
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ  
ਦੇ ਮਾਚਿਆਂ ਲਈ Water Smart® ਸੁਝਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਮਾਹਰ ਲਾਈਫਸੇਚਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋ

ਡੁੱਬਣ ਬਾਰੇ

• ਡੁੱਬਣਾ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਵੱਿ ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਚਕਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਚ਼ਿਆਦਾ 
ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਚਵੱਿ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ।

• ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ਼ਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਚਤਆਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਿਾ 10 ਸਚਕੰਟ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚਵੱਿ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਵਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਿੀੜਤ 
ਚਵਅਕਤੀ ਆਵਾ਼ਿ ਦੇਣ, ਹੱਥ ਚਹਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਆਿਣਾ ਚਸਰ ਿਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਮਾਚਿਆਂ ਦੀ ਚ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਿੌਕਸੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

• ਿਾਣੀ ਦੇ ਆਸ-ਿਾਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਛੱਟੇ ਬੱਚਿਆ ਂ‘ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹ ੋ– ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ।

• ਿੂਲ ਜਾਂ ਬੀਿ ‘ਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਸਤ੍ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਈਫਜੈਕੇਟ ਚਵੱਿ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚ਼ੰਿਦਗੀ ਬਿਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਸਚਕੰਟ ਚਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਉਦੋਂ ਤਕ ਟੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰਾ ਿਾਣੀ ਚਨਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਟੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ।

• ਿਾਰੇ ਿਾਸੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿਛਲੇ ਚਵਹੜੇ ਦੇ ਿੂਲਾਂ ਤਕ ਿਹੁੰ ਿ ਨੰੂ ਿ੍ਰਚਤਬੰਚਿਤ ਅਤੇ ਚਨਯੰਚਤ੍ਰਤ ਕਰੋ।
• ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਚਵੱਿ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਚੇਡੰਗ ਿਲੂਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਕ ੇਉਲਟਾ ਕਰ ਚਦਓ।

• ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿੂਲ ‘ਤੇ ਿੇਰੇਂਟ ਐਡਂ ਟੌਟ ਚਸਖਲਾਈ ਲਵੋ। ਿਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣ-
ਿਛਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਚ਼ੰਿਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਿੇ ਇੱਕ 
ਚਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚਵੱਿ ਆਿਣੇ ਮਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਣੀ ਦੀ ਆਦਤ ਿਾਉਂਦੇ ਹਨ।

® Water Smart, Royal Life Saving Society Canada ਦਾ ਰਚਜਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਤੈਰਨਾ ਚਸੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਚਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.lifesavingsociety.
com ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।


