ﺧﺒﺮدار

ﻣﻮت ﮐﺎ ﺧﻄﺮه

دریا – خبردار! موت کا خطرہ!

درﯾﺎ
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خبردار موت کا خطرہ

–

خ
دریائے رائن اور مائن پر لیج اور ساخل ہیں۔
آپ وہاں بہت خوشی سے اپنا وقت گذار سکتے ہیں

ﺧﺒﺮدار!

ﻣﻮت ﮐﺎ

درﯾﺎﺋﮯ راﺋﻦ اور ﻣﺎﺋﻦ ﭘﺮ ﺧﻠﯿﺞ
وﮨﺎں ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ وﻗﺖ
آپ
ل یکن یانی میں نہ جائیں!
دریا میں تبراکی کریا جان لیوا ہے!

ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺟﺎﺋﯿﮟ!
س
درﯾﺎ طح پرسکون نظر آن
ئے سک یانی کی اوپری
ﻣﯿﮟی ہے۔ﺗﯿﺮاﮐﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎن ﻟﯿﻮ

یانی کے پیچے دھارے اور بھنور ہیں۔

یہ بہا ت خظریاک ہیں۔

ﮐﯽیں۔ اوﭘﺮی ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺳﮑ
پﺑﮯ ﺷﮏ ﭘﺎﻧﯽ
بحری جہاز سےمضنوط لہرئں بنتی ہیں خو آپ کو دریا میں کھنیچ سکتی ہ
ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ دھﺎرے اور ﺑﮭﻨﻮر
ﭘﺎﻧﯽڈے ہیں!
دریا بہت گہرے اور بھن
ﯾہہو سکنا ہے!
آپ کو صدمہ
ﻧﮩﺎ ﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮨﯿﮟ۔
دریا کے کنارے جزوی طور پر ڈھلوانی ہوئے ہ
ں۔
ی
ﺑﺤﺮی ﺟﮩﺎز ﺳﮯﻣﻀﺒﻮط ﻟﮩﺮﯾﮟ ﺑﻨﺘﯽ
ﺑﮩﺖبیں! ﮔﮩﺮے اور ﭨﮭﻨﮉے ﮨﯿﮟ!
درﯾﺎ
تو پراہ کرم دریاؤں میں تیراکی کے لتے یہ خا
ﺻﺪﻣہئیں۔ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ!
ﮐﻮغسل والی جھ یل میں جا
آپسوئم یگ پول یا
تبراکی کے ل یے
درﯾﺎ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺟﺰوی ﻃﻮر ﭘﺮ ڈھ
پراہ کرم ا پ تے خایدان کو مد نظر رکھیں اور کنارے پر رہیں!
ہ

اور سب سے پڑھ کر :میشہ ا پ تے بچے کے سابھ رہیں۔
ﮐﺮم درﯾﺎؤں ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮاﮐ
ﺗﻮ ﺑﺮاه
ﺳﻮﺋﻤﻨﮓات کرئں۔ﭘﻮل ﯾﺎ ﻏ
ﻟﯿﮯخظرات کے یارے میں ی
ﮐﮯافراد کے سابھ ان
ﺗﯿﺮاﮐﯽاور خایدان کے
پرائے کرم ا پ تے بچوں  ،دوسنوں
بہت بہت سکریہ!

اﭘﻨﮯ س ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧ
ﺑﺮاه ﮐﺮم
آپ کو تیراکی کے لتےسوئم نگ تولز اورجھنلیں اس وپب ساپٹ پر مل کتی ہیں:
اﭘﻨﮯ
ﮨﻤﯿﺸہ
اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ:
www.kreisgg.de/unterwegs-im-kreis/den-kreis-aktiv-entdecken
www.kreisgg.de/unterwegs-im-kreis/den-kreis-aktiv-entdecken

Urdu

ﺑﺮاﺋﮯ ﮐﺮم اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں  ،دوﺳﺘﻮں
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺖ ﺷﮑﺮﯾہ!

آپ ﮐﻮ ﺗﯿﺮاﮐﯽ ﮐﮯ ﻟﯿﮯﺳﻮﺋﻤﻨﮓ ﭘﻮ

