ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਈਓਟੀ ਸਮਾਰਟ
ਬਣੋ
ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱ ਚ ਕਾਈਓਟੀਸ ਇੰ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ? ਿਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇ ਜਦੀ?
• ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਫੁ ੱ ਟਪਾਥ ਤੇ ਕਾਈਓਟੀਸ ਦੇ ਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ , ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਆਮ ਹੈ । ਉਹ ਬਹੁ ਤ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੇ ਂ ਡੂ ਖੇ ਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵਧਦੇ -ਫੁ ੱ ਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਵੱ ਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖੱ ਡਾਂ, ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲੀ ਖੇ ਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਕਾਈਓਟੀਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇ ਜਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਨਾ ਬੇ ਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਈਓਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਹੋ ਰ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ।
• ਓਨਟੈ ਰੀਓ ਦੇ ਿਫਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕਨਜਰਵੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ (Fish and Wildlife Conservation Act) ਹੇ ਠ, ਕਾਈਓਟੀਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਦੂਰ
ਤੱ ਕ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇ ਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਿਕਉਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ?
• ਸੀਜਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ , ਇਹ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਕ ਸਰਦੀ ਿਵੱ ਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਈਓਟੀਸ, ਵੱ ਧ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਘੁਲਣ-ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱ ਟ ਿਵਕਲਪ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੇ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ, ਬਸੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ,
ਕਾਈਓਟੀਸ ਦੀ ਵੱ ਧ ਫੈ ਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਮੇ ਲ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗੁਫਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱ ਭਦੇ ਹਨ।
• ਮਨੁੱਖੀ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਣਾ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ , ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਕਾਈਓਟੀਸ ਵਧੇ ਰੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਿਜਵੇ ਂ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣਾ, ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਜੰ ਜੀਰ ਬੰ ਨ੍ਹੇ ਘੁੰਮਾਉਣਾ)।

ਮੈ ਂ ਕਾਈਓਟੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋ ਂ ਰੋ ਕਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਕਦੇ ਵੀ ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋ ਜਨ ਨਾ ਖਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਸਰੋ ਤ, ਰੋ ਡੈ ਂ ਟਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਛੋ ਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਈਓਟੀਸ ਦੇ ਭੋ ਜਨ ਸਰੋ ਤ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਿਪਕ ਅੱ ਪ ਦੇ ਿਦਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ । ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱ ਿਬਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ , ਜੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰੱ ਖੋ ।
• ਆਪਣੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨਾਂ ਿਵੱ ਚੋਂ ਪੱ ਕੇ ਹੋ ਏ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋ ੜ ਲਵੋ । ਿਜਵੇ ਂ ਹੀ ਕੋ ਈ ਗਿਲਆ ਹੋ ਇਆ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱ ਗੇ , ਤੁਰੰ ਤ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ।
• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈ ਕਯਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ ।
• ਵਾੜਾਂ ਅਤੇ ਡੈ ਕੱ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਡੱ ਸ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੋ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ।
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ਜੇ ਕਰ ਕਾਈਓਟੀ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
• ਰੁ ਕੋ । ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋ ਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ।
_________________________________________________________________________________
• ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ੍ਹ ਰਹੋ । ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਈਓਟੀ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱ ਜੋ ।
_________________________________________________________________________________
• ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਬਣਾਓ। ਗੁੱਸੇ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖੋ , ਿਸੱ ਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ , ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ

ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਉੱਚਾ ਿਹਲਾਓ।
_________________________________________________________________________________
• ਉੱਚੀ ਬੋ ਲੋ ਅਤੇ ਿਦ੍ਰ ੜ੍ਹ ਰਹੋ । ਚੀਕੋ , ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋ ਰ-ਜ਼ੋ ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ

ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। ਕੋ ਈ ਸ਼ੋ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ
ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ , ਿਜਵੇ ਂ ਸੀਟੀ, ਠਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈ ਗ ਜਾਂ ਛਤਰੀ।

_________________________________________________________________________________
• ਲੜੋ । ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋ ਕਣ ਲਈ, ਕਾਈਓਟੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਕੁਝ

ਸੋ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱ ਥਰ ਸੁੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਕਾਈਓਟੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ।
_________________________________________________________________________________
• ਹੌ ਲੀ-ਹੌ ਲੀ ਿਪੱ ਛੇ ਹਟੋ । ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ , ਕਦੇ ਵੀ ਭੱ ਜੋ ਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਕਾਈਓਟੀ ਲਈ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਕਵੇ ਂ ਕਰਨੀ
ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕਾਈਓਟੀ, ਪਬਿਲਕ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ 911 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

ਕਾਈਓਟੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਨੈ ਚੁਰਲ ਿਰਸੋ ਰਿਸਜ
ਐਂਡ ਫੋ ਰੈਸਟਰੀ
www.ontario.ca/mnrf
1-800-667-1940

ਕਾਈਓਟੀ ਵਾਚ ਕੈ ਨੇ ਡਾ

www.coyotewatchcanada.com
905-931-2610
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ਿਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਿਵਿਸਜ
475 ਕ੍ਰਾਇਸਲਰ ਡ੍ਰ ਾਈਵ (475 Chrysler Drive)
www.brampton.ca/animalservices
905-458-5800

