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ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਵਕਲਪਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ 
ਵਵੱਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ 
ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ: 

•   ਪੈਂਟਾਂ ਜੋ ਵਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਲਾਸਵਟਕ ਵਾਲੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਲਈ ਤੰਗ ਮਾਪ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪਵੜਆਂ, ਜਾਂ ਵਜ਼ੱਪ ਅਤੇ ਸਟੱਡਾਂ 
ਵਾਲੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਖੱਚਣ ਵਵੱਚ 
ਆਸਾਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

•   ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਵੈਟਰ, ਵਬਨਾਂ ਤਸਵਮਆਂ ਵਾਲੇ 
ਜੱੁਤੇ ਜਾਂ ਵੇਲਕਰੋ ਲੱਗੇ ਜੱੁਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣਾ ਵਸੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ।

•   ਛੋਟੇ ਬਟਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੱਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਵੱਚ ਵੱਡੇ ਬਟਨ ਬੱਵਚਆਂ 
ਲਈ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆਸਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਵਲਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਵੱਚਲੇ ਵਸਵਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਖੱੁਲ੍ਹਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਵਸਵਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਵਹਰਾਵੇ 
ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਵੱਚ ਕੀ ਪਵਹਨਦੇ ਹਨ

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਵਹਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਹੱਸਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਵਹਰਾਵਾ ਉਸਦੀ ਵਸਹਤ, ਸੁਰੱਵਖਆ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪਵੜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਵਸਵਖਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਲੇ 
ਜਾਂ ਵਮੱਟੀ ਭਰੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢੰਗ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪਵੜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਸਵਖਅਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਵਕ ਤੁਸੀਂ: 

•   ਸਾਰੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ

•   ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ 
ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਸੱਖ ਵਰਹਾ 
ਹੋਵੇ)

•   ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱੁਪ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਧੱੁਪ 
ਵਵੱਚ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੋਪੀ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ



StartingBlocks.gov.au

www.startingblocks.gov.au ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਵੱਚ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ 
ਲਈ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਕ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਾਪਮਾਨ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਬੱਚੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਵਹਨਣ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਹਰਾਵਾ ਉਸ ਵਦਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ 
ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਤ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਰੈਵਲਕ ਕੱਪਵੜਆਂ ਨਾਲੋਂ 
ਠੰਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣਾ 
ਚੰਗਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ 
ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੁੱ ਤੇ
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ, ਅਰਾਮਦੇਹ ਜੱੁਤੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੱੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਜੱੁਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ 
ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜਾਂ ਤਲਾ ਉੱਚਾ ਉਵਠਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਤਲੇ 
ਵਾਲੇ ਜੱੁਤੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨ 
ਬਣਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਦਨ ਭਰ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਪੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੱਲ-ਜੁਲ੍ਹ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 
ਵਵੱਚ ਨਰਮ ਵਕਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਵਹਰਾਵੇ ਦੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਵਸਤੂਆਂ
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਡਜ਼ਾਈਨ 
ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਵਡੱਗਣ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਰ, ਟੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, 
ਜੰਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਬਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ 
ਵਵੱਚ ਫੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਵਹਨਾਵੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ
ਕੁੱ ਝ ਬੱਚੇ ‘ਖੁਰਦਰੇ’ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ 
ਨੰੂ ਕੱਪਵੜਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਡਟਰਜੈਂਟਾਂ, ਫੈਬਵਰਕ ਸੌਫਟਨਰ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਨੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪਵੜਆਂ ਵਵੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੱਪੜੇ
ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਢੱਲੇ ਜਾਂ ਤੰਗ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖੱੁਲ੍ਹੇ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਹੱਲ-
ਜੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੱਪਵੜਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ 
ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਵਵਹਾਰਕ ਕੱਪੜੇ 
ਚੁਣਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।


