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ክንክን ንደቅኹም/ኽን 

 
እዚ አገልግሎት ዝቐርበልኩም/ን ዘሎ ኣብቲ ናይ መዘናግዒ ማእከል አብ ትሳተፍሉ/ፋሉ እዋን፣ ደቅኹም/ኽን መታን 
ክእለዩ/ያ እዩ። ውላዶም/ደን ብአባላት ሲቲ ምእላይ ቆልዑ ክንክን እናተገብረሉ/ላ ኸሎ፣ ወለዲ አብቲ መዘናገዒ ማእከል 
ክጸንሑ/ሓ አለዎም/ወን።  
 
መእለዪ ቆልዑ አብዚ ዝስዕብ ይርከብ፦ 

 Saskatoon Field House, 2020 College Drive, ቴለ: 975-3354 

 Lakewood Civic Centre, 1635 McKercher Drive, ቴለl: 975-2944 

 Shaw Centre, 122 Bowlt Crescent, ቴለ: 975-7744 
 

ዝተወሰኑ ንቖልዑ ዝምልከቱ ዕለታት፣ ግዜያት፣ ከምኡውን ወጻኢታት፣ ብኽብረትኩም/ክን ንመዘናግዒ ማእከላት ወይድማ 
ንዝበለጸ ሓበሬታ ነቲ ናይ መዘናግዒ መምርሒ ተወከሱ/ሳ።  
 
ኣብ ነፍሲወከፍ መዘናግዒ ማእከል ዝርከቡ አባላት አገልግሎት ዓማዊል ንዝኾነ ሕቶታትኩም/ክን አብ ምምላስ ክሕግዙ 
ይኽእሉ እሉዮም። 
 

    

    
 
ህጻናትን ዳያፐርን አብ መሐምበሲ ባስካ 
 
ዳያፐር ዝገብር ህጻን እንተሊዩኩም/ክን፣ ብኽብረትኩም/ክን ፍሉይ ተጠቒምካ ዝድርበ ናይ መሐምበሲ ዳያፐር 
ተጠቐሙ/ማ ፣ ወይድማ ናይ ውላድኩም/ክን ምታንቲ ንምሽፋን ፕላስቲክ ተጠቀሙ/ማ። እቲ ህጻን አብ መሐንበሲ ባስካ 
ቀለቀል እንተወጺኡ/ኣ፣ እቲ ባስካ መታን ምትዕርራይን ጽሬትን ክግበረሉ ክዕጾ አለዎ። 
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ናይ ምሕምባስ ትምርቲ ምዝገባ 

 
ውላድኩም/ክን ናይ ምሕምባስ ትምርቲ ክምዝገብ/ክትምዝገብ ክንሕግዘኩም/ክን ንኽእል ኢና።ኣብ ሳስካቱን ናይ ውሽጢ 
ገዛ መሐምበሲ ባስካ ዘለወን አርባዕተ መዘናግዒ ማእከላት ኣለዋ፡- 

 Harry Bailey Aquatic Centre, 1110 Idylwyld Drive, ቴለ: 975-3321  

 Lawson Civic Centre, 225 Primrose Drive, ቴለ: 975-7873  

 Lakewood Civic Centre, 1635 McKercher Drive, ቴለ: 975-2944  

 Shaw Centre, 122 Bowlt Crescent, ቴለ: 975-7744 
 

ከተማ ሳስካቱን ብተወሳኺ ንኣገልግሎት ክፉታት ዝኾናን ናይ ምሕምባስ ትምርቲ ዝህባን አርባዕተ ናይ ደገ መሐምበሲ 
ባስካ አለዋኣ። 

 George Ward Pool, 1915 5th St East, ቴለ: 975-3350 

 Lathey Pool, 815 Taylor Street, ቴለ: 975-3333 

 Mayfair Pool, 1025 Ave F North, ቴለ: 975-3352 

 Riversdale Pool, 822 Avenue H South, ቴለ: 975-3353 
 
ውላድኩም/ክን ናይ ምሕምባስ ትምህርቲ ወሲዱ/ዳ ዘይፈልጥ/ዘይትፈልጥ እንተኾይኑ/ና፣ ወይድማ ካብዝውስዱ/ዳ ነዊሕ 
ግዜ እንተኾይኑ፣ ነጻ ናይ ምሕምባስ ትምርቲ ምርመራ ክንገብረሉ/ላ ሕጉሳት ኢና። ዓቃቢ ሂወት(lifeguard) ነቲ መሰረታዊ 
ናይ ምሕምባስ ክእለቶም/ተን ይምርምርን ንናይ ውላድኩም/ክን ዕድመን ናይ ምሕምባስ ክእለትን ዝመጣጠን ክፍሊ 
ይውስን።ነዚ ናጻ አገልግሎት ብዝምልከት ብኽብረትኩም/ክን ንዝኾነ ናይ መሐምበሲ ማእከላት ተወከሱ/ሳ። 
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ንመንእሰያት ቆልዑ ናይ ማይ ውሕስነት ዝምልከት ፖሊሲ 

አብ ከባቢ ማይ ኩሉ ግዜ ውሕስነት አገዳሲዩ።ዕድሜኦም ንትምርቲ ዘይበጽሑ/ሓ ቆልዑት ንምሕጋዝ፣ ከተማ ሳስካቱን 
ነፍሲወከፍ ሰብ ነዚ ሕጊ ክኽተል ትሓትት:-  
 
"ሓደ/ሓንቲ በጽሒ ወይ ሓላፍነት ክስከም/ክትስከም ዝኽእል/ትኽእል መንእሰይ(16 ዓመት ወይ ዝያዳ) ጥቓ/አብ ውሽጢ 
ሓደ እመት ርሕቀት ናይ ነፍሲወከፍ 2 ዕድሜኦም/ዕድሜአን 5 ዓመት ወይ ንታሕቲ ዝኾኑ/ና ንትምርቲ ዘይበቕዑ/ዓ ክኾኑ/ና 
አለዎም/ወን። በጽሕታት፣ (ወይ ሓላፍነት ዝስከሙ/ም መንእሰያት)፣ ነቲ ናይ ዕድሜኦም/ዕድሚአን ንትምህርቲ ዘይአኸሉ/ላ 
ህጻናት ናይ ማይ ጸወታታትን ምንቅስቓሳትን ክከታተልዎ አለዎም/ወን።"  
 
ንስኹም/ንስኽን ናይ ውላድኩም/ክን ኣዚኹም/ኽን ዝበለጽኩም/ክን ዓቀብቲ ህይወት ኢኹም/ኽን። 
 
 
ናይ ስድራ መቐየሪ ክፍልታት 
 
ናይ ስድራ መቐየሪ ክፍልታት ንወለዲ ወይ መጉዚታት ንኣንጻራዊ ጾታ ዘለዎም/ወን መንእሰያት ደቆም/ደቀን ናይ መሐምበሲ 

ክዳን ክቕይሩ/ራ ቀሊል ክኾነሎም/ለን ተባሂለን ዝቐረባ እየን።ንአብነት፣ ናይ ስድራ መቐየሪ ክፍሊ ንኣደ/ጓል ኣንስተይቲ 

መጉዚት ንወዳ/ነወዳት ደቃ ክዳን ክኽደኑ ክትሕግዝ፣ ወይድማ ንኣቦ/ወዲ ተባዕታይ መጉዚት ንጓሉ/ነዋልድ ደቁ ክዳን 

ክኽደና ንምሕጋዝ ቀሊል ይገብሮ።ነቲ ናይ ስድራ መቐየሪ ክፍልታት ኣወዳትን አዋልድን ብሓባር ይጥቀሙሉ።አወዳትን 

አዋልድን ኩሎም ኣብቲ ናይ ሓባር አዳራሽ ክዛወሩ ይኽእሉ። 

ኣባል ናይ መዘናግዒ ማእከል ነቶም ንኣሽቱን ኣንጻራዊ ጾታ ዘለዎምን ቆልዑት ዘይሓዙ ግን ድማ ነቲ ናይ ስድራ መቐየሪ 

ክፍሊ አብ ምጥቃም ዝርከቡ በጽሕታት ክሓቶምዩ፡ ብኽብረትኩም/ክን ናይ ኣዋልድ ወይ ናይ ኣወዳት ክፍሊ ተጠቀሙ/ማ 

ብምባል። 
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ናይ መሐምበሲ ክዳውንቲ 

 
ብኽብረትኩም/ክን ንመሐምበሲ ትጥቀሙሉ/ማሉ ጽሩይ ክዳውንቲ ሒዝኩም/ክን ምጹ/ጻ።ምታንቲ ወይ ናይ "ጎደና" 
ክዳውቲ(ናብ መዘናግዒ ማእከል ተኸዲንኩምዎ/ክንኦ ዝመጻኹም/ኽን ክዳን ማለትዩ)፣ ከም መሐምበሲ ክትጥቀምሉ/ማሉ 
አይግባእን። 
 

ህጻናትን ዳያፐርን አብ መሐምበሲ ባስካ 

 
ዳያፐር ዝገብር ህጻን እንተሊዩኩም/ክን፣ ብኽብረትኩም/ክን ፍሉይ ተጠቒምካ ዝድርበ ናይ መሐምበሲ ዳያፐር 
ተጠቐሙ/ማ ፣ ወይድማ ናይ ውላድኩም/ክን ምታንቲ ንምሽፋን ፕላስቲክ ተጠቀሙ/ማ። እቲ ህጻን አብ መሐንበሲ ባስካ 
ቀልቀል እንተወጺኡ/ኣ፣ እቲ ባስካ መታን ምትዕርራይን ጽሬትን ክግበረሉ ክዕጾ አለዎ። 
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መምርሒታት መሐምበሲ ባስካ ንውሕስነትኩም/ክን  
 

- ብኽብረትኩም/ክን አብ ከባቢ መሐምበሲ ባስካ ተንቀሳቐሱ/ሳ።አይትጉየዩ/ያ። 
 

- ብኽብረትኩም/ክን አብ ውሽጢ ወይ ከባቢ ባስካ ማስቲካ አይትብልዑ/ዓ ወይ አይትሓይኹ/ኻ።አብ ከባቢ 
ጠዋሉን ሰድያታትን ዘለዎ ቦታ ክትሕይኹ/ኻ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።አብ ግዜ ምሕምባስ ማስቲካ 
አይትሓይኹ/ኻ። 
 

- ብኽብረትኩም/ክን ኣብቲ ናይ ሳውና ኣኻውሕ/የእማን ማይ አይትግበሩሉ/ራሉ ክሰባብሮም ስለዝኽእል።.  
 

- ባእሲ አይፍቀድን አብ መሐምበሲ ባስካ። 
 

- አብቲ ዑምቐት ዘይብሉ ጫፍ ክፋል ናይ ሃሪ ቤይሊ መሐምበሲ ከምኡውን ናይ ሻው ማእከል ዘሎ ማይ 
ተወርዊርካ ንምእታው ዘኽእል ዑምቀት የብሉን።ብኽብረትኩም/ክን እግርኹም/ኽን ብምቕዳም ዝለሉ/ላ።ዘሊልካ 
ምእታው አብቲ ዕምቆት ዘለዎ ጫፍ ናይ ሃሊ ቤይሪ መሐበሲ ማእከል ከምኡውን ሻው ማእከል ይፍቀድዩ። 
 

- ላውሰን ሲቪካዊ ማእከል ከምኡውን ሌክዉድ- እዘን ባስካታት አዚየን ዓሞቕቲ ስለዘይኮና ዘሊልካ ምእታው 
አየኽእላን እየን።አብ ኩሉ ክፋላት ናይታ ባስካ እግርኹም/ኽን በምቕዳም ዝለሉ/ላ። 
 

- ደረጅ 5 ክእለት ምሕምባስ ዘይብሎም/ለን ወይድማ ክሳብ 50 ሜትሮ ክሕምብሱ/ሳ ዘይክእሉ/ላ ቆልዑ 
እንተሊዮምኹም/ኽን አብቲ ዕምቆት ዘይብሉ ክፋል ናይታ ባስካ ደርትዎም/ወን።ናይታ ባስካ ምድሪ ምትንካፍ 
አብዘይከኣለሉ ክፋል ናይታ ባስካ ክትሕምብስ/ሲ ምኽኣል ሓያል ሓምባሲ/ሲት ክትከውን/ክትኮኒ አለካ/ኪ።  
 

- አብ ልዕሊ ዝንሳፈፋ ዘለዋ መናጽፍ ኮፍ ክትብሉ/ላ ወይ ክትምርከኹ/ኻ ትኽእሉ/ላ ኢኹም/ኽን።አብ ልዕሊአን 
ጠጠው አይትበሉ/ላ ሓደገኛ ሰለዝኾነ።  
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ንማያዊ ድሕነት ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ/ና ቆልዑት ዝምልከት ፖሊሲ :-  ቆልዑት፣ ካብ ናጽላታት ክሳብ ደቂ 5 ዓመት፣ ኩሉ 
ግዜ ምስ አባጽሕ፣(ልዕሊ 16 ዓመት)፣ በእዳዎም/ወን ከርክብዎም/ወን አብ ዝኽእልሉ ርሕቀት ክኾኑ/ና 
ኣለዎም/ወን።   እቲ/ታ በጽሒ አብ ዝኾነ እዋን ካብቲ ከባቢ ማይ እንተርሒቑ/ቓ፣ ነቲ ህጻን ሒዞምዎ/ዋ ክኸዱ/ዳ 
አለዎም/ወን። 
 
 
-ናይ ሌዕክዉድ ሲቪካዊ ማእከል መንሸራተቲ ማይ 
 
 
                                                                        

                                                                                                            
 እቲ መብራህቲ ናብ ቀጠልያ ሕብሪ ምስተቐየረ ሸተት ምባል ትኽእል/ሊ።                    

                                
                                                                                                                                                     

 አብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ጥራይ ሽተት ክብል ይኽእል፡፡                

                                                                                                                 
 ብሕቖኻ/ኺ ደቅስ/ሲ ወይ የእጋርካ/ኪ ንቕድሚት ብምግባር ኮፍ በል/ሊ::  

                    

 
 

 በቲ ሸተት መበሊ ርእስኻ/ኺ ንቕድሚት ብምግባር ንቁልቁል አይትውረድ/ዲ።      
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ናይ ውዑይ ማይ ባስካ - እቲ ዝለዓለ ብዝሒ ሰብ 

እቲ ዝለዓለ ብዝሒ ህዝቢ፣(ህጻናት ብምሕዋስ)፣ አብቲ ባስካ ውዑይ ማይ ክህሉ ዝኽእል፦ 

 ሌክዉድ ሲቪካዊ ማእከል-20 ሰባት 

 ሃሪ ቤይሊ ማያዊ ማእከል-12 ሰባት 

 ላውሰን ሲቪካዊ ማእከል-18 ሰባት 

 ሻው ማእከል ናይ ሰድራ ባስካ ውዕይ ማይ-30 ሰባት 

 ሻው ማእከል ናይ ኣባጽሕ ባስካ ውዕይ ማይ-25 ሰባት 
 

አብቲ ናይ ውዑይ ማይ ባስካ ካብ 20 ደቒቓ ንላዕሊ ዘይምጽናሕ ይምከር ወይ ይምረጽ፡፡  
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ኣጠቓቕማ ክፍሊ መልዓሊ ክብደት 

ንናይ ኩሉ ሰብ ጥዕና፣ ድሕነትን ደስታን፦ 

- ኣብቲ ክፍሊ ነቲ መሳርሒታት ዝጥቀሙ ካልኦት ሰባት ተደናገጹን ኣኽብሩን። 
 

- መርገም፣ ሕማቕ ርእይቶታትን ከምኡውን/ወይድማ ዓመጽ ወይ ጾታዊ ርክብ ዝደፋፍእ ጠባያት አይንጻወሮን ኢና። 
 

- ናይ ምንቅስቓስ ኣክላት ክዳን ተኸደኑ/ና 
 

- ናይ ኣትሌቲክ ቦርሳን ጃኬትን አብቲ ናይ ክብደት መልዓሊ ክፍሊ አይፍቀዱን እዮም።ብኽብረትኩም/ክን አብቲ 
መቐየሪ ክፍሊ ዕጸውዎ/ኦ። 
 

- ክቡር ንብረታት/ጌጻት አብ ገዛኹም/ኽን ግደፍዎ/ኦ።ንኣሽቱ ኣርማድዮታት ቁሩባት እየን፣ እንተኾነ ግና፣ ከተማ 
ሳስካቱን ንዝጠፍአ ወይ ዝተሰርቀ ንብረት ተሓታቲት አይኮነትን። 
 

- ብኽብረትኩም/ክን ማይ ካብ ዘይልሑኽ ወይ ዘየፍስ መትሓዚ/ከንተይነር ስተዩ/ያ።  
 

- እቲ ናይ መልዓሊ ክብደት ክፍሊ ሰብ እንተበዚሕዎ፣ ብኽብረትኩም/ክን እተን ናይ ካርዲዮ ማሽናት ካብ 30 
ደቒቓ ንላዕሊ አይትጠቀሙለን/ቀማለን። 
 

- ናጻ ናይ ክብደት አቑሑት አብ መሬት አይተውድቕዎ/ቖኦ።በኽብረትኩም/ክን አብቲ ከባቢ ማሽናት ዘለዋ 
መንጸፋት ተጠቀሙለን/ማለን።ከምኡውን፣ ምስወዳእኩም/ክን ነተን ናጻ ናይ ክብደት ኣቑሑት ናብቲ ግቡእ ቦታአን 
ምለስወን/ምለሰአን። 
 

- እቲ መሳርሒ ምስተጠቀምክምሉ/ክናሉ፣ ብኽብረትኩም/ክን ብመወልወሊ ወረቐት ወይ ጨርቂ አጽርይዎ/ኦ 
መታን ንቀጺሉ/ላ ዝጥቀም ሰብ ጽሩይ ክጸንሖ/ሓ።  
 

- ናጻ ክብደት ክትጥቀሙ ከለኹም/ኽን፣ እቲ ናይ ክብደት ኣቕሑት መታን ከይሃስየኩም/ክን ካልኦት 
ክሕግዙኹም/ኽን ፍቐዱሎም/ፍቐዳሎም። 
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- ብኽብረትኩም/ክን ጽሩይ ኣትሌቲካዊ ጫማ ግበሩ/ራ።ሰንደል ወይ ሸበጥ ተቐባልነት የብሎምን ምኽንያቱ 
ንእግርኹም/ኽን ስለዘይከላኸሉ። 
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ናይ ህጻናት/መንእሰያት ናይ ክብደት መልዓሊ ክፍሊ ናይ ምጥቃም ዕድል 

- ብምኽንያታት ጉዳይ ድሕነት፣ ትሕቲ 7 ዓመት ቆልዑት አብ ናይ መልዓሊ ክብደት ክፍሊ አይፍቀደሎምን/ለንን 
እዩ። 
 

- ካብ 7 ክሳብ 12 ዓመት ቆልዑት ሓለዋ እናተገብረሎም/ለን ነቲ ናይ ክብደት መልዓሊ ክፍሊ ክጥቀሙሉ/ማሉ 
ይኽእሉ/ላ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ካርዲዮ መሳርሒ ጥራይ ክጥቀሙ/ማ ይኽእሉ/ላ፣ (ነቲ ዝልዓል ክብደታት ግን 
አይፍቀደን)።ብወለዲ/ሞግዚት ሓለዋ/ምቁጽጻር ክግበርለም/ለን አለዎ፡፡ 
 

- ካብ 13 ክሳብ 15 ዝዕድሜኦም/አን መንእሰያት ናብቲ ናይ መልዓሊ ክብደት ክፍሊ ብዘይ ተቖጻጻሪ ዝፍቀደሎም/ለን 
ናይ ክፍሊ አገልግሎት ምዝንጋዕ ክፍሊ ምልዓል ክብደት ካርድ(ብተወሳኺ "ግሪን ካርድ" ተባሂሉ ዝጽዋዕ) 
ምስዝህልዎም/ወን ጥራይዩ። 
 

- 16 ዓመት ወይ ዝያዳ መንእሰያት ናይ መልዓሊ ክብደት ንምጥቃም ተቖጻጻሪ አይደልዮምን/የንን እዩ። 
 

ንመንእሰያት ናይ ጉያ ሜዳ/ትራክ ናይ ምጥቃም መመርሒታት 

- ልዕሊ 13 ዓመት መንእሰያት ናይ ጉያ ሜዳ ብዘይተቖጻጻሪ ክጥቀሙ/ማ ይኽእሉ/ላ፣ እንተኾነ ግን ግሪን ካርድ 
ክህልዎም/ወን ይግባእ፣ ወይ አብ መግለጺ ናይ ምንቅስቓስ ኣካላት መሳርሒ ዝተሳተፉ/ፋ ክኾኑ/ና አለዎም/ወን። 
ብዛዕባዚ ሕቶታት እንተሊዩኩም/ክን፣ ብኽብረትኩም/ክን ንኣባላት ማእከል ምዝንጋዕ ሕተቱ/ታ።  
 

- ትሕቲ 13 ዓመት ቆልዑት ናይ ጉያ ሜዳ ክጥቀሙ/ማ ከለዉ/ዋ ብወለዲ/ሞግዚት ክሕለዉ/ዋ አለዎም/ወን። 
 

- ደቂ16 ዓመት መንእሰያት ናይ ጉያ ሜዳ ክጥቀሙ/ማ ከለዉ/ዋ ምሕላው አይድልዮምን/የንን እዩ። 
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