>>د اﻧۍ/اﻧﺎ ﻟﻪ ﮐﻮﻓﺘﯥ ﻧﻪ دا ﺷﯽ ﺟﻮړ ﺷﻮ<<
د هغو زړو خلکو لپاره د ژوند اسانول چې په کور کې اوسېږي
د نغري حفاظتي جالۍ اوس ولګوئ

هر کال ،ډېر زاړه خلک د اورلګېدنې په هغو پېښو
کې مړه کیږي چې د هغوی له خوا د خوړو تیارولو پر
وخت رامنځته کیږي .د نغري اورونه د ناروی په کورونو
کې د اور لګېدنو له ډېرو مهمو سببونو څخه یو دي ،او
زاړه خلک د هغو په مقابل کې په ځانګړې توګه ډېر
زیامننېږي .که ستاسو مور او پالر په کور کې اوسېږي،
تاسو کولی شئ چې د هغوی د ژوند د خوندي ګرځولو
په برخه کې مرسته وکړئ:
هغوی ته د نغري حفاظتي وسیله ولګوئ! که هغوی د
نغري ګل کېدل هېر کړي دغه وسیله په اتومات ډول
په نغري باندې برق قطع کوي .دا یوه پرځای پانګونه
یا د پیسو لګول دي چې کولی يش هغوی له اور څخه
خوندي کړي.

ﭘﻪ دې ورځﻮ ﮐﯥ ،د ﻧﻐﺮي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ،او
ﻫﻐﻮ زړو ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ واﯾﺮوﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦږي ﯾﻮ ﴐورت دی .د ﻧﻐﺮي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
وﺳﯿﻠﯥ ﮐﯧﺪای ﳾ ﭼﯥ ﻧﺼﺐ ﮐړای ﳾ ،دا ﻓﺮق ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ څﻪ ډول ﻧﻐﺮی ﻟﺮئ ،او
دﻏﻪ وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮې اﺳﺎﻧۍ ﴎه ﮐﺎرول ﮐﯿږي .ځﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯿﮑﻮ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ د ﻧﻐﺮي ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮوﻧﮑﯥ وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﻮر
واﺧﲇ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ د ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮډﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ او دا ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭼﯧﺮې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ
ﭼﯥ واﯾﯥ ﺧﻠﺊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ  sikkerhverdag.noوﯾﺐ ﺳﺎﯾټ وګﻮرئ.

[ Alt vi kan mot brannټولې هڅې – د اورلګېدنې پر ضد] ،د اور اخیستنې د مخنیوي یو داسې
نوښت دی چې د ګڼو ادارو له خوا رامنځته شوی دی .د دې نوښت هدف دا دی چې خلکو ته هومره
زیاته پوهه ورکول يش چې ممکنه وي څو له هغوی رسه مرسته ويش چې د اورلګېدنې خطر یې کم
يش.
مونږ به بېالبېل له خطر رسه مخامخ خلک او ګروپونه د ميل او محيل ګامونو له الرې د خپل کار
هدف وګرځوو او هغوی ته به معلومات او پوهه ورکړو .هدف دا دی چې بېالبېلې هغه موسسې
متحرکې کړو چې د اور لګېدنې د مخنیوي ماه ران دي ،او د عین هدف د ترالسه کولو لپاره به
رشیکې هڅې وکړو :چې د اور لګېدنې پېښې ډېرې راکمې يش .زمونږ ډېر مترکز به د خلکو په هغو
برخو وی چې د اورلګېدنې په صورت کې یې د مړینې خطر ډېر وي.
دا نوښت د اور په هکله د مفاهمې لپاره د همغږۍ د ميل ګروپ په واسطه ترتیب شوی دی.
دغه ګروپ د ملکیانو د خوندیتابه د ریاست ،د برق د خوندیتوب د څارنې د محيل مقاماتو (Det
 ،)lokale eltilsynد ناروی د اور څخه د خوندیتابه ټولنې ،ناروی او د ناروی د اورد خوندیتوب
ټولنه متویل کړئ ادارې ( ،)Branninformasjonsforumد ناروی د چمنیو د پاکولو خدمتونه ادارې
(،)Feiermesternes landsforening
د ناروی د اور وژنې د اف رسانو ټولنې ،د سیالو کمپنیو د راجسټر ( ،)Sakkyndige selskapاو NELFO
څخه تشکیل شوی دی.
«  /Alt vi kan mot brannټولې هڅې – د اورلګېدنې پرضد» داسې یو نوښت دی چې له اور څخه د
خوندیتابه د ميل مفاهمې د س رتاتیژۍ له خوا رامنځته شوی دی.
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