
رابطےرابطے:
اگر آپ کا بچہ آگ سے کھیلنے یا آگ زنی میں ملوث ہے تو 

 [Peel Children’s Centre (PCC)] پیل چلڈرنز سنٹرپیل چلڈرنز سنٹر
سے رابطہ کریں۔ 905-451-4655

TAPP-C کے بارے میں مزید معلومات کے لئے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے 
اپنی مقامی فائر رسوس سے رابطہ کریںاپنی مقامی فائر رسوس سے رابطہ کریں:

(Brampton) بریمپٹنبریمپٹن
 (Fire & Emergencyفائر اینڈ ایمرجنسی رسوسز

Services)
905-458-5580

(Caledon) کلیڈانکلیڈان
فائر اینڈ ایمرجنسی رسوسز 

2272-584-905 ایکسٹنشن 4303

(Mississauga) میسی سوگامیسی سوگا
فائر اینڈ ایمرجنسی رسوسز 

905-896-5908
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بچوں کیلئے انسداد آگ زنی بچوں کیلئے انسداد آگ زنی 
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اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے یا علم ہےکہ آپ کا اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے یا علم ہےکہ آپ کا 
بچہ آگ کے کھیل یا آگ زنی میں ملوث ہے، تو پھر بچہ آگ کے کھیل یا آگ زنی میں ملوث ہے، تو پھر 

آپ تنہا نہیں ہیںآپ تنہا نہیں ہیں۔
آگ کا کھیل خطرناک ہوسکتا ہے اور در حقیقت آگ کا کھیل خطرناک ہوسکتا ہے اور در حقیقت 
یہ گھر میں ہونے والے بچوں کی اموات کی ایک یہ گھر میں ہونے والے بچوں کی اموات کی ایک 

رسفہرست وجہ ہے۔رسفہرست وجہ ہے۔ 

مدد دستیاب ہے۔مدد دستیاب ہے۔

پیل کی TAPP-C کمیٹی ہامرے معارشے میں آگ زنی میں 
بچوں اور نوعمروں کی نامناسب شمولیت کو کم کرنے کیلئے 

پابند عہد ہے۔

TAPP-C پروگرام فائر رسوس کے پیشہ ور افراد کو صالحکاری 
سے متعلق پیشہ ور افراد کے ساتھ یکجا کرتا ہے تاکہ آگ کے 

معامالت کے مسئلے سے منٹنے میں بچوں اور خاندانوں کی 
مدد کی جائے۔ 

فائر رسوس کے پیشہ ور افراد آگ سے
تحفظ کے بہرت طریقے فروغ دینے
میں خاندانوں کی مدد کرتے ہیں۔

صالحکاری سے متعلق پیشہ ور
افراد بچے کی تشخیص کرکے آگ زنی

میں مسلسل شمولیت کے خطرے
کا تعین کریں گے۔ یہ پروگرام
17-2 سال کی عمر کے بچوں

کے لئے دستیاب ہے اور یہ
بال معاوضہ ہے۔

TAPP-C پروگرام دو حصوں پرمشتمل ہےپروگرام دو حصوں پرمشتمل ہے:
1۔ آگ سے متعلق تعلیمآگ سے متعلق تعلیم 
2۔ تشخیص اور تجاویز۔تشخیص اور تجاویز۔

آگ سے متعلق تعلیم کی رشوعات فائر رسوس کے پیشہ ور 
افراد کے ذریعہ گھر پر ہونے والی ایک مالقات سے ہوتی ہے۔ 
اس مالقات کے دوران، گھر میں آگ سے تحفظ کا معائنہ کیا 

جاتا ہے، اس کے بعد ایک تعلیمی جزء پر بات ہوتی ہے۔ 

تشخیص اور تجاویز واال جزء  پیشہ ور صالحکاروں کی والدین 
اور بچے سے مالقات پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ آئندہ آگ زنی کے 
رویے سے متعلق خطرے کا تعین کیا جائے اور اگلے اقدامات 
کے لئے تجاویز پیش کی جائیں؛ ان میں خاندانوں کو درپیش 
ہوسکنے والی مسابقتوں سے منٹنے میں ان کی مدد کے لئے 

مشاورت یا دیگر خدمات شامل ہیں۔ 

راد آگ سے
وغ دینے
ے ہیں۔

ہ ور
ے آگ زنی

خطرے
گرام
وں
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