هؼلْهبد هي لسن رٌظیف الوذاخي

هؼلْهبد هي لسن رٌظیف الوذاخي

دائشج األطفاء فی هٌطمح دساهي ش ب م
لسن تٌظیف الوذاخي

هٌطف الوذاخي یأتی.......

یٌجغی أى یوزذ سلن الوٌضل ػلی
األلل  ١هزش فْق السطح .إرا کبى
إسرفبع السطح أکثش هي  ٥أهزبس،
یجت رأهیي السلن ضذ اإلًضالق
الجبًجی فی الجضء األػلی.

فی حبلخ رجبّص إسرفبع ػول الوٌظف (هسبفخ
الوکبى الزی یمف فیَ الوٌظف الی لوخ الوذخٌخ)
١٩۳سن  ،یٌجغی رجِیض الوذخٌخ ثوٌػخ.

الخویس

األثٌیي

الجوؼخ

الثالثبء

السجذ

األسثؼبء

هل یوکي تٌطیف الوذخٌح فی حالح عذم وجىدکن تا لوٌضل ؟
إرا یشغة صاحة الوٌضل أو الوستخذم تأى ًمىم تتٌطیف الوذخٌح فی حالح عذم حضىسهن
فی الوکاى أثٌاء عولیح التٌطیف ،الشجاء إعالهٌا تزلک عي طشیك  ٠٩٩٣٠٢٢٣ ها
تیي الساعح  ٣٫٠٣و  ٣٫٫٠٣أو تطشیمح أخشی فی هىعذ ال یتجاوص اخش یىم لثل تٌظیف
الوذخٌح.

ههن :إلشأ هعلىهاتٌا فی ًوىرج إستواسج اإلًزاس

یجت اى رکْى سلن السطح هشثْطخ فی
الجضء األػلی ثِیکل الوٌضل ( الؼْاسؼ
الخطجیخ )  ّ ،هؤهٌخ فی األسفل ضذ
اإلًضالق الجبًجی.

یزن إسسبل فْاریش خذهبد الزٌظیف هي لجل دائشح األطفبء فی هٌطمخ دساهي ش ة م.
للوؼلْهبد حْل األسؼبس ّضشّط الذفغ ،أًظش إلی  www.drbv.noأّ إرػل ػي طشیك
الِبرف.
دائشح األطفبء فی هٌطمخ دساهي ش ة م.
لسن رٌظیف الوذاخي
الًجیس جبرب  ۰۳٤٤ ،١١دساهي
رلفي ۰٩٩۳٠٢٤۳ :فبکس۰٩٩۳٠٢٢٢ :
http://www.drbv.no
feierseksjonen@drbv.no
عٌىاى الضیاسج :کىتشفیکذالي  ،٥٫دساهي
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ههن!







تزکش!








ّفمب لمبًْى رذاثیش الْلبیخ هي الحشیك ّضؤى الزفزیص الوبدح ٧ـ ۰یٌجغی رٌظیف الوذخٌخ
حست الحبجخ ّػلی األلل هشح ّاحذح کل أسثغ سٌْاد .هٌظف الوذاخي ُْ الزی یمین ّ
یمشس حبجخ الزٌظیف الوسزمجلی للوذخٌخ ثٌبءا ػلی إجشاء ػولیخ الزٌظیف حیث یمذس کویخ
السخبم  ،دسجخ کثبفخ السخبم ّ ًوظ الزذفئخ .الیزن رٌفیز ػولیخ رٌظیف الوذخٌخ إرا لن رْفی
الساللن ،ساللن السمف ّغیشُب هي الْسبئل الالصهخ لوٌظف الوذخٌخ ثطشّط لبًْى ثیئخ
الؼول (أًظش الشسن الوخطظ ػلی الػفحخ األخیشح).
هي هسؤلیخ هٌظف الوذخٌخ رٌظیف األًبثیت الوشرجطخ ثبلوْلذ ّ إخشاج السخبم هي لبػذح
الوذخٌخّ ،لکي لػبحت الوٌضل المیبم ثزلک ثٌفسَ ثؼذ األرفبق هغ هٌظف الوذخٌخ .فی حبلخ
لیبم هٌظف الوذخٌخ ثزلک ،یجت أى یکْى الوکبى خبل هي الؼْائك ثطکل هٌبست ّکبفی
لوٌظف الوذخٌخ( .غبحت الوٌضل یٌجغی أى یکْى حبضشا فی الوبکبى)
فی حبلخ ّجْد أسئلخ هزؼلمخ ثؼولیخ رٌظیف الوذخٌخ أّ الشغجخ فی رؼییي هْػذ (الْلذ )
لزٌظیف الوذخٌخ فی الیْم الوحذد ،إرػل ثمسن رٌظیف الوذاخي ػي طشیك الِبرف
 ۰٩٩۳٠٢٤۳هب ثیي السبػخ  ١٥٫۰۳ ّ ٧٫۰۳فی هْػذ الیزجبّص اخش یْم لجل رٌظیف
الوذخٌخ .فی حبلخ کْى رٌظیف الوذخٌخ غیش هٌبسجب أّإرا کبى ٌُبک ػزجبد أخشی رؼیك
فی رٌفیز ػولیخ رٌظیف الوذخٌخ فی الوْػذ الوحذد ،یجت إػالم لسن رٌظیف الوذاخي فی
هْػذ الیزبّص أخش یْم لجل رٌظیف الوذخٌخ .فی حبلخ ػذم إػالهٌب کوب رکش أػالٍ  ،یزن
أسسبل فبرْسح الزکبلیف الوشرجطخ ثبلحضْس للوْػذ .یزن إسسبل إًزاس جذیذ لزٌظیف
الوذخٌخ فی ّلذ الحك ثٌفس السٌخ.
یجت إطفبء جویغ الوْالذ أّ الفشى ّ أًظوخ الزذفئخ خالل ػولیخ رٌظیف الوذخٌخ.
أغلك ثبة الفشى ،غوبهبد السحت ّ غوبم هٌظن الوْلذ أضبفخ الی الحشظ ػلی رسذیذ
األهبکي الغیش الوسذّدح فی ًظبم الزذفئخ ،لوٌغ األضشاس الٌبرجخ ػي السخبم خالل ػولیخ
رٌظیف الوذخٌخ.
إًزاس الوسزأجش.
رغطیخ الساللن ّ األسضیخ فی األهبکي الزی یوش ثِب هٌظف الوذخٌخ.
ًمل أّ رغطیخ الوالثس أّ األضیبء الوزؼشضخ للضشس.
حبفظ ػلی رشریت الوکبى حْل الوذخٌخً ّ ،ظف ثْیجبد السخبم ثطکل یؤدی الی أى ػولیخ
رٌظیف الوذخٌخ ّ إصالخ السخبم یوکي المیبم ثِب دّى ػبئك.
إحشظ ػلی أى سلن الوٌضل ثحبلخ جیذح ّ هْضؼخ ثطکل یسِل ػلی هٌظف الوذخٌخ
الْغْل الیِب .ألسجبة أهٌیخ یمْم هٌظف الوذخٌخ ثزثجیذ السلن ثٌفسَ ّ رٌضیلَ ثؼذ أداء
الؼول.
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الخذهاخ األخشی لمسن تٌظیف الوذاخي:
 فحع ّرفزیص أًظوخ الزذفئخ (هِوخ هفشّضخ هي لجل المبًْى).
الخذهاخ األضافیح التی تمىم تها لسن تٌظیف الوذاخي:
 رٌظیف األفشاى ،الوْالذ ّ أًظوخ الزذفئخ الوشکضیخ.
 الحشیك ّ الجْاًت الزمٌیخ للزذفئخ ثؼذ اإلرفبق ػلیِب.
 فحع کبضفبد الذخبى ّ طفبیبد الحشیك.
یوکٌک تجٌة الحشیك فی الوذخٌح تألطشق التالیح:
 إسزؼول الخطت الجبف فی الٌبس.
 أضؼل الٌبس فی حبلخ ّجْد ریبس ُْاء جیذ.
 رأکذ هي أى هذخٌخ الفشى ّ األجضاء األخشی هي ًظبم الزذفئخ هحکوخ هي ًبحیخ الزسشة ّ
ثحبلخ جیذح.
 ضوبى إهذاد کبفی للِْاء فی الغشفخ الزی رْجذ ثِب الفشى ( رِْیخ جیذح)
فی حالح إشتعال الحشیك فی الوذخٌح:
 أغلك کل الجْیجبد ّ الػوبم الوٌظن.
 ضوبى ػذم إًزطبس الحشیك.
 إسزذػی دائشح اإلطفبء.
 إرػل ثمسن رٌظیف الوذاخي لفحع الوذخٌخ ثؼذ الحشیك.

