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 توجھ خطر جانی
 

 
 
 

توجھ! خطر جانی –رودخانھ   
 

خلیح ھا و روخانۀ راین و ماین  در کنار  
.بگذرانید در آنجابا فراغ خاطر وفت تان را  می توانید یی ھستند کھھا  پالژ  

 
!وارد نشویدآب بھ   

خطر جانی دارد! شنا کردن در رودخانھ  
 

.آرام بنظر برسد بحتّا اکر سطح آ  
،وجود دارند ییان ھا و گرداب ھا آب جریزیرِ در   
خیلی خطرناکند. کھ  

 کشتی ھا امواج سھمگینی را ایچاد می کنند کھ
ند.انقادرند شما را بھ درون رودخانھ بکش  

 رودخانھ ھا خیلی عمیق و سردند.
.شما می توانید دچار شوک بشوید  

  تندی دارند.شیب ھایِ  ساحل ھا بعضآً 
 

ا نکنید!بدینجھت لطفاً در رودخانھ ھا شن  
 براِی شنا کردن بھ یک استخر رو باز و یا دریاچۀ شنا بروید.

 
اشید ودر ساحل بمانید!لطفاً بفکِر خانوادۀ تان ب  

 و قبل از ھر چیز: ھمواره در کنار فرزند تان بمانید.
 

 لطفاً با فرزندان، دوستان و افراِد فامیل تان در مورِد خطر ھاِی موجود حرف بزنید. 
 

بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:استخر ھاِی رو باز و دریاچھ ھاِی شنا براِی   
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