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اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب "ہاں" یا "یقین سے نہیں کہہ سکتے" میں دیا تو آپ کے بچے کو خون میں سیسے کی جانچ 
کروانی پڑ سکتی ہے۔

سیسہ، خاص طور پر 6 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ آپ اور آپ کے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کے لیے بچے کے 
خون میں سیسے کی سطح کو جاننا ضروری ہے۔

کیا آپ کے بچے کو سیسے 
کی جانچ کروانی ہے؟

کیا آپ کا بچہ سیسے کے امکانی ابتالء، جیسے جھڑنے یا اترنے والی پینٹ، حالیہ یا رواں تجدید، . 1
نئی ماڈلنگ والی، یا پینے کے پانی میں اعلی درجے کے سیسے والی 1978 سے پہلے کی بنی 

عمارت میں رہتا ہے یا باقاعدگی سے وہاں جاتا ہے؟  
یقین سے نہیں نہیںہاں

کہہ سکتے

یقین سے نہیں نہیںہاںکیا آپ کے بچے نے پچھلے سال میں ریاستہائے متحدہ سے باہر کوئی وقت گزارا ہے؟ . 2
کہہ سکتے

یقین سے نہیں نہیںہاںکیا آپ کا بچہ ایسے بچے کے ساتھ رہتا یا کھیلتا ہے جس کے خون میں اعلی درجے کا سیسہ ہے؟  . 3
کہہ سکتے

کیا آپ کے بچے کو نشوونما سے متعلق معذوریاں الحق ہیں، وہ غیر غذائی آئٹمز اپنے منہ میں ڈالتا . 4
یقین سے نہیں نہیںہاںہے یا پینٹ شدہ اوپری سطحوں کو اکھاڑتا یا اس میں خلل ڈالتا ہے؟

کہہ سکتے

کیا آپ کے بچے کا اکثر ایسے بالغ فرد سے رابطہ ہوتا ہے جو نوکری یا مشغلے کے بعد سیسے . 5
کے نشانات لے کر گھر آتا ہے جیسے: گھر کا پینٹ، پلمبنگ، جدید کاری، تعمیر، آٹو کی مرمت، 

ویلڈنگ، الیکٹرانکس کی مرمت، بیٹری کی ری سائیکلنگ، سیسے کا تصفیہ، زیور، داغدار شیشہ، یا 
مٹی کے برتن سازی، ماہی گیری، (بھار، "سنکرز")، آتشیں اسلحہ، یا سیسہ یا جستے کی مورتیاں؟ 

یقین سے نہیں نہیںہاں
کہہ سکتے

کیا آپ کی فیملی روایتی دوائیں، صحت کی تدابیر، آرائشی اشیاء، پاؤڈر، مسالے یا دیگر ممالک کی . 6
یقین سے نہیں نہیںہاںغذا استعمال کرتی ہے؟ 

کہہ سکتے

کیا آپ کی فیملی کرسٹل، جستہ یا دیگر ممالک کے مٹی کے برتنوں میں کھانا بناتی، اسٹور کرتی یا . 7
یقین سے نہیں نہیںہاںپیش کرتی ہے؟ 

کہہ سکتے

کیا آپ کے بچے کی سیسے کی جانچ چھوٹ گئی؟ نیو یارک اسٹیٹ ہر بچے سے 1 سال کی عمر . 8
یقین سے نہیں نہیںہاںمیں اور پھر 2 سال کی عمر میں سیسے کی جانچ کروانے کا تقاضا کرتا ہے؟

کہہ سکتے
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