
We’re All in This Together

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਸੁਰ੍ਖ੍ਯੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਿ ਤੈਿਾਕਯੀ  
ਅਨੁਭਵ ਨੂ ਯਕਯੀਨਯੀ ਬਣਾਓ | ਰਕਰਪਾ ਕਿਕੇ, ਅੰਦਿ ਆਓਣ ਤੋਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਰਸਵਿਰਮਗ 

ਪੁ੍ਲ ਦੇ ਰਨਯਮਾ ਨੁ ਪਿ੍ਹੋ|
 ਵ੍ੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿਯੀ ੍ਲਈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੋ੍ਲ ਕਹੋਈ  ਹੈ ਤਾ ਤੁਸਯੀ ਰਕਰਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸੇ ਵਯੀ ਸਹੂ੍ਲਤਾ 

ਅਰ੍ਕਾਿਯੀ ਨਾ੍ਲ ਗ੍ਲ ਕਿਹੋ |

ਜਯੀ ਆਇਆ ਨੁ



We’re all in This Togetheredmonton.ca/poolsafety

ਪੂ੍ਲ ਜਾ ਪੂ੍ਲ ੍ਖੇਤਿ ਰਵਚ ਹਿ ੩ ਬੱਰਚਆ ਦਯੀ ਰਨਗਿਾਨਯੀ ੍ਲਈ ਇਕ ਮਾਤਾ ਰਪਤਾ ਜਾ ਕਹੋਈ ਰਜਮੇਵਾਿ 
ਰਵਆਕਤਯੀ ਰਜਸਦਯੀ ਉਮਿ ੧੫ ਸਾ੍ਲ ਜਾ ਉਸ ਤਹੋ ਰਜਆਦਾ ਹਹੋ ਜਿੂਿ ਨਾ੍ਲ ਹਹੋਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਰਪਤਾ ਜਾ ਦੇ੍ਖਭਾ੍ਲ ਕਿਨ ਵਾਰ ੍ਲਆ ਨੰੂ ੮ ਸਾ੍ਲ ਤਹੋ ਘੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਬੱਰਚਆ ਨੰੂ ਹਿ ਸਮੇ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਯੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੱ੍ਖਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹੈ।

ਡੂੰ ਘੇ ੍ਖੇਤਿ ਬਾਿੇ ਜਾਨਣਾ ਜਿੂਿਯੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡੂੰ ਗੇ ਪਾਣਯੀ ਰਵਚ ਿਹਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਯੀ ਤਿਹ ਨਹਯੀ ਤੈਿ ਸਕਦੇ ਤਾ ੍ਲਾਇਫ਼ਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ੍ਲ ਕਿਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
੍ਲਾਇਫ਼ਜੈਕਟ ਸਾਿੇ ਹਯੀ ਰਸਟਯੀ ਆਫ ਐਡਰਮੰਟਨ ਦੇ ਰਸਵਿਮਮਯੀੰਗ ਪੂਲਸ ਰਵਚ ਇਸਤੇਮਾ੍ਲ ੍ਲਈ ਮੁਫਤ 
ਰਮ੍ਲਦਯੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਾਬ ਪਯੀ ਕੇ ਜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਿਕੇ ਇਸ ਜਗਾਹ ਰਵੱਚ ਆਊਂਣ ਦਯੀ ਆਰਗਆ ਨਹਯੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਗਾਹ ਸ਼ਿਾਬ ਪਯੀਣਾ ਜਾ ਰਕਸੇ ਵਯੀ ਤਿਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨਾ ਸ੍ਖਤ ਮਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਯੀ ਆਪਣਯੀ ਸੁਿੱਰ੍ਖਆ ੍ਲਈ ਸਟਯੀਮ ਿੂਮ ,ਸੌਨਾ ਜਾ ਰਵਰਲਪੂ੍ਲ ਰਵਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਤੇ ਰਸਿਫ ੧੦ 
ਰਮਨਟ ਤਕ ਹਯੀ ਿਹਹੋ।

ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੋਈ ਮੈਰਡਕ੍ਲ ਮੱਰ ਸਆ ਹੈਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਭਵਤਯੀ ਹਹੋ ਤਾਂ ਸਟਯੀਮ ਿੂਮ ,ਸੌਨਾ ਜਾ 
ਰਵਰਲਪੂ੍ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ੍ਲ ਕਿਨ ਤਹੋ ਪਰਹ੍ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਦਯੀ ਸ੍ਲਾਹ ੍ਲਵਹੋ।

ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੋਈ ਮੈਰਡਕ੍ਲ ਤਕ੍ਲਯੀਫ਼ ਹੈਂ (ਰਦ੍ਲ ਦਯੀ ਰਬਮਾਿਯੀ, ਰਮਿਗਯੀ ਦਾ ਿਹੋਗ ਆਰਦ ) ਤਾ ਪਾਣਯੀ 
ਰਵਚ ਜਾਣ ਤਹੋ ਪਰਹ੍ਲਾਂ ੍ਲਾਈਫਗਾਿਡ ਨੰੂ ਜਿੂਿ ਦਸ ਦੇਵਹੋ।

ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਨਂੂ ਮੁਸ਼ਰਕ੍ਲ ਰਵੱਚ ਦੇ੍ਖਦੇ ਹਹੋ ਤਾ ੍ਲਾਈਫਗਾਿਡ ਜਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਮਬਿ ਨੂ ਤੁਿੰਤ ਦਸ 
ਦੇਵਹੋ।

ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੋਈ ਛੂਤ ਦਯੀ ਰਬਮਾਿਯੀ ਹੈਂ ਜਾ ਰਪਛ੍ੇਲ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਤਹੋ ਰਬਮਾਿ ਸਯੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਪਛ੍ੇਲ ਦਹੋ 
ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦਸਤ ਸਯੀ ਤਾਂ ਪਾਣਯੀ ਰਵੱਚ ਨਾ ਤੈਿਹੋ।

6 ਸਾ੍ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਉਮਿ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ(ਮਿਦ ਜਾਂ ਔਿਤ) 
ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸਹਯੀ ੍ੌਲਕਿ ਿੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾ੍ਲ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ੍ਲ ਕਹੋਈ ਕਯੀਮਤਯੀ ਸਮਾਨ ਰਜਵੇਂ ਕਯੀ ਬਟੂਆ ਜਾ ਚਾਬਯੀਆਂ ੍ੈਲ ਕੇ ਆਏ ਹਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਚਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਤਿ ਦੇ ਨਜਦਯੀਕ ਬਣੇ ਹਹੋਈ ਛਹੋਟੇ ੍ੌਲਕਿ ਰਵੱਚ ਮੁਫਤ ਸੁਿਕਰਸ਼ਤ ਿੱ੍ਖ ਸਕਦੇ 
ਹਹੋ।

ਚੇਂਜ ਿੂਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੂਮ ਰਵੱਚ ਫਹੋਟਹੋਗ੍ਰਾਫ ੍ੈਲਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂਨਯੀ ਹੈ।

ਰਨਿਾਦਿ,੍ਖਤਿਨਾਕ ਜਾ ਅਪਿਾ੍ਯੀ ਰਵਹਾਵਾਿ ਰਬ੍ਲਕੁ੍ਲ ਬਿਦਾਸ਼ਤ ਨਹਯੀ ਕਯੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਹੋ ਕਹੋਈ 
ਰਨਯਮਾਂ ਦਯੀ ਪਾ੍ਲਣਾ ਨਹਯੀ ਕਿੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂ ਇਸ ਜਗਾਹ ਤਹੋ ਜਾਂਨ ੍ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਊਗਾ।


