ایمرجینسی
ایلرٹ
موبائل ّ

اگرآپ کی جان ،مال یا صحت کوکوئی خطرہ ہو ،توآپ کوموبائل
ایلرٹ بھیجا جا سکتا ہے-
پرایمرجینسی موبائل ّ

یہ ایلرٹ سیل براڈکاسٹ ٹیکنولوجی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں ،اس لئے ممبر بننے
یا کوئی ایپ ڈائونلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں  -اور یہ صرف متاثرا عالقوں کی سمت
بھیجےجا سکتے ہیں ،اسلئے آپ کو تب ہی ملیں گے اگر ایمرجینسی آپ کے عالقہ
میں ہوں-
ایلرٹ پیغامات صرف سول ڈیفنس منسٹری اور ایمرجینسی منیجمنٹ،
ایمرجینسی موبائل ّ
سول ڈیفنس ایمرجینسی منیجمنٹ گروپ ،این زیڈ پولیس ،فائر اور ایمرجینسی نیوزیلینڈ،
منسٹری براےصحت ،منسٹری براے پرائمری انڈسٹریز ہی بھیج سکتے ہیں-
اگر آپ کا فون کھال ہے ،پیغامات موصول کرنے کے قابل ہے،اور متاثرا عالقہ میں ہے،
ایلرٹ ملنے چاہیے  civildefence.govt.nzسےمعلوم کرسکتے ہیں کہ آپ کا فون
تو آپ کو ّ
ایلرٹ موصول کرنے کے قابل ہے -
ّ
ایلرٹ پیغامات کا متبادل نہیں ہیں-
ایلرٹ پیغامات دوسرے ایمرجینسی ّ
ایمرجینسی موبائل ّ
ایلرٹ
یہ دوسرے وسیلوں سمیت آپ کو مطلع کرنے کا ایک اور طریقہ ہے -تمام فون ّ
ایلرٹ موصول ہو تو دوسروں کو
موصول کرنے کے قابل نہیں ہوتے ،اس لئیے اگر آپ کو ّ
بتائیں -اگر آپ سمجھیں کے آپ کی جان کو خطرہ ہے ،تو کسی سرکاری تنبیہ کا
انتظارمت کریں -

ایلرٹ کیسے کام کرتے ہیں؟
ایمرجنسی موبائل ّ

ایلرٹ ایک وقف سگنل استعمال کرتے ہیں ،اسلیئے ایمرجینسی میں زیادہ
ایمرجنسی موبائل ّ
قابل اعتماد ہیں ،جبکہ نیٹورک انٹرنیٹ اور موبائل کی آمد ورفت کے بوجھ تلے دب
سکتا ہے -
اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ آپ کون سا نیٹورک استعمال کرتے ہیں ،کوئی بھی ہم
ایلرٹ موصول ہو
آہنگ فون براڈکاسٹ کے دوران جب متاثرا عالقہ میں داخل ہو تو ّ
جائے گا -

ایلرٹ موصول کرنے سے استثنا
کیا میں ایمرجنسی موبائل ّ
کر سکتا ہوں؟

ایلرٹ آپ کو محفوظ رکھنے کیلیئے ہیں ،اسلیئے آپ ایمرجینسی
چونکہ ایمرجینسی موبائل ّ
ایلرٹ موصول کرنے سے استثنا نہیں کر سکتے -آپ کے فون پر دوسرے
موبائل ّ
ملکوں میں استعمال ہونے والے طرز استعمال ہو سکتے ہیں ،لیکن نیوزیلینڈ میں ہم ایک
مخصوص براڈکاسٹ کا زریعہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ کھال رہتا ہے -

ایلرٹ موصول ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر ایمرجنسی موبائل ّ

اگرآپ کی جان ،صعت یا
مال کوکوئی خطرہ ہو،
توآپ کوموبائل پرایمرجینسی موبائل
ایلرٹ بھیجا جا سکتا ہے -اس کے
ّ
لئے ممبر بننے یا کوئی ایپ
دائونلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں -
civildefence.govt.nz
پر جا کر معلوم کریں کہ آپ کا
فون ہم آہنگ ہے -

URDU

جو بھی کر رہیں ہوں بند کر دیں اور ہدایات پر عمل کریں-
ایلرٹ پیغامات صرف بااختیار ایمرجینسی ادارے بھیجتے ہیں اور وہ بھی
ایمرجنسی موبائل ّ
تب جب جان،صحت یا مال کو شدید خطرہ ہو(یا سال میں ایک یا دو بارتجربہ کرنے کے
ایلرٹ موصول ہو تو جو کہا جائے اس پر سنجیدگی سے عمل کریں -
لئے) اسلیئے اگر ّ

ایلرٹ دوسرے وسیلوں کا متبادل نہیں ہیں-
ایمرجنسی موبائل ّ

ایلرٹ آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک اوروسیال ہے اگر کوئی
ایمرجینسی موبائل ّ
ایمرجینسی ہو -دوسرے وسیلے جیسے ریڈیو ،ٹی وی،انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی
ایلرٹ دوسرے طریق اطالع کا متبادل نہیں ہیں اور نہ ہی ان اقدام کی
استعمال ہوں گے -یہ ّ
ضرورت کا متبادل ہیں جو اقدام قدرتی خطرات کے نتیجے میں اٹھانے چاہیے -
آپ کو پھر بھی ایمرجینسی کےلئے تیار رہنا چاہیے اور کسی اطالع کا انتظار کیے
بغیراقدام اٹھانے چاہیے -اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ،تو کسی سرکاری
تنبیہ کا انتظارمت کریں-فوری اقدام اٹھائیں -
کچھ وقت نکال کر اپنا ذاتی ایمرجینسی پالن بنائین ،جس میں شامل ہو کہ کیا کرنا ہے،
کہاں جانا ہے ،کون مدد کر سکتا ہے ،کس کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے -آپ  .پر
 happens.nzپر انٹرنیٹ کے زریعہ پالن بنا سکتے ہیں-
ایلرٹ کے بارے میں مذید معلومات  civildefence.govt.nzسے حاصل کریں-
ایمرجنسی موبائل ّ

