្រកសួងអគ�ភ
័ ៃនទ្រី ក�ងហ�ឡា
ី យ
ី ែដលហ��៉

ប�� ្រី ត�តពន
័ េនផ�ះ
ិ ិត្យ ស្រមប់ករពារអគ�ភ
ី យ
េរៀបចំែផនករេចញពផ
ី ះ� េដយេនរក្សោជី វិ តបាន

បាទ/ចស / េទ

√

េត េលកអ�កមន ្បអប់សុបែ ៉នេពលមនែផ្សិ (smoke alarm) េនផ�ះបស់េលកអ�ក យា៉ ិេហចណាស់មួយ េនរន់ នបមួយៗ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កពន ននត្យេមលថ� 9-volt ែដលេធ�ឲ្យ្បអប់សុបែ ៉នេពលមនែផ្សិេដ ្បចំសប�ហ៍ េហយដូថ�េៀិរល់ឆា�ំ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កពន ននត្យេមលថ� លបទបម ស្មប់ យៈ១០ឆា�ំ (10-year lithium) ែដលេធ�ឲ្យ្បអប់សុបែ ៉នេពលមនែផ្សិេដ ្បចំសប�ហ៍ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កបនតេម�ិ ្បអប់សុបែ ៉នេពលមនឧស�័នពុល (carbon monoxide alarm) ចម�យ ១៥ ហ�បត ពប កែន�ិេគិនបមួយៗ េហយ
ពន ននត្យេមលវេៀិរល់សប�ហ៍ ឬេទ?

√

េត ្គ�សេលកអ�កមន “េៀបចំ ែផនកជេម��សេចញេពលមនអគ�បភ័យេនផ�ះ” ែដលបនកំ ណត់កែន�ិស្មប់ ជួបគា�េនខិេ្ក ឬេទ?

េរៀបចំគេ្រមងករមន
័
ិ ឲ្យមនអគ�ភ
ី យ
√

េត េលកអ�កែតិែតពន�ត់ េឈ គូស នន ិ្បដប់អុចប បេផ្សិេទៀត ឬេទ មុ នេពលេបះវេចល?

√

េត េលកអ�កបនបេិ�តវ នន័យ “ជក់េនេ្កផ�ះ” ស្មប់សុវត�នភពបស់្ក�ម្គ�សេលកអ�ក ឬេទ?

√

េត េលកអ�កអនស�ក្ពមនេនេលកំប៉ុិបញ់វត�ុរវទំិអស់ ឬេទ? កំប៉ុិបញ់វត�ុរវខ�ះងយ�ស�លឆាបេឆះណាស់។

√

េបសននរេលកអ�កមនសមជនក្គ�សែដលេ្បអ៊ុកសុបែហ្សនេនក�ុិផ�ះ េតមនកហមជក់ប បេនក�ុិបន�ប់រមួយគា�នឹិេ្គ�ិអ៊ុកសុបែហ្សន ឬេទ?

េ្រគះថ�ក់េដយចរន�អគ�ស
ី នី
√

េត េនក�ុិបន�ប់នបមួយៗមនកែន�ិេដតែខ្សេភ�ិ្គប់ ្គាន់ ឬេទ េដម្បេជៀសវិកេដតែខ្សេភ�ិេ្ចនក�ុិកែន�ិែតមួយ នន ិេ្ប ែខ្សេភ�ិេដតបន�ែវិៗ?

√

េត េលកអ�កមនកែន�ិេដតែខ្សេភ�ិពនេសស ស្មប់ឧបកណ៍ធំៗ ដូចរម៉ សុបន្តរក់ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កពន ននត្យេមលសំណឹក ែខ្សេភ�ិស្មប់ េដតបន� នន ិែខ្សេភ�ិស្មប់ ឧបកណ៍ធំៗ ឲ្យបនញឹកញាប់ ឬេទ?

√

េត េលកអ្នកេជៀសវិដក់ ែខ្សេភ�ិស្មប់េដតបន� នឹិែខ្សេភ�ិ េលបំពិ់ ឬែដកេគាល ឬេទ?

េ្រគះថ�ក់េដយរបស់របរក�ងផ�
ុ ះ
√

េត េលកអ�កក្សោ រន់កុ ិដប
�
ទូដក់េខអវ នន ិទបេ្កមដំបូល មន នឲ្យមនសម�ៈែដលងយេឆះ ឬផ�ុះ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កទុ កកំប៉ុិ ថា�ំលប ថា�ំវ៉នបស នន ិរតន ែដកេផ្សិៗេទៀត េដយបនទឲ្យជនត ឬេទ?

√

េត េលកអ�កេបះេចលវត�ុធាតុ ែដលែលិ្ត�វកណាែដល្បកបេដយេ្គាះថា�ក់ ដូចរ ថា�ំលប ថា�ំវ៉នបស ឲ្យបន្តឹ ម្ត�វ ឬេទ?

√

េតសមជនកេនក�ុិ្គ�សបស់េលកអ�កទំិអស់ ដឹ ិថា មន ន្ត�វេ្ប សំិ ឬវត�ុធាតុែដលងយេឆះេផ្សិៗ ស្មប់ ដុសលិេនក�ុិផ�ះ ឬេទ?

េ្រគះថ�ក់េដយ ម៉សុន
ី កំេដ នង
ិ ករដំស�
√

េនេពលេលកអ�កទទួលទនដំេណក េត េលកអ�កែតិែតបនទម៉ សុបនកំេដតូចៗែដលអចដូ កែន�ិបន ឬេទ?

√

េត េលកអ�កែតិែតចក់េ្បិ្បដប់កំេដតូចៗែដលអចដូ កែន�ិបន េនេ្កផ�ះ ឬេទ?

√

េត េលកអ�កេធ�យា៉ិណាេដ ម្បក្សោ ម៉ សុបនកំេដតូ ចៗែដលអចដូកែន�ិបន ឲ្យេនក�ុិចម�យែដលមនសុវត�នភព យា៉ ិេហចណាស់៣ហ�ុបត ពប បស់
ែដលងយេឆះ ដូ ចរ ពូ ក នន ិេ្គ�ិសង� ឹម ឬេទ?

√
√
√
√

េត េលកអ�កលិខ�ញ់ឲ្យ្ជះពប ច�ង�ន ច�ង�នស្មប់ដុត ននិច�ង�នស្មប់អំិ ែដលេនក�ុិផ�ះបយ ឬេទ?

ំ ននែដលេនជនត ច�ង�នក�ុិផ�ះបយ នន ិម៉ សុបនកំ េដ បនេៀបចំ េដម្បកុំឲ្យវំិននេនាះបក់ េទេល ឬេទជន ត ច�ង�ន ឬេទ?
េតវិ
េត េលកអ�កេធ�យា៉ិណាេដ ម្បកុំទុកម�ូបែដលកំពុិចំ អនន េចលេនេលច្ងន ឬេទ?
េត េលកអ�កបិ�នលៃដឆា�ំិចូលក�ុិ ឲ្យផុ តពប ែគមច�ង�ន ឬេទ?

ចំណុចពេិ សសស្រមប់មតបត
ិ
√

េត េលកអ�កទុ ក េឈ គូស នន ិែដកេកះ ឲ្យផុតពប ៃដេក�ិ ឬេទ?

√

េនេពលេលកអ�កេចញេទេ្ក (េទះរមន នយូក៏ េដយ) េត េលកអ�កឲ្យអ�កែដលមនកទទួលខុស្ត�វេនរមួយកូ នេលកអ�ក ឬេទ?

√

េនេពលមនអគ�បភ័យ ឬេពលឈឺថា�ត់របនា�ន់ េតអក
� េមលកូនបស់េលកអ�កដឹិថា្ត�វេធ�ដូចេម�ច ឬេទ?

√

េត េលកអ�កទុ កេទៀនែដលេឆះ ឆា�យពបេក�ិ ននិឆា�យពប សធាតុ ែដលងយេឆះ ឬេទ?
ស្រមប់ អគ�ភ
័ ឬេពលឈថ
ី យ
ឺ � ត់ជាបនា�ន់ សូមចុច ៩-១-១
ស្រមប់ ្រ�អប់សុីែរ ៉នេពលមនែផ្សង សូមចុច៖ ៣១១

វុិបៃសរបស់ ្រកសួងអគ�ភ
័ ៖ www.phila.gov/fire
ី យ
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