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




 ،College Drive 2020 ,Saskatoon Field Houseفون975-3354 :
 ،McKercher Drive 1635 ,Lakewood Civic Centreفون975-2944 :
 ،Bowlt Crescent 122 ,Shaw Centreفون975-7744 :

بچوں کی حفاظت خاص تارﯾخ ،ﭨاﯾم اور اخراجات کيلﮯ ،براے مﮩربانی تفرﯾحی مرکز سﮯ رابطہ
کرﯾﮟ ﯾا پﮩر تفصيالت کيلﮯ تفرﯾحی گائيﮉ کا مطالعہ کرﯾﮟ۔
کسﭩمر سروس کﮯ عملﮯ تفرﯾحی مرکز کﮯ سامنﮯ والﮯ ميزوں پر بھی آپ کﮯ سوالوں کﮯ
جواب دے سکتﮯ ﮨيﮟ۔

بچﮯ اور ان کﮯ ڈائيپر پول ميﮟ
اگر آپ کا بچہ ڈاﯾپر ميﮟ ﮨﮯ تو براے مﮩربانی خاص تيراکی واال دسپوزبل ڈاﯾپر استعمال کرﯾﮟ،
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
آپ کو اپنﮯ بچﮯ کو تيراکی سيکھنﮯ کيلﮯ رجسﭩر کرانﮯ ميﮟ ﮨم آپ کی مدد کرسکتﮯ ﮨيﮟ۔
 Saskatoonميﮟ اﯾسﮯ چار تفرﯾحی مراکز ﮨيﮟ جن کﮯ اندر اندرونی پول ﮨيﮟ:
 Idylwyld Drive 1110 ,Harry Bailey Aquatic Centre فون9753321 :
 ،Primrose Drive 225 ,Lawson Civic Centre فون9757873 :
 ،McKercher Drive 1635 ,Civic Lakewood Centre فون9752944 :
 ،Bowlt Crescent 122 ,Shaw Centre فون9757744 :
شﮩر  Saskatoonميﮟ چار بيرونی پول بھی ﮨيﮟ جو کہ گرميوں ميﮟ کھولﮯ جاتﮯ ﮨيﮟ اور تيراکی
سکھاتﮯ ﮨيﮟ:
 ،1915 5th St East ,George Ward Pool فون9753350 :
 ،Taylor Street 815 ,Lathey Pool فون9753333 :
 ،Ave F North 1025,Mayfair Pool فون9753350 :
 ،Avenue H South 822 ,Riversdale Pool فون9753353 :
اگر آپ کﮯ بچﮯ نﮯ اس سﮯ پﮩلﮯ کبھی تيراکی نﮩيﮟ سيکھا ﯾا پھر بﮩت پﮩلﮯ سيکھا ﮨﮯ تو
ﮨم آپ کﮯ بچﮯ سﮯ تيراکی کﮯ درس کا فری جاﯾزه ليتﮯ ﮨوئﮯ خوشی محسوس کرﯾﮟ گﮯ۔
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
پانی کﮯ ارد گرد حفاظت ﮨميشہ ضروری ﮨﮯ۔ نرسری کﮯ عمر کﮯ بچوں کی حفاظت کيلﮯ
 Saskatoonشﮩر چاﮨتﮯ ﮨيﮟ کہ سب اس قانون کی پيروی کرﯾﮟ:

کوئی بھی بالغ شخص ) 16سال ﯾا اس سﮯ زﯾاده( بازوں کﮯ فاصلﮯ پر ﮨر دوسرے بچﮯ کﮯ
پاس رﮨﮯ جو پانچ سال ﯾا اس سﮯ کم ﮨﮯ۔ بالغ افراد )ﯾا ذمہ دار شخص( کو چاﮨيئﮯ کہ وه
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
بچوں کﮯ کپﮍا بدلنﮯ ميﮟ مدد ملﮯ۔ مثال کﮯ طور پر ،فيملﮯ کﮯ کپﮍے بدلنﮯ کا کمره اس کام
ميﮟ مدد دﯾتا ﮨﮯ کہ اﯾک ماں/خاتون گارڈﯾن اپنﮯ بيﭩﮯ کو کپﮍا بدلنﮯ ميﮟ مدد دﯾﮟ ﯾا پھر اﯾک
باپ /مرد گارڈﯾن اپنی بيﭩی کی مدد کرﯾﮟ۔ دونوں مرد اور خواتين فيملﮯ کﮯ کپﮍے بدلنﮯ کا کمره
استعمال کرسکتﮯ ﮨيﮟ۔ خواتين اور حضرات دونوں کارﯾﮉور کا راستھ استعمال کرسکتﮯ ﮨيﮟ۔
ان بالغ افراد جن کﮯ ساتھ بـچﮯ نﮩيﮟ ﮨيﮟ اور وه فيملی کﮯ کپﮍے بدلنﮯ کا کمره
استعمال کررﮨﮯ ﮨيﮟ تفرﯾحی مرکز کﮯ عملﮯ ان سﮯ سوال کرﯾﮟ گﮯ کہ برائﮯ مﮩربانی
خواتين ﯾا حضرات کﮯ کپﮍا بدلنﮯ کا کمره استعمال کرﯾﮟ۔
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تيراکی کﮯ کپﮍے
برائﮯ مﮩربانی تيراکی کيلﮯ صاف کپﮍے لﮯ آئيﮟ۔ چھﮉی اور باﮨر کﮯ کپﮍے) ،وه کپﮍے جو آپ
تفرﯾحی مرکز ميﮟ پﮩنتﮯ ﮨيﮟ( ،جو پول ميﮟ پﮩننﮯ کيلﮯ استعمال نہ کيا جائﮯ۔

بچﮯ اور ان کﮯ ڈائيپر پول ميﮟ
اگر آپ کا بچہ ڈاﯾپر ميﮟ ﮨﮯ تو براے مﮩربانی خاص تيراکی واال دسپوزبل ڈاﯾپر استعمال کرﯾﮟ،
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۔

 / Urduاردو

پول ميﮟ تيراکی کﮯ قوانين آپ کﮯ حفاظت کﮯلئﮯ۔
-

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

-

برائﮯ مﮩربانی پول کﮯ اندر ﯾا اس کﮯ قرﯾب ببل گم نہ چبائيﮟ۔ آپ ان جگﮩوں پر جﮩاں
کرسياں اور ميز لگﮯ ﮨوئﮯ ﮨيﮟ کھا سکتﮯ ﮨيﮟ۔ تيرتﮯ وقت ببل مت چبائﮯ۔

-

براے مﮩربانی  ،بھاپ غسل کﮯ پتھروں پر پانی مت ڈاليﮟ اس لئﮯ کہ وه اسﮯ توڑ
ليتﮯ ﮨيﮟ۔

-

پول ميﮟ لﮍنا منع ﮨﮯ۔

-

 Harry Bailey Aquatic Centreاور  Shaw Centreکﮯ کم گﮩرے آخر پر پانی اتنی زﯾاده
نﮩيﮟ ﮨﮯ کہ حفاظت سﮯ چالنگ لگاﯾا جائﮯ۔ براے مﮩربانی اپنﮯ پاوں کﮯ ساتھ
چالنگ لگائيﮟ۔  ry Bailey Aquatic CentreHarاور  Shaw Centreکﮯ گﮩرے اختتام پر
چالنگ لگانﮯ کی اجازت ﮨﮯ۔

-

 Lawson Civic Centreاور  - Lakewoodان پولز ميﮟ چالنگ لگانﮯ کی اجازت ﮨﮯ۔ اپنﮯ
پاوں کﮯ ساتھ پول کﮯ تمام حصوں پر چالنگ لگائيﮟ۔

-

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

-

آپ بيﭩھ کر تيرتﮯ ﮨوئﮯ چﭩاﯾی پر ﭨيک لگا سکتﮯ ﮨيﮟ ۔ ان کﮯ اوپر کھﮍا ﮨونا منع ﮨﮯ
اس لئﮯ کہ وه محفوظ نﮩيﮟ ﮨﮯ۔

 / Urduاردو

حفاظتی قوانين  5سال سﮯ کم عمر کﮯ بچوں کﮯ لئﮯ :ﮨميشہ  5سال تک کﮯ بچﮯ
کسی بﮍے ) 16سال سﮯ زﯾاده( کﮯ بازوں کﮯ فاصلﮯ پر ﮨونا چاﮨيئﮯ۔ اگر بﮍے شخص کسی
بھی وقت پول سﮯ نکل جاتا ﮨﮯ تو بچے کو بھی ساتھ ميں نکالے۔
-

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۔

 سر کﮯ بل پﮩلﮯ نيچﮯ مت جائيﮟ۔
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 Hot Tubلوگوں کﮯ سب سﮯ زﯾاده تعداد۔
لوگوں






کﮯ سب سﮯ زﯾاده تعداد )چھوثﮯ بچوں سميت( ،جو کہ  Hot Tubميﮟ ﮨو سکتﮯ ﮨيﮟ۔
 Lakewood Civic Centreسينﭩر  20 -افراد
 Harry Bailey Aquatic Centreسينﭩر  12 -افراد
 Lawson Civic Centreسينﭩر  18 -افراد
 30 -haw Centre Family Hot Tub Sافراد
 25Shaw Centre Adult Hot Tubافراد

سفارش کی جاتی ﮨﮯ کہ آپ  20منث سﮯ زﯾاده پول ميﮟ نہ رﮨيﮟ۔
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وزن کﮯ کمرے کا استعمال
سب کﮯ صحت ،حفاظت اور لطف اندرز ﮨونﮯ کﮯ لئﮯ۔
 کمرے ميﮟ چيزوں کو استعمال کرتﮯ وقت دوسروں کا خيال رکھيﮟ۔-

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۔

-

قيمتی اشيا کو گھر پر رکھﮯ۔ الکرز مﮩيا کيﮯ جاتﮯ ﮨيﮟ تا ﮨم  Saskatoonکﮯ شﮩر چيزوں
کﮯ گم ﯾا چوری ﮨونﮯ کی ذمہ دار نﮩيﮟ ﮨﮯ۔

-

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

-

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

-

زمين پر وزن مت گرائيﮟ۔ براے مﮩربانی مشين کﮯ قرﯾب چﭩائيوں کو استعمال کرﯾﮟ۔ اور
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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بچـوں /جوانوں کی پﮩنچ وزن کﮯ کمرے ميﮟ
-

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

-

 7سﮯ  12سال کﮯ بچﮯ نگرانی کﮯ ساتھ وزن کﮯ کمرے ميﮟ جاسکتﮯ ﮨيﮟ ليکن وه
کاردﯾو کﮯ اوزار کو )اور وزن کو( استعمال نﮩيﮟ کر سکتﮯ۔ والدﯾن /گارڈﯾن ان کی نگرانی
کرﯾﮟ۔

-

 13سﮯ  15سال کﮯ بچﮯ صرف وزن کﮯ کمرے ميﮟ جا سکتﮯ ﮨيﮟ اگر ان کﮯ پاس
 ment Youth Weight RoomLeisure Service Depart Cardکﮯ کارڈ )جس کو گرﯾن کارڈ
بھی کﮩتﮯ ﮨيﮟ( موجود ﮨو۔

-

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

جوانان کﮯ لئﮯ ﭨرﯾک استعمال کرنﮯ کا گائيﮉ
-

 13سال سﮯ زائد جوانان ﭨرﯾک کو کسی نگرانی کﮯ بغير استعمال کرسکتﮯ ﮨيﮟ ليکن
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۔

-

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

-

سال سﮯ زﯾاده جوانان کسی نگرانی کﮯ بغير ﭨرﯾک استعمال کرسکتﮯ ﮨيﮟ۔ بﮍے جوانان
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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