
 
 

 

 

21 ਸਤੰਬਰ, 2017 

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰ ੇਸ਼ਸਿਰ ਸ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦ ੇਸਥਾਨ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

ਸਤੰਬਰ ਦ ੇਗਰਮ ਮਸੌਮ ਨੰੂ ਦਖੇਦ ੇਿਏੋ ਸਪਰ ੇਪਡੈ ਸੰਚਾਲਨ  ਧਾਏ ਗਏ 
 

ਬੇਮੌਸਮੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਸਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਸਾਰੇ 
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ਿੱ ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਮ ਘੰਸਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਿ ੰ ਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਿੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੰਸਡਸ਼ਸਨੰਗ ਿੈ, ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ ਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ 
ਪੀਣ  ਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘ ੰ ਮਣ ਸਫਰਨ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਲ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
 

ਸਪਰੇ ਪੈਡ ਸੰਚਾਲਨ ਲੇਬਰ ਡੇ (Labour Day) ਦੀ ਆਮ ਸੀਜਨਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ  ਧਾਇਆ ਸਗਆ ਿੈ। ਤੈਰਨ ਦੇ ਡਰੌਪ-ਇਨ (ਸਬਨਾਂ ਕੋਈ 
ਬ ਸਕੰਗ ਕੀਤੇ) ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਸਟੀ ਦੀ  ੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਬਾਿਰੀ ਗਤੀਸ ਧੀ ਨੰੂ ਪਰਸਤਬੰਸਧਤ ਕਰੋ  
ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਿਰੀ ਗਤੀਸ ਧੀ ਪਰਸਤਬੰਸਧਤ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ  ੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਲੋਕ ਧ ਿੱ ਪ ਤੋਂ ਬਚਣ, 
ਬਿ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ  ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ 'ਤੇ ਰਸਿਣ। 
 

ਸਜਿਨਾਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਧ ਜਖੋਮ ਿ ੈ

ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਿੈ ਅਤੇ ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਅਸਜਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦਾ ਿਾਲ ਪਤਾ 
ਕਰਦੇ ਰਸਿਣ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸ ਚਾਰ ਸ ਿੱ ਚ ਅਸ ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 

ਪਾਲਤ ੂਜਾਨ ਰ  

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸ ਝਾਅ: 

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਬਿ ਤ ਸਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰੋ 

• ਅੰਦਰ ਿ ਾ ਦਾ ਪਰ ਾਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ  
• ਧ ਿੱ ਪ ਸ ਿੱ ਚ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ ਅਤੇ ਛਾਂ ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰੋ 

 
ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਸ ਿੱ ਚ, ਕਦੇ  ੀ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੰੂ  ਾਿਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ। 
 

ਪਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚ ਸ ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਰਿ ੋ

ਸਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ ਰਿੱ ਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ  ੀ ਯਾਦ ਸਦ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:  
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਮੇਸ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਕਦੇ  ੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਤੈਰੋ 

• ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ  ਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੜੇ ਦੇ ਪੂਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿ ੰ ਚ ਨੰੂ ਪਰਸਤਬੰਸਧਤ ਅਤੇ ਸਨਯੰਸਤਰਤ ਕਰੋ  



 

 

• ਪੂਲ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬੀਚ (ਸਮ ੰ ਦਰ ਦੇ ਕੰ ੇ) 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰੂ ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਸਿਨਾਓ  

• ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਾਲੇ ਬੀਚ ਅਤੇ ਪੂਲ ਚ ਣੋ  
• ਜਦੋਂ  ਰਤੋਂ ਸ ਿੱ ਚ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਸਬਨਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਾਲੇ  ੇਸਡੰਗ ਪੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਦਓ 

• ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਲ ਜਾਂ ਕਾਿੱਟੇਜ ਿੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਪਸਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਿ ਨਰ ਸਸਿੱਖਦੇ ਿਨ 

 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਸਖਆ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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