
سالم یغرب یايک استراليارائه 

  ان پرچم ھا يات مياستعمال دخان ممنوع حدودهم 

  یدر سواحل مورد نگھبان
   2010پتامبر س 22خ يات از تاريد استعمال دخانيجد یت ھايمحدود

 
 

برقرار  یغرب یايدر استرال یات در تمام سواحل مورد نگھبانيت استعمال دخانيممنوع
  .باشد یم

 
گار ي، سنصب شده اند یمورد نگھبان یمحوطه شنا يیبمنظور شناساکه گر عالئم  مقرر در ساحل يا ديان پرچم ھا يد در محدوده ميشخص نبا

  . بکشد
 

  :شوند یر شناخته ميز طرق زا یمورد نگھبان یسواحل شنا

 ق ين نجات غريحضور مامور 

 ايدر شن ساحل در گماردن دو پرچم قرمز و زرد 

  باشند یان پرچم ھا ميخطر بودن شنا در م یبپرچم ھا نشاندھنده.  

  .شود یپرچم ھا اعمال م یات تنھا بھنگام برقراريت استعمال دخانيممنوع

 

 عالئم
 

  . دنيا نصب نمايش ينما یان پرچم ھا در سواحل مورد نگھبانيات در محدوده ميت استعمال دخانيبر ممنوع یمبن ید عالئميشا یمحل یشوراھا

 اجراء
 

 ات در سواحل استيموارد در رابطه با استعمال دخان یاجرا یمحل مسئول اصل یشھردار. 
 

 کمک  یمثال نگھبانان برا. دھد یگر افسران را ميا ديت سيط زين سالمت محياجازه انتصاب مامور یمحل یھا ید به شھرداريقانون جد
 .قانون یدر اجرا

  
 ندارند يیداوطلب نقش اجرا یق ھاينجات غر. 

  

ن يمه ساکنرود که عا یبر تجارب گذشته، انتظار م یداشته و مبتن یار گسترده ايبس یت مردمين قانون حمايشود که ا یمد يت تاکياھمبا 
  .   ندين رفتار نماآ بر طبق یغرب یاياسترال

  مجازات ھا

  : نددل گريتحم یر به شخص خاطيز یات استعمال شود، آنگاه ممکن است مجازات ھايپرچم ھا برخالف قانون دخانان ياگر در محدوده م
 

 1000      توسط دادگاه یمه نقديحداکثر جر$ 

 200        یمه اخطاريجر$ 
 

  :ديريات تماس بگيشتر با شاخه کنترل دخانيافت اطالعات بيدر یبرا

  892 784 1300 :تلفن

 tcb@health.wa.gov.au             :ليميا
  Disclaimer: 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, 
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

Farsi 


