Liên lạc:

Nếu con quý vị chơi với lửa hay tiếp
xúc với môi trường có lửa, hãy liên lạc
Trung tâm Peel Children Centre (PCC).
905-451-4655

Để biết nhiều thông tin hơn về
TAPP-C hãy liên lạc với dịch vụ
cứu hỏa địa phương:
Brampton

Dịch vụ Cứu hỏa & Khẩn cấp
905-458-5580

Caledon

Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp
905-584-2272 số máy lẻ. 4303

Mississauga

Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp
905-896-5908

Chương trình Phòng
ngừa cho Trẻ em Arson
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Nếu quý vị nghi ngờ hay biết
là con quý vị chơi với lửa hay
tiếp xúc với môi trường có
lửa, thì quý vị không chỉ có
một mình.
Chơi với lửa có thể nguy hiểm
và thực ra là nguyên nhân
hàng đầu dẫn đến tử vong của
các trẻ em ở nhà.

Có dịch vụ giúp đỡ.
Hội đồng TAPP-C committee ở Peel
cam kết giảm thiểu việc trẻ em và
thành thiếu trong cộng đồng tiếp xúc
với lửa một cách không hợp lý.
ựp
ợp
Chương trình TAPP-C là sự
phối hợp
hoạ
oạ
ạn vvà
à
của các chuyên viên hỏa hoạn
giúp
chuyên viên tư vấn g
nh đối
trẻ em và gia đình
iếp
phó với vấn đề tiếp
xúc với lửa.

Chương trình TAPP-C gồm có
hai phần:
1. Giáo dục về hỏa hoạn
2. Đánh giá và giới thiệu.

Chương trình giáo dục về hỏa hoạn
khởi đầu bằng cuộc đến thăm nhà của
một chuyên viên về hỏa hoạn. Trong
lần đến thăm này, một cuộc kiểm tra
độ an toàn hỏa hoạn trong nhà được
thực hiện, theo sau là chương trình
giáo dục.
Chương trình đánh giá và giới thiệu
gồm có những chuyên viên tư vấn gặp
gỡ cha mẹ và đứa trẻ để xác định
nguy cơ hành vi môi trường hỏa hoạn
và giới thiệu những hoạt động tiếp
theo; các hoạt động này có thể là dịch
vụ
ụ tư vấn và các dịch
ị vụ
ụ khác để g
giúp
các g
gia đình đối mặt
ặ với các thách
thức họ có thể gặp phải.

n hỏa
Các chuyên viên
nh và
hoạn giúp gia đình
trẻ em thực hiện các
àn.
biện pháp an toàn.
n
Các chuyên viên
hỏa hoạn sẽ
đánh giá đứa
trẻ để xác
định nguy
cơ tiếp xúc
với lửa liên tục.
Chương trình
này dành cho
trẻ em 2-17 tuổi
và không tốn
phí.
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