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ਕਪਸਾਇਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ (Types of Camping)
ਫਰੰ ਟਕੰ ਟ੍ਰੀ ਕਿਪੰ ਗ
ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਰੰ ਟਕੰ ਟ੍ਰੀ ਕਪਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਪੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸੱਜਤ
ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਸਾਇਟ ਤੇ ਿਲਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕਪਗਰਾਉਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਵਅੱ ਸਤ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਵਰਸ, ਫਲੱਸ਼ ਪਖਾਨੇ, ਥੀਏਟਰ,
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਨੈਕ ਬਾਰ, ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਮੰ ਗ, ਗੋਲਫ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਪਗਰਾਉਂਡਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ
ਸਿਵਿਮੰ ਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹਨ!
ਸਰਿਵਸਡ ਕਪਸਾਇਟਾਂ
ਸਰਿਵਸਡ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਮਨੋਰੰ ਜਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਰਵੀਜ਼), ਟਰੇਲਰਜ਼, ਟਟ ਦੇ ਟਰੇਲਰ, ਆਿਦ ਲਈ ਿਬਜਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੱ ਕਅਪ ਦੇ
ਿਵਿਭੰ ਨ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਿਵਿਭੰ ਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱ ਕ ਕਪਸਾਇਟ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱ ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਆਰਵੀਜ਼
ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਟਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸ ਟਟਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਿਕੰ ਗ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਉ।
ਅਣਸਰਿਵਸਡ ਕਪਸਾਇਟਾਂ
ਅਣਸਰਿਵਸਡ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਟਟ ਕਿਪੰ ਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਟਟ ਪੈਡ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਫਲੱਸ਼ ਪਖਾਨੇ, ਸ਼ਾਵਰਸ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਰਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਟ ਦੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲੇ ੍ਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਅਪ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕਉਂਿਕ “ਅਣਸਰਿਵਸਡ” ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਿਬਜਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੱ ਕਅਪ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹ
ਕਰਦੀਆਂ।
ਸਫਲ ਕਪਸਾਇਟਾਂ
ਸਫਲ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਵ-ਥਰੂ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱ ਡੇ
ਟਰੇਲਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰਵੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਪੱ ਛੇ ਪੁੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਿਸੱ ਧਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਕ-ਇਨ ਕਪਸਾਇਟਾਂ
ਵਾਕ-ਇਨ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਸਾਇਟ ਤੇ ਨਹ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਇੱ ਕ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਖੇਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਅਣਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਇਟਾਂ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਅਣਪੱ ਧਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੁੱ ਪ ਕਪਸਾਇਟਾਂ
ਗਰੁੱ ਪ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਵੱ ਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਗਰੁੱ ਪ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੱ ਪ
ਕਪਗਰਾਉਂਡਾਂ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਬੈਕਕੰ ਟ੍ਰੀ ਕਿਪੰ ਗ
ਬੈਕਕੰ ਟ੍ਰੀ ਕਿਪੰ ਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਤ ਦੂਰ ਸੁੰ ਨਸਾਨ ਜੰ ਗਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਤੁਸ ਬੈਕਕੰ ਟ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਸਕੀ, ਸਨੋਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਡਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਭੀੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਇਸ ਸੱ ਭ ਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ ਹੋ।
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ਚੈੱਕਿਲਸਟ (Checklist)
ਉਪਕਰਨ
ਟਟ: ਇੱ ਕ ਟਟ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱ ਖੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਕਿਪੰ ਗ
ਟਿਰਪ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਘਰ ਿਵਖੇ ਟਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰੋ।
ਗਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ: ਗਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ ਕਪੜੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਟੁੱ ਕੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਟਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣਟ ਟਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਿਤਰਪਾਲ: “ਇੱ ਕ “ਿਤਰਪਾਲ” ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਕਿਨਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰ ਗ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਰਿਹ ਸਕੋ।
ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਤ ਇੱ ਕ ਕੰ ਬਲ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।
ਿਸਰ੍ਹਾਣਾ: ਵਾਧੂ ਅਰਾਮ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਸਰ੍ਹਾਣਾ ਿਲਆਉ। ਜੇ ਤੁਸ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕੰ ਮ-ਚਲਾਊ ਕਿਪੰ ਗ ਿਸਰ੍ਹਾਣੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ
ਕਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਉ।
ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਗੱ ਦੇ: ਵਾਧੂ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਜਾਂ ਚਟਾਈ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਿਵਛਾਓ।
ਲਾਲਟੈਣ: ਆਪਣੇ ਟਟ ਿਵੱ ਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੀ ਲਾਲਟੈਣ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ; ਗੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲਟੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਟਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈ ਸ਼ਲਾਇਟਾਂ ਜਾਂ ਹੈਡਲਪ: ਫਲੈ ਸ਼ਲਾਇਟ ਹੈਡਲਪ ਤਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਕਪਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹੈਡਲਪ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਰੱ ਸੀ ਜਾਂ ਡੋਰੀ: ਰੱ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਲਮਕਦੇ ਿਤਰਪਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹਨ।
ਡੱ ਕਟ ਟੇਪ: ਡੱ ਕਟ ਟੇਪ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਭਰੀ ਥੈਲੀ: ਇਹ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਸੋਈ ਸਮਗਰੀ
ਮੈੱਸ ਿਕੱ ਟ (ਪਲੇ ਟ/ਮੱ ਗ/ਕਟੋਰੀ/ਭਾਂਡੇ): ਪਲਾਸਿਟਕ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇ ਟਾਂ, ਮੱ ਗ, ਕਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੱ ਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਫੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਕਪ ਸਟੋਵ: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪ ਸਟੋਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਉ।
ਬਾਲਣ: ਬਾਲਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਣ
ਲਈ ਸਹੀ ਬਾਲਣ ਹੈ।
ਵੱ ਡੇ ਕਟੋਰੇ: ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਕਟੋਰਾ ਕਪਸਾਇਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਟੰ ਗ ਬੋਰਡ: ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣ ਲਈ ਕਿਟੰ ਗ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਛੁਰੀ/ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਮਚਾ/ਿਚਮਟਾ: ਿਕਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
ਭਾਂਡੇ/ਕੜਾਹੀ: ਭਾਂਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱ ਗ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਿਲਜਾਉ ਜੇ ਤੁਸ ਅੱ ਗ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ: ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਓਵਨ ਦਸਤਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਦੇ ਅੱ ਗੇ-ਿਪੱ ਛੇ ਿਲਜਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਭਾਂਿਡਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਠਾ: ਕੁਝ ਕੜਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਹਡਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਪੱ ਤਰੇ-ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।
ਿਡਸ਼ਪੈਨ: ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਡੱ ਬਾ ਜਾਂ ਬਕਸਾ ਿਲਜਾਉ। ਤੁਸ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਧੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸਾਬਣ: ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਿਕ ਝੀਲ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ। ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ “”ਕਿਪੰ ਗ ਬੇਿਸਕਸ” ਵੇਖੋ।
ਖਾਣਾ ਠੰਢਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਕੂਲਰ ਜੰ ਗਲੀ-ਜੀਵ-ਪ੍ਰਿਤਰੋਧੀ ਨਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ ਜਦ ਤੁਸ ਕਪਸਾਇਟ ਿਵਖੇ
ਨਹ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ।
ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਮਾਿਚਸਾਂ/ਲਾਈਟਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਮਾਿਚਸਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟਰ ਨਹ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਿਚਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਡੱ ਬੇ
ਜਾਂ ਬੈਗ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।
ਕੈਨ ਓਪਨਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨ ਓਪਨਰ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਕੰ ਮ ਆਏਗਾ।
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ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼: ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼ ਿਲਜਾਉ। ਖਾਣੇ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਬਾਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹ ਹੋਏਗਾ।
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ: ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਕਪਸਾਇਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱ ਗ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਲਪੇਟਣ ਲਈ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੋਲੀਏ: ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੋਲੀਏ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਿਗਰੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਕੰ ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲਣਾ
ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ।
ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਰ: ਿਪਕਿਨਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀ-ਲਾਇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਕਿਨਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਖਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲਟੈਣ ਨਹ ਹੈ। ਿਵੰ ਡਪਰੂਫ ਮੋਮਬੱ ਤੀ-ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਨੱਜੀ ਸਮਾਨ
ਕੀੜੇ-ਮਕੌ ੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ: ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀੜੇ-ਮਕੌ ੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਸ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਹੋਰ ਿਨੱਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਤੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਰਨਾਂ ਪ੍ਰਿਤਿਬੰ ਬ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟੀ: ਜੇ ਤੁਿਸਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸੀਟੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਚਮਟੀ: ਉਂਗਲਾਂ ਤ ਪੜਛੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਚਮਟੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਲਓਏ ਜ਼ੈਲ: ਐਲਓਏ ਧੁੱ ਪ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀ ਤਵੱ ਚਾ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਨੱਜੀ ਹਾਇਜੀਨ
ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸ਼ਪੂ ਅਤੇ ਸਾਬਣ: ਉਹ ਸ਼ਪੂ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ – ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡਬ
ੇ ਲ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਿਸੰ ਕ ਜਾਂ
ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਝੀਲਾਂ ਿਵੱ ਚ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕਿਪੰ ਗ
ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਪੂੰ ਝਣੇ: ਟਿਰਪ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਪੂੰ ਝਣੇ ਿਲਜਾਉ (ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਵੀ)। ਪੂਟੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ!
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ਅਤੀਿਰਕਤ ਕਪੜੇ/ਜੁਤੀਆਂ: ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਅਤੇ ਿਨੱਘਾ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਤੀਿਰਕਤ ਸੈਟ ਪੈਕ
ਕਰੋ। ਬੱ ਚੇ ਕਿਪੰ ਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਿਗੱ ਲੇ ਅਤੇ ਗੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਪੰ ਗ
ਸੰ ਗਲੀ: ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਲੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ ਹਨ – ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।
ਡੋਗੀ ਬੈਗਸ: ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ/ਭੋਜਨ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸ ਕਪਸਾਇਟ ਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
ਬਰੱ ਸ਼: ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਿਵਚ ਗੰ ਦਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੱ ਸ਼ ਕੰ ਮ ਆਏਗਾ।
ਹੋਰ
ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਿਪੰ ਨ: ਰੱ ਸੀ ਤੇ ਿਗਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੰ ਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਪਿੜਆਂ ਦੇ ਿਪੰ ਨ ਿਲਜਾਉ।
ਛੋਟਾ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਇਨ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਟ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਾਥਿਮਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਿਕਟ: ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਿਮਕ ਿਚਿਕਤਸਾ ਿਕਟ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹੋਏ।
ਅੱ ਗ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੰ ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਟਟ ਿਕਵ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ (How to set up a tent)
ਟਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ... ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ ਲਗਾ ਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਿਵੱ ਚ
ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ। ਤੁਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਟਟ ਦਾ
ਸਾਮਾਨ ਲਉ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਉ!
ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਡਾ ਟਟ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਟਟ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਇਕੋ ਿਜਹੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
1. ਆਪਣਾ ਟਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਯੁਕਤ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭੋ। ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰ ਟਕੰ ਟ੍ਰੀ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਕੋਲ ਟਟ ਪੈਡ
ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱ ਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਟ ਿਕੱ ਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹ ਤਾਂ ਤੁਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਮਲਬੇ ਤ ਦੂਰ ਹੋਏ –
ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪੱ ਥਰਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਏ। ਫੇਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਇਲਾਕਾ ਪੱ ਧਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਿਕ ਢਾਲਵਾਂ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱ ਗ ਦੇ ਖੱ ਡੇ ਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਟ ਤੇ ਚੰ ਿਗਆੜੀਆਂ ਨਾ ਿਗਰਣ।
2. ਟਟ ਬੈਗ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲੋ । ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਟਟ ਬੈਗ ਖੋਲੋ ੍ਹ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਤਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਿਜਸ ਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਟਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਗਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ), ਟਟ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਖੰ ਭੇ, ਖੂੰ ਟੇ ਅਤੇ ਰੱ ਸੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰੱ ਖ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਤੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣ।
3. ਆਪਣੇ ਟਟ (ਅਤੇ ਗਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ) ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫੁੱ ਟਿਪ੍ਰੰ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱ ਖ
ਿਦਉ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਟਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ, ਟਟ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਿਜਸ
ਪਾਸੇ ਤੁਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਭੇ ਦਾ ਿਸਰਾ

ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ
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4. ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਟਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ। ਇੱ ਥੇ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ। ਹਰ ਖੰ ਬੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉ।
ਅਕਸਰ ਟਟ ਨਾਲ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਸਣ ਲਈ ਟਟ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਕੁਝ ਟਟ, ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਟ ਕਿਲਪ। ਕੁਝ ਟਟਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਆਸਤੀਨਾਂ: ਸਲੀਵ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਟਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਤੀਨਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟਟ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ। ਫੇਰ, ਦੂਸਰਾ ਖੰ ਭਾ ਦੂਸਰੀ ਆਸਤੀਨ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ। ਹੁਣ, ਟਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਅਸਲ ਟਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਟਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰੋਮਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰ ਬੇ ਦੀ ਨੋਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ਬਚਾਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟਟਾਂ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੀ ਿਪੰ ਨ ਅਤੇ
ਛੱ ਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਓਗੇ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੁਸ ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਟਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਬੰ ਨ੍ਹ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਉ। ਵੱ ਡੇ ਟਟਾਂ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਸਾਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤ ਿਖੱ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱ ਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਟਟ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹੋਏ
ਆਸਤੀਨਾਂ ਿਖਸਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੋਈ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਨਾ
ਪੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰ ਝਲ ਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਿਖੱ ਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ਖੰ ਭੇ ਜਾਂ ਟਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਜਦ ਖੰ ਭੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਟਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ ਿਦਉ ਿਜਵ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਲਪਾਂ: ਕਿਲਪਾਂ ਵਾਲੇ ਟਟ ਆਸਤੀਨਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਟਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਟਟ ਨਾਲ ਬੰ ਨ੍ਹ ਿਦਉ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਟ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਟਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰੋਮਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਖੰ ਬੇ ਦੀ ਨੋਕ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ਬਚਾਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਟਟਾਂ ਨਾਲ ਧਾਤ ਦੀ ਿਪੰ ਨ ਅਤੇ ਛੱ ਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਓਗੇ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੁਸ ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਟਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਬੰ ਨ੍ਹ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਉ। ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱ ਧ ਿਵੱ ਚ
ਆਰਕ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਟ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ ਿਦਉ ਿਜਵ ਤੁਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਖੰ ਭੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੰ ਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਚਲਦੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਖੰ ਭੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਜਾਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਟ ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ
ਨਾਲ ਬੰ ਿਨ੍ਹਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦੋਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਟਟਾਂ ਲਈ, ਆਸਤੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਲਪਾਂ ਲਗਾਉ। ਟਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰ ਿਭਆਂ ਵਾਲੇ ਟਟਾਂ
ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ ਦੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਟਟ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨੂੰ ਉਦ ਤੱ ਕ ਜੋੜੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਟਟ
ਖੜ੍ਹਾ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
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ਟਟ ਦੇ ਖੂੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਗ੍ਰੋਮਟ।
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5. ਟਟ ਨੂੰ ਖੂੰ ਟੇ ਨਾਲ ਬੰ ਨੋ੍ਹ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰ ਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਖੀਰਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਉ। ਬਹੁਤੇ ਟਟਾਂ ਦੇ ਨਾਈਲਨ ਦੇ ਵੇਿਬੰ ਗ ਫੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਘੁੰ ਡੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਮਟ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਹਰ ਫੀਤੇ ਿਵੱ ਚ ਖੂੰ ਟੇ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਟਟ ਤ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਚੋਤਾਂ ਜੋ ਟਟ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਿਖੱ ਿਚਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਖੂੰ ਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱ ਚ 45
ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਦਬਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦ ਤੱ ਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਫੀਤੇ ਖੂੰ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨੇ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਟ ਕਿਸਆ ਨਾ ਜਾਏ।
ਖੂੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧਾ ਨਹ ਲਗਾਉਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱ ਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਹਵਾ
ਟਟਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂੰ ਿਟਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਸੱ ਧੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੂੰ ਿਟਆਂ ਨੂੰ ਗੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ।
6. ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਟਟ ਤੇ ਰੱ ਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਟਟ ਵਾਟਰ-ਪਰੂਫ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ। ਟਟ ਦੇ
ਪਰਦੇਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱ ਕਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟਟ ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਖੰ ਭੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰ ਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨਾਂ ਲਈ, ਖੰ ਿਭਆਂ
ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਜੋੜਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਟ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੰ ਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਟਟ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਟਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਦੇ ਟਟ
ਦੇ ਖੰ ਿਭਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ , ਿਜੱ ਥੇ ਖੰ ਭੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਟਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਪਰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ!
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:
ਆਪਣੇ ਟਟ ਦੁਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸ ਕੀਿੜਆਂ ਤ ਬਚੋਗੇ – ਿਜੱ ਥ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ!
ਟਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲਕੇ ਤੁਸ ਟਟ ਿਵੱ ਚ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਗੰ ਦਗੀ ਤ ਬਚੋਗੇ
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ (Keeping Safe)
ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਰਪ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਕਿਪੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਰੀਮਾਇੰ ਡਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਸਮ
ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਤਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉ। ਿਦਨ ਦੇ, ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਪੰ ਗ ਟਿਰਪ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ
ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ – ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂਵਾਂ ਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੂਰਜ ਤ ਬਚਾਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਉ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱ ਚਾ ਦੇ
ਨੰਗੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਸਕੇ (ਆਪਣੇ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ !)। ਲੰਮੀ ਆਸਤੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ
ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਕਿਪੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਬਰਫੀਲੇ ਲਡਸਕੇਪ ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਤੁਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Environment Canada’s ਦੀ
ਵੈਬਸਾਇਟ http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=En&n=159F8282-1 ਤੇ ਜਾਉ।

ਡਰਾਇਿਵੰ ਗ
ਇੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਡਰਾਇਿਵੰ ਗ ਕਰਨਾ ਸੱ ਭ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰ ਮਾਂ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਡਰਾਇਿਵੰ ਗ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਡਰਾਇਿਵੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ:
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਗਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਪਾਰਕ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰ ਡਾਰਈਵਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ। ਸੁੰ ਦਰ ਨਜ਼ਾਿਰਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੋ।
ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਉ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਿਖਲਾਉ ਅਤੇ ਿਜਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਿਕਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੱ ਸਣਾ ੳਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੰ ਗਲੀ ਹੋਣ ਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਤ ਬਚਣਾ ਸੱ ਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਜਸ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਦਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਇੱ ਕ ਿਕਤਾਬਚਾ ਲਉ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ
ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਡੰ ਗ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਿਮਲਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹ ਹੈ, ਕਾਸ ਕਰਕੇ ਿਰਸਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਪਸਾਇਟਾਂ ਿਵੱ ਚ।
ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਲਆਉ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਫਊਮ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਿਲਆਉਣ ਤ ਬਚੋ ਜੋ ਕੀਿੜਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਵੇਲ © Parks Canada
ਕੁਝ ਪੌਦੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਵੇਲ, ਨੂੰ ਜਦ ਛੂਿਹਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ ਅਲਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੌਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਪਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਿਕਸ ਤ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੈਬ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਦਰ
ਿਵਖੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ, ਧੁੱ ਪੀਲੇ ਿਦਨ। ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ
ਿਸਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਓ, ਿਜਵ ਿਕ ਕਪਗਰਾਉਂਡਾਂ ਿਵਖੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਝਰਿਨਆਂ,
ਦਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਪੁੱ ਛੋ!
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ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿਕਵ "ਸਾਫ" ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
(The "Bare" Campsite Program)

The "Bare" Campsite Program
ਇੱ ਥੇ ਕਿਪੰ ਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਰੱ ਛ
(ਬੀਅਰਜ਼), ਬਾਘ (ਕੁਗਰਜ਼), ਬਿਘਆੜ (ਵੁਲਵਜ਼), ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਘਆੜ (ਕਾਇਓਟਸ) ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿਕਵ "ਸਾਫ" ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈ ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਇਆ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ The "Bare" Campsite
program ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਆਕਰ ਕਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਰਿਹਣ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌ ਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱ ਚ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਇਆ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱ ਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸ ਇੱ ਥੇ ਕਿਪੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ:
ਜਦ ਵਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਸਬੰ ਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਿਸਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਲਾਕਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ
ਕਰੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ BARE (ਸਾਫ) ਰੱ ਖੋ। © Parks Canada

ਇਹ ਪਾਿਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸ ਸ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ ਲਈ ਅਣਸੰ ਭਾਿਲਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰ ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਪਸਾਈਟ `ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਸੰ ਭਾਲੀ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ:
ਕੂਲਰਜ਼ ‐ ਭਰੇ/ਜਾਂ ਖਾਲੀ
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ਭੋਜਨ ‐ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ/ਬੰ ਦ
ਗਾਰਬੇਜ/ਰੈਿਪੰ ਗਜ਼ (ਵਲ੍ਹੇਟੇ)
ਪਲੇ ਟਾਂ/ਬਰਤਨ
ਪੈਟਸ ਦਾ ਭੋਜਨ/ਬੌਲਜ਼
ਬੋਤਲਾਂ/ਡੱ ਬੇ
ਸਾਰੇ ਖੁ ਬੋ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ - ਿਜਵ ਿਕ ਸ਼ਪੂ, ਟੁੱ ਥਪੇਸਟ, ਮੋਮਬੱ ਤੀਆਂ, ਿਸੱ ਟਰੋਨੇਲਾ, ਪਲੇ ਟਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ
ਟਟ ਟਰੇਲਰਜ਼ ਿਰੱ ਛ ਤ ਮੁਕਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਸਾਈਟ ਸਾਫ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ...

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਆਕਰ ਕਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਰਿਹਣ।
© Parks Canada

ਜਦ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਰੱ ਛ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ
ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱ ਖਕੇ, ਤੁਸ ਇੱ ਕ "ਸਮੱ ਿਸਆ" ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕਪਰਜ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਛੱ ਡਕੇ ਨਹ ਗਏ ਜੋ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰ ਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਕਪਗਰਾਊਂਡ
ਿਵੱ ਚ ਗ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰ ਮ ਹਨ, ਪਾਰਕ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।
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ਕਪਰਜ਼ ਿਜਹੜੇ the “Bare” Campsite program ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਪੰ ਗ ਪਰਿਮਟ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੈ ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇ ਨਜ਼ ਤਿਹਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਇਕੋਿਸਸਟਮ (ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ - ਤੁਸ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱ ਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿਪੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਿਵਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਸੰ ਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਰੁੱ ਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ
ਇਕੋਿਸਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱ ਸੇ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ-ਿਚੱ ਤ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਦੀ ਿਵੱ ਚ ਬਚੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਰਬੀ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਪਸਾਈਟ ਨੂੰ "ਸਾਫ" ਰੱ ਖਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ
ਨਾ ਦੇਕੇ ਤੁਸ ਇਸ ਕਠਨ ਲਡਸਕੇਪ (ਭੂਿਦ੍ਰ ) ਿਵੱ ਚ ਬਚੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਪੈਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਲਈ!
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਟਾ ਪਾਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ – ਿਵਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਕਰ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ - ਸੁਿਰੱ ਖਆ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਬਦ!
ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।
ਜਦ ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:
• ਸਭ ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇੱ ਕ ਰੀਫ ਿਦਸਦਾ ਬਾਰਾਂਿਸੰ ਗਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੱ ਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਜੰ ਗਲੀਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਉ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਿਦਉ।
• ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਖੋ (30 ਤ 100 ਮੀਟਰ)।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਿਰੱ ਛ, ਭੇੜੀਆ, ਆਿਦ) © Parks Canada
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਿਰੱ ਛ, ਭੇੜੀਆ, ਆਿਦ) ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ! ਇੱ ਕ 'ਸਾਫ ਕਪਸਾਈਟ' ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
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ਕੋਈ ਿਨ ਾਨੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ
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ਕੋਈ ਿਨ ਾਨੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ (Leave No Trace™)
ਿਤਆਰ ਰਹੋ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਵਰਖਾ ਤ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੜੇ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ । ਤੁਸ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ
ਨਕਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਿਜੰ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫੱ ਨ (ਿਦਲਲਗੀ) ਤੁਸ ਕਰਗੇ।
ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱ ਖ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਿਫਰੋ। ਫੁੱ ਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਉਤਪੰ ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ! ਮੌਜੂਦਾ ਕਪ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ - ਸੜਕਾਂ, ਰਸਿਤਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤ
ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ 100 ਵੱ ਡੇ ਕਦਮਾਂ `ਤੇ ਕਪ ਲਾਉ।
ਆਪਣੇ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱ ਿਬਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਿਦਉ, ਬੰ ਨ੍ਹਕੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ। ਕੂੜਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਜਾਂ
ਆਊਟਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਜਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱ ਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਇੱ ਕ ਿਬੱ ਲੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਪ (ਗੰ ਦ-ਮੰ ਦ)
ਨੂੰ 4-8 ਇੰ ਚ ਡੂੰ ਘੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤ 100 ਵੱ ਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਟੋਏ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਬ ਿਦਉ। ਆਪਣੇ ਟੌਇਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪਲਾਸਿਟਕ
ਬੈਗ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦਉ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਇੱ ਕ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਉ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱ ਖੋ। ਸਾਬਣ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੂਪ ਨੂੰ ਝੀਲਾਂ
ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ।
ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।
ਪੌਿਦਆਂ, ਪੱ ਥਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਤਹਾਿਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਜਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਓਵ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ
ਸਕਣ। ਸਜੀਵ ਪੌਿਦਆਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਪੌਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਿਛੱ ਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਕਪਸਾਈਟਸ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਬਣਾਏ ਨਹ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਪਸਾਈਟ `ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਨਾ ਪੁੱ ਟੋ ਜਾਂ ਢਾਂਿਚਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕਪ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਉਸ `ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ
ਿਕਸੇ campfires (ਕਪਫਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਫੇਰੀ `ਤੇ ਹੋ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਓ ਕੇ (ਸਭ ਠੀਕ) ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਪ ਤ
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ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਰ ਿਰੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤ। ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੱ ਖੋ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, campfires ਤੁੱ ਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ,
ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਜਾਂ ਿਡੱ ਗੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾ ਕੱ ਟੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ `ਤ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ
ਬਣਨ ਤੱ ਕ ਜਲਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅੱ ਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱ ਝ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਾਸਲੇ ਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਉ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਖੁਆਉ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱ ਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਸਭ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਖਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਪੈਟਸ (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰ ਟਰੋਲ `ਚ ਰੱ ਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡ
ਜਾਉ।
ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰਹੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਫੱ ਨ ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ
ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਤੁਸ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਗੇ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਕੇ .... ਤੁਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਗੇ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਵਾਸਤੇ: 1-877-238-9343
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