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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. 
Chương trình TAPP-C là sự phối hợp 
của  các chuyên viên hỏa hoạn và 
chuyên viên tư vấn giúp 
trẻ em và gia đình đối 
phó với vấn đề tiếp 
xúc với lửa. 
Các chuyên viên hỏa 
hoạn giúp gia đình và 
trẻ em thực hiện các 
biện pháp an toàn. 
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.

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 tư vấn và các dịch vụ khác để giúp 
các gia đình đối mặt với các thách 
thức họ có thể gặp phải. 
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