
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿਹਤ ਜਾਂ ਿੰਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
'ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ' ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਹੈ। 
‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲਂੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਭੇਧਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੀ ਆਵਾਜ 
ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ 
ਜ਼ਮਲੇ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਕ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਧਸਰਫ਼ ‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਉਦਂੋ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਜੇ ਧਿੰਦਗੀ, ਧਸਹਤ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਜਾਂ
• ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਧਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਝਂ ਹੀ ਕਰੋ ਧਜਵਂੇ 
ਉਸ ਧਵੱਚ ਧਲਧਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਇਸ ਲਈ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਧਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ‘ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟਿ’ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਨ–
ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਾਈਨ–ਅੱਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਲਰਟਸ ਧਸਰਫ਼ ਪ੍ਰ ਭਾਧਵਤ ਇਲਾਧਕਆਂ ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਧਸਰਫ਼ 
ਤਦ ਔਦੋ ਧਮਲਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਆੱਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲਰਟ ਧਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ 
ਅਲਰਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ getready.govt.nz. 

ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟਿ ਕੌਣ ਭੇਜ ਿਕਦਾ ਹੈ?
ਧਸਰਫ਼ ‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਉਦਂੋ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਏਜੰਸੀ
• ਧਸਧਵਲ ਧਡਫ਼ਂੈਸ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਗਰੱੁਪਸ
• ਧਨਊਿੀਲਂੈਡ ਪੁਧਲਸ
• ਫ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਧਨਊਿੀਲਂੈਡ
• ਧਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ
• ਪ੍ਰ ਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ।  

ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਂਲਂੈਦਾ।
ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਧਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ 
’ਚ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਅਲਰਟਸ ਦੂਜੇ ਅਲਰਧਟੰਗ 
ਧਸਸਟਮਿ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਂੈਦੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਿਰ ਵੀ ਧਕਸੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਲਈ ਧਤਆਰ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਧਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਧਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
ਧਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਧਕਸ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ getready.govt.nz 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਜ਼ਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਇੱਕ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਧਸਗਨਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੀ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ’ਚ ਵਿੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟੱ 
ਦੀ ਟ੍ਰ ੈ ਧਫ਼ਕ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨੈਟੱਵਰਕ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਂੈਦਾ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਧਕਹੜੇ ਨੈਟੱਵਰਕ ’ਤੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ 
ਿੇਤਰ ਧਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨ ਨੰੂ ਅਲਰਟ ਧਮਲੇਗਾ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜਂੈਿੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟਿ ਪ੍ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਜ਼ਵਕਲਪ ਹੈ?
ਇਹ ‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਧਕਉਕਂਧਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ 
ਅਲਰਟਸ ਧਕਸੇ ਿਾਸ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗਂੋ ਇਹ ਧਸਰਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਧਰਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਜਹੜਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ‘ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

’ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ’ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ getready.govt.nz

1. ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰ ਭਾਧਵਤ ਿੇਤਰ ਦਾ ਧਨਰਿਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਅਲਰਟ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ।

2. ਅਲਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਸਾਧਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰ ਭਾਧਵਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਯੋਗ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤਤੇ ਅਲਰਟ ਆਉਦਂਾ ਹੈ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਜ਼ਹਣ ਦੇ ਢੰਗ

ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟੱ
ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੋਬਾਇਲ 

ਅਲਰਟ

ਇੱਥੇ ਜਾਓ getready.govt.nz ਇਹ ਚੈਕੱ ਕਰਨ ਲਈ  
ਜ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਐਮਰਜਂੈਿੀ  
ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ


