ਰੌ ਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਘਰੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
1
ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ
ਚੋ ਣ ਕਰੋ ...

ਘਰੋ ਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ
ਜਾਂ ਚ ਕਰ ਲਓ
Beachsafe ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਜਾਂ
Bom.gov.au ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਖੋ ।

ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ (ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ), ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਕ
ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੱ ਟਾਨਾਂ ਤੋ ਂ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨਾ) ਸਥਾਨ ਨੂੰ,
ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਟੁ ੱ ਟਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਫੱ ਸਣ, ਉੱ ਥ�ੋਂ ਤਿਲਕਣ ਜਾਂ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਗ
ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿਰ ਕਿੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈ ?

ਹਵਾ ਕਿੰ ਨੀ ਕੁ ਤੇ ਜ਼ ਹੈ ?

ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰ ਦਾ ਹੋ ਇਆ ਕੋ ਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ?

ਵੱ ਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਛਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁ ਤ ਦੂਰੋ ਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋ ਰ ਨਾਲ ਟੁ ੱ ਟ ਜਾਣ
ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਇਹ ਤੁਰੰਤ
ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋ ਂ ਧੁੱਪ ਖਿੜੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ
ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱ ਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
ਬਨਾਉਣਗੀਆਂ , ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੱ ਕਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱ ਗ
ਪੈ ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋ ਂ ਬਿਨਾ, ਗਿੱ ਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚਟਾਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ, ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ
ਸਥਾਨ ਤੋ ਂ , ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਮੱ ਛੀ ਫੜ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਕੋ ਈ
ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱ ਭਣ ਦੀ
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਨਾ ਦਿਉ।

2 ਬੀਚ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਕ ਕਰ ਲਉ (ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ )
ਲਾਈਫ਼ਜੈ ਕੇ ਟ

ਤਿਲਕਣ-ਰਹਿਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱ ਪੜੇ

• ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਇੱ ਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਈਫ਼ਜੈ ਕੇਟ (ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਜੈ ਕੇਟ) ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ
ਰੱ ਖਿਅਕ ਜੈ ਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਕਈ ਲੋ ਕ ਡੁੱਬ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

• ਗਿੱ ਲੀਆਂ , ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ‘ਤੇ
ਤਿਲਕਣ-ਰਹਿਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹਨ।
• ਬੂਟ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਅੰ ਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰ
ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੀ ਡੁੱਬੋ ਗੇ।
• ਭਾਰੀ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਡਿੱ ਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ‘ਤੇ
ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁ ਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਰੱ ਸੀ ਜਾਂ ਤੈ ਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋ ਈ ਜੁਗਤ (ਡਿਵਾਈਸ)

ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਰੱ ਖੋ

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ‘ਏੰਜਲ ਰਿੰਗ’
ਹੋਵੇ ਗੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਤੈ ਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋ ਈ
ਜੁਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕੱ ਸ ਕੇ ਰੱਖੋ ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੋ ।
• ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਵੇ ਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਇਹ ਸਾਫ ਸੋ ਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕ੍ਰਿ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ
ਵਿਪਦਾ ਵਿੱ ਚ ਪੈ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਰੌ ਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਏ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਿਵੇ ਂ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ ...
ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਬਚਾਵ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕਿੱ ਥੇ ਹੈ , ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤ�ੇ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ

• ਕਾਊਂਸ�ਿਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੱ ਖਿਅਕ, ਮੱ ਛੀ ਫੜ੍ਹ ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਨ੍ਹ
ਲਗਾ ਛੱ ਡਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱ ਥ�ੇ ਕਿਸ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੌ ਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱ ਛੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿਨ੍ਹ ਵੇ ਖੇ ਹਨ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ, ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋ ਂ ਲਈ, ਕੋ ਲ ਹੀ
ਇੱ ਕ ‘ਏੰਜਲ ਰਿੰਗ’ ਰੱ ਖੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਯੋ ਜਨਾਬੱ ਧ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ
ਲਈ, ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 20 ਮਿੰ ਟ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜੇ ਉੱ ਥ�ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਣ ਨੂੰ
ਬਹੁ ਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰ ਤੀਤ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ।

ਕਦੇ ਵੀ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਜਾਓ
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱ ਥੇ ਚੱ ਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇ ਲੇ ਤੱ ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ
ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਗ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਂ ਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ
ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱ ਭ�ੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗ ਪੈ ਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਤੈ ਰੋ।
• ਸਮੁੰਦਰੋ ਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕੋ ਈ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵੇ ਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ‘ਤੇ
ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ (ਫਲੋ ਟ ਕਰੋ ) ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋ ਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਓ

EXIT

• ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਛੇ ਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱ ਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱ ਠ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਵੱ ਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱ ਕਦਮ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗ ਪੈ ਂਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਕਿਵੇ ਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗ ਪਿਆ ਵੇ ਖਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਆਪ
ਵੀ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ
• ਤੁਸੀਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਈ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵੱ ਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸੇ -ਪਾਸੇ ਵੇ ਖੋ, ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ
ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈ ਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜੰ ਤਰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ (ਟ੍ਰਿ ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ ) ਉੱ ਤ�ੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ। ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ (ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਲੇ
ਕਿੱ ਥੇ ਹੋ) ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ।

ਤੈ ਰਨਾ ਸਿੱ ਖੋ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ
ਸਿੱ ਖੋ , ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖੋ ।

ਰੌ ਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ
ਕੁ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡਿੱ ਗ ਪੈ ਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ
ਵੇ ਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਵੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈ ਰਨਾ, ਅਤੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਉੱ ਤ�ੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਿਲੇ ਗੀ - ਇਹ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋ ਈ ਦੇ ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰੌਕ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨਾ
ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟੈ ਸਟ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ।
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ।

