ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅਰ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਾਲਾ ਪਵਰ ਾਰ ਇਿੱ ਕ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਵ ਼ਿੰਦਗੀ ਨ਼ਿੰ ਮੁ ੜ ਆਕਾਰ ਵਦ਼ਿੰਦਾ ਹੈ

ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ
ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਲ ਈ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਿਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵ ਸੇਸ ਪਵਰ ਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ ਵਰ ਾਰਕ ਵ ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨ਼ਿੰ ਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਦੁ ਬਾਰਾ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਗੋਦ ਲੈ ਣ

ਾਲੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ ਿੁ ੜ ਸਕਣ, ਿਾਂ ਸੁ ਤ਼ਿੰ ਤਰ ਤੌ ਰ

ਰਮਿ ਸਕਣ |
ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ( ਐਮਰਿੈਂਸੀ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਲਈ ਤੁ ਰ਼ਿੰਤ ਅਤੇ ਥੋ ੜ੍ੇ ਸਮੇਂ
ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਿਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਾਂ ਸ਼ਿੰ ਕ ਟ ਦੀਆਂ
ਸਵਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ |
ਤੁ ਹਾਨ਼ਿੰ ਫੋ ਸਟਰ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਲ ਈ ਵਦਲੋਂ ਸਿੱ ਦਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵ ਗਆ ਹੈ
ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਿੋ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲ ਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ਼ਿੰ ਫੋ ਸਟਰ ਮਾਪੇ
ਬਣਨ ਅਤੇ ਸ ੈਇਿੱਛੁਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂ ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋ ਸਟਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ਼ਿੰ ਵਰਹਾਇਸੀ
ਪਵਰ ਾਰਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਲੋਂ ਸਿੱ ਦਾ ਵ ਦਿੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ
ਵ ਅਕਤੀ ਿੋ ਵਸਰਫ ਥੋ ੜ੍ੇ ਸਮੇਂ / ਰਾਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰ ਦ ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ

ਾਲੇ

ੀ ਵਬਨੈ

ਲਈ ਸ ਾਗਤ ਹੈ |
ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਲੀਅਤ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਸਟਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ
ਅਧੀਨ ਫੋ ਸਟਰ

ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇ ਠ ਵਲਖਤ ਫੋ ਸਟਰ

ਕੇਅਰ ਭਿੱ ਤਾ ( ਸਾਰੇ ਟੈ ਕਸ ਤੋਂ ਛੋ ਟ ) ਪਰ ਾ ਪਤ ਕਰ ਸ ਕਦੇ ਹਨ:
 ਫੋਸਟਰ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਦੇ ਰੋ ਾਨਾ ਖਰਵਚਆਂ ਨ਼ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣ ਪੋ ਸਣ ਲਈ ਗਰ ਾਂ ਟ ;

 ਸ ੈਇਿੱਛੁਕ ਫੋ ਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਵ ਿੱਚ ਫੋ ਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ਼ਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਫੋਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਉ ਤਸਾਹ ਭੁ ਗਤਾਨ ਜਾਾਂ ਫੋਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਭੁ ਗਤਾਨ
(ਐਮਰਿੈਂਸੀ ) ;
 ਿਦੋਂ ਇਕ ਨ ਾਂ ਫੋ ਸਟਰ ਬਿੱ ਚਾ ਦਾਖਲ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਫੋ ਸ ਟਰ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ

ਾਧ ਖਰਵਚਆਂ ਨ਼ਿੰ

ਕਰਨ ਲਈ ਸੈ ਮ ਿੰਗ ਅਪ ਗਰ ਾਂ ਟ ( ਵੱ ਨ ਆੱ ਫ ) | ਿਦੋਂ ਫੋ ਸਟਰ ਬਿੱ ਚਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ
ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਇਿ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾ ੇਗਾ [ ਫੋ ਸ ਟਰ ਕੇ ਅਰ ( ਐਮਰਿੈਂਸੀ )
ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ / ਰਾਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰ ਦਾ];
 ਵ ਸੇਸ ਲੋ ੜਾਂ
ਘਿੱਟ ਉਮਰ

ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦ ੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ
ਾਲੇ

ਬਿੱ ਚੇ , ਿਾਂ ਹਲਕੀ

ਾਧ ਉਤਸਾਹ ਭੁ ਗਤਾਨ ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਵਤ਼ਿੰ ਨ ਸਾਲ

ਬੌ ਵ ਧਕ

ਅ ਪ਼ਿੰਗਤਾ /

ਵਧਆਨ ਮਵੱਚ ਕਿੀ /

ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵ ਟੀ ਵ ਗਾੜ / ਔਵਟ ਮ ਸਪੈਕਟਰ ਮ / ਖਾਸ ਵਸਿੱਖਣ ਮਵੱਚ ਮੁ ਸ ਕਲਾਂ ਸਾਮਲ
ਹਨ (ਵਡਸਲੈ ਕਸੀਆ, ਵ ਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵਬਮਾਰੀ ) [ ਫੋ ਸ ਟਰ ਕੇ ਅਰ ( ਐਮਰਿੈਂਸੀ ) ‘ਤੇ ਲਾਗ
ਹੈ ]
ਆਦਰਸਫੋਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੌ ਕੀਨਤਾ, ਤਿਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵ ਿੱਚ ਯੋ ਗਤਾ
ਾਂ ਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋ ਿਨਾ
 ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਦੇ
 ਉਵਚਤ ਰ ਿੱਈਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਸਣ ਵ ਿੱਚ ਹੁ ਨਰ ਅ ਤੇ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋ ਸਣ ਕਰਨਾ1
 ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦਾ ਵਮਆਰ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰ
 ਚ਼ਿੰਗੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਭਾ ਨਾ
 ਖੁਸਹਾਲ ਪਵਰ ਾਰਕ ਿੀ ਨ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਿੀ ਣ
 ਸਵਥਰ ਵ ਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨੀ, ਬਚਤ ਿਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਣ ਯੋਗਿਾਇਦਾਦ
 ਸਾਫ਼ ਸੁ ਥਰਾ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਮਿਣ ਲਈ
ਵਖੜਕੀਗਮਰੱਲਾਾਂ ਦੀ ਵ

ਾਤਾ ਰਣ, ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਮਿੜਕੀ ਲਈ

ਸਥਾ ਿਾਂ ਸੁ ਰਿੱਵਖਅਤ ਮਿੜਕੀ ਖੋ ਲ੍ਣ ਤੇ ਪਾਬ਼ਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ

ਉਪਕਰਣਾਂ2 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ , ਰਸੋਈ3 ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ

ਾਲੇ

ਰਰਤਾਂ ਦੀ ਪ ਾਲਣਾ, ਅਤੇ

ਬਾਲਕੋਨੀ ਲਈ ਸੁ ਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ4 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ( ਿੇ ਕੋ ਈ ਹੈ ) , ਆਵਦ ।
 ਫੋਸਟਰ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਲਈ
ਿਗ੍ਾ

ਿੱ ਖਰੇ ਵਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ

 ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਸੇ ਾ ਵ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂ ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ
 ਸੋਸਲ

ਰਕਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਿਾਂ ਚ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਨ਼ਿੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ [ ਉਪਰੋਕਤ

ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਲ ਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਿ ਭਲਾਈ ਵ ਭਾਗ ( SWD) ਦੀ ਸੈਂ ਟਰਲ
ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਯ ਵਨਟ ਨ਼ਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ]
ਫੋਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਲ ਈ ਅਰ ੀ ਪਰ ਵ ਕਵਰਆ ਾਂ
1. ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ SWD ਦੇ ਸੈਂ ਟ ਰਲ ਫੋ ਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਯ ਵਨਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰ ਪ ਰਕ ਕਰਨਾ
ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਫੋ ਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਦੀ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਬਰ ੀ ਵਫ਼ਿੰਗ ਸੈ ਸਨ ਵ ਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਣਾ ਪਏਗਾ
2. ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣੀ ਪੈਂ ਦੀ ਹੈ |
3. ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ ਫੋ ਸਟਰ ਮਾਵਪਆਂ ਵੱ ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਦ ੀ ਯੋ ਗਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਂਚ ਪਾਸ
ਪ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਘਰੇਲ ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਵ ਸਥਾਰਪਰ ਕ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਮੁਲਾਂਕਣ
ਵ ਿੱਚ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਸਖਸੀਅਤ, ਰੁਚੀਆਂ, ਿੀ ਨ ਤ ੁ ਰਬੇ, ਵ ਆਹੁਤਾ ਸ਼ਿੰ ਬ਼ਿੰਧ, ਰੁ ਗਾਰ, ਵ ਤ
ਿੱ ੀ
ਸਵਥਤੀ, ਰਵਹਣ ਦਾ
ਵ ਕਾਸ ਦੀਆਂ

ਾਤਾ ਰਣ, ਪਾਲਣ ਪੋ ਸਣ ਅਤੇ ਵ

ਹਾਰਕਤਾ, ਫੋਸਟਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ

ਰਰਤਾਂ ਨ਼ਿੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰ ਬ਼ਿੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਸਾਮਲ

ਪਰ ਇਸ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ; ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਸੇ ਾ ਵ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਪਰ ਤੀ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰਕ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰ ਿੱਈਆ; ਅਤੇ ਦੋ ਿਾਂ ਦੋ ਹੋ ਰ ਰੈ ਫ ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਟਪਣੀਆਂ, ਆਵਦ | ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿੰ ਬ਼ਿੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾ ੇ

ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂ ਦੇ ਹਨ |

4. ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ ਫੋ ਸਟਰ ਕੇ ਅ ਰ ਲਈ ਪ ਰ -ਸੇ ਾ ਵਸਖਲਾਈ

ਰਕਸਾਪ ਵ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਣਾ

ਪਏਗਾ |
5. ਘਰੇਲ ਅਵਧਐਨ ਮੁ ਲਾਂਕਣ ਨ਼ਿੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ , ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨ਼ਿੰ ਬਿੱ ਵ ਚਆਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਨ਼ਿੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਮੇ ਲ ਖਾਂਦੀ ਪਰ ਵ ਕਵਰਆ ਵ ਚ ਸੋ ਸ ਲ

ਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਵਹਯੋਗੀ

ਹੋਣਾ ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ |
ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਫੋ ਸਟਰ ਮਾਪੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ਼ਿੰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ SWD ਦੀ ਸੈਂ ਟਰਲ ਫੋ ਸ ਟਰ ਕੇ ਅਰ
ਯਵਨਟ ਦੇ ਇ਼ਿੰ ਟੇਕ
ਦੇਖੋ

|

ਰਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ SWD ਦੀ

ੈ ਬਸਾਈਟ (www.swd.gov.hk)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨ਼ਿੰ .:

2573 2282

ਫੈਕਸ ਨ਼ਿੰ .:

2573 2120

ਮੇਲ ਭੇ ਿਣ ਦਾ ਪਤਾ: Room 2202, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai,
Hong Kong
cfcuenq@swd.gov.hk
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

1

SWD ਅਤੇ ਗੈ ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ

ਸੈਂ ਟ ਰਲ ਫੋ ਸ ਟਰ ਕੇ ਅਰ ਯ ਵਨਟ, ਫੋਸਟਰ ਕੇ ਅਰ ਸੇ ਾ ਨ਼ਿੰ ਚਲਾਉਣ

ਾਲੇ ਫੋ ਸਟਰ

ਮਾਵਪਆਂ ਨ਼ਿੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਸ ਣ ਵ ਿੱਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁ ਨਰਾਂ ਨ਼ਿੰ

ਧਾਉਣ

ਸ਼ਿੰਬ਼ਿੰਧਤ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ |
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ਵਖੜਕੀ ਲਈ ਗਵਰਿੱਲਾਂ ( ਰੋ ਸ਼ਨਦਾਨਾਾਂ ਲਈ ਗਵਰਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ) ਨ਼ਿੰ ਇ ਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਖੜਕੀ
ਗਵਰਿੱਲਾਂ ਵ ਚਕਾਰ ਕੋ ਈ ਪਾੜਾ 4 ਇ਼ਿੰਚ ਤੋਂ

ਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ | ਿੇ ਵਖੜਕੀ ਲਈ ਗਵਰਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਸੁ ਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਖੜਕੀ ਖੋ ਲ੍ਣ ਤੇ ਪਾਬ਼ਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਨ ਵਕ ਮਿੜਕੀਆਾਂ ਦੇ ਖੁਿੱ ਲ ਣ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 4 ਇ਼ਿੰਚ ਤੋਂ
3

ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

ਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ |

ਬਿੱਵਚਆਂ ਨ਼ਿੰ ਰਸੋਈ ਵ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਰੋ ਕਣ ਲਈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਦਰ ਾ ੇ ਨ਼ਿੰ ਹਮੇ ਸਾ ਬ਼ਿੰ ਦ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ
ਪਰ ੇਸ ਦੁ ਆਰ 'ਤੇ ਸੁ ਰਿੱਵਖਆ ਗੇ ਟ ਲਗਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
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ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਦਰ ਾ ੇ ਨ਼ਿੰ ਲਾਕ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਲਾਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਮਿਤ ਯਿੰਤਰ ਿਾਂ ਹੋ ਰ
ਉਪਕਰਣ

ੀ ਦਰ ਾ ੇ ਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਦ ਰ ਾ ੇ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲ ਣ ਦੀ ਚੌ ੜਾਈ 4 ਇ਼ਿੰਚ ਤੋਂ

ਿੱ ਧ ਨਾ

