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আপনার সnােনর pিত যt িনন
ei পিরেসবািট েদoয়ার uেdশয্ হল aবকাশ েকnd েলােত সমেয় সমেয় িবিভn কমর্কাে আপনার
aংশgহেণর সমেয় যােত আপনার সnােদর pিত uপযুk যt েনoয়া হয়। যখন তােদর সnানেদর
িসিট চাil েকয়ার কমর্ীরা েদখােশানা করেবন তখন বাবা-মােয়েদর aবশয্i aবকাশ েকেndর
সে থাকেত হেব।
িশ র pিত যt eখােন uপলdঃ




সাসকােটান িফl হাuস, 2020 কেলজ াiভ, েটিলঃ 975-3354
েলকuড্ িসিভক েসnার, 1635, ময্াকারসর্ার াiভ, েটিলঃ 975-2944
সয্ েসnার, 122 েবাl িkেসn, েটিলঃ 975-7744

িশ র িবেশষ pকার যেtর জনয্ তািরখ, সময় eবং খরেচর িবষেয় জানেত, aনুgহ কের aবকাশ
েকnd েলােত aথবা aবকাশ গাiেডর সােথ েযাগােযাগ ক ন।
pিতিট aবকাশ েকেndর n েডেk থাকা gাহক পিরেসবা কমর্ীরা আপনার সহায়তার জনয্ েযেকান
pে র utর িদেত ৈতরী।

পুেল বাcা eবং ডায়াপার
যিদ আপনার িশ িটেক ডায়াপার পড়ােনা থােক, তাহেল aনুgহ কের িবেশষ িডসেপােজবল সুiিমং
ডায়াপার, aথবা pািsক পয্াn বয্বহার ক ন যােত oর ডায়াপারিট ঢাকা থােক। যিদ িশ িট
পুেলর েভতর মলতয্াগ কের, তাহেল পুলিট রkনােবkেণর জনয্ বn কের িদেত হেব eবং েসিটেক
পিরsার করেত হেব।
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সাঁতােরর pিশkেণর জনয্ নিথভুkকরণ
আপনার িশ িটর সাঁতার pিশkেণ নিথভু েkর জনয্ আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত
পাির।সাসকােটােন iেnার পুল সেমত চারিট aবকাশ েকnd আেছ।
 হয্ারী েবiলী aয্াkয়ািটক েসnার, 1110 iিডলoil াiভ, েটিলঃ 975-3321
 লoসন িসিভক েসnার, 225, িpমেরাস াiভ, েটিলঃ 975-7873
 েলকuড্ িসিভক েসnার, 1635 ময্াকারসর্ার াiভ, েটিলঃ 975-2944
 সয্ েসnার, 122 েবাl িkেসn, েটিলঃ 975-7744
সাসকােটান শহর চারেট আuটেডার পুল আেছ েয েলা গরেমর িদেন েখালা থােক, যারা সাঁতােরর
pিশkণ েদয়।
ম
 জজর্ oয়াডর্ পুল, 1915 5 sীট i , েটিলঃ 975-3350
 লােথ পুল, 815 েটলর sীট, েটিলঃ 975-3333
 েমেফয়ার পুল, 1025 eিভিনu eফ নথর্, েটিলঃ 975-3352
 িরভাসর্েডল পুল, 822 eিভিনu eiচ সাuথ, েটিলঃ 975-3353
যিদ আপনার সnান আেগ কখেনা সাঁতােরর pিশkণ না িনেয় থােক, aথবা aেনক িদন আেগ
িনেয়িছেলা, েসেkেt আমরা eকিট িবনামূেলয্ সাঁতােরর মূলয্ায়ন করেবা।eকিট লাiফগাডর্ তার
সাঁতােরর pাথিমক দkতার মূলয্ায়ন করেব eবং আপনার িশ িটর বয়স eবং সাঁতােরর kমতার
oপর িনভর্ র কের তার জনয্ সবচাiেত ভােলা kােসর বয্বsাটাi করেব।িবনামূেলয্ ei পিরেসবািট
পাবার জনয্ েযেকান eকিট aবকাশ েকেndর সােথ েযাগােযাগ ক ন।
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বাcা েছেল-েমেয়েদর জেল িনরাপtার জনয্ িনয়ম কানুন
জেল িনরাপtা gহণ করাটা সবর্দাi খুব জ রী। pাক-sু ল বয়েসর বাcােদর িনরাপেদ থাকার
েkেt সাহাযয্ করবার জনয্, সাসকােটান শহর চাiেছ েয আপনারা সকেল িনয়ম কানুন েলা েমেন
চলুন◌ঃ

"eকজন সাবালক aথবা দািয়tশীল যুবা (16বছর aথবা েবিশ) aবশয্i 5বছর eবং তার কম বয়েসর 2জন
pাক-sু েলর বাcার হােতর নাগােলর মেধয্ খুব কাছাকািছ থাকেত হেব।সাবালক (aথবা দািয়tশীল যুবা)
যুবার pাক-sু েল জলিkয়ার eবং কমর্কাে র pিত িবেশষ নজরদাির করেত হেব।
আপিন আপনার িশ িটর সবচাiেত ভােলা জীবন রkক।

ফয্ািমিল েচ

ম

সহেজ uপলd ফয্ািমিল েচ

েম aিভভাবক aথবা বাবা-মােয়েদর তােদর সnানেদর বীপিরেত

িলে র কাছ েথেক আড়ােল সাঁতােরর জনয্ জামা কাপড় পিরবতর্ েন সাহাযয্ করেব। uদাহরণ িহসােব,
ফয্ািমিল েচ

ম েলােত খুব সহেজi eকজন মা/মিহলা aিভভাবক তার েছেল(েদর) জামা-কাপড়

পড়বার aথবা, eকজন বাবা/পু ষ aিভভাবক তার সাবািলকা েমেয়র(েদর) জামা-কাপড়
পিরবতর্ ন করেত পারেবন। পু ষ eবং মিহলা uভয়i ফয্ািমিল েচ

ম বয্বহার করেত

পারেবন।পু ষ eবং মিহলা uভয়i কমন হলoেয়েত হাঁটা চলা করেত পারেবন।
েযসব বয়s বয্িkরা বীপিরত িলে র বাcা বয্তীত ফয্ািমিল েচ

ম বয্বহার করেছন, তােদরেক

aবকাশ েকেndর কমর্ীরা বলেত পােরন তারা েযন aনুgহ কের তার পিরবেতর্ মিহলা aথবা পু ষ
েচ

ম বয্বহার কেরন।
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সাঁতােরর জামা কাপড়
aনুgহ কের সাঁতােরর জনয্ পিরsার পিরcn পিরেধয় আনেবন। anর্বাস eবং রাsায় পেড় বার
হoয়া জামা কাপড় (েয েলা আপিন aবকাশ েকেnd পেড় যান), েস েলা আপিন সাঁতােরর েপাষাক
িহসােব বয্বহার করেবন না।

পুেল িশ রা eবং তােদর ডায়াপার েলা
যিদ আপনার িশ িটেক ডায়াপার পড়ােনা থােক, তাহেল aনুgহ কের িবেশষ িডসেপােজবল সুiিমং
ডায়াপার, aথবা pািsক পয্াn বয্বহার ক ন যােত oর ডায়াপারিট ঢাকা থােক। যিদ িশ িট
পুেলর েভতর মলতয্াগ কের, তাহেল পুলিট রkনােবkেণর জনয্ বn কের িদেত হেব eবং েসিটেক
পিরsার করেত হেব।
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আপনার িনরাপtার জনয্ সাঁতােরর পুেলর িনয়ম কানুন
-

aনুgহ কের পুেলর চািরপাশ িদেয় েহঁ েট আসুন। েদৗড়েবন না

-

aনুgহ কের পুেলর মেধয্ aথবা পুেলর কােছ খাবার খােবন না aথবা চু য্iংগাম িচেবােবন
না।েযখােন েটিবল eবং েচয়ার পাতা আেছ, আপিন েসখােন বেস খাবার েখেত
পােরন।সাঁতার কাটার সময় গাম িচেবােবন না।

-

aনুgহ কের িশলা খে র oপর জল ঢালেবন না, েকননা o েলা েভেঙ েযেত পাের।

-

মারামাির করেবন না পুেলর েভতর।

-

িনরাপেদ ডাiভ েদবার জনয্ হয্ারী েবiলী aয্াkয়ািটক েসnার eবং সয্ েসnােরর েশেষর
িদেক জল ততটা গভীর নয়।aনুgহ কের আপনার পােয়র oপর ভর িদেয় লাফ িদন।হয্ারী
েবiলী aয্াkয়ািটক েসnার eবং সয্ েসnােরর মধয্বতর্ী গভীর জেল ডাiিভং করার জনয্
aনুমিত েদoয়া হয়।

-

লoসন িসিভক েসnার eবং েলকuড্ - e েলা ডাiভ েদবার জনয্ খুব eকটা গভীর
নয়।ei পুল েলার সব জায়গা েথেকi পােয়র পাতার oপর ভর িদেয় লাফ িদন।

-

যিদ আপনার সুiম িকডs েলেভল 5 নাথােক aথবা আপিন 50 িমটার সাঁতার কাটেত না
পােরন, তাহেল পুেল eিড়েয় চলুন।পুেলর তলেদেশ পা না ছুঁ েয় থাকার মত কের আপনােক
aবশয্i eকজন পাকা সাঁতা হেত হেব।

-

ভাসমান মাদুেরর oপর আপিন হাঁটু েগেড় বসেত পােরন।দাঁড়াবার েচ া করেবন না, েসটা
আপনার পেk িনরাপদ হেবনা।
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5বছর বয়েসর নীেচর বাcােদর জেলর িনরাপtার িনয়মকানুনঃ িশ েথেক 5 বছর বয়েসর
বাcারা aবশয্i eকজন সাবালক বয্িkর (16বছর বয়েসর aিধক) সে তার হােতর নাগােলর
মেধয্ থাকেব।যিদ সাবালক বয্িk কখনo জল েথেক uেঠ আেসন, েসেkেt aবশয্i বাcািটেক সে
কের uেঠ আসেবন।

-

েলকuড িসিভক েসnার eবং

সয্ oয়াটার sাiডঃ



আেলা সবুজ হেল আপিন sাiড করেত পােরন।



eকিট সমেয় মাt eকজন বয্িki sাiড করেত পারেবন।



pথেম িপছেন েহলান িদন aথবা পােয়র পাতায় ভর িদেয় বসুন।

 pথেম আপনার মাথা িদেয় নীেচর িদেক sাiড করেবন না।
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হট্-টাব - সবর্ ািধক সংখয্ক বয্িk
হট্-টােব সবর্ািধক সংখয্ক বয্িkর (িশ সেমত) সংখয্াঃ
 েলকuড্ িসিভক েসnার - 20 জন বয্িk
 হয্ারী েবiলী aয্াkয়ািটক েসnার - 12 জন বয্িk
 লoসন িসিভক েসnার - 18 জন বয্িk
 সয্ েসnার ফয্ািমিল হট্ টাব - 30 জন বয্িk
 সয্ েসnার eডাl হট্ টাব - 25 জন বয্িk
হট্ টােব 20 িমিনেটর aিধক সময় না থাকার জনয্ আপনােক পরামশর্ েদoয়া হেc।
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oেয়ট

েমর বয্বহার

সকেলর sাsয্, িনরাপtা eবং আনেnর জনয্ঃ
েমর সর াম বয্বহার করা, aনয্েদর pিত িশ তা eবং ভdতা বজায় রাখুন।
-

kবচন বা আপিtকর মnবয্ eবং / aথবা িহংs aথবা েযৗন আচরণ সহয্ করা হেব না।

-

বয্ায়ােমর েপাশাক প ন।

-

oেয়ট েমর েভতর েখলাধুেলার বয্াগ eবং জয্ােকট িনেয় pেবেশর aনুমিত েদoয়া হেবনা।
aনুgহ কের e েলা েচ
েমর েভতর তালাবn কের রাখুন।

-

দামী িজিনষ পt বািড়েত েরেখ আসুন।লকার েদoয়া হয়, তেব েকান সামgী েখায়া েগেল
বা চু ির হেল সাসকােটান শহর eর জেনয্ দায়ী হেবনা।

-

aনুgহ কের ফু েটা না থাকা aথবা গিড়েয় না পড়া পাt েথেক জল পান ক ন।

-

যখন oেয়ট ম বয্s থাকেব, তখন কািডর্o ময্ািশেন আপনার বয্ায়াম 30 িমিনেটর মেধয্i
সীমাবd রাখুন।

-

েমেঝেত েকােনা oেয়ট েফলেবন না।ময্ািশেনর কােছ মাদুর বয্বহার ক ন।eবং, েশষ হবার
পর সিঠক sােন oেয়টিট রাখুন।

-

সর াম বয্বহােরর পর, aনুgহ কের eকটা ভােলা টাoেয়ল aথবা কাপড় িদেয় মুেছ েফলুন,
যােত আপনার পর িযিন েসিট আবার বয্বহার করেবন িতিন েযন েসিট িঠকমত পান।

-

ী oেয়ট aথবা ময্ািশন বয্বহােরর সময়, আপনার যােত আঘাত না লােগ তার জনয্
aপেরর সাহাযয্ চান।
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-

aনুgহ কের পিরsার েখলাধুেলার জুেতা পড়ুন।সয্ােnল aথবা আঙু ল েখালা থাকা জুেতা
েযেহতু পােয়র েkেt িনরাপদ নয় তাi েস েলা বয্বহার করা চলেব না।

বাংলা / Bengali

বাcা/সাবালকেদর oেয়ট

েম pেবশািধকার

-

িনরাপtাজিনত কারেণ, oেয়ট

েমর েভতর 7 বছর বয়স aবিধ বাcােদর pেবশ িনিষd।

-

7-12 বছর বয়স aবিধ বাcােদর ধুমাt েদখবার জনয্ oেয়ট েমর েভতর pেবশ
করেত েদoয়া হেব, তেব তারা ধুমাt কািডর্o সর াম বয্বহার করেত পারেব (oেয়ট
সর াম নয়)।বাcােদর aিত aবশয্i বাবা-মা/aিভভাবেকর তttাবধােন থাকেত হেব।

-

eকমাt 13-15 বছর বয়েসর সাবালকেদর তttাবধায়ক িবনা oেয়ট েমর েভতর pেবশ
করেত েদoয়া হেব, যিদ তােদর কােছ েলজার সািভর্ স িডপাটর্েমn iয়ুথ oেয়ট কাডর্ থােক
(েয েলােক gীন কাডর্ বলা হয়)।

-

16 বছর aথবা তার েবিশ বয়েসর সাবালকেদর oেয়ট

েম তttাবধয়েকর pেয়াজন েনi।

সাবালকেদর য্াক বয্বহার করার জনয্ িনেদর্ িশকা
-

13 বছেরর েবশী বয়েসর সাবালেকরা তttাবধায়ক ছাড়াi য্াক বয্বহার করেত পারেব,
িকn তােদর aিত aবশয্i 'gীন কাডর্' থাকেত হেব aথবা েকােনা বয্ায়ােমর সর াম
পিরিচিতেত aংশ gহণ করা হেত হেব।যিদ আপনার ei সmেকর্ েকান রকম p থােক,
তাহেল aনুgহ কের aবকাশ েকেndর কমর্ীেদর েস িবয়েয় িজjাসা ক ন।

-

13 বছেরর কম বয়েসর বাcােদর য্াক বয্বহােরর সময় aিত aবশয্i সিkয়ভােব তােদর
বাবা-মা/aিভভাবকেদর তদারিকেত থাকেত হেব।

-

16বছর বয়েসর সাবালকেদর েkেt য্াক বয্বহােরর সময় েকান pকার তদারিকর pেয়াজন
হেবনা।eiসব সাবালকেদর েকান pকার gীন কােডর্র pেয়াজন হয়না, বয্ায়াম সর াম
পিরিচিত aথবা সিkয় তদারিকর pেয়াজন হয়না।

বাংলা / Bengali

