ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਪੜੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇ ਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ !
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੇ ਡਣ ਲਈ ਵਧੇ ਰੇ ਪ੍ਰੇ ਿਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗਾ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਪਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਵਾ ਇੱ ਕ ਇੰ ਸੂਲੇ ਟਰ ਦਾ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋ ਂ ਕੱ ਪੜੇ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਹੋ ਰ ਪਰਤ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਟ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਦੋ ਸਵੈ ਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਕੋ ਲ ਿਤੰ ਨ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਬੀਨੀ ਜਾਂ ਟੋ ਪੀ ਚੁਣੋ ਜੋ
ਠੋ ਡੀ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਬੰ ਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਢੱ ਕੇ ।
ਿਕਉਂਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਸਰ ਦੁਆਰਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਣ
ਲਈ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲੋ ਂ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ
ਿਬਹਤਰ ਹੈ ।

ਅਿਜਹੇ ਬੂਟ ਚੁਣੋ ਜੋ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂ ਫ਼, ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਜੋ ੜਾ ਪਾਉਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡੇ ਹੋ ਣ।
ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੈ ਰ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਿਨੱਘੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਏ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨਾਲੋ ਂ ਹੱ ਥ ਜਲਦੀ
ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਿਮਟੇ ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਮਟੇ ਨ ਿਵੱ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਹੋ ਣ ਕਰਕੇ
ਗਰਮ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਖੇ ਡ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ,
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਤੁਰੰ ਤ ਿਗੱ ਲੇ ਕੱ ਪੜੇ
ਉਤਾਰ ਿਦਓ।

-15 ਿਡਗਰੀ ਸੈ ਲਸੀਅਸ ਤੋ ਂ , ਿਨਯਿਮਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗਰਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਿਗੱ ਲੇ ਨਾ ਹੋ ਣ ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਠੰਡਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਡੀਆਿਟ੍ਰ ਕ ਸੋ ਸਾਇਟੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਕਰ ਹਵਾ -27 ਿਡਗਰੀ ਸੈ ਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਠੰਢੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

Les tout-petits ont besoin de jouer dehors, même l’hiver!
Votre enfant sera davantage motivé à jouer dehors s’il n’a pas froid.

Faites porter à votre
enfant plusieurs couches
de vêtements,
car l’air entre les vêtements agit comme
un isolant. Votre enfant devrait porter une
épaisseur de vêtement de plus que vous.
Par exemple, si vous mettez deux
chandails sous votre manteau, votre
enfant devrait en avoir trois.

Si possible, choisissez une tuque
ou un chapeau s’attachant sous
le menton et qui couvre bien sa
tête et ses oreilles,
car une grande quantité de chaleur est
perdue par la tête. Le cache-cou est
préférable au foulard pour éviter
que votre enfant s’étrangle.

Choisissez des bottes bien
imperméables, chaudes et assez
grandes pour que votre enfant
puisse mettre une paire de bas
supplémentaire et bouger
les orteils.
En général, si les pieds et les mains de
votre enfant sont chauds,
il est bien habillé.

Les mains se refroidissent plus
vite que le reste du corps.
Préférez les mitaines aux gants, car les
doigts sont gardés ensemble et peuvent
donc partager leur chaleur.
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Après le jeu,
faites enlever immédiatement
à votre enfant ses vêtements
mouillés.

À partir de -15 °C, rentrez
régulièrement afin que votre enfant
puisse se réchauffer.
Si vous entrez dans un endroit chauﬀé,
assurez-vous que la transpiration ne mouille
pas ses vêtements. Sinon, votre enfant aura froid
lorsque vous retournerez dehors.

La Société canadienne de pédiatrie recommande de garder les
enfants à l’intérieur si la température ressentie avec le
refroidissement éolien atteint
ou moins.

