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د اور خوندیتوب له کور څخه پیلیږي

  د لوګي کاري االرم ولرئ او په منظم ډول یې 
وازموئ.

  په کور کې د اور وژنې خطرونو ووګورئ.
   د کور د اور وژنې پالن ولرئ او په منظم ډول یې 

تمرین کړئ.
   که ستاسې په کور کې اور پیښ شي ، نو ووځئ 
، بهر ووسئ او درې صفرونو )000( ته زنګ 

ووهئ.

ستاسې په کور کې اور ویجاړونکی، حتی وژونکی کیدی شي. 
یوځل چې اور پیل شي نو دا په چټکۍ سره خپریدی شي چې 

تاسې او ستاسې عزیزان له خطر سره مخ کوالی شي. پداسې 
حال کې چې د اور خطرونه خورا ریښتیني وي، ډیر څه شتون 
لري چې تاسې یې کولی شئ د خپل ځان، کورنۍ او کور ساتنه 

وکړئ.
د ویکټوریا د اور وژنې او ژغورنې خدمتونه د ویکټورینز سره 

د کور د اور خوندیتوب ستراتیژیو او معلوماتو شریکولو له الرې 
ټولنې خوندي ساتلو ته ژمن دي.

ځوان ماشومان، لویان، معلولیت لرونکي وګړي او سګرټ څښونکي 
د دوی د کور په اور کې د ټپي کیدو یا ژوندي نه پاتې کیدو ډیر خطر 

سره مخ کیدای شي.

پدې کتابچه کې مشوره به تاسې سره مرسته وکړي چې څنګه 
تاسې د کور د اور څخه مخنیوی کولی شئ او تاسې او خپله کورنۍ 

خوندي وساتئ. ستاسې د کور اور وژنه خوندي کول او پدې پوهیدل 
چې د اور په پیښو کې څه وکړي د ژوند او مرګ ترمینځ توپیر 

کیدی شي. 

دې سمبول ته ګورئ کوم چې د خوندیتوب مهم پیغام یا الرښود 
روښانه کوي. 

سالم ، زما نوم فرنکي 
دې دا زما د اور څخه 

خوندیتوب لپاره زما غوره 
الرښوونې دي:
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اورونه ګړندي دي!

اوس مهال ، د لوګي االرم باید اور 
په نښه کړې وي او کورنۍ مو ېې 

خبره کړې وي.

پرته د خبرتیا، اور وژنه پرته 
له ځړول کیدو. دا به ژر تر ژره 

ونیسي، زهرجن لوګي به پریږدي.

اور د 800 درجې سانتي ګراد ته 
لوړ شوی دې. په خونه کې ټول 

شېانو به اور اخیستې وي او دا به د 
کور نورو خونو ته رسیدلې وي.

30

ثانیې

ثانیې

دقې

60

3

د TFS عکسونو کارټسي )د تسمانیا اور وژنې خدمت(

3 د اور خوندیتوب له کور څخه پیلیږي



د کور د اور خوندیتوب

د لوګي 
االرمونه

یوازې د لوګي االرمونو ژوند خوندي کوي. 
تاسې احتمال لرئ چې د لوګي کاري االرم پرته استوګنځي اور 

اخیستنه کې مړه شئ.
د لوګي االرم تاسې ته د اور لمړنی خبرداری درکوي او تاسې ته 

وخت درکوي چې په خوندي ډول وتښتي. تاسې باید د خپل کور په 
هره کچه لږترلږه د لوګی االرم ولرئ. 

 د لوګي االرم په اړه ال زېاتو معلوماتو لپاره د 
frv.vic.gov.au and cfa.vic.gov.au څخه لیدنه وکړئ

ځینې شخصي االرم خدمتونه چې زاړه خلک ېا معلولیت لرونکي 
ېې کاروي کولی شي د سګرټ لوګي االرمونو لینکونه شامل 
کړي. دا به ستاسو د خدمت چمتو کونکي سره وکتل شي. د 

لوګي ځانګړي االرمونه د هغه خلکو لپاره شتون لري څوک چې  
ړانده وي او اوریدلو کې ستونزه لري. د نورو معلوماتو لپاره له 

expression.com.au څخه کتنه وکړئ

  که تاسې د 9 وولټ بیټرۍ سره د لوګي االرم لرئ، نو هر 
کال یې بیټرۍ بدلوئ.

  لږترلږه په کال کې یو ځل خپل د لوګي االرم بیروني 
پوښ شاوخوا دوړو څخه پاکوې.

  که ستاسې د لوګي االرم یوځل، کله ناکله د بیپ غږ کوي، 
نو بیټرۍ باید بدله شي یا د لوګي االرم ممکن غلط وي او 

باید بدل شي.

وېره مه کوئ، زما 
الرښوونې تعقیب 

کړئ :
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د 10 کلن اوږد ژوند لرونکي بیټرۍ سره د لوګي االرم نصب کړئ.
د ویکټوریا اور وژنې او ژغورنې خدمتونه وړاندیز کوي چې د لوګي االرمونه له ېو بل سره وصل شي ترڅو کله 

چې ېو االرم فعال شي، د لوګي ټول االرمونه به غږیږي.
کله چې تاسې خوب کوئ، تاسې د بوي احساس له السه ورکوئ. د لوګي فعاله االرمونو به تاسې ته خبرتېا 

درکړي که چیرې د اور څخه لوګی وي.

د آسټرلیا اور وژنې خدمتونه وړاندیز کوي چې د 
ژوند په ټولو ځایونو کې، داالنونو او د خوب خونو 

کې د لوګي االرمونه نصب شي.

د ازموینې لپاره، هره میاشت د لوګي په االرم کې دټسټ بټن ته فشار ورکوئ، او د ژور “بیپ ، بیپ ، بیپ” لپاره انتظار وکړئ. که چیرې دا د 
بیپ غږ کوي، نو پدې معنی ده چې ستاسې د لوګي االرم اوس هم کار کوي.

د لیتیم بیټرۍ واحد سره په هر 10 کلونو کې د سګرټ ټول االرمونه 
بدل کړئ. 

د کور په هر کچه چت کې لږ تر لږه د دیوال څخه 30 سانتي 
متره لرې ېې نصب کړئ.

پیپ!
پیپ!پیپ!

۳۰ سانتي

5 د لوګي االرمونه

متره کم از کم



د کور د اور څخه د 
تېښتې پالن

مهمه نده چې تاسې په کوم ډول کور کې اوسیږئ، دا مهمه ده 
چې تاسې پوهه شئ چې څه باید وکړو که چیرې اور پیښ شي. 

که تاسې اور وګورئ نو بهر 
ووځئ او بهر ووسئ

  خپل د وتلو الرې روښانه وساتئ.

  په قلپ شوې دروازو کې کلېانې تل پرېږدئ او د امنیت 
سکرینونه کله چې تاسې دننه ېاست ترڅو تاسې وکولی شې 

وتځتې که چېرې اور بلیږي.
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   که دا خوندي وي، د هغې خونې دروازې دروازه 
وتړئ چئ اور په کې لګېدلی وي.

   څومره چې امکان ولرئ د لوګی او اور څخه لرې 
اوسئ.

   درې صفرونو )000( ته زنګ ووهئ، د اور 
غوښتنه وکړئ او ووایاست چې د وتلو لپاره 

مرستې ته اړتیا لرئ - ځنډ مه کوئ. 

که تاسې په لوړ پوړه ودانۍ کې ژوند کوئ، او پوهیږئ چې اور چرته 
دې، او تل له زینو له الرې راوځئ.

د کور د اور وژنې پالن شوی او عملی شوی پالن کولی شي ستاسې 
ژوند خوندي کړي ، 19مه پاڼه وګورئ.

الندې ووسئ، او د لوګي څخه لرې شئ.    •
وتلو سره خلکو ته خبردارې ورکړئ.   •

که خوندي وي نو دروازه بنده کړئ کله چې تاسې ووځئ.   •
بهر الړ شئ او بهر ووسئ.   •

د خپل کور څخه بهر په یو خوندي ځای کې سره ېوځای شئ، د    •
بیلګې په توګه. لیټرباکس سره یا په فوټ پات.

درې صفرونو )000( ته زنګ ووهئ او د اور غوښتنه وکړئ.   •

دا مهمه ده چې د بېړنۍ پیښې 
په وخت کې د کور د اور څخه 

د تېښتې پالن ولرو.

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسې د کور شمیره په واضح ډول د سړک 
څخه ښکاري.

که چېرې تاسې نه شئ 
تښتېدلی...

7 د کور د اور څخه د تېشټې پالن



  ټول بریښنایی تجهیزات باید د آسټریلیا معیاري یا د تنظیمي تعمیل نښه 
)RCM( ولري.

  ډاډ ترالسه کړئ چې د بریښنا تختې د اوورلوډ محافظت لري او پوښل 
شوي نه وي، د بیلګې په توګه. بالښتونه او رضاېانې.

بریښنایی

بریښنایی اور په کور 
کی د اور سوځیدنی 

یو عام ډول دی.

که چیرې دا بریښنایی وي، 
نو خوندي اوسئ او چیک 

یې کړئ

د بریښنایی خوندیتوب په اړه د نورو معلوماتو 
لپاره ، د خوندي انرژي ویکټوریا ویب پاڼه 

 esv.vic.gov.au وګورئ

د کور د اور خوندیتوب8



9

په کور کې بریښنایی توکي ښایي د بریښنا رسولو، 
لګول شوي تجهیزات، د وړلو تجهیزات، د بریښنا 

بورډونو او د غزولو لیډونه پکې شامل دي.

یوازې تصویب شوي چارجونکی وسیلې وکاروئ. توکي په سطحونو 
چارج کړئ چې نه یې سوځوي او چارج وروسته ېې چارج وباسئ.

تل د جامو وچولو ماشین مخکې له دې چې ودریږي د ېخولو دوره پوره 
کولو ته ېې پرېږدئ یخ شي. د هر استعمال دمخه د لینټ فلټر پاک کړئ. 

دا مهمه ده چې د بریښنایی توکو او تجهیزاتو په شاوخوا کې د ښه هوا جریان وساتئ او شاوخوا یا د دوی په پورتنۍ 
برخه کې هرڅه لرې کړئ. 

یوازې د بریښنا تصدۍ تصدیق شوي بریښنا توکي د خراب شوي یا ناسم بریښنایی تجهیزاتو ، بریښنا یا تجهیزاتو 
ترمیم لپاره وکاروئ.

دا پاک وساتئ او دا به 
ډېر ګرم نشي

په هرې وسیلی کې یوازې یو بریښنایي وسیله کېکاږئ. د بریښنایی تختو 
ډیرې مې اورلوډ کوئ. په یو ساکټ کې ‘پګی بیک’ پلګ مه کوئ یا ډبل 

اډیپټرونه مه کاروئ.

ډاډ ترالسه کړئ چې بریښنایی تجهیزات لکه د ویښتو وچوونکې، د 
ویښتو سېده کونکې او د لپټاپ کمپیوټرونه په هغه سطحونو کې نه 

وي پاتې چې سوځیدلی شي.

9 بریښنایی



د کور د اور خوندیتوب

پخلنځی او پخلی

پخلی د پخلي وخت کې له پامه غورځول په 
پخلنځی کې د اورونو ترټولو عام المل دې، نو پام 

ېې کوئ کله چې تاسې پخلی کوئ.

پخلنځی هغه خونه ده چیرې چې ډیری اور په کور کې 
پیښیږي.

د کور د اور خوندیتوب10



کله چې پخلی کوئ 
پخلي ته یام کوې

د سټوټاپ، ګریلر، تنور، رینج هډ او پخلي ساحه دغوړو او ګریس 
نیولو څخه پاک وساتئ.

  داش، اون، او نور حرارتي سرچینې مخکې 
له دې چې کور پریږدئ یا خوب ته ځئ ویې 

ګورئ.
  هیڅکله د غوړ ېا ګریس لرونکې اور مړ کولو 

لپاره اوبه مه کاروئ.
  تل په پخلنځي کې د ماشومانو څارنه وکړئ. 

هغه توکي چې سوزي لږ تر لږه ېې 1 متر د پخلي او ګرموالی سرچینو څخه لرې وساتئ. 

د اور وژنې وسیله او د اور کمپلې باید په هر پخلنځي کې وي. یوازې 
هغه وخت کې ېې وکاروئ که تاسې فکر کوئ دا خوندي دی.

11 پخلنځی او پخلی

کم از کم

1 متر



ګرموالی

   د کور تودوخه تضمین کړئ ، پشمول چلی او چیمني په منظم 
ډول پاک او د تصدیق شوي تخنیکین لخوا خدمت کیږي. 

   ټول هغه ګرمکونکي بند کړئ او کور پریښودو یا خوب کولو 
دمخه خالص اور اور مړ کړئ.

بخارۍ د اورونو لګېدنې لوي المل دې، په ځانګړې توګه 
د یخنۍ په مېاشتو کې.

ګرمکونکی مړ کړئ مخکې 
له دې چې تاسې خوب ته ځئ

د کور د اور خوندیتوب12
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تل د خالص اور مخې ته د اور 
پردې وکاروئ.

هغه توکي چې سوزي لږ تر لږه ېې 1 متر د پخلي او ګرموالی سرچینو څخه لرې وساتئ.

ماشومان باید د تودوخې او خالصې اورونو ته نږدې نظارت شي.هغه امبرونه ووګورئ چې ېخ شوې وي مخکې له لرې کولو څخه.

1متر

1متر

1متر
کم از کم

13 ګرموالی



سګرټونه او ښکاره 
لمبې

سګرټونه، شمعې، ګیر باتې او او الټېنونه د اورونو لګېدلو المل 
کیدای شي. تل لګېدلی لمبه بنده وې ېا سګرټ بندوې مخکې له 

کور څخه وتلو ېا اوده کېدلو.

یوازې په مستحقو برخو کې 
شمعې ، بخور او د تیلو سوځونکي 

وکاروئ چې سوځیدلی نه وي.

د کور د اور خوندیتوب14



سګرټونه او ښکاره لمبې15

  په کټ کې سګرټ مه څښې. په کټ کې سګرټ څښل د مرګرونو 
تر ټولو لوړ الملونو ېو المل دې. 

  د ښکاره لمبو باېد تل څارنه وشي. 
   الېټرونه، ماچسونه، شمعې، ګېرباتۍ او الټېنونه د ماشومانو د 

الس رسې څخه لرې وساتئ.
  د ښکاره لمبۍ لرونکی شمعې بدیل ته په نظر کېس، د بیلګې په 

توګه. د بیټرۍ له خوا چلول شوی شمع.

په درنو ، لوړو خواو اشغالونو کې سګرټ وویشئ او ډاډ ترالسه کړئ 
چې له توسع کولو مخکې یې بهر دي.

پردې او نور توکي وساتئ چې کولی شي لږترلږه 1 متره د خالصې 
اور لمبې څخه اور واخلي.

وېنښلوې اړوې ېې مه

په بې احتیاطي له پامه غورځول شوي 
سګرټونه په څو پوړیزو ودانیو کې د لوی اور 

لګیدنې المل شوي.

1 متر کم از کم

دا چپ شه ، مه یې وړه په ځانګړي توګه که تاسې په څو پوړیزه 
ودانۍ کې اوسیږئ.



د کور څخه بهر

ستاسې کور ممکن بالکوني، حویلۍ، شېد، ګراج یا ډیک ولري. 
اور لګیدنه د ګازو سلنډرونو، پټرولو کیینونو او نورو کیمیکلونو 

لکه توکو شتون له امله ګړندی وده کولی شي.
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ډاډ ترالسه کړئ چې په BBQ کې د ګاز نڅوالی نه دی خراب 
شوی، او دا اړیکې ټینګې دي. په صابون اوبو د لیکونو چک کړئ.

  ستاسې په شیډ یا ګیرج کې کیمیاوي محصوالت لکه پټرول په خوندي 
ډول د سوځیدنې سرچینو او د ماشومانو د السرسي څخه لرې وساتئ.

   که تاسې نور دې ته اړتیا نلرئ، نو کیمېاوي مواد په سم او خوندي توګه 
 له مینځه ېوسې. د نورو معلوماتو لپاره وګورئ. 

sustainability.vic.gov.au/detoxyourhome

BBQs ېوازې بهر کاروې او د ۵۰ سانتې متره فاصله وساتئ د ټولو دېوالونو څخه ېا د جال څخه، هیڅ کله پخلۍ خپل سرې مه 
پرېږدئ.

اندېښنه مه کوئ!

خپل کمېاوي 
مواد ساتنه 

وکړئ

متره کم از کم

په منظم ډول ستاسې د BBQ غوړ او د غوړ جوړونې پاک 
کړئ په شمول د کوچني تری.

17 د کور څخه بهر

۵۰ سانتي

http://sustainability.vic.gov.au/detoxyourhome
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فعاله اد لوګي االرمونه وساتئ او په دوامداره توګه ېې   
ګورئ.

پالن شوې او تجربه شوې د کور د اور څخه وتلو پالن   
ولرئ.

کله چې پخلی کوئ پخلي ته یام کوې.  
د برښنا بورډ کې ېوازې ېو برښناي وسیله ږدئ   

)نه دوه اډاپټرونه(.
د وتلو الرې روښانه وساتئ.  

د ګرموالی سرچینو څخه د سوزېدو توکي لږ تر لږه ۱   
متر لرې وساتئ.

څراغونه ، ماچسونه، شمعې، ګیر باتۍ، الټېنونه او   
سګرټ د ماشومانو له السرسۍ څخه لرې 

وساتئ.
کیمیاوي توکي په خوندي ډول د سوځیدنې   

سرچینو او د ماشومانو د السرسي څخه لرې 
وساتئ.

په قلپ شوې دروازو کې کلېانې تل پرېږدئ او د امنیت   
سکرینونه کله چې تاسې دننه ېاست ترڅو تاسې وکولی 

شې وتځتې که چېرې اور بلیږي.
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دا مهم ده چې د کور د اور وژنې پالن 
ولرئ نو تاسې پوهیږئ چې څنګه د 

بیړنۍ په حالت کې د خپل کور څخه ژر 
تر ژره ووزئ.

ستاسې آدرس

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

د غونډې خوندي ځای

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

خپل تېښته پالن کړئ دا ممهم ټکي ېاد ساتئ:

د خونې څخه د وتو دوه الرې په ېاد ولرئ.	 
د لوګي د خورېدلو مخنیوي لپاره دروازه بنده کړئ.	 
د لوګي په وخت کې په ورو ځئ.	 
بهر ووځئ، نور خلک خبردار کړئ.	 
کله چې بهر ېاست، بهر ووسئ، بېرته هیڅ دننه نه شئ !	 
عمومي د غونډې ځای کې سره ووګورئ د کور مخې ته: د بېلګې 	 

په توګه. لېټر باکس سره. انتظار وکړئ تر هغه چې د اور بریګېډ 
راورسي.

در صفرونو )۰۰۰( ته زنګ ووهئ تر ټولو لنډ تلپ فون څخه: د 	 
بېلګې په توګه د ګاونډي له کور څخه.

د ېو کور د اور څخه د تېښتې د پالن ېوه بېلګه

19 د اور خوندیتوب چک لست

TO SAFELY ESCAPE ANY HOME IN A FIRE YOU MUST HAVE A PLAN. KNOW HOW YOU WILL ESCAPE!! 

THE EARLIER YOU
BECOME AWARE 
OF A FIRE, THE
GREATER YOUR
CHANCE OF
ESCAPING SAFELY.

IT IS IMPORTANT TO HAVE 
A WORKING SMOKE ALARM
Test your smoke alarm weekly.

Clean your smoke alarm each
month (with a vacuum cleaner).

Change the battery at least
once a year. (At the end of
daylight saving: change your
clock, change your smoke
alarm battery).

TO GET HELP
As long as you feel safe 
use your phone OR when fire
makes phoning from your
home dangerous, call from 
a neighbour’s home.

1. Dial 000.

2. Wait.

3. The operator will say
“Police, Fire or Ambulance?”

4. Say Fire.

5. Wait.

6. If you can, tell the
operator your address
and nearest cross street.

REMEMBER.
DIAL 000 & SAY FIRE.

DESIGN A HOME ESCAPE PLAN 

YOUR ADDRESS

YOUR NEAREST CROSS STREET

HOME ESCAPE PLAN

PLAN YOUR ESCAPE. 
REMEMBER THESE IMPORTANT POINTS.
Know two ways out of every room.

Close the door to prevent fire and smoke 
from spreading.

Crawl low in smoke.

Get out. Alert others.

When outside, stay out. Never go back inside!

Meet at a common meeting place at the front of the
house i.e. letterbox. Wait until the fire brigade arrives.

Phone 000 from the nearest available phone 
eg. neighbours house.

THIS IS AN EXAMPLE OF A HOME ESCAPE PLAN

+ 

P
53

6 

000

د خوب خونه
پخلنځی

د اوسېدلو خونه

د کورنۍ خونه

تشناب
د خوب خونهد النډري خونه

لټر باکس

STUDY



ال زېات معولومات

د نورو معلوماتو لپاره، الندینې وېب پاڼو ته الړ شئ:

د اور خدمتونه
 )FRV( د ویکټوریا اور ژغورنه 

frv.vic.gov.au

 )CFA( د هېواد د اور اداره 
cfa.vic.gov.au

نورې وېب پاڼې
 )ESV( خوندي انرژۍ وېکټوریا 

esv.vic.gov.au

 )TIS( د ترجماني او ژباړې خدمت
www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/

Help-using-TIS-National-services/Immediate-
telephone-interpreting-for-non-English-speakers

 وېکټوریا اېمرجنسي 
emergency.vic.gov.au

 ایکسپرشن آسټرالېا 
expression.com.au

 )DFFH( د کورنیو د ښه والي او هستوګنې څانګه 
 dffh.vic.gov.au

 خوندي ماشوم وېکټوریا 
kidsafevic.com.au

 )EMV( د ایمرجنسي تنظیم وېکټوریا 
emv.vic.gov.au

 پاییښتي وېکټوریا 
sustainability.vic.gov.au

 د وېکټوریا ودانۍ اداره 
vba.vic.gov.au

http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://dffh.vic.gov.au

