ਜੀ ਆਇਆ ਨੁ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰ੍ਖ੍ਯੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ ਤੈਰਾਕੀ
ਅਨੁਭਵ ਨੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ | ਕਿਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ, ਅੰ ਦਰ ਆਓਣ ਤੋਂ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਸ੍ਵਿਮਿਗ
ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਯ੍ਮਾ ਨੁ ਪਰ੍ਹੋ|
ਵ੍ਧੇਰੇ ਜਾਣ੍ਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਕਿਰ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ |

We’re All in This Together

ਪੂਲ ਜਾ ਪੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ੩ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਜਿਮੇਵਾਰ
ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ੧੫ ਸਾਲ ਜਾ ਉਸ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿ ਲਆ ਨੂੰ ੮ ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਡੂੰ ਘੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡੂੰ ਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹ ਨਹੀ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਲਾਇਫ਼ਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਲਾਇਫ਼ਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰ ਟਨ ਦੇ ਸ੍ਵਿਮ੍ਮੀੰਗ ਪੂਲ੍ਸ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਊਂਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਗਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ,ਸੌਨਾ ਜਾ ਵਿਰ੍ਲ੍ਪੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ੧੦
ਮਿਨਟ ਤਕ ਹੀ ਰਹੋ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡਿਕਲ ਮੱਿ ਸਆ ਹੈਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ,ਸੌਨਾ ਜਾ
ਵਿਰ੍ਲ੍ਪੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡਿਕਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈਂ (ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆਦਿ ) ਤਾ ਪਾਣੀ
ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਸ ਦੇਵੋ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਜਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਮਬਰ ਨੂ ਤੁਰੰਤ ਦਸ
ਦੇਵੋ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਂ ਜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ
ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਦਸਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਰੋ।
6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ(ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ)
ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸਹੀ ਲੌ ਕਰ ਰੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਟੂਆ ਜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬਣੇ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਲੌ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਚੇਂਜ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਣਾ ਗੈਰ੍ਕਾਨੂਨੀ ਹੈ।
ਨਿਰਾਦਰ,ਖਤਰਨਾਕ ਜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਹਾਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂ ਇਸ ਜਗਾਹ ਤੋ ਜਾਂਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ।
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