கீேழ
உள்ள

Burn Survivors Throughout

BSTTW

The World, Inc.

குழந்ைதகள்
மற் ம்
கு ம்பத்தின்
தீப்பா காப்
ப் பட் யல்

குழந்ைதகள் மற் ம் கு ம்பத்தின்

(BFFSC).

தீப்பா காப் ப் பட் யல்

இதில் ப ல ேகள்விகள் உள்ளன. தீ
விபத்தின் ேபா , நீங்க

ம் உங்கள்

கு ம்பத்தா ம் என்ெனன்ன ெசய்ய
ேவண் ம், மற் ம் ெசய்யக்கூடா
என்பைத அறிய இ

உத ம். நீங்கள்

உங்கள் கு ம்பத்தினர் அைனவ ட

ம்

உட்கார்ந் , இதில் உள்ள ஒவ்ெவா
ேகள்விைய ம் ப த் , அதற்கு பதில்
அளிக்க ேவண் ம். பிறகு, ஏேத
ேகள்விக

க்கு ‘ இல்ைல’

ம்

என்

விைட அளித்தி க்கிறீர்களா என்
பார்க்க ேவண் ம். அப்ப

ஏதாவ

650 N Beneva Road #305

இ ந்தால், உங்கள் ெபற்ேறா டன்

Sarasota, Florida 34232

அைதப் பற்றிப் ேபசி, அதற்கான

(941) 364-8457

சாியான பதில் என்ன என்பைத அறிந்
ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப
ெபற்ேறார், மற் ம் சேகாதர
சேகாதாிக

1-800-503-8058

உங்கள்
© Burn Survivors Throughout The World,

டன் இைணந்

ெசயல்ப வதன்

லம், உங்கள்

நீங்கள் தீ விபத்

ேநராமல்

info@burnsurvivorsttw.org

ட்ைட

பா காப்பாக ைவத் க் ெகாள்ளலாம்.

Inc.

www.burnsurvivorsttw.org

BSTTW தீப்பா காப் ப் பட் யல்
1. உங்கள்
ட் ன் ஒவ்ெவா
தளத்தி ம் ைகையக்
கண்டறி ம் க வி உள்ளதா?
2. உங்கள்

ட் ன் ஒவ்ெவா

தளத்தி

ம், குைறந்தபட்சம் 1

தீயைணப் ப் ெபட் யாவ
உள்ளதா?
3. உங்கள்

ட் ல் ேகேரஜ்
உள்ளதா?

4. உங்கள்

ட் ன் ேமல்

பா ங்கள்.
திைர ம்,

ெம குவத்திக க்கு ெபா த்தி
ைவக்கும் ஸ்டாண் க ம்

--- இ

ள்ள

மின் இைணப்

மின்சாதனங்களின்

ம், அதிகபட்சம்

இரண் பிளக்குகள் மட் ேம
ெபா த்தப்பட் ள்ளன என்
மா?

மிக ம்

க்கியம்,

ஏெனனில் இற் ப் ேபான மின்
வயர்களினால் தீஅபாயம்
அதிகம்.
10. உங்கள
உள்ளதா?

‘ ஆம்’

ேகள்விக்கு பதில்
என்றால், கணப்பிற்கு

திைர உள்ளதா?

ைலட்டர்கள், சி
குழந்ைதக க்கு எட்டாத
வைகயில் ைவக்கப்பட்
உள்ளனவா?
13. எளிதில் தீப்பி க்கக் கூ ய
திரவங்கள், இ க்கமாக
டப்பட்ட குப்பிகளில்
ைவக்கப்பட்

ட் ல் கணப்

உள்ளனவா?

14. ெபட்ேரால் அடங்கிய குப்பிகள்
ட் ன் ெவளிேய
ைவக்கப்பட்

நல்ல நிைலயில் உள்ளனவா?

ைற சாி பார்க்கிறார்களா?

உ தியாகக் கூற

மின் வயர்கைளப்

வயர்கள் இற் ப் ேபாகாமல்,

ைகையக் கண்டறி ம்
க வியில் உள்ள
பாட்டாிகைள மாதம் ஒ

வாரங்களி

டப்பட்ேடா, அல்ல

ப தாக்கக் கூ ம்.

ெபற்ேறார்,

ட்

8. மின் வயர்கள் கம்பளத்தினால்

9. உங்கள

11. 10-வ

12. தீக்குச்சிகள் மற் ம்

7. கணப்பிற்கு ஒ

--- இ

கண்டறி ம் க வி உள்ளதா?

ஒவ்ெவா

ட் ன் ஒவ்ெவா மின்
இைணப்
வாரத்ைத ம் சாி

உள்ளனவா?

ேமானாக்ைஸட்’ -ஐக்

6. உங்கள்

ன்னர், உங்கள்

சுவற்றில் ஒட்டப்பட்ேடா

தளத்தில் ‘ கார்பன்

5. உங்கள

அளிக்கும்

உள்ளனவா?

இ ந்தால், அங்கு தீயைணப் ப்
ெபட்

--- இந்தக் ேகள்விக்கு பதில்

உள்ளனவா?

15. ெசய்தித்தாள்கைள ம்
எண்ைணயைடந்த பைழய
ணிகைள ம் சாியான
ைறயில் நீக்குகிறீர்களா?

BSTTW தீப்பா காப் ப் பட் யல்
(ெதாடர்ச்சி)

21. தண்ணீர் ஹீட்டைரச்
சுற்றி ள்ள பகுதி சுத்தமாக

26. Stop, Drop, and Roll எனப்ப ம்
நின் , கீேழ ப த் க்

உள்ளதா?
16. உங்கள
உள்ள

ணிகள், மற் ம்

22. உங்கள்

ட் ன் அ த்தளம்,

எளிதில் தீப்பற்றக் கூ ய

ேகேரஜ், பரண் ஆகிய

ெபா ட்கள், அ ப்ைப விட்

இடங்கள் அ க்க

சற்

ப த்தப் ப கின்றனவா?

ெதாைலவான இடத்தில்

23. உங்கள்
17. சைமயல் ெசய் ம் ேபா
உங்கள் ெபற்ேறார் அங்ேகேய
நிற்கிறார்களா?
18. உங்கள் சைமயலைறயில்
தீயைணப் ப் ெபட்
ெபா த்தப்பட் ள்ளதா?
19. உங்கள் ெபற்ேறார் சைமயல்
அைறயில் சைமயல் ெசய்

ட்

ள்ள யாராவ

ைக பி த்தால், அவர்கள்

பயன்ப த் கிறார்களா?
24. உங்கள்

ட்

ள்ள யாராவ

ைக பி த்தால், அவர்கள்
ப க்ைகயில் அமர்ந்தப
ைகக்கிறார்களா?
ட்

ள்ள யாராவ

ைக பி த்தால், அவர்கள்

ெதாிவிப்பார்களா?

அைணக்கிறார்களா?

அைறையத் தவிர, ேவ
இடங்களில்

ைகையக்

கண்டறி ம் க வி உள்ளதா?

27.

ட் ல் தீ விபத்
ஏற்பட்டால், தப்பித்

ைவத்தி க்கிறீர்களா?

சிகரட்ைட மறக்காமல்

ட் ல் ப க்ைக

ெசய்கிறீர்களா?

ேபா வதற்கான கிண்ணம்)

அவர்கள் ஆட்ேசபம்

20. உங்கள்

அப்பயிற்சிையச்

ஆஷ் ேரைய (சாம்பல்

25. உங்கள்

விைளயா னால், அதற்கு

க்குத் ெதாி மா?

ெவளிேய ெசல்வதற்கான
திட்டம் ஏேத ம்

க்கும் ேபா , நீங்கள்

அங்கு ெசன்

உங்க

சுத்தப்

ைவக்கப்பட் ள்ளனவா?

ெகாண்

ெகாண் உ
ம்
பயிற்சிையப் பற்றி

சைமயலைறயில்

--- இவற்ைற சாியான
ைறயில் அைணக்காமல்
இ ந்தால், அ

தீ விபத் க்கு

வழி வகுக்கும். இதற்கு
பா காப்பான ஒேர வழி
ஆஷ் ேரையப்
பயன்ப த் வ

தான்.

28. திட்டம் ஏேத

ம் இ ந்தால்,

நீங்கள் உங்கள்
கு ம்பத்தா டன் அதற்கான
பயிற்சிைய மாதம் ஒ
ைறயாவ
ேமற்ெகாள்கிறீர்களா?
29. தீ விபத்தின் ேபா உதவி
ேகா வதற்கான ெதாைலேபசி
எண்கைள உங்கள
ெதாைலேபசியின் மீ ஒட்
ைவத்தி க்கிறீர்களா?

