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 வதிபளயாடடுபம்தானப் �ாதுகாப்பு
•	வதிபளயாடடுக கட்டபமப்புககள லவறு�ட்ட 

வய்ததினருககாக வடிவபமககப்�டடுளளன.  
5 வயதுககுட�ட்ட ஒரு குழநப்த, �்ததிவான 
கட்டபமப்புகளதில் வதிபளயா்ட லவணடும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ்தபல ெதிககககூடிய 
கூரபமயான ச�ாருளகள மற்றும் இ்டஙகள �ற்்றதி 
அவ்தானமாக இருஙகள.

•	ஊஞெல்கள, ெறுககதி மற்றும் ஏறும் கட்டபமப்புகளதின் 
கீழுளள லமற்�ரப்ப�க கவனதியுஙகள. அது, மண 
அல்லது புல் அற்்ற ஆழமான, சமன்பமயான 
லமற்�ரப்�ாக இருகக லவணடும்,. 

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அருகதில் இருஙகள. அவள 
ெறுககதி ஒன்்றதில் கீலழ வரும் ல�ாது அல்லது ஊஞெல் 
ஒன்்றதில் அவள ஆடும் ல�ாது அவளுககுப் �ககத்ததில் 
நதிற்்றல் என்�து இ்தன் ச�ாருள ஆகும்.

•	வதிபளயாடடுபம்தானத்ததின் உ�கரணஙகபளப் 
�யன்�டுததும் ல�ாது ்தபலககவெம், முககாடு 
அல்லது உடுப்ப� இறுககலவா மூ்டலவா �ாவதிககும் 
நூல்ககயதிறுகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
அணதிந்ததிருககவதில்பல என்�ப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக 
சகாளளுஙகள.

சவளதிப்பு்றஙகளுககான ்ததினொதிப் �ாதுகாப்பு �ாதுகாப்பு வதி்ததிகபளக  
கற்�திப்�்தற்கான  
வதிபளயாடடுககள

 �ாதுகாப்பு வதி்ததிப் �ா்டல்கள
 ல�ாககுவரததுப் �ாதுகாப்புப் �ற்்றதிய �ா்டல்கபள 

உருவாககதி, �ழககப்�ட்ட ராகததுகலகற்� நீஙகள 
�ா்டலாம். அந்த வதி்ததிகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
நதிபனவு பவத்ததிருகக உ்தவுவ்தற்கு இது ஒரு 
சுல�மான, லவடிகபகயான வழதி ஆகும். “Frère 
Jacques” என்்ற �ாடடின் ராகத்ததில் நீஙகள 
�ா்டககூடிய இரணடு உ்தாரணஙகள இல்தா.

 
 மஞெள வதிளககு என்்றால் காத்ததிரு.
 மஞெள வதிளககு என்்றால் காத்ததிரு.
 ெதிவப்பு வதிளககு என்்றால் நதில்.
 ெதிவப்பு வதிளககு என்்றால் நதில்.
 வதிளககு �ச்பெயாக உளள ல�ாது,
 நாஙகள க்டககலாம்,
 பககபளக லகாரத்த�டி, பககபளக லகாரத்த�டி.

 மூபலயதில்.
 மூபலயதில்.
 நாம் இ்டது�ககம் �ாரககதில்றாம்.
 �தின் நாம் வலது�ககம் �ாரககதில்றாம்.
 நாம், மீணடும் இ்டது�ககம் �ாரககதில்றாம்,
 �தின்னர நாம் க்டககலாம்,
 பககபளக லகாரத்த�டி, பககபளக லகாரத்த�டி

 முச்ெககரவணடி மற்றும் துவதிச்ெககரவணடிப் �ாதுகாப்பு
•	உஙகளுப்டய �திளபள, முச்ெககரவணடி அல்லது 

துவதிச்ெககரவணடிபய ஓடும் ல�ாது அவன் எப்ல�ாதும் 
துவதிச்ெககரவணடிகசகன அஙகீகாதிககப்�ட்ட 
்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதிந்ததிருப்�ப்த உறு்ததிசெயது 
சகாளளுஙகள. வதிபளயாடடுபம்தானத்ததின் 
உ�கரணஙகபள அவன் �யன்�டுத்த மு்தல், 
அவனுப்டய ்தபலககவெதப்தக கழற்றுஙகள. 

•	ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. 
துவதிச்ெககரவணடி ஒன்ப்ற நீஙகள ஓடும் ல�ாது 
்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதியுஙகள. நீஙகள்தான் 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ெதி்றந்த ஆெதிாதியர. 

 வீ்ததிப் �ாதுகாப்பு
•	உஙகளுப்டய �திளபள ச்தருவதிலலா அல்லது 

வணடிப்�ாப்தயதிலலா வதிபளயா்டாமல், பூஙகா 
ஒன்்றதில் அல்லது லவலியப்டககப்�ட்ட இ்டத்ததில் 
வதிபளயாடுவப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக சகாளளுஙகள. 
எப்ல�ாடும் யாராவது ஒருவர அவபனக கவனதிப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

•	உஙகளுப்டய 3 அல்லது 4 வயதுப் �திளபளககு 
வீ்ததிபயக க்டப்�து �ற்்றதிய �ாதுகாப்பு வதி்ததிகபள 
நீஙகள கற்�திககத ச்தா்டஙகலாம், ஆனால் வீ்ததிபயக 
க்டககும் ல�ாது எப்ல�ாதும் நீஙகள அவளுப்டய 
பகபயக கட்டாயமாகப் �திடித்ததிருகக லவணடும்.

•	ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. �ாதுகாப்பு 
வதி்ததிகபள நீஙகளும் �தின்�ற்றுஙகள.

 அபெயாமல் நதிற்்றலும் அபெயத ச்தா்டஙகலும்
 உஙகளுககு வதிருப்�மான ல�ாது, ெதிலலவபளகளதில் 

ஒரு �திளபளககு அபெயாமல் நதிற்�து கடினமாக 
இருககும். நீஙகள இந்த வதிலெ்டமான சொற்கபளச் 
சொல்லும் ல�ாது நதிற்்றல் மற்றும் ஆரம்�தித்தலுககான 
வதிபளயாடடு ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. அப்றககுள 
ஒன்்றாக ந்டப்�்தன் மூலம் வீடடில் மு்தலில் �யதிற்ெதி 
செயயுஙகள. “அபெயாமல் நதில்!” என நீஙகள 
சொல்லும் ல�ாது நீஙகளும் உஙகளுப்டய �திளபளயும் 
அபெயாமல் ெதிபலகள ல�ாலப் �ாொஙகு செயயுஙகள. 
“அபெயத ச்தா்டஙகு”, என நீஙகள சொல்லும் ல�ாது 
நீஙகள இருவரும் மீணடும் அபெயத ச்தா்டஙகலாம்.

 
 இந்த வதிபளயாடடின் ல�ாது, உஙகளுப்டய �திளபள 

வதிபரவாகச் செயல்�்டக கற்றுகசகாளவான். 
சவளதியதில் நீஙகள ந்டககும் ல�ாது, அவபன 
நதிறுததுவ்தற்கு “அபெயாமல் நதில்!” என்்ற சொல்பல 
நீஙகள �யன்�டுத்தலாம். ்தான் வதிபளயாடுவ்தாக 
உஙகளுப்டய �திளபள உணரும் ல�ாது, அந்த 
வதி்ததிகளுககுக கீழப்�டிவது அவனுககு எளதி்தாக 
இருககும்.

�ாதுகாப்பு லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள
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 வதிபளயாடடுபம்தானப் �ாதுகாப்பு
•	வதிபளயாடடுக கட்டபமப்புககள லவறு�ட்ட 

வய்ததினருககாக வடிவபமககப்�டடுளளன.  
5 வயதுககுட�ட்ட ஒரு குழநப்த, �்ததிவான 
கட்டபமப்புகளதில் வதிபளயா்ட லவணடும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ்தபல ெதிககககூடிய 
கூரபமயான ச�ாருளகள மற்றும் இ்டஙகள �ற்்றதி 
அவ்தானமாக இருஙகள.

•	ஊஞெல்கள, ெறுககதி மற்றும் ஏறும் கட்டபமப்புகளதின் 
கீழுளள லமற்�ரப்ப�க கவனதியுஙகள. அது, மண 
அல்லது புல் அற்்ற ஆழமான, சமன்பமயான 
லமற்�ரப்�ாக இருகக லவணடும்,. 

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அருகதில் இருஙகள. அவள 
ெறுககதி ஒன்்றதில் கீலழ வரும் ல�ாது அல்லது ஊஞெல் 
ஒன்்றதில் அவள ஆடும் ல�ாது அவளுககுப் �ககத்ததில் 
நதிற்்றல் என்�து இ்தன் ச�ாருள ஆகும்.

•	வதிபளயாடடுபம்தானத்ததின் உ�கரணஙகபளப் 
�யன்�டுததும் ல�ாது ்தபலககவெம், முககாடு 
அல்லது உடுப்ப� இறுககலவா மூ்டலவா �ாவதிககும் 
நூல்ககயதிறுகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
அணதிந்ததிருககவதில்பல என்�ப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக 
சகாளளுஙகள.

சவளதிப்பு்றஙகளுககான ்ததினொதிப் �ாதுகாப்பு �ாதுகாப்பு வதி்ததிகபளக  
கற்�திப்�்தற்கான  
வதிபளயாடடுககள

 �ாதுகாப்பு வதி்ததிப் �ா்டல்கள
 ல�ாககுவரததுப் �ாதுகாப்புப் �ற்்றதிய �ா்டல்கபள 

உருவாககதி, �ழககப்�ட்ட ராகததுகலகற்� நீஙகள 
�ா்டலாம். அந்த வதி்ததிகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
நதிபனவு பவத்ததிருகக உ்தவுவ்தற்கு இது ஒரு 
சுல�மான, லவடிகபகயான வழதி ஆகும். “Frère 
Jacques” என்்ற �ாடடின் ராகத்ததில் நீஙகள 
�ா்டககூடிய இரணடு உ்தாரணஙகள இல்தா.

 
 மஞெள வதிளககு என்்றால் காத்ததிரு.
 மஞெள வதிளககு என்்றால் காத்ததிரு.
 ெதிவப்பு வதிளககு என்்றால் நதில்.
 ெதிவப்பு வதிளககு என்்றால் நதில்.
 வதிளககு �ச்பெயாக உளள ல�ாது,
 நாஙகள க்டககலாம்,
 பககபளக லகாரத்த�டி, பககபளக லகாரத்த�டி.

 மூபலயதில்.
 மூபலயதில்.
 நாம் இ்டது�ககம் �ாரககதில்றாம்.
 �தின் நாம் வலது�ககம் �ாரககதில்றாம்.
 நாம், மீணடும் இ்டது�ககம் �ாரககதில்றாம்,
 �தின்னர நாம் க்டககலாம்,
 பககபளக லகாரத்த�டி, பககபளக லகாரத்த�டி

 முச்ெககரவணடி மற்றும் துவதிச்ெககரவணடிப் �ாதுகாப்பு
•	உஙகளுப்டய �திளபள, முச்ெககரவணடி அல்லது 

துவதிச்ெககரவணடிபய ஓடும் ல�ாது அவன் எப்ல�ாதும் 
துவதிச்ெககரவணடிகசகன அஙகீகாதிககப்�ட்ட 
்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதிந்ததிருப்�ப்த உறு்ததிசெயது 
சகாளளுஙகள. வதிபளயாடடுபம்தானத்ததின் 
உ�கரணஙகபள அவன் �யன்�டுத்த மு்தல், 
அவனுப்டய ்தபலககவெதப்தக கழற்றுஙகள. 

•	ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. 
துவதிச்ெககரவணடி ஒன்ப்ற நீஙகள ஓடும் ல�ாது 
்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதியுஙகள. நீஙகள்தான் 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ெதி்றந்த ஆெதிாதியர. 

 வீ்ததிப் �ாதுகாப்பு
•	உஙகளுப்டய �திளபள ச்தருவதிலலா அல்லது 

வணடிப்�ாப்தயதிலலா வதிபளயா்டாமல், பூஙகா 
ஒன்்றதில் அல்லது லவலியப்டககப்�ட்ட இ்டத்ததில் 
வதிபளயாடுவப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக சகாளளுஙகள. 
எப்ல�ாடும் யாராவது ஒருவர அவபனக கவனதிப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

•	உஙகளுப்டய 3 அல்லது 4 வயதுப் �திளபளககு 
வீ்ததிபயக க்டப்�து �ற்்றதிய �ாதுகாப்பு வதி்ததிகபள 
நீஙகள கற்�திககத ச்தா்டஙகலாம், ஆனால் வீ்ததிபயக 
க்டககும் ல�ாது எப்ல�ாதும் நீஙகள அவளுப்டய 
பகபயக கட்டாயமாகப் �திடித்ததிருகக லவணடும்.

•	ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. �ாதுகாப்பு 
வதி்ததிகபள நீஙகளும் �தின்�ற்றுஙகள.

 அபெயாமல் நதிற்்றலும் அபெயத ச்தா்டஙகலும்
 உஙகளுககு வதிருப்�மான ல�ாது, ெதிலலவபளகளதில் 

ஒரு �திளபளககு அபெயாமல் நதிற்�து கடினமாக 
இருககும். நீஙகள இந்த வதிலெ்டமான சொற்கபளச் 
சொல்லும் ல�ாது நதிற்்றல் மற்றும் ஆரம்�தித்தலுககான 
வதிபளயாடடு ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. அப்றககுள 
ஒன்்றாக ந்டப்�்தன் மூலம் வீடடில் மு்தலில் �யதிற்ெதி 
செயயுஙகள. “அபெயாமல் நதில்!” என நீஙகள 
சொல்லும் ல�ாது நீஙகளும் உஙகளுப்டய �திளபளயும் 
அபெயாமல் ெதிபலகள ல�ாலப் �ாொஙகு செயயுஙகள. 
“அபெயத ச்தா்டஙகு”, என நீஙகள சொல்லும் ல�ாது 
நீஙகள இருவரும் மீணடும் அபெயத ச்தா்டஙகலாம்.

 
 இந்த வதிபளயாடடின் ல�ாது, உஙகளுப்டய �திளபள 

வதிபரவாகச் செயல்�்டக கற்றுகசகாளவான். 
சவளதியதில் நீஙகள ந்டககும் ல�ாது, அவபன 
நதிறுததுவ்தற்கு “அபெயாமல் நதில்!” என்்ற சொல்பல 
நீஙகள �யன்�டுத்தலாம். ்தான் வதிபளயாடுவ்தாக 
உஙகளுப்டய �திளபள உணரும் ல�ாது, அந்த 
வதி்ததிகளுககுக கீழப்�டிவது அவனுககு எளதி்தாக 
இருககும்.

�ாதுகாப்பு லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 இளம் �திளபளகளதின் அலனகமான காயஙகள 
வீடடிலலலய ஏற்�டுகதின்்றன. உஙகளுப்டய வீடப்ட 
அடிககடி �ாதிலொ்ததியுஙகள. எது ஆ�த்தான்தாக 
இருககலாம் எனப் �ாரப்�்தற்கு, உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் �ாரபவயதில் உஙகளுப்டய வீடப்டப் 
�ாருஙகள. 

உஙகளுப்டய வீடப்ட உஙகளுப்டய �திளபளககுப் 
�ாதுகாப்�ான்தாக உருவாககுஙகள

•	உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகளதின் அளபவப் �ாதிலொ்ததியுஙகள. 
ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருலளா அல்லது ஒரு 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளதின் ஏ்தாவது �கு்ததிலயா ஒரு 
கழதிவப்றக க்ட்தாெதிக குழாயதினுள அ்டஙகக கூடிய்தாக 
இருந்தால், 3 வயதுககு முன் உஙகளுப்டய �திளபள 
வதிபளயாடுவ்தற்கு லவணடிய அளபவ வதி்ட அது மதிகவும் 
ெதி்றதிய்தாகும். உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வயதுகலகற்்ற 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபளத ச்தாதிவுசெயயுஙகள. 

 
 உஙகளுப்டய �திளபளபயச் சுத்தமாகவும் 

�ாதுகாப்�ாகவும் பவத்ததிருஙகள 
•	உஙகளுப்டய �திளபள ்தணணீாதினுள அல்லது 

்தணணீருககுக கதிட்ட உளள ல�ாது, உஙகளுப்டய 
பகபய நீடடி அவபனத ச்தா்ட முடியும் என்�ப்த 
எப்ல�ாதும் உறு்ததிசெயது சகாளளுஙகள. ஏ்தாவது 
காரணததுககாக அந்த அப்றபய வதிடடு நீஙகள வதிலக 
லவணடியதிருந்தால், உஙகளுப்டய �திளபளபயயும் 
உஙகளு்டன் கூடடிச் செல்லுஙகள.

•	குளதிககும் ல�ாது, ஓாதிரு செககன்களுகலகனும் 
ஒரு �திளபளபயத ்தனதிலய வதிடுவது ஒருல�ாதும் 
�ாதுகாப்�ான்தாகாது.

•	அவளுப்டய ெதிறுநீர, மலம் கழதிப்�்தற்கான துணதிபய 
அல்லது உடுப்ப� ஒரு லமபெயதில் பவதது மாற்றும் 
ல�ாது உஙகளுப்டய குழநப்தயதின் மீது ஒரு பகபய 
எப்ல�ாதும் பவத்ததிருஙகள. 

 தூஙகும் உஙகளுப்டய குழநப்தபயப் �ாதுகாப்�ாக 
பவத்ததிருஙகள.

•	எப்ல�ாதும், இரவதிலும் குடடிததூககம் ல�ாடும் 
ல�ாதும் உஙகளுப்டய குழநப்தபய ்தனது முதுகதில் 
தூஙக பவயுஙகள. ஆரம்�த்ததிலிருநல்த உஙகளுப்டய 
குழநப்தபய முதுகதில் �டுகக பவயுஙகள. 

•	நப்டமுப்றயதிலுளள கனடியப் �ாதுகாப்பு 
வதி்ததிகளுகலகற்்ற ஒரு ச்தாடடிபல மடடும் �ாவதியுஙகள. 
ச்தாடடிலுககான சமதப்த ச்தாடடிலின் உளலள 
இறுககமாகப் ச�ாருந்த லவணடும். அளவாகப் 
ச�ாருநதும் வதிாதிப்ப� மடடும் �ாவதியுஙகள. 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள மற்றும் ்தளரவான 
�டுகபகப் ச�ாருளகபளத ச்தாடடிலிலிருநது வதிலத்ததி 
பவயுஙகள. லமல்ததிகமான எதுவும் காயம் மற்றும் 
மூச்சுத்ததிண்றல் ஆ�ததுகபள அ்ததிகாதிககலாம்.

 ஆராயவ்தற்கு ஒரு �ாதுகாப்�ான இ்டமாக 
உஙகளுப்டய வீடப்ட உருவாககுஙகள.

•	லமலும் கீழும் வாயதில்களால் மாடிப்�டிகபளத 
்தப்டசெயயுஙகள.

•	மப்றப்புககள ்ததிபரகளதின் வ்டஙகபள குடப்டயாக 
சவடடுஙகள. உடுப்புககபள இறுககமாகக அல்லது 
கட்ட உ்தவும் நூல்ககயதிறுகள அபனதப்தயும் 
அகற்றுஙகள. இந்த வ்டஙகள �திளபளகபளத 
்ததிககுமுககா்ட பவககலாம்.

•	மருநதுகள, வதிற்்றமதின்கள, வீடடுச் சுத்தமாககதிகள மற்றும் 
ஆ�த்தான இரொயனப் ச�ாருளகள அபனதப்தயும் 
ஒரு உயரமான அலுமாாதியதில் பூடடிபவயுஙகள. ்தீமூடடி, 
சநருப்புககுச்ெதிகள, கூரபமயான ச�ாருடகள மற்றும் 
மதின்ொர உ�கரணஙகபள உஙகளுப்டய �திளபள எட்ட 
முடியா்த�டி பவயுஙகள.

•	புத்தகஅலுமாாதிகள, கனரக உ�கரணஙகள, மற்றும் 
�தி்ற கனரக ்தள�ா்டஙகள அபனதப்தயும் சுவரு்டன் 
பவயுஙகள. 

•	மதின்ெக்ததி சவளதிச்செல்லும் வழதிகபள (outlets) 
மூடிபவப்�து்டன் மதின் வ்டஙகபளக கடடி பவயுஙகள.

 உணவு லநரஙகளதில் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருஙகள. 

•	உஙகளுப்டய அடுப்�தின் �தின்�கக எாதிப்�ான்களதில் 
ெபமயுஙகள. ெடடிகளதின் பகப்�திடிகபள உஙகளுப்டய 
�திளபளயதிலிருநது வதிலத்ததி பவயுஙகள. 

•	சூ்டான ்ததிரவஙகள மற்றும் சூ்டான உணவுகபள 
லமபெ அல்லது குெதினதி லமபெ வதிளதிம்�திலிருநது வதிலத்ததி 
பவயுஙகள.

•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட (belt) ஒன்றுளள உயரமான 
க்ததிபர ஒன்ப்றத ச்தாதிவு செயயுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் அந்தப் �டப்டபயப் 
�ாவதியுஙகள.

 வதிபளயாடும் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருஙகள

•	உஙகளுப்டய �திளபளயதிலிருநது ெதி்றதிய வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகபளயும் ஏபனய ெதி்றதிய ச�ாருளகபளயும் 
வதிலத்ததி பவத்ததிருஙகள. அவற்்றதினால் அவனுககு 
மூச்சுத்ததிண்றல் ஏற்�்டலாம். 

 �திளபளப் �ாதுகாப்�தின் மதிக 
முககதிய �கு்ததியாக ்தடுத்தல் 
உளளது. 

•	மு்தல் 6 மா்தஙகளுககு உஙகளுப்டய குழநப்தபய 
உஙகளுப்டய அப்றயதிலுளள ஒரு ச்தாடடிலில் 
தூஙக பவயுஙகள. ச்தாடடிலுககுப் �ககத்ததிலுளள 
லவ்றான ஒரு கடடிலில் அல்லது ஒரு சமதப்தயதில் 
நீஙகள �டுககலாம். கடடில், ஓயவதிருகபக அல்லது 
சமதப்த ல�ான்்ற �டுககுமதி்டஙகளதில் உஙகளுப்டய 
குழநப்தயு்டன் லெரநது �டுப்�து �ாதுகாப்�ற்்றது. 
�டுகபகபயப் �கதிரல் ்ததிடீசரனக குழநப்த இ்றத்தல் 
(SIDS) மற்றும் மூச்சுத்ததிண்றலு்டன் ச்தா்டரபுளள்தாக 
இருககதின்்றது.

 6 மா்தமளவதில், உஙகளுப்டய குழநப்த மதிகவும் அ்ததிகமாக 
அபெய ஆரம்�திப்�ான். உஙகளுப்டய வீடடிலுளள 
ொத்ததியமான ஆ�ததுககபளத ல்தடிப்�ாரதது அவற்ப்ற 
அகற்றுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள வளரவது்டன் அ்ததிக 
வதி்டயஙகபளச் செயயககூடியவனாக உளள ல�ாது , 
ஆ�ததுககளும் மாறும்.

�ாதுகாப்பு
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 இளம் �திளபளகளதின் அலனகமான காயஙகள 
வீடடிலலலய ஏற்�டுகதின்்றன. உஙகளுப்டய வீடப்ட 
அடிககடி �ாதிலொ்ததியுஙகள. எது ஆ�த்தான்தாக 
இருககலாம் எனப் �ாரப்�்தற்கு, உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் �ாரபவயதில் உஙகளுப்டய வீடப்டப் 
�ாருஙகள. 

உஙகளுப்டய வீடப்ட உஙகளுப்டய �திளபளககுப் 
�ாதுகாப்�ான்தாக உருவாககுஙகள

•	உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகளதின் அளபவப் �ாதிலொ்ததியுஙகள. 
ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருலளா அல்லது ஒரு 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளதின் ஏ்தாவது �கு்ததிலயா ஒரு 
கழதிவப்றக க்ட்தாெதிக குழாயதினுள அ்டஙகக கூடிய்தாக 
இருந்தால், 3 வயதுககு முன் உஙகளுப்டய �திளபள 
வதிபளயாடுவ்தற்கு லவணடிய அளபவ வதி்ட அது மதிகவும் 
ெதி்றதிய்தாகும். உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வயதுகலகற்்ற 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபளத ச்தாதிவுசெயயுஙகள. 

 
 உஙகளுப்டய �திளபளபயச் சுத்தமாகவும் 

�ாதுகாப்�ாகவும் பவத்ததிருஙகள 
•	உஙகளுப்டய �திளபள ்தணணீாதினுள அல்லது 

்தணணீருககுக கதிட்ட உளள ல�ாது, உஙகளுப்டய 
பகபய நீடடி அவபனத ச்தா்ட முடியும் என்�ப்த 
எப்ல�ாதும் உறு்ததிசெயது சகாளளுஙகள. ஏ்தாவது 
காரணததுககாக அந்த அப்றபய வதிடடு நீஙகள வதிலக 
லவணடியதிருந்தால், உஙகளுப்டய �திளபளபயயும் 
உஙகளு்டன் கூடடிச் செல்லுஙகள.

•	குளதிககும் ல�ாது, ஓாதிரு செககன்களுகலகனும் 
ஒரு �திளபளபயத ்தனதிலய வதிடுவது ஒருல�ாதும் 
�ாதுகாப்�ான்தாகாது.

•	அவளுப்டய ெதிறுநீர, மலம் கழதிப்�்தற்கான துணதிபய 
அல்லது உடுப்ப� ஒரு லமபெயதில் பவதது மாற்றும் 
ல�ாது உஙகளுப்டய குழநப்தயதின் மீது ஒரு பகபய 
எப்ல�ாதும் பவத்ததிருஙகள. 

 தூஙகும் உஙகளுப்டய குழநப்தபயப் �ாதுகாப்�ாக 
பவத்ததிருஙகள.

•	எப்ல�ாதும், இரவதிலும் குடடிததூககம் ல�ாடும் 
ல�ாதும் உஙகளுப்டய குழநப்தபய ்தனது முதுகதில் 
தூஙக பவயுஙகள. ஆரம்�த்ததிலிருநல்த உஙகளுப்டய 
குழநப்தபய முதுகதில் �டுகக பவயுஙகள. 

•	நப்டமுப்றயதிலுளள கனடியப் �ாதுகாப்பு 
வதி்ததிகளுகலகற்்ற ஒரு ச்தாடடிபல மடடும் �ாவதியுஙகள. 
ச்தாடடிலுககான சமதப்த ச்தாடடிலின் உளலள 
இறுககமாகப் ச�ாருந்த லவணடும். அளவாகப் 
ச�ாருநதும் வதிாதிப்ப� மடடும் �ாவதியுஙகள. 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள மற்றும் ்தளரவான 
�டுகபகப் ச�ாருளகபளத ச்தாடடிலிலிருநது வதிலத்ததி 
பவயுஙகள. லமல்ததிகமான எதுவும் காயம் மற்றும் 
மூச்சுத்ததிண்றல் ஆ�ததுகபள அ்ததிகாதிககலாம்.

 ஆராயவ்தற்கு ஒரு �ாதுகாப்�ான இ்டமாக 
உஙகளுப்டய வீடப்ட உருவாககுஙகள.

•	லமலும் கீழும் வாயதில்களால் மாடிப்�டிகபளத 
்தப்டசெயயுஙகள.

•	மப்றப்புககள ்ததிபரகளதின் வ்டஙகபள குடப்டயாக 
சவடடுஙகள. உடுப்புககபள இறுககமாகக அல்லது 
கட்ட உ்தவும் நூல்ககயதிறுகள அபனதப்தயும் 
அகற்றுஙகள. இந்த வ்டஙகள �திளபளகபளத 
்ததிககுமுககா்ட பவககலாம்.

•	மருநதுகள, வதிற்்றமதின்கள, வீடடுச் சுத்தமாககதிகள மற்றும் 
ஆ�த்தான இரொயனப் ச�ாருளகள அபனதப்தயும் 
ஒரு உயரமான அலுமாாதியதில் பூடடிபவயுஙகள. ்தீமூடடி, 
சநருப்புககுச்ெதிகள, கூரபமயான ச�ாருடகள மற்றும் 
மதின்ொர உ�கரணஙகபள உஙகளுப்டய �திளபள எட்ட 
முடியா்த�டி பவயுஙகள.

•	புத்தகஅலுமாாதிகள, கனரக உ�கரணஙகள, மற்றும் 
�தி்ற கனரக ்தள�ா்டஙகள அபனதப்தயும் சுவரு்டன் 
பவயுஙகள. 

•	மதின்ெக்ததி சவளதிச்செல்லும் வழதிகபள (outlets) 
மூடிபவப்�து்டன் மதின் வ்டஙகபளக கடடி பவயுஙகள.

 உணவு லநரஙகளதில் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருஙகள. 

•	உஙகளுப்டய அடுப்�தின் �தின்�கக எாதிப்�ான்களதில் 
ெபமயுஙகள. ெடடிகளதின் பகப்�திடிகபள உஙகளுப்டய 
�திளபளயதிலிருநது வதிலத்ததி பவயுஙகள. 

•	சூ்டான ்ததிரவஙகள மற்றும் சூ்டான உணவுகபள 
லமபெ அல்லது குெதினதி லமபெ வதிளதிம்�திலிருநது வதிலத்ததி 
பவயுஙகள.

•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட (belt) ஒன்றுளள உயரமான 
க்ததிபர ஒன்ப்றத ச்தாதிவு செயயுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் அந்தப் �டப்டபயப் 
�ாவதியுஙகள.

 வதிபளயாடும் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருஙகள

•	உஙகளுப்டய �திளபளயதிலிருநது ெதி்றதிய வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகபளயும் ஏபனய ெதி்றதிய ச�ாருளகபளயும் 
வதிலத்ததி பவத்ததிருஙகள. அவற்்றதினால் அவனுககு 
மூச்சுத்ததிண்றல் ஏற்�்டலாம். 

 �திளபளப் �ாதுகாப்�தின் மதிக 
முககதிய �கு்ததியாக ்தடுத்தல் 
உளளது. 

•	மு்தல் 6 மா்தஙகளுககு உஙகளுப்டய குழநப்தபய 
உஙகளுப்டய அப்றயதிலுளள ஒரு ச்தாடடிலில் 
தூஙக பவயுஙகள. ச்தாடடிலுககுப் �ககத்ததிலுளள 
லவ்றான ஒரு கடடிலில் அல்லது ஒரு சமதப்தயதில் 
நீஙகள �டுககலாம். கடடில், ஓயவதிருகபக அல்லது 
சமதப்த ல�ான்்ற �டுககுமதி்டஙகளதில் உஙகளுப்டய 
குழநப்தயு்டன் லெரநது �டுப்�து �ாதுகாப்�ற்்றது. 
�டுகபகபயப் �கதிரல் ்ததிடீசரனக குழநப்த இ்றத்தல் 
(SIDS) மற்றும் மூச்சுத்ததிண்றலு்டன் ச்தா்டரபுளள்தாக 
இருககதின்்றது.

 6 மா்தமளவதில், உஙகளுப்டய குழநப்த மதிகவும் அ்ததிகமாக 
அபெய ஆரம்�திப்�ான். உஙகளுப்டய வீடடிலுளள 
ொத்ததியமான ஆ�ததுககபளத ல்தடிப்�ாரதது அவற்ப்ற 
அகற்றுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள வளரவது்டன் அ்ததிக 
வதி்டயஙகபளச் செயயககூடியவனாக உளள ல�ாது , 
ஆ�ததுககளும் மாறும்.

�ாதுகாப்பு
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Typewritten Text
SAFETY: Make Your Home Safe for Your Child – Tamil
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உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 குழநப்தகளுககான ்தள�ா்டஙகள மற்றும் 
�திளபளகளுககான ்தயாாதிப்புககள அபனததும் 
கனடியப் �ாதுகாப்புத ்தரஙகளுககு ஏற்்றபவயாக 
இருகக லவணடும். 

 ஆ�தப்த வதிபளவதிககககூடிய ஏ்தாவது �திபழபய 
்தயாாதிப்பு ஒன்ப்ற உருவாககும் நதிறுவனம் 
கணடு�திடித்தால் அந்தத ்தயாாதிப்பு மீளஅபழககப்�டும். 
மீளஅபழககப்�ட்ட �திளபளகளுககான ்தயாாதிப்புககள 
�ற்்றதி அ்றதிய உ்டல்நலக கன்டாவதின் நுகரலவார 
்தயாாதிப்புப் �ாதுகாப்ப�த ச்தா்டரபு சகாளளுஙகள. 

 
 ஒரு ்தயாாதிப்புக கு்றதிதது உஙகளுககு ஆடலெ�பன 

இருந்தால், அப்த உருவாககதிய நதிறுவனதப்த 
அபழயுஙகள அல்லது அவரகளுப்டய 
இபணயத்தளதப்தப் �ாரபவயதிடுஙகள.

�திளபளகளுககான �ாதுகாப்�ான 
்தயாாதிப்புககபளத ச்தாதிவுசெய்தல்

•	ெட்டதது்டன் உறு்ததியாக உணவுத ்தடடு 
இபணககப்�டடிருப்�ப்தயும் ெதி்றதிய 
வதிரல்கபளக கதிளளக கூடிய எந்தப் �கு்ததிகளும் 
இல்லாமலிருப்�ப்தயும் உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

 
 ்தளளுவணடிகள
•	உறு்ததியான ்தளளுவணடி ஒன்ப்றத ச்தாதிவு 

செயயுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளயதின் நதிப்றககும் 
உயரததுககுமான அ்றதிவுறுத்தல்கபளப் �தின்�ற்றுஙகள. 

•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட ஒன்றுளள ்தளளுவணடிபய 
எப்ல�ாதும் �யன்�டுததுஙகள. ்தளளுவணடியதில் 
உஙகளுப்டய �திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் நீஙகள 
�டப்டபயப் �ாவதிப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

•	்தளளுவணடியதின் ்தடுப்புககள நன்கு லவபல 
செயயவப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபயத ்தளளுவணடியதில் இருததும் ல�ாதும், 
சவளதியதில் எடுககும் ல�ாதும் ்தடுப்புககபளப் 
�ாவதியுஙகள.

 குழநப்த காவதிகள மற்றும் சமன்பமயான காவதிகள
• காவதிகளதில் ஏ்தாவது கதிழதிவுகள, கதிழதிந்த �டப்டகள 

அல்லது உப்டந்த �கு்ததிகள இருககதின்்ற்தா எனப் 
�ாதிலொ்ததியுஙகள.

• காவதிகளதில் உஙகளுப்டய குழநப்த இருககும் ல�ாது 
அடிககடி �ாதிலொ்ததியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
இலகுவாகச் சுவாெதிப்�்தற்காக அவளதின் நதிபலபயச் 
ொதிசெயயுஙகள.

 குழநப்த நப்ட�யதிலிகள
• குழநப்த நப்ட�யதிலிகபளப் (walkers) �ாவதிககா்தீரகள. 

மாடிப்�டிகளதில் ஒரு குழநப்த வதிழுவ்தற்கு அபவ 
காரணமாகலாம். எவராவது குழநப்த நப்ட�யதிலிகபள 
கன்டாவதில் வதிற்�பன செயவது ெட்ட வதிலரா்தமானது. 

 லமாட்டார வாகன இருகபககள
•	உஙகளுப்டய �திளபளயதின் உயரததுககும் நதிப்றககும் 

ஏற்்ற்தாகவும் உஙகளுப்டய வாகனத்ததில் ொதியாகப் 
ச�ாருத்தப்�்டக கூடிய்தாகவும் உளள இருகபகலய 
ொதியான லமாட்டார வாகன இருகபக ஆகும். 
வாகனசமான்்றதில் ல�ாகும் ஒவசவாரு லநரமும் அப்தப் 
�யன்�டுததுஙகள.

 ச்தாடடில்கள
•	1986	ககு முன்னர உருவாககப்�ட்ட எந்தத 

ச்தாடடிபலயும் �ாவதிககா்தீரகள.
•	ச்தாடடில் நல்ல நதிபலபமயதில் இருகக லவணடும், 

்தளரந்த, ்தவ்றவதி்டப்�ட்ட, உப்டந்த �கு்ததிகள இருககக 
கூ்டாது.

•	ச்தாடடிலுககான சமதப்த, ச்தாடடிலின் உளலள 
இறுககமாகப் ச�ாருந்த லவணடும். ச்தாடடிலின் 
ஒவசவாரு �ககததுககும் சமதப்தககும் இப்டயதில் 
உஙகளுப்டய ஒரு வதிரலுககு மடடுலம இ்டம் இருகக 
லவணடும். 

 Playpens
•	வபலயதில் ெதி்றதிய துபளகளுளள ஒரு playpenஐப் 

�ாவதியுஙகள. 
•	அ்தனு்டன் வழஙகப்�ட்ட சமதப்தயு்டன் மடடுலம 

playpen �ாவதிககப்ப்�்ட லவணடும். லமல்ததிகமான 
இன்சனாரு சமதப்த, ச�ாதிய வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகள, ல�ாரபவகள ல�ான்்றவற்ப்றப் 
playpen ககுள ல�ா்டா்தீரகள. Playpen ஒன்ப்ற, ஒரு 
ச்தாடடிலாகப் �ாவதிககா்தீரகள.

 குழநப்த வாயதில்கள
•	எந்த மாடிப் �டிககடடினதும் லமல் �கு்ததியதில் ஒரு 

குழநப்த வாயதிபலப் (baby gate) ச�ாருததுவ்தற்குத 
்ததிருகாணதிகபளப் �யன்�டுததுஙகள. மாடிப்�டியதின் 
கீழும் க்தவுவழதிகளுககும் ஒரு அழுத்த வாயதிபலப் 
(pressure gate) �யன்�டுததுஙகள. எப்ல�ாதும் 
வாயதில்கபளப் பூடடிபவயுஙகள.

•	வாயதிலின் துவாரஙகள, உஙகள �திளபளயதின் ்தபல 
அல்லது உ்டல் அ்தற்குள ல�ாக முடியா்த அளவுககு 
மதிகச் ெதி்றதி்தாக இருகக லவணடும்.

 உயரமானக்ததிபரகள
•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட (belt) ஒன்றுளள உயரமான 

க்ததிபர ஒன்ப்றத ச்தாதிவுசெயயுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் அந்தப் �டப்டபயப் 
�ாவதியுஙகள.

 ஒரு ்தயாாதிப்புக கு்றதிதது 
உஙகளுககு ஆடலெ�பன 
இருந்தால், அப்த உருவாககதிய 
நதிறுவனதப்த அபழயுஙகள 
அல்லது அவரகளுப்டய 
இபணயத்தளதப்தப் 
�ாரபவயதிடுஙகள.

•	இன்சனாருவர �ாவதித்த லமாட்டார வாகன 
இருகபகபய வாஙகும்ல�ாது கவனமாக இருஙகள. 
அது காலாவா்ததியாகவதில்பல என்�ப்தயும் 
ஒரு வதி�த்ததில் இருந்த்ததில்பல என்�ப்தயும் 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 

 இன்சனாருவர �ாவதித்த ச�ாருளகள
•	இன்சனாருவர �ாவதித்த ச�ாருளகபள வாஙகுவ்தால் 

�ணதப்த நீஙகள லெமதிகக முடியும், ஆனால் கவனமாக 
இருஙகள. வாஙகுவ்தற்கு முன்னர, அந்தப் ச�ாருளதில் 
கீழவருவனவற்ப்றக கவனமாகப் �ாதிலொ்ததியுஙகள 
� லெ்தம் அல்லது சவடிப்பு
•	 �கு்ததிகள இல்லாமலிருத்தல் அல்லது ்தளரவான 

�ாகஙகள
•	 அ்றதிவுறுத்தல்கள இல்லாமலிருத்தல்
•	 கனடியப் �ாதுகாப்புத ்தரஙகளுககு ஏற்்ற்தாக 

இல்லா்த்தால் ்தப்டசெயயப்�டடிருத்தல் அல்லது 
மீளஅபழககப்�டடிருத்தல்

�ாதுகாப்பு
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 குழநப்தகளுககான ்தள�ா்டஙகள மற்றும் 
�திளபளகளுககான ்தயாாதிப்புககள அபனததும் 
கனடியப் �ாதுகாப்புத ்தரஙகளுககு ஏற்்றபவயாக 
இருகக லவணடும். 

 ஆ�தப்த வதிபளவதிககககூடிய ஏ்தாவது �திபழபய 
்தயாாதிப்பு ஒன்ப்ற உருவாககும் நதிறுவனம் 
கணடு�திடித்தால் அந்தத ்தயாாதிப்பு மீளஅபழககப்�டும். 
மீளஅபழககப்�ட்ட �திளபளகளுககான ்தயாாதிப்புககள 
�ற்்றதி அ்றதிய உ்டல்நலக கன்டாவதின் நுகரலவார 
்தயாாதிப்புப் �ாதுகாப்ப�த ச்தா்டரபு சகாளளுஙகள. 

 
 ஒரு ்தயாாதிப்புக கு்றதிதது உஙகளுககு ஆடலெ�பன 

இருந்தால், அப்த உருவாககதிய நதிறுவனதப்த 
அபழயுஙகள அல்லது அவரகளுப்டய 
இபணயத்தளதப்தப் �ாரபவயதிடுஙகள.

�திளபளகளுககான �ாதுகாப்�ான 
்தயாாதிப்புககபளத ச்தாதிவுசெய்தல்

•	ெட்டதது்டன் உறு்ததியாக உணவுத ்தடடு 
இபணககப்�டடிருப்�ப்தயும் ெதி்றதிய 
வதிரல்கபளக கதிளளக கூடிய எந்தப் �கு்ததிகளும் 
இல்லாமலிருப்�ப்தயும் உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

 
 ்தளளுவணடிகள
•	உறு்ததியான ்தளளுவணடி ஒன்ப்றத ச்தாதிவு 

செயயுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளயதின் நதிப்றககும் 
உயரததுககுமான அ்றதிவுறுத்தல்கபளப் �தின்�ற்றுஙகள. 

•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட ஒன்றுளள ்தளளுவணடிபய 
எப்ல�ாதும் �யன்�டுததுஙகள. ்தளளுவணடியதில் 
உஙகளுப்டய �திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் நீஙகள 
�டப்டபயப் �ாவதிப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

•	்தளளுவணடியதின் ்தடுப்புககள நன்கு லவபல 
செயயவப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபயத ்தளளுவணடியதில் இருததும் ல�ாதும், 
சவளதியதில் எடுககும் ல�ாதும் ்தடுப்புககபளப் 
�ாவதியுஙகள.

 குழநப்த காவதிகள மற்றும் சமன்பமயான காவதிகள
• காவதிகளதில் ஏ்தாவது கதிழதிவுகள, கதிழதிந்த �டப்டகள 

அல்லது உப்டந்த �கு்ததிகள இருககதின்்ற்தா எனப் 
�ாதிலொ்ததியுஙகள.

• காவதிகளதில் உஙகளுப்டய குழநப்த இருககும் ல�ாது 
அடிககடி �ாதிலொ்ததியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
இலகுவாகச் சுவாெதிப்�்தற்காக அவளதின் நதிபலபயச் 
ொதிசெயயுஙகள.

 குழநப்த நப்ட�யதிலிகள
• குழநப்த நப்ட�யதிலிகபளப் (walkers) �ாவதிககா்தீரகள. 

மாடிப்�டிகளதில் ஒரு குழநப்த வதிழுவ்தற்கு அபவ 
காரணமாகலாம். எவராவது குழநப்த நப்ட�யதிலிகபள 
கன்டாவதில் வதிற்�பன செயவது ெட்ட வதிலரா்தமானது. 

 லமாட்டார வாகன இருகபககள
•	உஙகளுப்டய �திளபளயதின் உயரததுககும் நதிப்றககும் 

ஏற்்ற்தாகவும் உஙகளுப்டய வாகனத்ததில் ொதியாகப் 
ச�ாருத்தப்�்டக கூடிய்தாகவும் உளள இருகபகலய 
ொதியான லமாட்டார வாகன இருகபக ஆகும். 
வாகனசமான்்றதில் ல�ாகும் ஒவசவாரு லநரமும் அப்தப் 
�யன்�டுததுஙகள.

 ச்தாடடில்கள
•	1986	ககு முன்னர உருவாககப்�ட்ட எந்தத 

ச்தாடடிபலயும் �ாவதிககா்தீரகள.
•	ச்தாடடில் நல்ல நதிபலபமயதில் இருகக லவணடும், 

்தளரந்த, ்தவ்றவதி்டப்�ட்ட, உப்டந்த �கு்ததிகள இருககக 
கூ்டாது.

•	ச்தாடடிலுககான சமதப்த, ச்தாடடிலின் உளலள 
இறுககமாகப் ச�ாருந்த லவணடும். ச்தாடடிலின் 
ஒவசவாரு �ககததுககும் சமதப்தககும் இப்டயதில் 
உஙகளுப்டய ஒரு வதிரலுககு மடடுலம இ்டம் இருகக 
லவணடும். 

 Playpens
•	வபலயதில் ெதி்றதிய துபளகளுளள ஒரு playpenஐப் 

�ாவதியுஙகள. 
•	அ்தனு்டன் வழஙகப்�ட்ட சமதப்தயு்டன் மடடுலம 

playpen �ாவதிககப்ப்�்ட லவணடும். லமல்ததிகமான 
இன்சனாரு சமதப்த, ச�ாதிய வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருளகள, ல�ாரபவகள ல�ான்்றவற்ப்றப் 
playpen ககுள ல�ா்டா்தீரகள. Playpen ஒன்ப்ற, ஒரு 
ச்தாடடிலாகப் �ாவதிககா்தீரகள.

 குழநப்த வாயதில்கள
•	எந்த மாடிப் �டிககடடினதும் லமல் �கு்ததியதில் ஒரு 

குழநப்த வாயதிபலப் (baby gate) ச�ாருததுவ்தற்குத 
்ததிருகாணதிகபளப் �யன்�டுததுஙகள. மாடிப்�டியதின் 
கீழும் க்தவுவழதிகளுககும் ஒரு அழுத்த வாயதிபலப் 
(pressure gate) �யன்�டுததுஙகள. எப்ல�ாதும் 
வாயதில்கபளப் பூடடிபவயுஙகள.

•	வாயதிலின் துவாரஙகள, உஙகள �திளபளயதின் ்தபல 
அல்லது உ்டல் அ்தற்குள ல�ாக முடியா்த அளவுககு 
மதிகச் ெதி்றதி்தாக இருகக லவணடும்.

 உயரமானக்ததிபரகள
•	�ாதுகாப்புப் �டப்ட (belt) ஒன்றுளள உயரமான 

க்ததிபர ஒன்ப்றத ச்தாதிவுசெயயுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள இருககும் ல�ாச்தல்லாம் அந்தப் �டப்டபயப் 
�ாவதியுஙகள.

 ஒரு ்தயாாதிப்புக கு்றதிதது 
உஙகளுககு ஆடலெ�பன 
இருந்தால், அப்த உருவாககதிய 
நதிறுவனதப்த அபழயுஙகள 
அல்லது அவரகளுப்டய 
இபணயத்தளதப்தப் 
�ாரபவயதிடுஙகள.

•	இன்சனாருவர �ாவதித்த லமாட்டார வாகன 
இருகபகபய வாஙகும்ல�ாது கவனமாக இருஙகள. 
அது காலாவா்ததியாகவதில்பல என்�ப்தயும் 
ஒரு வதி�த்ததில் இருந்த்ததில்பல என்�ப்தயும் 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 

 இன்சனாருவர �ாவதித்த ச�ாருளகள
•	இன்சனாருவர �ாவதித்த ச�ாருளகபள வாஙகுவ்தால் 

�ணதப்த நீஙகள லெமதிகக முடியும், ஆனால் கவனமாக 
இருஙகள. வாஙகுவ்தற்கு முன்னர, அந்தப் ச�ாருளதில் 
கீழவருவனவற்ப்றக கவனமாகப் �ாதிலொ்ததியுஙகள 
� லெ்தம் அல்லது சவடிப்பு
•	 �கு்ததிகள இல்லாமலிருத்தல் அல்லது ்தளரவான 

�ாகஙகள
•	 அ்றதிவுறுத்தல்கள இல்லாமலிருத்தல்
•	 கனடியப் �ாதுகாப்புத ்தரஙகளுககு ஏற்்ற்தாக 

இல்லா்த்தால் ்தப்டசெயயப்�டடிருத்தல் அல்லது 
மீளஅபழககப்�டடிருத்தல்

�ாதுகாப்பு
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 �ாதுகாப்�ாக இருப்�து �ற்்றதி உஙகளுப்டய 
�திளபளககு ஆரம்�த்ததிலலலய கற்�தியுஙகள. 
�ாதுகாப்�ானது எது, �ாதுகாப்�ற்்றது எது என்�து 
�ற்்றதி உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. 
ஆ�தப்த எப்�டிக கண்ட்றதிவது என்�ப்த 
உஙகளுப்டய �திளபளககுக கற்�தியுஙகள. 

 ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள உஙகளதி்டமதிருநது கற்றுகசகாளளக கூடிய்தாக 
நீஙகள �ாதுகாப்�ாக இருஙகள. உ்தாரணததுககு, 
துவதிச்ெககரவணடி ஒன்ப்ற ஓடும்ல�ாது உஙகளுப்டய 
ெதிறு�திளபளயும் ்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதிவ்தற்குக 
கற்றுகசகாளளக கூடிய்தாக, நீஙகள ஒன்ப்ற 
அணதியுஙகள. 

 ்தற்செயலாக உஙகளுப்டய �திளபள 
காயப்�டடுவதிட்டால் ்தயாராக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய வீடடிலும் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ராமாதிப்�வரகளதின் வீடுகளதிலும் மு்தலு்தவதிப் ச�டடி 
ஒன்ப்ற பவத்ததிருஙகள. மு்தலு்தவதி மற்றும் CPR ல் 
(இ்தய இயகக மீடபு சுவாெம்) இற்ப்றப்�டுத்தப்�ட்ட 
�யதிற்ெதி எடுஙகள. அவெரகாலத ச்தாபலல�ெதி 
இலககஙகளதின் �டடியல் ஒன்ப்ற உருவாககுவது்டன் 
அந்தப் �டடியபலத ச்தாபலல�ெதிககுப் �ககத்ததில் 
பவத்ததிருஙகள. நச்சுக கடடு�ாடடு பமயத்ததின் 
இலககதப்தயும் உளள்டககுஙகள. 

 அருகதில் இருஙகள.
 �ாரதூரமான காயஙகபளத ்தடுப்�்தற்குச் ெதி்றந்த வழதி 

உஙகளுப்டய �திளபளபய லமற்�ாரபவ செயவ்தாகும். 

 �திளபளகள சுறுசுறுப்�ாக இருகக வதிரும்புகதி்றாரகள 
அதது்டன் அது அவரகளுககுத ல்தபவ. அவரகள 
கற்றுகசகாளளவும் வளரவும் லவணடுமானால் அவரகள 
ஆராய லவணடும்.

 எப்ல�ாதும் �ாதுகாப்�ாக இருககா்த ஒரு உலகத்ததில் 
�திளபளகள வாழகதின்்றாரகள. அலனகமான 
ச�ாது வதி்டயஙகள �திளபளகளதின் �ாதுகாப்ப�க 
கருத்ததில் சகாணடு உருவாககப்�்டவதில்பல. அபவ 
வளரநல்தாருககுப் �ாதுகாப்�ானபவ ஆனால் 
�திளபளகளுககுப் �ாதுகாப்�ானபவ அல்ல. 

 
 �திளபளகள லவகமாக வளரவது்டன் லவகமாக 

மாற்்றமப்டகதி்றாரகள. அவரகள எப்ல�ாதும் பு்ததிய 
மற்றும் மாறு�ட்ட ்ததி்றன்கபளக கற்கதி்றாரகள. அவரகள 
பு்ததிய ்ததி்றன்கபளப் �யதிற்ெதி செயயும் ல�ாது அவரகளுககு 
லமல்ததிக �ாதுகாப்புத ல்தபவ.

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வதிருத்ததிபயக கூரநது 
கவனதியுஙகள. அவள ஏ்தாவது பு்ததி்தாகச் செயய 
ஆரம்�திககும் ல�ாது உஙகளுககு ஆச்ொதியமாக 
இருககலாம். அவளால் என்ன செயய முடியும் மற்றும் 
ஒவசவாரு கட்டத்ததிலும் எப்த எ்ததிர�ாரககலாம் 
என்�ன உஙகளுககுத ச்தாதியும் ல�ாது �ாரதூரமான 
காயஙகபளத ்தடுகக நீஙகள உ்தவ முடியும்.

 
 லவடிகபகயானது எது, ஆ�த்தானது எது 

என்�ப்தப் �திளபளகள எப்ல�ாதும் அ்றதிந்ததிருகக 
மாட்டாரகள. வளரநல்தாபரப் ல�ால �திளபளகள 
ெதிந்ததிப்�துமதில்பல செயற்�டுவதுமதில்பல. வளரநல்தார 
செயயும் அல்த வதி்தத்ததில், �திளபளகள ஆ�ததுககு 
எ்ததிரவதிபனயாற்றுவ்ததில்பல.

�ாதுகாப்பு

�திளபளகபளப் �ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருப்�்தற்கு ஏன் 
வளரநல்தாரகள ல்தபவ?

 உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாதுகாப்�ாக 
பவத்ததிருப்�்தற்கு நீஙகள செயயக கூடியபவ

 ்தயாராக இருஙகள. முன்கூடடிலய ெதிந்ததியுஙகள. நீஙகள 
சவளதிலய செல்லும் ல�ாதும் உஙகளுப்டய வீடடிலும் 
ொத்ததியமான ஆ�ததுககபளத ல்தடிப்�ாருஙகள. 
உஙகளால் முடிந்தால் அந்த ஆ�ததுககபள நீககுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாதுகாததுக 
சகாளளுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள �ாதுகாப்�ாக 
வதிபளயாடுவ்தற்காக உஙகளுப்டய வீடடிலுளள 
ஆ�த்தான ச�ாருளகபள அகற்றுஙகள. 
ெதிலலவபளகளதில் சவளதியதிலுளள ஆ�ததுககபள 
உஙகளால் அகற்்ற முடியாது. அஙலக ஆ�தது 
இருந்தாலும்கூ்ட உஙகளுப்டய �திளபள �ாதுகாப்�ாக 
இருப்�்தற்கு உ்தவுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
வீ்ததியதிலுளள லமாட்டார வாகனஙகள எல்லாவற்ப்றயும் 
நீஙகள நதிறுத்த முடியாது. ஆனால் நீஙகள வீ்ததிபயக 
க்டககும் ல�ாது உஙகளுப்டய �திளபளயதின் பகபய 
நீஙகள �திடித்ததிருகக முடியும். 

 உஙகளுப்டய �திளபள செயயககூடிய பு்ததிய 
வதி்டயஙகபளக கவனதியுஙகள. ஆ�த்தான ஏ்தாவது 
ச�ாருபள உஙகளுப்டய �திளபளயால் இப்ல�ாது 
எட்ட முடியுமா என்�ப்த அடிககடி �ாதிலொ்ததிததுக 
சகாளளுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு அருகதிலல இருஙகள. 
ச�ற்ல்றார அல்லது �ராமாதிப்�ாளர ஒருவர 
அருகதில் இல்லா்த ல�ாது அலனகமான காயஙகள 
ஏற்�டுகதின்்றன. ஒரு இளம் �திளபள ஆ�த்ததில் இருககும் 
ல�ாது, வதிபரவாக அவபள சநருஙகக கூடிய்தாக 
அவளுககு அருகதில் இருஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளககு 1 வயப்த வதி்டக குப்றவாக இருப்�தின், 
அஙகீகாதிககப்�ட்ட ச்தாடடில் அல்லது playpen 
ல�ான்்ற ஒரு �ாதுகாப்�ாக இ்டத்ததில் அவள இருந்தால் 
அன்்றதி, ஏபனய லநரஙகளதில் அவளுககு மதிகவும் 
அருகதில் இருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள 
காயப்�டடுப் ல�ாவ்தற்கு ஒலர 
ஒரு செககன் மடடுலம எடுககும். 
�திளபளகள �ாதுகாப்�ாக 
இருப்�்தற்கு உஙகளுப்டய 
உ்தவதி ல்தபவ. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 �ாதுகாப்�ாக இருப்�து �ற்்றதி உஙகளுப்டய 
�திளபளககு ஆரம்�த்ததிலலலய கற்�தியுஙகள. 
�ாதுகாப்�ானது எது, �ாதுகாப்�ற்்றது எது என்�து 
�ற்்றதி உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. 
ஆ�தப்த எப்�டிக கண்ட்றதிவது என்�ப்த 
உஙகளுப்டய �திளபளககுக கற்�தியுஙகள. 

 ஒரு நல்ல முன்னு்தாரணமாக இருஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள உஙகளதி்டமதிருநது கற்றுகசகாளளக கூடிய்தாக 
நீஙகள �ாதுகாப்�ாக இருஙகள. உ்தாரணததுககு, 
துவதிச்ெககரவணடி ஒன்ப்ற ஓடும்ல�ாது உஙகளுப்டய 
ெதிறு�திளபளயும் ்தபலககவெம் ஒன்ப்ற அணதிவ்தற்குக 
கற்றுகசகாளளக கூடிய்தாக, நீஙகள ஒன்ப்ற 
அணதியுஙகள. 

 ்தற்செயலாக உஙகளுப்டய �திளபள 
காயப்�டடுவதிட்டால் ்தயாராக இருஙகள. 
உஙகளுப்டய வீடடிலும் உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�ராமாதிப்�வரகளதின் வீடுகளதிலும் மு்தலு்தவதிப் ச�டடி 
ஒன்ப்ற பவத்ததிருஙகள. மு்தலு்தவதி மற்றும் CPR ல் 
(இ்தய இயகக மீடபு சுவாெம்) இற்ப்றப்�டுத்தப்�ட்ட 
�யதிற்ெதி எடுஙகள. அவெரகாலத ச்தாபலல�ெதி 
இலககஙகளதின் �டடியல் ஒன்ப்ற உருவாககுவது்டன் 
அந்தப் �டடியபலத ச்தாபலல�ெதிககுப் �ககத்ததில் 
பவத்ததிருஙகள. நச்சுக கடடு�ாடடு பமயத்ததின் 
இலககதப்தயும் உளள்டககுஙகள. 

 அருகதில் இருஙகள.
 �ாரதூரமான காயஙகபளத ்தடுப்�்தற்குச் ெதி்றந்த வழதி 

உஙகளுப்டய �திளபளபய லமற்�ாரபவ செயவ்தாகும். 

 �திளபளகள சுறுசுறுப்�ாக இருகக வதிரும்புகதி்றாரகள 
அதது்டன் அது அவரகளுககுத ல்தபவ. அவரகள 
கற்றுகசகாளளவும் வளரவும் லவணடுமானால் அவரகள 
ஆராய லவணடும்.

 எப்ல�ாதும் �ாதுகாப்�ாக இருககா்த ஒரு உலகத்ததில் 
�திளபளகள வாழகதின்்றாரகள. அலனகமான 
ச�ாது வதி்டயஙகள �திளபளகளதின் �ாதுகாப்ப�க 
கருத்ததில் சகாணடு உருவாககப்�்டவதில்பல. அபவ 
வளரநல்தாருககுப் �ாதுகாப்�ானபவ ஆனால் 
�திளபளகளுககுப் �ாதுகாப்�ானபவ அல்ல. 

 
 �திளபளகள லவகமாக வளரவது்டன் லவகமாக 

மாற்்றமப்டகதி்றாரகள. அவரகள எப்ல�ாதும் பு்ததிய 
மற்றும் மாறு�ட்ட ்ததி்றன்கபளக கற்கதி்றாரகள. அவரகள 
பு்ததிய ்ததி்றன்கபளப் �யதிற்ெதி செயயும் ல�ாது அவரகளுககு 
லமல்ததிக �ாதுகாப்புத ல்தபவ.

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வதிருத்ததிபயக கூரநது 
கவனதியுஙகள. அவள ஏ்தாவது பு்ததி்தாகச் செயய 
ஆரம்�திககும் ல�ாது உஙகளுககு ஆச்ொதியமாக 
இருககலாம். அவளால் என்ன செயய முடியும் மற்றும் 
ஒவசவாரு கட்டத்ததிலும் எப்த எ்ததிர�ாரககலாம் 
என்�ன உஙகளுககுத ச்தாதியும் ல�ாது �ாரதூரமான 
காயஙகபளத ்தடுகக நீஙகள உ்தவ முடியும்.

 
 லவடிகபகயானது எது, ஆ�த்தானது எது 

என்�ப்தப் �திளபளகள எப்ல�ாதும் அ்றதிந்ததிருகக 
மாட்டாரகள. வளரநல்தாபரப் ல�ால �திளபளகள 
ெதிந்ததிப்�துமதில்பல செயற்�டுவதுமதில்பல. வளரநல்தார 
செயயும் அல்த வதி்தத்ததில், �திளபளகள ஆ�ததுககு 
எ்ததிரவதிபனயாற்றுவ்ததில்பல.

�ாதுகாப்பு

�திளபளகபளப் �ாதுகாப்�ாக பவத்ததிருப்�்தற்கு ஏன் 
வளரநல்தாரகள ல்தபவ?

 உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாதுகாப்�ாக 
பவத்ததிருப்�்தற்கு நீஙகள செயயக கூடியபவ

 ்தயாராக இருஙகள. முன்கூடடிலய ெதிந்ததியுஙகள. நீஙகள 
சவளதிலய செல்லும் ல�ாதும் உஙகளுப்டய வீடடிலும் 
ொத்ததியமான ஆ�ததுககபளத ல்தடிப்�ாருஙகள. 
உஙகளால் முடிந்தால் அந்த ஆ�ததுககபள நீககுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாதுகாததுக 
சகாளளுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள �ாதுகாப்�ாக 
வதிபளயாடுவ்தற்காக உஙகளுப்டய வீடடிலுளள 
ஆ�த்தான ச�ாருளகபள அகற்றுஙகள. 
ெதிலலவபளகளதில் சவளதியதிலுளள ஆ�ததுககபள 
உஙகளால் அகற்்ற முடியாது. அஙலக ஆ�தது 
இருந்தாலும்கூ்ட உஙகளுப்டய �திளபள �ாதுகாப்�ாக 
இருப்�்தற்கு உ்தவுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
வீ்ததியதிலுளள லமாட்டார வாகனஙகள எல்லாவற்ப்றயும் 
நீஙகள நதிறுத்த முடியாது. ஆனால் நீஙகள வீ்ததிபயக 
க்டககும் ல�ாது உஙகளுப்டய �திளபளயதின் பகபய 
நீஙகள �திடித்ததிருகக முடியும். 

 உஙகளுப்டய �திளபள செயயககூடிய பு்ததிய 
வதி்டயஙகபளக கவனதியுஙகள. ஆ�த்தான ஏ்தாவது 
ச�ாருபள உஙகளுப்டய �திளபளயால் இப்ல�ாது 
எட்ட முடியுமா என்�ப்த அடிககடி �ாதிலொ்ததிததுக 
சகாளளுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு அருகதிலல இருஙகள. 
ச�ற்ல்றார அல்லது �ராமாதிப்�ாளர ஒருவர 
அருகதில் இல்லா்த ல�ாது அலனகமான காயஙகள 
ஏற்�டுகதின்்றன. ஒரு இளம் �திளபள ஆ�த்ததில் இருககும் 
ல�ாது, வதிபரவாக அவபள சநருஙகக கூடிய்தாக 
அவளுககு அருகதில் இருஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளககு 1 வயப்த வதி்டக குப்றவாக இருப்�தின், 
அஙகீகாதிககப்�ட்ட ச்தாடடில் அல்லது playpen 
ல�ான்்ற ஒரு �ாதுகாப்�ாக இ்டத்ததில் அவள இருந்தால் 
அன்்றதி, ஏபனய லநரஙகளதில் அவளுககு மதிகவும் 
அருகதில் இருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள 
காயப்�டடுப் ல�ாவ்தற்கு ஒலர 
ஒரு செககன் மடடுலம எடுககும். 
�திளபளகள �ாதுகாப்�ாக 
இருப்�்தற்கு உஙகளுப்டய 
உ்தவதி ல்தபவ. 
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Typewritten Text
SAFETY: Why Do Children Need Adults to Keep Them Safe? – Tamil
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