
 

 

 
 

 

 

   Oeigoers / ئۇيغۇرچە 
 

 بۇ قولالنما بالىڭىزنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ.
ئانىالرنىڭ دىققىتى چېچىلىپ كېتىش سەۋەبى بىلەن ھەر يىلى بالىالرنىڭ تۇنجۇقۇپ قېلىشى يۇز بېرىپ تۇرىدۇ.-ئاتا  

 
.دائىم دىققىتىنى بېرىش خۇددى سۇ ئۇزۇش دىپلومىدەكال مۇھىم  

 
 

دىققەت قىلماپتىمەن...مەن بىر دەم   
ياشلىق چوڭ ئوغلىمىز  8بىزنىڭ  بالىالرنىڭ چىرقىراشلىرىنى ئاڭلىدۇق. دىكى مەيداندا ئويناۋاتاتتى. بىز بىردىنالاراڭلىشىۋاتقاندا بالىالر نېرىسىئىدى. بىز باغچىدا ئولتۇراتتۇق. بىز چۆپلۈكتە ئولتۇرۇپ پ "ياز كۈنى

لچەككە چۇشۇپ غچىدىكى كۆبا مەن قىزىمياشلىق قىزىمنى ئويلۇدۇم.  5يۈگۈرگەنچە بىز تەرەپكە كېلىپ بىزگە ۋاقىراپ تۇرۇپ  بىزنىڭ دەرھال كېلىشىمىزنى سورىدى. مەن ئورنۇمدىن سەكرەپ تۇردۇم ۋە دەرھالال 
بىرەيلەن قىزىمنى نەپەسلەندۈرۈشكە سىگە قاراپ تۇرغانلىغىنى كۆردۈم. ئۇ مېنىڭ قىزىم ئىدى. نەر چۆپلۇكتە ياتقان بىر بىر قانچە كىشىلەرنىڭ ردىم. ئۇ يەردەمەن يۇگرەپ با .ئەنسىرىدىم كەتكەنمىدۇ دەپ

قىزىمنىڭ ئەھۋالىنىڭ ياخشى ۈرۈش ئىشلىرىنى داۋامالشتۇردى. دوختۇرخانىدا ەندتىرىشىۋىتىپتۇ. ھەممە ئىشالر ناھايىتى تېز يۈز بەردى. جىددى قۇتقۇزۇش ماشىنىسى كېلىپ، قۇتقازغۇچىالر قىزىمنى نەپەسل
يىنىكلەپ قالغىنىمدىن يىغالشقا باشلىدىم." ئەمەسلىگىنى بىلدۈردى. بىر سائەتتىن كېيىن دوختۇر چىقىپ ماڭا قىزىمنىڭ يەنە ياشايدىغانلىغىنى ئېيىتقاندىن كېيىنال  

ياش. 88ئانا،   
 
 

ياش  0 - 4  

ى خەتەرلىكتۇر.ۆلچەكنىڭ ئەتراپىدا بولۇشياشقىچە بولغان بالىالرنىڭ ئېرىق ياكى ك 3ياشتىن  1قېلىش خەتىرى ئىنتايىن چوڭ.  نىڭ تۇنجۇقۇپوۋاقالرۋاننىدا ئولتۇرغان ب  

  

 بىلەمتىڭىز...

ۆلۈپ كېتىشىنىڭ سەۋەبى كۆپىنچە ئەھۋالالردا تۇنجۇقۇپ قېلىشتىن بولىدۇ.كىچىك بالىالرنىڭ ئ  

ۆپىنچە ئەھۋالالردا ئاۋاز چىقارماستىن تىز يۈز بېرىدۇ.كىچىك بالىالر تۇنجۇقۇپ قېلىشى ك  

ئۈگىنەلمەيدۇ. ياشقا توشمىغان بالىڭىز نىمىنىڭ توغرا، خاتا ياكى خەتەرلىك ئىكەنلگىنى 3تېخى   

ۆنۈش ئۈچۈن دەرس ئېلىۋاتقان ۋاقىتالردىمۇ ھەم شۇنداق. دائىم بالىڭىزغا دىققەت قىلىشىڭىز كېرەك. ھەتتا سۇغا ك  

 

 بالىڭىز سۇدا ياكى سۇ ئەتراپىدا بىخەتەرمۇ؟

 بۇ سىناقنى ئېلىپ بېرىڭ!

ارسام باالم سۇ ئەتراپىغا كېلەلەمدۇ ئۇنى بىر كۈزىتىمەننەگىال ب .  

  .ۆرەلەيمەنكھەر ۋاقىت  باالمنى 

   .قىتتا تۇتالىغىدەك دەرىجىدە يېقىنقانداق ۋاياش(،  باالمنى ھەر  8-0مەن باالمغا)

    .ياش( يېقىن يەردە 4-3مەن دائىم باالمغا )

  ئەگەر مەن باالمغا قاراۋاتقان بولسام باشقا ھىچ ئش قىلمايمەن، ھەتتا ئىشىك قوڭغۇرىغى چېلىنسىمۇ ياكى تېلېفون جىرىڭلىسىمۇ باالمدىن  

 ئايرىلمايمەن.

   .كېلىشىۋالىمەن ئېنىق غرۇلۇقئانىالر بىلەن كىمنىڭ باالمغا قارايدىغانلىغى تو-ئاتامەن دائىم باشقا 

   .تقۇزمايمەناغا قارمباال باالمنىڭ ئاكا ۋە ھەدىلىرىنى مەن 

 قالىدىغانلىغىنى ياخشى بىلىدىكەنسىز. ھەممىسىگە تولۇق كۆپەيتىش بەلگىسى قويمۇدىڭىزمۇ؟ۆپەيتىش بەلگىسى قويدىڭىزمۇ؟ ئۇنداقتا سىز بالىڭىزنىڭ سۇدا ياكى سۇ ئەتراپىدا بولسا خەتەر يېتىپ ھەممە چەمبەرگە ك

:ۇپ چىقىڭ ياكى بۇ تور بەتنى كۆرۈڭئۇنداقتا بۇ قولالنمىنى يەنە بىر قېتىم تولۇق ئوق  
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ياش 8- 5  

ناھايىتى چوڭ.ياشقىچە بولغان بالىالرنىڭ سۇ ئۈزۈش كۆلى ۋە كۆەللردە ياكى ئۇالر ئەتراپىدا بولغان چاغالردا تۇنجۇقۇپ قېلىش خەتىرى  8ياشتىن  5  

 

 بىلەمتىڭىز...

 بالىڭىزغا دائىم ياخشى دىققەت قىلىشىڭىز ھەتتا سۇ ئۈزۈش دىپلومى بولسىمۇ ياخشى قارىشىڭىز كېرەك.

ياشقىچە بولغان بالىالر نىمە قىلسا بولىدىغان ۋە بولمايدىغانلىغىنى ئازراق بىلگەن بولىدۇ.  8ياشتىن  5  

 

 بالىڭىز سۇ بويىدا ياكى سۇدا بىخەتەرمۇ؟

 

 بۇ سىناقنى ئېلىپ بېرىڭ!



 

 

 
 

 

 

  .نەگىال بارسام باالم سۇ ئەتراپىغا كېلەلەمدۇ ئۇنى بىر كۈزىتىمەن

بولسا ئۇ ھالدا باالمنى ھەر ۋاقىت كۆرەلىشىم كېرەك ھەتتا سۇ ئۈزۈش دىپلومى بولسىمۇ شۇنداق.ياشتىن تۆۋەن  7ئەگەر باالم   

.ئانىالر بىلەن كىمنىڭ باالمغا قارايدىغانلىغى توغرۇلۇق ئېنىق كېلىشىۋالىمەن-مەن دائىم باشقا ئاتا  

  .تقۇزمايمەنامەن باالمنىڭ ئاكا ۋە ھەدىلىرىنى بالىغا قار

.ۋە بولمايدىغانلىغىنى ئېنىق ئېيتىمەن غىنىقىلسا بولىدىغانلىباالمغا نىمە    

 

ىز. ھەممىسىگە تولۇق كۆپەيتىش بەلگىسى قويمۇدىڭىزمۇ؟ ۆپەيتىش بەلگىسى قويدىڭىزمۇ؟ ئۇنداقتا سىز بالىڭىزنىڭ سۇدا ياكى سۇ ئەتراپىدا بولسا خەتەر يېتىپ قالىدىغانلىغىنى ياخشى بىلىدىكەنسھەممە چەمبەرگە ك

داقتا بۇ قولالنمىنى يەنە بىر قېتىم تولۇق ئوقۇپ چىقىڭ ياكى بۇ تور بەتنى كۆرۈك:ئۇن  
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ياش 21 – 9  

ايىتى چوڭ.ياشقىچە بولغان بالىالرنىڭ سۇ ئۈزۈش كۆلىدە، كۆەللردە ۋە دېڭىزدا ياكى ئۇالر ئەتراپىدا بولغان چاغالردا تۇنجۇقۇپ قېلىش خەتىرى ناھ18ياشتىن   9   

 

 بىلەمتىڭىز...

 بۇ ياشتىكى بالىالر نىمىنىڭ خەتەرلىك ئىكەنلىگىنى ياخشى بىلىپ كەتمەيدۇ. 

، نىمە قىلسا بولمايدىغانلىغىنى ئېنىق ئېيتىپ بېرىشىنى ياقتۇرىدۇ.غىئانىالرنىڭ نىمە قىلسا بولىدىغانلى –بالىالر ئاتا   

 

 بالىڭىز سۇ بويىدا ياكى سۇدا بىخەتەرمۇ؟

 بۇ سىناقنى ئېلىپ بېرىڭ!

  .نەگىال بارسام باالم سۇ ئەتراپىغا كېلەلەمدۇ ئۇنى بىر كۈزىتىمەن

.بىلىپ تۇرىمەن باالمنىڭ قەيەردىلىگىنى دائىم  

ەن ياخشى ھەم ئېنىق پاراڭلىشىمەن.باالمنىڭ نىمە قىلسا بولىدىغانلىغى، نىمە قىلسا بولمايدىغانلىغى ھەققىدە باالم بىل  

 ئەگەر باالمنىڭ سۇ ئۈزۈش دىپلومى بولمىسا باالمغا ناھايىتى ياخشى دىققەت قىلىمەن

 

بەلگىسى قويمۇدىڭىزمۇ؟  ئۇنداقتا سىز بالىڭىزنىڭ سۇدا ياكى سۇ ئەتراپىدا بولسا خەتەر يېتىپ قالىدىغانلىغىنى ياخشى بىلىدىكەنسىز. ھەممىسىگە تولۇق كۆپەيتىشۆپەيتىش بەلگىسى قويدىڭىزمۇ؟ ھەممە چەمبەرگە ك

 ئۇنداقتا بۇ قولالنمىنى يەنە بىر قېتىم تولۇق ئوقۇپ چىقىڭ ياكى بۇ تور بەتنى كۆرۈك:
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  بالىڭىز ئېھتىياتسىزلىقتىن سۇغا چۈشۈپ كەتسە نىمە ئىش قىلىسىز؟

 ئەگەر سىز سۇ ئۈزۈشنى بىلسىڭىز بالىڭىزنى دەرھال سۇدىن ئېلىپ چىقىڭ. ئەگەر سۇ ئۈزۈشنى بىلمىسىڭىز، ياردەمگە چاقىرىڭ.

.نەرسە يېپىپ قويسىڭىزمۇ بولىدۇ بولسا، ئۇنداقتا بالىڭىزغا ئەديال يېپىپ قويۇڭ. ئەگەر ئەديال بولمىسا، بالىڭىزنى ئىسسىتىش ئۈچۈن چاپان ياكى باشقا بالىڭىز ھۇشىدىن كەتمىگەن  

كەندىن كېيىن بالىڭىزنىڭ نەپەس ئېلىشى قېيىنلىشىشى مۇمكىن. بالىڭىز سۇدا نەپەس ئېلىۋالغان بولسا: بالىڭىزنى دوختۇرغا ياكى دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىڭ. بولمىسا مەلۇم بىر ۋاقىت ئۆت  

بالىڭىز چوقۇم سۇنئى نەپەسلەندۈرۈلىشى كېرەك. سۇنئى نەپەسلەندۈرۈش دىگەنلىك، مەيدىنى گە تېلېفون قىلىشنى سوراڭ.  118گە تېلېفون قىلىڭ ياكى بىرسىدىن  118ئەگەر بالىڭىز ھۇشىدىن كەتكەن بولسا، 

پ بېقىڭ. ئېغىزىنى تازىالڭ. ئەگەر سىز ياكى بېسىش ۋە نەپەسلەندۈرۈش دىگەنلىكتۇر. نەپەسلىنىش راۋان بولمىسا، ئۇنداقتا ئېغىزىنى ئېچىپ بىرەر نەرسە توسالغۇلۇق قىلىۋاتامدۇ قارا ئۈستىدىن قاتتىق

  ۈقلۈق ئېغىزدىن ئاسانراق ئېقىپ چىكىتەلەيدۇ.سۈيئەتراپىڭىزدىكىلەر سۇنئى نەپەسلەندۈرۈشنى بىلمىسەڭالر، بالىڭىزنى يانتۇ ياتقۇزۇپ قويۇڭ. 

  

 يەنە مۇھىم بولغان ئىشالر
مەسىلەن سىز بىر قۇملۇق ياسىيااليسىز.ھويلىدا كۆلچەكنىڭ بولۇشى خەتەر ئېلىپ كېلەلەيدۇ. ئۇ يەرگە   - 
ئۇنداقتا بۇ تور بېتىنى چېكىڭ  بالىڭىزنىڭ تۇنجۇقۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرۇلۇق، كۆپرەك بىلمەكچى بولسىڭىز  - 
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 بۇ يەردە سىز سۇ ئۈزۈش دەرسى، سۇ دولقۇنى دىگەندەك كۆپ ئۇچۇرالرغا ئىگە بوالاليسىز. ئەگەربۇ توغرۇلۇق سۇئالىڭىز 

 


