
ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਟੀਨਾ ਂ 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਾਤ ਲਈ ਤਤਆਰ ਹੋਣ ਤਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਿੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਅਗਲੇ 
ਤਦਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਕ੍ੀਨ ਿਮਾ ਂ2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖ,ੋ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਟੀਿੀ ਦੇਖਣਾ, 
ਿੀਡੀਓ ਗੇਮਾ ਂਖੇਡਣਾ ਜਾ ਂਕੰਤਿਊਟਰ ਜਾ ਂਫੋਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

 > ਬਾਲਗ ਿਧੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੂਰਾ ਿਤਰਿਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸਕ੍ੀਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਰਿਾਰ ਿਜੋਂ ਕੋਈ ਗਤੀਤਿਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

 > ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਿੀ ਸੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਿਤਹਲਾ ਂਸਕ੍ੀਨਾ ਂਨੂੰ 
ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਤਹਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਹਫਤੇ ਤਿੱਚ 1 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ 
1 ਘੰਟਾ ਿਤਹਲਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਕ੍ੀਨਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰੂ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ।

 > ਬੈੱਡਰੂਮਾ ਂਤਿਚੱੋਂ ਸਕ੍ੀਨਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਬਾਲਗ ਘਰ ਤਿਚੱ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਿਾਧੂ ਲਾਈਟਾ ਂਨੀਂਦ ਦੀ ਗਣੁਿੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ

 > 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਤਚਆ ਂਲਈ ਸਕ੍ੀਨਾ ਂਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਤਕਤਾਬਾ ਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾ ਂਜਾ ਂਗਤੀਤਿਧੀਆ ਂਨਾਲ ਕਰ ਤਦਓ । ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 
ਤਿਕਾਸ ਤਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

 > ਸਮਾਤਜਕ ਹਨੁਰ ਤਸੱਖਣ ਤਿਚੱ ਮੱਦਦ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਚੈਤਟੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਤਹਤ ਕਰੋ।  
www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/screen-time-and-
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ਿੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਸਹਲਾ ਂਿਕ੍ੀਨ ਿਮਾ ਂਘਟਾਓ 
ਅਤੇ ਸਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਕ੍ੀਨ ਿਮਾ ਂਨਾ ਸਦਓ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਚਆ ਂਸਵੱਚ ਦੰਦਾ ਂਦੀ 
ਿਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰੋ

 > ਤਦਨ ਤਿਚੱ ਦੋ ਿਾਰ ਬਰੁਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣਾਓ

 > ਥੋੜ੍ਾ ਤਜਹਾ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਾਦਂੇ ਹੋਏ, ਆਿਣੇ ਬੱਤਚਆ ਂਦੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰਸ 
ਕਰਨ ਤਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਿਣੇ ਆਿ ਬੁਰਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਂਬੁਰਸ ਕਰਨਾ ਤਸੱਖ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕ ਉਹ ਸਾਫ ਹਨ, ਤਨਯਤਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੰਦਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

 > ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰਸ ਕਰਕੇ ਿਧੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ 
ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

 > ਬੱਤਚਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੰਦ ਬੁਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 > ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਇਕੱਠੇ ਤਿੱਟ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ (ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਚਕਾਰ), ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਿਣੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਿਲੌਸ 
ਕਰਨਾ ਿੀ ਤਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਤਚਆ ਂਨੂੰ ਸਕ੍ੀਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰਸ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਆਿ ਬੁਰਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ 
ਖੇਡ ਕੇ ਜਾ ਂਸਤਟੱਕਰ ਚਾਰਟ ਜਾ ਂਬੀਨ/ਿੱਥਰ ਜਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਤਦਨ ਤਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਆਿਣੇ ਦੰਦਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਤਹਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਾਰ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 
ਇਸਨੂੰ ਤਕਸੇ ਨਿੇਂ ਤਖਡੌਣੇ ਜਾ ਂਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਤਿਧੀ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਜੋਂ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਿ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
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ਬੱਚਸਆਂ (5-17 ਿਾਲ) ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਿਰਗਰਮ 
ਰਹਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਤਹੀਆਂ ਗਤੀਿਤਧੀਆਂ/ਕਸਰਤਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਤਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿੈਦਲ 
ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਾਕੇ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
60 ਮਤੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੂਰੇ ਦਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਤੰਤਾ 
ਨਾ ਕਰੋ ਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਤਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਤਹਾ ਹੈ ਕਤਉਂਕਤ ਉਹ 
ਸਕੂਲ ਿਤੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਿਰੀਰਕ 
ਗਤੀਸਵਧੀ ਕਰੋ

ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਿਰਤਿਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿੇਲੇ, 
ਆਿਣੇ  ਸਨੈਕਸ/ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਿ ਿੈਕ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਨਾ ਸਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਤ 
ਇਹ ਗੈਰ-ਸਤਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਤੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਰਤਿਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਹਤਮੰਦ ਿਤਕਲਿ ਬਣਾਉਣ ਿੱਲ 
ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਕਦਮ ਬਣਨ ਿਤੱਚ ਿੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਨੈਕਿ/
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ 

ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਨਰਸਵਘਨ ਨੀਂਦ ਲਓ
ਬੱਚਸਆਂ (5-13 ਿਾਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ 
ਨਸਰਵਸਘਨ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤਰਿਤਘਨ ਅਤੇ ਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਤਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਿਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਲਈ 
ਕਹਤਣਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਿੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?  ਬੱਚਤਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਤਕ ਿਤਕਾਸ ਲਈ 
ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਿਣੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਧ ਸਕੇ। ਨੀਂਦ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਿਤੱਚ ਿੀ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਤਚਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਦਾਰਥਾ ਂਤਜਿੇਂ ਤਕ ਤੰਬਾਕੂ 
(ਤਸਗਰੇਟ, ਿੇਿ, ਿਾਈਿ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਸਮੇਤ) ਨਸੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾ ਂ
ਜਾ ਂਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਤਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਇਹਨਾ ਂਤਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਿਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 
ਤਨਯੰਤਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਤਿੱਚ 
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਸਹਤ 
ਸਮੱਤਸਆਿਾ ਂਤਜਿੇਂ ਤਕ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤਦਲ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਟੀਨ
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