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ਇੱਕ ਪਕੋਕਸਟਟੈ (PokéStat)ਨਾ ਬਣ ੋ

ਸਰੱੁਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ। ਪਕੋਕਮਨੋ ਨੂੂੰ  ਦਜੂ ੇਨੂੰ ਬਰ 'ਤ ੇਰੱਿ।ੋ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਡੋ! ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿਤਾਵਨੀ ਕਦੂੰ ਦੀ ਿੈ ਕਕ ਨਵੀਂ ਪਰਕਸੱਧ ਪੋਕਕਮੋਨ ਗੋ 
(Pokémon Go) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਨੂੂੰ  ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪੋਕਕਮੋਨ ਫੜਦੇ ਿੋਏ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨੂੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਤਰਜੀਿ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਡਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਐਪ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਨਕਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਿੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੋਕਕਮੋਨ ਕਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਗਡੂੰਡੀਆਂ, ਇਕਤਿਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨ ਕਜਨਹ ਾਂ 'ਤੇ 
ਉਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
 

ਇਸ ਐਪ ਕਵੱਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਕਨਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਵੱਿ, ਜੋ ਕਕ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਪੋਕਕਮੋਨ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
ਦੂਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਿੋ ਕੇ, ਇਿ ਗੇਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਨਕਲਣ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

ਕਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਉਿ ਬਾਿਰ ਕਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਕਕਮੋਨ ਨੂੂੰ  ਲੱਭ ਰਿੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਿਾਲਾਂਕਕ ਫਾਇਰ 
ਸਟੇਸ਼ਨ, ਿਸਪਤਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਰਕਸੱਧ “ਪੋਕਕਸਟੋਪ” (PokéStops) ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਇਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਕਕ 
ਕਿਡਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਰਸਕਤਆਂ (ਡਰਾਈਵਵੇਜ਼) ਅਤੇ ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਿਣ।  
 

“ਅਸੀਂ ਦੇਕਿਆ ਿੈ ਕਕ ਕਿਡਾਰੀ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਵਾਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੇ ਰਸਕਤਆਂ ਕਵੱਿ ਇਕੱਠੇ ਿੋ ਰਿੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨਾਲ 
ਸਬੂੰ ਧਤ ਕਿੂੰ ਤਾ ਿੈ,” ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਿੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਕਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਕਿਾ, “ਪੋਕਕਸਟੋਪ ਅਸਲ ਕਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ 
ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਿੀਂ ਰੋਕਦਾ ਿੈ – ਇਿਨਾਂ ਵਾਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਨਕਲਣਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਸਿੇਤ ਰਿੋ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਬਣੋ – ਇੱਕ ਪੋਕਕਸਟੈਟ (ਪੋਕਕ-ਅੂੰਕੜਾ) ਨਾ ਬਣੋ!”  
 
ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਕਿਆ ਸੁਝਾਅ: 

 ਕਧਆਨ ਕਦਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕੱਥੇ ਿੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੌਣ ਿੈ 

 ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕਸਰ ਉੱਪਰ ਰੱਿੋ (ਇਿ ਸਭ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੇਠਾਂ ਐਪ ਨੂੂੰ  ਨਾ 
ਦੇਿੋ)  

 ਫਾਇਰ, ਪੁਕਲਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਕਡਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਵਿੇ ਅਕਜਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੋ ਕਜੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਵਾਿਨ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ 

 ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ/ਬਾਈਕ ਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ/ਸਕੇਟਬੋਰਡ 'ਤੇ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ  
 ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ, ਿਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਕਜਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਿੋ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਨਾ ਿੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੀਂ ਜਾਂਦੇ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਿ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਿਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸੱਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਕ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਿੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਿੁੂੰ ਿ ਕਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਕਵੱਿ ਿਕੋਲਹਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਿਸੋਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਿੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਕਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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