
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਫਾਰਮ, ਫਲ� ਦ ੇਬਾਗ ਅਤ ੇਅੰਗੂਰ� ਦ ੇਬਾਗ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦ ੇਨ� ੜ ੇਹਨ ਿਜੱਥ ੇਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਬਹੁਤ ੇ

ਿਰੱਛ, ਕੋਓਟੀਜ਼ ਅਤ ੇਕੂਗਰ (ਬਾਘ) ਲੋਕ� ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਲੋਕ� ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥ�ਵ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਇਹ 

ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕ ਜ ੇਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਦ ੇਜਰ ਲ�ਦ ੇਹਨ। ਿਫਕਰ 

ਉਦ� ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਿਰੱਛ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਟਕ ੇਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ 

ਆ�ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਖਾਣ ੇਦੀ ਭਾਲ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਨਡੱਰ ਹ ੋਜ�ਦ ੇਹਨ। ਬਹੁਤੀਆ ਂ

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਉਦ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ� ਿਰੱਛ� ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣ ੇਤੱਕ ਸੌਖੀ 

ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਿਜਵ� ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਾਰਬੇਜ ਅਤ ੇਫਲ। ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਿਰੱਛ ਮਾਰਚ ਤ� 

ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਰੱਛ� ਦਾ ਹ�ਸਲਾ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

 ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ,ੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਘਟਾਉ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਸ�ਭੋ ਿਜਹੜਾ ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਵੱਲ ਿਖੱਚਦਾ ਹ ੈਿਜਵ� ਿਕ ਫਲ, ਗਾਰਬੇਜ, 

ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ� ਰੂੜੀ

 ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਵਰਕਰ� ਅਤ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਤ� ਜ ੋਇਹ ਪੱਕਾ 

ਹੋਵ ੇਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹ ੈਿਕ ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿਖੱਚਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਇਹ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜ਼� ਏਰੀਏ ਿਵੱਚ� ਘਟਾਉ

 ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਅਤ ੇਪਸ਼ੂਆ ਂਦ ੇਖਾਣ ੇਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ੋਜ� 

ਏਅਰ-ਟਾਈਟ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭ�ਿਡਆ ਂਿਵਚ ਰੱਖੋ

 ਗਾਰਬੇਜ ਚੁਕਾਈ ਦ ੇਿਦਨ ਤੱਕ ਘਰ ਅਤ ੇਕੰਮ 

ਦ ੇਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸ�ਭ ਕ ੇਅੰਦਰ 

ਰੱਖੋ

 ਰੂੜੀ ਦ ੇਢੇਰ� ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਅਤ ੇ

ਿਰੱਛ� ਵਲ� ਵਰਤ ੇਜ�ਦ ੇਰਾਹ� ਤ� ਪਰ�� ਰੱਖੋ। 

ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲ� ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਿਵਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ 

ਕੇ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਮਿਹਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਾਈਮ ਵਰਤੋ

 ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲ� ਨੂੰ ਨ� ਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ ਜ� ਦਬਾਉ, 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਥ�ਵ� ਦੇ ਨ� ੜੇ ਿਜੱਥੇ ਵਰਕਰ ਰਿਹੰਦੇ ਜ� ਖ�ਦੇ ਹਨ

 ਤੋੜੇ ਗਏ ਫਲ� ਨੂੰ ਿਰੱਛ� ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਪਆ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।

ਜੇ ਿਰੱਛ ਆਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤ� ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

 ਿਰੱਛ� ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖੋ: ਿਰੱਛ ਦਾ ਗੰਦ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ 

ਹੋਣਾ, ਦਰਖਤ� 'ਤੇ ਝਰੀਟ� ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੱਧ ਖਾਧੇ ਫਲ ਜ� ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 

ਰੂੜੀ ਦਾ ਿਖਲਰੀ ਹੋਣਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਕੈਨ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤ� ਸਾਥੀ ਵਰਕਰ� ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਮੈਨ� ਜਰ� ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

 ਜੇ ਿਰੱਛ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਨ� ਮ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਦਨ ਚੜ�ਨ 'ਤੇ 

ਿਰੱਛ� (ਜ� ਿਰੱਛ� ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 

ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜ� ਗਸ਼ਤ� ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉ।

 ਹੈ�ਡ ਫੋਨ ਲਾ ਕ ੇਗਾਣ ੇਨਾ ਸੁਣੋ।

 ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰੱਛ� ਵਾਲੇ ਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹ ੈਤ� ਲੌਕ ਨਾ ਲੱਗੀ 

ਗੱਡੀ ਦ ੇਨ� ੜ ੇਰਹ,ੋ ਸੈ�ਲ ਫੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਗ�ਾ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ।ੋ

 ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇਅ ਰੱਖ ੋਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣ ੋਿਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� 

ਕਰਨੀ ਹ।ੈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਏਅਰ ਹੌਰਨ 

ਰੱਖ।ੋ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦ ੇਲੋਕ� ਲਈ 

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� 

ਬਾਰ ੇਸੁਝਾਅ

ਪਾ� ਪਰਟੀ 'ਤ ੇਿਰੱਛ

Sponsored by:



ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

 ਰੌਲਾ, ਭ�ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਏਅਰ ਹੌਰਨ ਅਤੇ �ਚੀ ਚੱਲਦੇ ਰੇਡੀਉ ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ 

ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰੱਛ ਦੇ ਆਮ 

ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਸਭ ਤ� ਿਬਹਤਰ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ''ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜਾਕ'ੇ ' ਅਤ ੇ ਪ�ੋਪੇਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 

ਪਟਾਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਸਹੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਸੱਟ ਜ� ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਸਹੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਯੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 

ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ� ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੋਰ� ਤ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

ਵਾੜ

ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਫ�ਿਸੰਗ (ਵਾੜ) ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਫਲ� ਜ� ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਿਤਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤ� 

ਰੋਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਰੱਛ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਏਰੀਏ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਜਹੜੇ ਿਰੱਛ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਨ� ਮ ਨਾਲ 

ਖਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਫ�ਸ� ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਨਵੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਫ�ਸ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਚੁੱਕਣਯੋਗ 

ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਫ�ਸ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਖਰਚਾ ਗੈਰ-ਿਬਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਹਰਨ� ਲਈ ਫ�ਸ� ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮੌਜੂਦ ਵਾੜ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਿਰਕ ਫ�ਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ ਐਡ ਐ�ਸ ਪੌਵਰਫ�ਸ, ਪਨਿਟਕਟਨ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 250-492-7090 ਜ� www.powerfence.ca

ਿਰੱਛ� ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ:

 ਸ਼�ਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨੱਠ�  ਨਾ ਜ� ਚੀਕ� ਨਾ ਮਾਰੋ।

 ਜੇ ਉਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਤ� ਿਰੱਛ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ''ਬੇਅਰ ਮ� ਤੈਨੂੰ 

ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਨਾਲ ਿਰੱਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹੋ।

 ਕਦੇ ਵੀ ਿਰੱਛ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਪੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਪੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਉ ਅਤੇ ਅੱਖ� 

ਿਵਚ ਅੱਖ� ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

 ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਰੱਛ ਕੋਲ ਜਾਣ 

ਤ� ਰੋਕੋ।

 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹ� ਿਸਰ ਤ� �ਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ �ਚੇ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਿਦਖਾਉ।

ਕੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਓਟੀਜ਼
ਕੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਓਟੀਜ਼ ਸਾਲ ਭਰ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੱਖ 

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ� ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨ�  

ਅਗ�ਹ ਜਾਣ ਜ� ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੁਕਣਾ ਅਤੇ ਥ� 

'ਤ ੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਕੂਗਰ ਦੀਆ ਂ

ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਹਨ: ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੰਦ, ਅਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇ

ਪੰਿਜਆ ਂਨਾਲ ਦਰਖਤ� 'ਤ ੇਲੱਗੀਆ ਂਪਤਲੀਆ ਂਡੂੰਘੀਆ ਂ

ਝਰੀਟ�। ਕੋਓਟੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਘੱਟ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ: ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੰਦ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਕਸਰ 

ਫਲ ਜ� ਵਾਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ) ਅਤ ੇਚੰਗ ੇਵਰਤ ੇਹੋਏ ਤੰਗ ਰਾਹ ਿਜਹੜ ੇਕੁਦਰਤੀ ਥ�ਵ� 

ਿਵਚ ਲੋਪ ਹ ੋਜ�ਦ ੇਹਨ।

ਜ ੇਤੁਸ� ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦ ੇਨ� ੜ ੇਰਿਹੰਦ ੇਜ� ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤ� ਇਨ� � 

ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ

 ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਚੁਕਾਈ ਦ ੇਿਦਨ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਸ�ਭੋ।

 ਤੋੜ ੇਗਏ ਫਲ�, ਿਗਰੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਬੇਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ੈਡ� ਿਵਚ ਰੱਖ।ੋ

 ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਡਗ ੇਫਲ� ਅਤ ੇਖਰਾਬ ਹੋਈਆ ਂਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉ।

 ਪੰਛੀਆ ਂਲਈ ਬੀਜ ਜ� ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡ ੋਜ ੋਿਕ 

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਘੁੰਮਦੀਆ ਂਿਬੱਲੀਆ ਂਅਤ ੇਕੁੱਤ ੇਛੇਤੀ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਜ�ਦ ੇਹਨ। ਪਾਲਤ ੂ

ਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉ।

 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ� ਦ ੇਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਥ�ਵ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਝੜੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਘਾਹ ਕੱਟ।ੋ

ਕੂਗਰ� ਅਤ ੇਕੋਓਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ:

 ਸ਼�ਤ ਰਹ ੋਅਤ ੇਨੱਠ�  ਨਾ।

 ਕਦ ੇਵੀ ਕੂਗਰ ਜ� ਕੋਓਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਪੱਠ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਪੱਛ ੇਨੂੰ ਜਾਉ 

ਅਤ ੇਅੱਖ� ਿਵਚ ਅੱਖ� ਪਾ ਕ ੇਰੱਖ।ੋ

 ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਨੂੰ ਚੱੁਕ ੋਅਤ ੇਵੱਡ ੇਕੁੱਿਤਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਕੋਲ 

ਰੱਖ।ੋ

 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹ� ਿਸਰ ਤ� �ਪਰ ਨੂੰ ਚੱੁਕ ਕ ੇਅਤ ੇ�ਚ ੇਖੜ� ੇਹ ੋਕ ੇ

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਿਦਖਾਉ।

 ਜ ੇਕੂਗਰ ਜ� ਕੋਓਟੀ ਨ� ੜ ੇਆਵ ੇਤ� ਉਸ �ਪਰ ਚੀਜ਼� ਸੱੁਟ ੋਅਤ ੇਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਬੋਲੋ; ਚੀਕ� ਮਾਰ ਕ ੇਬੋਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹ ੈ

ਅਤ ੇਗੁੱਸੇ ਿਵਚ ਹ।ੋ

 ਜ ੇਤੁਸ� ਉਸ ਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਿਜੱਥ ੇਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਹੁੰਦ ੇ

ਹਨ ਤ� ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਰੱਖ।ੋ

ਿਕਸ ੇਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਨ�  ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ 

ਨੂੰ ਖਤਰ ੇਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹ,ੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸਰਿਵਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੂਬਾਈ ਆਰ ਏ ਪੀ ਪੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-877-952-7277 'ਤ ੇਜ� ਆਪਣ ੇਟੈ�ਲਅੱਸ 

ਸੈਲਫੋਨ ਤ� *7277 'ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ

ਪ�ਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਿਰੱਛ� ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਫੰਦ ੇਿਵਚ ਫਸਾਉਣ 

ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ,ੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਫੰਦ ੇਿਵਚ ਫਸਾਉਣ 

ਅਤ ੇਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤ ੇਿਮਊਿਨਸਪਲ ਿਨਯਮ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ

ਿਰੱਛ�, ਕੂਗਰ� ਅਤ ੇਕੋਓਟੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ ਬੇਅਰ ਅਵੇਅਰ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਉ: 

www.bearaware.bc.ca
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