
# راغالست  هښکرکلیز   
کار کول هګډ لپاره په  لوځ او لمان ړد مهاجرت مالت  

 
کول په کور کې روغتیا او خوندیتوب او د ترمیم راپور ور  

 

 .لپاره، د "کور" کلمه د خوندیتوب، تودوخې او امنیت احساسات راپاروي و خلکود ډیر

 

او   -کولو لپاره اړین  کار په اسانۍ سره کیدی شي، له همدې امله د دې  پېښو مخنیویډیری  د  په کور کې       

کوچني   هغو کورنیو لپاره صدق کوي چې  ډیری وختونه ساده اقدامات خورا مهم دي. دا په ځانګړي توګه د

. وروستی شی چې تاسو یې غواړئ له خطرناک وضعیت سره مخ کیږئ او ومومئ  لري ماشومانو یا لویان

 .اړه د څه کولو لپاره ډیر ناوخته دیچې د دې په 

  

  دد ډیری شیانو په څیر، د کور خوندیتوب د پوهاوي سره پیل کیږي. دا معلومات ستاسو په کور کې د خطر        

 .پیژندلو او کمولو کې ستاسو سره د مرستې لپاره ډیزاین شوي

 

یوځل چې تاسو د کور بیالبیل خطرونو او د دوی مخنیوي څرنګوالي سره آشنا شئ، تاسو کولی شئ وخت او        

 ترڅو ژوند ته د کور خوندیتوب راوړي.  پانګونه وکړئ

 

 

 له غورځیدو څخه مخنیوی وکړئ:  ود الندې اقداماتو په پلي کولو سره د کورنۍ غړ - غورځېدنې ▪

 
 

 مخه ونیسئ، په ځانګړي توګه په پخلنځي او تشنابونو کې  ښویېدووساتئ ترڅو د  سطحې وچې ➢

 

له قوي توکو استفاده  په الماریو یا د پخلنځي پورتنۍ کابینې کې شیانو ته د رسیدو پرمهال د کارولو لپاره  ➢

 وکړئ.  

 

 د بقا لپاره حیاتي دي، مګر خوندیتوب په ذهن کې وساتئ   کړکۍ

 

 .پرتله ډیر عام ديد کړکیو څخه غورځیدل د خلکو په  

وړاندیز کوي ترڅو د ناڅاپي کړکۍ غورځیدو څخه د ماشومانو په  دا الرښوونې د کړکۍ خوندیتوب کاري ځواک  

 ساتنه کې مرسته وکړي:

 کله چې کوچني ماشومان شاوخوا وي، کړکۍ بندې او تړلې وساتئ. •

 السرسي څخه لرې موقعیت لري. کله چې د تنفس لپاره یوه کړکۍ پرانیزئ، هغه وکاروئ چې د ماشوم  •

 د ماشومانو څارنه وکړئ ترڅو د ماشومانو لوبې له کړکیو، بالکونیو یا د انګړ دروازو څخه لرې وساتئ.  •

کړکیو ته نږدې د فرنیچر له ایښودلو څخه ډډه وکړئ ترڅو کوچني ماشومان د پورته کیدو مخه ونیسي او   •

 ومومي.   ونه خالصې کړکۍ ته السرسی

 غورځېدو پهوکړي ترڅو د احتمالي  لوبېاجازه مه ورکوئ چې په بسترونو یا نورو فرنیچر کې  ماشومانو ته  •

 کمولو کې مرسته وکړي. 

د کړکۍ سقوط مخنیوي لپاره د حشراتو سکرینونو باندې تکیه مه کوئ. د حشراتو سکرینونه د کیچونو لرې   •

 کولو لپاره ډیزاین شوي، نه دا چې ماشومان په کور کې وساتي.



 

 

 

. په عین وخت کې،  په کور کې د اورونو او کور ټپونو ترټولو لوی المل دی د پخلي اورونه  - اور او سوځیدل  ▪

اور د  څښل، او شمعې هم د  د تودوخې تجهیزات په کور کې د اور مړینې اصلي المل دی. بریښنا، سګرټ

 :، تاسو کولی شئ د خطرونو کمولو لپاره ساده ګامونه پورته کړئخطرونو برخه ده. خوشبختانه

 

شمعې او د خالصې سرچینې نورې سرچینې د ماشومانو له السرسي لرې وساتئ او له هرڅه څخه   ➢

 .له اور پرته شمعې غوره کړئ، وساتئ. که امکان ولري لیرې

 

رین د اورلګیدو لومړی المل دی،  کله چې تاسو پخلی کوئ د خپل خواړو سره پاتې شئ. د پخلي ناو ➢

او اور ډیر احتمال لري هغه وخت رامینځته شي کله چې چولۍ په پام کې ونه نیول شي. د چولیو  

 .شاته سوځونکي وکاروئ نو ماشومان نشي کولی په ناڅاپي ډول لوښي ووهي یا یو څه ګرم شي

 

، لکه کمپلې، جامې او  د هر سوځیدونکي شی څخه لرې کړئد فضا تودوخه لږترلږه څو فوټ لرې  ➢

 .پردې

 

، او سوځیدونکي موادو  تارونو ، او د لرګیو، بریښناییوساتئ وسپنې د ماشومانو له السرسي لرېا ➢

 څخه لرې وساتئ 

 

 

ې څخه  visit اور څخه مخنیوي په اړه د نورو مشورو لپاره مهرباني وکړئ الندې ویب پاپه کور کې د 

 :لیدنه وکړئ

 

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

 

 

 کېدل زهري  ▪

 

. په یقینی  د ماشومانو له السرسي لرې وساتئد کور پاکولو وسایل، رنګونه او نور کیمیاوي توکي په الماریو یا  ➢

سو  . که تا د اوبو په فکر څښلی شي ډول دوی د څښاک څخه لرې وساتئ چې په اسانۍ سره د زهرجن مایعات

نشئ کولی دا توکي له السرسي لرې وساتئ، د هرې ټیټ کابینې خوندي کولو لپاره الکونه وکاروئ چې تاسو  

 .یې پکې ځای په ځای کوئ

 

درمل او ویټامینونه د ماشومانو له السرسي لرې وساتئ. په کاونټر ټاپونو یا میزونو کې یې له ایښودو ډډه   ➢

 .سره دوی ته ورشي وکړئ چیرې چې ماشومان کولی شي په اسانۍ

 

د کور پاکوونکي یا زهرجن کیمیاوي توکي ذخیره کولو لپاره د څښاک زاړه بوتلونه یا د خواړو کانتینرونه مه   ➢

 .کاروئ. دا دواړه ماشومان او لویان ګډوډوي

 

کچه   CO د کاربن کاربن مونو اکساید کشف کونکی نصب کړئ ترڅو تاسو خبر کړئ که په کور کې د  ➢

. کشف  بې رنګ ، بوی او خوند نلريځکه چې دا  تیر ایستل کولی شيشي. کاربن مونو اکسایډ  خطرناکه لوړه

 .کونکي خبرداری ورکوي مخکې لدې چې ډیر ناوخته شي

 

  پریښودو دمخه د ګاز بخارۍ وتړئ.د پخلنځي  ➢

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Top-fire-causes
https://www.brotherhoodmutual.com/resources/safety-library/risk-management-articles/disasters-emergencies-and-health/fire-safety-and-prevention/flameless-candles-significantly-reduce-fire-risk/
https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/how-to-not-burn-your-house-down-with-a-space-heater/
https://knh.org.uk/your-home/fire-safety-home
https://kidshealth.org/en/parents/childproof.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carbon-monoxide/symptoms-causes/syc-20370642
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carbon-monoxide/symptoms-causes/syc-20370642
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carbon-monoxide/symptoms-causes/syc-20370642


 د ګاز او بریښنا خوندیتوب  ▪

 

 د ګاز لیکیدو په صورت کې 

 

 .نل کې بند کړئ، کوم چې معموال میټر ته نږدې وي عموميګاز په  ➢

 .پریږدئ ودانۍ ➢

 .تلیفون وکړئ  999 111 0800په د ګاز ملي بیړني حالت ته  ➢

 .وکاروئیوازې د ملکیت څخه بهر ګرځنده تلیفون  ➢

 ساعته شتون لري.   24شمیره وړیا ده او په ورځ کې  ➢

 

 

 د سګرټ االرم ازموینې 

 

میاشتني ډول خدمت وکړئ پدې کې د نوي بیټرۍ پاکول او فټ کول شامل    12تاسو د سګرټ څښلو االرم به په  ➢

 .دي. تاسو باید دې ته د السرسي اجازه ورکړئ چې ترسره شي

 !بیټرۍ مه اخلئهیڅکله د خپل سګرټ االرم  ➢

 سره اړیکه ونیسئ که تاسو د خپل سګرټ االرم کې ستونزه لرئ  414886 01484 ➢

 

 ځي د فیوز بکس که بریښنایی 

که تاسو هڅه وکړئ ټریپ سویچ بیرته "آن" پوزیشن ته واچوئ مګر دا سمدستي بیا سفر کوي یا دا بیرته "آن"   ➢

 :ته نه ځي نو الندې هڅه وکړئ

 .اصلي سویچ بند کړئ ➢

دا ممکن د "مین سویچ" لیبل شي یا یوازې د فیوز تختې ته نږدې یا وروسته ترټولو لوی )او شاید سره( سویچ   ➢

 .وي

په یاد ولرئ چې که دا بند کړئ تاسو به اړتیا ولرئ هرډول بریښنایی ساعتونه یا وسایل د ټایمرونو سره تنظیم   ➢

 .کړئ چې دوامداره بریښنا ته اړتیا لري

 .اب کړئ ته حس 10ورو ورو  ➢

 " ته واړوئ روشناوس ټریپ سویچ " ➢

 " ته واړوئ روشناوس اصلي سویچ بیرته " ➢

 څه به کیږي؟  الړ شيکه چیرې سویچ بیا  -دویمه مرحله  

 :که، کله چې تاسو اصلي سویچ چاالن کړئ، اصلي سویچ بیا سفر کوي ➢

 .د سویچ لیبل چیک کړئ ترڅو سرکټ یا وسیله وپیژندل شي چیرې چې غلطی پروت وي ➢

په دې سرکټ کې ټولې څراغونه ، سویچونه او وسایل بند کړئ او/یا بند کړئ. حتی اډیپټرې یا توسعې لیډونه   ➢

 .باید له سره وتړل شي

 کې د پروسې په کارولو سره د سویچ تنظیم کولو هڅه وکړئ   1اوس په مرحله  ➢

 :که دا کار وکړي او تاسو غواړئ دقیقا ومومئ چیرې چې ګناه ده ➢

 .وخت کې پلگ ان کړئ او هرڅه چې مخکې مو انپالګ کړي یا بند شوي وي فعال کړئیو په یو  ➢

کله چې په فیوز بورډ کې سویچ بیا سفر کوي نو تاسو به پوه شئ چې دا وروستی توکي و چې تاسو یې پلګ   ➢

 .کړی و / په هغې کې سویچ غلطی لري

 دا د بریښنایی لخوا معاینه کړئ یا یې له مینځه یوسي.  ➢

 

 

 

 

 



 

 لپاره لیدنه تنظیم کړئ کارمند د بریښنایی  -  3مرحله 

 

سره د     414850 01484یا د دفتر ساعتونو څخه بهر   414800 01484د دفتر ساعتونو په جریان کې په  ➢

 .کور ترمیم سره اړیکه ونیسئ یا که تاسو الهم د خپل بریښنا سره ستونزې لرئ

 

 :څخه لیدنه وکړئ پاڼې  په کور کې د بریښنا او په اړه د نورو مشورو لپاره مهرباني وکړئ الندې ویب 

 

lighting-home/electrics-ourhttps://knh.org.uk/y  

 

 

 تاسو او ستاسو کور خوندي ساتل  ▪

 

تل ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو خپلې دروازې تړلي وساتئ یا د خوندیتوب زنځیر وکاروئ کله چې   ▪

 .تاسو په کور کې یاست. تل چیک کړئ چې تاسو خپلې دروازې تړلي دي که تاسو خپل کور پریږدئ

 غوښتنه وکړئ  ID تل د کارمندانو څخه د ▪

اجنبیانو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو کور ته ننوځي. که څوک ووایی چې دا د کوم شرکت یا   ▪

 .غوښتنه وکړئ  ID سازمان څخه دي ، دا مهمه ده چې تاسو د دوی څخه د 

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو هیڅکله خپلې کړکۍ خالصې مه پریږدئ کله چې تاسو په کور کې نه   ▪

 .یاست

 

 پور ورکول د ترمیم را ▪

 

د ترمیم راپور ورکولو اوس حرکت کړی او د مای کرکلیز حساب کې د شته خدماتو برخه ده. ستاسو د کور  

ترمیم حساب ته د السرسي لپاره ، تاسو به اړتیا ولرئ راجستر یا خپل زما کریکلیز حساب ته ننوځئ. زما د  

ټول په یو ځای کې او د یو رمز سره.   - 24/7 -کرکیلیس حساب آنالین خدماتو ته السرسي ته اجازه ورکوي  

 :تاسو کولی شئ الندې لینک ته د السرسي له الرې یو حساب راجستر کړئ

 

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

 

 :تلیفون له الرې د ترمیم راپور هم ورکړئتاسو کولی شئ د 

 

   414850 01484یا د ساعتونو څخه بهر   414800 01484د دفتر په ساعتونو کې 

 

https://knh.org.uk/your-home/electrics-lighting
https://customerservice.kirklees.gov.uk/Housingrepairs

