
 
 

Burn Survivors Throughout The World, Inc. 
தீப்பா காப்   பற்றிய  வண்ணம் தீட் ம் 

த்தகம் 
 

ஹாய், என்  ெபயர்  டாமி. 
உன்  ெபயர்  என்ன? நான் 

தான்  தன்ைமயான  
தீயைணப்   நாய். 

தீப்பா காப்   பற்றி  
அறிந்   ெகாள்வ டன்,  இங்கு  

ெகா க்கப்பட் ள்ள  படங்க க்கு  வண்ணம்  
தீட்   மகிழ  உங்கைள  அைழக்கிேறன்.  

 
 

Copyright 2004 Burn Survivors Throughout The World, Inc. 



தீைய  அைணத் ,  மக்களின்  உயிைரக்  காக்கத் 
தயாராக  இ க்கும்  இந்த  தீயைணப்   ஊழியர்  

படத்திற்கு  வண்ணம்  தீட் ங்கள். 



கீேழ  ெகா க்கப்பட் ள்ள  ள்ளிகள்/எண்கைள  
இைணத் , படத்திற்கு  கீழ்கண்டவா   

வண்ணம்  தீட் ங்கள். 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ஒ   சி வன்  உதவி  ேகாாி  
அைழக்கிறான். 

 

 
 



தீயைணப்   நாய்  டாமி  
ெசால்வைதக்  ேகட்ப   மிக ம்  

அவசியம். 

  



உங்கள் ெபற்ேறா டன் ேசர்ந் , 
ட் ள்ள ைகையக் கண்டறி ம் 

க விைய ேசாதைனயி ங்கள். 

 



தீயைணப்   ஊழியர்  டாமி  ெசால்கிறார்: படத்தில்  தீ  
அபாயம்  உண்டாக்கக்  கூ ய  இடங்கைளக்  
கண் பி த் , அவற்ைறச் சுற்றி வட்டம் வைரந் , 
பின்   படத்திற்கு  வண்ணம் தீட் ங்கள். 

.  



ைலட்டர்கள்,  மற் ம்  தீக்குச்சிகள்  
அபாயகரமானைவ  என்பைத  நிைனவில்  

ெகாள் ங்கள். 

 
 



கதைவ    ைவ ங்கள்; திறக்கும் ன்   ெதாட் ப்  
பார்த்   கத   சூடாக  இ க்கிறதா  அல்ல   
குளிர்ச்சியாக  இ க்கிறதா  என்   அறிந்   
ெகாள் ங்கள். 

 



நீங்கள்  கட் ன்  கீேழ  ஒளிந்  
ெகாண்டால், தீயைணப்   நாய் 

டாமியால்  கண் பி க்க  இயலா . 

 



தீப்பி த்தி க்கும்  சமயம் 
அலமாாிக்குள்  ஒளிந்  

ெகாள்ளாதீர்கள். 

 



 

 
 



டாமி ம்  அவன   தீயைணப்  ஊழிய  நண்ப ம்  
தீப்பி த்தி க்கும் ஒ   அைறயி ந்   இரண்   
குழந்ைதகைள  ெவளிேய  ெகாண்  வ கிறார்கள். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



தீக்காயத்தின்  மீ   குளிர்ந்த  நீைர  ஊற்றி  
குளிர்விக்க  மறவாதீர்கள். 

 

 



 படத்தி ள்ள ெபா ட்க ள், தீக்காயம் ஏற்ப த்தக் 
கூ ய ெபா ட்க க்கு வண்ணம் தீட் ங்கள்.                      

 



தீப்பா காப்   சம்பந்தப்பட்ட  
ெபா ட்க க்கு  வண்ணம்  தீட் ங்கள் 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நீங்க ம் உங்கள் கு ம்பத்தின ம், தீ விபத்தின் ேபா  
தப்பிப்பதற்கான திட்டங்கைள பயிற்சி ெசய் ங்கள்.  

 



ைகயினால்  பாதிக்கப்ப வைதத்  த க்க, தைரயில்  
தவழ்வ   ேபால  மண் யிட் க்  ெகாள் ங்கள் 

 



தீ  விபத்தின்  ேபா ,  ட் ந்   ெவளிேயற  2  
வைகயான  திட்டங்கைள  ைவத்தி ங்கள் 

 



 
  தீப்பற்றிக்  ெகாண்டால்,  நீங்க ம்  

உங்கள்  கு ம்பத்தா ம்  ட்ைட  விட்   
ெவளிேய வ   பா காப்பான  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BSTTW  தீப்பா காப்   வண்ணம் தீட் ம் 
த்தகத்ைத  அைமக்க  BSTTW- க்கு  உதவிய   

கீழ்கண்ட  நபர்கள் அைனவ க்கும், BSTTW  
தன   நன்றிையத்  ெதாிவித் க்  ெகாள்கிற . 
 
ைமக்ேகல் ஆப்பில்ேமன்: BSTTW  ேமலாளர். 
BSTTW  தீப்பா காப்   வண்ணம் தீட் ம்  த்தகத்ைத  
அைமத்தைமக்கும்,  அதில்  உள்ள  படங்கள்  மற் ம் 
வாக்கியங்கைள(ஆங்கிலப்  பதிப் ) அைமத்தைமக்கும். 

 
ேலாரஸ் ெலகாவ்ஸ்கி: BSTTW ெதாண்டர், மற் ம் 

The Healing Angles நி வனத்தின் ேமலாளர். 
BSTTW  தீப்பா காப்   வண்ணம் தீட் ம்  த்தகத்ைத  
அைமக்கும்  பணியில்  பங்கு  ெகாண்டைமக்கு. 

 
பா மதி ஷ்ாீதரன்: தீப்பா காப் ப்  

பிரசுரங்கைள ம்  சி   ல்கைள ம்  
ெமாழிெபயர்க்க,  தன   ேநரத்ைத ம்  திறைமைய ம்  
தந்   உதவிய  BSTTW ெதாண்டர். 



பிரசுர  உாிைம  மற் ம்  அ மதி  பற்றிய  தகவல்கள் 
  

அைனத்   ெதாகுப் கள்,  படங்கள், சின்னங்கள், இைச, 
ெபயர்கள், ேமற்ேகாள்கள் மற் ம்  பிற  தகவல்கள் ஆகியைவ 
BSTTW  என்  சு க்கமாக  அறியப்ப ம் Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. (உலகம்  வ ம்  அைமந்த,  தீ  
விபத்தி ந்   பிைழத்ெத ந்தவர்களின்  சங்கம்) என்ற  
நி வனத்ைதச்  ேசர்ந்த .  
 
இைவ  அைனத் ம் Burn Survivors Throughout The World, Inc.  
நி வனத்தின்  உைடைமயாகும்; இவற்றின் 100% பிரசுர 
உாிைம ம்  இந்நி வனத்ைதச்  ேசர்ந்த . 
  
BSTTW தீப்பா காப் ப் பிரசுரம் மற் ம் BSTTW தீப்பா காப்   
சி. .-யில்  உள்ள தகவல்கள்  மற் ம்  பாடல்கள்,  நீங்கள்  
கு ம்பத்ேதா  பார்க்க ம், உங்கள  கல்வி  உபேயாகத்திற்கும்  
மட் ேம. Burn Survivors Throughout The World, Inc.-இன் 
எ த் ப் ர்வமான அ மதியின்றி  நீங்கள் BSTTW 
தீப்பா காப்   சி. .-ைய  பிரதி  எ ப்ப   கூடா . Burn 
Survivors Throughout The World, Inc.-இன்  அ மதியின்றி 
ெதாகுப் கள்,  படங்கள், சின்னங்கள், இைச, ெபயர்கள், 
ேமற்ேகாள்கள் மற் ம்  பிற  தகவல்கைள  நீங்கள்  திைரப்படம், 
ெதாைலக்காட்சிப்படம், விளம்பரம், இைணயத்தளம், வி ேயா 
விைளயாட்  அல்ல  ேவ  மக்கள் ெதாடர்  சாதனத்தில்  
பயன்ப த்தக்  கூடா . 



Burn Survivors Throughout The World, Inc. –இன் 
எ த் ப் ர்வமான  அ மதியின்றி BSTTW தீப்பா காப்   சி. . 
உள்ளிட்ட அைனத்   தீப்பா காப் த்  தகவல்கைள விற்கக் 
கூடா .  

   
BSTTW தீப்பா காப்   சி. .-ைய  பிரதி  எ ப்ப ,  விற்ப , 
மற் ம் வர்த்தகத்திற்குப்  பயன்ப த் வ   தைட  
ெசய்யப்பட்ட .  இந்த  ஒப்பந்தத்தின்  ப , ேதசிய மற் ம் 
சர்வேதச  சட்டங்களின்  ப , BSTTW தீப்பா காப்   சி. .-
யின்  பிரதிைய  உங்கள்  ட்  அல்ல  அ வலக 
கம்ப் ட்டாிேலா, அல்ல  CD-ROM, CDA, DVD, DVD-R, 
அல்ல   Burn Survivors Throughout The World, Inc.  
தவறாகக் க ம் ேவ   விதமாகேவா பதி   ெசய்   
ெகாள்வ  குற்றமாகும்.   
  
அ மதியின்றி,  சட்ட  விேராதமான  ைறயில் BSTTW 
தீப்பா காப்   பிரசுரம் மற் ம் BSTTW தீப்பா காப்   சி. . 
ஆகியைவ பயன்ப த்தப்ப கின்றன  அல்ல   
வினிேயாகிக்கப்ப கின்றன என்  அறிந்தால்,  நீங்கள்  
உடன யாக Burn Survivors Throughout The World, Inc.-
உடன் ேமற்கூறிய  கவாியில்  ெதாடர்   ெகாண் , எ த்   

லம்  ெதாிவிக்க ம்.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 


