
د ډبرو مینځ کې کبان به خوندي 
ډول ونیسئ

1.58pm

GONE FISHING

In an emergency call  000 (landline) OR 112 (mobile)   

ALWAYS 
WEAR A PFD

NEVER  
FISH ALONE

STAY ALERT! 
CONDITIONS 
CHANGE

1.57pm

Don’t put youR life on the line

www.lifesavingvictoria.com.au

in Pashto



تیار اوسئ

 د هوا حالت معلوم کړئ
د اوبو څپې او د هوا حاالت وګورئ. 

 د خپلو پالنونو په هکله یو چاته وواياست
داسې یوچاته چې ستاسې رسه کب نیونې ته نه ځي وویاست چې تاسې چیرته ځی او 

څه وخت بیرته راځی.

 د ملګرو رسه کب نیونه وکړئ
کم تر کمه د 2 ملګرو رسه د کب نیونې تابیا وکړئ. 

 د اوبو حالت ته پام کوئ
د اوبو حالت ته 30 دقیقې وګورئ او که هوا په بدلیدو وي نو ددې ساحې څخه د 

وتلو الره پيدا کړئ.

 په اوبو کې د ژغورنې واسکټ یا LIFE JACKET واغوندئ
په اوبو کې د ژغورنې واسکټ یا په اوبو کې د ملبا واسکټ واغوندئ.

 داسې بوټان په پښو کړئ چې نه ښوییږي
هغه بوټونه چې کلکې تلې ولري، څپلکې، او د ریګ بوټونه چې تلی يې ښوی نه وي 

د نور مختلفو سطحو لپاره مناسب دي. د حاالتو رسه مناسب بوټان په پښو کړئ.

 سپک کايل واغوندئ
سپک کايل لکه لنډ پطلونونه او ښوی جاکټ ستاسې رسه په المبو کې د اسانتیا مرسته کوي 
که نا بربه اوبو ته ولویږی. جمپرونه یا کورتۍ کیدای يش درنې وي او ایستل یې سخت وي.

 د موبایل ټیلیفون له ځان رسه ګرځوئ
د موبایل د ټیلیفون لرل ددې اطمنان ورکوي چې که چیرته مرستې ته اړتیا وي یو چاته 

ټیلیفون وکوالی شی.

 له ځان رسه یو پړی یا رسۍ او د هوا ډډبیکی یوسئ 
له ځان رسه داسې څه چې د ابو په رس پاتې يش او په آسانۍ رسه یې اوبو ته ورواچوی او 

ځان پرې ونیسی راوړی، چې ستاسې د ابو په رس په پاتې کیدو کې مرسته وکړي. پړی، د 

هوا کڅوړه یا ډډبیکی او د الس څراغ له ځانه رسه ګرځوئ. )که تاسې د شپې کبان نیسی(. 

 د کب نیونې لپاره یو خوندي ځای وټاکئ
د کب نیونې لپاره یو خوندي ځای وټاکئ او یا یوه ښه ځای ته وخوځیږئ.



په ویکټوریا کې د ډبرو په مینځ کې کبان نیول 

د ډبرو په مینځ کې کبان نیول څه ته وايي? 
هغه کب نیونه چې د ډبرو په څنډو، په هغو ډبرو چې په اوبو کې ډوبې دي، د ډبرو په رس او 

یا هغه ډبرې چې بل رس یې اوبو ته ننوتې وي والړیاست.

د ډبرو په مینځ کې کبان نیول په زړه پورې دي ځکه چې:
خلک بیرته طبیعت ته راګرځوي )ښکلې د سمندرغاړه؛ ډیره ښکلې د دويب هوا(	 

چې د کب نیولو ډير ښه فرصتونه یا موقع را مینځ ته کوي	 

خلکوته یوه پلمه جوړوي تر څو د کور څخه د باندې ووځي او له ژوند څخه خوند واخيل	 

او سړی آراموي او کله کله کیدای يش خواړه هم ورڅخه تیار يش	 

له ملګرو رسه ښه وختونه رسه تیرکړی.	 

د ډبرو په مینځ کې کبان نیول خطرونه هم لري.
د سمندر د حالت وړاند وینه نه کیږي!

خپل ژوند په خطر کې مه اچوئ – د ډبرو په مینځ کې کب نیونه په 
خوندي ډول وکړئ.

Trevor Watt, Wamberal :د ملړي مخ عکس



ژوندي پاتې کیدل

که څوک اوبو ته ولوید نو تاسې اوبو ته ځان مه ور اچوئ	 

د 000 یا 112 شمېرې ته له خپل موبایل ټیلیفون څخه زنګ ووهئ چې مرسته ورڅخه وغواړی	 

یو پړی یا داسې څه چې د اوبو پر رس پاتې يش دغه کس ته چې په اوبو کې دی ور واچوئ	 

مه ورخطا کیږئ که وښوویدی، آرام اوسئ او د ډبرو څخه په ملبا بلې خوا ته الړ شئ	 

د ډبرو څخه په خوندي ډول د کب نیونې په هکله د معلوماتو لپاره، الندینۍ الرښوونې وګورئ:

 	SafeFishing.com.au

 	Lifejacketwearit.com.au

یا یې هم آنالین یا د انټرنټ له طریقه څیړنه وکړئ:

Life saving Victoria rock fishing  )په ډبرو کې د کب نیول په ویکټوریا کې د ژوند ژغورل(

Bureau of meteorology rock fishing weather )د هوا پیژندنې اداره په ډبرو 
کې د کب نیولو لپاره د هوا حاالت(



خوندي اوسئ – په حاالتو ځان پوه کړئ

د اوبو د حاالتو ته په کتلو وخت تیر کړئ 
هغه ځای چې تاسې غواړی کبان پکې ونیسئ تر 30 

دقیقو پورې وګورئ. د سمندر او هوا حاالت کوالی يش 
چې د کب نیونې ځای ډیر ژر ډیر خطرناک کړي. که اوبو 

لوړوالی دغې ساحې ته چې تاسې غواړی کبان پکښې 
ونیسی ګواښ پیښوي، دا ځای پریږدئ او بل خوندي ځای 

د کب نیونې لپاره پیدا کړئ. 

هیڅکله یواځې کب نیولو ته مه ځئ
لږ تر لږه د دریوکسانو د ډلې رسه کب نیولوته الړشئ.	 

داسې ودریږئ چې یوبل وینی.	 

که کوم یو اوبو ته وروښویږي، یو نفرکوالی يش چې پاتې 	 
يش او مرسته وکړې او هغه بل کس ایمرجنيس یا ګړندیو 
خذمتونو ته خرب ورکړي )د 000 شمېرې ته زنګ ووهئ(.

د موبایل ټیلیفون لرونکي خلک کوالی يش چې 112 	 
شمېرې ته د ګړندیو خذمتونو لپاره زنګ ووهي.

د تیښتې الره معلومه کړئ
په دې فکر وکړئ چې که چیرته ابو ته ولویدی څه به 

کوئ؛

د غټو ډبرو څخه په المبو لیرې شئ.	 

د سمندرغاړې ته د رسیدو لپاره خوندي ځای وګورئ، 	 
یا.

د اوبو پر رس پاتې شئ ترڅو چې مرسته رارسیږي.	 

ويښ او بیدار و اوسئ
هیڅکله خپله شا سمندرته مه اړوئ. که څپه، هوا یا د 	 

سمندرطوفان ستاسې د کب نیونې ځای وګواښوي، سم 
اليس دغه ځای خوشی کړئ. آرام او خوندي پناه ځای 

ولټوئ یا کورته الړشئ.

د حاالتو په اړه څیړنه وکړئ
مخکې له دې چې کب نیونې ته الړ شی په دې ځان 

مطمنئ کړی چې د سیمې د هوا د حاالتو، د اوبو د 
څپو او د طوفاين کیدلو د حاالتو څخه خرب یاست.

د اوبو د څپو د رشوع کیدو او د لوړیدو 	 
وختونه وګورئ.

کب نیونې ته په الره او که امکان ولري د کب 	 
نیولو په وخت کې د هوا په اړه تازه معلوماتو 

ته غوږ ونیسئ – د هوا او سمندر حاالت په 
ډیر لږ وخت کې په نا بربه ډول توپیر کوالی 

يش.

یو چاته ووایاست چې تاسو به چیرته یاست 
د کورنۍ غړي یا کوم ملګری چې ستايس رسه کب 	 

نیولوته نه ځي الندیني معلومات ورکړئ:

کوم ځای ته کب نیولو ته ځی 	

هغه وخت چې تاسې د کب نیولو څخه بیرته  	
کورته ستنېږی.

ستايس د موبایل شمېره. 	

او دهغو نورو خلکو نومونه او موبایل شمېرې  	
چې ستاسو رسه کب نیونې ته ځي.

په دې ډول رسه یو څوک کوالی يش چې مرسته وکړي 	 
که چیرته تاسې په ټاکل شوي وخت بیرته کور ته 

ستون نشی.

د ځايي خلکو څخه د مشورې غوښتنه وکړئ
دوی به تل درته وايي که چیرې کومه سیمه خطرناکه 	 

وي. 

په خوندي توګه د کب نیولو لپاره الرښوونې



د کب ډولونه

)Australian Salmon( اسټرالیايي سمن
 21cm :تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې

 Australian Salmon د کڅوړې اندازه: 20 ))ټوله په ګډه رسه د
)اسټرالیایي سمن( او Australian Herring )اسټرالیایي هرینګ((

)Australian Herring( اسټرالیایي هرینګ
تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې: د کوچنیوايل اندازه يې نشته

 Australian Salmon د کڅوړې اندازه: 20 )ټوله په ګډه رسه د
)اسټرالیایي سمن( او Australian Herring )اسټرالیایي هرینګ((

)King George Whiting( کنګ جورج وایټنګ
27cm :تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې

د کڅوړې اندازه: 20

)Snapper( سَنَپر
28cm :تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې

د کڅوړې اندازه: 10 کوم یو چې تر 3 کبانو زیات یې 40cm یا تر دې 
په اوږدوايل کې غټ نه وي(

سویپ )Sweep( )ټول ډولونه یې(
23cm :تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې

د کڅوړې اندازه: 10

وایټنګ )Whiting( )د King George Whiting )کنګ جورج 
وایټنګ( څخه پرته(

تر ټولو کوچنۍ قانونې اندازه يې: د کوچنیوايل اندازه يې نشته 
د کڅوړې اندازه: 20

Blue Groper ټول ډولونه يې پرته له )Wrasse( وریس 
)بلو ګراپر( څخه(

27cm :حداقل اندازه قانونی
 Wrasse د کڅوړې اندازه: 5 )ټول په ګډه رسه چې یو یا ډیر یې د

)وریس( له ډول څخه وي((

دا الندې هغه ډول کبان دي چې خلک يې غواړې په ډبرو کې یې ونیيس. په ویکټوریا کې هر ډول کبان 
ځانګړي اصول لري. 

 د کب نیونې د ټولو قوانینو په هکله معلومات له دغه ځای څخه پيدا کړئ 
 .www.vfa.vic.gov.au/recreational-fishing/recreational-fishing-guide 

هغه خلک چې د کب نیونې قوانین تر پښو الندي کوي غټې جریمې پلې کیږي. که تايس مطمنئ نه یاست سم 
اليس کب بیرته په اوبو کې خوشی کړئ.



ډیری خلک چې عمرونه يې د 18 او 69 کلونو ترمینځ )په ګډون( دي اړ دي چې د ویکټوریا د تفریحي کب نیونې 
الیسنس )Victorian Recreational Fishing Licence( واخيل تر څو په ویکټوریا کې کب نیولو ته الړ يش.

ځینې خلکو ته د کب نیولو د الیسنس اړتیا نشته که دوی دا الندیني کارتونه ولري:

 	 )Victorian Government Seniors Card( د ویکټوریا د حکومت د مرشانو یا تیر عمر لرونکو کسانو کارت
یا هغه ته ورته دبل ایالت څخه اخیستل شوی کارت

د تقاعد تخفیفي کارت )Pensioner Concession Card( چې د CAR, AGE, DSP تورې پکې ذکر شوي وي	 

 	 )Veterans’ Affairs Pensioner Concession Card( د پخوانیو تقاعد شویو جنګي عسکرو د چارو تخفیفي کارت

د پخوانیو جنګي عسکرو د چارو د روغتیا کارت، طاليي )Veterans’ Affairs Health Card, Gold( چې د 	 
TPI تورې پکې وي.

د تفریحي کب نیونې الیسنس )Recreational Fishing Licences( په دې ډول پريودالی شی

آنالین - Recreational Fishing Licence Victoria )د ویکټوریا د تفریحي کب نیونې الیسنس( ولټوئ	 

هغه دوکان چې د کب نیولو لپاره دانه یا دام او اسباب پکښې خرڅیږي. 	 

د کب نیولو الیسنس

ستايس تفریحي د کب نیونې الیسنس یواځې تايس لپاره دی
ستاسې د کب نیولو الیسنس يواځې ستاسې لپاره دی )ستاسې نوم پکښې لیکل شوي وي(.	 

تاسې خپل الیسنس بل چاته پور یا ډالۍ نشی ورکوالی.	 

تاسې نشئ کوالی چې د بل کس لپاره کبان ونیسی، حتی که دوی الیسنس هم ولري.	 



vfa.vic.gov.au

د غیر قانونې کب نیونې راپور ورکړئ

)F13 FISH )13 34 74شمیرې ته زنګ ووهئ

که تاسې ګامن کوی چې کوم څوک زمونږد کب نیونې قوانین تر پښو الندې کوي، له هغوی څخه ښه 
لیرې شئ او مهرباين وکړئ ټیلیفون وکړئ او راپور ورکړئ:

چې څه ګورئ	 

د هغو خلکو شمیر چې په دې کې ګډون لري	 

دا خلک څرنګه ښکاري	 

کوم ډول د کب نیونې سامان استعاملوي	 

د هغو موټرو او کیښتیو د راجسرتیشن منرب چې دوی یې استعاملوي	 

څه وخت او چیرته دغه پیښه مینځ ته راغلې.	 

دغه معلومات زمونږ رسه مرسته کوي چې خپل ځواب یا تابیا په ښه ډول پالن کړو او د خپلو کبانو د 
ذخیرو ساتنه وکړو.


