
 د ُاور وژنې د سروس ُرول 
 

زموږ د اور وژنې چارواکې دلته ستاسې د مرستې لپاره دې کله چې تاسې دوې ته په بيړنې حالت کې اړتيا 
دوې د خلکو سره دا مرسته ُهم کوې چې  دبيړنې حاالتو د پيښو د مخنيوې کولو سره ځان خوندې . ئدرلود
 .وساتې

 
ول ساؤته يارک شاير کې دوې د يو  د ُکومو . شمير بيړنې حاالتو د پيښو د  مخنيوې لپاره مرسته کويپه 

 د مثال په –پيښو سره چې د اور وژنې چارواکې مخامخ کيږې په هغی کې هر ډول اور لګيدل شامل دې 
وکرۍ  ر ُاور لګيدل، رافيک حادثه، هغه ) بن(توګه، په ُکورکې ُاور لګيدل، په مو کې ُاور لګيدل، د سړک د 

 . کيميايي مادی په کې شاملی وې، او هغه حادثې  چې خلک په کې نښتلې  يا يواځې پاتې شوې وېحادثه چې
 

تاسې په خپله سيمه کې د اور وژنې . په ساوته يارک شاير کې د شلو څخه زيات د اور وژنې اداری دې 
ولو نژدې اداره په دی ويب سايټ موندلی شئ   www.syfire.org.uk تر

 
 ئپه بيړنې حالت کې به څه کو

 
 زن  999نو تاسې بايد په ئ   کې د ُاور وژنې سروس ته زن وهل غواړبيړنې حالتکه چيرې تاسې په 

 . په دی شميری زن وهل وړيا دې. ئووهې او د اور وژنې د سروس تپوس وکړ
 

نۍ کې ياست چې هغې ُاور اخيستی وې، ُنو که  ممکن وې    که چيرې تاسې په يوه داسې ودا–په ياد وساتئ 
 ته زن ووهۍ او د ُاور وژنې د چارواکو د رارسيدو انتظار  999تاسې بايد بهر رااوځې، بهر پاتې شئ، 

که چيرې . ودانۍ ته واپس د خپل شخصې  سامانونو يا  قيمتې شيانو د راخيستو لپاره مه ورځۍ. وکړې 
 آپريټر به تاسې له مشوره درکړې چې ځان څنګه خوندې 999ر نه شئ راوتلې، ُنو د تاسې د ودانۍ څخه به

 . وساتئ
 

 ئ د خونديتوب په باره کې به مشوره څنګه ترالسه کو
 

ولنې لپاره يو شمير نور  د بيړنې پيښو د مرستو نه عالوه، ساوته يارک شاير فاير او ريسکيو  ستاسې د 
  . يي د بيړنې پيښو مخ نيوی کول ديخدمات ُهم وړاندی کوې  چې مقصد

 
د اور وژنې چارواکې به . د مثال په توګه، تاسې د  کور لپاره  د خونديتوب يو وړيا سستم ترالسه کولی شئ

ستاسې ُکور ته درشې  او هلته  به د ُاور لپاره يو وړيا االرم ولګوې او تاسې له به مشوره درکړې چې 
 . کې د ُاور لګيدو خطر کمولی شئڅرنګه  تاسې په  خپل ُکور 

 
 :په ُکور کې د خونديتوب يو وړيا سستم ترالسه کولو لپاره  تاسې کولې شئ چې

 
يکسټ کړ FREEته د  87023 • بيا به زموږ د کارکوونکو څخه يو غړی تاسې ته .  ئتوری 

 . واپسې زن ووهې ترڅو ستاسې لپاره د ُکور د تحفظ د وړيا سستم انتظام وکړې
 

د کارکوونکو د  SYFR زن ووهې او  د 0114 253 2314  هاټ الين ته په SYFRد  •
زموږ سره دا سهولت شته دی . ئغړې سره د  کور د خونديتوب د سستم د انتظام کولو خبره وکړ

 .چې د انګليسۍ نه عالوه په نورو ژبو کې ُهم خبری اترې وکړو، که چيرې ضرورت وې
 

او د هوم سيفټې چيک لپاره آن الين فورمه ئ  وګورwww.syfire.gov.ukزموږ ويب سايټ  •
 . ئډکه کړ

 
 د تحفظ مشورې 

 
  :په دی الندې  آسانو مشورو د عمل کولو سره تاسې د ُاور څخه خوندې پاتې کيدی شئ

 



 او په اوونۍ کې يو – يدلی دیچې ستاسې په ُکور کې د لږ نه لږ يو د ُاور االرم لګئ دا يقينې کړ •
يا ددی نه بيتريانې مه ئ  د خپل ُاور  االرم مه  لری کو. ځل دا ګورۍ چې بيتريانې يي کار کوې 

 . ئلرې کو
 هميشه د پخلې په لوښې نظرساتئ او او د الکول د استعمال څخه -ئ په پخولو کې احتياط کو •

 . ئوروستو پخول مه کو
 

کله چې تاسې په ُکور .  سګريټ  د بستری نه پوره لرې ساتئ–په بستره کې سګريټ مه څکۍ  •
 . چې د څکلو نه وروستو تاسې دا پوره بند کړی دیئ کې سګريټ څکې نو هميشه دا ګور

 
 اکثره د بريښنا څخه ُاور ځکه لږې چې زيات لوډ - ئد بريښنا په ساکټونو زيات لوډ مه اچو •

 . شوې ساکټونه زيات ګرم شې
 

او   شمعې هميشه د پردو او فرنيچر څخه  ليری ساتئ-ئ و کې احتياط کود شمعو په بلول •
  .همدارنګه  هميشه يي د  سيلۍ څخه ليرې ساتئ

 
  نور معلومات

 
  :د ساؤته يارک شاير فاير اين ريسکيو يا زموږ د کارونو په باب  نورتفصيالت تاسې ترالسه کولی شئ

 
 يا  7202 272 0114 :تليفون

 يا  uk.org.syfire@comments: بريښنا ليک
 Eyre  Street, Sheffield, S1 3FG 197 : ئزموږ سره وګور

 
 


