
د کښتیو
څخھ

لیرې پاتې
شئ. دوی
لوی څپې

جوړوي او
دوی تاسو نھ

ګوري.

 پرتھ یا بې لھ
د انجن  سفر

مھ کوئ.

112 ھر وخت کار کوي حتی کھ ستاسو
تلیفون سیګنال ھم ونھ لري.

. کلھ چې تاسو 112 تھ زنګ ووھئ
ووایاست چې تاسو پھ سمندر کې یاست او

مرستھ یا ژغورنې تھ اړتیا لرئ.
کھ ستاسو تلیفون فرانسوي شبکھ ولري
نو 196 تھ زنګ ووھئ ترڅو مستقیم د

فرانسوي ساحل ساتونکي سره خبرې وکړئ.

د ژغورنې لپاره 112
تھ زنګ ووھئ.

پھ سمندر کې
ډیر زیات
ساړه ده او
د ځمکې پھ

نسبت ډیر باد
شتون لري.

د سفر دمخھ
ھوا وګورئ.

د بادونو او
لویو بادونو

(ورګ /
خوپ)  څخھ
ځان وساتئ.

. سفر مھ
کوئ کھ

موجونھ لھ
٥٫۰ مترو
څخھ لوړ

وي.

. ھیڅکلھ
لھ کښتۍ
څخھ بھر
مھ راوځھ
او د المبو
کوشش مھ

کوئ.

انګلستان تھ تلل خورا خطرناک
دي، دا معلومات ممکن ستاسو ژوند

وژغوري.

دا کوډ د دې لپاره سکین کړئ.
پھ سمندر کې د خوندیتوب او 

د سفر لپاره ده چمتووالی پھ اړه 
معلومات

څنګھ د کښتۍ انجن بیا پیل کړئ.
پھ انګلستان کې د پناه غوښتنې 

معلومات.
د ډوور د سمندري ھوا پھ اړه 

اړیکې.
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. پھ خپل اوسني 
موقعیت کې د «پن 
ډراپ» کولو لپاره دا نیلي 
نقطھ ټایپ کړئ او ونیسئ

کلھ چې تاسو د مرستې لپاره 
زنګ ووھئ دا شمیرې پھ 

تلیفون کې ورکړئ.  لھ نږدې 
وګورئ کھ دویمھ شمیره د - 
(د منفي نښھ) سره پیل کیږي ✓

✓

✓✓ ✓

کلھ چې تاسو د مرستې لپاره زنګ ووھئ 
خپل GPS ځای ورکړئ.

نړۍ وال موقعیت 
موندویکی سیستم. 

GPS

د سیګنال یا ډیټا پرتھ GPS الھم کار کوي او 
تاسو الھم 112 تھ زنګ وھلی شئ!

کھ تاسو ډاټا لرئ، نو WhatsApp وکاروئ ترڅو خپل موقعیت 
پھ اسانۍ سره ولیږئ

تل لومړی 112 تھ زنګ ووھئ.  کھ ژغورنھ نھ راځي یا تاسو بیرتھ 
ایستل کیږئ تاسو کولی شئ د االرم تلیفون تھ زنګ ووھئ. 

00 33 4 86 51 71 61

. ډاډ ترالسھ کړئ چې «ځای» 
فعال دی او د Google Maps یا 

ورتھ خالص کړئ

د ھدف تڼۍ فشار ورکړئ.  دا 
ممکن یو څھ وخت ونیسي، مګر 
ستاسو موقعیت بھ د نیلي نقطې 
پھ توګھ څرګند شي.  حتی پھ بحر کې 

دا ټکی ستاسو سم موقعیت دی

. ډاډ ترالسھ کړئ چې «ځای» فعال 
دی او WhatsApp خالص کړئ

. خپل اوسنی ځای واستوئ، نھ 
خپل ژوندی ځای!

د موقعیت 
سمبول ټایپ 

کړئ
کھ تاسو غواړئ 
یو سړی ستاسو 
موقعیت ترالسھ 

کړي، پھ پیغام کې 
د کاغذ کلپ پھ نښھ 
باندې کلیک وکړئ.

. ستاسو د GPS ھمغږي باید 
ستاسو د سکرین پھ سر کې 

ښکاره شي.  کھ نھ، د دوی د موندلو 
لپاره الندې سکرول کړئ
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