
# ز  د یگو   خوش آمد یمکرکلی   
و جشن مهاجرت  تی حما یکار با هم برا  

 
امنیت و محافظت از خانہ و گزارش ترمیمات     

 
 برای اکثر افراد، کلمه "خانه" احساس محافظت، گریم و امنیت را به همراه دارد.        
 

ن دلیل بسیار مهم است که اقدامات الزم  ی کرد، به همیر و اغلب   - به راحتی یم توان از اکثر حوادث در خانه جلوگثر
برای این کار انجام شود. این کار به خصوص در مورد خانواده ها که فرزندان خردسال یا سالمندان دارند، صادق   - ساده 

است. موضوع تکلیف دهنده این است که با یک موقعیت خطرناک روبرو شوید و آن وقت متوجه شوید که برای انجام  
 هر کاری بسیار ناوقت شده. 

  
خانه با آگایه آغاز یم شود. این اطالعات برای کمک به شما در شناسایی و کاهش    مانند بسیاری از موارد، محافظت

 شده است.   پالنریزی خطرات خطر در خانه شما 
 
ی از آنها آشنا شدید، یم توانید با رصف        ،  وقت و کوشش سختهنگایم که با خطرات مختلف خانه و نحوه جلوگثر

 خانه را زنده کنید.  محافظت از 
 

ی از افتادن اعضای فامیل، اقدامات ذیل را دنبال کنید:  – افتادن ها  ▪  برای جلوگثر
ن ها بخصوص کف  ➢ ی از افتادن تمام زمیر خانه و تشناب را خشک نگهداری کنید. برای جلوگثر ن ن آشث   زمیر
خانه، از زینه های محفوظ استفاده   ➢ ن ن اشیا از الماری های باال یا از کابینت های آشث  برای رسیدن یا گرفیی

 کنید. 
 

 است، اما محافظت را در نظر داشته باشید 
ی
ز حیات  یک چی 

ی
ز ها برای زندگ  کلکی 

ن عمویم   ن ها بسیار یک چثر  است که مردم شاید فکر کنند. افتادن از کلکیر

ن ها ارائه یم دهند:  ن ها این نکات را برای کمک به اطفال در برابر افتادن تصادفن از کلکیر  گروه محافظت از کلکیر

ن ها را بسته و قفل بگذارید.  •  وقتی که اطفال کوچک در خانه دارید، کلکیر
ن   • ن را باز یم کنید، آن کلکیر س اطفال دور  وقتی که بخاطر جریان هوا کلکیر هایی را باز کنید که از دسثی

 باشد. 
ی کنند.  • ن ها، بالکن ها یا دروازه های حوییل دور ساعتثر  مراقبت باشید که اطفال از کلکیر
ن برسند، خود   • ن ها که اطفال بتوانند روی آنها بروند یا به کلکیر ن نزدیک کلکیر ن چویک یا مثر از گذاشیی

 داری کنید. 
ی شود. اجازه ندهید که اطفال  • ن بزنند تا از افتادن جلوگثر  روی تخت خواب یا کوچ و چویک ها خثر
ی از   • ن ها باالی دروازه های جایل اعتماد نکنید. دروازه های جایل برای جلوگثر ی از کلکیر برای جلوگثر

ات است نه برای محافظت اطفال.   حشر

 

 



 

 
▪   

ی
ین دلیل آتش  منقل های پخت و پز    –آتش سوزی و سوختگ ر در خانه ها استبیشثی ن  سوزی و رصن . در عیر

ن سهم خود   ن خانه و مرگ است. برق، سگریت کشیدن و شمع نثر ین دلیل آتش گرفیی حال وسایل گرم کنند بیشثی
انجام   ای را برای کاهش این خطرات  را در خطرات آتش سوزی دارند. خوشبختانه یم توانید اقدامات ساده 

 بدهید: 
ه باز  ➢ ن ن را دارد،    شمع ها و سایر منابع آمثر ن که قابلیت آتش گرفیی س اطفال و دور از هر چثر را دور از دسثی

 .در صورت امکان، شمع های بدون شعله را انتخاب کنیدقرار دهید.  
 
خانه بمانید. حوادث پخت و پز علت عمده آتش سوزی است و به احتمال زیاد   ➢ ن هنگام پخت و پز در آشث 

تا  آتش سوزی زماین رخ یم دهد که منقل گاز ب استفاده کنید  از منقل گازهای پشتی  دون مراقبت باشد. 
ی داغ را دست بزنند  ن  کودکان نتوانند به طور تصادفن دیگ ها را باز کنند یا چثر

 
ی که قابل اشتعال استبخاری ها را حداقل چند فوت   ➢ ن ، مانند کمپل، لباس و پرده، دور نگه  از هر چثر

 دارید. 
 

س   ➢  کودکان و دور از لبه ها، سیم کشر برق و مواد قابل اشتعال قرار بدهیداتوها را دور از دسثی
 

ل به وب سایت زیر مراجعه کنید:  ➢ ز ی از آتش سوزی در میز  در مورد جلوگی 
 برای مشاوره بیشیی

 
ehom-safety-home/fire-https://knh.org.uk/your 

 
  مسمومیت ▪

ن   ➢ س    طاقچهیا    یک جای باال خانه، رنگ ها و سایر مواد شیمیایی را در    پاک کنندهوسایل تمثر دور از دسثی
 هایی که یم توانند به راحتی با مایعات سیم اشتباه  بقرار    کودکان

 آنها را از نوشیدین
ً
، دور  گرفتدهید. قطعا

برای  کنید   نگهداری  از قفل ها  س نگهداری کنید،  دسثی از  اقالم را دور  این  اگر نیم توانید  نگه    محفوظ. 
ن کابینت های پاییتن که آنها را در آن قرار یم دهید استفاده کنید.   داشیی

 
های که    ها دوا   ➢ ن ن یا مثر س کودکان نگهداری کنید. از قرار دادن آنها بر روی مثر ن ها را دور از دسثی و ویتامیر

 یم توانند به آنها برسند، خودداری کنید.  آساین به  اطفال
 

یا مواد شیمیایی سیم    کهنههای نوشیدین    بوتل از   ➢  
ی

یا ظروف غذا برای نگهداری پاک کننده های خانگ
 ین باعث رسدرگیم کودکان و بزرگساالن یم شود. استفاده نکنید. ا 

 
ن خطرناک سطح    نصبید  امونوکسکاربن    هشدار دهندهیک   ➢ در خانه به    COکنید تا در صورت باال رفیی

هشدار دهنده  .   رنگ، ی  بو و ی  مزه استاین ها ی  است زیرا    موزی   کاربن مونوکساید شما هشدار دهد.  
 شود هشدار یم دهند.   ناوقتقبل از اینکه  ها 

 
خانه   منقل ➢ ن  کنید.   خاموشگاز را قبل از خروج از آشث 

 
  

https://knh.org.uk/your-home/fire-safety-home


 محافظت از گاز و برق ▪
 

 در صورت لیک شدن گاز 
 

 نزدیک میثی گاز است.  ➢
ً
 نل عمویم گاز را بسته کنید که عموما

 از خانه خارج شوئید.  ➢
 زنگ بزنید.  999 111 0800در شماره اضطراری میل برای گاز در شماره  ➢
 تلیفون موبایل را خارج از خانه استفاده کنید.  ➢
س است.  24این شماره رایگان و  ➢  ساعته در دسثی

 
 تست های هشدار دهنده دود 

 
بطری  ماه یکبار رسویس میشود؛ این شامل پاک کاری و نصب کردن  12هشدار دهنده دود شما در هر  ➢

 شما باید برای انجام این کار اجازه بدهید. های جدید است. 
ون نکنید!  ➢  هیچ وقت بطری های هشدار دهنده دود تانرا بثر
 در شماره  ➢

ً
 زنگ بزنید.  414886 01484اگر در رابطه با هشدار دهنده دود تان کدام مشکیل دارید، لطفا

 
 فیوز شدن مییی در صورت رفت و آمد برق

 
ید خاموش شده را اگر شما کوشش کنید که سوی    چ  ➢    را دوباره روی "روشن" بث 

ً
در این صورت آن یا فورا

 سوی    چ "روشن" نشود آن وقت کار های ذیل را انجام بدهید: 
ً
د یا شاید اصال  میث 

 سوی    چ عمویم را اول خاموش کنید.  ➢
ین سوی    چ )این شاید بنام "سوی    چ عمویم" لیبل زده باشد یا   ➢ و شاید رسخ( باشد یا در پهلوی  شاید بزرگثی

 تخته فیوز قرار داشته باشد. 
ورت به   ➢ به یاد داشته باشید که اگر این را خاموش یم کنید هر کلید ساعتی برفی یا دستگاه ها که همیشه رصن

 برق دارند را دوباره باید تنظیم کنید. 
 با   ➢

ی
 بشمارید.   10به آهستگ

ید.  ➢  حاال سوی    چ فیوز شده را روی "روشن" بث 
 اال سوی    چ عمویم را دوباره "روشن" کنید. ح ➢

؟ – 2مرحله   اگر سوی    چ دوباره پرید باز چی

 اگر سوی    چ عمویم را روشن کردید و آن دوباره پرید، در آن صورت:  ➢
ن رسکت یا  ➢  دستگاه چک کنید تا ببینید که خرای  در کجاست. لیبل سوی    چ را برای شناخیی
آن رسکت وصل است را خاموش کنید. حتی آداپتورها یا  تمام چراغ ها، سوی    چ ها و دستگاه های که به  ➢

 سیم های اضافن باید قطع شوند. 
 با کار های ذکر شده در مرحله  ➢

ً
 تنظیم کنید.  1حال سوی    چ را مجددا

 خرای  در کجاست آنوقت:  ➢
ً
 اگر این کار کرد و شما خواسته باشید بدانید که دقیقا

ن را دوباره با برق وصل کنید،  ➢  از برق کشیده بودید یا خاموش کرده  در یک وقت یک چثر
ً
ن های که قبال چثر

 بودید. 
ی که وصل کردید با برق مسئله دارد.  ➢ ن  اگر سوی    چ دوباره فیوز شود، آنوقت یم فهمید که آخرین چثر
 نفر فتن برق را بیارید تا چک کند یا آنرا دیگر با برق وصل نکنید.  ➢

 

 

 

 



ز ها را  – 3مرحله   را بخواهید تا تمام چی 
ی
 برریس کند  یک برق

در ساعات کاری یا    414800 01484در صورت بروز مشکل در برق، با ترمیمات مسکن با شماره   ➢
ید.  حمایتی یا کارگر  کاریخارج از ساعات   414850 01484  خود تماس بگثر

 
 از وب سایت زیر دیدن کنید

ً
 در مورد برق و روشناتی خانه لطفا

 :برای مشاوره بیشیی
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 امنیت خود و خانه خود را حفظ کنید ▪

 
همیشه اطمینان حاصل کنید که خانه خود را قفل نگه دارید یا از زنجثر ایمتن استفاده کنید. همیشه در صورت   ▪

 قفل کنید. خروج از خانه درهای خود را 
 همیشه از کارگران درخواست شناسنامه کنید  ▪
کت یا سازمان است، مهم است   ▪ اجازه ندهید افراد ناشناس وارد خانه شما شوند. اگر کش یم گوید که از یک رسر

 که از او شناسنامه بخواهید. 
ن های خود را باز نگذارید.  ▪ ن شوید وقتی در خانه نیستید هرگز کلکیر  مطمی 

 
 ترمیمات گزارش 

 
یس    My Kirkleesاکنون تغیثر کرده است و بخشر از خدمات موجود در حساب    ترمیمات گزارش   است. برای دسثی

حساب   حساب    ترمیمات به  وارد  یا  نام کنید  ثبت  باید  خود،  حساب    My Kirkleesمسکن  شوید.   Myخود 
Kirklees    یس به طیف وسییع از خدمات آنالین و با یک رمز عبور را یم  همه در یک مکان    -  7/ 24  - اجازه دسثی

 دهد. با استفاده از لینک زیر یم توانید حساب کاربری خود را ثبت کنید: 
 

https://customerservice.kirklees.gov.uk/Housingrepairs 
 

ن یم توانید   گزارش دهید:   یفون تلرا از طریق  ترمیماتهمچنیر
 

ن یم توانید با کارگر  414850  01484یا خارج از ساعت    414800  01484  کاریدر ساعات   مسکن    حمایتی . همچنیر
ید.   خود تماس بگثر
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https://customerservice.kirklees.gov.uk/Housingrepairs

