ਹਾਲਟਨ ਵਿਵਿਆਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (2014/2015)

Punjabi

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤਾ ਲਈ ਜ਼ੁੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁੁੰ ਮੇਿਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਿੇਿਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਿਆਨ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਹੱ ਕ ਿੋ ਬੈਠੋ ਿੇ।
ਆਮ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ (ਹਦਾਇਤਾਂ)
1. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੀ ਿਰਮਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦਾ ਿੀ ਵਿਆਲ ਰੱ ਿੋ।
2. ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸਬੁੰ ਧਤ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਨਿਰਾਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।
3. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰ ਵਤਆਰ ਰਹੋ। ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
4. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ।
5. ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
6. ਪਰਯੋਿ (ਤਜਰਬੇ) ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ ਨੂੁੰ ਸਾਫ ਤੇ ਵਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਰੱ ਿੋ।
7. ਵਬਨ-ਦਰਸਾਏ ਤਜਰਬੇ (ਪਰਯੋਿ) ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ।
8. ਿੈਸ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਿਾਲੇ ਲਾਈਟਰ, ਮਾਚਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱ ਿ ਲੱਿਣ ਿਾਲ਼ੀ ਸਮੱ ਿਰੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਵਲਆਉਣੇ ਮਨਹਾਂ ਹਨ।
9. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕੁੱ ਝ ਿਾਉ, ਪੀਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਮ ਚਬਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰਾਕ ਵਿੱ ਚ
ਿਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਵਮਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
10. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੁੰ ਚੱ ਵਿਆ ਨਾ ਜਾਿੇ।
11. ਵਬਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੁੰ ਮੱ ਤ ਸੁੁੰ ਘੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਸੁੁੰ ਘਣ ਿੇਲੇ ਿੈਸ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱ ਚ ਦੂਰੀ ਰੱ ਿਕੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸੁਰੱਵਿਅਤਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ
1. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ ਵਜਸ ਥਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਸਮਾਨ ਰੱ ਵਿਆ ਵਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਿੋ: ਅੱ ਿ ਬੁਝਾਊ ਯੁੰ ਤਰ, ਅੱ ਿਾਂ ਧੋਣ ਿਾਲ਼ਾ ਬੇਵਸਨ,
ਫਸਟ ਏਡ ਬਕਸਾ, ਅੱ ਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ।
2. ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਵਰਬਆਂ (ਪਰਯੋਿਾਂ) ਸਮੇਂ ਸੇਫਟੀ ਿੌਿਲਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਹਨੇ ਜਾਣ। ਕੌਂ ਟੈਕਟ ਲੈਂ ਜ ਨਾ ਿਰਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨੁੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇ।
3. ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮ ਕਰ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਿੌਿਲਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁੰਬੇ ਿਾਲ ਵਪੱ ਠ ਿਲ ਬੁੰ ਨੇਹ ਹੋਣ, ਲਟਕਦੇ ਿਵਹਣੇ ਤੇ ਿੁੱ ਲਹੇ ਕੱ ਪੜ੍ੇ
ਸਾਂਭੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੁੱ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਢਕਣ। ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸੈਂਡਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
5. ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਵਹਵਨਆ ਜਾਿੇ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ
1. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੁੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਵਝਆ ਜਾਿੇ। ਇਨਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜ੍ੀ ਜਾਂ ਅੱ ਿਾਂ ਨੂੁੰ ਨਾ ਲੱਿਣ ਵਦਤਾ ਜਾਿੇ।
2. ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਸਾਇਣ ਕੱ ਢਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਿੇ ਲੇ ਬਲਾਂ ਨੂੁੰ ਦੋ ਿਾਰ ਪਵੜ੍ਹਆ ਜਾਿੇ। ਵਜੁੰ ਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਲਿੋ।
3. ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਬਚ ਜਾਿੇ ਉਸਨੂੁੰ ਉਸ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਮੁੜ੍ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੁੰ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੇ ਿੇ ਲਾਇਆ ਜਾਿੇ।
4. ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਸਾਇਣ ਨੂੁੰ ਡਰੇਨ ‘ਚ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ। ਇਨਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੁੰ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਲੇ ਿੇ ਲਾਇਆ ਜਾਿੇ।
5. ਨਾ ਹੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ।
6. ਬੋਤਲਾਂ ਉਤੇ ਵਲਿੇ WHMIS ਜਾਂ HHPS ਵਚੁੰ ਨਹ ਿੇਿੋ।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ
1. ਵਤੜ੍ਵਕਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੁਵਰਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਨਾ ਿਰਤੋ।
2. ਜੇ ਸ਼ੀਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਨ
ਨੂੁੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਿੇਿਾ। ਸ਼ੀਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਇਕ ਿਾਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਵਣਆ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
3. ਵਜਸ ‘ਚ ਿੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਲਾਸਕ ਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਕੱ ਸ ਕੇ ਬੁੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਬੀਕਰਾਂ ਤੇ ਫਲਾਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਿੇ ਹੋਏ ਤੁਪਕੇ ਹਟਾ ਵਦਉ ਤਾਂ ਵਕ ਅਿਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ।
5. ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਿਾਪਸ ਰੱ ਿੋ।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੁੰ ਿਰਮ ਕਰਨਾ
1. ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਨਸਨ ਬਰਨਰ ਨੂੁੰ ਜਿਾਉ। ਅੱ ਿ ਿਾਲੇ ਸੋਮੇ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਨਾ ਨਾ ਛੱ ਡੋ।
2. ਿਰਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਿੀ ਦੇਿਣ ਨੂੁੰ ਿਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਦਾ। ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਿਰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੁੰ ਵਚਮਟੇ ਨਾਲ ਪਕੜ੍ੋ।
3. ਕਦੀ ਿੀ ਿਰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੁੰ ਠੁੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਟੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਜਦੋਂ ਿੀ ਟੈਸਟ ਵਟਊਬ ਨੂੁੰ ਿਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੂੁੰ ਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇ। ਜੇ ਬਰਤਨ ਿਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਦੀ ਿੀ ਨਾ ਝਾਕੋ ।
ਵਬਜਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਲ
1. ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਲੱਿ ਤੇ ਸੌਕਟਾਂ ਨੂੁੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱ ਲੇ ਹੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਿੋ।
2. ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਿੋ।
3. ਵਜਥੋਂ ਵਬਜਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਅੱ ਿ ਲੱਿਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ।
4. ਪਲੱਿ ਵਿਚੋਂ ਵਬਜਲੀ ਿਾਲੀ ਤਾਰ ਪਲੱਿ ਵਿੱ ਚਕੇ ਕੱ ਢੀ ਜਾਿੇ ਨਾ ਵਕ ਤਾਰ ਵਿੱ ਚਕੇ।
5. ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱ ਿੋ ਵਜੱ ਥੇ ਉਨਹਾਂ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਵਡਿ ਪਿੇ।
6. ਕਦੀ ਿੀ ਸੈੈੱਲਾਂ/ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੁੰ ਕੱ ਟ ਕੇ ਨਾ ਿੋਲਹੋ ਵਕਉਂ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰ ਮਕਾਜ ਬਾਰੇ
1. ਵਕਸੇ ਿੀ ਆਵਤਸ਼ਬਾਜੀ ਨੂੁੰ ਦੇਿਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਲੱਿੇ ਹੋਏ ਵਬਜਲਈ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱ ਵਡਆ ਜਾਿੇ। ਆਵਤਸ਼ਬਾਜੀ ਨੇ ਵਜੱ ਥੇ ਵਡਿਣਾ
ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਨਾ ਹੋਿੇ।
2. ਜਦੋਂ ਿੀ ਕੋਈ ਆਵਤਸ਼ਬਾਜੀ ਛੱ ਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਭਾਿੀ ਿਤਵਰਆਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ।
3. ਆਵਤਸ਼ਬਾਜੀ ਨੂੁੰ ਕਦੇ ਿੀ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੜ੍ਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਦੇ ਅੱ ਧ ਵਿਚਲੇ ਪਲੈ ਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ
ਬੁੰ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਸੁੰ ਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
4. ਜਦੋਂ ਿੀ ਅੱ ਿਾਂ ਨੂੁੰ ਿਤਰੇ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅੱ ਿਾਂ ਨੂੁੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇ।
ਲੇ ਜ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ
1. ਲੇ ਜ਼ਰ ਬੀਮ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਦੇਿੋ।
2. ਲੇ ਜ਼ਰ ਨੂੁੰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਅੱ ਿ ‘ਚ ਨਾ ਮਾਰੋ।
3. ਲਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲੈ ਨਜ਼ ਿਲ ਵਸੱ ਧਾ ਨਾ ਦੇਿੋ।
ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਤੇ ਸੱ ਟ ਚੋਟਾਂ
1. ਿਾਪਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਚੋਟ ਭਾਿੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੋਿੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਉਸਦੀ ਝੱ ਟ-ਪੱ ਟ ਇਤਲਾਹ ਵਦਉ।
2. ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਚਮੜ੍ੀ `ਤੇ ਡੁੱ ਲਹ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ।
3. ਜੇ ਅੱ ਿ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਰੁੰਤ ਹੀ ਅੱ ਿ ਨੂੁੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸਨ ਉੱਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਅੱ ਧਾ ਘੁੰ ਟਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੋ। ਅੱ ਿਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਲਕਾਂ ਿੋਲੀਹ ਰੱ ਿੋ।
4. ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਡੁੱ ਲਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੁੰਤ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸੋ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
5. ਜੇਕਰ ਅੱ ਿ ਲੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੁੰਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅੱ ਿ ਪੈ ਜਾਿੇ , ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਉ-ਵਡਿ ਪਉ ਤੇ ਮਲ਼ੇ ਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਮੁੱ ਕ ਜਾਿੇ
1. ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱ ਿਰੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਿਸਤ ਨੂੁੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਭੋ।
2. ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।
3. ਕੇਿਲ ਆਪਣੇ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱ ਿਰੀ ਨੂੁੰ ਲੇ ਿੇ ਲਾਉ। ਵਸੁੰ ਕ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਹਾਂ
‘ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4. ਿੌਿਲਜ਼ ਨੂੁੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਿੋ ਅਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱ ਿੋ।
5. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
*** ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਵਕਸੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੁੰ ਪੁਛੋ!!***
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਲੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ
1. ਮੈਂ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਨਯਮ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ।
2. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਨਯਮ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ।
3. ਮੈਂ ਇਹ ਿੀ ਜਾਣ ਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਅਤਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਸੱ ਟਾ ਇਹ ਹੋਿੇਿਾ ਵਕ ਮੈਂ
ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿੋ ਬੈਠਾਂਿਾ।

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ_________________________ਤਾਰੀਿ________________

ਵਪਆਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਿਾਰਡੀਅਨ
ਉੱਪਰ ਵਲਿੇ ਵਨਯਮ ਹਾਲਟਨ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਵਲਸੀ ਬਾਰੇ ਹਨ ਵਜਹੜ੍ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੁੰ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਨੂੁੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ
ਮਨੋਰੁੰ ਜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਨਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੁੰ
ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਵਜਸ ‘ਚ ਇਹ ਿੱ ਲ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਢੁੱ ਕਿੀਂ ਹੋਿੇਿੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਰਵਹ ਜਾਿੇਿਾ। ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਵਨਯਮ....................... ਇੱਥੇ ਿੇਿੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ_________________________ਤਾਰੀਿ________________

