
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محکمہ اطفائيہ، نيو يارک شہر
   عليمت کی بچنے سے آگ

 
 

 

 ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں  ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيںہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں   ہيں بچاتے جانيں ڈيٹيکٹر کے دهوئيں

# 2 
Urdu 

ميں اضافہ ہو رہا ہے۔ کے واقعات موم بتيوں سے آگ لگنے  
  واقعپچهلے دس سال ميں جہاں آگ لکنے کی وجوہات ميں کمی

  ہوگئی ہے۔تين گناہوئی ہے، موم بتيوں سے آگ لگنے کی تعداد 
 

  !!موم بتيوں سے لگنے والی اس آگ سے بچا جا سکتا تهاموم بتيوں سے لگنے والی اس آگ سے بچا جا سکتا تها
 

    ہے؟اخطرناک کيسے بن جاتا  اتنا سا شعلہايک چهوٹ
 

 سے زيادہ  % 33موم بتيوں سے 
موم بتيوں قعات  والگنے کےآگ 

کو بال نگرانی جالنے يا جلتے 
۔  واقع ہو گئےچهوڑ کر جانے سے

 شعلوں کے قعاتوا  % 25 کوئی 
قربب کوئی آتش گير شے جيسے 
 پردے يا کاغذ ہونے کی وجہ سے

۔ موم بتيوں کی آگ سے واقع ہوئے
ے جلنے والے گهروں ميں مرن

 سال سے کم عمر کی تهی، ان ميں اکثر 20والوں کی نصف تعداد 
   سال کی عمر کے تهے۔9 سے 5

  

 
 
 
 
 
 

      
  

اگر آپ سجاوٹ يا رسوم کے مقصد اگر آپ سجاوٹ يا رسوم کے مقصد 
سے موم بتياں جالئيں تو اپنے گهروں سے موم بتياں جالئيں تو اپنے گهروں 

  ::کو محفوظ بنائيںکو محفوظ بنائيں
 

ل شعلوں سے محقوظ شيڈ يا گلوب والی موم بتی استعما 
 کريں۔

 ں۔مضبوط دهات، شيشہ يا مٹی کا بنا شمعدان استعمال کري 
 آتش گير زيبائشی مواد والی موم بتياں استعمال نہ کريں۔ 
 پردوں، زيبائشی پردوں، آرائشی ساماں،  کوموم بتيوں 

  فٹ دور رکهيں۔4چلمنوں اور بسترے سے کم سے کم 
ر موم بتيوں کو بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے دو 

  رکهيں۔
 پهولوں والے موم بتيوں کے حلقے استعمال نہ کريں/آرائشی 
 کمرے سے نکلنے سے پہلے موم بتياں بجهاديں۔ 
جب موم بتی کا شعلہ شمعدان سے دو انچ کی دوری تک  

 پہنچ جائے تو اس کر بجهاديں۔
 جلتی ہوئی موم بتی کو بال نگرانی ہرگز نہ چهوڑيں۔ 

 
موم بتياں ہميشہ بچوں کی پہنچ سے دور رکهيں اور نوبالغوں کو 

 .سونے کے کمروں ميں موم بتياں نہ رکهنے ديں
  
 
 

نی  بالبال نینگرا تياں  مومموم  نگرا اںب ي ت       خطرہخطرہ  کاکا  آکآک  ==  ب

   تقابلی فہرستتقابلی فہرستموم بتی سے تحفظ کی موم بتی سے تحفظ کی 

 

  نہ ہونے کی وجہ سے روشنی کے ليے جاليا تها۔موم بتيوں کا آگ سے مرنے والوں ميں ايک تہائی نے انہيں بجلی   ۔کريں نہ استعمال بتياں موم ليے کے کرنے روشن کو گهروں اپنے ميں حاالتہنگامی
ليش الئٹيں اور بيٹرياں موجود رکه کر ہميشہ تيار فگهر ميں  

  رہيں۔
   رکهيں۔ موجودر باته روم ميں فليش الئٹيںباورچی خانہ او 
 اور ايک چهوٹی ، ميں اپنی گاڑیآپ کو ہميشہ ايک فليش الئٹ 

 الئٹ اپنے پاس رکهنی چاہيے۔
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