
اپنے پول کی حفاظت کريں ، اپنے بچوں کی 
 حفاظت کريں
 چيک لسٹ

 64 بچے ڈوب گئے، ان کے عالوہ مزيد12ميں پانچ سال سے کم عمر کے11-2010اين ايس ڈبليو ميں ، سال 
بچوں کو جو ڈوبنے کے قريب تهے ہسپتال داخل کيا گيا۔ وہ بچے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے ان کی 

نہانے کے تاالب ميں % 50جن ميں تقريبًا ڈوبنے کی شرح ديگر تمام عمر کے  گروپ ميں سب سے زيادہ ہے ، 
 ڈوبے ہيں۔  

ناکافی حفاظتی جنگلے پانچ سال سے کم عمر بچوں کے ڈوبنے يا ڈوبنے کے قريب جانے کا سبب ہيں۔   حفاظتی 
 جنگلےکی موجودگی پول ايريا تک رسائی روکنے ميں اضافی حفاظت کا باعث بنتے ہيں۔ 

تمام تاالب مالکان کو سارا سال ، اور خصوصًا گرميوں سے قبل کے مہينوں ميں اپنے نہانے کے تاالب کو 
 باقاعدگی سے چيک کرنا چاہيے۔ 

 آپ کو معلوم ہونا چاہيے کہ تاالب کی حفاظتی باڑ کے بارے ميں قانون سازی آسٹريليا کی ہر 

  رياست اور عالقے ميں مختلف ہے اور يہ چيک لسٹ صرف اين ايس ڈ بليو سے متعلق ہے۔ 

کی خالف ورزی کرتا ہے اس پر سخت سزاوں ) اين ايس ڈبليو (١٩٩٢کوئی بهی شخص جو سوئمنگ پول ايکٹ 
 کا اطالق ہوتا ہے۔

پر اور کلک کريں au.gov.nsw.health.schn.kidshealth://http مزيد معلومات کے ليے جائيں  
 پروجيکٹ کے ڈوبنے سے بچاو ءکے لنک پر۔  

٢٠١٢نومبر   

 



 سوئمنگ پول رجسٹر
 سے دستياب ہوگا۔ رجسٹريشن کے ٢٠١٣ اپريل ٢٩ تک تمام پولز کو رجسٹر ہونا پڑے گا رياستی پول رجسٹر ميں۔ يہ پول رجسٹر ٢٠١٣اکتوبر 

حصے کےطور پر، تمام پول مالکان کو اپنی بہترين معلومات کو ملحوظ خاطر رکهتے ہوئے يہ تصديق کرنی ہوگی کہ انکا حفاظتی جنگلہ قواعد کے                                         
 مطابق ہے۔ جو مالکان اپنا سوئمنگ پول رجسٹر نہيں کرائيں گے ان پرجرمانے کا اطالق ہوگا۔

اپنی لوکل کونسل ، پرائيويٹ تصديق کنندہ سے رابطہ  -نہيں  �
کريں يا آن الئن ويب سائيٹ پرجائيں جو اين ايس ڈبليو رياستی 

حکومت نے آپ کے سوئمنگ پول کو رجسٹر کرنے کے ليےمہيا 
 کی ہے۔ 

کيا آپ نے اپنے پول کو رياستی  - کے بعد ٢٠١٣ اپريل ٢٩ ہاں � 
 پول رجسٹر ميں رجسٹر کروايا ہے؟

 گ پول کا معائنہسوئمن
 

 سے ، تمام ٹورسٹ اور سير کرنے والے کے ليے رہائش گاہوں يا ايسی جائيدادوں کو جن ميں دو سے زيادہ گهر ہيں کو تين سال ميں                                 ٢٠١۴اپريل ٢٩ 
 ايک مرتبہ سوئمنگ پول کا معائنہ کروانا ہوگا۔ 

 

 عليحدہ رہائش گاہ سے مراد سے ايک ايسا کمرہ يا کمرے ہيں جو عليحدہ رہنے کے قابل ہوں يا انہيں اس طرح سے تعمير يا تبديل کيا گيا ہو کہ انہيں                                
والز، رہائشی فليٹ اور اپارٹمنٹ شامل ہيں۔ مشترکہ تاالب ہاؤسنگ اسٹيٹ ، کميونٹی اسٹيٹ ، / رہنے کے ليے استعمال کيا جاسکے۔اس ميں ٹاؤن ہاوس 

 کارواں پارکوں ، کيمپ لگانے کے ميدان وغيرہ۔  جن کے ساته تاالب ہو۔ 
 سے شروع ہوجائيں گے۔ ٢٠١٣ اکتوبر ٢٩تمام لوکل کونسل کا تيراکی کے تاالبوں کے معائنے کے پروگرام ان کے مقامی عالقوں ميں زيادہ سے زيادہ

اگر پہلے معائنے کے دوران ( معاوضہ وصول کرسکتی ہے ١٠٠$ اور اگر دوبارہ معائنے کی ضرورت تو١۵٠$پہلے معائنے کے ليے لوکل کونسل 
 مزيد معلومات کے ليے اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کريں۔ -) نقص کا پتہ چل جائے

 سے ، تمام رہائشی جائيدادوں جن ميں سوئمنگ پول ہو کو نہ تو کرا ئے پر ديا جا سکے گا نہ بيچا جا سکے گا جب تک ان کے پاس                                   ٢٠١۴ اپريل ٢٩
 ايک کارآمد تعميلی سرٹيفيکيٹ نہ ہوگا۔ 

 سے پول مالکان کو مقامی کونسل يا کسی منظور شدہ تصديق کنندہ سے رابطہ کرنا چاہيے اپنے پول کےحفاظتی جنگلے کا معائنہ                                ٢٠١٢ مئی ١
 کروانے والے کے ليے تاکہ تعميلی سرٹيفيکيٹ جاری ہو سکے۔ تعميلی سرٹيفکيٹ تين سال کے ليے کارآمد ہے۔ 

اس بات کا متقاضی ہے کہ پرائيويٹ سوئمنگ پول مالکان اس بات کو يقينی بنائيں کہ ان کا پول بچوں کے ) اين ايس ڈبليو  (١٩٩٢سوئمنگ پول ايکٹ 
 مزاحمتی جنگلے سے گهرا ہوا ہو جو پول کو کسی جائيداد پر موجود رہائشی عمارت اور

 کسی ملحقہ پبلک يا پرائيويٹ جائيداد سے عليحده کرے۔

 

 عام طور پر ايک تعميلی جنگلہ ايک مطلوبہ معيار پر تعمير کی گئی چاروں اطراف پر باڑ ہوتی ہے جو تاالب کو گهيرے ميں رکهے۔

 کی کيا تاہم، کئی مختلف معيار اور کئی مستثنيات کا اطالق ہوتا ہے جن کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ پول کب تعمير کيا گيا ہے اور اس جائيداد                                     
نوعيت ہے جہاں تاالب واقع ہے۔ مثال کے طور پر، محدود حاالت ميں پول کو جائيداد سے عليحده کرنے کے ليے بچوں کے مزاحمتی دروازے اور                                      

 کهڑکی کے تالے لگانے کی اجازت مل سکتی ہے۔

 

 لوکل کونسل سے رابطہ کريں يہ مشوره لينے کے ليے آپ کے پول کو کس قسم کے جنگلے کی ضرورت ہےاور اسے کس معيار پر تعمير ہونا چاہيے۔

 

 

 تيراکی کے تاالبوں کے بارے ميں قوانين اور آپ کے حاالت



  

 سکمر باکس
شديد اندرونی ان سے، اين ايس ڈبليو ميں تمام پولز اور  سپاز کو محفوظ سکمر باکس رکهنے ہوتے ہيں       1993

زخموں کی وجہ سے جو کہ تاالب کے سکمر باکس پر بيٹهنے کی وجہ سے آتی ہيں، خاص طور پر پرانی 
 سٹائل سکمر بکس کے باعث۔'  پوٹی 'طرز کے 

فلٹر کے ناکے پر ايک مستقل حفاظتی ڈهکن   –نہيں 
 لگائيں۔

فائبر گالس پولز کے تيار کنندگان يا مرمت کرنے 
آپ کو ان کے بارے (والے يہ مرمت کر سکتے ہيں 

 ۔)ميں معلومات ييلو پيجز سے مل سکتی ہيں

اس کے عالوہ ، آپ کے مقامی سوئمنگ پول سپالئير 
کے پاس بهی پرانی طرز کے سکمر باکس کو تبديل 

 کرنے کی کٹ بهی ہو سکتی ہے۔ 

کيا آپ کے سکمر باکس کے اوپر گنبد نما ڈهکنا  ہاں �
اور  حفاظتی سکرٹ ہے جو کسی اوزار کے 

 ذريعے ہی ہٹائی جا سکتی ہے؟

 

 

 

 

 

 

 خطرناک سکمر باکس                                       محفوظ تبديل شدہ سکمر باکس           

 نئے سوئمنگ پولز

 کيا آپ نے عارضی باڑ لگائی ہے  ہاں � عارضی باڑ لگائيں  -نہيں�

اپنے تاالب کے گرد جب اسے تعمير کيا جا رہا 
 ہے؟

اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کريں يا کسی   -نہيں�-
 پرائيويٹ بلڈنگ سرٹيفائير سے ۔

کيا آپ نے ايک نئے سوئمنگ پول کو بنانے سے  ہاں �
 پہلے لوکل کونسل سے اجازت لی ہے؟

نہيں اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کريں اس بات � -
کو يقينی بنانے کے ليے کہ آپ کے پول کی مستقل باڑ 

 کونسل کے راہنما اصولوں کے مطابق ہے۔

کيا آپ نے اپنی لوکل کونسل سے بات کی ہےکہ  ہاں �
 آپ کی مستقل باڑ کہاں واقع ہوگی؟

اپنی مقامی کونسل يا پرائيويٹ بلڈنگ تصديق  نہيں۔�-
 کنندہ سے حتمی معائينہ کے ليے  رابطہ کريں۔

کيا آپ نے اپنی مقامی کونسل يا پرائيويٹ بلڈنگ  ہاں �
تصديق کنندہ سے مستقل تعميلی باڑ لگانے کے 

 فورًا بعد حتمی معائينہ کروايا ہے؟

 کے تحت، عارضی باڑ کی ضرورت ہوتی ہے)کامن ويلته (2011ورک ہيلته اينڈ سيفٹی ريگوليشن 

تمام نئے زير تعمير تاالبوں کے ليے تاکہ صحت اور حفاظت سے متعلقہ خطرات سے جو کهدائی کے کام کی وجہ سے 
پيدا ہوتے ہيں سے بچا جا سکے۔ اس ميں بچوں کو خالی پول ميں گرنے سے روکنا ، بارش کے بعد تاالب ميں موجود 

 پانی ميں انہيں ڈوبنے سے روکنا شامل ہے۔



 

 چارديواری کی باڑ کے ليے عليحدہ حصے ميں ديکهيں -پول کی اندرونی باڑ کی اونچائی 
نہيں ۔کسی الئسنس يافتہ بلڈر سے رابطہ  �-

کريں،پول ٹيکنيشن يا باڑ لگانے والےٹهيکيدار سے 
 فوری طور پر۔

 ميٹر  1.2کيا آپ کے پول کی باڑ کم از کم  ہاں �
 ؟گراونڈ سے اوپر ہے تيار زمينی سطح سے 

 نہ چڑها جا سکنے واال زون -پول کی باڑ 
درختوں يا جهاڑيوں کو جو پول کی  نہيں۔  �

رکاوٹوں کے پاس ہوں اور ديگر اشياء جيسا کہ باربی 
کيو، گملے ميں اگنے والے پودے ، کهلونے ، 

سيڑهياں اور کرسيوں کونہ چڑهے جا سکنے والے 
 سينٹی ميٹر اندر نہيں ہونا چاہيے تاکہ 90زون سے 

بچے انہيں باڑ کے اوپر چڑهنے کے ليے استعمال نہ 
 کر سکيں۔

کيا آپ نے يہ يقينی بنا يا ہے کہ کہ درخت ،  ہاں �
جهاڑياں يا  کوئی ديگر اشياء جيسا کہ باربی کيو، 

گملے ميں اگنے والے پودے ، کهلونے ، 
سيڑهياں اور کرسياں نہ چڑهے جا سکنے والے 

اسکی (  سينٹی ميٹر دور ہيں؟ 90زون سے 
پيمائش پول کی باڑ کے باہر کے اوپر والے 

حصے سے نيچے ميدان کی طرف ايک کمان 
 )کی صورت ميں کی جاتی ہے

 سينٹی ميٹر تک کے حصے ميں کوئی مستقل تعمير نہيں 30پول کی باڑ کے اندرونی طرف سے نہ چڑهے جا سکنے والے زون کے 
ہونی چاہيے۔پول کے عالقے ميں پول سے غير متعلقہ تعمير جيسا کہ گيراج ، چهپر، کپڑے سکهانے والی تاريں، کشتی کا شيڈ ، 

 لوہے کے پل يا شيڈ کی اجازت نہيں ہے۔/ ڈهالن 

 درميانی فاصلہ -پول کی باڑ
رابطہ کريں کسی الئسنس يافتہ بلڈر،  -  نہيں �

پول ٹيکنيشن يا باڑ لگانے والے ٹهيکيدار سے 
 فوری طور پر۔

   

اگر باڑ پر عبوری سالخيں ہيں تو کيا ان  ہاں �
سالخوں کے درميان  فاصلہ زيادہ تو نہيں 

  سينٹی ميٹر سے؟10ہے 

 سی ايم  ہو تاکہ سالخ گهوم 10زيادہ سے زيادہ :نوٹ 
  سی ايم  ہوتی ہے9سکے اور اس کی پيمائش عمومًا 

 عمودی سالخيں جن پر چڑها جا سکتا ہے -پول کی باڑ
رابطہ کريں کسی الئسنس يافتہ بلڈر،  -  نہيں �

پول ٹيکنيشن يا باڑ لگانے والے ٹهيکيدار سے 
 فوری طور پر۔

کيا باڑ پر لگی عمودی سالخيں کم از کم  ہاں �
  سی ايم دور ہيں؟90ايک دوسرے سے

 باڑ کی نچلی سطح کا درميانی فاصلہ -پول کی باڑ 
رابطہ کريں کسی الئسنس يافتہ بلڈر،  -  نہيں �

پول ٹيکنيشن يا باڑ لگانے والے ٹهيکيدار سے 
 فوری طور پر۔

کيا تاالب کی باڑکی نچلی سطح کا فاصلہ  ہاں �
 سی ايم زيادہ تو 10تيار زمينی سطح سے 

 نہيں ہے ؟



  
 پول کی باڑ اور دروازے کی ديکه بهال

 گيٹ کی چٹخنی کے پرزے کا مقام  -پول کی باڑ 
اگر آپ کی چٹخنی کا پرزہ زمينی سطح  نہيں �-

 سينٹی ميٹر سے کم اوپر ہے ، تو 150سے کم از کم 
اسے پول کی باڑ کے اندرونی طرف ہونا چاہيے ، 

 سينٹی ميٹر 15گيٹ کی اوپر کی سطح سے کم از کم 
 سينٹی ميٹر 45نيچے ، اور   چٹخنی کے کم از کم

 چاہيے۔کے دائرے ميں ايک پٹی نصب ہونی 

کيا آپ کے پول کے دروازے کی کهلی  ہاں �
چٹخنی کا پرزہ زمينی سطح سے کم از کم 

 سينٹی ميٹر اوپر ہے؟150

 کا نشان) سی پی آر(کارڈيو پلمونِری ريسسی ٹيشن 
نہيں ۔اپنی مقامی پول شاپ ، کونسل يا کميونٹی   �

آرگنائزيشن جيسا کہ سينٹ جان ايمبولينس ، دی آسٹريلين 
ريڈکراس يا دی رائل الئف سيونگ سوسائيٹی سے سی پی 

 -آر کا نشان خريد کِريں اور لگائيں 

کيا آپ کے پول کے عالقے ميں ايک   سی پی آر  ہاں �
کا نشان ہے جو کہ اچهی حالت ميں ہے اور جسے 

  ميٹر کے فاصلے سے پڑها جا سکتا ہے؟3

سی پی آر کا نشان اگر دهندهال گيا ہو تو :نوٹ 
 اسے تبديل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جو ڈهيلی چٹخنياں ، پيچ اور  تالے ہيں  -نہيں �
انہيں کسا ہوا ہونا چاہيے  يا انہيں بدل دينا 

 چاہيے۔

 کيا تمام باڑ کی چٹخنياں ، پيچ اور  ہاں �

 تالے کسے ہوئے اور اچهی حالت ميں ہيں؟

نہيں ۔ تاالب کی باڑ اور دروازے  کے تيار �
کنندگان کو تاالب کی باڑ اور دروازے کی ديکه 

بهال کرنے کے ليے آپ کو تحريری ہدايات 
 فراہم کرنی چاہييں۔

اس ميں سپرنگوں کو باقاعدگی سے بدلنا اور از 
خود بند ہونے والی دروازے کی چوڑيوں ، 

تالوں اور چٹخنيوں پرچکناکرنے  والے  تيل کا 
چهڑکاوء کرنا يا سليکان کا استعمال کرنا شامل 
ہے جن سے ازخود بند ہونے والے دروازوں يا 

از خود لگنے والی چٹخنيوں سے متعلقہ کافی 
 خرابيوں سے بچا جا سکتا ہے۔

کيا آپ از خود بند ہونے والے دروازے کی  ہاں �
 چوڑيوں، تالوں اور چٹخنيوں پر

چکناکرنے  والے  تيل کا چهڑکاوء کرتے ہيں 
 يا سليکان استعمال کرتے ہيں؟



 پول گيٹ ، از خود بند يا پهنسنے والے پرزے
 پول کے گيٹ کو دوبارہ لگوائيں  -نہيں �

پول کی ( تاکہ يہ باہر کی طرف سے کهلتے ہوں 
 ۔)جگہ سے دور

کيا آپ کے پول گيٹ باہر کی طرف کهلتے  ہاں �
 ؟)پول کی جگہ سے دور( ہيں 

کيا آپ کے پول کا گيٹ از خود بند ہوتا ہے بغير  
 زور لگائے کسی کهلی ہوئی حالت سے؟

 کريں جب بندپول کے گيٹ کو مستقل  - نہيں� ہاں �
تک کہ ايک نيا تاال اور بند کرنے واال پرزہ نہيں 
لگتا۔از خود بند ہونے والے اور از خود پهنسنے 

والے پرزے اکثر پول کی دکانوں  اور هارڈ ويئر 
شاپس سے خريدے جا سکتے ہيں اور انہيں لگانا 

 بهی آسان ہوتا ہے۔

 کيا آپ کے پول کا دروازہ از خود بند ہوتا ہے ؟

 جب دروازہ بند ہوتا ہے؟) خو د پهنستا ہے(

� Yes 

 ہميشہ دروازہ بند رکهيں اور  نہيں �-

 دروازے کو کبهی کهال نہ چهوڑيں۔

کيا آپ نے اس بات کو يقينی بنايا ہے کہ  آپ اپنے  ہاں �
 تاالب کے دروازے کو کبهی کهال نہيں چهوڑا؟ 

 پول کی باڑ کے حصے کے طور پر باوءنڈری باڑ کا استعمال
ں                                              �   ي ہ   ن

۔کسی الئسنس يافتہ بلڈر سے رابطہ کريں،پول ٹيکنيشن         
و ايک                     ہ وہ آپ ک اک يا باڑ لگانے والےٹهيکيدار سے ت

 قابل قبول حل بتا سکے۔

اگر باونڈری باڑ کے اندر کوئی افقی سالخ ہے، توکيا  ہاں �
 سينٹی ميٹر 90وہ نہ چڑهے جا سکنے والے زون کے 

اسکی پيمائش پول کی باڑ کے اندر ( کے اندر ہے ؟
کے اوپر والے حصے سے نيچے ميدان کی طرف 

 )ايک کمان کی صورت ميں کی جاتی ہے

  سی ايم اوپر ہو180کهڑکی کے نيچے کی تختی جو ميدان سے   -بچوں کی مزاحمتی کهڑکياں 
 سے پہلے تيار کی گئی ہوں ان ميں بچوں کی حفا ظتی کهڑکياں 2008 ستمبر 1تيراکی کے تاالب اور وہ رکاوٹيں جو  

ونڈوز شامل ہيں کے چائلڈ سيف پول کی باڑ يا رکاوٹ کے حصے کے طور پر موجود ہو سکتی ہيں۔ پرانے پول جن ميں 
کی تراکيب شامل ہيں کے تقاضوں سے مختلف ہيں۔ اگر کهڑکيوں کی بچوں کی مزاحمت ليے تقاضے نئے پول جن ميں 

ديکه بهال پول کی رکاوٹوں کے حصے کے طور پر صحيح طريقے سے مناسب ميعار کے مطابق نہ کی گئی ہو، تو آپ 
کو موجودہ تقاضوں  جو کہ بچوں کی مزاحمتی کهڑکی سے متعلق ہيں کو پورا کرنا پڑے گا۔ ان رکاوٹوں کو جن ميں 

تبديلی الئی گئی ہو يا جنہيں دوبارہ تعمير کيا گيا ہو انہيں بهی بچوں کی مزاحمتی کهڑکی سے متعلق موجودہ تقاضوں کو 
 پورا کرنا ہوگا۔اپنی مقامی کونسل سے  چيک کريں۔

ونڈوز سے متعلق استثناء کا اب چائلڈ سيف  نہيں �-
اطالق نہيں ہوگا۔آپ کو موجودہ بچوں کی مزاحمتی 
 کهڑکی سے متعلقہ ضروريات کو پورا کرنا ہوگا۔

ونڈو ہے جو کہ پول چائلڈ سيف اگر آپ کے پاس  ہاں �
کی رکاوٹ کا حصہ ہے ، تو کيا ان کے ساته 

کِوئی تاال بند پرزہ يا کو ئی سيکيوريٹی سکرين 
 سينٹی ميٹر سے زيادہ جانے 10ہے جو انہيں 

 سے روکتی ہو  ؟

کهڑکی کے کهلے حصے کو ڈهانپنے کے  - نہيں �-
جس ميں زيادہ (ليے کوئی سالخ يا جالی دار سکرين 

لگائيں۔ سالخيں اور جالی )  سی ايم ہو10سے زيادہ خال 
دار سکرين آپ اپنے مقامی ہارڈوئير سٹور سے خريد 

 کر سکتے ہيں ليکن آپ کو چاہيے کہ 

آپ اپنی مقامی کونسل يا الئسنس يافتہ بلڈر سے بهی 
 مشورہ حاصل کريں۔

کهڑکياں ہيں بچوں کی مزاحمتی اگر آپ کے پاس  ہاں �
جو کہ پول کی رکاوٹ کا حصہ ہيں ، تو کيا 

کهڑکی کا کهل سکنے واال حصہ کسی مستقل 
طور پر لگی ہوئی سالخ يا کسی جالی دار 

 سکرين سے ڈهانپا ہو ا ہے؟



  

 بچوں کے مزاحمتی دروازے
کچه پرانے تيراکی کے تاالبوں ميں پول کی باڑ يا حفاظتی جنگلے کے طور پر دروازے لگے ہوتے ہيں۔نئے پول کی 

اگر آپ کے ہاں ايک ايسا دروازہ ہے جو کہ پول کے 
حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کيا يہ خود بند ہوتا 

 ہے؟

 ہاں �

 نہيں     �

بچوں کے حفاظتی دروازوں کو لگانے کی 
 استثناء کی اب اجازت نہيں  ہے۔

آپ کو اپنے سوئمنگ پول کے گرد چاروں 
 اطراف حفاظتی جنگلہ لگانا ہوگا۔

اپنی مقامی کونسل سے اس بارے ميں چيک 
 کريں۔

اگر آپ کے ہاں ايک ايسا دروازہ ہے جو کہ پول کے 
حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کيا اس ميں از خود 

 بند ہونے والی چٹخنی ہے ؟

 ہاں �

اگر آپ کے ہاں ايک ايسا دروازہ ہے جو کہ پول 
کےحفاظتی جنگلے کا حصہ ہے،تو کيا چٹخنی ميدان 

 سينٹی ميٹر اوپر ہے اور اسے 150سے کم از کم 
 دروازے کے دوںوں اطراف سے کهوال جا سکتا ہے ؟

 ہاں �

اگر آپ کے ہاں ايک ايسا دروازہ ہے جو کہ پول کے 
حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کيا آپ نے يہ يقينی بنايا ہے 

  100کہ دروازے يا اس کے فريم پر ميدان اور ميدان سے 

 سينٹی ميٹر 1سينٹی ميٹر اوپر تک پاوں رکهنے کی جگہ 
 نہيں ہے؟سے زيادہ چوڑی تو 

 ہاں �

اگر آپ کے ہاں ايک ايسا دروازہ ہے جو کہ پول کے 
حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے،تو کيا آپ نے يہ يقينی 

بنايا ہے کہ وہاں پالتو جانوروں کے ليے تو کوئی 
 دروازہ نہيں ہے؟

 ہاں �

 ميدان سے اوپر پول اور ہوا سے بهرے جانے والے پول
اگر آپ کے پاس ميدان سے اوپر  والے پول ہے، تو   ہاں �

اگر آپ کے پاس ہوا سے بهرا جانے واال يا پورٹيبل 
 سينٹی ميٹر سے زيادہ پانی بهرا 30پول ہے جس ميں 

 جا سکتا ہو ، تو کيا اس کے ساته حفاظتی جنگلہ ہے؟

 ہاں �
 نہيں ۔ بچوں کو روکنے کے ليے باڑ لگائيں  �



  

  سپا پول   
ايک بچوں کو روکنے کے ليے باڑ لگائيں يا اس -نہيں�  

بات کو يقينی بنائيں کہ سپا ڈهانپا ہو اور محفوظ ہے کسی بچوں 
جيسا کہ کوئی (کے ليے محفوظ تاال لگنے والی ترکيب سے 

 جب سپا زيراستعمال نہيں  ہے۔) دروازہ، ڈهکن ، گرل يا ميش 

 کيا آپکے سپا پول کے گرد حفاظتی  ہاں �

 جنگلہ ہے؟

 يہ چيک کريں کہ آ پ کے سپا  نہيں۔� 

پر بجلی سے حفاظت  کا الزمی  منظوری کا نمبر  
يا قواعد سے تعميل کا نشان کندہ ہے۔ اس نشان ميں 

ايک بڑا حرف جو آسٹريليا ميں آپ کی رياست يا 
مثال کے طور پر، اين (عالقے کو ظاہر کرتا ہے 

 اور ايک سرٹيفيکيٹ نمبر۔, ) برائے اين ايس ڈبليو

کيا آپ نے چيک کيا ہے کہ تمام بجلی کے آالت اور  ہاں �
پمپ بجلی سے حفاظت کے ميعار پر پورا اترتے 

 ہيں اور صحيح طور پر  ڈهانپے ہوئے ہيں؟

خريديں اور لگائيں ايک سی پی آر کا نشان  نہيں۔�  
اپنی مقامی تاالب کی دکان  ، کونسل يا کميونٹی تنظيم 

جيسا کہ سينٹ جان ايمبولينس ، دی آسٹريلين ريڈ کراس 
 يا دی رائل الئف سيونگ سوسائيٹی سے۔

کيا آپ کے سپا کے پاس ايک سی پی آر کا نشان  ہاں �
 ميٹر 3ہےجو کہ اچهی حالت ميں ہے اور جسے 

 کے فاصلے سے پڑها جا سکتا ہو؟

 ديگر اقدامات

 کريہ دار و مالک
تمام کرايہ داری کے معاہدوں ميں سوئمنگ پول کی ديکه بهال سے متعلقہ ذمہ داريوں کا تعين شامل ہونا چاہيے۔کرايہ دار 

کو کسی قسم کے نقصان يا مرمت کی ضرورت کے بارے ميں مالک کو آگاہ کرنا چاہيے۔کرايہ دار کو وہ مرمت فوری 
) اس ميں سوئمنگ پول سے متعلقہ نقص بهی شامل ہيں(طور پر کروانی چاہيے جس سے کہ احاطہ غيرمحفوظ ہو رہا ہو 

 اگر مالک يا ايجنٹ سے رابطہ نہيں ہو سکتا يا وہ معقول دورانيے ميں ضروری مرمت نہيں کرواتے۔


