
 

 

  

 72-16      2016جوالئی  15

 

 ( نہ بن جائیےPokéStatکی سٹیٹ )پو
 ( کرنا دوسرے نمبر پرCapture( کو کیپچر )Pokémonط سب سے ضروری ہے۔ پوکی مون )احتیا

 

رہا ہے کہ ( کی طرف سے آپ کو خبردار کیا جا City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: مزے کریں لیکن محتاط رہ کر! سٹی آف برامپٹن )

( کو استعمال کرتے وقت احتیاط کو پہلے نمبر پر smartphone app( سمارٹ فون ایپ )Pokémon Goنئی، ہر دلعزیز پوکی مون گو )

 ( کرنے کو دوسرے نمبر پرCapture( کو کیپچر )Pokémonرکھیں اور پوکی مون )

 

کو باہر نکل کر اپنے شہر کو دریافت کرنے کا ایک نادر موقع فراہم اگر آپ کھیل کے دوران احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو یہ آپ 

( شہر کے پارکس اور ٹریلز میں اور تاریخی مقامات پر ان سڑکوں پر Pokémonکرتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے والوں کو پوکی مون )

 ملے گا جہاں وہ روزانہ سفر کرتے ہیں۔

 

( کے کرداروں کو جمع کرتے ہیں جو کہ آپ کو کھیل کے اندر ایسی فرضی Pokémonون )اس ایپ میں اس کو استعمال کرنے والے پوکی م

جگہوں پر ملتے ہیں جو حقیقی دنیا کے مطابق ہوتی ہیں۔ دوسری ویڈیو گیمز کے برعکس اس ایپ کے استعمال کرنے والے کو گھر سے باہر 

 نکل کر گھومنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔

 

( کو ڈھونڈھ رہے ہوں تو انہیں اس چیز کا Pokémonرخواست کی جاتی ہے کہ وہ جب باہر نکل کر پوکی مون )اس کے کھیلنے والوں سے د

(، ہسپتال، کاروباری مراکز اور سٹی کی بلڈنگز زیادہ عام پوکی fire stationsدھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اگرچہ فائر سٹیشنز )

( کے ملنے کی جگہیں ہیں تاہم یہ انتہائی ضروری ہے کہ کھالڑی ہنگامی حاالت میں Pokémon) ( یعنی پوکی مون”PokéStops“سٹاپس )

 ( اور دروازوں سے دور رہیں۔drivewaysاستعمال ہونے والے ڈرائیو ویز )

 

س کو کھیلنے والے ( کا کہنا ہے کہ "ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ اMichael Clark( مائیکل کالرک )Fire Chiefبرامپٹن کے فائر چیف )

کھالڑی ایمرجنسی وہیکل کے چلنے کے راستے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ بات ہمارے لیے تشویش کا باعث 

ان گاڑیوں کو فائر سٹیشن سے تیزی سے نکلنے  –( کو نہیں روک سکتے fire trucks( اصل فائر ٹرکس )PokéStopsہے۔ پوکی سٹاپس )

 ( نہ بن جائیں!"PokéStatپوکی سٹیٹ ) –ہوتی ہے۔ مزے کریں، محتاط رہیں  کی ضرورت

 

 اس ایپ کے استعمال کرنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر:

 اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کے ارد گرد کون ہے 

  رکھیں )ایپ کی طرف نہ دیکھیں(سڑک پار کرتے وقت، بسوں سے اترتے وقت اور چلنے کے دوران اپنا سر اٹھا کر 

  فائر، پولیس اور پیرامیڈک سٹیشنز پر ایسی جگہوں سے دور رہیں جہاں ایمرجنسی والی گاڑیاں تواتر کے ساتھ آاور جا

 رہی ہوں ۔

 گاڑی یا بائیسکل چالتے وقت اور سکیٹ بورڈنگ کرتے وقت یہ ایپ استعمال نہ کریں۔ 

 یسی جگہوں سے دور رہیں جہاں آپ اس وقت جانے سے گریز کرتے ہیں جب آپ پرائیویٹ جگہوں، اندھیری گلیوں، اور ا

 یہ گیم نہ کھیل رہے ہوں۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonتلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن )مخ 89شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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