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Deutsch  Farsi 

Hallo! Willkommen in Deutschland. Ich bin Andreas und 
Feuerwehrmann einer deutschen Berufs‐Feuerwehr. Die 
Feuerwehr wird in Deutschland gerufen, wenn es brennt. 
Wir möchten Ihnen in diesem Video zu ihrer eigenen 
Sicherheit zeigen, was sie tun, wenn es brennt und wie 
sie am besten und schnellsten Hilfe erhalten.  

سالم! به آلمان خوش آمديد. من آندرياس و در يک آتش نشانی 
آلمانی آتش نشان هستم. هنگام بروز آتشسوزی در آلمان آتش 

نشانی را خبر می کنند. در اين فيلم کوتاه می خواهيم جهت امنيت 
شما نشان دهيم که در هنگام آتشسوزی چه بايد کرد و چگونه در 

ريد.اسرع وقت به بهترين وجه کمک بگي  

   

Was tue ich, wenn es brennt?    چه کنيم وقتی آتشسوزی شد؟

Das wichtigste: Bleiben sie ruhig, wenn es brennt!   مهمترين: هنگام آتشسوزی آرامش خود را حفظ کنيد!

Rauch weckt niemanden! Bringen Sie sich und ihre 
Mitmenschen in Sicherheit. 

خود و ديگران را را به محل امنی  نمی کند!دود کسی را بيدار 
 ببريد.

Halten Sie sich nicht auf, um irgendetwas mitzunehmen.   صبر نکنيد تا چيزی را با خود ببريد.

   

Wie kann ich mich in Sicherheit bringen?    چگونه خود را به محل امنی ببرم؟

Fluchtwege sind durch folgende Symbole 
gekennzeichnet:   

 راههای فرار با عالمتهای زير مشخص شده اند:

Im Brandfall folgen sie diesen Schildern. Sie leiten sie an 
einen sicheren Ort. 

در حين آتشسوزی از اين تابلوها پيروی کنيد. آنها شما را به 
 محل امن هدايت می کنند.

Dort sammeln sie sich bitte auf den Sammelpunkten. 
Dort werden sie von den Ersthelfern versorgt und 
gezählt.  

آنجا در نقاط تجمع متمرکز شويد و سپس بهياران به شما 
 رسيدگی می کنند و آمار می گيرند.

Sichere Fluchtwege können sie auf den Fluchtwegplänen 
in jeden Gebäuden finden. 

ا می توانيد روی نقشه های راه فرار در هر راههای فرار امن ر
 ساختمان بيابيد.

Fluchtwege müssen immer freigehalten werden!   راههای فرار را بايستی هميشه آزاد باشند!

Benutzen sie in einem Brandfall auf keinen Fall Aufzüge!   هنگام آتشسوزی به هيچ وجه از آسانسور استفاده نکنيد!

Verschließen sie Haustüren niemals von innen mit einem 
Schlüssel. 

از درون با کليد قفل نکنيد.هرگز درهای خانه را   

Brandschutztüren immer schließen und nicht durch 
Gegenstände versperren, festbinden oder verkeilen. Im 
Brandfall verhindert diese Tür, dass der giftige Qualm 
sich im ganzen Haus verteilt 

درب های حفاظت آتشسوزی را همواره ببنديد و با اشياء سد 
نکنيد، محکم نکنيد يا گوه نگذاريد. در حين آتشسوزی اين درب 

 از پخش شدن دود در کل ساختمان جلوگيری می کند
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Verriegelte Brandschutztüren öffnet man im Notfall so:  :ی قفل شده را در مواقع اضطراری اينگونه باز می کننددرب ها  

Falls alle Rettungswege durch Flammen oder Rauch 
versperrt sind suchen Sie einen sicheren Raum auf und 
schließen Sie die Tür hinter sich.  

چنانچه همه راههای نجات با شعله های آتش يا دود مسدود شده 
حل امنی را بيابيد و درب را پشت خود ببنديد.اند، يک م  

Stellen sie sich ans offene Fenster und rufen um Hilfe.   ريد و با صدای بلند کمک بخواهيد.جلوی درب باز قرار گي  

Die Feuerwehr kann Sie auch in hoher Höhe retten.    آتش نشانی می تواند شما را در باال نيز نجات دهد.

   

Wie setze ich einen Notruf ab, wenn es 
brennt? 

چگونه هنگام آتشسوزی شماره تلفن اضطراری را 
 بگيرم.

Für den Brandfall finden sie einen Druckknopfmelder auf 
den Fluchtwegen. 

برای آتشسوزی يک هشدار دهنده دکمه ای فشاری در مسير 
 راههای فرار می بينيد. 

Durch eindrücken der dünnen Scheibe und drücken des 
schwarzen Knopfes wird die Feuerwehr alarmiert und 
weiß automatisch, wo es brennt. 

با شکستن شيشه نازک و فشردن دکمه سياه، آتش نشانی خبر می 
 شود که کجا آتش سوزی شده است.

   

Wie setze ich einen Notruf ab?  طراری را بگيرم؟چگونه تلفن اض  

Wenn Sie einen Brand melden wollen können Sie auch 
ein Telefon nutzen. Bitte wählen Sie den Notruf 112 um 
die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.  

چنانچه می خواهيد يک آتشسوزی را خبر بدهيد، می توانيد تلفن 
کمک بخواهيد.را بگيريد تا از آتش نشانی  112کنيد. لطفا   

Die Feuerwehr benötigt dann folgende Informationen:   آتش نشانی به اطالعات زير نياز دارد:

Wo brennt es?    کجا آتشسوزی شده است؟

Wer bin ich?   من کجا هستم؟

Was ist passiert?    چه اتفاقی افتاده است؟

Wie viele sind betroffen?    چند نفر حادثه ديده هستند؟

Dann bitte erreichbar bleiben, falls die Feuerwehr noch 
Rückfragen hat.  

 لطفا برای پرسشهای احتمالی آتش نشانی در دسترس بمانيد.
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Wie kann ich den Feuerlöscher einsetzen?   ؟چگونه می توانم از کپسول آتش نشانی استفاده کنم  

Der Umgang mit einem Feuerlöscher ist einfach.    کاربرد کپسول آتش نشانی ساده است.

1. Löscher von der Wand nehmen  . کپسول را از ديوار جدا کنيد1  

2. Lasche zum Entriegeln ziehen  . ضامن را آزاد کنيد2  

3. Druckknopf fest nach unten drücken  ر دهيد. دکمه فشاری را به پايين فشا3  

4. Düse in die Hand nehmen und gedrückt halten  . نازل را در دست بگيريد و فشرده نگهداريد4  

5. Brand ablöschen  . آتش را خاموش کنيد5  

6. Wenn möglich mehrere Löscher auf einmal nutzen.  . در صورت امکان، چند کپسول را همزمان بکار بريد.6  

   

Wie kann ich die Löschdecke einsetzen?    چگونه از پتوی ضد حريق استفاده کنم؟

Kleine Feuer können auch mit der Hilfe einer Löschdecke 
gelöscht werden.  

آتشسوزيهای کوچک را می توان به کمک پتوی ضد حريق 
 خاموش کرد.

Die Löschdecke befindet sich in einem gekennzeichneten 
Kasten, der einfach geöffnet werden kann. 

پتوی ضد حريق در جعبه عالمت دار قرار دارد، که راحت باز 
 می شود.

Um Verbrennungen der Finger zu vermeiden werden die 
Löschdecken so angefasst: 

جهت پيشگيری از سوختگی انگشتان، پتوی ضد حريق را 
 اينگونه در دست بگيريد:

Dann wird die Decke über den Brand geworfen und der 
Brand gelöscht.  

 سپس پتو را روی آتش بيندازيد و آتش را مهار کنيد.

Achtung: Bitte entnehmen sie die Löschdecken nur im 
Brandfall. Es ist keine Schlafdecke.  

توجه: لطفا پتوهای ضد حريق را فقط در صورت آتشسوزی 
ريد. اين پتوها برای خواب مناسب نيستند. بکار ب  

   

Wie funktioniert ein Rauchmelder?    هشدار دهنده های دود چگونه کار می کنند؟

Ein Rauchmelder kann Leben retten. Anfassen, zukleben, 
abmontieren, etc. ist streng verboten  

. تماس، هشدار دهنده دود می تواند زندگی را نجات دهند
 چسباندن، باز کردن و غيره اکيدا ممنوع است

In Deutschland sind alle Gebäude durch Rauchmelder 
gesichert.  

 در آلمان همه ساختمانها بوسيله هشدار دهنده دود ايمن است.
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Im Brandfall lösen diese Rauchmelder aus und fangen an 
sehr laut zu piepen!  

سوزی اين هشدار دهنده ها فعال می شوند و بلند بوق هنگام آتش
 می زنند!

Dieses ist ein Signal für Gefahr!    اين سيگنال خطر است!

Sollten sie dieses Signal hören, verlassen sie umgehend 
das Gebäude. Nutzen sie die Fluchtwege! Nutzen Sie den 
Druckkopfmelder! Wählen sie die 112.  

چنانچه اين سيگنال شنيده شد، فورا ساختمان را ترک کنيد. از 
راههای فرار استفاده کنيد! از هشدار دهنده دکمه ای استفاده 

را بگيريد. 112کنيد! شماره   

Die Rauchmelder können schon kleinsten Rauch 
erkennen.  

 هشدار دهنده های دود، کمترين دود را تشخيص می دهند. 

Daher ist es verboten in allen Räumen zu rauchen! Der 
Rauch einer Zigarette … 

از اينرو سيگار کشيدن در همه اتاقها ممنوع است! دود يک 
 سيگار ...

… oder einer Kerze kann schon einen Melder auslösen.    ... يا يک شمع می تواند هشدار را فعال کند.

   

Was sollte ich sonst noch beachten?    به چه چيزهای ديگری بايستی توجه کنم؟

Machen sie sich mit dem Verlauf von Rettungswegen 
und Notausgängen vertraut. Sie können im Notfall ihr 
Leben und das ihrer Mitmenschen retten. Merken sie 
sich die Notrufnummer 112.  

ر راههای نجات و خروجی های اضطراری آشنا خود را با مسي
کنيد. هنگام خطر می توانيد جان خود و ديگران را نجات دهيد. 

را به خاطر بسپاريد. 112شماره اظطراری   

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und alles Gute!    از توجه شما متشکريم و موفق باشيد!

 


