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 آپ کے بچوں کی حفاظت

 
یہ سروس اس ليۓ آپ کو فراہم کيا جارہا ہے تا کہ تفریحی مراکز کے سرگرميوں ميں شرکت 

ميں ہی روکنا ہوگا والدین کو تفریحی مرکز کرتے وقت آپ کے بچوں کي حفاظت کيا جاسکے۔ 
 جب تک ان کے بچے شہر کے بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے عملے کے پاس ہے۔ 

 
 :ی حفاظت مندرجہ ذیل جگہوں پر دستياب ہےبچوں ک

 Saskatoon Field House ,2020 College Drive3354-975: ، فون 

 Lakewood Civic Centre ,1635 McKercher Drive2944-975: ، فون 

 ntreShaw Ce ,122 Bowlt Crescent7744-975: ، فون 
 

ے مہربانی تفریحی مرکز سے رابطہ ٹایم اور اخراجات کيلے، برا  بچوں کی حفاظت خاص تاریخ، 
 کریں یا پہر تفصيالت کيلے تفریحی گائيڈ کا مطالعہ کریں۔ 

 
ں پر بھی آپ کے سوالوں کے کسٹمر سروس کے عملے تفریحی مرکز کے سامنے والے ميزو

 سکتے ہيں۔ ے جواب د

 

      
  

 
 

 بچے اور ان کے ڈائيپر پول ميں

 
استعمال کریں، تيراکی واال دسپوزبل ڈایپر ے مہربانی خاص اگر آپ کا بچہ ڈایپر ميں ہے تو برا

یا پھر ڈایپر کو کور کرنے کيلے پالسٹک کی پتلون استعمال کریں۔ اگر بچہ پول ميں پيشاب کرليتا 
 ہے، پھر پول کو صفایی اور نگہداشت کيلے بند کرنا ہوگا۔ 
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 تيراکی کے اسباق کيلے رجسٹریشن

 
ی سيکھنے کيلے رجسٹر کرانے ميں ہم آپ کی مدد کرسکتے ہيں۔ آپ کو اپنے بچے کو تيراک

Saskatoon ميں ایسے چار تفریحی مراکز ہيں جن کے اندر اندرونی پول ہيں : 

 Harry Bailey Aquatic Centre ,1110 Idylwyld Drive 9753321: فون 

 Lawson Civic Centre ,225 Primrose Drive9757873: ، فون  

  CentreLakewood Civic  ,1635 McKercher Drive9752944: ، فون 

 Shaw Centre ,122 Bowlt Crescent9757744: ، فون 

 
ميں چار بيرونی پول بھی ہيں جو کہ گرميوں ميں کھولے جاتے ہيں اور تيراکی  Saskatoonشہر 

 :سکھاتے ہيں
 George Ward Pool ,1915 5th St East9753350: ، فون 

 Lathey Pool ,815 Taylor Street9753333: ، فون 

 Mayfair Pool ,1025 Ave F North9753350: ، فون 

 Riversdale Pool ,822 Avenue H South9753353: ، فون 

 
نہيں سيکھا یا پھر بہت پہلے سيکھا ہے تو اس سے پہلے کبھی تيراکی اگر آپ کے بچے نے 

ی محسوس کریں گے۔ ليتے ہوئے خوشکا فری جایزه ہم آپ کے بچے سے تيراکی کے درس 
ایک الیفگارڈ ان کے بنيادی مہارتوں کا ٹسٹ ليں گے اور آپ کے بچے کے عمر کے حساب سے 
بہترین کالس کا انتخاب کریں گے۔ اس فری سروس کيلے برائے مہربانی کسی بھی تفریحی 

 مرکز سے رابطہ کریں۔ 
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 تيراکی کے وقت چھوٹے بچوں کے حفاظت کی پاليسی

 
ی کے ارد گرد حفاظت ہميشہ ضروری ہے۔ نرسری کے عمر کے بچوں کی حفاظت کيلے پان

Saskatoon  کی پيروی کریںسب اس قانون شہر چاہتے ہيں کہ:  
 

بازوں کے فاصلے پر ہر دوسرے بچے کے ) سال یا اس سے زیاده 16(کوئی بھی بالغ شخص 
کو چاہيئے کہ وه ) دار شخص یا ذمہ(پاس رہے جو پانچ سال یا اس سے کم ہے۔ بالغ افراد 

 چھوٹے بچوں کے پانی ميں کھيل اور سرگرمی کی نگرانی کریں۔ 

 
 آپ اپنے بچے کے زندگی کی بہترین حفاظت کرنے والے ہيں۔ 

 
 

 فيملے کے کپڑے بدلنے کا کمره

 
فيملے کے کپڑے بدلنے کا کمره فراہم کيا گيا ہے تا کہ والدین اور گارڈین کو مخالف جنس کے 

کے کپڑا بدلنے ميں مدد ملے۔ مثال کے طور پر، فيملے کے کپڑے بدلنے کا کمره اس کام  بچوں
خاتون گارڈین اپنے بيٹے کو کپڑا بدلنے ميں مدد دیں یا پھر ایک /ميں مدد دیتا ہے کہ ایک ماں

مرد گارڈین اپنی بيٹی کی مدد کریں۔ دونوں مرد اور خواتين فيملے کے کپڑے بدلنے کا کمره / باپ
 تعمال کرسکتے ہيں۔ خواتين اور حضرات دونوں کاریڈور کا راستھ استعمال کرسکتے ہيں۔ اس

نہيں ہيں اور وه فيملی کے کپڑے بدلنے کا کمره بـچے  ھان بالغ افراد جن کے سات
سوال کریں گے کہ برائے مہربانی استعمال کررہے ہيں تفریحی مرکز کے عملے ان سے 

 کا کمره استعمال کریں۔  خواتين یا حضرات کے کپڑا بدلنے
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 تيراکی کے کپڑے 

 
وه کپڑے جو آپ (برائے مہربانی تيراکی کيلے صاف کپڑے لے آئيں۔ چھڈی اور باہر کے کپڑے، 

 ، جو پول ميں پہننے کيلے استعمال نہ کيا جائے۔ )تفریحی مرکز ميں پہنتے ہيں

 
 بچے اور ان کے ڈائيپر پول ميں

 
استعمال کریں، تيراکی واال دسپوزبل ڈایپر ميں ہے تو براے مہربانی خاص  اگر آپ کا بچہ ڈایپر

یا پھر ڈایپر کو کور کرنے کيلے پالسٹک کی پتلون استعمال کریں۔ اگر بچہ پول ميں پيشاب کرليتا 
 ہے، پھر پول کو صفایی اور نگہداشت کيلے بند کرنا ہوگا۔ 
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 کے حفاظت کےلئے۔  پول ميں تيراکی کے قوانين آپ
 

 ۔ دوڑنا منع ہے ۔ پول کے ارد گرد والی جگہ پر چليں برائے مہربانی  - 

 
نہ چبائيں۔ آپ ان جگہوں پر جہاں پول کے اندر یا اس کے قریب ببل گم برائے مہربانی  - 

 کرسياں اور ميز لگے ہوئے ہيں کھا سکتے ہيں۔ تيرتے وقت ببل مت چبائے۔ 

 
اس لئے کہ وه اسے توڑ  پانی مت ڈاليںپر بھاپ غسل کے پتھروں براے مہربانی ،  - 

 ليتے ہيں۔ 

 
 منع ہے۔ پول ميں لڑنا  - 

 
 - Harry Bailey Aquatic Centre  اورShaw Centre  کے کم گہرے آخر پر پانی اتنی زیاده

براے مہربانی اپنے پاوں کے ساتھ نہيں ہے کہ حفاظت سے چالنگ لگایا جائے۔ 
کے گہرے اختتام پر  Shaw Centreاور  Harry Bailey Aquatic Centreچالنگ لگائيں۔ 

 چالنگ لگانے کی اجازت ہے۔ 

 
 - Lawson Civic Centre  اورLakewood -  اپنے ان پولز ميں چالنگ لگانے کی اجازت ہے۔

 کے ساتھ پول کے تمام حصوں پر چالنگ لگائيں۔ پاوں 

 
ميٹر سے زیاده نہيں  50یا پھر آپ اگر آپ کے ساتھ پانچویں مرحلے کے بچے نہيں ہے  - 

تير سکتے تو پول کے کم گہرے والی جگہ پر رہيں۔ آپ کو ایک طاقتور تيراک ہونا ہوگا کہ 
 پول کے اس حصے ميں رہيں جہاں آپ کے پاوں نيچے نہ لگے۔ 

 
۔ ان کے اوپر کھڑا ہونا منع ہے بيٹھ کر تيرتے ہوئے چٹایی پر ٹيک لگا سکتے ہيں آپ  - 

 ه محفوظ نہيں ہے۔ اس لئے کہ و
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سال تک کے بچے  5ہميشہ : سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے 5حفاظتی قوانين 
کے بازوں کے فاصلے پر ہونا چاہيئے۔ اگر بڑے شخص کسی ) سال سے زیاده 16(کسی بڑے 

 الے۔ بچے کو بھی ساتھ ميں نکبھی وقت پول سے نکل جاتا ہے تو 

 
 

 - Lakewood Civic Centre Water Slide 

 
 

  جب الیٹ سبز ہو جائے تو آپ سالیڈ لے سکتے ہيں۔     
 
 

 ایک وقت پر صرف ایک شخص سالئيڈ لے سکتا ہے۔                
  

 
 

 آپ اپنے پيت پر ليٹ جائے یا پھر پہلے پاوں کے ساتھ بيٹھ جائيں۔  
     

 
 

 ئيں۔ سر کے بل پہلے نيچے مت جا      
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Hot Tub  لوگوں کے سب سے زیاده تعداد۔ 

 
 ميں ہو سکتے ہيں۔  Hot Tub، جو کہ )چھوثے بچوں سميت(لوگوں کے سب سے زیاده تعداد 

  CentreLakewood Civic  افراد 20 -سينٹر 

  CentreHarry Bailey Aquatic  افراد 12 -سينٹر 

  CentreLawson Civic  افراد 18 - سينٹر 

 Shaw Centre Family Hot Tub - 30 افراد 

 Shaw Centre Adult Hot Tub 25 افراد 

 
 سے زیاده پول ميں نہ رہيں۔ منث  20سفارش کی جاتی ہے کہ آپ 
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 وزن کے کمرے کا استعمال

 سب کے صحت، حفاظت اور لطف اندرز ہونے کے لئے۔ 

 ں۔ کمرے ميں چيزوں کو استعمال کرتے وقت دوسروں کا خيال رکھي - 

 
 قسم کھانا یا جارہانا باتيں یا سخت یا جنسی باتوں کو برداشت نہيں کيا جائے گا۔  - 

 
 ورزش کے کپڑے پہنيئے۔  - 

 
اتھلتک بيگ اور جيکثوں کا وزن کے کمرے ميں اجازت نہيں ہے۔ براے مہربانی ان کو کپڑے  - 

 بدلنے کے کمرے ميں رکھيں۔ 

 
کے شہر چيزوں  Saskatoonاتے ہيں تا ہم قيمتی اشيا کو گھر پر رکھے۔ الکرز مہيا کيے ج - 

 کے گم یا چوری ہونے کی ذمہ دار نہيں ہے۔ 

 
 براے مہربانی ایسے ٹينکر سے پانی پيئے جو پانی ليک نہ کر رہا ہو۔  - 

 
 منٹ تک کارڈیو مشينز پر ورزش کریں۔  30جب وزن کا کمره مصروف ہو تو براے مہربانی  - 

 
ی مشين کے قریب چٹائيوں کو استعمال کریں۔ اور زمين پر وزن مت گرائيں۔ براے مہربان - 

 ختم ہونے کے بعد وزن کے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیں۔ 

 
اوزار کو استعمال کرنے کے بعد توليہ یا کپڑے سے دوسر کی استعمال کے لئے صاف  - 

 کریں۔ 

 
جب آپ فری وزن کا استعمال کریں آپ دوسروں سے مدد ليں تا کہ آپ کو نقصان نہ  - 

 پہنچے۔ 
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براے مہربانی صاف اتھلتک جوتے پہنئے۔ سيندل اور کھلے جوتوں کی اجازت نہيں ہے  - 
 اس لئے کہ وه آپ کے پاوں کے حفاظت نہيں کرتے۔ 
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 جوانوں کی پہنچ وزن کے کمرے ميں/ بچـوں

 سال سے کم بچوں کا وزن کے کمرے ميں آنا منع ہے۔  7سيکيورٹی وجوہات کے بنا پر  - 

 
سال کے بچے نگرانی کے ساتھ وزن کے کمرے ميں جاسکتے ہيں ليکن وه  12سے  7 - 

گارڈین ان کی نگرانی / استعمال نہيں کر سکتے۔ والدین) اور وزن کو(کاردیو کے اوزار کو 
 کریں۔ 

 
     سال کے بچے صرف وزن کے کمرے ميں جا سکتے ہيں اگر ان کے پاس  15سے  13 - 

 CardLeisure Service Department Youth Weight Room  جس کو گرین کارڈ (کے کارڈ
 موجود ہو۔ ) بھی کہتے ہيں

 
 سال سے زیاده لوگ کسی نگرانی کے بغير وزن کے کمرے ميں جا سکتے ہيں۔  16 - 

 

 جوانان کے لئے ٹریک استعمال کرنے کا گائيڈ

ن سال سے زائد جوانان ٹریک کو کسی نگرانی کے بغير استعمال کرسکتے ہيں ليک 13 - 
ان کے پاس گرین کارڈ ہونا چاہيئے، یا پھر کسی ورزش کے اوزار سے واقفيت رکھتے ہو۔ 

 اگر اس بارے ميں آپ کا کوئی سوال ہو تو تفریحی مرکز کے عملے سے پوچھيں۔ 

 
گارڈین کے نگرانی ميں ہونا / سال سے کم بچے ٹریک استعمال کرتے ہوئے والدین 13 - 

 چاہيئے۔ 

 
سی نگرانی کے بغير ٹریک استعمال کرسکتے ہيں۔ بڑے جوانان سال سے زیاده جوانان ک - 

کے لئے ضروری نہيں کہ ان کے پاس ورزش کے اوزار سے واقفيت کا گرین کارڈ ہو یا ان 
 کی نگرانی کی جائے۔ 
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