
از کشتی ھا
دور بمانید
آنھا امواج

بزرگی ایجاد
می کنند و

شما را نمی
بینند.

بدون موتور
سفر نکنید.

112 باید کار کند حتی اگر تلفن شما سیگنال
نداشتھ باشد

وقتی با  112 تماس می گیرید بگویید در
دریا ھستید و نیاز بھ نجات دارید

اگر تلفن شما دارای شبکھ فرانسوی است، با
شماره  196 مستقیماً بھ گارد ساحلی فرانسھ

تماس بگیرید

برای نجات با 112
تماس بگیرید

در دریا سردتر
است و باد

بیشتری می
وزد. در دریا

سردتر است و
باد بیشتری می

وزد.

 آب و ھوا
را از قبل

چک کنید.
مراقب مھ
و باد بیش

از ۰۱ گره
باشید.

اگر امواج
باالتر از
٥٫۰ متر

ھستند سفر
نکنید.

ھرگز از
قایق خارج

نشوید و
سعی نکنید

شنا کنید.

عبور و رسیدن بھ انگلستان بسیار
خطرناک است، این اطالعات ممکن

است جان شما را نجات دھد

 این کد را اسکن کنید 
اطالعات در مورد ایمنی در دریا 

و آمادگی برای سفر
نحوه راه اندازی مجدد موتور 

قایق
اطالعات پناھندگی انگلستانا

پیوندھایی با آب و ھوا در تنگھ 
دوور 

Fa
rs

i
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روی این نقطھ آبی 
ضربھ بزنید و نگھ 

دارید تا «یک پین رھا 
کنید» در مکان فعلی تان

ھنگامی کھ برای کمک 
تماس می گیرید، این شماره 

ھا را تلفنی بدھید.  ھمھ اعداد 
(° ' . '' , –) را بھ  و نمادھا

آرامی و واضح بگویید. ✓

✓

✓✓ ✓

ھنگامی کھ برای کمک تماس می گیرید، مکان 
GPS خود را بدھید!

جی پی 
اس 

بدون سیگنال یا داده، GPS ھمچنان کار می کند 
و ھمچنان می توانید با  112 تماس بگیرید!

اگر اینترنت دارید از واتس آپ برای فرستادن و اعالم نقطھ خود بھ 
امدادگران استفاده کنید

ھمیشھ ابتدا با 112 تماس بگیرید.  اگر نجات نیامد یا بھ عقب 
رانده می شوید، می توانید با زنگ ھشدار 61 71 51 86 4 33 00

تماس بگیرید.

.     مطمئن شوید کھ 
«Location» روشن است و 

Google Maps یا موارد مشابھ را باز 
کنید

دکمھ ھدف را فشار دھید.  ممکن 
است کمی طول بکشد، اما 

موقعیت شما بھ صورت یک 
نقطھ آبی ظاھر می شود.  حتی در دریا، 

این نقطھ موقعیت صحیح شماست!

مطمئن شوید کھ لوکیشن گوشی شما 
روشن است و نرم افزار واتس آپ 

شما  باز است 

مکان فعلی خود را ارسال کنید، 
نھ موقعیت مکانی زنده خود را!

روی نماد 
مکان  ضربھ 

بزنید

در پیام شخصی 
کھ می خواھید 

موقعیت مکانی 
شما را دریافت کند، 
روی نماد گیره کاغذ 

ضربھ بزنید.

مختصات GPS شما باید در 
باالی صفحھ ظاھر شود.  اگر 

نھ، برای جستجوی آنھا بھ پایین 
بروید

۱

۱

۳

۳

٤

٤

٥

۲

۲
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