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 سٹی آف براپٹن پورے شہر میں گرمی سے بچنے کی جگہیں مہیا کر رہا ہے
 میں توسیع کر دی گئی ہےکے اوقات کار ستمبر کے گرم موسم کے پیش نظر اسپرے پیڈ 

 
ہے کہ تمام دہانی کروا رہا یادسٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کو یہ ے پیش نظر ک ،جس کا ہمیں سامنا ہے ،اس ستمبر غیر متوقع گرمی 

 میں گرمی سے بچنے کی جگہ کے طور پر میسر ہوں گی۔کار دن کے عام اوقات  تفریحی مراکز اور الئبریری کی شاخیں
  
، نلکوں اور فواروں پر پینے کا پانی نگکی تمام جگہوں میں ایئر کنڈیشنگرمی سے بچنے  شہریوں کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دینے کے لیے 

 میں نرمی ہو گی۔قوانین بال ضرورت بیٹھنے کے اور دستیاب ہو گا 
 

تی ہے کہ وہ تیراکی ۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جامیں توسیع کر دی گئی ہےکے موسمی وقت  کے اختتامکے اوقات کار اسپرے پیڈ 
 کے شیڈول دیکھنے دیکھنے کے لیے سٹی کی ویب سائیٹ مالحظہ فرمائیں۔کے مقامات 

 
 گھر سے باہر کی سرگرمیاں محدود کریں

عوام دھوپ سے سفارش بھی کی جاتی ہے کہ گھر سے باہر کی سرگرمیاں محدود کریں۔ اس بات کی  ہے کہ وہپر زور دیا جاتا رہائشیوں 
 پر رہیں۔ وںجگہ، زیادہ پانی پیئیں اور ایئر کنڈیشنڈ بچیں

 
 افراد جو خطرے میں ہیں

دوستوں اور ایسے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے  اور خاص طور پر خطرے میں ہیںے بچے اور چھوٹ بزرگ شہری
 وں پر نظر رکھیں، جو آپ کے خیال میں زدپذیر ہو سکتے ہیں۔خاندان وال

 
 پالتو جانور

 :نے کے مشورےرکھجانوروں کو ٹھنڈا پالتو 
 اندر رکھیں گھر کے پالتو جانوروں کو •
 مقدار میں تازہ پانی دیںکافی  •
 ہوا کی گردش کرواتے رہیںان کی رہائش میں  •
 فراہم کریںاور سایہ  وقت کو محدود رکھیں دھوپ میں •

 
 میں اکیال نہ چھوڑیں۔ بچوں اور پالتو جانوروں کو گاڑی ،گرم موسم میں

 
 پانی سے محفوظ رہیں

 رہائشیوں کو پانی کے قریب محفوظ رہنے کی یاددہانی بھی کروائی جاتی ہے:
 ہاتھ کی پہنچ میں رکھیںاپنے پانی کے قریب ہونے پر بچوں کو ہمیشہ  •
 تیراکی نہ  کریںکبھی بھی اکیلے  •
 کریںقابو دود اور حچاروں طرف باڑ لگا کر مکو ولز تک رسائی پ  جانب کے صحن میں موجود  لیچھپ •
 ساحل پر الئف جیکٹ پہنائیںیا ب چوں کو پول کے قریچھوٹے ب •
 کا انتخاب کریں زولاور پ   وںساحلوالے نگرانی کی تیرنے کے لیے الئف گارڈ  •
 کر دیںخالی  ، اگر استعمال میں نہ ہوں، توپانی کی بالٹیوں کواور  استعمال نہ ہونے والے پ ولز •
 کی مہارتیں موجود ہیںندگی بچانے بنائیں کہ آپ کے خاندان کے افراد کے پاس زیقینی ہے تو موجود ج یول یا کاٹپاس پ   اگر آپ کے •
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