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 ضوابط پر عمل درآمد کریں ۔حفاظت سے خوشی منائیں
 اںیاجازت شدہ آتش باز ےیکے ل یپراپرٹ ٹیویشام کو پرائ ینئے سال ک

 
آپ آتش بازیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں، مگر محفوظ طریقہ کار  -سٹی کی نئے سال کی خوشیاں نہیں منا سکتے؟ خوشخبری  -برامپٹن، آن 

 پر عمل کرنا الزمی ہے۔ 

سال کی شام چھٹیوں کے ان چار منظور شدہ دنوں میں شامل ہے جن کے دوران پرائیویٹ پراپرٹی پر بغیر کسی پرمٹ کے چھوٹی حد  نئے
سے کم دوری تک جاتی ہیں ( فٹ 10)میٹر  3والی آتش بازیاں چالئی جا سکتی ہیں۔ چھوٹی حد والی آتش بازیوں کو جب لگایا جائے، تو وہ 

ز، گرأونڈ سپنرز، سپارکلرز۔ راکٹ کی قسم کی باقی تمام آتش بازیاں ممنوع ہیں۔ گلیوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر مثال فأونٹینز، ِویل
 یا میونسپل یا اسکول کی امالک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی ہر گز اجازت نہیں ہے۔

جرمانہ  500$انین کی خالف کرتے ہیں، تو آپ پر کم از کم اگر آپ سٹی کے فائر ورکس اور الئسنس کے حوالے سے الگو کردہ ضمنی قو
الزامات عائد  12کے دوران آج کے دن تک نفاذ کے عملہ نے شہریوں کے خالف ضمنی قوانین کی خالف ورزی کے  2017ہو سکتا ہے۔ 
رکھنے /ممنوعہ آتش بازیاں  بیچنے حکم ناموں کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ نفاذ کے عملہ نے دو کاروباری اداروں کو 13کیے ہیں اور 

اور ایک کاروبار کو الئسنس کے بغیر آتش بازی کا کاروبار چالنے کے الزام میں پکڑا ہے، کیونکہ آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے 
  لیے اب الزمی ہے کہ وہ ساالنہ تربیتی کورس میں حصہ لیں اور سٹی سے الئسنس بھی حاصل کریں۔

 :ٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر الزمی عمل کرنا چاہیےاپنی امالک پر چھو

 آپ کے پاس پانی کا ایک برتن یا ہوز الئین موجود ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔ 

 جالنی یا پکڑنی نہیں چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے عالوہ کوئی دیگر آتش بازی 

 سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں 

 آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں 

 
پر فوًرا کال کریں۔ ایسا  311رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی ممنوعہ آتش بازیاں چلتی ہوئی نظر آئیں، تو وہ 

 کرنے سے زخمی ہونے اور امالک کو نقصان پہنچنے سے بچا سکتا ہے۔ 
 

آتش بازی کے دوران محفوظ اور  www.brampton.caبرامپٹن میں آتش بازیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں 
 .  دیکھیں ویڈیورہنے کے حوالے سے مفید مشوروں کے لیے یہ 
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لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
کو ایک ایسے مربوط  ن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹنمتنوع ارب

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
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 نتالی سٹوگڈل
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 سٹی آف برامپٹن
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