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 تربیتکے فروخت کنندگان کی  ساماِن آتش بازی
 

بجے فائر الئف سیفٹی ایجوکیشن  6ستمبر کو شام  28اور  14 مورخہ کے فروخت کنندگان کے لیے یآتش بازسامان سٹی آف برامپٹن 
ن فروخت کنندگان کے لیے الزمی ہے، جو سنٹرل پارک ڈرائیو، برامپٹن، میں تربیتی نشستوں کا انعقاد کرے گا۔ یہ تربیت ا 225بلڈنگ، 

ہوں۔ فروخت کنندگان کو فروخت کا الئسنس دیے  چاہتے افروخت کرن کا سامان یا ڈے یا کینیڈا ڈے پر آتش بازی، وکٹورودیوالی، نیو ایئرز ایو
 جانے سے پہلے اس کورس کی تکمیل الزمی ہے۔ 

 
کیا جاتا ہے اور اس میں فروخت کے لیے مجاز فائر ورکس کی اقسام؛  مرتبہچار سال میں بہار اور خزاں میں موسم اس تربیت کا انعقاد 

کے حوالے سے حفاظتی  فروخت کرنےکی شرائط؛ اور خریداروں کو ( ID)ذخیرہ، ڈسپلے اور فروخت کرنے کے ضوابط؛ کسٹمر آئی ڈی 

 رہنما اصول شامل کیے جائیں گے۔
 

 جو فروخت کنندگان  ایسے گی۔ ےتھ مل کر ان کورسز کا انعقاد کرانفورسمنٹ کے عملے کے سا برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، بائی الء
میں شرکت کرنے کا  کورس سے ہر سال ان کورسز میں سے کم از کم ایک ، اُنفروخت کرنا چاہتے ہیںکا سامان  برامپٹن میں آتش بازی

 ۔تقاضہ کیا جاتا ہے
 

 کورس کی رجسٹریشن  

  ،کر  جامیں خود  905.874.2740سنٹرل پارک ڈرائیو، ٹیلیفون نمبر  225کورس کی رجسٹریشن فائر الئف سیفٹی ایجوکیشن سنٹر
   ہے۔ 100$کی جانی چاہیے۔ رجسٹریشن کی فیس 

 زمی طور الکورس  نے یہکم از کم ایک آپریٹر  اُن کے  کئی مقامات پر فروخت کرنے والے فروخت کنندگان کے لیے، ہر مقام پر
 پر مکمل کیا ہونا چاہیے

 کی فروخت کے الئسنس کے لیے فروخت کنندہ کی درخواست کے ساتھ کورس کی تکمیل کا سرٹیفیکیٹ شامل  کے سامان آتش بازی
 ہونا چاہیے۔

 
روخت ھے۔ فمیں کونسل کی جانب سے منظور کیے گئے ت 2016اور الئسنس کی فراہمی کے نئے ضمنی قوانین  کے سامان آتش بازی

 ہے۔ حصہ نظر ثانی شدہ ضمنی قوانین کے بارے میں آگاہی اور ان کے نفاذ کو بہتر کرنے کی کوششوں کا ایک  ےکنندگان کا کورس شہر ک
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