ਇਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ?
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਹਸ ਲਈ,
ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਖੇ ਡ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (Cycling Scotland) ਬਾਈਕਐਬ ਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (Bikeability
Scotland) ਅਤੇ ਗੋ ਮਾਉਂ ਟ �ੇ ਨ ਬਾਈਕ (GoMountain Bike) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲ ੀ ਸਕੂ ਲਜ਼ ਅਵਾਰਡ (Cycling Friendly Schools Award) ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ । cycling.scot'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ

ਸੁ ਸਟ੍ ਰਾਂ ਸ (Sustrans) ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਨੈ ੱਟ ਵਰਕ (National Cycling Network)
ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਬਾਈਕ (Ibike) ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ, ਯਾਤਰਾ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦ ੀ ਗਤ ੀਵਿਧ ੀ ਅਤੇ
ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਗ੍ਰਾਂ ਟਾਂ ਰਾਹ ੀਂ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । sustrans.org/scotland'ਤੇ
ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ
ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਯੂ ਕੇ (Cycling UK) ਪੂ ਰੇ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ 'ਬੋ ਥ ੀਜ਼' (Bothies) ਸਮੇ ਤ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਜੈ ਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੀ ਹੈ । cyclinguk.org 'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ
ਰੋ ਡ ਸੇ ਫ਼ਟ ੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (Road Safety Scotland) ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦ ੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੈ ੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ : roadsafetyscotland.org.uk
ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ (Scottish Cycling) ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇ ਡ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੂ ਰੇ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਕਲੱ ਬਾਂ ਦੇ ਨੈ ੱਟ ਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੀ ਹੈ ।
scottishcycling.org.uk 'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ
ਟ੍ ਰਾਂ ਸਪੋ ਰਟ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ (Transport Scotland) ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ।
transport.gov.scot'ਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਇੱ ਕ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਚੈ ਰਿਟੀ ਹੈ , SC029760,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੌ ਟਿਸ਼ ਚੈ ਰਿਟੀ ਰੈ ਗੂਲੇ ਟਰ (OSCR) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ
ਮਿਲੇ ਗਾ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਗਾ।
ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਕੀ ਹੈ ?

ਪੱ ਧਰ 1
ਰਾਈਡਰ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ੀ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨ ੀ ਹੈ , ਇਹ ਜਾਂ ਚ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦ ੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰ ਣ ਦੇ ਹੁ ਨਰ, ਚੰ ਗੇ ਨਿਰ ੀਖਣ ਅਤੇ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦ ੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ । ਉਹ ਜਗ੍ ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰ ੀ ਨਾਲ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਨ ਦ ੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਵ ੀ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੁ ਕਤ
ਮਾਹੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਪੂ ਰ ੀ ਕ ੀਤ ੀ ਜਾਂ ਦ ੀ ਹੈ ।

ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁ ਨਰ ਅਤੇ
ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਉਮਰ
ਵਿੱ ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹ ੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਨਹ ੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ । ਤੁ ਸ ੀਂ playonpedals.scot 'ਤੇ ਵ ੀਡ ੀਓ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਪੱ ਧਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼
ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸੜਕ ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ ਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੱ ਧਰ 2
ਜਦੋ ਂ ਕੋ ਈ ਰਾਈਡਰ ਪੱ ਧਰ 1 ਦੇ ਹੁ ਨਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂ ਰਵਕ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੰ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ
ਵਾਲ ੀਆਂ ਸਿੰ ਗਲ ਲੇ ਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱ ਤ ੀ ਜਾਂ ਦ ੀ ਹੈ । ਰਾਈਡਰ ਚੰ ਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰ ੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂ ਜੇ ਸੜਕ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੱ ਸਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦ ੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵ ੀਂ ਸਥਿਤ ੀ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ
ਤਰਜ ੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋ ਕ ਕਦੋ ਂ ਉਡ ੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋ ਂ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਪੱ ਧਰ 3
ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਿਅਸਤ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਜੰ ਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁ ਨਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱ ਧਰ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੋ ਗ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਇੰ ਸਟ੍ਰ ਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨੈ ੱਟ ਵਰਕ ਦੁ ਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈ ਂ ਬ ਰ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਕਐਬ ਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ, ਬਾਈਕਐਬ ਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਡਿਲ ੀਵਰੀ ਗਰੁ ੱ ਪ ਦ ੀ
ਤਰਫ਼ੋ ਂ ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੁ ਆਰਾ ਕ ੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਬਾਈਕਐਬ ਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦ ੀ ਵੈ ੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ : bikeability.scot

2 - ਬ ਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ
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ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹੋ ਣ ਦੇ ਨਾਤੇ , ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਣਾ।

ਕੀ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?
••  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁ ਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ । ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੱ ਪੜੇ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਨ?ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚਲਦੇ
ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਸਮੇ ਬੰ ਨ੍ਹੇ ਹੋ ਏ ਹਨ। ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਮੌ ਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱ ਖਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਓ।

• ਜੇ ਕਰ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋ ਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ?ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋ ਲ
ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
••  ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਲਮੇ ਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?ਯੂਕੇ ਵਿੱ ਚ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਲਮੇ ਟ
ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌ ਰਾਨ ਹੈ ਲਮੇ ਟ
ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਹੈ ਲਮੇ ਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਵਾਨਿਤ ਮਿਆਰ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਫਿੱ ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕੋ ਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਜੇ ਕਰ ਇੰ ਸਟ੍ਰ ਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਢੁ ਕਵੀਂ ਹੈ ?ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਅਰਾਮਦੇ ਹ ਹੈ
ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ :
1. ਬੈ ਠੇ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
2. ਬਾਈਕ ਵਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰੇ ਕਾਂ ਹੋ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛੇ ਧੱ ਕਦੇ ਹੋ ।
3. ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਰੇ ੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੁ ੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਏ ਹਨ।
4. ਚੇ ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
5. ਸੀਟ ਅਤੇ ਹੈ ਂਡਲਬਾਰ ਢੁ ਕਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱ ਸੇ ਹੋ ਏ ਹਨ।
6. ਬਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਪਲੱ ਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
7.	ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

M ਜਾਂ ਚ
ਅਗਲੇ ਪਹ ੀਏ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ ।
ਉੱ ਪਰ ਹੈ ਂ ਡ ਲਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹੇ ਠਾਂ ਪੈ ਡਲਾਂ ਅਤੇ ਚੇ ਨਸੈ ਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਉੱ ਪਰ ਸ ੀਟ ਅਤੇ ਸ ੀਟਪੋ ਸਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹੇ ਠਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹ ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ - ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਹੈ , ਬ੍ਰੇ ਕਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇ ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

4 - ਬ ਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ

• ਹੈ ਲਮੇ ਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਘੇ ਰੇ
'ਤੇ ਫਿੱ ਟ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੈ ਲਮੇ ਟ ਅੱ ਖਾਂ ਤੋ ਂ "ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਚੌ ੜਾਈ"
ਜਿੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ।
• ਸਟ੍ਰੈ ਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਕੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿਕੋ ਣ ਬਣਾਉਣ।
• ਠੋ ਡੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈ ਪ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ
ਅਰਾਮਦੇ ਹ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫਿੱ ਟ ਆਵੇ ।

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ?ਜੇ ਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਲੈ ਸਨ, ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ
ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈ ਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ ਹਾ ਦੇ ਵੇ ,
ਹੌ ਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ । 
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ । ਵਾਧੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱ ਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:

cycling.scot/bikeability-scotland/faqs
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ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਟ ਮਿਲੇ ਗਾ?
ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਟ ਅਤੇ ਬੈ ਜ ਮਿਲੇ ਗਾ।
Cong
ra

ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ,
ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈ ਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ
ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ।
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ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਏ?

ਸਾਈਕਲਿੰ ਗ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ੇ ਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।
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ਮੈ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ ੀ ਹਾਂ ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂ ਲ ਬਾਈਕਐਬ ਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂ ਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁ ਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ , ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਹੁ ਨਰ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹ ੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ੀ ਦਿਨ ਦੌ ਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈ ਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ । 

ਸਿਖਲਾਈ ਮੁ ਫ਼ਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ :
bikeability.scot 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱ ਕ ਰੂ ਪ ਵਜੋ ਂ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁ ਤਿਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋ ਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ
ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੈ।
ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂਡ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
•	
ਭ ਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ

•	
ਖ਼ ਤਰੇ ਦ ੀ ਧਾਰਨਾ

ਅਤੇ ਸਰ ੀਰਕ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ੀ

ਅਤੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ

• ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ੀ

• ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ bikeability.scot 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ

ਬਾਈਕਐਬਿਲਟੀ ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੁ ਨਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।
gov.uk 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਖੋ ਜੋ
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