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ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨ, ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤ ਕਵੱਚ ਸਿੇਂ ਦੇ ਲਾਭ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਸਭ ਿੁਦਰਤ ਹੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਕਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਕਵੱਚ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ―ਘਰ ਦੇ ਕਪਛਵਾਕਿਆਂ, 
ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤਲੇ ਬਗੀਕਚਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 
ਬਗੀਕਚਆਂ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤਿ। 
 

ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਿੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁਿਣ―ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਿਰਨ 
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਿੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਯਕਿਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬੱਕਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਕਜੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਿ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਹੱਸਾ ਹੈ। ਕਦ ਿੈਨੇਕਡਅਨ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਕਦ ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਨੈਟਵਰਿ (C&NN) ਨੇ ਇਸ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ 
ਿਲੱਬਸ ਟੂਲ ਕਿਟ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਰੋ! ਹੁਣੇ ਿਰੋ! ਨੂੰ ਕਵਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
ਉਪਲਬਧ ਖੋਜ, ਕਵਵਹਾਕਰਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਅਤੇ ਿਾਕਪਆਂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ 
ਉਿੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਠੇ ਕਿਲ ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕਦਲਸਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਹੰਿਤੀ ਿੰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।

“ਜੇ ਿਾਂ-ਕਪਓ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਿ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਿੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿੁਦਰਤੀ ਿਲੱਬਾਂ ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਿਰਨ ਤਾਂ ਿੀ 
ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਸਿਾਜਿ/ਿੁਦਰਤੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਪੁਸਤਿਾਂ ਦੇ ਿਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਿੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਫੈਲ 
ਜਾਵੇ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਸ਼ਿਾਂ ਕਵੱਚ ਫੈਕਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਬੇਹਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।” 

— ਕਰਚਰਡ ਲੋਉਵ, ਲੇਖਿ ਲਾਸਟ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਦ ਵੁਡਸ: ਸੇਕਵੰਗ ਆਰ ਕਚਲਡਰਨ ਫਰਾਿ ਨੇਚਰ-ਡੇਕਫਕਸ਼ਟ ਕਡਸਆਰਡਰ, ਅਤੇ  

   ਚੇਅਰਿੈਨ, ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਨੈੱਟਵਰਿ

ਪਕਰਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ (ਆਉਟਡੋਰ) ਆਨੰਦ ਿਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ 
ਪਕਹਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਥਾਨਿ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ (ਜੰਗਲੀ 
ਜੀਵਨ ਿੁਦਰਤੀ ਿਲੱਬ) ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਲੱਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋਿੇ੍ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਆਸਾਨ, ਘੱਟ-(ਜਾਂ 
ਕਬਨਾਂ-) ਲਾਗਤ ਕਵੱਚ ਆਨੰਦ, ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋਿ ਿੁਤਾਬਿ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਉਟਡੋਰ 
ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਿੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਪਕਰਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਿਾਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਸੱਧਾ ਕਜਹਾ ਿਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਿੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਿਸਰ 
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੌਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਾ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਆਨੰਦਿਾਰੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ―ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ―ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਰੋਜ਼ਿਰਾ ਦੀ ਕਜੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਿ ਕਹੱਸਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼, 
ਕਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਤਿ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਿਿ ਅਤੇ ਿੇਂਕਦ੍ਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਤਿ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਰਚਨਾਤਿਿ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਕਸਆ 
ਦਾ ਹੱਲ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਕਰਵਾਰਿ ਸਬੰਧ ਿਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ/ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਿਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੱੁਲ ਕਿਲਾ ਿੇ, 
ਿੁਦਰਤ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ!

ਭੂਮਿਕਾ
ਫੋਟੋ: ਜੋਨ ਕਬਅਰਡ
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 ਕੁਝ ਿੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

•	 ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ― ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇੰਡੂ 
ਇਲਾਿਾ ਹੈ ― ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕਥਿ ਸੈਕਟੰਗ ਕਵੱਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

•	 ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਪਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਰਿਾਣ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ― ਕਜਵੇਂ ਿਾਂ ਜਾਂ ਕਪਓ, ਕਵਸਤ੍ਤ ਪਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਕਜਹਿੇ ਕਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਹਨ।

•	 ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਦਾ ਕਦ੍ਸ਼ਟੀਿੋਣ ਿੁੱਖ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ 
ਕਵੱਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਿੱਠ ਕਵੱਚ ਸੁਰੱਕਖਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

•	 ਇਸ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਪ੍ੇਰਨਾਦਾਇਿ ਿਾਰਿ ਹੈ ―ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਿ ਕਵੱਚ ਆਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇੱਿ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਡੀਿ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

•	 ਸਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਂ-ਕਪਓ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਿੁਦਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਿੁਝ 
ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

•	 ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸ ਕਵੱਚ ਫੰਕਡੰਗ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਪਕਰਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਰੋ। 

ਇਸ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਰੋ! ਹੁਣੇ ਿਰੋ!  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਰਨਾ, ਜਾਣਿਾਰੀ, 
ਤਰਿੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਦੇ ਕਨਰਿਾਣ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ―ਰੱਖਦੇ ਹਨ―ਜਾਂ ਰੱਖ 
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਿਰਨ ਕਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੱਕਖਆ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਵਿਸਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨੇਚਰ ਕਲੱਬ ਫਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ, ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਇੱਿ ਸਿੂਹ ਹੈ ਜੋ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਿੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋਿਣ 
ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਿ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਲੋਿ 
ਇੱਿੋ ਸ਼ਕਹਰੀ ਬਗੀਚੇ ਕਵੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਲਦੇ ਹਨ―ਖੇਡਣਾ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੂਲ 
ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਕਪਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ। ਿੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਿੂਲਾਂ ਦੇ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਦਰਤ ਦੇ ਿੇਂਦਰਤ ਅਕਧਐਨ ਲਈ ਲੰਿੀ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ 
ਲੋਿ ਉੱਧਿੀ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਬੱਕਚਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਖੇਡਾਂ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੁਦਰਤ ਨੰੂ ਕਨਹਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਿੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੁਕਨਆਦੀ ਟੀਚੇ ਸਾਂਝੇ ਿਰਦੇ ਹਨ: 
ਕਨਯਕਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਕਵੱਚ 
ਜਾਓ; ਬੱਕਚਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਇਿ 
ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਉਟਡੋਰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 
ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਠਾ ਿਰੋ; ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਇਿੱਠੇ ਸਿਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਲਓ।

ਇਸ ਟੂਲ ਮਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਫੋਟੋ: ਸੁਸਾਨ ਸ਼ਾਫਰ, ਕਨਸਕਡਿ
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ਹਨ)। ਇੱਿੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਰ ਿਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਤਿ-
ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਈ ਕਦਨਾਂ ਤਿ ਅਤੇ 
ਿੌਸਿਾਂ ਕਵੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਕਖਰਿਾਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਗੁੱਲ ਿਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਕਦਓ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਸੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੀਆਂ 
ਕਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦੇ ਵੀ ਅਨੁਿਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਿੰਗੀ ਿਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਿੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਿੁਦਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਖੱਚਣ 
ਦੇ ਅਕਭਆਨ, ਿੱਛੀ ਫਿ੍ਣ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਿਾ ਿੇ ਖਾਣ, ਕਸ਼ਕਵਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 
ਿੁਦਰਤ ਦੀ ਿੁਿ-ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਾਜੈਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਜਾਓ, ਖੁੱਲੇ੍ ਅਸਿਾਨ ਕਵੱਚ 
ਉੱਥੇ ਕਬਸਤਰਾ ਲਗਾਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਿਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਨਰੀਖਣ ਿਰੋ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਿੀ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆਨੰਦਿਾਰੀ 
ਹੈ! “ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਰੋ! ਹੁਣ ਹੀ ਿਰੋ!”

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਵੱਲੋਂ  ‘ਗ੍ੀਨ ਪਲੇ’ ਨੁਸਖਾ ਕਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਪਛਵਾਿੇ, ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਿੁਦਰਤੀ ਕਨਆਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ 
ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ ਿੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।”

― ਚੇਕਰਲ ਚਾਰਲਸ, ਪ੍ੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਨੈਟਵਰਿ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਪਿ੍ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ 
ਵਾਈਲਡ ਫਕੈਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਨੂ ੰਸ਼ਰੁ ੂਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਅਕਹਿ ਕਵਚਾਰ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋਵਗੇ।ੇ ਿੀ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂ ੰਅਜ਼ਿਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਿਾਹਰਾ ਂਦ ੇਿੁਤਾਬਿ, ਪਕਰਵਾਰਾ ਂਦ ੇਨਾਲ 
ਿੁਦਰਤ ਨੂ ੰਸਾਝਂਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਵਵਸਕਥਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਪਰੂਨ, ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂ ੰਇੱਿ 
ਸਫਲ ਗਰੁਪੱ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਿਗਾਰ ਕਵਚੱ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਗੇਾ। ਅਤੇ ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਿਰ ੋਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਿਾਹਰ ਿੁਦਰਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ: ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਿਕਹੰਦ ੇਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂ ੰਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕਵੱਚ ਿਿੀ ਦੂਜੇ ਿਾਕਪਆਂ ਨੂ ੰਉਨ੍ਾ ਂਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਸਰੈ-ਸਪਾਕਟਆਂ ਕਵਚੱ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂ ੰਵਧਰੇ ੇਆਰਾਿਦਾਇਿ ਬਣਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਿਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਫਕੈਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਨੂ ੰਸ਼ਰੁ ੂਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਕਦ੍ਸ਼ਟੀਿਣੋ 
ਨੂ ੰਦੂਜੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਜੀਅ ਜਾ ਂਦਸੋਤ ਦ ੇਸਿਰਥਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦਾਦ/ੇ
ਦਾਦੀਆਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋੋ―ਉਹ ਅਿਸਰ ਿੁਦਰਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਿਲੋ 
ਸਿਾ ਂਅਤੇ ਸਰਤੋ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜੋ ਿਈ ਵਾਰ ਿਾਕਪਆਂ ਿਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਿਲੇ ਿੁਦਰਤ―ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ―ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਕਵੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਿੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਚਲਚਸਪ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ―ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਸ਼ਕਹਰੀ ਿੇਂਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਿ ਉੱਪ-ਿੇਂਦਰ ਦੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇੰਡੂ 
ਇਲਾਿੇ ਦੀ। ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਿਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਿਾਂ-ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਿ- ਜਾਂ ਦੋ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਿੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ (ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਿੁਝ ਪਕਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਕਹਲੇ ਿਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਫੋਟੋ: ਜੋਨ ਕਬਅਰਡ

ਫੋਟੋ: ਜੋਨ ਕਬਅਰਡ
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1 ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਕਿੱਥੇ, ਿਦੋਂ, ਿੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ?  
ਇਹ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਕਲਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਿਦਾਇਿ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦਾ 
ਆਨੰਦ ਿਾਣਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

 ਔਜਾਰ / ਖਾਕੇ (ਪੰਨਾ 12)

 
ਇਸਨੰੂ ਦੇਖੋ

ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਿ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਿ ਚੰਗੀ 
ਤਰਿੀਬ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਿੰਜਲ ਲਈ ਿੋਈ ਖਾਸ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ 
ਜਾਣ ਤੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ।

 ਔਜਾਰ / ਖਾਕੇ (ਪੰਨਾ 13) 

 
ਉੰਨੇ ਲੋਕ ਸੱਦੋ  
ਮਜੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਥੋਿ੍ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦੋ। ਪਕਰਵਾਰਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਸ ਿੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦੋ। ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਕਰਵਾਰਾਂ, ਜਿਾਤ ਦੇ 
ਸਾਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੁਦਾਇਿ ਸਿੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤ, 4-ਐਚ ਅਤੇ ਿੁੰਡੇ 
ਅਤੇ ਿੁਿੀਆਂ ਦੇ ਿਲੱਬ। 

 ਔਜਾਰ / ਖਾਕੇ (ਪੰਨਾ 15)

 
ਇਸਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ

ਸੂਕਚਤ ਅਤੇ ਕਤਆਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਾਂ-ਕਪਓ ਖੁਸ਼ ਿਾਂ-ਕਪਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ “ਹਾਂ” 
ਿਕਹਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ-ਕਪਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਕਹਤ ਸਪਾਕਟਆਂ 
ਲਈ ਇੱਿ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਸਿੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ।

 ਔਜਾਰ / ਖਾਕੇ (ਪੰਨਾ 16)

 
ਰੈਡੀ, ਸੈੱਟ, ਗੋ!

ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ 15-ਕਿੰਟ ਦੀ ਕਰਆਇਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੇਂ ਤੇ 
ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਕਿਕਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ। ਹਰੇਿ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ ਦਰਜ 
ਿਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਨੰਬਰ ਲਓ।

 ਔਜਾਰ / ਖਾਕੇ (ਪੰਨਾ 17)

2

3

4

5

ਪ੍ੇਕਰਤ ਹੋਵੋ।  
ਕਵਵਸਕਥਤ ਹੋਵੋ।  
ਬਾਹਰ ਕਨਿਲੋ।

ਤਤਕਾਲ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੁਸਮਤਕਾ

ਫੋਟੋ: ਭਰਾ ਯੂਸੂਫ
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ਇੱਿ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੇਕਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਿ ਸਿਾਂ ਤੈਅ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦਿਾਰੀ ਹੋਵੇ)। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਉਪਰਾਲੇ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 
ਜਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਿਹੀਨੇ ਜਾਂ ਿੌਸਿ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਕਲਆਂ ਕਵੱਚ? ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿ ਜਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਕਵਵਸਕਥਤ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਿਦਾਇਿ ਰਕਹਣ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੇਰ ਿੰਿ ਦਾ ਆਨੰਦ ਿਾਣਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਨ ਕਵੱਚ ਇਸਦਾ ਸਿਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰ ਲਓ। ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਵੱਚ ਅੱਧੇ-ਕਦਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 
ਕਵੱਚ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਘੰਕਟਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਿਰੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਿੀ ਤਾਰੀਖ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। 
 
 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿੇਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ।

ਮਕੰਨੀ ਵਾਰ:

ਹਫਤੇ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਰ _________ ਨੂੰ 

ਪਕਹਲੇ _________ ਹਰ ਿਹੀਨੇ ਦੇ 

ਪਕਹਲੇ _________ ਹਰ ਿੌਸਿ ਦੇ 

ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਰ ਇਦੋਂ _________

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਭੂ-ਕਦ੍ਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਆਦੀ ਿੌਸਿੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਿੇ ਆਉਟਡੋਰ ਜਾਂ ਿੁਦਰਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਿ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸੱਕਖਅਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਿਕਹਿਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਨਹੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਜਨ੍ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਿ ਕਵੱਚ ਿਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਲੇਰ ਿੰਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। 

ਤਾਰੀਖ:             ਸਥਾਨ:                    ਗਤੀਮਵਧੀ:                         ਸਿਾਂ:

ਮਕੰਨਾਂ ਸਿਾਂ:

_________ ਘੰਟੇ, _________ ਤੋਂ _________ਤਿ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਫੈਸਮਲਆਂ ਦਾ ਸਿਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਮਲਖੋ ਫੋਟ
ੋ: ਿ

ੈਥਲ
ੀਨ

 ਡ
ਾਇ

ਿੰਡ
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2 ਿੰਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ

ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਾਂ _________________

ਕਿਲਣ ਲਈ ਸੁਕਵਧਾਜਨਿ ਥਾਂ _________________ 

ਵੱਡੇ ਸਿੂਹ ਲਈ ਿਾਫੀ ਪਾਰਕਿੰਗ: ਹਾਂ / ਨਹੀਂ

ਪਕਰਵਾਰ-ਅਨੁਿੂਲ ਲੂਪ ਹਾਈਿ: ਹਾਂ / ਨਹੀਂ

ਦੂਜੀ ਗਤੀਕਵਧੀ _________________ 

ਿੌਸਿੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ _________________ 

 
ਖਰਾਬ ਿੌਸਿ ਲਈ ਯੋਜਨਾ “B”:

ਕਿਲਣ ਲਈ ਕਵਿਲਕਪਿ ਥਾਂ _________________ 

ਕਵਿਲਕਪਿ ਗਤੀਕਵਧੀ _________________ 

ਬਾਹਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਿੱਪਿੇ

 
ਛੋਟੇ ਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਮਖਆ-ਸਬੰਧੀ ਿਸਲੇ:

ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਵਚਾਰ:

ਕਸੱਕਖਆਤਿਿ ਿੌਿੇ _________________

ਫੀਸ: ਹਾਂ / ਨਹੀਂ _________________

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਝੀਲ, ਨਾਲਾ, ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਤਲਾਬ

10 ਤੋਂ ਵਧ ਬੰਕਦਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ: ਹਾਂ / ਨਹੀਂ

ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਆਰਾਿ ਿਰਨ ਲਈ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ: ਹਾਂ / ਨਹੀਂ ______________

ਫੋਟ
ੋ: ਸ

ੁਸਾ
ਨ 

ਸ਼ਾ
ਫਰ

, ਕ
ਨਸ

ਕਡ
ਿ
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ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ:  
ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 

3

ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਿ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਿ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਥੋਿ੍ੀ ਦੇਰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਫਾਇਕਦਆਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦਓ ਜੋ ਉਹ ਿੇਜ਼ਬਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿੂਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਸਥਾਨਿ ਕਵਅਿਤੀ, ਜੋ ਆਉਟਡੋਰ ਇਲਾਿੇ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ 
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਿ। ਪ੍ਬੰਧਿ ਨੂੰ ਡਾਿ, ਈ-ਿੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਇੱਿ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰੋ।

ਕਪਆਰੇ ਪਾਰਿ ਪ੍ਬੰਧਿ:

ਿੈਂ ਆਪਣਾ ਪਕਰਚੈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਖ ਕਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। 

ਿੈਂ ਦੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੀ ਿਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਿੁਦਰਤਵਾਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਕਟਆਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਕਲੱਤਾ ਹੈ। ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੁਦਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਚਰਡ ਲੋਉਵ ਦੀ ਪੁਸਤਿ “ਲਾਸਟ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਦ ਵੁਡਸ” 
ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਿੈਨੇਕਡਆਈ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਪ੍ੇਰਨਾ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ, ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੁਦਾਏ ਕਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਿੁਝ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਹੈ।

ਿਾਰਚ 2015 ਕਵੱਚ, ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵੱਚ ਿੁਦਰਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਸਥਾਨਿ ਿਲੱਬ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤਾ। ਿੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਿੈਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਐਡਵੇਂਚਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਿੇਰੇ ਲਈ ਇੱਿ ਅਕਜਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਿਰਨ 
ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਤਿ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿ ਪਹੁੰਚ ਸਿਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਿੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਝਿ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਿ ਉੱਤਿ ਿੰਜ਼ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿ ਨੰੂ ਚੁਕਣਆ ਹੈ। ਿੈਂ ਸਿਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋਿ 
ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਕਵੱਚ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿੈਨੂੰ ਕਿਹਿੇ ਿਦਿ 
ਚੁੱਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ:
ਸੰਪਰਿ:
ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:
ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਾਂ:
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ:

ਿੈਨੂੰ ਉਿੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਿ ਦੇ ਇਸ ਪਕਰਚੈ ਨਾਲ ਅਕਜਹੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਵਕਵਧ ਿੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੁਿਤਾ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਪਛਵਾਿੇ 
ਕਵੱਚ ਇੱਥੇ ਿੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਿੌਿੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 
ਿਰਦੀ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ

ਫੋਟ
ੋ: ਜ

ੋਨ 
ਕਬ

ਅਰ
ਡ
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 ਸੱਦੇ, ਮਵਮਗਆਪਨ ਪੁਸਮਤਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ4

ਦੋਸਤਾਂ, ਪਕਰਵਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਹ-ਿਰਿੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੌਜੂਦਾ ਨੈਟਵਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰੋ। ਥੋਿੇ੍ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦੋ। ਅੱਧੇ-ਪੰਨੇ ਦਾ ਕਵਕਗਆਪਨ ਛਪਵਾਓ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਿਾਰ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਚਆਂ ਸਿੇਤ ਵੰਡੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਛੋਟੀ ਖ਼ਬਰ ਕਦਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿੇ ਦੀਆਂ 
ਪਰਵਕਰਸ਼-ਸਬੰਧੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬਲੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੈਲੰਡਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਿ੍ੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਿੂਹਾਂ ਦੇ ਿੇਜ਼ਬਾਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਉਟਡੋਰ ਿਨੋਰੰਜਨ ਸਟੋਰ, ਗੁਆਂਢੀ 
ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਿਿਾਨਿਾਲਿਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਥਾਨਿ ਪੀਟੀਏ, ਿੁੰਕਡਆਂ ਅਤੇ ਿੁਿੀਆਂ ਦੇ ਿਲੱਬਾਂ, 4-ਐਚ ਿਲੱਬਾਂ, ਅਤੇ ਕਗਰਜਾਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਆਣੇ ਦੇ ਸਟੋਰ, 
ਪੁਸਤਿਾਲੇ, ਿਨੋਰੰਜਨ ਿੇਂਦਰ, ਜਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਕਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਵਕਗਆਪਨ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਸਰਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, ਸਿੂਲ ਬੋਰਡ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤੀ 
ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਜਹੇ ਖਾਸ ਿਕਹਿਾਨਾਂ ਿੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਿਕਹਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੁਦਾਏ ਕਵੱਚ 
ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤ ਨੰੂ ਜੋਿਣ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਗਟ ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸੱਕਦਆਂ, ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿੀ ਦਾ ਕਨਰਿਾਣ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਕਚਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਭੇਜ ਸਿੋ:

ਈ-ਿੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ

ਅੱਧੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਕਵਕਗਆਪਨ

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਕਵੱਚ ਛੋਟੀ ਖ਼ਬਰ
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ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੁਰੱਕਖਆ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਿੇਂ ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਕਸਹਤਿੰਦ ਕਵਿਾਸ ਲਈ ਢੁਿਵਾਂ ਜੋਖਿ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ। ਿਧੁਿੱਖੀਆਂ ਦਾ ਿੱਟਣਾ, 
ਜਕਹਰੀਲੇ ਪੌਦੇ, ਅਲਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿੁਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਾਥਕਿਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਟ ਕਲਆਉਣਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਵਾਓ ਕਿ ਿੁਦਰਤੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਚੰਕਬਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਧਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਿੁਦਰਤ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਿ ਕਹੱਸਾ ਹੈ।  ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ ਕਸਸਟਿ ਵਰਤੋਂ ਜੇ 
ਇਹ ਿਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਿਰ ਸਿੂਹਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਯੋਕਜਤ ਿਰਨ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ।

ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਤਰਿੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹ ੈ ਰੋਗ ਕਨਯੰਤ੍ਣ ਿੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ. ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਾਂ ਤਰਿੀਬਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਹਿੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਕਨਆਦੀ ਪ੍ਾਥਕਿਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲੈ ਿੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਪਲਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਸਨਸਕ੍ੀਨ, ਅਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਕਜਹੀਆਂ ਬੁਕਨਆਦੀ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਿੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਿੱਪਿੇ ਬਦਲਣਾ ਇੱਿ ਚੰਗੀ ਤਰਿੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਿਿਾਂ ਕਵੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਟੀ ਿਾਰ ਿੇ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਿਾਰੀਆਂ 
ਿਾਕਪਆਂ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਿਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਤਆਰ ਿਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਿਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਮਖਆ 

ਸੀਟੀ

ਪੱਟੀਆਂ (ਬੈਂਡ-ਏਡਸ)

CPR ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ

ਪ੍ਾਥਕਿਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਟ

5 ਸੁਰੱਮਖਅਤ, ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਮਹਤ

ਵਾਧੂ ਸਿਾਨ:

ਿੱਪਿੇ ਬਦਲਣਾ

ਕਲਖਣ ਲਈ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪੈਂਸਲ

ਵੱਡਾ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਿੀਕਿਆਂ ਲਈ ਬਿਸਾ

ਕਤਤਲੀ ਲਈ ਜਾਲੀਆਂ

ਦੂਰਬੀਨਾਂ

ਸਥਾਨ-ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਨੁਿਾਈ ਪੁਸਕਤਿਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਿਾਰਡ

ਰਾਤ ਦੇ ਸਿੇਂ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਾਨ:

ਪਾਣੀ

ਿੌਸਿ ਿੁਤਾਬਿ ਢੁਿਵੇਂ ਪਰਤਦਾਰ ਿੱਪਿੇ

ਕਪੱਠ ਥੈਲਾ

ਸਨੈਿਸ ਜਾਂ ਕਪਿਕਨਿ ਲੰਚ

ਸਨਸਕ੍ੀਨ

ਟੋਪ

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਸੂਚੀ
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ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਿਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਿਰਨ ਲਈ ਪੇਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸਲ ਕਲਆਓ

ਸਾਈਨ-ਇਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਿ ਕਲਆਓ

ਕਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਇਲਾਿੇ-ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਨੁਿਾਈ ਪੁਸਕਤਿਾਵਾਂ, ਜਾਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਲੈਂਸ, ਆਕਦ) ਲਈ ਲੁਿੀਂਦੇ ਿੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਉਪਿਰਨ ਕਲਆਓ।

ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਿਸ ਕਲਆਓ "ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਿ ਪੈਣ ਤੇ"

ਲੀਡਰ ਦੀ ਪ੍ਾਥਕਿਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਟ ਕਲਆਓ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਿਾਂ-ਕਪਓ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ।

ਇੱਿ ਟੀਿ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਹੋ। ਇੱਿ ਜੁੱਟ ਹੋ ਿੇ ਿੰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੰੂ ਬਿੀ ਸਕਹਜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਪਕਰਵਾਰਿ ਸਰਗਰਿੀ ਬਣਾਓ।

ਆਨੰਦ ਿਾਣੋ! 

6 ਨੇਚਰ ਕਲੱਬ ਫਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲੀਡਰ  
ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਦਵਸ ਦੀ ਜਾਂਚਸੂਚੀ 
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਾਿੀ ਉਪਰਾਕਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਸਾਕਰਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਬਾਰੇ ਤਰਿੀਬਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ੇਕਰਤ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਖਬਰਾਂ, ਸਿਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ, ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। WFNC@cwf-fcf.org ਤੇ ਈ-ਿੇਲ 
ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ CWF ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਕ੍ਤ ਿਰੋ ਅਤੇ http://www.childrenandnature.org/directory/clubs/ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ 
ਨੈਟਵਰਿ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰੋ।

ਡਰੋ ਨਹੀਂ―ਟੈਿਨੋਲੋਜੀ ਿੁਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਿਲੱਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਗਰ ਜਾਂ ਵਰਡਪ੍ੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਨਾਲ ਿੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਬਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਿੰਿ ਿਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਕਸਿ ਹੋਸਕਟੰਗ (ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ) ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੋਗ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੋਗ ਪੰਨੇ ਦੇ ਕਸਖਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ URL ਿੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
http://naturestrollers.blogspot.com/
http://heednature.blogspot.com/
http://iekidsoutdoors.blogspot.com/

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਲਈ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਿ ਹੋਰ ਕਵਿਲਪ ਹੈ। ਿੁਝ ਿਲੱਬਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਬਲੋਗ ਅਤੇ ਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਨ੍ਾਂ ਿਲੱਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ URL ਖਰੀਕਦਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਕਸਿ ਹੋਸਕਟੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ: 
http://www.familyadventuresinnature.org
http://www.columbiafamiliesinnature.org/
http://www.activekidsclub.com
http://familiesinnature.org/

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ URL ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੋਗ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਕਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
http://kidsadventuring.org/blog/

ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈਬ-ਹੋਸਕਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਸਕਟੰਗ ਪੈਿੇਜ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੋਗ ਦੇ ਖਾਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਸਕਟੰਗ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿੁਝ ਕਲੰਿ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ 
ਜਬਰਦਸਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ।

ਿੁਫ਼ਤ ਬਲੋਗ ਹੋਸਮਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

https://www.blogger.com
http://wordpress.com/
http://www.typepad.com/
http://www.wix.com/

7 ਨੇਚਰ ਕਲੱਬ ਫਾਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  
ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ, ਮਲੰਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੋਗ ਹੋਸਮਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

http://www.godaddy.com/ 
http://www.networksolutions.com
http://www.homestead.com
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ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਿਰਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿੀ ਿਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਨੁਿਾਈ ਨੰੂ ਿੈਨੇਕਡਅਨ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਾਈਿ ਕਬੰਗਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਨੈਟਵਰਿ ਦੇ ਜੈਕਨਸ 
ਸਵਾਇਸਗੁਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।

ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਫੈਕਿਲੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਿੈਂਬਰਾਂ ਲਈ C&NN ਨੇਚਰ ਿਲੱਬਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਸਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਚਪ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਡੋਨਾਹਊ, 
ਐਵੇਰੀ ਿਕਲਅਰੀ, ਿੈਲੀ ਿੋਰਟੇਨਸਨ, ਿੈਲੀ ਥਾਰਪ, ਲੋਰੀ ਕਿਏਸਰ, ਿੇਰੀ ਹਾਰਡਿੈਸਲ, ਿੇਰੀ ਰੋਸਿੋ, ਬ੍ਦਰ ਯੂਸੂਫ ਬਰਗੇਸ, ਜੂਕਡਥ ਕਸਲਵਰਬਰਗ, ਬੈਰੀ ਗਾਰਸਟ, ਅਤੇ ਬਰੁੱਿ ਲੇਵੇ ਸ਼ਾਿਲ 
ਹਨ। ਿਲੱਬ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੰਟਰਕਵਊ ਐਵੇਰੀ ਿਕਲਅਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਂਟ ਐਨਟੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ ਲੀਡਰ ਜੋ ਇੰਟਰਕਵਊ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਵੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਕਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਰੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਚਪ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਡੋਨਾਹਊ, KIVA; ਿੈਥਲੀਨ ਡਾਇਿੰਡ ਅਤੇ ਲੌਰਲ ਡੋਜ, ਨੇਚਰ ਸਟੋ੍ਲਰਜ਼; ਵੇਂਡੀ 
ਸਪਾਰਿਸ, ਇਨਲੈਂਡ ਐਿਪਾਇਰ ਕਿਡਸ ਆਉਟਡੋਰਸ; ਜੋਡੀ ਕਹਲੈਂਡ, ਹੈਪੀ ਟੇ੍ਲਜ਼; ਿੇ ਿੇਅਰ, ਹੀਡ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬ; ਿਾਰੀ ਸ੍ਵੇੰਨੇਬਾਇ, ਐਿਕਟਵ ਕਿਡਸ ਿਲੱਬ; ਅਤੇ ਕਕ੍ਸ ਕਿਏਵਰਾ, ਨੇਚਰ 
ਐਿਸਪਲੋਰ ਫੈਕਿਲੀਜ਼ ਿਲੱਬ ਹਨ। 

ਕਦ ਕਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਨੈਟਵਰਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੰੂ C&NN ਨੇਚਰ ਿਲੱਬਸ ਫਾਰ ਫੈਕਿਲੀਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫੈਕਿਲੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਿਲੱਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਕਹਤ 
ਬੁੱਧੀਿਾਨੀ ਕਿਲੀ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਕਹਲਿਦਿੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਕਰਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਚਪ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਡੈਨਹਊ ਨੰੂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਡਸ ਇਨ ਵੈਲੀ ਐਡਵੰਚਕਰੰਗ ਦੇ ਸਕਹ-ਸੰਸਥਾਪਿ! (KIVA), ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਵਿ ਆਪਣਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਦਾਨ ਿੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਨੰਦਿਈ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਕਹਸਾਨਿੰਦ ਹਾਂ―ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇਚਰ ਿਲੱਬਸ ਫਾਰ ਫੈਕਿਲੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਵਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਕ੍ਅ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਿ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਿੁਦਰਤ ਦੀ ਗਤੀਕਵਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਰਣਗੇ।

 

ਸਵੀਕਰਨ
ਫੋਟੋ: ਿੈਥਲੀਨ ਡਾਇਿੰਡ

NatureClub_Toolkit_final_Punjabi.indd   12 5/30/2015   4:30:09 PM



12

NatureClub_Toolkit_final_Punjabi.indd   13 5/30/2015   4:30:09 PM



350 Michael Cowpland Drive, Kanata, ON  K2M 2W1
1.800.563.9453  x  CanadianWildlifeFederation.ca

NatureClub_Toolkit_final_Punjabi.indd   14 5/30/2015   4:30:09 PM




