Regler i simhallen
 Icke simkunniga barn under 15 år badar tillsammans i vattnet
med simkunnig* vuxen.
(18 år).
*Som simmat minst 50 meter bröstsim utan flythjäpmedel.
االطفال تحت سن  15الخامسه عشر سنه والغير قادرين علئ السباحه يجب ان يكونوا برفقه شحص
معهم في الماء .بالغ قادر علئ السباحه و يرتدي المالبس الخاصه للسباحه و يكون هذا الشخص البالغ
فوق سن ال  18ثمانيه عشر وقادر علئ السباحه  50متر علئ الصدر بدون الحاجه لالدوات المساعده



ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا .
کودکاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  15ساااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بااااا بااااا 18سااااا ساااا کاااا ساااااب 50مت اااا ا
با اااااهم ا ااااه فاااا د ماااااه باااا فاااا اااا ا
همچ هم ا آ رد تجه زات ا الزامی است

 Inne i vår simhall är det du som besökare alltid
ombytt
till
badkläder.
Undantag
kan
göras
i
särskilda fall.
فيييييل داميييييك المسيييييبئ يكيييييون الشيييييخص داخميييييا مرتيييييدي مالبيييييس السيييييباحه الخاصيييييه و يسيييييتثنئ مييييين
ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياالت الخاصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
در اسااااااات

اااااااما باساااااااتش ل ااااااااش ااااااا ا دا ااااااات با ااااااا ا اسااااااات ا بااااااا ا
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 Föräldrarna är ansvariga för sina barn och av
säkerhetsrisk får barn inte lämnas själva i lilla
bassängen
för
t.ex.,
motionssim
eller
bastubad.
!Personalen är badvakt och inte barnvakt
ممنوع ترك االطفال فل المسبئ الصغير والذهاب الئ الباستو او الئ المسبئ الكبير الم املين فل
المسبئ غير مسوولين عن االطفال الذين يسبحون بمفردهم

.ت ک کودکا

15سا در است

رفت ب سونا مم وع می با ا

کارکنان در استخر فقط ناظر وهماهنگ کننده میباشند,نگهداری کودکان با مسئولیت همراهان میباشد

 Duscha med schamponera dig naken innan du tar på dig
badkläder.
تغسك نفس ب الشامبو و الصابون عاريا بدون مالبس قبك الدمول الئ المسبئ

امپو با

جهت سالمت ف د ,حمام ک د با صابو

ل اش انجام ود

 Av hygieniska skäl får man inte använda underkläder under
badkläder
المالبس الدامليه الرجاليه والنساخيه و كذل حماله الصدر ممنوع لبسها تحت مالبس
السباحه المخصصه
نان حتی س ب ا را
م دان
ا,ل اسها
ه گام استفاد ا ل اش م صو
در ب ا ر ا
 Bomullskläder är inte tillåtet i bassängen
المالبس المصنوعه من القطن ممنوع استخدامها فل المسبئ

استفاد ا ل اسها پ

inga

handduk,

ا

medhavd

کتانی در است

endast

المالبس المخصصه للسباحه ممنوع استخدامها فل الباستو

اسااااااتفاد ا ل اااااااش م صااااااو

مم وع می با ا

 I bastu används
badkläder är tillåtna.
استخدم فقط المنشفه فل الباستو

ااااااا ا در سااااااونا مم ااااااوع ماااااای با اااااااا

 I badhuset springer vi inte då det är hög risk för
halkolycksfall.
وال يجوز الرك فل المسبئ النه مطر جدا و يجوز فقط المشل دامك
من االنزالق و حوادث السقوط

مم وع است د ا درک ار است

المسبئ الن الخطر شديد

و ی ک د مم وع اسش

! Dyk endast på djupt vatten
الغوص يجوز فقط فل الماء ال ميق

ج

د درقسمت کم عمق

 Du besöker badet under eget ansvar vi ansvarar inte för
olycksfall, skada, stöld eller kvarglömda tillhörigheter.
عنيييدما تكيييون فيييل المسيييبئ فانييي تتحميييك مسيييووليه سيييالمت الشخصييييه مييين اي حيييادث ونحييين غيييير
مسييييييييوولين عيييييييين اي حييييييييادث او اصييييييييابه او سييييييييرقه او ييييييييياع اشيييييييييا شخصيييييييييه منيييييييي

م اق ااات ا ساااالمت ف د ,جسااامی ماااالی بااا عهاااا اااود فااا د مااای با اااا
ما ه چگون مسئول تی در ق ا ما ناار م
 Personer som bryter mot reglerna avvisas från simhallen av
personalen.
االشخاص الذين يخالفون القانون و قواعد السالمه يتم طردهم من المسبئ من قبك ال املين

اف اد ک ا قوان
ارج می ونا

م رات است

پ

نک ا,توس کارک ا ا آنجا

