
 
 كوذاندنةوة دةزطاي خزمةتطوزاري ئاطررؤيل 

 
يارمةيت خةلكان  هةروةها  .  فرياطوزاريداكوذينةرةكامنان ليرةن تاوةكو يارمةتيت بدةن لةكاتةكاين        ئاطر  

 . رووداين حالةيت تةنطانةنةهيشتين ئةويش بة اريزن ثدةدةن تاوةكو خؤيان ب
 

. شايةرلة حالةتةكاين فرياطوزاري دةضن لةسةرانسةري يؤرك       كؤمةلـص   و ثريي ةبةرئاطركوذينةرةكامنان  
رووداوانةش هةمة جؤرة ئاطر كةوتنةوة دةطريتةوة لةوانةش خانوو سووتان و ئاطر تيبةربووين                 ئةو  

هةروةها   ي دةطريتةوة   يبةيةكداداين ئؤتؤمبيلَ و رووداين تر كة ماددةي كيميا         و    تةنةكةي زبلًَُ  ئؤتؤمبيل و 
 . لة شوينيكدا ثةككيان دةكةوص ياخود طري دةبنكاتيك خةلك 

 
دةتوانيت دؤزينةوةي نزيكترين بنكة لةتؤ     بؤ  .  يؤركشايةردا زياتر لة بيست بنكةي ئاطركوذاندنةوة هةية      لة  

  uk.org.syfire.www سةرداين مالثةرةكةمان بكةيت لة سةر ناونيشاين
 

 تةنطاندادةبص ضي بكةيت لة كايت ئايا 
 

 لـص 999دةزطاي ئاطركوذاندنةوة دةبص ذمارةي ويستت ثةيوةندي بكةيت بة  ئيميرذينسيدالةكايت ئةطةر 
 .كردن بةم ذمارةية خؤراييةثةيوةندي . بدةيت و داواي خزمةتطوزاري ئاطركوذاندنةوة بكةيت

 
و لة دةرةوة برؤ بتوانيت  بوويت كة ئاطري تيبةربوو ئةوا طةر دائةطةر لةناو بالةخانةيةك: بصلةبريت 

نابص . ن بكة تا دةطةنة شوينةكة لـص بدة و ضاوةرص ي ئاطركوذينةوةرةكا999شوينةكة دووركةوة و ذمارة 
بؤت نةكرا لة ئةطةر . دةرينيتة بةنرخةكانت ذوورةوة بؤ ئةوةي كةلوثةلةكانت يان شتومةكضيتةوة ب

 . ئامؤذطاريت دةكات لةبارةي ضؤنييت ثاراستين خؤت999 كاركةري ذمارة بالةخانةكة بضيتة دةرةوة ئةوة
 

 
 صت دةكةوئامؤطاري لةبارةي سةالمةتيت دةسضؤن 

 
فرياكةوتين ساوت  اطركوذاندنةوةو  ئ بةدةنطةوةهاتين رووداوةكاين لةناكاو، دةزطاي          بةشاينشان   

 زاوايج  يراك  صـلةمؤك  ينادماجنةئ  ةب  تيتسةدلةه)  South Yorkshire Fire & Rescue(يؤركشايةر  
  .ناكةتاهرةسةب ينادوور ينتشيهةن يجنامائ ةب ادةكاطلةمؤك وانةل
 
 Home Safety(  لَام  يتةمالةس  ينينكشث  يشةب  يةوةئ  ؤب  تيةكب  يرايد  كيتاك  تيناوتةد  ةنوومن  ؤب

Check(    شكةشكردين ئامؤذطاري    بؤ داناين زةنطي دووكةلَ       لة مالةوة      يت بكات سةردانبةخؤراييو ثي
 . ئاطركةوتنةوة لة مالةكةتيةكاينلةبارةي كةمكردنةوةي مةترس

 
 :ريكخستين ثشكنيين سةالمةيت مالَ دةتوانيتبؤ 
 

لة كارمةندةكامنان ثةيوةنديت ثيوة    يةكيك  .  تيكست بكةيت )  87023(بؤ ذمارة   )  FREE(ووشةي   •
 .دةكات بؤ ئةوةي كاتيك دياري بكات بؤ ئةجنامداين ثشكنيين سةالمةيت مالَ

لةسةر ذمارة    فرياكةوتين ساوت يؤركشايةر  اطركوذاندنةوةو  ئدةزطاي    بكةيت بة هيلي  ثةيوةندي   •
ثشكنيين قسة بكةيت بؤ ئةوةي      لةطةلَ يةك لة كارمةندةكامنان        2314 253 0114تةلةفؤين  

  بوو  ئةطةر ثيويست  مامنان هةية بؤ ئةوةي   خزمةتطوزاري ز ئيمة  .  سةالمةيت مالت بؤ ريك خبات    
  .  ئينطليزي قسة بكةينماين تر جطة لة زماينبتوانني بةز



 و فؤرميك ثربكةيتةوة    uk.gov.syfire.wwwسةرداين مالثةرةكةمان بكةيت لةسةر ناونيشاين        •
 .  ريك خبةيتبؤ ئةوةي ثشكنيين سةالمةيت مالَ

 
 سةالمةيت ثاراستين سوودبةخش بؤ ئامؤذطاري 

 
 :سةالمةيت خؤت بثاريزيت بة ثةيرةوكردين ئةم ئامؤذطاريانةي خوارةوةدةتوانيت 

 
هةفتةي جاريك : يةك زةنطي ئاطركةوتنةوةي تيايةبةاليةين كةمي بة كةوا مالةكةت دلنيا  •

زةنطةكة يان ثاتريةكاين نابص .  زةنطةكة بثشكنة بؤ ئةوةي دلنيا بيت كةوا كاردةكاتثاتري
 . البةريت

ت و بةهيض شيوةيةك هةميشة ضاوت لةسةر مةجنةلةكة بي: بة لةكايت ضيشت لينانئاطادار  •
 . نابيت دواي مةشروب خواردنةوة ضيشت ليبنييت

شوينيك لةهةر . جطةرة لة جيطاي نووسنت دوورخبةرةوة: جيطا جطةرة مةكيشةلةناو  •
 . بة تةواوي كوذاوةتةوةلةمالةكةت كة جطةرة دةكيشيت هةميشة دلنيابة لةوةي جطةرةكةت 

طةرمبووين بةهؤي كارةبا طردةطريت زؤر جار : ثالكي كارةبا زؤر قورس مةكةضالةكاين  •
 . ةوةبةهؤي زؤر تيخستين ثالكثالكي كارةبا  ) سويضةكاين(ضالةكاين 

ثةردة و شتوومةكي دوور رابطرة لة زؤر هةميشة مؤم : بة لةكايت بةكارهيناين مؤمئاطادار  •
  .اب يمذوةت ةل ةوةرةخب يروود ةشيمةه .شاموق و و كوتالَناومالَ 

 
 

 زياتر زانياري 
 

زانياري زياتر لةبارةي دةزطاي ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتين ساوت يؤركشايةر يان لةبارةي بؤ 
 :  بةم ريطايانةي خوارةوة ثةيوةندميان ثيوة بكةيتكارةكامنان دةتوانيت

 
  يان7202 272 0114: تةلةفؤن

 يان uk.org.syfire@comments: ئيميل
 Eyre  Street, Sheffield, 1 3FG 197: سةردامنان بكة لة

 
 


