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TRÌNH BÁO TRƯỜNG HỢP CÂU CÁ BẤT HỢP PHÁP
GỌI SỐ 13 FISH (13 34 74)

Nếu nghi ngờ ai đó vi phạm luật câu bắt cá của chúng ta, quý vị hãy tránh xa 
họ, sau đó vui lòng gọi điện thoại và trình báo:

• Những gì quý vị thấy

• Số lượng người có liên quan

• Những người này trông như thế nào

• Dụng cụ câu cá họ đang sử dụng

• Biển số xe hơi hoặc tàu thuyền họ đang sử dụng

• Lúc nào và đang xảy ra ở đâu.

Thông tin này giúp chúng tôi lập kế hoạch ứng phó và bảo vệ nguồn cá của 
chúng ta.

Giữ an toàn khi câu 
cá từ ghềnh đá

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



Hãy chuẩn bị

KIỂM TRA THỜI TIẾT 
Kiểm tra thủy triều và điều kiện thời tiết.

NÓI CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT CÁC KẾ HOẠCH CỦA QUÝ VỊ 
Nói cho người không đi câu với quý vị biết nơi quý vị sẽ đi đến và khi nào quý vị 
sẽ trở về.

CÂU CÁ VỚI BẠN BÈ 
Sắp xếp để câu cá với ít nhất 2 người bạn. 

QUAN SÁT NƯỚC 
Quan sát nước trong 30 phút và lập kế hoạch để thoát ra khỏi khu vực nếu thời 
tiết thay đổi.

MẶC ÁO PHAO 
Mặc áo phao bảo hộ hoặc áo phao.

MANG GIÀY ĐẾ KHÔNG TRỢT 
Giày đinh, xăng-đan và giày vải đế không trượt phù hợp với các bề mặt khác 
nhau. Hãy mang giày thích hợp với các điều kiện.

MẶC QUẦN ÁO NHẸ 
Quần áo nhẹ như quần ngắn và áo khoác không thấm nước sẽ giúp quý vị bơi 
dễ dàng nếu bị cuốn xuống nước. Áo ấm có thể nặng và khó cởi ra.

ĐEM THEO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
Có điện thoại di động sẽ bảo đảm người khác có thể gọi cầu cứu.

ĐEM THEO DÂY THỪNG VÀ PHAO 
Đem theo một cái gì đó nổi có thể dễ dàng ném và bám vào để giúp quý vị 
không bị chìm. Đem theo dây thừng, phao và đèn pin (nếu đi câu vào ban 
đêm).

CHỌN NƠI AN TOÀN ĐỂ CÂU CÁ 
Chọn nơi an toàn để câu cá hoặc di chuyển đến địa điểm tốt hơn.

CÂU CÁ TỪ GHỀNH ĐÁ Ở VICTORIA
CÂU CÁ TỪ GHỀNH ĐÁ LÀ GÌ?
Câu cá từ các ghềnh đá, đá ngập nước, vách đá và đá rơi 
xuống nước.

NHIỀU NGƯỜI THÍCH CÂU CÁ TỪ GHỀNH ĐÁ BỞI VÌ:
•  được đưa trở về với thiên nhiên (bờ biển đẹp; thời tiết  

 mùa hè rực rỡ)

•  có các cơ hội câu cá thú vị

•  có cớ để thoát khỏi sinh hoạt bận rộn và tận hưởng cuộc    
 sống

•  thư giãn và đôi khi có thể đem về thức ăn

•  sum họp vui vẻ với bạn bè.

CÂU CÁ TỪ GHỀNH ĐÁ CÓ RỦI RO.
KHÔNG THỂ ĐOÁN ĐƯỢC BIỂN SẼ NHƯ THẾ NÀO!
ĐỪNG ĐẶT MẠNG SỐNG CỦA MÌNH VÀO TÌNH HUỐNG NGUY 
HIỂM – HÃY CÂU CÁ TỪ GHỀNH ĐÁ MỘT CÁCH AN TOÀN.



GIỮ AN TOÀN – BIẾT CÁC ĐIỀU KIỆN
NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN
Hãy bảo đảm rằng quý vị biết về thời 
tiết địa phương, sóng và điều kiện thủy 
triều trước khi đi câu.
• Kiểm tra lúc thủy triều lên và thủy 

triều cao.

• Tiếp tục lắng nghe tin cập nhật thời 
tiết trên đường đi câu và trong khi 
quý vị đang câu cá nếu có thể – điều 
kiện thời tiết và biển có thể thay đổi 
đáng kể trong thời gian ngắn.

NÓI CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT QUÝ VỊ 
Ở ĐÂU
• Cho thân nhân hoặc bạn bè 

KHÔNG đi câu với quý vị biết những 
chi tiết dưới đây:
 – quý vị đi câu ở đâu.
 – giờ giấc quý vị sẽ trở về nhà sau 

khi câu cá.
 – số điện thoại di động của quý vị.
 – tên và số điện thoại di động của 

những người đi câu chung với 
quý vị.

• Bằng cách này, người khác có thể 
cầu cứu nếu quý vị không trở về nhà 
kịp thời.

HỎI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC 
HƯỚNG DẪN
• Họ sẽ luôn cho quý vị biết khi nào 

một khu vực nào đó sẽ nguy hiểm.

DÀNH THỜI GIAN QUAN SÁT NƯỚC
Dành 30 phút để quan sát địa điểm quý 
vị câu cá. Điều kiện biển và thời tiết có 
thể làm cho một địa điểm câu cá nào đó 
rất nguy hiểm, rất nhanh chóng. Nếu 
sóng biển đang đe dọa khu vực quý vị 
muốn câu cá, rời đi chỗ khác và tìm địa 
điểm câu cá an toàn hơn.

KHÔNG BAO GIỜ CÂU CÁ MỘT MÌNH
•  Câu cá chung với một nhóm ít nhất 

ba người.

•  Ở trong tầm nhìn của nhau.

•  Nếu có người bị cuốn xuống nước,  
 một người có thể ở lại và giúp đỡ      
 trong khi người khác gọi các dịch  
 vụ khẩn cấp. (bấm số 000).

•  Người gọi điện thoại di động cũng  
 có thể bấm số 112 để gọi các dịch  
 vụ khẩn cấp.

HOẠCH ĐỊNH LỐI THOÁT 
Hãy suy nghĩ về những gì quý vị sẽ làm 
nếu bị cuốn xuống nước;
• bơi ra khỏi những tảng đá

• tìm nơi an toàn để lên bờ, hoặc

• thả nổi và chờ đợi người đến giúp đỡ.

CẢNH GIÁC
•  Đừng bao giờ quay lưng lại với   

biển. Nếu sóng hoặc thời tiết đe                          
dọa địa điểm nơi quý vị câu cá, hãy 
rời khỏi địa điểm này ngay. Tìm một 
nơi yên hơn, được che chở nhiều hơn 
hoặc đi về.

SỐNG SÓT
• KHÔNG nhảy xuống nước nếu có người bị cuốn xuống nước

• GỌI SỐ 000 hoặc 112 bằng điện thoại di động để cầu cứu

• Sử dụng sợi dây thừng hoặc một cái gì đó nổi để ném cho người ở dưới nước

•  ĐỪNG HOẢNG SỢ nếu bị cuốn xuống nước, hãy giữ bình tĩnh và bơi ra khỏi 
những tảng đá

Muốn biết thêm thông tin về câu cá an toàn từ ghềnh đá, hãy xem tại các trang 
mạng dưới đây:

• SafeFishing.com.au

• Lifejacketwearit.com.au

Hoặc tìm kiếm trực tuyến:

Các gợi ý để câu cá từ ghềnh 
đá một cách an toàn

Life saving Victoria câu cá từ ghềnh đá

Cục khí tượng thủy văn thời tiết câu cá từ ghềnh đá



Hầu hết những người trong độ tuổi từ 18 đến 69 (bao gồm) cần mua Giấy 
phép Câu Cá Giải trí Tiểu bang Victoria để đi câu ở Victoria.

Một số người không cần giấy phép câu cá nếu họ có các thẻ sau:

• Thẻ Người cao niên (Seniors Card) do Chính phủ Victoria cấp hoặc thẻ 
tương đương của các tiểu bang

• Thẻ giảm giá Người lãnh Tiền cấp dưỡng (Pensioner Concession Card), có 
các chữ DSP, AGE, CAR

• Thẻ giảm giá Người lãnh Tiền cấp dưỡng (Pensioner Concession Card) Cựu 
chiến binh

• Thẻ Chăm sóc Sức khỏe (Health Card) Cựu chiến binh, Vàng có chữ TPI.

Quý vị có thể mua giấy phép câu cá giải trí:

• trực tuyến - tìm ‘Recreational Fishing Licence Victoria’ (‘Giấy phép Câu 
Cá Giải trí Tiểu bang Victoria’)

• tại tiệm bán mồi câu cá và dụng cụ câu cá.

Các loài cáGiấy phép Câu cá

GIẤY PHÉP CÂU CÁ GIẢI TRÍ CỦA QUÝ VỊ CHỈ DÀNH CHO QUÝ VỊ MÀ THÔI
• Giấy phép câu cá của quý vị chỉ dành cho quý vị (có tên của quý vị trên 

đó).

• Quý vị không được phép cho mượn hoặc trao Giấy phép của mình cho 
người khác.

• Quý vị không được phép câu hoặc bắt cá cho người khác, ngay cả khi họ 
có giấy phép.

Cá hồi Salmon Úc
Kích thước hợp pháp tối thiểu: 21cm
Giới hạn túi đựng: 20 (tổng cộng đối với cá 
hồi Salmon Úc và cá trích Úc)

Cá trích Úc
Kích thước hợp pháp tối thiểu: Không có
Giới hạn túi đựng: 20 (tổng cộng đối với cá hồi 
Salmon Úc và cá trích Úc)

Cá đục King George
Kích thước hợp pháp tối thiểu: 27cm
Giới hạn túi đựng: 20

Cá hồng (Snapper) 
Kích thước hợp pháp tối thiểu: 28cm
Giới hạn túi đựng: 10 (trong đó không quá 3 con 
có thể dài từ 40cm trở lên)

Cá Sweep (tất cả các loài) 
Kích thước hợp pháp tối thiểu: 23cm
Giới hạn túi đựng: 10

Cá đục (Whiting)  (ngoại trừ Cá đục King George) 
Kích thước hợp pháp tối thiểu: Không có
Giới hạn túi đựng: 20

Cá Wrasse (Cá vẹt)  (tất cả các loài không kể Cá Mú Xanh) 
Kích thước hợp pháp tối thiểu: 27cm
Giới hạn túi đựng: 5 (tổng cộng đối với một hoặc nhiều loài 
Wrasse)

Những con cá dưới đây chỉ là một số loài cá người ta thích câu từ ghềnh đá. Các loài 
cá khác nhau có luật lệ khác nhau ở Victoria.

Để tìm hiểu về tất cả các luật lệ câu bắt cá, hãy truy cập  www.vfa.vic.gov.au/
recreational-fishing/recreational-fishing-guide. Phạt nặng đối với những người bị 
bắt vi phạm luật câu bắt cá. Nếu không biết rõ, quý vị hãy thả cá trở lại nước ngay 
lập tức.


