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 شما کودکانمراقبت 

 
این خدمت جھت مراقبت بھتر از اطفال شما در ھنگام مشارکت در فعاليتھای مراکز تفریحی ارائه 

تا زمانيکه اطفال توسط کارمندان شھر مراقبت ميشوند والدین بایستی در . داده ميشود
 . باقی بمانند مرکز تفریحی 

 
 :مراقبت اطفال در جاھای ذیل در دسترس ميباشد

 skatoon Field HouseSa ,2020 College Drive9753354: ، تلفن 

 Lakewood Civic Centre ,1635 McKercher Drive9752944: ، تلفن 

 Shaw Centre ,122 Bowlt Crescent9757744: ، تلفن 
 

برای مراقبت در تاریخ ھا، اوقات و مخارج مخصوص، لطفاً با مرکز تفریحی تماس بگيرید یا برای 
 . بيشتر راھنما تفریحی را مطالعه کنيدجزئيات 

 
 . کارمندان خدمات مشتریان در ميز جلویی ھر مرکز تفریحی ميتوانند پاسخ سواالت شما را بدھند

 

     
 
 

 بچه ھا و پوشک توی آب

 
شلوار پالستيکی  یک بار مصرف یا اگر شما بچه ای تو پوشک دارید لطفاً پوشک مخصوص شنا

اگر بچه توی استخر مدفوع کند، استخر بایستی بسته . ستفاده کنيدجھت پوشش پوشک طفل ا
 . و تميز شود
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 ثبت نام برای تدریس شنا

 
چھار مراکز  Saskatoonدر . ما ميتوانيم شما را در ثبت نام کودک تان برای آموختن شنا کمک کنيم

 :تفریحی وجود دارد که دارای استخر ھای داخلی ميباشند
 Harry Bailey Aquatic Centre ,1110 Idylwyld Drive9753321: ، تلفن 

 Lawson Civic Centre ,225 Primrose Drive9757873: ، تلفن  

  CentreLakewood Civic  ,1635 McKercher Drive9752944: ، تلفن 

 Shaw Centre ,122 Bowlt Crescent9757744: ، تلفن 

 
 . د که در تابستان باز ميشود و شنا آموزش ميدھدچھار استخر بيرونی نيز دار Saskatoonشھر 

 George Ward Pool ,1915 5th St East9753350: ، تلفن 

 Lathey Pool ,815eet Taylor Strt9753333: ، تلفن 

 Mayfair Pool ,1025 Ave F North9753352: ، تلفن 

 Riversdale Pool ,822 Avenue H South9753353: ، تلفن 

 
ارزیابی ، یا خيلی وقت قبل آموخته، ما از ارائه یک گاه شنا نياموخته  ھيچاگر طفل شما 

یک آموزگار مھارتھای اساسی شنا را ارزیابی . برای طفل شما خرسند خواھيم شدمجانی 
برای این خدمت ویژه لطفاً با . ميکند و بھترین کالس برای سن و قابليت کودک تان تعيين ميکند

 . س شویيدھر کدام مراکز تفریحی بتما
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 خط مشی برای ایمنی اطفال در آب 

 
 Saskatoonبرای کمک به ایمنی اطفال کودکستان، شھر . ایمنی دور و بر آب ھميشه مھم است

 . کنندھمه از این قوانين پيروی نياز دارد تا 

 
 5و طفل بایستی در فاصله بازوان نزدیک ھر د) ساله یا بيشتر 16(یک شخص بالغ یا مسؤل 

بایستی فعاليت ھا و بازی بچه ھا را نظارت ) یا جوانات مسؤل(افراد بالغ، . ساله یا کمتر باشد
 . کنند

 
  !شما بھترین محافظ طفل تان ھستيد

 
 

 اتاق عوض کردن لباس برای خانواده

 
ال سرپرست بتوانند اطف/ اتاق ھای عوض کردن لباس برای خانواده در دسترس قرار دارد تا والدین

طور مثال، اتاق عوض کردن لباس برای . جنس مخالف را در عوض کردن لباس شنا کمک کنند
خانواده برای یک مادر یا سرپرست آسان ميشود پسرش را در پوشيدن لباس کمک کند، یا برای 

ھر دو مردھا و خانمھا ميتوانند . پدر یا سرپرست مرد کمک ميکند تا دخترش را لباس عوض کند
 . مردھا و خانمھا ھر دو ميتوانند در کریدور رفت و آمد کنند. کردن لباس را استفاده کننداتاق عوض 

ندارند و از اتاق عوض  هھمرا اشخاص جنس مخالف که طفلکارمندان مرکز تفریحی از آنعده 
کردن لباس استفاده ميکنند سوال کنند که لطفاً بعوض آن از اتاقھای خانمھا یا آقایان استفاده 

 . کنند
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 لباس شنا

 
لباسی که شما در مرکز (لباس زیر و لباس بيرون، . لطفاً برای شنا لباس تميز ھمراه بياورید

 . ، نبایستی بعنوان لباس شنا استفاده شود)تفریحی ميپوشيد

 
 اطفال و پوشکھا توی استخر

 
شلوار پالستيکی ا یک بار مصرف یاگر شما بچه ای تو پوشک دارید لطفاً پوشک مخصوص شنا 

اگر بچه توی استخر مدفوع کند، استخر بایستی بسته . جھت پوشش پوشک طفل استفاده کنيد
 . و تميز شود
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 قوانين شنا برای ایمنی شما
 

 ندوید. برویددر محوطه دور استخر راه لطفاً  - 

 
که ميز  شما فقط ميتوانيد در جا ھای غذا بخورید. نخوریدتو یا دور استخر آدامس لطفاً  - 

 . لطفاً ھنگام شنا آدامس نجویيد. و صندلی باشد

 
 . آب نریزید چون او را ميشکندحمام بخاری سنگ ھای روی لطفاً  - 

 
 . ممنوع استتوی استخر دعوی کردن  - 

 
سطحی است و نميتوان با  Shaw Centreو  Harry Bailey Aquatic Centreآب در اخير  - 

 Harry Baileyشيرجه رفتن در عمق اخير . تان بپریدلطفاً با پای . حفاظت شيرجه برند
Aquatic Centre  وShaw Centre مجاز ميباشد . 

 
 - Lawson Civic Centre  وLakewood -  این استخرھا برای شيرجه رفتن خيلی سطحی

 . بپریدپاھا تان توی ھمه جاھای استخر با . اند

 
متر شنا  50ارید یا نميتونيد سال د 5در قسمت سطحی استخر باشيد اگر بچه کمتر از  - 

 . شما بایستی یک شناگر قوی باشيد تا در پاھاتون به ته استخر نخورد. کنيد

 
کنيدروی آنھا نه ایستيد چرا که آنھا محفوظ نشسته روی دشک شناور شما ميتوانيد  - 

 . نيستند
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سال بایستی دائماً  5کودکان کمتر از : الس 5دستور العمل برای ایمنی کودکان پائين 

ھرگاھی . در فاصله بازوانشان باشد) سال داشته باشد 16بيشتر از (ھمراه یک شخص بالغ 
 . بزرگان استخر را ترک ميکنند بایستی کودکان را ھمراه شان ببرند

 
 

 :Lakewood Civic Centreسرسره آبی  - 
 

 

 بخورید امی که چراغ سبز ميشود سرشما ميتونيد ھنگ.      
 
 

 ک شخص در یک زمان ميتونه سر بخورفقط ی.     
 
 

 به پشت دراز بکشيد یا با پای تون اول برید .      
 

 

 با سر تون اول اصالً نرید .                         
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Hot Tub - بيشترین تعداد مردم . 

 
 . طشت گرم باشند، آنھایکه ميتونند داخل )بشمول کودکان(بيشترین تعداد 

 Lakewood Civic Centre  - 20 نفر 

 Harry Bailey Aquatic Centre  - 12 نفر 

 Lawson Civic Centre - 18 نفر 

  TubShaw Centre Family Hot  - 30 نفر 

 Shaw Centre Adult Hot Tub - 25 نفر 

 
 . توی طشت گرم نباشيددقيقه  20بيشتر از توصيه ميشود که شما 
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 اتاق وزن استفاده از

 :جھت بھداشت صحی، ایمنی و لذت ھمه
 . با تمام افرادی که وسائل این اتاق را استفاده ميکنند رفتار خوب داشته باشيد - 

 
 . قسم خوردن یا حرفھای تخلف و یا رفتار خشونت آميز یا جنسی تحمل نخواھد شد - 

 
 لباس ورزش بپوشيد - 

 
فاً اینھا را تو اتاق عوض کردن لباس لط. لباس یا کيف پھلوانی توی اتاق وزن مجاز نيست - 

 قفل کنيد

 
 Saskatoonقفسه قفل دار فراھم گردیده، اما شھر .اسباب قيمتی تانرا در منزل بگذارید - 

 . مسؤل گم شدن یا دزدی شدن چيزی نخواھد بود

 
 . لطفاً از ظرفی آب بخورید که تراوش نکرده باشه - 

 
دقيقه باال دستگاه قلبی  30انرا به ھنگامی که اتاق وزن مشغول است، لطفاً ورزش ت - 

 محدود کنيد

 
و بعد از . در نزدیک دستگاه لطفاً از دشک استفاده کنيد.وزن ھا را روی زمين نياندازید - 

 . استفاده وزن ھا را به جاھاشون بگذارید

 
بعد از استفاده اسباب لطفاً آنھا را با دستمال کاغذی یا حوله تميز کنيد تا برای شخص  - 

 . ده باشدبعدی آما

 
ھنگام استفاده وزن ھا یا دستگاه ھا، اجازه بدھيد کسی شما را کمک کند تا به شما  - 

 . آسيب نرسد
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چون آن از پای  تکفش باز و پاشنه دار قابل قبول نيس. لطفاً کفش تميز ورزشی بپوشيد - 
 . شما محافظت نميکنند
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 جوانان به اتاق وزن/ رسی کودکاندست

 . سال در اتاق وزن اجازه ورود ندارند 7جھت ایمنی، اطفال کمتر از  - 

 
سال ميتوانند با نظارت دسترسی به اتاق وزن داشته باشند، اما انھا  12تا  7بچه ھای  - 

ستی آنھا بای). نميتونند وزن را استفاده کنند(فقط ميتوانند از دستگاه قلبی استفاده کنند، 
 توسط والدین یا سرپرست نظارت شوند

 
سال ميتوانند دسترسی بدون نظارت به اتاق وزن داشته باشند اگر  15 -13جوانان سنين  - 

که به اسم (، Leisure Service Department Youth Weight Roomآنھا کارد مخصوص 
 . داشته باشند) کارد سبز ھم یاد ميشود

 
 . ياز به نظارت در اتاق وزن ندارندسال و بيشتر از آن ن 16جوانان  - 

 

 برای جوانان  خط سيردستور العمل ھا جھت استفاده 

استفاده کنند، ولی  خط سيرسال دارند ميتوانند بدون نظارت از  13نوجوانان که بيشتر از  - 
دادشته باشند یا در یک راھنمایی استفاده دستگاه ) Green Card(آنھا بایستی کارد سبز 

اگر شما در مورد این سوالی داشته باشيد، لطفاً از . رده باشندورزشی شرکت ک
 . کارمندان مرکز تفریحی بپرسيد

 
 Trackسال بایستی توسط والدین یا سرپرست در ھنگام استفاده از  13بچه ھای پائين  - 

 . جداً نظارت گردند

 
این جوانان  .نياز به نظارت ندارند Trackسال دارند در ھنگام استفاده از  16جوانان که  - 

 . بزرگتر نياز به کارد سبز، راھنمایی استفاده دستگاه ورزشی یا نظارت جدی ندارند
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