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ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ

ਸਾਈਕਬਲੰਗ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਇੱਕ ਸਕੌਬਟਸ਼ ਚੈਬਿਟੀ ਹੈ, SC029760,  
ਬਿਸ ਨੰੂ ਸਕੌਬਟਸ਼ ਚੈਬਿਟੀ ਿੈਗੂਲੇਟਿ (OSCR) ਦੁਆਿਾ ਬਨਯੰਬ ਰ੍ਿ ੍ ਕੀ੍ਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਈਕਪ ਲੰਗ ਸਕੌਟਲਂੈਡ (Cycling Scotland) ਬਾਈਕਐਬ ਬਲਟ ੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ (Bikeability 
Scotland) ਅ੍ੇ ਗੋਮਾਉਂ ਟ ਟੇਨ ਬਾਈਕ (GoMountain Bike) ਬ ਸਖਲਾਈ ਪਰਿੋ ਗਿਾਮਾਂ ਅ੍ੇ 
ਸਾਈਕਬ ਲੰਗ ਫਰਿੈ ਂ ਡਲ ੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਵਾਿਡ (Cycling Friendly Schools Award) ਦਾ ਪਰਿ ਬੰਧਨ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। cycling.scot  'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸੁਸਟ੍ ਾਂਸ (Sustrans) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਬ ਲੰਗ ਨੈੱਟਵਿਕ (National Cycling Network) 
ਦਾ ਪਰਿ ਬੰਧਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅ੍ੇ ਆਈਬਾਈਕ (Ibike) ਪਰਿੋ ਗਿਾਮ, ਯਾ੍ਿਾ ਯੋਿਨਾਬੰਦ ੀ ਗ੍ ੀਬ ਵਧ ੀ ਅ੍ੇ 
ਸਾਈਕਲ ਪਾਿਬ ਕੰਗ ਗਰਿ ਾਂਟ ਾਂ ਿਾਹ ੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। sustrans.org/scotland  'ਤੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਈਕਪ ਲੰਗ ਯੂਕੇ (Cycling UK) ਪੂ ਿੇ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬ ਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 'ਬੋਥ ੀਜ਼' (Bothies) ਸਮੇ੍ 
ਕਬ ਮਊਬ ਨਟ ੀ ਸਾਈਕਬ ਲੰਗ ਪਰਿੋ ਿੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦ ੀ ਹੈ। cyclinguk.org 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟ ੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ (Road Safety Scotland) ਸਾਿੇ ਸੜਕ ਵਿ੍ਣ ਵਾਬ ਲਆਂ ਲਈ ਸੁਿੱਬ ਖਆ ਨੰੂ 
ਉ੍ਸ਼ਾਬ ਹ੍ ਕਿਦ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ '੍ੇ ਹੋਿ ਿਾਣੋ: roadsafetyscotland.org.uk

ਸਕੌਪ ਟਸ਼ ਸਾਈਕਪ ਲੰਗ (Scottish Cycling) ਇੱਕ ਿਾਸ਼ਟਿ ੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ  
ਅ੍ੇ ਪੂਿੇ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬ ਵੱਚ ਸਾਈਕਬ ਲੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੈ ੱਟਵਿਕ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਦ ੀ ਹੈ। 
scottishcycling.org.uk   'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਟ੍ ਾਂਸਿੋਰਟ ਸਕੌਟਲਂੈਡ (Transport Scotland) ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅ੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੰੂ 
ਉ੍ਸ਼ਾਬ ਹ੍ ਕਿਨ ਲਈ ਨ ੀ੍ ੀ ਬ ਵਕਬ ਸ੍ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅ੍ੇ ਬਹੁ੍ ਸਾਿੇ ਪਰਿੋ ਗਿਾਮਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਬ ਦੰਦਾ ਹੈ। 
transport.gov.scot  'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ?
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਸੱਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁ੍ ੍ਿ੍ਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੱੁਲ੍ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਂੇ ੍ੁਸੀਂ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਲਈ, ਸਾਹਸ ਲਈ, 
ਮਨੋਿੰਿਨ ਲਈ ਿਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ੍ੌਿ '੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀ੍ੀ ਹੈ, ਬਹੁ੍ ਸਾਿੀ ਸਹਾਇ੍ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ
੍ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਵੱਚ ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਬਸਖਲਾਈ ਬਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਬਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਈਡ ੍ੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ ਬਕ ੍ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਿ ਬਿਹਾ ਹੈ ਅ੍ੇ ਉਸ ਨੰੂ 
ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਬਸਖਲਾਈ ਲਈ ਬ੍ਆਿ ਕਿੇਗਾ।

ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਸਕੂਲੀ ਬੱਬਚਆਂ ਲਈ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਾਈਕਲ ਬਸਖਲਾਈ ਪਰਿੋਗਿਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਹੁਨਿ ਅ੍ੇ  
ਆ੍ਮਬਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਿਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਬਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੜਕ '੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅ੍ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਲਗ ਉਮਿ  
ਬਵੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਦੇਂ ਿਬਹਣ ਲਈ ਉ੍ਸ਼ਾਬਹ੍ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿ ੀ ਹੈ ਬ ਕ ਬੱਚੇ ਪਬ ਹਲਾਂ ਹ ੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਿੇਕਿ ਉਹ ਨਹ ੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,  
੍ ਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ੍ੁਸ ੀਂ playonpedals.scot '੍ੇ ਵ ੀਡ ੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅ੍ੇ ੍ੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ  
ਬ ਸੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਹਾਇ੍ਾ ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿਾਣ ਲਈ ਬ੍ਆਿ ਕੀ੍ਾ ਬਗਆ ਹੈ ਅ੍ੇ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ੰਨ ਪੱਧਿ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  
ਆ੍ਮ-ਬਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅ੍ੇ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਿ ਸੜਕ ਵਿ੍ਂੋਕਾਿਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ੀ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ ਹੈ।

ਪਰਿੋ ਗਿਾਮ ਨੰੂ ਯੋਗ ਵਲੰਟ ੀਅਿ ਇੰਸਟਰਿ ਕਟਿਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਿਕ ਦੁਆਿਾ ਸਮਿਥਨ ਬ ਦੱ੍ਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਅਕਸਿ ਅਬ ਧਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅ੍ੇ 
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਮਂੈਬਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਕਐਬ ਬਲਟ ੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦਾ ਪਰਿ ਬੰਧਨ, ਬਾਈਕਐਬ ਬਲਟ ੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬ ਡਲ ੀਵਿ ੀ ਗਿੱੁਪ ਦ ੀ 
੍ਿਫ਼ਂੋ ਸਾਈਕਬ ਲੰਗ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੁਆਿਾ ਕ ੀ੍ਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਿ ੍ੁਸ ੀਂ ਹੋਿ ਿਾਣਕਾਿ ੀ ਲੈਣ ੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ੍ ਾਂ ੍ੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਬਾਈਕਐਬ ਬਲਟ ੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦ ੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ '੍ੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: bikeability.scot

ਿੱਧਰ 1
ਿਾਈਡਿ ਬ ਸੱਖਦੇ ਹਨ ਬ ਕ ਯਾ੍ਿਾ ਲਈ ਬ ੍ਆਿ ੀ ਬ ਕਵਂੇ ਕਿਨ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਂਚ ਬ ਕਵਂੇ ਕਿਨ ੀ ਹੈ ਬ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੀ ਬਾਈਕ ਅ੍ੇ  
ਉਪਕਿਣ ਸੁਿੱ ਬ ਖਅ੍ ਹਨ, ਅ੍ੇ ਬ ਨਯੰ ਰ੍ਿ ਣ ਦੇ ਹੁਨਿ, ਚੰਗੇ ਬ ਨਿ ੀਖਣ ਅ੍ੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦ ੀ ਸਮਿੱਥਾ ਨੰੂ ਬ ਕਵਂੇ ਬ ਵਕਬ ਸ੍ ਕਿਨਾ  
ਹੈ। ਉਹ ਿਗ੍ਾ ਨੰੂ ਬ ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਿ ੀ ਨਾਲ ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਦ ੀ ਮਹੱ੍੍ਾ ਵ ੀ ਬ ਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਬ ਸਖਲਾਈ ਟਰਿੈ ਬ ਫ਼ਕ ਮੁਕ੍  
ਮਾਹੌਲ ਬ ਵੱਚ ਪੂਿ ੀ ਕ ੀ੍ ੀ ਿ ਾਂਦ ੀ ਹੈ।

ਿੱਧਰ 2
ਿਦਂੋ ਕੋਈ ਿਾਈਡਿ ਪੱਧਿ 1 ਦੇ ਹੁਨਿ ਦਾ ਸਫਲ੍ਾਪੂਿਵਕ ਪਰਿ ਦਿਸ਼ਨ ਕਿ ਬ ਦੰਦਾ ਹੈ ੍ ਾਂ ਸਧਾਿਨ ਿੰਕਸ਼ਨ ਅ੍ੇ ਦਿਬ ਮਆਨੇ ਟਰਿ ੈ ਬ ਫ਼ਕ 
ਵਾਲ ੀਆਂ ਬ ਸੰਗਲ ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ '੍ੇ ਬ ਦੱ੍ ੀ ਿ ਾਂਦ ੀ ਹੈ। ਿਾਈਡਿ ਚੰਗੇ ਅ੍ੇ ਲਗਾ੍ਾਿ ਬ ਨਿ ੀਖਣ ਕਿਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਿਾਬ ਦਆਂ ਨੰੂ ਦੂਿੇ ਸੜਕ 
ਵਿ੍ਂੋਕਾਿ ਾਂ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ੍ੌਿ '੍ੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦ ੀ ਸਭ ੍ਂੋ ਢੁਕਵ ੀਂ ਸਬ ਥ੍ ੀ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਅ੍ੇ ਵਿ੍ਣਾ, ਸੜਕ '੍ੇ 
੍ਿਿ ੀਹਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅ੍ੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨਾ ਬ ਸੱਖਦੇ ਹਨ ਬ ਕ ਲੋਕ ਕਦਂੋ ਉਡ ੀਕ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅ੍ੇ ਕਦਂੋ ਿ ਾਂਦੇ ਹਨ।

ਿੱਧਰ 3
ਗੰੁਝਲਦਾਿ, ਬਵਅਸ੍ ਿਾਂ ੍ੇਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਅ੍ੇ ਕਈ ਵਾਿ ਭਾਿੀ ਟਰਿ ੈ ਬਫ਼ਕ ਵਾਲੇ ਿੰਕਸ਼ਨ '੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਿ ਅ੍ੇ ਆ੍ਮ ਬਵਸ਼ਵਾਸ 
ਬਵਕਬਸ੍ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਸੇ ਿਾਈਡਿ ਦੁਆਿਾ ਪੱਧਿ 2 ਦੇ ਸਾਿੇ ਨ੍ੀਬਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲ੍ਾਪੂਿਵਕ ਪਰਿਦਿਸ਼ਨ ਕਿਨ ੍ਂੋ ਬਾਅਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਪਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਇੱਕ ਮਾ੍ਾ/ਬਪ੍ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ੍ੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸਭ ੍ਂੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਿੋ ੍ੁਸੀਂ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਬਦਲਚਸਪੀ ਬਦਖਾਉਣਾ ਅ੍ੇ ਉ੍ਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ।

 •  ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ?   ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅ੍ੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਬਿਟੀਆਂ ਕੋਲ  
ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ੍ੁਸੀਂ ਉਧਾਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਬਕ ਬਕਹੜੀ ਸਹਾਇ੍ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 •   •ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਲਮੇਟ ਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?   ਯੂਕੇ ਬਵੱਚ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਦੇਂ ਸਮਂੇ ਕਾਨੰੂਨਨ ਬਕਸੇ ਨੰੂ ਹੈਲਮੇਟ  
ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ, ੍ੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ੍ਂੋ ਪ੍ਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਸਖਲਾਈ ਦੌਿਾਨ ਹੈਲਮੇਟ  
ਪਬਹਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀ੍ੀ ਹੈ। ਿੇਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ੍ਾਂ ਿਾਂਚ ਕਿੋ ਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿ ਵਾਬਨ੍ ਬਮਆਿ  
ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਬਨਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅ੍ੇ ਠੀਕ ੍ਿ੍ਾਂ ਬਫੱਟ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਿੇਕਿ ੍ੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, 
 ੍ਾਂ ੍ੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ੍ਂੋ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੈ?

 •   • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਿੇਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ੍ੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸੱਬਖਆ ਹੈ, ੍ਾਂ ਬਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ੍ਂੋ  
ਪਬਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਿ ਦਾ ਅਬਭਆਸ ਕਿਨ ਬਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੋ ਅ੍ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉ੍ਸ਼ਾਬਹ੍ ਕਿੋ। ਉਸਦੇ ਅਬਧਆਪਕ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਬਕਉਕਂਬਕ ਸ਼ਾਇਦ  
ਉਹ ਬਸਖਲਾਈ ਬਦੱਕ੍ੇ ਿਾਣ ੍ਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇ੍ਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 •  ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਪਕਹੜੇ ਕੱਿੜੇ ਢੁਕਵਂੇ ਹਨ?  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ੍ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਬਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਿੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚਲਦੇ  
ਹਹੱਬਸਆਂ ਬਵੱਚ ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅ੍ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱੁਬ੍ਆਂ ਦੇ ੍ਸਮੇ ਬੰਨੇ੍ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਪਬਹਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬਵੱਚ ਮੌਸਮ '੍ੇ ਬਨਿਭਿ ਕਿਦਾ ਹੈ।  
ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਪਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਪਹਲਾਂ ਤਂੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

 •  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਪਰਹਾ ਹੈ?  ਿੇਕਿ ਇੰਸਟਰਿ ਕਟਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ੍ਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਬਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅ੍ੇ ੍ੁਹਾਡਾ  
ਬੱਚਾ ਇਸਨੰੂ ਬਕਸ ਲਈ ਲੈ ਬਿਹਾ ਹੈ।

 •  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਂਹੈ?  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ਸਾਈਕਲ ੍ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਿਾਮਦੇਹ ਹੈ  
ਅ੍ੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਿੱਬਖਅ੍ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: 

 1.  ਬੈਠੇ ਹੋਣ '੍ੇ ੍ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਿਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਂਲਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 2.  ਬਾਈਕ ਬਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ੍ੌਿ '੍ੇ ਦੋ ਬਰਿੇ ਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅ੍ੇ  

ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਕ ਨੰੂ ਿੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ੍ੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਅੱਗੇ ਅ੍ੇ ਬਪੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋ।
 3.  ਟਾਇਿਾਂ ਬਵੱਚ ਹਵਾ ਭਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅ੍ੇ ਇਹਨਾਂ ਬਵੱਚ ੍ਿੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅ੍ੇ ਇਹ ਫੱੁਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
 4.  ਚੇਨ ਬਨਿਬਵਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅ੍ੇ ਲੁਬਿੀਕੇਟ ਕੀ੍ੀ ਗਈ ਹੈ।
 5.  ਸੀਟ ਅ੍ੇ ਹਂੈਡਲਬਾਿ ਢੁਕਵੀਂ ਉਚਾਈ '੍ੇ ਹਨ ਅ੍ੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
 6.  ਬਾਿ ਦੇ ਬਸਿੇ ਪਲੱਗ ਕੀ੍ੇ ਗਏ ਹਨ।
 7.  ਿੇਕਿ ੍ੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ੍ਾਂ ੍ੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਿਾਂਚ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ '੍ੇ ਲੈ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 •  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?   ਿੇਕਿ ਹਾਂ, ੍ਾਂ ਬਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ  
ਕਿਨ ਲਈ ਬਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ੍ਂੋ ਪਬਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

 •  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਣੇ ਿਪਹਲੇ ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਲੈਸਨ, ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਾਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ  
ਮਾਿਗਾਂ ਦੀ ਵਿ੍ਂੋ ਕਿ ਬਿਹਾ ਹੈ, ੍ਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਬਦਲਾਓ ਬਕ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਗ੍ਾ ਦੇਵੇ,  
ਹੌਲੀ ਹੋ ਿਾਵੇ ਅ੍ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਬਕ ਉਹ ਆ ਬਿਹਾ/ਿਹੀ ਹੈ।  

 •  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਿਪਹਲਾਂ  
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਧੂ ਅਕਸਿ ਪੱੁਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
cycling.scot/bikeability-scotland/faqs

M ਜਾਂਚ

ਅਗਲੇ ਪਹ ੀਏ ੍ਂੋ ਸ਼ੁ ਿੂ ਕਿੋ।

ਉੱਪਿ ਹਂੈਡਲਬਾਿ ਾਂ '੍ੇ ਿਾਓ।

ਹੇਠਾਂ ਪੈਡਲਾਂ ਅ੍ੇ ਚੇਨਸੈਟ '੍ੇ ਿਾਓ।

ਉੱਪਿ ਸ ੀਟ ਅ੍ੇ ਸ ੀਟਪੋਸਟ '੍ੇ ਿਾਓ।

ਹੇਠਾਂ ਬ ਪਛਲੇ ਪਹ ੀਏ '੍ੇ ਿਾਓ।

ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ਟਾਇਿਾਂ ਬਵੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਬਰਿੇ ਕਾਂ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅ੍ੇ ਚੇਨ ਨੰੂ ੍ੇਲ ਬਦੱ੍ਾ ਬਗਆ ਹੈ।

 •  ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਕਰਿ ੈ ਡਲ ਨੰੂ ਬਸਿ ਦੇ ਘੇਿੇ  

'੍ੇ ਬਫੱਟ ਆਉਣ ਲਈ ਬਵਵਸਬਥ੍ ਕਿੋ।

 •  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ਹੈਲਮੇਟ ਅੱਖਾਂ ੍ਂੋ "ਦੋ ਉਗਂਲਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ" 

ਬਿੰਨਾ ਉੱਪਿ ਿਬਹੰਦਾ ਹੈ।

 •  ਸਟਰਿੈਪਾਂ ਨੰੂ ਬਵਵਸਬਥ੍ ਕਿੋ ੍ਾਂ ਿੋ ਉਹ  

ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬ੍ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ।

 •  ਠੋਡੀ ਦੇ ਸਟਰਿੈਪ ਨੰੂ ਬਵਵਸਬਥ੍ ਕਿੋ ੍ਾਂ ਿੋ ਇਹ ਸੁਿੱਬਖਅ੍ ਅ੍ੇ 

ਅਿਾਮਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਫੱਟ ਆਵੇ।
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ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ ਪਮਲੇਗਾ?
ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬਸਖਲਾਈ ਬਵੱਚ ਭਾਗ  
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਬਫਕੇਟ ਅ੍ੇ ਬੈਿ ਬਮਲੇਗਾ। 

ਹਾਜ਼ਿੀ ਅ੍ੇ ਬਨੱਿੀ ਬਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਬਦੱ੍ੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਬਕ,  
ਸਿਟੀਬਫਕੇਟ ਸੜਕ '੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਬਸਫ਼ਾਬਿਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ੍ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ  
ਦੀ ਯੋਗ੍ਾ '੍ੇ ਨਜ਼ਿ ਮਾਿੋ ਅ੍ੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੋ ਬਕ ੍ੁਸੀਂ  
ਉਸ ਦੁਆਿਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਿਾਣ ਬਾਿੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਸਾਈਕਲ ਪਕਉ ਂਚਲਾਈਏ?

ਸਾਈਕਬਲੰਗ ਸਿਗਿਮ ਿਬਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਿ ਅ੍ੇ ਬਵਹਾਿਕ ੍ਿੀਕਾ ਹੈ। 

ਆਵਾਿਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਿੂਪ ਵਿਂੋ, ਇਹ ਵਾ੍ਾਵਿਣ ਅ੍ੇ ਸਾਡੇ ਬਵੱਚਂੋ ਬਹੁਬ੍ਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ,  
ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਬਹਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੋਿੰਿਨ ਦੀ ਗ੍ੀਬਵਧੀ ਵਿਂੋ, ਇਹ ਪਬਿਵਾਿ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਬ੍ਾਉਣ  
ਅ੍ੇ ਨਵਂੇ ਦੋਸ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਬਾਈਕਐਪਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਸਾਈਕਲ ਪਸਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਮਂੈ ਪ ਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ ੀ ਹਾਂ?
ਬ ਜ਼ਆਦਾ੍ਿ ਸਕੂਲ ਬਾਈਕਐਬ ਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਬ ਸਖਲਾਈ ਪਰਿ ਦਾਨ ਕਿਨ ਬ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ 
ਵਾਲੰਟ ੀਅਿਾਂ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਅ੍ੇ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅ੍ ਦਾ ਸੁਆਗ੍ ਕਿਦੇ ਹਨ। 

੍ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ, ੍ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾ੍ ਕਿਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁਨਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹ ੀਦੇ ਹਨ  
ਅ੍ੇ ਸਕੂਲ ੀ ਬ ਦਨ ਦੌਿਾਨ ਸਹਾਇ੍ਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ।  

ਪ ਸਖਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿੱੁਛੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 
bikeability.scot  

The training develops bike control skills  

in traffic-free environments and introduces the  

core functions for safe and responsible cycling. These are:
•  Making good and frequent observations

•  Choosing and maintaining the most suitable riding positions

•  Understand priorities (when using shared space)

•  Communicating/signalling intentions to others

Congratulations
has taken part in Bikeability Scotland Level 1 training

 
Cycling Scotland is a Scottish Charity, SC029760, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR)

For further details on Bikeability Scotland training and the National Standard for Cycling Training 

visit: bikeability.scot   |   For more information on Cycling Scotland visit cycling.scot

This is to certify that

Instructor:

Date:

ਸਾਈਕਲ ਪਸਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਮਆਰ
ਬਾਈਕਐਬਬਲਟੀ ਸਕੌਟਲਂੈਡ ਦੀ ਬਸਖਲਾਈ ਸਾਈਕਲ ਬਸਖਲਾਈ ਲਈ ਬਮਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੈ  
ਅ੍ੇ ਸੁਿੱਬਖਅ੍ ਅ੍ੇ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਿੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਿ ਅ੍ੇ ਸਮਝ ਬਦੰਦੀ ਹੈ। 

gov.uk '੍ੇ ਸਾਈਕਲ ਬਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਬਮਆਿ ਖੋਿੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੇ ੍ੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਬਕ ੍ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਬਸੱਬਖਆ ਹੈ, 

੍ਾਂ ਿਾਣਕਾਿੀ bikeability.scot 'ਤੇ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

 •   ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਪ ਜਕ  
ਅਤੇ ਸਰ ੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ੀ

 •  ਪ ਸੱਪ ਖਆ ਅਤੇ ਿ੍ਾਿਤ ੀ

 •   ਖ਼ਤਰੇ ਦ ੀ ਧਾਰਨਾ  
ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

 •  ਆਤਮਪ ਵਸ਼ਵਾਸ
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