
ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਨ 
ਚੱਲੇ ਹੋ?

✔   ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹੋ।

✔   ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਫਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਫਕੱਥੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦਂੋ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ।

✔   ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਾ ਸਕੋ ਐਮਰਜਂੈਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
000 ਜਾਂ 112 ਫਮਲਾਓ।

   ਅਫਿਹੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਮੱਛੀ ਿੜਨ �ਂੋ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਨ੍ਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਫਿਰਫ਼ ਉਿ ਵਕ� 

ਪਹੰੁਫਚਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ਟਾਈਡ ਥੱਲੇ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਫਕਉਕਂਫਕ ਇਹ �ੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਿਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

   ਕਦੀ ਵੀ ਖ�ਰਨਾਕ ਿਫਥ�ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਮੱਛੀ ਨਾ ਿੜੋ। 
ਿਮੰੁਦਰ ਫਿੰਨਾਂ ਫਜ਼ਆਦਾ ਅਿਾਂ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, �ੁਹਾਡੀ 

ਫਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖ�ਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਨ �ਂੋ ਪਫਹਲਾਂ ਹਮੇਿਾ ਿਥਾਨਕ 
ਟਾਈਡ ਟੇਬਲ ਿਾਂਚ ਲਓ ਅ�ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ 
ਫਕ �ੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਪ�ਾ ਹੋਏ ਫਕ ਟਾਈਡ 
ਉ�ਾਂਹ ਨੰੂ ਕਦਂੋ ਉੱਕ�ੇਗੀ।

        ਮੌਿਮ ਦੇ ਨਵੀਨ�ਮ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ 
ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਰੇਡੀਓ ਿਾਂ ਟੀਵੀ  

‘�ੇ ਹਮੇਿਾ ਿਾਂਚ ਲਓ 
 (ਬੀਊਰੋ ਆੱਫ਼ ਫਮਟੀਓਰੋਲੌਿੀ)

ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ ਫਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਨਊ ਸਾਊਥ 
ਵੇਲਜ਼ ਫਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਸਤ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰੌਕ 
ਫਿਫਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਕਵਂੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਮੇਿਾ ਲਾਈਫ਼ਿੈਕੇਟ ਪਾਓ
• ਫਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਊਸਂਫਸਲ ਖੇਤਰਾਂ 

ਫਵੱਚ ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਫਲਆਂ ਲਈ 
ਲਾਈਫ਼ਜੈਕੇਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜੈਕੇਟ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੈਰਦੇ ਰਫਹਣ ਫਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੰੂ ਫਕਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੰੁਦਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਫਖੱਚਣਗੇ।
• ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਫਜਨ੍ਾਂ ਫਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨ ਫਵੱਚ ਆਰਾਮ 

ਮਫਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਹਨ:

✔  ਿੋਰਟਸ (ਫਨੱਕਰ)
✔  ਹਲਕੀਆਂ ਟੀ-ਿਰਟਾਂ
✔  ਵੈਟੱਸੂਟ

ਮੈਨੰੂ ਫਕਿ �ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਿੱੁ�ੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
✘   ਭਾਰੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੈਰਨਾ ਮੁਿਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੂਟ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਫਕਉਸਂਫਕ ਉਨ੍ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਫਖੱਚੀ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

✔   ਹਲਕੇ ਜੱੁਸਤੇ ਫਜਨ੍ਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਫਤਲਕਣ ਵਾਲਾ ਸੋਲ ਜਾਂ ਪਕੜ 
ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ‘ਮੈਟਲ ਕਲੀਟਸ’ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ 
ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਦੋਿ�ਾਂ-ਿਹੇਲੀਆਂ ਅ�ੇ ਪਫਰਵਾਰ ਨੰੂ ਦੱਿੋ ਫਕ �ੁਿੀ ਂਫਕੱਥੇ ਹੋ

ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਚੱਲਾ/

ਚੱਲੀ। 

ਨਵਾਂ ਿੰਦੇਿ
ਰੱਦ ਕਰੋ

ਕਿਸ ਨੂੰ:

ਫਕਸ ਨੰੂ: ਸੂ (Sue)

ਿੈਲੀ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਮੱਛੀ ਿੜਨ 

ਫਗਆ/ਗਈ ਹਾਂ।  

ਘਰੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਫਹਰ 

ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ/ਆਵਾਂਗੀ। 

ਸਫਥਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 

ਲਾਈਫ਼ਜੈਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ 

ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰਹੋ

ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰਫਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਫਿਆ ਿਵਾਰ ਭਾਟਾ (ਹਾਈ ਟਾਈਡ)
ਘਫਟਆ ਿਵਾਰ ਭਾਟਾ (ਲੋ ਟਾਈਡ)


