
دروازہ بند کرنے کے نوٹس کا مقصد عمارت کے رہائشیوں کو عمارت میں آگ لگنے کے دوران اپنے اپارٹمنٹ اور عمارت سے باہر نکلنے پر ہر دروازے کو بند کرنے کی اہمیت کے بارے میں صاف، واضح یاددہانی 
فراہم کرنا ہے۔ ان دروازوں کو بند کرنے سے اپارٹمنٹ کے اندر آگ اور دھوئیں پر قابو پایا جاتا ہے، آگ بجھانے کے کاموں میں مدد ملتی ہے اور دھوئیں کو ان سیڑھیوں پر داخل ہونے سے روکا جاتا ہے جن کے ذریعے 

عمارت کے مکینوں کو خالی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اپارٹمنٹ اور سیڑھیوں کے دروازوں کو ہر وقت بند رکھیں۔

آتشزنی کی صورت میں، اپنے پیچھے تمام دروازے بند کر دیں!
عمارت کے ہال اور سیڑھیوں سے آگ اور سگریٹ نوشی کو دور رکھیں۔

اپنے پڑوسیوں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں!
NYC  ایڈمن کوڈ  15-135§ 

اپارٹمنٹ اور سیڑھیوں کے دروازوں کو ہر وقت بند رکھیں۔

آتشزنی کی صورت میں، اپنے پیچھے تمام دروازے بند کر دیں!
عمارت کے ہال اور سیڑھیوں سے آگ اور سگریٹ نوشی کو دور رکھیں۔

اپنے پڑوسیوں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں!
NYC  ایڈمن کوڈ  15-135§ 



اصول میں بیان کردہ کے مطابق کامن ایریا پوسٹنگ اور پرنٹنگ کے لیے تقاضے 
06-401 §  آتشزدگی اور ہنگامی تیاری کی گائیڈ، چیک لسٹ اور نوٹس

دروازہ بند کرنے کے ہر ایک نوٹس: 

)A( فارمیٹ میں کافی حد تک اس نمونہ نوٹس سے ملتا جلتا ہوگا اور اس طرح کے نمونہ نوٹس میں موجود تمام معلومات کو شامل ہوگا؛ 

)B( کاغذ کی ایک طرفہ شیٹ پر چھپا ہوا ہوگا جو کہ ایک واضح پلیکسیگالس کور کے نیچے فریم شدہ ہوتا ہے یا جسے ایک مضبوط پشت کے ساتھ لیمینیٹ 
کیا گیا ہوگا اور اسے ہارڈ ویئر یا چپکنے والی کسی چیز کے ذریعے چسپاں کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہوگا، یا اسے تھرمل پرنٹنگ، اسکرین پرنٹنگ یا دیگر 
مستقل، پانی سے بچنے والی پرنٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے میٹ فنش ونائل چپکنے والی بیکڈ ڈیکل پر پرنٹ کیا گیا ہوگا جس کی موٹائی تین ) 3( ملز 

سے کم نہیں ہوگی؛ 

)C( سائز میں )کسی بھی فریم کو چھوڑ کر( دو اور تین چوتھائی ) ¾2 ( انچ بارہ )12( انچ سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ 

)D( اس طرح پرنٹ کیا گیا ہوگا کہ تمام متن واضح طور پر پڑھنے کے قابل ہوں گے، فائر انجن کے سرخ پس منظر کے خالف سفید حروف یا سفید پس منظر 
کے خالف فائر انجن کے سرخ بولڈ حروف کے ساتھ اور اڑتیس )38( پوائنٹ Times New Roman یا متن کی پہلی الئن کے مساوی سائز ہوگا؛ چوبیس 

)24( پوائنٹ Times New Roman یا متن کی دوسری سطر کے مساوی؛ بیس )20( پوائنٹ Times New Roman یا متن کی تیسری اور چوتھی الئن کے 
 NYC" :یا اس کے مساوی، سیاہ حروف میں، انتظامی ضابطہ کے حوالہ کے لیے، جو حسب ذیل ہوگا Times New Roman مساوی؛ اور چودہ )14( پوائنٹ

ایڈمن کوڈ 135-15§ ؛"  

)E( سفید پس منظر میں ایک مکمل رنگ کی تمثیل کے ساتھ پرنٹ کیا گیا ہوگا، جس کی تصویر کا سائز ایک اور تین چوتھائی )1  ¾ ( انچ، ایک اور تین چوتھائی 
)1  ¾ ( انچ سے کم نہیں ہوگا؛ اور  

)F( انگریزی زبان میں چھپا ہوگا۔ مالک آتشزدگی اور ہنگامی تیاری کے نوٹس کو دیگر اضافی زبانوں )بشمول عالمتی زبانوں( میں چھاپ سکتا ہے کیونکہ مالک 
یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ عمارت کے مکینوں کو فائدہ ہوگا۔ دروازے بند کرنے کا نوٹس محکمہ کی ویب سائٹ http://www.nyc.gov/fdny پر دوسری زبانوں 

میں دستیاب ہے۔ 

اشاعت: دروازے بند کرنے کے نوٹس کو عمارت کے ہر سیڑھی والے دروازے کے عوامی داالن کی راہداری کی طرف، R401-06)e()5()B( میں بیان کردہ 
طریقے کے مطابق شائع کیا جائے گا اور برقرار رکھا جائے گا۔ کھلی سیڑھی کیلئے اشاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ غائب یا خراب شدہ نوٹس کو فوری طور پر تبدیل 

کیا جائے گا۔ 


