
 

 
 

 

 

ਇਸ ਕਨੇੈਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਰੱੁਖਿਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਨਾਓ! 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜੂਨ, 2022) – ਖਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ , 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day) ਨੂੂੰ  ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਣ ਦਾ ਮਿੱਤਵ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਚਾਰ ਖਦਨਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, ਪਰਖਮਟ ਦੇ ਖਬ੍ਨਾਂ, ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਾਇ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ (New Year’s Eve) ਨੂੂੰ  ਵੀ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।  
   

ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਕ ੇਅਖਜਿ ੇਪਟਾਕੇ ਿਨ, ਜ ੋਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖਤੂੰ ਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱ ਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਿਨ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫਲੁਝੜੀਆਂ)। ਜ ੋਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਖਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਬੱ੍ਸ ਜਾਂ ਬ੍ਾਸਕੇਟਬ੍ਾਲ ਿੂਪ ਖਜੂੰ ਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਣੋ। 

ਿੋਰ ਸਾਰ ੇਰਾਕੱੇਟ ਖਕਸਮ ਦੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖਵੱਚ ਪਾਬ੍ੂੰਦੀ ਿੈ। ਖਸਟੀ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਿੈ ਖਕ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਟਰੀਟ ਖਵੱਚ, 

ਸਾਈਡਵਾਕਸ ਤੇ, ਖਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਖਮਊਖਨਖਸਪਲ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਖਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖਸਰਫ ਰਾਤ 11 ਵਜ ੇਤੱਕ ਿੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 
 

ਖਨਿੱਜੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਛੋਟੀ-ਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਪਟਾਕ ੇਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ: 

 

• ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਈੋ ਿਜੋ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਿ,ੋ ਜ ੋਪਟਾਕੇ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੋਵ।ੇ 
• ਫੁਲਝੜੀ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕ,ੇ ਕਦ ੇਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਖਵੱਚ ਫੜਹ ਕ ੇਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੂੂੰ  ਿੱਥ ਖਵੱਚ ਨਾ ਫੜਹੋ।  
• ਕਦ ੇਵੀ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱੁਟੋ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕ ੇਨਾ ਚਲਾਓ। 
• ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡਾ ਿੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਖਵੱਚ ਪਾ ਖਦਓ। 
• ਸਾਰੇ ਪਟਾਖਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੂੰ ਡਾ ਿੋਣ ਖਦਓ। 

ਪਟਾਖਕਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਇਲਾਅਜ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/fireworks ਤੇ ਜਾਓ।  
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