
په کور کې د اور 
خوندیتوب
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آیا تاسو پوهیدی؟
که چېرې په خپل کور کې د اور لګېدنې د خربداري 	 

فعاله آله و نه لرئ، نو د نورو په پرتله په اور کې 
ستاسو د سوځېدنې احتمال شاوخوا آته برابره ډېر 

دی.
د کور شاوخوا نیمایي اورسوزین د پخلی کولو پیښو 	 

له امله رامینځته کیږي.
په ورځ کې دوه اورسوزین د شمعې په واسطه پیل 	 

کیږي.
په هرو شپږو ورځو کې یو کس د سګرټ له اور له 	 

امله مړ کیږي.
یو له امله 	  په ورځ کې کابو دری اور لګیدنې د بخار

منځ ته راځي.
خراب بریق سامانونه )کورین وسایل، لنی دواین او 	 

ډیر بار شوي ساکټونه( هر کال په ټول هیواد کې 
شاوخوا 4000 کورونو کې اور لګوي.
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خپل د اور االرمونه غوره کول 

لږ تر لږه یو اور االرم د خپل کور په هره 	 
کچې نصب کړئ.

هیله ده پام مو وي چی کیدای يش 	 
ځیین ماشومان د لوګی االرم باندی را 

ويښ نه يش.
د لوګی االرم ارزان دي او په اسانه 	 

نصب کیږي.
دغه تاسو په ډی آی وای پلورنځیو، د 	 

بریق توکو پلورنځیو او کابو ډيریو غټو 
پلورنځیو که موندیل ئش.

له دغو څخه د یوه نشان په لټه کې 	 
اویس، چی جوته کوي چی االرم منل 

شوی او خوندي دی.

د لوګي هغه االرمونه چې لس کلنې 	 
مهر شوې بطری لري غوره دي. دا لږ 

څه ګران دي، مګر تاسو د بطرۍ د 
بدلول مرصف سپموي.

دلته بیالبیل ډولونه شتون لري چی 	 
تاسو یې له منځه غوره کوالی یش. 

ستاسو ځایي د اور لګیدنې او ژغورنې 
چوپړتیا به خوشحاله يش چی تاسو 

ته الرښونه و کړي چې کوم ډول تا سو 
ته ښه او مناسبه ده.

خپل کور د 
اور االرمونو 
رسه ساتنې 

کړئ
ستاسو د کور او کورنۍ 

د اور څخه د ساتنې 
ترټولو آسانه الر، د اور 

فعاله االرمونو رسه 
دی.

دوی ترالسه کړئ. 
دوی نصب کړئ. دوی 

وازمویئ. دوی کویل 
يش چه ستاسو ژوند 

وژغوري.

ژوند وژغورييش چه ستاسو د اور الرمونه کویل 

غوره تیک

د اور االرمونه نصب 
کړئ 45



د اور االرمونو نصب کول 

مناسبه ځای د نصب کولو، د 
یوې کوټې په منځ په چت کې، 
او یا د کور په ننوتل/پورته تللو 
داالن وی، چې تاسوکویل یش 

چې د اور االرم آواز په تول کوریک 
واوری.

االرمونه دننه یا نږدې په آشزپخانه یا 	 
په تشنابونویک مه لګوی چریې چه 

لوګی یا بخار کویل يش په تصاديف توګه 
یې فعاله کړئ.

که چریې دا تاسو ته ستونزمنه وي 	 
چه اور االرمونه پخپله نصب کړی، نو 
د خپل سیمه ایز اور وژین او ژغورنې 

خدمتونو رسه اړیکه ونیئس. دوی به 
خوشحاله وي چې دا ستاسو لپاره 

نصب کړي.

څنګه ډاډمنکړئ چې ستاسو د اور االرمونو کار کوي؟ 

لږترلږه په هره میاشت کې خپل 
د اور االرمونه چک وکړئ.

که چریې ستاسو د اور االرمونه کوم یو 	 
د یو کال بټرۍ ولرئ، ډاډ تر السه کړئ 

چې دا په هر کال یک بدلیږي. یوازې 
هغه وخت برتی وبایس کله چه د 

برتی بدلولو ته اړتیا ولرئ.
هیڅکله له خپل د اور االرم بټرۍ مه 	 

بائس یا قطع کړئ که چریې دا په 
غلطۍ رسه بند يش.

د معیاري بټرۍ رسه فعالیدو د اور 	 
االرمونه تر ټولو ارزانه یوه انتخاب دي، 

مګر هرکال بټرۍ بدلولو ته اړتیا لري.
ډیر خلک یې د بټرۍ ازمویئن هریوي، 	 

نو داوږد ژوند بټړۍ ښه دی.

اصال بريق د لوګي االرم ستاسو د کور 	 
له برق څخه لګیږي او یوه مرستندویه 
بطرۍ هم د برق د نشتون په صورت 
کې لري. دا باید د مسليک بریق لخواه 

نصب يش او، لکه د بطرۍ لرونیک 
االرم باید و ازمویل يش.

د اور االرمونو ازموینه د لوګي سینرس 	 
او همدارنګه د بریښنا رسولو او/یا 

بټرۍ معاینه کوي.
تاسو حیت کویل ئش چه وصل شوی 	 

اور االرمونه نصب کړی، نو کله چه 
یو االرم اور کشف کړي، نو دوی ټول 
یوځای کارکوی. دا ګټور دی که چریې 
تاسو په لوی کور یا څو کچو کې ژوند 

کوئ.

د رڼا اچونیک او لرزه کوونیک 
االرمونه هم شتون لري د هغو 

کسانو لپاره چې کاڼه دي یا د 
هغوی اورېدل سخت ضغیفه 

دی. د اوریدلو عمل د السه 
ورکولو معلوماتو کرښی رسه په 

الندی شمریه تماس ونییس: 
0123 808 0808 یا تکس فون 

.0808 808 9000 غوره تیک

امتحانش کنید
67



خپل د اور االرمونو پاملرنه کول

د اور االرمونو ازموینه، خپل د کورنۍ د 	 
منظم معمول برخه وګرځوئ.

د تڼۍ فشارول په واسطه یې ازموینه 	 
وکړئ ترڅوچه د زنګ غږ پورته یش، که 
چریې غږ نه کوي، نو د بټرۍ بدلولو ته 

اړتیا لرئ.
خپل د لوګي االرم هر شپږ میاشتې 	 

د بریق جارو په وسیله له خاور او ګرد 
څخه پاک کړئ.

که چریې د اور االرم په منظم ډول 	 
غږ پیل کوي، نو تاسو اړتیا لرئ چې د 

بټرۍ سمدسيت بدل کړئ.
که چریې دا د لسو کالو االرم وي، 	 

تاسو د ټول االرم بدلولو ته هر لس 
کاله اړتیا لری.

نورو تجهزیاتوته تاسوغور کوالی 
يش

د اور وژنې کمپلې د اور په رس باندی 	 
اچول کیږي یا هغه څوک چې جامې 
یې اور اخیسیت وی، له دی رسه تړل 

کیږي. دوی په آشزپخانه کې غوره 
ساتل کیږي.

د اور وژین کپسول کېدای يش ګټور وي 	 
که اور لګیدنه ډیره کوچنۍ وي او یا 

ستاسو د وتلو الره تړل وي، که تاسو 
و غوښتل چی د اور وژین له کپسول 

استعال کړئ، نو همیشه له استعمال 
څخه د مخه یې الرښوین ولوئل او 

خپل ځان په خطر کې مه غورځوی.
د تودوخې االرمونه کویل يش اور په 	 

آشزپخانه یک تشخیص کړي چریې چې 
د اور االرمونه باید پرځای نيش.

څرنګه د عامو اورسوزین 
مخنیوی وکړو؟

په آشزپخانه یک
یښنا بر
سگرت
شمع 

دا برخه به تاسو ته ووایي چې تاسو 
څنګه کویل ئش په خپل کور کې د اور 

څخه مخنیوی وکړئ، په شمول د دی 
چې څنګه په خوندي ډول پخلی وکړئ 
یو، شمعې او سګرټو  یښنا، بخار او د بر

رسه پاملرنه وکړئ.
Test it Replace itChange itTest it Replace itChange itTest it Replace itChange it بدل یې کړیچارج یې کړیآزموینه یې وکړی
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وپلټئ چی ټوسرتونه پاک او له پردو 	 
او د پخلنځي له رول څخه لریی 

ایښودل يش. ډیر ټوسرتونه د ډوډی 
د زړو د راویستلو سالیډ لري چی 

تاسو رسه د هغې په پاک ساتنه کېې 
مرسته کوي.

تنور، اجاق او داش پاک او په ښه 	 
کاري ترتیب کې وسائت. د غوړ او غوړ 

جوړیدل کویل يش اور ولګوي.

د غوړ ډیر رسه کول 
د پخلی کولو پرمهال پاملرنه وکړئ 	 

چې ډیر توده غوړي - په اسانۍ رسه 
اور اخلی.

ډاډمنکړئ چې خواړه وچ وي مخکې 	 
له دې چې په تود غوړي کې واچوئ 

چې په هغه صورت یک نه شیندل 
کیږي.

که چریې غوړ لوګی پیل کړي – نو دا 	 
به ډیرګرم دی. اور بند کړئ او یخولو 

ته یې پریږدئ.

د بریښنایی کنټرول شوی ترموسټات 	 
غوړو تودونکېماشنی وکاروئ. دوی 

ډیر تودوخه نيش کویل.

څه وکړو که چریې یو تایب اور 
واخلی

هیڅ دول خطر مه اخلئ. که چریې 	 
خوندي وی، اور بند کړئ. هېڅکله 

پرې اوبه مه اچوئ. 
پخپله اوررسه مقابله مه کوئ.	 

په آشزپ خانه یک

په خوندي توګه پخلی وکړئ

اضايف پاملرنه وکړئ کله چې 
تاسو پخلئ کوی او که چریې 

اړتیا لری چې د آشزپخاین څخه 
بهریش، نو تایب د اور نه لرې کړئ 

کم کړئ ترڅو د خطر  او یایې را
څخه مخنیوی ویش.

د پخلی کولو څخه ډډه وکړئ کله چې 	 
د الکول اغزیو الندې یاست.

د ماشومانو یواځی پریښودو څخه په 	 
آشزپخانه یک ډډه وکړئ کله چې تاسو 
د گازو اجاق په رس باندی پخلی کوی. 
د دوی خوندي ساتلو دپاره اورلگیت 

او د تایب دسیت له دوی الرسیس څخه 
لری وسایت.

ډاډمن کړئ ترڅو چې د تایب السيک 	 
خالص پایت شوی نه وی او د نغري 

څخه ونه غورځیږي.

پاملرنه وکړئ که چریې تاسو خالیص 	 
جامې اغوستې یاست- نو دوی کویل 

يش چې په آسانۍ رسه اور ونیيس.
دست پاک او جامې د ګاز اجاق څخه 	 

لرې وسایت.
د چقمقی وسایل د ګازی اجاقو بلولو 	 

دپاره د اورلگیت یا الیټرونو څخه 
خوندي وي څکه دوی لوڅه ملبه نه 

لرئ.
دوه ځله چک کړئ چې د ګازو اجاق 	 

بند وی کله چې تاسو پخلی ختم 
شوی وی.

یښنا رسه پاملرنه وکړئ د بر
د بریق وسایل )لینونه او بریق وسایل( 	 

له اوبو څخه لرې وسایت.
په مایکروویو کې هیڅ دول فلزي 	 

شیان مه کیږدی. 

غوره تیک

د الرسيس څخه لرې وسائت

بهر یش 
بهر پایت یش 

او  
رسه تماس 
ونییس

بند
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د خطرناکو نښو او لوڅو لینوڅخه، 	 
لکه ګرمې پلکونه او ساکتونه، 

چاودیدونيک فیوزونه، رسکټونه یا 
سویچونه چې بې دلیله حرکت کوي، 

یا د هغوی څراغونه چې عجیب و 
غریب غږ کوي، څخه خپلې سرتګې 

پرانیستې ولرئ.
پخوانۍ کرښې یا کیبلونه چک کړئ 	 

او بدیل کړئ، په ځانګړې توګه هغه 
چې د نظر څخه پټ وي یا د مزیونو 

او څوکیو شاته یا د غالۍ او پښو 
پاکونیک الندې قرار لری.

د وسایلو پلګ خالصول د اور د خطر 	 
کمولو کې مرسته کوي.

هغه وسایل له برق څخه را وبائس 	 
چې ترینه ګټه نه اخلی، یا مکمل چارج 

شوي وي، او یا کله چی تاسو ویده 
کیږئ.

فرنیچر )مزی او څوکۍ(
تل ډاډمن کړئ چې ستاسو فرنیچر 	 

)مزی او څوکۍ( د اور مقاومت دایمي 
لیبل ولري.

وړلو وړ بخاري
هڅه وکړئ چې بخاري د یو دیوال په 	 

وړاندې خوندي کړئ ترڅو د رالویدو 
څخه مخنیوی ويش.

دوی له پردې څخه لرې وسائت او 	 
دوی هیڅکله د جامو وچولو په توګه 

مه کاروئ.

یښنایی کمپل کارول د یو بر
د بريښنایی کمپلونه په هموار دول، 	 

راټول شوي یا په نرمی رسه ونغاړئ 
ترڅو د دوی داخلي لینونو ته زیان 

ونه رسیږی.
د ویده کیدو دمخه د بریښنایی 	 

کمپلونو پلکونه د ساکت نه راوبائس، 
تړڅو چه دا کمپلونه یو ډول کنټرول 
شوي ترموسټاټ ونه لري چې ټوله 

شپه یې کارول خوندی وی.
هڅه وکړئ چې کارول شوي بریښنایی 	 

کمپلونه مه اخلئ او تل د دوی زړه 
شوی او خراب شوی حالت لپاره 

وګورئ.
تل د دوی جوړونيک الرښوونې 	 

تعقیب کړئ.

یښنا بر

یښنایی اورسوزین ته  څرنګه د بر
مخنیوی وکړو؟

تل وګورئ چې د ډیرګرمیدلو مخنیوي 	 
لپاره سم فیوزاستعمال وی.

کله چې تاسو یوه بریښنایی وسیله 	 
واخلئ ډاډمنکړئ چه برتانوی یا د 

اروپا د خوندیتوب نښه ولري.
ځیین وسایل، لکه د مینځلو ماشنی، 	 

باید یو سنګل پلګ ځان لپاره ولري، 
ځکه چې دوی لوړ برق باندی کار 

کوی.
هڅه وکړئ چې هرساکت باندی یو 	 

پلګ استعمال یش.
کله چې بریښنایی وسایل چارج کوی، 	 

د جوړونيک الرښوونې او د CE نښه 
وګورئ چې هغه چارجر د اروپایی 

خوندیتوب معیارونو رسه مطابقت 
ولری.

ک او په ښه  یښنایی وسایل پا بر
کاري ترتیب کې وسائت ترڅو 

دوی د اور المل ونيش.

کته یا د اډاپټر به یو حد  یوه سه سا
یان هغه  ولري چه څومره امپری جر

کویل يش چه واخلئ، نو محتاط 
اوئس چې اضایف بار پیک مه اچوی 

ترڅو د اور اخستو خطر کم یش. 
مختلف وسایل د مختلفو اندازی 
برق کاروي، د مثال په توګه: یوه 

یون کویل يش د 3 امپریو پلګ  ټلویز
کار واخلی او یوه بریق جاروب 5 امپری. 

حد وپژیين!

غوره تیک

دیر بار مه کوی

1213



شمعی

ډاډ ترالسه کړئ چې شمعې 
په مصئون شمعې دان کې 

اییښودل شوي او د هر هغه 
موادو چه ممکن اور واخلی، 

لرې ساتل شوی دی لکه، پردې.

کله چه غواړې له کوټې څخه ووځئ، 	 
ډاډ ترالسه کړئ چې شمعې د شپې 

لخوا په سمه توګه بند شوې وی.
ماشومان له روښانه شمعې باید 	 

یوازې پریښودل نيش.
کوښښ و کړی چی د ګروپ لرونګی 	 

شمع و کاورئ.
څاروي له روښانه شمعې څخه لرې 	 

وسائت.

اورلګید و الیټر د ماشومان له الرسیس 	 
لری وسائت.

یوازی د ماشومان څخه خوندی 	 
شوی اليټرونه او اورلګید وپریئ.

سگرت

سګرټ باید په سمه توګه بند 
يش او په احتیاط رسه سم ځای 

ته وغورځول يش.

هیڅکله په بسرت کې سګرټ مه 	 
څکوئ.

سګرټ د کور څخه بریون و څګوئ او 	 
سم یې بریون واچوئ- دا محفوظه 

ده د کور د ننه له سګرټ څکوین 
څخه.

د ایری غورځوین له ځانګړي لوښي 	 
ګټه واخلئ- هيڅ کله هم د بیکاره 

کاغذونه له ډبلي مه کاروئ.
ډاډ تر السه کړئ چې ستاسو د ایری 	 

غورځوین لوښی رس نه کوي او له 
ناسوز موادو څخه جوړ شوی. 

لګیدیل سګرټ، سیګار او پروت پایپ 	 
په خواه شاو کې مه پریږدئ. چی په 

آساین رسه را غورځي او اور اخلي.

د خطر د را کمول غوره الره یی د 	 
پریښودل کوښښ کول دي، د عامه 

روغتیا د چوپړتیاوی څخه په استفاده 
که اړتیا لری، که نه غواړی چي پریږدی، 

د الکرتونیک سیګار مالحظه کړی.
ډیر پاملرنه وکئ که تاسو ستړی یاست 	 

او سګرټ څکوئ، یا د نسخه دارو 
خوری، او یا که تاسو څکښل کول، 

کیدای یش تاسو ویده یش او خپل د 
خوب ځای یا کوچ ته اور واچوی.

الکرتونیک سیګار له برق څخه وباسه 	 
کله چې مکمل جارج شو او ډآډ تر 
السه کړی چه سم جارجر و کاروئ.

له غری قانوین تولید شوي سګرټ 	 
څخه کله هم ګټه مه اخلئ.

د اور لگیت قطی اوس دا 
یه لیبل لري. اخطار

 

غوره تیکغوره تیک

بهر یې واچوی. سم بهر

 خطر!
اور ماشومان وژین.

شمعې ته پام وکړئ
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د اور څخه د تیښتې لپاره الره پالن 	 
کړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې هرڅوک 

پوهیږي چې څنګه تیښته وکړي.
ډاډ ترالسه کړئ چه د وتلو الرې 	 

خالصې دي.
غوره الره ستاسو کور ته هم هغه د 	 

ننوتلو او وتلو عادي الره ده.
دوهمه الره په ذهن کې وسائت که 	 

چریې لومړۍ الره بنده وي.
د څو دقیقو لپاره د اورسوزین څخه د 	 

خالصون پالن تمرین کړئ.
 که ستاسو په کور کې کوم 	 

 بدلون راغلی وي نو خپل 
پالن بیاکتنه وکړئ.

د دروازی او کړکۍ کلي هغه 
چریته گیږدی چه هرڅوک یې 

موندیل يش.

د اور االرمونو نصب کول، د اور څخه د ځان 
ساتلو لپاره لومړی مهم ګام دی. مګر که 

چریې یو له دوی څخه د شپې لخوا بند یش، 
څه کار به کوی؟

دا برخه به ستاسو مرسته و کړی ترڅو په 
بیړنیو حالتو کې پالن جوړ کړئ.

غوره تیک

یوه 
خوندي

تیښتې ته

پالن 
وکړئ

د تیښتې الره پالن کړئ
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که ستاسو د تېښتې الره بنده وي نو څه به وکړئ؟

که تاسو بهر نه ئش وتلی، 
ټولوته په یوه کوټه یک ورسوئ، 
هغه کوټې ته چه یوه کلیک او 

تلیفون ولري.

د کوټې ددروازی په ښکته برخه کې د 	 
بسرت توشک او بالښت ځای په ځای 

کړئ ترڅو د لوګي مخه ونیيس.
ته زنګ ووهئ، بیا کړکۍ پرانزیئ اوپه 	 

جگه آواز باندی “مرسته اوربل شوی 
دی” آواز ویک.

که تاسو په لومړي مزنل یا په ځمکه 	 
مزنل کې یاست، نو تاسو کویل ئش 

چه له یوه کلیک څخه وتښئت.
د توشک او بالښت پوښ نه کار 	 

واخلی، ځان په احتیاط رسه الندې ته 
نږدې کړئ، او ځان مه غورزوی.

که تاسو نئش کویل کلیک خالص کړئ، 	 
شیشه له الندې کنج څخه مات کړئ. 
د شیشې تزیې څنډې د روی پاک یا 

کمپلی رسه خوندي کړئ.

د اور په صورت کې څه وکړو؟

د اورسوزین خپله مقابله مه 
کوئ. هغه مسليک کسانوته یی 

یږدئ. پر

آرام اوئس او چټک عمل وکړئ، 	 
هرڅومره ژر چه امکان ولري تولوته له 

هغه ځای څخه وبائس.
وخت مه ضایع کوئ ترڅو تحقیق 	 

وکړي چې څه پیښ شوي یا د قیميت 
توکو وژغورئ.

که چریې لوګی شتون ولري، د هوا 	 
پاکولو لپاره یې کم کړئ.

د هرې دروازې له پرانستلو مخکې 	 
وګورئ چې ګرمه ده که نه، که ګرمه 
وه، مه یې خالصوئ - اور بل لوري 

ته دی.

هرڅومره ژر چې تاسو د اور ځای څخه 
لرې شوی، 999 ته زنګ ووهئ، دا 

شمریه وړیا ده.

غوره تیک

بهر یش، بهر پاتې یش او 999 ته زنګ ووهئ

1819



که  پا

که  پا

وسائت

وسائت

د یوې لوړې ودانۍ څخه څنګه تیښته وکړو؟

ځان ډاډه ګړئ چې تاسو، او ستاسو 	 
په کور کې ټول، ستاسو د ودانۍ د اور 
لګیدین په پالن د لوګی االرم په ځایونو 

او د اورلګیدنې څخه د وتلو الري 
باندې پوهیږي. تاسو هم باید پالن 
جوړ کړی او د تیښتې الرې و ازموئي.

د اور په حالت کې د لفټونو او بالکوين 	 
کارولو څخه ډډه وکړئ.

تاسو د لوګي په شتون کې په اسانۍ 	 
رسه مغشوش شوي یاست، نو 

حساب وکړئ چې تاسو د زینې الرې 
ته له څو دروازې نه رسیدی یش.

پلټنه و کړئ چې ستاسو د تېښتې 	 
الرې خالصې دی او دایس کوم یش 
چه اور اخیسیت يش په دهلزیونو او 
زینو يک شتون نلري- لکه کارتنونه او 

کثافات.

ډاډ ترالسه کړئ چې دروازې د زینې په 	 
لور نه تړل کیږي.

په هرصورت، تاسو باید د خپل کور 	 
لپاره د اور االرمونه ولرئ، حیت که 
ستاسو په ټول بالک کې د خربتیا 

سیسټم هم شتون ولري.

که ستاسو جامې اور واخلی نو څه به وکړئ؟

شاوخوا مه منډه کوئ، تر څو د 	 
یاتوایل ونه یش. اورز

الندې څملی او شاوخوا رغړوی 	 
ترڅو اور نورو برخوته خپور نيش.

د درنو شیانو لکه کمپلې یا باالپوش 	 
رسه اور مړ کړئ.

یدل، اچول او 	  په یاد ولرئ، در
رغړیدل. 

STOP! DROP! ROLL! STOP! DROP! ROLL!STOP! DROP! ROLL! یدل! رغړیدل!اچول!در
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چک لست

 د اور د خرپیدو د مخنیوي لپاره 
د شپې دننه دروازې وتړئ.

 بریښنایی وسایل بند کړئ او د دوی 
 پلکونه دساکت نه وبایس، که نه نو 

 دوی دایس ډیزاین شوی دي چه هم 
هغه یس چاالن پایت یش - لکه د فریزر په څری

وګوری چه د پخلی وسایل بند وی.
 وسایل لکه د کالیو مینځلو ماشنی، 

 د وچولو ماشنی او د لوښو د مینځلو 
ماشنی د شیپ لخواه مه روښانوئ.

 بخاری بند کړئ او د اور محافظ 
حالت کې یې واچوئ.

شمعې او سګرټ په سمه توګه بهر کړئ.
 ډاډ ترالسه کړئ چې د باندی 

وتل الره صاف دی.
 د ټولو دروازې او کلکیو کیلي هغه چریته 

وسائت چه هرڅوک یې موندیل يش.

غوره تیک

د خوب 
په وخت 

کې یو 
کتنه 

وکړئ 

کله چه تاسو خوب 
کوئ نو تاسو د اور له 
خطر رسه مخ یاست، 

نو دا ښه نظر دی چې 
مخکې له دې چه 

ویده ئش خپل کور ته 
کتنه وکړئ. بند بیا

د شپې داخلي دروازې وتړئ
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د اور لګیدین په صورت یک، بریون ووځئ، بریون 
پایت ئش او 999 شمېرې رسه اړیګه و نیئس.

د الرښونو لپاره ځانګړی تاسو ته او ستاسو د 
کور لپاره و ګورئ د مشورې لپاره په ځانګړي 

ډول ستاسو او ستاسود کورنۍ لپاره، 
www.ohfsc.co.uk وګورئ او په خپل کور کې 

د اور لګېدنې د خوندیتابه موارد و ارزوئ.
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خرپونیک د کورنیو چارو وزارت. جون 2022.
4 نسخه

غوره تیک

د اور االرمونه

ژوند 
ژغوري

بهر یش ، بهر پاتې 
یش او 999 ته 

زنګ ووهئ
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