
URDU

 کريں خاتمہ کا کهٹملوں آئيے
 لئے کے تدارک اور تهام روک کی جهنڈ کے کهٹملوں
 تجاويز مددگار
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 پناه کی کهٹملوں ل،حام کا صحت حفظان مخدوش يا ستهرا

 کوئی کی ہونے شرمنده پر بات اس ہے۔ سکتا ہو گاه
 رہتے يہاں ساته کے آپ کهٹمل يہ اگر کہ نہيں ضرورت
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 بس وه لگاتے۔ نہيں جست پر لوگوں يا نہيں اڑتے کهٹمل• 
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 تنہائی۔ سماجی اور چينی بے خلل، ميں
 لگائيں پتہ کيسے کا ان
 سراغ ذيل مندرجہ و،ت آئے نظر نہ کهٹمل ايک کو آپ اگر
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 وغيره کپڑے، بيگ، ہينڈ کيس، سوٹ -

 فرنيچر، واال بهرائی اور ميٹرس کر خاص فرنيچر، -
 وغيره۔ سوفہ اور چيئر آرم کہ جيسا

  روکيں کيسے کو کهٹملوں
 جهنڈ
 گهر بهی کبهی کو فرنيچر يا ميٹرس والی ملنے سے باہر
 چاہے گدے، کے روئی بيڈ، صوفہ کہ جيسا الئيں نہ ميں

 کی کهٹملوں وه کيونکہ ہوں، محسوس ميں حالت 
 ہيں۔ سکتے ہو آماجگاه

 :ہيں التے کپڑے شده استعمال ميں گهر آپ اگر

 پالسٹک ايک پہلے سے النے ميں گهر اپنے انہيں تو• 
 کر بند بيگ مضبوطی طرح، اچهی اور ڈاليں ميں بيگ
 ديں۔

 اور کريں خالی ميں ڈرائر راست براه کو اشياء کی بيگ• 
 کو ڈرائير کيلئے کرنے ختم کو انڈوں کے ان اور کهٹملوں

 پر ترتيب ترين اعٰلی سے سب لئے کے منٹ 30 کم از کم
 چالئيں۔

 ديں۔ پهينک ميں ٹوکری کی ردی باہر کو بيگ خالی• 

 :ہيں خريدتے فرنيچر شده استعمال آپ اگر

 ان سے احتياط پہلے سے النے ميں عمارت اپنی انہيں• 
 ليں۔ کر صاف اور کريں معائنہ کا

 گريز سے فرنيچر والی بهرائی يا ميٹرس شده استعمال• 
 کريں۔
 کريں حاصل چهٹکارا کيسے سے فرنيچر يا گدے متاثره

 کا بنانے استعمال ناقابل انہيں کو آپ واال مارنے کيڑے اگر
 اپنی ديں۔ کر تباه انہيں اور ديں پهاڑ کپڑا کا ان تو کہے

 ايک کو ميٹرس پہلے سے جانے لے باہر سے گاه رہائش

 دفاتر مونٹريال ايکسيس( ديں لڈا ميں بيگ پالسٹک بڑے

 ۔)ہيں دستياب ميں مفت بيگ بڑے ميں

 
 خاتمہ
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 کا بنانے استعمال ناقابل انہيں کو آپ واال مارنے کيڑے اگر
 اپنی ديں۔ کر تباه انہيں اور ديں پهاڑ کپڑا کا ان تو کہے

 ايک کو ميٹرس پہلے سے جانے لے باہر سے گاه رہائش

 دفاتر مونٹريال ايکسيس( ديں لڈا ميں بيگ پالسٹک بڑے

 ۔)ہيں دستياب ميں مفت بيگ بڑے ميں

 
 خاتمہ
 اپنے وه تو ہيں ملتے کهٹمل ميں گهر اگر کو دار کرايہ
 ذمہ لئے کے کرنے مطلع تاخير کسی بال کو مکان مالک
 ہيں۔ دار
 کرنا تيار لئے کے والے مارنے کيڑے کو گهر

 کرايہ کيلئے، بنانے يقينی کو کاميابی کی خاتمہ کے کيڑوں
 اور کريں تعاون ساته کے مکان مالک اپنے الزماً  دار

 عمل سے توجہ الزماً  پر ہدايات کی والے مارنے کيڑے

 :کر جا ساته ميں اشياء مختلف• 

 وغيره کپڑے، بيگ، ہينڈ کيس، سوٹ -

 فرنيچر، واال بهرائی اور ميٹرس کر خاص فرنيچر، -
 وغيره۔ سوفہ اور چيئر آرم کہ جيسا

  روکيں کيسے کو کهٹملوں
 جهنڈ
 گهر بهی کبهی کو فرنيچر يا ميٹرس والی ملنے سے باہر
 چاہے گدے، کے روئی بيڈ، صوفہ کہ جيسا الئيں نہ ميں

 کی کهٹملوں وه کيونکہ ہوں، محسوس ميں حالت 
 ہيں۔ سکتے ہو آماجگاه

 :ہيں التے کپڑے شده استعمال ميں گهر آپ اگر

 پالسٹک ايک پہلے سے النے ميں گهر اپنے انہيں تو• 
 کر بند بيگ مضبوطی طرح، اچهی اور ڈاليں ميں بيگ
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 اور کريں خالی ميں ڈرائر راست براه کو اشياء کی بيگ• 
 کو ڈرائير کيلئے کرنے ختم کو انڈوں کے ان اور کهٹملوں

 پر ترتيب ترين اعٰلی سے سب لئے کے منٹ 30 کم از کم
 چالئيں۔

 ديں۔ پهينک ميں ٹوکری کی ردی باہر کو بيگ خالی• 
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  چالئيں۔ پر ترتيب زياده سے سب لئے کے منٹ 30

 سے مضبوطی کو پردوں راو بستر کپڑوں، تمام• 
 قمع قلع کا ان کہ تک جب رکهيں ميں بيگز بندپالسٹک

 جائے۔ ہو نہ مکمل
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 کے فرنيچر بشمول کريں، ويکيوم جگہ ہر ميں گهر• 
 رهوغي بورڈز بيس يا جانب، کی اندر کے الماريوں نيچے،

 اس کريں، خالی ميں بيگ شاپنگ کسی کو ويکيوم پهر پر۔
 سے گهر اسے اور باندهيں، ساته کے مضبوطی منہ کا
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 کهٹمل کو ان تو ہوں ميں حالت اچهی وه اگر ليں۔ کر پڑتال
 ہے۔ سکتا جا کيا پاک سے

 ميں گهر ہو چکا ہو نہ خاتمہ مکمل کا کهٹلوں تک جب• 
 الئيں۔ نہ فرنيچر نيا
 

 کرايہ لئے، کے بنانے قينیي کو خاتمہ کامياب کے کهٹملوں
 درميان کے والے مارنے کيڑے اور مکان مالک دار،
 ہے۔ اہم تعاون
 داری ذمہ کی دار کرايہ

 :کرے الزماً  دار کرايہ

 يا مکان مالک تاخير کسی بنا بعد کے لينے ديکه کهٹمل• 
 کريں۔ کال کو منتظم کے عمارت

 بورو تو ہے کرتا نہيں کارروائی کوئی مکان مالک اگر• 
 ڈيس ايٹ پرمس ڈيس ڈويژن کے کر کال پر 311 کيلئے
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 نقصان کو صحت کی آپ وه: کريں نہ استعمال مصنوعات
 ہيں۔ سکتی بنا جان سخت کو لوںکهٹم اور ہيں سکتی پہنچا
 داری ذمہ کی مکان مالک
 مکان مالک جائے، کيا مطلع ميں بارے کے کهٹمل جب

 :الزماً 
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 ايک لئے کے کرنے خاتمہ کا کهٹملوں تمام ميں عمارت• 
 کرے۔ حاصل کيلئے کام اس کو والے مارنے کيڑے

 جس جگہوں، مشترکہ تمام کو مارنےوالے کيڑے• 
 تمام ملحقہ سے اس جائيں پائے کهٹمل ميں اپارٹمنٹ

 يا سمجهے، ضروری واال مارنے کيڑے اگر اپارٹمنٹس،
 بهی کسی کيلئے کرنے ختم سے جڑ کو مسئلہ سے عمارت
 بنائے۔ قابل کے کرنے دوره کا اپارٹمنٹ دوسرے
 داری ذمہ کی والے مارنے کيڑے

 :الزماً  واال مارنے کيڑے

 اپارٹمنٹس ملحقہ تمام اور ميں کمرے ہر کے اپارٹمنٹ• 
 کرے کوشش ممکن ہر لئے کے لگانے پتہ کا کهٹمل ميں
 بهی کسی تو ہے، ضروری کہ سمجهے وه اگر اور،

 ميں۔ اپارٹمنٹ دوسرے

 خاتمہ کا کهٹملوں موجود ميں مراحل تمام کے ارتقاء• 
 ابتدائی کو والے مارنے کيڑے کيلئے اس بنائے۔ يقينی
 آنے واپس بار ايک کم از کم کيلئے پڑتال بعد کے انسداد
 ہيں۔ چکے ہو ختم کهٹمل تمام کيا کہ ہے ضرورت کی

 گريز سے کرنے تعمالاس ادويہ کش کيڑے ضرورت بال• 
 گرم پر طور عام کو فرنيچر ہوئے بهرے اور گدوں کريں۔
 ہے۔ سکتا جا گزارا سے بهاپ

 •Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques نامہ اجازت ايک سے 
 استعمال ہی کو افراد مار کيڑے مصدقہ اور ليں کر حاصل
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 ہيں۔ چکے ہو ختم کهٹمل تمام کيا کہ ہے ضرورت کی

 گريز سے کرنے تعمالاس ادويہ کش کيڑے ضرورت بال• 
 گرم پر طور عام کو فرنيچر ہوئے بهرے اور گدوں کريں۔
 ہے۔ سکتا جا گزارا سے بهاپ

 •Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques نامہ اجازت ايک سے 
 استعمال ہی کو افراد مار کيڑے مصدقہ اور ليں کر حاصل
 کريں۔

 

 : لئے کے معلومات اضافی
avoidbedbugs.info 

 کريں۔ کال پر 311 يا
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