>>دادی ﮐﺎ ﮐﻮﻓﺘﮧ<<

گھر میں رہنے والے بزرگ لوگوں کے لیے زندگی کو محفوظ تر بنانا۔
ابھی اسٹوو گارڈ انسٹال کریں!

آگ سے بچاؤ کے لیے – سبھی کوششیں

ہر سال ،بہت سے بزرگ لوگ اس آگ سے مر جاتے ہیں
جس کی رشوعات کھانا بناتے وقت ہوتی ہے۔ اسٹوو
کی آگ ناروے کے گھروں میں آگ کی سب سے عام
وجوہات میں سے ایک ہے اور بزرگ لوگوں کو خاص
طور پر خطرہ الحق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والدین گھر
پر رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے زندگی کو محفوظ تر
بنانے میں مدد کر سکتے ہیں:
انہیں ایک اسٹوو گارڈ تحفے میں دیں! اگر وہ چولہے
کو بند کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ خودکار طور پر پاور
کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک زبردست رسمایہ کاری ہے
جو آگ سے ان کی حفاظت میں مدد کرتی ہے۔

ان دﻧﻮں ،اﺳﭩﻮو ﮔﺎرڈ ﺳﺒﮭﯽ ﻧﺌﮯ ﮔﮭﺮوں اور ان ﭘﺮاﻧﮯ ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﴐوری ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ
دوﺑﺎرہ واﺋﺮﻧﮓ ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﭩﻮو ﮔﺎرڈز
ﮐﻮ اﻧﺴﭩﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮐﮧ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ اﺳﭩﻮو ﮨﮯ
اور اﻧﮩﯿﮟ اﺳﺘﻌامل ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ آﺳﺎن ﮨﮯ۔ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﻌﺎون
ﭨﯿﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﺳﮯ اﺳﭩﻮو ﮔﺎرڈز ادﮬﺎر ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﮭﯽ ﺣﻘﺪار ﮨﯿﮟ۔ آپ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدہ ﻣﺎڈﻟﺰ
اور  sikkerhverdag.noﭘﺮ ان ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻼش ﮐﺮ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ

( Alt vi kan mot brannآگ سے بچاؤ کے لیے – سبھی کوششیں) ایک کثیر تنظیمی ،قومی
آگ سے بچاؤ کا اقدام ہے۔ اس اقدام کا مقصد آگ کے جوکھم کو کم کرنے میں لوگوں کی
مدد کرنے کے لیے حتی االمکان مفید جانکاری ان کو ف راہم کرنا ہے۔
قومی اور مقامی اقدامات کے ذریعے ،ہم مختلف جوکھم والی جامعتوں سے رابطہ کریں
اور انہیں معلومات اور جانکاری ف راہم کریں گے۔ خیال یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ کے کام میں
ماہر مختلف تنظیموں کی ایک ہی مقصد کے لیے مربوط کوشش کے لیے رائے ہموار کی
جا سکے :وہ ہے کم آگ۔ ہامرا سب سے زیادہ فوکس آبادی کے ان حصوں پر ہوگا جن کے آگ
میں مرنے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔
اس اقدام کا نظم دی نیشنل کوآرڈینیشن گروپ فار فائر کمیونیکشن نے کیا ہے۔ اس میں
دی ڈائریکٹوریٹ فار سول پروٹیکشن ،لوکل الیکٹریکل سیفٹی انسپیکشن اتھارٹیز ((Det
 ،lokale eltilsynنارویجین فائر پروٹیکشن اسوسی ایشن ،فائنانس ناروے ،نارویجین فائر
انفارمیشن فورم (( ،Branninformasjonsforumنارویجین اسوسی ایشن آف چمنی سویپس
(( ،Feiermesternes landsforeningنارویجین اسوسی ایشن آف فائر آفیرسز ،رجسٹر آف
کمپیٹنٹ کمپنیز ( )sakkyndige selskaperاور  NELFOشامل ہیں۔
 Alt vi kan mot brannایک ایسا اقدام ہے جسے قومی مواصلتی حکمت عملی ب رائے
حفظان آتش نے بنایا ہے
sikkerhverdag.no #altvikanmotbrann
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