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သင့္အိမ္ မီးေလာင္မႈမွ  
ေဘးကင္းေအာင္  

လုပ္ကိုင္ပံု

SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service

Burmese

အိမ္မီးေလာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး စီမံခ်က္
အကယ္၍ သင့္အိမ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္  
ျမန္ျမန္ႏွင့္ေဘးကင္းစြာ မည္သို႔ထြက္သြားရမည္ကို သင္  
သိရွရိမည္။

သင့္အိမ္ရွလိူအားလံုးသည္  
မည္သို႔ထြက္ေျပးရမည့္အေၾကာင္းကို  
ေျပာထားသင့္သည္။  
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္  
ကေလးသူငယ္မ်ားကို သင္  
မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေပးမည္ကို စီစဥ္ပါ။
လူတိုင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို  
နားလည္ထားရန္ ေသခ်ာေစပါ-
•  လူမ်ား အိပ္ေနႏိုင္သည့္ အခန္းတိုင္းမွ  

ျဖစ္ႏုငိ္လွ်င္ ထြက္ေျပးမည့္နည္းလမ္း ႏွစ္ခု
•  ထြက္လာၿပီးသည့္အခါ ဆံုေတြ႕ၾကမည့္ေနရာ –  

စာတိုက္ပံုးရွရိာေနရာသည္  
အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္

•  မီးခိုးမ်ားအတြင္း  
ဝပ္၍တြားသြားပံု

•  တံခါးမ်ားႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကိ ု
ေသာ့ဖြင့္ပံု တစ္ေယာက္ေယာက္  
အိမ္ထဲရွေိနသည့္အခါ  
အေသပိတ္ထားသည့္တံခါး၌ ေသာ့ကိုထားရစ္ၿပီး 
သံဇကာတံခါးမ်ားႏွင့္ သံပန္းတံခါးမ်ားကို  
လက္ျဖင့္လွည့္ရံုျဖင့္ဖြင့္ႏုငိ္သည့္ တံခါးဂ်က္ကိုတပ္ထားပါ။

•  သင္ ‘အျပင္ေရာက္သည့္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ – အျပင္တြင္ေနပါ။’ 
အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ 000 ကိုေခၚရန္ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ 
အိမ္နီးခ်င္း၏ ဖုန္းကို သံုးပါ။

•  တစ္ေယာက္ေယာက္က မီးသတ္ကားကို  
ႀကိဳရန္ လမ္းအနီးတြင္ ေနသင့္သည္။

ဤ အိမ္မီးေလာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး  
စီမံခ်က္ကို သင့္အိမ္ရွ ိ  
လူမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္ထားပါ။

အေရျပားမီးေလာင္ခံရမႈမ်ား 
အတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း
အေရျပားမီးေလာင္ခံရမႈမ်ား  
ေအးသြားေစရန္ႏွင့္ နာက်င္မႈ  
ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ ပိုက္မွစီး 
က်ေနသည့္ေရေအး  
ေအာက္တြင္ခံေပးပါ။
ဤသို႔ မိနစ္ 20 ခန္႔လုပ္ပါ။
ဆီမ်ား၊ ေထာပတ္၊ ေရခဲ  
သို႔မဟုတ္ လိမ္းေဆးမ်ားကို  
မသံုးပါႏွင့္။

ေနာက္ထပ္ အႀကံဥာဏ္အတြက္
အိမ္မီးေလာင္မႈ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထပ္ဆင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္အတြက္ လူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္း 
ေဘးကင္းေရး ႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ဌာန MFS (Community 
Safety & Resilience Department) ကိုဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္- 8204 3611

နယ္စြန္မွဖုန္းေခၚသူမ်ား- 1300 737 637

ဝက္ဘ္ဆုိက္- www.mfs.sa.gov.au

အီးေမးလ္- samfscommunitysafety@sa.gov.au

နားအၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ စကားအသံ 
ခြ်တ္ယြင္းေနသလား။ ႏုငိ္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
လက္ဆင့္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ 
ကြ်ႏုပ္္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ
TTY 133 677

ရရွႏိိုင္ေသာ အျခားနည္း ဆက္သြယ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ား www.relayservice.gov.au

အေရးေပၚ
ဖုန္းနံပါတ္ 000



SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service SA Metropolitan Fire Service

မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ား
အိမ္တိုင္းတြင္ ေကာင္းေနသည့္ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို  
တပ္ဆင္ထားရမည္။ ၎တို႔သည္ မီးေလာင္မႈကို ေစာစီးစြာ  
သတိေပး၍ သင့္အား ေဘးကင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေစသည္။

စစ္ေဆးျခင္း
မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို တစ္လတစ္ခါ  
စစ္ေဆးပါ။ စစ္ေဆးသည့္  
ခလုတ္ကိုႏွပိ္ပါ၊ မီးအခ်က္ျပကိရိယာသည္  
အသံျမည္လာရလိမ့္မည္။

ဓါတ္ခဲမ်ား
 သင္၏ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို  
10 ႏွစ္ခံသည့္ လဲလွယ္၍မရႏိုင္ေသာ  
ဓါတ္ခဲမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားရႏုငိ္သည္၊  
၎တို႔ကို လဲလွယ္၍ရႏိုင္သည့္  
ဓါတ္ခဲမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားရႏုငိ္သည္  
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔မွာ လဲလွယ္၍ရႏိုင္ေသာ  
အရံဓါတ္ခဲမ်ားပါ (240 ဗို႔အား)  
ဓါတ္ႀကိဳးတပ္ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ား  
ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ မီးအခ်က္ျပ ကိရိယာမ်ားရွ ိ  
လဲလည္၍ရႏုငိ္ေသာ ဓါတ္ခဲအားလံုးကို  
ႏွစ္စဥ္ လဲလွယ္ေပးသင့္သည္။ သင့္ နာရီကို  
ေန႔တာရွည္နာရီကာလ (daylight saving)  
ၿပီးဆံုးခ်နိ္၌ သင္ နာရီကိုေျပာင္းသည့္အခါ  
သင့္ မီးအခ်က္ျပကိရိယာ ဓါတ္ခဲမ်ားကို  
လဲလွယ္ေပးပါ။

သန္႔ရွင္းေရး
သင့္ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လတိုင္းတြင္  
ဝက္မွင္ဘီးတပ္ဆင္ထားသည့္ ဖုန္စုပ္စက္ကို  
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေပးပါ။

အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း
မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို 10  
ႏွစ္ကာလခံရန္အတြက္သာ  
ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။  
၎ကာလကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္  
၎တို႔ကို အစားထုိးလဲလွယ္ေပး 
သင့္သည္။ သင့္  
မီးအခ်က္ျပကိရိယာအေဟာင္းမ်ားကို  
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးတပ္အမ်ဳးိအစား၊  
အစိတ္အပိုင္းတိုင္းခ်တိ္ဆက္ထားေသာအမ်ဳးိအစား၊ ဓါတ္ပံု- 
လွ်ပ္စစ္နည္းအမ်ဳးိအစားျဖစ္သည့္ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားျဖင့္  
လဲလွယ္တပ္ဆင္ပါ။
မီးအခ်က္ျပကိရိယာ အမ်ဳးိအစား၊ အေရအတြက္ႏွင့္  
တပ္ဆင္ရာေနရာတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္  
MFS ကုိဆက္သြယ္ပါ။

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း
မီးခံေစာင္တစ္ထည္ႏွင့္  
(dry powder fire extinguisher)  
ဟုအမည္တြင္ေသာ  
မီးသတ္ဘူးတစ္ဘူးကို  
မီးဖိုခန္းတြင္ ထားပါ။ ၎တို႔အား 
မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳပံုကို  
သိရွထိားပါ။ ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္  
မည္သည့္အခါမွ် မေစာင့္ၾကပ္ဘဲ  
ပစ္မထားပါႏွင့္။ ဆီျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ  
ပိုမိုဂရုစိုက္ပါ။ ဆီေလာင္မီး သို႔မဟုတ္ အဆီေလာင္သည့္မီးကို 
မည္သည့္အခါမွ် ေရႏွင့္မပက္ပါႏွင့္။ မီးကိုၿငိမ္းသတ္ရန္ မီးခံေစာင္ 
တစ္ထည္၊ ဒယ္အိုးအဖံုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မီးသတ္ဘူးကို 
သံုးပါ။ ခ်က္ျပဳတ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းလက္ကိုင္မ်ားကို 
အတြင္းဖက္လွည့္ထားပါ သို႔မွသာ ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမွႏုီငိ္ပါ။

ဖေယာင္းတိုင္မ်ား
မီးထြန္းထားသည့္  
ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို အဝတ္အစား၊  
စာအုပ္၊ ကစားစရာအရုပ္မ်ား၊  
စာရြက္မ်ားႏွင့္ ခန္းဆီး 
လိုက္ကာမ်ားက့ဲသို႔ေသာ–  
မီးစြေဲလာင္ႏုငိ္သည့္ပစၥည္း  
အားလံုးမွ ေဝးေဝးထားပါ။  
သင့္ေတာ္သည္ ့
ေအာက္ခံက်ယ္က်ယ္ရွေိသာ  
ဖေယာင္းတိုင္ တင္စရာကိုသံုးပါ။ 
ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းထားေသာ အခန္းအတြင္း  
ကေလးမ်ားခ်ည္းသက္သက္ မအိပ္ေစရ သို႔မဟုတ္ မထားရစ္ရ။ 
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား ခလုတ္တိုက္ခ်ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၌ 
ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို မထြန္းပါႏွင့္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွာ ဖြာမေနေၾကာင္း  
သို႔မဟုတ္ မပ်က္စီးေနေၾကာင္း  
စစ္ေဆးပါ။ မီးႀကိဳးမ်ားကို  
မည္သည့္အခါမွ် ေကာ္ေဇာ  
သို႔မဟုတ္ ခင္းဖံုမ်ားေအာက္တြင္  
မထားပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားေပၚတြင္  
အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂကို မထားပါႏွင့္။  
လွ်ပ္စစ္မီးပလပ္မ်ားကို  
လွ်ပ္စစ္မီးအားအလြန္အကြ်သံံုး၍ မတပ္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္မီးအားအလြန္
အကြ်သံံုးမည့္ မီးပလပ္ကို ပါဝါဘုတ္ျဖင့္သံုးပါ။ ေျမစိုက္ႀကိဳးခ် လွ်ပ္စ
စ္ဓါတ္ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာတစ္ခုကို တပ္ဆင္ထားပါ။

မၾကာခဏဆိုသလို SA Metropolitan Fire 
Service (MFS) သည္ လူမ်ားအား မိမိတို႔၏ 
အိမ္အတြင္းတြင္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရေစသည့္ 
သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးေစသည့္ အိမ္မီးေလာင္မႈမ်ားကို 
ၿငိမ္းသတ္ေပးရပါသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ 
သင့္အိမ္မီးေလာင္မႈမွ ေဘးကင္းေအာင္ လုပ္ပါ။

အေႏြးဓါတ္ေပးျခင္း
ဟာလင္းေနသည့္ မီးလင္းဖိုေရွ႕၌  
သံဇကာကြက္အကာအရံတစ္ခုကို  
ထားပါ။
အေႏြးေပးစက္မ်ား သို႔မဟုတ္  
မီးမ်ားကို အသံုးျပဳေနစဥ္  
ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး 
တိရစာၦန္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။  
မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားႏွင့္  
အခိုးထုတ္ပိုက္မ်ားကို ပံုမွန္  
သန္႔ရွင္းေပးပါ။

လဲက်သြားသည့္အခါ အလိုအေလွ်ာက္  
လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္ေပးသည့္  
လံုၿခံဳေရးခလုတ္ပါရွေိသာ  
ေရႊ႕လ်ားႏိုင္သည့္  
အေႏြးေပးစက္မ်ားကိ ု
ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးအားျဖင့္  
အဝတ္အစားမ်ား၊  
အိပ္ရာခင္းမ်ား၊  
အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂႏွင့္  
ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား  
-ကဲ့သို႔ေသာ  
မီးစြေဲလာင္ႏုငိ္သည့္  
မည္သည့္အရာကိုမဆို -  
အေႏြးေပးစက္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုမွ  
သို႔မဟုတ္ ဟာလင္းေနသည့္မီးမွ ႏွစ္မီတာ  
အကြာအေဝးတြင္ ထားပါ။


