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تفریحات اور روایات
انڈور سرگرمیاں
سردیوں کے دوران  ،آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر زیادہ وقت گزار سکتے ہو۔ نیا شوق  ،کھیل یا کرافٹ آزمانے
کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ ذیل میں کچھ تفریحی ڈور سرگرمیاں جو آپ آزما سکتے ہیں:
ایک کرافٹ بنائیں :اپنی تخلیقی لکیر کو دریافت کریں اور اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانے کے اطمینان
کا تجربہ کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو  ،ان دستکاریوں کو ان کے ساتھ آزمائیں!





 کاغذ اسنوفلیکس:اپنے گھر میں موسم سرما کا کوئی جادو شامل کرنے کے لے آپ ان کو
کھڑکیوں میں لٹکا سکتے ہیں۔ بس آپ کو کچھ سفید کاغذ  ،ایک قلم  ،اور کینچی کی جوڑی کی
ضرورت ہے۔ ویڈیو کے طریقہ کار کے لئے یہاں کلک کریں۔
 سنو مین کرافٹ :اگر باہر کسی سنو مین کو بنانا بہت ٹھنڈا ہو تو  ،اس کے بجائے اسے کاغذ
یا سوت سے بنا دیں۔ ۔ کسی کاغذی برفانی دستکاری کے لئے یہاں کلک کریں۔
بننا یا کروشٹ :اپنے آرام دہ سکارف  ،ٹوپیاں اور زیادہ بنائیں (جو خاص طور پر کینیڈا کے موسم سرما میں مفید ہیں!)
باندھنے کے لے ،آپ کو سوت اور بنائی ہوئی سوئیاں کا ایک سیٹ درکار ہوگا .اسٹاش کیلگری میں بنائی کی فراہمی
کے لے ایک بہترین جگہ ہے۔ ویڈیو کو کیسے بننا ہے اس کی شروعات کے لئے یہاں کلک کریں۔
چھٹیوں کا سویٹر :سجائیں ایک بیوکوف  ،سب سے اوپر چھٹی واال سویٹر پہننا موسم سرما کی ایک عجیب روایت
ہے۔ پرانا سویٹر استعمال کریں یا دوسرا ہینڈ اسٹور ( Good will or Value Villageجیسے خیر سگالی یا ویلیو ویلج)
پر ایک سستا خریدیں اور اسے محسوس شدہ  ،چمکنے والی گلو اور بٹنوں سے سجائیں۔
پہیلیاں موسم سرما کے دوران وقت گذارنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ وہ تمام عمر کے لے تفریحی
ہیں  ،مختلف شکلیں اور سائز میں آتے ہیں  ،اور مکمل ہونے پر بہت اطمینان بخش ہیں! آپ انہیں
تالش کرسکتے  ،Walmart, PM Hobby craftیا Toys R Usپر حاصل کرسکتے ہیں۔

بورڈ کا کھیل (یا تاش کا کھیل) کھیلیں۔ شروع کرنے کے لئے کچھ ابتدائی کھیل یہ ہیں:






 Connect Fourکنیکٹ فور ( 2کھالڑی)
 Jengaجینگا ( 2-4کھالڑی)
 Spot Itاسپاٹ ( 2-8کھالڑی)
 Go Fishگو فش (تاش کا کھیل  2-5 ،کھالڑی)
 Slapjackسلیپ جیک (تاش کا کھیل  2-4 ،کھالڑی)

اپنے صحن میں برڈ فیڈر لگائیں .اگرچہ سردیوں کے سردی کے مہینوں میں بہت سے جانور
ہجرت کرتے ہیں یا ہائبرنیٹ کرتے ہیں  ،یہاں سردیوں کے متعدد پرندے ہیں جو کیلگری میں
رہتے ہیں۔ اگر آپ جنگلی حیات کو پسند کرتے ہیں تو  ،یہ آپ کے اپنے گھر کے آرام سے لطف
اندوز کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ سردیوں کے عام پرندوں میں چھڑکیاں  ،نٹھٹیچس ،
چڑیاں اور مکانات شامل ہیں
 Brome brand feedersﺑروم ﺑراﻧڈ ﻓﯾڈرز اﭼﮭﯽ طرح ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐرﯾں) ﮐﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرﯾں ،
گلہری اسے کھٹکھٹا کر ختم کردیتی ہیں یا اسے تباہ کردیتی ہیں! آپ پرندوں کا بیج کینیڈا
دیگر
ﺑﺻورت
کے ٹائر  Canadian Tireیا اپنے مقامی پالتو جانوروں کی دکان سے خرید سکتے ہیں۔
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ایک انڈور باغ کا دورہ  .کیا آپ زندہ پودوں کا سبز رنگ دیکھنا یاد کرتے ہیں؟ گھر کے
اندر  -موسم سرما کے دوران ابھی بھی کیلگری میں پودے اگ رہے ہیں



 Devonian Gardensڈیونین گارڈن پودوں کی زندگی کے ساتھ پھٹ رہی ہے  ،اس
کے عالوہ یہ دیکھنے کے لئے بھی آزاد ہے! باغ کے عالوہ  ،بچوں کے لئے ایک کھیل
کا میدان  ،کوئی فش تاالب  ،اور کبھی کبھار آرٹ ڈسپلے یا کنسرٹ بھی موجود ہے۔
 The Calgary Zoo Conservatory سال کے ہر وقت کیلگری زو کنزرویٹری کو
گرم اور مرطوب رکھا جاتا ہے  ،اور کنزروٹری میں داخل ہونے کے لئے آپ کو متعدد
پھلوں کے درختوں  ،پھولوں والے پودوں (اور گرمیوں کے دوران تتلیوں) کا گھر ہے۔ چڑیا
گھر کی رکنیت۔

مقامی واقعات اور تہوار
 2022ﻓﯾﺳﮢﯾول ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں اﮨم ﻧوٹ COVID-19 :ﮐﯽ وﺟه ﺳﮯ  ،ﻣﻧدرﺟه ذﯾل ﮐﭼﮭ ﺗﮩوار ﻣﻧﺳوخ ﮐردﯾﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ
اﻧﮭوں ﻧﮯ ﻧﺋﯽ رﮨﻧﻣﺎ ﺧطوط ﻣﺗﻌﺎرف ﮐرواﺋﮯ ﮨﯾں۔ ﺣﺎﻟﯾه ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾوﻧٹ ﮐﯽ وﯾب ﺳﺎﺋٹ دﯾﮑﮭﯾں




الئینس فیسٹیول آف الئٹس صرف ایک چھوٹی سی روشنی کی نمائش کررہی ہے تاکہ بڑے ہجوم کو اس میں شرکت
سے روکنے کی حوصلہ شکنی کی جا.
زول الئٹس زائرین کیلئے وقتی ٹکٹ کی پیش کش کررہی ہے  ،جو صوبائی رہنما خطوط کے مطابق تبدیل ہوسکتی
ہے
سی پی ہالیڈے ریل نے  12دسمبر کو ایک آن الئن کارکردگی کی پیش کش کی  ،لیکن دوسری صورت میں اسے
منسوخ کردیا گیا ہے۔

کیلگری اور عالقے میں  ،انتخاب کرنے کیلئے بہت سارے مقامی تہوار موجود ہیں! بیرونی واقعات کے لئے گرمجوشی سے کپڑے
پہننا یاد رکھیں۔ درست تاریخوں  ،اوقات اور دیگر تفصیالت کے لے براہ کرم منتظم کی ویب سائٹ کو وقت سے پہلے دیکھیں۔ آپ
مقامی واقعات کو بھی تالش کرسکتے ہیں  Eventbrite, Calgary’s Child, Curiocityپر Family Fun Calgary
بھی تالش کرسکتے ہیں
) Lake Louise Ice Carving Festivalجھیل لوئس آئس کارونگ فیسٹیول( :دیکھیں جنوری
کے آخر میں  12دن تک جاری رہنے والے اس میلے میں ہنر مند فنکار برف کے بالکس کو
جادوئی مجسمے میں تراشتے ہیں۔ اس کے عالوہ  ،موسم سرما کے وقت ) Lake Louiseجھیل
لوئیس( کا ایک حیرت انگیز نظارہ حاصل کریں۔ مجسمے دیکھنا مفت ہے! مزید جاننے کے لئے
یہاں کلک کریں

 ) Lions Festival of Lightsالئینس فیسٹیول آف الئٹس( :کنفیڈریشن پارک گالف کورس ،
جو نومبر کے آخر سے جنوری کے شروع تک چلتا ہے اس مفت آؤٹ ڈور الئٹ ڈسپلے کو
چیک کریں۔ یہاں روشنی کے بالکل دراز میں ایک ٹوگگننگ پہاڑی بھی ہے  ،لہذا اپنا سلیج
الئیں!
ہیں۔ مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔
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) Zoolightsچراگاہیں( :ہر موسم سرما میں  ،نومبر کے آخر سے جنوری کے شروع تک
 ،کیلگری چڑیا گھر  20الکھ چمکنے والی روشنی سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس سے فیملی سے
باہر نکل آتی ہے  ،جو فائر فائٹس  ،اسکیٹنگ رنک اور انٹرایکٹو سرگرمیوں سے مکمل ہے۔
ٹکٹیں ہر شخص کے لگ بھگ  20$-15$مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

) CP Rail Holiday Trainسی پی ریل چھٹیوں والی ٹرین( :چھٹیوں والی ٹرین دیکھنے کے
قابل ہے! تہوار کی روشنی میں سجا ہوا  ،یہ نومبر سے دسمبر تک کینیڈا بھر کا سفر کرتا
ہے  ،جس میں میوزیکل آرٹسٹوں کے ہر اسٹاپ پر براہ راست پرفارمنس پیش کرتے ہیں
اور بھوکے کو کھانا کھالنے کے لئے رقم جمع کرتے ہیں۔ کنسرٹ میں شرکت کے لئے آزاد
ہیں  ،لیکن وہ شرکا کو مقامی فوڈ بینکوں کے لئے چندہ دینے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے
ہیں۔ مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔ مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

 ) (Cabane à Sucre) The Calgary Maple Sugar Festivalکیلگری میپل شوگر
فیسٹیول( :کیبن  àسوکری ایک فرانسیسی کینیڈا میں موسم سرما میں روایتی رواج ہے جو
کینڈی بنانے کے لئے برف پر میپل کے شربت کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ خوش کن  ،چپچپا ،
میٹھا مزہ ہے۔ یہ تہوار عام طور پر مارچ میں ہوتا ہے۔ ٹکٹ  9 $اور اس سے زیادہ ہیں۔
تازہ ترین معلومات کے لئے ان کا فیس بک پیج دیکھیں۔

چھٹیوں کے بازار :کیلگری میں بہت سے تعطیالت کا بازار ہے  ،جہاں آپ ہاتھ سے بنی اشیاء
 ،مقامی سامان اور میٹھی چالیں براؤز کرسکتے ہیں۔ مشہور واقعات میں انگل ووڈ نائٹ مارکیٹ
اور مارکیٹ کلیکٹو شامل ہیں  ،لیکن آپ زیادہ تر کیلگری برادریوں میں چھوٹے بازاروں میں
بھی شرکت کرسکتے ہیں۔ آن الئن تالش کریں کہ آیا آپ کے پڑوس میں بازار چل رہا ہے۔
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بیرونی سرگرمیاں (ورزش کے لئے)
ہاں بہت سارے تفریحی سرما کھیل اور بیرونی سرگرمیاں ہیں جو صرف سردیوں میں ہی لطف اندوز ہوسکتی ہیں  ،لہذا اس
موسم میں ان کو آزمانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ درج ذیل سرگرمیوں میں سے کسی کے طور پر ،اگر آپ بہت گرم ہیں تو
آپ تہوں کو ہٹا سکتے ہیں اس بات کا یقین گرم لباس (سویٹر ،کوٹ ،جرابیں ،ٹوپی ،ہتھ پوش ،سکارف ،وغیرہ) کے کئی تہوں
میں کپڑے کے لئے بناتے ہیں ،لیکن آپ ان کو شامل نہیں کرسکتے بعد میں اگر آپ بہت ٹھنڈا ہو

موسم سرما میں آپ سب سے زیادہ دلچسپ
چیزیں بنا سکتے ہیں جو آپ باہر کر سکتے
ہیں۔

 سلیڈنگ  /ٹوبوگنینگ :موسم سرما کے دوران کیلگری میں سلیڈنگ ایک بہت
مشہور سرگرمی ہے۔ اسے آزمانے کے لے  ،آپ کو ایک پہاڑی  ،کچھ برف اور
ایک سلیج کی ضرورت ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ پہاڑیوں کو نشان
زد کرنے کےلے یقینی بنائیں کہ یہ ٹوگ باگننگ کے لئے Canadian Tire
خریداری کے لے اچھی طرح کی سلیڈ پیش کرتا ہے۔ سستی اختیارات میں Crazy
 Carpetsیا گتے والے خانے کے کچھ حصے استعمال کرنا شامل ہیں۔ چھوٹے
بچوں کے لئے بھی ہیلمٹ کی سفارش کی جاتی ہے
۔
 برف تھوڑا سا جمع ہوجانے کے بعد ( ،عام طور پر برف باری کے کچھ دن بعد)
یا پہاڑی کے نیچے کسی اور کے نیچے پھسل جانے کے بعد سلیڈنگ کرنا سب
سے آسان ہے۔ اس سے برف میں پٹری بن جاتی ہے جس پر آپ پہاڑی کے نیچے
جاسکتے ہیں۔ کیلگری میں سلیڈنگ والی پہاڑیوں کی فہرست کے لئے یہاں کلک
کریں۔
 آئس سکیٹنگ :آپ اپنے پس منظر کے طور پر پہاڑوں سے سکیٹنگ کا جادوئی
تجربہ کرنے کیلئے کیلگری میں آئس رینکس پر سکیٹ کرسکتے ہیں  ،یا ایک دن کا
سفر کینانسکیس یا بینف لے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر  ،آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنگک
عام طور پر استعمال میں آزاد ہیں! آپ کو یا تو سکیٹ کے جوڑے کے مالک ہونے
کی ضرورت ہوگی  ،یا آپ جوڑی کرایہ پر لینے کے لئے تھوڑی سی فیس ادا
کرسکتے ہیں۔ آپ سکیٹس کرایہ پر لے سکتے ہیں کہاں جاننے کے لئے یہاں کلک
کریں
 سکیٹ النے کے لئے کچھ بہترین مقامات یہ ہیں

سکیٹنگ بالغوں اور بچوں دونوں کے
لئے تفریح ہے




 شمال مشرقی کیلگری

 Big Marlborough Parkبڑا ماربرورو پارک
 Prairie Winds Parkپریری ونڈس پارک

 • شمال مغربی کیلگری
 Bowness Park Lagoon بونیس پارک لگون  -سکیٹ کے کرایے سائٹ پر دستیاب ہیں
 • جنوب مشرقی کیلگری
 Carburn Park کاربن پارک
 • جنوب مغربی کیلگری
 Glenmore Ice Trail گلین مور آئس ٹریل
 Thomson Family Park تھامسن فیملی پارک


• سینٹرل کیلگری (شہر میں)
 Olympic Plaza اولمپک پالزہ  -سکیٹ کے کرایے آن سائٹپر دستیاب ہیں
 Prince’s Island Lagoon پرنس کا جزیرہ لگون
 کینانسکیس  /بینف میں
 Two Jack Lake ٹو جیک جھیل
 Lake Minnewanka جھیل منیونکا
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بیرونی سرگرمیاں (بچوں اور بڑوں کے لئے تفریح)
سنو مین بنائیں۔ سنو مین بنانے کا بہترین وقت برف باری کے کچھ دن بعد ہوتا ہے جب برف
ساتھ رہتی ہے۔ ایک ویڈیو کے لئے یہاں کلک کریں جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ
اسے کیسے کرنا ہے۔

 پہال قدم :اپنے ہاتھوں سے چھوٹے سنوب بالز بنا کر تین برف کے بال بنائیں  ،پھر ان
کو برف کے ذریعے موڑ کر بڑے بنائیں۔ ایک چھوٹا  ،درمیانے اور بڑا سنوب بال
بنائیں
 مرحلہ  :2انہیں ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کریں۔ بڑا سنوبال اڈہ ہے  ،درمیانے
سنوبال ٹورسو ہے  ،اور چھوٹا سنو بال سر ہے
 مرحلہ  :3اپنے گھر کے باہر یا آس پاس کے مواد کا استعمال کرتے ہوئے ایک چہرہ ،
اسلحہ اور کپڑے شامل کریں
برف کا قلعہ بنائیں۔ بچوں کو دکھاوا کرنا پسند ہے  ،اور برف کا قلعہ ایک بہت بڑا قلعہ ،
قلعہ یا مکان بنا دیتا ہے۔ برف کے قلعے کی تعمیر کے بہت سے مختلف طریقے ہیں ،
لیکن یہاں کچھ نظریات ہیں۔ (* حفاظتی نوٹ :چھوٹے بچوں کو بڑے قلعوں میں تنہا مت
چھوڑیں۔ وہ گر سکتے ہیں۔
ایک دوسرے کے اوپر بڑے بڑے برف کے تختوں کو اسٹیک کریں اور دیواروں کی
تعمیر کے لے اپنے ہاتھوں سے انھیں پیک کریں
اپنے صحن میں تمام برف کو ایک بڑے ڈھیر میں ڈھال دو۔ راتوں رات جمنے دو۔
اگلے دن  ،قلعے کے کنارے سرنگ کھودنے کے لئے بیلچہ یا برف کھرچنے کا
استعمال کریں .ویڈیو کے طریقہ کار کے لئے یہاں کلک کریں۔




سنوبال فائٹ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے برف کی ایک چھوٹی سی گیند بنائیں  ،اور کسی پر
پھینک دیں! ہوشیار رہو کہ ان کے چہرے کو نشانہ نہ بنائے۔ اگر آپ برف کے قلعے کو
پیچھے چھپانے کے لئے بناتے ہیں تو یہ خاص طور پر تفریحی ہے


ایک جیوکیچے تالش کریں۔ جیوچینچ ایک عالمی سرگرمی ہے جہاں چھوٹے
کنٹینرز  ،جنھیں "جیوچیس" کہا جاتا ہے  ،عوامی پارکوں اور قدرتی عالقوں میں
دوسروں کی تالش کے لے پوشیدہ ہے۔ کوآرڈینیٹ  www.geocaching.comپر
پوسٹ کیے گئے ہیں  ،اور آپ ان کی تالش شروع کرنے کے لئے ایپ کو ڈاؤن
لوڈ کرسکتے ہیں!!
عام طور پر کیچز میں آپ کیلئے دستخط کرنے اور کچھ تجارتی اشیاء کےلے ایک
کتابچہ ہوتی ہے۔ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ "کچھ لے لو  ،کچھ چھوڑ دو"  ،لہذا اگر
آپ کیشے سے کچھ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو  ،اگلی شخص کے لئے کوئی
اور چھوٹی چیز چھوڑ دیں"/



برف فرشتہ بنائیں۔برف میں اپنی پیٹھ پر لیٹ جاؤ  ،پھر اپنے بازوؤں اور پیروں
کو برف کے ذریعے لہرائیں تاکہ پنکھ اور گاؤن بن سکے۔ ویڈیو کے طریقہ کار
کے لئے یہاں کلک کریں۔



آؤٹ ڈور برف "دستکاری" کو آزمائیں۔کچھ خیاالت یہ ہیں:


پانی کے ساتھ اسکرائٹ کی بوتل اور کھانے کے رنگین کے کچھ قطرے
بھریں۔ بچے برف کو "پینٹ" کرنے کے لئے اسے استعمال کرسکتے ہیں۔
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برف کے اللوں میں سوراخ بنائیں اور چمکیلی الٹھی یا بیٹری سے چلنے والی
موم بتیاں ڈالیں تاکہ برف کے اللٹین بن سکیں۔
باہر بلبلوں کو اڑائیں اور انہیں برف پر جمتے ہوئے دیکھیں۔

موسم سرما میں پیدل سفر
موسم سرما کی خوبصورتی سے لطف اندوز کرنے  ،اور ایک ہی وقت میں کچھ ورزش حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ
 ،ایک اضافے پر جانا ہے۔ ایک اضافی لمبی سیر کی طرح ہے  ،عام طور پر بیابان میں۔ چونکہ آپ عام طور پر پیدل سفر
کے وقت شہر سے بہت دور ہوتے ہیں  ،لہذا اپنی حفاظت پر غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کھو جانے یا تکلیف نہ
پہنچے۔
پیدل سفر کی حفاظت سے متعلق نکات:


ایک ایسی ٹریل منتخب کریں جو آپ کی مہارت کی سطح سے مماثل ہو۔ہم نے کچھ ابتدائی ٹریلس کو ذیل میں شامل کیا
ہے۔



پیش گوئی کی جانچ کریں اور جانے سے پہلے پگڈنڈی کے نقشےکا جائزہ لیں  ،تاکہ آپ جان لیں کہ کیا توقع کرنا ہے۔
اگر آپ پہلی بار ہائیکر ہیں تو اپنے ساتھ ایک تجربہ کار دوست النے پر غور کریں۔



بہت سارے پانی کے ساتھ ایک بیگ لے آئیںاور اعلی توانائی کے نمکین  ،جیسے گری دار میوے  ،گرینوال بارز یا
چاکلیٹ۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ریپر یا کوڑا کرکٹ اپنے ساتھ الئیں :اسے پگڈنڈی پر چھوڑنے سے جنگلی
حیات کو نقصان پہنچتا ہے۔



سردی کے لے تہوں میں کپڑے  ،جس میں سردیوں کا کوٹ  ،ہیٹ  ،انگلی کا دستانہ  ،اسکارف  ،اور اچھے جوتے شامل
ہیں  ،نیز کپڑے کے کئی تہوں کے نیچے (کم سے کم دو جوڑے موزے پہنیں)! آپ اپنی جیب میں رکھنے کے لئے ہینڈ
وایمر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر گیلے ہوجائیں تو موزوں کی ایک اضافی جوڑی النا ایک اچھا خیال ہے۔ آپ کو
آنکھوں کی روشنی کو برف سے دور ہونے والے دھوپ سے بچانے کے لئے دھوپ کے جوڑے کی بھی ضرورت ہوگی۔



اپنے پیروں کی برف اور برف کی گرفت میں مدد کے لئے ایک جوڑے کیڑے  /آئس کلیٹس خریدیں یا کرایہ پر لیں۔ یہ
واﻗﻌﯽ ﻣوﺳم ﺳرﻣﺎ ﻣﯾں ﭘﯾدل ﺳﻔر ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﯾﮏ ﺑﮩت ﺑڑا ﻓرق ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔ آپ اﻧﮩﯾں  Atmosphereاﯾﮢﻣوﺳﻔﯾﺋر ﯾﺎ
اﺳﭘورٹ ﭼﯾﮏ ﭘر ﺧرﯾد ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ ﻣﺎؤﻧﮢﯾن ﺳﺎﻣﺎن  Mountain Equipment CO-OPﺳﮯ ﮐراﯾه ﻟﮯ
سکتے ہیں۔



کسی کو بتائیں کہ آپ کہاں جارہے ہیں اور کس وقت آپ واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں  ،ترجیحا کنبہ کا کوئی فرد یا
ہمسایہ۔ اس طرح  ،اگر آپ گھر نہیں آتے ہیں تو  ،وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں ڈھونڈنا ہے ۔
ابتدائی موسم سرما میں اضافے:

)Fish Creek Provincial Park (in Calgary
فش کریک صوبائی پارک (کیلگری میں)

)Nose Hill Park (in Calgary
ناک ہل پارک (کیلگری میں)
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Fullerton Loop
فلرٹن لوپ (کیلگری سے  45منٹ پر باہر)

Glenbow Ranch
گلنبو رینچ (کیلگری سے  30منٹ کی دوری)

Grotto Canyon
گروٹو وادی ( 1گھنٹہ کیلگری سے باہر)

Grassi Lakes
گلنبو رینچ (کیلگری سے  30منٹ کی دوری)
(نوٹ :آپ کو ضرورت ہوگی اس کیلئے
cramponsکیمپون )۔
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موسم سرما میں تعطیالت  /کرسمس کی روایات
کینیڈا ایک کثیر الثقافتی معاشرہ ہے جہاں چھٹیوں کی بہت سی روایات منائی جاتی ہیں  ،جن میں کرسمس  ،ہنوکا  ،کوانزا اور
دیگر شامل ہیں۔ کینیڈا میں  ،سردیوں کی سب سے عام تعطیل کرسمس ہے  ،جو عیسائی روایت ہے جو  25دسمبر کو یسوع
مسیح کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آپ نے سانٹا کالز کی روایت کے بارے میں بھی سنا ہوگا  ،جو کہ ایک خرافاتی
کردار ہے جس نے کہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر اچھے سلوک کرنے والے بچوں میں تحائف الئیں۔ موسم سرما کی تعطیالت
یکجہتی  ،سخاوت اور خوشی پر مرکوز ہیں۔
یہاں کچھ مشہور موسم سرما کی تعطیالت  /کرسمس روایات ہیں:


ایک درخت کو سجانا۔آپ کسی زندہ یا مصنوعی درخت کے درمیان انتخاب
کرسکتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر میں زندہ درخت رکھنے اور سدا بہار بو کے
تجربے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم  ،مصنوعی درخت لگانا آسان ہے  ،طویل
عرصہ تک چلتا ہے  ،اور بہت سے مختلف اشکال اور سائز میں آتا ہے۔
روایتی طور پر درختوں کو روشنی  ،ہار اور زیور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ آپ
اﯾﮏ درﺧت اور زﯾورات ﮨوم ڈﭘو Canadian Tire ،ﮐﯾﻧﯾڈﯾن ﮢﺎﺋر
 ، Ikea ،یا  Superstore.سپر اسٹور پر خرید سکتے ہیں۔
آپ اپنے زیورات بھی بنا سکتے ہیں! کچھ گھریلو زیورات کے آئیڈیوں کے ساتھ
ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں کلک کریں (آپ سب کی ضرورت کاغذ  ،تار ،
کینچی اور گلو کی ہے)۔



جرابیں چمنی پر لٹکی ہوئی ہیں۔جرابیں چھوٹے تحائف سے بھری ہوئی ہیں جو
کرسمس کے موقع پر ( 24دسمبر) یا کرسمس ڈے ( 25دسمبر) کو کھولی جاتی
ہیں۔ ذخیرہ کرنے والے تحفے عام طور پر چھوٹی  ،مفید روزمرہ کی اشیاء ،
جیسے موزے  ،بیت الخال یا مٹھائیاں ہیں۔



گھر کے اندر اور باہر لٹکی ہوئی الئٹس۔آپ نے اپنے پڑوس کے گھروں کو روشنی
سے سجائے ہوئے دیکھا ہوگا۔ رنگین الئٹس چھٹیوں کے خوشی پھیالنے کا ایک
بہترین طریقہ ہیں۔ جب آپ اسٹور پر موجود ہوں تو  ،ان الئٹس کو تالش کریں جو
ان پر "انڈور" یا "انڈور  /آؤٹ ڈور" کہتی ہیں  ،تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں
استعمال ہونے والے ہیں۔
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گھر کے اندر آرام دہ رہنا
اپنے گھر کو آرام دہ بنانا
آپ کے گھر کو موسم سرما میں خوش آمدید اور آرام دہ محسوس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں! اگرچہ بہت سے کینیڈین
اپنے کرسمس  ،ہنوکا یا موسم سرما کے دوسرے جشن کے تحت نیچے دیئے گئے نکات پر عمل کریں گے  ،لیکن کوئی بھی
ان تجاویز کو اپنے گھر کو گرم اور خوش محسوس کرنے کے لے استعمال کرسکتا ہے۔ اگلی بار جب آپ اندھیرے اور  /یا
باہر کی سردی سے پریشان ہوں تو ان میں سے کچھ آزمائیں۔
۔گرم  ،شہوت انگیز روشنی کی تشکیل.جبکہ سردیوں کے موسم میں سورج بہت
جلدی ڈوبتا ہے  ،اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سردیوں کو اندھیرے میں گزارنا
پڑے گا! اپنے گھر کے مختلف عالقوں میں گرم چمک پیدا کرنے کے لے بہت سے
مختلف لیمپ کا استعمال کرکے ایک آرام دہ ماحول بنائیں۔ ایک چھوٹے سے زیادہ
روشنی کی بجائے چھوٹے لیمپ کا استعمال آپ کے گھر میں خوش آئند اور پُرسکون
احساس پیدا کرتا ہے۔

اپنے گھر میں گرم پیلے رنگ کی روشنی بنانے
کے لے کچھ اضافی لیمپ لگائیں

 خوشگوار اور خوش آئند احساس کے لے آپ اپنے گھر کے اندر کرسمس الئٹس
یا آنگن کی الئٹس بھی لٹکا سکتے ہیں۔ جب آپ اسٹور پر موجود ہوں تو  ،ان
الئٹس کو تالش کریں جو ان پر "انڈور" یا "انڈور  /آؤٹ ڈور" کہتی ہیں  ،تاکہ
آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں استعمال ہونے والے ہیں۔ اپنے گھر کو چمکانے کے
لے ان الئٹس کو اپنے سونے کے کمرے میں  ،داالن کے نیچے یا اپنے کمرے
میں رکھنا۔
اپنی چمنی کا استعمال کریں۔اگر آپ آگ بجھانے کے لے خوش قسمت ہیں تو  ،اپنے
گھر کو اضافی آرام دہ محسوس کرنے کے لئے کچھ لکڑی خریدنے اور اس میں
آگ لگانے پر غور کریں۔ ہر سال  WETTٹیکنیشن کے ذریعہ اپنی چمنی اور چمنی
کو صاف رکھنا یاد رکھیں  ،تاہم  ،آپ کی آگ پوری ہونے سے پہلے کبھی بھی
سونے یا گھر سے باہر نہ نکلیں  ،یا آپ کو گھر میں آگ لگانے کا خطرہ ہے۔ فائر
پلیس سے متعلق کچھ اور حفاظتی اشارے کیلئے  ،اس لنک پر دیکھیں ۔
اگر  ،ہم میں سے بیشتر لوگوں کی طرح  ،آپ کے پاس بھی اپنی چمنی نہیں ہے تو
 ،فکر نہ کریں!آن الئن فائرپلیسس بھی کافی آرام دہ ہوسکتی ہیں  ،اور انہیں شروع
کرنے کے لئے کسی کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے چینل پر شا چینل
( 24اور  25دسمبر کو چینل  )10یا دسمبر کے مہینے کے دوران  Netflixنیٹ
فلکس پر آتشبازی تالش کرسکتے ہیں۔

گرم آتشبازی سے بڑھ کر کوئی اور اچھی چیز
نہیں ہے!

کچھ موم بتیاں روشن کریں۔موم بتیاں آپ کے گھر میں گرمی اور کوآگنی النے کا
ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو خوشبو بنانا چاہتے ہو تو گرم موسم
سرما کی خوشبو جیسے ونیال  ،دیوار  ،پائن  ،یا بخور کے ساتھ خوشبو والی موم
بتیاں خریدیں۔ اگر آپ بہت زیادہ خوشبو پسند نہیں کرتے ہیں تو  ،اس کے بجائے
قدرتی موم موم یا ناریل کے تیل کی شمعیں خریدیں۔

موم بتیاں آپ کے گھر میں گرم چمک التی ہیں۔

 یاد رکھنا  ،بالکل اسی طرح جیسے چمنی کی جگہ پر  ،آپ کو اپنے گھر میں
روشن موم بتیوں سے محتاط رہنا چاہئے! تمام موم بتیاں چھوٹے بچوں سے
دور رکھیں اور لٹکے ہوئے کپڑے جیسے پردے  ،بستر کی چادریں یا قالین
سے دور رہیں۔ گھر سے نکلنے یا سونے سے پہلے اپنے تمام موم بتیاں بجانا
یاد رکھیں۔
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"گرم" موسیقی چالئیں۔موسم سرما میں آپ کے ریڈیو یا کمپیوٹر پلے میوزک کا
بہترین وقت ہے جس سے آپ کو گرمی اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے
کینیڈینوں کے لئے  ،کرسمس کیرول ان کی پسندیدہ موسم سرما کی موسیقی ہیں ،
لیکن کسی بھی قسم کی موسیقی جو آپ کو مدھر اور خوش محسوس کرتی ہے  ،سال
کے اس وقت ایک بہترین انتخاب ہے۔ 1950اور  60کی دہائی کے مغربی فنکار
اپنی گرم آوازوں کے لئے مشہور ہیں (ان میں سے کچھ ذیل کی فہرست میں دیکھیں)۔
جب آپ آرام دہ محسوس کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے وطن سے کن فنکاروں کو سننا
پسند کرتے ہو؟

"گرم" موسیقی سنیں جس سے آپ کو اچھا لگتا ہے






فرینک سیناترا
کیالئن ڈیون
نیٹ کنگ کول
گرم اور آرام دہ آالت موسیقی

پودوں سے سجائیں۔اپنے گھر میں سال بھر کچھ پودوں کو النا آپ کے دباؤ کو کم کرنے اور آپ کو زیادہ کام کرنے میں مدد
دینے کا ایک آسان طریقہ ہے اور اس کے عالوہ  ،وہ خوبصورت نظر آتے ہیں! زندہ پودے آپ کو موسم بہار اور موسم گرما
کی یاد دالتے ہیں  ،جب دنیا سبز اور زندہ ہے۔
آرام دہ لباس پہننا
کیا پہنا جائے:

 موٹی  ،آرام دہ موزے یا موزے
 کارڈگین
 سکارف
 تہیں
 تھرمو اندرونی لباس  -ٹانگیں  ،لمبی جانیں  ،سنگل
کبھی کبھی باہر جانا بھی مت بھولنا  ،بھی!

سویٹر اضافی آرام دہ ہیں۔

"کیبن بخار" کے لئے دھیان رکھیں!
اگرچہ ہم نے آپ کو گرم رہنے اور موسم سرما کے اندر اندر تفریح کرنے کے بہت
سارے طریقے دکھائے ہیں  ،آپ کو کوشش کرنی چاہیئے کہ تھوڑی سیر کے لئے
یا کچھ تفریحی سرگرمیوں کے لئے ہر وقت تھوڑی دیر میں باہر آجائیں۔ ہاں  ،جب
تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو! اگر آپ ہر وقت اندر رہتے ہیں تو  ،آپ کو "کیبن بخار" ہونے
کا خطرہ ہوتا ہے  ،جو بے چین  ،ناراض  ،اور آسانی سے ناراض ہونے کا احساس
ہوتا ہے  -کسی کے لئے کوئی تفریح نہیں! جب آپ بہت زیادہ اندر رہتے ہو اور کافی
تازہ ہوا اور سورج کی روشنی نہیں پاتے ہیں تو اپنے آپ کو کیبن بخار دینا آسان
ہے۔ ہر دن کم از کم تھوڑا وقت کے لئے باہر جانے کی کوشش کریں۔ اپنے محلے
میں سیر کے لئے جائیں یا صحن میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں  -ہم وعدہ کرتے
ہیں کہ جب آپ کے گال ٹھنڈے پڑتے ہیں تو گرم چاکلیٹ کا ذائقہ زیادہ بہتر ہوجاتا
ہے!
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اپنے گھر کو گرم بنانا
اگرچہ کینیڈا میں سردیوں میں بعض اوقات سرد  ،برفیلی  ،برفیلی یا تیز آؤٹ ڈور ہوسکتی ہے  ،کینیڈا والے جانتے ہیں کہ اگر
آپ گھر کے اندر گرم اور آرام دہ اور پرسکون ہونے کے لئے وقت نکالتے ہیں تو آپ کو ابھی بھی ایک عمدہ موسم سرما مل
سکتی ہے۔ در حقیقت  ،جو لوگ دنیا بھر میں ٹھنڈے مقامات پر رہتے ہیں  ،ان کے اپنے دوستوں اور کنبے کے ساتھ گرم یا
آرام دہ محسوس کرنے کے لئے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں :نیدرلینڈ میں  ،اس احساس کو جی gezelligheidکہا جاتا ہے ،
ڈنمارک میں  ،اسے  hyggeکہا جاتا ہے  ،اور جرمنی میں Gemütlichkeitکہا جاتا ہےیہاں تک کہ ایک جاپانی لفظ ،
, ikigai,ہے  ،جس سے مراد ایسے اعمال ہیں جو زندگی کو معنی اور خوشی دیتے ہیں۔ اگر آپ ذیل میں سے کچھ نکات

آزمائیں تو  ،آپ کو وہ خوشی اور خوشی مل سکتی ہے جو کینیڈا میں پوری سردیوں میں پائی جاسکتی ہے

اپنی ونڈوز پر پالسٹک رکھو!کیا آپ جانتے ہیں کہ کھڑکیوں کو صاف پالسٹک سے
سیل کرنا آپ کے گھر کو موسم سرما میں زیادہ گرم بنا سکتا ہے؟ یہ آسان اور سستی
مشق آپ کو حرارتی بلوں پر پیسہ بچانے میں مدد فراہم کرسکتی ہے کیونکہ آپ
ٹھنڈی ہوا کو کم کرتے ہیں جو آپ کی کھڑکیوں سے اور گھر میں آرہی ہے۔ آپ سب
کی ضرورت ایک ہیئر ڈرائر اور اوپر  Walmartوامالرٹ پایا جا سکتا ہے کہ ایک
سستی کٹ Canadian Tire،کینیڈین ٹائر  Rona ،سے  ، Home Depotہوم
ڈپو ہے ،اور پر  Amazonایمیزون .

اپنے بستر میں ہیٹنگ پیڈ یا کمبل شامل کریں۔گرم کمبل اور تودے کے پیڈ آپ کے
گھر میں باہر کی سردی کی حالت میں ہوسکتے ہیں۔ گرم کمبل اور توشک پیڈ آپ کے
بستر کو اپنی پسند کی ترتیب تک گرم کرنے کے لئے بجلی کا استعمال کرتے ہیں ،
اور دن کے اختتام پر گرم بستر پر جانے سے زیادہ اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے! جب
آپ اسے استعمال نہیں کررہے ہو تو ہیٹنگ پیڈ یا کمبل کو بند کردیں  ،اور ان کو بہت
چھوٹے بچوں کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ آپ یہ پراڈکٹس ہاؤس ویئر فروخت کرنے
والے تمام بڑے اسٹورز پر پاسکتے ہیں  ،جن میں  WalMartوالمارٹ اور Bed
Bath and Beyondبیڈ باتھ اور اس سے آگے شامل ہیں۔ ان کمپنیوں کی تالش کریں
جنہوں نے یہ مصنوعات کئی سالوں سے تیار کی ہیں  ،جیسے سنبیم & Sunbeam
 Beautyrest.اور بیوٹیسٹ۔

اپنے گھر کے ترموسٹیٹ کو صحیح درجہ حرارت پر مقرر کریں۔جب آپ گھر پر
ہوتے ہیں تو  ،گرمی محسوس کرنے کے لے آپ اپنی بھٹی  )68 ° F (20 ° Cاور
) 72 ° F (22 ° Cکے درمیان رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم  ،جب آپ سو رہے ہیں  ،یا جب
آپ گھر سے دور ہیں تو  ،آپ اپنی بھٹی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ گرمی
پر پیسہ بچایا جاسکے۔ بھٹی کو ) 66 ° F (19 ° Cاور ) 62 ° F (17 ° Cکے درمیان
رکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ بھٹیوں سے آپ انہیں "پری سیٹ" کرنے دیں گے ،
تاکہ وہ دن کے مختلف اوقات میں خود بخود یہ کام کریں۔
نوٹ کریں :آپ کو معائنہ یا نالیوں کی صفائی کے لئے ہر  1-2سال میں فرنس

ٹیکنیشن کے ساتھ مالقات کا وقت مقرر کرنا چاہئے۔ بھٹیوں کی جگہ لے لینا بہت
مہنگا ہے  ،لہذا موٹر اور وینٹوں کو اچھی کام کرنے کی حالت میں رکھنا ضروری
ہے اگر آپ اپنی بھٹی کو طویل عرصے تک مناسب طریقے سے کام کرتے رہنا
چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پالتو جانور ہیں تو  ،باقاعدگی سے اپنے گھر کے خاکوں کو صاف کرنے کی بھی سفارش کی
جاتی ہے  ،کیونکہ پالتو جانوروں کے بال پھنس سکتے ہیں جس کی وجہ سے الرجی بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ آگ کا
خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
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اسپیس ہیٹر استعمال کریں۔ اگر آپ کو ابھی بھی سردی محسوس ہو رہی ہے حاالنکہ
آپ کی فرنس کام کررہی ہے تو  ،آپ ایک چھوٹی سی اسپیس ہیٹر استعمال کرنا چاہیں
گے۔ یہ ہیٹر عام طور پر ہلکے اور آسانی سے آپ کے گھر کے آس پاس گھومتے
ہیں  ،اور یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ چھوٹے یا درمیانے درجے کے کمرے میں
گرمی الئیں۔ اسپیس ہیٹروں کو عام طور پر پلگ ان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے ،
لہذا یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے بجلی کے بل میں اضافہ کریں گے۔
حفاظتی تدابیر بھی موجود ہیں جن کو یاد رکھنے کے لے اگر آپ اسپیس ہیٹر استعمال
کرنے جارہے ہیں تو:




رات کے وقت اسپیس ہیٹر کو چلنے نہ دیں جب کوئی اس کی نگرانی کے لئے
بیدار ہوتا ہے۔
اپنے اسپیس ہیٹر کو کمبل  ،پردے یا دیگر تانے بانے کے قریب مت لگائیں جو
آگ لگ سکتے ہیں اگر وہ زیادہ گرم ہوجائیں تو۔
چھوٹے بچوں کو اسپیس ہیٹر کے قریب کھیلنے نہ دیں کیونکہ سطح بہت گرم
ہوسکتی ہے اور اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو جل سکتے ہیں۔

آپ کو اپنے گھر میں ہمیشہ ورکنگ سموک ڈٹیکٹر اور کاربن مونو آکسائڈ کا پتہ لگانے واال ہونا چاہئے۔ آپ کے گھر میں آگ
یا گیس کے اخراج کی صورت میں یہ اوزار آپ کی جان بچاسکتے ہیں۔
اپنی موسم کی سٹرپنگ کو تبدیل کریں۔اگر آپ کو اپنے گھر میں کچھ جگہوں پر سرد
ڈرافٹس نظر آتی ہیں تو  ،اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ آپ کے گھر کی کھڑکیوں ،
چھتوں اور دروازوں کے مابین خالء ہے۔ یہ خالء آسانی سے دیکھنے کے لے بہت کم
ہوسکتے ہیں  ،یا وہ بڑے ہوسکتے ہیں  ،لیکن وہ باہر کی سردی کو ہوا میں آنے دیں
گے اور آپ کے گھر کو اس سے کہیں زیادہ سردی محسوس کریں گے۔ خوش قسمتی
سے  ،موسم کی سٹرپنگ کو بہتر بنا کر ان میں سے بہت سارے ٹھنڈے مقامات کو
درست کرنا آسان ہے۔
موسم کی کھدائی عام طور پر ربڑ  ،پالسٹک یا دھات کے لمبے  ،پتلی ٹکڑے کے طور
پر بیچی جاتی ہے جو آپ کے گھر میں کہیں بھی لگائے جاسکتے ہیں (ونڈو پینوں میں
 ،دروازوں کے نیچے وغیرہ)۔ آپ ہارڈ ویئر اسٹورز جیسے لوز  ،Lowesرونا Rona ،
ہوم ڈپو  Home Depot،اور کینیڈین ٹائر  Canadian Tireپر موسم کی پٹی خرید سکتے
ہیں۔
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صحت مند اور متحرک رہیں
قدرتی روشنی میں آپ کے انٹیک میں اضافہ
کینیڈا زمین کے خط استوا سے بہت دور واقع ہے  ،اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دن سردیوں کے مہینوں میں بہت کم اور
سرد رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ "موسم سرما کے بالئوز" میں مبتال ہوجاتے ہیں  ،اس کا مطلب ہے کہ انہیں
سردیوں کے دوران سخت غم  ،ناامیدی یا تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنگین معامالت میں  ،اس کی تشخیص سیزنٹل افیکٹیو
ڈس آرڈر ( )SADکے طور پر کی جاتی ہے  ،جو افسردگی کی ایک قسم ہے جو آپ کے موڈ  ،نیند  ،بھوک اور توانائی کی
سطح کو متاثر کرتی ہے۔
موسم سرما کے بالئوز کو روکنے کے لے جو کم گھنٹے سورج کی روشنی کے ساتھ آتے ہیں  ،دن میں روشنی کی مقدار کو
بڑھانے کی کوشش کریں:
اپنے گھر میں قدرتی روشنی کی مقدار میں اضافہ کریں۔ دن میں پردہ
پردہ کرنے اور کھڑکیوں کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔
باہر گھومنے پھریں(خاص طور پر دھوپ کے دن!) یہاں تک کہ اگر آپ
دن کے وقت کام کرتے ہیں تو  ،لنچ یا کافی کے وقفے کے دوران تھوڑی
سی واک میں فٹ ہونے کی کوشش کریں۔
صبح اٹھنے سے پہلے چراغ بجھائیں۔ ہر دن مستقل وقت پر یہ یقینی
بنائیں۔ اس سے آپ کی نیند کی قدرتی تال کو کنٹرول کرنے اور تھکن کا
مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ ہلکے تھراپی والے لیمپ کو بھی
آزما سکتے ہیں  ،جو روشن روشنی دیتا ہے جو سورج کی نقل کرتا ہے۔
الئٹ تھراپی لیمپ کے بارے میں مزید معلومات کے لے ،اپنے ڈاکٹر سے
بات کریں۔
آسانی سے اٹھنے میں مدد کے لئے صبح اٹھنے سے پہلے ایک
چراغ آن کریں۔

الیکٹرانک آالت پر خرچ کرنے والے وقت کو محدود کریں ،خاص کر
بستر سے پہلے۔ الیکٹرانکس "بلیو الئٹ" بناتے ہیں  ،جو آپ کی نیند کی
تال میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں اور بے خوابی کا سبب بن سکتے ہیں۔
سونے کے وقت سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اپنے آالت بند کرنے کی
کوشش کریں۔

وٹامن ڈی  3لیں۔ہمیں اپنا بیشتر وٹامن ڈی دھوپ سے ملتا ہے  ،جو سردیوں کی کمی سے ہوتا ہے  ،لہذا کچھ ماہرین کا مشورہ
ہے کہ وٹامن ڈی سپلیمنٹ لینے سے آپ کی ہڈی کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے موڈ کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ آپ اپنی
مقامی فارمیسی میں  D3وٹامن خرید سکتے ہیں۔ کنٹینر پر ہدایات پر عمل کریں (عام طور پر بڑوں کے لئے فی دن  1گولی)۔
سنگین معامالت میں  ،تشخیص کے لے اپنے ڈاکٹر سےدیکھیں۔ وہ آپ کے لئے صحیح قسم کے عالج کی سفارش کریں گے۔
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بیرونی سرگرمیاں (ورزش کےلے)
یہاں بہت سارے تفریحی سرما کھیل اور بیرونی سرگرمیاں ہیں جو صرف سردیوں میں ہی لطف اندوز ہوسکتی ہیں  ،لہذا اس
موسم میں ان کو آزمانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ مندرجہ ذیل سرگرمیوں میں سے کسی کے لے ،گرم کپڑے کی بہت سی
پرتوں (سویٹر  ،کوٹ  ،موزے  ،ہیٹ  ، mitten ،اسکارف  ،وغیرہ) میں کپڑے بنانا یقینی بنائیں اگر آپ بہت زیادہ گرم ہیں
تو آپ پرتوں کو ہٹا سکتے ہیں  ،لیکن آپ انہیں شامل نہیں کرسکتے ہیں۔ بعد میں اگر آپ بہت سرد ہیں!
سلیڈنگ  /ٹوبوگنینگ  :سردیوں کے دوران کیلگری میں سلیڈنگ ایک بہت
مشہور سرگرمی ہے۔ اسے آزمانے کے لے آپ کو ایک پہاڑی  ،کچھ برف
اور ایک سلیج کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اس پہاڑی
کی جانچ پڑتال کو یقینی بنائیں کہ یہ ٹوبگگننگ کے لئے ہے۔ کینیڈا کے ٹائر
خریداری کے لے اچھی طرح کی سلیڈیں پیش کرتے ہیں۔ اعمدہ اختیارات
بشمول شامل ہیں پاگل قالین ] گتے کے خانے کے حصوں کا استعمال کرتے
ہوئے چھوٹے بچوں کے لئے بھی ہیلمٹ کی سفارش کی جاتی ہے۔
برف تھوڑا سا جمع ہوجانے کے بعد ( ،عام طور پر برف باری کے کچھ دن
بعد) یا پہاڑی کے نیچے کسی اور کے نیچے پھسل جانے کے بعد سلیڈنگ
کرنا سب سے آسان ہے۔ اس سے برف میں پٹری بن جاتی ہے جس پر آپ
پہاڑی کے نیچے جاسکتے ہیں۔ کیلگری میں سلیڈنگ والی پہاڑیوں کی فہرست
کے لئے یہاں کلک کریں۔

سلیڈنگ یا ٹوگ باگننگ ایک ایسی سب سے زیادہ دلچسپ
بات ہے جس میں آپ باہر کر سکتے ہیں۔ موسم سرما!

آئس سکیٹنگ :آپ پہاڑوں کے ساتھ سکیٹنگ کے جادوئی تجربہ کو اپنے پس منظر
کے طور پر آزمانے کے لئے کیلگری میں آئس رینکس پر سکیٹ کرسکتے ہیں  ،یا
ایک دن کا سفر کینانسکیس یا بینف لے سکتے ہیں۔ سب سے بہتر  ،آؤٹ ڈور اسکیٹنگ
رنگک عام طور پر استعمال میں آزاد ہیں! آپ کو یا تو سکیٹ کے جوڑے کے مالک
ہونے کی ضرورت ہوگی  ،یا آپ جوڑی کرایہ پر لینے کے لئے تھوڑی سی فیس ادا
کرسکتے ہیں۔ آپ سکیٹس کرایہ پر لے سکتے ہیں کہاں جاننے کے لئے یہاں کلک
کریں۔
سکیٹ النے کے لئے کچھ بہترین مقامات یہ ہیں


سکیٹنگ بالغوں اور بچوں دونوں کے لئے



شمال مشرقی کیلگری



 Big Marlborough Parkبڑا ماربرورو پارک
 Prairie Winds Parkپریری ونڈس پارک

تفریح ہے!
• شمال مغربی کیلگری

 Bowness Park Lagoonبونیس پارک لگون  -سکیٹ کے کرایے سائٹ پر دستیاب ہیں

جنوب مشرقی کیلگری

 Carburn Park کاربن پارک
 جنوب مغربی کیلگری
 Glenmore Ice Trail گلین مور آئس ٹریل
 Thomson Family Park تھامسن فیملی پارک
 • سینٹرل کیلگری (شہر میں)
 Olympic Plaza اولمپک پالزہ  -سکیٹ کے کرایے آن سائٹپر دستیاب ہیں
 Prince’s Island Lagoon پرنس کا جزیرہ لگون
 کینانسکیس  /بینف میں
 Two Jack Lake ٹو جیک جھیل
 Lake Minnewanka جھیل منیونکا
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موسم سرما کے لئے اپنے مکان اور گاڑی کی تیاری کر رہے ہیں
اپنے گھر اور گاڑی کو سردیوں کےلے تیار کرنا آپ کو محفوظ رکھے گا اور طویل عرصے میں آپ کے پیسے بچائے گا
موسم سرما میں گاڑی کے مشورے
اپنی گاڑی کی ونڈشیلڈ سے برف صاف کریں تاکہ آپ اپنی گاڑی چالتے وقت ٹھیک
سے دیکھ سکیں۔
اپنی گاڑی سے برف اور برف صاف کرو۔ اپنی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ،
یقینی بنائیں کہ برف بند کرو اور اپنی ونڈشیلڈ  ،کھڑکیوں  ،آئینے اور الئٹس پر برف
کھرچاؤ تاکہ آپ ڈرائیونگ کرتے وقت مناسب طریقے سے دیکھ سکیں۔ دھند کو
صاف کرنے میں مدد کے لے  ،اپنی کار میں گرمی پھیریں۔ آپ کینیڈا کے ٹائر سے
کھرچنی  /برش خرید سکتے ہیں
۔ سردیوں میں اپنے ٹائر سوئچ کریں۔ زیادہ تر کیلجری والے موسم سرما میں اپنی
گاڑی پر موسم سرما کے ٹائر لگاتے ہیں۔ سڑکوں پر برف اور برف کی وجہ سے
 ،بعض اوقات آپ کے ٹائر پھسل سکتے ہیں  ،جو حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔
موسم سرما کے ٹائروں میں برف اور برف کی گرفت کے لے ٹریڈز لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اسے برداشت کرسکتے ہیں تو
 ،موسم سرما کے ٹائر کی ایک اچھی جوڑی قیمت کے قابل ہے۔ اگر آپ کے سواالت ہیں تو  ،جاننے کے لئے یہاں کلک کریں
ﯾﺎ اﻟﺑرﮢﺎ ﻣوﮢر اﯾﺳوﺳﯽ اﯾﺷن ﺳﮯ  1-888-799-1522ﭘر راﺑطہ ﮐرﯾں
زیادہ احتیاط سے ڈرائیو کریں۔ موسم سرما میں حادثات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی نشاندہی خراب ہوتی ہے۔ سفر
کے لےاضافی وقت کی اجازت دیں  ،سست ہوجائیں اور جلدی ٹوٹیں۔ جب آپ رکتے ہو پھسلتے ہیں تو اپنے اور کار کے
درمیان دو لمبائی چھوڑ دیں
اپنی کار چھوڑتے وقت اپنے ونڈشیلڈ وائپرز کو سیدھے مقام پر رکھیں۔ اس سے وائپرز کو ونڈشیلڈ پر جمنے سے روک کر
ان کے استعمال میں توسیع ہوگی
ایمرجنسی کار کٹ اکٹھا کریں۔ اس میں اضافی گرم کپڑے  ،دستانے  ،ایک کمبل  ،ابتدائی طبی امداد کی کٹ  ،بوسٹر کیبلز ،
گرینوال بارز  ،چھوٹا بیلچہ اور ٹارچ شامل ہوسکتی ہیں۔ اشارہ :آپ پھنس جانے کی صورت میں اپنے ٹائروں کے چاروں
طرف برف ڈالنے کے لئے بلی کے گندے ہوئے کنٹینر کو بھریں۔ اس سے آپ کے ٹائروں کو کرشن حاصل کرنے میں مدد
ملے گی۔
قانون کے ذریعہ برف ہٹانا
کیلگری میں گھر کے تمام مالکان کو برف ہٹانے والے قانون کی پابندی کرنی
ہوگی۔ برف باری کے خاتمے کے  24گھنٹوں کے اندر  ،گھر کے مالکان کو اپنی
پراپرٹی سے متصل عوامی فٹ پاتھوں سے برف اور برف کو ہٹانا ہوگا

برف باری کے خاتمے کے  24گھنٹوں کے اندر ،
گھر کے مالکان کو اپنی جائداد سے برف اور برف
کو ہٹانا چاہئے

جب آپ اپنے گھر کے کنارے فٹ پاتھوں سے برف پھسل رہے ہیں تو  ،یہ یقینی
بنائیں کہ اسے اپنے صحن میں ڈھیر کرو  ،نہ کہ سڑک پر۔ اس پابندی کی موجودگی
کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر مکان مالک اپنے گھر سے فٹ پاتھ صاف کرنے کی
ذمہ داری لیتا ہے تو  ،شہر کے تمام عوامی فٹ پاتھ ہر ایک کے استعمال کے لے
محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ اس قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو  ،کیلگری شہر
آپ کو ( repeat 150یا اس سے زیادہ بار بار جرم کرنے پر جرمانہ عائد
کرسکتا ہے
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سرمائی پیدل سفر
موسم سرما کی خوبصورتی سے لطف اندوز کرنے  ،اور ایک ہی وقت میں کچھ ورزش حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ
 ،ایک اضافے پر جانا ہے۔ ایک اضافی لمبی سیر کی طرح ہے  ،عام طور پر بیابان میں۔ چونکہ آپ عام طور پر پیدل سفر
کے وقت شہر سے بہت دور ہوتے ہیں  ،لہذا اپنی حفاظت پر غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کھو جانے یا تکلیف نہ
پہنچے۔
پیدل سفر کی حفاظت سے متعلق نکات:
 ایک ایسی ٹریل منتخب کریں جو آپ کی مہارت کی سطح سے مماثل ہو۔ہم نے کچھ ابتدائی ٹریلس کو ذیل میں شامل کیا ہے۔
 پیش گوئی کی جانچ کریں اور جانے سے پہلے پگڈنڈی کے نقشےکا جائزہ لیں  ،تاکہ آپ جان لیں کہ کیا توقع کرنا ہے۔
اگر آپ پہلی بار ہائیکر ہیں تو اپنے ساتھ ایک تجربہ کار دوست النے پر غور کریں۔
 بہت سارے پانی کے ساتھ ایک بیگ لے آئیںاور اعلی توانائی کے نمکین  ،جیسے گری دار میوے  ،گرینوال بارز یا
چاکلیٹ۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ریپر یا کوڑا کرکٹ اپنے ساتھ الئیں :اسے پگڈنڈی پر چھوڑنے سے جنگلی
حیات کو نقصان پہنچتا ہے۔
 سردی کے لےتہوں میں کپڑے  ،جس میں سردیوں کا کوٹ  ،ہیٹ  ،انگلی کا دستانہ  ،اسکارف  ،اور اچھے جوتے شامل
ہیں  ،نیز کپڑے کے کئی تہوں کے نیچے (کم سے کم دو جوڑے موزے پہنیں)! آپ اپنی جیب میں رکھنے کے لئے ہینڈ
وایمر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر گیلے ہوجائیں تو موزوں کی ایک اضافی جوڑی النا ایک اچھا خیال ہے۔ آپ کو
آنکھوں کی روشنی کو برف سے دور ہونے والے دھوپ سے بچانے کے لئے دھوپ کے جوڑے کی بھی ضرورت ہوگی۔
 اپنے پیروں کی برف اور برف کی گرفت میں مدد کے لئے ایک جوڑے کیڑے  /آئس کلیٹس خریدیں یا کرایہ پر لیں۔ یہ
واقعی موسم سرما میں پیدل سفر کے لئے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ انہیں Atmosphereایٹموسفیئر یا Sport Check
اسپورٹ چیک پر خرید سکتے ہیں یا ماؤنٹین سامان  Mountain Equipment CO-OPسے کرایہ لے سکتے ہیں۔
 کسی کو بتائیں کہ آپ کہاں جارہے ہیں اور کس وقت آپ واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں  ،ترجیحا کنبہ کا کوئی فرد یا
ہمسایہ۔ اس طرح  ،اگر آپ گھر نہیں آتے ہیں تو  ،وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں ڈھونڈنا ہے ۔
ابتدائی موسم سرما میں اضافے:

)Fish Creek Provincial Park (in Calgary
فش کریک صوبائی پارک (کیلگری میں)

)Nose Hill Park (in Calgary
ناک ہل پارک (کیلگری میں)
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Fullerton Loop
فلرٹن لوپ (کیلگری سے  45منٹ پر باہر)

Grotto Canyon
گروٹو وادی ( 1گھنٹہ کیلگری سے باہر)

Glenbow Ranch
گلنبو رینچ (کیلگری سے  30منٹ کی دوری)

Grassi Lakes
گلنبو رینچ (کیلگری سے  30منٹ کی دوری)
(نوٹ :آپ کو ضرورت ہوگی اس کیلئے
cramponsکیمپون )۔
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گھر کے اندر ورزش کریں
باقاعدہ جسمانی سرگرمی نہ صرف آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے  ،بلکہ یہ آپ کے دماغ  ،مزاج اور
آپ کی مجموعی تندرستی کے لئے بھی بہت سارے فوائد فراہم کرتی ہے! بہت سے سائنسی مطالعات نے ورزش کو بہتر
دماغی صحت سے جوڑا ہے۔ یہ خاص طور پر سردیوں کے دوران اہم ہے  ،جب آپ گھر کے اندر اور کم حرکت پذیر ہونے
کا امکان زیادہ رکھتے ہیں
سردیوں کے دوران چلنے کے لئے کچھ طریقے یہ ہیں
گھر کے اندر ورزش کریں ۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کہاں سے آغاز کرنا ہے تو  ،بہت ساری زبردست ورزش ویڈیوز آن الئن
موجود ہیں جن کے ساتھ آپ بھی پیروی کرسکتے ہیں! شروع کرنے کے لئے کچھ مثالیں یہ ہیں
مندرجہ ذیل مثالوں میں کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے  ،لیکن دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ آپ گھر میں استعمال کرنے کے لئے
وزن کا ایک بنیادی سیٹ یا یوگا چٹائی خریدیں۔

Bollywood Dance Workout
بالی ووڈ ڈانس ورزش

African Dance Workout
افریقی رقص ورزش

Body Project Beginner Workout
باڈی پروجیکٹ کی شروعات واال ورزش

Latin Dance Cardio Workout
الطینی ڈانس کارڈیو ورزش
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English Through Yoga
انگریزی کے ذریعہ یوگا
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Qigong Tai Chi Routine
کیگوونگ تائی چی معمول

کھانے میں کیا ہے
صحت مند تمام موسم سرما میں صحت مند کھانا
سردیوں میں وٹامنز  ،معدنیات اور صحت مند چربی کے ساتھ گرم  ،متناسب غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا خاص طور پر
ضروری ہے  ،کیونکہ سردیوں کا موسم ایسا ہوتا ہے جب نزلہ  ،فلو اور دیگر وائرس پکڑے جاتے ہیں۔ جب آپ وٹامن
سپلیمنٹس لینا چاہتے ہو تو  ،آپ بہت ساری رنگین سبزیاں  ،جیسے پالک اور میٹھے آلو  ،اور روغنی مچھلی جیسے میکیل
اور سالمن جیسے گوشت یا مرغی کھا کر بھی اپنی صحت کی حفاظت کرسکتے ہیں۔
ہڈی کا شوربہ
ہڈیوں کے شوربے یا ہڈیوں کا ذخیرہ صدیوں سے بہت ساری ثقافتی غذا کا ایک
اہم اور پرورش حصہ رہا ہے۔ چکن  ،بتھ  ،یا گائے کے گوشت جیسے جانوروں
سے ہڈیوں کو ابالنے سے بنا جب تک کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں اور اندر کو کولیجن
اور دیگر غذائی اجزاء کو چھوڑ دیں  ،ہڈیوں کے شوربے کو مزیدار سوپ میں
تبدیل کیا جاسکتا ہے یا خود ہی کھایا جاسکتا ہے۔ ہڈیوں کے شوربے میں پروٹین
اور امینو ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے  ،جس سے یہ آپ کے ہاضمے  ،ہڈیوں ،
جوڑ اور اینٹی عمر کو بہتر بناتا ہے
کچھ ترکیبیں جو ہڈیوں کے شوربے کو استعمال کرتی ہیں ( ، seollangtangکوریا)
(phoویتنام)  ،اور  chicken noodle soupچکن نوڈل سوپ (یورپ  /شمالی
امریکہ) شامل ہیں۔
وٹامن سی
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وٹامن سی کی زیادہ مقدار میں کھانے پینے  ،جیسے
لیموں  ،نارنجی  ،آلو اور ٹماٹر ان کے مدافعتی نظام کو فروغ دینے میں مدد دیتے
ہیں تاکہ وہ آسانی سے بیمار نہ ہوں یا اتنا ہی خراب ہوجائیں جتنا وہ وٹامن سی
کے لئے بغیر کریں گے۔ آپ کو گروسری کی دکان پر چبا دینے والے وٹامن سی
کی گولیاں بھی مل سکتی ہیں

وٹامن ڈی
چونکہ کینیڈا اتنا شمال کی طرف ہے  ،موسم سرما میں ہمارے دن بہت کم ہوجاتے
ہیں  ،اور ہمیں ہر دن کئی گھنٹے سورج کی روشنی نہیں ملتی ہے۔ سورج کی
روشنی کی اس کمی کا مطلب یہ ہے کہ بیشتر کینیڈینوں کو مناسب مقدار میں وٹامن
ڈی نہیں ملتا ہے  ،جو ایک اہم وٹامن ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے
اور برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ گروسری اسٹور پر ایک اچھا وٹامن ڈی
ضمیمہ پایا جاسکتا ہے  ،لیکن آپ سرخ گوشت (گائے کا گوشت یا سور کا گوشت)
 ،تیل والی مچھلی (میکریل  ،سالمن  ،سارڈینز  ،یا ہیرنگ)  ،جگر اور انڈے کی
زردی کھا کر بھی وٹامن ڈی حاصل کرسکتے ہیں۔
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صحت مند اور لذیذ سرمائی فوڈز
موسم سرما کے سب سے زیادہ پر لطف اٹھانے والے حصوں میں سے ایک وہ ساری اچھی خوراک ہے جسے آپ کھا سکتے
ہیں۔ جب موسم سرد پڑتا ہے تو  ،بہت سے کینیڈین بھاری اور گرم کھانے کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا شروع کردیتے ہیں۔
موسم خزاں کی پیداوار جیسے گاجر  ،آلو  ،گوبھی  ،چوقبصور  ،میٹھے آلو  ،چھلکے  ،اور ناشپاتی موسم سرما کے شروع
میں کھانے کے لئے تیار ہوتی ہے  ،جس سے انہیں سال کے اس وقت پر دوسرے کھانے سے زیادہ سستی مل جاتی ہے۔ بہت
سے خاندان ان پھلوں اور سبزیوں کو گوشت جیسے چکن  ،گائے کا گوشت  ،یا سور کا گوشت  ،یا دال اور چنے جیسے پھلوں
سے لطف اندوز کریں گے  ،جن میں پروٹین زیادہ ہے اور آپ کو بھرنے کا احساس دالتے ہیں۔ کچھ لوگ سال کے اس وقت
اپنی کھانا پکانے میں زیادہ کریم  ،مکھن  ،یا دودھ کا استعمال کریں گے  ،جس سے کھانے کا ذائقہ زیادہ تر ہوتا جائے گا۔ آپ
اپنے ملک میں سردی کے موسم میں کچھ کھانے کی اشیاء کون سے کھاتے ہیں؟
سوپس  ،اسٹیوز اور وارمنگ کھانا
گاجر  ،آلو یا مکئی جیسی سبزیاں  ،اور گوشت جیسے چکن یا گائے کا گوشت  ،شوربے یا پانی کے ساتھ مل کر وارمنگ ،
مزیدار  ،سوپ تیار کرتے ہیں۔ کم پانی یا شوربے کا استعمال کرنے والی ایک موٹی سوپ کو سٹو کہتے ہیں۔ یہ بھرنے والے
پکوان بہت سے لوگوں کو کھال سکتے ہیں اور سارا دن آپ کو گرم اور بھر پور رکھیں گے! یہاں مشہور سوپ اور اسٹو کی
کچھ ترکیبیں ہیں جو پوری دنیا کی ثقافتوں سے متاثر ہیں









 Chicken Noodle Soupچکن نوڈل سوپ یہ سوپ اکثر لوگوں کو سردی لگنے پر تیار ہوتا ہے  ،کیونکہ یہ نہ
صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ اس میں اہم وٹامن اور معدنیات بھی ہوتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی بہتر محسوس کرنے میں
مدد ملے.
 Tomato-egg soupٹماٹر انڈے کا سوپ ۔
 Borschtبورشٹ
 Chicken stewچکن کا اسٹو
 Goulashگوالش
 French onion soupفرانسیسی پیاز کا سوپ

 Cheddar broccoli soupچیڈر بروکولی کا سوپ

کینیڈا کے موسم سرما میں اکثر گرم اور راحت بخش کھانے میں شامل ہیں:







 Tourtiereٹورٹیئر
 Chiliمرچ
 Lentil dalدال کی دال
 Shepherd’s pieشیفرڈ کی پائی
 Couscousکزکوس
 Poutineپاٹائن

 Dumplingsپیروگیز یا ) perogiesمومو  * (momoنوٹ :پری -بنا ہوا  ،منجمد پکوڑی تمام بڑے گروسری اسٹوروں
پر پایا جاسکتا ہے  ،اور اسے کھانے سے پہلے ابلنے کی ضرورت ہے
 Split pea soup سپلٹ مٹر سوپ
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اپنے بچوں کے ساتھ میپل سرپ کینڈی بنانا
برف میں میپل کا شربت ٹیفی بنانا فرانس کینیڈا کی پرانی روایت ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو ہدایات اور
ایک ویڈیو یہاں ہیں:

آسان اور مزیدار میپل سرپ کینڈی
اجزاء اور ہدایات:
 2 کپ اصلی میپل کا شربت
 4 لیٹر صاف  ،تازہ برف
 15-10 لکڑی کے پاپسیکل الٹھی

برف کی وجہ سے میپل کا شربت جلدی
ٹھنڈا ہوجاتا ہے۔

 .1میپل کے شربت کو درمیانے یا بڑے برتن میں ڈالیں  ،اور اسے درمیانے درجے کی
اونچی آنچ پر ڈال دیں۔ اسے ایک فوڑے پر الئیں  ،لکڑی کے چمچ سے ہالتے رہیں۔
جب شربت  112 C – 118 C.تک پہنچتا ہے تو چیک کرنے کے لئے کینڈی
ترمامیٹر کا استعمال کریں۔ جب شربت اس مقام پر پہنچ جائے تو اسے چولہے سے
اتار دیں
 .2برف پر شربت اور دھات کا چمچ لے آئیں۔ ایک لمبی الئن میں برف پر تقریبا 2 2
کھانے کے چمچ (چمچ) شربت ڈالیں
 .3لکڑی کی  1پاپسیکل اسٹک لیں اور اسے شربت کی لکیر کے آخر میں رکھیں ،
شربت کو اوپر سے اور لکڑی کی چھڑی کے گرد گھومنا شروع کردیں جب تک کہ
سارا شربت اٹھا نہ لیا جائے۔ لطف اٹھائیں!

سرمائی مشروبات
گرم رہنا موسم سرما سے لطف اندوز ہونے کا ایک اہم حصہ ہے  ،اور دن بھر گرم مشروبات پر گھونٹ اچھالنا گرم رہنا ،
آرام کرنا  ،اور ممکن ہے کہ اضافی غذائی اجزاء بھی حاصل کریں۔ آپ مندرجہ ذیل کوشش کر سکتے ہیں


خشک چائے :تازہ یا سوکھے ہوئے ٹکسال  ،الئورائس یا ادرک سے تیار کی گئی چائے گرم رہنے اور کھانے کو ہضم
کرنے میں مدد دینے کے بہترین اور صحت مند طریقے ہیں۔ یہ اجزا معدے کو حل کرنے اور متلی اور بدہضمی میں مدد
دیتے ہیں  ،جس کی وجہ سے ہم سردیوں کی بہت سے لذیذ کھانوں کے کھانے کے بعد محسوس کرسکتے ہیں



ھٹی چائے :خاص طور پر  ،مشرقی ایشین ثقافتیں درختوں کے پھلوں جیسے یزو اور چونے سے تیار کردہ گرم چائے سے
لطف اٹھاتی ہیں۔ یہ چائے اکثر جیلی شکل میں ہوتی ہیں  ،جس میں خشک میوہ جات اور چینی ہوتی ہے۔ صرف ایک چمچ
گرم پانی میں ہلچل مچائیں اور بہت سی وٹامن سی کے ساتھ ایک گرم  ،گرم وار مشروبات سے لطف اٹھائیں



گرم ایپل سائڈر :گرم ایپل سیڈر ایک میٹھا  ،مسالہ دار  ،غیر الکوحل شراب ہے جو عام طور پر انفرادی پیکجوں میں
فروخت ہوتا ہے  -صرف پاؤڈر پانی میں شامل کریں اور لطف اٹھائیں! اگرچہ محتاط رہیں  -اس مشروب میں بہت زیادہ
چینی ہوسکتی ہے  ،لہذا اسے میٹھی کی طرح سلوک کریں۔ سیب  ،دار چینی  ،نارنگی اور لونگ کے ذائقے حیرت انگیز
ہیں



ہاٹ چاکلیٹ :اگر آپ کبھی ہاکی رنک یا بیرونی موسم سرما کے میلے میں گئے ہو تو آپ نے گرم چاکلیٹ آزمائی ہوگی۔ یہ
مشروب بچوں اور بڑوں کے لئے ایک پسندیدہ ہے  ،اور آپ یا تو وہ گروسری اسٹور سے پاوڈر مکس خرید سکتے ہیں ،
یا اندھیرے کوکو اور دودھ سے خود بنا سکتے ہیں۔



انڈے کا نسخہ :یہ مشروبات عام طور پر گروسری اسٹور پر دودھ کے ساتھ دیئے جانے والے کارٹونوں میں فروخت کیا
جاتا ہے اور ہر سال کرسمس کی چھٹی کے قریب عام طور پر اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب کچھ لوگ سردی سے
لطف اندوز ہوتے ہیں تو  ،انڈے کی زردی  ،دودھ  ،دار چینی  ،اور ونیال کا یہ بھرپور مشروب گرم ہوجانے پر بھی اچھا
لگتا ہے۔
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مولڈ وائن :اگر آپ سرخ شراب پیتے ہیں تو پھر موسم سرما میں روایتی رواں کو "ملڈ وائن" بنانے کا گرما گرم طریقہ ہے۔
آپ اسے غیر الکوحل کی سرخ شراب سے بھی بنا سکتے ہیں۔ نارنجی  ،کچھ چینی  ،اور کچھ مصالحے کے ٹکڑوں کے
ساتھ  ،سرخ شراب کی بوتل کو صرف ابالیں اور آپ کو ایک مزیدار  ،گرما گرم موسم سرما پینا ہے۔ ترکیب یہاں حاصل
کریں.
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