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ਬੱ ਚੇ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰ ਗ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱ ਸਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੱ ਪੜੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ
ਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਦਦ
ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਪ
 ੈਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਤੰ ਗ ਮਾਪ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੱ ਪ ਅਤੇ ਸਟੱ ਡਾਂ
ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱ ਚਣ ਵਿੱ ਚ
ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਖ
 ੁੱ ਲ੍ਹੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਵੈਟਰ, ਬਿਨਾਂ ਤਸਮਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਜੁੱ ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਲਕਰੋ ਲੱਗੇ ਜੁੱ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਲੇ
ਜਾਂ ਮਿੱ ਟੀ ਭਰੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢੰ ਗ ਸਮੇਤ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ:
• ਸਾਰੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਓ
• ਜ
 ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ
ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕੱ ਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖ ਰਿਹਾ
ਹੋਵੇ)
• ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਆ
 ਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ
ਵਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

• ਛ
 ੋਟੇ ਬਟਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੱ ਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਬਟਨ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਸੰ ਭਾਲਣੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚਲੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ੍ਹਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ
ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਸਤੂਆਂ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਡਿੱ ਗਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਰ, ਟੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱ ਸੀਆਂ,
ਜੰ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਫੱ ਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਕੱ ਪੜਾ

ਕੁੱ ਝ ਬੱ ਚੇ ‘ਖੁਰਦਰੇ’ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ
ਨੂੰ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਡਿਟਰਜੈਂਟਾਂ, ਫੈਬਰਿਕ ਸੌਫਟਨਰ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ ਚੁਣਨ
ਲਈ ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਾਪਮਾਨ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ
ਬੱ ਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱ ਪੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਰੈਲਿਕ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਠੰਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੱ ਪੜੇ ਭੇਜਣਾ
ਚੰ ਗਾ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ
ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ
ਜਦੋਂ ਕੱ ਪੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਢਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਤੰ ਗ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱ ਚੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿੱ ਲਜੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ
ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੱ ਪੜੇ
ਚੁਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਜੁੱ ਤੇ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਾਮਦੇਹ ਜੁੱ ਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੁੱ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਜੁੱ ਤੇ ਜੋ ਘੱ ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਜਾਂ ਤਲਾ ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰ ਗੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਤਲੇ
ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ
ਬਣਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱ ਚੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱ ਸਾ
ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਚੰ ਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਪੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱ ਲ-ਜੁਲ੍ਹ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਨਰਮ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ

www.startingblocks.gov.au

