
PERSISKA

 

 "مسودة المواد الموزعة"

احمي نفسك من خطر الحرائق 
 

جھاز إنذار الحریق ینقذ أرواح 
 

Brandvarnare räddar liv

طارك بسرعة فور بدایة نشوب خیقوم جھاز إنذار الحریق بإ
الحریق. وبالتالي یمنحك الفرصة لمغادرة المكان عند الحاجة. 

 

En brandvarnare larmar snabbt om det börjar 
brinna. Då hinner du ta dig ut om det behövs. 

وضع جھاز إنذار الحریق فيیجب دائما 
السقف.

 

Brandvarnaren ska alltid sitta i taket 

یجب التأكد من سالمة وصالحیة جھاز إنذار 
الحریق بصفة مستمرة.

 

Testa brandvarnaren ofta 

الحریق فقط عندما تكون قادر على ذلكاطفئ 
 

Släck bara om du kan 

قم بوضع الغطاءنشوب النار في القدر.
الماء!أبداال تستعمل على القدر.

 

Brand i kastrull. Lägg på locket. Använd aldrig 
vatten! 
 
 

.ضغط على المقبض ا
 

Tryck ned handtaget 

دخان الحریق یقتل
 

في حالة نشوب حریق في بیتك
 

Om det brinner hos dig 

ـ  یجبفي حالة نشوب حریق
ة المكان علیك مغادر

 

Brinner det – ta dig ut 

اغلق الباب!
وبالتالي ال ینتشر الحریق ودخان

في البیت.الحریق

 

Stäng dörren! 
Då sprider sig inte elden och röken 

  

112بالخطاتصل 
 

Ring 112 

 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 



eskilstuna.se/brandskydd

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

PERSISKA

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 

 
 

 

 

 

 
Om det brinner hos någon annan 

 
اگر در خانھ فرد دیگری آتشسوزی شود 

 
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. 

Använd aldrig hissen vid brand. Du är 
säker i din lägenhet. 

ھنگام بیرون نروید.از خانھ خود بھ راھرو پلکان کھ دود گرفتھھرگز 
از آسانسور استفاده نکنید. در آپارتمان امنیت دارید.ھرگزآتشسوزی 

 
Är det rök i trapphuset? 

Stanna i lägenheten. آیا راھرو پلکان را دود گرفتھ؟ 
در آپارتمان بمانید.

 
Dörren ska vara stängd. Ring 112. 

درب آپارتمان بایستی بستھ باشد. 
زنگ بزنید.112بھ شماره 

 
Räddningstjänsten hjälper dig ut om det 

behövs. سازمان خدمات امداداگر الزم باشد
خانھ خارج می کند.و نجات شما را از 

 

Svenska Persiska 
 

خود را در برابر آتشسوزی محافظت کنید
 

Brandvarnare räddar liv 
دستگاه آژیر آتشسوزی نجات دھندۀ جان است

 
En brandvarnare larmar snabbt om det 

börjar brinna. Då hinner du ta dig ut om 
det behövs.  

اگر آتشسوزی شود دستگاه آژیر آتشسوزی سریعاً سوت می کشد. در 
اینصورت اگر الزم باشد وقت می کنید محل را ترک کنید. 

 
Brandvarnare ska alltid sitta i taket. 

آتشسوزی ھمیشھ بایستیدستگاه آژیر 
در سقف نصب شود.

 
Testa brandvarnaren ofta. 

اغلب اوقات دستگاه آژیر آتشسوزی 
را تِست کنید.

 
Släck bara om du kan 

فقط اگر قادر ھستید آتش را خاموش کنید
 

Brand i kastrull. 
Lägg på locket.  

Använd aldrig vatten! 
تابھ.آتشسوزی در قابلمھ/ماھی 

درب قابلمھ/ماھی تابھ را بگذارید. 
برای خاموش کردن آتش از آبھرگز

استفاده نکنید!
 

Tryck ner handtaget.  
دستگیره را بطرف پایین فشار دھید. 

 
 

دود ُکشنده است
 

Om det brinner hos dig 
اگر در خانھ شما آتشسوزی شود

 
Brinner det – ta dig ut 

محل را-اگر آتشسوزی شده 
ترک کنید

 
Stäng dörren! 

Då sprider sig inte elden och röken. !درب را ببندید
در اینصورت آتش و دود پخش

نمی شود.
 

 
 

Ring 112 
زنگ بزنید112بھ شماره 
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Om det brinner hos någon annan 

 
اگر در خانھ فرد دیگری آتشسوزی شود 

 
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. 

Använd aldrig hissen vid brand. Du är 
säker i din lägenhet. 

ھنگام بیرون نروید.از خانھ خود بھ راھرو پلکان کھ دود گرفتھھرگز 
از آسانسور استفاده نکنید. در آپارتمان امنیت دارید.ھرگزآتشسوزی 
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