
ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਸੁਰੱਫਿਆ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਘਰਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਲਈ ਫਕਸੇ 
ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ...

1 ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਫਕਹੋ ਫਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ (ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ), ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਕ 
ਫਿਫਿੰਗ (ਸਮੰੁਦਰੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤਂੋ ਮੱਛੀ ਿੜਨਾ) ਸਥਾਨ ਨੰੂ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਫਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 
ਟੱੁਟਵੀਆਂ ਲਫਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 
ਫਵੱਚ ਿੱਸਣ, ਉੱਥਥਂੋ ਫਤਲਕਣ ਜਾਂ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਚਟਾਨਾਂ ਤਂੋ ਵੱਗ 
ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਫ਼ਜੈਕੇਟ 
• ਹਮੇਿਾਂ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਿੁਦਾ ਲਾਈਫ਼ਜੈਕੇਟ (ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਜੈਕੇਟ) ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ ਡਡੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਫਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਫਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 
ਰੱਫਖਅਕ ਜੈਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਫਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਕਈ ਲੋਕ ਡੱੁਬ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਕਉਥਂਫਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਫਕ ਆਪਣੇ 
ਸੁਰੱਫਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਫਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਫਤਲਕਣ-ਰਫਹਤ ਜੱੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ
• ਫਗੱਲੀਆਂ, ਫਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ‘ਤੇ 

ਫਤਲਕਣ-ਰਫਹਤ ਜੱੁਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
• ਬੂਟ ਨਾ ਪਾਓ ਫਕਉਥਂਫਕ ਉਨ੍ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਡੱੁਬੋਗੇ।
• ਭਾਰੀ ਕੱਪਫੜਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠਫਹਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਡਡੱਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਤਹ ‘ਤੇ 
ਬਣੇ ਰਫਹਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਤੈਰਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਜੁਗਤ (ਫਿਵਾਈਸ)
• ਫਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਏਜੰਲ ਫਰੰਗ’ 

ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਫਕ ਐਮਰਜਂੈਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਫਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਤੈਰਨ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ 
ਜੁਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਫਲਆਂ ਫਵੱਚ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਜਸ ਨਾਲ ਫਕਸੇ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚਂੋ ਕੱਫਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਹਮੇਿਾ ਫਤਆਰੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨਾਲ ਿਰਾਬ ਨਾ ਰੱਿੋ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਫਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ 

ਤਾਂ ਜੋ ਿਰੀਰ ਫਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੋ।
• ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਿਰਾਬ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਫਕਉਥਂਫਕ 

ਇਹ ਸਾਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਿਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀਫਕ੍ਰ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਫਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਕਸੇ 
ਫਵਪਦਾ ਫਵੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਫਦੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਚ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਉ (ਨਾਲ ਰੱਿੋ)2

ਘਰਂੋ ਫਨਕਲਣ ਤਂੋ ਪਫਹਲਾਂ ਸਫਥਤੀਆਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ
Beachsafe ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ 
Bom.gov.au ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਿਰਨ ਫਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕਸੇ ਖੱੁਲੇ, ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ 
ਸਥਾਨ ਤਂੋ, ਅਿਾਂਤ ਸਮੰੁਦਰ ਫਵੱਚਂੋ ਮੱਛੀ ਿੜ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਲਈ ਹਮੇਿਾ ਕੋਈ 
ਿਾਂਤ ਅਤੇ ਿਰਨ ਫਦੰਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ 
ਕੋਫਿਿ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਖੱੁਲੇ ਫਵੱਚ ਰਫਹ ਕੇ 
ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਨਾ ਫਦਉ।

ਹਵਾ ਫਕੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੈ?
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਫਸਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਲਫਹਰਾਂ 
ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਡਡੱਗ 
ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤਂੋ ਫਬਨਾ, ਫਗੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਤਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤਤੇ ਖੜੇ ਰਫਹ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਿਫਕਲ ਬਣਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਫਹਰ ਫਕੰਨੀ ਵੱਿੀ ਹੈ?
ਵੱਡੀਆਂ ਲਫਹਰਾਂ ਜਾਂ ਉਛਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਫਹਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰਂੋ 
ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਕਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੱੁਟ ਜਾਣ 
ਤਂੋ ਪਫਹਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਫਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ 
ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਫਹਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜਦਂੋ ਧੱੁਪ ਫਖੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਫਵੱਚ ਸਭ ਿਾਂਤ ਫਦਖਾਈ 
ਫਦੰਦਾ ਹੈ। 

http://www.bom.gov.au


ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਫਹਲਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤਤੇ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ
ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਫਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਫਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ 
ਲਈ, ਘੱਥਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫਮੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜੇ ਉੱਥਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਅਿਾਂਤ ਜਾਂ ਅਫਨਿਫਚਤ ਪ੍ਰ ਤੀਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਫਕਵਂੇ 
ਰਫਹਣਾ ਹੈ...

ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ
ਹਮੇਿਾ ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਫਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਕਸੇ ਸਮੂਹ ਫਵੱਚ 
ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਿਾ ਫਕਸੇ ਨਾ ਫਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਫਕੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਕਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ 
ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਕਸੇ ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
• ਸਫਥਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਨਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਫਕਉਥਂਫਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੰੁਦਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਫਪੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਫਕਉਥਂਫਕ ਵੱਡੀਆਂ ਲਫਹਰਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਹਮੇਿਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਕ ਜੇ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ ਡਡੱਗ ਪਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਬਾਹਰ ਫਕਵਂੇ ਫਨੱਕਲਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਮੰੁਦਰ ਫਵੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ ਿਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਫਨੱਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਭੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ ਡਡੱਗ ਪਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 

ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੈਰੋ।
• ਸਮੰੁਦਰਂੋ ਬਾਹਰ ਫਨੱਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਤਹ ‘ਤੇ 

ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ (ਿਲੋਟ ਕਰੋ) ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਤੈਰਨਾ ਫਸੱਿੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਤਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਫਹਣਾ 
ਫਸੱਿੋ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਫਸੱਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਵੱਚ ਡਡੱਗ ਪਂੈਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਦੇ 
ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਵੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨਾ, ਅਤੇ 
ਿਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਤਹ ਉੱਤਤੇ ਬਣੇ ਰਫਹਣਾ ਫਸੱਫਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰਫਹਣ ਫਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਫਮਲੇਗੀ - ਇਹ ਫਸੱਖਣ ਫਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਂਫਕੰਨੇ  
ਕੁ ਸੁਰੱਫਿਅਤ ਹੋ? 

ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਰਫਹਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੰਨਾ 
ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਵੱਚ ਡਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ।  
ਇੱਥੇ ਕਫਲੱਕ ਕਰੋ। 

EXIT

ਿਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਬਚਾਵ ਦੀ ਜੁਗਤ ਫਕੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਆਨ ਫਵੱਚ ਰੱਿੋ
• ਕਾਊਥਂਫਸਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱਫਖਅਕ, ਮੱਛੀ ਿੜ੍ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਚਨ੍ 

ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਕ ਉੱਥਥੇ ਫਕਸ 
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਿੜਨੀ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ 
ਪਫਹਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜਹੇ ਫਚਨ੍ ਵੇਖੇ ਹਨ।

• ਫਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੌਕ ਫਿਫਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤਤੇ, ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਫਵੱਚ ਵਰਤਂੋ ਲਈ, ਕੋਲ ਹੀ 
ਇੱਕ ‘ਏਜੰਲ ਫਰੰਗ’ ਰੱਖੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਫਕਸੇ ਨੰੂ ਸਮੰੁਦਰ ਫਵੱਚ ਡਿੱਗ ਫਪਆ ਵੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ 
ਵੀ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ
• ਤੁਸੀਂ ਿੜ੍ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਾਂ ਵੱਲ ਸੱੁਟ ਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਮੱਛੀ ਿੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲਂੋ 
ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜੰਤਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

• ਫਸਿਰ ਫਸਿਰ ਫਸਿਰ (ਫਟ੍ਰ ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ) ਉੱਤਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਕਰੋ। ਹਮੇਿਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਿਨ (ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 
ਫਕੱਥੇ ਹੋ) ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ।
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