
منذ عدة سنوات طلب المعهد القومي األمريكي للمعايير المساعدة من Parenty Reitmeier في سبيل خلق بيئة أكثر أماًنا 
لمشغلي المعدات في كافة أنحاء العالم. 

 
تحقق هذا بفضل التشاور مع خبراء الصناعة حول العالم من أجل توحيد المصطلحات الدالة على كلمات التنبيه »خطر« 

و»تحذير« و»تنبيه« والتي تظهر على الملصقات. كان الهدف من ذلك هو المساعدة على توصيل فكرة السالمة بشكل أكثر 
فاعلية عن طريق اعتياد مستعمل اآللة على رؤية نفس كلمات التنبيه باستمرار وبشكل متسق وبلغته األم بغض النظر عن 

الشركة التي صنعت المنتوج.
 

حقق البرنامج نجاًحا كبيًرا وفي عام 2006 طلب المعهد منا إضافة كلمة أخرى لهذه القائمة وهي "إنذار" مع إضافة المزيد 
من اللغات ليبلغ مجموع لغات البرنامج 32 لغة تغطي كل األسواق الرئيسية.

سمعة ال غبار عليها وخبرة ال تضاهى في المجال

كلمات التنبيه

لمزيد من المعلومات حول استخدام النظام المتري والمصطلحات 
التقنية وإعداد الوثائق يرجى االتصال على:

هاتف: 204-237-3737 1+
فاكس: 204-237-9997 1+ 

الرقم المجاني: 3737-445-877-1 )كندا والواليات المتحدة(
contact@prtranslation.com
www.parentyreitmeier.com



ترجمة كلمات التنبيه

تفخر Parenty Reitmeier بتقديم المساعدة والخبرة التي نتميز بها لزمالئنا في المجال.

ألوان كلمات التنبيه هي:  
خطر – أحمر            تحذير – برتقالي            تنبيه – أصفر            إنذار – أزرق  

اللغة   

NOTICE  CAUTION  WARNING  DANGER اإلنجليزية   

الصينية المبسطة   

الصينية التقليدية   

OZNÁMENÍ  UPOZORNĚNÍ  VAROVÁNÍ  NEBEZPEČÍ التشيكية   

BEMÆRK  FORSIGTIG  ADVARSEL  FARE الدانمركية   

LET OP  VOORZICHTIG  WAARSCHUWING  GEVAAR الهولندية   

TEATIS  ETTEVAATUST  HOIATUS  OHT اإلستونية   

الفارسية   

HUOMAUTUS  HUOMIO  VAROITUS  VAARA الفنلندية   

AVIS  ATTENTION  AVERTISSEMENT  DANGER الفرنسية1   

HINWEIS  ACHTUNG oder VORSICHT  WARNUNG  GEFAHR األلمانية   

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ اليونانية   

العبرية   

الهندية   

ÉRTESÍTÉS  VIGYÁZAT!  FIGYELMEZTETÉS!  VESZÉLY! المجرية   

PEMBERITAHUAN  PERHATIAN  PERINGATAN  BAHAYA اإلندونيسية   

AVVISO  ATTENZIONE  AVVERTENZA  PERICOLO اإليطالية   

اليابانية   

الكورية   

IEVĒRĪBAI  UZMANĪBU  BRĪDINĀJUMS  BĪSTAMI الالتفية   

PRANEŠIMAS  PERSPĖJIMAS  ĮSPĖJIMAS  PAVOJUS اللتوانية   

LES DETTE  FORSIKTIG  ADVARSEL  FARE النرويجية   

NOTYFIKACJA  PRZESTROGA  OSTRZEŻENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWO البولندية   

AVISO  CUIDADO  ATENÇÃO  PERIGO البرتغالية2    

УВЕДОМЛЕНИЕ  ВНИМАНИЕ  ОСТОРОЖНО  ОПАСНО الروسية   

OZNÁMENIE  UPOZORNENIE  VAROVANIE  NEBEZPEČENSTVO السلوفاكية   

OBVESTILO  POZOR  OPOZORILO  NEVARNOST السلوفانية   

AVISO  ATENCIÓN  ADVERTENCIA  PELIGRO اإلسبانية3   

OBS!  OBSERVERA  VARNING  FARA السويدية   

التايلندية   

DUYURU  DİKKAT  UYARI  TEHLİKE التركية   

THÔNG BÁO  CẨN THẬN  CẢNH BÁO  NGUY HIỂM الفيتنامية   

1 كلمات التنبيه في اللغة الفرنسية هي نفسها بالنسبة لكندا وأوروبا

2 كلمات التنبيه في اللغة البرتغالية هي نفسها بالنسبة للبرازيل وأوروبا 

3 كلمات التنبيه في اللغة اإلسبانية هي نفسها بالنسبة ألمريكا الالتينية وأوروبا

 هاتف: n  +1 204-237-3737   فاكس: 204-237-9997 1+

الرقم المجاني: 3737-445-877-1 )كندا والواليات المتحدة(

www.parentyreitmeier.com  n  contact@prtranslation.com :البريد اإللكتروني


