ ਅਤੇ (3) ਿੂਨ ਰਾਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
6. ਲੋ ਕ (1) ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਕੇ, (2) ਚਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚਰਸ਼ਤੇ ਚ ੱਿ ਬਣੇ ਰਚਹ ਕੇ ਜਾਂ (3) ਕੰਡੋਮ
(ਸਰੱਚਿਅਤ ਸੈਕਸ) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਆਚਦ ਰਾਹੀ ਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਐਿਆਈ ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
7. ਤਸੀ ਂ ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਇਹ
ਚਕਚਰਆ ਾਂ ਸਰੱਚਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੀ ਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਚ ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ੋਗੇ|
8. ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਸ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਹਰ ਚਕਸੇ
ਾਂਗ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨੂੰ ਚਪਆਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ।
9. ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਚਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਐਿਆਈ ੀ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਲੀਚਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ|
10.ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ੱਿ, ਚਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਐਿਆਈ ੀ ਪਾਚਜ਼ਚਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਚਮਲਦੀ ਹੈ| ਐਂਟੀਰੋਟਰੋ ਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਏਆਰਟੀ) ਦ ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਜਉਣ
ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ|
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ਇਨ੍ਾਂ ਚਸਹਤ ਸਨੇ ਚਹਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਿਆ ਮਾਹਰ ਚਸਹਤ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ORB ਚਸਹਤ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ: http://www.health-orb.org.
ਇੱਥੇ ਗਤੀਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਝ
ੱ ਚ ਿਾਰ ਚਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿੇ ਚ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਚਜਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣਾ: ਬੱਿੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ਆਪਣੀ ਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਿ
ੱ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ
ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ!
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ੀ ਨਾ ਭੱਲ ਸਕੀਏ!
ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਰੇ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਸਹਤ ਕਰਮਿਾਰੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ੱਿ ਸੱਦਾ ਚਦਓ|
ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਚ ੱਿ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚਕਸੇ ੀ ਬੱਿੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਗੇਮ ਿੇਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਚ ਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਐਿਆਈ ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਿ
ੱ ਚਲਆ ਸਕਦੇ ਹ।
ਚਜਨ੍ਾਂ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਐਿਆਈ ੀ ਇੱਕ ਚ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚ ਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿੇਡ ਚਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਡੋ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਚ ੱਿ ਪੱਛੋ
ਸ ਾਲਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਜਨਸੀ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਨ ਦੀਆਂ
ਮਹਾਰਤਾਂ ਚਸੱਿ।ੋ
Fleet of Hope ਿੇਡ ਿੇਡੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸਤੀਆਂ ਚ ੱਿ
ਐਿ.ਆਈ. ੀ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਚਕਹੜੇ ਸਰੱਚਿਅਤ ਚ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਿਆਈ ੀ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਚਕਸੇ ੀ ਚ ਅਕਤੀ ੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ ਅਤੇ ਇਹ ੀ ਸੋਿੋ ਚਕ ਅਸੀ ਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਐਿਆਈ ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਚ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਿੇਡੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਚਕ ਐਿਆਈ ੀ
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਚਹਸੂਸ ਹੰਦਾ ਹੈ
ਐਿਆਈ ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਚਸਆ ਾਂ
ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਿਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਸਾਨੂੰ ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਚ ਜ਼
ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ੱਿ ਇੱਕ ਸ ਾਲ ਬਾਕਸ ਸ਼ਰੂ
ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ।
ਮੀਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਚਜਸ ਨੂੰ ਐਿਆਈ ੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਚਕ ੇਂ ਮੀਨਾ ਏਆਰਟੀ (ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋ ਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ) ਦ ਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਲੀਚਨਕ ਜਾਣ ਲਈ
ਂ ਾ/ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚਤਆਰ ਕਰੋ।
ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਦ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ੱਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਚਰ ਾਰਾਂ ਚ ੱਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਿਆਈ ੀ
ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੱ ਬ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ।
ਪੱਛੋ ਸਾਡਾ ਇਚਮਊਨ ਚਸਸਟਮ ਚਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਇਚਮਊਨ ਚਸਸਟਮ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਚਹਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਚਤਆਰ ਰਚਹਣ ਚ ੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਿਆਈ ੀ ਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਿਰਾਂ ਦਾ ਚਕ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਿਆਈ ੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਕਸੇ ਨੂੰ ਚ ਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਿਆਈ ੀ
ਇੱਕ ਚ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਕ ੇਂ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਸਰੱਚਿਆ ਚਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਐਿਆਈ ੀ ਲਈ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਚਕ ੇਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦ ਾਈਆਂ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਾ ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਿਆਈ ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਏਆਰਟੀ (ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋ ਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ) ਚਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਚਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚ ੱਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਚਕ ੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ
ਚ ਅਕਤੀ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਮਰਦ/ਔਰਤ) ਐਿਆਈ ੀ ਨਾਲ
ਰਚਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰ ਾਰ ਦੀ ਚਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤ ਰਚਹਣ ਚ ੱਿ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ੜੇ ਦਾ ਕਲੀਚਨਕ ਚਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਐਿਆਈ ੀ ਅਤੇ
ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜਾਂ Fleet of Hope ਿੇਡ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਿੇਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ www.childrenforhealth.org ਜਾਂ clare@childrenforhealth.org ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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