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مزید جانیں�

رجسٹر شدہ چیریٹی نمبر 1173118

پلیئنگ آؤٹ (باہر کھیلنا) ایک کمیونٹی پروجیکٹ ہے جس میں رہائشی
باہر کھیلنے اور کمیونٹی کے درمیان روابط استوار کرنے کے لیے  سال میں
8 مرتبہ اپنی اسڑیٹ کو جاری ٹریفک کے لیے بند کرنے کی درخواست دے

سکتے ہیں۔
 

سینٹ البانز، ہارپینڈن
اور مضافات میں

اس کی مدد سے پڑوسی آپس میں مالقاتیں کر
سکتے ہیں اور معاونتی نیٹ ورکس بنا سکتے

ہیں۔
اس میں بچوں کو تازہ ہوا میں باہر نکلنے اور

ورزش کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔
 



Ta ulotka jest dostępna w języku polskim [Polish]

[Arabic] هذه النشرة متاحة باللغة العربية
এই িলফেলটটা িসেল� ভাষাত পাওয়া যাইেবা [Bengali (Sylheti)]

آپ کے سواالت کے جوابات
کون باہر کھیلے گا؟ 

ڈسٹرکٹ سینٹ البانز  کی کسی بھی اسٹریٹ کے رہائشی باہر کھیلنے کے لیے اپنے روڈ بند
کرانے کی درخواست دے سکتے ہیں (ماسوائے بس روٹس)۔ پہلے تمام پڑوسیوں کی

مشاورت الزمی ہو گی۔ باہر کھیلنے کے اوقات صرف اسی اسٹریٹ کے رہائشیوں کے لیے ہوں
گے، نہ کہ عام لوگوں کے لیے۔ باہر کھیلنا صرف بچوں تک ہی محدود نہیں ہو گا! اسٹریٹ

کے تمام رہائشیوں کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ تشریف الئیں اور اپنے پڑوسیوں کو
جانیں۔

اگر مجھے کہیں جانا ہو، تو کیا ہو گا؟
اسٹریٹ کے رضاکار سڑکوں کی بندش کے مقامات پر موجود ہوں گے، تاکہ رہائشی اور ان
کے مہمان پھر بھی آتے جاتے رہیں۔ سڑک صرف جاری ٹریفک کے لیے بند ہو گی۔ اگر آپ کو

کسی بند عالقے سے گاڑی کے ذریعے باہر نکلنا ہو، تو براہ کرم رضاکار کو بتائیں۔
باہر نکل کر کھیلنا ایک اسٹریٹ پارٹی سے کیسے مختلف ہے؟

اس کے دورانیے مختصر ہوتے ہیں اور بند عالقے کے رہائشی اپنی گاڑی بھی استعمال کر
سکتے ہیں، زیادہ زور بچوں کو آزادانہ طور پر کھیلنے اور کمیونٹی میں روابط بڑھانے کا
موقع فراہم کرنے پر ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی منظم سرگرمی یا کھانے پینے کی اشیاء

نہیں ہوتیں (ہاں مگر کوئی بھی چائے اور کیک سے انکار نہیں کرتا!)
باہر کھیلنے کے دورانیے میں بچوں کی سرپرستی کون کرتا ہے؟

والدین ہر وقت اپنے بچوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔
میں کیسے شامل ہو سکتا/سکتی ہوں؟

اگر آپ کی اسٹریٹ میں باہر کھیلنے کے دورانیوں کی منصوبہ بندی ہو، تو آپ شہریوں کی
گاڑیوں کو منتظم کرنے  کے لیے کیوں نہ ایک رضاکار بن جائیں؟ اگر آپ کی اسٹریٹ میں

باہر جا کر کھیلنے کی منصوبہ بندی نہ  کی گئی ہو، تو اپنے پڑوسیوں سے بات کریں اور
معلوم کریں کہ آیا وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے

www�sustainablestalbans�org/playingout مالحظہ کریں۔
 

This leaflet is in Urdu.
Other languages

available.


