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ਨਵੀਂ SunSmart ਪੀੜ੍ੀ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਨਿਮ ਿੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ 
ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। 

ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਵੈਂਗਣੀ (UV) ਨਵਨਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੁਤ ਨ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ 
ਨਵੱਚ ਆਉਣਾ ਧੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਜਲਣ (sunburn), ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਬਚਪਨ ਅਤੇ 
ਅੱਲ੍ੜ ਉਮਰੇ UV ਨਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਾਂ ਿੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੀਵਨ ਨਵੱਚ ਬਾਅਦ 
ਨਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਿੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਮ਼ਿਬੂਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਜੁਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿ ਕਰਤੱਵ ਿੈ 
ਨਕ ਇਿ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਜਸ ਨਵੱਚ UV ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਨਵਖੇ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਨਵਖੇ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ 
ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਿੋ? ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਿੋ? 
ਕੌਮੀ ਅਨਧਨਨਯਮ (National Regulations) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜਦੇ ਿਨ ਨਕ ਇਿਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧੁੱ ਪ 
ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੋਵੇ (ਅਨਧਨਨਯਮ 168 (2)(a)(ii)) ਨਜਸ ਨਵੱਚ 
ਿੇਠ ਨਲਖੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਨਰਤ ਸੇਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

•   ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਿਾ ਿੈ 
•   ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 
•   ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਟੋਪ, ਕੱਪੜੇ, ਸਨਸਕ੍ੀਨ, ਛਾਂ ਅਤੇ, ਜੇ 

ਨਵਿਾਰਕ ਿੋਵੇ, ਧੱੁਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ) 
•   ਨਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ 
•   ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ 
•   ਪਨਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

SunSmart ਦੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਿਰ ਪ੍ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਪ੍ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਸੇਵਾ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ?ਸੇਵਾ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਿੈ?
UV ਨਵਨਕਰਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨਦੱਖ ਊਰਜਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਚਮੜੀ 
ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਿੈ। ਜਦ ਵੀ UV ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਤੰਨ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ (ਟੋਪ, ਕੱਪੜੇ, ਸਨਸਕ੍ੀਨ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ 
ਐਨਕਾਂ)।

ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (Cancer Council Australia) ਦੀ 
ਮੁਫ਼ਤ SunSmart ਐਪ ਰੋ਼ਿਾਨਾ UV ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ 

ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਵੱਚ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ – ਨਕਸ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਵੱਚ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ – ਨਕਸ 
ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਚੀ਼ਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਮੇਂ ਨਦਖਾਉਂਦੀ ਿੈ – ਇਿ ਨਬਊਰੋ ਆਫ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀ (Bureau of 
Meteorology) ਤੋਂ ਨਦਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ 
ਜਦ UV ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਤੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੁੰ ਚਣ ਦੀ ਭਨਵੱਖਬਾਣੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਵੱਚ, cancer.org.au ਅਤੇ myuv.com.au ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ’ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ 
ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ, ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ, ਕਮਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ SunSmart ਨਵੱਜਟ ਰਾਿੀਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 
ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਨਕਉਂਨਕ UV ਨੰੂ ਦੇਨਖਆ ਜਾਂ ਮਨਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ 
UV ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ’ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 
ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਪੇਟ ਨਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ। ਜੇ UV ਨਤੰਨ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਚਾਿੇ ਜੋ ਵੀ ਿੋਵੇ, ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਕੀ ਬਾਿਰੀ ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਛਾਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ? ਕੀ ਬਾਿਰੀ ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਛਾਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ? 
ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਛਾਂ (ਅਨਧਨਨਯਮ 114) ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ UV। 
ਨਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਨਚਤ ਕੱਪਨੜਆਂ, 
ਟੋਪ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 
ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਸਮੇਂ UV ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਅਨਿਮ ਿੈ ਨਕ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਬਾਿਰੀ ਜਗ੍ਾ ਨਵੱਚ ਛਾਂ ਿੋਵੇ ਨਜਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ 
ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ। 

UV ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਿੁੰ ਚਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਵਾ 
ਨਵਚਲੇ ਕਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਬਖਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਟ, ਕੰਕਰੀਟ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 
ਰੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਿਾਂ ਤੋਂ ਅਪਵਰਨਤਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਤੁਿਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਿਰੀ ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਨਕਿੋ ਨਜਿਾ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ? 
ਖੁਰਦਰੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ-ਨੀਵੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਾਂ, (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ 
ਘਾਿ, ਟੈਨਬਾਰਕ, ਨਮੱਟੀ) ਪੱਧਰੀਆਂ, ਚਮਕੀਲੀਆਂ, ਿਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ 
ਸਤਿਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ UV ਅਪਵਰਨਤਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 

https://www.cancer.org.au/
https://www.cancer.org.au
https://www.myuv.com.au/


Brought to you by www.startingblocks.gov.au 

ਛਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ (ਅਨਧਨਨਯਮ 113) (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਚੌੜੇ, 
ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱੁਖ), ਨਨਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ 
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਰਾਂਡੇ, ਪਰਗੋਲੇ) ਅਤੇ ਆਰ਼ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ 
ਿੈ (ਛਤਰੀਆਂ, ਟੈਂਟ, ਕੈਨਵਾਸ)।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਏ ਦੇਖ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਏ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਿੋ? ਸਕਦੇ ਿੋ?  
ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸੱਨਖਅਕ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਾਲ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਿਤ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਮ ਿੈ ਸਗੋਂ 
ਇਿ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ੇਨਰਤ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਕਸੇ ਨਸੱਨਖਅਕ ਦੇ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਲਗਾਉਣ 
ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਪ ਪਨਿਨਣ ਦਾ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਨਵਵਿਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਭਾਵ 
ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਮਾਨਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਿੈ – ਜਦ ਮਾਪੇ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਟੋਪ, ਛਾਂ, ਸਨਸਕ੍ੀਨ, ਅਤੇ 
ਕੱਪੜੇ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਇਿਨਾਂ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਨਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ ਸਨਮਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦ ਵੀ UV ਪੱਧਰ ਨਤੰਨ ਜਾਂ ਇਸ 
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ), ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਿਰੀ ਖੇਡ 
ਅਤੇ ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿਨਾਂ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੇ 5 ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਿਨ। 

1   ਅਨਜਿੇ ਕੱਪੜੇ ਪਨਿਨੋਅਨਜਿੇ ਕੱਪੜੇ ਪਨਿਨੋ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਿੱਦ ਤੱਕ ਚਮੜੀ ਨੰੂ 
ਢੱਕਦੇ ਿਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ UV ਇਸ ਤੱਕ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪਨੜਆਂ 
ਦੀਆਂ ਉਨਚਤ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਅਨਜਿੇ 
ਟੌਪ ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਨੈੱਕਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਧੜ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਨਤੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਨਾਂ, ਲੰਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਨਨੱਕਰਾਂ 
ਅਤੇ ਡ੍ੈੱਸਾਂ/ਸਕਰਟਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਦੀਆਂ ਿਨ?  

2  ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਲਗਾਓਲਗਾਓ।

ਛੇ ਮਿੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਵਰਤੋਂ 
ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।   

ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ (ingredients) ਦੋ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ, 
ਇਿ UV ਨੰੂ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਨਖੰਡਾ ਨਦੰਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। ਨਕਉਂਨਕ ਸਨਸਕ੍ੀਨ UVਨੰੂ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਿੁੰ ਚਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ DNA ਨੰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 
ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ SPF30 (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ) ਨਵਸ਼ਾਲ-ਸਪੈਕਟ੍ਮ 
ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਤੀਰੋਧਕ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ 
ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਿ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਈ 
ਵੀ ਅਨਜਿੇ ਭਾਗ ਜੋ ਕੱਪਨੜਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਓਥੇ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਨੰੂ 

ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਨਮੰਟ ਪਨਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂੰ ਝ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂ ਧੋ 
ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਿੈ ਤਾਂ ਿਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਨਿਲਾਂ ਮੁੜ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 
ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਉਪਯੋਗ ਫਾਰਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੇ 
ਪਨਰਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਲਖਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਨਸੱਨਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਨਨਆਦੀ ਪਰਤ 
ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਿਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਿਨ।  

ਲਗਭਗ ਨਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਨਸੱਨਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਨਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਨੰੂ ਨਕਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਿੈ (ਨਨਗਰਾਨੀ ਤਨਿਤ) ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 
ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਿਾਰਤਾਂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਦਰਵਾ਼ਿੇ 
ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾਯੁਕਤ ਇੱਕ ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਨਸਕ੍ੀਨ ਦਾ 
ਪੰਪ ਪੈਕ ਅਤੇ ਿੱਥ ਪੂੰ ਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

3   ਅਨਜਿਾ ਟੋਪ ਪਨਿਨੋਪਨਿਨੋ ਜੋ ਨਚਿਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵੇ ਨਜਵੇਂ 
ਨਕ ਚੌੜੇ ਨਕਨਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਲੀ਼ਿਨਰ ਟੋਪ। ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਾਈਜਰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ 
ਨਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਿ ਮਦਦਗਾਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਟੋਪ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਿੋਵੇ 
ਨਜਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਜਾਣ ਸਕਣ 
ਨਕ ਨਕਿੜਾ ਟੋਪ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਨਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਿੈ। ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਨਸਖਾਉਣਾ ਅਨਿਮ ਿੈ ਨਕ ਟੋਪ ਪਨਿਨਣਾ 
ਬਾਿਰੀ ਨਨੱਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਿੈ। 

4   ਛਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। 

5  ਚਾਰੇ ਪਾਨਸਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਢਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਨਿਨੋਪਨਿਨੋ  
(ਨਜਨ੍ਾਂ ’ਤੇ AS1067 ਦਾ ਲੇਬਲ ਿੋਵੇ)। ਚਾਿੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ 
ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਧੁੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿੋਵੇ, 
ਪਰ ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਰੱਨਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਨੰੂ ਪਨਿਨਣ ਦੁਆਰਾ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਧੁੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ cancer.org.au  
’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 11 20 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ 13 14 50 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛੋ। 

(ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ 
ਿੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਂਸਰ-
ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਵੱਚ ਕੈਂਸਰ 
ਕਰਕੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਨਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਿੈ।)

https://www.cancer.org.au

