
ین میں تحفظ  ہالوو
 
 

یح کا وقت ہوتا ہے اور والدین کے لیے بھی  ین بچوں کے لیے سیروتفر ہالوو

ہوسکتا ہے۔ ان حفاظتی نکات پر عمل کرنے سے آپ کے بچوں اور آپ کے لیے  

ین کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔  ایک محفوظ اور دلچسپ ہالوو
 

 

 کو محفوظ بنانابچے کے کاسٹیوم 

 یہ یقینی بنائیں کہ کاسٹیوم آگ روکنے واال ہو۔ •
 پھنسنے سے روکنے کے لیے کاسٹیوم کو مختصر رکھا جانا چاہیے۔ •

 بچوں کو آرام دہ جوتے پہنائیں۔ •

یں۔ •  ماسک کے بجائے میک اپ استعمال کر
 اور بچوں کی نظر میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ہیںماسکس گرم ہوسکتے  •

رنگ والے کپڑے پہننے چاہئیں یا کاسٹیوم پر انعکاسی ٹیپ لگانا بچوں کو ہلکے  •
 چاہیے۔

یاں، بندوق، یا تلوار( دفتی یا لچک پذیر  • کاسٹیوم کے سازوسامان )جیسے چھر
 مادوں سے بنائیں۔

 

 متبادل جشن
 

ین کاسٹیوم پارٹیاں ضیافتوں، کھیلوں، مقابلوں، بھوتیا گھروں کے  • ہالوو

 وغیرہ کے ساتھ بمقام:

 اسکول •

 فائر اسٹیشنز •

یاں • یر  الئبر

 شاپنگ سنٹرز/ مالز •

 
 اپنے گھر اور محلے کو محفوظ بنانا

بھوت بن کر ضیافت طلب کرنے کے لیے آنے والے بچوں کے  •

 گھر کی باہری بتیاں جالدیں۔ واسطے

 پیدل راستوں اور صحن سے کھلونے اور دیگر آئٹمز ہٹا دیں۔ •

یوں کے گروپ  • کے ساتھ محلہ جات کی پٹرولنگ میں مدد اپنے نائبرہوڈ واچ یا شہر

یں۔  کر

 رضاکاروں کو چوراہوں کے محافظوں کے طور پر کام کرنے کو کہیں۔ •

 اگر آپ موٹرگاڑی چالتے ہیں تو، کم رفتار میں چالئیں اور بچوں کا خیال رکھیں۔ •

 مشتبہ سرگرمی یا مجرمانہ سرگرمی کی اطالع پولیس کو دیں۔ •

کرنے والے بچے کے لیے مفید آپ کے بھوت بن کر ضیافت طلب 

 نکات

 ۔بڑے بچوں کو دوستوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے •

 کبھی بھی اکیلے نہ رہیں۔•

یں۔•  اپنے بچوں کے لیے بھوت بن کر ضیافت طلب کرنے کے اوقات کی حد مقرر کر

 ایک محفوظ راستے کا نقشہ بنائیں۔ •

 شارٹ کٹس نہ لیں۔ •

 بچوں سے کہیں کہ وہ کسی اجنبی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ •

 بچوں کو اسی وقت تک بھوت بن کر ضیافت طلب کرنے دیں جب تک باہر روشنی ہو۔ •

 اگر اندھیرا ہوجائے تو، انہیں فلیش الئٹ لے کر جانے کو کہیں۔ •

یں نہ  • بچوں سے کہیں کہ وہ اس وقت تک ضیافت کے لیے ملنے والی چیز
 کھائیں جب تک آپ پہلے ان کا معائنہ نہ کرلیں۔

یپر میں موجود قندیاں ہی کھانے • کی  بچوں کو صرف بغیر کھلی ہوئی اور اصل ر
 اجازت دیں۔

 

 

 ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ
 کی خدمات کا یونٹ کمیونٹی


